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DARBININKAS

• Lietuvos teisinai ir nauji 
“lietuviai”

• Kultūra ir švietimas
Lietuvoje

• Baisios rekvizicijos
• Sportas — “komunistiniam 

auklėjimui”
•

“Tiesoje” Nr. 238, iš spalio 8 
d. skaitome skelbimus apie to
kių “naujų lietuvių” skyrybų 
bylas: “Pil. Takmurzinas Ti- 
merchanas, gyv. Vilniuje, Jo
gailos gt. Nr. 3-5, iškėlė civ. 
bylą dėl ištuokos pil. Takmur- 
zinai Marijai Aleksejevnai, gyv. 
Vilniuje, Čiurlionio gt Nr. 15- 
21. Bylą nagrinės Vilniaus m. 
Stalino rajono 3-čios apylinkės 
Liaudies teismas.”

Kitas skelbimas: “Pil. Mar
kovą Eugenija Sergiejevna, 
gyv. Vilniuje, 2-roji Mildos gt 
Nr. 29, bt. 2, iškėlė civ. bylą 
dėl ištuokos pil. Kirilovui Alek
siejui Fiodorovičiui, gyv. Vil
niuje, 2-roji Mildos gt. Nr. 5, 
bt 2. Bylą nagrinės Vilniaus 
m. Lenino rajono 2-ros apylin
kės Liaudies teismas”.

Matome, kokie dabartiniai 
“Lietuvos piliečiai” — “naujie
ji lietuviai” ir kokie teismų ra
jonai: tik Stalino, tik Lenino...

Kitokių skelbimų tuo reikalu 
“Tiesoje” ir nebuvo.
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DEMESIUI!
Kalėdinį “Darbininko 

numerį išleisime gruodžio 
20 dieną 16 puslapių. Pra-( 
šome visų bendradarbių 
savo straipsnius, korės- j 
pondencijas ir kitokius 
raštas siųsti taip, kad 
mes gautame prieš gruo
džio 15d. š. m.

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

Tikimės, kad plunksną 
valdą rašytojai papuoš sa
vo laikraštį “Darbininką” 

straipsniais, 
ir kitokiais 

j raštais. Skaitytojai 
jums už tai dėkingi.

Kalėdiniais 
vaizdeliais

Vatai lataaštėfc

“Tie-Tūlas A. Kavoliūnas, 
sos” korespondentas iš Ukmer
gės, aprašo kultūros — švieti
mo įstaigų darbą Ukmergės 
mieste ir apskrities valsčiuose. 
Jis dejuoja, kad ten tuo reika
lu nieko nepadaryta, nežiūrint, 
kad tokios komisijos ir sudary
tos. Jos, esą, visai neveikia.

AMERIKOS

Administracijai Tel. SO 8-2680Redakcijai Tel. SO 8-6608
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Amerikoje nebuvo laik
raštėlio lietuvių vaikams.' 
Tremtyje Vokietijoje A J 
Giedrius, kaip ir Nepri-' 
klausomojoje T ‘ 
leido paveiksluotąją “Sau
lutę”, f 
ma pasiskaityti. Ir “Sau-

Indijos premieras Jawaharlal - 
minią, kuri ji sveikina laimingai su; 
lionės.

bjehru kalba į didžiulę savo tautos 
įgrįžusį į New Delhi iš užsieninės ke-
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Sovietai Gabena Kariuomenę

Bernas, Šveicarija mo punktą ties Frankfur- 
Rokosovskis pergabena iš tu prie Oderio.
Sovietų Rusijos ir Sovieti- Žinių šaltiniai teigia, 
nės Vokietijos zonos kad tai yra tiesioginė iš- 
stambius sovietų karinius dava iš Sovietų marshalo 
dalinius vakarų Lenkijon. Rokosovskio paskolinimo 
Tie sovietų kariniai dali- Lenkijai fakto, 
niai patalpinami Legnicų,' 
Vęglincos, Chojnowa, Ta- 
mašovo ir daugelyje kitų 
vakarų Lenkijos vietų. 
Dideli žemės plotai tose 
srityse atiduodami sovie
tų kariuomenės dispozici
jon. Statomi didžiuliai tai 
kariuomenei barakai ir 
sandėliai. Kariuomenę pri
valo išmaitinti vietiniai 
gyventojai. Tad sąryšyje 
su tuo jaučiamas didelis 
tose srityse trūkumas 
maisto, ypač miestuose 
riebalų ir mėsos.

Dvi plačios geležinkelio 
linijos, jungiančios tas 
vakarines Lenkijos sritis 
su Maskva, yra išimtino-į 
je sovietų kontrolėje. Deli Linkėsi JŪHį LlfryM 
didelio rusų kariuomenės “ * * ‘ ........

Melboume, Australija— 
Praeitą sekmadienį įvyko 
parlamento atstovų rinki
mas. Neoficialiai praneša, 
kad liberalų ir krašto par
tijos gavo daugumą. Dar
bo partija, kuri turėjo 
daugumą, gavo mažiau 
atstovų.

Sakoma, kad Liberalų 
partija turės 51, Krašto 
partija 16, o Darbo parti
ja 54. Liberalai ir kraštie
čiai veikia bendrai.

Lietuvoie Hon8 K°“*’ Kinija ~ 
Gen. Lu Han, Yunnan gu-

U,g^ «o atidavė Chengtu pro-į siskaityti. Ir “Sau- komunistams, la-1
lute’ jau sustojo Mukų "rėjo uti 
spauda, pajutusi tą nuo- K - h Kjniins vada stotį,'suskato rsiyti, kaip S* nenavvk^> J ą’.klausomą Lietnvą
gi bus be vaikų laikraš- **** rz ■ vi u- nviuaum-
teito. Sujudo mūsų raSy- { buvo Ūkę* neužimtas

bernatorius, kuris be mū-į
Mirus Lietuvos genera- VllyiMS KOMUMStlį 

liniam Konsului Kanado- - — * ••• •
je, Grant Suttie, Nepri-' 

_ atsto-’ 
Ivaująs lietuvių konsulą-

tojai Amerikoje. Ir žtai t* J^vo'^vvbp11 Buvo <’aug ar
mūsų didysis poetas ir įį8 s*\° Kanados valdžia skirs
senas vukų rašytojas - triumfavę, jeigu jie jį bū-'nauj* Lietuv»‘ 
Brazdžionis spaudoje -pa- į ų ® _

Tuo būdu svetimose ban-' 
gose mūsų mažieji jau tu
rės gero, lietuviško peno. 
Tik dabar svarbu, kad

spauda, pajutusi tą nuo*
Partijas Čekijoj

i Praga — Čekijos komu
nistų partijoj įvyksta

didelio rusų kariuomenės 
judėjimo tomis geležinke- 
lij linijomis ir amunicijos Boston, Mass. — Pr 
pervežimo civilių susisie- jusios savaitės pabaig

Praė- 
susisie- jusios savaitės pabaigoje

gruodžio mėn. š. m. valy- kimas su Maskva apribo- lankėsi Jūsų Laivyno Še

Kavoliūnas, tarp kita Iro, rašo: 
“...Ukmergės apskrityje kultū
ros - švietimo įstaigos dirba 
silpnai, nesiimama jokių prie
monių šiems trūkumams paša
linti. štai, Taujėnų valsčiuje, 
Salų, Baravykų, Gudelių ir 
Varžų apylinkių klubai - skai
tyklos jau keli mėnesiai kaip 
uždarytos ir jų darbą atgaivin
ti čia niekas nesirūpina. Tokia 
padėtis yra Siesikų, Žemaitkie
mio, Pagirio, Pabaisko, Pano
terių valsčiuose. Taujėnų vals
čiaus klubas — skaitykla ir 
biblioteka būna uždarytos. 
“Eilėje klubų - skaityklų nere
guliariai, arba visiškai neišlei
džiami sienlaikraštėliai. Lite
ratūra, laikraščiai, žurnalai į 
klubus — skaityklas pristato
mi pavėluotai. Dalis klubų - 
skaityklų neaprūpintos kuru”.

Tai tokie reikalai pavergtoj 
Lietuvoj kultūros ir švietimo 
srityse. Šis vaizdelis gi paimtas 
iš komunistinių šaltinių, iš bol
ševikų oficiozo “Tiesos”.

Tuo tarpu, kai pasiskaitai 
pav., “Tėvynės Balsą”, kuris 
skirtas tremtiniams 
vilko nasrus, atrodo, 
bartinėj 
švietimo

• 
SSSR

VKP (b) CK paskelbė nutari
mą, kuriame nustatoma, jog ir 
pavergtos Lietuvos kolūkiai 
nuo 1950 m. turės duoti valsty
bei nemažiau kaip po 3 kg. 
mėsos nuo kiekvieno žemės 
hektaro, o 1951 m. — jau po 
3,5 kg.

Nutarime pabrėžiama, kad 
pristatomieji gyvuliai turi būti 
nupenėti, nes, priešingu atveju, 
už kg. gyvo svorio tebūsią už
skaityta tik 750 gramų. Prista
tomi galvijai turi sverti nema
žiau kaip 130 kg., kiaulės — 
60 kg., avys ir ožkos — po 25 
kg. Vietoj galvijų — galima 
duoti avių ar paukščių mėsą, 
tik kiaulienos pakeisti kitokia

. „ . . ° įSĮ* U čius vėl turės būti suma-
atstovą Kanadoje. Dide- įįu^g. įstojimas į partiją 

pasunkintas- Praeitais 
wos buvo teigiamai Iinta -------------
spręstas, paakinant Lie- ir £ ” tokstančių 
tuvos Generaliniu Konsu- degr^uoti f kandi.

_______ 1U Kanadoje p. Antaną datl^ 6 * 
________ ______ ___ Roma — Iš Vatikano i GyH» buvusį ministerį 
būtų ištverta. O bus iš- praneša, kad Jo Šventeny-! Švedijoje. Oficialaus at- 
tverta, jei visi tėvai lie- be Popiežius Pijus XII ’ stovo paskyrimas yra 
tuviai tą vaikų laikraštė- šventaisiais T 
lį išrašydins jauniausiams skelbs Švč. k . J 
savo skaitytojams._______dangų įžengimą

I. Laisvys.'dogmą.

jien-
ynif Reipo voginą

rnui,
IVO

!

Meteis pa-!S^us parodytas gestas 
P. Marijos į iš Kanados vyriausybės,

Britai Prisibijo Dešiniųjų Vokiečių
P • • -• •• •

mai sąryšyje su 1950 m.
legitimacija. Narių skai- rinė Lenkijos siena yra spektuodamas

tas iki minimumo. Vaka- kretorius Matthews, in- 
Bostono 

uždaryta, išskyrus perėji- Jūrų Laivyno distriktą.

4

Traksite Vandens
New York — New Jer-

JUGOSLAVIJA NUTEISĖ
10 RUSU ŠNIPŲ

Belgradas, Jugoslavija per 1 metus neturės civi- 
— Tito taip vadinamas lių teisių.
liaudies teismas nuteisė Vasali Kostrukov, gy- 
10 Sovietų Rusijos šnipų dytojo asistentas, 5 me- 
už bendradarbiavimą su tus kalėjimo ir neteko ei
namais ir šnipinėjimą Ru- vilių teisių per 1 metus, 
sijos naudai.

Arsenij Boremovitch, a
kuris buvo kaltinamas už ? TT’
bendradarbiavimą su vo
kiečiais naciais ir taip pat

kaipo tvirtai laikantis šios ša- g^y gubernatorius Dris- 
lies nusistatymo, nepripa- coU paskelbė, kad van- 

------ žinti žiaurios Lietuvos o- dens krafito turimos at- 
kupantų rusų okupacijos, gargos yra tik 45 die- 

Naujasis Generalinis. noms ypač vandens trū- 
_, Konsulas p. Gylys, kaip ir kilnias yra katastrofiškas 

jo pirmatakas, savo resi- siaurinėje šios valstijos 
denciją turės Toronto dalyje. Gubernatorius ė- 
mieste. Kanados lietuviai mėsi drastiškų priemonių

lies nusistatymo, nepripa-coU paskelbė, kad van-

mėsa negalima. (Mat, ruskiail Hanover, Vokietija — 
būtinai nori gauti Lietuvos že- Trys radi kai iškos dešinių-į
mėj išaugintų kiaulių lašinių...) JV vokiečių grupės planuo- į m kartu linki naujajam jogams žiūrėti, kad

Pieno 1950 m. kolūkiai turės Ja susivienyti Britų ir 
duoti valdžiai po 10,5 litro nuo Jung- Valstybių zonose — 
ha. 1951 m. ■ 
Kiaušinių — po 10-17 štukų ir-
gi., i
nuo ha — po 405-408 gr.

Valdininkai kurie išreikalau
ja tas baisiąsias rekvizicijas,

vilioti į 
jog da- 

Lietuvoj kultūrinis ir 
darbas klestėte klesti.

Ministrų Taryba ir

j Uja Žerebkov, Sovietų 
Informacijos Biuro Bel-

tus kalėjimo ir per 1 me
tus civilių teisių.

už padarytus kriminaiiš- Vadim Gesler, studen- 
kus nusikaltimus veikiant tas, 5 metus sunkiųjų dar- 
su Sovietų Rusijos slap- bų kalėjimo ir 1 metus ei
tąja policija. Jis gavo vilių teisių praradimą.

j bausmę tai
kos metu, būtent, 20 metų

labai džiaugiasi vėl ture- ir isak§ visiems New Jer- i - •
darni savo oficialų atstovą ko metų ‘ 1

-Į ev- ..... • a. • ' X • * iiaulVHUs, ■* u pusę
ventoiai nrisilaikytų kūo k?.leJlmo F P* Jam kalėjimo ir 1 metus 

t61SeS ^Uų teisių.
mo. Spaudoje paskelbti . 1 (^eor?y.

Ii nuostatai, kaip turi būti Aleksėj Kriškov, rusų tus kalė ji

Generaliniam Konsului 
sėkmingo darbo. 1

Peter Sokolov, patar
nautojas, 4 ir pusę metų 

civi-

— po 1,3 litrų. 1 Vokietijoje.
27 2- I ' , L I Nė viena iš tų trijų gru-

nuo ha. Vilnų — taipogi nėra užtektinai stipri, 
kad galėtų be susivieny- 
mo nugalėti kitas grupes.

Tos trys grupės yra:
; Vokie-'viesulas. Žemiau 

čių Dešiniųjų Partija ir šaltis taip pat 
•Vokiečių Nepriklausoma žmones. Viesulos sukuryj 
'Organizacija. >žuvo apie 20 žmonių.

Meta Viešite, Pigi nuostatai, kaip turi būti 
Siautė Vakaruose

> • / k'

yra apdovanojami aukščiausio- .
mis premijomis, siekiančiomis 
3-4 mėn. algų didumą.

Taip smaugia burliokai mūsų 
šventąją žemę ir jos gyvento
jus. Tokį jie "rojų” sukūrė 
Lietuvoj...

Praneša, kad vakarinė- automobilius, 
se valstijose siautė didelis stropiai seka 

>_•—1__ * i-.- _ zero taupymo taisykles. Už ne
kankino silaikymą vandens taupy

mo 1 
bausmės.

Georgyj Oliševski, 4 me- 
. tus kalėjimo ir neteko ci- 

ortodoksų popas, gavo 11 vilių teisių per 1 metus.
Teismas įsakė visų nu- 

i konfis-

j taupomas vanduo. Už- '
i drausta vandeniu plauti ir PusS metų sunkiųjų 7 :___ ; * -

............. Po 1 i ei j aidarbM kalėjimo ir jam at- teistųjų savastį
vandens imtos civilės teisės per 4 kuoti.

.metus. 1 Vadinasi, Jugoslavijos
Vladimir Ogniev, buvęs diktatorius Tito tomis pa- 1 ••••• ••taisyklių , skiriamos Rusijos imperijos armijos čiomis priemonėmis, kaip

Kinija Raudonųjų Kalėjimas *- 
K _

Tas pats VKP (b) CK yra 
paraginęs Lietuvos (b) centro 
komitetą, kad pastarasis imtų
si iniciatyvos suaktyvinti spor- «
to sąjūdį Lietuvoj, kuris) ypač stybių konsulas Mukdene,.nijos raudonieji pareika-jų valdžia sutiko paleisti 
kaimuose, esąs labai apleistas. Kinijoj, ir jo štabo 19 na-Javo, kad konsulas Angus du amerikiečius, Ameri- 
Kompartija, savame nutarime rių buvo areštuoti ir lai-jWard pasirašytų pareiški- kos misijos narius, 
ir raginime periferijoms su- (komi nelaisvėje. Per 24 mą, kad jis ir jo grupė šiaurės Korėjos valdžia 
brūzti šioje srityje, tarp kita dienas jis buvo laikomas/‘saugiai ir be varginimo” išlaikė juos 11 savaičių į- 
ko, primena, kad į kūno kultu-'kaip didžiausias nusikal-*pasiekė laivą “Lakeland vairiuose 
rą ir sportą, kaip į vieną svar- telis ir marinamas haduJVictory”. | kuriuos saugojo policija.

Seoul, Korėja — Po ke
liolikos valandų derybų. 

Angus Ward, Jung. Vai- išleisti, tačiau veltui. Ki- šiaurės Korėjos raudonų-’.- - - - - -- -- - ---- - — - - - - ja,

į viešbučiuose, 
kuriuos saugojo policija, 

binusių priemonių darbo žmo- Jis, jo žmona ir visas kon-| Kitos išeities nebuvo,'Jiems davė labai blogą 
nėms komunistiškai auklėti, sulato štabas buvo laiko-1"1- A±1_ Ji——iš
būtų pažiūrėta iš visiškai rim- mi nelaisvėje nuo lapkri- 
to taško. Pas sovietus viskas čio 20 d., 1948 m. 
pajungiama tik “komunistiš- Jung. Valstybių valsty- __ __
kam auklėjimui”: ir mokslas ir bes departamentas pa- pasakė kaip žiaurūs yra<dąroei pats blogas, 
menas, ir sportas ir Lt Pr. AL kartotinai reikalavo juos komunistai. C

kaip tik daryti taip, kaip maistą, 
raudonieji reikalavo. Ta-’ 
čiau kada jie išspruko iš 
raudonųjų vergijos, tai gu žmogumi, tas lengva

Kas lengvai patiki blo

komunistai.

kapitonas, gavo 6 metus įr Sovietų Rusija baudžia 
kalėjimo ir neteko civilių neištikimuosius, 
teisių per du metus.

Antoli Poljakov, inžinie
rius, gavo 10 metų sun-J 
kiųjų darbų kalėjimo ir, 
neteko civilių teisių per 
du metus.

Xenia Komad, mokyto- atminti Vatikanas išleis 
3 metus kalėjimo ir seriją naujų pašto ženklų.

Nauji Vatikano Pašte

šventiesiems Metams

i

Garfield.

LDS Narių ir "Darbininko" 
Skaitytojų Dėmesiui

Didžiumos LDS narių ir “Darbininko” skaityto
jų mokestis už “Darbininko” prenumeratą baigiasi stt 
gruodžio 31 dieną. Tat-gi prašome LDS narių ir “Dar
bininko” skaitytojų atnaujinti prenumeratą šį mė
nesį.

“DARBININKO” ADM.



DARBYmIMKAS

J. E. ARKIVYSKUPO ĮSAKYMU 
sekamieji ak riti ima i yra padaryti vteeae bažny

čiose sekmadienį, grnodžio 11-tą dimą:

1) Bostono pašto viršininkas Francis A. Crowley 
prašo, kad visi Kalėdų sveikinimai ir siuntiniai turi 
būt išsiųsti ne vėliau kaip ketvirtadienį, gruodžio 15 
d., jeigu norima, kad jie būtų įteikti adresatams dar 
prieš Kalėdas.

2) Vaikų Ligoninis Vajos. Per visą savaitę, pra
dėjus nuo ll-tos gruodžio dienos, vyks visuomeninis 
vajus Vaikų Ligoninei įkurti. Užsimota sukelti 
1,000,000 dol. bent Naujos Centralinės Ligoninės pra
džiai. Visi žinome, kiek tokia padidinta Vaikų Ligoni
nė būtų pageidaujama. Tai labai kilnus ir uoliai rem
tinas sumanymas.

3) Kovos prieš džiovą planas. Bostone daroma 
nepaprastai smarkus vajus su džiova kovoti, teikiant 
ligoniams veltui X-ray patarnavimą. Visiems čia leng
va tuomi pasinaudoti Dėl jūs pačių, jūs vaikų ir 
draugų bei pažįstamų labo, mes prašome užeiti į bet 
kurią X-ray įstaigą ištirti savo ir kitų sveikatos stovį. 
Platesnius apie tai paaiškinimus rasite kasdieninėj 
spaudoj.

Anglies Kasyklų Operatoriai 
Tikisi Streiko Sausio T d

į gerovės fondą ir tokiu 
Ibūdu priversiu darbinin
kus streikuoti. Streikui 
prasidėjus, bus pritaikin
tas ir įstatymas.

nes Nauji Kontraktai Veteranų 
Manų Statybai

ma
i

VENTORFAS IR GROHN’AS
• ’ * 11

—X— *■■■■„ -------- > < 1 •
Yra dvi tranzitinės sto- vistiek) T. Rusijai. Tad 

vykios Vokietijoje: pir- mes tą savo laikraštiją 
mojoje — emigrantų svei- skaitome, o ji mus infor- 
katos tikrinimas, konsulai muoja. Bet dažnas skaito- 
ir bagažo revizija, o ant- me ir numetame. Kas gi 
roji — selektoriai ir laivo būtų buvę, jei, sakysime, 
skyrimas. Čia didelė tvar
ka, spartus tempas. Bet į 
jas patekęs pilietis nieko 
greit nesusigaudytų, jei 
nebūtų ilgam įstrigusių 
žmonių, pačių sau kelius 
į “žinojimą” 
šių. Man žinomose stovyk
lose Vokietijoje griežtų, 
tikslių ir visų informacijų 
nebuvo. O kai tranzitinėse 
stovyk! ošė atsidū rėme, 
nustebome, kad turime 
sau ir “juriskonsultais” 
būti. Lenkai, žydai, na ir 
vokiečiai (čia jų irgi daug 
tarnautojų) labai infor
muoti, nes apstu jų parei
gūnų. Kiti — ne. Visa pa
spirtis— tai Ventorfe kle
bonas kun. F. Kireilis, o 
Grohne — klebonas kun. 
Šarka, kuriems nė poilsio 
nebelieka. Bent mūsų 
spaudai reiktų kartkartė-i 
mis duoti visus nurody-;

kubas kilęs & Valkininkų. Mo- 
priklausomybės kovų. metu 
man teko žygiuoti per jo gin
tąjį kaimą. — Toliau Dr. Lei
monas paminėjo 17-kos metą

Vyčiai Tinkamai Pagerbė Savo Tėvą Ir Visus Vadus

prasimušu-

K :B’ "4 i

> '
f - 1

(Tęsinys)

— Man yra gerai žinomas tė
vas Norkūnas nuo tada, kai aš 
buvau mažas, kai jis atvykda
vo pas mano tėvelį. — Toliau 

pabrėžė vyčių pasidarbavi
mą Lietuvos reikaluose. — 
Gerbdami aavo tėvus ir tėvynę, 
jie patys lieka geri amerikonai. 
Juk visi žinote, kad visi vyčiai 
yra daug padarę 
kaip geri lietuviai 
nai.

Gerai nusiteikęs

ir Amerikai 
ir ameriko-

*X

Fatimos Dievo Motinos 
mus apie tas abi pereina- stovyla, atvežta iš Lisbo- 

imąsias stovyklas. Jak Vo- nos į Romą dviejų dienų 
‘ kietijoje dar yra lig 10,- pagerbimui iš orlaivio ne- 
000 lietuvių. šama į bažnyčią. Po to ji

Galop, patys emigran- keliaus į Indiją, Australi- 
Ventorfo ir ją ir Zelandiją. *

Boston, Mass.—Pasira
šyta du nauji kontraktai

New YTork — Anglies 
kasyklų savininkai yra į- 
sitikinę, kad John L. 
Lewis sausio 1 d. iššauks 
visus angliakasius į strei
ką. Kasyklų savininkai 
patys nori streiko,
jiems nepatinka trijų die
nų darbas savaitėje.

Kasyklų savininkai 
no, kad angliakasiams iš
ėjus į streiką krašte susi
darys rimtai pavojus. Ta- veteranų naujų namų sta- 
da būsią galima pritaikin- tybai apie $2,000,000 su- 
ti Taft - Hartley įstaty- mai. Pagal vieną iš jų bus 
mą. statomi 75 veteranų šei-

Jeigu John L. Lewis ne- moms namai L — 
atšauks 3 dienų darbą sa- $700,000, sumai, 
vaitėje, tai kasyklų savi- antrą — 131 šeimai 
ninkai sulaikysią mokestį River už $1,200,000.

I

tai, praėję
Grohno labirintus, kad ne-
sišykštėtų raštu laiškais prieš 40 metų lietuviai sa- 
savo gyventųjų stovyklų įvo laikraščius skaitę būtų 
žmonių kuo plačiausiai sunaikinę: šiandien ir rei- 
painformuoti. Ir tai jau '"1'' z~*
būtų daug padaryta, o 
dar daugiau — neapdairių 

Norwoode n^aimių išvengta. Man 
pagal P^iam tuo būdu teko sa- 
r.n va didelė stovykla infor- * 1 w 1 • T X.' a

JUNGTINIŲ TAUTŲ SUSIRIN
KIMAS PAKARTOJO SAVO 

NUOSPRENDĮ JERUZALĖS 
REIKALU

muoti laiškais. Ir žinot, 
norint gerai ir pilnai in
formuoti, teko nevienas 
ilgas laiškas* parašyti. Juk . 
per abi tranzitines stovy- dovanų .. 
klas kol prasimuši — de
šimtimis įstaigų pamatai, 
šimtus reikalavimų pa
junti, dešimtis parašų ir 
pirštų nuospaudų padedi 
ir glėbius dokumentų pri-New York — Jungtinių’ T

Tautų susirinkimas prie-manas J. Parnell Thomas 
mė rezoliuciją 38 balsais’yra išgavęs apgaulingai iš 
prieš 14 (7 susilaikė), pa-;valdžios apie $8,000. Tai
gai kurią Jeruzalės sritis gi tikrenybėje jam už tą 
turi būti administruoja-‘“malonumą” reikia pridė- 
mas tarptautinės tarybos, i tik tik $2,000. Kalėjime,

Žydų valstybė tokiu nu-jeigu jis bus “geras", tai 
tarimu labai nepatenkin-Įgali būti išleistas po 6 
ta. Jordanas taip pat ne- ■ mėnesių. x 
patenkintas. Į Na, o kaip su pinigine i ko ,__________

Pažymėtina, kad Sovie-: bausme? Jeigu Thomas į Kad ir ta spauda — laik- 
tų Rusija balsavo su dau-i galėtų įrodyti, kad jis vi-raštija nedidelė, bet ji 

_ t xr_i_4...ux i mūsų, išskyrus bimbinin-

Sakoma, kad kongres- sįrenki, kad net akys ima
tavaruotis.

M. VieškeliūiMbs.

mracią ranKNjiMssis
Lietuviškoji spauda pa

lyginti nedidelė: tai ne 
koks New Yorko tik vie
nas laikraštis, kurio yra 

po pažastimi neštis.

>.

guma, o Jung. Valstybės 
ir Britanija su mažuma.

U'asbington, D. C.

sai neturi pinigų nei kito
kio turto, tai jam tų $10,- įų spaudą, tetarnaujančią 
000 nereikėtų mokėti, ©(carų įj. bolševikų —jiems 
tik už tai pasėdėti 30 die----------------•
nų kalėjime.

J. Parnell Thomas nu
vežtas į Danbury, Conn. 
kalėjimą. Tame pačiame

kale (mokslui, istorijai, 
žurnalistikai...) jos nie- < 
kur nebesus i r astumėm.

Tai patartina savų per- ’ 
skaitytųjų - laikraščių ar 
žurnalų nenaikinti: dėtis,1 
kaip sakoma, “juodai die
nai”. Juk ateis laikas, kai 
vergijos pančiai ir mūsų 
Lietuvai , ,i$ukris. Tai ko 

. ,T i Lietuvos 
žmogui tąda nusiųstu- 
mėm?!

Kiekvienas 
žinokim, turi ir nesensta- 
mų dalykų savo turinyje. 
Dar labiau jis nesensta, 
kai spausdinamas eina 
sunkiausiais tautai lai
kais. Tokie laikai ir da
bar tebėra. Neviskas, kas 
sena — sena. Dažnai už 
seną daugiau duoda, negu 
už jauną. Žodis nesensta. 
Ir tikyba moko, kad Žo
dis jau prieš amžius buvo. 
Tik bolševikai dabar Lie
tuvoje lietuvišką spaudą 
baigia naikinti, 
naikino

Lietuvos

laikraštis,

kaip jW 
ir rusų caristai 

per 40 metą 1864 - 1904 
metais. I. Laisvys.

Praeitą penktadienį, gruo-.kalėjime sėdėjo ir Curlcv. 
džio 9 d. Federalis apy- ___________
gardo* teismas nuteisė laterMMti Vakariaikongresmaną J. Parnell mlCTnUflI ▼WKU*
gardo* teismas

nuo 6 IspanijojThomas. Jis gavo
iki 18 mėnesių kalėjimo 
už apgaulingą išgavimą
pinigų iš valdžios. Be to,[9-sc stovyklose 
jis turi sumokėti $10,000 i dasi 3000 internuotų vo- 
piniginę baudą. Ikiečių karių ir keletas

Madridas — Ispanijoje 
dar ran-

Kalėdinės Atvirutės
"Darbininke” galima gauti lietuvišku Kalėdinių 

atviručių 15 už $1,00 su prisiuntimu. Užsakymus siųs
kite tuojau:

“DARBININKAS”,
366 West Br«whiay, South BeMon 27, Mass.

DARBININKO ADMINISTRACIJAI.
ŠMoaii siunčiu $1.00 ir prašau prisiusi į man 15 Kalėdinių 

atviručių su vokais.

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

Adresas .................A.....................................

tūkstančių civilių asmenų, 
kurie ten pabėgo palau
kus vokiečių pasipriešini
mą 1944 m. Prancūzijoje. 
Tuojau pat po karo jie 
buvo ten gerai užlaikomi, 
vėliau — blogiau.

Trys Pieifuiuu
Gyveno kartą trys pieštukai, 
Visi mokėjo pieši gražiai,
Jie nesipyko kaip gaidžiukai
Ir nesišiaušė kaip ežiai.

Namus ir stogą piešė juodas, 
Raudonas — saulę ir gėles.
O trečias piešė kriimus, sodus, 
Laukus ir lygumas žalias.

Ir daug jie nupiešė šoniuku. 
Ir daug jie nupiešė vilkų. 
Ir daug jie nupiešė berniukų 
Mokyklon einančių taku.

Ir daug baisiausių krokodilų. 
Lėktuvų, lankų ir laivų.
Ir daug dar piešė, kol sudilo. 
Daiktų gyvų ir negyvų.

O kai sudilo jie, nutrūko
Ir Įtasakelė mano ši: 
Gyveno kartą trys pieštukai, 
Mokėjo piešt gražiai visi.

Knygą rajus
Senieji Amerikos lietu

viai, kiti kad ir mažiau 
mokslinti, lietuvis k ų j ų 
knygų apsčiai turi — ir 

, Amerikoje išleistų, ir iš 
Nepriklausomosios Lietu
vos išsisiųsdintųjų, ir iš 
tremties —.Vokietijos. Y- 
ra ir tokių lietuviškosios 
knygos gerbėjų, kurie tos 
pačios knygos turi net po 
keletą egzempliorių. Už 
tai jiems kaip lietuviams 
garbė. Knyga didelis žmo
gaus draugas.

Čia dabar eina banga 
naujas liet, bibliotekas - 
skaityklas kurti ar jas se
nas atnaujinti. O tokioms 
bibliotekoms - skaityk
loms trūksta knygų, žur
nalų, kad ir senųjų laik
raščių. Jų, žinoma, reikia 
ir lietuvių mokykloms, 
kur tokių mokyklų esama.

Susibūrusiųjų lietuvių 
uždavinys aptarus surasti 
kelius anketiniu būdu sa-

pavasarininko Vinco Dovydai
čio mirtį už Lietuvos laisvę. 
Jis kritęs prie Valkininkų baž
nyčios ant šventoriaus. Tai 
buvo sūnus prof. Prano Dovy
daičio, kuris bolševikų išvežtas 
į Sibirą, kur, turimomis žinio- 

^"draJį^T“18’ yra Antroji PavB- 
sarinmkų auka sudėta ant Lie
tuvos laisvės aukuro yra Anta
nas Matulaitis, giminaitis Lie
tuvos kankinio arkivyskupo 
Matulaičio, kuris, neabejojama, 
bus naujuoju Lietuvos šven- 

^lėje"”Ūįi ’’ri5į’~^įnai.fttto> “ Ta*i iitos aukos mus 
labai Zlo-tri4a* M pasveikm-

sužavėti. Pa- damas 75’°°° Pavasarininkų 
ivardu. — Atkreipęs dėmesį į 
Lietuvos tragediją, į lietuvių 
tautos ir pavasarininkų išblaš
kymą, jis pareiškė tflūjimą į 
žmogaus ir tautos amžinumą: 
— Nes kaip žmogus amžinas, 
taip yra amžina tauta. Aš ti
kiu, kad ir jūs, Vyčiai, aavo 
veikla prisidėsite, kad lietuvių 
tauta bus amžina. — Jubiliatą 
Norkūną jis pavaizdavo kaip 
gražiausi idėjinį pavyzdį: — 
Geras, uolus katalikas, geras 
lietuvį, visada pasiliks geras 
Amerikos pilietis... Gyvuok 
Norkūne, gyvuok gražioji Vy
čių Organizacija!

Vyčių Centro dvasios vadas 
kun. Jonas Jutkevičius papasa
kojo lietuvių ambiciją keliantį 
nuotykį ir kvietė vyčius paro
dyti daugiau gyvumo, veiklos: 
— Man džiugu visuomet at

vykti į So. Bostoną. Kiekvieną 
kartą, kai būnu So. Bostone, 
man prisimena vienas įvykis.— 
Ir jis papasakojo, kaip vienas 
airišiUB panoro pamatyti dan
gų. Šv. Petras jo prašymą iš
pildęs. Airiams vaikščiojo dan
guje, viską stebi, viskuo įdo
maujasi. Žiūri vienur vieno iie- 
tavib perdttėtuvė. kitur kito lie
tuvio'įdEŠiga*, dar kitur trečio 
lietuvio svetainė... Pagaliau jis 
tarė šv. Petrai: ‘‘Čia ne dan
gus — čia South Bostonas!”... 
Papasakojęs tokį nuotikį, kun. 
Jutkevičius toliau kalbėjo:
— Esame susirinkę pagerbti 

jubiliatą Norkūną. Galiu saky
ti, jisai pasižymi keliomis ge- 
romis ypatybėmis. Jis yra vy- 
tietiškas idealas. Jis davė gerą 
pavyzdį, kaip reikia vytietiš- 
kai daryti. — Čia jis kreipėsi į 
visas vyčius, ragindamas būti 
tikrais vyčiais, kviesdamas im
ti pavyzdį iš tėvo Norkūno. — 
Mes tol dirbsime ir veiksime, 
kol kiekvienas lietuvis jaunuo
lis, bus Vyčių Organizacijos na
rys. — Kartu jis pasveikino 
jubiliatą ir savo klebono kua. 
K. Vasio, Kunigų Vienybės pir
mininko, vardu.

Paskutinis kalbėjo jubiliatas 
Mykolas A. Norkūnas. Jis pa
dėkojo visiems už nuoširdžios 
sveikinimus bei linkėjimus, už 
dovanas ir už tokio gražaus 
bankieto surengimą. Savo vy
čius kvietė būti tvirtesniais už 
dūžtantį granitą.

Paaiškėjus, kad ir kun. Kas
paras šiandien švenčia gimimo 
dieną, abiems soienizaatams 
sugiedota ‘‘Ilgiausių metų”.

Prel. Dr. K. Urbonarvičini su
kalbėjus maldą, bankieto vieš
nios ir svečiai skirstėsi namo, 
o vytės ir vyčiai buvo pakviesti 
susirinkti savo svetainėje.

Bd. Karaėoas.

Norkūnui palinkėti ilgo am
žiaus, geros sveikatos.

Reprezentantas Mr. Wanda- 
tourski iš Worcesterio kalbėjo 
anglų kalba, 1 
sveikindamas jubiliatą ir vy
čius. O kai baigęs kalbą už
traukė maloniu tenoru lietuviš
ką dainą (Tamsioj naktelėj, ne 
St. Šimkaus), gražiai lietuviš
kus žodžius išdainuodamas, —

i

Klausytojai buvo 
niai nustebinti ir 
žymėtina, kad Mr. Wandalews-I 
ki yra didelis lietuvių draugas, 
kurio pastangų dėka šioje vals
tybėje mokyklose gali būti dės
toma lietuvių kalba.

Lietuvos Vyčių 
jos garbės narys 
Kneižys tarp kitko 
— Jei mokėčiau 

tokį lakštingalos balsą, kaip p. 
Wandalewski, tai kalbėčiau ir 
dainuočiau... Jubiliatą M. Nor
kūną, pažįstu nuo 1914 metų. 
Tai buvo pradžia vyčių organi
zavimo. Bet kada jis sužinojo, 
kad yra įkurta Šv. Kazimiero 
jaunimo apšvietos draugija, jis 
atvyko 1914 m. pas mane į 
Hartfordą. Jis nedavė man 
miegoti, kad tą draugiją peror
ganizuočiau į vyčius. Ir aš tu
rėjau duoti jam žodį, kad se
kančiame susirinkime pasiūly
siu Šv. Kazimiero draugiją per
organizuoti į vyčius, paliekant 
jai Šv. Kazimiero vardą. —Jis 
prisiminė 1914 m. Pirmąjį Vy
čių Seimą: — Mykolas Norkū
nas visus fotografavo, vaišino, 
visais rūpinosi. Tai nuo 1914 
metų vyčiai davė labai stiprių 
▼yru. Jeigu mes turime šimutį, 
prnf. Pakštą ir kitus tyrios 
vyrus, tai juos davė vyčiai. Ir 
šiandien Amerikoj gimęs jauni
mas, jeigu jis ir silpnai kalba 
lietuviškai, — bet jis su pasi
didžiavimu sako, kad “Ak lie- 

— Ir jis prašė Dievo 
palaimos tėvui Norkūnui.

Kun. Stepaitis iš Lewiston, 
Me., palygino jubiliatą su šal
dytuvu (aisbaksu), kur pagrin
dinis dalykas yra konservuo
jąs ledas. Dievas davė jam

prelatas
K. Urbonavičius kalbėjo:
— Apie Mykolą Norkūną ne

galima ką blogo kalbėti (dėl 
senatvės M. Norkūnas negirdi. 
E. K.), nes jo visas gyvenimas 
pasižymi, galima sakyti, vyriš
ku pasišventimu. — Ir jis pri
siminė Vyčių Organizacijos 
užuomazgos laikus, 190.3 m. 
suorganizuotą Jaunimo ratelį 
Lewiston, Me., poetą kunigą 
Gustaitį, kuris parašė Vyčių 
himną, muziką Al. Aleksį, ku
ris davė himnui muziką, ir pir
mąjį Vyčių Seimą Brockton, 
Mass. Prelatas ragino vyčius, 
esant gerais amerikonais, pa
laikyti lietuvių kalbą, lietuvy
bę. Jis pabrėžė tėvų auklėtojų 
reikšmę ir Vyčių Organizacijos 
pasidarbavimą. Organizacijos, 
kuri auklėja jaunimą gerais 
žmonėmis, gerais piliečiais ir 
gerais katalikais.

Konsulas A. O. Šalna prisi
minė tuos laikus, kada buvo 
pradėta organizuoti vyčiai, ka
da jis buvo moksleiviu Penn- 
silvanijoj, kada lietuviškasis 
jaunimas buvo neorganizuotas 
ir neturėjo savo ryšininko — 
žurnalo:, ■ . . . ^

— Dabar jūs -tarife* Vyties 
žurnalą, kuriame jūs lietuvių 
ir anglų kalbomis aprašote sa
vo organizacinį gyvenimą, į- 
vairius parengimus, kultūrinį 
veikimą. Tokie dalykai yra jūsų 
rankose. Mano laikais to nebu
vo.
— Man garbė yra pasveikinti 

Norkūną Lietuvos vardu, — 
kalbėjo konsulas. — Aš linkiu 
jubiliatui ilgiausių metų ir sėk
mingos darbuotės.

Sveikinimų pertraukose gra- meilę, kuri leidžia jam sulaukti 
šiai pasirodė vytės ir vyčiai 
muzikai. Smuikininkė Alke 
Plevokaitė, akompanu o j a n t 
pianistei Lilijai Romanskytei, 
išpildė du muzikos kūrinius 
smuike Dramatinio soprano 
savininkė Akvilė Siaurytė pa
dainavo dvi dainas: Dukružėlė 
ir Mano miela. O akordionistas 
Gilbertas Gailius stebino visus 
virtuozišku akordiono valdy
mu. Po dviejų programai nu
matytų dalykėlių, jis turėjo 
dar du dalykus bisui pagroti.

Jubiliato Mykolo A. Norkū
no trys dukros ir žentas su 
vaikučiais pagerbti pristatymu 
bankieto dalyviams.

Ateitininkų vardu sveikino
p. Staųrs Lūšys.
— Lietuvių tautoj yra dvi se

serys: viena sesuo gimusį čia, 
Amerikoj, — Vyčiai, kita sesuo 
gimusi Lietuvoj — Ateitinin
kai. Abi tos seserys turi gražų 
amžių — 40 metų, — kalbėjo 
p. Lūšys. — Vienos tos sesers 
vardu sveikins kitą seserį. Ne
priklausomoji Lietuva didžia
vosi ir džiaugėsi abiejų tų se
serų veikta. — Atkreipęs dė
mesį į žudomą lietuvių tautą 
ir persekiojamą Katalikų Baž
nyčią Lietuvoje, jis kvietė gel
bėti Lietuvą, paduodant vieni 
kitiems rankas, o mūsų tėvui

Dr.

tuvis!”

r&ščių aukotojų visados 
atsiras. Knyga, spauda y-

Organizaci- 
Antanas F. 
pasakė: 
ir turėčiau

gražaus amželio. Jis sveikino 
jubiliatą ir vienuolių pranciš
konų vardu.

Toliau advokatas A. Young 
paskaitė daugybę sveikinimų 
laiškais ir telegramomis. Jubi
liatą Norkūną sveikina iš Chi- 
cagos Lietuvos Vyčių Organi
zacijos Centro pirmininkas J. 
Juozaitis, muzikas Al. Aleksiu, 
Matas Zujias. Kazys Viesulą, 
kun. J. Vaitekūnas, Edv. To- 
masonis, Pr. Gudelis (iš Day- 
ton, Ohio), eilė vyčių kuopų ir 

j kiti.
Pavasarininkų vardu sveiki

no Dr. Leimonas.
— Mane su p. Norkūnu daug 

kas riša, — prabilo pavasari
ninkų vadas. — Jisai yra, kaip 
jūs žinote, Vyčių Organizacijos 
kūrėjas. Man teko pareiga nuo 
1928 m. vadovauti Pavasarinin
kams. Bet ne vien tai mus ri
ša. Jisai lankėsi Lietuvoje. Man 
teko lankytis Amerikoje. Ir 
dar daug kas mus riša. Nor-

vas biMk, tekąs knygomis, ra viena iš galingiausių 
. įr apskritai spauda, pasi- žjnpgatrs ir tauto* ginklų.
pildyti. O knygų ar laik- <f. Lafevys.

/•
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krantai statūs, lyg kirviu 
a &S nukirsti. Viršuj auga ke-
v vesk yorty SSJo Utetaay 1 kart aav-Uj matam ]eUs ąžuolų> plokžtu-

Ima giliai įdubusi. Jūros 
'upė paplovė piliakalnio 
krantus ir dalis . piliakal
nio yra nugriuvusi. Ap
linkui iš trijų pusių mato- 

. I_2 22_ __ ____ -__
Susilaukęs 70 metų, Stalinas neperstipriausiai užleidžiamas griovis. Prie- 

jaučiasi. Širdis, anot rusų posakio, pradeda išdykauti &ais piliaka.lni yra didelė 
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Gydytojai vis griežtesnius duoda įsakymus: mažiau tojai pasakoja, kad šios 
dirbt, nesijaudinti, imti vis ilgesnes atostogas poilsio aikštės žemė turi apie du 
vietose. Stalinas diktatorius, klausyt nemėgsta, ta- metrus gylio iki 
čiau sveikatos atžvilgiu gydytojas dar didesnis dikta- grunto. Ji maišyta su de-

Malenkov būsiąs Stalino įpėdinis

A. Vilainių. septyniasdešimt hektarų. 
Jaunius valdė Šventų dva* 
rą ir turėjo netoli Kvė
darnos kitą nuosavą ūkį 
netoli keturiasdešimt hek- 

Pas ii visada buvo 
sėdžius. Jie ir šiandien1 geresnė sėkla, geresni gy- 
prisirišę prie žemės. Ją vuliai. Nors jis pats buvo 
laiko šventa, nes ji aplie- beraštis, tačiau visada 

8ene^ų krauju ir ^g^ jį ateidavo kaimynai 
klausti patarimų. Nevie
nas tada su pavydu kal
bėjo, kad Jauniai pinigus

Kvėdarnos valsčiuje Jū-| kaimo išskirstimu į vien- tarų 
ros upės krante stovi ne- — T:“ —i
didelis piliakalnis. Jis iki 
šių laikų gerai išlikęs. Jo

prakaitu.
Čia pat kaimo laukuose 

matėsi ir senos kapinai-

SUSIPAŽINKIME SU 
GYVENIMO KNYGA 

T. Klemensas Žalalis, O.F.M.

Mozė pradžioje parašė visas penkias savo knygas 
ir vėliau, norėdamas apvainikuoti darbą, parašė pir
mąjį perskyrimą apie pasaulio ir žmogaus sutvėrimą. 
Trumpas prologas, bet savyje talpina daugelį katali
kams brangių tikėjimo tiesų.

tės. Jos apaugusios me- nebeskaičiuoja, o seikėja Pirmiausia Dievas per Mozę mus moko, jog pa- 
džiais ir aptvertos akme- 8U saiku, kaip aruoduose (šaulio sutvėrimas yra attiktas iš nieko, bet vienu ga
nų tvora, šios kapinaitės javus. Toks pat turtingas lingu Dievo žodžiu: Tebūnie. Tais laikais, kai buvo 

. x , buvo mėgiamos ir kalbi-:buvo ir Jauniaus brolis rašomas šis prologas, žydai galėjo turėti progų pažin-
"tako Jauniaus. Jis čia su gydytojas. Jis turėjo ban- ” ” ‘ ‘ “
senu kaimo gyventoju 
Ruigiu praleisdavo ištisas

ti egiptiečių tikėjimą į saulę, mėnulį, gyvulius; galėjo 
išgirsti babiloniečių mitus, todėl Mozė ypatingai pa
brėžia jog, yra vienas ir vienintelis Dievas, kuris tvė
rė pasaulį per šešias dienas. Šios dienos nereikia su
prasti po 24 valandas turintį laiko tarpą, nors ir žydų 
kalboje “jom” tereiškia tik 24 valandų dieną. Čia pa
sireiškė rašytojo literatūriniai gabumai, nes jis mokė
jo, paprastu būdu, visiems tų laikų žmonėms supran
tama kalba, prisitaikydamas prie skaitytojų įsitikini
mų, aprašyti visatos tvėrimą, pradedant nuo netobu- 
liausio ir užbaigiant tobulu tvėriniu žmogumi. Pats 
tvėrimas vyko ilgais (nevienodo ilgumo) perijodais. 
Mozė, norėdamas paraginti pildyti Dievo įsakymą kas 
link dėl septintos dienos šventimo, paėmė tvėrimo pa
vyzdį, tai yra, jog Dievas tvėręs per šešias dienas, o 
septintąją palaiminęs, kitaip tariant, padarė palaimi
nimų šaltiniu; juk šventoje dienoje žmogus turi ne 
tik pailsėti nuo darbų, bet ir atiduoti Dievui reikia
mą garbę maldoje.

Šiame prologe dar yra mokoma, jog žmogaus 
vertė yra didelė, nes jis esąs sutvertas į Dievo pana
šumą, t. y. paveldi protą ir valią. Be to žmogui yra 
atiduota valdyti pasaulis su visais jo gyvūnais ir 
naudotis žemės turtais bei vaisiais. Viskas, kas buvo 
sutverta, buvo gera. Blogis atsirado tik po pirmosios 
nuodėmės.

Vienu žodžiu, šiamę prologe Mozė paduoda tikro
jo tikėjimo, tikros kultūros ir šeimyninio bei sociali-’ 
nio gyvenimo pamatus.

T .Dr. Klemensas Žalalis, O.F.M.

ke pasidėjęs keliolika 
tūkstančių.

Visai kitaip gyveno kal
bininkas Jaunius. Kai tė-

ir kiti kūno sąnariai nebe lengvai duodasi suvaldomi, aikštė. Apylinkės gyven- jienas gu. genis iabai ds-
J—z 1—- i_._.._. —iniai naaalrn-ia kari * ***

U- xU gyvenimu į nupieštą Vin- vas ir brolis turėjo gau-
našus buvo savo būdu ir

co Krėvės “Kerdžių” ir.sybę aukso, jis turėjo tik 
Vienuolio “Kelmą”. Jis gerą auksinę širdį. Jo ki- 

. šenė visada buvo tuščia.
Vilkosi ilgas skolininkų 
sąrašas. Kalbininkas ir 
mirdamas paliko keletą 
tūkstančių skolos. Nors 
jis turėjo nemažas paja
mas, tačiau gyvenime bu
vo visai nepraktiškas.

Kvėdarnoje jis turėjo į- 
steigęs vargšams prie
glaudą ir čia siuntinėda
vo gausias sumas pinigų. 
Paprastai, kai į jo duris 
pasibelsdavo pavargėlis, 
tai jis duodavo ne skati
kus varinius, bet rublines, 
trirublines. Dažnai ati
duodavo tiek pinigų, kiek 
pas save turėdavo. Kartą, 
kai jo šeimininkė virda
ma pietus išėjo į miestą, 
atėjo pavargėlis. Jaunius 
pas save pinigų neturėjo. 
Jis nuėjo į virtuvę išėmė 
iš verdančio puodo mėsą 
ir atidavė pavargėliams. 
Šeimininkė tą dieną galė
jo profesorių pavaišinti 
tik viena sriuba...

Jaunius, kaip žinome 
buvo didelė asmenybė. Jis 
susirašinėjo su 
garso vyrais 
kais. Jie dažnai kalboty
ros reikalais atsiklausda
vo Jauniaus. Deja, jis re
tai į tuos laiškus atsiliep
davo. Jis profesoriavo 
Kauno kunigų seminari
joj ir dvasinėj akademi
joj. Buvo kviečiamas dės
tyti Krokuvos universite
te. Deja, kai jo garsas ki
lo sklido pasaulyje, jo pe
čius slėgė skolų našta ir 
sveikata buvo susilpnėju
si. Didelius savo sumany
mus jis vis atidėdavo ryt-

torius. Jis tiesiog grasina mirties nuosprendžiu: nepa- gesiais ir medžio puveno- (uevįn(javo Minta ir žino- 
klausysi, mirsi. Stalinas realistas. Jis tiki, kad gydy-^is. Manoma, kad čia se-i^ begales pasakų ir pa- 
x x.__ i_.x x i-i- _i tmoii vm hiivo. mioatae javįmų Matyt Jaunius išto jas žino jo sveikatos stovį: širdis, gerklė, plaučiai,)*1^ yra buvęs miestas, 
tulžis, kepenys patvirtina daktaro nuosprendį. Reikia kuris kartas nuo karto 
klausyt _

Smagu užmesti visiems savo valią. Saldu likvi- tas. sunaikintas.............
duoti kiekvieną, kurs turėjo nelaimės jam nepatikti. 
Dabar jau artėja momentas, kada jis pats... taip, ir 
jis pats bus likviduotas. Stalinas, žinoma, išlaiko pa
prastą išorinę savo nuotaiką: kietas, šaltas, neatlai
dus, paslaptingas, kiek piktesnis. Net rūpinasi savo į- 
pėdiniu, kurį neišleidžia iš po savo rankos, nuolatos 
jį lavindamas ir kvėpuodamas jam savo dvasią. Kas 
gi tas būsimas jo įpėdinis? Spėliojama, kad tai bus 
G. M. Malenkov. Spėliojama iš to, kad šiuo momentu 
Malenkov arčiausiai prie Stalino prisigretinęs.

Malenkovas nėra senas, Lenino laikų bolševikas. 
Revoliucijos metu jis turėjo vos 16 metų. Tačiau na
minio karo metu jis jau stojo į frontą ir buvo labai 
veiklus — ne kautynėse, tik užnugary, kaip gabus 
kanceliaristas ir organizatorius. Tuo pačiu laiku jis 
įstojo į komunistų partiją ir iškilo į politrukus (poli
tinius armijos komisarus). 1930 m. jis patraukė į sa
ve Stalino dėmesį ir tapo jo asmeniniu sekretorium. 
Stalinui nereikėjo daug teirautis, kad suprastų, jog 
naujas sekretorius daug kame jam panašus, ypač 
šnipinėjimo ir klastingumo srity. Be to, buvo begalo 
darbštus ir lankstus visoms diktatoriaus užgaidoms 
ir įvairiems ūpo niuansams. Jo valią iš akių skaitė. 
Tikras lakiojus. Bet drauge ir detektyvas. Pagamino 
visų komunistų indeksinį sąrašą su pažymėjimu kiek
vieno nario charakterio ypatumų. Tas sąrašas labai 
daug pasitarnavo kruviniems komunistų partijos va
lymams, kurie po kelių metų įvyko. Nuo to laiko Ma- 
lenkovo karjera sparčiai kito aukštyn. Jo vardas jau 
tuomet garsiai skambėjo. Jo žvaigždė kiek buvo ap- 
gesus tuo metu, kai Tito išsilaužė iš Maskvos įtakos. 
Dabar Malenkov vėl savo garbėj. Jis jau komunistų 
partijoj centro sekretorius. Tai įtakingiausias Sovietų 
valdžioj postas. Jis beveik užtikrina Malenkovui Sta
lino įpėdinystę.

Taip, ne pilnai, tik beveik, nes Stalinui mirus, ne
be vienas išties rankas į valdžios sostą. Smarkiausias 
varžytinių kandidatas Ždanov jau pasimirė, arba, 
kaip primygtinai teigiama, buvo likviduotas. Bet atsi
ras jų daugiau. Du svarbiausieji jau dabar žinomi: 
Mototov ir Beria. Jei, lygiai kaip po Lenino mirties, 
susidarytų triumvyratas: Malenkov, Mototov ir Beria, 
ar Malenkov pajėgs anuodu likviduoti? Jis turi val
džios aparatą, bet Beria valdo policiją. Peštynės bus 
karališkos. Net jų šeriai dulkės. K.

nuiia nartas uuu naivu . —
buvęs kryžiuočių sudegta- į L„

Apžiūrėję piliakalnį, 
grįžome į Kvėdarnos mie
stelį. čia, be mūrinės baž
nyčios ir vieno kito pasta
to, visi miestelio gyvena
mieji namai mediniai. Mū
sų dėmesį atkreipė graži 
dviejų aukštų didelė pra
džios mokykla. Ji pava
dinta kalbininko Jau
niaus vardu. Pati mokyk
la pastatyta ant Kvėdar
nos miestelio žemės. Pa
viešėjus ir apžiūrėjus mo- 
nuvykti ir į kalbininko 
Jauniaus gimtąjį sodžių 
Lamba.
KALBININKO JAU

NIAUS TfiVTŠKME
Priartėję prie sodžiaus, 

laukuose pastebėjome di
delį būrį žmonių. Tai bu
vo matininkai: skirstė 
kaimą į vienkiemius. Ple
vėsavo įsmeigtos raudo
nos vėliavėlės, pamiškėje 
buvo iškirsta tiesi medžių 
linija. Ten, kur matinin* 
kas buvo numatęs statyti 
matavimo ženklą, ūkinin- 
kai, darbininkai kasė že
mę. čia buvo atrasta ke
letas akmenų, o tarp jų ir 
apipuvusio stulpo gaba
las. Seniau taip pat čia 
stovėjo matavimo ženk
las, kuris skyrė kaimo že
mes nuo kunigaikščio O- 
ginskio miškų. Nors ši? 
stulpas buvo įkastas prieš 
keliasdešimt metų, tačiau 
dar buvo ryškūs įdeginti 
dvigalvio erelio ženklai. 
Vyrai labai rimtai kalbė
josi ir buvo susirūpinę

žodžių savo kalbotyrai. 
Kartais jie taip ilgai užsi
kalbėdavo, kad Jauniaus 
artimieji negalėdavo jį 
prisišaukti net pietums. 
Tekdavo jiems pietus neš
ti į kapines. Jaunius kal
bėdavosi ne tik su Ruigiu, 
bet jis lankydavosi ir pas 
kaimo moterėles, senelius. 
Čia jis besikalbėdamas, 
praleisdavo ištisą dieną. 
Kai išalkdavo, sėsdavos 
kartu su šeimyna prie 
barščių dubens.

Jauniaus tėvas buvo pa
siturintis ūkininkas. Jo 
ūkis Lembe turėjo virš

Kalnyne tarp uolos randų 
Negyvą blezdingą radau. 
Brangus paukšteli Lietuvos, 
Ir tu pasprūdai nuo šalnos. 
Kaip aš nuo paruoštos mirties, 
Nuo žemčs sulčių, nuo nakties, 
Kur tėvas ir tėvai gyveno, 
Nuo priešų gindamies iš sena. 

Kalnuos nukritus iš dausų, — 
Šiaulių, Dūstu ar Zarasų 
Tu atnešei nors oro bent ' 
Tremtinio širdžiai pagyvent... 
Ir mano kelias — nežinia. 
Gal kur atšalsiu krūtine. 
Kaip tu mirei pietų neradus, 
Ne amžinas ir mano žadas.

Į šiaurę aš taisau sparnus, 
Kur miršta Lietuvos sūnus 
Už laisvę amžiną kovoj. - 
Daug kraujo liejas Lietuvoj... 
Aš gyvas Lietuvos garsu. 
Dvasia tėvynėje esu.
Ir nedraugai tėvynes mano 
Ne amžius išdidžiai gyvena.

Faustas Kirša

niaus nuopelnų. Jis mūsų 
kalbai kaip ir kiti kalbi
ninkai padėjo rimtus pa
grindus ir ir jos vardą 
išgarsino plačiai pasauly
je.

Jauniaus tėviškę rado
me. nepasikeitusią. Ji tu
rėjo tą pačią išvaizdą 

jis buvo pasiryžęs kietam Į kaip ir anais laikais. Na- 
sunkiam darbui. Mirtis jįįmas senas, medinis su į- 
užklupo kėdėje prie darbo linkusiu stogu. Asla iš
stato. Šeimininkė grįžusi, plukta moliu. Kambaryje 
rado su knyga kėdėje su- kartu su mumis svečiavo- 
smukusį. Mirtis išbraukė 
jį iš gyvųjų tarpo, kaip' 
Archimedą be braižant 
smėlyje saulės linijas.

.Jaunius svečių nemėgo. 
Į jo butą kam nors patek
ti buvo gana sunku. Jo 
gramatika ir kiti mokslo 
darbai liko nebaigti. Jo 
mokslinius lietuvių kalbo
tyros darbus sutvarkė jo 

dienai. Jį atleido iš profe- mokinys kalbininkas Bū- 
soriaus pareigų ir pasky- ga. Tačiau tai nė kiek nė
rė jam nedidelę pensiją, mažina kalbininko Jau

didelio 
kalbinin-

Dabar profesorius gyveno 
mažame kamba r ė 1 y j e 
priemiestyje. Jis turėjo 
tik tris keturis žingsnius 
ilgio ir apie du tris pločio. 
Tačiau, ar daug reikia 
žingsnių iki amžinybės. 
Čia Jaunius ir užgęso. Už
geso kaip tik tada, kada 

w • v 1 • _ n ______ ?

si ir porą paršiukų. Per 
slenkstį, kuris gal šimt
metį buvo mintas, matėsi 
erdvi skylė. Sienos iškli
juotos laikraščiais. Virš 
stalo kabo juodas didelis 
kryžius. Jis matomai pa
juodęs nuo dulkių ir dū
mų. Šventųjų paveikslai 
ryškių spalvų.
Vž kiemo aikštelės sto-. 

vi' klėtis. Ji nedidelė, šiau
diniu stogu, kurio viršūnė

Tęsinys 4-tame pusi.

Marija Pečkauskaite

Mergaitės Kelias
Mergaitės asmenybe
NAUJUS METUS PRADĖJUS

Kiek esame padariusios gero ir blogo, to, 
žinoma, negalime tiksliai nustatyti, nes nėra 
apskaičiuojami padariniai net paprasčiausių 
darbų, minčių ir jausmų, mūsų pasėtų gyve
nimo kelyje. Pačios nežinodamos, gal tapo
me kieno nors geradarėmis arba papiktino
me tą, kurio nepažįstame ir niekados nepa
žinsime. Vienam Dievui tėra žinomi galuti
niai darbo vaisiai.

Niekados neužmirškime, kad įmesdami į 
pasaulio iždą nors mažiausią gėrio dalelę, 
mes jau geriname pasaulį. Bet mėčioti dale
les tegali tas, kas stengiasi tobulintis, kas 
yra geros valios žmogus. Kas stengiasi įsi
gyti geros valios, kasdien nors žingsnelį nu
žengti aukštyn, iš to kiekvieno žodžio, dar
bo ir minties eina gėrio spinduliai — toli, 
toli į visas puses, ir niekas negali pasakyti, 
kur jų galas.

Gražiausia ir kilniausia gyvenime yra ne 
jo regimas paviršutinis veikimas, bet tas 
noras, kuris jį gaivina, ta mintis, kuri jį 
kreipta ir valdo. Todėl net ir siauriausiose 
kasdieninio gyvenimo ribose uždarytas gy

venimas gali būti kilnus ir didelis, jei nuolat 
krypsta į beribius idealo akiračius.

Viską apmąsčiusios, su nauja energija ir 
su nauju pasiryžimu imkimės to kilniausio, 
svarbiausio ir vienintelio darbo — tobulin
tis, krautis turtus, kurių negadina nei rūdis, 
nei kandis.

Pasiryžkime šiais metais:
1. Niekados veltui nepraleisti nė valan

dėlės, bet priešingai — kiekvieną ją kuo ge
riausiai sunaudoti.

2. Nedaryti tai, ką pasmerktume kituose.
3. Niekados neveikti iš piktumo ir keršto.
4. Niekados nedaryti tai, ko nedarytume 

žinodamos, kad už valandėlės mirsime.
Tai sunku, pasakysite. Žinoma, nelengva. 

Kiekviena kova su savo žemesniąja prigim
tim yra sunki. Tačiau visuomet pakeliama. 
Ruskinas sako: “Dievas visados duoda 
mums jėgos ir galimumo padaryti tai, ką 
liepia mums daryti”.

KŪNO IR SIELOS AKYS
“Neleisk man, Dieve, spręsti pagal akių 

regėjimą, nei pagal ausų girdėjimą”. Kokie 
keisti žodžiai, ar ne tiesa? Tai kuo gi tikėti, 
jei ne tuo, ką matome ir girdime?

Kitą kartą gyveno Palangoje žmogus, ku
rio niekas neįtikino, kad žemė sukas aplink 
saulę.

— Je! Kaip tat! Ims, mat, ir suksis! Jūs 
sukate man galvą. Ar aš pats savo akimis

neregiu, kaip saulelė plaukia padangėmis 
nuo Kretingos į jūrą.

Kartą buvo toks įvykis. Mano bičiulė va
žiavo į Kauną. Paprašiau ją nupirkti lempą. 
Bičiulei sugrįžus, ryto metą ėmiau žiūrėti 
pirkinį ir dėstyti. Čia pat už stalo sėdėjo vie
nas mano namiškis, įsigilinęs į knygą. Kai 
lempa buvo jau sudėta, jis apžiūrėjo ją, ap
čiupinėjo ir išėjo. Dėdama stiklą, pastebė
jau, kad nėra dagties stogelio, kuris liepsną 
turi lygiai skleisti. Pagalvojau, kad mano 
bičiulė įdėjo jį į savo lagaminėlį, bijodama, 
kad neiškristų, o gal tokiai vadinamai “Vun- 
derlempai” nereikia jokio stogelio.

Tuojau paklausti viešnią negalėjau, nes 
ji miegojo. Tuo tarpu į kambarį įėjo vėl tas 
pats mano namiškis, ir aš paklausiau jį, ar 
tokioms lempoms nesą dagties stogelių, nes 
šiai lempai aš neradau.

— Kaipgi, — sako jis, — visados yra, ir 
čia juk buvo. Pats mačiau ir čiupinėjau. Dar 
stebėjaus, kad galvelė iškilusi.

— Gal iškrito kur, — pamaniau. Bet jei 
būtų iškritęs, tai tik čia pat, nes lempos iš 
kambario niekur neišnešiau. Ėmiau kuo rū
pestingiausiai ieškoti po visus užkampius. 
Veltui. Bičiulei pabudus, paklausiau ją. Ji 
atsakė, kad jokio stogelio nebuvo. Krautuvė
je ji klaususi pardavėją, kodėl nesą, o toji 
atsakiusi, kad tokioms lempoms nereikią 
jokio stogelio.

Išėjo juokingas dalykas. Aš aiškiai savo

akimis mačiau, kad stogelio nebuvo, mano 
bičiulė taip pat jo nematė Kaune, o mano na
miškis aiškių aiškiausiai ne tik matė, bet ir 
jį su visomis smulkmenomis nupiešti. Ir juk 
nė vienas nemelavome, kiekvienas matė savo 
akimis. O tiesa tegalėjo būti viena.

Tai tik mažutis pavyzdys, kaip negalima 
aklai tikėti savo akimis. Jis rodo, kokie tu
rime būti atsargūs.

Mūsų pojūčiai nėra mūsų paskutinioji 
instancija. Jie yra klaidingi, netobuli, kaip 
ir visi materialūs dalykai, ir dėl to turi būti 
tikrinami aukštesnio už juos dalyko. Jie mo
ka gudriai mus suklaidinti, ir jų apgauti, 
mes lyg kvailiai meluojame, nieko nesupras
dami. Dažnai jie temato ir tegirdi tai, ko no
ri, o nori tai, kas patinka mūsų žemesniajam 
aš, kuriam jie klusniai tarnauja. Jie čiužinė
ja paviršiumi, kaip ant ledo, visai nejausda
mi, kas glūdi gelmėje. Jiems tėra prieinamas 
kevalas, branduolio jie nepas;ekia.

Kas tai yra supratęs, tas jau yra išėjęs iš 
savo siauraprotystės tamsaus urvelio ir atsi
stojęs ant kalno, iš kur matyti toli į visas 
puses. Nepasitenkindamas kūno pojūčiais, 
jis leidžiasi į save gilyn, ir pamažu atsiveria 
jo sielos akys ir atsidaro jo ausys, šitos a- 
kys ir ausys niekados neklaidina, neapgau
dinėja, nemeluoja. Per visus laikinius už
dangalus skverbiasi jos gilyn, sugaudamos 
tai, kas amžina, kas tėra viena tiesa, 
čiupinėjo, kuo geriausiai jį atsiminė, galėjo 

(Bus daugiau).
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Pradžia 3-čiame pusi, 
žaliuoja kerpėmis r~—
gusi. Joje miegodavo jau
nas būdamas kalbininkas 
Jaunius, 
jau būdamas 
riumi, jis ilsėdavosi klė- 
telėje, čia skaitydavo ir 
kalbėdavosi su kaimynais. 
Dabar jo brolio vaikai čia 
leidžia miegoti šeimynai, 
tačiau ant sienos kabo at
minimui kalbininko Jau
niaus protretas. Prie na
mų matosi ir didelis so
das. Kai kurie vaisme
džiai seni ir apdžiūvę. So
de yra keletas bičių avi
lių. Jie padaryti iš storų 
eglės rąstų. Jų vidus iš
kapotas, išskaptuotas. Ir 
dabar kalbininko Jau
niaus tėviškėje visuomet 
randasi ąsotyje medaus...

Išvykdami sodžiaus ke
liais į Žemaičių trakas, 
vėl mes mąstėme, kad vis 
dėlto esama keistų ir di
delių žmonių, 
me būdingą 
priežodį. “

vo rankų. Jis atsimena ir 
tą laiką, kai Jucevičius
susituokė su Dariaus mo-

- ' tina. Jis tada buvęs prie
Atostogų pin!g°'. n“ būdamas kum-

ir nrofeso- £aikšcl° Oginskio eiguliu, 
ijų buvo nemažai susikro
vęs. Dariaus motina iš 

; dvaro, kaipo kraičio, gavo 
i šešiasdešimt hektarų še-' 
mes. Tačiau ten trobesių 
nebuvo. Juos bestatant, 
sutirpo Jucevičiaus atneš
ti pinigai ir atsirado ne
maža sunkumų. Ir vėliau 
ne tik nesitaisė jų reika
lai, bet jie pamažu klim- 
ipo į skolas. Žemė jų buvo 
bloga. Didelius plotus už
ėmė trakos ir ąžuolynai. 
Tad, išvykus Dariaus bro
liui į Ameriką, vėliau ten 
atsikvietė ir savo brolį ir 
motiną. Dariui tada buvę 
vienuolika metų.

Dariui tėviškės paveiks
las niekada neišnyko iš a- 
kių. Kai jis ruošėsi kelio
nei per Atlantą, jis atsi
minė savo tėviškę. Būda
mas New Yorko viešbuty
je ir žvelgdamas į Atlanto 
bangas jis rašė: ‘Ten 
jaunas būdamas po tra
kas ir miškus basas bė
giojau. Galvą užvertęs 
žiūrėjau į padangėj plau
kiančius debesėlius ir 
skraidančius paukščius. 
Aš jiems pavydėjau tos 
erdvės ir laisvės...” Savo 
tėviškės ir tėvynės garbei 
jis ir patį skridimą auko
jo. Juk jo ir testamente 
rašoma “Jei piktas Nep
tūnas nugramzdins Litua- 
nicą į gelmes, tu, Jaunoji 
Lietuva, turėsi iš naujo 
ryžtis ir aukotis...”

Misijonieriaus Laiškai 
MODERNU IR VISMJStJMUU SVEIKA

(Tęsinys)

Atsiminė- 
lietuvišką 

kad auksas ži
ba ir pelenuose...”
ATLANTO NUGALĖTO

JO DARIAUS GIM
TINĖJE

Keltu persikėlėme per 
Jūros upę. Girdime, kaip 
trakose liūdnai kukuoja 
gegutė. Po valandos kelio 
mes priartėjome prie Da
riaus gimtosios sodybos. 
Čia kaip tik mes susitin
kame senyvą žmogų, ku
ris yra tarnavęs pas Da
riaus tėvus Jucevičius. Jis 
ne tik atsimena, kada bu
vo mažas Darius, bet jis 
sakosi nešiojęs jį ant sa
lt 
i! 
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i! 
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Sveikinimai!

Arfington Trust Company
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1 psakaitaeja ir rodo į savo 
širdį... šokėjo gi akys jau 
pasibaisėtina ugnimi... iš
sigandusi mergaitė tuo 
laiku pastebi, kad jie šo
ka kraujuje, kraujuje a- 

j knrj no kenčiančio vyro.i. Ir 
(Rom. karščiuodama šaukia ji:

į — Motina... motina, aš 
nenusidėjau... tačiau aš 

Viena jauna, graži, ne- kalta, kad mano part- 
x neris braidžioja Kristaus 

kraujuje! — (Coloma, 
“Pirmasis balius”. Apysa
ka). (Bas daugiau)

giu (rūbu) to, už 
numirė” <Netvirtink, mieloji, kad Kristus

Jūs galite visaip rengtis I*>). 
ir viską šokti. “Aš jau esu 
pakankamai , 
Man nepakenks!” Jūs uš- 
simojate padaryti tai, ko gu nauja, gibai iškirpta

užgrūdinta, kalta mergaitė, motinos 
verčiama, turi dalyvauti 

ligi šiol niekas nepadarė, suknia^ paaįuntiųybėTsi^ 
Jūs turėtumėte apšaukti i^^**-**^ balrąje. Mergi- 
melagiu £v. Raštą, prie- na persišaldo, labai paky-

Džiaugiasi tremtiniai sulaukę dovanų iš Ameri- stogai tvatinti. Argi ga- ja temperatūra, ir prade-
kiečių. Ta ididelė jiems parama ir paguoda sunkiose 
stovyklų gyvenimo sąlygose.

Mielas Tautieti, Kalėdų Švenčių proga, nepa
miršk paaukoti tremtinių būklei pagerinti. Aukas bei 
dovanas siųskite: United Lithuanian Relief Fund of 
America, Ine. 105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Ii kas savo sterblėje nėšio- da ji kliedėti. Baisūs vaiz-

svetimiems 
Jie ją tik 

pavesda- 
ir skolas

Lawrence, Massachusetts |

Lawrence, Mass.

TO MTSi! VDU A

Ver y Merry C kristinas a

The Officcrs. Directors and Bmploycs of this Associa- 

tion j<>in in extendjng sincerc and cordial holiday greetings.

We hope that the season will bring you an abundance jjj 
of those spiritual blessings and deep and abiding satisfac- !įj 

tior. which mark the real meaning of Christmas...

MONTELLO FEDEKAL SAVINGS AM) 
LOAN ASSOCIATION OF BROCKTON

k
it
it
it
i!
it
i?
it
it
it
it.
it
it
1

Į! WaNer L. ••oiinson drvM t. Hetzell
i*. Presidcnt Iraasurer
2jį 820 North Main SL, t or. Howard St
f Brockton, Haas.it
J*

Kai tik atvyko po di
džiojo karo kaip savano
ris į Lietuvą, Darius pir
mąja proga aplankė savo 
gimtinę. Vėliau, būdamas 
lakūnu, čia dažnai lanky
davosi pas gimines ir va
sarodavo. Nors ir būdami 
Amerikoj, Darius ir moti
na neperleido 
savo tėviškės, 
išnuomuodavo, 
vo giminėms
mokėjo doleriais. Dariaus 
motina atvykusi pati kie
me pastatė medinį kryžių. 
Ji šį žemės kampą pavedė 
Dangaus Apvaizdai.

Dariaus gimtasai namas 
medinis. Vienoje pusėje 
matosi nedidelė aikštė, 
apaugusi žalia veja. Čia 
stovi jo motinos pastaty
tas kryžius. Jo papėdėje 
matome žydinčius raudo
nus bijūnus. Keletas žie
dų peržydėję ir raudoni 
lapai pabirę žalioj vejoj. 
Kiek atokiau, kiemo pa
kraščiuose, matosi vais
krūmiai. Jie esą pasodin
ti Dariaus rankomis. Prie 
praeinančio lauku kelio 
apylinkės jaunimo rūpes
čiu pasodintas Dariaus - 
Girėno ąžuolas. Jis ap
tvertas žemaitiška tvore
le — žiogreliais. Tvorelė 
trikampio pavidalo ir 
kiekviename kampe stovi 
pasodinta eglaitė. Jos tu
rinčios taip pat, kaip vė
liau sužinojau, simbolišką 
prasmę. Dariaus motinos 

i tėvas turėjo net septynio
lika valakų. Sūnaus jis 
neturėjo, o tik tris dukte
ris. Tad joms ir išdalino 
savo buvusį dvarą. Pir
majai teko daugiausiai, 
antrajai vidutiniai ir Ju
cevičienei jau mažiausiai. 
Vėliau giminės, išaugus 
sūnums, dar labiau su
skaldė savo ūkius, ir da
bar stambiausias ūkis yra 
tik Tnzeliavičiaus visai 
arti Dariaus tėviškės. Ki
toje pusėje Dariaus gim
tojo namo prasideda Že
maičių trakos. Jų vaizdas 
ir dabar yra toks pat, 
kaip ir Dariaus jaunystės 
metuose. Kai Dariaus tė
viškė visą laiką yra nuo- 
muojama svetimiems, tai 
čia nėra nieko, kas be gy
venamo namo ir sodybos 
išvaizdos beprimintų Da
rių. Paprastai jis ir savo 
atostogas praleisdavo gi
minaičių Inzeliavičių šei
moje.

Tiesiu lauko taku nu
vykstame į Inzeliavičių ū- 
kį. Jau patys dideli pasta
tai rodo jį -esant stambes
nį. Prie sodybos matosi 
medžiai, gražus sodas ir 

Viskas gražiai

ŽYGIS Į VILNIŲ
Vėliavos iškeltos plakas, 
Renkas vyrai, žygis bus. 
Už kalnų karalių takas, 
Vilnius vėl priglaus pulkus.

Ir sustos prie vyro vyras,
Žygį priesaika parems, 
Sudrebės po kojom žvyras, 
Užtvarų nebus keliams.

Kils iš dulkių Gediminas, 
Žilas kalnas sudrebės, 
Kad pulkai jo kaulus gina, 
Iš dešinės ir iš kairės.

Vėliava nuskaidrins veidus, 
Kils ir rymos ant pilies, 
Ir skardės po miestą aidas, 
Iš dešinės ir iš kairės.

F. Kirša.

veda mus į saloną, kuria
me Darius praleisdavo sa
vo atostogas. Čia, be šven
tųjų paveikslų, matome 
eilę fotografijų jų gimi
nių, o jų tarpe ir Darių 
kariškoj lakūno unifor
moje. Stalas apdengtas 
žalia gelumbe, stovi eilė 
kėdžių, kampuose 
droš ir languose 
kambarinės gėlės.
rodo gausų rinkinį Da
riaus laiškų, fotografijų. 
Čia mes matome Darių 
dar* amerikiečių kariuo
menės uniformoj Prancū
zijos karo lauke, Lietu
vos savanorių uniformoje, 
Klaipėdos sukilėlių rūbuo
se, ir vėl kario lakūno u- 
niformoje. Tarp laiškų 
randasi ir Lituanica vež
tas jų šeimai laiškas, kur 
pranešama, kad Darius 
atskrenda per Atlantą į 
Lietuvą. Esama čia ir ki
tų vertingų, Darių prime
nančių eksponatų. Vienas 
iš tokių, tai paties Da
riaus rankomis padarytas 
radio aparatas dar anais 
laikais, kada Lietuvoj iš 
viso radio buvo retenybė.

Po valandėlės mus, lau
ko takeliu palydi Dariaus 
puseserė. Kaip tik tuo me
tu pasigirsta skrendančio 
lėktuvo motoro garsas. 
Virš galvos pasirodo ir 
pats plieninis paukštis. 
Ji sustoja vietoje, veidas 
pasikeičia, išbąlą. Mato
mai lėktuvo ūžesys ją 
jaudina ir primena Darių. 
Po valandėlės lėktuvas iš
nyksta ir matosi tik spar
nuoti balti debesėliai. Išsi
skyrę, mes vėl keliaujame 
Žemaičių trakomis. Vėl 
girdime liūdnai kukuojan
čią gegutę. Ji rodos kaž
kur ir mus šaukia, vilioja.

I

olean-
žydi 

Ji pa-

Nusišypsoki

gėlynai.
sutvarkyta, kaip ir tinka 
stamb i a m aštuoniasde
šimties hektarų ūkini. 
Kambaryje mes randame 
Dariaus puseserę. Ji nusi-

tis žėruojančias žarijas ir dai ją kankina. Siame pir- 575 pust
nesudeginti savo rūbų? majame baliuje jos siela Stambus veikalas iš šešių da- 
Arba vaikščioti ant de- Kfcn tiesa, nekalta, bet kų. Aprašoma krikščionybės 
gančių žarijų ir nenudegti 4abar mato ji, ko tąsyk kabai į Lietuvą, reformacijos 
kojų padų?” {Patari. 6, nepastebėjo: kaip aistržn- -sąjūdis Lietuvoje, Lietuva ca- 
27). . '

O kaip tos nedoros ma
dos veikia artimo sielą? 
“Vargas pasauliui dėl pa
piktinimų, nes reikia, kad 
ateitų papiktinimų; ta
čiau vargas tam žmogui, 
per kurį ateina papiktini
mas”. (Mt. 18, 7). Aš su
tinku, kad šalia moterų, 
norinčių savo nepadoriu 
apdaru kitus suvilioti ir į 
nuodėmę įtraukti, yna 
mūsų moterų tarpe daug 
tokių, kurios nieko blogo 
nemanydamos ar vien dėl 
tyroniško mados spaudi
mo taip rengiasi. Bet to
kioms aš norėčiau priimti 
Viešpaties žodžius: 
niesiems pasakyta: 
svetimoteriausi. Aš 
jums sakau: Kiekvienas, j 
kurs žiūri į moteriškę jos J 
geisti, jau su ja svetimo- Į 
teidavo savo širdyje”. Tik j 
visagalis Dievas žino, kiek < 
tokių mintimis ar norais ’ 
padarytų svetimų nuode- i 
mių guli ant taip besipuo- j 
šiančios moters sąžinės... ,

Jūs turėtumėte sušukti, 1 
kaip šv. Paulius,, kai pa- j 
stebėjo, kaip naujieji iš < 
pagonių kilę krikščionys , 
piktinos, matydami tikin- < 
čiuosius valgant pagonių . 
štabams aukotą mėsą: 
‘Todėl jei valgis (rūbas) 
piktina mano brolį, tai aš 
nevalgysiu mėsos amži-; 
nai, kad nepiktinčiau savo 
brolio” (1 Kor. 9, 13). 
Meilė, artimo sielos amži
na laimė Jums turi būti 
aukščiau už viską. “Ne
stumk į pražūtį savo vai-

gai ase jauno vyro, šokių/“tolia Rusijos okupacijos tai- 
paraeterio, žvilgsnis veda i kais,-šventoji Lietuva, Lietu- 
X, kaip jis greitėjančiu'™®
tempu vis labiau ir labiau <*918,'J940,k25'?“sV1(!2?1' 
pašėhisau sukasi su ja... padėta tatai svarbūs do-
Staiga jie jau nebera ba- lentai apie bolševikų štauro- 
liaus saJeje, bet kažkur mus Lietuvoje. Knyga uaudin 
lauke šaltą naktį... Amt ga ir tatai grąžtai 'atrodo Ko
kaino šoka jiedu.. O kaip na — 64-00- 
gi drėgna žemė! — Tarp “BAlLMNfNKAS” 
alyvų medžių mergaitė) 366 W. 6raadway, 
pastebi vyrą, kurs krauju South Boston 27. Mass.

vių tautos Golgota (1940 -

Puildausa
Tai Laikraštis “Darbininkas”“Se-!

Ne-1
KM

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI: * W

Šiuomi siunčiu $........ ir prašau kaipo Kalėdų dovaną
siuntinėti “Darbininką”:

Vardas

Adresas

f

>

Surašė J. K. M. Išleista 19Sd 
m., 150 pusi.

Sakoma: juoktis sveika. Na- 
dšypsok! pripasakoja visokių 
juokų ir ilgesnių linksmų nuo
tykių. Kaina $1.00.

DARBININKAS 
366 W, Breadway, 

So. Boston 27, Mass.

Jn Cįjrtetmag

fe Jfaborite Cigare

Duokite jam cigarų, vyrai labai į- 
vertina tai, kone rūko! Puikus pa-

Deater ^cigarų, kurie yra Kalėdų Do
vanų Didutėse po 25 ir 50. Gausite 
ją, kur tik cigarus parduoda.

Dvidešimts Penii ir
Penkios Dešimts
Dovosuį Viename.

Jamous for tyatity Since 1874
a.62. MJLL1V&N «C. MAWCHBST£R? N- J1-
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Intelektualų maištas
George Orvell

K dienraščio "Manchester Evening News"
kad(Tęsinys)

Niekas vaizdžiau 
Cambridge dėstantį profe
sorių Friedrich von Hayek 
neatstovauja priekaišto, 
kad planinga, centralizuo
ta valstybė negali funk-j 
cionuoti (veikti), net išei
nant iš jos pačios progra
mos. Jo knyga “Der Weg 
zur Knechtschaft” — 
(Rentsch leidykla, Erlen- 
bach — Zurich) sukėlė 
gyvų diskusijų, pirmiau
sia Jungtinėse Amerikos 
Valstybės^. Hayek tvirti
na, kad centralizacija ir 
iki detalių (smulkmenių) 
atliekamas planavimas ne 
tik sunaikina laisvę, bet ir 
nepajėgia užtikrinti ge
resnių gyvenimo sąlygų 
kaip nesuvaržytas kapi
talizmas. Dar prieš val
džios perėmimą Hitlerio 
darbas vokiečių socialde
mokratų ir komunistų bu
vo tiek atliktas, kad vi
durkio vokietis jau buvo 
atpratintas nuo laisvės ir 
nuo nepriklausomumo rei
kalavimų. Centralizuota- 

-sis ūkis negali išvengti 
nepatikęjęs centralizuotai 
biurokratijai aukščiausios 
jėgos. Ir kaįp taisyklė į 
aukščiausias vietas pa
kliūna tie, kurie siekia jė
gos dėl jos pačios .

Panašias mintis atsto
vauja prof. Michael Pola- 
nyj, anksčiau Berlyne, da
bar Manchesterge. Tokios 
pat nuomonės, kaip jis, 
yra ir biologas James Ba- 
ker, — būtent: diktatūro
je mokslo tyrinėjimai ne- 
gaiį tetarai vystytis.

Pagaliau prie pesimistų 
dar reikia priskirti James 
Bambamą, kurio prieš 5 
metus išleista “Manage- 
rial Revoliution” knyga 
sukėlė didžiausią susido
mėjimą. Savo paskutinėje 
knygoje “The Macchiavel- 
lians” jis bando įrodyti, 
kad nei socializmas, 
gryna demokratija 
pasiekiami ir 
nieko daugiau negalime 
daryti, kaip imtis apsau- jai, kaip Kari Marx’as ir 
gos priemonių prieš jėgos Williams Morris, Anatole 
naudojimą, pavyzd ž i u i, France ir Jack Londonas, 
nepriklausomų profesinių turėjo maždaug panašų so- 
sąjungų ir laisvos spau- cialinės ateities z suprati- 
dos forma.

Pavadinimas “

už

£
Įir po reformacijas liko 
artimi jų santykiai tarp 
protestantizmo ir libera
lizmo. Anglijos socialisti
nio judėjimo šaknys iš da
lies yra Bažnyčioje.

Bandymas krikščioniš
kąjį tikėjimą, į Anapus 
sujungti su revoliuciniu 
socializmu mūsų laikais 
yra jau toliau pažengęs. 
Kontinente atsirado kata
likiškų socialistinių par
tijų. Atatinkamos tenden
cijos pasirodė ir angliko
nų Bažnyčioje.

Atmetus kitas priežas
tis, šita raida paaiškina
ma tuo, kad daug krikš
čionių, kunigų ir pasauli- 
ninkų, įsitikino, kad kapi
talistinėje sistemoje tūno 
negerovių.

Žymiausi paskutiniųjų 
20 metų religiniai minty- 
tojai nėra politiniai revo
liucionieriai paprasta to 
žodžio prasme t. y. nesu
varžyto kapitalizmo gynė
jai. Jų galima aiškiai iš
skirti tris sroves.

Vieni identifikuoja krik
ščionybę su komunizmu iš 
kurių yra žinomas angli
konų bažnyčios Cairterbu- 
ry dekanas H. Johnson.

Profesorius John Mac 
Murray (“The Clue to 
History”) šituo atžvilgiu 
eina beveik tiek pat toli ir 
tiki, kad sovietinio rėžimo 
priešreliginis nusistaty
mas remiasi paprasčiau
sia klaida, kuri gali ir tu
ri būti atitaisyta. Bet Mac 
Murray atmeta mokslą a- 
pie sielos nemirtingumą 
ir dėl to jis negali būti 
laikomas tikintis krikš
čioniškosios dokt r i i o s 
prasme. Kai Prancūzijoje, 
nežiūrint į tam tikras pa
stangas, paskutini u o j u 
metu dar nėra matyti jo
kių susitaikymo ženklų 
tarp rusiškojo komunizmo 
ir katalikų Bažnyčios. An
glikonų Bažnyčioje sim
patijos kairiųjų politi
nėms tendencijoms, savo 
doktrina stovinčiųjų ar
čiausiai Romos, atrodo e- 
sančios stipriausios.

Toliau eina grupė, 
socializmą supranta 
neišvengiamą ir net 
geidaujamą

mokyklos išėjęs prancū
zas Jaąaes Maritainas ir 
rusas emigrantas Nicolai 
Berdiąjevas. Maritainas 
yra aštraus proto ir kata
likiškajame pasaulyje ne
paprastai gerbiamas rašy
tojas, kuris socializmo 
reikalui yra atlikęs didelę 
tarnybą, nes jam pavyko 
socialinę pažangos idėją 
sujungti su griežta katali
kiškąja ortodoksija. Karo 
metu jis panaudojo visą 
savo intelektualinio auto
riteto svorį prieš Petaino 
rėžimą ir ispanų pilieti
niame kare nesutiko 
Franco pasveikinti, kaip 
krikščionybės kovotoją. 
Katalikų romanistas Ge
orgės Bemanos (“Das Ta- 
gebuch eines Pfarrers” ir 
“Ein Tagebuch meįner 
Zeit”) aistringa forma at
stovavo panašią pažiūrą.

Berdiajevas pradėjo 
marksistiniu socialistu ir 
tik vėliau pasidarė tikin
čiu krikščionimi. Jis turė
jo apleisti Rusiją, bet apie 
bolševizmą rašė su aiškes
niu supratimu ir didesniu 
respektu, negu daugelis jo 
priešų.

Politinė šitos naujos 
pažiūros išraiška yra 
krikščioniškasis socializ
mas, kuris Prancūzijoje 
jau yra pasiekęs pažymė
tino pajėgumo.

Pagaliau — pati įdomio
ji grupė yra autoriai, ku
rie pripažįsta dabartinės 
visuomenės tvarkos netei
singumą ir,yra pasirengę 
drastiškoms reformoms, 
bet socializmą ir iš jo iš
plaukiančią industriali
zaciją atmeta. Prie jų pri
klauso Hilaire Bellocas, 
kuris jau 1911 metais 
knygoje “The Serville 
Statė” pranašavo kapita
listinės visuomenės išsigi
mimą, vėliau pavadintą 
fašizmu.

Belloco receptas buvo 
didėlės nuosavybės panai
kinimas ir grįžimas prie 
kaimiškų nuosavybės san
tykių. Jo draugas G. K. 
Chestertonas šita idėja 
sukūrė politinį sąjūdį, pa
vadintą “distriputizmu”. 
Chestertonas, katalikas 
konvertitas, savo dvasine 

am- 
žingsnį, betgi kuris svar-!žiaiį liberalas, ir jo na- i-i i_ x i _4. i i sieki

mas sijosi su veik mistiš
ku tikėjimu demokratija 
ir paprasto žmogaus dory
bėmis.

savo tau t ir’’ gyvenimą, ir 
viduose kraštuose prasi-' 
dėjo plačia apimtimi rai
da į nacionalizavimą ir 
planavimą. Tuo pat laiku 
Vokietijoje išaugo masių 
sąjūdis, pasivadinęs “tau
tiniu socializmu” ir patie
kęs tam tikrus quasisocia- 
lizmo bruožus, bet įkūni
jęs žiauriausią ir ciniš
kiausią rėžimą, pasaulio 
dar nematytą. (Tas pats 
ir T. Rusijoje. Bed.). Bu
vo pats laikas iš naujo 
apibrėžti socializmo sąvo
ką.

Kas yra socializmas? Ar 
gali būti socializmas be 
laisvės, lygybės ir inter
nacionalizmo? Ar mes vi
są laiką siekiame univer
salios, broliškos visų žmo
nių bendruomenės, ar tu
rime pasitenkinti nauja 
luomine bendruomene, ku
rioje ūkinio saugumo var
du atsisakome savo as
mens teisių? *

Iš naujesniųjų knygų, 
atrodo, Arthuras Koeette- 
ris “The Yogi and the 
Commissar (1945) patie
kia daugiausia medžiagos 
šiam klausimui svarstyti. 
Pagal Koestlerį dabar yra 
opiausia “sintezė tarp 
šventojo ir revoliucionie
riaus”. Kitais žodžiais ta
riant, revoliucijos turi bū
ti. Be drastinių ekonomi
nių pakeitimų negalima 
jokia ekonominė pažanga. 
Bet revoliucionierius ko
voja veltui, jei jis nekrei
pia dėmesio į paprastojo 
žmogaus padorumo reika
lavimus. Kaip nors turi 
būti išspręsta dilema tarp 
tikslo ir naudotinų prie
monių. Mes turime suge
bėti veikti ir net jėgą pa
naudoti, nepasiduodami 
akcijas korupcijai. Prak- 
tiškoje peiitifoje tai pri
taikius, reiškia rusiškojo 
komunizmo atmetimą iš 
vienos pusės ir evoliucinės 
fabionininkų — Anglijos 
socialistinių teo r e t i k ų 
(Fabionininkai — anglų 
inteligentų socialistinė re- 
fornristmė srovė. Red.) 
grupės atstūmimą iš ki
tos pusės.

Keetrttoris, kaip ir dau
gelis panašios krypties ra
šytojų, yra buvęs komu
nistas, ir jo aštriausi puo
limai yra nukreipti prieš 
sovietų politikos raidą 
maždaug po 1930 metų 
Jo geriausia knyga yra 
romanas 
Noon”, 
Maskvos
sas.

Kiti autoriai, kuriuos 
galima įgrupuoti maždaug 
į tą pačią kategoriją, yra 
Ignazio Silone, Andre 
MatauiK’as ir amerikie
čiai John Bos Pmooc ir 
James Farrefl’is.

Būtų galima ir Andre 
Gide priskirti prie šitos 
grupės. Jo politiniai inte
resai pabudo vėlai. Jis bu
vo komunistas, bet greit

tojų silpnybė yra ta, 
jie nepritaria jokiai poli
tikai, galinčiai turėti di
delį šalininkų skaičių.

Pavyzdžiui, Hayeko ka
pitalizmo gyvenimas yra 

į praėjusios meilės pastan
gos. Vargu ar atsiras, kas 
norėtų grąžint senojo sti
liaus kapitalizmą. Jei ma
sės turėtų pasirinkti tarp 
vergijos ir ūkinio nesau
gumo, atrodo, kad jos vi
sur pasirinktų vergiją, jei 
Ji būtų pavadinta “ūkiniu 
saugumu”. Dauguma kitų 
rašytojų, imant iš esmės, 
atstovauja religinę pasau
lėžiūrą.

Jei šitos krypties auto
riams norėtume uždėti po
litinę etiketą, turėtume 
juos pavadinti konserva- 

• toriais. Tik daugumoje 
čia kalbama apie roman
tiškąjį konservatizmą, ko
vojantį su nepakeičiamais 
faktais. Tačiau negalime 
nuginčyti, kad šitie ir kiti 
panašios krypties rašyto
jai yra davę daug naudin
gos totalitariškojo am
žiaus kvailysčių ir palai
dumo kritikos.

KAS SOCIALIZMAS?
Dar tik prieš keletą pas

kutiniųjų dešimtmečių so
cializmo idėją buvo tam 
tikra prasme utopija 
(svajonė). • Sociali z m a s 
gyvenime dar niekur ne
buvo savęs apgynęs. Bet 
veik visų, net ir jo priešų, 
supratimu jis buvo susijęs 
su laisvės ir lygybės idė
ja.

Jei būtų pašalintas eko
nominis neteisingumas, 
tąsyk dingtų ir visos ki
tos tironijos formos. Pra
sidėtų broliškumo amžius. 
Karai, nusikaltimai, ligos, 
skurdas ir skriaudos pra
nyktų amžiams. Buvo to
kių, kuriems šis tikslas 
nepatiko, ir daugelis abe
jojo, ar jis kada nors ga
lėtų būti pasiektas. Bet

I

nei 
nėra

kad mes tai buvo tikslas.
Tokie skirtingi mintyto-

mą, nors jie buvo visiškai 
pesimis- skirtingos nuomonės, kaip 

tas” tinka visiems tiems geriausia ją pasiekti, 
rašytojams, kurie atsisa-j 20-siais metais sociatisti- 
ko tikėti idealinės valsty- niame sąjūdyje buvo priei- 
bės galimumu -žemėje.;ta prie ideologinio skih- 
Druckeris ir Burnhamas mo. Socializmas jau ne

bebuvo tik žodis, sapnas, 
svajonė. Didelis ir pajė
gus kraštas — Sovetų Ru
sija įtaisė “socialistinį” 
ūkį, greitu tempu sukūrė

nenori eiti prieš vyrau
jančias dabarties tenden
cijas (nuotaikas, link
mes), bet nori joms duoti 
kryptį: tik visų tų rašy-

ĮSIGYKITE VEIKALĄ B LIETUVOS PARTIZANU VEIKLOS
VYTIS IR ERELIS

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

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

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

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

IR ERELIS”.
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Grupė Amerikos vyrų ir moterų, kurie gerai 
supranta, kad jų gerovė ir kitų labai daug pri
klauso, nežiūrint fizinių trūkumų, ir nuo jų dar
bo. Jie yra dalyviai metinio suvažiavimo Natio- 
nal Society for Crippled Children and Adults, 
New Yorke. Jų tarpe yra: rašytojai, laikraščių 
leidėjai, ir p. p. ■ ■■ ■ ....... — ■,

anglų kalba rašiusius: 
Freda Uttley, Ralph 
Bates, Stephen Spender, 
Philip Toynbee, Louis Fi- 
sher.

Jokiam šitų rašytojų ne
galime prikišti, kad būtų 
pasukęs konservatizmo 
kryptimi. Jie visi tebepri- 
pažįsta planingos visuo
menės ir toli siekiančios 
industrializacijos būtinu
mą. Bet jie nori žinoti, 
kad yra išlaikytas sena
sis socializmo supratimas, 
kuris pagrinde statė lais
vę ir lygybę.

Norint pasekti idėjų 
vystymąsi, už kurias pa
sisako tokie rašytojai, 
kaip Koestler ir Silone,

“Schule der Diktatoren” 
(“Europa” leidykla Zu- 
rich) pirmu pažvelgimu 
atrodo esąs lygiai toks 
pat pesimistiškas ir kri
tiškas kairiųjų partijų at
žvilgiu, kaip Voigtas, sa
vo knygoje “Uno Caesar“, 
bet italo knygos pagrinde 
yra visai kitokia pasaulė
žiūra. Nusveria tai, kad 
tiek socialistas, tiek ko
munistas — ir tai ypatin
gai tinka dėl pasaulėžiū
ros skirtumo atsiskyru
siam nuo savo partijos — 
tiki “rojaus žemėje” gali
mumu. Pagaliau, socializ
mas yra optimistinė dok
trina.

Koesfleris, Gide ir kitų 
jausminis motyvas yra ne tenka grįžti per utopiškus 
paprastas nusivy Ii m a s 
tuo, kad lauktasis rojus 
nepakankamai greit tapo 
tikrove, bet greičiau bai
me, kad pirmieji sociali
nio sąjūdžio idealai bus 
aptemdyti.

Socialistui nebūtina ti
kėti, kad žmonių bendruo
menė tikrai pasieks tobu
lumo laipsnį. Bet beveik 
kiekvienas socialistas ti
ki, kad ji gali būti žymiai 
geresnė, kaip dabar kad 
yra, ir kad blogis didžiąja 
dalimi yra neteisingumo 
ir nelygybės padaras. So
cializmo pagrinde yra ko
munizmas. Ortodoksinis 
socializmas yra nustojęs 
mesianišk o j o (pasiun- 
tiniškojo) charakterio, jo 
dar tebeturėto prieš 30 
metų, tai paaiškinama di
dėjančiu industrinio (pra
moninio) gyvenimo kom- 
plikuotnmu, dienos reika- 

' lavimais, kovojant su fa
šizmu ir su Sovietų Rusi
jos pavyzdžiu. Norėdami 

, likti valdžioje, komunis
tai buvo priversti bent 
laikinai apleisti keletą tų 
idealų, kurie pradžioje 
jiems buvo prieš akis. Ne- 

po to perėjo As y^^.5’kanomto«

“Darkness at
1 Vkur aprašomas 
sabotažo proce-

jnnkns. Taip pat ir pran
cūzų trockhrtvs Viktor 
Serge ir itaMs Gaetano 
SaKemini, fašizmo istori
kas, priklauso prie jų. 
Salvemim yra greičiau li
beralas, kaip socialistas, 
bet jis prilygsta kitiems 
tuo, kad pirmoje eilėje ,y- 
ra antitotalitarus, prieš- 
dikta tūris.

Tarp sociatistiBkųjų at
simetėlių, kaip Koesflerte, 
arba Stone ir susipratu
sių konservatorių, kaip 
Voigtas ir Bradkeris, ne
žiūrint į tariamą panašu
mą, tikro sutarimo nėra. 
Silone savo knygoje —

svajotojus, kaip WiHtem 
Morris ir mistiškuosius 
demokratus, kaip Walt 
Whitman, per Rousseau, 
17 amžiaus lygybės apaš
talus Anglijoje, vėlybųjų 
viduriniųjų amžių žem
dirbių sukilimus į anksty
vuosius krikščionis ir į 
senovės vergų sukilimus. 
Gerrard Winstanley, že- 
žemės reformuotojas iš 
Wigano, kurio primity
vaus komunizmo eksperi
mentas buvo Kromvelio 
nutrauktas, proklamacijos 
yra keistai giminiškos su 
moderniąja kairiųjų lite
ratūra. “Rojus žemėje” 
dar niekada nebuvo įgy
vendintas, bet ta idėja at
rodo esanti amžina, nors 
ją visų niuansų praktiš
kieji politikai ir suveda 
ad absurdam.

Ji remiasi tikėjimu, kad 
žmogaus charakteris yra 
iš prigimties geras ir pa
jėgus nenustojamai augti. 
Šitas tikėjimas yra buvęs 
stipriausias socialinio ju
dėjimo akstinas, įskai
tant ir tas sektas, kurios 
nutiesė Rusijos revoliuci
jai kelią ir galima tvirtin
ti, kad utopistai — šian
dien tik išblaškyta mažu
ma — yra tikrieji socia
listinės tradicijos atsto
vai.

KRIKŠČIONIŠKIEJI 
KEFORM KITOJ AI

Tikėjimas pomirtiniu 
gyvenimu ir žemiškas pa
laimos siekimas nėra ne- 

. .. . suderinami dalykai bet a-
minuotas ir socialistinis!bu taiko priešingomis
judėjimas gavo machia-l kryptimis, 
velistinj ataudą. 
čia suminėtieji rašytojai 
pasisako prieš tą tenden
ciją: visa eilė kitų, dides
nių ir mažesnių, praėjo 
panašų raidos kelią. Pa
minėsime tik tuos kelis

be praktikoje pasirodė ne
galima ; intemacionalumą 
■sunaikino kapitalistinių 
pajėgų priešingasis nusi-
Statymas.

Dėl šalininkų drąsos ir 
uolumo komunizmas va
karų Europoje privedė 
prie to, kad tikėjimas de
mokratija pasidarė neter-

Ne tik

v •

kuri 
kaip 

pa-
pir m u t i n į laikysena buvo 19

1/iiric ava ___ _______ i__ i_ •
C? O r CkACktOy AJ.

biausia turi stengtis nau-,tūralesnės tvarkos 
jąją socialinę bendruome
nę kristijanizuoti ir su
kliudyti jai nutraukti dva
sinius saitus su praeitimi. 
Ryškiausi tos mokyklos 
rašytojai yra iš Bergsono

A. Puodžiūnas. 
(Bus daugiau)

■«r »T j

Malonu Yra Melstis iš
Lietuviškos Maldaknygės! 

"Darbininko” Knygyne Galite Įsigyti Puikiausių 
UetnvGty Sekančty MaldaknygiM:

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko” spau
da. 788 puls____ ___ __________ —---- ---------------$3.75
RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M. Juras. “Darbininko” spauda. 544 
puslapių -------------------------------- -....................... — $3.00
ATLAIDŲ BALTINIS, trečioji pataisyta laida. Surinko 
Tėvas Kazimieras Kapucinas. Išleido “Darbininkas”. 547 
pusi. Odos apdarai. Didelėmis stambiomis raidėmis. 
Kaina $3.75.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

L

2.

3.

Šiuomi siunčiu $______ ir prašau prisiųsti maldaknygę
Tačiau krikščioniškąjį 

tikėjimą jokiu būda ne
galime sulyginti su kon- 
servatyvizmu. Jau viduri
niaisiais amžiais buvo 
sektų, skelbiančių revoliu
cines politines doktrinas

Adresaa

Vardas
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Va<4a ir Iatcau tinių dviejų mėnesių laike. Ži- r»rw iono ir rcw jmey Phiia^mhi, «d»
Apskrities Vyčių 

Suvažiavimas
š. m. gruodžio mėn. 4 

Elizabeth’e. N. J. įvyko 
Yorko ir New Jersev 
Vyčių suvažiavimas, kurin su
plaukė 50 atstovų iš įvairių ap
skrities kuopų. Tąją pat dieną 
Bostone buvo bankietas pager
bimui Vyčių Tėvo M. Norkūno 
jo 80 metų amžiaus sukakties 
proga, kur dalyvavo

nia. kad Philadelphia žada at
gaivinti dvi Vyčių kuopas, at
stovų buvo sutikta su džiaugs
mu.

dieną; Kovoje už Lietuvos išlaisvini-f 
Xew Vyčiai pasiryžo būti dar, 

apskr.: aktyvesni. Tuo reikalu apskr. į 
Lietuvos Reikalų Komitetas 
leidžia savo biuletenį. Iš apskr. 
Vyčių pirmininko A. Vasiliaus
ko pranešimo paaiškėjo, kad 
Vyčiai nemažą sumą pinigų yra 
paaukoję A.L.T. Visuotino A. 
L. Kongreso proga.

y*F 'si*
■M

B* *

0ARBIK1NKAS
Dabar aš noriu priminti apie 

šv. Antano draugiją ir padėko- 
ti “Darbininko” leidėjams už 
gražų d ra ugi jos susirinkimų
aprašymą. Visi draugijos nariai 
yra dėkingi “Darbininko” leidė
jams ir, daug narių žada “Dar
bininką“ užsirašyti. “Darbinin
kas” metams kaštuoja $5.00. 
Aš veliju visiems katalikams 
turėti “Darbininką” savo na
muose. Veliju ko geriausio pa
sisekimo “Darbininko” leidė
jams ir dėkoju už mano kores
pondencijų talpinimą. Aš para^ 
šysiu daugiau apie Ciceros vei- 
kimą. Mes katalikai turime bū-' 
ti vienos minties tada mūsų 366 Broadivay, 
darbas bus stiprus ir niekas 
mūsų neįveiks. Juk mes kata
likai

Puikiausia Kalėdų Dovana 
Maldaknygė 

ATLAIDŲ ŠALTINIS

B

i
būB>'s Vyčių ir iš šios apskri-į Tarp visos eilės kitų nutari- 1, 
ties. Todėl suvažiavime dalyva- nutarta iškilmingai pami- 
vo mažiau atstovų. I nėti Lietuvos Nepriklausomy-;

Suvažiavimas buvo pradėtas bės šventę. New Yorko ir New 
malda už Vyčių Tėvą M. Nor- Jersey apskr. Vyčių rengiamas 
kūną. Susikaupę Amerikos minėjimas įvyks Elizabeth’e 
jaunieji lietuviai - Vyčiai pa- 1950. II. 16. Programą ryžtasi 
prašė Aukščiausiojo palaimos išpildyti patys Vyčiai savo pa
tam nusipelniusiam vyrui, kuris jėgomis. Nutarta atgaivinti 
1912 metais įsteigė Lietuvos apskr. Vyčių chorą ir ta link- 
V’yčius.

Po to sekė A. Vasiliausko 
pranešimas apie Visuotiną A- Norkūną ir kun. Kelmelį jo pa- 
merikos Lietuvių Kongresą, a- kėlimo į prelatus proga, 
pie Vyčių apskr. veiklą pasku-į I ALRK Federacijos suvažia-'

Vimą ^’>’kstanti New Yorke’| 
t. •. •.. - ......... - - . apskr Vyčių atstovais išrinkti
į "į. A. Vasiliauskas ir VL Būtėnas.
ii MfRRY CHRISTMAS »4į Suvažiavimą energingai pra-j

♦’ vedė New Yorko ir New Jersey 
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IA PCACEFUL NEWYEAR»
| PONTIAC MOTOR CARS
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nemažas

"The Most Eeautiful Thing

on Wheels”

Why Pay More?

Whv Take Less?

Dambrauskas, Salomėja 16. 
6. 1912, siuvėja; Edvardas 10. 
8. 1944, Uršulė 75 metų amž.- 
(motina).

DP Camp, GREVEN, 
Germany, British Zone.

Sakalas, Vincentas 21. 12. 
1906, elektromechanikas; Ona 
23. 3. 1906; Žibutė 29. 6. 1934; 
Rimgaudas 28. 11. 1938.

Augustaitis, Ladislovas, inži
nierius; Gražvyda 6. 8. 1935 
(duktė).

Natkevičius, Brigita 20. 5. 
1888 (sesuo).

Lacius, Jonas 27. 9. 1903, ū- 
kininkas; Genovaitė 29. 11. 
1905; Henrikas - Vytautas 22. 
5. 1930; Evangelina 19. 9.
1934.

Doba, Vincentas 1898, ekono
mistas; Sofija 18. 6. 1907; Ži
butė 8. 3. 1939. •

Strikaitis, Petras 11. 6. 1902, 
ūkininkas; Aleksandra 23. 9. 
1909; Birutė 1L 1. 1942. 
Lithuanian DP Camp EUTIN,

Germany, British, Zone
Bakierskis, Adomas

1920,, darbininkas; Ona 
1893 (žmona).

Jankauskas, Juozas
1899; Uršulė 16. 6. 1911; Juo- 

'zas 15. 1. 1935.
Karpus, Elena 30. 10. 1899 

(našlė) šeimininkė; Romualda 
21. 4. 1932; Juozas 7. 4. 1930.

Eikinas, Antanas 12. 3. 1898, 
ūkininkas; Ona 22. 8. 1907;
Vytautas 10. 2. 1930; Ladislo
vas 19. 4. 1932.

Dėdinas, Jonas 2. 11. 1900, 
miškininkas; Vaclovas 30. 4. 
1915; Rasa 15. 11. 1941; Rim
gaudas 7. 8. 1943; Saulius 28. 
8. 1945.

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

DARBININKAS
So. Boston 27, Mass.

LOUIS J. SCANLON
Perrinkite aldermaną Louis 

J. Scanlon į Director of Public 
Safety. Jis yra veteranas, biz- 
niškas vyras, atsidavęs savo 
darbui, patarnauti visuomenei. 
Jis turi labai gera rekordą sa
vo tarnyboje.

Jis pasižymėjo Legislatūroje. 
Tarnavo Komitete Public Safe- 
,ty. Jis stojo už pra vedimą ke
lio Lowell - Lawrence.

Jis stojo už priedą, kad Old 
Age Assistance — Senatvės 
pašalpa būtų pasiųsta čekiais 
į namus, kad nereikėtų eilėse 
laukti.

Todėlei atiduokite savo balsą 
už LOUIS J. SCANLON Direc
tor

t

me pirmieji žygiai jau atlikti. 
Suvažiavimas pasveikino M.

for Public Safety. 
JOSEPH F. KILCOYNE.

448 Lowell St.

CICERO, ILL

DARBININKO Administracijai:
esame daugumoje. ( .u “ATLAIDŲ ŠALTI-

Anastazas Valančius.uu uuas vaaaous. NIg„ gekančiu adresu;

BROCKTON, MASS. Vardas

Adresas
Už parūpinimą reikalingų do-‘ ........................................................................................ ........... .........

kumentų atvykimui į USA ir .. .................. -1 11 —
už suteiktą visokeriopą pagal- kitus įvairius patarnavimus! Jankauskas, Jonas 21. 11. 
bą, parūpinant mums butą ir jaučiame pareigą pareikšti pa- 1899, ūkininkas; Marija 23. 10. 
darbą, reiškiame širdingą pa- dėką: Mėliniams (gyv. Ran- 1903; Antanina 28. 4. 1935; 
dėką panelei Julijai Jakavony- dolph), Šopams (Dorchester), Steponas 26. 9. 1939; Alfonsas 
tei ir prof. S. Sužiedėliui, kurio 
pastangomis p. J. Jakavonytė 
iš DP stovyklų vargo mus iš
traukė.

Taip pat už dovanas, globą ir

29. 9.
26. 7.

apskr. Vyčių pirmininkas ir 
Centro Vice pirm. A Vasiliaus
kas. Pažymėtina, kad didžia 
dalimi posėdžio metu buvo kal
bama lietuviškai.

L’| Po posėdžio buvo vaišės, ku- 
Yių metu jaukiai skambėjo

•p linksmos lietuviškos
Vyčiai dėkingi Elizabeth’o kuo- 
pos pirmininkui ir jaunosioms 

fe šeimininkėms nuoširdžiai vaiši- 
fe nusioms svečius. VL B-s.

fe 

fe

fe

laik- 
du 
ir 

ku-
savaitinius 
žurnalus, 
net šešis ir vi- 
Bet iš visų tų

Apie mūsų katalikiškus 
raščius, kaip dienraščius, 
kart savaitinį, 
mėnesinius ar 
riuos aš gaunu 
sus perskaitau,
laikraščių yra geriausias ‘Dar
bininkas’, kuris išeina du kar
tus į savaitę, nes šiame laikraš
tyje tiek daug žinių iš parapi- 

dainos.įN’ organizacijų, draugijų. Kaip

§
i
i? Conway Pontiac Co., Ine
<fe 
I
I
| LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

f; Hytron Radio & Electronics Corp
•i Radio Tube Manufacturers
fe SALĖM, MASS<!•>

Expei ts in Service

Reputable Used Cars

999 Washington St.

Tel. NOruood 7-2545

Norvood. Mass.

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.

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

t

'• »
fj

1. 11.O. Matijošaitytei, Rudokams 26. 9. 1942.
(Brockton) ir visiems kitiems,] Janušaitis, Jonas
kurie prisidėjo prie mūsų į- 1900, ūkininkas; Antanina 7. 
kurdinimo. j 8. 1912; Marija 6. 3. 1934; Ed

mundas 5. 7. 1933; Romualdas 
25. 12. 1936; Šarūnas 11. 9. 
1938; Aufrunas 5. 12. 1940;
Juozas 31. 5. 1946.

Žemantauskas,
1885, ūkininkas; 
1883; Stanislovas 
ūkininkas.

Liuknevičiūtė,
17. 5. 1891, šeimininkė.

J. ir M. MėlyniaL

PRAŠO GARANTIJŲ
Lithuanian DP Camp, Spaken- 

berg I, Germany, 
British zone

Žideikis, Apolonija gim. 22. 
1911, (našlė) darbininkė;1.

Malvina 2. 10. 1939.

malonu skaityti, žmogų sujau
dina. kad, rodos, norėtumei 
darbuotis tose mūsų organiza
cijose. Ne nuostabu, kad rytuo
se mūsų katalikų organizacijos 
daug daugiau darbų padaro ka
talikų visuomenei ir Lietuvos 
išlaisvinimui.

Dabar aš patarčiau visiems 
katalikams užsisakyti “Darbi
ninką”. Juk mes Lietuviai esa
me darbo žmonės. Aš atsimenu 
tuos laikus, kada mes Cicero 
turėjome LDS 49 kuopą, daug 
mes Ciceriečiai tada padarėme, 
net mūsų naujai Bažnyčiai už 
du tūkstančius dolerių gražius 
langus sudėjome ir parapijai 
dar palikome tris šimtus 
rių. Tada “Darbininkas” 
visų Ciceriečių skaitomas, 
labai gerai, kad galėtų tą 
bininkų kuopą atgaivinti.

dole- 
buvo 
Būtų 
Dar-

Galima
"KELTIS ir EITI" 
turint PEČIŲGCLĄ
* Rnumeninių pečių gėlų palengvini
mui, uždėkite Johnnon’o PEČIŲ 
PLASTER) — beveik ta* pats, kg 
dėvėtum tildančiu pad u t k a i t g 
prie darbo. Jis veikia trejopai: 
(1) Atgabena tildantį, gydantį krau
ją į skaudamą vietą. (2) Suverto 
raumenų trūkčiojimus — sumažina 
skausmo smūgius. (3) Radutkaitė 
neprileidžia žalčio.
• Gaukite Johnson’o PEČIŲ RLE8- 
TERį, pagamintą Johnson A John- 
son — žinomi per 82 metus itdirbC- 
jai puikių chirurgitkų produktų. 
Gaunamas visose vaistinėse.

♦
į

*1 
i! 
fe 
fe

SVEIKINIMAI!

WERBER &. ROSE CO
Clinton’s Big Furniture Store

One of the Largest in New England
200 Iligh Street, Clinton, Mass.

Linksmų Šv. Kaledtį!

Clinton Trust Company
Prckybinės ir Taupomosios Sąskaitos 

Saugios Taupomosios Dėžutės 
Kreditai — Kalėdiniai Kliubai

Clinton, Mass

10. 10.

13. 9.
17. 2.

25. 3.

Jani*

1916
22. 8.
Algi-

Vasilaitis, Julija 16. 2. 1911, 
(našlė) darbininkė; Marija 24. 
2. 1936; Jadvyga 29. 5. 1939; 
Bronislavas 20. 3. 1941; Felik
sas 15. 6. 1933.

Savickas, Marija 4. 3. 1860, 
(našlė) darbininkė, Irena 9. 6. 
1933 (anūkė).

Markauskas, Marija 16. 12. 
1917 (našlė) darbininkė; 
na 22. 10. 1946.

Lidka, Marija 30. 9. 
(našlė) darbininkė; Rūta 
1938; Dalia 6. 8. 1944; 
mantas 16. 1Ų 1946.

Janulevičius, Marija 15. 10. 
1917 (našlė) darbininkė; Ire- 
niejus 21. 6. 1946; Vida 16. 11. i 
1943.

Eidukas, Stanislova 7. 5. 1901 
(našlė) darbininkė; Algirdas 
5. 3. 1939; Romanas 7. 7.
1943.

Brazaitis, Agota 7. 1. 1913 
(našlė) šeimininkė; Darius 6. 
10. 1935; Eleonora 23. 8. 1941; 
Bernardas 20. 3. 1933.

Akelaitis, Morta 27. 7. 1922 
(našlė) šeimininkė; Irena 14. 
2. 1943.

Armalis, Meladija 24. 5. 1899 
(našlė) šeimininkė; Josepha
19. 3. 1933.

Lacys, Ona 14. 10. 1914
(našlė) šeimininkė; Pranciškus
20. 2. 1936; Adolfas 11. 2. 
1942; Alma 27. 2. 1940; Re
gina 22. 2. 1947.

Cicėnas, Elena 8. 10. 1912 
(našlė) šeimininkė; Edvardas 

Antanas 29. 4.

Jurgis 5. 5.
Agota 7. 12.
24. 7. 1913,

Konstancija

Draugijų Valdybų Adresai

Stefanija 
šeimininkė; 

1936; Jūratė

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS SV. JONO 
PO GLOBA MOTINOS SVC. DRAU

Pirmininkė — Eva Markaien*,
•25 E tth SL, So. Boston, Maso.

TeL SOuth Boston 8-1298. sangei
inee-Pirmlnink*—B. GalUOnienė, Vlce-Pirm.

8 Winfield SL, So. Boston, Mass. CM Slxth 
IvąiMenė.____ Prot RaM.

_448 K. 8U> 8U So. Boston, Mms « —į,-----
finansų Raft. — B. COnlen*,

28 GouH St. W. Rozbury, Maas.TeL ParkvZay - 1884-W 440 E. St
Iždininkė — Ona Šiauria, Iždininkas—

81 Tampa SU Mattapan. Maaa 899 E. Sev< 
Tvarkdart — Ona Kzaaaiukaa, Martauta —

11 Sprlnger SL, 3o. Bbston. Maaa. ?87 Broad 
Kaaoa GL—Elzbieta AUkžtlkalnyt*,

110 H St, So. Boston, Mase. Draugija lai
Draugija aavo ausirinkimtM laiko kas eeknu

antrą antrndienj mėnesio, 7:30 v. Į 2 vaL po 
vakare, Parapijos aklėje, 492 E. 492 E. 7t
Seventh SU So. Boston, Maaa. ... . ,

Visata draugtjoe reikalais kreipkitėa Visata dn 
paa protokolų raėtiainka.tėa paa prot

i!
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

4.1: į 
Ii!

21.
30.

10.

Alseika, Petronėlė 
1926, darbininkė; Vijolė 
1947.

Mausevičius, Jurgis 
1916, prekybininkas.

DP Camp “Accu” Hannover, 
Germany, British zone

Miliauskas, Marija gim. 17.
2. 1921 (našlė) siuvėja; Juoza
pas 15. 11. 1941; Romualdas
14. 7. 1946; Teresė - Birutė 
11. 1942; Marija - Laima
3. 1940.

Gubienė, Konstancija 28. 
1884 (motina).

Miliauskas, Ignatius 4. 4.
1923, geležinkelietis; Stefanija 
11. 2. 1925; Jonas 14. 11. 1945; 
Dalia- Liucija 12. 6. 1948.

Levušienė, Angelą 1893 (uoš
vė).

Bendikas, Marija 22. 10. 1904 
(našlė) siuvėja; Aldona 9. 7. 
1939; Irena 2. 4. 1943; Vincen- 

|tas - Vilius 1. 1. 1941.
DP Camp. “Clausthal - Harz”, 

Camp “Wilno”, Germany, 
British zone

Šilkaitis, Klemensas 7.
1924, technikas; Angelė 26. 
1926; Kristina 25. 1. 1947.

Girnius, Antanas 26. 5. 1921,' i J 
geodesas, adr. Moltkesstr. 11,' į !

Brit. !Bonn a/Rh., Germany, 
zone.
Lithuanian DP Camp 

“ChurchiU”, Lehrte b. 
Hannover, Germany, 

British Zone 
Karvelaitis, Juozas gim. 
1916, šoferis; Teresė 3.7.

1923; Regina 12. 7. 1949.

19.
12.

Brangiausia šaknis
Ginseng šaknys tu*

28. 6. 
Nijo- 
8. 6.

16. 2. 1930; 
1934.

Narbutas. 
1916 (našlė) 
lė 15. 6. 
1938.

Tijūnaitis, Rapolas 13. 4. 
1908 .prekybininkas; 
(žmona); Rudolfas 
1940; Henrikas 
Bronislavas

Kasputis, 
darbininkė;
1947.

Grybas, 
šeimininkė; 
1945.

Gurinskas, Magdalena 26. 11. 
1927, darbininkė; Virginija 21. 
10. 1946; Ladislovas 18. 3.
1948.

Žilėnas, Kazimieras 13. 10. 
1901, ūkininkas.

Olga
12. 12.

28. 3. 1942;
23. 9. 1943.
Elena 18. 7. 1923, 
Liucija 25. 12.

Marija 8. 9. 1924,
Teresė 27. 1L

Manchester, N. H

N.G.GURNSEY CO

ri reputaciją kaipo ; i 
švelnus sudrutinąs j i 
vaistas nuo nusilp-;, i 
nėjusių nervų, nuoĮ Nonrood, 
silpno skilvio irtai- ; 
pogi geras nuo du- ;

sakoma, geras ir dėl 
varymo. Kiniečiai ir

j!

U
i!i I Linksmų Šv. Kalėdų!
į!

: i BatbonTs Package Store

i [ Alės—Wines—Liųuors
i!

Janes Leta, Ine.

sulio. Yra 
akmenėlių 
Korėjiečiai turtuoliai ir varg
dieniai šitas šaknis vartoja per 
šimtmečius kaipo kokį stebuk
lingą vaistą arba apsauga nuo 
visokių ligų ir jaunystės palai
kymo. Ginseng šaknų nereikia 
nei kept, nei virti jos lengva 
sukramtyti ir nuryti kaip sal
dainį; jos nėra priklios nei kar
čios. Kaina: svaras $20.90, pu
sė svaro $10.00, kvoteris svaro 
$5.00, šitos šaknys niekad ne
buvo pigios dėlto, kad jas 
ku užauginti. Užsakymus 
siunčiam į namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway

So. Boston 27, Mass.

sun-
pri-

FORD CARS-BONUS

BUILT TRUCKS

Stoughton, Mass.

Dealers In

MERRY CHRISTMAS 
and 

HAPPY NEVI YEAR

856 H’ashlngton St,

MERRY CHRISTMAS
AND

A HAPPY NEW YEAR

HONEY i MEEL BREAD

S-R B AKI N G CO., INC

Manchester, N. H.
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VIETINES ŽINIOS
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*-** *> ^ ^ * **'**' Dr Petrą Kaladę vice pirmi- 
-------------- ninku, Praną Sugšdą kasurta, 

Beariu prieglaudą Jčsaus* jeronimą Lesčinską raštininku, 
Nukryžiuoto Seserys ir jų RČ- jr patarėjais Joną Ab—*—u>«ų. 
mėjų Draugija, kun. P. M. Jo- Juozą Lssčtaską,, Stepą Mieto- 
rui vadovaujant, steigia Brock- vičių ir Antaną Bendaeviėių. 
tone moterims senelėms namą. Kunigas Kontautas yra Dva- 
Prašo, kad kolionijos, draugi- gįog vadu. Sveikiname valdybą 
jos, ar asmenys padėtų, t y.„ draugiją. Linkime stoti dar- 
įsteigtų vieną kambarį. (buotis «ykiu su kitų parapijų

South Bostonas pasiryžo su- &v- Vardo Draugijomis.
krapštinėti tūkstantėlį ir pado- 1
vanoti senelėms vieną kamba- Parinko aukų 'Gruodžio 11 
rčlį toje būsimoje jų prieglau- d., po šv. Mišių, prie bažnyčios 
doje. Rudenį Rėmėjų skyrius durų, darbuotojos parinko au- 
surengė Lawn party. Gruodžio kų papuošti altorius Kalėdoms. 
8 d., buvo padaryta bažnyčio- Surinko $77.80.
je rinkliavėlė. Surinkta $165.30. / ■■ ... —
Gruodžio 11 d. Rėmėjai su kun. Naktinės šv. Mištas Kunigai 
Albertu Abračinsku ir priete- paskelbė, kad Kalėdų naktį, 12 
liais surengė rankų išdirbinių vaL bus laikomos šv. Mišios 
parodėlę, ir pastatė gražų reli- bažnyčioje ir salėje. Bus daug 
ginį vaidinimą. Atrodo, kad ir kitų šv. Mišių, nes kunigų 
šiais ir p^naRiais būdais tas ketina būti apie aštuonetas, 
reikalingas tūkstantėlis 
krapštys, 
kilniam 
stambių 
aukotojų.

Sv. Petro parapijos choras 
ruošusi Kalėdoms

?

susi- 
Tikimės, kad šiam 
reikalui atsiras ir 

iš south bostoniečių

Pasninkai. Trečiadienį, 
tadienį ir šeštadienį yra 
ketvirties pasninkas ir 

. nencija.

metų 
absti-

- Steponaitis, Jonas, Ema, Ro- 
- - muaŠSas, Leonora į Brookline, 

Vermont.
Stipinas, Stasys į E. Chica

go, Ind.
Šarkos, Stasys, Emilija, Da

nutė į Chicago, III.
Jonikienė, Valentina į New 

Rochelle, N. Y.
Tomkute, Lucia į New Ro- 

ehelle, N. Y.
Ūsienė, Marcijona į McHenry. 

Illinois.
Valeisaitė, Aldona j New 

York, N. Y.
Valiulis, Julijonas į Bridge-. 

port, Conn.
Varbielus,

N. Y.
Vosylius, 

Illinois.
Zaunaitis,

go, I1L
Gricevičius, Jurgis, 

į Brooklyn, N. Y.
Svogūnėlis, Bronius

lyn, N. Y.
Atvykusius pasitiko organi

zacijų atstovai.
BALF Imigracijos Komitetas.

Dumbrys, Ona, Al-
gimantas į Ssnford, Conn.

Galinienė, Jadvyga, Rita, 
Grasote, j Cleveland, Ohio.

Gelažius, Zenonas
wood, N. Y.

Gierstikas, Jonas ( 
Raimundas į Chicago, 

j Gindulis, AdsmKaethe, Sig- 
linde, Liana, Kaethe į Dewitt, 

Andriulaitis, Adolfas, Juze, Net>r

Girdauakas, Albinas, Marija, 
Sigurdas, Alma, Jura į Chica
go, m.

1949 m. gruodžio 12 d., laivu 
General Stesrart” į New Yor- 

ką atvyksta šie lietuviai trem
tiniai:

Adomkevičius, Edvardas, 
Liudvika, Rutavile, Jana, Vla-

į Ridge-mu-Žiemos metas yra geriausias 
laikas pagyvinti katttotaų gy- 
ventoą. Visose Amsritos lietu
vių kolonijose vyksta vienas 
paskui kitą vis įdomasni paren
gimai, vis unirikBliškfsni kon
certai jr mrniškesiū vakarai. 
Kiekviena kolonija daugiau ar 
mažiau turtinga nmzikalinėmis 
n* meninėmis jėgomis. Didelė 
So. Bostono lietuvių kolonija 
taipgi neatsilieka ir negali I 
skųstis tų jėgų trūkumu. Pro
fesionalus mitokus ir meninin
kus papildo muzikos ir meno 
mėgėjai, daugiausia entatoas- 
ttagas jaunimas, kuris užpildo 
chorus, tautinių šokių šokėjų 
grupes, meno stadiją, iš kurios 
išdygs lietuviškasis teatras.

Šv. Petro parapijas choras 
turi dvigtoą misiją: giedoti ir 
dainuoti. Giedojom bažnyčioje 
jis jau pasirodė gražiai. Gies
mių repertuaras vis didinamas. 
Šiuo metu choras ruošiasi Šv. 
Kalėdoms. Ir dainuojant jį jau 
girdėjome. Bet kelios greito
mis išmoktos dainos — tai dar 
ne koncertas. Dirigentas Jero
nimas Kačinskas, kiek sąlygos 
leidžia, mokina chorą naujų 
dainų. Viena iš tų naujų dainų 
yra “Anoj pusėj ežero” (J. ti

nę ir tautinę misiją. Nuopelnai levičiaus). Didelis muzikos kū- 
~—. Daug poezijos ir muzi
kos. Ne kiekvienas choras ga
li ją išpildyti. Duetinė daina. 
Joje pasireiškia visas choro 
galingumas ir muzikalumas. ' \ 

Kad ir geriausiam dirigentui, 
ne lengva beveik naują chorą 
paruošti koncertui.
choro 
sienų 

i ledų, 
'choru 
ka. “< 
deiis”

Tinka Adventui. Prelato Dr. 
K. Urbonavičiaus sulietuvintas 
veikalas “Dievo Didžiausia Do
vana Žmonėms”, vakar pasta
tytas, moterų ir merginų so- 

* dalicijų, labai tinka adventė. 
Vertėtų jį pastatyti mūsų ko
lonijoje kiekvieną Adventą, ir 

į tai keliolika kartų. Veikalas 
atlieka gražią religinę, kultūri-

Kalėdinis parengimas. Gruo-
džio 18 d. po mišparų, pampi- J ™y6-
jos vaikai turės kalėdinę prog
ramą.

kun. Albertui Abračinskui, mu- 
zikos mokytojui J. Kačinskui, 

, _ Seselėms mokytojoms, visiems
Sveikiname sv. Vardo Drau- ... . . ..vaidintojams ir dalyviams.

gij»- Gruodžio 11 d., apie 70 __________
vyrų priėmė šv. Komuniją Ar
kivyskupo Cushing intencija. 
Turėjo pusryčius, kuriuose Dr. 
Kaladė pasakė gražią kalbą. 
Susirinkime išrinko valdybą:

DAKTARAI

Buvo Susiriakę Bostono 
Ateitininkų Sendraugiai

kitataučių tarpe. Aukšto
rikinio lygio choras tam yra’diėlovas, Virgilijus į Raynham, 
geriausias veiksnys. Jokia kuP 
tūringa visuomenė negali apsi-l 
eiti be choro, o kas gieda, tas Chicago, m.

Mass.
Aleksandravičius, Petras į

Danute, 
III.

dvigubai meldžiasi, 
kai geras choras 
džiavimas bažnyčios ir visuo
menės.

Visapusiš-
yra nasidi- Jonas j Middle village, L. L,

C! k. __ X

A.J. NAMAKSY
Real Estete & 

Insurance

409 W. Broadnay
SO. BOSTON, MASS.

Offlca Tel. SOuth Boston 8-0*48

Bes. 37 Oriole Stasei 
Vest Roxbury, ICaaa 

TEL. FA—7-im-W

Todėl šio 
pasirodymo už bažnyčios 
galima laukti tik po Ka- 

Dirigentas patenkintas 
ir dirba su gera 'hurtai- 

Choro pajėgumas yra di- 
— pasakė dirigentas J. 

j Kačinskas choro susirinkime. 
Kad ir sunkios sąlygos visiems 
choristams reguliariai lankyti 
giesmių ir dainų pratimus, bet 
dirigentas turi planų, apie ku
riuos visuomenė sužinos vėliau. 
Choras nesitenkins vien South 

= Bostonu. Jis eis ir toliau. Tam 
bus išmokta ir 

angliškų dainų.
Ne vien nuo dirigento parei

na, kad choras pateisintų į jį 
dedamas vūtis. Į chorą daini
ninkus niekas nevaro, bet juos 
traukia meilė dainai ir muzi
kai,, noras kultūringai laiką 
praleisti, pasiryžimas aktyviai 
prisidėti prie lietuvių kultūros 

i išlaikymo ir aukšto lietuvių po
ezijos ir damos meno populia
rinimo ne vien lietuvių, bet ir

Sekmadienį, gruodžio 11 d. 
Ūsu Petro parapijos . Paminkli- 

j nės mokyklos patalpose įvyko 
I Bostono skyr. ateitininkų sen
draugių susirinkimas, 
kimas buvo pradėtas malda, 
kurią atkalbėjo kleb. kun. Pr. 
Virmauskas. Pranešimą iš atei
tininkų suvažiavimo, įvykusio 
lapkričio 6 d. New Yorke, pa
darė sendr. Mockus. Po to įvy
ko skyr. valdybos pranešimas, 
tari atliko St. Lūšys. Taip P»t^į'aiįu< 
pranešė, kad, susitelkus dides
niems skaičiams sendraugių 
Lavrence ir Brocktone, ten įsi
kūrė savarankūs -ateit, sendr. 
skyriai, ir tuo būdu dalis sen
draugių iš Bostono skyriaus, 
prie kurio jie iki šiol priklausė, 
išsiskyrė ir perėjo j savo nau
juosius skyrius. Dėl to iškrito 
ir dalis šio skyr. valdybos na
rių ir tenka vėl išrinkti pilną 
valdybą.

Valdyba buvo išrinkta iš tri
jų narių, kurion įėjo: St Lū
šys, P. Kaladė ir p. Kulbokienė.' 
Be to Imvo pranešu, kad prie

'reikalais ir susirinkimas baig
tas malda, kurią atkalbėjo kun. 
Vembrė. Komp.

Siame chore gražiai sutelpa 
Amerikoje gimęs lietuvių jau
nimas ir vėliau į Ameriką at-v 
vykę lietuviai. Jame yra ir pa
gyvenusių žmonių, kurie yra 1 
užaugę ir subrendę choruose, 
nes klaida manyti, kad giedoti 
ir dainuoti choruose yra tik 
jaunuolių užsiėmimas. Silpniau 
mokantiems lietuviškai pra
džioje yra kiek sunkiau mokiu- ' 
tis naujų dainų, bet meilė dai
nai ir muzikai, kultūrinis susi
pratimas padeda jiems tas 
kliūtis nugalėti

Šv. Petro parapijos choro 
valdybą sudaro: pirmininkas 
Ted Vallfc, vteeptniiiBuikas E- 
miiy Vallis, sekretorė NeAie 
PedniKs ir kasininkas Vytau
tas Juodka (paskutiniame su
sirinkime išrinktas vieton pasi
traukusio Antano Jakavonio). 
Dalis choristų linkę tik giedoti. 
Bet reikia tikėtis, kad kai cho
ras ir su damomis gražiai pa
sirodys, jie sugrįš į chorą ir 
pamils ne tik giedojimą, bet ir 
dainavimą, nes geras choras 
negali tenkintis vien giedojimu, 
kaip pasaulietiškas choras ne
gali ignoruoti giedojimą, ka
dangi pasaulietiška muzika iš
sivystė iš giedojimo bažnyčios, 
iš aukštos gregorianiškosios 
muzikos.

Taigi lietuviai gieda ir dai
nuoja, nes Lietuva yra dainų 
ir dainininkų šalis. Šį tėvų pa
likimą mes privalome patei
sinti ir aukštai išlaikyti.

Ed. Kalnėnas

N. Y. z
Ardickas, Jonas į Brooklyn, 

N. Y. |
Augu8tinavičius, Pijus, Ge

novaitė į Riddeford, Maine. i 
Aukstinaitis, Vytautas į Chi

cago, III.
Baczinskas, Eleterius, Česlo

vą, Eleterius į Chicago, III.
Balandaitė, Viktorija į Chi

cago, Iii.
Balčiūnas, Pranas, Jozefą į 

Chicago, III.
Balsys, Stasys į New York, 

N. Y.
Bartašiūnas, Antanas, Ona, 

Jonas į Dorchester, Mass.
Brandinąs, Petras į Omaha, 

Nebraska.
Brinkmanas, Jonas į Chica

go, m.
Botyrius, Olga į Hardwick, 

Mass.
Burkauskas, Mečislovas, Ve

ronika, Eugenius, Edmundas, 
Genovaitė į Chicago, III.

Chainauskas, Raimundas, Ja
nina į Philadelphia, Pa.

Damijonaitis, Jurgis, Ona, O- 
na į Boys Town, Nebr.

Dirda, Petras, Agota, Dirda 
į Slingerlands, N. Y.

rėti raštininkus, iždininką ir 
direktorius, kurie yra buvę ar 
yra ir kurie turi patyrimą. 
Rimti vyrai, kandidatuodami į 
valdybą, nesiskelbia lapeliais ir 
neprašo “mane išrinkite”. Jie 
žino, kad nariai supranta drau
gijos reikalus ir balsavimo die
noje išrinks geriausius, kurie 
apsaugos draugijos turtą.

Kubietis.

“Vyties” Redaktorė 
Politikoje

PADĖKA

r

Bostono skyr. įsisteigė studen
tų ir moksleivių ateitininkų

Jaunų Respublikonų Lygos 
sekretorius praneša, kad įvy
kusiame tos Lygos susirinkime 
lapkričio 29 d. š. m. p. Felici
ja Grendelytė, “Vyties” angliš
ko skyriaus redaktorė ir Lietu
vos konsulo, adV. A. O. Shall- 
nos sekretorė, buvo išrinkta 
tos Jaunų Respublikonų Lygos 
vice pirmininke.

p. Felicija Grendelytė yra 
taipgi Suffolk County Republi- 
can CIub sekretorė. Ji yra pla
čiai žinoma kaipo veikli ir ga
bi lietuvaitė. Politikoje ji vei
kia nuo pat pirmų savo 
brendimo (21) metų.

šų-

Vir
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Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime ll-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
kr piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Raukite

IOUS BEVEBJLGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St, Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass. i
■BBBBBBSS0BBBSBB00BMKSKKXKK9SCXMSSSSCK*9BBS000BSS0I

Ufeteakyite Toniko Pm Mub 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

PsiangtaumuL

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

h Tel Dsdham 1304-W
y z ŠĮtosą M. 13M*

Na®ja Lietuvių Įhtobč

porą mėnesių grupė 
Bostone įsteigė lietuvių 
meno drožinių įmonę,

Piliečių Draugijos 
susirinkimas

d.1 Ketvirtadienį, gruodžio 15 
įvyks So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos svarbus sum- 
rinkimas. Prieš susirinkimą, 7 
vaL vakare, bus bahsvimas už 
kandidatus į valdybą. Balsavi
mas ir susirinkimas bus savo 
svetainėje 309 E Street.

Susirinkime valdyba ir direk
toriai išduos raportus. Pirmi
ninkas adv. Jonas Grigalius 

iš kontraktorių
pasiūlymus naują namą remon-

Kun. klebonui Pranui 
mauskui už sudarymą mums 
darbo sutarties nuoširdžiai dė
kojame. Tegul Dievas padeda 
Tamstai ilgus ilgus metus dar
buotis Bažnyčios ir Tėvynės 
labui.

Daugeliui tremtinių yra žino
mi visuomenininkai, labdariai 
ir nepaprastai geros širdies lie
tuviai p.p. Kropiai, kurie mus 
globoja nuo atvykimo Ameri
kon iki šiol, daug padėdami 
moraliai ir materialiai.

Nuoširdus lietuvis p. Petras 
Šnaras išnuomavo mums savo 
gražioje viloje butą. Visiems 
paminėtiems savo geradariams 
tariame nuoširdų lietuvišką 
ačiū.

Stanislava ir Vytautas
JuodvaStisi.

| Granz, Aleksandras, Alina, 
Inta, Inta, Andris, Alnis 
'Kings Mt-, N. C.

Gudenas, Jonas, Justina 
Port Chester, N. Y.

Ivanskis, Bronislav, Tekia 
Chicago, III.

Karalius, Augustas į Cleve- 
land, Wisc.

Karpovaitė, Olga į Fitehburg, 
Mass.

Kasaitis, Vincas, Lidija į 
Maspeth, L. I., N. Y.

Krasauskas, Irenijus, Stase, 
Jurgis, Egrorjus į Baltimore, 
Md.

Kudirka, Juozas, Vanda, Al
fredas, Stefania, Liucija, Elena 
į Baltimore, Md.

Kutkus, Leonardas.
Arūnas, Jūratė į So. 
Mass.

Leseckas, Juozas į 
dam, N. Y.

Litvinas, Leonas į 
phta, Pa.

Majauskas, Robertas, Ursu- 
la į Nev Britain, Pa.

Masalaitis, Vincas, Brone, 
Putinas į Philadelphia, Pa.

Misiūnas. Adele, Aldona į 
Marlette, Mich.

Motiejūnas, Jonas, Albina, 
Viktoras į Chicago, I1L

Pamataitis, Henrikas, Hele
na, Hubertas, Kristupas į Cbi- 
cago, III.

Peleckas, Vladas į Dorches
ter, Mass.

Petkevičius, Eduardas į Port 
Chester, N. Y.

Petrauskas, Mečislovas, . An
tanina, Verona, Reimundas, 
Apolonijus į Rensseleer, Ind.

Podziukas, Jonas į Clinton, 
Pa.

Puodžius, Vilius, Nina, Rūta, 
Algimantas į Marlette, Mich.

Pūras, Bernardas į Chicago, 
Dl.

Reliuga, Stasys, Stase, Vin
cas į Otsego,, Mich.

Šablevičius, Kazys į Chicago, 
m.

Seklaitis, Kostas, Jadvyga į 
Baltimore, Md.

Serapinas, Ona, Regina, Al
dona, Adalfina į Philadelphia, 
Pa.

Šilingas, Antanas, Traute į 
Valparaiso, Ind.

Stankus, Steponas, Elzbieta į 
Chicago, III.

Staras, Jonas, Stase, 'Jonas, 
Romualdas į Hardwick, Mass.

Stonys, Antanas į Brockton, 
Mass.

i

ž

i

Jonas į Brooklyn,

Jonas į Chicago,

Martynas į Chica-

Nadezda

į Brook-

Skaitykite ir platinkite kata
likišką spaudą — laikraštį 
“Darbininką"!

GRABORIAI

Emilija, 
Boston,

Amster-

Philadel-

S. BaraseviSas ir Šonus
Fanerai Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARA8EVIČ1U8 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną tr Nakt) 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tol. SOuth Boston 8-2580

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Booton, Mm 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laltotuvių Direktorių* Ir 
8o kamuoto jo* 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakt) 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3880

Casper's Grožio Salonas
NUPIGINO

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Nakt) 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

WAITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Ednard J.Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Nakt) 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

Prieš 
lietuvių 
liaudies 
vardu “Lithuanian Cross”.

Dirbtuvėje gaminamos kop
lytėlės, kryžiai, drožinėtos lėkš
tės ir kiti medžio drožiniai pa
gal Igno Končiaus ir Dauman- rūpinasi gauti 
to Cibo paruoštus projektus.

Pirmieji gaminiai bus par- tuoti. Jis tikisi iki susirinkimo 
turėti visus pasiūlymus ir apie 
tai praneš susirinkime.

Kodėl šis susirinkimas svar
bus? Draugija pirko didžiausi 
ir gražiausi namą So. Bostone. 
Reikia jį pertaisyti klubui. Di
delis darbas, daug galvosūkio. 
Taigi svarba išrinkti į valdybą 
tuos asmenis, kurie jau turi 
patyrimo ir sugeba draugijos1 
klubą auginti. Svarbu pirmi- 
atakas, bet taip pat evarbuta-

duodami nuo š. m. gruodžio 19 
d. “Darbininko” administraci
joj 366 Broadnay, So. Boston.

Drožiniai lietuvių liaudies 
stiliumi yra puikios dovanos 
Tėvui ar Motinai, žmonai ar 
vyrui, draugams ar pažįsta
miems. Drožiniai puošia lietu
vių namus.

Gaminių skaičius prieš šven
tes yra ribotas. Kainos neaukš
tos.

Ilgalaikį Sušukavimą
$10 vertės už $5.95 

(no kink ar frizz)
♦ ♦ *

Ezpertiškas Plaukų dažymas 
natursltamta Spalvomis

* ♦ ♦

įvairūs modemiški šukavi
mai, pasirenkant iš grožio 

kultūros žurnalų.
* . * *

Pagražinimo darbus atlieka

CAROLINE CASPER, Prop.
CASPER’S BEAUTY SALON 

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

TeL SO. -8-4645

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Web»tcr Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius ir

(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir nakt) 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas te- 
miausiotnis kainomis.

Kainos too pačios tr j kitus 
misstus

Reikale šaukite; TeL TR-8-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOMB

564 Esat Broadvay
SOUTH BOSTON, MASS

D. A. gaMskas, F. E. ZaletokM 
Oratoriai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį- 
Koplyčia šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
pTol. SO S-OSISįi^

»
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v»Ws,™( j gra-Į Pabnu-o n lietuves
žus Nemuno, Neries, Švento- •
gios ar Nevėžio pakrantes ir 
paekskursuoti jonus taip, kaip 
eksk u raundą voni Neprikiš u so
mos lietuves laikais. Mūsų 
mintus, o, kartu su jomis, ir 
mus, ten nukėlė žavingi mūsų 
dainininkų balsai, gražūs lietu
viškųjų dainų akordai, puikios 
mūsų dainos menininkų kom
pozicijos. Turėjom progą pasi
gėrėti ir pasaulinio masto kū- 

(ryba — operų arijomis, išpil-

tauaenta

Didelis Susidomėjimas 
“Tėviškės Žiburiais"

atgarsio. domomis pavieniai, duetuose ir 
S labai trio sąstate.

naujai pasiro-!

riai” susilaukė daug 
Katalikiškoji visuomenė 
duosniai remia naujai pasiro-Į šias eilutes rašau ue tam, 
dantį laikraštį. Aukos plaukia kad patiekus kokią nors recen- 

bet nema- riją apie garbinguosius mūsų 
žiau ir iš Jungtinių Amerikos svečius, dainos menininkus, at- 
Valstybių. Administracija savo 
žinioje turinti virš 1000 prenu
meratų.

Džiugu, kad Kanados lietu
viai katalikai atbudo ir pasiry-

Greitu laiku Kanadoje pasi
rodys naujas lietuviškas laik- ne ūk iš Kanados, 
rastis "Tėviškės Žiburiai". Jį 
redaguoti yra pakviestas paty
ręs ir sumanus žmogus, dr. A. 
Šapoka. Visi technikiniai pasi
ruošimai yra baigiami: užsisa
kyta lietuviški raidžių ženklai, 
sutvarkyta administracijai ir žo išleisti savo laikraštį. Nenu- 
redakcijai patalpos, organizuo- sistovėjusiame Kanados lietu- 
jamas didelis bendradarbių ka- vių kultūriniame gyvenime bu- 
dras. Tenka pabrėžti, kad laik- vo bandyta 
raščio redaktorius, būdamas drumsčiant 
lietuvių tarpe labai populiarus žuveles. Šiandieną to pavojaus, 
ir turėdamas daug plunksnos dėka katalikų sumanumo 
draugų, yra sudaręs nepapras- budrumo, 
tai didelį bendradarbių kolek- laikraščio 
tyvą. Kasdien plaukia į redak- ra puiki, 
ciją po keliolika laiškų su pui- didelis ir, 
kiaušiais straipsniais. Džiugu suvesto metinio nesąmonių ba- 
paminėti ir tai. kad ir finansi- lanso. platinimui dirva yra kuo 
nėję srityje “Tėviškės Žibu- palankiausia. Kor.

vienybės šūkiais, 
vandenį, gaudyti 

ir
yra išvengta. Naujo 
finansinė padėtis y- 
bendradarbių kadras 

po “N. Lietuvos”

Galingas Lietuviškas Trio Toronte
Gruodžio 3 d. (sekmadienio) taninos Dambrauskaitės, Ipoli- 

» Bara-
----------- --- —------------------- - - 

vakaras — torontiečiams lietu- to Nauragio ir Stasio Bara- 
viams buvo neeilinis— ne toks.’nausko pasirodymas — koncer- 
kaip visi kiti sekmadienių va-‘tas. 
karai.

Tą vakarą mes suplūdome iš 
visų šio didmiesčio kampelių į 
milžinišką Eaton'o Auditoriją, 
talpinančią savo 
1.600 asmenų 
daugiau poros valandų dide
liam dvasiniame pakilime, lie
tuviškų dainų ir pasaulinio 
masto operų garsams aidint...

Ten įvyko mūsų garsiųjų ir nininkų pasirodymas, be abejo- 
galingųjų operos artistų: An-

it 
C 
£ 
i! 
& 
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t?♦.! Nonvood.

erdvume net 
ir praleidome

SA.'

Linksmų Šv. Kalėdų!

Frank A. Morrill, Ine

Insurance

Of Every Discription

buvoAkomponijatori u m i 
’ Prof. Vladas Jakubėnas.

Didžioji salė buvo pilnutėlė 
žmonių. Tiesa, tai buvo ne vie
ni lietuviai. Buvo daug ir ang
liškosios visuomenės narių. 
Tas, žinoma, mus dar daugiau 
turi džiuginti, nes tai buvo itin 
graži mūsų tautos reprezenta
cija. Gražus mūsų žymiųjų dai

ir vie-

rengė- 
Kana-

Mass. C

698 Washington St.,

nės, paliko gana gražų prisi
minimą, kaip mūsų, taip 
tinių gyventojų, širdyse.

Šio didžiulio koncerto 
jų ir iniciatoriumi buvo
dos Lietuvių Verslininkų Są
junga.

Suėjom visi į didžiulę salę, 
kaip paprastai, nešdamiesi sa
vo sielų gilumoje Tėvynės ilge
sį, tarytum didelę naštą. Ta
čiau, mūsų dideliam džiaugs
mui. tą didelę sunkenybę, nors 
kuriam laikui, galėjome padėti 
į šalį ir pagyventi ekstazine 
nuotaika. Mes visi, tie plataus 
pasaulio piligrimai, nors minti
mis. vėl galėjome sugrįžti į Tė-

NELEISKIME UŽGESTI 
Lietuvių Kultūros Žiburiams! 

Kultūros Žurnalo 
AIDŲ 

PLATINIMO VAJUS 
Gruodžio, Sausio ir Vasario mėnesiais 

Kas sielojas 
lietuviškąja kūryba, krikščioniškai - tautine kultūra 

tautos išlikimu ir Lietuvos laisve 
Skaito, remia ir platina 

VIENINTELĮ PASAULIO LIETUVIŲ 
MOKSLO, LITERATŪROS BEI MENO IR 

VISUOMENINIO GYVENIMO 
MĖNESINĮ ŽURNALĄ

AIDUS 
Kultūros Žurnalą Aidus 

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

redaktorius rašytojas
Antanas Vaičiulaitis

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

AIDŲ PLATINTOJAMS BUS SKIRIAMOS DOVANOS 
Visi Į Kultūros Žurnalo AIDŲ Platinimo Talką 
Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų 

AIDŲ
Prenumeratas ir aukas siųskite sekančiu adresu: 

AIDAI, Kennebunk Port, Maine (UJS.A.)

slankiusius į mūsų padangę iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių. , 
Jomis tenoriu tik pasidžiaugti 
tuo nepaprastu mūsų gyvenime 
įvykiu, nes, manau, Toronte ( 
tai buvo pirmas toks grandio- . 
zinio masto koncertas, kuris ( 
vietos lietuviams paliko gra- 
žiausią įspūdį.

Dainininkai mus tiesiog už- ( 
'būrė, sužavėjo. Ir, pasakyčiau, 
kad ne vien tik mus, taip pat 
ir vietinius — angliškosios vi- ( 
suomenės atstovus.

Neiškenčiu nepaminėjęs ir 
Toronto dienraščio “The Tele- 
gram" nuomonės apie šį didįjį 
lietuvių pasirodymą. Įvedamose 
pastabose laikraštis pažymi, 
kad tas koncertas buvęs su
ruoštas “The Lithuanian Busi- 
ness Men’s Association” inicia- ' 
tyva, kad programa buvo išpil
dyta Lietuvos Operos artistų 
trio: soprano Antaninos Dam- 
bra - Dambrauskaitės, boso I- 
polito Nauragio ir tenoro Sta
sio Baranausko, kad prie piano 
buvo Prof. Vladas Jakubėnas.

The Telegram bendradarbis 
pažymi, kad programa buvo iš
pildyta atskirais solistų nume
riais, ir ansambliškai, įjungiant 
į programą lietuviškąsias dai
nas ir arijas, pagal Puccini, 
Verdi, Mozart, Rossini, Gounod 
ir Leoncavallo.

Dienraštyje pasisakoma, kad 
scenoje buvę dideli dainos ar
tistai, su puikiausiais balsais 
ir puikia technika. Pabrėžiama, 
kad koncerto dalyvių auditori
joje buvęs sukeltas didelis en
tuziazmas, kurio priežastimi — 
puikaus artistų pasirodymo in
spiracija.

Stasys Baranauskas palygi
namas su Caruso, Ipolitas Nau- 
ragis, esą, norėjosi manyti, jog 
Šaliapinas sugrįžo. Gi Antani
nos Dambros ir Ipolito Naura
gio duetas iš Mozarto — “was 
an operatic gem of rarest de- 
light”...

Apie Prof. V. Jakubėną ver
tintojas pažodžiui šitaip pasi
sako: “The pianism of Prof. 
Vladas Jakubėnas matehed 
perfeetly the triumphs of the 
other great artists”.

Baigiant prisimintina ir tai, 
kad koncerto publika buvo la
bai džentelmeniška, kultūringa. 
Norėdama išsikviesti “bisui” 
dainininką, ji tik delnais plojo, 
nors tie delnai tikrai skaudėjo. 
Taip pat džiugu, kad milžiniš
ka salė buvo pilnutiniai užpil
dyta.

Pranys Alšėnas

Manitobos lietuviams, netu
rintiems galimybės Kūčių va
karo praleisti savo artimųjų 
tarpe, bendros Kūčios yra ruo
šiamos Winnipege. Norintieji 
jose dalyvauti — ar tai miš
kuose, ūkiuose, kasyklose, prie 
geležinkelio ar kur kitur dirbą 
— pranešant asmenų skaičių, 
prašomi nedelsiant rašyti šiuo 
adresu:

Rev. Placidas Barisa, O.F.M
233 Carlton St.

Winnipeg, Man.
Norintieji gauti plotkelių, 

prašomi kreiptis tuo pačiu ad
resu.

”N. IJetuvos” paskutiniame 
numeryje (47). atsišaukime “Į 
Tautiečius”, laikraščio leidėjai, 
prieš pradedant laikraščio va
jų, praneša, kad “N. L.” nuoi 
Naujųjų Metų vienu doleriu' 
pabrangsta. Atseit, kad vietoje'
3 dolerių, kaip kad iki šiol laik-' 
raščio metinė prenumerata kad 
buvo, “N. L.” ateityje kainuos
4 doleriai. Tokios nemalonios 
“operacijos” imtasi todėl, kad,' 
kaip laikraščio vedamasis prisi- 
pažįsta, “Nepriklausomos Lie-. 
tuvos” biudžetas turi spragą,! 
ku/ią sudaro keli tūkstančiai' 
dolerių.” Toliau atsišaukime I 
lyg atsidūstama dėl to: “Deja, 
tokia yra realybė”. Atseit, “N. 
L.” laikraščio biudžeto tikroji 
realybė yra keli tūkstančiai do
lerių deficitas ir, kad tai pa
dengus, pakeliama laikraščio 
prenumerata.

Objektyviai dalyką spren
džiant ,tenka labai apgailėti, 
tad “N. Lietuva” eina finansi
nės bedugnės link. Bet tuoj 
čia pat kyla klausimas, kas 
irie tos bedugnės privedė ir ar 

nebuvo galima jos anksčiau iš
vengti ?

Į tai geriausiai, be abejo, ga- 
i atsakyti pats “N. Lietuvos” 
dabartinis redaktorius, kuris 
per visą laiką savo skaityto- 
ams pūtė į akis miglas apie 

“N. L.” puikų pasisekimą ir 
nepaprastai didelį laikraščio ti
ražo padidėjimą, jam perėmus 
redaguoti “N. L.”.

Iš šalies stebintiems tikruo
sius Kanados lietuvių vienybės 
skaldytojus ir kartu siaurą re
daktoriaus J. Kardelio “N. L.” 
laikraštyje paimtą liniją, buvo 
aišku, kaip dieną, kad “N. L.” 
stovi prieš liūdną liepto galą ir, 
kad, vietoje naivios propagan
dos surinkti ateinantiems me
tams 5000 skaitytojų, vargu ar 
aukščiau bus pakopta virš 
1000 (sic!). Įvairūs gudragal
viavimai, kad “N. L.” yra lie
tuvių bendruomenės laikraštis, 
mažai šiandieną ką beįtikins. 
Pagaliau, kasgi padarė jį “lie
tuvių bendruomenės” laikraš
čiu, jei iš viso net pačios lie
tuvių bendruomenės, kaipo to
kios, Kanadoje dar nėra susi
kūrę?..

Taigi, pamažu yla lenda iš 
maišo. Ponui Kardeliui, nors ir 
tokiam senam ir patyrusiam 
liaudininkų vilkui, nepavyko 
suvylioti nekaltų lietuviškųjų 

' avelių Kanadoje. Jo mestos ru
siškuoju nihilizmu persunktos 
idėjos plačiosiose Kanados lie
tuvių masėse neprigijo. Jo bai
sa, nors ir labai viliojantis ir 
meilus, liko pasigailėjimą su
keliančiu balsu tyruose, teatsi- 
mušusiu į keletos negausių 
Kanadoje lietuvių liaudininkų 
ir socialdemokratų širdis.

Kanados lietuviai pasuko ki
ta kryptimi, būtent, vakarų 
krikščioniškosios kultūros link
me. To išvadoje, Toronte pasi
rodo naujas Kanadoje lietuvių 
laikraštis “Tėviškės Žiburiai”, 
kuris virš 1000 turi jau šian
dieną prenumeratų ir kuris pa
sitenkina normalia metinės pre
numeratos kaina 3 dol. Gi “N. 
Lietuvos” laikraštis ateityje 
lieka siauros liaudininkų ir so
cialdemokratų grupelės organu 
su jojo redaktoriumi ir vyriau
siuoju kairiojo sparno vadu J. 
Kardeliu. Deja, tokia yra rea
lybė! B. Lapieataa.

Ketvirtoji savo dydžiu Amerikoje the Jonės 
and Laughlin plieno kompanija pasirašo naują 
susitarimą Pittsburghe. Iš kairės Victor Law- 
rence ir CIO prezidentas Philip Murray. Apačioje 
darbininkai, laimėję senatvės pensijas ir sociali
nę apdraudą, naikina streiko plakatus.
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Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

ADOMAITIS, Izidorius, ir jo 
brolis bei dvi seserys, kurių 
viena vardu Petronėlė, kilę 
Žečkalnių km., šakių ap.

ARMONATHS, Martynas, 
Jurbarko vai.

BALTRUŠAITYTE, Matilda, 
iš Gelgaudiškio vi., šakių ap., 
Nerkūnų km.

BANCLEY (Bansleber ar 
Bancleber), Augustas, iš Dam
bavos km., Kvietiškio vi. Mari
jampolės ap., ir jo žmona Re- 
derytė, Mina.

BANSLEBER (Bancleber ar
Bancley), Edvardas, ir vaikai Nocagalių km., 
Adelė, Augustas ir Karolis, iš vL, Panevėžio ap. 
Dambavos km., Kvietiškio vi., ‘a‘" “ 
Marijampolės ap.

BASTYS, Jonas, iš Naumies
čio, Šakių ap.

BRUŽYTE (ar Bruožytė) — 
Plaušinienė, Ieva, iš Raudonės 
vals.

GARBENIS, Pranas, iš Pa- 
kliaupės km., Laižuvos vi.

JANKUTE, Marija, iš Ska- 
beikių km., Papilės vi., Šiaulių 
apskr. , i

JENUŠAITIS, Antanas, pus
brolis Juozo Zaleskio. •

JUKNEVIČIENE - Vedeikai- 
tė, Marija, iš Pupenų km., Kra
žių vi., Raseinių ap. i

JUOZAPAVIČIŪTE - Plauši
nienė, Ona, iš Meištų km., Bu- 
blelių vi., Šakių ap.

MULECKIS, Vincas, ir jo se
suo Marija, iš M. Budežerių k.,' 
Vilkaviškio vi.

PE2A, iš Vilkaviškio ap., gal 
Labušiškių km., ar jo įpėdiniai.

PLAUŠINIENE - Bružytė 
(ar Bruožytė), Ieva, iš Raudo
nės vi.

PLAUŠINIENE - Juozapavi
čiūtė, Ona, iš Meištų km., Bu- 
blelių vi., Šakių ap.

REDERYTE, Mina, ir jos vy
ras Bancley (Bansleber, ar 
Bancleber, Augustas, kilęs iš 
Dambavos km., Kvietiškio vl.,1 
Marijampolės ap.

iš

iš

SKURUPSKIS, Walteris. 
VEDEIKAITE - Juknevičie

nė, Marija, iš Pupenų km., 
Kražių vi., Raseinių ap.

ZOKAITIS, Jonas, iš Nau
miesčio, Šakių ap.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:

JONUŠAITĖS, Bronė ir Liu
cija, iš Dautarų km., Židikų v., 
Mažeikių ap.

JONUTIS, iš Petreikių km., 
Kretingos vi.

JOVAIŠAITE, Jadvyga, iš- 
Naujamiesčio

I 
JUŠKIENE - Laurinytė, Zu-j 

zana, ir jos vyras Juška, Jonas. •
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LAURINYTĖ - Juškienė, Zu

zana, ir jos vyras Juška, Jonas.
LEMKE, Benas, Julijonas ir 

Marijona, iš Tauragės.
MARTINKEVIČIUS, brolis 

Jurgio Martinkevičiaus.
MICHELKEVICIŪTE, Vero

nika, gyvenusi Kaune - Šan
čiuose.

NIMGAUDAITE, Anastazija, 
iš Šakalių km., Mosėdžio vi., 
Kretingos ap.

NIMGAUDIS, Juozas, iš ša
kalių km., Mosėdžio vi., 
tingos ap.

ORLAKAS, iš Skuodo, 
tingos ap.

ŠECKUS, Jonas, sūnus 
tramiejaus, iš Marijamjjolės a.

SINIAUSKAITE - Greska, 
Julija, ir vyras Greska, Wil- 
liam, kilę iš Alaburdiškių km., 
Onuškio vi., Trakų ap., ir vai
kai Elenutė ir Vytautas.

ŠLEKIS, Jurgis, brolis Ce- 
kaitienės.

TAMKŪNAS, Albin, gimęs 
Minersville, Pa.

VAITKŪnas, Jonas ir Petras. 
VALATKEVICIUS, Aleksan

dras ir Jonas.
VERNER, iš Mickų km., Ša

kių ap.
Veiverys, Pranas.
Vilkas, Kazimieras, turėjo 

brolį Izidorių ir seseris Oną ir 
; Salomėją.
1 VIZGAITIS Juozas, iš Bajo- 
;rų km., Garliavos vai. Kauno 
apskr.

| ZALETSKIS, Tomas, 
redžiaus, Kauno ap.

ŽALDOKAITE, Ieva, iš Skre- 
tiškių km. Biržų vai.

Ieškomieji ar apie juos žinau 
tieji maloniai prašomi atsiliepti 
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24. N. ¥.

Linksmų Šv. Kalėdų!

Milk & Cream

350 Lenox Street

Noruood, Mass.

Tel — 7-0084-VV

The Modem Dairy

•>

Kre-

Kre-

Eal-

iš Se-

Poezija
Parašė Jurgis Baltrušaitis. 

Išleido kun. Pr. M. Juras, 1948 
m. “Darbininko” spauda. Kny- . 
ga turi £70 pusi. Kaina $2.00.

15 Lietuvoje Sužaudytų 
Kunigu

Parašė Juozas Prunskis. Iš
leista 1942 m. Tai dokumentali- 
nis bolševikų žvėriškumo įrody
mas. Kaina — 15c.

DARBININKAS 
366 W. Broadway, 

So. Boston 27. Mm

Linksmų Šv. Kalėdų!

Pragers Package Store

TeL — 7-1747

1032 Washington St., 
So. Nonvood, Mass.

Morris Prager, Prop. 
Ale—Wine—Beer 
“Free Delivery”

Džiaugsmingų Šv. Kalėdų

Laimingų Naujų Metų

ir

Federal Savinos
ANO LOAN ASSOCIATION O* MOCKTON

SECURITY,

Visiems




