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Dėmesio! Prieš Kalėdų šven
tes išleisime penktadienio ‘Dar
bininko’ numerį. Vietiniai gau
site ketvirtadienio vakare.

Dabarties Pastabos telpa 4 
puslapyj.

Jėzaus Kristaus
Anuo metu: išėjo ciesoriaus 

Augusto paliepimas surašyti 
visą pasaulį. Tas pirmas sura
šymas buvo padarytas Sirijos 
valdovo Kirino. Ir visi ėjo įsi
rašydinti, kiekvienas į savo 
miestą. Taį ir Juozapas, kadan
gi jis buvo iš Dovido namų ir 
giminės, ėjo iš Galiliejos, iš 
Nazareto miesto, į Judieją į 
Dovido miestą, kurs vadinamas 
Betliejus, kad įsirašydintų 
drauge su pažadėta sau mote
rimi Marija, kuri buvo nėščia. 
Atsitiko, kad juodviem tenai 
esant, atėjo jai metas gimdyti; 
ir ji pagimdė pirmgimį savo 
sūnų, suvystė jį vystyklais ir 
paguldė jį prakaite, nes jiems 
nebuvo vietos užeigoje.

Toje pačioje buvo pie-l
menų, kurie budėjo ir sergėjo 
per naktį savo bandą, štai 
Viešpaties angelas atsistojo 
prie jų, ir Dievo skaistumas 
apšvietė juos. Jie labai nusi
gando; bet angelas jiems tarė: 
Nebijokite! Nes štai aš skelbiu 
jums didelį džiaugsmą, kurs 
bus visai tautai, kad šiandien 
jums gimė Dovido mieste Išga
nytojas, kurs yra Kristus, 
Viešpats. Ir tas bus jums žen
klas: rasite kūdikį, suvystytą 
vystyklais ir paguldytą prakar- 
te. Ūmai atsirado prie angelo 
daugybė dangiškosios kariuo
menės, kurie garbino Dievą ir 
sakė: Garbė Dievui aukštybė
je ir žemėje ramybė geros va
lios žmonėms!

(Luko 2, 1-14)

Anuo metu: Angelams pasi
šalinus nuo piemenų į dangų, 
jie sakė vienas kitam: Nueiki
me lig Betliejaus ir pažiūrėki
me to, kas įvyko, ką Viešpats 
yra mums paskelbęs. Jie atėjo 
skubėdami ir rado Mariją, Juo- 
zaimrtr'kftdns -tfc
karte. Pamatę gi, jie skelbė 
tai, kas jiems buvo pasakyta 
apie tą kūdikį. Visi, kurie tai 
girdėjo, stebėjosi tais dalykais, 
kurie buvo jiems piemenų pa
pasakoti. Marija gi dėmėjosi 
sau visus šituos dalykus ir 
svarstė juos savo širdyje. Pie
menys sugrįžo atgal, garbinda
mi ir šlovindami Dievą dėl vi
so ,ką buvo girdėję ir matę, 
taip kaip jiems buvo pasakyta.

(Luko 2, 15-20)

Pradžioje buvo Žodis. Tas 
Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis 
buvo Dievas. Jis pradžioje bu
vo pas Dievą. Visa per jį pa
daryta, kas padaryta, ir be jo 
nepadaryta nieko. Jame buvo 
vybė, ir ta gyvybė buvo žmo
nių šviesa, šviesa šviečia tam
sybėje, bet tamsybė jos neapė
mė.

Buvo Dievo siųstas žmogus, 
vardu Jonas. Jis atėjo dėl liu
dijimo apie tą šviesą liudyti, 
kad visi per jį tikėtų. Jis ne
buvo šviesa, bet turėjo liudyti 
apie šviesą. Buvo tikroji švie
sa, kuri apšviečia kiekvieną 
žmogų, ateinantį į šį pasaulį. 
Jis buvo pasaulyje; pasaulis 
per jį padarytas, bet pasaulis 
jo nepažino. Jis atėjo pas save, 
tačiau savieji jo nepriėmė. O 
kas jį priėmė, tiems jis davė 
galios būti Dievo vaikais, bū
tent, tiems, kurie tiki į jo var
dą, kurie yra gimę ne iš krau
jų, nei iš kūno valios, nei iš 
vyro valios, bet iš Dievo. Tas 
žodis įsikūnijo ir gyveno tarp 
mūsų. Mes matėme jo garbę, 
garbę kaip vienatinio iš Tėvo 
gimusio Sūnaus, pilno malonės 
ir tiesos.
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GARBE DIEVUI AUKŠTYBĖSE
RAMYBE 2EMEJE GEROS VALIOS ŽMONĖMS

vadinama gerais darbais 
Tat ir turime ieškoti bū 
dų, kad tie gerieji darbai

V^ANGELIJOJE skaitome, kad Kristui 
gimus, netoli savo kaimenes ganę pie
menys girdėjo be galo gražią giesmę -v.
•■Garbė Dievui aukštybėse ir ramybė 
žemėje geros valios žmonėms”. ' _

giesmė yra tapusi Bažnyčioje vienu svarbiausių him
nų, giedamų šv. Mišių metu. Tačiau tai, ką dažnai kar- nemaNYKIME, JOG 
tojame ir ką dažnai girdime, gal ne visada reikiamai- TAI yRA NEĮMANOMA 
pastebime ir įvertiname. Švęsdami Kristaus Uzgimi- _ , . , ...
mo šventę, taip iškilmingai švenčiamą visame !<rikš- ^uk visada po didelių 
čioniškame pasaulyje, atkreipkime dėmesį į š os gies- audr4 suspindi saule ir 
mes reikšmę. Žodis ramybė, išreiškiamas lotynišku yPatmgu grožiuatbunda tolimesniam gy

venimui. Praeis ir dabar
ties žmonių skausmai bei 
kančios, ateis naujo atgi
mimo aušra. Dabarties 
kančios ir kovos turės 
mus užgrūdyti ir išmo
kyti tikrai krikščioniškai 
gyventi. Baisus medžiagi-' 
nis skurdas sudaro pato
giausią dirvą įgyti pasise
kimo tarp žmonių dvasi
nio skurdo atstovams. 
Norėdami tat grąžinti ge-

IšS’Jt

Toji *r taiką viso pasaulio ge
ros valios žmonėms.

taiką plačiausia tožodžiu “pax”, kartu reiškia ir 
žodžio prasme.

Žmogus iš prigimties šiai 
veržiasi į dvasinę ramybę, mos 
kurios tačiau per tūkstan- rinkime, ar krikščioniško- 
čius metų negalėjo suras- sios ramybės siekimas vi- 
ti. Atėjęs į šį pasaulį sada buvo mūsų ir mūsų 
Kristus atnešė savo die- šeimos gyvenimo kelro- 
viškąjį mokslą, kuris pa- džiu. Taip pat negalime 
dėtas žmonių gyvenimo užmiršti visų tų mūsų 
pagrindan, tiktai turi at- kenčiančių brolių, kurie 
nešti ramybę ir taiką. Per negali atšvęsti prideramai 
tuos du tūkstąnčiu metų Kalėdų švenčių, būdami 
krikščionybė gaivino šie- baisiausios pasaulio isto- rąją valią į žmonių, tautų 
las ir širdis milijonų žmo- rijoj tiranijos prislėgti bei valstybių tarpą, turi
nių ir suteikė siekiamąją Tėvynėje ar išbarstyti po me tai pradėti nuo žmo- 
dvasinę ramybę. Tačiau šaltojo Sibiro plotus. Ti- nių vargų lengvinimo, 
viešasis žmonių gyveni- kėjimas į užgimusį Kris- nuo medžiaginių trūkumų 
mas toli gražu dar nėra tų yra vienintelė paguoda šalinimo. Šioje šalyje tur- 
prisiartinęs prie krikščio- ir nusiraminimas tiems tų esama labai daug ir 
niškosios taikos ar ramy- žmonėms šiose tragiškose medžiaginio skurdo paly- 
bės idealo, JtonAią ma-li^Unkybžse. ginant maža -ftrfiau ne
užmiršti, jog ji yra atneš- je žemėje pritrūko, 
ta geros valios žmonėms.I 

| Žmonių gi bendrame su
gyvenime tos geros valios 
kaip tik ir yra stoka. Už-|— £
f o f vici cvocnumi Dipvir.'*- ~ __  . °

savo pačių, savo šei- 
gyvenimą ir patik-

I • _ _> nes veik visame kitame pa-
geros valios žmonės liko šaulyje to skurdo yra be
__X_____v v ■». .v iužguiti ir žmogus - žvėris galo daug. Jį išnaudoja 

_ _____ > atstovai
ir skina laimėjimą po lai
mėjimo, nesiskaitydami 
su jokiomis priemonėmis. I 
Tačiau viskas ateina ir 
nueina. Taip ir šio meto 
Rytų pasaulio viešpačių 

i bandymai, taip skaudžiai 
Neužmirškime, kad krik-;atperkami žmonių kančio-

iškėlė savo galvą gana di- dvasinio skurdo 
dėlėj pasaulio dalyje. Tai

tat visi švęsdami Dieviš-; 
kojo Mokytojo gimimo 
šventę, turime ryžtis ug
dyti gerą valią žmonių 
tarpe, pirmiausiai, žino
ma, pradėdami nuo savęs. 
Geroji valia į žemę gali 
ateiti tik per i—— 
žmones, per žmonių šir
dis. Užtat pagrindinis 
krikščioniškojo mok s 1 o 
siekimas ir yra išugdyti 
dvasiškai sveiką ir atspa
rų kiekvieną žmogų, kad 
jis įstengtų išlaikyti dva
sinę ramybę ir skleisti 
krikščioniškosios meilės 
šilimą savo aplinkoje.
KALĖDOS YRA IR 

KRIKŠČIONIŠKOSIOS 
ŠEIMOS ŠVENTE

Visi, kurie gimėme ir 
augome savo Tėvynėje, 
atsimename, kokiais gra
žiais papročiais krikščio
niškosios mūsų šeimos at- 
švęsdavo kūčias ir Kalė
das. Tikrai taika ir ramy
bė įsiviešpataudavo tarp 
žmonių, visokie nesusi
pratimai būdavo likviduo
jami ir užmirštami, šiuo 
metu gyvename išsiblaškę 
po platųjį pasaulį. Kai sė
sime šįmet prie kūčių sta
lo, apžvelkime pirmiau-

dažnas dėl to nupuola į 
visišką nusiminimą.

TAIP NEGALI ELGTIS 
KRISTAUS PASEKĖJAS

atekii^si^1011^8 žyd?jimo. la.ikai mis bei krauju, praeis.
sutampa su jos didžiųjų 
kančių laikais. Anais pir
maisiais I 
amžiais, kai krikščionybė

Po to prasidėjęs nauja- 
krikščiony bė’s ?is. gyvenimas galės būti 

- - Šviesesnis, jei bus suras- 

tančių ir kenčiančių reli-. 
gija, pasireiškė nepapra-, 
sto puikumo krikščioniš-' 
kojo gyvenimo ]-------
džiai. Tat ir šiais laikais

dalinti žemės gėrybėmis 
•tarpe žmonių, tautų bei 

į i valstybių. Krikščionybė 
turi vėl tapti tuo, kuo ją 

pats Dieviškasisskelbė

žvėries piktos valios pasi
reiškime, bet ir geros va
lios žmonių nusilpnėjime. 
Per maža turime šviesaus 
krikščioniškojo gyveni
mo pavyzdžių, permažai

išlaikys savo įtaką. O tai j 
vėl įmanoma tik stipri
nant dvasinį gyvenimą, 
ugdant ko daugiau švie
sių dirbti ir pasiaukoti

turi praktiškos reikšmės gallnc,ų asmenybių- 
žmonių kasdieniniame gy
venime pats didysis Kris
taus įstatymas — Meilė. 
Daugeliu atvejų krikščio
nis pasitenkina vien for
maliniu religiniu prievo
lių atlikimu, užmiršda
mas, kad ne mažiau yra 
reikalinga ir tai, kas reli
giniu terminu paprastai

Siekiamoji ramybė jo
kiu būdu nereiškia ne
veiklumo skatinimo. Prie
šingai, mes visi siekiame 
tik ramaus gyvenimo ap
linkybių, kurių padedami 
ir dorai gyvendami, galė
tume vis tobuliau pareikš
ti žmogaus kūrybinį geni
jų. K. Mockus.



z

Antradienis. Gruodžio 20, 1949

Popiežius Atidarys 25-sius Sven 
tuosius Metus Kūčių Vakare

Vatikano Miestas— Kū
čių vakare Jo Šventenybė 
Popiežius Pijus XII atida
rys Šv. Petro “ 
šventąsias duris, 
mas Šventuosius

Šventųjų Metų
— metu pro tas duris pra
eis tūkstančiai tūkstančių 
maldininkų.

Pirmus Šventuosius Me
tus paskelbė Popiežius 
Bonifacas VIII 1300 me
tais.

Apskaičiuojama, kad 
šiais jubiliejaus metais 
atvyks apie 6.000,000 pil- 
grimų.

Bazilikos 
pradėda- 
Metus.
— 1950

Iš to daromos išvados, 
kad Sovietų Rusijos dik
tatorius Stalinas paruošia 
ginkluotas jėgas prieš Ju
goslavijos diktatorių Tito. 
Sakoma, kad pati Rusija 
nepuls Jugoslavijos, bet 
privers kitus Balkanų 
kraštus kariauti.

Uosto Vadovybė Prašo 
Neleisti DP Laivy 

1 Bostoną

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybių apsigyni
mo sekretorius Louis 

ĮJohnson pasakė Preziden
tui Trumanui, kad yra bū
tinas reikalas pratęsti 
jaunų vyrų ėmimą milita- 
rėn tarnybon. Jis sako, 
kad reikia pratęsti dar 3 
metams, nes to reikalauja 
tautinis saugumas.

Sekretorius Johnson 
prašo Biudžeto Biuro, kad 
užgirtų $16,700.000 fondą 
Rinktinės Tarnybos siste- 

imos išlaikymui.

Johnson Reikalauja Pratęs
ti Jauny Vyry Draftavimą

DARBININKAS

vi
sai

Bet angelas jiems tarė: Nebijokite! Nes aš skelbiu jums didelį džiaugsmą, kurs bus 
tautai, kad šiandien jums gimė Dovido mieste Išganytojas, kurs yra Kristus, Viešpats..

(Luko 2, 10-11)

KALĖDŲ DAINA

Atvažiuoja Kalėdos
Ei Kalėda... 

Stikliniais ratais
Ei Kalėda...

Lediniais žirgais
Ei Kalėda...

Su sniego botagais
Ei Kalėda...

Dainuojama: Mišinskių km., 
Jūžintai, Rokiškio aps.

Užmušė 5 Jaunuolius 
AutomobiNy Nelaimėse

2

Bostono Uosto Vadovy
bė prašo, kad nevežtų* 
daugiau išvietintų žmonių 
į Bostono uostą, nes netu
ri vietos laivams sustoti. 
Buvo numatyta, kad vie
nas laivas su išvietintais 
žmonėmis atplauks į Com- 
monvvealth Pier gruodžio 
27 d. š. m., bet dabar jis 
greičiausia bus nukreiptas; stuart, Florida — Ant- 
i ^cw \ork. ‘ {radienį, gruodžio 27 d. š.

Šiuo metu į Bostono u o- m_ New Yorko mayoras 
stus daug laivų atplaukia O’Dwyer priims Moterys- 
iš Australijos ir kitų'tės Sakramentą su p-le 
kraštų su vilna. Tokių lai- Sloan Simpson Šv. Juoza- 
vų bus daugiau 60 prieš po par bažnyčioje.

! Šiame miestelyje yra tik 
apie 2,000 gyventojų. Tai 
to miestelio valdžia pa
kvietė New Yorko mayo- 
-rą O’Dwyer tą dieną būti 

■■ -Įt6 miestelio mayoru. Jis 
”. *___  2_"_ i iškilmingai

priimtas. Jam ir jo bū
dysiančiai žmonai gros or- 

, . kestras įvairius kūrinius,
ad tarp kurių bus “The Side- 

walks of New York.”

New torto Mayoras
O'Dwyer Apsives Floridoj

gruodžio 23 d.

Susirūpinę Dėl Anglių 
Žiemai

' miestelio
Ang^buvo labai

Ispanijos Ūkininkai | IR ANGLIJA TURI ATOMINĘ 
M** Re,wm^ BOMBĄ

Madridas, Ispanija — i
Šiomis dienomis Ispanijos’ Londonas —Šiomis dienomis Ispanijos' Londonas — Iš įvairių nuošaliose vietose buvę 
ūkininkai ir gyvulių au-! šaltinių patirta, kad ir daromi tyrinėjimai sąry- 
gintojai užbaigė savo sei- Anglija jau du metai turi šyje su atominės energi- 
mą. Apie 3,000 delegatų'pasigaminusi atominę jos panaudojimu. Galimas 

i nubalsavo ir įteikė Gen. bombą. Tam tikslui turi į- dalykas, kad Anglijos a- 
Francisco Franco reikalą- sirengusi apie du savo fa- teminė bomba ir buvusi 
vimą, kad padarytų refor- brikus, kur tokios bombos pagaminta Australijoje, 
mas ūkio srityje.

Ūkininkai reikalauja pa
dalinti dvarus, suregu
liuoti produkciją, įvesti 
apdraudą ir padaryti ki
tus pagerinimus.

sirengusi apie du savo fa- teminė bomba ir buvusi

Chicago, III. — 
pardavėjų draugijos vyk- i 
domasis komitetas 
siuntė prezidentui tele
gramą, prašydamas, 
grąžintų pilną darbo sa
vaitę anglių kasyklose, 
nes anglių atsargos kraš
te yra labai sumažėjusios 
ir nebūsią galima paten-! 
kinti visų šios žiemos rei
kalavimų. Sako, 
grąžinus pilną w v 
kasyklose, visiškai anglių įdirbęs prie atomo skaldy- 
pareikalavimas nebus ga- mo darbų, tvirtina, kad 
Įima šią žiemą patenkinti. Joks tarptautinis kontro- 
Šios krizės kaltininkas e- i havimas atominės energi- 
sąs vienas žmogus J.JOS Yra neįmanomas, nes 
Lewis. Ją galėtų pašalinti, i sovietai jo nenori. Trečia- 
to komiteto nuomone, irgi:me pasauliniame kare a- 
vienas žmogus — valsty- dominės t—.—_ -------
bes prezidentas. čios tū

C. Urey Apie Karį

fv RISTAIS Gimimo 
švenčių proga sveikiname 
visus LDS narius, “Dar
bininko“ bendradarbius, 
rėmėjus ir skaitytojus ir 
linkime visiems Kūdikėlio 
Jėzaus palaimos.

Melskime Jį pavergtai 
ir kryžiuojamai Lietuvai 
laisvės ir nepriklausomy
bės, kad visi lietuviai, iš
blaškyti po visą pasaulį, 
galėtų grįžti į savo tėvy
nę.

Lai Kūdikėlio Jėzaus 
{taika ir ramybe įsigyvena 
visame pasaulyje.

LDS Centro Valdyba, 
“Darbininko” Redakcija 

ir Administracija.

Sekmadienio rytą, gruo
džio 18 d. įvyko baisios 
automobilio nelaimės Sau
gus, Mass. ir Attleboro, 
Mass.

Važiuojant Saugus mies
telyj automobilius nubė
go nuo Newburyport vieš
kelio ir trenkė į plytinę 
užtvarą. Trys jauni vaiki
nai — 19, 20 ir 23 metų 
amžiaus buvo užmušti ir 
Jonas J. Giriūnas, 20 m. 
amžiaus, pavojingai su
žeistas. Policija sako, kad 
Giriūnas buvo automobi
lio savininkas ir vairuoto
jas. Jie visi keturi iš Mel- 
rose, Mass.

Policija negalėjo iš su
daužyto automobilio iš
traukti vaikinų ir turėjo 
pašaukti ugniagesius, kad 
nupiautų automobilio sto
gą.

Kita nelaimė buvo At
tleboro, Mass. Ten du jau
nuoliai, 23 m. amžiaus, 
užsimušė, kai jų automo
bilius trenkė į medį.

Lankėsi pas Apaštališkąjį 
Delegatą

Būdamas Washingtone 
Lietuvos Diplomatijos Še
fas Stasys Lozoraitis at
silankė pas Apaštališkąjį 
Delegatą Arkivyskupą A. 
G. Cicognani, Apaštališ
kos Delegatūros Patarėją 
Msgr. A. Samorė ir NC- 
WC Direktorių Msgr; Ho- 
ward J. Carroll.

Be to, Stasys Lozoraitis 
turėjo pasikalbėjimus su 
bu v. JAV Ambasadoriais 
p. Wm. C. Bullitt’u ir p. 
A. Bliss Lane, 
Laisvosios Europos 
teto narys.

Ministras Stasys 
raitis pakartotinai 
si pas Latvijos Ministrą 
J. Feldmanį ir Estijos 
Charge d’Affaires J. Kai- 
vą.

ir p. 
kuris yra 

Komi-
gaminamos, ir reikalin-{----------------
gausias tai gamybai me-j frotenM GydOSI* Sovietų 
dziagos: plutomum ir ura* 
nium 235 ir 233.

Kiek Anglija turi ato
minių bombų savo sandė
liuose, niekas nežino, tik čių Berlyno sektoriuje lei- 
spauda skelbia mokslinin- džiamas vokiečių laiknaš- 
kų nuomones, kad Angli- tis “Tagesspiegel” prane- 
jos pagamintoji bomba y- ša, kad susirgęs Rytinės 
ra pati galingiausioji pa- komunistinės vokiečių vy- 
saulyje. jriausybės premieras, Otto

Anglų bomba dar nėra Grotewhol, žymūs vokie- 
bandyta, tačiau yra tikras,čių komunistas, gydosi 
dalykas, kad Ji greit bUs, sonetų karo _ ligoninėje,

______ Prisimintina šia policijos.
proga tuojau po karo ang-į Prieš kurį laiką buvo 

Taigi Amerikos laivai lų spaudoje pasirodžiusias pranešta, kad jis susirgęs 
neturėtų plaukti į tą zoną, žinias, kad Australijos, lengvu plaučių uždegimu. 
----------  -------- ... . ■ . {Dabar aiškėja, kad jis ke- 
KINIJOS KOMUNISTŲ VADAS SFS

PAS STALINĄ ~ ' ..........

Pavojus Amerikos Laiva 
Shanghai Vandenyne

Ancaiiflfli

Ęerlynas — Amerikie-

Washington, D. C. —
Jung. Valstybių valdžia 
įspėjo savo laivyną ir 
kompanijų laivų operato
rius, kad Shanghai, Kini-i bandoma Australijos dy-' stipriai saugomas sovietų 
ja, vandenynas yra pavo- kūmose. Prisimintina šia policijos- 
jaus zona. ]

Ginčai Dėl Vakaru Vokieti
jos Apginklavimo

I

H'ashington, D. C. —Dr. 
kad ir Harold C. Urey, atominės 

gamybą energijos žinovas ir daug

Albanija izoliuota 3’1 
Stalino - Tito Kovos

! bombos būsian- 
tūkstantį kartų ga- 

negu vartotos 
Karas 

kai Sovietai ar 
pa-

lingesnės, 
praeitame kare, 
prasidės, 
Amerika pasigamins 
kankamą kieki atominių

sa- bombų, o tai įvyksią po 
mi- 5-kių motų. Taikos patik- 

izoliavo rinimui likę tik penki me-

Lozo- 
lankė-

Roma — Per keletą 
vaičių Sovietų Rusijos 
litarč vadovybė 
Albaniją nuo visų kaimy- tai. Jam atrodo, kad da- 
ninių kraštų. Rusai veža bar Jung. Valst. galėtų 
graikų komunistų parti- sovietus sulaikyti nuo ka- 
zanus ir iš albanų uostų ro. Vėliau būsią tai neį- 
veža į Bulgariją. manoma.

Kalėdinės Lietuvių Radio
Valandos Programos

Kūčiose, gruodžio 24 d. ir Kalėdų antrą dieną, 
gruodžio 2A d.

šįmet Kalėdų švenčių proga turėsime dvi Kalėdi
ne** programas, šeštadienį, gruodžio 24 d. (Kuriose), 
nuo 1:15 iki 2:15 vai. po pietų* ir pirmadienį, gruodžio 
26 d. (Kalėdų antrą dieną), 12 vai. vidudienį.

Abi radio programos bus išpildytos Kalėdinėmis 
giesmėmis, muzikos kuriniais, dainelėmis, sveikini- 
inris, linkėjimais ir trumpomis kalbelėmis.

Pasižymėkite dienas ir laiką, šeštadienį ir pir
mi: Jicnį pasukite savo radio rodyklį ant 1230 kilocyc- 
les Ir klausykite programų iš WESX radio stoties, 
Salėm, Mass.

Maskva — Gruodžio 16 
d. atvyko į Maskvą Kini
jos komunistų vadas Mao 
Tze-Tungas. Jis keliavo 
čion daugiau, kai dvi sa
vaites, specialiu trans-Si- 
biro traukiniu. Centrinėje 
Maskvos Jaroslavlio gele
žinkelio stotyje tarp kitų 
jį sutiko du politbiuro na
riai, — Molotovas ir Ni- 
kolai Bulganinas, užsienių 
ministerio pavaduotojas 
Andrei Gromyko ir komu
nistinių Rytų Europos 
kraštų atstovai. Mao Tze- 
Tungas stotyje pasakė 
trumpą kalbą.

Tos pačios dienos vaka
re buvo priimtas Kremliu
je premjero Stalino. Ofi
cialus vizito tikslas — da
lyvavimas Rusijos kruvi
nojo diktatoriaus, Stalino, 
70-tics met. amž. sukak
ties minėjime, kuris įvyks 
ateinantį 
gruodžio 
nors 
rieji 
tent — laukiami pasitari
mai tarp dviejų diktato
rių politiniais ir ekonomi
niais klausimais.

Manoma, kad visų pir
ma bus diskutuojamas 
tarp šių dviejų diktatorių 
politinis draugiškumas ir 
tarpusavinės pag a 1 b o s 
pakto sudarymo klausi
mas. Toliau, galimas daik
tas, susitarimas dėl eko
nominės pagalbos. Atro- 

, do, kad Mao Tze-Tungas 
labai norėtų sudaryti su

Rusija ekonominį t 
rimą, pagal kurį sovietai 
įsipareigotų teikti pagal
bą atstatymui Kinijos su
griautos pramonės ir ap
skritai viso krašto ūkio 
bei techninkos.

Tačiau labai didelis klau
simas, ar galėtų jis ką 
nors šiuo atžvilgiu iš Ru
sijos laimėti, nes ir ji pati 
atstato savo karo su
griautą pramonę, ir ne 
taip labai seniai buvo 
kreipusis į Jung. Valst., 
prašydama tam tikslui 
gana stambių sumų. Jis 
tai galėtų geriausiai lai* 
mėti Vakarų pasaulyje. 
Netolima ateitis parodys, 
kokia kryptimi Mao Tze- 
Tungas pasuks.

I

treč i a d i c n į,
21 d. Tačiau, 

neoficialūs, bet tik- 
tikslai, yra kiti, bū-

{kišimosi į Rytų Vokietijos 
reikalus. Taigi įtartina, 
kad liga gali turėti “ko- 

i” 
žymių, kuri, kaip žinoma, 
yra labai pavojinga.

susita- munistiškojo paralyžiaus

Washington, D. C. — 
Vakarų Vokietija yra o- 
kupuota Jung. Valstybių, 
Britanijos ir Prancūzijos. 
Vokiečiai reikalauja, kad 
jiems leistų sudaryti savo 
armiją ir duotų jai gin
klus, kad ji galėtų apsi
ginti nuo užpuolimo.

Dabar eina pasitarimai 
ir ginčai leisti ar ne vo
kiečiams suorganiz u o t i 
savo armiją. Alijantai 
prisibijo, ypač Prancūzi
ja, kad vokiečiai nesukil
tų prieš juos.

mirmos ranmens atvjko
Indijon

Bombardavo Prokuroro
Namus

Peoria, III. — Gruodžio 
16 d. vakare nežinomi pik
tadariai padėjo bombą 
prie Michael A. Shore, 
Peoria apskrities proku- 

[roro, namų. Bombos spro
gimas sutrupino kaikurių 
langų stiklus ir pramušė 
skylę garažo sienoje.

Tačiau nei prokuroro, 
nei jo tarnaitės nesužeidė. 
Prokuroras mano, kad 
gambleriai kerštaudami 
padarė tą piktą darbą.

Prokuroro žmona su sa
vo dviem vaikučiais tuo 
metu buvo Kalėdinėje 
pramogėlėje.

New Delbi, Indija — 
Gruodžio 17 d. Būtinos 
užsienių ministeris U 
Maung atvyko Indijon. Po 
savo atvykimo tuojau bu
vo priimtas ministerio 
pirmininko Jawaha r 1 a 1 
Nehru, su kuriuo turėjo 
pietus, ir vakare tarėsi 
su gynybos ministeriu 
Baldev Singh. Apie ką 
buvo tartasi, viešumai ne
skelbiama. Tačiau gerai 
yra žinoma, kad Burmos 
vyriausybė numato už
pirkti ten ryžių ir ginklų

Ttufviišai ItdkiiiM 
hraiMMNjl Dovana

DPA Kalbomis Negalėjo 
Susikalbėti Su Ameri

kiečiais

Londono Elektros Darbinin
kai Grįžo Darban

Londonas — Prieš treje
tą dienų svarbiausių Lon
dono apylinkės elektros 
stočių darbininkai su
streikavo, reikalaudami 
primokėjimų. Str e i k a s 
grasė Londonui ir visai 
pietinei Anglijai netekti 
elektros energijos pramo
nei ir ’ namų reikalams. 
Vyriausybė nutarė pasių
sti kariuomenę operuoti 
elektros įmones. Tada 
darbininkai grasino vi
suotinu streiku.

Pagaliau apsisprendė 
grįžti darban, ir gruodžio 
16 d. grįžo prie darbo.

Defiance, Ohio — Estų 
šeima iš trijų atvyko iš 
tremties. Erich Peterson, 
46 m. amžiaus, ir jo šeima 
atvyko į šio įmestelio ge
ležinkelio stotį, bet jie ne
turėjo sponsoriaus adre
so.

Erich Peterson patyrė, 
kad jis ir 6 kalbas— estų, 
rusų, prancūzų, čekų ir 
vokiečių — mokėdamas 
negalėjo susikalbėti su a- 
merikiečiais. Tik du ang
liškai pasakyti žodžiai 
jiems pagelbėjo, būtent, 
“Pastor Williams”. Tuo
jau buvo pašauktas liute
ronų pastorius ir jis juos 
nusivežė į vietą.

Naujajam Bostono šachmatų 
čempijonai Povilui Tautvaišai, 
trečiadienį, gruodžio 21 d. Bos
tono City klube, Mass. Statė 
Chess vadovybė įteiks didelę 
pereinamąją dovaną su įrašytu 
Tautvaišos vardu.

Bostono šachmatų čempijo
nai per pastaruosius 5 metus: 

1944 — Wcawer
1945 — Milton Kagan; 1946 —, 
Gerhard Katz; 1947 — Harlow 
Daly; 1948 — Gerhard Katz,

700 Žydu Išvyko Iš
Lenkijos

Adams;

kovai prieš komunistus ir Charles Reams; 1949 — Povi- 
kitus separatistus. las Tautvaisa.

Vengrai Areštavo Ameri
kietį Žydelį

Viena, Austrija — Ven
grijos politinė komunisti
nės valdžios policija areš
tavo Izraelį Jacobsoną, 
žydų šalpos komiteto vir
šininką. Jis grįžo iš Jung. 
Valstybių, kur praleido 
atostogas, į Budapeštą ir 
buvo areštuotas.

Vengrijos komunistinė 
valdžia patvirtino žinias, 
kad Jacobson areštuotas, 
tačiau nepaduoda priežas
ties už ką jį areštavo.

Izraelio Jacobsono na
mai yra Chicago, III.

Varšuva, Lenkija — 
Gruodžio 16 d. specialiu 
traukiniu išvyko iš Lenki
jos 700 žydų — vyrų, mo
terų ir vaikų. Jie vyksta į 
Italiją ,o iš ten vyks į Iz
raelį.

Lenkai pareikalavo, kad 
žydai už savo kelionę ap
mokėtų doleriais, nes jie 
nebcskaitomi Lenkijos pi
liečiais.

Pirmuoju Indonezijos Pre
zidentu Išrinktas Sockamo

Jogjakarta, Java —
Gruodžio 16 d. Dr. So- 
ckarno buvo išrinktas pir
muoju Indonezijos Jung. 
Valst. prezidentu. Jis pri
siekė, kaipo valstybės pre
zidentas, gruodžio 17 d. 
Indonėzų tauta dėl savo 
nepriklausomybės kovojo 
daugiau, kai 20 metų.

Jis pats pasiskelbė 
“žmonių tarnu, o ne val- 

’dovu”.
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Kalėdų dvasia apima visą civilizuotą pasaulį. Tai 
ramybės ir meilės dvasia. Nežiūrint kaip žmonės bū-

Kalėdų šventėmis pami- tų ilgėdamosi laukė, 
nime didžiausią ir reikš- bar krikščioniškasis 
mingiausią žmonijos isto- saulis tą dieną atsistoja 
rijoje įvykį — Kristaus prieš prakartėlę pagar- 
užgimimą. Nėra krikščio- binti savo užgimusįjį Iš
ninkame pasaulyje tokio ganytoją ir pareikšti Jam 
įvykio, kuris būtų taip vi- meilę.
suotiniai paminimas, taip šv. Kalėdų paslaptys 
ilgai gyvas, lyg vakar į- mus apgaubia didingumu, 
vykęs, žmonijos sąmonė- Jėga, kylanti iš šių pa- 
je. Džiaugsmo ir dėkingu- slapčių, viršija bet kokią 
mo giesmė, pradėta ange- žemišką jėgą, kiekvieną 
lų aną tyliąją naktį, tę- galią, bet žmogaus teisių 
siasi per amžius.

Kalėdos yra 
Dievo Sūnaus 
žmogumi šventė, 
jimas to momento, 
Dievas žmogišku būdu su- gyvenimo laikotarpis

nebent retas mokslinin
kas, atskleidęs istorijos 
lapus, šaltai, apie juos pa
siteirauja. Ki Kristaus už
gimimo įvykis jau dau
giau, kai 19-ka šimtme
čių, kas metai visame pa
saulyje iškilmingai mini
mas visuomet lygiai reikš
mingas.

Jis žinomas, kaip gar
siausio universiteto profe
soriui, taip ir paprasčiau
siai didžiausio užkampio 
moterėlei; I 
šiam ,taip ir vaikui, kuris.

I
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GYVENIMO KNYGA !

Klemensas Žalalis, O.F.M.

duose paskendę, ar savimeilėj, kietaširdystėj ir sava-Į 
naudiškume pasinėrę ir nuo artimo meilės saugiai ap- 
sidraudę — atėjus Kalėdoms, bent vienai dienai pasi
keičia ir sveikinimais bei dovanomis apsidalina. Tar
si dangiška antspauda Kalėdų dienai yra suteikta/, ku
rios žavingai įtakai visi nejučiomis pasiduoda. Gi ti
kintieji čia turi neišsemiamą dangiškų malonių gau
sumą ir nuostabių Dievo Apveizdos paslapčių veiks
mą.

Tik pažvelkime į gimusį Betliejuj Dangiškąjį 
Vaikelį. Kaip nuostabiai čia susipynęs sunkiausias 
žemės skurdas su Dievo galybe. Jis gimė tvarte, tarp 
gyvulių, žiemos metu, šaltyje, ant šiaudų paguldytas. 
Net paskutinis skurdeiva tokiam varge negimsta, kad 
ir vargingiausioj bakūžėj , bet vis dėlto ne tvarte. 
Tačiau tas vargšas Vaikelis jau rodo dievišką galią. 
Jam gieda angelai, ir dar kokią stebėtiną giesmę: Jis 
neša Dievui garbę ir ramybę geros valios žmonėms. 
Jis Dievas tvirtas, Ramybės Kunigaikštis. Tokios 
giesmės pasaulis nėra girdėjęs, ir prastiems, geros 
širdies ir geros valios piemenėliams pirmiesiems teko 
ją išgirsti. Jam žvaigždė tarnauja, nurodydama pie
menims ir Trims Karaliams Jo gimimo vietą. Ir Trys 
Karaliai, žvaigždės vedami, tvartelyje Jį aplanko ir, 
nežiūrint ubagiškos aplinkos, Karalium ir Dievu J. 
pripažįsta. Karalius Herodas tiki, kad tvarte gimė 
naujas Karalius, kurs gali užimti jo sostą, ir už tai 
tą mažą Kūdikėlį nori nužudyti. Kiek čia nepaprastų, 
istorijoj negirdėtų įvykių!

Kaip žiūri į tai išdidus pagoniškas pasaulis? Pra
džioje apie gimusį Vaikelį nežino, kiek vėliau sužino
jęs mėgina Jį ignoruoti, gi pagaliau, kada Jo mokslas | 
pilnai buvo paskelbtas ir kruvina mirtimi užantspau
duotas, žydams atrodė pasipiktinimu, o pagonims 
kvailyste ir pažeminimu, nes kryžius buvo skaitomas 
niekšiausiu mirties bausmės įrankiu, kaip kad šian
dien yra kartuvės. Tačiau kaip veikiai visa tai pasi
keitė. Pačioj Romoj, toj pagonijos sostinėj, pradėjo 
atsirasti žmonių, vyrų ir moterų, kurie išdrįso pa
reikšti, kad Kristaus mokslas ir Jo simbolis Kryžius 
yra garbingesnis kaip tarnyba imperatoriaus rūmuo
se. Gi kančios ir mirtis už tikėjimą buvo daug dau
giau pageidaujamos kaip imperatorių malonė.

Kaip mūsų laikai yra panašūs į tuos žilos senovės 
amžius! Ir dabar vyksta žiaurūs persekiojimai ir žu
dymai dėl Kristaus ir Jo mokslo. Daug milijonų tikin
čiųjų žūva iš bedievių rankos. Tačiau net šiais perse
kiojimų, klastų ir melo laikais, lyg koks lengvas ato
dūsis, bent kartą metuose švystelia rami Kalėdų dva
sia. K.

Mozė antrame Gimimų knygos perskirime kalba 
apie pirmojo žmogaus ir pirmosios moters kilmę bei 
apie žemiškąjį rojų. Dievas žmogų sutvėręs, paimda
mas neorganinę medžiagą ir į ją įkvėpęs gyvybės pra
dą. Moteris savo pradžią gavo iš pirmojo žmogaus. 
Šie du žmonės buvo apdovanoti nemirtingumo, išmin
ties, geidulių ne jautimo ir pilnaties dovanomis- Jie 

, kuriame augo 
įvairūs medžiai, kurių vaisiais jie galėjo naudotis, iš
skyrus vieną medį, vadinamą gero ir blogio pažinimo 
medį. Dievas jiems uždraudė valgyti šio medžio vai
sius, o neklausant buvo grąsinta antgamtinių dovanų 
atėmimu, ypatingai nemirtingumo dovanos praradi
mu.

kaip suaugu-|buvo patalpinti žemiškajame rojuje,

ir kilnumo nenustelbia, o Jau Pajėgia šiek tiek susi 
didžioji priešingai dar jį pakelia,'™kti- Ji “k k^
tapusio jo vertę padidina. Su.cionys.’ ^--7 
paminė- Kristaus gimimu buvo n^s . l.r netikintieji, 

kada pradėtas naujas žmonijos Pam.inh .^tenka pasi- _ - - -- įžiūrėti, kad ir šių sv. Ka-
~ °^Jau praslinko nuolo lai-^;

— - [damas jai savo gerumą ir ko 1949 metai. Per tą lai- ~
žmonijai gailestingumą; ką daug įvyko svarbių į-

§u čionys, bet ir nekrikščio-
► ir Ji!

I
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Marija Pečkauskaitė

Mergaitės Kelias
Mergaites asmenybe

MERGAITE SU VEIDRODĖLIU ■
Girdėjau vieną moterį sakant: “Kas ma

dinga ,tas ir gražu”. Štai tipingas miniažmo- 
gio pasakymas. Žmogus, kuris neturi aiškių 
ir tvirtų principų, eina ten, kur traukia dau
gumas. Paskiau sako: “Kas madinga, tas ir 
padoru”. Ir eina į bendras maudykles, ver
žiasi į nepadorius naktinius pasišokimus, 
kabaretus.

Ar nesukelia gėdos jausmą šokių salės, 
kur raivydamiesi, mušdami kojomis, šoka 
jaunimas, pamiršęs šokio eleganciją ir jo ' 
estetinį grožį. Užmerki akis, užsidengi ran
komis ir pasitrauki, kad daugiau nematy
tum.

O mūsų mergaitės skrenda kaip peteliš
kės į tuos šokius, pasiduoda tam negriškos 
muzikos taktui ir nebenori šokti senųjų ele
gantiškų ar mūsų tautinių šokių. Jos šoka 
kaip tūkstančiai didmiesčių mergaičių, ku
rios savo vardą ir savo moralę jau seniai 
palaidojo.

Kiekvienas žmogus turi įgimtą gėdos 
jausmą. Tai be galo brangi Dievo dovana. Ji 
žmogui reikalinga kaip dantims emalis, kaip 
organizmui vitaminai. Bet kartu tai yra da

Šitoks, trumpai, turinys liečiantis pirmųjų žmo
nių pradžią. Šiuo metu mokslininkai daug ginčijasi, 
norėdami išspręsti šį sunkų klausimą ir surasti tikrą
ją žmonijos kilmę. Buvo norėta įrodyti, jog žmogus 

I išsivystęs iš beždžionės, bet dabar rimtesnieji darvi
nizmo šalininkai jau patys atsisako nuo tokios min- 

• ties, nes filosofijos mokslai įrodė, jog žemesnė gyvū- 
v«5os, ir nų rūšis negali pagimdyti tobulesnės, aukštesnės, 

tuo prisideda išoriniai Nors jau yra atrasta kai kurių priešistorinių žmonių 
pne šio didžiojo Įvykio griaučiai, bet dar niekas nesurado nei pusžmogio, nei 

. elsPu°zl° Pą- pusbezdžionės. Pijus XII, kalbėdamas popiežiškos a- 
didinimo. Visi čia sumine-,ka(jemijos nariams 1941 m. lapkričio 30 dieną, pabrė- 
ti faktai liudija uz šio 1- jOg žmogus yra aukščiausias žemės tvarinys, nes 
vykio didumą, kūne yra jįs turį nemirtingą sielą, jog pirmoji moteris yra iš 
atspindys jo dideles svar- pįrmojo žmogaus ir kad žmogus negalėjo gimti iš ki- 
bos.

čioji, labai įvairi savo vi
diniais įsitikinimais, vi-

išpildė Rojuje duotą nu- vykių pasaulyje, kurie di- suomene sukrunta, issiju-. 
puolusiems mūsų pirmie- dėlėj daugumoj, bent visi i J8 kasdiernniskumo,Į
siems tėvams pažadą, ko siteirauja. Gi Kristaus už-[ta ,3 18sllieJa 18 savo nof"> 
žmoniia tūkstančius me- miršti niekas in nemini ;mahos gyvenimo vagos, iržmonija tūkstančius me- miršti, niekas jų nemini,

Betliejaus Žvaigždė
Betliejuj žvaigždė spindi 
Viduryje naktų, 
Ji verčia prisiminti 
Išganymą tautų.

Vai eikit visos tautos 
Kūtelę aplankyt;
Jūs retežiais suspaustos, 
Jums bus kas pamatyt.

Ten Dangiškas Vaikelis 
Ant šieno paguldyts:— 
Šią žemę Visagalis 
Atėjo aplankyt, 

Jis nori jus išgelbėt 
Iš keršto ir vaidų, 
Parodyt jums, kad skelbėt 
Daug melo ir klaidų.

Jūs nejučiomis prie jot 
Prie pragaro šiurpaus, 
Sau pančius užsidėjot, 
Kurie per amžius spaus. 

Dabar verksmingai šaukiat: 
Kas mus išgelbės, kas? 
Ir išpirkimo laukiat 
Ir laužote rankas.

Štai Jis šiandieną gimęs, 
Prakartėje gulįs, 
Meilingomis akimis 
Pasaulin žvelgia Jis. 

Ateikit į kūtelę, 
Suklaupkit nuolankiai, 
Aukokit gerą valią 
Kaip klusnūs Jo vaikai.

Grąžins jums protą sveiką, 
Jus sielvartus atims, 
Įvykdys tikrą taiką 
Ir meilę teiks širdims.

Ir būsite vėl saugūs 
Prie Jo Šventos Širdies, 
Nes Jis, geriausias Draugas 
Į laimę jus lydės.

J. Kmitas.

lykas labai švelnus ir labai trapus, lyg tos 
ant pleštekių sparnelių spalvotos dulkelės, 
kurias nutrina kiekvienas neatsargus palie
timas. Mūsų laikais jis kaip tik yra baisiai 
ir brutaliai iš visų pusių liečiamas. Teatras, 
kinas, literatūra, šokiai, mados — taip dili
na, taip bukina šį jausmą, tartum jų tikslas 
būtų išrauti jį su šaknimis iš žmogaus sie
los.

Ir pamažu, pačiam žmogui nepastebint, 
jis pripranta prie to, nuo ko pirmiau bėgda
vo jo susigėdusios akys ir kraujas šokdavo 
į veidą.

Yra toks gamtos dėsnis, kad kiekvienas 
gyvas daiktas prisitaiko prie aplinkybių, ki
taip sakant, prie visa ko pripranta. Žmonės 
tai seniai pastebėjo ir sugalvojo net patarlę: 
“Šuo ir kariamas pripranta”.

Žmogus pripranta prie biauriausių darbų, 
prie begėdiškiausių dalykų. Tik pirmą kartą 
blogai padaryti yra sunku, gėda, drovu. Pas
kiau jau eina, kaip sviestu patepus. Kaip 
žmogus, ilgai būdamas dvokiančiame ore, 
nebejaučia jo dvoko, taip ir jūs, gyvenda
mos šioje begėdiškoje laiko aplinkoje, nebe- 
matote nepadorumo, nesuprantate neteku
sios to dvasinio vitamino, kuris padeda atsi
spirti prieš infekciją.

Ar ilgai taip šlubuosite abiem kojom? 
Arba esate Kristaus išpažinėjos, arba ne. 
Toms, kurios nėra, čia nekalbu. Kreipiuos į 
tas, kurios sakosi esančios. Jūsų gyvenimo 
tikslas skleisti Dievo karalystę žemėje. Argi 
besišaipydamos prieš veidrodį, nekukliai

t

to gyvūno. Pabrėžė taip pat, kad įvairūs pagelbiniai
Pagaliau ir pats laikas, mokslai gali studijuoti žmonijos kilmės klausimą, bet 

metai, pradėta skaičiuoti niekados jo negalės išspręsti, jei nutols nuo šventraš- 
nuo šio didžiojo įvykio — čio tiesos, tai yra visi mokslininkai turi pripažinti 
Kristaus Gimimo. Tai jau Dievą, kaip žmogaus tvėrėją. Kokiu būdu tas tvėri- 
ir tatai rodo didelę šio į- 
vykio svarbą žmonijos 
gyvenime. Tiesa, buvo ir _ 
kitokių bandymų šiuo at-prieiti, 
žvilgiu, pav. 18 amž. pa-! 
baigoje Prancūzų revoliu-' “ 
cijos metu, bet tie mandy- Kristus atidarė kiekvie- 
mai nepavyko. “ ’ “ '

Šių laikų netikėliai, y- laimę, kas tik jos nori pa- 
pač aršiausi Kristaus ir, 
krikščionybės priešai ko
munistai, stengiasi visa, 
kas krikščioniška, ar su 
krikščionybe susiję, iš
griauti, bet šio fakto pa
naikinti nepajėgia, o tik 
vengdami Kristaus vardo, 
minėdami istorines datas, 
stengiasi Jį apeiti: vietoj 
“po Kristaus” sako mūsų 
eros”, bet tos “eros” pa
grinde vistiek yra Kris
taus gimimo faktas.

Už vis kas mums svar
biausia, ko mes niekad ne
turime užmiršti, kad 
Kristus yra vienintelis 
pasaulio Išgelbėtojas. ‘Ne
duota žmonėms kito var
do po dangumi, per kurį 
mes turėtumėm būti išgel
bėti’ — sako šv. Petras 
savo kalboje (Apd. 4, 12).

mas vyko ir kokiu būdu buvo sutverta moteris, nie
kas to negalės žinoti, nes mokslas, pagrįs tas vien tik 
protu ir atrastais duomenimis, iki to taško negali

T. Dr. Klemensas Žalalis, O.F.M.

nam vartus į amžinąją
Tuo labiau turime būti 

dėkingi Dievui, tam di
džiajam geradariui, kuris 
mums per savo Vienatinį 
Sūnų Jėzų Kristų suteikė 
malonių išsigelbėjimui iš 
amžinosios prapulties ne- 

. Kaip turime 
kas jam pa-'džiaugtis, minėdami šį di- 

Jo užgimimo 
[šventę — Šv. Kalėdas, nes 

kad ir dabar mūsų laimė pri-

siekti. Gi galutinė laimė 
yra svarbiausias mūsų 
tikslas. Kiekvienas, kad ir 
šio pasaulio netobulos lai
mės, siekia, džiaugiasi ir j laimės, 
dėkoja tam, — j— 7“ —7*
deda iš nelaimės išsigel-Įdįjį įvykį, 
bėti.

Pasiskaitykime, ,------ --— . — _
mūsų laikraštyje dažnai klauso tik nuo mūsų pa
talpinamus buvusių trem-čių geros valios: ar mes 
tinių, mūsų tautiečių pa-[t°mis malonėmis pasinau- 
dėkos laiškus, kuriuose dosime, ar ne. 
jie reiškia kuo didžiausią 
ir nuoširdžiausią padėką 
savo geradariams, kad šie 

; pastarieji, sudarydami a- 
titinkamas garant i j a s, 
juos išgelbėjo iš ilgalai
kės tremties nelaimės, ar
ba vėl dėkodami džiaugia
si, kad, jau čia atsikvietę, 
suteikdami jiems paramą 
apsaugojo- nuo skurdo.

šokdamos, moderniai besirengdamos tai at
liksite.

Nesakykit save ramindamos, kad čia as- 
ketės kalba , senos davatkos, kuri norėtų jus 
visas sukilti į vienuolyną. Taip galvodamos, 
labai klystumėt. Jei manyčiau, kad visi ka
talikai, norį būti išganyti, turi tapti vienuo
liai, tai pirmiausia pati būčiau įstojus į vie
nuolyną. Žinau gerai ,kad ne kiekvieną ten 
Dievas šaukia, kad pasaulyje reikia įvairių 
luomų ir profesijų, kad pas Dievą “yra daug 
buveinių”. Prisipažinsiu jums, kad, jauna 
būdama, mėgau net labai šokti ir dabar te
bemėgstu. Ir retkarčiais, patefonui grojant 
gracingus menuetus, riteriškus polonezus 
ar romantiškus valsus, einu pasisukti po 
kambarį, kai niekas nemato, nes viešai, ro
dos, jau nebepritiktų. Juk ir pats Kristus 
vaikščiojo į vestuves, į puotas, vadinas, ne
draudė žmonėms linksmintis. Tad aišku, kad 
negaliu turėti tokių baisių norų. Galima ir 
pašokti, ir gražiai apsirengti, ir pasilinks
minti — svarbu, kaip tai yra daroma.

Taigi — kaip tai dabar yra daroma?
Pasistenkite į šį klausimą atsakyti visai 

bešališkai ,atvirai, savęs neapgaudinėdamos. 
Jei Kristus ateitų į tokį balių, ar drįstumet 
taip šokti?

Jei ateitų į kiną per kokią “sensacingą 
dramą”, į kurią žiūrite akis išplėtusios, ar 
jūsų gėdos jausmas neužsidegtų jumyse ir 
jūsų neišvarytų iš salės?

Jei žmonija atgimdavo, tai tik dėl to, kad 
atsirasdavo žmonių, kurie turėjo drąsos ne

J. L-kas.

Kovoti už Lietuvos iš
laisvinimą ir Nepriklauso
mybę yra visos lietuvių 
tautos ir visų lietuvių, kur 
jie bebūtų, švenčiausia pa
reiga.

Prof. M. Krupavičius,
Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto Narys.

daryti tai, ką darė visi. Ir jums reikia turėti 
tos drąsos.

Žinau, kad tai nelengva mūsų laikais, ka
da, technikai taip aukštai iškilus, velniška 
pasileidimo banga liejas su tokiu lig šiol ne
girdėtu smarkumu ir įžulumu. Bet juk tiki
me, kad Dievas stipresnis už velnią. Jauni
me, žinai, kad brangiausias žmogaus turtas 
yra jo siela. Sudaryk mūrą, į kurį, kaip bai
sios bangos į granito uolas, atsimuštų tas 
velniškas siautėjimas.

Viena yra tikra, kaip du kartu du — ke
turi: žmonijos atgimimas, Dievo karalystės 
atėjimas, tegali įvykti per moterį. Moteris 
yra viso gyvenimo “spiritus movens”. Jei ši
to atgimimo moteris nenorės, tai velnias vi
sados viešpataus šioje žemėje. Kiekvienoje 
draugijoje, kiekvienoje šeimoje, kiekviena
me susirinkime moteris yra kamertonas, 
prie kurio taikosi antroji žmonijos pusė.

O kokį toną, kaip manote, gali duoti to
kia su veidrodėliu nuolat vaikščiojanti, nuo
lat savo gražumu tesirūpinanti moderni bež
džionėlė.

Moterims galima irgi pritaikyti tuos žo
džius, kuriuos Kristus yra pasakęs apašta
lams: “Jūs esate žemės druska. Jei druska 
išves, kuo reikės sūdyti”. Jei jūs, Dievo ap
dovanotos didesne gėda, didesniu švelnumu, 
gilesniu jausmu, pamiršite tas dovanas, pa- 
sileisite su visais šokti tą baisų raganų šokį, 
kuriame dabar apsvaigęs sukasi visas pa
saulis, tai kas ir kada sustabdys tą praga
rišką ratą?
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DABARTIES PASTABOS
t

T\ iuj| Kūčių vakarą 
Poeto žodžiai ta proga
Ir prozaiko mintys 
Bendras linkėjimas visiems
•

Susirinksim tylųjį Kūčių va-

“Svajingai teka šią naktį 
mūsų mintys ir jos sklaidosi 
žybančio dangaus skliaute, mė
nulio spinduliuos, bei tyliame 
žvaigždžių blykčiojime.

“Mūsų mintys ir širdys veda
karą prie bendrų tradicinių mus į ten. kur galulaukėj be- 
stalų ir dalinsimės plotkelėmis stovįs Kryžius - - -
— tuo meilės ir vieningumo Tėviškus laukus.
simboliu...

laimina mūsų 
Kur dažnai, 

po pakrypusiu beržu stovėdama.
\ įsam katalikiškam pasauly, mūsų sengalvėlė motina žiūri 

taip pat ir mūsų brangioj Tė- ilgesingomis akimis į vakarus 
vynėj. tą vakarą, sidabrinėms: ar rytus...
sniegulėms krintant, bus šven-j “jį iaukia. nes vargas jai — 
čiama tylioji Kūčių Naktis. ! nebepakeliamas, o skausmas ir 

Ir vis dėlto, o koks didelis I
skirtumas tarp Kūčių laisvuos 
kraštuos ir Kūčių teroro siau
biamo j žemėj’ Tikiu, tą vaka
rą. ten toli, už plataus okeano, 
už aukštų ir žemesnių kalnų ir 
klonių, mažyčiam gintaro kraš
te. švęs Kūčias ir likusios ten 
mūsų motinos, tėvai, broliai ir! miške j, nuo kurių žūsta jų sū- 
kiti artimieji. Žinoma, jei jie'nas — partizanai...
gyvi tebėr arba dar nekenčia! **Ir čia. toli nuo Tėvynės gy- 
šalčio ir bado kur nors Sibiro;vendami. mes dažnai įbedame 
taigose... į akis į vakare bepradingstančius

Ach. sunkios bus jų Kūčios., saulės spindulius ir tuomet — 
Prie Kūčių stalo daug tuščių mums prisimena dieviško gro- 

• žio Tėviškės vakarai, o ypač — 
šis tylusis Kūčių vakaras...

“Tas vakaras — visuomet < 
mus pakeldavo dvasioj, pakel- i 
davo aukščiau šios pilkosios : 
žemės, sutirpdydavo širdyse 
bepradedančias susikaupti at- ; 
šiauresnius jausmus ir mus pa- : 
darydavo švelniais, tarytum 
Tėviškės laukų lino žiedas”...

Ach. ir lengva tada mums 
kalbėtis, 
paprastų 
Tuomet, 

pažvelgę. 
Ir kokia 

’ mus, 
stalą. kaį, patį vidurnaktį, ruošda- 

jvomės į Piemenėlių Mišias!... 
T_i būdavo šventąją Kūčių 
Naktį...

O nūn, išklydom iš savo Tė
viškės. Daugelis išklydom ne 
sava valia — buvom ištremti 
iš ten. Išklydę keliavom po pa
saulį. matėm ir tebematom di
delius miestus, stebim milžiniš
kus dangoraižius bei jų saulės 
auksinamus stogus. Bet vis 
dėlto, tarp tų miesto mūrų — 
suradom tik vėsumą, o vasaros 
metu, kaitinamam asfalte — 
suradom ugnį, kuri degina mū
sų padus...

Norėtumėm vėl grįžti į. savo 
nors kuklias Tėviškės pastoges. 
Ir daugelis norėtumėm, bet... 
deja, bent šiuo metu, kelias 
mums užtvertas į ten...

Taigi, su šitokiomis nuotai- 
f

komis mes laukiame. Laukiame 
užgimstančio Išganytojo, lau
kiame atgimstančios ir savo 
brangios Tėvynės laisvės..

O linkėjimai Gerb. “Dabar
ties pastabų” skaitytojams šia 
proga ?

Šį tylųjį ir šventąjį Kūčių 
vakarą, palaimintoji Kūdikėlio 
Jėzaus duona tegul mus jungia 
skambančių varpelių aidais 
draugystės, vienybės ir meilės 
ryšiais, vesdama vargin
gos prakartėlės. Pr. AL

sielvartas — berybis... Deja, li
gi šiol senutė motina tegirdi 
tik šiurpų ir aštrų vėją, besi
blaškantį Tėviškės laukais, 
girdi atklystančias gailias ai- 

, manas iš tolimų Kazakstano 
'plotų, arba, protarpiais, aidin
čius šūvius gūdžioj nakties pa

žinomą. jei jie nūs — partizanai..

kėdžių, skirtų nors mielam at-'; 
minimu: nesamų šeimos narių. 
Senutės motinos brauks 
skruostais riedančias karčias 
ašaras ir siųs gilius atodūsius 
klaikiojo Sibiro link, tolimuos- 
na Vakarų plotuosna ar kitus, 
net nežinomus kraštus...

Sibiro pusnynuose, kur dau
gelis mūsų tautiečių neša tyro- 
nų uždėtą sunkų kryžių, taip 
pat bus švenčiamos Kūčios. ■ būdavo tarpusavy 
Ga: ir ten. šios šventosios na-k-įnors be žodžių, be tų 
ties proga, jie pasidės ant sta-; kasdieninių žodžių, 
lo juodos, v nnaemngos ouonos' į vienas antrą 
gabalėlį, kuris bus sutaupytas' viską suprasdavom, 
is kitų dienų, kad gausiau pa- -įauki nuotaika gaubdavo
krovus tą vargingąjį 
nors prieš tai, iš bado ir nusil-' 
pimo — dar sunkiau bus ženg-'y^ 
ti grubiu žiaurios kasdienybės 
keliu...

•
Kūčios lietuviams—tai bran

gi. didinga, pilna gražių tradi
cijų ir šventa naktis. Štai, di
dis mūsų dainius B. Brazdžio-j 
nis tą naktį posmuoja šitaip: j

"Ir atminty atgis Bernelių 
šventos Mišios.

Ir kaip žarijos, visos 
žvaigždės atsigaus. , ‘

Ir širdyje, tarytum 
tėviškėn sugrįžus.

Varpai ir giesmės ir vargonų 
maldos gaus".

Tai tremties vargus klampo
jančio poeto žodžiai Kūčių nak
tį...

•

O. štai, ir prozaiko, didelio 
prozinės minties meisterio, 
kun. Stasio Ylos, žodžiai:

W. J. ChĮshohn
GRABORIUS

“Asmenijkas Patarnavimas'

331 Smith St., 
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LAWRENCE, MASS.

girbezt uetuvtu

LIETUVA
Tu buvai išdidi ir galinga 
Kunigaikščių plati Lietuva, * 
Ir drebėjo totoriai, Maskva 
Ir kiti mūsų priešai gausingi.

Ta galybė išsprūdusi dingo — 
Nukamavo nelygi kova — 
Ir buvai prislėgta, nelaiminga 
Kruvinų baudžiavų Lietuva.

Atsikėlei graži ir džiaugsminga, 
Nors paplūdus kraujuos, bet 

laisva —
Iš vergijų išėjus gyva —

Taip tu eisi gyvenimo vingiais 
Vis laisva, išdidi ir galinga 
Amžinų amžina Lietuva.

4
į A.L.R.K. Federacijos skyrių 
atstovais F. A. Krancevičius ir 
Silvestras Padvaiskas. Dvasios 
vadą paskirs draugijai kleb. 
kun. P. M. Juras.

LDS 70 kuopa gruodžio 11 d. 
po pietų parapijos salėje turėjo 
savo metinį susirinkimą. Susi
rinkime dalyvavo LDS Centro 
pirm. kun. P. M. Juras, ir dva
sios vadas kun. Jonas Bernato
nis. Kun. Bernatonis pranešė 
kad ta pat dieną atvyksta Aps
kričio pirm, pasikalbėti naujų 
narių vajaus reikalu. Valdybon 
1950 m. išrinkta: pirm. F. A. 
Krancevičius, vicepirm. Pranė 
Jančienė, rašt. Dr. Juozas Lei- 
monas, ižd. Leonora Svenčio- 
nienė.

novenų sukaktuvėms: 1950 m.
mėn. 10 d. sueina 15 

metų nuo tų pamaldų šv. Al
fonso bažnyčioje įvedimo. No
venų lankytojų skaičius nuolat 
augo. Per 15 metų novenas 
aplankė daugiau kaip aštuoni

vainikuose, kurie ’ milijonai žmonių. Dabar nove- 
leidžiasi nuo pat'nos laikomos šioje bažnyčioje

Bažnyčia puošiasi .
Gruodžio mėn. 15 dieną atė-Į sausio 

ję į mūsų bažnyčią, žmonės ra
do ją jau pasipuošusią mielo
sioms Kalėdų šventėms. Baž
nyčios nava nuo didžiojo alto
riaus ligi pat durų paskendus 
gausiuose 
grakščiai ---------- ----
skliautų. Prie šv. Juozapo alto-j dvi dienas savaitėje: pirmadie- 
riaus jau paruošta Betliejaus nį — 9 novenos, antradienį — 
prakartėlė. Viršuj didelis Bet-,5 novenos.
liejaus paveikslas mėnesienos. Novenas čia įvedė, jas suma- 
naktį, o apačioj pati prakartė- niai bei rūpestingai organizavo, 
lė tarp eglaičių ir šviesų. Ji i gausias žmoęes mases į jas pa- 
ryškiai metasi į akį, nes svar-' traukė, žmonių sielose joms 
blausios figūros beveik natūra- ‘ meilę išaugino ir nemažėjančiu 
lauš dydžio. Žmonės jau telkia-j uolumu jas palaiko kun. dr. L. 

Mendelis. Ateina laikas pasi
džiaugti šio didžio ir gražaus 
darbo vaisiais. Bet apie tai vė
liau.

Tuo tarpu reikia paminėti, 
kad būsimoms novenų iškil
mėms, nenuilstamajam jų di
rektoriui, kun. dr. Mendeliui ir 
pamaldiesiems lankytojams, Šv. 
Tėvas atsiuntė savo ranka pa- 

■ sirašytą apaštališkojo palaimi
nimo raštą. Padaryta meniška 
šio rašto kopija. Kun. dr. L. 
Mendelis. pranešdamas apie 
ateinančias sukaktuves, šią Šv. 
Tėvo Pijaus XII rašto nuotrau- 

iką išsiuntinėjo, kaip čia sako-

rast. Monika

si prie prakartėlės pasimelsti 
ir apsimąstyti.

Šv. Pranciškaus lietuvių R.K. 
parap. kun. P. M. Juro rūpes
čiu atnaujintos visos statulos, 
grotelės ir bažnyčia dalinai

rektorius. 
Jonas Pad- 
kun. Jonas 
vedėju bu-

no Padvalsko sielą buvo atlai
kytos Šv. Mišios, kurias atna- 

1

šavo prelatas Murry, Šv. Jono 
klerikų seminarijos 
Diakonu buvo kun.
valskas, subdiakonu 
Bernatonis, apeigų

gražiai nudažyta. Salėje įvesta Vo kun. Petras Šakalis. Sank- 
centralinė apšildymo sistema, tuariume laike Mišių 
kuri irgi buvo labai reikalinga, kun. Pranas Juras. A. a. Pra- 
Nors daug sąskaitų už darbus nas buvo pavyzdingas 
yra neapmokėta, tačiau tikima- kas, geras
gražiai išdažyta. Salėje įvesta gražiai sugyveno. Lai Dievulis 
klebono įdėtas pastangas 
trumpu laiku 
apmokėjimui

meldėsi

katali-
tėvas ir su visais

Šv. Elzbietos paš. R. K. drau
gija savo metiniame susirinki
me išrinko 1950 m. sekančią 
valdybą: pirm. Leonora Sven- 
čionienė, vice pirm. Ona Son- 
gailaitė, prot.
Sedlevičienė, fin. rašt. Marijo
na Songailaitė,
Kvaracie jūtė, iždo globėjos:
Marijona Marcinkevičienė Jr. 
ir Antanina Slosek, ligonių lan
kytojos : Marijona Marcinkevi
čienė Sr. ir Ona Kvaraciejūtė; 
į A.L.R.K. Federacijos skyrių 
atstovės: Valerija Kaupinienė, 

Amilia

ižd. Albina

ir jo sielai suteikia amžinąją 
sukels lėšų jų šviesą ir atilsį ramybėje.

i
— I

Juzė Saukimienė ir 
Bruzgulienė.

Ši moterų draugija 
gražiai tvarkosi ir yra
džiu kitoms jaunųjų moterų ir 
mergaičių draugijoms.

labai 
pavyz-

Sveikina savo Tautiečius
Kun. kleb. dr. L. Mendelis su 

savo kunigais padėjėjais atski
ru laišku pasveikino lietuvius, 
lankančius šv. Alfonso bažny
čią, Šv. Kalėdų ir N. Metų pro
ga. Dėkoja Dievui už gautas 
malones praėjusiais metais. Ka
talikams primenama, kad tai
kos pasaulyje nėra, nes jos nė
ra atskirų žmonių sielose. Pa
galios parapijiečius kviečia per 
ateinančias šventes įgyvendinti 
Kristaus taiką savo sielose ir 
jiems linki, kad ateinantieji į mo novenų šeimos nariams, 
metai atneštų taiką atskiriems Šeimos vardas čia labai tinka, 
žmonėms, šeimoms ir tautoms, nes novenų lankytojai paiaiko 

_________ ryšius su jų direktorium. 0 to- 
graži: pa- 

I 
su minimu

ji šeimynėlė tikrai p 
Įsiusta dvidešimt penki (25)

Lapkričio 11 d. staiga mirė 
Pranas Padvalskas, senas pa
rapijietis, Šv. Vardo draugijos 
narys, taip pat senas narys ir 
Šv. Kazimiero draugijos. Pali
ko nuliūdime žmoną Teresę, 
sūnų kun. Joną, ir dukterį A- 
delę. Iškilmingai palaidotas su 
trejomis Šv. Mišiomis iš Šv. 
Pranciškaus bažnyčios Nekalto 
Prasidėjimo P. Marijos kapuo
se. Gruodžio 10 d. už a.a. Pra-

pas. 
susi- 
1950 

pirm.

Šv. Kazimiero R. K. 
draugija savo metiniam 
rinkime išrinko valdybą 
metams, kurion įeina
Ksaveras Karlavičius, vice pir
mininkas Adolfas Auryla, ižd. 
Nikodemas Jodka, fin. rašt. 
Feliksas Kikutis, prot. rašt. F. 
A .Krancevičius, ligon. lankyto
jai: F. Kikutis ir A. Marcinke
vičius, iždo globėjai: Al. Mar
cinkevičius ir Juozas Jančius;

Šv. Vardo draugijos nariai 
sekmadienį, gruodžio 11 d. 8 v. 
skaitlingai dalyvavo šv. Mišio
se ir ėjo prie šv. Komunijos. 
Po Mišių turėjo susirinkimą su 
užkandžiais ir gyvai svarstė 
draugijos einamus reikalus. 
Šiuo tarpu ‘ eina naujų narių 
vajus. Priėmimas į narius į- 
vyks kitą mėnesį, tai yra sau
sio mėn. 1950 m. F.A.K.

LDS Narių ir "Darbininko" 
Skaitytojų Dėmesiui

Užsiregistravimas imigracijos 
įstaigoje

Kun. klebonas primena nau
jakuriams, kad kiekvienas buv. 
tremtinys tarp 15 gruodžio ir 1 
sausio turi pasiųsti nustatytą, 
pranešimą “Išvietintųjų Asme- ■ 
nų Komisijai” Washingtone. i jų mokestis už “Darbininko” prenumeratą baigiasi su 
Reikalingų blankų, patarimų gruodžio 31 dieną. Tat-gi prašome LDS narių ir “Dar- 
ar pagalbos tuo reikalu kiek- bininko” skaitytojų atnaujinti prenumeratą šį mė- 
vienas buvęs tremtinys gali(nesį. 
gauti parapijos raštinėje. j

Didžiumos LDS narių ir “Darbininko” skaityto-

“DARBININKO” ADM.
Pamaldų tvarka per šias

šventes , .
Išpažinčių bus klausoma pir-Į tūkstančiai laiškų 

madienį ir antradienį, gruodžio • palaiminimu! Skaičius pats už 
19-20 po kiekvienos novenos.' save kalba — pridėti nėra kas.

———
Pagalba raupsuotiesiems !

U. S. vyskupų priežiūroje 
veikianti Tikėjimo Platinimo 
Organizacija, be kitų reikalų 
rūpinasi ir raupsuotųjų globa. 
Šiam tikslui (raupsuotųjų glo
bai) šv. Alfonso bažnyčioje 
gruodžio mėnesio pirmoj sa
vaitėje buvo surinkta $4074.28. 
Pinigai pasiųsta, kur reikia. j

Mūsų parapijos naujakuriai
Ligi šiol parapijos raštinėje 

užsirašė 353 tremtiniai lietu
viai: vyrų — 181 ir moterų — 
172. Jų tarpe 95 šeimos ir 28 
viengungiai. Atvykusių, be a- 
bejojimo, yra bent kiek dau
giau. Kai kas dar nespėjo užsi
registruoti, kai kas nesuranda 
pastovios gūžtos. Kun. klebo
nas kviečia ir laukia visus už
sirašant.

Kūčių dieną išpažintys po pie-j 
tų 3-6 vai. ir vakare 8-9 vai. į 
Bernelių Mišios lygiai dvyliktą* 
vai. naktį.

Kalėdų ir Naujųjų Metų die
nomis Mišios: 7, 8. 9, 10. 11 ir 
12:10 vai.

Noveuų sukaktuvės
Mūsų bažnyčia pradeda ruoš- 

Stebuklingojo Medalikėlio

Į
I

Staline of ihc 1950 Ford CostMi Dėl ūse Fordor 
inciudev features which add to tbe gerformanee, 

<i—wny. safctv romfort and appoarance of tbe ne* 
cars. With imt»rrAe<l puslity as the kevnote. tbe 1866 
Fords introdurc a new trcatment of the irrille and 
naridnc light ? <olorful ncw crest — the first i® 

hlBtacy—a ac* cmammUl smt dack hiaJ*

Judus Kastetas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8585
Limosūiai dėl visokių reikalų.
Patarnavimu Dieną ir N akt).
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Jfaborite Cigari
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3n Cįristtmas $oxe$
Duokite jam cigaųų. vyrai labai į- 

vertina tai, kurie rūko! Puikus pa- 
sirinkimM Havana Filler 7-20-4 ir 
Dexter cigarų, kurie yra Kalėdų Do
vanų Dėžutėse po 25 ir 50. Gausite 
jų, kur tik cigarus parduoda.

Dvidešimts Penki ir
Penkios Dešimts 

Dovanų Viename!

Jamous for Qyality Since 1874
R. G. SULL1VAN INC. MANCHESTER, N. H



Antradienis, Gruodžio 20, 1940 DARBININKAS

būtų sunaikinta tų kraštų 
pramonė. Šiems kraštams 
buvo pasiūlyta, kad jie 
nesteigtų pramonės, bet 
pasiliktų grynai žemės ū- 
kio kraštais, o pramonės 
gaminiais pasižadė jusi 
aprūpinti Sov. Rusija. Ma
ža to, Stalinas pareikala
vo, kad tuose kraštuose

Kas Sov. Rusijoje buvo 
įvykę 1930 m., tas dabar 
vėl pasikartoja Rytų Eu
ropos valstybėse, kurios 
yra Sov. Rusijos žinioje. 
Kaip žinome, 1930 m. Sov. 
Rusijoje, vadovaujant Vi- 
šinskiui, kaip vyr. proku
rorui ir dabar einančiam 
užsienio reikalų ministe-
rio pareigas, buvo pa- žemė būtų atimta iš savi- 
smerkta ir sušaudyta | ninku ir ji būtų perduota 
daugiau kaip 5,000 vy- valstybei. Ūkininkas turė- 
riausių Sov. Rusijos ka-'jo tapti tik valstybės ber- 
riuomenės vadų, politikų, i nu. Pareikalauta įsteigti 
ekonomistų ir komunistų kolhozai. Kolhozų paga- 
partijos narių. Šie pa-j minti produktai turėjo 
smerktieji sudarė komu-'nemokamai atitekti vals- 
nistų partijos elitą. Tada tybei, o bernui už darbą 
Višinskis teismo proceso į buvo paliekama tik tiek, 
metu juos išvadino nacio-!kiek jam reikėjo pramis- 
nalistais, išdavikais ir šu-'.ti. Kadangi tuos kraštus 
nimis. Pasaulis visą tai per savo agentus valdo 
matydamas buvo labai!Sov. Rusija, tad visai aiš- 
nustebęs, kaip komunistų ku, kad ir visi žemės ūkio 
partijos vadovaujantieji ' 
ir partijai nusipelnę žmo
nės žudomi be jokio pasi
gailėjimo.

Dabar panašios scenos 
vyksta Vengrijoje, Bulga-i 
rijoje, Lenkijoj, Jugosla-! 
vijoj ir Čekoslovakijoje, komunistų partijos poli- 
Buvę ištikimi kom. par.- tinio biuro Maskvoje pir- 
tijos vadai ir Stalino Mas- mininkas, daugelio valsty- 
kvoje išauklėtieji komu- bių vadovavęs ar instruk- 
nistų partijos nariai ap- tavęs kom. partijas. Buvo 
šaukiami išdavikais, kri- artimiausias Stalino ram- 
minalistais nacionalistais stis. Tito taip pat komu- 
ir taip pat žudomi be jo- nistinius mokslus išėjęs 
kio susijaudinimo. i Maskvoje, buvo pasiųstas

Kaip 1930 m. Sov. Ru- specialiai vadovauti Jugo- 
sijoje, taip dabar Rytų slavijos komuinistų par- 
Europoje vykstančių žu- tijai. Tai ištikimi “tėvo, 
dynių priežastimi reik’* mokytojo ir net draugo” 
laikyti komunistinio eko- mokiniai. Jie abu susitiko 
nominio gyvenimo nepa- Belgrade, Jugoslavijoje, 
sisekimą. Sov. Rusijoje pasitarė ir priėjo išvados, 
pradėjus įvesti kolchozus, kad savo kraštuose jie 
kraštas įpuolė į neapsako- kolhozų įvesti negali. Jie 
mą skurdą, net tokioje puikiai suprato, kad kol- 
Ukrainoje, kurioje žemė hozai yra ne kas kitas, 
yra labai derlinga ir kuri kaip tik baudžiavos įvedi- 
vien tik iš savo žemės ū- mas. Pasitarė ir nuspren- 
kio pajamų gali išmaitinti dė Stalinui priešintis, pui- 
visą Europą, žmonės mirė kiai žinodami, kas dėl šio 
iš bado. Todėl norint pa- pasipriešinimo jų laukia, 
siteisinti prieš rusų tau
tą ir pasaulį reikėjo su
rasti dėl viso to nepasise
kimo “kaltininkus” ir juos 
viešai teisti ir pasmerkti.

Panaši ekonominė sui
rutė dabar vyksta Rusijos 
valdomoj Europos dalyje: kva išsigąsta, nes 
Bulgarijoj, Vengrijoje, sąjunga sumažintų 
Lenkijoj ir t.t. Stalinas no įtaką tuose kraštuose 
daug tiems kraštams ža- ir todėl Maskvos ~ 
dėjo, bet nieko nedavė, da”, komunistų 
Raudonajai armijai ūžė- organas, pasmerkė Dimit- 
mus šias valstybes, Stali- rovą ir Tito išvadindami 
nas pasistengė' pirmoje juos nacionalistais ir ap- 
vietoje išgabenti iš tų kaltino komunistų mokslo 
kraštų fabrikų mašinas, iškraipymu. Taigi, pasau- 
įrankius, kad tokiu būdu lis gauna progos pamaty-

v •

produktai butų plaukę . 
Sov. Rusiją.

DIMITROVO IR TITO 
MAIŠTAS PRIEŠ 

STALINĄ
Dimitrovas yra buvęs

v •

Kad sudarius prieš Mas
kvą šiokią tokią atsparą, 
jie pasiūlo sudaryti Bal-

ti, kad visa tai, kas yra 
nepriimtina Maskvai, yra 
fašizmas. Dimitrovui grį
žus į Sofiją, Bulgariją,: 
staiga jis “suserga” ir iš
vežamas į Maskvą “gydy
tis”. Dimitrovui išvykus, 
Bulgarijoj buvo areštuota 
daug komunistų vadų. Di
mitrovas “besigydyda
mas” Maskvoje miršta.

Tito nebuvo lengva atsi
vilioti į Maskvą. Šis žino
damas Stalino pinkles at
sisakė vykti į Maskvą 
“gydytis”, gal dėl to ir 
šiandien tebėra gyvas.! 
Bet už tai Maskva pradė
jo nepaprastai pulti Tito, 
išvadindami jį išdaviku, 
žmogžudžiu, fašistu ir t.t. 
Stengėsi Tito pašalinti te
roru, bet ir tai nepavyko. 
Paskutiniu laiku, kaip 
spauda rašo, Stalinas pra
dėjo traukti kariuomenę 
prie Jugoslavijos sienos ir 
grąsina daryti net karinę 
intervenciją, jei Tito neiš
duos savo krašto Mas
kvai. Kuo tas baigsis, ne
tolima ateitis parodys.

Reikia pasakyti, kad Ti
to buvo komunistas ir li
ko tokiuo. Jis tapo išdavi
ku ir fašistu, Maskvos žo- 

1 džiais tariant, tik dėl to, 
kad atsisakė pildyti visus 
Stalino reikalavimus ir 

; būti šiek tiek savistovus 
i savo krašte. Tas parodo, 
kad nei vienas komunis
tas negali būti ištikimu 

, savo krašto piliečiu, jis 
yra tik Maskvos agentas.
ĮVYKIAI VENGRIJOJE

Pradėjus Maskvai pulti 
Tito, Vengrijos komunis
tai suskilo. Vieni panoro 
būti savistoviais, kiti be
galiniai atsiduoti Maskvai 
ir pildyti visus jos reika
lavimus. Daugumas gar
bino Tito už jo drąsą ir jo 
vardas ėjo iš lūpų į lūpas. 
Pats Vengrijos komunis
tų partijos gen. sekreto
rius Rajk buvo Tito sim- 
patikas. Bet kadangi Ven-

Sveikas Jėzau gimusis, 
Šventas Dievo Kūdiki, 
Brangią dieną švęsdami 
Užgimimo Viešpaties: 
Linksminkimės ir džiaukimės. 
Dievui garbę duodami giedoki

me!

Sveikas Jėzau gimusis.

Kanklėmis kankliuokime, 
Sutartinę leiskime. 
Brangią dieną švęsdami 
Užgimimo Viešpaties: 
Linksminkimės ir džiaukimės. 
Dievui garbę duodami giedoki

me!

Dangus mums jau artinas, 
Žemėj žmonės linksminas, 
Brangią dieną švęsdami 
Užgimimo Viešpaties, 
Linksminkimės ir džiaukimės. 
Dievui garbę duodami giedoki

me!

jie pasiuio suudiyu dčli- r----------,—-----------------------.—
kanų valstybių sąjungą, bu''° ras1 ka"“?-
kuriai vadovautų 
slavija.

Visa tai pajutusi 
kva išsigąsta,

Jugo- I

Mas- 
tokia 
Stali-

“Prav- 
partijos

LIETUVIŲ R. KATALIKŲ SUSIVIEHYMAS AMERIKOJE

SVEIKINA
Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1950 Metų

sulaukusius
savo narius ir visus lietuvius, nuo senai čia gyvenan

čius ir naujai iš tremties atvykusius.
Visiems linkime linksmų švenčių ir laimės, sveikatos 

ir kuo geriausio įsikūrimo.
Šia proga primename ir kreipiame ypatingą buv. 

tremtinių dėmesį — L.R.K.S.A. yra fraternalinė lietu
vių apdraudos organizacija, veikianti per 60 metų.

Mes draudžiame mirties, ligos, nelaimingų atsi
tikimų atvejams.

Mes duodame moderniškus polisus ir tokias pa
čias apdraudos sąlygas, kaip ir komercinės apdraudos 
kompanijos.

Mūsų kuopos — skyriai yra kiekvienoje didesnė
je lietuvių kolonijoje.

Kviečiame visus į mūsų eiles.
Org. skyriaus Direktorius — J. Kazickas, 1290 Chapel, 

Ncw Naven, Conn. Mūsų Generalinis Organizatorius N. Angli
jai — Ant. J. Vasiliauskas. 6 Lea St., Lawrence, Mass. Mūsų 
organizatoriai atskiruose miestuose ir jų apylinkėse: SL Jaku
tis, 702 W. Second SL. So. Boston, Mass.; Alb. Kausevičius, 52 
Fox SL, Worcester, Mass.; J. Giedraitis, 435 Park St., Hartford, 
Conn. Visur kitur Jums patarnaus vietiniai kuopų sekretoriai, 
arba Gen. Organizatorius.

Vienybėje — Galybė! Lietuviai pas lietuvius!

menės okupuota, tad čia 
gintis nuo Maskvos puoli
mo nebuvo įmanoma. 
Rajk ir jo draugai, parti
jos šulai, buvo suimti, 
daugelis suskubo pabėgti 
į Jugoslaviją ir Austri
ją. Jie visi buvo pastatyti 
prieš teismą, apšaukti iš
davikais ir sušaudyti.

LENKIJA
ir Dimitrovo šali- 

ir Lenki- 
ir kariuo- 
viršūnėse.

Tito 
ninku atsirado 
jos komunistų 
menės vadų 
Rusija užbėgdama įvy
kiams už akių, visų pirma 
Lenkijos komunistų va
dą Gomulką pašalina iš 
ministerių pirmi ninku 
vietos, vėliau ir iš parti
jos viršūnės. Gomulko 
taip pat komunistinius 
mokslus išėjo Maskvoje ir 
daugiau savo gyvenimo 
praleido Rusijoje, kaip 
Lenkijoje. Pašalinus Go
mulko buvo suimta daug 
partijos aktyvaus elemen
to, kurių likimas nėra ži
nomas. Greičiausia jiems 
dar bus suruoštas teis
mas arba bus tyliai likvi
duoti.

Paskutiniu metu Sov. 
Rusija be jokių išsisuki
nėjimų pagrobė į savo 
rankas visą Lenkijos ka
riuomenės vadovavimą, 
nes turint savo žinioje ka
riuomenę, visas kraštas 
automatiškai lieka visiš
koje kontrolėje. Stalinas 
paskyrė Lenkijos kariuo
menės vadu Rokosovskj,

Sov. Rusijos maršalą. Be 
marš. Rokosovskio Stali
nas į Lenkiją pasiuntė 
nemaža skaičių savo išti
kimų karininkų užimti 
svarbiausius kariuome
nės postus. Taip rusas 
gen. Korzcyc tapo Lenki
jos kariuomenės štabo 
viršininku, jo pavaduoto
ju — rusas gen. Sewicki. 
Kariuomenės mokymo 
skyriaus viršininku yra 
rusas Paplauski, jo štabo 
viršininku — rusas gen. 
mjr. Siennicki. Lenkijos 
armijos inspektoriais yra 
rusai: Wibewziuk, Bordzi- 
lovvski ir kt. Aviacijai va
dovauja rusas Romeyko, 
laivynui lenkas Steyer, 
bet jo pavaduotojas rusas
— Urbonowich. Lenkijos 
armija padalyta į ketu
rias apygardas, tų apy
gardų viršininkais trys y- 
ra rusai ir tik vienas — 
lenkas. Nepasitikėjimas 
Lenkijos komunistais pri
vedė prie Lenkijos 
jos užgrobimo.

BULGARIJA
Dimitrovo pašalinimu 

partijos valymas dar ne
užsibaigė. Nesenai Sofijo
je buvo teisiama komunis
tų partijos gen. sekreto
rius, Bulgarijos Politinio 
biuro narys ir ministeris
— Kostov, buvęs finansų 
ministeris Stepanov ir ki
ti 7 asmenis. Jie buvo 
kaltinami partijos ir vals
tybės išdavimu, špionažu 
ir priešišku nusistatymu 
Sov. Rusijai. Taip pat jie 
buvo kaltinami ekonomi
niu sabotažu, mat pradė
jus krašte įvesti kolho- 
zus, kraštas susmuko ir 
badavo,
rasti neva 
me 
tapo 
tinio 
ka.

armi-

vaitę, Sarajeve, suruošė 
bylą, kurioje 10 rusų bu
vo
Sov. 
taip pat buvo kaltinami, 
kad 
karo metu bendradarbia
vę su vokiečiais. Tas pa
rodo, praėjusio karo metu 
komunistai buvo artimi 
Hitlerio draugai ir talki
ninkai. Visi šie rusai bu
vo rasti kalti ir nubausti 
nuo 3—20 metų kalėjimo.

ČEKOSLOVAKIJA
Š. m. gruodžio mėn. 7 d. 

Čekoslovakijos komunis
tų partijos gen. sekreto
rius savo partijos laikraš
tyje parašė, kad į partiją 
įsibrovė daug nepageidau
jamo elemento ir imperi- 
jalistinių agentų. Ta pa
čia proga tas pats laik
raštis pranešė apie areš
tą daugelio “amerikiečių- 
anglų” agentų. To laikraš
čio vyr. redaktorius Novy 
atleistas iš pareigų, o į jo 
vietą paskirtas Koncky. 
Novy buvo antras iš ko
munistų partijos šulų, ku
ris dingo iš viešumos. Pir
mąja auka buvo Locbel 
Evzen — užsienio preky
bos vice - ministeris. Spė
jama, kad abu yra patal
pinti į kalėjimą ir bus 
teisiami. Aišku, kad ir jie 
bus apkaltinti “krimina
liniu nacionalizmu” ir 
Sov. Rusijos išdavyste. 
Čekoslovakijos kom. par
tijos sekretoriaus pareiš
kimą reikia laikyti signa
lu prasidedančiai dramai 
čekų komunistų tarpe. To
liau tas pats komunistas 
rašo, kad yra atšaukiama 
visų Čekoslovakijos ko
munistų partijos liudiji
mai. Nauji liudijimai bus 
išduoti tik tikriems Stali
no pasekėjams.

Taigi apžvelbę 
trumpai Rytų Europos 
komunistų tarpe vykstan
čias rietenas ir žudynes, 
matome, kad svarbiausia 
to priežastis — komunis
tinės santvarkos bankro
tas ir priešinimasis galu
tinai išduoti savo kraštus 
į Maskvos rankas. Dimit- 
rovo ir Tito, tų aršiųjų 
komunistę vadų paskelb
tos idėjos ir maištas prieš 
Maskvą, daugeliui atvėrė 
akis, ką reišsia 
su komunizmu, 
kad pasitraukus 
iš Europos, tuo pačiu iš
nyks ir komunizmas tuo
se kraštuose. Žmonės sir
go komunizmu, kai kas jo 
troško, todėl jį pamatę 
tikrovėje — išsigydė ir 
daugiau ir girdėti apie jį 
nenori. Tikime, kad griu
vus komunizmo sostams 
Europoj, ateis išsivadavi
mo diena ir mūsų mielai 
tėvynei Lietuvai. Daug 
ten mūsų brolių žus, daug 
ištrems į Sibirą, bet jų 
nekaltai pralietas kraujas 
kris ant visų, kurie kada 
nors buvo apsinuodiję ko
munizmo nuodais. Tie 
Maskvos agentai, kur jie 
bebūtų, atsakys skaudžiai 
prieš pasaulį ir jo teisin
gumą. Pr. M-kas.

kaltinami špionažu 
Rusijos naudai. Jie

antrojo pasaulinio

nors

susidėti 
Aš tikiu, 

rusams

Todėl reikia šu
to nepasiseki- 

kaltininkus. Kostov 
Bulgarijos komunis- 
šeimininkavimo au-

JUGOSLAVIJA
Tito atsirevenšuodamas 

Maskvai už jo įdejų per
sekiojimą kaimyni n ė s e 
valstybėse, praėjusią sa-

ANT KALNO MORAI
Ant kalno mūrai—joja lietuviai. 
Joja, joja lietuvaičiai.
Neša, neša jaunikaičiai 
Vainiką rūtų,, vainiką rūtų.

Štai ir prijojo uošvės dvarelį. 
Kelkis, kelkis, mergužėle. 
Balta graži lelijėle. 
Žirgelių girdyt, žirgelių girdyt.

Dar nesikelsiu, dar ne dienelė, 
Man močiutė taip įsakė 
Su berneliais nekalbėti — 
Močiutės klausau, širdelės 

klausau.

Dėkoja "Dartiininkui"
Už Prisiųstus 1950 Metų 

Kalendorių
“Darbininkas” atspausdino 1950 m. kalendorių 

dviem spalvom, kurio kiekvieną mėnesio puslapį puo
šia skirtings paveikslai. Sekmadieniai ir šventadieniai 
pažymėti raudonomis skaitlinėmis; pasnykai pažymė
ti žuvelėmis.

Gavusieji kalendorių juo labai patenkinti. Sekan
tieji asmenys prisiuntė kalendoriaus fondui aukų:

J. Karys, Bridgeport, Conn...................................  5.00
Kazimera Pakštas, Brighton, Mass......................  2.00
Sisters of St. Casimir, New Phila., Pa................. 2.00
A. Yonkus, Detroit, Mich....................................... 1.50
Mr. John Makauskas, Waterbury, Conn................ 1.00
Clement Batakis, Brighton, Mass........................  1.00
M. Jurienė, South Boston, Mass............................  1.00
NN, Cambridge, Mass........................................... 1.00
Mrs. J. Valukonis, Newark, N. J..............................1.00
V. Lianciauskienė, South Boston, Mass.................. 1.00
Dr. J. Petronis, Brockton, Mass............................  1.00
VI. Makauskas, Millinocket, Maine ...................... 1.00
Mrs. Zakarauskas, Scranton, Pa............................  1.00
Elzbieta Navickienė, Worcester, Mass.................  1.00
Rev. Louis J. Mendelis, Baltimore, Md.................  1.00
Joseph Petrauskas, Dorchester, Mass...................... 1.00
Mrs. Elizabeth Railo, Millinocket, Maine ........... 1.00
F. Prybasauskas, Brockton, Mass......................... 1.00
B. Dambrauskas, Waterbury, Conn.....................  1.00
Augustinas Rudokas, Lewiston, Maine ..............  1.00
M. Brangaitis, Brooklyn, N. Y.............  1.00
Jonas Kavaliauskas, Providence, R. 1.................  1.00
V. W. Gerunaitis, Brooklyn, N. Y.......................... 1.00
Mrs. Agota Rasevičienė, Baltimore, Md.................. 1.00
Amilia Zanavičienė, Waterbury, Conn.................  1.00
Mrs. Agnės Peskus, Elizabeth, N. J..................... 1.00
M. E. Zailskas, Waterbury, Conn......................... 1.00
Mrs. August Lok., Brighton, Mass........................  1.00
Ben. Paplauskas, Methuen, Mass..............................1.00
L. Valiukas, Dayton, Ohio.......................................1.00
Stanley Strakus, W. Lynn, Mass..............................1.00
J. Gildutis, Athol, Mass........................................... 1.00
Martha Kazemekas, Gilbertville, Mass................. 1.00
Peter Kleponis, So. Boston, Mass............................. 1.00
Mrs. M. G. Tumasonis, Brooklyn, N. Y.................. 1.00
Anastazia Antanaitienė, Luzeme, Pa...................... 1.00
Mrs. Rose Ravish, Northampton, Mass................. 1.00
John Woveris, Bridgewater, Mass........................  1.00
Mr. John Lukaavage, Brooklyn, N. Y......................1.00
Theresa Saurusaitienė, Worcester, Mass.............  1.00
Joseph Žukauskas, Amesbury, Mass..................... 1.00
J. Tarbokas, Roxbury, Mass................................  1.00
D. Ekel, Cambridge, Mass................  1.00
Vaclovą Jonušas, Brighton, Mass......................... 1.00
Mr. B. Budris, Freehold, N. J................................ 1.00
O. Dabravalski, Kearny, N. J................................ 1.00
Fabian Saranko, Paterson, N. J............................  1.00
M. Mislosevic, Brooklyn, N. Y................................ 1.00
J. Karkelis, Northampton, Mass............................ 1.00
Mrs. F. Razickas, Brooklyn, N. Y........................  1.00
Mrs. E. Labutis, Waterbury, Conn........................  1.00
Petras Kiskūnas, Lewiston, Me............................. 1.00
Veronika Danelicius, Brooklyn, N. Y....................  1.00
J. Stuckus, VVorcester, Mass.....................................1.00
S. Valashinas, Kengsley, Pa...................................  1.00
Juozas Žilevičius, Elizabeth, N. J......................... 1.00
Sister M. Regina, Pittsburgh, Pa............................. 1.00
George Berzinski, Ashley, Pa................................  1.00
Frances Kalanta, Bayonne, N. J............................ 1.00
Eva Patenbergas, Cambridge, Mass......................  1.00
Vladas Bačiulis, Cleveland, Ohio .........................  1.00
J. Montvill, Cleveland, Ohio .................  1.00
P. Tamulionis, Cincinnati, Ohio .......................... 1.00
Mr. K. Jutkevičius, Westfield, Mass..................... 1.00
Valerija Kurmaukaitė, W. Lynn, Mass................. 1.00
U. Šarkų, Brooklyn, N. Y.......................................  1.00
K. Pranulis, Waterbury, Conn...................  1.00
F. Janiūnas, Cambridge, Mass................................ 1.00
Kasperas Mažeika, Worcester, Mass..................... 1.00
M. Pajaujienė, Worcester, Mass............................  1.00
Rev. J. Shlikas, Sheyboygan, Wisc........................  1.00
V. Verbickas, Providence, R. 1................................  50
John Miller, Chester, Pa. ........................................ 50
Charles Meękis, South Boston, Mass......................... 50
V. Balušaitienė, So. Boton, Mass............................ 50
Charles Mikonis, Haverhill, Mass............................ 50
Eugcnia Nawazelskienė, West Hanover, Mass. 50 
Mr. Alfonsas Galcius, Worcester, Mass. .............. 50
Antanas Staknys, Fanwood, N. J............................ 50
A. Javaisas, Newton Upper Falls, Mass. .............. 50
Alex Gaidis, Bedford, Mass. ...................................... 50
P. Budrūnas, Athol, Mass...........................................50
C. Bravis, Brockton, Mass.......................................  50
V. Beliauskienė, Worcester, Mass............................ 50
William Sharpenskas, Scranton, Pa........................  50
M. Aliukonis, Brockton, Mass................................  50
Zigmas Bauba, Lawrencc, Mass................................ 50
L. Kauneckienč, Lewiston, Maine.............................. 50
Mr. Alex Sadauskas, Northampton, Mass................. 50
Mrs. Adam Wilkins, Jamaica Plain, Mass................. 50

Nuoširdžiai dėkojame už paramą.
— - “Darbininko” Administracija.
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v
kuo|>os pirm. Petras Jokubaus- 
kas, Ona Šmotienė ir Nell P. 
Meškūnienė.

LIETUVIŲ EGLAITE

GZRD£27 LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

i

WORCESTER, MASS
Metinis LDS 108 kuopos 

Susirinkimas

Moksleivių Ateitininkų 
Dėmesiui

Gruodžio 18 d. įvyko LDS 5 
kuojKis svarbus susirinkimas. 
Plačiau apie tai kitą kartą.

LDS 5 kuopos valdyba svei-. 
kiną visus šv. Kalėdų švenčių 
proga ir linki sulaukti laimingų 
Naujų Metų.

Nell P. Meškūnas, rast.

Sausio 1 d.. 1950 m.. 12 vai. 
dienos metu, tuojau jo sumos. 
“Aušros Vartų" parapijos sve
tainėje įvyksta svarbus LDS 
108 kuopos metinis susirinki
mas. Šiame susirinkime bus pa
daryti du svarbūs pranešimai 
iš suvažiavimų ir turėsite pro
gos užsimokėti savo duokles už 
ateinančius 1950 metus ir atsi
naujinti laikraščio "Darbinin
kas” prenumeratą, kad jis jus 
vėl galėtų lankyti jx> 2 kartus 
į savaitę j»er visus ateinančius 
metus.

Visos moksleivių ateitininkų 
kuopų valdybos prašomos sku
biai pranešti Moksleivių At-kų 
S-gos Centro Valdybai šias ži
nias:

NORVOOD, MASS

Laikraštis "Darbininkas" j>er 
savo ilgą gyvavimą daug yra 
nuveikęs, daug yra jums, kailio 
katalikams ir lietuviams, pasi
tarnavęs. Jis yra darbininkų 
katalikų laikraštis, kuriuo gali 
ramiai pasitikėti kiekvienas ka
talikas. kad nebus nuvestas į 
bedievių klvstkeles.

ko nemažas būrelis, gražiai lai
ką praleisti ir prisidėjo auke- 
lėmis prie vakaro pasisekimo, 
už ką jiems garbė ir padėka. 
Ačiū A. Petrauskui, mūsų biz- 
nierui už auką ir visiems pasi
darbavusiems bei atsilankiu
siems ir taip pat dv. vadams 
už pritarimą.

Arbatėlės Vakarėlis
Antrą dieną Kalėdų, gruo

džio 26 d., 4 vai. po pietų į- 
vyks arbatėlė, kurią ruošia Se
selių Pranciškiečių rėmėjos. 
Kviečiama skaitlingai dalyvau
ti, ypač kurių vaikučius seselės 
rūpestingai globoja mokykloje, 
joms už tai atsidėkojant atsi
lankymu.

Ignoruoja komunistų žurnalą
Aukštesnės mokyklos princi

palas, Vincent Sala ignoruoja, 
komunistų žurnalą, kuri pri
siunčia anglų kalba sovietų

Į ambasada.
Tos mokyklos principalas pa

reiškė, kad tas žurnalas neper
duodamas mokiniams, o tiesiog 

‘eina į sunaikinamų popiergalių 
krepšį. Principalas pareiškė, 
kad būtų gera, jeigu visose ša
lies mokyklose būtų taip daro
ma.

Vieni kitiems 
siunčia linkė-

Mišios bus at-

seks kas va- 
val., kada į-

parapijos cho-

I žiu giesmių. Viduryje sodo pa
statyta didelė eglutė, papuošta 
į į vairių spalvų šviesomis. Ste- 
j binėiam ją iš šalies atrodo lyg 
j žibintas, kuris rodo kiekvienam 
’ kelią tamsoje.
i |M*rka dovanėles, 
jinius.

j Piemenėlių šv.
našaujamos 6:00 valandą ryte, 
kitos šv. Mišios 
landa ligi 11:00 
vyks jiask utinės.

i Šv. Kazimiero
ras ruošiasi su naujomis gies
mėmis, kad šventės tikrai 
linksmos ir įspūdingos būtų.

Klebonas kviečia visus šios 
i kolonijos lietuvius su susikau- 
ipimu dalyvauti Šventų Kalėdų 
: pamaldose ir paprašyti Kūdikė
lio Jėzaus, kad Jis gailestingai 
pažvelgtų į mūsų Tėvynę Lie
tuvą ir jos išblaškytus po sve-l 
timus kraštus vaikus.

Šių brangių švenčių proga 
yra malonu mums parapijie
čiams pasveikinti mūsų klebo
ną kun. A. E. Gradecką, vika
rą kun. A. Zanavičių ir palin- 

i kėti sveikatos ir geriausios 
I sėkmės darbuotis Kristaus 
■: Vynuogyne ir dėl Lietuvos ir 
lietuvybės labo.

Sveikinam visus brolius ir se
ses naujakurius, linkim sek- 

.' mingai įsikurti mūsų kolonijoj 
J ir bendrai darbuotis su vietos 

Festivalis tęsiasi' lietuviais.

Antradienį, gruodžio 20 d.. 8 
vai. vakare, p.p. Lyons namuo
se. 329 Prospect St.. įvyks Mo-j

1. Valdybos sudėtį ir adresus, terų Sąjungos 27 kuoj>os meti-j
2. Kuojkjs narių skaičių. nis susirinkimas ir Kalėdinė1
3. Vietines 
Vietovėse.

dar neveikia.
mi nedelsiant

Pavieniai
viai ateitininkai, neturį galimy
bės priklausyti kuriai nors 
moksleivių at-kų kuopai, pra
neša savo adresus Centro val
dybai.

Visas žinias siųsti ir visais 
reikalais prašome kreiptis pas 
MAS C.
adresu: Virginija Crajauskaitf, •>*«“ kokių nors

10- Street, Riehmond komplikacijų. Ui operacija bu. 
vo sėkminga. Pasimelskime, 
kad Dievulis stiprintų p. Sykes 
pergyventi visus skausmus ir 
grįžti į namus pas savo šeimą 

gyventi ilgiausius metus.

nis susirinkimas ir 
veikimo sąlygas, pramogėlė.
kur MAS kuojios Visos narės kviečiamos da- 
iniciatoriai prašo- lyvauti šiame susirinkime, nes 
jas organizuoti. 1 - - - .......................... . • 1
gyveną mokslei-

yra labai svarbių reikalų. Kiek
viena narė turi atsinešti dova
nėlę vertės 50c. Valdyba.

Po opracijos sveiksta
p. Estela Sykes, adv. Benja-| 

mino Sykes žmona, gyv. 125 
Bond St.. praeitą savaitę sun-l 
kiai susirgo ir pasidavė opera-: 

C. Valdybos sekretorę Norwoodo ligoninėje.

8428 
Hill, N. Y.

MAS Centro Valdyba.

* i
“Darbininkas" kovoja už dar

bininkų teises ir tikras, demo
kratines laisves.

Kviečiami visi 
skaitlingai dalyvauti. Taip pat sėkminga.

WATERBURY, COHM i
ir

LDS 5 kuopos “Card Partv", 
kuri įvyko Šv. Juozapo par. 

susirinkime senosios mokyklos salėje, buvo
Į

labai maloniai kviečiami nese-i Rengimo komisija ir valdyba

|
iš
Kliaudas Šakenis, 
vyksta

niai atvykusieji iš tremties 
broliai ir sesės atsilankyti ir su 
mumis senaisiais Amerikos 
darbininkais pirmąją Naujųjų 
Metų dieną kartu pabuvoti. ___ _ _______ _______ ________

Juozas Glaviekas, pė ir padovanojo.
108 kuopos raštininkas. 1 Rengimo komisijoje buvo

dėkoja p.p
Marijonai Stankevi-

Atvyksta iš tremties
Laivu ‘ “Gen. Muir” atvyksta 
tremties — Vokietijos — p. 

Pas ką jis
neteko sužinoti. At- 

i Onai vykstančių jų sąraše pažymėta, 
kad jis važiuoja adresu 12 St. 
James Avė.

Mokslo ir Pramonės Muziejuje, Chicago, IIiinois
Prie eglaitės stovi Dolores šrupšaitė, Ateities Šo- 

i kėjų narė. Lietuvių eglaitė yra viena įdomiausių ir po
puliariausių tradiciniame Muziejaus Kalėdų Festiva
lyje, kuriame dalyvauja 18 tautų.
nuo lapkričio mėn. pabaigos iki Naujų Metų; per pa
staruosius 4 Festivalius eglaites atlankė apie 800,000'kolonijos lietuvius bei lietuvai- žentu, šešis anūkus, 
žmonių. Mūsų eglaitės bei jos ornamentų ar lietuvių tęs, linkėdami, kad mūsų tarpe 
Festivalyje dalyvių nuotraukos tilpo bent 300 Ameri- visuomet viešpatautų gražus 
kos laikraščių ar žurnalu puslapiuose. Ši nuotrauka susipratimas ir artimo meilė.

M.

Mirė
Gruodžio 5 d. po trumpos li

gos General ligoninėje mirė 
a.a. Andrius Blažauskas 77 

j metų amžiaus. Paliko nuliūdi-
Taip pat sveikinam visus šios me žmoną, tris dukteris, du

nuoširdžiai
Šmotienei,
čienei ir Domicėlei Augustaus-; 
kienei už lietuviškus pyragai- Į 
čius ir tortus, kuriuos jos iške- džio 16 d. grįžo iš Šv. Juozapoj

Emmitsburgh. Md.,

Praeitą penktadienį, gruo-

Mielas kaip Tėviškė Kanados lietuvių laikraštis
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kul
tūros Draugija, vyr. redaktorius Dr. A. Šapoka.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI katalikiškos dvasios laikraštis, kuris na-’ 
grinės visas aktualiąsias lietuvių tautos ir lietuvių 
išeivių problemas, skirdamas ypatingo dėmesio lie-j 
tuviškos kultūros puoselėjimui, lietuviškų papročių: 
išlaikymui ir lietuviškojo gyvenimo informacijai.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI nuo Naujų Metų eis kas savaitė, bus di
delio laikraštinio formato 8 psl. Pirmieji num. pasiro
dys gruodžio pradžioje.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ prenumerata: Kanadoje $3. USA — S3 a-' 
merikoniški. Australijoje. Pietų Amerikoje ir kitur 
S4 amer.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ redakcijos ir administracijos adresas: 
941 Dundas Street. West, Toronto, Ontario, Canada. '’^ūnių

Kolegijos.
studentė Angelą M. Kneižytė 
pas savo tėvelius praleisti šven
čių atostogas. Ji 1950 m. pa
vasarį užbaigs kolegijos 
lūs. Per pastarąsias dvi 
tęs mokytojavo Seton 
School. Baitimore, Md.

LEWISTOH,ME.

I
^os laikraščių ar žurnalų puslapiuose. Ši nuotrauka 
tilpo Chicago Daily Tribūne, kuris turi milijoną skai
tytojų. Originalius šiaudinukus, paukštelius ir saulu
tes pagamino R. Mazelauskienė, Dr. A. Račkus, Šv. 
Kazimiero Akademijos mokytojos ir studentės, ir kiti. 
Lietuvos Konsulo žmona J. Daužvardienė buvo lietu
vių eglaitės puošimo ir lietuvių Festivalyje dalyvavi- 

I mo iniciatorė ir vedėja.

O BRITAIM, CONN.

moks- 
savai-
High

ad-

Gerai Pavyko
Sekmadienį, gruodžio 11 

iparapijos salėje įvyko parengi-i 
imas, kurį suruošė A. L. Tary- 

čių, prisegė kiekvienam gera-'gieda kiekvieną sekmadienį }>er bos skyrius. Vakaras gerai pa- 
dariui. atsikvietusiam tremti-1 Šv. Mišias, 
nius po kuklią gėlę, perištą' Sekmadienį, lapkričio mėn. 
tautinių spalvų kaspinėliu. Tė- 27 d. buvo atlaikytos Šv. Mi-

l vams Pranciškonams 
teiktas adresas.

Norėtųsi pabrėžti tą kilnų 
darbą, kurį atlieka T. T. Pran
ciškonai tremtinių naudai. Jie 
visomis jėgomis stengiasi padė
ti Vokietijos stovyklose vargs
tantiems mūsų tautiečiams. 
Kiekviena proga jie priminda
vo ir primena Amerikos lietu- 

vargstančius bro- 
prašančius pa- jęajs eglutėmis.

buvo j- šios, kurias užprašė tremtiniai 
už savo geradarius. Pamaldas 
ir tai dienai pritaikytą pamoks
lą pasakė Tėv. Dr. Leonardas 
Andriekus. Dalyvis

NEW HAVEN.CONN.

ti.

Iškilmingai palaidotas su tre
jomis šv. Mišiomis iš Šv. An
driejaus bažnyčios šv. Marijos 
kapuose šalia jo dukrelės Mi- 

jkalinos, kuri yra mirus 1929 
m. Tebūna amžina ramybė mi
rusių vėlėms, užuojauta 
čiai šeimai.

liūdin

Linksmų švenčių
1 Sveikinu Šv. Kalėdų 
“Darbininko” štabą ir 
tojus nuo mūsų kolionijos. Te- 

'• suteikia Dievulis visiems gau- 
Tėvynę atjaučiančiųjų susirin- siai maionių. B.M.
vyko, nežiūrint ir blogo oro.

proga, 
skaity-

ĮSKYKITE VEIKALU 1$ LIETUVOS PARTIZANŲ VEIKLOS
VYTIS IR ERELIS

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

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

Barrel Kėdės Specialiai
Mes turime gražiausių kėdžių prieinamo

mis kainomis. Užpakalis padarytas minkštas, 
kad būtų malonu sėdėti. Puikios mados, 
minkštos guminės paduškaitės, elegantiškos.

Didelis pasirinkimas įvairių tapestries, vi
nių galvutėms papuoštų, gražios kojos. Ši kė
dė tikrai elegantiška. Kaina $69.50.

Visi Laukia Kalėdų švenčių
Miesto gatvėse atrodo kaž

kas nepaprasto: pasipuošusios Erelis, vaizduojanti leituvių kovas su tėvynės priešais, visų bu- 
spalvuotomis šviesomis, vaini-’vo išgirta ir pamilta. Skaitytojas susižavi iki paskutinio pusla- 

. Miesto di-, pio. Kaina — $2.50. Sumažinta kaina tik $2.00. Užsakymus siųs- 
deliam sode įtaisyta Betliejaus 
stainelė, kuri atvaizduoja užgi
musį kūdikėlį, iš plokštelių gie
damos Kalėdinės giesmės. Prie!
Betliejaus stainelės susirenka, 
skaitlingos žmonių minios, kad;

■ pasigėrėjus ir pasiklausius gra-

Padėkos ir Susipažinimo
Vakaras

Paskutinį šeštadienį prieš 
ventą, t. y. lapkričio mėn. 26
d.. Tremtinių Apgyvendinimo viams apie 
Komitetas suruošė vakarą Šv. liūs ir seseris, 
Baltramiejaus salėje. Į tą va-Įgalbos ir rūpinasi, kad kuo

'daugiau tremtinių galėtų atva
žiuoti į šią šalį. Gražų būrį ir 
jie patys yra pakvietę. Greene. 
Kennebunk Port vis rasi dypu- 
kų., lyg kokiose pareinamose 
stovyklose šiapus Atlanto.

Te c. Petras Baniūnas priim
damas adresą, tarė keletą jau
trių padėkos žodžių.

3-jų veiksmų vaizdelį 
i ta Bausmė" suvaidino 
tremtiniai ir čia gimęs 
mas: A. Bikulčiūtė, J. 
P. Grigalauskas, P. Kiškūnas, 
A. Stepaitis, L. Šemetaitė, R. 
Šemeta, A. Vasiliauskas, ir A. 
Vitonis, Režisavo A. Šemeta.

Po vaidinimo gražiai nu
skambėjo solo ir duetų dainos, 
kurias išpildė S. ir K. Kaspera
vičiai, p. Bartkienė ir L. Šeme
taitė. akomponuojant Tėv. Kor
nelijui Gaigalui ir p. Ig. Čiužui.

Visus labiausiai sujaudino čia 
gimusi ir Lietuvos niekada ne
mačiusi A. Bikulčiūtė, kuri su 
giliu įsijautimu padeklamavo 
gražia lietuvių kalba patrijotinį Galinis 
eilėraštį, “Nemuno pasaka”. "KELTIS ir EITI" 

Vakaro staigmena buvo Hen- PEČIUGCLĄ
rikas Nagys, kuris paskaitė po
ra savo eilėraščių.K I hiui, w ,

Programos pabaigoje pirmą plasterj — beveik tat pats, ką 
kartą pasirodė vietinis choras 
sudarytas iš tremtinių ir Ame
rikoje gimusio jaunimo. Cho
ras. vadovaujant Tėv. Korneli
jui Gaigalui, darniai sudainavo 
keletą liaudies dainelių.

Be to, dar tenka pažymėti, 
kad tas pats choras gražiai

4-ro-z n amivjau^ v a~

karą susirinko gausus būrys'
............... į Amerikos lietuvių ir
i visi tremtiniai, gyveną Lewis-

JA; matėsi ir Pranciškonų Vienuo-
1 lyno Green viršininkas Tėv. 

“Šv. Pranciš- 
Varpelio” redaktorius

kite:
DARBININKAS

366 West Broadvay, So. Boston 27, Mass.

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

[R ERELIS”.lyno Green vir 
FS i Petras Baniūnas. 
|įg; kaus

• Tėv. Dr. Leonardas Andriekus. 
g į Tėv. Agnielius Krasauskas ir,

> neseniai iš Europos atvykęs. 
' žinomas jaunosios kartos poe- 

' tas Henrikas Nagys.
Pradžioje p. Bartkus tremti

nių vardu dėkojo visiems Ame- 
rikos lietuviams

į Toliau p.
Apgyv. Komiteto pirmininkas,

a
“Pelny- 
atvykę 
jauni- 

Gomas,

K

U 418 Broaduay, S. Boston, Mass
South Boston — Brighton — Quincy

> geradariams 
už suteiktą bet kokią paramą, 

i Toliau p. šemeta. Tremtinių

padedamas dviejų tautiniuose 
rūbuose pasipuošusių lietuvai- 

i ------- -- ~

R

R

Albert UBarker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944 

207 P ARK BLTLDING 
Worcester, Mass.

I 275 Main St., Webster, Mass.

DŽL PASTATYMO PAMINKLŲ 
Atsilankykite pas 

Gate City Monument Co.
GRANITE MEMORIALS

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

Norintieji pas mus atvykti, telefonuo- 
kitę Nashua 4251. Transportacija 

tykai, nežiūrint, kad nepirktumėte.

Adresas

Vardas

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS . 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

Prot. RaSt. — Ona IvaSkieni,
440 E. 6th SL. So Boston. Mass. 

Finansų RaSt. — B. Cūnienė,
29 Gould SL. W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Šiauria,

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

11 Springer SL, So. Boston, Mass. 
Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė,

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininke.

i* ftaumeniniy pečiųgčlų palengvini-; 
I mui, uždėkite Johnson’o PEČIŲ;

dėvėtum Šildančią pad užkaitę 
prie darbo. Jis veikia trejopai: 
(1) Atgabena Šildantį, gydantį krau
ją j skaudamą vietą. (2) Suvaržo 
raumenų trūkčiojimus — sumažina 
skausmo smūgius. (3) Paduikaitė 
neprileidžia žalčio.
» Gaukite Johnson’o PEČIŲ PLES- 
TER|, pagamintą Johnson A John- 
son — žinomi per 62 metus iMirM- 
jai puikių chirurgiškų produktų. 
Gaunamas visose vaistinėse.

| Compliments of

•V. JONO EV. BL. PA6ALPINEB 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonia,
21 Sanger SL, So. Boston. Mass. 

Vice-Pirm - Vincas Stakiais.
684 Sixth St.. So Boston.

Prot RaSt. — Jonas GHneckis
5 Thomas Pk., So Boston Mass. 

Fin. RaSt. — Aleksandras tvaska, 
( 440 E. Sixth St.. So. Boston Mass.
i Iždininkas—Stasys K. Griganavilius.

699 E. Seventh St.. S Boston. Masa 
Maršalka — Jonas Zaikis.

787 Broadway, So. Boston, Mass

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio, 

2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St.. So. Boston. Masą

i Visais draugijos reikalais kreipki- 
:tės pas protokolų raštininką

■' ' '

j South Boston Savings Bank
<s 460 W. Broadway, So. Boston, $ 
l Massachusetts S
S v

f
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Į VIETINES ŽINIOSĮ
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ŽINUTES liečio Draugijai, kad jos inten
cija sušelptų pageltos reikalau
jančius.

Aukos. Panelė Agnietė Zalai- 
tė padavė altorių dabintojoms 
Seselėms $50.00. Prašė jos in
tencija įtaisyti, kas yra reika
linga prie šv. Mišių.

Paškauskų šeima paaukojo 
parapijai brangią rankų darbo 
kamžą.

Ponia Marijona Kiburienė 
aukavo $5.00 Šv. Vincento Pau-

Krikštai Gruodžio 18 d., bu
vo pakrikštyta Marytė Ona, 
duktė Stepo ir Onos (Lalytės), 
Valkavičių, gyv. 74 Sudan St.

DAKTARAI

TeL AV 2-4026

J. Repshis, MJ).
Lietuvis Gydytojas

495 Coiumbia Road 
arti Uphams Corner
Dorchester, Mim -

Ofiso Valandos: 2—4 ir 8—8.

Maldos diena. Penktadienį, 
gruodžio 23 d., bus daug kuni
gų, Šv. Petro parapijos bažny
čioje. Klausomos išpažintys 
per šv. Mišias, kurių bus šeše- 
rios, 11 v. r., mokyklos vaikų 
išpažintys, 3:30 v. p.p. ir 7:30 
v.v., bus klausomos visų norin
čių išpažintys.

7:30 v. v., taipgi bus laiko
ma šv. Valanda.

Kviečiame visus padaryti, šį 
penktadienį Maldos diena.

Kalėdinės,Lietuviškos Kultūros Zimbs "AJDAT 
Radio Programos

šeštadienį, gruodžio 24 d. 
(Kūčiose), kaip ir kiekvieną 
šeštadienį, nuo 1:15 iki 2:15 
vai. po pietų išpildysime Kalė
dinę lietuvišką radio progra
mą. Trumpą Kalėdinę kalbą 
pasižadėjo pasakyti kun. Pr. 
M. Juras, LDS Centro pirmi
ninkas ir Lawrence lietuvių pa
rapijos klebonas.

Pirmadienį, gruodžio 26 d. 
(Kalėdų antrą dieną), 12 va
landą vidudienį, taip pat turė
sime gražią ir turiningą Kalė
dinę radio programą. Lietuviš
kos giesmės, dainos ir muzikos 
kuriniai plauks oro bangomis 
šeštadienį ir
WESX stoties. Salėm, Mass.

Pasukite savo radio rodyklę 
ant 1230 kilocycles ir klausyki
te lietuviškų Kalėdinių progra
mų.

pirmadienį iš

SO 8-4476

Dr. Joseph F.
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos iiskyrus
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nūs 7 iki 9-ta<
Šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai.

1 , n _
f ' ir L .

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Sejmoor
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius.

534 E. Brosdway, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

ĮVAIMIS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estete & 

Insurance
409 W. Broadtray

SO. BOSTON, MASS.
Offlca TaL kOuth Soaton 8-0848 

Bes. 37 Oriole Street
West Roxbury, Maaa.

TEL PA—7-12M-W

Paskirkite Airių Tremti 
iriems Kūčių Vakarą5 Metų Mirties Sukaktis

A. t A.
Leitenantas Bronius Janušonis
Tarnaudamas šios šalies aviacijoje ir ginda

mas ją nuo priešo, žuvo orlaivio nelaimėje gruo
džio 24 d., 1944 m. Minėdami liūdnas a. a. Leit. 
Broniaus 5-rių metų mirties sukaktuves gruodžio 
24 d. 8:30 vai. ryte, Šv. Petro par. bažnyčioje į- 
vyk gedulingos Mišios, kurias atnašaus a.a. Bro
niaus brolis kun. Alfonsas Janušonis. Prašome vi
sų giminių, draugų ir pažįstamų dalyvauti šiose 
pamaldose ir pasimelsti už a.a. Broniaus vėlę.

Antanas, Ona ir kun. Alfonsas Janušoniai.

“Darbininko” spaustuvėje 
galima gauti kultūros žurnalo 
“Aidų” 24 Nr. Šiame numeryje 
bendradarbiaują žymūs mūsų 
kultūrininkai ir rašytojai: J. 
Brazaitis, J. Kėkštas, J. Vaiš
nora, MIC., V. Jonikas, Dr. A. 
Baltinis, P. Jurkus, Dr. P. Jo- 

^nikas, Dr. J. Grinius, Dr. A. 
i Maceina, J. Gintautas, Alf. 
Nyka - Niliūnas, Jonas Mekas, 
Kun. Dr. V. Cukuras, Ign. Šla
pelis ir kiti.

Iki Naujų Metų Vokietijoje 
išeis dar vienas “Aidų” nume
ris — 26. Nuo sausio 1950 “Ai
dai” bus leidžiami JAV. “Aidų” 
metinė prenumerata — $5.00 
Atskiras numeris — 50c. “Ai
dus" galima užsisakyti pas An
taną Peldžių, “Darbininkas”, 
366 W. Broadway, So. Boston 
27, Mass.

I

Kūčios, šeštadienį pasninkas 
— Kalėdų vigilija.

šv. Kalėdos. Sekmadienį Šv. 
Kalėdų dieną viešos šv. Mišios 
bus laikomos Šv. Petro parapi
jos bažnyčioje šiomis valando
mis: 12, 6, 7, 8, 9, 10 ir 11:30; 
salėje — 12, 8, 9:30.

Reikalinga tremtinių šeimai 
pečius, lova, kėdė ir kiti bal
dai. Jei kas gali ką nors iš tų 
baldų paaukoti, prašome pra
nešti “Darbininko” administra
cijoje.

Puikus Kalėdinis 
Parengimas

Lankėsi

savo šeima ir apsigy- 
savo gimines p.p. K.

gyv. Roslindale,
Cambridge įsisteigė 

Tremtinei Ratelis

1

Darbininko" Sieniniai 
1950 Kalendoriai

“Darbininke” galite gauti gražų 1950 metų sieni- 
kalendorių, kurio kiekvieno mėnesio puslapį puo-nį

šia puikūs paveikslai. Kalendoriuje sekmadieniai ir 
šventadieniai pažymėti raudonomis skaitlinėmis, pas
ninkai — žuvelėmis. Kiekviena diena pažymėta šven
tojo vardu. Kaina 40c. Norintieji užsisakyti, prašome 
nedelsti, nes nedaug jų teturime. Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas”, 366 W. Broadway, So. Boston 27, 
Mass.

Visi mes švęsime Šventas 
.Kalėdas, pradedami Kūčių Va- 
'karą, kuriuo metu, kaip pa- 
j prastai, duodamos kalėdinės 
Į dovanėlės šeimos • nar iams, y- 
pač vaikučiams. Tos dovanėlės 
visada suteikia nepaprasto 
džiaugsmo ir šventiškos nuo
taikos kiekvienoje šeimoje.

Mūsų pilnesniam džiaugsmui 
neatsisakykime paskirti nors 
kuklią auką tremtinių vaiku- 

'čiams, kurie būdami nieko ne- 
' kalti, turi kęsti visus stovyklų 
gyvenimo vargus ir- nedatek- 
lius.

Todėl Kūčių Vakarą kiekvie
nas lietuvis tepasiunčia auką 
BALF-ui, kuris jas persiųs 
tremtiniams. Nors šios Jūsų 
aukos jie susilauks jau po Ka
lėdų. tačiau Jūsų gera širdis 
ir prisiminimas suteiks jiems 
didelės paguodos ir vilties su
silaukti geresnių dienų. Aukas 
siųskite:
United Lithuanian Relief Fund 

of America. Ine.
105 Grand Street. 

Brooklyn 11, N. Y.

Praeitą savaitę lankėsi “Dar
bininko” redakcijoj p. Juozas 
Būga, neseniai iš tremties at
vykęs su 
venę pas 
Urbonus, 
Mass.

p. Juozas Būga yra tautosa
kos rinkėjas. Jis yra surinkęs 
labai daug lietuviškų liaudies 
dainelių ir pasakų. Redakto
riaus kviečiamas, p. Juozas 
Būga pasižadėjo bendradar
biauti “Darbininkui”.

Cambridge, įvykusiame 1949. 
11. 26 d. Tremtinių susirinki
me, tarp gausaus 
nių ,matėsi ir šie 
Daunys, BALFo 
B. Jakutis, Kat.

Jurgis 
iš pirmųjų

Šv. Petro parapijos vaikučiai 
jau gyvena Kalėdų nuotaika. 
Sekmadienį jie su tėveliais bu
vo gausiai susirinkę salėje po 
bažnyčia, kur parapijos moky
klos mokiniai, vadovaujami 
mokytojų seselių, suruošė į- 
spūdingą Kalėdų eglutės šven
tę. Scenoje matėme apie 10 gy
vųjų paveikslų, girdėjome gra
žių lietuviškų kalėdinių gies
mių, deklamacijų, pasakojimų.

Nuo pat pradžios, kai šešios 
mergaitės choru deklamavo 
“Dekite žvakutės, dekite skais
čiau, šiandien Kūdikėlį gimusį 
mačiau”, žiūrovai buvo perkel
ti į Betliejų. Daug vietos rei
kia, kad visą vaidinimą apra
šyti, visus mažuosius artistus 
išvardinti. Pažymėsiu tik kad 
giesmės buvo palydimos piani
nu, muzikai vadovavo seselė 
mokytoja Inkarnata, baletą so
lo gražiai šoko mažytė mergy
tė J. Tamulytė.

Pertraukos metu kalbėjo 
Prelatas Dr. K. Urbonavičius 
ir kun. Pr. Virmauskis. Šventė 
baigėsi Kalėdų Senelio atsilan
kymu ir dovanų padalinimu. 
Salė buvo pilnutėlė vaikų ir tė
vų. žiūrovas.

šeštadienį lankėsi
Versiackas, vienas
LDS 3-čios kp. narių, Nonvood, Re Zavackienė, 
Mass. Atsilankymo proga ka
lendoriaus fondan aukojo $1.

Lankėsi Mrs. Monika Snei- 
der iš Cambridge, Mass. Atsi
lankymo proga paėmė platini
mui keletą a. a. Tėvo Kazimie
ro Kapucino maldaknygių — 
ATLAIDŲ ŠALTINIS. Ji yra 
iki šiol nemažai jų išplatinusi. Į tį ir pažadėjo savo pagalbą įsi-

Pilkonis, Šv. 
pirminin- 

Bostono- 
Juodka ir

Susivienijimas at-

darbus, butus ar turintieji at-] 
liekamus nereikalingus baldus 
(furniture) yra prašomi pra- 
Tremtinių Ratelio ramovė, 
skaitykla ir informacija.

Tremtiniai iš savo pusės pra
šo ir kviečia visus Amerikos 
lietuvius bendradarbiauti ir 
padėti jiems pirmuose jų įsi
kūrimo žingsniuose. Žinantieji

būrio tremti- 
svečiai: kun. 

pirmininkas 
Federacijos

pirmininkas A. Zaveckas, Kat. 
Klubo atstovas 
Teresėlės Draugijos

So.
Tremtinių atstovas
Liet. Kat. 
stovas Stasys Jakutis..

Gražias kalbas tremtiniams 
pasakė kun. Daunys, Zaveckas 
ir B. Jakutis. Visi Amerikos 
lietuviai nuoširdžiai atjautė 
tremtinių reikalas bei jų padė-

Būtų gera, kad .ir daugiau at
sirastų tokių spaudos apaštalų.

šeštadienį, gruodžio 17 d., 
“Darbininke” lankėsi Lietuvos 
Vyčių Centro vice pirmininkas

1VAIR0S SKELBIMAI

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

BOBIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.
0

220 E SL,

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausi toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimam* 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
jį- Grafton Ave^ Islington, Mass
$ Tet Dedham 1304-W
’ • PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

kuriant.
Apsvarsčius esamą padėtį, 

tremtinių- daugumos noru, bu
vo įsteigtas Tremtinių Ratelis 
— kaipo laikina pagalbinė 

, pade
danti tremtiniams susiorientuo
ti naujose sąlygose ir lengviau 
įsikurti. Tremtiniai buvo supa
žindinti su esamomis lietuvių 
organizacijomis ir buvo paska
tinti galimai greičiau į jas įsi
jungti.

Katalikų klubo pirmininkas 
Į P. Vaitkus mielai sutiko užleis- 

Š. m. gruodžio mėn. 10 d. So.Įtj prie klubo esantį vieną kam-

p. A. Vasiliauskas su žmona iš- tremtinių organizacija,
Great Neck, N. Y. Atsilanky- 
momo proga kaipo Kalėdų do
vaną užrašė vienam savo prie- 
teliui metams laikraštį “Darbi
ninką”.

įsisteigė Ateitininkų 
Jaunimo Būrelis

Bostono parapijos mokyklos 
patalpose susirinko gražus bū
relis jaunimo, kuris padėjo pa
matus ateitininkiško jaunimo 
veiklai. Susirinkimas, išklausęs 
Laikinosios Valdytos pirminin
ko, sendraugių ir dvasios vado 
žodžius, išsirinko valdybą. Bū
relis numatė apjungti ne tik 
buvusius moksleivių ir studen-

barį, kuriame bus įsteigta

tų at-kų sąjungų narius, bet 
kviesti į platų kultūrinio darbo 
barą visą mokslus einantį ar 
baigusį katalikišką jaunimą.

Jau steigiamajame susirinki
me dalyvavo ne tik tremtiniai 
bet ir keletas Amerikos lietu
vių studentų. O-s.

įSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
r

li!
f?
?
? 
i! 
i!

English - Lithuanian Dictionary
žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin

gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 
stiprus patarėjas. •

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

M6 Wtil Bveodwoy Se. Bestoi

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

Vardas......... -.................  -..........................
Adresas

BOSTON DANCE THEATRE

MYRAKNCH
ŠOKIU SATYRISTt 

Penkt Sausio 6, 8:30
BOSTON CONSERVATORY 

AUDITORIUM
31 Hemenway Street
Sėdynės: $3.00—$2.40—$1.50

< su taksais)
Dabar Conservatory ir Filene's

tekius siuskite: Boston Dance Theatre

Įnešti Tremtinių Ratelio Valdy
bai.

Visi Cambridge gyvenantieji, 
kurie žino apie esamus darbūs, 
butus baldus ir kitus reikme
nis yra prašomi tuoj pranešti 
Česlovui Daukantui, 557 Main 
Str. Taip pat neturintieji darbo 
ir norintieji jį gauti registruo
jasi anksčiau nurodyton vieton.

Tremtiniai nedalyvavę susi
rinkime prašomi užsiregistruo- 

Iti. Tremtinių Ratelio Valdybą 
i sudaro: 1. Pirmininkas — Bro- 
inius Paliulis, 2. Vicepirminin
kas — Vincas Steponaitis. 3. 
Sekretorius ir informacija — 

; Česlovas Daukantas, 4. Kultį- 
'ros reikalų vedėjas — Stasys 
(Kazlauskas, ir 5. Valdybos 
Narys — Aleksandra Daukan
tienė.

i

i
Į

V AI BROLI, BROLI

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street187 Dorchester Streel 
South Boston, Mass.

Joseph W.Casper
k__ (KASPERAS)

Laidotu vii) Direktorių? Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną, ir N ak tą 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

i

Re*. SO 8-3729 SO 8-481S

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Imured and 

nonoto 
Local A Long 

Distance 
Moving

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

Vai broli, broli, broleli mano, 
j Balnok bėrą žirgelį!
Į -------
I
I
I

Pasibalnojęs bėrą žirgelį, 
Jok per lygius laukelius. 

O kai prijosi margą dvarelį — 
Pastatyki žirgelį.

O pasistatęs bėrą žirgelį. 
Pasiklauski uošvelio:

“Oi uošvi, uošvi, uošveli mano. 
Ar man duosi dukrelę?”

YAKAVONIS
runeral Kome

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Nakt) 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

Casper's Grožio Salionas
NUPIGINO

Ilgalaikį Sušukavimą
$10 vertės už $5.95 

(no kink ar frizz)
♦ ♦ ♦

Expertiškas Plaukų dažymas 
natūraliomis Spalvomis

♦ » ♦

Įvairūs modemiški šukavi
mai, pasirenkant iš grožio 

kultūros žurnalų.
* * ♦ 

Pagražinimo darbus atlieka 
grožio expertai.

CAROLINE CASPER, Prop.
CASPER’S BEAUTY SALON

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

Tel. SO. —8-4645

I

WAITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. Waitt 
(VVaitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

a

7.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukoris, Savininkas.

251 Vest Broadway,
/V

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

South Boston, Mass.

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir nakt) 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir J kitus 
miestus

Reikale Saukite; Tel. TR-6-6434. J
ZALETSKAS

FUNERAL HOME
564 Kast Broadway

SOUTH BOSTON, MASS.
O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 

Graboriai Ir Balsamuotojal 
Patarnavimas dieną ir nakt).

Koplyčia iermenlms Dykai
NOTARY PVHLIC

Tai. SO 8-0815
SOuth Boston 8-2609
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Jonas Karys

Kalėdiniai Trupinėliai — pradėjo 
tavo tauta

ne Telšiai, čia

ALMl’TftS SAPNAS
Nartautų šeima Kūčių vaka

rienės kaip ir nevalgė. Jau lau
žant plotkeles, balsu pravirko 
motina; tuoj išsitraukė iš ki
šenės skepetaitę ir Kariautas. 
Almutė ir Danutė šokosi tėve
lius raminti, bet greit ir pačios 
nuleido noseles...

Tai kas. kad jie Amerikoj? 
Rockfordas
jie toki vieniši šį šventą vaka
rą! O tenai, būdavo, susės prie 
Kūčių stalo visas ratas arti
mųjų: ir Nartautienės motina, 
kurią mergaitės be galo mylėjo, 
ir teta Marytė su dėde “Nio- 
nu” bei vaikais, ir abu Nar- 
tauto broliai, visuomet linksmi 
šposininkai. Kaip būdavo jau
ku, kaip linksma! Kur jie visi 
dabar? Kariautai negali jų už
miršti. Marytė su šeima Sibire. 
Juos bolševikams išgabenus, se
nutė motina raudojo dieną 
naktį ir po kelių savaičių iš 
širdgėlos pasimirė. Abu links
mieji šposininkai žuvo Gaižiū
nų šiluose partizanaudami. Nė
ra jų visų čia ir niekad neateis. 
Kas dabar gali juos atstoti? 
Doleriai? Gražūs rūbai? Tur
tais žvilganti Amerika ? Ne, 
ne!... Kiekvieną metinę šventę, 
kiekvieną kitą svarbesnį įvykį 
Kariautai sutinka 
ašaromis ir palydi! 
Kariautai.
mai bei skaisti laimė daug kam trupiniais, 
pasihko praeity, 
koki buvo. deja.
grįš...

— Linksmų Kalėdų, Almusia- 
le! — tarė žemaitiškai Senelis. 
— Aš žinojau, jog tu mane 
dar tebeatsimeni, tad, va, ir 
užsukau. Gerų vaikų aš ilgai 
nebraukiu iš savo registro, 
nors jie ir išeina iš metų.
— Kaip čia patekai, Seneli, 

ir kur gi tavo maišas? — pasi
teiravo Almutė.
— Kaip čia patekau? Aš taip 

pat tremtinys. Pabėgau nuo tų 
nevidonų. Jie baisūs visiems. 
Be to, Lietuvoj Kalėdos dabar 
nešvenčiamos kaip seniau, tai 
ką aš ten ir beveikčiau? O 
maišą iškračiau pas mažuosius. 
Tu jau didelė, užtai aš tau ki
tokią staigmeną paruošiau. Ei- 
va! Mano lėktuve šilta ir jo 
greitis neribotas. Aš parodysiu 
tau tavo Tėvynę, kurios tu taip 
ilgiesi...

Po valandėlės jie jau skrido 
virš Atlanto. Kalėdų žvaigždė 
apšvietė jiems kelią ir tas vie
tas, kurias Almutei buvo įdo
mu pamatyti. Skrendant per 
Vokietiją, Almutė žvilgterėjo į 
R.osenheimo D.P. stovyklą, ku
rioje ir 
skurdo.
Tvoros 
Iškaba
tremtinių išemigravę, 

ašaromis, libs nedarbingos šeimos. 
Ir ne

besišypsančių 
pusė ūkininkų Į 

j
I

ji pati ketveris metus 
Ten jau beveik tuščia, 
baigiamos sukūrenti, 
nublukusi. Dauguma 

Tik ke- 
seniai

tik ir džiovininkai kažko tebelau- 
Visi tikri džiaugs- kia, misdami IRO primetamais

ir jie niekad, j — Kas pasigailės šių nelai- 
jau

8

♦ *

Almutė
Jai vėl ėmė

ilgai

nebesu-'mingųjų, Seneli?
į — Giltinė, vaike, giltinė... Pa- 
' šauly pritrūko gerų žmonių...

negalėjo Paskui jie pasuko Šiaurės 
vaidentis Rytų kryptimi ir netrukus nu- 

žemės
Kaunu, 

Nemunas, 
ir kitos upės

Naktį 
užmigti, 
visi šiurpūs išgyvenimai bėgant švito po jais nedidelis 
iš namų, slapstantis nuo bom- plotelis su Vilniumi, 
bų drėgnuose rūsyse, badmi- Šiauliais, Klaipėda, 
riaujant ankštuose tremtinių Neris. Šventoji
barakuose Vokietijoje. Vai, sublizgo ledinėm juostom: gili, 
kaip seniai nelanko jų pastogės šalta žiema. Sniegu apkloti vi- 
ir Kalėdų Senelis. Kiek nuosta- si laukai, pievos, miškai, kal
bių pasakų apie tą vaikų gera- neliai. Ūkininkų trobesiai, tar- 
darį kadaise jai senelė papasa- tum grybai iš samanų, vos ky- 
kodavo! Dabar Almutė jau ne šo iš po balto žiemos pūko, 
vaikas ir tų pasakų, aišku, už Tylu, lyg kapinėse. Tik kur ne
tikrą dalyką neimtų; tačiau a- kur suloja šuva, ar pamiškėj 
nais laikais jos būdavo jai die- supoška vienišas piktų sargy- 
viškai puikios ir įtikimos. Ach, binių šūvis...
brangi, miela vaikyste!.. — Seneli, štai gražiausias pa-

Staiga gatvėj suskambo var- šauly kraštas! Nusileiskime 
pelis. Paskui atsidarė durys ir čia. Aš išbučiuosiu, sniegą 
įėjo Almutės kambarin, daužy- prakasusi, juodą Tėvynės žemę 
damas nuo kojų sniegą, ilga ži- ir prisiglaudusi prie jos išverk
ia barzda, raudonan apsiaustan siu savo begalinį šių laukų il- 
įsivilkęs, augalotas vyriškis, gėsį.
Almutė bematant jį pažino: i — Negalim, 
tai gi tas pats Kalėdų Senelis, viešpatauja 
kuris Telšiuose tiek puikių do-, Pavojinga. Jie stropiai budi 
vanėlių Kūčių vakarą atnešda
vo.

dedasi. Mano akys sklidinos a-1 
žarų ir aš nieko nebematau. Į

— Gerai, vaike. 
Senelis. — Visa
kaip žiūriu, surakinta geleži
niuose pančiuose. Niekas tų 
dorųjų žmonių nėra laisvas, 
niekas nėra saugus. Kiekvieną 
tyko ne šiokios .tai kitokios ne
laimės. Šimtai tūkstančių lietu
vių jau toli šaltuose Rusijos 
plotuose merdi, kiti, matau, 
dar pakeliui. Žiū, kiek miestuo
se ir kaimuose ataušusių grį- 
čių! Kitose, matau, šeiminin
kauja ištremtųjų vieton atga
benti puslaukiniai • mongolai. 
Likusiems tavo tautiečiams 
pridaboti ir smaugti stovi pa
ruošti dideli būriai raudonosios 
policijos. Jaunimas, kiek jo dar 
liko, nesueina, nedainuoja; nie
kur nesimato 
veidų. Beveik
jau bernauja kolchozuose. Ma
tai Šeduvos, Razalimo, Taura
gės bažnyčias? Jos uždarytos. 
Jose šiemet rarotų nebus. Vil
niaus katedroj teatras įreng
tas. Nežinomojo Kareivio ka-j 
pas Karo Muziejaus sodnelyje,; 
Kaune, išardytas... O aną girią 
ar pastebi? Joje aš matau ne
dideles grupeles lietuvių pat
riotų, kurie vis dar nepaleidžia 
ginklo iš rankų ir su juo mirš
ta. O ten, štai, pagiriu sėlina 
apšarmojusiais ūsais senis. Tai 
Izidorius, mielojo Kazimierėlio 
tėvas; jis neša partizanams 
kepalėlį juodos duonos. Drąsus 
senis! Jei raudonieji jį pagau
tų — amen!... Kova su oku
pantais krašte vis dar verda ir 
toje kovoje dalyvauja visi, 
kaip kas gali, kaip pajėgia, 
kaip išmano. Deja, priešas per- 
didelis; vieni jie niekad jo ne
įveiks...
— Tai kas, Seneli, padės ma

no tautai nusimesti šios negir
dėtos vergijos jungą?
— Tie patys, kurie ją į tą 

vergiją ir pardavė. Jų sąžinė 
dar miega, bet tuoj bus laikas 
keltis... Tada kils didelės aud
ros, o joms praūžus visur ateis 
Ramybė ir Taika. Jūs visi iki 
vieno būsite reikalingi. Tad 
laikykitės vienybėj, kaip tie 
perlų karoliai, suverti ant sti
praus siūlo. Nelaukite svetim
taučių piršlių, kad nė vienas ir 
nė viena nenubyrėtumėte 
savo tautos kamieno. Pati 
tai: jūsų ir taip nedaug...
— Tarp anų topolių, —

Senelis, — stypso Rimgaudų 
sodyba. Matau seną Rimgau- 
dienę, klūpančią tamsoje prie 
savo lovos. Ji meldžiasi už iš
blaškytus po pasaulį josios 
vaikus. Tai viena nelaimin
giausių motinų Lietuvoje. Du 
jos sūnus kadaise naciai išsi
vežė net į Šiaurės Norvegiją ir 
abu nebegrįžo. Duktės šeima 

.kažkur už Uralo. Vyriausias 
sūnus Amerikoj; kitas, kur 
buvo mokytojas, patraukė Aus
tralijon. Jauniausias šešiolika
metis berniukas laikėsi namie,
bet pernai vasarą ir jį enkave- stebėsitės, kai papasakosiu.

. . .

Ir suaugusiam atsitinka...
Sėdžiu, rodos, minkštoje kė

dėje ir klausausi Newarko ra- 
- ---------------0 a ten tik pyška. 
| rai pažįstamo Butketa tėvižkž. jw vieno beriko, lietu-
| Trečioj nuo geležinkelio aody- Ka|Mų proga ^^4
į boj laukia jo nesulaukia žmona kelis lietuvišlnB takraščius, o 
R ir abi jo mažutės dukrelės. »mo_

«

nuo
ma-

tęsė

■

!

negalim! Čia 
baisus smurtas.

■ — Tad pasakok man, kas da-
1 bar šioje nelaimingoje žemėje

Sir įvyksta Šiandien 

Stebuklu, ?
6 I

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

KAINA —$3.50
Kreipkitės su užsakymu:

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

OI

Vitkus, Liudas į Chicago, III. 
Zeronas, Viktorija, Viktoras 

i j Chicago, III.
Karty, Kazys,

Gilanda, Vitolis,
’ronė į Brooklyn, 

Eirošiūtė, Antanina į Dady- 
ville, N. Y.

Kindurys, Steponas į W. 
Henrietta, N. Y.

i Kuprys, Vacys, Maria į Ilion, 
I. Y.

Į Liakas, Adomas, Danute, Al
fonsas į Chicago, III. 

Saulytis, Vyt. į Chicago, III. 
Saulytytė, Aid. į Chicago, III.

i Lileika, Vincas, Gona, Irena, 
Alfonsas į Dorchester, Mass.

; Liuberskis, Mikas, Filiomena, 
Andzelė į Richmon Hill„ N. Y.

i Lupeikienė, Kotrina į Cary, 
Ind. » 

Lupeika, 
Gary, Ind.

; Milerytė, 
Iowa.

; Savickas, 
Gražina į Chicago, III. 

šeštokas, Alfonsas, Laima, 
Vinzenz į Belleville, N. J.

Simonaitis, Bernardas, Ona į 
Bridgeport, Conn.

Snapštys, Viktoras, Janina į 
Brooklyn, N. Y.

Šukys, Zenonas į Chicago, III. 
Vilutis, Jonas, Emilia į Buek- 

lan, Conn.
Žukauskas, Romualdas, Ire

na, Viktoras į Stoughton, Mas- 
sachusetts.

Vainius, Eilėn, Petras į Elm- 
hust, L. I., N. Y.

i Šinkūnas, Elena į Wood- 
haven.

Į Akelaitis, Jonas į Springfield, 
Ohio.

1 Dundulis, Aleksandras į Phi- 
13 d. laivu ( Sabulis, Marijonas į Allegan, ladelphia pa

išvyko iš Mieh. | SvyUeDii Marija j Richmond
Sinusas, Vincas, Berta, Rim- Hilj„ N. Y.

vydas į Philadelphia, Pa.

j Šlepetis, Jurgis į Chicago, III.
! Šopys, Vladas į Kew York, 

Čepulis Anatolijus į Water-'ję y.
būry, Conn.

Demidoff Nicolas, Anela į Chi 
cago, III.

Karanauskienė Ona, Ona, 
Elžbieta, Eleonora į Dės Moi- 
nes, Iowa.

Kruelskis Pijus į Seymour,
Conn.

Naujokaitytė, Eug. į New 
York, K. Y.

Okinsičaitė, Gabrielė i Aus- Janina ’ Ona » Nort-
villo, Mich.

Velička, Gasparas į Brook-
4 lyn, N. Y. 

Vitkauskas Jonas i Sunder- Vengrevičius, Feliksas.
kuždėjo jos lū. land, Mass. j Chiaa80' 111 ■

Vainius. Kazimieras j Eta-' Zabuka‘- Adomas, Ona,
nislavas, Laimutė
Shores, Ind.

Sustingę Žodžiai
Skamba skamba varpai gedulingi, 
Aidi aidas graudus — gun-gun-gun------
šventi žodžiai ant lūpų sustingę, 
O širdis kyla, veržias dangun.

Skamba skamba varpai, nenustoja, 
Kviečia maldai mane — gan-gan-gan------
O man rodos — vien purvas po kojų, 
Ir einu, ir brendu vis vargan.

Neskambėkit, varpai, jūs nutilkit! 
O nebausk manęs, Dieve, kančia! 
Leisk gyventi .tikėtis ir viltis, 
Leisk išeiti greičiau man iš čia!

Skamba skamba varpai gedulingi, 
Aidi aidas graudus gun-gun-gun------
Šventi žodžiai ant lūpų sustingę, 
O širdis kyla, veržias dangun...

At Kairys

j— Senai ,kur ir kiti... Tėvas 
su Vytuku ilgokai slapstėsi, 
bet kai policija susodino į trau
kinį motiną ir mergaites, abu 
atėjo į stotį ir pasidavė.
— Užteks, užteks! Žvilgter

kime dar į mano senelės kapą i 
ir išnykime iš čia. Man šiurpu, lietuvių šeima. 
Seneli, ir aš kažko bijau. |

\ i?

Nauji Tremtiniu Transportai
1949 m. gruodžio 

“Gen. Blatchford” 
Vokietijos į Jung. Valstybes! 
151 lietuvių šeima. Yra numa-' 

|tyta, kad šis laivas atplauks į
— Tavo senelės kapas, vaike, ^*ew Yorką gruodžio 27 d. š.m. < 

ana prie koplytėlės, kapinių vi
dury. Bet jo jau 
sukrito, apaugo 
Kas gi jį be jūsų 
tvarkys?...

e #

nė nežymu: 
piktžolėm, 

rankelių ap*

A($alė, Milda, 
Rangfeitė, Aud- 
N. f.

Stasys, Alvydas į

Ona j Largewood,

Jurgis, Biruta,

Atvykusius pasitiks organi
zacijų atstovai.

Sveikina ir dėkojaI
• Staugaitis, Valentina.
j Stonkiūtė, Ona į Dorchester, 
Mass.

Strikaitis, Bronius,
Birutė, Napoleonas į S.
Mass.

Strimaitis, Justas į
N. Y. •

I Vasiliauskas, Vincas,

Juzefą,
Boston,

Šv. Kalėdų ir N. Metų 
proga širdingai sveikinu 
savo draugus ir pažįsta
mus kartu dėkodamas už 
vertingą dovaną — spaus
dinamąją mašinėlę me- 
miografą. Ypatingai ačiū 
“Darbininko” adminis
tratoriui Antanui Pel- 
džiui, turėjusiam daug rū
pesčių su tos dovanos nu
pirkimu ir ilgai trukusiu 
persiuntimu.

Jūsų K. Čibiras
Montevideo, Urugųay.

Skrisdami atgal, tarp Vilka
viškio ir Kybartų jie pastebėjoj 
enkavedistų apstotą stambią ū- 
kininko sodybą, iš kurios girdė
josi širdį 
dojimas. 
laukus 
“Palikite . 
dykite vietoje, kraugeriai! 
mutė užspaudė delnais 
“Šventvagiai!” 
pos. “Nei Kalėdų naktį nenu
traukia savo pasibaisėtinų hurst, L. I., N. Y. 
veiksmų”. • Cepele, Robertas į Chicago,
— Seneli, gelbėk juos! — visa Illinois.

jėga šūkterėjo Almutė, ir... nu-Į Draugelis, Genovaitė, Diana, 
budo. i Arūnas į Chicago, III.
— Alma, ko šūkauji? Kas y-‘ Dubauskas, Aleksandr., Jus- 

ra? — priėjusi prie lovos pa- tina, Irena, Sofija, Algimantas,! 
klausė Nartiutienė. — Kelkis, , Vytautas į Cambridge, Mass. I

Fetingis, Liudvikas, Ona, Ar-, 
turas, Lena, Meta, Ema į Chi-j 
cago, III.
^ Jablonskis, Konst. į Chicago, EGLUTĖS 1 nr. išeina šiais metais prieš Kalėdas, 

bus lietuviško žodžio mokykla visame leis- 
vame pasaulyje.
jungs visus lietuvių vaikus j vieną šeimą, 
augančią Lietuvos laisvei ir gerovei, 
duos gražios vaikų literatūros — apysakų, 
pasakų, aprašymų, poezijos; didžiųjų žmo
nių biografijų; istorijos ir geografijos raš
tų apie Lietuvą, Ameriką ir tuos kraštus, 
kur tik yra bent viena lietuviška šeima.

Ida, Ęrvi- EGLUTĖJE bendradarbiauti kviečiami mėgiamiausi 
vaikų ir kiti rašytojai ir auklėtojai - peda
gogai.

veriantis moters rau-
Paskui nuaidėjo per 
vyriškio šauksmas:-tin, Minn. .
mus čia, arba nužu-į Venckus, Leonas į Auburn,

• ‘ *!” Al- Mass.
ausis.

laikas į bažnyčią. Danute jau 
rengiasi. Sapnavai ką?
— Tai sapnas, mamule! Visi

distai pasiėmė: jis, esą, dažnai 
toli bėgiojęs, tad įtarė esant 
partizanų ryšininku. Sėdi Šiau
lių kalėjime. O tenai, va, į de- 

■ šinę matyt Rečionys, tau ge-

boj laukia jo nesulaukia žmona 
_ ___ i jo mažutės dukrelės.

Lėktuvui pakibus ties Tel- 
k šiais, Almutė paprašė Senelį 4 

; nusileisti kiek žemiau. Ji nore-j 
I jo savo akimis kuoaiškiausiai 
g pamatyti savo gimtąjį namelį,; 
g sodną, kuriame vaikystėj žai- 
“ dė, mokyklą, kurią lankė. Vis- 
| kas, žiūrint iš viršaus, kaip ir 
b į buvę, tik beržo ir tos didelės 
C , kriaušės nėra; sukūreno, ma

lk_______
$ Maskvos

Fondą,

Kons-

Soa-

Bro- 
į Beverly

UŽSISAKYKITE SAVO VAIKAMS 
vienintelį mėnesinį mažųjų laikraštį

EGLUTE
Leidžiat *

LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTAS
Redaguoja: 

Vytė Nemunėlis
Į Illinois. EGLUTE
} Jasinskas, Felicija, Aldona,
! Birutė, Benedikt. į Chicago, III. EGLUTĖ 
Į Kazlauskas, Vyt. į
! Kundrotas, Juozas į Detroit, EGLUTE
Mich. į

Kuzas, Kazys į Chicago, III. i 
Kuzas, Aleksandra, Kazimie

ra į Chicago, III. !
, . „ j . • : Lakickas, Jonas,nei orderius visoms redakci- 

. joms. į
— Negalimas • daiktas! Tur-’ 

būt, buvau užsnūdęs..
— Aišku, knarkei, -

rėjo žmona.
• • •

Mano vardas — Ignas
— Išgerkime, Džimai!

kasdien Kalėdos.
— Aišku, nekasdien. Tokiom j

, kelis lietuviškus
'penki tūkstančiai atsiuntė

nas, Eduardas į Roocks, Md.
Lukoševičius, Ant., Ona, Vy-1

tautas, Birutė į Evanston, 111. EGLUTĖJE bus korespondencijų, galvosiūkių, juokų, 
burbte- Lukstienė, Teresė į Chicago,

Illinois.
; Milavickas, Jonas, Vanda, Al-
:gis, Viads, Rimvydas į Chica-
Įgo, m. |

Ne( Minginas, Zenonas, Lidija į EGLUTES prenumerata: Amerikoje metams — $3; 
Chicago, III. 

į Naujokaitienė, Marija, Albi-
■ ' “j progom su saiku išgerti nepro- nas į Chicago, III.

mokytojai ir šalį. Tik tu manęs nepravar- Plankis, Jonas į Chicago, III.
gerasis kapelionas išvežti, di- džiuok. Mes lietuviai, tad tar-' Pocius, Domininkas, Olga, EGLUTES adr. B. Brazdžionis, 

pusavy privalome švariai lietu- Ingė, Aleksas į Chicago, III.
1 Raulinaitis, Zigm., Marina į
»Brooklyn, N. Y.

pačių skaitytojų kūrybos skyriai.
EGLUTE bus iliustruota vaizdais iš Lietuvos, kitų 

kraštų, iš moksleivių gyvenimo ir mūsų 
dailininkų paveikslais; kiekvienas nr. tu
rės naują viršelio paveikslą.

tyt. Senelio žiniomis, Nartautų 
namuose gyvena keli atsiųsti iš 

[ “liaudies švietėjai”.
Senieji Almutės 1 

, gerasis napciiviiao i 
f rektorius sušaudytas.
»

—■ O kur Piškelytės, Seneli, viškai kalbėtis. Mano vardas—. 
J mano mokyklos draugės? |Ignas...

kitur — $3.50. Atsk. nr. 30 centų.
Mokykloms .grupėms ir platintojams už 10 
apmokėtų prenumeratų viena duodama do
vanų.

107 Concord Str.,
Lavvrence, Mass.

Užsisakykite iš anksto. Užsakykite savo drau
gams kituose kraštuose.
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Gul šiandieną jau ant šieno Atpirkėjas žmonijos
v

p*

K
B*

i
Annas Brigader

(Sutrumpintas vertinys iš latvių kalbos)
1 

Vežimų prigrūsta Ry-(ręs, kad nė paeiti nebega-Į 
gos gatve straigės greičiu Ii. Čia man nėra kas dary- 
slinko daktaro Lacio veži- ti. Miesto sargas tesižino, 
mėlis. Kūčių diena jau ėjo — pamintyjo daktaras ir 
vakarop, ir daktaras labai norėjo sau eiti, 
nekantravo, nes turėjo j Tačiau 
nupirkt savo žmonai Ka-|tinkto vedamas, apsigrįžo 
lėdų dovaną — brangius ir ėjo prie sėdinčiojo ar-! 
karolius su deimanto sa- tyn.
gute. Laiko buvo nebe-Į Tuo tarpu iš smuklės iš- 
daug, o namie laukė sve- niro viens įsikaušėlis ir1 
čiai — poniški žmonos tė- taip plačiai atvėrė smuk-j 
vai, atvykę valgyt Kūčių lės duris, kad išsiveržusi i 
vakarienės. Daktaras ne- iš vidaus šviesa nušvietė j 
rimastaujančiai niurnėjo: sėdinčiojo veidą. Tas dar' 
— Kokie keisti tie žmo- glaudžiau prisispaudė prie į 

nės! Ar jie negalėjo anks- sienos ir sparčiai užsiden-Į 
čiau apsipirkti? Laukia gė galvą. Bet daktaras* 
paskutinės dienos! Klau- suspėjo jo veidą pamaty-[ 
syk! — kreipėsi į vežiką: ti. Tai buvo jaunas inteli-{ 
—ar negalėtum kiek spar- gentiškas veidas, tik labai Į 
čiau pasistūmėti? suvargęs.
j— Jokiu būdu negalima. — jįs negirtas — nu-' 

kokia sprendė daktaras — tiki 
I labai kenčiąs, tur būt su-į 

Norėjo jį užkal-

čiau pasistūmėti?

«

kažkokio ins

— nu-
Ponas pats matai, 
spūstis priekyje.

Daktaras atsiduso. Taip žalotas. Norėjo jį užkal-į 
jis matė, kad priekyje ve- binti, bet susilaikė. Jau 
žirnis prie vežimo. Nėra vėlu, o dar Kalėdų dovanai 
prasmės vežiką raginti.(nenupirkta. Reik eit į: 
Tenka kantriai laukt, kol.krautuvę. - - į
vežimai parsistums pro! Nujusdamas stambų pir-._ 
didžiausias krautuves, už/ ~‘~ 
kurių gyveno jo pažįsta
mas brangenybių parda
vėjas.

Pagaliau gatvės judėji
mas kiek sumažėjo ir dak-( 
taro vežimėlis galėjo kiek 
laisviau stumtis pirmyn. 
Bet brangenybių krautu
vė buvo dar tolokai. Dak
taras iššoko iš vežimėlio.
— Jonai, iš eisiu pėsčias

Gul šiandieną jau ant šieno Atpirkėjas žmonijos... 
Viską mes jam paaukosim y^su Angelais giedosim: 
Garbė Tau aukštybėse...

kėją, brangenybių savi-, .
ninkas nudžiugo. Parodė! -,-Ar<????. neI.eist*n.a cia J° lstartl-
karolius už 300 ; 500 ; 800 
rublių. Daktaras į juos 
žiūrėdamas tylėjo. Buvo 
labai išsiblaškęs. Iš min
ties jam neišėjo sėdinty
sis prie smuklės žmogus.

Pagaliau pardavėjas dar 
vieną dėžę atvožė.
— Čia tai jau tikras me

no šedevras. Retenybė.
į tą ot krautuvę. Tu ten'Abejoju, ar tamsta visoj C1^ 
sustosi ir manęs palauksi. 
Man net kojos sustingo 
besėdint. Noriu kiek pra- 
simankštyti.

Jau beveik priėjęs prie

'sėdėt? Sėdžiu, ir tiek, — — Ir tu 
dar griežčiau tas atsakė, galiau išstenėjo 

Daktaro balsas sušvel
nėjo.
— Bet tamsta, matau, 

kenti. Gal esi sužalotas?
— Kas kam galvoj, ar aš! 

sužalotas, ar ne? Palik! 
mane ramybėj.
— Aš gydytojas, norė-

Rygoj kitą tokį rasi. Bet 
ir kaina atitinkama — 
1000 rublių.

— Pagelbėt? Čia pat gat
vėje?
— Ne. Parsivešiu tamstą

Daktaras kaip tik tiek namo. Vežimas čia pat už. 
p. H.rc prie savęs turėjo. Gyrė kampo _ Nieko nebijok ir. 

reikiamos krautuvės, dak-|brangenybę, bet mintyje n®sl'’a''žyk- Ar g!įl.atl's,_ 
■ - • - ’ -J kažką svarstė. Kaip Kla-.at°t? As padėsiu. Tik ke-taras nejučiomis pažvelgė 

dešinėj į siaurą, tamsią, 
šoninę gatvelę, kurioje čia 
pat prie kampo riogsojo 
apytamsiai nušviesta, se
na, apšiupėjusi smuklė, iš į 
kurios buvo girdėt kimūs 
girtųjų šūkavimai. |

Daktaras staptelėjo. Bet 
ne girtuoklių triukšmavi- 
mas jį sudomino. Jo dė
mesį patraukė greta smu
klės sėdįs ant rupaus ak
meninio šaligatvio žmo
gus. Jis buvo glaudžiai 
prie sienos prisispaudęs, 
vieną koją rankomis apsi-.

kažką svarstė, 
ra juo džiaugtųsi! 
čiau...
— Gražūs, labai gražūs.

tau ir Kalėdos. Ne.’ Taip 
negali būti. Reik visa tai 

j kaip nors pataisyti.
Kiek užkandęs ir bent 

būtiniausį manda gumą 
prie stalo mėgindamas iš
laikyti, jis atsiprašė ir vėl 
grįžo pas savo ligonį. Tas 
Ijau buvo pavalgęs ir, ma
nomai, norėjo išeiti, bet jo 
kojos dar nesidavė suval
domos. Pasilaikyda m a s 
ranka už stalo, mėgino 
žengti, bet tas jam nesise
kė. Pamatęs daktarą, jis 
beveik rikte suriko:
— Kam tamsta atėjai? 

Aš norėjau, kaip koks va
lgis, nė nepadėkojęs iš čia 
! išeiti, nes neturiu nė cen- 
:to tamstai užmokėti. Da- 
bąr mane sutrukdei.

Daktaras uždėjo 
ranką ant peties.

— Nesijaudink, jaunuo
li. Jokio užmokesnio iš ta
vęs nereikalausiu. Aš tik 
noriu užduot tamstai po
rą klausimų.
— Neklausk manęs, nė į 

kas esu, nė kur aš eisiu. 
Aš galiu pasakyti pavar
dę, bet ji vis vien bus ne
teisinga. Negaliu duoti nė 
adreso, nes aš namų netu
riu.

j — Aš nenoriu žinot ne 
j kas esi, nė kur eini. Bet

I - Nieko, nieko, - uoš- aaka‘si "eturįs ,namų’ ___ . kur tu dingsi, ligoms, be 
pastogės ir dar žiemos 
metu.
— Aš bėgsiu į užsienį.

“Aha, bėgs į užsienį, ir 
kad nors to ne-dar pašautas. Dabar su- 
_pam i n t y j o prantu.” 

karolių^ — O ką ten veiksi?
■ — Ach, Dieve mano! 

ir nusi- Veiksiu ką visi veikia, 
kaltęs. Mėgino teisintis. 'Dirbsiu.
— Atleisk, Klaryte, kadi — Žinoma, žinoma,

aš neišpildžiau savo pasi- kaip keliausi į užsienį ne- 
žadėjimo ir ne... [turėdamas nė grašio pfni-

— Man nieko nereikia!—gų? į
nekantriai perkirto žmo
na ir nusigrįžo.

“Tai tau Kalėdos”, —

I 

i

I

jam

Ta-' lėtas žingsnių.
Anas teiraujančiai pa- 

_  _ žvel£ė daktarui į akis ir 
bet aš pagalvosiu. Kiek P^iryžo- Mėgino atsistot, 
vėliau tamstai paskam- ^.SLOja“?.!..Slaus”°_S’ 
binsiu.
— Tamsta nepirksi? — 

nusivylė savininkas. 
Jo veidas pasikeitė. Vos 

sausai linktelėjęs galvą 
atsisveikinimui, kreipėsi 
prie kito pirkėjo.

Į porą minučių daktaras 
jau buvo pas sėdintį prie 
smuklės žmogų. Buvo pil- 

..._ _ nai pasiryžęs su juo pasi
kabinęs, siūbavo, tarsi kū- kalbėti, 
dikį supdamas. I — Ko tamsta čia sėdi?—
— Tur būt tiek prisigė- gana griežtai paklausė.

KALĖDŲ SVEIKINIMAS
Sulaukus džiaugsmingos Kristaus Gimimo Šven

tės malonu mums vėl sveikinti Jus, mūsų brangias 
Rėmėjas, Geradarius ir Prietelius ir linkėti Jums 
linksmiausių Kalėdų ir laimingiausių Naujų Metų.

Meilus Vaikelis Jėzus teapdovanoja Jus didžiu 
džiaugsmu, o Naujų Metų takus tenukloja gausiomis 
malonėmis. Nuoširdžiame dėkingume meldžiame Jums 
kasdien Dievo palaimos, bet ypač melsimės Šv. Mišių 
aukoje, kurios bus atnašautos Jūsų intencijomis Ka
lėdų ir Naujų Metų antrą dieną.

švento Kazimiero Seserys
Motina M. Juozapa. Chicago, Illinais.

kniubo. Daktaras pagrie
bė jį už alkūnės.
— Palauk, aš padėsiu. 

Pasiremk ant manęs ir 
mėgink žengti. Vos keli 
žingsniai.

Šiaip taip juodu nušlu- 
bavo iki gatvės kampo. 
Su vežiko pagalba dakta
ras įsodino jį į vežimą ir 
ilgai netrukus, jie buvo 
namie. Įvedęs ligonį į dar
bo kambarį, daktaras du
ryse susitiko su savo žmo
na. Ji atrodė piktai susi
jaudinusi.

— Iš kur čia tas valkata 
atsivilko? Jie širdies ne
turi tie ligoniai. Nė Kalė
dų, neduoda atšvęsti. Be
gėdžiai.
— Jis neatėjo. Aš jį par

sivežiau.
— Tiesiog iš gatvės? — 

piktai tyčiojosi žmona.
— Taip iš gatvės, — ra

miai atsakė gydytojas.
Žmona išsprogusiomis 

akimis į jį žiūrėjo ir va
landėlei nė žodžio negalė-

ir tu... — pa- vis maloniai jam atleido, 
buvai o uošvienė saldžiai padė- 

Jtoks kvailas ir beširdis — 
i tokioj dienoj.
| — Bet neužmiršk, Klary-
•te, kad jis žmogus...
1 — O aš tai ne žmogus? 
Tiek laiko turėjau tavęs 
laukti.

Nedabaigus sakinio, 
trenkė durimis ir išėjo. 
Daktaras grįžo prie ligo
nio. Nors sujaudintas ir 
viduje drebąs, jis ramia 
įgudusia ranka apčiupinė
jo jo blauzdą, kuri buvo 
kiaurai peršauta, išplovė 
ją ir saugiai apraišiojo.
— Gali pasidžiaugt savo 

laime. Ketvirtis colio auk
ščiau, ir gįsla būtų per
kirsta. Tuomet net geriau
siose sąlygose 
mėnesių 
bar...
— Dabar? — karštligin- 

gu nekantrumu. pertraukė 
sužeistasis.
— Už kelių dienų atsipu

si. Beja, kaip jautiesi? Ar 
labai skauda?
— Skaudėjimas tai maž

možis. Bet, aš labai nusil
pęs. Visą dieną nevalgęs.
— Tai mes tuojau aprū- 

pinsim, — tarė daktaras.
Paskambino tarnaitei, 

kad atneštų ligoniui val
gyt. Įsakymas buvo išpil
dytas, ir svečias sėdosi 
užkandžiauti.
— Dabar aš eisiu prie 

šeimos, o tamsta pasistip
rink ir užmiršk savo rū
pesčius. Tai bus geriau
sias poilsis. Už kokios pu
sės valandos aš sugrįšiu.

Nuėjęs prie svečių, dak
taras labai mandagiai at
siprašė už sutrukdymą, 

i Mat, gydytojo pareigos 
kartais padaro nemalonu- 

■ mų.

kojo už prisiųstas po
nioms gėlių puokštes.

“Gerai, 
pamiršau”, 
daktaras. Deja, 
žmonai nenupirko. Jautė 

Įsi labai sumišęs
9

pora
ligoninės. Da-

Jma pinigų. Norėjau už 
■ juos nupirkti žmonai Ka
lėdų dovaną, bet pamatęs 
tave gatvėje sėdintį lesgy- 
vį ir sužalota, pamaniau, 
kad Kalėdų dovana tau 
bus reikalingesnė. Štai ji. 
Imk ir įsidėk į kišenę.

Ir įbruko jam į rankas 
į visą tūkstantinę. Jaunuo
lis tiek sustulbo, kad nė 
nepadėkojo. Žiūrėjo į dak
tarą, lyg užkerėtas.
— Čia dar ne viskas, — 

Įtarė daktaras. — Palūkėk 
valandžiukę, aš tuojau su
grįšiu.

Jis išėjo ir, neilgai tru
kus, sugrįžo, pasiglemžęs 
po pažaste kiek drabužių 
ir turįs rankoje odinį mai
šelį.

— Keliaujant žiemos me
tu, reikia šilto apsiausto 
ir kepurės. Beto, kad ne
kreiptum į save nereika
lingų žmonių dėmesio, 
rankoj turi neštis švarų 
kelionės maišelį. Greitasis 
traukinys išeina už va
landos. Aš pašauksiu ve
žiką ir jam užmokėsiu. 
Bilietą tai jau pats nusi- 
pirksu Na, laimingos ke
lionės.
; Atgavęs kalbą vaikinas 
puolėsi daktarui ant kak
lo.

— Mano išgelbėtojau!... 
Aš niekad nepamiršiu...
— Šios dienos, — dabai- 

gė gerokai susijaudinęs 
daktaras. — Nė aš jos ne
pamiršiu.

Padėjo jam nueiti į gat
vę, pašaukė vežiką, įspau
dė jam į delną pinigų, įso
dino ligonį į vežimą ir ran
ka atsisveikindamas pamo
jo. Tas kilstelėjo kepurę ir 
tuojau ratuose sukniubo. 
Atrodo, kad jo pečiai pra
dėjo krutėti.
— Ar tik neapsiverkė ? — 

susirūpino daktaras. — 
Taip sužeistam perdaug 
jaudintis kenksminga.

Į salioną’ daktaras įėjo 
tokiu nušvitusiu veidu, kad 
uošviai nutraukė pasikal- 

įbėjimą ir nuostabiai į jį 
į sužiuro. Sėdėjusi už piano 
i žmona, atsigrįžo pažiūrėti, 
) dėl kokios priežasties jos 
tėvų pokalbis nutrūko. Ir 
ji negalėjo atitraukti akių 
nuo savo vyro.
— Klaryte, atsiprašau, 

kad taip vėlai tau atnešu

I

Bet

— Kelionei aš turiu. Bet 
vos tik kelionei.
—Taip. Tačiau turi gi 

mintyjo daktaras. Vietoj numanyti, kad nuvykęs į 
džiaugsmo ir sveikinimų,‘svetimą šalį, kol gausi 
kartūs žodžiai ir beveik kur darbą, būsi priverstas 
peštynės. Jam atrodė, kad kurį laiką, 
jis čia nereikalingas. Jie 
vokiečiai — aristokratai,! 
jis kaimiečio sūnus. Kam( 
jam reikėjo eit į tą šei-’gi bepradėsi?
mą? Žmona pradžioje lyg taut ar plėšikaut? Be to, 
jį ir mylėjo. Paskui pra-1 dar tavo žaizda nebus taip 
dėjo viens kitu bodėtis ir greit užgijus. Prireiks ir 
pagaliau šiandien — prieš t mediciniškos paga 1 b o s. 
pat Kalėdas — piktai su-Galvojai apie tai? Negal- 
sikirto. 7
gailestingąjį darbą. Tai štai čia gana stambi su-

o gal ir ilgo
kai savo lėšomis ir butą 
nuomoti, ir maitytis. Ne
turėdamas nė grašio, ką 

Eisi elgė-

Ir už ką^ Už jo i vojai. Tai aš pagalvojau. Į Ka^dų dovaną.

K. Grigaitytė - Graudušienė

RŪPINTOJĖLI
Ką Tu mąstai, Rūpintojėli, 
ties vieškeliu parimęs, 
kai seses mūsų varo 
ten tuoktis su žvėrimis.

Ką Tu mąstai Rūpintojėli, 
apie tą vaizdą klaikų, 
kai motina stirnelių guoly 
nuo “žmogaus” slepia vaiką. 

Ką Tu mąstai, Rūpintojėli, 
apie jaunuolį tvirtą, 
kurs šūviu paskutiniu 
patsai save nukirto.

Ką Tu mąstai, Rūpintojėli, 
apie senelį žilą, 
kur Sibiro taigose 
amžiaus širdis nutilo...

Uošviai krūptelėjo, Kla
ros akyse sužibo džiaugs
mas.

— Tai ne karoliai, ne, — 
tęsė daktaras. Aš jų nepir
kau. Bet už tuos pinigus 
tavo vardu išgelbėjau vie
no jauno patrioto gyvybę. 
Ar ne gera Kalėdų dovana?

Ar tai nepaprasta vyro 
akių išraiška ją sužavėjo, 
ar Kalėdų angelas atnešė 
Kūdikėlio ramybę, — ne
žinia, bet Klara, negalėda
ma nuo vyro akių * ati
traukti, rimtu, graudžiu 
balsu atsakė:
— Gerai pasielgei, bran

gus Edvardai. Tokios pui
kios Kalėdų dovanos dar 
niekad neesu gavusi.

J J. Kmitas.



LietuvISki papročiai Kalėdų Šventėse
A. Žiegis

DARBiyiNt^^

BALFo PIRMININKO
KAJ.EDU SVEIKINIMAS

10

Kūčių rytu senasis lietu- šie metai nėjo. Kūčiose 
vis pradėdavo didžių senu įpratimu turi visas 
švenčių laikotarpį, kurį skolas grąžinti, kitaip ir 
tik Trimis Karaliais ąt- sekančiais metais iš skolų 
baigdavo. Tai būdavo y- bei vargų neišbris. Iki Kū- 
patingasis žiemos švenčių čių turėjo užbaigti visą 
metas, tarpušvenčių var- kūlę, nes po Kūčių — ne- 
du pavadintas. baigtą darbą pasiima nebaigtą darbą pasiima ne-

Su pirmais Kūčių ryto PrašyUs kūlėjas — Vai- 
----- kuris per vieną 

šiaudais 
kartais 

užleidžia 
jauknin 
ir tam,

denas, 
naktį grūdus su 
draugėn sukulia, 
dar raganosius 

metų rugiaiir vjso vie„na"
Jei paskui per suniokoja. Beda

kuris nepasirūpino tarpu- 
švenčiams reikalingų mal-į

gaidžiais senasis ūkinin
kas nėrė pro duris pasi
žiūrėti. koks oras. Jei Kū
čių rytas žvaigždėtas 
ateinančių 
bus geri.
visą dieną saulė šviečia,
bus geras vasarojus. L. , ..... ..
kiek laimės, jeigu paraka- ™
riąis pradedą snigti; ūki- 
ninkas ir bandininkas, 
jauna mergaitė ir senelis 
bitininkas netv e r d a v o 
džiaugsmu — ateinančiais 
metais bus ilgi ir švelnūs 
linai, o bitės turės gerus 
metus ir dideliais spečiais 
spiesis.

Senajam lietuviui ūki
ninkui Kūčių rytas dauge
lį ir kitų rūpesčių nešė, 
ypač jei po kokių nors kingas 
priežasčių su darbais ar daug darbo, 
visu gyvenimu gera vaga gyvulius,

11 11 ■—"'I'.'1' ■■■■«■■■!
Už šitą giesmę šeiminin-'sais vakarais iki Trijų 

kai pavaišindavo Kalėdų Karalių, žmonės svečiuo- 
senelį su visais vaikais. ■ davosi ir nieko, būtinai, 
Vaikai atsidėkodami dar nereikalingo nedirbdavo, 
parodydavo, ką iš Kalėdų Tuo metu nebaigdavo kul- 
senelio išmokę. Jie pa- ti likusios kūlės, nemalda- 
grūsdavo “pipirus”, pa-ivo, moterys neverpdavo, 
šokdavo “Mikitą” ir viso- Pradėjus verpti tarpu- 
kių kitų išmonių parody-1 šventėje, sakydavo, patal- 
davo. Bet jeigu Kalėdų kininkaus raganos ir, pri- 
seneĮiui namai, kaip rei- trūkę ko verpti, išverps 
kiant, neįtikdavo, tai vėl sienų samanas, o negud- 
parodydavo jis, ką gali.iriam žmogui net ir vidu- 
Sušukdavo senelis: Irius...
— Vaikai, namai vana-j Naujų Metų išvakarėse 

gai! Į seniau rengdavo žmonės
Ir pradėdavo visi kelio-j Tęsinys 12-me pud. 

nę per suolus, lovas, pro'-------------------------------
krosnį vienas paskui kitą 
eilute, senelio vedami. 
Toks būdavo Kalėdų se
nelio kerštas, ir labai pik
tas kerštas, mat, visa ap- 
mindavo.

Svečiuotis pradėdavo su
augusieji tik sekančią die
ną. Jaunimas tuomet su
sirinkęs šventas giesmes 
pagiedodavo , įsitaisydavo 
supynęs ir žaisdavo, bet 
nešokdavo iki Trijų Kara
lių, nepriimta šokti buvę.

Trečią Kalėdų dieną taip 
pat švęsdavo ir melsdavo
si už vėles, žmonių ši die
na buvo vadinama “ledų 
diena”, kurią švęsdavo, 
kad laukų vasarą ledai 
nemuštų.

Tarpušvenčių, t. y. vi-

Kalėdų švenčių proga man tenka pasveikinti vi
sus tautiečius, tiek čia Amerikoje, tiek gyvenančius 
kitose šalyse, o ypąč tebevip|?tapčiųs Europos sto
vyklose tremtinius, ųr palinkėti vįsiems ramybės ir 
geros nuotaikos praleisti šią Kristaus Gimimo šventę.

Deja, mes žinome, kad ne visi lietuviai galės jaus
tis laimingais prie Kalėdinės eglutės Kūčių vakare. 
Lietuvių tautos ir visos žmonijos priešas, bedieviškas 
komunizmas, išblaškė mūsų žmones po pasaulį, bruta
liausiais prievartos būdais išardė šeimos židinius, pa
mindamas ir paniekindamas visa tai, ką lietuvis per 
amžius gerbė ir brangino. Šiandieną daugeliui lietu- 

Įvių Kalėdinės eglutės žėrėjimas primins jiems pada-

tvartą baltais šiaudais 
gyvulių šventei pakreikia. 
Ir koks jį paima džiaugs
mas. jei Kūčiose visi gy
vuliai linksmai šoka; tai 
gerą jų sveikatą pavasa
riui ir visiems metams le
mia.

Paskui jis apeina visą 
sodą, apriša šiaudais, ir 
vakare, po kūčių, turi 
tuos medžius (jų šiaudus)' 
miešimu aplaistyti, nesi 
tada jie vaisingi kitais 
metais bus. Jei medžiai il
gai ar kelis metus paeiliui 
vaisių neveda, tokiems 
priraišioja prie šakų bal
tus akmenukus, kuriuos 
visą Adventą po raugins
imų kopūstų statinaite bu
vo pasidėjęs ir Kūčių la
bui juos ten “mitino”.

Kūčių dieną bitininkas 
prikelia biteles ir išklauso 
jų skundus bei rūpesčius. 
Paskiau, joms 
praneša”.

! duonos gabaliuką, 
j cukrumi 
'Sakoma,
Ičias” paruošia, jog segan
čiais metais jo mylimosios 
stiprios būtų ir daug me
daus turėtų.

Šeimininkėms Kūčių ry
tas būdavo tikra darby- 
metė. Apie verpimą jos 

{negauna ir pagalvoti — 
daug darbų turi, o antrą 

;— ir uždrausta. Kas verps 
.Kūčiose, avinukai kvaitu
liu suksis, vėjas stogus 
nu jodys ir pyktelėjus ug- 
inelė gali aplankyti.
■ Kūčių vakare, po gerai 

tai išsiprausę, susirenka 
visi troboje ir ruošiasi pa- 

kūčioms. Apkloja

• visi jie ver
kia. Negalima ir malkų 
skaldyti: Perkūnas visus 
ateinančius metus tran
kysis ir gali namams pa- 
keršyti. Lygiai taip pat 
nemalama: vėjas stogus 
nušiurens arba Perkūnas 
gali tiems namams už- 
malti. jog vieni pamatai 
tepaliks.

Bet ir darbštus, tvar- 
ūkininkas turi 

Jis išleidžia 
iššukuoja ir

j “kūčias 
įdeda mažytį 

stotai 
apibertą, kaip 
“bitelėms kū-

rytą neužtąrnąutą skriaudą, Ir jų mintys ir širdys 
bus nukreiptos į Visagalį Dievą su tvirtu tikėjimu ir 
viltimi, kad priešo siautėjimas pagaliau pąsibaigs ir 
visos ųekąltos aukos bus įvertintos ir męs susilauksi
me teisingumo ir ramybės.

Kartu su sveikinimai* noriu perduoti mano šir
dingiausią padėką visiems bendradarbiams, gerada
riams ir labdaros darbo rėmėjams už jų dosnumą ir 
atjautimą sąvo vargau patekusiu tautiečių. Tikiu, kad 
artimo meilės ir gailestingumo jausmu* lydės jus ir 
toliau.

Visiems reiškiu nuoširdžįus sveikinimus ir linkė
jimus sulaukus šventų Kalėdų!

Kun. Dr. Juoaas >. Monetas,
ĘĄįjFo Pirmininkas.
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Malonu Yra Melstis iš 
Lietuviškos Maldaknygės! 

"Darbininke" Knygyne Galite įsigyti Mdanų 
Uehmskv Sekandg Haldataiyiig:

1. DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS, antroji laida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. "Darbininko" spau
da. 788 puls. —...................   $4.00 iškūrentos pirties ir bąl-

2. RAMYBĖS ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M. Juras. ‘‘Darbininko" spauda. 544 
puslapių ------------ ---------------------------------  $3.00 čioms
ATLAIDŲ ŠALTINIS, trečioji pa taisyta laida. Surinko į plonai Žaliu ir kvepiančiu 
Tėvas Kazimieras Kapucinas. Išleido “Darbininkas". 547 šienu Stalą, dar pusę rez-

raidėmis. ginių padeda ir po stalu 
į (Dievo Avinėlis ateis atsi- 
<gulti) užtiesia balta balta

• staltiese. Jeigu namuose 
- yra mergauti pradėjusių
• " mergaičių ar jaunų mar

učių, kurios jau kūčias vy- 
iro namuose valgo, stalas 
i tiesiamas nauja, nė karto 
: netiesta staltiese.I Į 
I f s? ‘

kūčios.

3.

pusi. Odos apdarai. Didelėmis stambiomis
Kaina $3.75. Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 We»t Broaduay, So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiu $

Adresas

Vardas

ir prašau prisiųsti maldaknygę

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!
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Scuth Boston Hardware, Ine.
J. KLIMAS, savininkas

332A Wcst Broadwav, So. Boston 27, Mass. (į 
į

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

Lietuvių Apdraudos Agentūra
EDMUND F. GAILIUS, vedėjas

BOSTON RĘĄLTY TRUST
Tel. SO 8-2732

.317 E St., Kerte W. Broachvay, So. Boston, Mass.

Linksmiausių Kalėdų Švenčių!
Visiems savo draugams ir 

rėmėjams, 

Silver Cafe 
Silvestras įaveckas, savininkas 

324 West Broadway, 
South Boston, Mass.

Kūčios
— didelė šventė, jog vieto
mis yra ir kūčinė, t. y. di- 

Sjdelė didelė ir balta balta
Į staltiesė, tik Kūčiose tie- 

¥; siama.
Tada ant stalo “guldo 

^[Dievulį” (kryželį) ir deda 
$\jo pyragus. Moterys ver- 
$!da tuo metu žuvis, o vy- 
$ resnieji — pradeda Ad- 
įi ventų ir Kūčių giesmes. 
Jį Po ilgų ir gūdžių balsu at

giedotų giesmių pradeda 
nė kiek ne trumpesnius 
poterius, poterius už visą 
giminę, už visas šeimos 
vėles. Šį vakarą nepapras
ta vėlių diena, visas jas 
turi gyvieji prisiminti, 
kad galėtų grįžti jos namo 
ir pabūti ramios per šven
tes.

Baigę poterius, visi sėda 
aplink stalą. Tėvų vidurin 
sėda vaikai, krikštasuosę 
užima pats šeimos senes
nysis. Jauni, kurie nori 
šiuos namus apleisti — iš
tekėti arba užkuriomis iš
eiti — sėda ant suolelio, 
/‘išeinančiųjų v i e t o n”. 
Samdiniai Kūčių vakarą 
sėda 
kais 
kais 
kaip 
nariai.

Vyresnysis, persižegno
jęs, ima plotkeles, laužia 
ir sako:

‘ — Sulaukėme šventų Kū- 
.čiM-
I — Dieve duokai ir kitų

I c
1

I 
i

drauge su šeiminin- 
arba kartu su jų vai- 
— šeimos viduryje, 
neišskiriami šeimos

jų namai geraišaudo 
neprisimena ir jos pyk- 
taųną. Kai malkos prade
da čypti ir vaitoti, — vė
lės sunkias dienas gyvena. 
Vėlėms į krosnį pila drus
kos ir miešimo, — visa, 
sakoma, vėlių maistui. 
Krosnį kūrenant, lieja ir 
laimę iš vaško, žiūri, kas 
ką nusiliejo. Jei liejinys 
panašus į karstą — mir
tis, jei į žiedą ar vainiką 
—vestuvės. Lazda išėjo—

i

liūdna ir paliegusi senat-į 
vė.

Kūčių vakarą žmonės 
vėlai nueina gulti, palik
dami ant stalo dažnai žva
kę degti, kad grįžusioms 
ir “kūčiojančioms” vėlėms 

baliotis ir nepritrūktų 
švento žiburio.

Su pirmais gaidžiais 
žmonės keliasi, valgo Ka
lėdas ir leidžiasi su visais ; 
vaikais į Piemenėlių mi- , 
šias. Seniau šiose Mišiose . 
vien tik piemenėliai ir < 
vaikai giedodavę, vanązde- < 

. liais, švilpynėmis ir būgnu ; 
pritardami. Pilna bažny- 1 
čia būdavusi vaikų giedo- 1 

. jimo ir alaso, jog net ir 
ausyse spengdavę.

Po daugelio Kalėdų Mi
šių visi namo skubėdavo, 
nes kas pirma namo — 
pirmas su darbais. Namo 
važiuodami, tik virsdavo 
ir virsdavo kupečiais į pu
rų sniegą, kad linai ilges
ni, iki juosmens užaugtų.

Pargrįžus, žmonės, ge
rai, kalėdiškai pavalgę, 
šventas giesmes giedoda
vo, o vaikus — susirink
davo Kalėdų senelis, tikru 
seniu apsitaisęs. Su vai
kais jis eidavo pakiemiui 
ir troboje, pasveikinęs gi
musį Dievą, kalėdinių 
giesmių pagiedodavo. Ne
pamiršdavo jie niekados 
ir pačios senybinės gies
mės, kurios dabar jokiose 
giesmių knygose nerasi.
Paklausykit, vaikeliai maži, 
kokia mano giesmelė graži, 
katrą šią naktį girdėjau, 
kai netoli nuo Betliejaus 
aveles ganiau.

Kai aš sėdėjau aukštai ant 
dos, 

pasdėjęs skripkas ir didžias 
dūdas, 

visi vaikeliai pro mane grūdas, 
vienas po kito numynė kojas. 
Kas gi man daryt!

Linksmų Šv. Kalėdų!

t 
t

Dr. A L. Kapochy
LIETUVIS DANTISTAS

517 E. Braadway, So. Boston
Tel. SO 8-2660

“Darbininke” galima gauti lietuviškų Kalėdinių 
atviručių 15 už $1.00 su prisiuntimu. Užsakymus siųs- 

;kitę tuojau:
“DARBININKAS”,

366 West Broaduay, South Boston 27, Mass.

sulauktenai, 
si ir laužia drauge su šei- 
mininkais. Visi persižeg
noja, pabučiuoja kryželį 
ir pradeda valgyti plotke- 
lę. Po šios bendros plotke- 
lės pradeda Kūčių vaišes. 
Valgo žuvis ir silkę, kisie
lių ir visokius pyragus su 
miešimais ir medumi.

Kūčių metu prasidėdavo 
didieji ateities spėjimai, 
ypač jauniems žmonėms. 
Pirmiausia visi pasižiūri į 
Šešėlį. Kieno šešėlis pra
dingsta arba be galvos — 
kitas Kūčias jau vėle 
šiuos namuos
Traukia iš po stalties 
smilgas — kieno ilgesnė 
ir gražesnė, tas ilgiau ir 
laimingiau gyvens. Jauni-i nereikėtų patamsyje gra
mas puola galvotrūkčiais 
pro duris ir klausosi, kur 
šunes loja; iš to šono mer
gaitėms piršliai “atsiloš”, 
o vyrams — tan kraštan 
keliones ir kitus galus le
mia. Paskiau “suskaito 
glėbiais” tvorų mietus, 
nes jei poromis patenka— 
vestuves lemia, kas lykais 
suglobė — vienstypiu me
telius prasistaibliuos. Ly
giai tos pat reikšmės turi 
ir malkos. Kas suglobė 
porą — poroje kūčios, o 
kam tos dalios neteko — 
senais marškiniais nešios.

Po kūčių, kurių stalo 
nakčiai nenuimdavo, vy
resnysis, paprastai, sene
lis arba tėvas, iš geldelės 
mergaičių batus išnioko- 
ja: kurios pirma ir toliau 
iškrito, ta pirma, kitas 
lenkdamas, ir toliausia iš
tekės. Paskiau išleidžia
mas iš pakrosnės gaidys 
ir žiūrima, kokią laimę 
tas, velnių vejotojas, at
neš. Jam papilama asloje 
visokių grūdų; kuriuos jis 
lesa — tie bus brangūs ir 
derlingi kitais metais. 
Krūvelės prame narnos 
jaunimo vardais;' iš ku
rios lesa — tam laimingas 
ir skubias vestuves žada. 
Na, o paskui daug kartų 
tas giesmininkas nuo sta
lo iki slenksčio išmatuo
jamas. Jei kuriam matuo- 

, jant, duris galva pasiekė 
— iš namų išlėks (ište- 

, kės), jei uodega — už- 
krosnėj sėdės.

Prieš vidurnaktį kuria- 
, ma krosnyje ugnis, verda- 
; mi Kalėdų valgiai, kurie 
su pirmais gaidžiais val
gomi. ~

. kaip dega malkos. Jei 
malkos linksmai traškė- 
damos liepsnoja, namų 
vėlės laimingos ir patena 

i’kintos. Jei malkos piktai bėkite greičiau!

DARBININKO ADMINISTRACIJAI,
Šiuomi siunčiu $1.00 ir prašau prisiųsti man 15 Kalėdinių 

atviručių su vokais.

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

Adresas ............................... ..........................................................

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

VLADAS J. JAKŠTAS
Grosemės Savininkas

308 West 4th Street, So. Boston, Mass.
Telefonas S0 8-1224

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

WALTER’S PUBLIC MARKET
Corner 6th & H St., So. Boston, Mass. 

Parduodame geriausias mėsas ir groserį.
Savas pas savą — pas W. Marcinkų.

Tel. SO 8-0847
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

BEN’S SHOE REPAIRING
Pirmos Klesos darbas 

Kviečiami DPs atnešti savo batus. 
Wt>rk Done While You Wait

146 F St., (Cor. Broaduay) So. Boston, Mass. 
Formerly 412 Broadway

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!
Visiems Lietuviams ir Mūsų Broliams 
Vargstantiems Svetimuose Kraštuose

i
g

bū-

Tuo mętu Žiūrima, Ir aš nupuobau nuo savo būdos, 
visas sudaužiau skripkas ir dū

das.
Ai tu Jonai, tu Steponai. 
Tamošiukai, vaikelhikai.

Vffliam Zinkewicz
Retail A H’hoimle Groceries

Lietuviai, eikite pas savuosius. Pas mus yra didelis Į»asi- 
rinkimas visokių valgomų produktų, švariai užlaikome, 

su malonumu patarnaujame.

17 Arthur Street,
TęL 2254-M Montello, Mass.
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PRAŠO GARANTIJŲ Linksmų šv. Kalėdų!

lJthuaniaa DP Camp No 38,
Kiel-Friedrichsort, 

Germany, British Zone.

Strazdas, Jonas 9. 2. 1914, 
darbininkas! Konstancija 20.
7. 1912; Jonas - Algimantas D J*. Camp DIEPHOLZ, 
20. 5. 1945; Petras 26. 8. 1949.

Rževskis, Stanislovas 
1911, mechanikas; Elena 
1916.

Šlekys, Liudvikas 15. 5. 1886, dencijus 5. 11. 1905,
15. 12. mūrininkas.

Petraitis, Jonas 18. 11. 1896, 
ūkininkas - šaltkalvis; Olga 21. 
12. 1902, žmona; Teodoras 22. 
10. 1932, sūnus; Olga 15. 7. 
1938, duktė.

• Pliskaitis, Arturas 31. 10. 
1913, siuvėjas - radijo mecha
nikas; Ona 31. 12. 1918, žmo
na; Nijolė 2. 
Vanda - Ona 
tė.

I Kymantas, 
1907, darbininkė; 
16. 12. 1932, sūnus; Aldona 8. 
6. 1934, duktė; Edmundą 27. 4. 
1942, duktė.

■ Skopas, Elvyra 13. 12. 1905, 
darbininkė; Apolinaras 3. 1. 
1925, sūnus - darbininkas; Ed

uardas 1. 11. 1931, sūnus; So
fija 3. 6. 1934, duktė; Aldona 
29. 10. 1932, duktė; Genovaitė 
28. 5. 1937, duktė.

Kurapka, Petronėlė 30. 5.
'1905, našlė - ūkininkė; Dalia 
25. 8. 1936, duktė; Vitas 22. 4. 
1941, sūnus.

Vebeliūnas, Kazimieras 3. 3. 
1889, ūkininkas; Josepha 22. 4. 

j 1894, žmona; Vytautas 26. 7. 
j 1930, sūnus.

’ 1902 automechanikas; Elena 
' 17. 7. 1906.
j Pipiras, Mykolas 22. 12. 1885, 
uosto darbininkas; Barbora 13.
1. 1885; Pranas 29. 9. 1911.

8. 9.
1. 3.

Germany, British Zone
Baltrušaitis, Antanina 22. 7. 

1887; Justinas 20. 8. 1898, .sū
nus - automechanikas; Gau

sinus -
ūkininkas; Petronėlė
1900; Izabelė 28. 8. 1927. ‘

Mockus,, Zenonas 29. 12.

Linksmų Šv. Kalėdų!

A. J. Namaksy
Real Estete & Insurance

Office Tel. SO 8-0948

409 West Broadway, 
So. Boston 27 Mass.

Res. 37 Oriole St, 
W. Roxbury, Mass.
Tel. PA 7-1233-W

^4 r v 
¥I

Adv. John J. Grigalus
20 Pemberton Square, Boston

CA 7-0453
Home SO 8-4877

10. 1940, duktė;
22. 4. 1944, duk-

Valerija 1. 3.
Edmuntas

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

JOHN’S HARDWARE
Paints, varnishes, wallpapers and 

plumbing supplies.
Tel. SO 8-3835/

South Boston, Mass.412 West Broadvvay

KETVIRTIS & CO.
Watches - Jewelry - Diamonds - Radios 

Electrical Appliances 
FRIGIDAIRE

*
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i! 
į
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i! 
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Boleslava 
Vidmantas

Kazimieras

Paulina 3. 3. 1918; Sofija 29. 
3. 1887 (motina) šeimininkė.

Jankauskas, Feliksas 13. 2. 
-914, šaltkalvis; Galina 24. 12. 
1917; Egidijus 27. 4. 1946.

Voluckas, Antanas 63 metų, 
ūkininkas.I %

Lithiuuiian DP Camp,

NEISTADT Hohtein, Germa
ny, British zone 

Gartigas, Albertas 1. 11.
1895, ūkininkas; Marija 6. 9. 
1931; Elena 26. 4. 1935; Jad
vyga 22. 9. 1944; Irena 22. 6. 
1946; Richardas 11. 2. 1938.

Sominavičius, Julius 
1905, ūkininkas; Emma 
1910.

Šnelius, Kazimieras 
1914, automechanikas; 
te 12. 8. 1912;
1937; Jonas 29. 10. 1938; Ka
zimieras 9. 3. 1940; Vytautas 
21. 10. 1945; Regina 18. 8.
1941.

Linksmų Šv. Kalėdų!

Emes-
Zigf ridas 8. 8.

Dr. J. F. Antanėlis
OPTOMETR1ST

515 East Broadvvay
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SO 8-4476

9.
9.
6.

6.

Žurinskas, Albinas 5. 4. 1919, 
siuvėjas; Marija 5. 1. 1919; 
Aldona 7. 12. 1940; Marija 23. 
7. 1942; Titą - Ona 4. 6. 1947; 
1884 (motina) šeimininkė.

Kaizeris, Rafaelis 31. 10.
Albinas 11. 8. 1944; Ona 18. 1. 
1889, ūkininkas; Valerija 22. 
12. 1905.

Petekevičius, Matilda 1. 1. 
1904, šeimininkė; Jonas 5. 8. 
1938.

Vasiliauskas, Antonina 22. 
11. 1913 (našlė) ūkininkė; I- 
rena 12. 11. 1938; Henrika 6. 
4. 1944; Manfredas 6. 4. 1944; 
Ona 1. 4. 1945.

Kaizeris, Petras 27. 10. 1907, 
ūkininkas; Adelė 10. 10. 1903; 
Marija 7. 6. 1932; Ona 10. 3. 
1934; Otas 6. 1. 1942; Petras 
19. 1. 1945.

Grunovas, Jurgis 21. 3. 1888,

; Drazdys, Jurgis 13. 2. 1883, žmona; Romualdas 27. 2. 1948,
ūkininkas; Uršulė 15. 9. 1879, sūnus; Dalia 4. 6. 1949, duktė,
žmona; Antenas 5. 9. 1915, ū- LakaČiauskas, Antanas 21. 7. 
kininkas; Eugenija 2. 4. 1915, 1904, darbininkas; Marija 10.
žmona; Valentinas 26. 10. 3. 1911, žmona; Regina 12. 12.
1940, sūnus; Eugenija 20. 12. 1934, duktė.
1942, duktė; Aldona 28. 12.i
1948, duktė. Irena Protusevi- 
čius 12. 4. 1937, podukra.

ūkininkas; Marija 7. 3. 1898; 
Algimantas 28. 7. 1928.

D. P. Camp, DIEPHOLZ, 
Germany, British Zone

Pleškys, Antanas 6. 12. 1900, 
ūkininkas - dailidė; Eleonora 
8. 3. 1906, žmona; Remigijus - 
Mindaugas 8. 1. 1937, sūnus; 
Birutė 23.

Skirpstūnas, Antanas
1899, ūkininkas; Olga
1900, žmona; Irena 15. 5. 
duktė; Algimantas 3. 3. 
sūnus.

Rėvas, Marija 8. 11. 
našlė - ūkininkė; Jonas 
1931, sūnus; Elena 17. 6. 1937,į 
duktė; Ona 26. 7. 1939, duktė.

Paulauskas, Josepha 17. 5. 
1912, našlė - ūkinnikė; Brigy- 
ta 8. 5. 1938, duktė; Petronėlė 
10. 4. 1941, duktė.

Palejenė, Marija 10. 5. 1886,' 
motina.

1. 1939, duktė.
12.
23.

Snarskis, Otilija 19. 11. 1906, 
ūkininkė; Marija 4. 4. 1936, 
duktė; Antanas 24. 5. 1937, sū
nus.

Laukaitis. Angelė 12. 2. 1907, 
našlė; Algimantas 17. 5. 1936, 
sūnus; Johanna 28. 8. 1939, 
duktė.

Visockis, Antanas 1. 5. 1909, 
į ūkininkas; Joanna 9. 3. 1925, 
žmona; Antenas - Algimantas 

■ 27. 9. 1946, sūnus.
Savickas, Adolfas 26. 3.

j 1894, elektromechanikas - siu
vėjas; Josepha 28. 1. 1904, 
žmona; Kazimieras 28. 3. 1935, 
sūnus; Juozapas 18. 6- 1936, 
sūnus.

Žydavičius, Kazimieras 4. 3. 
1907, ūkininkas; Stanislova 13. 
9. 1917, žmona; Nijolė
1936, duktė; Evaldas
1937, sūnus; Rimvydas 
1939, sūnus.

Lietuvninkas, Jonas 
1914, ūkininkas - malūninin
kas; Ona *16. 2. 1921,, žmona; 
Juozapas 21. 4. 1939, sūnus; 
Gediminas 16. 4. 1940, sūnus; 

’ j Albinas 12. 3. 1945, sūnus; Jo- 
1905 anna *0- duktė; Ire-

5 na 13. 10. 1946, duktė.
Kutka, Jonas 2. 1. 1925, ūki

ninkas; Albina 10. 3. 1926,

9.
30.
10.

6.

Galinaitis. Augustinas 8. 9. 
1918, ūkininkas: Adelė 24. 12. 
1921, žmona; Kliaudija 13. 7. 
1941, duktė;
Birutė 10. 3.

Laukaitis, 
našlė; Jonas
nūs - darbininkas.

Zita 7. 9. 1947,
1949, duktė.
Ona 7. 11. 1890, 
30. 10. 1931, sū-

Linksmiausių šv. Kalėdų 
ir Laimingiausių Naujų Metų 

Visiems Kostumeriams ir 
Draugams

Vladas Paulauskas
Vlado Paulausko buėemėje 

galite gauti geriausios rūšies 
mėsų ir kitų valgomų produktų. 
573 Latvrence St., Louell, Mass.

Tek 2-7361

7.
16.
27.

29.

9. 
6.
4.
8.
9.

9.
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BRAE BURN CALENDAR CO
Richard L. Doyle Joseph F. Mulligan

CALENDARS and NOVELTIESNELEISKIME UŽGĘSTI 
Lietuvių Kultūros Žiburiams! 

Kultūros Žurnalo 1
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 (l’-S.A.)

409 Broadvvay, South Boston, Mass
Telephone SO 8-2766

Nuoširdžiai Sveikina

Leveckis, Gediminas 6. 8. 
1905, siuvėjas - dažytojas; An
tanina 9. 11. 1905, žmona; Vy
tautas 3. 1. 1930, sūnus; Biru
tė 23. 1. 1931, duktė; Regina
4. 8. 1934, duktė; Romualdas 
15. 12. 1936. sūnus.

Ūselis, Adomas 16. 2. 1901, 
stalius; Ona 22. 2. 1904, žmo
na; Ona 19. 3. 1929, duktė.

Abramavičius, Povilas 28. 1. 
1899, ūkininkas - stalius; Bo
guslavą 16. 2. 1904, žmona;
Pianas 2. 4. 1934, sūnus.

Derančius, Petras 29. 6. 1895, 
ūkininkas; Adelė 19. 7. 1902, 
žmona; Juozas 3. 11. 1929, sū
nus; Janina 14. 10. 1932, duk
tė; Eugenijus 15. 12. 1939, sū
nus.

Bliumfeldas, Vytautas 1. 
1898, ūkininkas; 
8. 1905, žmona;
5. 1925, sūnus.

Ramanauskas,
12. 1900, ūkininkas - dailidė; 
Jadvyga 17. 2. 1908, žmona; 
Kazys 23. 9. 1928, sūnus; Joa
na 10. 1. 1931, duktė; Jadvyga 
24. 6. 1936. duktė.

Navikas, Ladislovas 23. 
1906., ūkininkas; Petronėlė 
4. 1910, žmona; Birutė 
1926, duktė; Genovaitė
1937, duktė; Vytautas
1938, sūnus.

Maruškevičius, Teresė
1920, darbininkė; Alina 19. 10. 
1943.

Macaitis, Teklė 2. 1. 1910, 
darbininkė; Sigitas 5. 2. 1940, 
sūnus.

Jasinskas, Felicija 29. 11.
1908, našlė; Marija - Aldona 
20. 3. 1932, duktė; Elena - Bi
rutė 28. 5. 1935, duktė; Bene
diktas - Kaributas 12. 2. 1938, 
sūnus.

Kerys, Jurgis 6. 2. 1902,
darbininkas; Eugenija 9. 1.
1909, žmona; Algimantas 28. 
10. 1928, sūnus; Romualdas 16.
1. 1930, sūnus; Danutė 11. 5. 
1946, duktė.

Lithuanian DP Camp No 38, 
Kiel-Friedrichsort, Germany, 

British Zone
Strakšys, Antanas 27. 8.

1917, batsiuvys; Morta 28. 6. 
1925; Ladislovas 2. 12. 1946; 
Marija 23. 4. 1948.

Sinica, Hipolitas 4. 9. 1895, 
batsiuvys; Apolonija 19. 4.
1905; Richardas 12. 3. 1931; 
Marius 9. 5. 1942.

Lopetienė, Ona 15. 7. 1912, 
siuvėja.

Lithuanian DP Camp Blom- 
berg, Germany, British zone 
Razminas, Marcelė gim. 1912, 

ūkininkė; Simonas 1932; Irena 
1934.

Šidlauskas, Alfonsas 16. 10. 
1923, ūkininkas; Joana 6. 3. 
1920; Algimantas 5. 4. 1946; 
Zita - Stefanija 29. 9. 1948.

Gudaitis, Antonina 22. 3.
1884 (našlė) ūkininkė; Juoza
pas 19. 7. 1930; Jonas 27. 8. 
1925, stalius.

Chainauskas, Raimundas 13.
2. 1921, stalius; Joana 29. 7.
1921.

Henningas, Leopoldas 16. 5.
1918, tekstilės darbininkas;

(! į i379 Wes Broadvvay South Boston, Mass. L
Tel. SOuth Boston 8-4649
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BROADWAY LIŲUOR MART
LIQUOR RETAILERS

John Gerulio, Jr., Mrg. Tel. SO 8-9570
391 West Broadway South Boston, Mass.

t

$
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LIETUVIŠKA KEPYKLA
K. PLEVOKAS, savininkas

Kepame visokios rūšies duonas, pyragus, pyragaičius, 
Birthday keiksus ir tt.

530 E. 8th Street, So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-6796

BLINSTRUB'S 
VILLAGE and GRILL 

Mes esame visuomet pasiruošę nuoširdžiai 
pasitikti svetelius bei viešnias ir juos nuošir
džiai pavaišinti skaniais valgiais ar gardžiais 
gėrimais.

Turėsime specialiai gražią programą. ' 
Kviečiame visus!

Kampas D Street Ir Broadmy, So. Boston.
Rezervacijas galima užsisakyti 

Telefoną SO. 8-4535

JAMES STRIGUNAS, »
Stambus So. Bostono lietuvis biznierius ir sa- 
vininkas L Street Tavern, nuoširdžiai sveiki- 
na visus draugus, prietelius ir rėmėjus ir lin- 

ki linksmiausių šventų Kalėdų švenčių!

BOSTON, MASS.

Linksmiausių Kalėdų 
ir Laimingų Naujų Metų 

Visiems Mūsų 
Kostumeriams 
ir Draugams! 

B. Koraitis
ir



Antradienis, Gruodžio 20, 1949 = J2

Lietuviški papročiai Kalėdų 
šventėse

Pradžio lU-nie pusk

“kūčeles”. Be pasninko 
valgydavo jau per dieną, 
o vakare valgydavo vėl 
plotkelę ir kviečius su 
miešimu, šaukdavo namų 
vėles ir iš malkų degimo 
spręsdavo apie jų likimą. 
Tą vakarą spėdavo lygiai 
taip pat ir savo ateitį, ką 
darydavo ir per Kūčias. 
Vidurnaktyje, daugelyje 
kaimų, aptaisydavo du 
vyrus: vienas buvo jau
nas — Naujieji Metai, di
deliu maišu nešini, o kitas 
— Senieji, suvargę, tuš
čiu ir kiauru maišu. Senis 
lankydavo visą kaimą (o 
kaimas rinkdavosi keliuo
se namuose) ir pasakoda
vo, ką gera šiemet jis da
vęs. Su gaidžiais senis pa-

Kaimas gy-
Naujų Metų

Metų dieną,

menis. Per kaimą, Naujus 
Metus lydėdami, jauni 
žmonės nešdavosi kačer- 
gas, šakes, krosnies dang
čius, pūsdavo stebules bei 
šaudydavo, 
vendavo 
triukšmu.

Naujųjų
grįžtant iš bažnyčios, jau
nimas lygiai taip pat lenk
tyniaudavo, kaip darė per 
Kalėdas senimas, ir “par
veždavo” snieguotus li
nus, nes juo daugiau kar
tų virstama, juo daugiau 
sniego, juo geresni ir li
nai. Aplamai, Naujieji 
Metai'— jaunimo šventė.

Naujųjų Metų oras turi 
ir lėmimus. Graži, saulėta 
diena pranašauja gerus ir 
metus. Rugeliai bus geri

kratydavo jau kojas, -I *
pasirodydavo jaunuolis ir ~
žadėdavo laimę. Tuo metu 
visas kaimas poškėdavo, 
jaunimas tarškindavo vi
saip statiniais tvoras, klė
čių sienas ir priemenės ak-

sios dienos nieko gero ne-
• žada, nusmurgusi (pro de
besis pasirodanti ir neaiš
ki saulė) neša nusmurgu
sius ir metus.

Seniau tradicinis Nau
jųjų Metų valgis būdavusi 
kiaulės galva, 
kiaulės galvos 

! Naujus Metus,
Linksmiausių šv. Kalėdų 

ir laimingiausių Naujų Metų 
Visiems Kostumeriams ir 

Draugams

Antanas Daukantas
Mūsų krautuvėje parduoda

ma pirmos rūšies valgomi pro
duktai. Pasinrikimas platus. 
Kviečiame atsilankyti.

DAUKANTAS MAKKET
187 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

Tel. KI 7-8533.

Kas be 
pradeda 
iki kitų 

metų mėsos nepritemps.
Trijų Karalių šventes 

pradėdavo seniau iš vaka
ro, užrašydami kreida ar
ba anglimi tris kryžiukus, 
o daugelis ir karalių rai
des. Vakare, lygiai ir per 
dieną, vaikščiodavo Trys 
Karaliai, gražiai pasirėdę 
vyrai, su šiaudų 
'mis, popieriukais 
tomis, giedodami 
Kalėdų ir kitas paprastas 
su “Kalėdos” priedainiu 
giesmes, daug pasakodavo 
niekų, būdavo žmonių lau
kiami ir vaišinami. Vaka
re susirinkęs viso kaimo 
jaunimas pradėdavo šo
kius ir šokdavo iki gerų 
išnakčių.

Trijų Karalių šventės 
papročiais baigdavosi tar- 
pušvenčiai, ir prasidėda
vo nauji darbai, o mergai
tėms daug žadantis “mė- 
siedas” su piršliais ir ves
tuviniais žvaguliais.
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«Puikiausia Kalėdų Dovana

1

M

Tai Laikraštis ‘‘Darbininkas
Prieš Kalėdų šven

tes visi galvoja, suka 
galvas ką Čia nupir
kus savo giminėms 
ar draugams dovanų. 
Puikiausia dovana ir 
ilgiausiai bus įver
tinta, tai laikraštis 
“Darbininkas”, kuris 
per visus metus ap
lankys jūsų giminai
tį ar draugą du sy
kiu į savaitę. Taigi, 
nieko nelaukiant už
sakyk jį dabar! Metams kainuoja tik $5.00; pus- 5 
sei metų — $2.50. J

•DARBININKO" ADMINISTRACIJAI:

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

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

Adresas ...................................... .............................. .....
M

A. Vilainis
MANO ŠIRDIS TEVYNEJE

kepurė- 
išpuoš- 
šventas

KAM KALĖDOS, O VARGŠUI 
TREMTINIUI...

Vieninteliu paramos šal
tiniu Vokietijoje lieka tik 
BALF ir Liet. Raudonasis 
Kryžius, kurie pagal savo 
išgalę tuos ligonius šel
pia. Didžiausią aukų dalį 
suaukojo amerikiečiai lie-

Besiartinančių Kalėdų 
švenčių ir Naujųjų Metų 
proga kiekvienas prisime
na savo artimuosius, myli
muosius, gimines, drau
gus ir prietelius.

Ir laimingiausioji lietu
vių dalis Amerikoje prisi- tuviai, ten toli už vande- 
mena nelaiminguosius Eu-.nynų sunkiai dirbantieji 
ropoję.

Į BALF įstaigas Miun- vių tradicijoms. Atsisakę' 
chne, Pasinge, Hanau,' sunkiai uždirbto

Rastatt bei aukoja

tautiečiai, ištikimi lietu-!

I

miršiąs savo geradarių. 
Dabar jau apsipratęs, vie
ną kitą šimtinę dolerių e- 
sąs pasidėjęs ir į banką, 
juodai dienai.

raudo- — Taigi, — kalbėjo baig
damas hanavietis. —Nors 
; užmerki akis, ir vistiek 
matai savo gimtąją žemę. 
Aną naktį sapnavau pa
vasarį. Žiūriu — tik sula
pojo klevo šakos. Jos ju
da, linguoja, mojuoja. 
Gandralizdyje gan d r a s 
kalena raudonu snapu. 
Paskui, rodos, viskas lyg 
pritemsta... Tad iš koply
tėlės pasikelia Rūpintojė
lis, eina per laukus, bals
vą šviesą

Linksmų Šv. Kalėdų!

Dr. Paulina Luzackas
LIETUVE GYDYTOJA

Cambridge, Mass.

Linksmų Šv. Kalėdų!

dolerio, > 
Detmolde, Rastatt bei aukoja jį nelaimingie- j 
Reutlingene, Grohn - Bre-|siems, kuriems reikalingi 
mene kur kartu yra ir Į ir brangūs vaistai, ir ge-; 
Lietuvos Raudonojo Kry-jras maistas, bet ko jie’ 
žiaus Generalinių Įgalioti-.patys be amerikiečių pa- 
nių Įstaigos, kasdien atsi- ramos įsigyti neišgali, 
lanko naaalhoa nraaanoinl Tjems samaritiečiams 

lietuviams, kurių aukomis 
dalinamos paramos Gau- 
tinge esantiems tautie
čiams tariame širdingiau
sią ačiū.

Už suteiktąją paramą 
lai jiems atlygina Vieš-, 
pats duosniąja ranka.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų! 
'Metų proga linkime jiems 
daug sveikatos ir laimin
giausios kloties.

Gautingo sanatorijos 
lietuvių pacientų vardu: 

(Pasirašė keturi atstovai).” 
Brangūs Tautiečiai, siųs

kite Jūsų aukas ir dova
nas tremtiniams per: 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street,

Brooklyn 11, N. Y.

j

lanko pagalbos prašančių 
ir jos reikalingų šimtai 
tautiečių. Jie yra ligoniai, 
ilgesnį laiką sulaikyti e- 
migracinėse stovyklose, 
dalis palūžusi dėl sunkių 
darbo ir gyvenimo sąlygų 
grįžusi iš Anglijos ar Bel
gijos ir visi, kurie jau ne- 
bepriimami į DP stovyk
las. Prašo šalpos atbėgu
sieji iš rusų zonos, prašo 
jos išblyškę pasiryžę prieš 
emigraciją studijas baigti 
studentai, vieniši be šei
mų seneliai, našlės su 
mažais vaikučiais ir kito
kių vargų bei nelaimių 
prislėgti žmonės.

Visi jie reikalingi pagel
tos, o BALF turimi ištek
liai yra jau labai maži, y- 
pač kai juos reikia kas
dien dalinti tūkstančiams 
varguolių.

Šelpiamųjų prisiunčiami 
jaudinantys padėkos pa
reiškimai geriausiai įrodo 
BALF vykdomo šalpos 
darbo vertę.

Charakteringesnės pa
dėkos ir pateikiame mielų 
aukotojų bei visų kitų lie
tuvių žiniai.

Gaut ingo

1

George C. Stukas
PHOTOGRAPHER

453 W. Broadvay, So. Boston
Tel. SO 8-2029

Didelė, raudona saulė 
iškyla virš Chicagos did
miesčio dangoraižių. Gat
vėmis skuba, bėga auto
mobiliai. Gatvių susikirti
muose blyksčioja
nos, žalios ir gelsvos rū
pestingos akys. Gatveka
rių vielos žarsto ugnies 
kibirkštis. Prie vieno šali
gatvio stovi kudluotas, 
rudas šuo. Jis taikosi, 
kaip nors perbėgti į kitą 
gatvės pusę. Tačiau auto
mobiliai vis bėga ir bėga, 
triūbija, ir kelias vis už
imtas.

Reklamos, lig pačios ei
na pro akis.Sietyno žvaig
ždės driekias vainiku.Vis- 
kas mirga, juda, sukasi. į Ištiesiau rankas, suktelė- niai rašo: 
Vaizdas vaizdą keičia. Tik jau ir nubudau... Ryto me- 
saulė, vis neiškrypdama į tą sapną papasakojau ir vykios, 
iš dangaus kelio, lėtai ko- • tyliai pasakiau, kai Lietu- kultūrinis gyvenimas. Tū
pia į mėlynų skliautų erd- va prisikels grįšime palai- sta juokas, žaidimai, cho- 
vę...

9
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Džiovininkų
skleisdamas... sanatorijos lietuviai ligo-

doti ten savo senus kau- 
Prie Cicero gatvės įli- lūs.

pa į gatvekarį vėl keletas
žmonių. Jie visi darbo rū- darbovietėje. Mašinos vėl

Už valandėles jau buvau

(“Žiburiai”) ^ais- Su pietų užkandžiais|ūžė, dainavo.

*

I§
117 U. Broadvvay, SO 8-4295, So. Boston, Mass.
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THE FAMILY SHOE STORE

Įvairus čeverykų pasirinkimas

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, savininkas

220 E St., Tel. SO 8-8141 So. Boston, Mass.

Linksmiausių Kalėdų Švenčių!

Peter & Diek Tavern
Didelis pasirinkimas įvairių gėrimų. 
Patarnavimas malonus ir mandagus.

Petras Jarvis ir Richard Šležas, 
savininkai 

208 West Broadvvay,
South Boston, Massachusetts

“Tuštėja tremties sto- 
Miršta lietuvių

9

iROCCO and CHARLES FINI, Reg. Pharmacists !>
&
* 

♦i 
i!JSo. Boston, Mass. •!§
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FINI DRUG
Tel. SO 8-2*54

290 VVest Broaduay,

Mano ben- 
rankose. Kartu su jais įli-!dradarbiai savo išvaizda 
po ir senyvas vyras. Jo ju-iįdomūs žmonės. Kepleris 

jo veido išraiška, liesas, išdžiūvęs — vieni 
jis ne tik kaulai; veidas išbalęs, a- 

kys įkritusios, nosis kun-

dėsiai, 
išdavė jį, kad 
dypukas, bet ir lietuvis.
Kai jis atsisėda šalia ma- pa. O Dreksas — riebus, 
nęs, drąsiai paklausiu: j storas, nutukęs, už kiek-
— Tur būt, mielas, sku-; vienų durų, praeidamas

bi į darbą? kliūva. Jis raudonas, vis
— Taip... Sakyk, iš ku-(kramto taboką. Kai eina, 

rios kempės? — Veidas;vos juda, kaip kokia ma- 
matytas, bet nebeprisime-^sė. Jie visada dirba tylė- 
nu. Gal iš Hanau stovyk- J-~- 
los?..
— Ne. Iš Kasselio... Taip 

sakant artimiausi kaimy
nai. Juk vokiškosios in-

darni, tačiau, kai antra
dienį gauna “pėdę”, jų 
veidai pralinksmėja, pra
byla. Iškeitęs čekį, Reple- 
,ris skaito pinigus net prie 

i fliacijos laikais pavažiuo- darbo stalo. Dreksas žiūri 
į ti porą šimtų kilometrų— su šypsena ir, nutraukęs 
! nieko nereiškė. Ten ir at- darbą, klausia: 
! gal kainuodavo apie pen- 
I keta amerikoniškų cigarė- 
■ čių.
• — A, anais laikais... Ir 

mano sūnus važiuodavo 
už Reino vyšnių, ar kriau
šių vieną kitą kilogramą 
nusipirkti.

Žodis po žodžio išsikal-i 
bėjome su vargo dienų; 
bičiuliu. Jis papasakojo,! 
kad jau šeši mėnesiai, kai 
Amerikoje. Jį atsikvietė,1 
visai svetimi, ne giminės 
—• lietuviai. Iš stoties par
sivežė automobiliu. Davė 
valgyti, kambarį, drabu-i 
žiu, padėjo surasti darbą. 
Jam net senam tas jų šir
dies gerumas ašaras iš
spaudęs. Kol gyvas neuž-

rai. Viskas kas jauna, 
sveika — už vandenynų. 
Vokietijoje lieka tik ne
galintieji emigruoti. Jų 
tarpe daug ligos paliestų.

Netoli Bavarijos sosti
nės Miunchen, Gauting 
sanatorijoje yra nemažas 
lietuvių būrelis. Likimas 
pastojo jiems kelią emi
gracijai. Giminės ar pa
žįstamieji jau išemigravo. 
Sanatorijos lank y t o j ų 
skaičius irgi mažėja. Ir 
lieka tie žmonės vien su 
savo juodom mintim ir 
žiauria praeitimi...

— Repleri, kur tu dedi 
pinigus?..

į — Į banką. Taupau, mes 
su dėde žadame vėl iš 
naujo pradėti biznį...

Dreksas, tada pradeda 
juoktis. Juokiasi taip gar
džiai ir garsiai, kad net, 
rodos, ir mašinų ūžimo 
nebesigirdi. Paskui, už
baigdamas paglosto savo 
pilvą ir baigia pokalbį iki 
kito antradienio, pridur
damas pilvas tai yra ma
no bankas.

Grįždami vakare, iš dar
bo, mes vėl pamatome, 
gęstančią saulę. Vakarų 
pusėj dangus parausta, 
pašiau ksuoja. Kai sute
mos apsiaučia dangų, nuo

I

miesto pakyla didelis di
delis raudonas gaisras... 
Tada vėl slenka pro akis 
reklamos. Šviesos mirga, 
žaidžia. Automobiliai vėl 
bėga triūbija. Gatvekarių 
vėlos viršui sklaido ki
birkštis. Tada seki aki
mis, mąstai, galvoji
— Chicaga! 

mano daug 
mieste! Tavyje aš radau 
prieglaudą ir laisvę. Tu 
mane trauki, vilioji. Aš 
tave noriu pamilti visa 
širdimi. Tačiau tavo didy
bei aš galiu nulenkti tik 
savo galvą, širdis mano 
ne čia... Mano širdis tėvy
nėje... Aš tikiu jos prisi
kėlimo pavasariu. Aš dar 
grįšiu kada su pavasario 
paukščiais.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

Montello Package Store, Ine.
ir jo managerius ANTANAS YANKCNAS. nuoširdžiai 

sveikina visus savo kostumerius ir rėmėjus ir linki 
linksmiausių švenčių.
Tel. Brockton 7748

19 Arthur Street Montello, Mass.

. . • A • •- • •

j LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!
K Tel. SO 8-6899 Free Delivery
Į VILLAGE MARKET
’j Mike IVassan, Prop.
e Fresh Meats - Groceries - Vegetables

332 Mest BroadvvaĄ, South Boston 27, Mass.

«
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Naujasai 
milijonini

Kas leng\*ii patiki blo 
gu žmogumi, tas lengva 
darosi pats blogas.

Garfield.

?!

Linksmų Šv. Kalėdų!

INTERNATIONAL CAFE

315-317 W. Broadway, So. Boston, Mass.

PRANAS KAZVADAliSKAS



Antradienis, Gruodžio 20, 1949
er DARBININKAS

Intelektualu maištas
George Orwell

Iš dienraščio "Manchester Evening News"
(Tęsinys)

Matome, kad pati prob
lema yra tokia: ar paci
fizmas yra suderinamas 
su materialinės gerovės 
siekimu, ar ne. Jei pagei-, 
daujama aukšto gyveni
mo standarto, reikia tu
rėti kompleksinę, indus
trinę bendruomenę. Bet 
tai reiškia planavimą, or
ganizaciją ir prievartą, 
kitas žodžiais tariant — 
valstybę su jos kalėji
mais, policija ir neišven
giamais karais. Kraštuti
niai pacifistai sako, kad 
iau vien valstybės buvi
mas nesuderinamas su 
tikrąja taika. Kas kaip 
galvoja, jokiu būdu nega
li tikėti visišku ir greitu 
bendruomenės
nimu. Pacifistų, kaip ir 
anarchistų, idealas būtų 
įgyvendinamas — jei aps
kritai galimas įgyvendinti 
tik dalimis. Todėl jie jau 
daugiau kaip 100 metų y- 

į 
IŠI

agra-

atsinauji-

ra sužavėti stiprios 
rinės bendruomenės idė
jos, kupos ribose, maž
daug miesteliais, galėtų 
gyvuoti bendruomenė be 
klasių ir be

Tokios 
yra tikrai 
Rusijoje ir 
amžiuje. 
Vokietijoje tarp 
pasaulinių karų ir Ispani
joje trumpą laiką pilieti
nio karo metu. Paskuti
niais metais kažką pana
šaus bandė Anglijoje ka
ro tarnybos nepripažįs- 
tančiųjų mažos grupės. 
Norima ne iš visuomenės 
pabėgti, bet įkurti tam 
tikras dvasines oazes, pa
našias į viduriniųjų am
žių vienuolynus, iš kurių 
palaipsniui plistų nauja 
pasaulėžiūra.

Tokių bendruomenių 
dilema yra ta, kad jos nie
kada nebūtų tikrai nepri
klausomos išorinio pašau-

smurto.
bendruomenės 
egzistavusios: 
Amerikoje 19 

Prancūzijoje ir 
abiejų

Clinton Savings Bank

A Mutual Savings Bank

Linksmų Šv. Kalėdų!

i
1 Clinton

/

Massachusetts

Athol Savings Bank

Season’s Greetings

Gas Is The Better Fuel

Season’s Greetings

i

Ja

i 01d Colony Gas Company
Z£i
g
B Braintree,

Athol, Mass

lio ir galėtų egzistuoti tik 
tol, kol valstybė, jas lai
kanti savo priešu, teiktų
si jas pakęsti.Šis priekaiš
tas platesne prasme tinka 
visam pacifistiniam sąjū
džiui.

Jis gali gyvuoti tik ten, 
kur jau yra tam tikras 
demokratijos laipsnis. To
dėl pacifizmas turi ten
dencijos silpninti jam y-1 
patingai palankias val
džias ir socialines siste
mas. Nėra jokios abejo
nės, kad pacifistinių idėjų 
vyravimas Ang lijo j e, 
Prancūzijoje ir Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse 10 
metų prieš karą padrąsi
no fašistiškąjį užpuoliką. 
Atrodo, kad anglų ir ame
rikiečių pacifistai jausmų 
atžvilgiu prieš kapitalisti
nę demokratiją dažnai 
priešingiau nūs i s t a t ę, 
kaip prieš totalistines sis
temas. Bet jų kritika ne
gatyve prasme yra buvusi 
naudinga.

Teisingai jie visą svorį 
nukreipė į tai, kad dabar
tinė bendruomenė, nors 
joje ir nesišaudoma, nėra 
taikinga.

PABAIGOS ŽODIS
Apie ką rašytojai, meni

ninkai ir mokslininkai 
šiandien kalba, tai reiškia 
daugiau ateities, kaip da
barties sąjūdį. Matome, 
kad didėjanti valstybės 
galia sukelia didelį nusi
vylimą ypač tiems, ku
riems ji dar prieš 10 ar 
20 metų tebereiškė pažan
gos garantiją. Bet šita 
idėja pagavo ir dalį pub
likos; dar burtai, kylą iš 
tokių sąvokų, kaip nacio
nalizavimas ir planavi
mas ir įsivaizdavimas, 
kad ūkiniam saugumui 
gali būti beveik viskas 
paaukota, tebelaiko mi
nias užbūrę ir dar jie, tie 
burtai gali net dar padi
dėti.

Pavaizduotos antitotali- 
tarinės tendencijos tarp 
intelektualų nėra lygiai 
pasiskirsčiusios. Rašyto
jai ir menininkai totalita
rinę valstybę atmeta daug 
griežčiau, kaip gamtinin
kai ir technikai. Mes turi
me kai kurių gamtinin
kų, aklai garbinančiųjų 
Rusiją ir net pasiduodan
čių jų komunistų partijos 
disciplinai, tuo tarpu kai 
įtakingieji rašytojai, tiek 
dešinieji, tiek kairieji, 
niekada nebuvo ištikimi 
linijai. Į kiekvieną valsty
bės globą, net jei jiems 
reikalinga ir valstybės ū- 
kinė pagalba, jie žiūri su 
nepasitikėjimu. Priešin
gai, didžioji gamtininkų 
dalis gali iš valstybės ti
kėtis savo darbui lengva
tų, kurios, be to, retai ka
da nukreipiamos į pavie
nius asmenis.

Politinis sąjūdis tu
ri būti ne vien idėjos iš
raiška: jis turi atstovauti 
ir gyventojų dalies mate
rialinius interesus, nes 
kitaip nebus galima suda
ryti organizacijos. Angli
joje, kur tėra tik dvi įta
kingos partijos: darbiečių 
ir konservatorių, niekada 
nėra nepavykę bandymai 
įkurti naują partiją, nes 
ji atstovaudavo tik dalį 
interesų. Net komunistų 
partija, neatsižvelgiant į 
Sovietų Rusijos prestižą, 
niekada neturėjo daug ša
lininkų ,nors jos įtaka 
kartais labai išsiplėsdavo.

Reikia atsižvelgti ir į 
laiko faktorių. Prieš 50 
metų socialistas išėjo are- 
bon kaip beviltiško daly
ko gynėjas, tauškalius,

MIELOS AMERIKOS LIETUVES!
Lietuvių Moterų Tremtinių Vyr. Komitetas Eu

ropoje sveikina Jus ir Jūsų šeimas su šventomis Ka
lėdomis ir Naujais Metais, linki sveikatos bei sėkmės 
Jūsų asmeniškuose reikaluose ir lietuvių tautos gel
bėjimo darbe.

Šia proga dėkojame Amerikos lietuviams už bro
lišką paramą, teikiamą esantiems tremtyje tautie
čiams. Jūsų parama maistu, rūbais ir visa kuo kitu, 
siunčiama per organizacijas, bei asmeniškai pažįsta
miems ar nepažįstamiems, žymiai palengvina lietuvių 
tremties gyvenimo naštą, palaiko mūsų gyvybinius 
reikalus, sveikatą, jėgas ir stiprina mūsų dvasią.

Šių metų sparti emigracija paėmė iš mūsų tarpo 
pačius sveikiausius, darbingiausius asmenis. Tremty
je ir toliau turės pasilikti seneliai, ligoniai ir kiti ne
galintieji emigruoti. Jų tremties gyvenimas bus dar 
sunkesnis negu dabar. Jie ir toliau bus dar labiau rei
kalingi Jūsų, senųjų Amerikos lietuvių, o taip pat ir 
neseniai atvykusiųjų į Ameriką, buvusių tremtinių, 
paramos. Tikimės, kad kiekviena geru noru skiriama, 
kad ir maža auka, perdaug neapsunkins Jūsų, o liku
siems Europoje broliams ir sesėms ji bus gyvybės iš
laikymo vertės.

Mes lietuvės moterys tremtinės iš anksto nuošir
džiai dėkojame už Jūsų didelį atjautimą savo tautie
čių, pasiliekančiųjų Europoje.

Lietuvių Moterų Tremtinių
Vyr. Komitetas Europoje.
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Ctorge G. Engei

TeL 1000 Athol, Mass. ;Į
Plumbing — Heating — Sheet Metai Work — Oi! Burners £

M-

Vokietija,
Sshw. Gmuend, U. S. Zone

arba maištininkas, visuo
menės vadų nemėgstamas, 
o masių beveik ignoruoja
mas. O šiandien suvalsty- 
binimo principą pripažįsta 
beveik kiekvienas net ir 
daugelis laikančių save 
konservatyviais visuome
nės nariais. Jis gali būti 
priimtas, nes yra pritai
kytas industrinio krašto 
struktūrai ir masei duoda 
tokių pirmenybių, kokių 
neduoda laisvasis kapita
lizmas. Visas pasaulis 
šiandien rieda į griežtai 
kontroliuojamąją visuo
menės formą, kurioje lais
vė panaikinta, bet sociali
nė lygybė dar nėra įgy
vendinta. To nori masės, 
kurioms saugumas kaip 
tik rūpi labiau už viską. 
Bet kodėl šita tendencija 
turėtų ilgiau išsilaikyti už 
aną 1900 metais, kai rei
kalas lietė privatinį pel
ną? Kryptis pakis, kai tik 
centralizacija ir biurokra
tija pateks į konfliktą su 
plačiųjų masių interesais.

Šiandien maištaujantie
ji intelektualai nėra ūkiš
koje bėdoje. Beveik kiek
vienas proto darbininkas 
šiandien stovi geriau, kaip 
ankstyvesniais laikais. 
Bet, kai tik jo būtiniausi 
reikalai yra patenkinti, jis 
jau randa, kad ne tiek pi
nigai ir orumas yra pa
stangų verti dalykai, kiek 
laisvė ir mašinos neuž
muštas ir nesudarkytas 
pasaulis. Žinoma, tuo jis 
plaukia prieš srovę. Da
bar kyla klausimas, ar 
mases taip pat kada nors 
sukils? Ar vidurkio žmo
gus kada nors pajus, kad 
dvasinė laisvė yra taip 
pat būtina ir verta ginti, 
kaip kasdieninė duona?

Tikslus atsakymas ne
galimas, bet galimybė pa
aiškėja, pagalvojus, kad 
modeminė valstybė, ar ji 
nori, ar ne, nuolat turi 
kelti išsilavinimo lygį. Ir 
totalitarinei valstybei rei
kalingi inteligentiški pilie
čiai, kad rungtynėse dėl 
militarinio ir industrinio 
pirmavimo neatsidu r t ų 
užpakalinėse eilėse. Iš ki
tos pusės ji to nori, kad 
nebūtų užkrėsta nepagei
daujamais mokslais. Bet 
ar galima žmones išlavin
ti, drauge jų neišstatant 
neortodoksinėms idėjoms! 
Kuo daugiau žmonės išla
vinti — išlavinimu reikia 
suprasti ne vien technišką 
apmokymą — juo daugiau
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The Electric Light Department į.

SOt’TH HADLEY ?
!:• 

Kviečia Jus Apsigyventi Tikrame Naujos Anglijos Miestely, i) 
kur yra visi patogumai su patogiomis elektros kainų ♦!
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The Home of Mt. Holyoke Coliege
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Burlington, Vermont

“Narys Federal Deposit Insurance Corporation”

Quinc y9 Mass.
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Season’s Greetings

QUINCY SAVNGS BANK
Over 100 Years of

DEPENDABLE SERVICE

Linksmų šv. Kalėdų!

Petras Shirkus,
Sveikina visus savo kostume-j 

rius ir draugus, linkėdamas 
linksmiausių šv. Kalėdų

PETERS MAKKET
725 E. 7tli St., S. Boston, Mass.

Tel. SOuth Boston 8-4025 
Parduodame geriausios rūšies 

mėsas ir groserį.

With the best of Season’s H'ishes

ATHOL CREDIT UNION 
SAVINGS * LOANS

534 Main Street Athol, Mass.

SEASON’S GREETINGS
Thompson's Smoke Shop 5-

į 546 Main St. Athol, Mass. į
5: ?
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jie pajus savo individua
lumą ir juo mažiau pri
tars į bičių valstybę pana
šiai visuomenės formai.

Čia neįmanoma pasaky-vid. neįmanoma pabdKy- y 
ti, kurios idėjos gaus pir-lįj 
menybę. Bet visi šitie in- 
telektualai, ar jie būtų į 
nacionalizavimo ir plana- 
vimo priešai, ar jie tokią 
visuomenės formą teigtų, jį 
tik ją norėtų sužmoninti, 
ar tikintieji, kurie laiko 
tikrą reformą galima, tik 
pagrindu imant krikščio
niškai ortodoksinius mok
slus, ar jie būtų bet kokio 
valdžios aparato priešai 
ir paprasto, natūralaus 
gyvenimo šalininkai —i 
visiems jiems yra vienas 
dalykas bendras — prieši
nimasis valstybės Urani
jai. Ir tai, kad tiek daug 
protų, tiek daug kraštų 
tame dalyke sutinka, lei
džia spręsti, kad suvals- 
tybinimas ir biurokratiz
mas, kad ir kažkaip jie 
šiandien klestėtų, nėra 
amžini dalykai.

Vertė iš “Neue Auslese”
Nr. 8. 1949 m.

A. Puodžiūnas.

The First National Bank

J

Athol, Mass
Member of Eederal 1 n Mira imi- Cvrp.

«
I

*

| Season’s Greetings

Sears, Roebuck & Co
*

■ Pittsfield

; SEASON’S GREETINGS

Athol Co-opcrative Bank
ATHOL, MASS.

I i

Pinigas turi didesnę ver
tę varguolių bliūdeliuosc, 
negu turtingųjų piniginė
se. Saugokitės, kad ken
čiančiųjų gerovė nebūtų 
laikoma uždaryta jūsų 
seifuose, pinigų spintose.

šv. Ambroziejus.

Merry Christmas-
Happy New Year
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Edv. Karnėnas
KŪČIOS BE ŠIENO

Geriausiai jaučiuosi už-.mes. Vis storesnis sniego 
ėjęs pas savo draugą Pet- sluogsnis dengė gatves, 
rą Eimutį. Su juo buvau namų stogus. medžius, 
seniau pažįstamas, bet di- stovinčius ir zujančias 
deliais draugais pasida- mašinas, kažkur skuban- 
rėm tik tremtyje. Mudu čius praeivius. Snaigės li- 
nėsava vienodo būdo, bet po ir prie namų sienų, lan- 
vienas kitą papildome.

Kai aną pavakarį pas jį 
varčiau įdomią knygą, jis 
stovėjo prie lango ir žiū
rėjo į krintančias snaiges, n imu teikia tos snaigės,— 
Jos leidosi žemyn viena nutraukė tylą Petras, 
paskui kitą, viena greta mintimis 
kitos — tūkstančiais, mi- berūpestingos 
lijonais. Atrodė, tartum metus. — Gražios, 
nesuskaitoma dau g y b ė nios ir įdomios būdavo pa
baltų mazguotų siūlų ka- vasario, vasaros ir rudens 
rojo tarp dangaus ir že- dienos, bet snieguotos žie-

gų. Įvairiakampės, žvaigž
dėtos, krikštolinės snai-

— 0. kiek gražių atsimi-

tylą Petras, 
nuskrisdamas į 

jaunystės 
malo-

Linksmų šv. Kalėdų!

Dr. J. L. Pa šaka rn i s
OPTOMETRISTAS
447 W. Broaduay.

South Boston. Mass.
Tel. SO 8-2805

Linksnių šv. Kalėdų!
t

I

I

Adv. Joseph Cunys
409 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Tel. SO 8-0948 
Namų: PA 7-1864-W.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!
Tel. SOuth Boston 8-1139 GENeva 1909

GORMAN & BRUCE
MASTER ELECTRICIANS

Leo -J. Gorman
South Boston 27, Mass.144 F Street

•ui!>
•!
I

♦! 
♦!

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
SOUTH BOSTON CAFE

VINCAS BALUKONIS, Sav.
Sūainų Valgių Pasirinkimas, Puikūs gėrimai,

t*. geras ir mandagus patarnavimas.
* 3V* 230 W. Broathvay, So. Boston, Mass.
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& 374 Broadu a v, So. Boston, Mass.
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Linksmiausių Kalėdtį Švenčių!
Linki Visiems Kostumeriams, Draugams 
ir Pažįstamiems ir Kviečiame pas mus 

Visus į Svečius —

STRAND CAFE
Savininkai —

K. POCIUS ir V. TAUTVAIŠA

Tel. SO. 8-9210

&
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mos laukdavau užvis la
biausiai. Kautynės sniego 
gniužulais, lipdymas Se
nio Besmegenio, važinėji
mas rogutėmis nuo aukš
to bažnyčios šventoriaus 
tarp lieknų ir stačiai į 
dangų besistiepiančių ša
kų topolių, skrajojimas 
pačiūžomis ant ežero 
krykštaujančių vaikų bū
ry, laukimas Kalėdų, Tri
jų Karalių, paskui Užga
vėnių — visa tai laimingo 
vaiko gyvenimo idilija. 
Kaip viskas gyvenime lai
kina, nepastovu. Ir links
mos dienos nuteka su u- 
pėmis, ir džiaugsmo va
landos praeina su laikro
džio rodykle...
— Ko čia, Petrai, pasi

gendi vakarykščios die
nos, kada rytojus mūsų 
laukia, — bandžiau jį nu
raminti ir grąžinti tikro- 
vėn. — Juk mes, gyveni
mo jūros bangų toli nu
blokšti, pradedam iš nau
jo gyventi. Mes vėl esam 
kaip maži vaikai: lanko
me anglų kalbos pradžios 
mokyklą, mokomės nuo 
ABC šio krašto istorijos 
ir geografijos. Net ir 
vaikščioti, ir prie stalo 
elgtis mokomės. Belieka 
tik eiti į orą, muštis snie
go gniužulais, lipdyti Se
nį Besmegenį, važinėtis 
rogutėmis. Niekas čia ne
sistebės, kad tokie dideli 
vaikai vaikiškai žaidžia.
— Et, Edvardai, tu vis 

su jumoru, — ir Petras 
užsirūkė Pall Mali cigare
tę. — Kada tu surimtėsi? 
Pavydžiu tau geros nuo
taikos. Tu gali lengviau 
ir tremtinio dalią perneš
ti. Ten, kur reikia verkti, 
tu " “
ir 
mas neverkei. Rodos dar 
nesenai ant šio kranto ko
jas iškėlei, o jau suameri- 
konėjai.
— Na, brolyti, užteks 

čia pas tave būti. Matau, 
kad šios keturios sienos 
tave slegia kaip įsimylė
jusį. Einava pasivaikščio
ti Kolumbo alėja. Paskui 
nueisiva pasišokti. Išsi
blaškysi.
— Ką, pasišokti? Ar tau 

galvoj netvarkoj? Adven
to metu šokti!
— O kas čia nuostabaus? 

Čia gi Naujasis Pasaulis. 
Čia daug kas kitaip, negu 
Senajame Pasaulyje, ne
gu Lietuvoje. Čia gi pro
testantų dauguma, tad 
prie jų reikia derintis. Pa
galiau, čia palaimintos 
demokratijos kraštas.
— Demokratijos? Mažai

• aš čia matau tos demo
kratijos. Ne be pagrindo

i rašytojas Anupras Laido- 
Į kas rašo romaną “Jis ieš- 
į ko demokratijos”.

Pūtė Labradoro vėjas, 
i Įlankos pakraštys, kur 
i vasarą knibždėte knibžda 
į pusplikiai žmonės, buvo
• tuščias. Kitoj pusėj Ko- 
į lumbo alėjos rikiavosi il- 
Į giausia eilė puikių vilų.

Reta pėsčiųjų, tik maši
nos viena paskui kitą kaž
kur skubėjo. Ties pačiu 
Broadway galu įlankoj 
plūduriavo daugybė jach
tų ir motorinių valčių. 
Ant tiltelių, paltų apikak- 
les pasistatę, kantriai lau
kė žuvų keli meškerioto
jai.

— Už kelių dienų Kūčios 
ir Kalėdos, — po ilgos ty
los prašneko Petras. — 
Susitarkime Kūčias val
gyti pas mano tetulę.
— Taip, pirmas tokias 

šventes švęsime šioje že
mėje.
— Man, žinai, didžiųjų 

švenčių išvakarės visada

tremtinio dalią perneš-

kvatojies, Tu, turbūt, 
savo motiną laidoda-

Puikiausia Kalėdų Dovana 
Maldaknygė

ATLAIDŲ ŠALTINIS
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
366 W. Broachvay, So. Boston 27, Mass.

%

Tėvas Kazimieras 
Kapucinas

rinį gyvenimą. Tėvai Franciš-! pačiu būsime iškėlę klausimą, 
konai neateina į jį naujokais, I kam įr mūsų lietuviškosios in- 
o tik grįžta į savo seną istori- teligentijos bereikia... 
nę tradiciją. Retas kuris šian
dien ir žinome, kiek mūsų tau
tos krikščioniškoji kultūra in
tymiai susijusi su Pranciško
nais. O iš tiesų, jie buvo pir
mieji, kurie meilės evangeliją 
mums meile ir skelbė.

Tačiau nenoriu iš anksto pa
sirodyti toks pesimistas. Ma
nau, kad ligšiolinę “Aidų” kri
zę lėmė tik tasai emigracinis 

į išsiblaškymas po visus pasvie- 
čius, } ne inteligentinio intere
so savajai kultūrai praradimas.

J. G.Džiugu, kad ir naujieji leidė
jai pasiryžę “Aidus” išlaikyti 
tokiu kultūros žurnalu, kokiu 

i jie ir ligšiol buvo. Kaip Provin
cijolas Tėvas Vaškys naujųjų 
leidėjų vardu pažadėjo, ir to- 

Įliau “Aidai” bus išlaikyti ir to- 
ikio pat lygio. Todėl ir nėra pa- 
jgrindo baimintis, kad iš kultū
ros žurnalo jie pasidarytų tik 
religiniu laikraščiu. Tam nebū
tų buvę reikalo nė “Aidus” per- 

jimti. Dėkui, Dievui, religinių! 
j žurnalų turime jau ne vieną, o1 
girdėti dar ir apie naujus. Bet' 
jeigu “Aidai” būtų nutilę, būtų 
užgesęs paskutinis mūsų kūry
binės minties židinys. Būtume 
likę be savo kultūros žurnalo 
ne tik katalikai, bet ir apskri
tai lietuviai inteligentai. Džiau
giamės, kad ir toliau “Aidai” 
išliks tokio pat akademinio ly
gio ir nepasiduos vadinamajai 
supopuliarinimo pagundai. Ži
noma, bus populiarūs ir “Ai
dai” ta prasme, kad jie bus; 
prieinami kiekvienam inteli
gentui, o ne tik atskiriems spe
cialistams.

»

I •

DARBININKO Administracijai:
Šiuomi siunčiu $3.75 ir prašau prisivsti “ATLAIDŲ ŠALTI

NIS” sekančiu adresu:

Vardas

Adresas

būna liūdnos. Net ir gra-;aš niekada tokių švenčių 
žiausio mano gyvenimo j neturėsiu, kaip jos būda-
metu aš prieš Kalėdas ir vo mano tėviškėj tarp na- 
Velykas liūdėdavau. Tik!miškių. Būdavo susiren- 
per pačias šventes, 
švenčių nuotaika pagau-jstalo,
na, jaučiuosi kitoks žmo- mamytė. Tėvelis stalą iš- 
gus.
— Tu matyt, nepasotina

mos dvasios žmogus bu- kraitine staltiese, 
vai ir esi. Tavęs nei UNR-,vo tradicinius valgius. Su 
RA su IRO nepataisė. Ir malda laužydavom plot- 
Amerika tavęs nežavi. Ne kėlės ir tikėdavom, kad 
žemiškų dalykų trokšti, per kitas Kūčias vėl visi 
Nelaimingi tokie žmonės, taip pat susirinksime. 
Aš jiems nepavydžiu. Aš Nuo to laiko, kai aš su- 
pasitenkinu tuo, ką man; miesčionė jau, Kūčių sta- 
gyvenimas teikia. Dažnas, las be šieno po staltiese, 
matydamas mane visada be tradicinių lietuviškai 
giedrą, nežinodamas kas katalikiškų valgių, be sa- 
dedasi mano širdyje, pa-'vo namiškių,, man nebū- 
vydi man. Geriau tegul davo tikros Kūčios. O Kū
pa vydi, negu užuojautą čios su svaigalais — visai 
reiškia.
— Man vis atrodo, kad — Kur tu gausi didmies- 

menkas džiaugsmas, kai ty šieno? Čia eglučių net 
negali juo dalintis su sa
vo mylimiausiais, arti
miausiais, kai žinai, kad 
tūkstančiai ir milijonai 
kitų žmonių kur alksta, 
šąla, skursta. Kokios manyčių.
šventės, kai vienas brolis; Į šokius mudu taip ir 
su šeima į Sibirą išvežtas, nenuėjova. Aš Petrą Ri- 
kitas, jei gyvas, miške su mutį nusivedžiau pas savo 
partizanais Kūčias vai-1 šeimininkus televizijos 
gys, o apie likusius na- pažiūrėti. Apie vidurnak- 
miškius nieko negirdžiu, tį atsisveikindami susita- 
Be to, mano motina prieš rėm Kūčias valgyti pas jo 
pat Kalėdas yra mirusi ir tetą Uršulę Jomantienę.

Tik! raiškių.
Kai į kam visi prie Šv. Kūčių 

kurį paruošdavo

Linksmų Šv. Kalėdų!

klodavęs šienu, mamytė 
uždengdavo savo austa 

išdėda-

sugadindavo nuotaiką.

iš už šimto mylių atveža, 
bet apie pašarą ant Kūčių 
stalo — nė negalvok. Var
gu ar ir farmeriai čia pri
silaiko tikrų Kūčių papro-

i
Bet visas mūsų džiaugsmas J 

dėl “Aidų” išgelbėjimo pasiro
dytų perankstyvas, jei naujųjų 
leidėjų parodytas mūsų tauti
nės kultūros reikalų suprati
mas nerastų pakankamo atgar
sio ir mumyse, pačiuose skai
tytojuose. Žemiau savikainos 
nustatytojai penkių dolerių 
metams praenumeratą bus vi
siems prieinama. Ir klausimas 
eis nebe apie tai, ar įstengsime 
prenumeruoti, o tik apie tai, ar 
tasai dvasinis interesas, kuris 
labiau liudija žmogaus inteli
gentiškumą, negu visi titulai, 
pasirodys dar neišblėsęs. O jei 
pasirodytų, kad nežiūrint visų 
padėtų pastangų, nebesidomė- 
sųne savo vieninteliu kultūros 
žurnalu, nebeliks nieko kito, 
kaip konstatuoti: kultūros žur
nalo mums nebereikia. Bet tuo

Adv. A. J. Young 
(Jankauskas)

315 E. St., So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-8491

Namų ST 2-8659

Linksmų Šv. Kalėdų!

Wm. Skudris, 
SOUTH BOSTON SUPPLY

WALL PAPER 
Hardware, Paint and 

Plumbing Supplies 
385 Broadu ay, S. Boston, Mass. 

Phone SOuth Boston 8-4683

PERSIKELIANT AIDAMS 
Į AMERIKĄ

Jau nekartą spaudoje buvo nenuostabu, kad beveik visi ži- 
keltas reikalas išlaikyti vienin- nomieji katalikų kultūros žur- 
telį mūsų 
kultūros žurnalą “AIDUS”.

Ir džiugu, kad šis mūsų kul
tūrininkų šauksmas išlaikyti 
mūsuose bent vieną kūrybinės 
minties organą neliko tik tuš
čias balsas tyruose. Prieš mė
nesį iš A. Pranciškonų Provin
cijolo Just. Vaškio kreipimosi, 
į lietuviškąją inteligentiją su
žinojome, kad ilgokai užtrukusi 
“Aidų” krizė laimingai pasibai
gė. Nuo ateinančiųjų metų 
pradžios “Aidai” perkeliami į

I 
I

- I 
kas mėnesį. I ..

.sulio. Yra 
'akmenėlių 
Korėjiečiai turtuoliai ir varg
dieniai šitas šaknis vartoja per

Linksmų Kalėdų Švenčių!

Third Street Cafe, Ine.
akademinio lygio nalai leidžiami vienuolijų. Var- 

jgiai būtų pavykę išgelbėti ”Ai- 
•dus”, jei tolesnio jų leidimo 
naštos nebūtų perėmę Tėvai 
Pranciškonai.

Ų| Tetenka šia proga tik vieną 
pastebėti: ryždamiesi aktyviau 
įsijungti į mūsų tautos kultū-

A. P. Neviera, savininkas

Brangiausia Šaknis
Ginseng šaknys tu
ri reputaciją kaipo 
švelnus sudrutinąs 
vaistas nuo nusilp- 
nėjusių nervų, nuo 
silpno skilvio ir tai
pogi geras nuo du-

sakoma, geras ir dėl 
varymo. Kiniečiai ir

JAV-es, ir lankys savo skaity-j 
tojus nebe tik protarpiais, o Į 
jau reguliariai 
Džiugi tai buvo žinia.

Tiesa, nevieną ši žinia galėjo 
truputį ir nustebinti. Buvome 
įpratę savo kultūros žurnalus šimtmečius kaipo kokį stebuk- 
matyti tik pasauliečių leidėjų iįngą vaistą arba apsauga nuo 
rankose, nes ligšiol mūsų vie- visokių ligų ir jaunystės palai- 
nuolijos buvo savo dėmesį la- kymo. Ginseng šaknų nereikia 
biau nukreipusios tik į grynai nei kept, nei virti jos lengva 
religinę spaudą. Bet taip buvo sukramtyti ir nuryti kaip sal- 
tik Lietuvoje, i 
greičiau buvome 
tautų tarpe, o ne taisyklė. Kul- ' 
tūros žurnalai niekur neneša ' 
pelno. Nėra jie pelningi net ir 
tose tautose, I 
singesnę inteligentiją. Jų leidi-, 
mas visada lieka tik idėjinio j 
pasiaukojimo dalykas. Užtat ir4

ir šita prasme dainį: jos nėra priklios nei kar- 
įrataiilrialm cios. Kaina: svaras $20.00, pu

sė svaro $10.00, kvoteris svaro 
$5.00, šitos šaknys niekad ne
buvo pigios dėlto, kad jas sun
ku užauginti. Užsakymus pri

kurtos turi gau- siunčiam j ^„^8.
ALENANDER’S CO.

414 W. Broadway
So. Boston 27, Mass.

1

Linksmiausių Kalėdų Švenčių !•
Mt. Washington |

Co-operalive Bank | 
430 Broadway, So. Boston, Mass. | 

1

58 Dorchester St., So. Boston, Mass.

$5*

S LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!
•*X‘j

1
Myopia Club Beverage Co. g
Grafton Avė., Islington, Mass. A

Tel. DE 3-1304-W iį
Pranas Gerulskis, Namų Tel. DE 3-1304-R
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Gražios ir Vertingos Knygos
MES SIŪLOME TAMSTAI 

PASIRINKTI ŠIŲ GERŲ KNY
GŲ IR KNYGELIŲ:

Mųyjųf Testamentas
Vertė arkivyskupas Juozapas 

Skvireckas. Išleido kun. P. M. 
Juras, 1945 m.

Ši pati svarbiausia pasaulio

Baraybėa talttak
Surinko ir išleido kun. P. M.

Juras, 1943., 544 pusi.
Perspausdinta antroji laida 

1948 metais.
gi maldaknygė panaši į aukš

čiau minėtą. Taip pat visais at
žvilgiais graži, naudinga ir pa-

Pria VMm KryMaw
Šį veikalą suredagavo ir pa

rašė kun. Dr. Juosas Prunskis. t Į 
Jis apibudina visų šio meto žy-,; 
miųjų asmenybių atsimetimą j 
ar tai nuo raudonojo komuniz
mo, ar nuo klaidingo tikėjimo.

knyga. v«tov, vadom, rieto. ]“*' Puofa“ virše^“’ P®3“**'

šviesa ir paguoda, raktas vi
siems gyvenimo klausimams iš
spręsti turėtų rasti garbingą 
vietą kiekvienoje lietuvių šei
moje. Teisybė, kartais pasitaiko 
mūsų katalikų namuose Vokie
tijoj išleista ' protestantiškoji 
“Biblija”, bet jos negalima mai
šyti su tikruoju $v. Raštu, koks 
yra čia minimas Naujasis Tes
tamentas. Jo labai graži lietu
viškoji kalba ir puiki popiera 
knygą daro dar patrauklesnę. 
Popieros apdarais $2.00; audek
lo stipriais apdarais kaina — 
$3.00.

jsuoti pakraščiai, rinktinės mal
dos ir paveikslai. Kaina—$3.00.

Didysis Baisybė?
Puiki maldaknypė. Surinko ir 

išleido kun. P. M. Juras. Antro
ji laida. 1948 m. 787 pusi.

Naujai suredaguotos maldos, 
švari kalba, gražūs paveikslai, 
brangūs viršeliai, patogios se
nesnio amžiaus žmonėms skai
tyti raidės šiai maldaknygei už- 
tikrinp didelį pasisekimą. Kai
na — $4.00.

IftUų Matų taantųjų 
Gyvenimai

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

Tai trumpi, kilnūs pasiskai
tymai kiekvienai dienai. Tikrų 
didvyrių — vyrų ir moterų — 
pavyzdžiai šviečia mums šim
tais vardų. Argi neįdomu susi
pažinti su šventaisiais mūsų 
bendravardžiais ir kitais globė
jais? Ši knyga, tai įvykių ir as
menybių enciklopedija (žiny
nas). Daug paveikslų, patogus 
formatas, stiprūs viršeliai. Kai
na $4.00.

tvč, F, Marijos Apri- 
ril iki m ni Įtarta

Parašė vysk. Petras Būčys, 
M.IC. “Darbininko” leidinys, 
1943 m. 510 pusi.

Daug-kas girdėjo apie Liurdą 
’ ir jame įvykstančius stebuklus, 
|bet nevisi žino tų nepaprastų į-

I

Sears, Roebuck & Co

SEASON’S GREETINGS

Over Ftfty Tears of Security and Service

K
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Northampton,

GRAFTON CO-OPERATIVE 
BANK

?!

| SEASON’S GREETINGS

I* GRAFTON SAVINGS BANK
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Nichoks Stone Co

vykių istoriją. Pasižymėjęs ti
kėjimo klausimuose mokslinin
kas vysk. Būčys rašo apie tai 
nepaprastai įdomiai ir aiškiai. 
Kiekvienas šią knygą perskai- pj-jg tikrosios demokratijos 
tęs bus giliai sujaudintas. Gra-jUkpojo KaUllkų Bažnyčios ti
žiai išleisto, su daugybe pa- kėjimo kua pj. M ju.
veikslų. Amerikos lietuviams pliniap,MC
Apreiškimai Liurde taip pati-1 ------
ko, kad jie jau baigia išpirkti 
trečią laidą. Kaina $3.50.

Kristaus Sekimas
Parašė Tomas Kempietis. 

prancūzų kalbos vertė O. La- 
>anauskaitė. Išleido kun. Pr. M. < 

Juras, 1945 m. 424 pusi.
Jau keli šimtai metų, kai pa

našiausia į N. Testamentą kny
gą laikomas tylaus , vienuolio : 
parašytos KRISTAUS SEKI
MAS. Gal būt nėra jam lygaus 
vadovo savo minčių svarumu, 
savo kilnumu, žmogaus sielos 
pažinimu. Viso pasaulio žino
mesnėse kalbose jis skaitomas, 
apmąstomas ir platinamas. Šia 
knyga domisi kartais net neti
kintieji. Ji bet kam bus geriau
sia dovana, o ligoniams ir gyve
nimo prislėgtiems tikras pa
guodos ir stiprybes šaltinis. 
Kaina — $2.00.

Katalikiškoji Lietuva
Parašė kun. Dr. K. Gečys, 

1946 m. 575 pusi.
Stambus veikalas iš šešių da

lių. Aprašoma krikščionybės 
keliai į Lietuvą, reformacijos 
sąjūdis Lietuvoje, Lietuva ca- 
ristinės Rusijos okupacijos lai
kais, Šventoji Lietuva, Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 
(1918 - 1940), Nebaigto lietu
vių tautos Golgota (1940 — 
1946>. Pridėta labai svarbūs do
kumentai apie bolševikų žiau
rumus Lietuvoje. Knyga nau
dinga ir labai gražiai atrodo. 
Kaina — $4.00.

Lekcijos ir Evangelijos 
skaitomos visų metų Viešpaties 
dienomis, šventadieniais ir šio
kiadieniais. III laida. Savo lėšo
mis išleido kun. Juozapas J. Va- 
lantiejus, 1946 m.

Knyga įdomi pasauliečiams, 
bet ypatingai reikalinga dvasi
ninkams, nes ankstyvesnė jos 
laida tiek kalbos, tiek išvaizdos 
atžvilgiu buvo per daug pasenu
si. Knyga stipriai įrišto. Kai
na $3.00.

taip Trati Amerikos 
Iragtata tautybių 

PUiečfa?
Klausimai ir atsakymai ang

lų ir lietuvių kalbomis.
Dar neturintiems Amerikos 

pilietybės ypatingai naudinga 
knygelė. Kaina — 25c.

faitNIH.
Gavėnios knygute. Trumpi V. 
Jėzaus Kančios mąstymai. Lais
vai vertė O. Zaštautaitė. Per
spausdino kun. Jonas Vaitekū
nas, 1946 m., 186 pusi. Kieti 
viršeliai.

Labai tinka Gavėnk* laikui, 
ypač apmąstant Kristaus kan
čios kryžiaus kelius. Kaina — 
$2.00.

E

Tai keliai žymiųjų asmenybių Į

tik $1.00.

DvraMtajl Kenmnija
Parašė kun. Jurgis Baltrušai

tis. “Darbininko” spauda, 1948 
m., 32 pusi. Kaina — 30c.

AngNta^UetavHkas

(English - Lithuanian dictio- 
nary). Paruošė A. Herlitos. 400 
pusi. Šio žodyno nemažai Ame
rikos lietuviai nusiuntė savo gi
minėms ir pažįstamiems trem
tiniams į Europą. Kaina $3.00.

Novena
LIURDO DIEVO MOTINOS IR ‘ 
ŠVENTOSIOS BERNADETOS ;

GARBEI
Sustatė Domininkonas Tėvas 

K. Žvirblis, O.P. Telpa novenos 
maldos, kurias kalba laike no
venos kunigas ir žmonės, ir 
giesmės Šv. Sakramento adora
cijai. “Darbininko” spauda, 
1949 m., 64 pusi. Kaina — 30c. j

X

Fraak G. Whitkens
Watehmaker and Jeweler 

Swiss a Specialty 
312 W. Beeadvay 
So. Boston, Mass.

Vytie ir Krata
Apysaka. Parašė Jonas Kmi- 

tas. Lietuvių Darbininkų Są
jungos leidinys, 1946 m., 576 
pusi.

Amerikos lietuviai gerai pa
žįsta garsaus mūsų rašytojo ir 
poeto plunksną. Atšventęs savo 
kunigystės auksinį jubiliejų, 
rašytojas vis dar kuria naujus 
veikalus. Jo apysaka Vytis ir 
Erelis, vaizduojanti lietuvių ko
vas su tėvynės priešais, visų 
buvo išgirta ir pamilta. Skaity
tojas susižavi iki paskutinio 
puslapio. Kaina — $2.50.

su trumpomis maldelėmis. Kar
tu yra ir Narių Mokesčių Kny
gelė. Knygutė turi 48 pusi. Kai
na — 30c.

The Story of Litkuania
By Thomas G. Chase, 1946 

m., 392 pusi.
Rimta anglų kalba studija a- 

pie Lietuvą nuo jos atsiradimo 
iki mūsų dienų. Labai tinka pa
dovanoti angliškai jsąlbantiems 
lietuvių draugams Amerikoje 
ir čia gimusiam jaunimui. Kai
na — $3.50.

Lietuvių Kalbos 
Gramatika 

skiriama amerikiečiams. Para
šė kun. Dr. Jonas Starkus. Ma- 
rianapolio Kolegija, 1938 m., 
208 pusi.

Knyga naudinga išmokti ge
rai lietuviškai rašyti ir kalbėti. 
Kaina — $1.00.

Bakūžė Samanota 
— 12 istorijų ir 12 pasakų. Pa
rašė Antanas Vaičiulaitis. Kny
ga turi 288 pusi. Kultūros In
stituto leidinys. Kaina $2.00.
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Drive the ’50 Ford
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Lumber and Building Materiai

i1 2390 Main St.

I

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

Vai Lėkite Dainos!
Paruošė kun. J. Dabrila. Pa

pildytą rinkinį išleido kun. P. 
M. Juras. Įdėta apie 200 gra
žiausių lietuviškų dainų. Kai
na — $1.00.
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C. W. DILLON, INC
Chrysler — Plymouth

K Lawrenee, Massachusetts
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Marum's Retail
The Popular Factory Store

15 UNION STREET
Everett Mill Bldg.

K

Hosiery — Svveaters — Knitting — Yam

I
$ Linksmų Šv. Kalėdų!

t!

A

i

7 Floors of Fine Furniture

Nemuno Ilgesys, 
poezija. Parašė J. Aistis. Išleido 
Lietuvos Pranciškonai. 78 pusi. 
Kaina $1.00.

T. J. Buckley Co

and a

PROSPEROUS NEW YEAR

The Orange National Bank

X

Member of the F. D. L C. Corp.

Poezija
Parašė Jurgis Baltrušaitis 

Išleido kun. Pr. M. Juras, 194 
m. “Darbininko” spauda. Kny
ga turi 270 pusi. Kaina $2.00.

UŽSAKYMUS SIŲSKITE: 
DARBININKAS 

906 W. Broadway, 
So. Boston 27. Mass.
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Globė Furniture 
COMPĄNY OF LAWRENCE» INC.

Complete Home Furnishers
178-192 Eseex St. — Tek 23815 — Lawrence,
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Antradienis, -Gruodžio 20, 1949 16

Garbė Dievui aukštybėse...

M. MATUKAS
Švedų rašytoja Elena Key mėgsta pabrėžti, kad 

krikščionybė jau esanti galutinai peržydėjusi; jei kas 
dar norėtų abejoti, tai esą tegul įsižiūri į Evangelijos 
idealus ir žmogiškąją tikrovę, kokia didžiulė spraga 
yra tarp tikėjimo ir gyvenimo.

Taip, dalinai tai tiesa.
Tačiau tik dalinai, nes visiškas pritarimas to

kioms mintims būtų nepažinimas žmogiškosios pri
gimties, istorijos ir tai. kad Krikščionybė, o ypač, 
kad Katalikybė yra kovojanti bendruomenė už niekad 
nesenstančius kilniuosius idealus erdvėje ir laike.

I. ISTORIJA MUMS PATIEKIA FAKTUS
Kaip žinome, po ilgų ir įtemptų pastangų, vidur

amžiams pavyko daug kas pasiekti ir tai visose sri
tyse. Taigi tie pajuoktieji viduramžiai, daugelio net 
ir netikinčiųjų pripažįstami kaip idealieji laikai, ku
riems dvasia vadovavo. Iš tikro, jų plastiškojo ir ar-j 
chitektūros meno, mes, net padoriau kopijuoti nepa
jėgiame šiandien. Viduramžių moderuoto realizmo' 
filosofiniai pagrindai, po įvairių fantastiškiausių 
klaidžiojimų, yra tapę kaip akmeninis pamatas filoso
finiam galvojimui. Teologija, anot Garigou Lagran- 
ge, tik kitais žodžiais Akviniečio mintis pakartoti te-i 
pajėgia.

Tačiau, “žmonės visuomet atsilieka nuo savo ge
riausių jėgų” — pasakė Foersteris. Taip atsitiko ir į 
su viduramžių laimėjimais, nes neilgai išsilaikyta 
aukštumoje. Pasiekus tiek gausių laimėjimų visose 
srityse, pradėta juos tik sau taikyti ir save laikyti: 
viso ko centru ir mastu. Stengtasi išlaikyti pasiekta-: 
sis gėris, nesirūpinant pažanga ir gyvenimo stato-' 
mais reikalavimais. Toks nusistatymas pagimdė indi-! 
vidualizmą ir subiektyvizmą.

Vėliau, XIV a. pirmoje pusėje, Vilius Okkamie-! 
tis, norėdamas vien tik išgarsėti ir nesiskaitydamas1 
su priemonėmis, ėmė skelbti, kad mūsų bendrosios 
sąvokos neturinčios daiktuose nė jokio realumo — 
esą tik ženklai arba vardai. Mokslo objektu yra ne 
daiktai, kaipo tokie, bet daiktus pavaduojančios są
vokos. Tokiu tad būdu tapo pakirstos šaknys kiekvie
no objektyvaus pažinimo ir įklimpta į agnosticizmą. 
Taigi, ambicija su savo valios skepticizmu pasikėsino lis tuo net patenkinti, nes nuolatiniame skubėjime ir 
į viduramžių dvasios gyvenimą. Okkamas tvirtinda- (triukšme jiems sąžinės balsas visai tampa negirdi
mas tik atskirų daiktų realumą, paruošė kelią sensu-jmas. ,
alizmui ir materializmui (Dr. J. Eretas). į Jeigu dabar pasaulį paimsim geografiškai, tai

Tokioje dvasioje pasaulis pradėjo tolti nuo Baž- jau beveik du penktadaliai yra pavergti kruvinojo ko- 
nyčios, apseiti be jos ir net kovoti prieš ją. Pradėta munizmo. Ateistinės mokyklos bolševikijoje ir jos o- 
laikyti tiesa, vien kas tik eksperimentais patiriama, kupuotose šalyse ir kitur kasmet išleidžia milijonus 
(Nors tikrumoje, mūsų jausmai tepatiria pačią ma- jaunimo, kurie jokių religinių pagrindų neturi; vien 
žiausią tikrovės dalelę). Paskęsta žemiškuose daly-tik akių ir kitais kūniškais pageidimais, pinigo troš- 
kuose ir gyvenimo šūkiu pasirinkta: gyventi kaip pa- : kimu ir gyvenimo puikybe gyvena, 
tinka! Šiuo šūkiu pasinaudojo ir Liuteris, imdamasis 
savaip reformuoti Bažnyčią; jam į pagelbą nelaimin
gu sutapimu atėjo ir žemiškoji politika, kuri galuti
nai dalykus neatmezgamai supainiojo,— sako Prof.(visai tiksliai tvirtinti, kad šie laikai nėra patys blo- 
A. Walz. įgiausi, nes buvusieji šimtmečiai taip pat turėjo savo

Tokiu tad būdu prasidėjo pagoniškosios puiky-. trūkumų. Štai, Šv. Paulius bara anų laikų krikščio- 
bės ir juslingumo atnaujinimas krikščionyse. Angli- nis, kad jie egoistai, nesivaldą, pavydūs... O pačiais 
jos ir Olandijos nutukusios širdys skelbė, kad laikan- blogiausiais amžiais, Dantė, pavadino viduramžius, 
tis krikščioniškojo mokslo negalima pažangos daryti. Mes esame linkę manyti, kad kaip tik dabartiniai lai- 
Esą, nedorybės atnešančios valstybei naudos, o tokie'kai yra patys šiurpulingiausieji. Nieko nuostabaus! 
dalykai, kaip puikybė, godumas ir ištaiga pakelią i Nes mes patys juose dalyvaujame.
kultūrą. I Tačiau jeigu mes norėtume gauti atsakymą, dėl

Vėliau Prancūzų revoliucija jau net fizinę jėgą ko šis amžinas trynimasis vyksta, tai turėtume atsi- 
panaudojo visuomenės nukrikščioninimui. Tokiam minti, kad Bažnyčia dar niekad nėra buvusi atbaig- 
stoviui esant, buvo prieita prie libaralizmo viešpata- ta, Ji, dieviškojo Įkūrėjo valia, nuolat bręsta ir auga, 
vimo. kurs norėjo būti viduriu tarp modernių klaidų tai mes galime matyti net iš reformų, kurios nuolat 
ir Bažnyčios. Bet liberalizmas nieko beveik nenuvei- atliekamos Bažnyčioje, o kur reformos — ten ir trū
kę ir nenusprendė, nes neturėjo principų; jis tik pra- kūmai. Taigi, Bažnyčia dar nėra pasiekusi savo idea- 
tęsė ginčus. Liberalizmo išdava — radikalizmas, kurs lo. (Prof. K. Adam).
dar labiau priešingas krikščioniškiems principams,' Viena iš svarbesniųjų priežasčių skirtumo tarp 
nes jis antiklerikalizmo vardu, kuriuo yra prisidengę Evangelijos idealo ir gyvenimo yra tas, kad dieviška- 
ir masonai, pajuokia sielą, nemirtingumą, religiją, sis Apreiškimas patenka į mūsų sąmonę, tarpininkau- 
Bažnyčią ir visa, kas šventa. jant jusliniams vaidiniams ir sąvokoms, beto, šios

Radikalizmas privedė žmoniją prie :
o šis — prie komunizmo, kurs neigia jau ne tik religi
ją ir nuosavybę, bet net šeimą, tėvynę ir asmeninę 
laisvę.

Prie šios trumputės istorinės apžvalgos reikėtų 
dar paminėti Prancūzų enciklopedistus ir liūdnuosius 
riterius Volterą su Ruso, kurie panaudodami didelę 
galybę — spaudą — ir savo asmeniškuosius sugebė- priklausančių nuo savo laiko dvasios ir individualu-1 
jimus — kalbą, ir stilių, naujomis idėjomis išpylė mo. Dėl to tos amžinosios tiesos nustoja antgamtinio 
4-1^1- ,— ui:..__________j _ _ v • _ • _ i   • _ __________ t r? •_ ____•_ i*!

pasinaudoja negarbingai kovai. Taigi, ne tik žmogiš- pasitaikyti žvilgsnio siaurumas ir proto ribotumas, 
kosios silpnybės, nepalankios istorinės sąlygos, bet ir kaip iš mokančiųjų, taip ir iš klausančiųjų pusės, 
marios purvų, pajuokos, paniekos ir prasimanymų, 
išpiltų ant tikinčiųjų.

II DABARTIS TOKIA KOKIA YRA
Iš tikrųjų šiandien didieji Evangelijos dalykai amžinoji tikrovė tapo pavesta trapioms žiogiškoms( 

milijonams vra tik tuščias žodžių skambėjimas. Daug formoms gal būt dėl to, kad mes prie labai tobulos 
kam religinės pareigos jau yra kaip vienas iš nema- motln“ Įolae, kokie esame, nednstume net pnsiar- 
lonių apsunkinimų ir užtektinai keliančių nuobodumą, i Dabarties Bažnyčios padetj gražiai apibudina 

r - - - .......... Šv. Augustinas: Kol ji yra keleive, ji stovi tamsoje
ir turi dejuoti dėl daugelio vargų. “Tačiau Tiesos Dva
sia, Ramintojas, pasiliks Bažnyčioje per amžius.

m. PILNUTINIO ŽMOGAUS GALIMYBE:
Mūsų prigimtis trokšta absoliutybės, pilno gėrio, 

o nepasitenkina vien tik dieviškosios tobulybės at
spindžiais - kūriniais. Visas šiandieninis tragizmas 
glūdi tame, kad mes jau nepajėgiame priemones nuo

Viada Prosčiūnaitė
ŠVENTASIS KŪDIKĖLIS

Vieni, vieni, 
lyg be piemens paklydę avys, 
jie pražiūrėjo laukime akis į tolį;
Tu ateini,
o jie — jie dar neparuošė Tau guolio, 
našlaičiui nenušluostė ašarėlių — 
Šventasis Kūdikėli.
Tu ateini
po tūkstančio devynių šimtų metų, 
ir mes jau nepražiūrime akių į tolį — 
milionai mūs, mes ne vieni, 
bet mes — mes dar nespėjome paruošt Tau guolio, 
našlaičiui nenušluostėm ašarėlių 
per tūkstantį devynius šimtus metų, 
Šventasis Kūdikėli...
Ir tirpo Kūčių naktį baltos smulkios gėlės, 
o aš mačiau, kaip tyliai tyliai verkė 
Šventasis Kūdikėlis.

nes tiesas, neturi laiko net apie tai pamąstyti. Dauge-

Prof. Di . F. B is
GAUSUS KRISTAUS 
BUVIMO ĮRODYMAS 
/ rtėjant V. Jėzaus Užgi-; 

mimo švehtei • 
Bažnyčia, lyg norėdama' 
mums akivaizdžiai pri
minti, jog pasaulio Atpir-i 
kėjas yra ne vien tik mū-' 
su tikėjimo dalykas, bet! 
ir tikrai istorinis asmuo, 
prieškalėdiniam sekm. pa
skyrė tą evangelijos iš
trauką, kurioje smulkiai . . ...__
nurodoma, kokiose įstoia-lg^ 
n&« ap’inkybėse prasidė-ij k

ko mėgstančiųjų ir mėgi
nančiųjų neigti V. Jėzaus 
istoriškumą, dera bent 
trumpai prisiminti istori-

apie 
pa- 

per- 
val-

.. ° i jos liudijimus anie Jįj».-Kaledoms,|J Apgkrįai reikia *<y. 
“i mėti, jog apie retį kurį 

i senovės 
įtiek 
ikiek 
taip 
taip 
tiniai.

Nekrikščioniškieji šalti- 
nėra gausūs, 

nė nenuostabu.
. » T t-r -i ». . mūri, piiuoiJ ant kry-sv. Jono Krikštytojo irižiausHKrist„s žydams bį. 
drauge V. Jėzaus viešou .. .
da-buotė: - Penkioliktai.:™_ęaę‘k‘‘,?^aS;.gl??S”’ 
isiais ciesoriaus '* •*

viešpatavimo metais, Pon- 
tijui Pilotui valdant Judė
ją. Erodui esant Galilėjos: Pagonys romėnai laikė 
tetrarku, gi jo broliui Pi-' krikščionybę, 
Ivrui Iturejos ir Tracho-"" ’ ’ ’
įnitės srities tetrarku. Li- 
’zanijui Abilenos tetrarku, 
vyriausiais kunigais esanti 
Annui ir Kaifui, pasigirdo į 
Viešpaties žodis Zakarijo 
sūnui, Jonui — (Luk. 2, 
1-2). Visi suminėtieji čia 
asmens buvo žymūs, pla
čiai žinomi, ir jiems be- 
valdant įvyko tai, kas e- 
var lelijose nupasakota. 
Todėl teisingai sako apaš
talas šv. Petras, jog —
kokias išsigalvotas paša-į miršti, jog ypač iš impe- 
kas sekdami supažindino-! rijos laikų veikalai dau- 
me jus su mūsų Viešpa-i gumoje yra žuvę. O tačiau 
ties Jėzaus Kristaus galy-j vis' tik netrūksta apie Jė- 
be ir buvimu, bet būdami zų žinių. Taip, Svetonijus 
jojo didybės akivaizdūs užsimena 
liudytojai — (2 Petr. l,lriaus Klaudijaus gyveni- 
16). Kadangi vis pasitai- mo aprašyme. Tacitas kal-

asmenį turime 
daug istoriniu žinių, 
apie Jėzų. Ju teikia 
nekrikščionišk i e j i, 

krikščioniškieji šal-

įSrijZ^ Paik^ (1 Kor-

PAGONIŲ ŠALTINIAI

, bent pra
džioje, žydų religijos at
skala ir į ją mažai tekrei
pė dėmesio. Juk didžiulėje 
jųjų valstybėje buvo tiek 
ivisokiausių religijų! Be 
'to, įkūrėjas gyveno nuo
šaliame valstybės kampe
lyje, neilgai palyginti te- 
sidarbavo ir nesukėlė jo
kių politinių perversmų, 
ar sukrėtimų. Tad nėra 

į ko nė tikėtis, kad romėnų 
, rašytojai būtų juo dome

ne jęsi. Be to, turime neuž
miršti. ioe vDač iš imue-

apie* jį cieso-

Tačiau, ar mes turime nusiminti?
Visais atžvilgiais—ne!
Pasirausę po istoriją, jos epochas, mes galime

ba apie jo nužudymą prie 
Pontijaus Piloto, 
greitą krikščionybės 
plitimą ir krikščionių 
sekiojimus. Bitinijos
dytojas Plinijus laiške 
Tr a jonui liudija, kad krik
ščionys garbina Kristų ir 
įsipareigoja dorai gyven
ti. Ciesoriaus Adrijono iš
laisvintas vergas Phlego- 
nas mini apie saulės užte
mimą Jėzui mirštant.

ŽYDŲ RAŠTAI
Labai ryškus yra rašy

tojo žydo, Juozapo Flavi
jaus liudijimas Jo veika
le “Žydų senienos”, kurį 
parašė jis I-jo šimtmečio 
pabaigoje, randame šio
kius žodžius. “— Anuoju 
metu gyveno Jėzus, iš
mintingas vyras, jei ap
skritai galima jį vadinti 
žmogus. Nes buvo jis nuo
stabių dalykų darytojas 
ir žmonių, kurie noriai 
priima tiesą, mokytojas. 
Ir daug iš žydų bei taip 
pat iš graikų pasaulio jis 
prie savęs 
kai jį, 
siems 
tojas 
mirti 
kurie 
nepasišalino nuo jo. Nes 
jis pasirodė jiems trečią 
dieną vėl gyvas, kaip die
viškieji pranašai tai ir 
daug kitų nuostabių daly
kų buvo apie jį kalbėję, ir 
ligi šiol krikščionių ben
druomenė, kuri nuo jo ga
vo vardą, nepaliovė gyva
vusi—”. Čia dera pastebė
ti, kad seniau buvo abejo
ta šiųjų žodžių autentiš
kumu (tikrumu), kadangi 
labai aiškiai ir palankiai 
kalbama apie V. Jėzų. Ma
nyta, kad juos bus įsprau
dęs į Juozapo Flavijaus 
veikalą kokis perrašinėto
jas krikščionis. Bet dabar 
jų autentiškumą jau pri
pažino įžymiausieji žino
vai bei kritikai, kaip F. C. 
Burkit, Kurt Linck, K. G. 
Goetz, W. E. Barnes, 
Phackeray, A. Harnack 
kiti.

EVANGELIJOS
Krikščionių šaltiniai 

pie Jėzų yra gana gausūs, 
nes turime keturių evan
gelistų, Mato, Morkaus, 
Luko ir Jono, aprašytą 
jojo gyvenimą. Be to, yra 
dar keturiolika apaštalo 
Povilo laiškų, kuriuose 
pateikta tiek žinių apie 
Jėzų, jog pilnai galima 
juos pavadinti penktąja 
evangelija. Visų šitų šal
tinių autentiškumas tvir
tai nustatytas.

Taigi iš tikro apie retą

patraukė... O 
mūsų vyresnie- 

skundžiant, valdy- 
Pilotas pasmerkė 
ant kryžiaus, tieji, 

pirmiau jį mylėjo,

galutinojo tikslo atskirti. Mes nuolat ieškome laimės 
ten, kur jos tik šešėlis tesimato. Štai, vaikas galvoja, 
kad bus laimingas, kai užaugs; užaugęs, — kai pa
sieks kokią profesiją ar taps turtingu. Visus tuos ir 
smulkesnius dalykėlius pasiekę, vėl pasijuntame ap- 
sivylę ir nepatenkinti. Mums reikia kai ko didesnio, 
kas galėtų mūsų sielos platybes patenkinti.

Deja, šiandieninės gyvenimo sąlygos ir biznio 
reikalams sukurtieji malonumai tenkina vien tik jus
linę žmogaus dalį taip, kad asmenybė, besivaikyda
ma juos, nepamato, kaip prašvilpia gyvenimas, ir, iš
keliaudama iš šio pasaulio, nežino, kam gyveno; pa
mato tų juslinių daiktų vien tik bevertiškumą.

Nenuostabu dėl to, kad didieji šių dienų vyrai, 
tai matydami, šaukia žmogų sugrįžti į save, nepa
skęsti tik išorėje, truputį pakontempliuoti. Žmogaus 
gyvenimas yra visai kitoks, negu neprotingų tvarinių. 
Žmogus, jei tik jam žemesnieji palinkimai nepradeda 
diktuoti, veržiasi į idėjų pasaulį, kur jo asmens kil
nybė ir didybė gali pasireikšti visoj pilnumoj (Dr. F. 
Sawicki). Gyvenime mes, beto, matome tikslią siste
mą visur; štai kaip ją Tomas Akvinietis išreiškia: 
“Visatoje kiekvienas' tvarinys pirmiausiai yra tam, 
kad reikštųsi savuoju veiksmu ir tobulėjimu. Toliau, 
žemesnieji tvariniai kilnesniųjų gerovei; neprotingo
sios būtybės žmogaus labui yra paskirtos. Visi kūri
niai tarnauja visatos tobulybei. Pagaliau visa visata 
su savo atskiromis dalimis priklauso Dievui, kaip 
tikslui”.

Taigi, mums reikia palenkti savąsias sielas mū- kurį senovės asmenį turi- 
sų Kūrėjui, kaip tikslui, kuriam priklauso visas mū-’me tiek daug ir taip tvir- 
sų gyvenimas, ir kaip mes tarnausime visatos tobuly- tų žinių, kaip apie V. Jė-

J. 
ir

a-

socializmo, antgamtinės realybės moksliškas pagrindimas remia- kai mes’panašėsime j Dievą, jei ne per dorybesJzų. Vadinasi, jo istorišku- 
e tik rellEl- si filosnfna kun nradpda nuo daiktu ir nenaiecua na- , . ___ ' ___ j. . . .. » . .si filosofija, kuri pradeda nuo daiktų ir nepajėgia pa-l 

kilti virš ribotų proto galių (Tomas Akvienietis). Dėl 
to mes apie antgamtinius dalykus tik prilyginimais 
galime kalbėti, o tai visai netobula ir visą religinį po
lėkį prilaiko.

Be to, amžinosios tiesos perduodamos žmonių, giornsVlaidorns

Atėjo laikas, kai mums reikia ne tik vardu, betmas neabejotinas. Jei kar- 
ir elgesiu būti katalikais. Katalikų Bažnyčia — tai'tais bandoma jį paneigti, 
mes patys, dėl to mes turime vesti tikrą vidinį gyve-įtai visai dėl kitu priežas- 
nimą su tvirtu tikėjimu, kurs aplinkui spindėtų, ir to- čių. Mat, pripažįstant jį, 
kiu būdu būtų atspirtis šiandieninėms pavojingiau- reikia priimti V. Jėzaus 
_ ___ ________ . mokslas. O jis uždeda tam

Mums reikia žinoti, kad tarp mūsų pažiūrų į gy-.tikrų ne visai lengvų do- 
ivenimą ir kitų yra didelis skirtumas, kad daug kur rovinių pareigų, kurių ne- 

a A «• • • » ____ .1___________!• ___ • _ ’ • • •! * _«• _!____ •

priešingai tegtų. Mes turime žinoti, ko norime ir į ji mūsų prigimtis. Tad, 
Kristaus paklausimą: “Jūs gi ką sakote mane esant?” kad nereiktų tųjų parei-

tiek saldžių nuodų kad daug kas dar ir šiandien jais grožio ir patrauklaus griežtumo. Visais laikais gali mes turjme tamsą pavadlnti tamsa. aors daugelis ir'mėgsta j piku ’palinkusio-

Dar skaudesnis dalykas tai nuodėmės ir gei- — DuOti drąsų ir greitą atsakymą. Mes turime žinoti, gų, stengiamasi patį Jė-
dūlių pasipriešinimas malonei: doriškai sugedę tikin
tieji, blogi vadai ir tt. Nežinomi Dievo planai, kodėl

Viskuo abejojama, net galimybe dalykus pažinti ir 
įsitikinti. Šį religinį pesimizmą ir indiferentizmą be 
paliovos kala ir remia protestanai, liberalų ir laisva
manių spauda ir nors jųjų minčių moksliniai pagrin
dai senai jau suvaryti į ožio ragą, tačiau jie plačiąsias 
mases tebeveikia visose šalyse ir šiandien.

Naujoji civilizacija vėl sudarė tokias sąlygas, 
kad šiandien žmogus neturi laiko įsigilinti į pagrindi-

kad nieko nėra modemiškesnio, kaip Kristaus moks- zaus buvimą paneigti. — 
las. Tik Evangelijos išmintimi žmonija gali pasitikėti.1 Atėjo į pasaulį šviesa, ir 

Dievas jau mums ne žiaurus teisėjas, ar kerštau- pamėgo žmonės labiau 
tojas, bet meilingas Tėvas. “Mano Tėve, kurs esi dan- tamsybes negu šviesą, nes 
guje”, yra viso gyvenimo ir kiekvienos minutės pras- buvo nedori jųjų darbai, 
mė ir širdies ramybė. Ir to seka tyra meilė žmogui —į Nes kiekvienas, kuris da

ro pikta, nekenčia šviesos 
ir neina prie šviesos, kad 
nebūtų pasmerkti jojo 
darbai — (Jon. 3, 19), tei-

mė ir širdies ramybė. Ir to seka tyra meilė žmogui — 
kilni, prielanki ir padėti pasiruošusi širdis.

Katalikybė tada bus stipri ir darys įtakos gyve
nimui, kai mes kiekvienas būsime sąmoningi, apsi
švietę ir žiną savo pareigas, o to negalima pasiekti 
be pastangų; reikia studijuoti, kontempliuoti, gilintis,'singai pasakė čia pats Jė- 
klausti ir svarbiausia — pagal jos dėsnius gyventi.' žus. Bet už tai tokie as- 
Tik tokiu būdu mūsų gyvenimas bus prasmingas irjmens jau patys kaltų 
darys įtakos kitiems. I N. G.




