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mostas
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• Kiek šiuo metu yra žydų 
Vak. Vokietijoj

• Dr. Ralph J. Bunche į
Maskvą?
•
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Visas pasaulis gerai žino, kad 
Hitlerio kerštingoji ranka savo 
siautėjimo metu, daugiausia 
yra palietusi žydų tautą. Tos 
tautos nuostoliai, ypač žmonių 
gyvybėmis, yra tikrai milžiniš
ki. Tačiau, kaip matome, poka
rinis laikotarpis žydams atnešė 
ir tam tikrų atpildo pragiedru
lių: jie atkūrė savo laisvą ir 
nepriklausomą valstybę, pava
dindami ją Izraelio vardu, jų 
teisės demokratiniuose kraš
tuose pradedamos itin palan
kiai respektuoti ir pan.

Gana gražų ir humanišką 
mostą paskutiniu metu yra pa
daręs Federalinės Vakarų Vo
kietijos kancleris Dr. Adenau- 
er. “Allgemeine Zeitung” ben
dradarbis, turėjęs interview 
pas Vakarų Vokietijos vyriau
sybės galvą, patyrė, jog Dr. 
Adenauer ir jo ministrų kabi
netas labai gerai supranta ir 
apgailestauja tas milžiniškas 
žydų tautos aukas, kurias 
jiems padarė Hitleris savo kru
vino valdymo laikotarpy. Tie
są pasakant, ir pats dabartinis 
Vakarų Vokietijos kancleris 
Dr. Adenauer daug politiniai 
kentėjo ir buvo persekiojamas 
nacių rėžimo metu. Visa eilė 
jo dabartinio kabineto ministe- 
rių, kaip: Kaiser, Lukaschek, 
Dehler ir kit, yra perkentėję 
uacėtkfijB kaMninsD bainMyboBr 
tortūraa ir pan.

Minėto laikraščio reporteriui 
kancleris pasakė, jog jis, no
rėdamas nors menka dalelyte 
atsilyginti už padarytus žydų 
tautai nuostolius, yra paskyręs 
Izraelio valstybei dovaną 10,- 
000,000 markių (amerikoniška 
valiuta išeitų apie $2,400,000).

Adenaueris spaudai duotame 
pasikalbėjime pareiškė, jog 
šiuo metu prie jo vyriausybės 
yra įsteigta speciali įstaiga, 
kuri stropiai seks ir prižiūrės, 
kad žydai, dabartiniu metu gy
veną Vakarų Vokietijoj, nebe
jaustų jokios diskriminacijos iš 
vietinių gyventojų pusės, kad 
jiems būtų visiškai užtikrintos 
viešojo, kultūrinio, politinio ir 
ekonominio gyvenimo laisvės.

Vokietijos žydai, kalėję na
cių kacetuose, būsią ypatingai 
previligijuojami. Jie gaus iš 
vyriausybės įstatymu patvir
tintą kompensaciją: už kiekvie
ną kacete ar kalėjime praleistą 
mėnesį po 150 markių arba se
nesnio amžiaus asmenys, nu
stoję sveikatingumo, gaus re
guliarias pensijas.
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DIDŽ. BRITANIJA PRIPAŽINO 
KOMUNISTINĘ KINIJOS 

VALDŽIĄ
Londonas — Didž.

tanija pripažino komunis
tinę Kinijos vyriausybę ir 
nutraukė diplomatinius 
santykius su Čiang Kai- 
sheko nacionalistine vy
riausybe.

Britanijos užsienių mi- 
nisteris Bevinas pasiuntė

rius Acheson 
pareiškė, kad

Bri- pireš jų pačių gyvybinius 
interesus.

Valst. Depart. Sekreto- 
šia proga 
šis D. Bri

tanijos žygis yra pirmas 
žymiausias sulaužy mas 
perr paskutiniuosius 25- 

_ . . , . -. . liūs metus vestos anglo-
Peipingo komunistinei vy-‘gaps užsieniu polįtikos. 
nausybei notą, kurioje, ___
praneša, kad Britanijos;
vyriausybe nutarė pripa-:*,,w‘W'i 
žinti Kinijos komunistinį 
rėžimą. Nota buvo adre
suota komunistinės vy- Į 
riausybės užsienių minis- 
teriui Chou En-lai. Toje 
notoje pareiškiama, kad 
Didž. Britanija yra pasi
rengusi užme^sti diplo
matinius santykius su Ki
nijos Peipingo vyriausy
be.

Tokiu būdu be sovietų 
Sąjungos ir jų satelitų, 
Kinijos komunistinę vy
riausybę yra pripažinę 
penki nekomunist i n i a i 
kraštai: Burma, F 
Pakistanas, D. Lnuaiuja. • --- • ——~
ir jos dominija Ceylonas. jtybės sekretoriumi, paša-’

P'j:i XI, Paiinklas
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Jung. Valstybės Nesiys Kariškos
Paramos Formozai

Prezi- reikalauja atlyginimo už

Roma — Gruodžio 18-tą 
dieną bir'o atidengtas Va
tikano Bazi'ikoje popie
žiui Pijui XI-jam pamink
las, kurio autorius yra 
garsus Italijos skulpto
rius Canonica, kuris buvo
paruošęs paminklą ir po
piežiui Benediktui XV-1 
tam. Popiežius Pijus XI 
atvaizduotas stovintis su 
tijara (popiežiaus mitra), 
iškėlęs ranką laiminimui. 
Dabartinis popiežius Pi- 

Indija, jus XII, kuris buvo prie 
Britanija Pijaus XI Vatikano vals-

350 milijonų katalikų dvasios vadas, popie
žius Pijus XII, sėdynėje, kurioje Jis buvo atneš
tas prie Šv. Petro Bazilikos Portiko atidaryti 
Šventąsias Duris.

IR GROTEWOHL IŠVYKO
GYDYTIS RUSIJON

------------------------------------------------------------------------------------

Berlynas — Ligi šiol
Nacionalistinės Kinijos kė paminklo atidengimo j komunistinės rytų Vokie- 

ambasadorius Londone proga kalbą, kurioje iškė-įtijos respublikos premie- 
Cheng pareiškė ministe-'lė pirmtakio popiežiaus ™ ™
riui McNeil, kad Kinija Pijaus XI didelius nuopel- 
gavo mirtiną smūgį ne nūs. 
nuo savo priešų, bet nuo 
savo nesamai buvuffhi 
draugų ir praeitojo karo 
sąjungininkų. Cheng’as 
dar pridūrė, kad istorija 
parodys, jog šis britų nu
tarimas yra padarytas

Pilnos Bažnyčios Šeiny 
Sekmdienį

EkononMos Ryšius 
Su Argentina

IVashington
dentas Trumanas spaudos padarytus nuostolius $10,- 
atstovams pareiškė, kad 000,000. Be to reikalauja, 
Jung. Valst. vyriausybė kad teismas išduotų drau- 
Isusilaikysianti nuo kari- dimą prieš trijų dienų 
nes intervencijos ir ne- darbą.
siųs Formozai ginti nei j Ohio valstijoj veikia va- 
savo kariuomenės, nei lai- dinamas Valentine įstaty- 
•vyno, nei karinės misijos, mas, kuris draudžia su
neš nenorinti būti įvelta į daryti trustus, susitarimą 
Kinijos vidaus konfliktą, kelti kainas arba kitokiu 

į “Mes neturime jokių gro-'būdu turėti savanaudiš- 
ibuoniškų tikslų nei For-,kas sutartis.

kitos! Kompanijos savo skun- 
i Kinijos teritorijos dalies doje ir įrodinėja, kad 
! atžvilgiu”, — pareiškė jų dienų darbas joms
Trumanas. Chang Kai- ro didelius nuostolius, 
shekas ne daugiau galįs sitarimas 
tikėtis iš Amerikos, 
ekonominės

1 Marchallo plano ribose.
i Toliau prezidentas pareiš
kė, kad šiuo klausimu 
greitai duos pilną paaiš
kinimą Sekretorius Ache-j 

[Šonas ir padarys praneši-’ 
imą Senato užsienių reika- Edmund 
ilų komisijai.

Achesonas paaiškins se
natoriams, kodėl Formo
zos atžvilgiu nusistatyta 
taip, o ne kitaip, ir at
rems paskutinių dienų pa-' 
darytus respub 1 i k o n ų 
priekaištus.

Jau iš padarytų pareiš
kimų aiškėja, kad Jung J 
Valst. nenori dėl 1 
sos įsivelti į luurišlcą

įbuoniškų tikslų 
'mozos, nei kurios

dirbti po

tri- 
da- 
Su- 
tris

kai dienas savaitėje priešina- 
pagalbos si minėtam įstatymui.

Raudonųjų Karas Prieš 
Jung. Valstybes

New York — Re v. Dr.
A. Walsh iš 

i Georgetown Universite
to, Washington, D. C., 
kalbėdamas Amerikos Po
litinių Mokslų Organizaci
jos susirinkime, pareiškė, 
kad “lai tik šiame krašte 
įvyksta ekonominis su
smukimas ar kita nelai- 

Įmė, tai tuomet laukime 
; kokio nors Pearl Harbor 

Formaiatomų Proporcijoj”-
r. i™2j Rev. Dr, Walsh ragina 
** J tautą dtrfšls fafp, Yad eko- 

vien tik Formozos sala. o'nom,nis smukimas be
gali baigtis visos Azijos'^ išvengtas, 
konfliktu ir net ir pasauli-; 
niu karu.

ras Grotewohl buvo gydo
mas pačioj Vokietijoje 
griežtoj sovietų apsaugoj. 
Dabar, kaip Rytų Vokie
tijos oficiali spaudos a-

■*gėntūra pafikefiseTO
tewohl išvyko sveikatai bažnyčiose apie puse m?.. 
pataisyti į Rusijos gydy- jono tikinčiųjų^ kurie at- 
klas.

Sąryšyje su Grotewohl; 
liga Berlyne jau 
tvirtinama, kad 
netekęs Maskvos 
kėjimo. Po susikirtimo su 
pilna Maskvos pasitikėji
mą turinčiu W. Albrichtu, 
kuris perėmė jo pareigas, 
kai buvo uždarytas rusų 
gydyklon, norėjęs net nu
sižudyti. Patikimi vokie
čių šaltiniai tvirtina, kad 
jis į savo pareigas jau ne
bebusiąs daugiau grąžin
tas.

Manoma, kad vieną die
ną gali pasiekti Vokietiją 
žinia, kad jis kur nors 
Kryme ar Kaukaze yra 
miręs, panašiai, kai Bul
garijos Dimitrovas.

Praeitą sekmadienį, sau
sio 8 d. buvo Šeimų Ko
munijos Sekmadienis. Ap
skaičiuojama* kad Boator

rikatai bažnyčiose apie puse mili- cT-, ™ p , *

I

Madridas, Ispanija —Is
panijos valdžia rimtai 
svarsto nutraukti ekono-su dideliu susidomėjimu sekąs

Izraelio respublikos augimą, . . ,. * *.-t . . mimus ryšius su Argenti-tvirteuma bei žingsnius j r. , ® .
.. ė <j T • <na, nes Jie esą perdaug į- gražią ateitį. Adenaudens ma- , ’ . J r °

nąs ir visa širdimi to linkįs,;kS Izraelio valstybė žydėte1. Kaip žinoma, visuomet 
žydėtų kitų laisvų tautų tarpe. buV0 ,skelbl»“»- ?ad. UrP 
7 .Ispanijos diktatoriaus

gen. Franco ir Argentinos 
prez. Juan Peron yra la- 

C bai geri santykiai. Ta
čiau, tikrenybėje, kaip 
matome yra kitaip.

j Įdomus dalykas, kad Is- 
. panijos valdžia svarsto 
nutraukti ekonomi n i u s 
ryšius, tačiau nori palai
kyti diplomatinius ir taip 
pat nepanaikinti prekybos 
sutarties.

seniai 
jis yra 
pasiti-

stovavo apie 100,000 šei
mų, bendrai priėmė šv. 
Komuniją.

Prieš tą sekmadienį J.E. 
Arkivyskupas Richard J. 
Cushing, D. D. laišku ra
gino šeimas nors vieną 
kartą metuose bendrai 
priimti šv. Komuniją.

Anglies Kasyklų Kompani 
jos Reikalauja Iš Unijos 

$10,000,000

Nepatenkinti Federale 
Nuomų Kontrole

Pasikalbėjimo metu Vakarų 
Vokietijos kancleris išreiškė 
labai ir labai nuoširdžią dekla
raciją, kuri lietė žydų tautą ir 
Izraelio valstybę. Jis pareiškė 
savo apgailestavimą, kad nuo 
1945 m. ligi šiol dar per maža 
buvo daroma, kad išryškinus 
vokiečių tautos nors moralinį 
prielankumą tų žmonių atžvil
giu.

Jis pabrėžė, kad jo vyriausy
bė visomis išgalėmis kovos 
prieš bet kokį antisemitinį pa
sireiškimą vokiečių tautoj, 
stropiai žiūrės kad nesireikštų 
panašios tendencijos nei spau
dos puslapiuose, nei viešajam 
gyvenime.

Baigdamas pasikalbėjimą 
kancleris pasisakė gana šiltais 
žodžiais ir dėl naujosios Izrae
lio valstybės. Jis priminė, kad

Šiuo metu Vakarų Vokietijoj 
randasi apie 35,000 žydų tauty
bės Vokietijos piliečių. Apie 
pusę jų yra numatę greitu lai
ku išvykti į Izraelį arba į ki
tus kraštus. Nežiūrint to, kele
tas tūkstančių žydų, ypatingai 
senesnio amžiaus, vis dėlto, y- 
ra numatę sugrįžti į Vokietiją 
iš Belgijos, Prancūzijos, Brita
nijos ir kitur. Hitleriui pradė
jus kraštą valdyti, Vakarų Vo
kietijos srityse yra buvę 10 
kartų daugiau žydų tautybės 
piliečių.

• *
Įdomią versiją neseniai iškė- 

ė Associated Press Agentūra. I 
Ji pranašauja, kad į JAV Am-J 
basadoriaus postą Maskvoje 
greitu laiku galįs būti paskir- konominio Atstatymo Ko
tas Dr. Ralph J. Bunche. Tai miteto vienetas, kuris ty- 
tas pats vyras gabus diplo- rinėjo numatytą įteikti 
matas, kuriam teko nedėkin- Kongresui biudžetą, siūlo 
gas darbas būti prie UNO me- sumažinti federalės val- 
diatoriumi sunkiame Palestinos1 džios išlaidas $3,800,000,- 
ginče. i 000 ir taip pat sumažinti

Dr. Ralph J. Bunche yra' mokesnius (tax) 1951 m., 
spalvotosios rasės atstovas, bet 
didelis JAV-bių patriotas, turįs 
daug akademinių laipsnių, gau
tų Harvard Universitete ir 
šiaip pasižymįs nepaprastais 
gabumais asmuo. Jei taip būtų, 
reikia manyti, būtų padarytas 
Baltųjų Rūmų kryžminis ma
nevras prieš kitas dvi spalvo
tas garsenybes: Paul Robesoną 
ir Jackie Robinsoną, kurie išsi
juosę pučia į Maskvos dūdą.

Pr. AL

i

Chiang Žmona Pranašauja 
Ilgų Karų Prieš Raudo* 

nuosius

Columbus, Ohio — Ohio 
valstijos astuonios ang
lies kasyklų kompanijos 
iškėlė bylas prieš anglia
kasių uniją (UMWA) ir

Albany, N. Y. — Nepa
sitenkinimas fe d e r a 1 e 
nuomų kontrole šioje val
stijoje privertė gub. 
Dewey ir jo pagelbininkus 
svarstyti patarimus, kad 
federalė nuomu kontrolė 
būtų pakeista šios valsti
jos kontrole.

Kinijos Nacionalistai ApšaudėNew
Chiang Kai-shek, atsisvei
kindama su Jungtinėmis 
Valstybėmis pranešė, kad 
“poros dienų metu” ji iš
vyks į Formosą salą, kur 
dabar randasi ir jos vy
ras.

Ji prižadėjo ir • prana
šauja ilgą karą prieš rau
donuosius komunistus Ki
nijos žemėje. Kalbėdama 
per radio, ji sakė, kad tik 
amerikiečių sąžinė gali 

i nacionalistams 
būti apie $4,000,000,000 j kiniečiams kovoti komu- 
deficito. Įnizmą. Britanijai esą gė-

--------------------- da už Kinijos komunisti
nės

Ragina Sumažinti Jung. Valsty
bių Biudžetu $3.8 Bi ijonais

Washington, D. C. —E-

York Mme

v •

■v

$38,00b,000,000. Taigi gali pagelbėti
« • • /-» a A/\/\ — - — —

Šeši Vaikai Sudegė Maine 
Gaisre

valdčios pripažinimą.

•v

Pirmadienį, sausio 9 d.11924 m. Jis įsteigė Ameri- 
Kinijos nacionalistų karo kos Darbo Federaciją 
laivai paleido šūvius į a-J(AFL) lapkričio 15 d.,
merikiečių prekinį laivą, 1881 m. ir buvo jos prezi- 
plaukiantį tarptautiniu dentu iki mirties, tik vie- 
vandenynu ties komunis-'nų metų išimtimi, 
tinę Kinija.

Kiniečiai nacionalistai 
yra paskelbę blokadą. 
Jung. Valstybių valstybės 
departamentas yra įspė
jęs visus, kad savo laivų 
neleistų į blokados sritį.

Kun. Dr. Ražaitis Paskirtas 
Episkopto Atstovu

kurie prasidės liepos 1 d.
Pagal sumažintą biudže

tą, išlaidoms skiriama 
$39,700,000,000, o pajamų 
numatyta $37,000,000,000 
remiantis dabartinio sam
dymo padėtimi.

Pirmadienį ar antradie
nį Prez. Trumanas įteikia 
1951 m. biudžetą, kuria
me numatyta valdžios iš
laidoms $42,000,000,000 ar 
$43,000,000,000, pajamų

Grįžo iš susirinkimo 
į susirinkimų

i ________ ___ _

Medway, Me. — šešta
dienį, sausio 7 dienos ry
tą name, kuris pirmiau 
buvo vartojamas mokyk
lai, kilo gaisras kada tė
vas vieno vaiko iš žuvusių 
paliejo gasoliną prie mal-lCentro pirmininkas, grįžo 
komis kurianamo pečiaus? iš New Yorko, kur įvyko 
Tuo metu buvo didelė Lietuvių Kultūros Institu- 

1 sniego audra ir gaisrinin- to 
1 kai negalėjo taip 
atvažiuoti. Namas 
sudegė.

Gaisre žuvo šeši 
ir penki kiti asmenys.

Praeitos savaitės antra
dienį, sausio 3 d. š. 
kun. Pr. M. Juras, LDS— > ...

m.

II

susirinkimas, į LDS 
greit Centro valdybos susirin- 
visai kimą.

Kun. Pr. M. Juras yra ir 
vaikai Lietuvių Kultūros Insti

tuto pirmininkas.

Paminėjo Gompers'o 
Šimtmetį

Washington, D. C. —
Amerikos Darbo Federa
cija sausio 5 d. š. m. pa
minėjo savo įkūrėjo Sa- 
muel Gompers šimto metų 
gimtadienio sukaktį, su- 
ruošdama pietus Hotel 
Statler.

Principaliu kalbėtoju 
buvo Alben W. Barkley, 
Jung. Valstybių vice pre
zidentas.

Samuel Gompers gimęs 
sausio 27 d., 1850, mirė

New York — Lietuvos 
vyskupai tremtyje, su 
Kauno Arkivyskupu Met
ropolitu priešakyj, pasky
rė Kun. Dr. M. Ražaitį 
naujai atvykusiems lietu
viams katalikams, ypač 
kunigams, atstovu Ame
rikos rytuose. Jo uždavi
nys — tarpininkauti tarp 
Lietuvos Episkopato ir 
naujai atvykusių į Ameri
ką ir rytų 
apsigyvenusių 
katalikų.

Kun. Dr. M. 
adresas 32 Dominik St. 
New York 13, N. Y. Tel. 
ALgonųuin 5-2648.

provincijose 
liet u v i ų

Ražaičio
•»
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Šiandien, brangūs kata
likai, Šventoji Motina 
Bažnyčia, jos kunigai ir 
vienuolės sveikina visus 
sulaukusius Naujų Metų. 
Ne tik naujųjų, bet ir 
šventųjų Metų. Kas dvi
dešimt penkeri metai Baž
nyčia suteikia progos lai
mėti ypatingus visuoti
nius atlaidus tiems, kurie 
keliauja į Romą ir ten ap
lanko šventąsias vietas. 
Šventieji Metai prasideda 
Romoje kūčių dieną, kai 
Šventas Tėvas tris kartus 
plaktuku sudavęs į šv.Pet- 
ro Bazilikos Šventas Du
ris ir, jas atidaręs, žengia 
per jų slenkstį. Jis mel
džiasi: “Atidarykite man 
teisingumo duris, nes Die
vas yra su mumis”.

ŠV. TĖVAS KVIEČIA 
GRfŽTI PRIE DIEVO 

IR JO TVARKOS
Savo Kaiėdų pamoksle 

Šventas Tėvas ragina vi
sus žmones grįžti prie 
Dievo ir Jo tvarkos. Pir
moji mūsų šimtmečio da
lis matė didelį nutolimą 
nuo Dievo taip, 
bartiniu

ir 
ko

silpna, kurių kūno silpny
bės verčia juos būti išda
vikais savo teisėtoms pa
reigoms, ir kurie gyvena 
“nuolatiniuose prasižen
gimuose. “Yra daug tokių 
sekmadieninių katalikų, 
kurie išklauso šventas 
Mišias' sekmadieniais ir 
prieina prie išpažinties ir 
prie Komunijos kasmet 
Velykose ir kai kada net 
Kalėdose, Išskyrus tai, jie 
nesiskiria nuo pagonių ir 
bedievių, kurių taip daug 
yra mūsų miestuose. Kar
tu su jais girtuokliauja, 
piktžodžiauja, apkalba ir 
nuskriaudžia kitus. Šito
kie katalikai klysta,” — 
perspėja Šventas Tėvas— 
“jeigu jie mano, kad veda 
krikščionišką gyvenimą ir 
Dievui patinka, nes nėra 
nuolatinės pašvenčiamos 
malonės jų sielose”. Jis 
kviečia grįžti prie Dievo 
tuos, kurie ištremia Dievą 
iš visuomenės 
kurie pamiršta 
reigas Dievui, 
kad žmogus 
antspaudą savo sieloje ir j 
yra Dievo pašauktas am
žinajam gyvenimui. Tuos 
visus Popiežius kviečia 
žengti per tas Šventas Du
ris ir grįžti prie Dievo, 
visų gerų dovanų teikėjo.
KVIEČIA PRIE SAVA
NORIŠKOS ATGAILOS 
Ko Šventas Tėyas reika

lauja iš mūsų? Kad Šven
tieji Metai būtų gausių! 
malonių metai. Jis atsi-į 
šaukia į visus ištikimus 
Bažnyčios sūnus ir dūk-: 
teris apsiimti atgailos ir 
maldos darbus. “Lai Šven
tieji Metai būna daugiau
siai atgailos ir atitaisymo 
metai. Vidine ir savano
riška atgaila kartu su at
silyginimo darbais yra 
būtinos sąlygos kiekvieno 
žmogiško atsinaujinimo”. į 
Popiežius pripažįsta, kad’ 
jau yra pasaulyje daugi 
atsilyginimo kentėjimų: 
“Pro akis praeina, kaip 
liūdna procesija nuliūdę; 
veidai našlaičių, našlių, 
motinų laukiančių begrįž- 
įtančio to, kurs gal būt| 
’! niekados nebegrįš, kurie j

i
gyvenimo,1; 

savo pa- 
pamiršta,! 

turi Dievo

r6
2

Šv. Tėvas Pijus XII laiko pontifikaŠŪK* Sv. 
Mišias Šv. Petro Bazilikoje Romoje Šv. Metą pra
džioje.

LIETUVIAI AŠARŲ SALOJE

MeMo Eniij
Mdtarius

Boston, Miss. — J. E. 
Arkivyskupas Cushing, 
D. D., kalbėdamas Nakti
nės Adoracijos Draugijas 

į susirinkime, John Nan- 
jcock svetainėje, paniekino 
Ituos laikraščių redakto- 
jrius ir leidėjus, kurie pa- 
Į renka ir talpina žinias ir 
! paveikslus apie visokius 
skandališkus ir krimina- 
liškus įvykius.

Paniekinę Turtus, Stoja 
Vienuotynan

San Frauciseo, sausio

Amerikos Katalikų Episkopato 
Dovana Lietuviams

tuviai jau ten laukia 
sprenduno dei jy likimo 
apie 8 mėnesius.

Sulaikytieji nępąpras- 
tai džiaugėsi dėl pirminin
ko apsilankymo ir reiškė 
savo dėkingumą. Pirmi
ninkas tuč tuojau parašė 
tremtinių išvadavimo rei

Ellis Island, mūsų žmo
nių vadinama ašarų sala, 
yra maža salelė, apie 7 
akrų didumo, kyšanti 
Hudson upės žiotyse. To
ji salelė apstatyta federa
linės valdžios pastatais, 
kuriuose gali šutilpti iki 
3,000 žmonių. Čia talpina- 
mi sulaikytieji imigran-Į^““^^™^ 
tai kurie ar tai dėl ligos,! raštus
ar dėl politinę priežasčių ž ius j aiais.
nejleistini j Ameriką. To-jvinimui Washingtone. 
kiu nelaimingų asmenų i 
šiandieną ten priskaitoma' Aušros Vartų parapijos 
iki 400, kurių tarpe yra'New Yorke Kun. Dr. My- 
26 lietuviai. : kolas Ražaitis prieš pat

Kalėdų Švenčių proga' Kalėdas taip pat aplankė
*■ •*••********.»••? MUK***. .

Dr. Juozas B. Končius ap-Į suteikė jiems dvasinį pa
BALF-o Pirmininkas kun. Į lietuvius Ellis Island ir

laukė asmeniškai sulaiky-! tarnavimą, 
tus saloje lietuvius, pa-! Susisiekimas 
sveikino juos su šventė- jgiaaj • 
mis, susipažino a*> ją Pe nias. L___ _
dėtimi ir BALF-o Valdy-Į^įa plaukti tik 15 minu- 
bos nutarimu įteikė jiems’čių. Ateityje numatoma 

OO ... . ..

su Ellis

3 
San Francisco biz

nierius, Donald D. Foster, 
50 m., su žmona rengiasi 
greit likviduoti gana sėk
mingą savo biznį, iš kurio 
jie turi metinio pelno a- 
pie $54,000, ir įstoti vie
nuolynam

D. D. Foster numato į- 
stoti į Šv. Jono Benedikti
nų vienuolyną Collegevil- 
le, Minn. Jo žmona taip 
pat nori tapti vienuole ir 
įstoti į kurį nors konven
tą. Jų duktė, Mary Jean, 
prieš septynis metus tapo 
vienuole, ir yra mokytoja 
vienoje parapijinėje mo
kykloje. Foster sesuo Ed- 
na tapo vienuole 1938 m 
kuri randasi vienoje New 
Yorko seserų kongregaci
joje.

Šie žmonės svarstė šį 
vienuoliško gy v e n i m o 
klausimą per 20 metų ir, 
pagaliau, apsisprendė pa
likti pasaulietišką gyveni
mą, kurį yra susikūrę jau 
gana patogų, ir stoti vie
nuolynam

1949 metų lapkričio mėn. 
20-27 dienomis, Padėkų 
Švenčių proga, Amerikos 
Episkopatas darė Katali
kų bažnyčiose drabužių, 
avalynės ir muilo vajų 
šaipas reikalams. Iš su
rinktų gerybių, man pra
šant, Amerikos Episkopa
tas per NCWC perdavė 

Į BALF-ui lietuviams trem
tiniams sušelpti:

Drabužių 50 tonų, 
Avalynės 5 tonas, 
Muilo 2^2 tonos.
Pasitaręs su administra

cija gautas gerybes pa
skirsčiau sekančiai:

Tremtiniams Vokietijo
je — 75,000 svarų drabu
žių; 10,000 svarų avaly
nės; 5,000 svarų muilo.

Austrijoje — 4,000 sva
rų drabužių; Italijoje — 
3,000 svarų drabužių; 
Prancūzijoje — 2,000 sva
rų drabužių; Belgijoje — 
4,000 svarų drabužių; Da
nijoje — 2,000 svarų dra
bužių; Anglijoje 
svarų drabužių.

Siuntos jau ruošiamos 
ir greitu metu bus išsiųs
tas.

Jau ne pirmą kartą A- 
merikos Herarchija ir Ka
talikai parodė savo prie-! 
lankumą ir duosnumą, 
BALF-ui, o per jį lietu-į 
viams tremtiniams, nu 
kentėjusiems šiame kare,: 
pav. 1948 metais gavome' 
iš Episkopato 650,000 sva
rų maisto ir 35,000 dole
rių tremtinių šalpai, jau 
nekalbant apie ankstyves
nes dovanas.

Todėl būtų labai gražu 
jeigu lietuviai tremtiniai, 
susibūrę didesnėse koloni-

10,Q00

1 lengvas ir patiki
ni SButh Ferry nei- »»•

vyriausybė yra gavusi ži
nių, kad komunistinis Ki
nijos vadas Mao Tze-tun- 
g’as ir Stalinas dabar su
darinėja planus visos A- 
zijos sovietizacijai. Mao 
Tze-tung nuo praeitų me
tų gruodžio 16 d. randasi 
Maskvoje.

Nacionalistinės Kinijos 
premieras Yen H. Si-shan 
sakosi turįs dokumentalių 
įrodymų, kurie požemi
niais kanalais pateko iš 
komunistinės sostinės Pe- 
king į jo rankas, aiškiai 
nušviečiančių smulkme
nas šių slaptų pasitarimų, 
kurių abu dalyviai tikisi 
greito komunistų įsivieš
patavimo Tolimuose Ry
tuose.

Maršalo Mano Pagalba 
Sumažinta $1 Kl.

WashingtoH — Maršalo 
plano administracija pra
nešė, kad kraštai, pagal 
tą planą gaunantieji pa
ramą, savo reikalavimus 
1951 m. sumažintų 25-, 
palyginus su 1950 m. Tai 
neliečia Graikijos, kuri y- 
ra ūkinio atsistatymo už
uomazgoje, nes jai kredi
tų sumažinimas galėtų 
'paversti gerą pradžią nie- 
Įkais. Graikijai numatoma 
šiais biudžetiniais $160 
'milijonų ekonominiam at
sikūrimui pagalba ir tiek 
pat kitais metais. Kiti 
kraštai gali išsiversti su 
mažesne parama.

kad da- 
metu daugiau, 

kaip pusė pasaulio gyven
tojų nebetiki į Dievą ir y- 
ra paskendusi nuodėmėje. 
Yra žmonių, kurie aima- 

* nuoja, kad Dievas yra ap
leidęs pasaulį. Jie žiūri su 
pasibaisėjimu į karus, žu
dynes, kentėjimus ir trė
mimus, bet nesupranta 
kodėl Dievas nubaudė 
žmoniją taip kentėti. Jei
gu Dievas dėl Adomo vie
nintelės nuodėmės nubau
dė jį ir visą žmoniją atė
mimu Jo suteiktų antgam
tiškų dovanų, jeigu dėl 
žmonijos ištvirkimo Jis 
nuskandino vistas pasaulio 
gyventojus, išsk i r i a n t 
Noę ir jo šeimą, jeigu dėl 
nes kaišty bes nuode m i ų 
sunaikino fiodomo 
Gomoro miestus, tai
gali laukti dabartinis mū
sų pasaulis? Šventas Tė
vas aiškina. “Jeigu dabar
tinė karta yra taip skau
džiai nukentėjusi bausmė
mis savo rankomis pasi-: 
gamintomis priemonėmis 
tai dėl to, kad ji yra sun-i . . — .- • ,
kiai nusidėjusi pilnai tai Yra persekiojami dėl tei-, 
suprasdama ir laisva va- bingumo ir tikybos, be- 
lia. Dievas neapleido pa-:^sv^» pabėgėlių, įstrem- 
saulio. pasaulis yra aplei-j^j^’ kalinių, bedarbių, 
dęs Dievą ir prisirišęs suspaustųjų, kurie fizi- 
prie nuodėmės. Jeigu pa-i11*8*. ir dvasiniai kenčia ir 
saulis ieško taikos ir lai-i^.ur'e visokeriopu netei- 
mės, jis turi būtinai grįž-įsiD5uniu yra engiami . Si
ti prie Dievo ir Jo šventos-^ V1K1 ^’ra didelio 
tvarkos.
APSILEIDUSIUS RAGI

NA PASITAISYTI
Šventas Tėvas todėl 

kviečia visus grįžti prie 
Sutvėrėjo: bedievius, ku
rie apsileidžia ir nesiskai
to su Dievu, kurie nepri
pažįsta Dievo tvarkos ir 
kovoja prieš Jį. Jis kvie
čia grįžti prie Dievo kata
likus. kurių dvasia

i $1031)0 kalėdinių dovanų, aplankyti sulaikytus lie- 
IKai kurie sulaikytieji lie-'tuvius kelius kartus į mė- 

— Snesį.
niausiai nesimeldžia, ne-Į 
daro atgailos. Todėl mes: 
turime pasiaukoti ir mels-' 
tis, kad Dievas duotų 

I jiems maloniu grįžti prie 
Į Jo.

PAKLAUSIKIME
ŠV. TĖVO BALSO

Mes visi padarysime į-i kas sako, kad Attlee 
vairius pažadus naujiems bėjo su karalių apie 
metams. Šiems Šventiems Rimus.
Metams lai skamba mūsų po šio apsilankymo 
ausyse švento Tėvo pa-'stiprus įsitikinimas, 
geidavimas: “Lai Šventie- ■ Attlee, kaipo Britų 

i i o n ♦’zrn 11 i »• o 4- ' t * • •

AHiee Aplaake K f

Londonas — Anglijos 
premieras Attlee praeitą 

1 sekmadienį buvo nuėjęs. 
,pas karalių George VI. 
; Tai buvo retas įvykis.

į ginimo aukos ir turi dide- 
’lę vertę Dievo akyse. Bet 
■Šventas Tėvas ragina pri
gimti ne tik tuos kentėji
mus, kuriuos Dievas 

i mums siunčia, bet sava
noriškai prisimti ir kitus 
atgailos ir atsilyginimo 
darbus ne tik savo, bet ir 
kitų nuodėmių atitaisy
mui. Tie darbai yra ypa
tingai reikalingi kitiems, 

yra Bedieviai, ištvirkėliai daž-

Tremtyje Vokietijoje ir
Austrijoje lietuvių stovy- 
klose dažnai yra savo bib- 

jose, savo susirinkimuose ipotekos, bet nusiskun- 
priimtų rezoliucijas beidžiama, kad užsienio (A- 
padėkos pareiškimus vie-Į menkos, Australijos, Ka
te® Arkivyskupui ar vys-dados) lietuviškų laikraš- 
kupui už jų duosnumą irĮČių neturinčios. Dažnai 
suteikimą globos daugu-, kaltos ir pačios bibliote
mai lietuvių, vykstančių įjkos, kad tokios spaudos 

'nepasirūpina, nepaprašo. 
Ten likusiems mūsų tau-

Maskva — Sovietų Ru
sijos valdžios spauda 
smarkiai puola Jung. Val
stybes dėl jų nusiteikimo 
Kinijos atžvilgiu.

“Izvestia” ir “Pravda” 
smerkia Prez. Trumaną ir 
sekretorių Acheson, kad 
būk jie nori paslėpti “su- 
bankrutijusią įsikišimo 
politiką”.

Raudonųjų spauda to
kiu pasakymu nori įtikin
ti savo pavergtuosius 
žmones, kad Jung. Vals
tybės nebepajėgia duoti 

kad -daugiau pagalbos Kinijos 
nacionalistams.

Ameriką.
Kun. Dr. J. B. Končius,

BALF-o Pirmininkas, tiečiams ir šiuo atveju vi- 
____________ Įsomis priemonėmis tektų

Kai 
kal-! 
rin-

yra

Planuoja Sušutinti
VM Azin

Taipei, Formoza—Assos. 
Press sausio 8 d. praneši
mu, Kinijos nacionalistinė

kia to darbo ir toliau ne
užleisti, nes tautinė spau
da galingas įrankis tau
tai išlikti svtimose bango
se. I. Laisvys.

_______ , . ____ , val-
Metai būna atgailos ir at- džios Darbo partijos gai- 
silyginimo metai”. Jeigu va> šią savaitę paskelbs 
praeityje pripratom tik generalius rinkimus, ku-' 
Velykoms arba Kalėdoms rįe įvyktų vasario 23 d. 
priimti Šv. Komuniją, pa-' 
siryžkime per Šventus 
Metus, kas mėnesis prisi
artinti 'prie Dievo Stalo; 
jeigu praeityje kas mėne
sis, tai dabar kas savaitė; 
jeigu praeityje apleisda- 
vom Šv. Mišias,, dabar pa- 
sižadėkim, kas sekmadie
nis, arba dar geriau, kas-'

tauofctai Netekt PasHV 
kejimi Tarp Negrų 

Afrikoje
Šalčiausia Diena Nuo 

Iwo,1W
Boston, Mass. —

Biuras pažymėjo, 
praeitą sekmadienį buvo 
šalčiausia diena nuo ko-' 
*vo 5, 1948, kada šalčio' 

dien išklausyti šv. Mišių; temperatūra buvo vienas 
jeigu Gavėnios laiku be 
priežasties nuo pasninkų 
pasiteisindavom, šįmet 

į tuo uoliau pasninkaukime 
iš meilės Dievo ir mūsų 
kenčiančių brolių ir sese
rų. Su Meilės kupina šir- 

_ . m _______ dimi aukokime tuos at-
išeivių problemas, skirdamas yj>atingo dėmesio lie-!gailos ir atsilyginimo dar
iu visk o s kultūros puoselėjimui, lietuviškų papročių 'bus tam dideliam SUgrįfci- 
išlaikymui ir lietuviškojo gyvenimo informacijai. \ mui, kad visi bedieviai, 

TĖVIŠKES ŽIBURIAI nuo Naujų Metų eis kas savaitė, bus di-jeretikai, atskalūnai if rau
delio laikraštinio formato 8 psl. Pirmieji num. pabiro-' puolusieji katalikai grįž- 
dys gruodžio pradžioje. j tų prie Dic-vo, kad visa

TĖVIŠKES ŽIBURIŲ įirenumerata : Kanadoje $3, USA $3 a-j Žmonija sulauktų Dievo 
merikoniški. Australijoje. Pietų Amerikoje ir kitur j palaimos ir tos tikros tai
są amer. Ikos, kurią gali duoti tik

TĖVIŠKES ŽIBURIŲ redakcijos ir administracijos adresas;)Taikos Karalius Kristus.

Oro 
kad

i

Mielas kaip Tėviškė Kanados lietuvių laikraštis

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
TĖVIŠKES ŽIBURIUS leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kul-į 

tūros Draugija, vyr. redaktorius Dr. A. šajioka.
TĖVIŠKES ŽIBURIAI katalikiškos dvasios laikraštis, kuris na

grinės visas aktualiąsias lietuvių tautos ir lietuvių;

laipsnis virš zero.
Praeitą sekmadienį bu

vo t laipsniai virš sero. 
Tačiau pirmadienį vėl šal
tis sumažėjo.. Sniego nėra?

Kaniatata RdMidi Fra-: 
fiUBn RMjK MCMMIKlty

Naujos Kinijos žinių a- 
gontu ra praneša, kad Ki
nijos komunistine valdžia 
pareikalavo, kad Jungti
nės Tautos prašalintų iš 
susirinkimo ir iš Baugu
mo Tarybos Kinijos na-

941 Dundas Street. West, Toronto, Ontario, Canada. j Kun. Albertas Kontautas’cionaUstų atstovus.

Pnetorią, Pietinė Afrika 
— Praeitą sekmadienį pa-j 
sibaįgė Pietinės Afrikos: 
Komunistų partijos kon
gresas. Spaudos atstovų 
nei kitų į posėdžius ko
munistai neįsileido, nes 
nenorėjo, kad kas sužino
tų komunistų partijos su- 

I smukimą.
Pradžioje, būtent, 1921 

m. kada komunistų par
tija buvo suorganizuota, 
ji buvo labai patraukli 
negrams, nes jiems patiko 
obalsis: rasiu lygybė. Ta
čiau nuo 1932 m. negrai 
pradėjo trauktis iš parti
jos, nes jie pamatė, kad 
ne tik nėra rasių lygybės, 
bet juos siekia pavergti 
jiems svetimas suprati
mas — bolševizmas.

Ir štai šiame kongrese 
raportuose buvo aiškiai 
pasakyta, kad negrų va
dai “tikrenybėje yra libe
ralai kapitalistai”. ’l

Kiekvienas Lietuvis Skaito
Vieninteli Pasaulio Lietuvių Kultūras Žurnalą

AIDAI
Nuo Spalių 4, 1949 Metų Mėnesinį

Kultūros Žurnalą

AIDAI
perėmė leisti

LIETUVOS KMKKKOIUI AMERIKOJE
AIDAI yra vienintelis mėnesinis mokslo, literatūros bei 

meno ir visuomeninio gyvenimo žurnalas
AIDAI žadins tautines kultūros kūrybą ir skelbs jos lai

mėjimus
AIDAI burs aplink save visas mūsų tautos intelektualines, 

menines ir religines pajėgas
AIDAI iki Naujų Metų bus leidžiami Vokietijoje, nuo Sau

sio 1, 1950 — Jungtinėse Amerikos Valstybėse
AIDUS redaguos redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žy

mių lietuvių mokslininkų, rašytojų ir kitų kultū
rininkų. Vyriausias redaktorius — rašytojas An
tanas Vaičiulaitis.

AIDŲ prenumerata metams: Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, Pietų Amerikoje, Meksikoje ir Ispanijoje— 
$5.00; Kanadoje — $5.50; kituose kraštuose — 
$6.00
Atskiras numeris JAV — 50c., kituose kraštuose 
— 55c. •

AIDŲ redakcija; Ant. Vaičiulaitis, 2087 N. Main Avė, 
Scranton 8, Pa.

AIDŲ administracija: AIDAI, Kennebunk Port, Maine. 
Tel. 5
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Formosos klausimas

Šiuo pavadinimu Argen- kaip 
tinos “Lietuvių Balse” til- generolo J. Bulotos kepu- vos himną. Daugelis liau- 
po dr. K. Griniaus suteik- rė' ‘ 
tas pasikalbėjimas Šalnai, 
kurį šiam laikraščiui pri
siuntė S. S. Rasa. Pasi
kalbėjimo tikslas yra su
tvirtinti demokratinės vi
suomenės nuomonę. Žino
ma, šiuo išsireiškimu no
rima pasakyti liaudinin- 
kiškos ir socialdemokrati
nės visuomenės nuomonę.

Dr. K. Grinius tvirtina, 
kad Lietuvai jo valdymo 
laikais joks komunizmo 
pavojus negresęs. Komu
nistai nepravedę nei vieno 
atstovo į Lietuvos seimą 
ir 1926 m. tesurinkę vos 
20,000 balsų. Jei šis dr. K. ruoštame profesinių są- 

pareiškimas bū- jungų mitinge, 
kur nors kitur tai iš salės išmetė jų pa- 
kur apie tai, 1 ‘ 1 ‘ ”

tuomet Lietuvo- 
nežinoma, gali-

........... ~—5 -**33 
f........ SUSIPAŽINKIME SU------ Į

!' GYVENIMO KNYGA ’i
T. Klemensas Žalalis, O.F.M. —^4”. Tiesa, dr. K. Grinius dininkų juokės, sakydami, 

tvirtina, kad incidentas “manė, kad Lietuvos him- 
su gen. J. Bulota įvyko nas išgelbės”. Taip, Lietu- 
tada, kai valdžios apara- vos himnas neišgelbėjo, 
tas dar tebebuvo krikščio- bet internacijonalas —lik- nių amžius reikia skaityti metais. Nieko nuostabaus, 
nių demokratų rankose, rai būtų išgelbėjęs.
Reiktų paklausti, kuris 
policijos pareigūnas būtų 
išdrįsęs sudrausti valdžios 
draugus? Juk niekas ne
norėjo rizikuoti savo tar- 
jnyba, o koks gi būtų bu- 
'vęs skirtumas šiuo atve
ju, jeigu jau valdžia būtų 
buvusi perimta? Ar gi jau 
inorima užmiršti tas įvy- 
’kis, kada “Gulbės” salėje 
pačių socialdemokratų su-

Pereitame numeryje matėme, jog pirmųjų žmo-

Griniaus komunis-

šiuo momentu pasaulio akys atkreiptos į Kini
ją ir į Formosą. Su Kinija jau kaip ir baigta. Komu
nistai jau tiek jos užėmė, kad likusioji laisva nedido- 
ka, palyginti, jos dalis nebegali prieš raudonuosius 
atsilaikyti. Taigi nacionalistų armijos likučiai, kar
tu su vyriausiu vadu Čen-Kai-Šeku, persikėlė į salą
Formosą, kuri yra 175 mylios atstu nuo Kinijos tų tilpęs 
miesto Foochow. Formosą buvo atiduota japonams spaudoje, 
1895 m., bet po paskutinio pasaulinio karo buvo grą- kas vyko 
žinta kiniečiams. Tai didoka tirštai apgyventa sala, je, nieko 
turinti virš 13,000 ketvirtainių mylių ir virš 5,000,000 ma būtų tik pagirti. Ta- nistus? O kada studentai 
gyventojų. Dabar turi būt jų daugiau, nes be nacio- čiau, kai tai mums, gerai 
nalistų armijos ten susigrūdo daug kiniečių, pabė-' 
gūsių nuo komunistų teroro. Formosą tai paskutinė 
nacionalistų bazė, bet ir ji atsidūrė rimtam pavojuj, 
nes komunistai siekia ją likviduoti.

Amerikos Kongresas atidžiai daboja Formosos 
padėtį, nes jei komunistai ją užimtų, tai ne tik kinų 
nacionalistų pasipriešinimas būtų likviduotas, bet ir 
Amerikos interesams Pacifike gręstų rimtas pavo
jus dėl geografinės Formosos padėties. Iš jos į Fili
pinus tik 457 mylios tolio ir į Japoniją 780 mylių. 
Tad raudonieji kinai - rusai įsispraustų į patį vidu
rį Amerikos - Filipinų - Japonijos susisiekimų. Toks

čių kai kuriuos atstovus? 
Kokių gi priemonių buvo 
griebtasi sudrausti komu-

jei senesnieji mokslininkai ir net kai kurie Bažnyčios 
Tėvai suskaičiavę visų metus priėjo prie išvados, jog 
nuo Adomo iki Kristaus turėjo praeiti apie 4000 me
tų. Tą galime girdėti ir pamoksluose Advento laike, 
jog 4 Advento savaitės yra tų 4000 metų simbolis: 
kaip žmonija laukė 4 tūkstančius metų Išganytojo, 
taip dabar tikintieji per 4 savaites laukia Kalėdų 
šventės... Tad, ar iš tikrųjų nuo pirmojo žmogaus iki 
Kristaus atėjimo praslinko vos 4000 metų, kai tuo 
tarpu geologija, paleontologija ir tipologija mus mo
ko, jog žmonijos amžius yra virš 30,000 metų?

Pirmiausia tenka pastebėti, jog šventraštyje ne 
visi skaičiai yra tokio, kokie iš tikrųjų turėtų būti. 
Perrašant kopijas įsiskverbė ir netikslumų. Tą mato
me palygindami tris pagrindinius šaltinius: žydišką, 
graikiška ii samaritiečių tekstą. Pagal žydišką teks
tą nuo Adomo iki Noės suma būtų 1655 metai, pagal 
graikišką — 2242 ir pagal samaritiečių — 1307. Jeigu 
nebūtų netikslumų, turėtų skaičiai sutikti, bet kaip 
gali sutikti, iei pav.: Matuzalis pagal samaritieti teks
tą gyvenęs 720 metų, o re 969, kaip yra žydiškame 
šventraštyje. Vienu žodžiu, pirmiausiai reikia panau
doti šiais laikais ištobulėjusį kritikos mokslą, kuris 
turi nuspręsti, kuris tekstas yra teisingai mums per
duotas ir tada nustatyti amžių. Bet ir tai žinant, nie
kada iš šventraščio nesužinosime tikros chronologi
jos, nes Mozė nenorėjo perduoti visų žmonių istoriją, 
bet šuoliais šokdamas norėjo privesti prie to, kad 
skaitytojams būtų aišku, jog Abraomas yra kilęs iš 
Adomo. Iš senovės literatūros žinome, jog įprasta, 
duodant kilmės sąrašą, peršokti net kokiu šimtu ar 
daugiau metų pastebint tik, kad tas ir tas pagimdė 
tą ii tą, nors ištiesų gimdytojas nėra kraujo tėvas, 
bet prosenelis kokios šeštos ar dešimtos kartos.

Tokiu būdu suprastas šventraštis nedaro nusiste
bėjimo, nes jis niekur nerašo, kad nuo pirmo žmogaus 
iki Kristaus praėjo tik 4000; priešingai jis labai pui
kiai sutampa su profaniško mokslo daviniais ir leng
vai galime prileisti, jog pirmasis žmogus atsirado 
prieš 100,000 metų, jeigu mokslas tai įrodys iš rastų 
žmonių griaučių.

Dėl šio dr. K. Griniaus 
inter,F»pw dau^ k?^ sali
ma būtu nasakvti. Me- 
tuvvbės viemnp’umo labui 
susirikau. Nors ir sako, 
kad liaudininkai d”s 
savo naiė^as ber,dr?»^ lie
tuvybės darbui, be* š-ic in. 
terv>°w vra tikmi kirši
nantis vienu Drieš kitus. 
Daugelis net ir ne liaudi
ninku ansidžiau^ė. Va* dr. 
K. Grinius atvyko i šiau
rės A r^nrikn. U^Krojo, 
kad. k pinn vi'-.r? inf 'r\’- 

vas buve< i ;pti”—v”'‘zi- 
dent^” crnletn h“>ti r" ms 
autnritn*” T.jn*”—’ <is- 
vinjmn darbe. Bet dabar 
įsigeidė organizuoti poeti
ne liaudininku 
kai salėtu rasti 
mo tik laisvos 
teritori joje.

ateitininkai ruošė mitin
gą, tada buvo iššaukta ir 
raitoji policija ir ugniage
siai. Nežiūrint, kad buvo 
daug nepilnamečių ne tik 
berniukų, bet ir mergai
čių, nebuvo kreipiama jo-

tą padėtį žinantiems, tvir
tinama yra visai kitas da
lykas. 1926 m. komunistų 
partija Lietuvoje veikė 
nelegaliai. Komunistai ė- 
jo į seimą prisidengę ne 
savo vardu. Todėl komu
nistai balsavo už socialde
mokratus. Lietuvoje tais 
laikais buvo sunku atskir-| 
ti, kur prasideda kbmu-- J ......... . x x y
nistai. Tik vienas iu nrog-'uztlktl taikliai parašant: .patys išliktu.

- - - ... - _ . , , *1 • iv- nzilie-inA om i orro _ ' riil-U-i linfutriel
pašinas demokratijai visai nepageidaujamas. Tarsi ramos punktas buvo skir- 
antras Tolimų Rytų Berlynas. tingas. Komunistai norė

jo proletariato diktatū
ros. o socialdemokratai 
kalbėjo už demokratiją. 
Šiaip jau vieni ir kiti bu
vo Markso - Engelso teo
rijos šalininkai, dainavo 
tą pati internacionalą, ta 
pati raudonoji vėliava, e- 
konominė - socialinė ir re
liginė programa. Valstie
čių liaudininkų eilėse-taip turėtų progos kovoti už 
pat buvo lakai daug, ku- Nepriklausomąją Lietuvą. 
rie neabejingi buvo Mark- Dabar, po 5 metų išvargi- jos — senoji ir naujoji,

partija, 
pateisini- 
Lietuvos

I

antras Tolimų Rytų Berlynas.
Republikonų Partija su buvusiu Prezidentu 

Hoover’iu priekyje smarkiai kritikuoja administra
cijos politiką Kinijoj. Esą pati stambiausia pagrindi
nė klaida buvusi padaryta prie Roosevelto, kurs 
verste vertė Čian-Kai-Šeką dėtis su komunistais, 
kuomet dar jie nebuvo įsigalėję. Kinų vadas su pa- 
sibiaurėjimu buvo priverstas vykdyti Roosevelto po
litiką, ypač kai numatė, kad tuo laiku lengvai galė
jo komunistus likviduoti. Sunku suprasti, kokiais 
sumetimais Washingtono valdovas tuomet vadova- 
ovsi? Ar gi jis jau nė tiek nematė, kad ugdymas ir 
globojimas komunizmo gręsia didžiausiomis nelai
mėmis ateityje? Čia jau aiškus klusnumas Maskvos 
įsakymams... / įso - Engelso teorijoms.

Vladas Veselauskas.

DVI EMIGRACIJOS
kad ir 
galėtų

Mūsų laikraščiuose teko savo gimtąją šąli, 
, ir 

dibti lietuvišką darbą ir 
rūpintis Lietuvos vadavi
mu.

Senąja emigracija vadi-

senoji ir politinė emigra
cijos (suprask — išeivi
jos).

Taip, nuo T. Rusijos Lie-1 _, .. A,
tuvos okupavimo ir dėl name tuos Jukstancių tuk- 
bolševikų - komunistų 
siautėjimo Lietuvoje tūk
stančiai mūsų įvairaus 
darbo žmonių išbėgo, kaip 
nuo maro, į Vakarus (Va
karų Europon) tremti
niais, kad išliktų ir kad

stančius lietuvių, kurie 
prieš keliasdešimt metų ir 
net daug anksčiau yra iš
keliavę iš Lietuvos į už-: 
jūrius, čia dirbdami, ne-į 
nustodami santykių palai- riami ir įvairiomis plačio- komsomolcus, 
kyti su savo senąja Tėvy-sios Rusijos kryptimis iš- tus, politrukus ir 
ne, sū Lietuva.

Dabar tos abi emigraci-

T. Dr. Klemensas Zalalis, O.F.M.

mo Vokietijoje ir Austri- arba politinė, susitiko

naim u ^vaiiivuuo piav.iv- rkviiiouiuun-iio, enkavedis- 
1 ’ " ’ 1 x--- --’1X—1— iš T.
i vaikomi) be Jokio ryšulio, Rusijos į užsienius siun- 
dažnai be apsitaisymo ir čiamuosius bolševikinius 
apavo varomos į sunkiau- šnipus. Bet ir šie tarpusa- 
sius darbus, į blogiausias vyje pjaunasi, varžosi,ymams... / įsu - įKugeiso leuiyuiua. mo voKieujoje ir Ausin- arba politine, susitiko t . . .—’

Kaip ten bebūtų buvę, pragaištinga klaida jau* Taip pat visai jau nebe-įjoję, tie mūsų politiniai Naujajame Pasaulyje ir gyvenimo sąlygas ir tik-skundžiasi, teisiasi ir sau- 
irvta ir nebesiduoda nūnai atitaisoma. Bent ta naturaluR vra dr K Ori-!tremtiniai, turi emigruoti toliau išvien varo susiar- ra* kankinių mirčiai. Tai, dosi. Tokia jau mat apadaryta ir nebesiduoda pilnai atitaisoma. Bent tą natūralūs yra dr. K. Gri-į tremtiniai, turi emigruoti toliau išvien varo susiar- 

™--------- - — patriotingi amerikiečiai niaus išsireiškimas apieiį Ameriką, Kanadą, Aus- tinimo ir lietuvišką dar- sakome,
• —---- -- — _______ :____ x.:_______i______ j . »•». . Į.__x__________i-- • __ , tai vra

trupinėlį — Formosą ■
nori išgelbėti. Jie reikalauja energingo žingsnio: kad gen. J. Bulotą. Visiškai 
Administracija nusiųstų Formoson laivyną, kurs ją ironiškai pajuokia Lietu- 
apgintų nuo komunistų puolimo. Jei komunistai pra- vos kariuomenės unifor- 
dėtų šaudyt, tai tas kad būtų skaitoma karo veiks- mą. Juk reikėtų neužmirš- 
mu. Respublikonų vadai žino, kad jų reikalavimas ti, kad dr. K. Grinius ruo- 
tik tuomet turės reikšmės, kai bus įneštas į Kongre- sėsi tapti vyriausiu Lie
są. Jie, žinoma, tai padarys. Netenka abejoti, kad.tuvos ginkluotų pajėgų 
Kongreso posėdis bus audringas. Iviršininku, o taip pat ir

Tačiau girdėti, jog Prez. Trumanas pasisakęs, jo sūnus dėvėjo Lietuvos 
kad Formosos klausimas savaime likviduojasi, nes j kariuomenės karininko u- 
Administracija tuo reikalu nebesirūpysianti, savo'niformą. Taigi, buvusiam 
naminius reikalus patys kiniečiai tesprendžia. Tat Lietuvos Respublikos pre- 

1SS1- 
tokiu terminu,

skamba diktatoriškai, bet kaip tik dėlto Kongresas Į zidentui nepridera 
irgi tars savo žodį. K. reikšti

Marija Pečkauskaitė

Mergaitės Kelias
Mergaitės asmenybė

ŽOLYNŲ IR MERGAIČIŲ ŽIEDAI
Kaip gražu žydėti sielos žiedu! Būti lyg 

gėle! Tokiu grynu, švelniu, tokiu tiesiog ne
žemišku, kaip gėlė, — tokiu ano pasaulio 
sklypeliu, į matomą formą įkūnytu, žemės 
vaikams kelti aukštyn.

Kiekvienas žmogus turėtų būti žiedas sa
vo kuopelei. Bet pirmiausia — moteris, savo 
išvaizda kaip primenanti gėlę.

Pasižiūrėkime į jaunimo būrį: pilkame 
berniukų tarpe mergaitės su savo skaisčiais 
veideliais atrodo visai kaip gėlės. Tie grakš
tūs gracingi kūnai — tai jų sielų žiedai. Jos 
skleidžia gėrį aplinkui, ir kaip gražios gėlės 
gaivina visų akis ir širdis.

Bet dažnai, arčiau įsižiūrėjęs, pamatai, 
kaip tos gražios, juodos ar mėlynos akys 
svaido pavydo ir pykčio kibirkštis, žaibuoja 
begėdiška koketerija, o karolinės lūpos beria 
tuščius, kvailus ir piktus žodžius. Ir dingsta 
iliuzija. Ir matai jau ne grakščias rožes, tik 
vulgarias patvorių dilgėles. Gražių gražiau
sios akys ir gražių gražiausios lūpos dar ne
sudaro gėlės, jei pro jas nepasireiškia gėlė— 
siela.

Moters uždavinys yra tačiau būti žmoni

traliją, Angliją ir kitur, bą. 
nes mat Lietuvoje tebėra 
bolševikinė - komunistinė miamųjų lietuvių 
santvarka ir ten tebevyk- Taigi, tie mūsų tautiečiai, 
domas vis didėjantis ge- kurie nuo pat bolševikų į 
nocidas, 
tautos 
žmoniškiausiomis 
monėmis.
politiniai tremtiniai, 
kios rūšies mūsų emigran-'— nėra emigracija:

, ne emigracija: “gyvulių rūšis”, kad vieni 
tai yra Tarybų Rusijos kitus ėda.
(carai irgi turėjo pana
šias tarybas, 
“durnomis”, 
mis”) “rojaus” vergai. O 
tokių vergų T. Rusija turi 
iš įvairių tautų, kaip daž- 

AlteVus, Kot-Inai šaltiniai rašo, per 20 
‘ šiaurės tikrųjų jau

nebe nuo šiandie visa T. 
tai Rusiia ir j°s pavergtosios

__ ver-

išskyrus valdžios
— kompartiečius,

Bet yra ir dar viena tre- 
rūšis.

t. y. galutinis Lietuvą užėjimo tremiami 
išnaikinimas ne- į T. Rusiją — Sibirus, Ka- 

prie- zakstanus,
Tai šie mūsų las (pusiasalis), 

šio-.Pečioras, Vorkutas ir kt.,

Taigi šiandie yra pa
vadinamas vergtieji lietuviai — jie 
“zemstvo- Lietuvoje, jos giriose, ka- 

” Įėjimuose ir Rusijos trem
tyje ir laisvieji lietuviai, 
kurie sudaro dvi emigra
cijas — senąją ir politinę 
emigracijas, atsidūrusią 
už T. Rusijos pragaro.

A. Žiemena.
tai yra politinė emigraci- tėra nekaltųjų tūkstančių valstybes, ištisine 
ja, nes dėl politinių perse-į masės (tėvai, motinos, jų gija, 
kiojimų jie turėjo apleisti; vaikai, jie visi tuoj atski- kastą

jos žiedu. Bet kas nori tokiu žiedu pražydė
ti, tas turi, kaip tas rožių krūmas, apie kurį 
kalba Forsteris, nesiliaudamas dirbti. Nerei
kia manyti, kad žmogus pražįsta tik pada
ręs kokį didelį, nepaprastą darbą. Labai ne
daug žmonių teranda progos atlikti didvyrių 
darbus. Daugumos gyvenimas pilkas ir vie
nodas. Bet ar jis rojus ar pragaras, tai pa
reina nuo to, kaip jie priima kasdieninius 
smulkius nemalonumus ir erzinimus. Ar mo
ka juos taip suvirškinti, kaip rožių krūmas 
kad virškina trąšas, ar ne. Ar mergaitė kan
triai ir noroms tarnauja kitiems, ar visados 
jos lūpeles puošia ifteilinga šypsena, ar sten
giasi, kad kiekvienas ją sutikęs galėtų tarti: 
“Štai saulės spindulėlis palietė mane”, — ar 
yra ta gaivinanti ranka, kuri motiniškai 
glosto nuvargusią, rūpestingą kaktą, — ar 
ne?

Senovės ėgiptietis, nuėjęs į Ozirio teismą, 
sakydavo: Neišspaudžiau niekam ašaros”. 
Moteriai to permaža. Ji turi tarti: “Nušluos
čiau daugybę ašarų”.

Štai darbas naujai vaidilutei.
Senovės vaidilutės sergėjo ugnį — viską 

gaivinančio ir laikančio amžinojo Praam
žiaus simbolį. Naujosios turi nešioti šventą
ją Dievo liepsną savyje ir visus ja šviesti, 
šildyti ir kelti aukštyn.

Yra aukštos dorovės žmonių, kurių aki
vaizdoje kiekvienas gėdis savo blogų pusių 
ir stengiasi būti geresnis. Tokiu žmogumi 
tapti turi stengtis kiekviena mergaitė.

MOTERIS AR BOBA
Žmonės mėgsta pasiginčyti: kas prana

šesnis — vyras ar moteris? Galbūt, ir jūs, 
jaunosios skaitytojos, esate apie tai galvo
jusios. Pasakysiu, kaip man šis klausimas 
atrodo.

Yra dvi labiausiai paplitusios nuomonės 
apie moterį. Viena sako, kad moteris esanti 
daug menkesnė būtybė už vyrą jos protas 
esąs silpnas, jos būdas menkas. Ji stovinti 
tarp gyvulio ir tikrojo žmogaus — vyro. 
Antroji nuomonė tvirtina, kad tai netiesa. 
Moteris esanti visai tokia pat būtybė kaip 
ir vyras. Jei lig šiol vyrų tarpe yra daugiau 
mokslininkų, daugiau politikų, daugiau dai
lininkų ir įvairios rūšies garsių žmonių, tai 
tik dėl to, kad mokslas ir visi kiti užsiėmi
mai vyrams buvę labiau prieinami, negu mo
terims. Kada moteris bus mokoma kartu su 
vyru, kada jai bus atidarytos durys į visas 
profesijas, ji susilyginsianti su vyru. Iš pri
gimties ji esanti tokia pat kaip vyras.

Nėra abejonės, kad ir viena ir kita nuo
monė klysta. Pirmų pirmiausia pats klausi
mas yra netikęs. Ar moteris lygi vyrui, ar 
už jį menkesnė? Lyginti tegalime du tos pa
čios rūšies dalykus. Pvz., matydami dvi obe
lis, vadinas du tos pačios rūšies medžius, ga
lime paklausti, katra jų menkesnė? Tada ga
lime į tą klausimą atsakyti. Sužinoję, katros 
obuoliai skanesni, patvaresni, katra daugiau 
jų duoda, nuspręsime jų vertę. Bet imkime 
lyginti pvz. ąžuolą ir liepą. Kas iš to išeis ?

Kada aistros sėdi soste, 
protas stovi už durų.

Nieko, nes tuodu medžiai nėra vienos rūšies. 
Ąžuolas turi savo gerų ypatybių, liepa savo. 
Ąžuolas yra tvirtas, geriausias medžiagai, iš 
jo dirbami gražiausi baldai. Liepa neturi tu 
ypatybių, bet ji turi žiedų, duodančių daug 
gardžiausio ir sveikiausio medaus. Be to, 
kai kuriems indams ir drožiniams tinka tik 
liepos medis. Tai kaip čia nuspręsti, katras 
medis yra vertingesnis?

Lygiai taip pat yra su vyru ir moterim. 
Jiedu nėra lyginami, nes nėra tos pačios rū
šies. Vyras turi savo tam tikrų ypatybių, 
moteris savo. Ir vieni ir kiti jie yra reika’in- 
gi pasauliui, todėl negalime pasakyti, katras 
jų menkesnis ar vertesnis. O negalime pasa
kyti dėl to, kad juodu nėra vienodi.

Koks gi yra tas skirtumas? Kur jis?
Norint tai sužinoti, reikia patyrinėti mo

ters ir vyro prigimtį. Žinote, kad žmogus tu
ri sielą ir kūną. Bet šiame pasaulyje su kū
nu yra taip susiglaudę, kad vienas be antro 
nieko negali. Siela tegali tik per kūną pasi
reikšti, pasirodyti. Be šio įrankio ji nieko 
negali veikti šitoje žemėje. Grynos sielos 
negalime nė įsivaizduoti. Iš to išeina, jog 
kūnas taip sukurtas, kad būtų patogiau gy
venti ir apsireikšti sielai.

Kaip gi sudarytas moters kūnas? Jis su
darytas taip, kad moteris galėtų būti moti
na. O vyro kūnas sutvertas taip, kad jis ga
lėtų būti tiktai tėvu. Čia motina, ten tėvas. 
Štai ir yra visas skirtumas.

(Bus daugiau).
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sario 
pi jos

12-tą dieną vakarą para-
naudai.

susirinkimo įvyko šv. Ko-

ELIZABETH. N. 1
“Ir šį kartą ‘Laisvė* 

nemeluoja"
Elizabeth’e gyveną buvusieji 

tremtiniai, niekados nenorėtų 
koresponduoti su ‘Laisvė’ ben
dradarbiais, bet taip pat ne
praleis straipsnių šmeižiančių 
juos.

“Laisvė” Nr. 277 rašo, kad 
kun. Kasperas organizavo kele
tą šimtų dipukų ir jų pagalba 
grasino išdaužyti lietuviškos 
svetainės langus, jei bus leista 
suvaidinti “Mūsų Gyvenimo 
Žaizdos”.

Kad buvę tremtiniai yra

Gates, Alfonsui Gatės ir jo 
šeimai, Jonui Gatės, Zigmui, 
Ipolitui, Jonui Jegelevičiams ir 
jų šeimoms, Prano Cvirkos šei
mai, Eidukevičiams, Miss Gru- 
bert, Vaclovui ir Anelei Minke- 
liams, 
kams, 

1 čiams,
siems 
siems

i * *1 m

,Jonui ir Agnei Bart- 
Vladui ir M. Simonavi- 

pranckiečiams ir vj- 
kitiems mus parėmu- 

ir padėjusiems įsikurti. 
A. M. Majauskai

J. Liaudanskienė.

HEW BRITAM. COHN

Kalėdų šventės praėjo gra
žioj ir pakilioj nuotaikoj. Šven-

Po
žančiaus draugijos metinis pa
rengimas, kuriame dalyvavo 
kleb. V. Karkauskas, kun. J. 
Matutis ir B. Benesevičius. Bu
vo užkandžiai, kurių laike visi 
dalinosi įspūdžiais. Draugijos 
pirmininkė B. Mičiūnienė visus 
pasveikino su Naujais Metais 
ir paprašė dvasios vadus tarti 
žodį. Jų kalbos buvo reikšmin
gos ir įdomios. Kadangi šioj 
draugijoj yra astuonios narės 
iš tremties, tai ir jonu buvo 
leista pareikšti savo mintis. 
Jos pareiškė didelio pasitenki
nimo, galėdamos būti mūsų 
tarpe. Po to sekė dovanėlėmis 
pasikeitimas.

2 d. įvyko ALRKM 
38-tos kuopos susi
kuriame buvo renka-

griežtai priešingi komunistinei:^ bažnyčia buvo
propagandai, kaipo melui ir! 
šmeižtui — tai neabejotina, bet 
kad kun. Kasperas juos būtų 
organizavęs langų daužymui, 
tai komunistinė tiesa — melas.

Ne tik tremtiniai, bet visa E- 
lizabeth’o antikomunistinė vi
suomenė .tada subruzdo neleis
ti teršti lietuviškos visuome
nės, o tuo pačiu ir salės. Trem
tiniai, kai 
pasirengė, 
mui, o tik 
šmeižikus 
nistinio teroro 
tyviai dalyvauti šitame jų vai
dinime.

Apgailestaujame, kad miesto 
administracija uždraudė tokį 
“kultūrinį” komunistų pasiro
dymą, ir tokiu būdu mes nega
lėjome šmeižikams nuimti kau
kę ir parodyti visuomenei tik
rąjį jų veidą.

Ehzabeth’o tremtinys.

tik sužinojo, patys 
bet ne langų daužy- 
sutikti komunistinius 
ir, kaip gyvi komu- 

liudininkai ak-

J puošta žaliumynais, gėlėmis ir 
apšviesta įvairių spalvų elek
tros šviesomis. Betliejaus kū
telė maloniai visus prie savęs 
traukte traukė. Visa tai buvo 
atlikta pastangomis mūsų dva
sios vadų, seselių praneiškie- 
čių ir gerųjų parapijiečių, kurie 
prie bažnyčios išpuošimo šven
tėms prisidėjo aukelėmis.

įvyko 
graži 
Kalė-

Antrąją Kalėdų dieną 
parapijos vaikučiams 
programėlė, kurios laike 
dų senelis juos apdovanojo į-
vairiomis dovanėlėmis. Po to 
buvo vaikučiams užkandžiai, 
su kuriais jų tėveliai, seselės 
auklėtojos ir jų rėmėjos kartu 
pabuvojo.

Sausio 
Sąjungos 
rinkimas, 
ma valdyba ateinantiems me
tams. Buvo palikta ta pati val
dyba 1950 m. Kuopos pirminin
kė p. J. Valantienė jau ketvir
tas mėnesis serga, tad susirin
kime dalyvauti negalėjo, 
rėš prašo Dievulio jai 
tos.

Po susirinkimo įvyko 
M. Sąjungos Kalėdinis 
girnas, kuriame dalyvavo kleb. i 
kun. V. Karkauskas, kun. J. 
Matutis ir prof. Marijošius. 
Kun. J. Matutis pareiškė daug 
gražių minčių. Ypač buvo ma
lonu girdėti iš prof. Marijo- 
šiaus, kad jie ruošiasi prisidėti 
su programa kovo 5-tą d. prie 
Šv. Kazimiero šventės minėji
mo ir prof. Marijošius ta pro
ga skaitys paskaitą.

Po to narės pasikeitė Kalė
dų dovanėlėmis ir grįžo namo.

Na-I
sveika-

ALRK-
paren-

į amžino poilsio vietą ar kito-ar Lumbrecht, 
kiu būdu išreiškusiems pagar
bą bei užuojautą.

O ypatingą padėką reiškiame 
Chesterio ‘Vilniaus Aušros 
Vartų’ lietuvių parapijos kle
bonui, kun. Paukščiui, atlai
kiusiam už a. a. Povilo sielą 
gedulingas šv. Mišias ir atliku
siam laidotuvių apeigas kapi
nėse. Taip pat reiškiame nuo
širdžią padėką lietuviui laido
tuvių direktoriui p. Romanui, 
1113 Mount Vermon St., Phila. 
Pa., gražiai sutvarkusiam ir 
pravędusiam laidotuves.

Nuliūdę: žmona, Anelė Kaš- 
tutaitė - Meskiideflf. būufe, 

duktė, manuos ir žmrtaa.

Christoph ir 
Michel, iš Dinviečių, Klaipėdos 
ap., ar jų įpėdiniai.

LUKAUSKAS, Ignas, iš Alk
snėnų km., Plungės vi., Telšių 
apskr.

MARCINKEVIČIUS, Anta
nas, iš Liudvinavo.

MILIAUS KIS,, Antanas ir 
Kazimieras, iš Dubenų ar Var
iklių km., Vaiguvos vi., Šiau
lių ap.

NAVICKAS, Jonas, iš Liud
vinavo.

NEU (Nejus), Jonas, iš Auk
štupio km., Tauragės vi.

PLIOPLYS, Juozas, iš Šiau- 
diniškės km., Pilviškių vi., Vil
kaviškio ap.

RACIUKAITYTĖ - Zaleckie-

WESTHHJ>, MASS.
PADĖKA

Per Naujus Metus, sausio 1 
d., buvo Šv. Rožančiaus drau
gijos Mišios, kuriose narės 
skaitlingai dalyvavo ir bendrai 
ėjo prie šv. Komunijos. Po 
pietų, po novenos pamaldų, į- 
vyko metinis draugijos susirin
kimas, į kurį narės gausingai

į-- ' -Mg.- fe

PAIESKOJIMAI

ANDRIEJAITIS, Leonas, iš 
Šiaulių vi., ūapnagių km.

ANSERAVICIUS, Juozas ir 
Leonardas.

BALUODIS, vėliau Breed - 
Žilinskaitė,, Emilija, iš Biržų,!

Darbštūs tremtiniai dirba ir .stengiasi savo būk
lę pagerinti sunkiose stovyklų sąlygose. Tačiau yra 

j tūkstančiai senelių, ligonių, invalidų, našlių su ma
žais vaikais, kurie be Jūsų pašalpos negali pragyventi.

Mielas tautieti, sušelpk juos. Aukas siųskite nea
tidėliodami BALF-ui šiuo adresu:

United Lithuanian Relief Fund of Ameriea, Ine. 
105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

i

i
NEW HAVEN, CONN.

Linksmai Sutikom Naujus 
Metus

vyras Breed, John, ir sūnus 
Baluodis, Vylis, gyveno Cam- 
bridge, Mass.

BARKAUSKAITE. Monika, 
iš A lūšiškių km.. Aukštadvario 
vL, Trakų ap.

BREED (buvusi Baluodis), 
Žilinskaitė, Emilija, iš Biržų, 
vyras Breed, John, ir sūnus 
Baluodis, Vylis, gyveno Cam
bridge,, Mass.

DREVININKAITES, dvi se
serys, iš Dainių, Jurbarko vi.

FRANCKEVICIUS. Edvar
das, iš Ukmergės ap.

GESTAUTIENĖ, Ieva, išvy
kusi iš Kiaukų km., Šilalės vi., 
Tauragės ap., ir vyras Jonas.

GRINKEVIČIUS, Leonas, iš

nė, Monika, ir brolis Račiukai- 
tis, Pranas, iš Puskepalių km. 
Šakių vi.

STEPUTAT (Steputaitienė)- 
Haase, Johana.

ZALECKIENE - Račiukaity- 
tė, Monika, ir brolis Račiukai- 
tis, Pranas, iš Puskepalių km. 
Šakių vi.

ŽILINSKAITE - Breed (buv
Baluodis), Emilija, iš Biržų, 
vyras Breed, John, ir sūnus 
Baluodis, Vylis, gyveno Cam
bridge, Mass.

ŽILINSKAS, Vincas ir sesuo 
Judickienė, Juze^ iš Vaiponios 
km., Suvalkų ap.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:
Consulate General of Lithuania 

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

Antanui ir Veronikai Gatės 
bei jų šeimos nariams už teik
tą mums paramą esant Vokie
tijoje ir sudarymą dokumentų 
atvykti į šį kraštą bei nuošir
dų priėmimą ir paramą atvy
kus ; Vladui Mailauskui ir jo 
šeimai už teiktą paramą Vo
kietijoje ir ypač už parodytą 
rūpestingumą mums atvykus 
padedant surasti butą, Jenie 
Maslauskas ypač už pagalbą 
surasti darbą, nuoširdžiai dė
kojame.

Nepamirštamas ačiū Pabė
gėliams Remti Komitetui West- 
fielde. o taip pat Antanui. Jr.

susirinko, {vyko valdybos pa
keitimas, būtent: vice pirmi
ninkės ir raštininkės. Buvusioji 
raštininkė O. Valinčienė pada
rė pranešimą praeitų metų vei
ktos, iš kurio paaiškėjo, kad 
per tuos metus draugija turė
jo pajamų virš $500.00, iš ku
rių yra aukota įvairiems tiks
lams $375.28. Narių draugija 
turi 210. Šiame susirinkime 
prisirašė keturios naujos narės, 
būtent: V. Urbonytė, S. Kas- 
per, P. Stirbienė ir A. Giedrai
tienė, kurios yra atvykusios iš 
tremties. Sveikiname. Susirin
kime buvo nutarta rengti va-

Mirė
j 

Pereitą savaitę, trumpai sir-j 
gę mirė a. a. P. Gricevičius ir 
Mykolas Stankevičius. A. a. 
Mykolas buvo 93 metų am
žiaus. Paliko nuliūdusius tris 
sūnus, vieną dukterį, podukrą, 
šešis anūkus ir keletą proanū- 
kų. Tebūna amžina ramybė 
vėlėms. B.

PHILADELPHIA, PA.

jų
M.

I

Sekmadienį, sausio 1 d., įvy
ko LRKSA 20-tos kuopos susi
rinkimas. kuriame buvo palies
tas ir 1950 met. kuopos valdy
bos klausimas. Valdyba buvo 
palikta ta pati, būtent: pirmi
ninkas Juozas Turauskas, vice
pirmininkas Valerijanas Pečiu- 
kevičius, sekretorius Stasys 
Maslauskas.

Ta proga teko susipažinti ir 
su naujai pasirodžiusiu Kana
doje lietuvių laikraščiu “Tėvyš- 
kės Žiburiai”. Tai yra puikus 
lietuvių katalikų savaitraštis, 
kuriuo, vienam iš dalyvių susi- 
rinkiman atsinešus, kiti daly
viai gyvai juo domėjosi.

Dailės - Meno Vakaras

Pan Amerikos Valstybių organizacijos di« 
užioji antspauda, kuria stebisi mažoji Sandra 
Stevenson, 5 m., naujuose, ką tik atidarytuose, 
Pan American Union Annex rūmuose, kurių pa- 
statymas atsiėjo $2,400,000.

Naujakūriai Ruošia Padėkos 
Vakarą

Vietos naujakūriai stropiai 
'ruošiasi prie meno kūrybos, 
į muzikos ir tautiškų šokių va-

Naujų Metų išvakarėse šv. karo, per kurį jie kukliai ruo- 
Kazimiero parapijos moterų šiasi pareikšti dėkingumą tiems 
gildą surengė šaunų pobūvį žmonėms, kurie parūpino jiems 
palydėti senuosius metus ir su- garantijas bei galimybę atvyk- 
tikti naujuosius. Pobūvis buvo ti į šią laisvės šalį. Vakaras į- 
jaukus ir draugiškas. Jame yy^g gausio 22 d., šv. Kazimie- 
viešpatavo j švenčių nuotaiką ir parapija* svotamsy, 
tikras draugiškumas. P 
bekalbėti apie šio ]-------- :—
komisijos pirmininkę, ponią A- 
leną Vilniškienę, kuri, būdama 
pilna energijos ir pasišventi
mo. dėjo visas pastangas, kad visus ankgto 
šis pobūvis visais atžvilgiais tj šiame vakare 
pavyktų. Taip pat ir visos jos 
pagelbininkės dirbo triūsė,; 
kaip bitutės dėl visų malonu-;
mo.

Tikrai jaukiai buvo šiame 
pobūvyje palydėti senieji mete
liai ir sutikti naujieji. Dalyviai

jau Greene St. Programa punktua- 
parengimo įjaj pr^idės 5:oo vai. vakare.

Įžanga tiktai 50 centų asme
niui.

Naujakūriai nuoširdžiai kvie- 
da- 
M.

Liudvinavo.
HAASE, Dora.
HAASE - Steputat (Stepu-. 

taitienė), Johana.
INGILIRDAITE, Domicėlė, 

iš Anglininkų km., Jezno vi., 
Alytaus ap.

Judickienė - Žilinskaitė, Ju
ze, ir brolis Žilinskas, Vincą*, 
iš Vaiponios km., Suvalkų ap. į 

KUNIGONIENE, Marijona, 
iš Gudelių km., Skriaudžių vi. •

LATVYS, Juozas, iš Liepo-i 
nių km., Valkininkų vi., Vii-į 
niaus - Trakų ap.

LOMBLESCH. ar Lambrecht, i

Remklte tuo, prof esi Joną lūs ir biz 
oierius, kurie savo skelbimais remia 
Oarbinmka”

Visi skelbkitSs “Darbininke"

U
tu Kaimai buactjn tar ItlutKa /KntfM

o soosenu - -ra

MEDIA, PA.
PADĖKA 9

Lapkričįo 27 d., susilaukęs
63 m. amžiaus, mirė Povilas 

sveikinosi ir draugiškai linkėjo į ^lenkaitis, gyvenęs, 16 Middie-j 
vieni kitiems gerų ir laimingų1 
šių naujų metų. Už tai garbė 
priklauso moterų Gildos na
rėms ir komisijai.

į šeštadienį, sausio 21 d., Lie-Į 
tuvių Muzikalinėje svetainėje 
įvyks dailės — Meno vakaras,! 
kuriame, kaip teko patirti, dai
nuos naujakurė p-lė Juzė Au- 

I gaitytė. Reporteris.

Darbininko" Sieniniai 
1950 Kalendoriai

Sveiki, Sulaukę Laimingų 
Naujų Metų .

town Roude, Media, Perina. 
Buvo kilęs Girininkų km., Nau
miesčio parapijos, Tauragės 
apskr. Amerikoje išgyveno virš 
40 metų. Palaidotas Šv. Kry
žiaus kapinėse.

Vėlionis paliko didžiame nu-
šios kolonijos korespondente . uodime žmoną Anelę Raštutai- 

nuoširdžiai sveikina visus šios' 
kolonijos geros spaudos skai
tytojus ir geros valios lietuvius 
parapijiečius veikėjas bei vei
kėjus. visus naujakurius, mūsų 
kleboną, kun. A. E. Gradecką. 
ir vikarą kun. A. Zanavičių, 

į linkėdama visiems laimingų ir 
taiką visam pasauliui ir mūsų 
tėvynei nešančių naujųjų metų.

i

Mirė Lietuvis Veteranas
Graudžio 29 d. mirė Jurgis 

Jaskelevičius, 29 m. amž., gyv. 
3366 Salėm St., Phila., Pa. Su 
gedulo iškilmėmis palaidotas iš 
Šv. Jurgio liet. para)), bažny
čios sausio 3 d. Šv. Karsto ka
puose. Prie laidojimo patarna
vo laidotuvių direktorius Do
mininkas Ea raminas.

Vėlionis dalyvavo antrame 
pasauliniame kare ir tarnavo 
57-tame Signalistų Batalijonc. 
Mirdamas paliko nuliūdusius 
keturis brolius — Joną, Anta
ną, Juozą ir Petrą; tris sese
ris — Oną, Bertą ir Stelą.

Tariu jam amžiną atilsį, o 
jo pasitikusiems artimiesiems 
reiškiu nuoširdžiausią užuojau
tą. Kazy* Vidikauska*.

Dainų ir šokių Vakaras
Šv. Onos draugija, kuri yra 

viena iš seniausių vietinių mo
terų draugijų rengia šaunų va
karą sausio 15 d., 4:00 vai. po 
pietų šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje, 339 Grecne St., 
New Haven, Conn.

Programa bus įdomi, kuri su
sidės iš dainų, muzikos ir šo
kių. Šokiams gros smagi or
chestra lietuviškus ir ameriko
niškus šokius. Veiks bufetas, 
kur kiekvienas galės su 
draugais bei draugėms
vaišinti ir maloniai laiką pra
leisti.

Teko girdėti, kad į šį paren
gimą visiems tremtiniams bei 
tremtinėms įžanga bus veltui. 
Rengėjos nuoširdžiai kviečia 
visus atsilankyti ir maloniai 
laiką praleisti.

savo 
pasi-

tę - Monkaitienę. sūnus — Jo
ną ir Povilą, marčias — Eleną 
ir Daratą, dukterį Anelę ir 
žentą Reimontą Pundzevičių, 
keturis anūkus ir kitas gimi
nes, draugus bei pažįstamus.

Priklausė prie Chesterio ‘Vil
niaus Aušros Vartų’ lietuvių 
parapijos ir buvo jos uolus na
rys ir rėmėjas. Buvo Cheste
rio parap. Šv. Juozapo Darbi
ninkų S-gos skyriaus narys ir 
apie 30 metų škaitė jos organą 
“Darbininką”. Taip pat pri
klausė prie parapijos Šv. Jono 
draugijos ir Chesterio lietuvių 
savišalpos klubo.

1929 m. vėlionis lankėsi savo 
gimtinėje Lietuvoje ir ten gė
rėjosi nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimu. Iš Vokietijos atsi
kvietė penkis tremtinius ir juos 
gražiai įkurdino.

Tad šiuo reiškiame gilią le
dėką visiems giminėms, arti
miesiems, draugams bei pažįs
tamiems bet kuo prisidėjusiems 
prie mūsų mylimo vyro ir tė
velio, a. a. Povilo Monkaičio 
laidotuvių. Pagerbusiems jį 
savo atsilankymu budėjimo j 
metu koplyčioje, palydėjusiems1

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

Amerikos Lietuvių Gyvenimų Vaizduose Pamatysite 
Skaitydami Laikraštį 

.“LIETUVIŲ DIENOS”
“LIETUVIŲ DIENOS” — naujas iliustruotas Amerikos lie

tuvių laikraštis, kuris pirmoj eilėj stengsis skai
tytojui duoti paveikslų iš Amerikos lietuvių gy
venimo.

“LIETUVIŲ DIENŲ” pirmas numeris išeis sausio 15 d.. 
1950 m. ir tuo tarpu eis kas mėnuo 24 puslapių 
amerikoniškų magazinų formato.

“LIETUVIŲ DIENOS” duos įdomių straiĮisnių ir žinių iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo.

“LIETUVIŲ DIENOS” 
skaitantiems 
anglų kalboj.

‘LIETUVIŲ DIENOS”
kuris toliau nebeišeis.

“LIETUVIŲ DIENAS” redaguoja .JUOZAS VITENAS, bu
vęs “Žiburių” leidėjas ir redaktorius, o leidžia 
ii- administruoja ANTANAS SKIRIUS, buvęs 
“Kalifornijos Lietuvio” leidėjas ir redaktorius.

“LIETUVIŲ DIENOS” metams kaštuoja visame pasaulyje 
$3.00. Vienas numeris susipažinti siunčiamas 
nemokamai.

“LIETUVIŲ DIENŲ” adresas — 9204 So. Broadway, Los 
Angeles 3, Calif.

bus prieinamos net ir angliškai 
lietuviams, nes jos turės ir dali

eis vietoj “Kalifornijos Lietuvio11,
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Msijonieriaus laiškai
MOKINU n VBRCEUI SVEIKA

sese!

sukruvinamas!” 
tenebūnie taip 

Sese, elkitės ir 
moderniai, bet 

padoriai 
nes taip 

kitados ir 
Dievui paklus- 

nes taip 
sese-

sportuotų, iškylautų, o 
suaugusieji daugiau ke
liautų, tyrame ore atsi
gautų, dainuotų, juoktųsi.

Štai jau prieš keliasde
šimt metų popiež. Pijus X 
užleidžia kat. jaunimo 
sporto draugijų rungty
nėms dalį Vatikano sodų. 
200 aukso ir sidabro me
dalių pasižymėjusiems iš
dalinimo proga jis pasa
kė: “Jauni žmonės turi 
sportą mėgti. Tai išeina į 
sveikatą jų kūnui ir sie
lai. Bežiūrėdamas, kaip 
jie šokinėja, laksto ir žai
džia, žmogus pasijunti net 
jaunesnis!” Bažnyčia juk 
žino: “Geriau būti svei
kam ir neturtingam, kaip 
turtingam, bet silpnam ir 
kokios negalės kankina
mam... Nėra didesnio tur
to už sveiką kūną, ir di
desnio džiaugsmo už šir
dies džiaugsmą” (Eccli. 
30, 14). Todėl tikrai stebė
tina, brolau, kad taip 
lengvapėdiškai žmonės 
gali tikėti sakantiems, jog 
Bažnyčia draudžianti kū
no kultūrą.

SPORTAS — MOŠŲ 
LAIKŲ ASC£Z£

Sportas, kūno užgrūdi- 
nimas turi taip pat doro
vinę vertę. Jei sportas, 
keliavimas ir išvykos nie- 

. ko kito nepadarytų, kaip 
vien tik išplštų žmones iš 
ankštų kambarių, prirū
kytų restoranų, tvankii 
kino ir šokių salių, ir tai 
jau būtų didelis jo pliu
sas.

Gimnastika, sportas, ke
liavimas, kopimas į kal-

(Tęsinys)

Mielas brolau, 
Kiek šokių salių privalėtų 
turėti iškabą: “Čia brai- 
džiojama Kristaus krau
ju je!” Apie kiek moder
niai pasipuošusių moterų, 
apie kiek kino, teatrų, po
kalbių, flirto ir kitų leng
vapėdiškumo vietų reiktų 
sakyti: “Čia Kristus min
domas, 
Apie Jus 
sakoma, 
renkitės
drauge sveikai, 
ir skoningai, 
puošdavos 
šventos, 
nios moterys, 
puošdavos ir mūsų 
rys bei motinos Tautos 
kryžiaus kelyje ir laimės 
dienomis. Ir skausmo ir 
džiaugsmo valandose lie

tuvė moteris sugebėjo iš
laikyti kūno ir dvasios 
grožio harmoniją, kuri y- 
ra gražiausias jos papuo
šalas iki šių dienų. Tokias 
moteris visi šaunūs ir do
ri vyrai labiausiai verti
na!

RUNGTYNĖSE TARP 
SPORTO IR DVASIOS 
Sveiką ir stiprų kūną 

nori žmogus turėti jau iš 
prigimties. Jame veikiau-* 
čios prigimties jėgos sie- 

. kia išugdyti bent maž
daug davęs rojuje: gražų, 
atsparų ligoms ir pajėgų.. 
Gal būt, šis noras nieka
dos taip gaivalingai įvai
riomis formomis neprasi- 
verždavo, kaip dabar: 
vandens ir saulės vonios, 
mankšta vėsiame ore, ke-

Miavimas ir išvykos, gim-| nūs ankstų, vėsų rytą už- 
nastika, įvairiausias spor
tas ir ritmiški judesiai, 
masažas ir kosmetika.

Praeitais šimtmečiais 
Bažnyčia taip nepabrėž- 
davo kūno mankštos ir 
priežiūros. Tada žmonės 
buvo daug sveikesni ir 
stipresni. Dabar dėl tų 
nuolatinių karų, nesveikų 
darbo ir gyvenimo sąlygų 
miestuose, perpildytuose 
butuose tiek nusilpnėjo 
žmogus, kad jam būtinai 
yra reikalinga rūpestin
gai kultivuojama kūno 
kultūra. Todėl Kat. Baž
nyčia nori ir pati pagal

New Yorko miesto Majoras Wiliiam O. Dwyer ir jo jaunoji nuota
ka, gražuolė Sloan Simpson, pamaldžiai klūpo prieš altorių Šv. Juoza
po R. katalikų bažnyčioje, Stuart, Fla., laike jų jungtuvių, kurių apei
gas atlieka kun. Timothy J. Geary.

garbinimas yra modernia
jam žmogui lygiai pavo
jingas. Iš to kyla dideli 
pavojai dvasiai ir tikėji
mui.

Kad keliauti ir sportuo
ti yra sveika, tam Kat. 
Bažnyčia pilnai pritaria, 

ar 
> sekma- 

šo: “Aš drausminu savojdienio priešpietis atstoti 
kūną ir stengiuosi jį pa-jšv. Mišias?! Arba grožė ji- 
vergti...” 
Iš sportininko,

vargusio sveikas miegas 
sutaupo daug kovų...

Sportas ir kitokia kūno 
cultūra pareikalauja iš 
lepaus šiaip modernaus 
žmogaus, mankštos ir 
drausmės. Ar kas kitas 
pabrėžia tiek kūno apval
dymą, kaip katalikybė? Į Bet argi gali paupy 
Šv. Paulius apie save ra-j miške praleistas

“Aš drausminu savo'dienio priešpietis

DAINA
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NEPAMIRŠKIME NELAIMĖN
PATEKUSIŲ TREMTINIŲ

grūdina žmogų. Jei pa- 
klaustum kapeliono, kurie 
mokiniai blogiausiai atlie
ka savo religines ir kitas 
pareigas, tai išgirstum at
sakymą: “Tie, kurie yra 
suglebę ir namuose išle
pinti!” Tas pats yra ir su 
suaugusiais, 
lepęs kūnas 
klusti sielai.
drįso sekti audrų ir jūros 
užgrūdinti žvejai. Spor
tuodamas ryžtingumo iš
mokęs, žmogus, greičiau 
ir už Kristų ryžtasi. Do
ros reikalavimai jam da
rosi nesunkiai vykdomi, 

išgalės rūpinasi (per kat.'Lytinės jėgos — tie pa- 
mokyklas, . organizacijas,1 lengva susitvenkę vande- 
jaunimo stovyklas) jau nys — čia natūraliai su- 
sveikatos sumetimais, kad bilimuojamos, perkeičia- 
vaikai daug žaistų, jauni- mos, išeikvojamos. Žais
mas daug gimnastikuotų,'me praleistas laikas, pa

Išgveręs, iš- 
nenori pa- 
Kristų tuo;

(1 Kor. 9, 27).Imąsis puikia gamta, kal
bėsimo- nų didingumu, tyvuliuo- 

šiančio kuriai sporto ša- jančiu ežero veidrodžiu 
kai ar rungtynėms, reika- j atstoti gerėjimasi dieviš- 
laujama sportiško gyveni- kosios išminties ir malo- 
mo: anksti kelti, laiku ei- nės veikalais Dievo žody
ti gulti, būti nuosaikiam je? Puiku pasimaudyti, 
valgant ir geriant, gyven-; paplaukyti. Bet kažin ar 
ti skaisčiai ir santūriai. | bendrose maudyklėse su- 
Argi ne to paties reika-' sikimšę žmonės gauna 
lauja ir dorovė? Drausmėj tiek sveikatos, kiek doros 
nusigalėjimas, kūno ap-j praranda? Ar moterų da- 
valdymas — tai seni krik-gyvavimas sunkiose spor- 
ščioniški terminai! Tik; to šakose, visų stebimose 
anksčiau tai vadinta as- sungtynėse neveda jų į 
ceze ar net apsimarinimu, suvyriškėjimą ir banalu- 
gi dabar — sportišku gy-imą? 
venimu!
džiai, __ ~ __
dvasiai paklusnus kūnas,: 
laisvas, viskam ryžtingas 
žmogus! Sportas tampa 
XX amž. žmogaus asceze.

RAUMENŲ 
GARBINIMAS

Kasdien matome, kiek 
dabar jaunimo ir suaugu
siųjų tiesiog garbina kū
ną ir raumenis. Sportiniai 
žaidimai, deginimasis sąu-

Aš gegužę mano sėju — 
Ketvertas šios žemės vėjų.
Bet visi j žemės sodą 
Pučia šlamesį vienodą — 
Vakar glostė, šiandien purto. 
Pagal įnorį ar burtą...

Negi vėliai bus, kas buvo. 
Kai javai išgulę puvo. 
Kai po mano skurdų ūkį 
Trankios audros rūsčiai niūkė 
Ir širdis ilgėjos, laukė.
Kad javai sunyks neplaukę...

Tveria vargetos pasėlis! 
Bus margutis rudenėlis 
Ir patirs ranka, kai vėtys.
Kad laimus bus vargšo rėtis 
Ir netuščios bus rieškučios. 
Kai atjos pusnynais Kūčios...

J. Baltrušaitis.

ir pagelbėti mums ir ateityje.
Už visą Jums liekame amži

nai dėkingi. (Parašas)."
SimUi panašioje būklėje e- 

sanėių lietuvių šaukiasi mūsų 
pagelbos. Mieli tautiečiai. Kalė
dų Švenčių ir Naujųjų Metų 
proga, kiekvienas paaukokime 
pagal išgales tremtiniams šelp
ti. Visas aukas ir dovanas siųs
kite:
l'nited Lithuanian Relief Fund 

of America. Ine.
105 Grand Street. 

Brooklyn 11. N. Y.

PAIEŠKOJIMAI
ANTANAITIS, iš Šakių aps

kričio.
ASTRAUSKAS. Jurgis. Ka

zys ir Povilas, iš Dvareliškių 
(Šilėnų) km., Panemunės vai., 
Kauno apskr.

BIELSKUS, Andrius, iš Mar- 
gavos km.. Igliškėlių vai., Ma
rijampolės ap., gyveno Kana
doje.

BLIUVAS iš Šakių apskričio.
GOŠTAUTAS. iš

įSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary „

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

Mes siūlome Jums Angliškai-Liėtuvišką Žodyną 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums 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 tuojaus gausite 
puikų Angliškai-Liėtuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 W«si Braadway So. Boston 27. Maso.

Šiuomi siunčiame $................ ir prašome atsiust
mums Angliškai-Liėtuvišką Žodyną.

Vardas • •••••••• ••••••••••• »♦•••••••••••••••••
A d nesąs ....

Nesvarbu žo-j Kūno kultūros negali 
svarbu turinys:!atstoti dvasios kultūros,

įkūno mankšta — širdies 
ir proto lavinimo. Deja, 
rungtynėse ’ tarp sporto ir 
dvasios daugelis pralaimi 
dvasios nenaudai.

Visi laikraščiai pilni ap
rašymų ir skelbimų lenk
tynių, rungtynių, varžy
bų. Sporto herojų foto
grafijos užima plačias 
žurnalų skiltis. Jie visų 
pažįstami, o apie tylius iš

Įėję, keliavimas ir iškylos radėjus, mokslo žmones, 
pakeliami į religinę prak-' menininkus tų žmonių be-
tiką. Į Dievo sostą įlaipi-į veik nieko nežinoma. Lai- 
namas kūnas. Jis tampa kraščiai apie juos rašo 
dievaitis, kuriam beveik tik kurios premijos sutei- 
visa dieną tarnaujama ir j kimo proga. Taip perdėta 
lankstomasi. Kaip grožio; kūno kultūra sulygina 
kultas, taip ir raumenų ! širdies kultūrą su bandos 
--------------------------------- - į ir miniažmogių psicholo

gija, atitraukia žmogų 
nuo knygos, mokslo, me
no.

“Ne vien tik duona žmo
gus gyvas”

Vienerių metų liūtė cen- 
traliniame New York par
ko žvėryne, suteikus jai 

(vaistų— aureomycin, jau
čiasi geriau.

mus. O jam dabar lygiai 
reikalinga ir kūno kultū
ra,! nes yra nusilpęs, ir 
dvasios kultūra, kad atsi
laikytų prieš pasiutusią 
mūsų dienų rankų civili
zaciją, t. y. techniką (Ber- 
nanos), bei prieš paverti
mą žmogaus miniažmo- i 
giu, ir religinė kultūra, < 
persunkimui moderniojo 
gyvenimo Kristaus dva- i 
šia! 1

Mielas broli ir sese lie
tuve! Jūs esate išplėšti iš 
Tėvynės, kur senoji aukš
ta dvasinė kultūra stip
riai laikėsi prieš medžia
ginę ir kūno kultūrą; 
Jums dabar tenka dau
giau ar mažiau atskirai 
gyventi nuo liet, visuome-j 
nės, kurios vadovai sten-: 
gėsi palaikyti pusiausvy- i 
rą tarp dvasios ir kūno, o 
ne kartą ir nuo savos šei
mos, prilaikančios nuo 
madų ir naujovių vaiky
mosi. Tačiau Jūs likite 
verti savo Tėvynės ir tėvų 
sūnūs bei dukros patys 
sąmoningai, iš vidinio įsi
tikinimo išvenkite kūno 
kultūros pertempimo! ‘Vi
są gi ištirkite; kas yra ge
ra, laikykite’. (1 Tesal. 5, 
21). Žvelkite tad į moder
niąją kūno kultūrą kritiš

kai maty
tumėte, kas gera, ir tuo: 
naudotumėtės, ir kas blo-Į 
ga, kad iš anksto ryžtin
gai apsisaugotumėte nuo 
pavojų. Nuo to juk didele 
dalimi pareis Jūsų kasdie
nos laimė ir amžinasis li
kimas, Jūsų sugyvenimas 
šeimoje ir išlaikymas gy
vosios mūsų tautos dva
sios! Jūsų šūkis tebūnie: 
“Noriu kas modernu ir 
vispusiškai sveika!”

Viešpats Dievas tepade
da Jums jį vykdyti!

Jūsų, Kristaus ir Bažny
čios meilėje

T. P. Daugintis, S.J.

I 
Į
gus gyvas” — kalbėjo 
įkartą Kristus. Dabar Jis, 
tur būt, sakytų: “Ne vien 
tik futbolu, krepšiniu, 
Sportu ir pasismaginimais 
gyvena žmogus, bet ir komis akimis, 
kiekvienu žodžiu, kurs 

:išeina iš Dievo burnos!” 
Kitaip sakant, žmogus tu
ri pirma gyventi sielai, o 
paskui kūnui; pirma dar
bas, o tąsyk pasismagini
mas. Sekmadienį pirma 
šv. Mišios, tada kūno 
mankšta ir išvykos. Taigi 
dėl žemiškųjų dalykų ne
turi nukentėti amžinieji 
reikalai. Kitaip žmogus 

i greit praranda pusiausvy
rą ir nuvirsta į gatvės ir 
nedorybės purvą. Gal ir 
tai modernu? Modernu y- 
ra tai, kas atitinka dabar- 

Itinio žmogaus reikalavi-

Nors jau arti 16.000 tremti
nių atvyko į šį kraštą ir jau 
patys užsidirba sau pragyveni
mą, tačiau dar apie 15,000 
tremtinių tebėra Euroix>s sto
vyklose. Dalis jų laukia išvyki
mo eilės. Kita dalis, daugiau-; 
šiai ligonys, paliegėliai. invali-Į 
dai, našlės su mažais vaikais ir 
seneliai. Jiems sunkiausia emi
gruoti. niekas jų nenori priim- 
,ti, bijomasi sudaryti visuome
nei naštą. Mes lietuviai negali

ame jų apleisti ir pamiršti. Tai; 
'mūsų tautos dalis. Jie iš Tėvy
nės išvaryti ir negali sugrįžti 

‘dėl vykdomo ten komunistų te
roro ir persekiojimų.

Štai keli iš daugelio pavyz
džių.

Prauas, Vilūnas, 2* m. am
žiaus, iš Tegernsee aklųjų 

mokyklos rašo: 
Į “Esu gimęs Tauragės apskr. 

, į Karui baigiantis buvau sužeis
tas ir netekau akių šviesos.
Likau 100 G aklas. Motina 52 
metų, brolis fabrike nustojo, 

■dešinės rankos. Sunkus mūsų
(gyvenimas: motina sena, brolis' vien k.. Šeduvos vai. 
ibe rankos, o aš aklas. s
; Esu labai sujaudintas, kad 
Jūs mano prašymą išklausėte.
Drabužiai man ir mano motinai ' 

' 1 
labai tiko ir už juos Tamstoms 
ir mus nepamirštantiems au- , 

ikotojams Amerikoje kuo gra- 
•žiausiai dėkoju, 
j Labai prašau ir ateityje ne-į 
j pamiršti manęs mano didžioje 
nelaimėje. (Parašas).” į:

Studentas Grinius J., gulintis! 
Ansbach - Bleidorn ligoninėje,' 
š. m. lapkričio mėn. 21 d. rašo:, 

i “Prašau priimti mano gilius 
padėkos jausmus už Jūsų pri-Į 
siųstą maisto siuntinėlį. Ligo-Į 
ninės nepakankamą maistą da-Į 
bar galėsiu papildyti ir 
čiau pasveikti...”

Agnė - Alfonsas Dainiai 
(Groti n) X. 23 <L :

“Nuoširdžiai dėkoju už siun-i 
tinį, kuriame radau 2 
riebalų, 2 kg. cukraus, 
pupelių kavos. 4 dėž. kond. pie-; 
no, ir 2 skard, mėsos. Visus, 
daiktus radau tvarkoje ir esu 
Jums labai dėkingas, jog su
pratote mano šeimos sunkią 
būklę, sergant mano žmonai, 
žiauriąja vaikų paraližiaus liga.!

Kadangi greitai pagyti nėra' 
jokios vilties, o aš pats Grohn’o 
lageryje apmokamo darbo kaip 
emiguojantis gauti negaliu, to
dėl labai prašau Jus. jei kaip 
nors galėsite, mūsų nepamiršti

Gaščionių 
Panevėžio

apskrities.
RIMKEVIČIUS, iš 
RIMKEVIČIŪTE, Marija.

Papiškių - Papų km., Kaimelio 
vai., Šakių ap.

ŠIPAILA, iš Kraujučių km.
Barzdų vai. Šakių ap.

STUKAS. Jurgis, iš Jurkštų 
km.. Šimonių vai.

STULGAITIS. Jonas, sūnus
Silvestro ir Barboros Bakšytės-

■ Stulgaitienės.
i VASILIAUSKAITĖS, Anto- 
|sė ir Ona. iš Voniškių km.. 
Plokščių vai.. Šakių ap.

Ieškomieji arba apie juos ži- 
inantieji maloniai prašomi atsi- 
jliepti j:
■Consulate General of Lithuania 
j 41 West 82nd Street

8rei’iNew York 24, N. Y.
i

i
I

šakių ap.
iš

PRANEŠIMAS
: siun-j “Naujosios Aušros" pilną 
skard.[1949 metų komplektą galima
2 sv. j gauti papiginta kaina už 2 dol. 

(anksčiau kainavo 3 dol.), už
sakymą ir pinigus prisiunčiant 
laišką.

Nuo šių metų pradžios šiam 
kultūros, mokslo ir meno žur
nalui sustojus, dar yra pasku
tinė proga jo įsigyti. Žurnale 
gausu mokslo populiarizacijos, 
meno ir literatūros 
nagrinėjimo, poezijos, 
cijų. Užsakymus ir 
siųsti: 2244 W. 23rd

‘ cago 8, III.

klausimų 
iliustra- 
pinigus 

PI., Chi-

Robert Niles, kuris iššoko su parašiutu iš 
lėktuvo, kaipo Kalėdų senelis (Santa Claus), Fort 
Lauderdalc, Fla., vos nežuvo, jo parašiutui įkliu
vus į aukšto įtempimo elektros vielas. Kairėje 
matome skubant jam suteikti pagalbą, o apačioje 
šimtus su tėvais vaikų.
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KOLONIJOSE *.
MINISTERIS ST. LOZORAITIS 

CHICAGOJE
Laetuvos Diplomatinio Kor-, Chicaga, jos simpatingais o- 

puso Šefas Ministeris Stasys ficialais (mayor’u bei kitais) ir 
Lozoraitis išbuvo Cfcicagoje ir geraisiais lietuviais ministras 
Springfielde nuo gruodžio mėn.-buvo sužavėtas. Jis gailėjosi, 
20 d. iki gruodžio 24 d. Per tą kad negalėjo anksčiau atva- 
laiką jis dalyvavo keturiuose žiuoti ir atvažiavęs negalėjo ii- 
sudėtinguose šeimyniniuose po-'giau pasilikti ir su didesniu 
būviuose — pasakė keturias skaičiumi gerųjų lietuvių pasi- 
kalbas Lietuvos reikalu —kon-j matyti ir pasikalbėti. Tą trūku- 
sulo lunčiuje ne tik kalbėjo, ;mą užpildyti pasižadėjo neužil-

niversitete Pittsburgh’e ir galįs 
skaityti paskaitas penkiomis 
kalbomis, o flirtuoti su mergi
nomis dvidešimčia kalbų. Iš 
Daytono prof. K. Pakštas pa
judėjo Chicagos link, o iš ten 
žada dar pasukti pas prof. Stp. 
Kolupailą, profesoriaujantį No
tre Dame Universitete, Ind. Po 
Naujų Metų prof. K. Pakštas 
vėl grįžta prie savo darbo į 
Pittsburgh’ą.

Tiek Vyčių, tiek kolonijos 
narių susirinkime prof. K. į 
Pakštas ragino lietuvius siekti 
kuo aukštesnio mokslo , viso-j 
mis išgalėmis stoti už Lietuvos 
reikalus.

Iš Vyčių Veiklos
Gruodžio mėn. 18 d. vietos 

Vyčiai turėjo metinį kuopos. 
susirinkimą, buvo išrinkta nau-J 
ja valdyba ir kiti pareigūnai.

bet ir pasidalino įvairiomis po-igo — gal 1950 metais —grįžtiĮKuopos pirmininku sekantiems, 
litinėmis - diplomatinėmis min-:ir tada išsikalbėti ne tik su.metams išrinktas Jonas Scott. 
timis su veikėjais, kurie jam j valdininkais ir vadais, bet ir su Ponai Scott’ai yra susipratę 
statė įvairius klausimus ir 
vo į juos atsakymus.

Visose savo kalbose bei 
sikalbėjimuose su spaudos 
stovais p. Ministras pabrėžė, 
kad Sovietų Sąjunga valdo ir 
naikina Lietuvą bei lietuvių 
tautos žmones neteisėtai, prieš į 
tautos valią ir prieš tarptauti-’ 
nius nuostatus, išdėstytus U.N. I 
Čartery ir kituose tarptauti-1 
niuose aktuose; kad Sovietų' 
Sąjunga savo elgsena yra nu-, 
stačius prieš save ne tik lietu-j gv jjįįjų yjgj nariai prašomi 
vius ir kitus jos pavergtus, <įa]yVauti ir užsimokėti metines 
žmones, bet visą laisvąjį pa- duokles; taipgi kviečiame ir 
šaulį; kad pasaulis ilgainiui įįtus vietinius lietuvius atsi- 
privers Sovietų Sąjungą išsi-Į lankyti į šį susirinkimą ir įsi- 
k raustyti iš svetimųjų žemių; | pašyti į Lietuvių Darbininkų 
kad tų žemių tarpe yra ir Lie-: Sąjungą. Visi nariai gauna 
tuva. Lietuva išsilaisvins drau-! laikraštį “Darbininką" du kart 
ge su kitomis dabar sovietų į savaitę, 
pavergtomis tautomis. Šitą į 
mintį ir tvirtinimą citavo visi 
Chicagos didieji dienraščiai.

Ministras vizitavo mieštoj 
mayor’ą Martin H. Kennelly, I 
buvusį Lietuvos prezidentą Dr.,__ , ___  r____ r__ T____
K. Grinių. Lietuvos konsulą P. lietuvybės reikalu kolonijos na- 
Daužvardį, ALT pirm. L. Ši- rių susirinkime ir metiniame 
mutį ir dar vieną kitą veikėją, vietos Vyčių kuopos susirinki- 
Kai kurie Lietuvos piliečiai ir me. Prof. Dr. K. Pakšto lan- 
artimi ministro draugai vizitą- kymąsi Dayton atžymėjo ir 
vo jį ir konferavo su juo La- vietos amerikiečių dienraštis 
Šalie viešbuty. !“Journal Herald”, įdėdamas jo-

su Dr. VL. Viliamu 
nuotrauką ir platoką straipsnį 
antrašte: “Lietuviai geopoliti
kai numato trečią pasaulinį . . „ . ____ ____ _
karą”. Straipsnyje paminima J teris Stasys Lozoraitis, lydimas 
kad prof. K. Pakštas antrąjį, Lietuvos konsulo P. Daužvar- 
Pasaulinį Karą numatęs jau'džio ir ALT vice pirmininko 
1925 metais. “Pirmasis Pašau-'adv. A. Olio. Svečius stoty su
linis Karas", — pagal prof. K.,tiko gubernatoriaus atstovas, 
Pakštą rašo Joumal Herald.— kuris automobiliais pristatė

ga- ' plačiąją visuomene.

pa- 
at-

lietuviai, lietuviškos spaudos
Chicaga buvo tolimiausia p. j rėmėjai. Pats Jonas Scott yra 

Lozoraičio lietuvių aplankymo' baigęs Daytono universitetą, 
kolonija. Iš Chicagos jis prade- j Reikia tikėtis, kad į kuopos

įjo kelionę į Europą: iš čia iš-'veiklą jis įneš dar didesnio gy- 
važiavo gruodžio 24 d. ir iš vumo ir naujumo. Kitais valdy- 
New Yorko išplaukė gruodžio bos nariais

T 29

važiavo

dieną.

DAYTON. OlifO
L.D.S. 69-tos kuopos metinis 

susirinkimas įvyks sekmadienį, 
.'sausio 15-tą, tuo jaus po 10 vai.

CAMBRIDGE, MASS
Jau išėjo iš spaudos 
1950 metams skirtas

METRAŠTIS
Ši įdomi knyga, išleista Tėvų Pranciškonų 

Šventųjų Metų ir Lietuvos vergijos dešimtmečio 
proga, yra gausiai iliustruota, turi 224 pusi, ir 
liečia aktualius šių dienų lietuvių tautos religi
nius, kultūrinius ir patriotinius klausimus. Be to, 
joje yra beletristikos ir poezijos.

Šiame metraštyje bendradarbiauja 
lietuvių tautos asmenys 
ninkai bei rašytojai, kaip antai: J. E. vysk. V. 
Padolskis, J. E. vysk. V. Brizgys, prel. M. Krupa
vičius, prel. K. Urbonavičius - J. Kmitas, kan. F. 
Kapočius, kan. M. Vaitkus, kun. Dr. J. B. Kon
čius, kun. St. Būdavas, prof. Dr. A. Maceina, L. 
šimutis, prof. J. Brazaitis, prof. J. Girnius. P. 
Jurkus, A.‘Vaičiulaitis, J. Aistis, Bern. Brazdžio
nis. F. Kirša, K. Bradūnas, K. Grigaitytė, Alf. 
Nyka - Niliūnas, H.-Nagys, N. Mazalaitė, J. Kru- 
minas, Alė Rūta ir kiti.

Knyga atspausta gerame popieriuje, didelio 
formato, papuošta dail. VI. Vijeikio vinjetėmis.

žymūs
dvasininkai, kultūri-

Svci- 
Medi- 
buvo

PADRKA
Širdingai dėkojame padėju. 

siems į šį kraštą atvažiuoti ir 
įsikurti: kun. kleb. P. Juškai- 
čiui už suradimą giminių, ku
ine sudarė garantijas, Petrui 
Freimanui, Kaz. ir Onai Jok
šams už tarpininkavimą įsiku
riant; Cambridge ALKF 16 
skyriaus pirmininkui, p. Anta
nui Zaveckui, Toniko “Berk- 
shire” išdirbimo savininkui, p. 
Puzinui, p. Elzbietai Povilaitie- 
nei, kepyklos savininkui, p. 
p. Budriui, p. Beniušiams, p. 
Borisams, p. Juotkams, p. Pru- 
skinienei, p. Batakienei, p. Ži
lienei ir kitiems geradariams. 
Širdingai dėkojame.

J. M. Freimonai.
L—

SCHEHECTADY, N. Y.
Šiemet miesto vidury buvo 

įrengtas ir gražiai išpuoštas 
Betliejus. Virš medžių buvo i 
atvaizduoti angelai L ......
švietė žvaigždė, visame mieste ProSrama> kurią išpildė ir mo- 
skambėjo kalėdinės giesmės. I kyklos mokiniai. Mokiniai pa- 

--------- 'giedojo lietuvių ir anglų kalbo- 
I Schenectady mieste jau yra mis keletą giesmių ir suvaidi- 
nemaža atvažiavusių iš trem- no keletą pritaikintų šventėms 
ties lietuvių. Visi turi darbus vaizdelių, 
ir yra patenkinti.

: Pas Šv. Kryžiaus parapijos
kleboną, kun. Orvidą yra atva
žiavęs iš tremties kun. Griga- 
navičius, kuris kalėdų vidu
naktį laikė Šv. Mišias. Bažny-

Montgomery apskrities 
katos Draugija (County 
cal Society) pirmininku 
išrinktas daktaras Adomas-A.
Kindaris. Tai yra pirmas jau
niausias visoj tos draugijos is
torijoj pirmininkas ir taip pat 
pirmas lietuvis. Dr. Kindaris 
yra gimęs ir augęs Amerikoj, 
tačiau gražiai kalba lietuviškai 
ir, kiek išgalėdamas, remia lie
tuviškus reikalus, šelpia pini- 
gais ir surasdamas darbus at- 
vykusiems iš tremties lietu
viams. Yra gerbiamas ne tik 
vietos, bet ir apylinkės gyven
tojų. Koresp.

ROCHESTER. N. Y.

I

Graži Kalėdinė Vaikų šventė
Sekmadienį, gruodžio 17 d. 

Šv. Jurgio liet, parapijos mo
kykloje .vadovaujant seseriai 
Josefinai, buvo surengta Kalč- 

”. Be Kalėdų senelio 
ir 'aukštai dovanM> buvo suruošta ir plati

Kaina — $2.50
buvo išrinkti: S.

L.K.Č. Služinas — vicepirm., P. Žilins
kaitė — sekretorė, O. Gudelytė
— fin. sekr., S. Milaškevičiūtė
— kasininkė, D. Milaškevičiū
tė — kuopos korespondentė. 
Buvo perrinkti ir kiti pareigū
nai bei komisijos.

Šv. Kalėdų Švenčių proga 
kuopa išleido biuletenį ‘Knights 
and You’. Redagavo J. ir O. 
Scott’ai. Be angliškų straips
niukų ir nuotrupų yra vienas 
straipsnis ir lietuvių kalba: 
“Kaip padėti kenčiančiai Lie
tuvai”. L. Valiukas tame 
straipsnyje ragina Vyčius pa
naudoti kiekvieną progą iške
liant Lietuvos bylos klausimą 
amerikiečių tarpe bei išryški
nant daromus komunistų žiau
rumus jų pavergtuose kraštuo
se už geležinės uždangos. Pa-

i

Pranas Gudelis, Sek.

Lankėsi prof. K. Pakštas
Gruodžio mėn. 17-20 d.d. 

Dayton lankėsi prof. K. Pakš
tas, kuris padarė pranešimus

Užsisakyti galima šiuo adresu: 
Franciscan Fathers, Kennebunk Port, Maine

HARTFORD. CONN
Vyčių 6-tos kp. kalėdinis! 

bankietas įvyko gruodžio 18 d. 
naujai atremontuotose vyčių 
patalpose. Dalyvavo virš 75 
nariai ir svečiai. Vakaro vedė
ju buvo pereitų metų pirmi-, 
ninkas Mykolas Kripas. Jis su
pažindino su naujos valdybos 
nariais, būtent: pirm. Karoliu 
Buskiu, vicepirm. Irena Yan- 
kauskaite, rašt. Stella Markin, 
ižd. Danielių 
rašt. Terese 
Kalbėjo: kun. Povilas Sabulis 
ir kun. Pranas Pranokus, An
tanas Mazotas. Leonas Mazo-

j narės įteikė valdybai gėlių 
'puokštes. Gėles gavo pirm., p. 
I Pranė Brookbanks; vicepirm., 
p. Pranė Benson ir rast, p-lė 
Marcelė Baroliūtė. Programos čia buvo gražiai išpuošta ir ga- 
meninę dalį išpildė p.p.: Jean na daug į vidunakčio šv. Mi- 
Schwager, Vera Gagne, Anta- šias buvo susirinkę žmonių, 
nina Šagis ir p-lė Ona Kasa va-Į 
ge. Kalėdų diedukas visems at
nešė dovanų. Keli kvartetai pa
dainavo. Jų nariai netikėtai 
vakaro vedėjos buvo pakviesti 
dainuoti. Panelė Elena Šimkiū-

Medeška fin SU narėmis kūčių
EnJeUuniūt“jdicn’ pagal g,ldos paprot<

aplankė parapijos ligonius ir ir Kasperai. Šeimininkė Tama- kia kas

Buvo malonu matyti, kai iš 
seniau čia gyvenančių ir dabar 
atvykusių lietuvių vaikai jau
triai 
gesį 
žias 
mos 
kusi
tai Rochesterio lietuviai dėkin
gi seseriai Josefinai ir kitoms 

. seselėms.
Klebonui kun. Bakšiui prita-

perdavė savo tėvynės il- 
ir visi kartu dainavo gra- 
liau,dies dainas. Progra- 
pasižiūrėti buvo prisirin- 
pilnutėlė salė žmonių. Už

Pas p.p. Tamašauskus buvo 
surengtos kūčios, kurioms buvo 
parvažiavęs iš New York’o jų 
sūnus Jonas ir taip pat atsi-'riant. buv. tremtinių iniciatyva 
lankė neseniai atvykęs iš trem- pradėjo veikti Rochesteryje 
ties Lukša su šeima, kuriems lietuvių kalbos, istorijos ir ge- 
buvo pirmos kūčios šiame kraš-' ografijos kursai pradžios mo
te. Buvo atvykę, kaipo svečiai kyklos mokiniams. Kursai vei- 

- - ------ r----- ------------ ----- t— —> šeštadienis. Kursais
i pa vergelius, suteikdama jiems šauskienė per kūčias padekla- ’ pradeda domėtis ir vietos lietu-• !*’*!*’ dovanų ir pasveikindama. mavo gražų eilėraštį. Koresp. į viai. Koresp.

ĮSIGYKITE VEIKALĄ k LIETUVOS PARTIZANŲ VBKLOS
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 

į dar kuria naujus veikalus. Jo apysaka Vytis ir
ir Juozui soprano rolę išpildė p-lė Alice Erelis, vaizduojanti leituvių kovas su tėvynės priešais, visų bu- 

Mclinnis. Sesučių Pranciškiečių vo išgirta ir pamilta. Skaitytojas susižavi iki paskutinio pusla- 
I dėka kiekvienais mokslo me-1 pįo. Kaina — $2.50. Sumažinta kaina tik $2.00. Užsakymus siųs- 

Švč. Trejybės moterų gildos tais suruošiama du veikalai: kitę:
kalėdinė vakarienė įvyko “Ed- kalėdinė programa, žiemos me-j DARBININKAS
rich” restaurane gruodžio 16 d. tu ir operetė gegužės mėnesyj. 366 West Broadvay, So. Boston 27, Mass.
Dalyvavo 53 narės ir parapijos j Sausio 8 d., 2 vai. p.p. naujai 
kunigai. Vakaro vedėja buvo p. išdažytam bažnyčios auditoriu- “ 
Valerija Vyteli. Pagal seną gil- me, įvyksta Kanos Konferenci-i 
dos paprotį buvusios valdybos ja vedusiems parapijos na- ir

riams. Visi vedusieji nariai 
i kviečiami tą dieną dalyvauti.' 
i Kunigas Jonas Knott bus iškil-| 
rmių vedėju ir skaitys paskaitą! 
• apie moterystės svarbą 20 am- __

vergtųjų kraštų kančių pabai- tas, William Sagis, Antanas 
kaip Stanulis ir kiti. Visus džiugino

Kalėdų Senukas su įvairiomis dentai gruodžio 18 d. mokyklos 
dovanomis. Vakarėlis baigėsi didžioje salėje pastatė veikalą, 
šokiais. Vyčiai patys pagamino “Kalėdinė Paslaptis”, šią prog- 
vakarienę, už ką dėkoja pane- ramą vedė ateivė, p. Eleanora 
lems: Vandai Ambrose, Dara- Minukis. Akompanavo p-lė
tai Yankauskaitei, Ella Staum, Diana Bart, kuri yra gabi pia- 
Pranei Ambrose* ir vaikinams: nistė. Chorą sudarė šimtas stu- 
Jonui ir Povilui Krikščiūnams, dentų ir studenčių. Soloistės 
Danieliui Medeškai 
Eidukoniui!

ga priklausys nuo to, 
greitai laisvasis pasaulis pažins 
tikrąjį komunizmo veidą ir 
baisiuosius jo kėslus pavergti 
visą

Parapijos High School stu-

pasaulį. — ea.

Vieną 
do tėvų 
Hinsdale. 
kun. Dr. 
profesoriais, dalyvaujant prof. 
K. Pakštui ir 
vardžiui.

Gruodžio 22 
į Springfieldą 
gubernatoriui Adlai E. Steven-____ i_________ __ ___ t __ _________ _____
šonui ir atlankyti ten didžiojo “atnešęs laisvę Europai ir ma-įjuos gubematūron, pavažinėjo 
humanitaro ir pavergtųjų i-įžosioms Europos 
mancipatoriaus Abrahomo Lin- • paskutinysis karas 
colno namus ir paminklą. Gu- tams ir euroazijatams". Toliau 
bernatonus svečią šiltai prie-’ straipsnyje paminima 
mė, ilgai su juo kalbėjo ir visai ’giška lietuvių kova su raudo-1 čius priėmė, su jais kartu ir su 
prieteliškai bei šeimyniškai pa-.naisiais okupantais ir 
vaišino.

Ministrą gražiai apdovanojo į§ Azijos tautų pusės.
Progress Furniture kompanijos- 
ir Chicagos Lietuvių 
klūbo Kalėdų Diedukai.

popietį svečias pralei- jo kartu 
marijonų seminarijoje

III., su rektorium
K. Vašku ir kitais

SPRIHGflELD, ILL
Gruodžio 22 d. buvo atvykęs 

į Springfieldą Lietuvos minis-

konsului Dauž-

d. buvo nuvykęs 
padaryti vizitą

tautoms, gi po miestą ir po trijų valandų 
—' azija- vizito grąžino stotin.

Gubernatorius Adlai E. Ste- 
karžy-; venson ne tik oficialiskai sve- 

čius priėmė, su jais kartu ir su 
didelis min. Lozoraičiu atskirai nusi- 

' pavojus Europai ir Amerikai fotografavo, bet ir šeimyniškai 
pavaišino. Svečiai gubematū- 

Laikraštis rašo, kad prof. K. roję praleido apie pusantros 
Moterų Pakštas dabar esąs geografi- valandos. Ten susipažino ir į-

I jos profesoriumi Duųuesne u- vairiais klausimais išsikalbėjo 
ne tik su gubernatoriumi, bet 
ir su jo artimaisiais pagelbi- 
ninkais bei giminėmis: sūnu
mis, seserimis ir švogeriu įves, 

'i kuris ilgus metus yra buvęs 
j Amerikos 
Jie visi, 
taip ir jo 
Lietuvos 
linkėjo jai ir jos žmonėms nu
sikratyti svetimo jungo galimai 
greičiausiu laiku.

i
i
i

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

ERELIS”.

Rezervistai atlieka karinius pratimus, stebint 
savo šeimoms prie Fort Totten, N. Y. Naujoji 
pratimu programa leidžia šeimoms lydėti juos 
savaitės gale į pratimus.

užsienio tarnyboje, 
kaip gubernatorius, 

artimieji, stebėjosi 
šiurpia padėtimi ir

DĖMESIUI!
X.

Fe-ALRK Naujos Anglijos 
deracijos apskričio skyriams 
pranešimas. Visų skyrių pirmi
ninkai raginami kuo greičiau
siai prisiųsti savo antrašus ir 
pirmininko vardą pavardę aps
kričio valdybai. Siųsti sekančiu 
antrašu B. Jakutis ar A. Dau
kantas 187 Webster avė., Cam
bridge, Mass.

Pirm. A. Daukantas 
Rašt. B. Jakutis.

Galima

Vardas ...

Adresas

j žiuje. Moterystės įžadų atnau
jinimas ir palaiminimas su: 
Švenčiausiu Sakramentu įvyks' 
bažnyčioje tuoj po paskaitos. 
Šios konferencijos komitetas 
susideda iš darbščių narių: 
Kazimiero Šimkaus ir p. Felici
jos Gailun.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 8VC.
Pirmininkė — Kva Marksienė.

825 E Sth St. So Boston, Mass. 
Tel SOu»h Bo ston 8-1298 

Vice-Pirmininkė P. GaiHftnienė
8 Winfield St So B>>aton. Mass 

Prot. Rašt — Ona I Vaškienė.
440 E. Sth St. So Boston. Mana 

Finansų RaSt - B Ctinienė
29 Gould St W Roxt>ury. Mass 

Tel Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Šiauria.

51 Tampa St., Mattapan. Maaa 
_ ... * Tvarkdarė — Ona Krasauskas,

11 Springer St., So Boston. Masa 
----  - - i Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė.

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

antra antradieni mėnesio. 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St., So Boston. Masa Į 

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininke

e3tSS3M43SWSSWSraaS3V»3iSBSSSSSSS3SSSSSSSSS5S

Kūčių dieną netoli dirbtuvės, 
E. Hartforde, Robertas Endre- 

j lunas netikėtai nušovė fazaną. 
Robertas yra mūsų vyčių krep
šinio ratelio vedėjas, gabus in-: 
žinierius 
šefas. Jis pats tą fazaną iške
pė Kalėdų pietums.

turint PEČIŲGELĄ
* Raumeninių peėiugilų palengvini
mui, uždėkite Johnson’o PEČIŲ, 
pi —-.k— b-'
dėvėtum tildančiu padutkaitę 
prie darbo. J>« veikia trejopai: 
(1) Atgabena tildantį, gydantį krau
ją į skaudamą vietą. (2) Suvaržo 
raumenų trukCiojimus — sumažina 
skausmo smūgius. (3) Padutkaltė 
neprileidžia žalei®.
• Gaukite Johnson’o PEČIŲ PLES- 
TER|, pagamintą Johnson A John- 
son — žinomi per 82 metus išdirbė
jai puikių chirurgiikų produktų. 
Gaunamas visose vaistinėse.

Kalėdų dieną buvo pakrikšty- 
________ j#hn«on’o pečių(ti: Harold Kenneth Litvinas, 

PLASTERį — beveik tae pate, ką1 sūnus Juozo Litvino ir Elenos 
Litvinienės (Jurgelas); Dana 
Lynn Woodworth, duktė p.p. 
Raymundų Woodworth (Ber- 
nice Dzirkall) ir Mykolas Eli- 
gius Kripas, sūnus p.p. Mykolo 
Kripų (Betricija Giedraitis). 
Visiems trims linkim kuo gra
žiausiai išaugti. F.J.P.

•V. JONO EV. BL. PA8ALPINE8 
| . DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis 
21 Sanger St.. So Booton

Dirm Vinrns '-lakotis
S*1 Sjxth St S- R».Mt..n M-.,

Prot R»«t - Jonas Glin«-ckis.
5 Thornas PR So R-.<t..o Mhmn.

Fin RaSt - Alf-k.sandra.- Ivaška, 
MO E Sixth St So

Iždininkas—Stasys K GnjranaviAnis 
•>99 E. Seventh St S Boston

Maršalka — Jonas Zaikis 
į 787 Broadvvay. So Boston

Draugija laiko susirinkimus kas ’re- 
Alą sekmadieni kiekvieno mėnesio, 

2 vai po pietų Parapijos salėj, 
492 E 7th St.. So Boston Maaa
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raStininka

| Mes Instaliuojame Visokios Rūšies Aliejumi 
j f TIM

į

A

TIMKEN 

OIL HEAT
•M MMtl ■ AM COMBtTKMMNO <M tlMNACfS
•H MKIII . OK BMBNIMA WAT|8 NfiATfBS

k. J

Šildomus Bumelius
Brockton 0*1 Heat, Ine
27 Legion Parkway, 

Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 323

jt
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Muzikos ir
‘ : : r

| Literatūros Vakaro Belaukiant I

ŽINUTES
Džiaugiasi mokymu. Man 

ko gerokai pasiklausyti 
Petro parapijos choro žavinčio 
dainavimo, kuris daro dideli 
malonumą, pareiškiau choris
tėms amerikietėms lietuvai
tėms. Ir jos pasidžiaugė muzi
ko Jeronimo Kačinsko moky
mu.

te- 
Šv.

Jis Įvyks sausio 22 d. So. Bostone
Didieji lietuvių dainininkai ’ 

ir aplink

nyčios Naujos Kalvarijos ka
pinėse.

Sausio 8 d. staiga mirė, karo 
veteranas Juozas Vestfeldas,
41 metų, savo motinos namuo- susispietę Chicagoje
se, 202 Athens St. Paliko mo- New Yorką. So. Bostonas, prie- 
tiną ir 4 seseris. Laidojamas 
iš Šv. Petro parapijos bažny
čios, sausio 11 d. 9 v. r.

Keikia kraujo. Motiejus Ka-
Jis labai gerai moko mu- darauskas, gyv. 139 D St., sun- 

ziką”, — sakė jos. “Kaip Kon- kiai serga. Jam reikia kraujo, 
servatorijoje”. “He’s the best”!

šingai, gali girtis žymiausiais 
lietuvių poetais ir rašytojais, 
kuriuos senieji ateiviai gali pa
žinti iš jų kūrybos, iš jų kny- 

‘gų, bet asmeniškai 
bespėjo juos pažinti.

Krikštai. Sausio 8 d., buvo 
pakrikštytas Steponas sūnus 
Antano ir Juzefinos (Antane- 
vičiūtės) Kuncevičių, gyv. 632 
E. 3rd St. I

K. Antanas, sūnus Antano ir 
Onos (Šipaitės) Sinkevičių, 
gyv. 241 W. Sth St.

Dvi dukterys Dona Liudovi- 
ka ir Dijana Rūta Juozo ir Rū
tos (Kontautaitės) 1
gyv. 30 Vinton St.

Ligoninė viešai šiuomi atsišau
kia j lietuvius, 
aukuoti miesto
Dowling Building, 9 aukšte.

retas 
bespėjo juos pažinti. Nekal
bant apie čia visų gerai pažįs- 

Kraują galite ir rašytoją prela-
ligoninėje, ;tą K. Urbanavičių - Kmitą, ku- 

|ris yra senas ateivis, paskuti- 
įniais metais Lawrence apsigy-

P»dėkime Surasti Darbo !vcn? Brazdžionis-
_________ į Vytė Nemunėlis, So. Bostone—

Tremtinių įkurdinimus nesi- į Faustas Kirša, Antanas Gus- 
baigia pasiekus Ameriką. Daž- t-aitis, Petras Pilka. Šiuos tad 
nas jų atvyksta ne pas gimines lietuvių tautos sielos reiškėjus 
ir ne pas pasiturinčius globė- veidrodžius mes greit pa
jus. Ypač šeimoms su vaikais matysime ir išgirsime su savo 

I kūriniais sausio mėn. 22 d. į- 
BALFas rūpinasi | vyksiančiame muzikos ir lite-1

Slaninų, yra sunkūs pirmieji žingsniai;
i Amerikoje.

Vincento 
Draugija

Rengia vajų. šv.
Pauliečio Labdarybės 
sausio 6 d., svarstė, kaip padi
dinti savo draugijos iždą lab
daros reikalams. Nutarta pra- 
pradėti tuo tikslu vajų ‘Movies’ 
— judamais paveikslaais. Va
sario 26 d., po Graudžių Verks
mų pamaldų parodys “Miracle
of Monte Cassino”. į

Vincentiečiai prašo visų savo darbo ir pastogę. Kas iš senų- 
prietelių tuo laiku nedaryti pa- Jų ir a niobėj? u atvykusių nau- 
rengimų, 
matyti šiuos gražius paveiks- įj daj-bo 
lūs.

veidrodžius mes greit pa-

daugiausia Europoje likusiais ratūros vakare So. Bostone, 
tremtiniais. Specialios įkurdi
nimo organizacijos Amerikoje 
nėra. Todėl prašome visus ge
ros valios ir lietuviškos širdies 
tautiečius pagal galimybę teik
ti visokeriopą paramą naujai 
atvykstantiems lietuviams iš 
tremties. Pirmoj eilėj jie rei
kalingi tarpininkavimo surasti

kad visi galėtų pa- jųjų ateivių žino, kur gali gau- 
tremtiniai (tyrai ir' 

i moters), prašome pranešti raš
tu ar telefonu Tremtinių Infor-į 
mari jos Biurui šiuo adresu: I 
Antanas Juknevičius, 545 E. 
Broaduay, South Boston 27,! 
Mass., telefonas: S0 8-0606. 

dukras. Buvo palaidotas sausio Ten pat prašoma pranešti, kas 
9 d. iš Šv. Petro parapijos baž- žino butų (rūmų) naujakūrių 

šeimoms apsigyventi, kas gali 
, ąaadovanoti, paskolinti ar pri

einama kaina parduoti virtu
vės reikmenų ir kitokių baldų 1 
(furniture), kaip krosnių (pe
čiukų), lovų, 
kėdžių ir k. Ypač šiuo žiemos 
metu tokių daiktų reikalinga 
atvykstančioms naujakūrių šei
moms.

Senųjų ateivių lietuvių broliš
ką globą, atsikviečiant ir įkur
dinant tremtinius, naujieji 
ateiviai giliai vertina ir nieka
da neužmrš.

Tremtinių Ratelio Valdyba.

į 
I

, I
Mirimai. Sausio 5 d. mirė, ii-1 

gai sirgęs Edvardas Navickas, 
77 metų amžiaus, gyv. 183 D 
St. Amerikoje pragyveno 50 
metų. Paliko 3 sūnus ir dvi '*9

ĮVAIRŪS skelbimai

A. J. NAMAKSY
Real Estate &

Insurance

Juozas KosMat
Ine. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Limosinal dėl visokių reikalų.

Patarnavimas Dieną ir Naktj.

DAKTA&4J

409 W. Broadnay
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. SOuth Boston 8-0948 

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-1233-W

matrasų, stalų.

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

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausi toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

vo vienas Liet* Meno Kūrėjų 
Draugijos steigėjų.

F. Kirša išleido šiuos veika
lus: “Verpetai” (1918), “Aidų 
Aidužiai” (1922), “Suverstus 
vagos” (1927), “Giesmės”, 
“Maldos ant akmens” (1936), 
“Piligrimai” (1938); poemos: 
“Rimgaudo žygis”. “Pelenai” 
(1930 ir 1937). Vertė Kraševs
kio, Krasinskio, Dostojevskio. 
Tolstojaus. Heines 
Tremtyje parašė 
rinkinį “Tolumos”, 
1947 m. 
premiją.

Jaunystės

»>

Petrą* Pilka

Antanas Gustaitis

PADĖKA
už

ką apie 
žinovas 

knygoje

i 
i! 
J 
i! 
i! 

k
i!

K

2-

T J «.

Šimonis — Richardson 0:1
Lietuvių komanda junta ne

tekimą inž. Staknio. išvykusio 
darbams j New Yorką.

Boylstom Metiniame

lietuvių dalyvavo tik du 
šachmatininkai: K. Merkis ir
A. Keturakis. Abu dalyvavo 
komandinėse rungtynėse. Mer
kis laimėjo prieš Taylor, o Ke
turakis sužaidė lygiomis su 
Beeder. Būdinga, kad lietuvių 
šachmatininkai buvo sutikti su 
sveikinimais už laimėjimą prieš 
Harvardo universitetą, prieš 

į kuriuos Boylstono klubas su- 
dividualinio turinio eilėraščius, kas, gyvenąs apie New Yorką. klupo.

raštų, 
eilėraščių 
laimėjusį 

Švietimo Valdybos

laikotarpyje F. 
dainuo-Kirša rašo žaismingo, <--------

tinio pobūdžio, daugiausia in-;
v i\a uiaz zzzzkJ u*jviuo.

Būdingiausias šiuo atžvilgiu y-i 
ra “Aidų aidužių” rinkinys.

Henrika* Kanioskas

Ką šie mūsų poetai ir rašy
tojai paskutiniu laiku yra pa
ruošę spaudai, ką jie kuria, ra
šo ir ką tautos siela per juos 
nori mums pasakyti — išgirai- 
me sausio 22 d. So. Bostone į- 

-. vyksiančiame muzikos ir lite- 
Tremtyje pniįįpog parengime. K. E.

ĮVAIRŪS SKELBIMĄ'
Antanas Gustaitis Pr. Nau

jokaičio knygoj “Lietuvių Li
teratūra” minimas tarp žymes
niųjų mūsų jumoristų - felje
tonistų (Šlife pusi.). 
A. Gustaitis su B. Brazdžioniu j 
ir St Santvarų buvo sudaręs' <a(4|inafU RlBlOtVnėS Su 
skrajojančią literatu grupę ir! 
džiugino savo tautiečius sto-. 
vykiose vaizdžia gyvąja lietu-! 
vių kalba,,rengiant labai įdo
mius literatūros vakaras.

Lyne Klubu
Lynno

at-

bėga 
rutu- 
verda 
visur

Jauniausias iš jų Petras Pil
ka yra daug žadantis aaūsų po
etas ir rašytojas.

Tarp šių literatų dalyvaus 
aktorius Henrikas 
žymiausias mūsų 
šytojų kūrinių 
rius.

Numatoma, kad
muzikos ir literatūros vakare 
dalyvaus ir Stasys fia^varas, 
poetas ir rašytojas. Lietuvių 
Rašytojų Draugijos ptrmmin-

I

Kačinskas, 
poetų ir ra- 
interpretato-

So. Bostono

Už pagelbą tremtyje, 
vykimo dokumentų sudarymą 
bei pagelbą įsikurti Amerikoje 
nuoširdžiai dėkoju ponams A. 
ir J. Matijoškams.

Taip pat reiškiu gilią padėką 
kun. klebonui Virmauskui, Šv. 
Vincento Šalpos Draugijos pir
mininkui ponui Šidlauskui, gim. 
mokytojams ponams V. ir V. 
Kulbokams, adv. A. Juknevi
čiui, ponams M. ir P. Višči
niams, ponams Cleveiand'ams, 
poniai Petrauskienei, ponui V. 
Kazakevičiui ir visiems pažįs
tamiems vienokiu ar kitokiu 
būdu prisidėjusiems prie mūsų 
įsikūrimo naujame krašte. «

Stasys Lazdinis.

PADĖKA
Bostone šeštadieniais vei-So.

kiančios Lituanistikos mokyk
los tėvų komitetas nuoširdžiai 
dėkoja tos mokyklos vedėjui 
p. Kulbokui ir mokytojams už 
jų pagalbą suruošiant 1949 m. 
gruodžio 31 d. 3 v. p.p. Liet. 
Pil. klubo salėje lietuvių vai
kams “Eglutę”. Ypatingai dė
kojame p. Kačinskui, p. Ivaš-j 

ikienei. p. Lizdienienei, p. Če-. 
pienei, ir Kalėdų Seneliui, ku-į 
rie paruošė tokią puikią vaikų ■ 
programą. Taip pat esame dė-Į 
kingi ir visiems mokyklos vai-; 
kų tėvams, kurie energingai 
savo darbu prisidėjo prie šios 
vaikų šventės, dalyvavudami 
įvairiose komisijose. Didelį dė
kingumą reiškiame ir šios “Eg
lutes” globėjoms, p. Šimkienei, 
p. Januškevičienei ir p. Kruo-, 
pienei, kurios aktyviai ir duos- 
naii mus parėmė aukomis ir 
darbu.

Be to nuoširdžiai dėkojame 
visiems atsilankiusiems ir vi
siems privatiems asmenims bei 
Broadvvay lietuviams ir nelie
tuviams biznipriams, kurie au- 

’ komis parėmė mūsų “Laimės 
i Šulnelį”, sudarymui daugiau 
Į pinigų tolimesniam palaikymui 
i šios taip mums svarbios litua- 
Į nistikos mokyklos.
j Tėvų Komitetas.

Paskaitykime štai 
juos sako literatūros 
Pranas Naujokaitis 
“Lietuvių Literatūra’’:

“Bernardas Brazdžionis yra 
taip pat iškopęs į pačias mūsų 
naujosios lyrikos viršūnes. Pa
grindinis jo kūrybos bruožas 
yra žmogaus kelionė per pa
utui) į savo galutinį tikslą — į 
Dievybę. Keičiasi laikai, 
amžiai, įvairiuose žemės 
lio kraštuose plazda ir 
įvairus gyvenimas, o
reiškiasi tas pats neramios šir
dies ir laimės ištroškęs žmo
gus:
'Baltas baltas, kaip vyšnios 

viršūnė,
Žydro veido, kaip žydras 

dangus,
Kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė. 
Per pasaulį keliauja žmogus.

Taip pat B. Brazdžionį turi
me paminėti kaip vieną stip
riausių vaikų poezijos kūrėjų.

B. Brazdžionis yra išleidęs 
šiuos poezijos veikalus: “Balto
sios dienos’’ (1927), “Amžinas 
žydas“ (1931), “Krintančios 
žvaigždės” (1934), “Ženklai ir 
stebuklai” 
čių miestas" (1939), 
šaulį keliauja žmogus” 
nė poezija, 1943), 
kalnai” (1945), 
švaistė” (1947). 
redaguoja vaikų 
lutė”.

Faustas Kirša 
raščius rašyti

. Pirmiausia bendradar b i a v o 
Ateityje, Viltyje. Vaivorykštė
je : Nepr. Lietuvoje — dauge
lyje laikraščių ir žurnalų. Bu-

įvykusios sausio 6 d.
mieste, liko nebaigtos, nes Ke
turakio partija su Pike buvo 
nutraukta ir laukia įvertinimo 
iš Metropolitan Chess Lygos. 
Tačiau iš turimų rezultatų ma
tome, kad šiose rungtynėse 
mūsų šachmatininkai sužaidė 
blogiau, negu pirmame 
Tuokart mūsiškiai 1 
prieš Lynno klubą 412-12, 
dabar laukia tik lygiųjų.

Tautvaiša — Schroer 1:0 
Merkis — Brown 1:0 
Keturakis — Pike nebaigė 
Zenkevičius — Perkins 0:1

CKIS
Tarp Boston ir Brockton, 

parduodamas mažas ūkelis: 
6*/2 acr. žemės, vaįsių sodelis, 
netoli ežeras, viščiukams au
ginti įrengimai, savas miškelis. 
Graži vieta. Namas: 8 kamb. 
“Sunparlor”, balti sinkai aprū
pintas langais nuo audros, šil
domas šiltu oru. Yra “mort- 
gages”. Kaina $6.800.

B. KALVAITIS
545 E. Broadvvay, So. Boston. 

Tel. SO 8-0605 Mass.

GRABORIAI

4) £’

rate, 
laimėjo 

o

S. Baraseviaus ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass

JOSEPH BARASEVIČIES 
Laidotuvių Direktorius

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Diena ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

PENNYSALE
1

į
i

(1927),
(1931),

(1934),
(1936), “ Kunigaikš-

“Per pa- 
(rinkti- 

“Svetimi 
“Šiaurės pa- 
Šiuo metu jis 
laikraštį “Eg-

pradėjo eilė- 
1912 metais.

Lietuvos Pajūrio Atvada
vimo Minėjimas

Klaipėdos Krašto atvadavi
mo 27 metų sukakties proga 
rengiamas iškilmingas minėji
mas šį šeštadienį 7 vai. 30 min. 
(sausio 14 d.) salėje po baž
nyčia. Prelegentu Mažosios Lie
tuvos klausimu sutiko būti mo
kytojas K. Mockus. Aktyvus 
sukilimo dalyvis biznierius An
tanas Ivas (Ivaškevičius) pa
pasakos savo atsiminimus. Be 
to programoje sutiko dalyvauti 
dainininkai solistai: sopranas 
V. Baronienė ir baritonas V. 
Bakūnas, Lietuvos valstybės o- 
Įieros solistas.

Kviečiami skaitlingai daly
vauti tremtiniai ir senieji atei
viai. Įėjimas nemokamas. At
skirų kvietimų nebus.

Tremtinių Ratelio Valdyba.

IBoylstono Chess Klubas
.. 4.

sausio 13 d. rungsis su lietu
vių šachmatininkais So. Bosto
no Lietuvių Piliečių klube, 309 
E St. Tai buvo labai įdomios ir 
reikšmingos šachmatų rungty
nės, nes Boylstono klubas yra 
1948/49 Bostono čempionas.

rengia
Moterų ir Mergaičių Sodalicija

t

BAŽNYČIOS SALĖJE - 5th St.

Sekmadienį - Jan. 15-tą- 3:00 P.M 
Įžangos Nebus 

VISI Į PENNY SALE!

Casper's Grožio Salonas
NUPIGINO

I
y 
r
4

Ilgalaikį Sušukavimą
818 vertės už $5.95 

(no kink ar frizz)
* * *

Expertiškas Plaukų dažymas 
natūraliomis Spalvomis

♦ ♦ *

Įvairūs moderniški Šukavi
mai, pasirenkant iš grožio 

kultūros žurnalų.
* * •

Pagražinimo darbus atlieka 
grožio ezpertai.

CAROLINE CASPER, Prop.
CASPER’S BEAUTY SALON

Atdara Ketv. ir Pekt. vakarats
738 East Broadvay, South Bostoo,, Mass.

Tel. SO. —8-4645

Vincas Balukoms, Savininkas.

Geriausia Užeiga Vyrams ir HateriuM yra 
SOUTH BOSTON CAFE

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

rI
YAKAVONIS

funeral Home
741 No. Main SL

Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas

Patarnavimas Dieną Ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

W AITT
FUNERAL HOME

S0 Emerson Ava 
Brockton, Mass.

Edward J. Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius •» 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

i.
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Sukaktuvininkas Jonas Burkus KŪČIOSE PAS TREMTINIŲ MOTINĄ I Pradedame vakarieniauti ir sios rankos darbas ir už tai 
be jų. Atkalbėjus bendrai mai- gal kas nors gauna gerą atly- 

’dą, prasideda lietuvišku papro- ginimą. Kad kitataučių akyse 
laužymas. Kai pažeminus naujakurio lietuvio 

kad ant taip vardą ir bendrai pakenkus dėl 
kurie dar tebėra tremty- 

kų gausių ir įvairių pasniko je ir laukia galimybės išvažia- 
valgių nesimato: kviečių, žir- vimui į J. A. V-bcs. 
nių, pupų ir kitų lietuviškų 
tradicinių kūčių valgių. Čia 
(Kiniai J. Speare - Kašėtaitei 

A ir nežinoma.
Jai paaiškinama, ką reiškia

Ik-:;iurlina.it Kalėdų šven- tėvynę, aplankyti gimtąją so- Visa tai matant, man atėjo ėiu plotkelių
tems, dažnai pagalvodavau,Idybą, surasti partizanų kapus mintis, kad čia kūčių vakarie- kas pasigenda,
kad šias šventes teks praleisti ir prie jų giliai susikaupęs, nes tikriausiai susirinks ne ei- turtingo stalo tarp amerikoniš- D.P.,
vienumoje. Sudarynėjau šven- karštai ir nuoširdžiai pasimels- liniai žmonės, bet ponų Spearų
čių planų. Pasiryžau parašyti ti. Paprašyti Dievo, kad ne- artimieji,
laiškus, pasveikinti geradarius kaltų žmonių išlietasis kraujas J. Speare,
ir dar kartą padėkuoti jiems būtų ne veltui. ponas dr.
už laiškus ir- siuntinius, ku- Netikėtai ir nelauktai gaunu gydytojas,
.____ __ būdamas į, t___ "__ „2 117, '

knygų ir laikraščių platintojas.1 vau. Taip begalvojant prisiar- esu kviečiamas Mrs. J. Sjieare-
Jis važinėdavęs, kiaušinius su- tino ir kūčios. Kūčių vakare Kašėtaitės. Atsiradau 

pir- A. Z. Sjieare namuose.
jierskaityti kalėdi- stalas jau buvo paruoštas, iš 

ir “Draugo” ko buvo matyti, kad laukiama 
tikras, kad daug svečių. Kitame kamba-

Užaugau Pasvaly, 
Pas savo tėvelį, 
Išėjau mandravot, 
Sau laimės paieškot.

Į bet kurį pasaulio kampelį 
nublokštas lietuvis, .tiek caro 
persekiotasis, tiek nuožmojo 
bolševiko klumpėmis mindo
mos tėvynės sūnus, liūdnoje 
valandoje ieško sau suramini
mo virš minėtoje dainoje. Ši 
daina žinoma kiekvienam lietu
viui. Kiekvienas ją dainuoja, 
ilgėdamasis tėvynės: 

Į dangų žiūrėjau, 
Tėvynės gailėjau.

Tačiau mažai kam žinomas 
šios garsios dainos autorius. 
Didysis lietuvių tautosakos rin
kėjas Dr. Jonas Balys šią dai
ną yra atspausdinęs savo kny
goje — “Mietuvių 1--------
skaitymuose” (I, 187-189 
bet praleidęs autorių.

Šios dainos autorius yra
.nas Burkus, gimęs prieš 
metų (1839 m. rugsėjo 29 
miręs prieš 30 metų 
Gimęs ir visą amžių praleidęs 
Norių kaime, Vaškų valsčiuje. 
Jis plačiai yra žinomas, kaip 
knygnešys ir sodietiškų dainų 
rašytojas.

J. Burkus — knygnešys
1864 - 1904 m. rusai neleido 

lietuviams spausdinti ir skaity
ti lietuviškos spaudos. Pirma
sis kovotojas už lietuviškąją 
spaudą buvo vysk. Motiejus 
Valančius. Jam nepavykus le
galiu būdu lietuvių spaudai iš
kovoti laisvės, Prūsuose suor- Progai jis sukurdavo dainą, 
ganizavo lietuviškoms knygoms J. Burkus buxo genialus poe- 
spausdinti spaustuvę. Netrukus tas: jis kurdamas dainuodavo 
atsirado 
kurie, risikuodami 
bę ar ištrėmimą 
Prūsų slaptai nešė 
platino jas lietuvių 
knygnešiai žiauriau 
sekiojami, juo labiau didėjo Burkus jau turėdavo sugalvo- 
tautos atsparumas prieš caro jęs ir dainą ir jai gaidą — jis 
neteisybę. jau dainuodavo tai progai pri-!

P. Rusecko redaguotoje kny- taikytą dainą, lyg kad ją jau 
goję “Knygnešiuose” aprašo- senai būtų mokėjęs, 
ma visa eilė knygnešių. Doc. 
kan. J. 
štai ką rašo apie knygnešį Joną nėtą dainą 
Burkų: “Rusų valdžios J. Bur- svaly”, kuria J. Burkus apdai- , . „ . —
kus nekęsdavęs, norrs jo dai- nuo ja vieno pasvaliečio kelio- Drunas, Paul, Karolina, Pau- 
nose tos neapykantos per daug nę į Ameriką. liną, Irena į Minot, North Da-
nežymu. Jam, susipratusiam Labai vaizdžiai jis apdainuo- kotą.
žmogui, rūpėjo tautos reikalai, ja Vaškų bažnyčios statytoją- Mikoliūnas, Antanas, Alek- 
jos knygos. Tuo tikslu J. Bur- prelatą Stasevičių, kurio vardu sandra į Brooklyn, N. Y.

Prūsų sieną su knygomis. Val
džiai smarkiai persekiojant, 
šembelis turėjęs sprukti į A- 
meriką. Burkus apie jį ir dainą 
yra parašęs. Valdžia ir Burkų 
sekdavo...

Jonas Burkus buvęs tikras 
knygnešių agentas, lietuviškų riuos tremtyje

draugai, nes (>onia 
kuijx) teisininkė, o 

A. Z. Speare, kaipo 
turi daug, daug

dvi 
tas.
jos 
šęs

tautosakos , *7*
P-),

Jo- 
110 
d.), 

(1919).

jiems būtų ne veltui.
ku-’
ga- pranešimą, kad kūčių valgyti savo prietelių, bičiulių, draugų, daug kas naujo 

kaimynų ir 1.1.
Ne trukus

ir kviestieji svečiai. Jų tarpe stalo ir kai 
nesimato ne vieno amerikiečio, 
bet visi naujakuriai lietuviai. 
Telefonas dažnai skamba: Dr. 
A. Z. S|>eare praneša, kad greit 

būti
o gy- 
tega-

Senio do- lėsiąs atvažiuoti padaręs didelę 
ir sunkią operaciją. 1

Mr. dr.
Kūčių

čiai 
bai 
kad 
kus

Kūčių 
pirkinėdamas, o apačioje veži- grįžęs iš darbo, maniau 
mo turėdavęs prikrovęs lietu
viškų raštų platinti. Kartą ka- 
žinkas įkišęs liežuvį ir preky
bininką netikėtai užpuolęs Vaš
kų policininkas ir ėmęs krėsti 
jo namus (Noriuose). Radęs

knygas, po čiužiniu pakiš- galėsiu persikelti per didingąjį raus didžio, gražiai, tvarkingai dytcjas p. 
Jos pajuokusios Rusiją ir Atlantą, prasiskverbęs pro ge- supakuotos Kalėdų 
valdžią. Policininkas sura- ležinę uždangą, pasiekti savo vanos.
protokolą, Burkų gerai pa-

, bet dėl jo senatvės 
paleidęs, pirma, žinoma, gavęs 
kyšio.

J. Burkus ir kiti jo talkinin
kai knygas slėpdavo Pasvalio 
ir Saločių bažnyčių bokštuose, 
į kuriuos įkopti nebuvo laiptų 
ar kopėčių. Šembelis atvežtą
sias knygas slėpdavo savo ū- 
kyje — šiaudų urvuose, iš kur 
J. Burkus nakčia pasiimdavo 
sau reikiamos spaudos.

J. Burkus — dainius ,
J. Burkus buvo plačiai žino

mas ir kaip dainius. Be jo ne- 
apseidavo nei 
krikštynos, nei 
didesnių darbų 
Savo dainomis jis būdavo visų 
centras. Kiekvienai žymesnei

miausai
nius “Darbininko” 
numerius. Buvau 
juose rusiu daug gražių min- ryje stovėjo visoje savo didy-
čių ir kad rasiu ką nors ir iš bėję Kalėdų eglutė, o prie jos grįžti negalėsiąs, turįs 
Lietuvos. Tad, r.ors mintimis sukrauta didžiulė kriūva, įvai- dar prie kelių gimdymų, 

Namikas tik

vestuvės, nei 
išleistuvės ar 

pabaigtuvės.

daug pasišventėlių, naują dainą. Jeigu kas nors 
savo gyvy- norėdavo, kad ir apie jį sukur- 
Sibiran, iš tų dainą, jis sakydavo: Duok 

knygas ir rublį ir klausykis. Kol tūlas 
tarpe. Juo ištraukdavo rublį iš kišenės 
buvo per- (tik kai kada jį paimdavo), J.

f

Pasidžiaugta, kad amerikie- 
ūkininkai esą lietuviais la- 
patenkinti ir dažnai kalba, 
lietuvių darbininkų nete- 
jie nebegalėsią ūkininkau-

pradeda rinktis plotkelių laužymas, šienas ant ti, o su vietiniais darbininkais 
būsią neįmanoma gyventi ir 
tada turėsią farmas |>arduoti 
ar išnuomuoti.

Vienas iš dalyvių pastebėjo, 
kad čia esą dėl mažų vaikų 
labai daug žaislų. Mrs. J. 
Speare paaiškina, kad Chazy, 
N. Y. apylinkėje jos žinioje e- 
są daug naujakurių su gausio
mis šeimomis, tai jų mažie
siems Kalėdų Senio dovanos. 
Kalbama ir apie naują DP at- 
sikvietimą iš tremties. Ir čia 
ponia advokatė J. Speare pasi- 

NCWC atstovė,
kiek galėdama padėti.

Jau buvo pats vidurnaktis, 
kada grįžo Dr. A. L. Speare. 
Grįžo linksmas ir patenkintas,

kurie kūčių val-
• giai. Atsiranda ir gydytojas 

Namikas (Nesenai iš tremties 
atvažiavęs, dirbąs Plattsburg, 
N. Y. ligoninėje) ir jis sėdžiasi 
prie turtingojo stalo ir vaka
rieniaujame, tačiau neilgai tru
kus, telefonu iškviečiamas pas 
ligonį.

' Po vakarienės kitame kam
baryje, prie Kalėdų eglutės, 
vėl įvairūs pasikalbėjimai, pa
sidalinimas mintimis, įspūdžiais 
ir nusiskundimais. Pasirodo, 
kad Chazy, N. Y. apylinkės žada, kaipo 
visiems naujakuriams lietu
viams yra labai nemalonus 
reiškinys, kad tarp jų siste- 
matingai yra daromos įvairios 
intrigos, nemalonumai ir šiaip kad galėjęs dalyvauti prie ke- 
visokie negeistini reiškiniai. Į- tūrių gimdymų, 
sitikinta, kad gali būti juodo- J. Ervydis.

Reta operacija, taip vadinama “blue baby”, atlikta Johns Hopkins 
ligoninėje, Baltimore, Md., panaudojant television kamerą, kad galėtų 
pasinaudoti ta operacija ir kiti chirurgai praktikos dėliai.

Nauji Tremtinių Transportai

Marta, leans atvyko šie lietuviai trem- 
į tiniai:

Barauskas, Alfonsas, Marta 
į į Oklahoma City, Okla.

Bilaisytė, Leokadija į St. 
į Louis, Mo.

Eigelis, Adolfas, Viktorija, 
Elena į St. Joseph, Louisiana.

Ketaruskas, Bronislovas į 
Los Angeles, Calif.

Kiaupa, Hugo, Vilius į Fort
į Brook- Collins, Colo.

Ema, Le- 
Windham

Kovalskas, Vladas,
Aleksas, Virginija, Brigita
Pinkneyville, III.

Pečiura, Lionginas, Jūratė
Orange, Mass.

Skamaročius, Pijus, Janina
Barlington Chittendon Cy., 
Vermant.

Steponaitis, Jonas, 
onora, Romualdas į 
Country, Vermont.

Suduikis, Vytautas
lyn, N. Y. Krutulis, Severinas į Miami,

Jonikas, Jonas, Malvina, Ma- Fla.
rija, Alvydas į Allegan, Mich. Kubickienė, Ona, Genovaitė, 

Kanušis, Juozas į Chicago, Valerija į Dalias, Texas.
Illinois. Kupetys, Petras, Rimantas į

Macaitis, Andrius, Maria, E- Coahoma, Mins.
duardas į Chicago, Dl.

Marcinkus, Pranciškus, Ma- law, Sofija,
tildą, Danguolė, Arūnas į St 
Cloud, Minnesota.

Navickas, Zigmantas į
George Town, III.

Sakalauskaitė, Eugenija į
Cleveland, Ohio.

Zickus, Alfonsas į Brooklyn, 
N. Y.

Baniukaitis, Antanas, Kaze, 
Bronė į Chicago, Dl.

Kubilius, Vytautas į 
Juozas, Zofi- go I1L

Kuncaitis, Juozas, 
Marija į Boston Mass.

Prokuratas, Petras į
Stasys į Cleveland, g0 m

* Sabaliauskas, Juozas,

■ ...
Vaičius, Stasys į Chicago, III. i
Dambrauskas,

ja, Vytautas, Bronis į Lemont,.
Illinois.

Gaigalas, Pranas į Cicero, III.
Gaišys,

Ohio.
Gudaitis, Pranas, Agota, Irę- na< Antanas į Brooklyn, N. Y. 

na, Vladas, 
N. J.

_____ _______ . Jasinskienė, Marija į Chica- 
kus buvęs susidėjęs su lietu- tada buvo krikštyjami beveik į Makšys, Liudas į Pittsburgh, go, III. 
viškų knygų kontrabandinin- visos parapijos berniukai. J..Pa
kais. šie atveždavę iki jo namų Burkaus dainų tematika buvo 
knygų ir ir laikraščių, J. Bur- sodiečių buitis, bet kartais tek- 
kus jas paskleisdavęs savo a- davo ir dvarininkams, kurių 
pylinkės žmonėse. Kontraban- nemažai buvo tada Vaškų pa- 
dininkai Burkų aplankydavo rapijoje.
bent

J.
vien
bei i u
kartus laimingai buvo perėjęs sunku beatskirti

Išvykstančių Lietuvių į Jung
tines Amerikos Valstybes laivu 

Kiekvienas ateivis, be abejo, “Gen. Heintzelman” 1949 m. 
Tumas - Vaižgantas žino straipsnio pradžioje pami- gruodžio mėn. 29 į New York 

“Užaugau Pa- sąrašas.
Cinkus, Jonas į Chicago, III.

pdnkis kartus per metus. Jonas Burkus yra parašęs 
Burkui tekdavo veikti iš keletą šimtų dainų bet jos šian- 
su knygnešiu Petru Šem- dien yra taip sumišusios su 
nuo Pasvalio, kuris 34 liaudies dainomis, kad net 

nuo liaudies

Amerikos vice konsulo Stokes, kuris Kinijos 
raudonųjų buvo areštuotas Mugdene, žmona, VVii- 
liam N. Stokes, nusiminusi namuose, įsiand, N.Y. 
stebi jo fotografiją. Kairėje jos motina, Lillian 
Cavoti, laiko sulaikytojo konsulo sūnų, Brian 
Stotes, 6 mėn. amž.

Chica-

Elena,

Chica-

Kotry-

Aldona į Kearney,

I---------------------------------------------
dainų, nes jis pats buvo iš 
liaudies ir tik sodiečiams jis 
jas rašė ir dainavo. Jis savo 
dainomis duodavo melodiją ir 
Užrašydavo gaidas. Jis buvo 
mažo išsilavinimo, išsimoksli
nimo, nemokėjo meliodijų už
rašyti visur priimtomis gaido- Indiana, 
mis. Jis jas užrašydavo kreive. į 

į Kai jis jau paseno (mirė 89 
metų amžiaus), sunku buvo 
jam rašyti, tada jis tuifjo se
kretorę Anelę Burkutę, kuri 
užašydavo jo naujas dainas ir 
rinko senąsias. Ji buvo surin
kusi, jos pačios pasakojimu. a- 
pie tris šimtus dainų. Surinktą
sias dainas iš jos išviliojo vie
nas labai artimas dainiaus 
minaitis, vardu Al., kuris 
buvo davęs žodį, kad jas 
spausdinsiąs, bet išviliojo 
tikslu jas pražudyti.

P. Būtėnas yra surinkęs 
jo dainų, kurios guli Vytauto j < 
Didž. Universiteto bibliotekoje .niinois. 
Kaune. Prie tų dainų pridėtas 
platus aprašymas rankraštyje Athol, Mass. 
ir poeto fotografija, 
apie jį rašoma 
Enciklopedijoje”.

Aš turėjau keletą 
išrašytų iš tėvelio, 
naus, bet jos liko 
Aš pats jau mažai beprisimenu 
patį poetą, savo senelį. Iš jo 
lūpų girdėtos dainos liko už
mirštos.

Jonas Burkus, anūkas.

gi
jai 
at-
su

Platokai

Sviciulytė, Nijolė į Chicago, 
Illinois.

Alkaitis, Antanas, Valerija, 
■ Audronė, Saulis, Algimantas į 

Liutkevičius, Zenonas į E. įįcranton, Pa.
Chicago, Indiana. Į Baltuška, Petras, Aleksan-

Mackevičius, Vladas į Cicero, dra j chicago, III.
Illinois. Brazaitis, Antanas į Cleve-

Marazas, Mykolas į So. Bos- jancĮ Ohio.
ton, Mass. Dirda, Petras, Agota, Vikto-

Marcinkevičius, Juozas į Cle- ras j SHngerlands, N. Y.
veland, Ohio. Į Kekstas, Hansas, Ona, Vy-

Niaura, Alfonsas į Hebron, tautas. Rūta į Ocean Vev, Dela. 
----------- | Kilius, Zofija, Povilas į E. 

Paliulis, Petras, Elena, Tere- Chicago, III.
sė, Birutė. Petras, Dalius į A- 
thol, Mass.

Patlaba, Valė, Maria į Ren- 
saelaer, Indiana.

Plėnys, Aleksandras ‘ Brook
lyn. N. Y.

Ramanauskas. Aleksandras, 
Veronika, Remigijus, Namida, 
Snieguolė į Brockton, Mass.

Rimkus, Adolfas į Detroit, 
Michigan.

Sadauskas, Eduardas į Alba-
ny. N. Y.

Sakavičius. Klemensas, Ele- 
; na, Gražina į Buffalo, N. Y.

Seibutis, Leonas į Chicago, šimtmečius kaipo kokį stebuk- 
____  lingą vaistą arba apsauga nuo 
Šimulis. Izabelė. Valentinas į visokių ligų ir jaunystės palai

kymo. Ginseng šaknų nereikia 
Stankevičius. Leonas, Valeri- nej kePt’ len*7

sukramtyti ir nuryti kaip sal- 
. dainį: jos nėra priklios nei kar- 
J ' čios. Kaina: svaras $20.00, pu- 

1 sė svaro $10.00, kvoteris svaro 
Ir£a’ $5.00, šitos šaknys niekad ne- 

sun- 
pri-

“Lietuviškoje ja, Leonas j Chester, Pa.
Tamašauskas, Jonas

jo dainų. Chigaco. III. 
poeto sū- 
Lietuvoje. Į Laimutė į Watertown, Conn.

Tamošaitis, Alfonsas,

Makštutis, Juozas, Irena, Re
nata į East Chicago, Indiana.

1949 m. gruodžio 27 d., laivu 
“General Sturgis” į New Or-

Leonavičius, Kazys, Stanis- 
Juozas, Leonas, 

Zenonas, Algirdas į Vanee, 
Misa.

Misiūnas, Henrikas j Los An
geles, Calif.

Rusteika, Steponas į Oak- 
land, Calif.

Vaiviulis, Antanas, Aleksan
dra, Algimantas, Jonas į Baton 
Rouge, Louisiana.

BALF Imigracijos Komitetas.

Brangiausia Šaknis
Ginseng Šaknys tu
ri reputaciją kaipo 
švelnus sudrutinąs 
vaistas nuo nusilp- 
nėjusių nervų, nuo 
silpno skilvio ir tai
pogi geras nuo du-

Yra sakoma, geras ir dėlsulio.
akmenėlių varymo. Kiniečiai ir 
Korėjiečiai turtuoliai ir varg
dieniai šitas šaknis vartoja per

Vainauskas, Adolfas, Janina, 
Vida į Gardner, Mass.

Valeika, Kazys, Valerija, Ju
lius, Saulius j East Chicago, 
Illinois.

buvo pigios dėlto, kad jas 
ku užauginti. Užsakymus 
siunčiam į namus.

ALEAANDER’S CO.
414 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

Kapucinas

Jau Išėjo Is Spaudos 
Paminklinė 

T. Kazimiero Kapucino 
Didėlėmis Raidėmis
MALDAKNYGE -

ATLAIDŲ ŠALTINIS
Senai laukiama didelėmis raidėmis paminklinė a. a. Tė- 

Kazimiero Kapucino maldaknygė — ATLAIDŲ ŠALTI
NIS jau pasirodė. Tai tikrai įspūdinga ir graži maldaknygė 
574 puslapių, odos stipriais viršeliais, apskritais kampais 
paauksuotais kraštais. Ant viršelio 
lietuviškas auksinis kryžius.

Maldų atlaidus patikrino Tėvas 
O.F.M. Maldaknygės kaina $3.75.

Šioje maldaknygėje keliamųjų
kalendorius siekia iki 1993 m. Tai reta maldaknygė turi to
kį ilgą kalendorių.

Užsisakant maldaknygę, nereikia rašyti laišką, tik iš
kirpę apačioje pridėtą kuponą, įdėję į konvertą su money 
orderiu ar pinigais, pasiųskite “Darbininkui”, 366 West 
Broadvvay, South Boston 27, Mass. ir tuojau gausite mal
daknygę.

vo

gražus dekoratyvinis

Dr. Klemensas Žalalis.

katalikiškųjų švenčių

DARBININKO Administracija,
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiu $3.75 ir prašau prisiųsti Tėvo Kazimie
ro Kapucino paminklinę didelėmis raidėmis maldaknygę — 
ATLAIDŲ ŠALTINIS.

Vardas

Adresas

lina.it



