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Meilė iš prievartos
Be “sabotažo”—Bė žingsnio... 
Būna ir tokių atsitikimų 
1949-tie ji buvo laimingesni 
Pažangos keliu

•
Kruvinojo diktatoriaus Stali

no septyniasdešimtasis gimta
dienis buvo atšvęstas su didele 
pompa. Jam plaukte plaukė do
vanos, ir tai ne siuntiniais, ne 
paketais, bet tiesiog vagonais, 
net ištisais traukiniais. Pašti
ninkai rikiavo tūkstančius 
sveikinimo laiškų, adresuotų 
Stalinui...

Tai vis buvo žmonių, besi
maudančių kraujuje ir ašarose, 
“meilės” pareiškimo demons
tracija iš prievartos...

Štai, lenkų dienraštis “Dzien- 
nik Dla Wszystkich”, pagal 
gautas žinias iš Krokuvos, ra
šo, jog Lenkijoj ir Čekoslova
kijoj mokyklinio ir priešino* 
kyklinio amžiaus vaikai turėjo 
mokytojų verčiami rašyti svei
kinimo laiškus Stalinui... Var
šuvos mokyklose mokytojams 
buvę įsakyta nuolatos vesti 
pasikalbėjimus su mažamečiais 
vaikais, kuriuose reikėjo aiš
kinti Stalino gyvenimą, jo ga
bumus ir skiepyti vaikų širdy
se “meilę tėvui Stalinui”. Vai
kams buvo diktuojami laiškai, 
kurie turėjo juos savo ranko
mis parašyti.
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Italai Protestantai Užginčija Lenkijos Atstovas Dėl Rusijos
Žinias Prieš Katalikus i Įžūlumo Atsistatydino Iš J. T

■

Spaudoje 
Italijoje ka 
kioja “K ’ 
čios” misi i 
Frascati ir 
teliuose ir 
tuos misijo 
kai svaidę a 

Romoje 
raščiai “ 
mano” ir ‘‘11 
kad Italijoj 
žinias užgi 
kad protesi 
kai, 
turi lygias teises

o žinių, kadi Siamo yra viena Azijos 
kai perse- valstybių, kuri randasi 
us Bažny- tarp Burmos ir f 
erius. Būk jos. Sis aukso išgabeni 
ose mies- mas rodo, kad šio rajono 

šimeliuose į Azijos 
us katali- grėsmę iš Kinijos 

imis.

Iš Varšuvos gautomis žinio
mis, neseniai 
taip vadinamas, 
statymo sabotažninkų 
sas”. Į 
sodinta 
kuriuos

ten prasidėjęs, 
“Sostinės at- 

proce- 
kaltinamųjų suolą pa-
net dvylika asmenų, 

teis karinis teisinas.

Janusz Purzycki 
Katarzyna Sobes- 
atstatymo biuro 
Nicefor Jasinski 

Helena Kaminską

Šventųjų Metų pasiruošimo proga iškėlus iš 
Šv. Petro Bazilikos kriptos auksinę urną, kurią 
ten 1934 m. buvo padėjęs popiežius Pijus XI, vi
duryje Msgr. D. Vignale su kitais Vatikano pre
latais su tam tikromis ceremonijomis apžiūri jos 
turinį, kurį sudaro įvairūs, didelės istorinės reikš
mės užrašai ir monetos.

Dr. Rudzinski Sako Sovietų TikslasI
fe^ni- Parali^u°t* Jungtiniu Tautų Organi

zacijų. - Dėl Sovietų Rusijos Spaudi
mo Lenkija Praranda Laisvę ir Diplo
matinę Nepriklausomybę.

... .n ■ .

kuri randasi

valstvbės mato 
komu

nistų ir ruošiasi visokiems 
iami laik- ' galimumams ateityje.

♦

I 
I 
I

atore Ro-j
fempo” rašo,;

□ Ma‘P katali- [
in&Ja ir sako, ( 
tanių vadai tas 

taip ir protestantai
^ Cunys. Suffolk , Cou„tyj^‘^o 
k«i iš Prok“rof° as,s‘entas’“raukdamas pasakė, kad

., dėl Sovietų Rusijos spau-, 
rei a’!dimo Lenkija praranda 

laisvę ir diplomatinę ne-' 
‘ priklausomybę.

Dr. Rudzinski, 50 metų H * 
teisių profeso- press 

rius, pranešė apie savo re-

Staigiai Susirgo Adv. 
juozas Cunys

Trečiadienio vakare, 
sausio 18 d., adv. Juozas•»

Lake Success — Dr. A- Sovietų Rusijos delegaci- 
leksandras W. Rudzinski, ja išėjo iš Jungtinių Tau- 
Lenkijos dėl egacijostų susirinkimo. Matyt jam 
Jungtinėms Tautoms pa
tarėjas, pasitraukė iš tos

: delegacijos ir atsisako

tas “pasivaikščiojimas” ir 
rusų įžūlumas perdaug į- 
kirėjo.

ministerija lako,
46 milijonų gyventojų yra
99 nuošimtis katalikų, o 
protestantų yra tarp 50,- 
000 ir 200,000. Sakoma, 
kad į protestantų 
įsirašo daugiausia 
komunistai. Taigi 
rikos protestantų 
Italijoj dažniausia gelbsti 
komunizmui.

sektas 
italų 

Ame- 
veikla

LIETUVOS KONSULO LAIŠKAS
TILPO “BOSTON POST” j

Simo VyriMSjbė Perlinė tuvių
SavoAdsnĮJ.V

W. Roxbnry, Mass., buvo1 
nuvykęs svarbiais i 
lais į Cambridge. Ten bū
damas staigiai susirgo 
gavo širdies sukrėtimą.

Nuvežtas į Boston City „£^,7 
ligoninę. . -

Adv Juozas Cunys kaip zigna^iją jungtinių Tautų 
ir jo žmona Brone, daug 
veikia parapijos organiza
cijose 
LDS,

Keturi Žurnalistai Išvarėm 
Iš Pragos

Kneharski inžinierius, Michal 
Wasilewski architektas, Anatol 
Marciniak statybos technikas, 
Edward Ivinski statybos tech
nikas, Witold Szablewski, sta
tybininkas, 
architektas, 
ka sostinės 
inspektorė, 
advokatas,
architektė, Jan Sniegowski in
žinierius, Alfred Guzik staty
bos technikas. Dvyliktojo pa
vardė nežinoma.

Kaltinamiesiems primetama, 
jog jie, kaip Varšuvos atstaty
mo pareigūnai, nesiėmė efek
tingų priemonių prieš nuolat 
besikartojančius sabotažo ak
tus, kurie sistematiškai trukdė 
sostinės atstatymą...

Taigi, už geležinės uždangos 
— be “sabotažo” ir be teismi
nių procesų — nė žingsnio...

Spauda praneša apie tokį at
sitikimą, kuris įvyko prieš pra
eitų metų Kalėdas Camden’e, 
N. J.

Neturtinga mergaitė Patricia 
Grover, 8 m. amžiaus, sirgda
ma ir kamuojama astmos, su 
liūdesiu nuolat žvelgė pro lan
gą ir stebėjosi: kodėl visiems 
kitiems gyventojams paštinin
kas vis neša laiškus, kalėdinius 
sveikinimus, dovanų paketus ir 
kodėl jai niekas neparašo nors 
keletos žodžių?

šį tylųjį savo 
mergaitė išdėstė

Motina parašė
vietinio Camdeno laikraščio re
dakcijai, kuriame buvo už
klausta: ar neatsirastų bent 
vienas asmuo, kuris sutiktų 
parašyti jos dukteriai kalėdinį 
sveikinimą? Laiškas buvo at
spausdintas skaitytojų kolum- 
noje. Ir kas vėliau įvyko, rei
kia manyti, to nesitikėjo nei 
mergaitės motina, nei kas nors 
kitas...

Sergančiai mergaitei Patri
cijai ėmė žmonės pilte pilti

Praga—Prancūzų spau- 
agentūros United 

Associated Press 
ir Anglijos Kemsley laik
raščių atstovai išvaromi 
iš Čekoslovakijos, nes jie 
teikę vakarams netikslias 

> nepagei
daujamas) žinias apie Če
koslovakijos gyvenimą.

Du žurnalistai jau išvy-

generaliam sekreto r i u i
. , įTrygve Lie. Kitą laišką

IJu<^irdVs» i parašė Jungtinių Valsty- *<į*®*<*uj“Darbininko”, Lie-|^., (komunistams
Radio Valandos 

programos ir kitu katali
kiškų įstaigų rėmėjai.

Giliai užjaučiame p.p. 
Cuniam ir prašome Die-

bių sekretoriui Acheson i 
prašydamas prieglaudos 
šiame krašte.

Lenkų atstovas parašė 
atsistatydinimo laiškus ko. Kiti du rengiasi likvi- 
pirmadienį, sausio 16 d.,'duoti savo reikalus ir tuo-

_______ New York — Thailand
“Vėliausias (spalių 3 d.) (Siamo) vyrftusybė per- vuulaui ** - --------------—-----

memorandumas, vežė 48 tonas savo aukso’vulio adv. Juozui grąžinti tuoj po to kai jis kartu su! jaus išvyks.
Dienraštis ‘Boston Post’ 

ketvirtadienio sausio 19 d. VLIK’o 
laidoje įtalpino Lietuvos kurį įteikė 
konsulo Chicago, Dr. Pet-; Tautoms Liętuvos minis- Valstybes, j 
ro Daužvardžio laišką terte ___
antrašte ‘Litiraanian Con- na ir papildo tuos baisius tižiausioje 'apsaugoje ir 
sul Telis of Atrocities’. , faktus, kuriuos jūs iškė- paslaptyje. Pradžioje bu-

Konsulas Dr. Daužvar- lėte savo straipsnyj,” ra- vo sakoma, kad tas auk- 
dis dėkoja to laikraščio šo konsulas Daužvardis. sas priklauso Kinijos na-į 
redaktoriui už įtalpinimą Toliau rašo apie Sovie- cionalistinei 1 
“the hair-raising” straips- tų okupantų siautimą Lie- bet vėliau buvo neslepia
mo apie bolševikų žiauru- tuvoje, mūsų tautos nai- ma, kad tai yra auksas 
mus, 
ir 
šio

Jungtinėms $40,320,000 vertės į Jung. (sveikatą, 
buvo t

| Vienuolyną
— ------- - Washingtonas —

vyriausybei, rikos lakūnas,

“ ~ __7 ‘ ‘ j tautos nai- ma, kad tai yra auksas
ių kankinimą kinimą, žemės ir visų pri- Siamo vyriausybės. Laike 
Lietuvoje sau- vačių įstaigų nusavinimą, praeitojo karo jis buvo 

ŠB • 1 • - • a --- — -A _ 1_ _ — • ▼ —- — — — — — — —  —  •. m. laidoje.
: “Thank you 

osing the shock- 
regarding the 

genocidai acts being com- 
mitted by the Soviets in 
Lithuania. These f acts 
are true. They have been 
verified by many unim- 
peachable sources”.

! kolektivizaciją ir vergų patekęs į Japonijos ran- 
darbininkų stovyklas; a- kas, tačiau po karo vėl 
pie lietuvių vežimą į Sibi- buvo grąžintas Siamo vy
riją. ’riausybei.

ATSISTATYDINO PREZIDEN 
TO ATSTOVAS VATIKANUI
Washington, D. C. — Unija įteikė korporacijai 

Sausio 18 dieną Myron C. septynių - dienų streiko 
Taylor, kaipo asmeninis pareiškimą. 
Prezidento atstovas Vati-j -----------------

laiškus, atvirutes, dovanų pa
ketus ir t. t. Iki Kūčių vakaro 
mergaitė jau buvo gavusi
27,000 laiškų ir atvirlaiškių, o kanui, atsistatydino. Pre- Hacionalistai Smarkiai Ala-

i kavo Iš Oro Raudoniuv
Laivyną

taip pat 1.200 įvairių dovanų ridentas Trumanas^ jo at-j 
paketėlių...

• I . ..
Metropolitan Life Insurance misiją.

Co., kuri randasi New Yorke,! ! .
apskaičiavo, kad 1949 m. Jung- Paridentas 
tinėse

(sistatydinimą priėmė ir; 
llabai aukštai įvertino jo- 
—i 

| Šią atstovybę įsteigė

sielos skundą 
motinai.

bent laiškelį

Ame- 
kapitonas 

Robert Louis, kuris 1945 
m. vasaros pabaigoje nu
metė pirmąją atominę 
bombą ant Hirošimos 
miesto Japonijoje, dabar 
įstojo į vienuolyną. Nuo 
to laiko, kai jis patyrė 

'apie jo numestosios bom
bos pasekmes, visą jį per- 

1 sekiojo sąžinė ir nedavė 
jam ramybės. Jis įstojo į 
vienuolyną tikėdamasis 
atgauti prarastąją sąži
nės ramybę.

Italijos Komunistų Vadas 
Neturi Įrodymų

Lietuvių Šv. Kazimiero kolegijoje Romoje, Itali
joje, mokosi keli desėtkai kunigų ir klierikų. Kuni
gams mokintis padeda Amerikos kunigai pasiųsdami 
šv. Mišių intencijų. Bet klierikai gali eiti mokslus tik 
gerų žmonių parama. Tų klierikų vardu šiuomi krei
piuosi i gailestingus lietuvius prašydamas pagal
bos. Kiekvienam klierikui reikia bent 300 dolerių me
tams Romoje gyventi ir mokytis. Niekas jiems nepa
dės, tik mes Amerikiečiai lietuviai. Kas gali tepasiima 
po vieną klieriką išleisti mokslus, arba ir mažesne au
ka padėti. Štai šešių klierikų vardai gimimo metai ir 
kilimo vieta:

1. Čekingskas Kajetonas - Julius, gimęs 1927. VII. 
1, Alytaus miest. Dabar yra 3-me Filosofijos kurse. 
Iki kunigystės šventimų dar 4 metai.

2. Pupšys Adomas, gimęs 1919. VIII. 28, Pauškių 
km. Rietavo par., Telšių apskr. Iki kunigystės dar du 
ir pusė metų.

3. Olšauskas Algirdas, gimęs 1926. XII. 29, Žeimių 
km., Salantų par., Kretingos apskr. Iki kunigystės dar

i
4. Šeškevičius Juozas, gimęs 1921. XI. 18, Višakio

Taipei — Kinijos nacio- 
Rooseveltas nalistai paskelbė, kad į- 

Amerikos Valstybėse 1939 m. Myron C. Taylor vykdė vieną <
___ x_____ ihiivrk naalrirtas afsttnvu ir r

Vatikano Miestas —Pal- du ir pusė metų, 
miro Togliatti, komunistų

, vadas, kada komunistų Į Rūdoje, Mariampolės apskr. Iki kunigystės dar keturi
suagituota minia bandė! metai.
užimti užrakintą ir polici-J 5. Smilgevičius Zenonas, gimęs 1926. VI. 28, Luk- 

didžiausių -*os sauK°Jam4 dirbtuvę, nėnų km., Telšių apskr. Iki kunigystės dar jo išlaiky-
dėl nelaimingų atsitikimų žuvo’buvo paskirtas atstovu ir oro puolimų nuo pat Kini- ^odenoj ir šeši nausinm- mas kastuos 150 dolerių. ______ ____ _
92,000 asmenų. Tačiau, pasak jis tas pareigas tikrai jos vidaus karo pradžios • 6_fRiaubunfs Jonas’ - -
minėtos kompanijos, praeitieji g^bingai atliko. prieš raudonųjų laivyną.!kadJ“ atsakomin- doje Mariampolės apskr. Iki kunigystes jo išlaikymas

6. Riaubūnas Jonas, gimęs 1926. VI. 3, Kazlų Rū-
minėtos kompanijos, praeitieji garbingai atliko. . _ __ - - t
metai buvę laimingesni už už-1 Kaip žinoma, kai kurios Pranešimas sako, kad 
praeituosius, nes 1948 m. tokių' protestantų organizacijos praeitą sekmadienį apie| 
nelaimingų atsitikimų JAV-se ir kai kurie fanatikai pro- 100 nacionalistų lėktuvų, 
buvę 6,000-čiais daugiau. /• I

Grupė pasiryžėlių Kanados stovybės įsteigimą ^ir^ at- 
lietuvių, Rodney, Ont. įsteigė 
savo spaustuvėlę, kurioje yra 
spausdinamas skautų žurnalėlis 
“Skautas”. Gruodžio mėn. pra
eitais metais buvo išleistas to 
žurnaliuko jau ketvirtas nume
ris. Ypač paskutinysis “Skau
to” numeris jau daro visai ne
blogą įspūdį. reikalinga.

Minimoji leidyklėlė yra pa-' 
vadinta “Rūtos” vardu. “Skau-j StltUOS AlltO IndUStlijoj 
tą” redaguoja Redakcinė Ko
misija. Adresas: Rūta, Box 78, 
Rodney, Ont Canada.

testantai visą laiką smer- puolė komunistų laivyną, aaįaY°’ • • lmi^° Tog"
jkė Prezidentą už tos at

stovo paskyrimą. Tačiau 
Prezidentas Rooseveltas 
sugeb ė d a v o protestan
tams atsakyti. Preziden- 

, tas Trumanas taip pat iki 
. šiol nesiskaitė su protes- 
. fantais ir pripažino, kad
- Vatikane lsbai Armija Pertartus Sovo

pasiruošusį atakai prieš 
Leuchow pusiasalį, kuris 
yra netoli nuo Hainau sa
los. Daug laivų su komu
nistų kariuomene nuskan
dino netoli Weichow apie 
40 mylių į vakarus nuo 
Liuchow pusiasalio.

• I

Atsargos Mfc

dar kaštuos 150 dolerių.
Prašau geradarių aukas siųsti Liet. Katalikų Ak-

ga Katalikų Ierarchija. 
Vatikano laikraštis “Os-

servatore Romano” parei-'cijos Fondo iždininkui: Kun. Ig. Albavičiui, 1515 So. 
~ — 50 Avė., Cicero 50, III.

Prel. Jonas Balkūnas,
Liet. Katalikų Akcijos Fondo Pirmininkas.

liatti tai įrodytų faktais. 
Togliatti, neturėdamas į- 
rodymų nutylėjo. Tylėji
mu aiškiai pasirodė, kad 
jis yra melagis — šmeiži
kas.

i

Lietuvių Radio Programa
VVESX — 1230 kilocycles, Salėm, Mass.

Ispanijos Rėžimas 
Pasikeisi#

Washington, D. C. —Ar 
mijos vadovybė praneša, niai 

Detroit, Mich. — Chrys- kad ji planuoja pertvar- Gen. 
ler korporacijos darbinin- kyti organizuotas 

Pr. AL kai nubalsavo streikuoti, gos dalis.

šeštadienį, sausio 21 d., 1:15 po pietų įvyks
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 

Is-sveikinimai ir kalbos.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 

pertvarkytas, siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu: 
LITHUANIAN RADIO HOUR

366 W. Broadvvay So. Boston 27, Mam.
Telephonai: SOuth Boston 8-6608 arha NOrvood 7-144*

Madridas, Ispanija 
Plačiai kalbama, kad 
panijos rėžimas pagrindi- 

bus
Francisco Franco 

atsar- būsiąs paskirtas regentu.
i Tačiau gali būti ir kitaip.

-
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Ateinančios gavėnios kurį priėmė savo audien- 
pradžioje, uolusis mūsų ei jo j. Ir nebe pirmą kartą 
sielų ir širdžių gaivinto
jas, nrisijon. Tėv. J. Bru
žikas, 8. J., iš Belgijos at
vyksta j Ameriką. Tiek 
tremtiniai, tiek amerikie
čiai lietuviai jį gerai pa
žįsta. Vienus dar Tėvynės 
okupacijos metais guodė 
ir ramino savo gražiais 
pamokslais, tremty sėjo 
gerą sėklą jų tarpe, stip
rino juos, kad neįpultų į 
nusiminimą, Lietuvos lais
vės metais -joje daug nu
dirbo. Ne veltui tėv. J. 
Bružikas, išgyvenęs še- 
šius metus Amerikoje už
sipelnę LDS Garbės nario 
vardą. Ir “Darbininkas” suteikė palaiminimą: 
negali pamiršti ano meto patingą palaiminimą su- 
jo nuopelnų. Toks pat jis 
ir šiandien tebėra. Pilnas 
kilnių pasiryžimų ir min
čių, su kuriomis lyg Dievo 
duotąja dovana įeina į 
kiekvieno lietuvio vidų. 
Jis buvo bolševikų 9 mėn. 
kalinamas ir kankinamas, 
tačiau Dievo Apvaizda 
jam leido vėl laisvai gy
venti Dievui ir Tėvynei.

Daugiau kaip metus tėv. 
J. Bružikas išgyveno An
glijoj. J iš čia pravedė 81 
misijas. Aplankė daugu
mą tremtinių, su kuriais 
maldavo Visagalio jėgų 
ilgai ištverti nepalūžu- 
siems, būti kasdien mal
dose, sulaukti to trokšta
mo Laisvės ryto savajai 
Tėvynei. Stipri dvasia ir 
sveikos sielos turi gyven
ti mumyse. Nors skau
dančia širdimi pakėlę akis 
į dangų maldauja tos Vi
si 
bet tikėkime tvirtai, jogįžikui už tą vargą ir pamo- 
tikrai šie baisūs pančiai [ kymus linkime geriausios 

sėkmės, nepailstamos e- 
nergijos. Mūsų ir jo troš
kimas, tikėkime išsipil
dys, nes jis jungiasi su 
tvirtu tikėjimu dvasiose, 
o tikėjimas viską nugali. 
Ne veltui apleisdamas An-

• v

tėv. J. Bružikui tenka nu
silenkti prieš Kristaus 
Vietininką žemėje. Jis su 
skausmu ir ašaromis pra
nešė šv. Tėvui apie šią 
baisią Tėvynės nelaimę. 
Priminė ištremties pa
vergtos Lietuvos vaikus, 
jų kančias, kovas ir pra
šė užtarymo. Šv. Tėvas, 
tas 75 m. senelis, kurio 
išblyškęs ir pageltęs vei
das spindi tėvišku geru
mu, nuoširdumu, iš akių 
trykšta nežemiška energi
ja., kantrybė ir valia, už
dėjo ranką ant misijon.i 
T. J. Bružiko galvos ir 

“Y-

teikiu per tave tavo Tėvy
nei ir tremtiniams”.

LIETUVOS EX-DIPLOMATAS
GARSIOJE HISS BYLOJE

________________ 2

Tėviškės Žiburiai"

Iš tiesų šis faktas mus 
jaudina. Kur tik tėvas J J 
Bružikas laiko misijas, jis' 
kryžiaus ženklu stiprina' Tėvas J. Bružikąs, S. J
mūsų sielas, siekius ir LDS Garbės narys, uolus katalikiškos spaudos platin- 
guodžia nelaimėse. Todėl, tojas, garsus pamokslininkas - misijonierius, atvyks- 
mes Anglijos lietuviai ka- ta Amerikon. Atvykęs pirmiausia apsistos Lavvrence, 
talikai, stengiamies pasi-Mass. pas kun. Pr. M. Jurą, LDS Centro pirmininką

- semti dvasinių jėgų ifi ir jo vadovaujamoje parapijoje laikys misijas, 
kiekvieno jo skelbto Die-'------------------------------------------------------------------------
:°u^, riZn^NAUJAI GRESIA BEDARBE 
į misijas, nes jos už vis-1 APIE 100,000 ŽMONIŲ
ką garbingesnes. Kada 7 x
mūsų žemėje baimėje mel-i 
džiasi broliai ir sesės, o 
mes būdami laisvi, be te
roro siaubo, galime išpa
žinti savo tikėjimą. Per 
misijas mes jupgėmies 
maldose su Viešpaties Jė
zaus palaiminimu. Todėl 
telieka būti, tik kokiais

m

Garsioje Alger Hiss by- ma po 2 iki 6 centų per 
loję, kuri vedama Fedcra- savaitę į šalpos fondą. Po 
liame Teisme Nevz Yoi ke, liepos 1 d. bus atskaitoma 
tapo įveltas ir Lietuvos pusė nuošimčio savaitinės 
vardas. Tas įvyko ?.uo- algos, bet ne daugiau kaip 
met, Hiss gynėjas adv. 30 centų per savaitę. 
Claude B. Cross pašaukė ---------------
liudyti buvusi Lietuvos Pirma* Hteratūros ir muzikos 
diplomatinėj tar n y b o j vakaras įvyksta šį sekmadienį, 
Henriką Kabina  v ievą. Jis sausio - Jan. 22 d. 3 vai. p.p. 

tuo Munieipal Building salėje. Da-
Bemardas

Antanas Gustai- 
Stasys San- 

aktorius H.
Kačinskas; dainininkai solistai

Rabinavičius teismui pa- Stasė Daugėlienė ir Julius Ka
re iškė, kad jis ncpasmsrk- zėnas; akomponuoja muz. Je- 
tų žmogaus remiantis bu
vusios rusų šnipės liudy- 
mu.

Prokuroro asistentas 
adv. Murphy priminė Ra- 
binavičiui, kad pasmerki
mo ar išteisinimo tikslui 
yra jury, o ne jis.

P-nia Massing anksčiau 
liudijo, kad ji žinojo tei
siamąjį Hiss kaipo po
grindžio komunistą 1934 
m. Hiss dabar yra teisia
mas už melavimą Grand 
Jury. Jis užsigynė prieš 
Grand Jury, kad jis išda
vinėjo slaptus valstybės 
dokumentus komunistų 
kurjerui Whittaher Cham- 
ber būdamas aukštu pa- tas, daugelio eilių knygų auto- 
reigūnu Statė Departmen- rius ir buvęs įvairių laikraščių 
t’o. Alger Hiss vėliau bu- bei žurnalų redaktorius Lietu- 
vo vienu iš prez. Roose- voj ir tremty, 
velto patarėjų Jaltoje.

pašauktas liudyti
tikslu, kad suniekintu po- lyvauja rašytojai: 
nios Massing, br -ucios Brazdžionis, 
pabėgusio komunistų po- tis, Petras Pilka, 
grindžio vado Eislcrio tvanus; dramos 
žmonos pareiškimą.

Besibaigiant 1949 m. įsižiebė 
Kanados lietuvių kultūriniame 
gyvenime naujas žiburys —lie
tuviškas savaitraštis, “Tėviš
kės Žiburiai”. Kas rodo, kad 

' Kanados lietuvių kultūrinis 
i gyvenimas plečiasi, nes spauda 
■yra tos pažangos rodiklis, 
j Mums ypač labai malonu, kad 
'Kanados lietuviai katalikai su- 
sialukė savo lietuviško savait
raščio. Tai bus gražus įnašas į 
Kanados lietuvių kultūrą ir 
visą katalikiškąją lietuvių 
spaudą. Sveikiname šį gražų 
Kanados lietuvių žygį ir linki
me, kad “Tėviškės Žiburiai” 
šviestų Kanados lietuviams lie
tuviškumo išlaikyme ir jo ug
dyme. Tikimės, kad Kanados 
lietuviai katalikai sugebės ne 
tik savo savaitraštį išlaikyti, 
bet ir iki dienraščio išugdyti.

“Tėviškės Žiburius” leidžia 
į Kanados Lietuvių Katalikų 
j Kultūros Draugija Toronte. Šį 
j laikraštį redaguoja žymus lie- 
i tuvis kultūrininkas, istorikas 
Dr. A. Šapoka. Jame bendra - 
| darbiau ja žymesnieji Kanados 
i ir net Amerikos kultūrininkai 
j lietuviai. Pats laikraštis didelio 
i formato 8-nių puslapių. “Tėviš
kės Žiburių” metinė prenume- 
rata: Kanadoje $3.00, kanadiš- 

!ki; Amerikoje — $3.00, ameri- 
i koniški. “Tėviškės Žiburius” 
I įgalima užsisakyti šiuo adrersu: 

•Į941 Dundas St., W. Toronto, 
Ont. Canada.

I

ronimas Kačinskas.
Visi kviečiami atvykti ir ne

vėluoti. Nepraleiskime progos 
dalyvauti, tame labai svarbia
me parengime!

Bernardas Brazdžionis, poe-

PADĖKADabar gyvena 
Lawrence, Mass. ir redaguoja 
vaikų laikraštį “Eglutė”, šis 
jo paveikslas pieštas dail. A. 
Varno.

B. Brazdžionis skaitys pats j 
savo kūrinius literatūros ir 
muzikos vakare sausio 22 d. 3 
vai. p.p. Munieipal svetainėje, 
So. Boston.

Tariame širdingą padėkos 
žodį visiems mūsų gerada
riams, kurie taip nuoširdžiai 
mus prisiminė švenčių Kalėdų 
proga. Kiekviena Jūsų auka ir 
nuoširdus pasveikinimo žodelis 
suteikė mums daug džiaugsmo. 
Ypač malonu buvo -apturėti to
kius gražus ir labai nuoširdžius 
laiškelius nuo mūsų naujai at
vykusių brolių lietuvių. Jų į- 
vertinimas mūsų darbuotės pa
skatina mus ir toliau tęsti dar
bą Dievo ir tėvynės garbei.

Šia proga taipgi dėkojame ir 
Lakewood Lietuvių Dienos ren
gėjams ir dalyviams, kurie kas 
metai skiria tos dienos pelną 
užlaikymui katalikiškų ir lietu
viškų įstaigų Amerikoje. Aptu
rėjome šių metų skirtą dalį 
$400, kurie bus sunaudoti kil
niems tikslams, širdingiausiai 
Dėkui!

Mūsų dėkingumas sujungtas 
su malda dažnai bus kreipia
mas prie Dangiškojo Tėvo, kad 
Jis atlygintų mūsų gerada
riams dangiškaisiais turtais.

Giliai dėkingos, 
Nukryžiuoto Jėzaus Seserys, 

Brockton, Mass.

Pittsburgh, Pa. — Sto- Duąuesne Light neturi 
ka anglių verčia nutrauk- pakankamai anglių, kad 
ti elektros energijos tie- galėtų pakankamai tiekti 
kimą arba žymiai jį su- elektros energijos toms į- 
mažinti įmonėms. Tai pa- monėms.
liečia apie 400 smulkesnių į Taigi tos įmonės, kurių 
įmonių Pittsburgh apylin-( veikimas priklauso išimti- 
kėse, kurių veikįmaą pri-nai nuo ęMftros energijos 

 verčiamos vi- 
‘; tos įmo

nės, kurios gali pasiga
minti elektros energijos 
savo generatoriais, yra 

nome su juo • verčiamos žymiai suma- 
dėkojom, re- žinti savo produkciją, kol 
1K11 Ipi-yrAl Kito nrnrlūLoc nilnnc

Apipiešė "Brirt, Ik." Ir 
Pagrobė Pusantre MHijone 

Doleriu

i

____________ _____ _  -pasiryžome šiose valando- klauso nuo elektros ener-, tiekimo, 
agalio didžios palaimos, >se. Dėkodami tėv. J. Bru- 8UOS tiekimo. Kompanija sai užsidaryti;

nuo mūsų nukris, Lietuva 
vėl laisva bus, nes joje 
gyvena Kryžius, kuris 
gyvatą žadėjo. Ir šita pa
laima tikra, nes ji ateina 
vardan Dievo. Jis, atvyk
damas į Angliją, lankėsi 
Vatikane, kaipo Maldos iglijos šalį, mums paliko 
Apaštalavimo atstovas, Į vilties žodžius “Priešų ga-

lybė subyrės, nes ji pa
remta dulkėmis, o mūsų
Dievu”. Gyvenome su juo ; verčiamos žymiai 
tuos metus, i‘“ 
mėm, kiek mūsų jėgos lei-!vėl bus pradėtas pilnas 
do.

Rusai Išėjo Dar Iš 3-fe 
UHo Komisijų

Tč' m Kazimierai

Įsigykite
Paminklinę 

T. Kazimiero Kapucino 
Didėlėmis Raidėmis

. -Į?’”*1”" MALDAKNYGĘ -

ATLAIDŲ ŠALTINIS
Tai tikrai įspūdinga, patraukli ir graži maldaknyge, 

574 puslapių, odos stipriais viršeliais, apskritais kam (jais, 
paauksuotais kraštais. Ant viršelio gražus dekoratyvinis 
lietuviškas auksinis kryžius.

Maldų atlaidus patikrino Tėvas Dr. Klemensas kalulis, 
O.F.M. Maldaknygės kaina $3.75.

Šioje maldaknygėje keliamųjų katalikiškųjų švenčių 
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 moncy 
orderiu ar pinigais, pasiųskite “Darbininkui”. 36G West 
B/-oadway. South Boston 27. Mass. ir tuojau gausite mal
daknygę.

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

Siu ūmi siunčiu $3.75 ir prašau prisiųsti Tėvo Kazimie
ro Kapucino j>arr.inklinę didelėmis raidėmis maldaknygę «— 
ATLAIDŲ ŠALTINIS.

Vaidas ............... ....... ............... .....
Adresas ..... ....... ............ ....................................

Sovie-

įvei ous pralietas pnnas 
'elektros energijos tieki- ( 
mas. To pasėkoje graso 
apie 100,000 darbininkų 
darbo netekimas.

Paskelbimas elektros e- 
nergijos suvažiavimo įvy
ko sąryšyje su vis didė-, 
jančiu skaičiumi, nepa
klausančių Lewis įsaky
mo dirbti tris dienas sa
vaitėje darbininkų, kurie 
nusivylę Lewis’o manev
rais meta visai darbą. To- 

. kių prieš Lewis sukilėlių 

. skaičius jau yra prašokęs 
t 80,000 darbininkų. Kai 
į kurie anglių kasyklų sa

vininkai prisibijo, kad 
t greitu laiku visi 400,000 
i streikuojančių darbininkų 
. gali vėl grįžti prie visiškd 
. Streiko.

Hashington 
dentas Trumanas atmetė 
Maine respublikonų sena
toriaus Ow. Brewster pa-

Lake Success
tai, protestuodami prieš 
teisėtos Kinijos naciona
listinės vyriausybės atsto
vus Jung. Taut. Organiza
cijoje, išėjo dar iš 3-jų 
šios organizacijos komisi
jų. Paskui sovietų atsto
vus išėjo ir jų satelitų ‘at
stovai, boiko t u o d a m i 
Jung. Taut. organizacijos 
ir jos komisijų darbus.

Tuo siekiama priversti 
'Jung. Tautas prieš jų 
(daugumos narių valią pri
pažinti Kinijos komunisti
nį rėžimą. Kaip į tokius 
komunistų dezorganiza- 

i ei jos žygius reaguos kitų 
tautų delegacijos, tuo tar
pu nežinia. Mat, komunis- siūlymą pritaikinti ang-

Prezi-

Bostoa — Sausio 17 d. 
buvo įvykdytas didžiau
sias Bostono istorijoj api
plėšimas. Apiplėšimas bu
vo atliktas 7:10 v. vakare 
North End Bost o n e 
“Brink, Ine.” kompanijos, 
iš kurios piktadariai, pa
grobė pusantro milijono 
dolerių. Vieną milijoną 
dolerių paliko, nes jo ne
pastebėjo, 
buvo gerai 
Pinigai buvo 
popieriniai.

Kaip policija praneša 
apiplėšime dalyvavo 9 ap- 
simaskavę asmens. Po a- 
piplėšimo tuojau buvo su
kelta ant kojų Bostono 
visa policija. Greitai prie 
piktadarių ieškojimo ak
cijos prisidėjo ir FBI a- 
gentai.

Policijos superintenden
tas Fallon yra įsitikinęs, 
kad apiplėšimas buvo į- 
vykdytas su pagalba iš 
vidaus tai yra su žinia, 
kai kurių kompanijos tar
nautojų.

Nukentėjusios kompa
nijos prezidentas, John! 
Alte n, paskyrė 100,000 at
lyginimo už banditų suse
kimą.

Apiplėšimas 
suplanuotas, 
paimti tik 

I

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

Prof. M. Krupavičius,
Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto Narys.

’ę 23 21

DIMES
THE MARCH OF

tai visur savo tikslų 
kia prievarta.

ViUSa gkėlė Byli 
AngMasam

sie-

H’nshington, D. C. — 
Valdžios taryba iškėlė by
lą Federaliame teisme, 
kad priversti John L. 
Lcwis ir angliakasių uni
ją atstatyti normalę ang
lies produkciją.

Valdžios taryba reika
lauja, kad angliakasiai 
dirbtų pilną savaitę, o 
po tris dienas.

Sausio 26 d. teismas 
klausys abiejų pusių.

liakasiams Taft - Hartley 
•įstatymą. Tačiau prezi
dentas tuo neužsitrenkė 
sau durų, kad tas įstaty
mas ateityje nebus taiko
mas, jeigu angliakasių 
streikas grėstų pavojumi 
krašte ūkiui. Respubliko
nų senatoriai bando įti
kinti prezidentą, kad tai
kintų Taft • Hartley įsta
tymą nieko nelaukdamas.

Aš nenorėčiau nustoti 
tos laimės tikėti busimąjį 
gyvenimą. Aš pasakyčiau 
net, kad visi, kurie nesitiki 
busimojo gyvenimo, yra

iš- šiam gyvenimui mirę.

ne

Got the.

Albany, N. Y. — šiomis 
dienomis Gubernatorius 
Thomas Dewey pasirašė 
seimelio priimt, įstatymą 
mokėti pašalpą sergan
tiems darbininkams.

Pagal šį įstatymą ser
gantiems darbininkams 
bus mokama pusę jų al
gos, bet ne daugiau kaip 
$26 savaitei ir ne ilgiau 
kaip 13 savaičių per me
tus. Pašalpos mokėjimas 
prasidės liepos 1 d. š. m.

Iki liepos 1 d. iš darbi
ninkų algų bus atskaito-

•

Skaitykite ir platinkite kata
likišką spaudą — laikraštį 
“Darbininką”!TM NATIONAL F0UNDA7UM F0« INfAMTILT HULYSIS

Naujas 1950 metų Fordo automobiliaus gasolino įpylimo pa
gerinimas. kuris paslėptas karo viduje. Matomas šiame paveiks
le tik atidarius dangstelį.
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Rusai Drebina Žemę...
Kuo domisi Europos spauda? Kaip atsakymas i tau štai

, vocrn t LliriUArKAi, n. v. aoovviai ivrv v r- III I • • *• Z • •• v 1.1

aecond-elasa matter SeptJ2.*1915 at the poat office at Boston, ViCIiaS iŠ tŲ ddlyklį, KUridIS ŠIUO ITICtU CUrOpillidi ZUmdldl 
maitina savo skaitytdjus. Vokietijoj einąs "Kristall" 

informuoja.PRENVMERATOS KAINA
Amerikoje metama-----------------$5.00 i
Vieną kart savaitėje metama__ $3.00 - - -
Užsieny metams  .........  $5.50
Užaieny 1 kart aav-Uj metam. $8A0 Amerikoi<

1949 liepos 14 Europoj, 1 
Australijoj ir 

DARBININKAS Rytų Azijoj suvirpa seis-
S86 Wept Bro*dway . . South Bn-tnn Mam įmOgrafai. Kažkur yra at-
- ... _____ ____ _____— ... .si palaidavusios tek toru-

nės jėgos; kažkur milži
niškos energijos kiekiai 
sprogdina žemės paviršių 
ir atveria bedugnes.

Tačiau telegramų agen
tūros tvli. Geofizikai iš 
savo institutų atsisako 
nuo bet kokių paaiškini
mų. Ir ju tylėjimas juo 
labiau reikšmingas...

Jautriosios seismografų 
plunksnos šį kartą užra
šė linijas panašias į aš- 
triadantį piūklą. Tai nėra 
įparstinės banguojančios 
žemės drebėjimo kreivės. 
Ir tai reiškia, kad žemė 
drebėjo ne “savo valia”. 
Kažkuriam planetos kam
pe įvyko atomo sprogi
mas.

Įtemptai registruoja da
lykus šveicarų metereolo- 
ginė agentūra Ziuriche, 
Fordhamo Universitetas 
New Yorke, žemės drebė
jimo stotis Saint Maur 
prie Paryžiaus. Ir visi pri
pažįsta tą patį: atominio 
sprogimo centras yra va
karinis Uralas.

1949 rugsėjo 23 Ameri
kos prezidentas paskelbia 
pasauliui: Rusija turi a- 
tominę bombą...

# ❖ #

i 1921 jaunas fizikas, Le
ningrado Au kštosios 
Technikos Mokyklos do
centas atvyko pas lordą 
Rutherford. Sir Ruther- 
ford buvo garsiosios Ca- 
vendisho laboratorijos di
rektorius Cambridge uih- 
te. Tai buvo pirmasis 
mokslininkas, kuriam pa
vyko dirbtinai suskaidyti 
atomą. Jis buvo Nobelio 
laureatas ir vienas gar
siausių, eksperimentinės 
fizikos atstovų.

Piotr Kapitza vadinosi 
anas jaunasis rusų fizi- sais atžvilgiais tobulesnė!

Stalinas nezaležninkų 
organizatorius

Pavergtuose kraštuose Stalinas atsidėjęs prakti
kuoja carų politiką religijos atžvilgiu, tik su tuo skir
tumu, kad carai siekė pavergtoms tautoms pravosla- 
viją primesti, o bolševikų diktatorius — bedievybę. 
Bet jų priemonės gana panašios. Carai panaikino uni- 
jotų bei rytinių apeigų katalikų tikėjimą. Tas uždrau
dimas palietė ukrainiečių ir baltgudžių unijotus. Isto
rija parodo, kad masinis unijotų vertimas į pravosla- 
viją buvo be galo žiaurus. Atvykdavo į kaimus stip
rūs kariuomenės daliniai, buvo suvaromi iš visų apy
linkių kaimiečiai unijotai su šeimomis, ir pravoslavų 
dvasiškiai duodavo jiems pasirinkti: arba prisirašyti 
prie pravoslavų parapijų, arba būti nuplaktiems ir iš
tremtiems į Sibirą. Unijotai didvyriškai atsisakydavo 
būti pravoslavais, ir tuomet įvykdavo kruvinos sce
nos: masiniai plakimai ir ištrėmimai. Kurie išlikdavo 
nuo tų baisių egzekucijų, tie slapstydavosi nuo val
džios agentų ir vaikus krikštydavo bei kitas tikėjimo 
pareigas atlikdavo pas katalikų kunigus, kuriems, 
žinoma, taip pat grėsė Sibiras, jei caro žvalgyba suži
nodavo, kad jie teikia unijotams religinius patarnavi
mus.

Grynai katalikiškuose kraštuose, kaip Lietuvoj 
ar Lenkijoj, pravoslavijos propaganda visai nesisek
davo, nebent koks nusišmeižęs valdininkėlis dėl kar
jeros pravoslaviją priimdavo. Už tai jei Lenkijoj ar 
Lietuvoj pasirodydavo kokia religinė atskala bei ere
zija, kaip antai marijavitai ar nezaležnikai, tai caro 
valdžia išspręsdavo, kad tokia klaidatikystė pravo- 
slavijai nekenksminga, ir ją gana gausiai paremdavo, 
kad tik pakenktų Katalikų Bažnyčiai. Gi protestantai 
turėjo pilną laisvę ir lygias su pravoslavais teises, nes 
ir jie buvo priešingi katalikų tikėjimui.

Stalinas irgi panašiai elgiasi. Kur yra unijotų, 
kaip Rumunijoj ir Bulgarijoj, ten juos verčia į pra
voslaviją, bet ne į tikrąją pravoslaviją, tik į bolševi
kišką bei stalinišką, kuri įpareigoja dvasiškius ir liau
dį būti valstybės šnipais būtent, bendradarbiauti su 
slaptąja policija (čeką, GPU, NKVD, MVD). Gi kata
likiškose šalyse, kaip Lenkijoj, Vengrijoj, Čekoslova
kijoj, organizuojama “tautinė bažnyčia” bei nezalež- 
ninkija, tokiu pat tikslu kaip ir “pravoslavija” — šni
pinėti komunistų valdžiai. Tų šalių diktatoriai — Bie- 
rut, Dobi, Gottwald — giriasi, kad jų programa — at
vertimas katalikų į nezaležninkystę — eina labai sėk
mingai ir kad “liaudies priešai” (katalikai) meta savo 
vadus (vyskupus ir kunigus) ir urmu eina į “valsty
binę bažnyčią” (komunistų šnipinėjimo stovyklą). Ta
čiau užsienio spauda įrodo faktais, jog bolševikų va
dai meluoja, nes tų šalių liaudis supranta bolševikų 
klastą ir dar tvirčiau negu pirma laikosi katalikų ti
kėjimo. Negana to, pačius bolševikus vadina liaudies 
priešais.

Stalinui, buvusiam pravoslavų seminaristui, jų 
tikėjimo apeigos gerai pažįstamos, nes jis gerai mo-
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•
už amerikoniškąją, tik 
eksperimento metu paaiš- 

, kūjo jos vienintelis de
fektus: ji atsisakė sprog- 
| ti..

Viešpačiui Kremliaus 
■ mūruose to buvo per 
.daug. Jis davė parėdymą, 
kad atominės komisijos 
darbus prižiūrėtų Polit- 
1...........................‘

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

f SUSIPAŽINKIME SU
• GYVENIMO KNYGA Į

___T. Klemensas Žalalis, O.F.M. . £

Judo ainijai pažadėtasis Mesijas buvo tikroji pa
laima visai žydų tautai, nes toks pat pažadėjimas bu- 

; biuras ir slaptosios polici- vo duotas ir- stabmeldžiams. Kada žydai, keliaudami 
jos šefas Berija. Rusų mi- iš Egipto į pažadėtąją žemę, prisiartino prie Palesti- 
litarinė valdžia Berlyne'nos’ M°ab karalius Balakas, bijodamas, jog ir jo ne
buvo įpareigota “sukvies- pavergtų, pasiuntė pasiuntinius pas pagonių magiką 

. Balaamą, kad jis prakeiktų žydus ir atitolintų prie- 
- fizikus. Slap- šus. Tačiau Balaamas, vietoj prakeikti, palaimina žy-

kas, atvykęs pas Ruther- 
fordą pagilinti studijų. 
Sužavėtas jaunojo ruso 
-abumais, Rutherfordas;"?,™ 
išrūpino jam iš Royal So- V. v‘s,us krašte gyvena,,-

toji policija gauna plačius dus- Pirmoje savo kalboje (Skaičių kn. 23, 7-10) pa-ciety profesūrą ir 15,000 
svarų įrengti savai labo
ratorijai. — 1934 staiga 
atsitiko tai, ko nebuvo ti
kėtasi: Kanitzft pasiorašė 
atostogų, išvyko i Rusiją . . . . ...u .. J moK •• * Atominio tvnneumo re- įr nebegrjzo... 1935 jis wQ;_
no Rusijos atomo - 
Nr. 1.

Tuo pačiu metu 
sandras Shadanovv, 
lų Akademijos 
ęauna 100,000 rubliu sta-i 
lininę premiją už išradi-j 
mus atominėj srity. Pra-j-i i i amerikonus.sidejo karstligiskos lenk
tynės su vakarais... į 1948 spalių 5 seismogra-

Toli pažengę rusų fizi-lfai buvo pirmą kartą už- 
kai trynė iš-džiaugsmo 
rankas, skaitydami ofi
cialius amerikonų prane
šimus (po Hiroshimos is
torijos), iš kurių, jiems 
atrodė, jie iššifravo pas
kutines paslaptis: kad u- 
raniumo kiekis, reikalin
gas atomui susprogdinti, 
turi sverti nemažiau, kaip 
2 kg. ir nedaugiau kaip Oficialūs 
100 kg. Sunkenybės jiems niai pranešė apie 
atrodė nugalėtos.

Bet po kurio laiko rusų 
pastangos sustojo ties ne
gyvu tašku. Trūko pa
grindinių žinių apie vadi
namąjį kritišką uraniumo 
kiekį, t. y. mažiausią kie
kį, kuris reikalingas kon- 
tra-reakcijai iššaukti, kad 
sprogimas butų efektin
gas.

Laikas 
vertė skubėti. Rusai pasi
ryžo eksperimentui. 1945 
rugsėjo 18 mokslininkų 
delegacija išdėstė savo še
fui naujuosius planus. Pa
gal braižinius ir apskai
čiavimus bomba turėjo 
būt “daug žadanti”. Ji bu
vo nedidesnė už teniso 
sviediniuką. Ji atrodė vi-

įgaliojimus atomo špiona- sako- tauta būsianti atskirta nuo kitų tauta,
• • • *• • • Antroje pranašystėje nusa-

-g Dievas žydus laimina už jų ištikimybę, todėl 
Izraelis triumfuosiąs. Trečioje — praneša, kad Izrae
lio žemė bus vaisingiausia, ir kad jos galybė būsianti 
daug didesnė už kitų tautų. Pagaliau ketvirtoje kal
boje pranašauja apie busimuosius laikus ir apie Me
siją. Jis, gavęs iš tikrojo Dievo apreiškimą, paskel- 

“Matau ji, bet ne dabar; jaučiu jį, bet ne arti: iš-

žui. Galų gale įrengiami būsianti skaitlingiausia, 
du požeminiai atominiai ko» J°‘ 
centrai.

finiku organizacija atnešė vai-
1 1 šių. 1947 liepos 15 įvyko
A. j ^pirmas sprogimas. Tik ne- 

Mnkc1 pakankamas ir reefekty-;b*a: 
moks- vus Mokslininkai teisino- e^s iš Jokūbo žvaigždė ir iš Izraelio galybės ženklas 
narys, • » i-.v- iįsi prieš Politbiurą ir guo-

dėsi, — tas pats r e p?‘ūse-1
■kimas 1941 tu/o iž Likęs i

Įfiksavę kažką panašaus į 
atominį sprogimą Rusi
joj. Kad ir kaip neapgy
vendinta buvo Karakumo 
dykuma prie rytinių Kas
pijos pakraščių, sprogi
mas pareikalavo kelių 
tūkstančių gyvybių, jų 
tarpe keletą pajėgingiau- 
sių atominių specialistų.

sluoks- 
sprogi- 

! “negir- 
žemės 

nepasi- 
” tačiau

rusų

mą. Esą tai buvęs 
dėto smarkumo 
drebėjimas”... šis 
sekęs “drebėjimas’

(sceptras) ir jis nugalės moabitus ir sunaikins visus 
Seto ainius”.

Iš šios pranašystės galima susidaryti vaizdas, 
jog tas kuris ateis, t. y. Kristus, bus tautoms žvaigž
dė, tai yra, jis bus garsus ir didingas. Šis karalius 
turės valdymo galią, nes jo rankose bus sceptras; jis 
nugalės visas tautas ir jas valdys, šventraštis keliose 
vietose, o ypatingai pranašas Izaijas, mini žvaigždę, 
kuri turi ateiti ir Trys išminčiai, kurie iš rytų atėjo 
pagerbti gimusio karaliaus, buvo vedami žvaigždės. 
Jeruzalės gyventojai sužinoję šį įvykį, tuojaus supra
to, jog gimė Balaamo išpranašautas Karalius.

Kai kas norėjo įtikinėti, jog tas karalius nėra 
Kristus ,bet Dovydas, kuris paėmė galutinai visos Pa
lestinos valdžią į savo rankas. Tačiau negalima taip 
tvirtinti, nes jis nenugalėjo gretimųjų moabitų, kai 
tuo tarpu tikrasis karalius turėjo ir šiuos sutriuškin
ti, t. y. juos pavergti savo dvasinei valdžiai.

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

ir aplinkybės

lerio dovana: šachmatai ir torius Hirokito, dovano- 
kavos servizas. Goringas jęs Stalinui krėslą, kuris 
buvo pasišovęs dovanoti taip sutaisytas, kad kiek- 

atvėrė rusams paskutinę “Kapitalą” su K. Markso vienu metu, mygtuką pa- 
paslaptį — tikslų uraniu- įrašu, tik Rosenbergas su spaudus, galima jame šė
mo kiekį, reikalingą born- Goebelsu tatai sukliudė, dint kilti aukštyn, aukš
tos sprogimui. Šia paslap-!Mussolini pasit en kino čiau visų kiekvienoj kon- 
tim apginkluoti, jie su- mandagiais žodžiais, bet ferencijoj...
konstruavo antrąją bom- užtat Vengrijos regentas —••------------

“boselį” Mes patys galime pasi
puikaus vengriškojo apri- linkti altorių, ant kurio 
; . . aukosimos — ant savimy-kosimo snapso . Visti k los ar ant Djevo lr artim0 

Stalinui tada meiles altoriaus.
Fr. Ozanam.

bą, kurią 1949 liepos 14 Horiy pristatė 
susprogdino Uralo vaka
ruos.

Tuo rusų atominio tyri
nėjimo programa šią va- geriausia 
sąrą pasiekė tokį tašką, pataikė Japonijos impera-' 
ties kuriuo buvo pirmoji 
amerikonų atominė bom
ba, sprogusi 1945 liepos 
16 5:30 ryto Alamogordo 
aerodrome Naujoj Meksi
koj. ELI.

Darbininko" Sieniniai 
1950 Kalendoriai

Stalino Muziejus

Marija Pečkauskaite

Mergaitės Kelias
Mergaites asmenybe

MOTERIS AR BOBA
Tokia karaliene turėtų būti kiekviena 

moteris. Ji turėtų taip elgtis ir taip laikytis, 
kad jos akivaizdoje vyro blogos mintys, ne
padorūs norai ir biaurūs žodžiai kuo giliau
siai pasislėptų jo sieloje.

Tai yra tikra tiesa. Manau, kad ir jūs pa
galvojusios turėsite pripažinti, kad vyro do
rumas daugiausia pareina nuo moters.

Neseniai pasirodė viena labai įdomi kny
ga prancūzų kalba apie vieną mergaitę, mi
rusią pirmojo pasaulinio karo pradžioje. Ji 
vadinosi Margarita Lekeux. Gyveno viena
me Belgijos mieste, buvo pradinės mokyklos 
mokytoja, o atliekamu laiku darbavosi fa
briko darbininkų tarpe, pagelbėdama jiems 
dvasios ir kūno reikaluose. Jauna ir graži ji 
vaikščiojo viena pati vėlai vakare pas tuos 
sužvėrėjusius, nusigėrusius žmones, kuriems 
jau nebebuvo nei Dievo, nei velnio. Kaip ji 
drįso? Juk baisu ir pagalvoti, kas ją galėjo 
ištikti. Bet žiūrėkit, niekuomet niekas bjau
raus žodžio nebuvo jai pasakęs, nei nepado
riai į ją pažiūrėjęs. Jos brolis pasakoja tokį

“Darbininke” galite gauti gražų 1950 metų sieni- 
kalendorių, kurio kiekvieno mėnesio puslapį puo- 
puikūs paveikslai. Kalendoriuje sekmadieniai ir

kėši, buvo apsimetęs uoliu klieriku ir net cerkvės cho- ■ 
re giedodavo. Bet kam gi jam, arkibedieviui, prireikė! Stalino 70 metų sukak- šia 
organizuoti “religinę” sektą? Politinis reikalas pri- čiai paminėti suplauku- šventadieniai pažymėti raudonomis skaitlinėmis, pas- 
vertė. Įsitikino, kad be dvasinio šūkio, ar verčiau be sios dovanos dedamos į ninkai — žuvelėmis. Kiekviena diena pažymėta šven- 
religijos, žmonija nesiduoda pavergiama. Tai jis pra- specialų muziejų. Jame y- tojo vardu. Kaina 40c. Norintieji užsisakyti, prašome 
dėjo klastoti religiją, lygiai kaip nusibankrotyjęs žu- ra dovanos ir Stalino 60 nedelsti, nes nedaug jų teturime. Užsakymus siųskite: 
likas mėgina verstis netikrais, sufalšuotais pinigais.

atsitikimą. Vienoje gatvelėje gyveno anglių 
kasyklos darbininkas, kuris jau seniai nebe
vaikščiojo į bažnyčią. Margarita susipažino 
su juo, norėdama jį atversti. Ji turėdavo 
vaikščioti pas jį beveik naktimis, nes jis vė
lai grįždavo namo. Kiekvieną kartą ji atneš
davo jam kokią nors dovaną ir tada imdavo 
švelniai kalbėti apie Dievą. Tas žmogus jau 
buvo gerokai ir tada sužvėrėjęs, bet pama
žu pasidarė įveikiamas ir prižadėjo eiti iš
pažinties Šv. Barboros dieną.

Margarita pati iš vakaro nuvedė jį išpa
žinties, o ryto metą, norėdama jį pasveikinti 
ir parodyti jam savo džiaugsmą, ji gražiai 
pasipuošė ir nuėjo į bažnyčią, kurioje jis tu
rėjo priimti šv. Komuniją. Tačiau jis neatė
jo. Tuomet Margarita nuėjo į jo butą. Buvo 
biaurus oras, lijo, kaip iš kibiro vertė. Ji 
kiaurai sušlapo. Barškina į duris — jokio at
sakymo. Melsdamos už tą nelaimingąjį, ji 
vis barškina, šaukia, prašo įleisti. Tuo tarpu 
vėjas pagrobęs jos gražią skrybėlę meta į 
upelį.

Taip ji prie durų išstovėjo kokią pusę va
landos. Tada durys atsidarė. Darbininkas 
svyruodamas ir bambėdamas įleido ją kam
barin ir pats griuvo į lovą. Margarita mato, 
kad jis visai girtas. Ji ima klausinėti, kaip 
tai atsitiko, ir jis prisipažįsta, norėjęs pasi
linksminti iš to džiaugsmo, kad priėjęs išpa
žinties, užėjęs smuklėn ir pasigėręs. Mar

nį

metų sukaktį minint. Jų “Darbininkas”, 366 W. Broadvvay, So. Boston 27, 
K. tarpe yra pažymėtina Hit- Mass.

garita nuliūdusi nebara jo, bet stengiasi iš
aiškinti, jog jis rūstinąs Dievą ir jai pačiai 
padaręs tiek vargo ir širdgėlos. Ji rodo savo 
sulijusius drabužius, savo šlapią skrybėlaitę. 
Bet viskas veltui. Jis nieko nesupranta ir 
pagaliau ima knarkti. Tada Margarita pa
kabino ant jo kaklo medalikėlį ir išėjo namo.

Vis dėlto jos pasiaukojimas nenuėjo vel
tui: jis atliko išpažintį per Kalėdas ir šį kar
tą nenuėjo į smuklę.

Šis vaizdelis puikiai rodo, kas toji tikra 
motiniška moteris ir kokia jos karališkoji 
galia. Toks sužvėrėjęs ir girtas vyras vis 
dėlto jokiu žodeliu jos neįžeidė.

Įsivaizduokime, kas būtų buvę, jei tos 
moters — karalienės vietoje būtų buvusi 
moteris pliuškė. Tokių pavyzdžių galime ras
ti daugybę.

Yra tokių moterų, kurios yra nuolat vyrų 
įžeidžiamos. Išeis tokia mergaitė į gatvę, 
žiūrėk, jau ir bus ją koks vyriškis užkabi
nęs, pasakęs kokį nepadorų žodį. Važiuos ji 
traukiniu, bematant prikibs kas nors, trum
pai sakant, visur vyrai tykoja jos, lyg kokie 
pasakų slibinai.

Kodėl taip yra. Matyti, svarbiausia prie
žastis glūdi ne vyre, bet moteryje. Jei jos 
siela nėra skaisti, jei jos pačios aistros nėra 
apgalėtos, jei joje nėra to tikrojo moterišku
mo, apie kurį pirmiau kalbėjau, tai ji daro 
vyrui be galo blogą įtaką. Tada ji žadinto

žadina, kurstyte kursto visas aistras, jo sie
loje snaudžiančias. Ji pati nejaučia, kaip iš 
jos eina maras, kuris viską paliečia. O tos 
moterys, kurių širdis yra gryna, nesutepta, 
pilna motiniškos meilės, visa tai nejučiomis 
išreiškia kiekviename žodyje, kiekviename 
judesyje, kiekviename žvilgterėjime. Vyrai 
jaučia ir mato, kaip ji stovi virš jų, jai len
kiasi ir ją gerbia kaip karalienę. Iš tų mote
rų trykšta stebuklinga jėga, kuri tramdo 
vyrų aistras.

Yra žmonių, turinčių tam tikrų gabumų 
ir jėgos suvaldyti plėšriuosius žvėris. Jie 
savo akimis ir žvilgsniu malšina jų pyktį. Ži
noma, kas tai padaro, tas nėra paprastas 
žmogus. Jo valia turi būti geležinė, o drąsa 
didvyriška. Tą nepaprastumą jaučia ir žvė
ris — ir jam pasiduoda.
' Vyro sieloje yra taip pat tokių plėšrių 

žvėrių — aistrų. Tokias pat aistras turi ir 
moterys, bet vyrų yra smarkesnės ir sun
kiau suvaldomos. Joms suvaldyti esame leis
tos mes, moterys. Mes visada tai įstengsime 
padaryti, jei tikrai norėsime. Visuomet mes 
gauname iš vyro tai, ko norėjome.

Taikos audėja — karalienė — motina! 
Kaip toli šie žodžiai nuo žodžio “boba”! Kiek 
anieji vardai malonūs, gražūs, saldūs, kaip* 
medus, tiek tasai biaurus, keiktus ir kartus. 
“£, tu boba!” sakome su didžiausia panieka.; 
“Nebūk boba’.” — rūpestingai įspėjame.
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«W BRITAIN. CONN lAWRENC£. MASS
randa-
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HARTFORD, CONN.
dėl naujų bažnyčios apšvieti
mui įrengimų, kas jau yra vyk
doma. Siame fonde jau 
si virš penkių Įimtų.

Margumynų Vakaras
* jau čia pat

Sekmadienį, sausio 22 d.,

prisidėti malonėkit ateiti į su
sirinkimus ir prisidėti savo 
darbu prie mūsų nario mokes-

Penktadienis, Sausio 20, 1950

16 Vas. šventės kalbėtojais! 
bus teisininkas p. V. Do
meika, p. J.- Šliažas, žurnalis-l 
tas p. H. Blazas. Tad iš jų bus! 
galima kas daug išgirsti. Tad 
visi atsiminkite vasario 18 d., 
kurioj įvyks L. N. minėjimas 
parapijos svetainėje.

f > A
■

apie 400 darbininkų mokančių'jas, J. Vitkauskas, P. Yan- 
— Outsid Cutters, Fancy Sti- kauskas. Aukas rinko: P. Yan- 
chers, French Cord Stichere kauskas, P. Verbickienė, M. 
and Top Stichers. Dirbtuvės y- Matonienė ir P. Svirskas. 
ra Jamey Shoe Company.

Dzūkas.

3 
vai. po pietų lietuvių salėj, 354 
Park St., įvyks margumynų 
vakaras. Bus dainų, vaidinimų 
ir šokių. Pelnas skiriamas Lie
tuvių Radijo programos palai
kymui, kurią girdime kiekvie
ną sekmadienį 10 vai. ryte per 
WKNB stotį.

Kviečiama visi lietuviai daly
vauti, ne tik vietos, bet ir iš 
apylinkių ir pasidžiaugti lietu
viška muzika ne tik oro bango
mis .bet ir tiesioginiai.

Skyriaus valdyba ir prakal- 
.bų rengėjai, viešai dėkoja p. 
I Jonui Romanui ir p. adv. An- 
i tanui Juknevičiui, už pasaky
tas kalbas. Taip pat dėkoja vi
siems aukotojams kurie prisi
dėjo savo aukomis. Šios aukos 
nušluostys ašaras nevieno 
tremtinio ir palengvins trem
ties gyvenimą.

BALF 59 skyriaus susirinki- 
mąį įvyksta paskutinį sekma
dienį kiekvieno mėnesio 2 vai. 
po pietų, Katalikų Veikimo 
Centro kambaryje, 58 River

Amerikos Lietuvių legijonie- 
rių Sabonio 7-tas Postas perei
tame susirinkime išrinko naują 
valdybą ir nutarė surengti pos
to naujų pareigūnų priesaikos 
iškilmės, kurios įvyks šių me
tų sausio 29-tą dieną 3-čią vai. 
po pietų parapijos svetainėje, 
kampas Broad St. ir Capitol 
Avė. Posto ceremonijos prasi
dės 3-čią vai. po pietų ir tęsis; 
iki 5-tos. Po to šokiai, griežiant į St. Haverhill, Mass. Norintieji 
orkestrai. Tad nepraleiskite, 
progos ir visi dalyvaukite. At-į 
slankiusius mūsų veteranai 
jau seniai ruošiasi visus gra-1 čiu tik $1.00 į metus. Taip ben- 
žiai pavaišinti. kad galėtų J drai dirbdami, daug pagelbėsi- 
linksmai laiką praleisti. Įėjimas me savo broliams tremtyje, 
bus veltui.

Posto vadovybės pastango
mis postas pradėjo smarkiai 
augti. Poros 
padidėjo apįe 
Reikia tikėtis, 
tais Hartfordo 
rių skaičiumi 
dangi naujai išrinktojon valdy- 
bon įeina geri lietuviai veikėjai, 
tai nėra abejonės, kad jie pasi
liks gerais veikėjais ir poste. 
Naują valdybą sudaro šie as
mens, būtent: komandierius W. 
Morkus, vice komandieriai: 
A. Monchun ir W. Viech, ad
jutantas Strazdas, finansų ve
dėjas A. Sabeika ir iždininkas 
F.

Parapijos veikla
Parapijos jaunimas nutarė 

suruošti prieš gavėnią parapi
jos naudai šokius. Salė jau už
sakyta, pasamdytas garsus or
kestras, bilietai platinami. Šo
kiai įvyks šeštadienį, vasario 
18 d. vakare, Sočiai Club Ball- 
roqm, Lowell g-vė netoli 
Broadvvay. Visi parapijiečiai ir 
Lawrence’o bei apylinkių jauni
mas kviečiama parapijos jauni- 

,mo šokiuose dalyvauti ir pa
remti jų pasilinksminimą para
pijos naudai.

Komisija susideda iš sekan
čių narių: garbės pirm. kun. P. 
M. Juras, kun. J. Bernatonis, 
kun. P .Šakalis; rengimo pirm. 
E. Billa, J. Savage; rašt. p-nia 
M. Phillips; publikacijos: F. 
A. Krancevičius, Ramond Bol- 
liš; art. P. Pianavičius; prog
ramos: G. Marcinonis ir Stella 
Raznauskaltė; priėmimo p-nia 
Sally Laycock; iždininkas kun. 
J. Bernatonis; bilietų platini- 

________ . , G. Marci- 
A. Skirka ir P. Remeika pa- noniūtė, P. Rymaitė, D. Gulė- 

rapijos chorą užkvietė daly- zian, J. Andrukaitis, H. Mar- 
vauti vasario 16 minėjimo cinkevičiūtė, S. Laycock, G. 
šventėje. Choras pasižadėjo tai Lisauskas, P. Willan, A. Kaz- 
dienai pasirengti ir dar pora lauskas, R. Bollis, J. Morrell, 
duetų sugiedoti. Muz. A. Sta- M. Phillips, p-nia M. Phillips, 
nišauskas užkvietė artistę N. S. Raznauskaitė, 
Gasiūnienę dalyvauti toje šven- Billa. 
tėję ir ji mielu noru prisidės j Galima drąsiai 
prie papuošimo tos dienos savo parengimas bus 
gražiomis dainomis.

Pereitą savaitę po ilgos ligos 
mirė a. a. Vincas Baries. Vė- 
lionis prieš kelerius metus bu
vo netekęs kojos ir nustojęs 
daug sveikatos. Buvo nevedęs; 
kilęs iš Punsko parapijos. Pa
liko nuliūdime tris seseris ir 
tolimesnių giminių. Iš šv. An
driejaus bažnyčios 
šv. Marijos kapuose.

Te Dievulis būna 
gas jo vėlei.

I

M. Blake. E.

Šių
59 

kad

Kazi- 
savo 

ta
turėjo, 

nutarė su-

gailėstin-
B.M.

sidarė nauja batų 
kur reikalinga gerai 
buose nusimanančių 
kų. Prie šių darbų

Šv. Vardo 
iškilmes, į- 
būtent, kur 
Šv. Vardo

savo broliams tremtyje.
Dzūkas.

Kaina — $2.50

DnluGcrOnT, CONN.
mėnesių bėgyje 
15 naujų narių, 
kad ir šiais me- 
postas didės na- 
ir veikla. Ka-

sakyt, kad
r___ D____ _____ labai įdomus

i ir dalyviai bus pilnai patenkin-

1949 metų pajamų 
Paaiškėjo, kad paja- 
$32,000, išlaidų — 

Padėkojo savo asi- 
seselėms, chorui bei

HAV6RH1U., MASS.
Sausio 15 š. m. BALF 

skyrius surengė prakalbas,
geriau supažindinus visuomenę 
su tremtinių vargais, susirin
kimui vadovavo M. Kuliešius. 
•Kalbėjo Jonas Romanas ir adv.

Piliponis. John Medonis.

Ateinantį sekmadienį, sausio 
22-tą d. įvyks vaidinimas toje 
pačioje vietoje.

Atsilankiusieji nesigailėsite.
Kibirkštis.

Atitaisymas

m. sausio 13 d. “Darbi
ninko” laidoje No. 3, kurioje

palaidotas

j

SCNKltt STATDOM 
40,000 KW. MfW, JAM t 

FOfTSMOUTN, N. I 
FUBUC SflVBCf CO. Of N. M.

Metinė atskaita
Pereitą sekmadienį, sausio 

15 d., klebonas kun. V. Kar
kauskas per visas ketvertas 
Mišias padarė pranešimą para
pijiečiams 
ir išlaidų, 
mų buvo 
$31,000. 
stentams,
jo vedėjui, kolektoriams ir vi
siems parapijiečiams už gražų 
bendradarbiavimą. Klebonas 
pareiškė, kad 1949 metai jam 
buvo maloniausi, iš visų kitų 
metų, kaip jis jau yra kunigas, 
nes praeitais metais jis visur 
mate ir jautė gražaus pritari- 

... mo ir pasisekimo. Dėkojo ir 
visoms draugijoms už gražią 
darbuotę. Šiais metais yra ryž
tamasi sukelti atskiras fondas

■ ■■ ■

Praeitą sekmadienį mūsų 
bažnyčioje per sumą daininin
kė p. N. Gasiūnienė labai gra
žiai pagiedojo “Afe Maria”. 
Manau, kad ir ateityje prisi
dės savo grafu aukštai išlavin
tu balsu prie mūsų bažnyčios 
pamaldų papuošimo, žmonės 
pasigėrtjo Krežiu giedojimu. S^Urt’aūŪ?

Nicholas Pastoret, 78 m., kuris guli St. Paul, 
Minu, ligoninėje, sirgdamas vėžio liga, gavęs U.S. 
pilietybės popierius, išdidžiai laikydamas U.S. vė- 

’ levėlę, džiaugiasi, kad išsipildė jo 25-kių metų 
troškimas. Jis atvyko prieš 25 metus į Jung. Vals
tybes ir nori mirti šio krašto piliečiu.

ti, nes komisija susideda iš pa
rapijos rinktinio jaunimo, ku
ris stengsis kiekvieną seną ar 
jauną pilnai patenkint. Tad a- 
pylinkės kolonijų jaunuoliai bei 
jaunuolės nepraleiskite progos, 
ir atvykite susipažinti su mūsų 
kolonijos gražiuoju jaunimu.

tilpo korespondencija iš Law- 
rence, Mass. apie 
Darugijos metines 
vyko netikslumas, 
pasakyta, kad į
Draugiją įsirašė 14 tremtinių. 
Tikrenybėje — iš viso įsirašė 
tik 14 naujų narių, kurių tarpe 

F. A. K. buvo ir tremtinių.

Be to, ta pati korespondenci
ja papildoma, kad iškilmėse 
paskaitą skaitė grynai religinio 
turinio prof. p. Lesčinskas.

kaip tik šią savaitę fme veikti dvi naujos elektros 

stotys, turinčios 85,000 kilouattų bendro pajėgumo, 
viena Portsmottth, N. H., kita Springfield, Mass.

Gi iki kito rudens NAUJŲ gamybos vienetų skai
čius* HtIDETAS prie Naujos Anglijos elektros re

sursų nuo pereitos vasaros, bus pakilęs iki astuonių 
— ir dUos iš tiso 352,250 kilouattų. Kiekvienas ši
tos elektrinės jėgos truputis yra prieinamas visai 
Naujai Anglijai dėka moderniam tarpusavy sujung
tam tiunsiūisijos laidų tinklui.

Elektros jėgos čia nestinga. Elektros jėgos reikalus 
Mafijoj Anglijoj prižiūri energingos, toli matančios 
it Savaime Išsilaikančios elektros kompanijos — ne 

tik šiai dienai ir rytdienti, bet ir tolimai ateičiai, 
nėk kuriasi ris ditigiau naujų įmonių aptarnavimui 
Gaujos Anglijos narnų, komercijos ir industrijos.
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Sekmadienį, sausio 15 d. į- 
vyko dainų ir šokių vakaras, 

j kurį suruošė Šv. Onos Draugi
ja parapijos svetainėje.

Vakaro vedėja buvo p. Kaz
lauskienė, kuri savo paskirtį 
atliko puikiai.

Pati programa siaudėjo iš 
dainų, muzikos bei šokių, ku
riuos atliko buv. tremtiniai.

Tikrai buvo labai malonu pa
siklausyti ir pasigerėti jųjų ta
lentu bei puikiu atlikimu. Gar
bė jiems už tai, kad pagelbsti 
ugdyti bei skleisti lietuviškumą 
ir lietuvišką dvasią. Vakaras 
puikiai pavyko.' Didžiulė para
pijos salė buvo pilna žmonių.

Programoj dalyvavo: Kon- 
kaitis V., Konkaitis Juozas, 
Strimaitis Bronius, Pilvelis Al
girdas, Vaitužis Roman, A. Mi- 

': kalavičaitė, L. Mikalavičaitė, 
Antanas Juknevičius iš Boston,)M Ka21au8kait€ k Ro^aus- 
Mass. Kalbėtojams visi susi- 
rinkusieji gyvai pritarė. Žmo-į 
nių į prakalbas susirinko ne
mažas būrys.

Buvo renkamos aukos trem
tinių šalpos reikalams. Viso bu
vo surinkta $31.50. Stambes
nėmis aukomis prisidėjo šie as
mens: V. Bakanauskas $2.00: 
po $1.00 — B. Jurkevičius, A. i 
Buitkus, A. Zarankienė, F. i 
Grudinskienė, M. Kuliešiene, J. 
Harbučus, F. Verbickas, J. Ja
nuška. J. Biekša, M. Kuliešus, 
A. Šaukis, M. Matonienė, P. 
Svirskas. A. Musick, J. Mont- 
vidas, J. Jaruševičius, A. Ra- 
dzukinas. F. Mačius. P. Amšie-

NASHUA, N. H.
Praeitais metais Šv. 

miero Draugija šventė
auksinį jubiliejų, tačiau 
proga tik išvažiavimą 
Todėl šiais metais 
rengti vakarą su programa,
šokiais ir prakalbomis. Šis pa
rengimas įvyks sausio 28 d. 
vakare miesto auditorijoje, 
Spring St.

Sekmadienį, sausio 22 d., 4 
vai. po pietų, tuojau po mišpa
rų įvyks LDS 65-tos kuopos 

I susirinkimas, kuriame bus ren- 
į karna valdyba, nariai turės 
progos apsimokėti už laikraštį 
“Darbininką”. Po susirinkimo 
— šeimyniškas vakarėlis. Na
rių vyrų moterims tikietai ne
reikalingi. kviečiami visi šiame 
susirinkime ir vakarėlyje daly- 

Ivauti, ypač naujai atvykusieji 
i mūsų broliai iš tremties, ir su- 
i sipažinti su mumis, prisirašyti 
prie kuopos ir tuo pačiu prisi
dėti prie mūsų veiklos. Šis va
karėlis būna vienas iš sma
giausių: būna pakili nuotaika, 
įvairių dainų, kalbų ir juokų; 
be to, užkandžiai, kuriuos ge
rosios kuopos šeimininkės pa- 

■ taiso. Taigi prašome visus se
nuosius narius, taip pat ir no
rinčius prisirašyti naujais daly
vauti.

Šv. Kazimiero parapijos cho
ras, vadovaujamas varg. J. Ta- 
mulionio, per šventes bažnyčio
je savo giedojimu gražiai pasi
rodė. Choras gerokai sustiprė
jo, prisirašius keletai vyrų at
vykusių iš tremties.

Darbai. Darbai eina gerai, 
bet bedarbių dar yra nemažai,

; ypač senesnio amžiaus, nes, 
kai užsidarė praeitais metais 
audenyčios, buvo atleista iš 
darbo daug žmonių. Dabar tose 
patalpose atsidarė smulkios 
dirbtuvėlės, kur daug kas gavo 
darbo, tik tas darbas mažai 
apmokamas. Po naujų metų at- 

dirbtuvė, 
tuose dar- 

darbinin- 
reikalinga

V. J. Oktetai
GRABORIU8 

“AsmeniikM Patarnavimas'* 

831 Smith St., 
PROVIDENCE. P. L

Telephonė 
Ofiso: DCarter x»62

Namų: PI. 6286

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 žymūs 
lietuvių tautos asmenys — dvasininkai, kultūri
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.

Užsisakyti galima šiuo adtėsu:
DARBININKAS

366 W. Broaduay So. Boston 27, Mass.



Penktadienis, Sausio 20, 1650

Mes Pasiilgstame Dievo
DARBININKAS . i

tuvių tautos ateitį ir šeimą, 
keldamas mintį, kaip religin
gos ir tautiškai grynos šeimos 
prisideda prie tautos išlaikymo. 
Prof. Juozas Brazaitis savo 
straipsnyje — Lietuvos vergi- i 
jos dešimtmetis — nepaneigia
mais duomenimis parodo tuos' 
baisius nuostolius, kuriuos peri 
tą laikotarpį bolševikai yra pa-' 
darę Lietuvai. VLIKo pirm.! 
prel. M. Krupavičius rašo apie 
šiandieninę lietuvių tautos ko
vą už laisvę. Tai yra nepapras
tai įdomus straipsnis, vertas 
jierskaityti kiekvienam lietu
viui. Ten garbingasis autorius 
taria savo tvirtą ir nuoširdų 
žodį ne tik apie tą kovą dėl 
laisvės Lietuvoje ir- užsieniuose, 
bet dar kartą atkreipia dėmesį 
j mirštančią lietuvybę Ameri
koje, visus kviesdamas į didį 
tautės gelbėjimo darbą. Skv- 

j—— . —r  j riaus pabaigoje T. Dr. V. Gi- 
ties stalo; jie didžiavosi savo kilme, savo tėvu Abrao-įdžiūnas O.F.M.. istorinėje švie- 
mu, savo patrijarkais; vienu žodžiu izraelitai žinojo ir 
jautė esą “Dievo išrinktoji tauta”. Tačiau Kristus 
atėjo į šį pasaulį išganyti visų žmonių, neišskiriant ir 
pagonių. Jis siuntė savo Apaštalus į visą pasaulį, sa
kydamas: “Skelbkite Evangeliją visiems žmonėms;
kas įtikės, bus išganytas”.

Kafarnaumo kariškis, šimto kareivių viršila, bu
vo pagonis, bet jis tvirtai tikėjo, kad Jėzus yra ne pa
prasta asmenybė, kad jis turi dievišką galybę ir ga
lią pagydyti jo tarną. Jo nužeminta malda, “Viešpa
tie, aš nevertas, kad tu įeitumei po mano stogu”, tapo 
įamžinta šventose Mišiose. Matydamas kariškio tvir
tą tikėjimą, Kristus padarė pastabą, sakydamas: “Nė 
Ižraėlyje neradau tokio tikėjimo... Daugelis iš rytų ir 
vakafų ateis ir sėsis prie stalo dangaus karalystėje su 
Abraomu, Izaoku ir Jokūbu; o karalystės vaikai bus 
išmesti laukan”.

Nfe paveldėjimu, bet tikėjimu ir gerais darbais iš
ganymas yra gaunamas. Izraelio tauta buvo pirmoje 
vietoje pakviesta dalyvauti pažadėtojo Mesijo, būtent, 
Kristaus karalystėje. Iš tos tautos dukterų tarpo Iš
ganytojas pasirinko sau Motiną; bet kuomet “Jis atė
jo pas savuosius, savieji Jo nepriėmė. O kas Jį priėmė, 
tiems Jis davė galios būti Dievo vaikais”. (Jono 1:11, 
12). • Dr. B. Paulius, 0. P.

“Daugelis iš rytų ir vakarų 
ateis ir aėsis prie stalo dan
gaus karalystėje su Abraomu, 
Izaoku ir Jokūbu; o karalystės 
vaikai bus išmesti laukan".

(Mato 8:11, 12)

Dr. B. Paulius, O. P.
Mielasai Skaitytojau: 

Kristui atėjus į šį pasaulį, visi žmonės bendrai ■

tikybos atžvilgiu buvo pasidalinę į dvi nelygias par
tijas. Nedidelė Izraelio tauta (semitai), būtent Pales-: 
tinos žydai sudarė monoteistinę partiją, tikinčią į vie
ną Dievą; visos kitos tautos bendrai sudarė polyteis- 
tinę partiją, stabus garbinančią pagoniją.

Išskiriant prekybą, izraelitai vengė pagonių drau
gystės; niekuomet nesėdo su jais valgyti prie to pa-!

soje pamini pranciškonų dar
bus lietuvių tautos kultūrai.

Ketvirtasis skyrius, kurio 
antraštė — Už jūrelių, už ma
relių — yra pašvęstas Ameri
kai. Ten pirmajame straipsnyje 
— Lietuvybė Amerikoje — žy
musis užjūrio lietuvių spaudos 
veteranas Jonas Kmitas — 
Prel. Dr. K. Urbonavičius įdo
miai rašo apie lietuvybę šioje 
šaly, apie jos nusilpnėjimo 
priežastis jaunosios kartos tar
pe. apie gimtosios kalbos reikš
mę ir apie priemones jai išlai-į 
kyti. Prel. Jonas Balkūnas la
bai išsamiai kalba apie Ameri-' 
kos lietuvių katalikų veiklą, 
akcentuodamas jos 
reikšmę religijai, 
lietuvybei, 
mutis savo 
žodį apie

■

įdomi knyga
Pačtomis pirmosiomis 1950 puošta dail. VI. Vijeikio vinje- 

mdtų dienomis išėjo iš spaudos temis.
Tėvų Francikkonų išleistas Antrasis skyrius pavadintas 
metraštis. Tai yra didelio for----- Dievas mūsų Prieglauda, a-
mtto 224 puslapių knyga, ku- pima keturis ilgus straipsnius, 
rioje žymūs mūsų tautos žino- kurių pirmajame J. E. Vysk, 
nūs pasisako įvairiais šių dienų V. Padolskis iškelia klausimą 
klausimais, o rašytojai duoda bei dvasininkų reikšmę žmoni- 
savo kūrybos. (jai, o ypač dabar lietuvių tau-

įtai. T. Dr. B. Grauslys, O.F.M., 
Ši knyga padalyta į penkis savo straipsnyje kalba apie 

skyrius. Pirmasis pavadintas— Kristaus didybę Dievo planuo- 
Šventieji Metai, ir jafne randa- se. Prof. Juozas Girnius rašo 
me šio jubiliejaus proga išleis- apie tikėjimo ir netikėjimo ko
tą Šv. Tėvo raštą arba bulę, vą mūsų
Jo maldą ir Prėl. Prano Pen- mas tuo klausimu gilių ir ori- 
kausko istorinio 
straipsnį apie jubiliejinius me- Dr. A. Maceina labai įdomiai 
tus, kuriame jisai labai išsa- apibūdina komunizmą, palygin- 
miai kalba apie jų pradžią, damas jį Kainui, kurio esminės 
reikšinę ir tikslą. Tame pačia- žymės yra neapykanta Dievui, 
me skyriuje paduodama dar ii- žmogui ir žemei.
ga eilė reikšmingų datų, turin-| Trečiajame skyriuje — Lie
čiu sąryšio su 1950 metais. Po tuva, Tėvynė mūsų — rašo J. 
jų eina kalendorinė dalis, pa- E. Vysk. V. Brizgys apie lie-

dienomis, patiekda-

pobūdžio ginalių minčių. Pagaliau Prof.

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 tuojau s gausit/ 
puikų Angliškai-Liėtuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadvoy So. Boston 27, Mas*.
Šiuomi siunčiame $.......  ir prašome atsiust

mums Angliškai-Liėtuvišką Žodyną.
Vardas.....;—

didelę 
kultūrai ir;

ALTo pirm. L. Ši-' 
straipsnyje taria

Amerikos lietuvių Į 
vienybę kovoje dėl Lietuvos! 
laisvės, o T. Justinas Vaškys. 
O.F.M., šiame skyriuje trumpai 
nušviečia pranciškonų įsikūri
mą Jungtinėse Valstybėse bei 
jų užsimojimus ateičiai.

Penktasis skyrius — Sveti
mais keliais — apima tremties 
gyvenimą Vokietijoje. Jame 
lietuvių katalikų sielovados 
tvarkytojas kan. F. Kapočius 
paduoda įdomių žinių apie mū
sų tremtinių religinį veikimą 
svetimoje žemėje, o rašytojas 
Paulius Jurkus labai išsamiai 
kalba apie liet, tremtinių kul
tūrinį gyvenimą, detališkai iš
keldamas visas jo apraiškas, 
būtent dainą bei muziką, plas
tinį meną, literatūrą, mokslą, 
spaudą, švietimą ir organizaci
jas. Perskaičius šiuos straips
nius, susidaro aiškus vaizdas, 
kiek daug lietuviai tremtiniai 
dirbo ir kiek jie tose sunkiose 
aplinkybėse padarė. Šio sky
riaus pabaigoje dar prabyla: 
prof. Dr. J. B. Končius. Savo] 
straipsnyje — Lietuvių trem
tinių emigracija — BALFo pir
mininkas supažindina visuome
nę su tremtinių emigracijos ei
ga bei tolimesniais jos galimu
mais.

I Šalia šių straipsnių metraš
tyje randame beletristikos ic 
I>oezijos. Ten bendradarbiauja 
šie rašytojai: J. Aistis. Bern. 
Brazdžionis, K. Bradūnas, St.

i Būdavas, K. Grigaitytė, F. Kir- 
I ša. J. Kruminas, Nelė ,Mazalai- 
j te, H. Nagys, A. Nyka - Niliū- 
inas, Alė Rūta. A. Vaičiulaitis 
ir M. Vaitkus.

Be to. ši knyga gausiai ilius
truota. Viršelis, visų straipsnių 
antgalviai ir skyrių pavadini- 

VI. Vijeikio.
ir 

pa
su

'••••<

Tarptautinis Kriminalistas
X __ -- ______—

Visi dori žmonės apkaltina Staliną, 
Nurodo jo smurtus, klastas.
Kad užimtus plotus išplėšia, nualina 
Ir kemša nelaisvėn tautas.

Ganydavo Gruzijoj ožius ir asilus,
O kartais deglųjų bandas;
Paskui iš našlių jis išspausdavo ašaras, 
Svaidydamas i vyrus bombas.

Galop įsibrovė į valdžią vyriausiąją
Ir Kremliaus gyvena rūsyj;
Parodo pasauliui galybę žiauriausiąją. 
Jį prakeiksmu keikia visi.

Jis ant Lietuvos, kaip koks meškinas užgulė 
(Jis mėgsta silpnuosius pasmaugt);
Ir viską burliokišku sutrempė užkulniu
Ir liepė tautybę išraut.

Sodina gerus piliečius į kalėjimą
Ir tremia, marina visus;
Jis ardo dorovę, naikina tikėjimą
Ir pragaro sėja vaisius.

Švytruoja visur savo durtuvu kruvinu
Ir žudo senus ir mažus;
Ir Mauroja, teršia batu savo purvinu 
Lietuvių švenčiausius jausmus.

Seniai būtų metas iau jam išsikraustyti
Į Sibiro šaitas erdves,
Kur tremtiniai dreba ledo sukaustyti. 
Kentėt jų kančias, kol padvės.

Bet Kremliuj gyvena jisai apsisaugojęs 
Gausiais kaukaziečių būriais, — 
Geriausiais pažįstamais, su kuriais augo jis, 
Nepasitikėdams kitais.

Tačiau jį pasieks ranka Dievo Aukščiausiojo, 
Negelbės nė joks politruks;
Nebeišvaduos nuo mirties, kurie klausė jo, ' 
Iš teismo baisaus neištrūks.

Ir baimė sukrės nelaimingąjį Staliną:— 
Kokia staigmena negera!
Jis manė, kad jįjį nuteist nebegalima,
O Dievas ir teismas yra!...

Kaip jis atsakys, vieną sielą turėdamas, 
Už tiek milijonų mirčių?...
Bet kipšas džiaugsmingai į jį bežiūrėdamas, 
Jau nešis i vietą kančių...

Dėkoja "Darbininkui"
Už Prisiųstus 1950 Metų 

Kalendorių

J. K.

“Darbininkas” atspausdino 1950 m. kalendorių 
dviem spalvom, kurio kiekvieną mėnesio puslapį puo
šia skirtings paveikslai. Sekmadieniai ir šventadieniai 
pažymėti raudonomis skaitlinėmis; pasnykai pažymė
ti žuvelėmis.

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

Mrs. Arnic, Hartford, Conn., 4.10
Mrs. Teofile Kavaliauskienė, New Britain, Conn. 3.00 
Rev. Povilas Sabulis, Hartford, Conn. 
Mrs. George Kasacavage, Exeter Boro, Pa. 
Mrs. Agnės Yankus, Detroit, Mich. 

j A. Yanku, Detroit, Mich.........................................
■Ann Yenalitis, Minersville, Pa..............................
(Pranas Janulevičius, South Boston, Mass. 
Ignas Rakauskas, Waterbury, Conn.................
Kazys Jaųeliunas, Toronto, Ont. Canada 
Andrevv Simmons, VVindsor, Conn. 
Mrs. Ursula Kirkutis, VVilkes-Barre, Pa. 
Juozapas Jodeijka, Phila., Pa. ........................
Karolina Gabrienienė, East Millinocket, Maine 
Mr. Simonas Kvederis, Pittsburgh, Pa. 
Antanas Vanagas, Dayton, Ohio 
Mrs. Uršulė Jasukaitis, Netvark, N. J. 
John Goldng, New Haven, Conn. .....................
V. Jancys, Boston, Mass.
Bronius Vėžys, Chicago, III...................................
Anna Bataitis, Worcester, Mass. 
Ignacius Kodis, Miami Beach, Florida 
P. Gaulys, Brooklyn, N. Y.......................................
H. Brazaitis, Nevv York, Brooklyn, N. Y. 
Peter Yankauskas, Haverhill, Mass. 
Julius Belsky, Haverhill, Mass. 
Gasparis Jackson, Haverhill, Mass. 
Peter Svirskas, Haverhill, Mass.
V. Vaznis, Nevv Britain, Conn...............................
Peter Jasukevich, South Boston, Mass. 
Rev. J. Prunskis, Chicago, III. 
Ona Kalishauskienė, Brockton, Mass. 
Katrina Kaminskiūtė, Simsbury, Conn. 
Mr. B. Palby, W. Roxbury, Mass.
W. Morkus, Hartford, Conn...................................
J. Tamašauskas, Schenectady, N. Y..................
John Peckis, Detroit, Mich....................................
Mrs. P. Babravičius, Norvvood, Mass.
Anthony Raugalas, Holyoke, Mass. ...............
Magdalena Valukevičienė, Nevv Britain, Conn. 1.00 
Mrs. Rose Roland, Camden, N. J.
Ona D. Rėkus, Baltimorc, Md. 
John Taparauskas, Lavvrence, Mass. .................
Juozas Augys, VVaterbury, Conn. 
Antanas Klevas, VVaterbury, Conn. 
Pranas Kuzminskas, VVaterbury, Conn. ..............
Petras Jokubauskas, VVaterbury, Conn. 
Pranas Jurkšaitis, Seymour, Conn. 
Antanas Lengvinas, So. Boston, Mass...............
M. Mažeika, Phila., Pa................................................
Mary Brazauskienė, Cleveland, Ohio 
Mrs. Louis Batulevitz, VVarehouse Point, Conn. 
Mykolas Andruskiavičius, Lovvcll, Mass. 
Wm. Stanulonis, Nevvton Falls, Ohio 
Mr. J. Jokubauskas, Montreal, Que, Canada 
S. Leinertas, Detroit, Mich........................................
Peter Belis, Terryville, Conn. 
Mrs. Charles Grigas, Pittsburgh, Pa. 
Mr. Peter Merovich, Pittsburgh, Pa. ..................
Mrs. Mary Gailus, East VVeymouth, Mass............
Mrs. Mary Chelkonas, Springfield, Mass. 
F. A. Condrot, Phila., Pa............................................
Pranas Didjurgis, Pittsburgh, Pa. ........................
Ant. Rezgevičius, South Boston, Mass. ...............
V. Zukevičius, South Boston, Mass. 
M. Šilinienė, Otsego, Mich........................................
Jurgelas family, Hempstead, N. Y.
M. Sitkus, East Hartford, Conn..............................
Rozalija Vitonienė, Cleveland, Ohio 
J. Salucka, Bbockton, Mass....................
Antanas Radukinas, Haverhill, Mass. 
Antanas Marciulonis, Haverhill, Miss. 
Pranas Macius, Haverhill, Mass.
Jonas Jaruševičius, Haverhill, Mass......................
Antanas Buitkus, Haverhill, Mass. ........................
Ant. Vainius, ISaston, Pa. .............................
Mrs. Jugasia Grigas, Chelsea, Mass. 
Mrs. John Bernardo, Fittsfield, Mass. 
Adolfas Kasperskas, Paterson, N. J. 
Joseph Turauskas, Phila., Pa. ..............................
E. Laužikaite, Phila., Pa.
F. Radzevičius, Brockton, 
P. Maccrnienė, Brockton. 
Aukštikalnis, So. Boston, 
P. Bcmotavičius, So. Boston, Mass. 
M. Cepolunis, VVorccster, Mass. 
Mary Forticrr, VVatcbury, Conn.
J. Mikaila, Detroit, Mich. 
Mrs. J. Sadusky, Mahanoy City, Pa.
K. D. Urbonas, Alliance, Ohio 
John Sutkus, South Boston. Mass.

Nuoširdžiai dėkojame už paramą.
“Darbininko” Administracija.

2.00
... 1.80

1.50
.... 1.45

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

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

.....  1.00
1.00 

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

Išvykstančių lietuvių į Jung
tines Amerikos Valstybes — į 
New York uostą 1950 m. sau
sio mėn. 19 dieną laivu “Gene
ral Greeley” sąrašas.

Indriulis, Petras į 
Aleksandravičius. 

Ocęan Gate, N. J.
Ašoklis, Zenonas 

Illinois.
Barvydis, Antanas 

Illinois.
Barvydis, Stasė į 

Illinois.
Gavėnia. Alsbieta, 

Chicago, III.
Girkšas,

Mass.
Ilčiukas, 

Cicero, III.
Jurštas,

Iowa.
Kislauskis. Bronisl., Irena. , 

i Irena, Henrikas į Milford, De- 
iaware.

Lukoševičius. Jonas, Sigitas 
į Chicago, III.

Pilinka. Ona į Baltimorė. 
Md.

Puplesis, Petras į Cleveland. 
j Ohio.

Rugevičius, Stanislav, Aldona 
į Chicago, III.

Sneideraitis. 
burg į Pleasant Grove, N. J.

Dobilas. Jonas į E. Chicagoj York, N. Y. 
Ind.

Dragunevičius, Vitalis į West 
Hartford, Conn.

Idzelis, Jurgis, Mata. Vilius, 
Gertrūda, Guntherr į Etna, 
New Yok.

Jonaitis. Juozas, Marija, Vy
tautas į Goodmann. Wisc.

Jonauskas, Vaclovas, Vitas. 
Romana į Chicago. III.

Phila., Pa. 
Aleksas į

I
i

.O,

Jonas

Anna

j

i

į Lewis-

mai piešti daij. 
Tekste — gražūs lietuvių 
svetimtaučių dailininkų 
veikslai, skulptūros arba
tekstu turinčios sąryšio foto
grafijos. Knygą redagavo T. 
Dr. L. Andriėkus, O.F.M.

Šis turiningas metraštis iš
leistas Tėvų Pranciškonų Šven
tųjų Metų ir Lietuvos vergijos 
dešimtmečio proga. Jo kaina— 
$2.50. Užsakymai siunčiami 
šiuo adresu: Franciscan Fa- 
thers. Kennebunk. Port. Maine.

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

.... 75

....  71

.... 50
50

.... 50
50
50

. 50
....  50

50
50
50
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50
50
50
50

..... 50

..... 50

....  50

..... 50

....  50

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

Jonikas, Viktorija.
Waukegan, III.

Kalvaitis, Gustavas, 
Ashland City, Tenn.

Karnočius. Vincas 
ton, Me.

Kilčiauskas, Jonas į Roches- 
ter. N. Y.

Kleiza, Pranas, Marijona, Ni
jolė, Vidas, Jūratė į Hudson, 

į Chicago, N. Y.
Krosniūnas, Stasys, Irena, 

Algimantas, Jūratė, Ramunė į 
S. Carolina.

f

Marė į; Leleiva, Edvardas į Ozone 
j Park, N. Y.

Chelsea,' Liutkevičius, Feliksas, Anta
nina, Gintautas, Rimvydas, Vy
tautas į Norwood, Mass.

Maila, Albinas į Logan, Utah. 
Malonis, Kazys į Chicago, III. 
Moigis, Algirdas, Vera. Vili

mas į Chicago, III.
Nasvytis, Algirdas į Cleve

land. Ohio.
Naujokas, Jonas, Ona, Irena, 

Marija. Gintautas. 
Montvideo, Minn.

Parakininkaitė, Ona j 
don, lova.

Pavlovas, Jurgis į New 
N. Y.

Puodžiūnienė, Joana,
Paulius, Dieth-j mantas į Maspeth, L. I.,

! Andrušienė, Jadvyga į

Į Ramanauskas, Kostas, Apo
lonija į Oak Lawn, III.

Raugas, Balys, Marija, Va
lentina, Marija į Omaha, Neb- 
raska.

Ringys, Richardas
Chicago. Indiana.

Underys, Jurgis.
Valinčius, Albinas į Elmhurst. 
Violička, Romas. Matilda j 

West Hannover, Mass.

j Durand,

Anicetas j

Chicago,

Marija. Poteris į

Maria j Sioux City,

j
Įžangoje skaitome šiuos žo-> 

džius: “Leidėjai nori, kad šis į 
metraštis pasiektų kiekvieno' 
lietuvio pastogę ir 1950 metais 
įneštų į ją nors mažytį šviesos 
spindulį”. Reikia tikėtis, kad 
tai tikrai įvyks, nes knyga tiek 
savo turiniu, tiek išorine forma 
verta skaitančios visuomenės 
dėmesio. B.G.

Jonas j

Shel-

York,

Algi- 
N. Y.

New

j East

Mass.
Mass.
Mass.

Kada sekta nėra stipri, 
! ji reikalauja tų pačių tei- 
jsių, kaip katalikai; bet, 
kada ji jau yra įsigalėju
si, ji juos persekioja, kiek 
tik gali, vardan laisvės.

G. Palau, S.4.



Penktadienis, Sausio 20, 1950

BALF o Direktorių Suvažiavimas

nepasitenkinimas ir dezorgani
zacija.

6) Sukelti lėšų tremtiniams, 
kurių atvykimas priklauso nuo 
galėjimo sumokėti kelionės iš
laidas nuo uosto iki gyvena
mos vietos.

7) Atvykusieji tremtiniai pri
valo atsilyginti išlaidas už ke
lionę nuo uosto iki gyvenamos 
vietos toms
kurios jiems pakreditavo. To 
nepadarius 
naujai atvykstantiems 
niams.

8) Pareikšti Arkivyskupui 
John T. McNicholas padėką už 
suteiktą per BALF-ą lietu
viams tremtiniams materialę

j pagelbą.
9) 

j ganus 
tuvos 
lėtų 
teikti

Kun. Prof. J. B. Končius,
BALF Direktorių Tarybos 

vardu.

organizacijoms.

laiku, kenkiama 
tremti-

I

Tokių asmenų emigracijai pa
sibaigus, liks apie 4,000, ku-! 
rių visa viltis pašalpoje. Visų 
lietuvių pareiga tuos žmones 
šelpti ir neleisti jiems žūti be 
priežiūros tarp svetimųjų.

l Išklausius Sekretorės N. Gu- 1

svarstė ir 
įvairius klausimus, 

su imigracija, įkur- 
šalpa. BALF-o Pir- 
Kun. Dr. Juozas B. gienės. Imigracijos ir Įkurdini-; 

direktoriams mo Komiteto Pirmininkės A.“ 
Komite-

6

NORWOOD, MASS.
“Darbininko” Redakcija

vo sekančio turinio laišką:
Didžiai Gerbiamas Pone 

daktoriau,
Jūsų redaguojamame “Darbi-

Ra-

Taigi ir lietuviai turės savo 
atstovus miestelio susirinki
muose.

BROCKTON. MASS
Sausio 9 d. staiga širdies li- 

(ga mirė Aukštikalnis Antanas, 
ninke” Nr. 98 1949 m. gruodžio(Velionis yra kilęs iš Lietuvos, 
mėn.
nutė 
Man 
buto 
p.p. Eabilai, kaip buvo žinutėje 
minėta, bet mano seserys Ona 
Šarkienė gyv. Dorchester’yje 
ir Veronika Žiedelienė gyv. 
Roslindale’j, pas kurias aš su 
šeima ir atvažiavau. Pp. Val- 
mienei ir Babilaitei suradu- 
sioms mano žmonai ir dukteriai 
darbus, o p.p. Babilams pasiū
lius laikiną pastogę, apsigyve
nome Norwood’e.

Su aukšta pagarba,
Pranas Zaranka. kad ir jis tvarkingai vestų ū- 

• kį po jo mirties, nors jis taip 
staigios mirties tuo tarpu ne
laukė. Buvo pašarvotas pas lai
dotuvių direktorių 
Funeral Home, 741 
St.

Velionis priklausė 
V. Kaman- Kazimiero pašalpinės

Re-

30 d. buvo patalpinta ži- 
neatitinkanti tikrenybę: 

ir mano šeimai darbo ir 
garantijas parūpino ne

Biržių apskr., Vabalninko par., 
Baibokų kaimo. Amerikon at
vyko 1910 m. Velionis paliko 
didžiame nuliūdime žmoną Ve
roniką Aukštikalnienę - Saka
lauskaitę, tris sūnus: Antaną, 
Bronislovą ir Jurgį ir tris mar
čias, kadangi visi trys yra ve
dę. Buvo geras katalikas, tei
singas. visų mylimas žmogus, 
tvarkingas ūkininkas, kuris 26 
met. gyveno ūkyje, kurį turėjo, 
526 Quincy St., Brocktone. Lyg 
nujausdamas savo artimą mir- 

•tį, tą patį rytą sutvarkė ūkio 
; knygas ir įspėjo savo sūnų,

Prašyti ate tinkamus or- 
įsteigti Vokietijoje Lie- 
Konsulatus, kad jie ga- 
lietuviams tremtiniams 
juridinę pagalbą.

Š. m. sausio 14 dieną. Hotel šiai negalintieji išvažiuoti dėl 
McAlpin, Netv Yorke. įvyko ligos, senatvės bei invalidumo. 
Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo Direktorių visuo
tinas susirinkimas. Šiame susi
rinkime direktoriai 
nagrinėjo 
susijusius 
dinimu ir 
mininkas
Končius padarė 
pranešimą apie nuveiktus dar- Devenienės, Našlaičių 
bus per paskutiniuosius 3 mė-’to Pirmininkės J. Trečiokienės, 
nesiūs. Jis pabrėžė, kad ypa-. Revizijos Komisijos Pirmininko 
tingai turime susirūpinti tais St. Gegužio ir kitų pranešimus j 
tremtiniais, kurie, ne dėl savo, įr išsitarus direktoriams buvo j 
kaltės, negali išemigruoti ir tu- priimti vienbalsiai šie svarbes- 
ri likti ir toliau Europos sto- nieji nutarimai: 
vykiose. Jo pastangomis buvo; 
gauta 
NCWC 
lynės 5 
nos.

Atsilankęs Į direktorių susi-į bei (tobūvio būtų skiriama bent 
rinkimą NCWC direktorius po 5% pajamų BALF-ui. 
monsinjoras Edward E. Swans-j 2) Pagyvinti BALF-o skyrių: 
trom užgyrė BALF-o organi-Į veiklą. Pritraukti daugiau nau- 
zacijos veiklą ir nuojielnus. Jis jų narių. BALF-o organizacija 
užakcentavo, kad jeigu lietu- turi pasiekti nors 10,000 narių, 
viai sugebėjo atsikviesti iki i 3) Visos Tremtinių draugijos^ 
šiol virš 16,000 lietuvių, tai yra ir kitos tremtiniams šelpti or-' 
pasėka gražaus ir vieningo ganizacijos kviečiamos persi-Į tį pinigus per kitus, 
bendradarbiavimo BALF-o su organizuoti į BALF-o skyrius- 
NCWC ir kitomis organizaci-i ir prisidėti ne tik prie tremti- 
jomis. j nių šelpimo, bet ir prie atvyku-

Susirinkme dalyvavo tik ne- šiųjų įkurdinimo. Vienybėje 
senai atvykęs iš Europos Lie- bus stiprybė! 
tuvių Tremtinių Bendruomenės 
Centro Komiteto Pirmininkas skyrių, steigti naujus, 
p. Balys Vyiiaudas, kuris labai“ 5) Įsąmoninti visuomenę, kad: 
vaizdžiai apibūdino tremtinių' centralizuotas šalpos vykdy-i 
būklę, pabrėždamas, kad BAL- mas per BALF-ą yra geriau-! 
F-o veikla šalpos darbe ypatin- sis, ir pigiausis. šelpimas at- 
gai dabartiniu metu pasidarė skirai asmenų bei grupių iš su-' 
svarbi. Sveikesnis ir darbinges- rinktų visuomenės pinigų nepa-' 
nis elementas išemigravo. Li- siekia tikslo, nes vieni gaus, o 
ko atrankos likučiai, dažniau- kiti negaus ir per tai įnešamas

i

1) Tikslu sukelti daugiau pa- 
per jamų tiek reikalingų šalpos rei-

GREENFIELD, MASS

Lietuvos nepriklauso-

Šv. Kazimiero šventės
Yakavonis
No. Main

tremtinių šalpai
drabužių 50 tonų, ava- kalams kreiptis į visas organi- 
tonas ir muilo 212 to- zacijas

i

Trečiadienį, sausio 25 d. 6:30 
v. vakare p.p. Steponkevi-

Prelatas Ig. Kelmelis z

i
it 
it 
i! 
it 
i;
I(t 
i‘ 
i! 
i!

ar
kad nuo kiekvieno parengimo įvyks LDS 113 kuopos susirin- mėm 22 d., 

kimas.
Kviečiame visus narius jame 

dalyvauti ir užsimokėti už laik- ‘ Apeigas atliks 
raščio “Darbininkas” prenume- ---- ’-----
ratą 1950 metams. Jeigu kas 
dėl kurių nors priežasčių ne- salėje ruošiamas 
galėtų į susirinkimą atvykti,! 
prašome priduokite už laikraš- 

kad juos 
galėtume persiųsti į “Darbi
ninko” Centrą. Stenkimės visi 
“Darbininką” skaityti ir suras

ki nors po vieną naują skaity
toją.

Msgr. Ig. J. Kelmelio iškil- kon. Čia atvykus, ne lengves-
veikėjus prašanLčių namuose, 187 Comvoy St. minga Investitūra įvyks sausio niais keliais tenka siekti savų^į

4) Kur dar nėra BALF-o I
A. Dėdinas, rast.

WATERBURY, CONN

PARAMOUNT Clf ANEK 4 iluNDEREK I
Vieninteliai Brocktono Drv Cleaners su Mothproofing į

F Patarnavimu <
P (Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) <•;

Marškiniai gražiai išplaunami <
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME

Offisas ir Plant Krautuvė į
550 Warren Avė., 766 Main St. a
Tel. 736 — BROCKTON. MASS. — Kampas Grove St. tį

Vietinis Federacijos skyrius 
rengia 
mybės paskelbimo — Vasario 
16 ir
minėjimus. Kada ir kur įvyks 
bus paskelbta vėliau. į

Muzikas - varg. ” ” 
įtauskas pažadėjo sudaryti gra- Vardo draugijų. Buvo 
žią meninę programą.

4 vai. po pietų, tikslų. Dienomis darbas, vaka- 
Švč. Trejybės Lietuvių parapi
jos bažnyčioje, Newark, N. J.

> J. E. Newark 
arkivyskupas Thornas Joseph 
Walsh. 6 vai. vakare parapijos 

banketas su 
programa, dalyvaujant iš pla
čiosios Amerikos sukviestiems 
svečiams. 10:30 prieš pietus iš
kilmingu sumą laikys patsai 
Monsignore.

Susipažinkime su prelato gy- N. J., New Philadelphia, Pa., 
venimu ir darbuote. Prelatas ruošia vaikus prie Pirmos Šv. 
gimė 1882 m., liepos, mėn. 30 Komunijos, organizuoja Vy
ri., Lietuvoje, Kapčiamiesčio čius, padeda klebonams įvai- 
parapijoje, Navikų kaime. Jo rioje veikloje, 
tėveliai, Kazys Kelmelis ir E-! 
Iena Beliavičiūtė, buvo sąmo-1 
ningi katalikai, susipratę lietu- 
viai, veiklūs kovotojai už Lie- P° misijonierius, vikaras ir or- 
tuvos teises Rusijos carų prie- ganizuodamas ateivius europie- 
spaudos metais. Jųjų sūnus Ig-įčius’ darbavosi Menesttee, Mi-

.... . . ... “r'hicran Sacrinaiv Mir»h Grand

Rapids, Mich., Bay City, Mich. 
Newark Vyskupas J. J. O’Con- 
nor, 1921 m. parsikviečia savon 
vyskupijon ir paskiria vikaru 
Elizabeth, N. J. 1922 m., vasa
rio 1 d. skubotu Vyskupo raštu 
paskiriamas ir siunčiamas į 
Newark, N. J. Švč. Trejybės 
Lietuvių parapiją.

«
Čia jis pereina kryžiaus ke

lius, iki sutvarko parapiją, ap
valo ją nuo besibraunančių 
klaidatikių, komunistų ir kitų 
katalikybės bei tautybės 
kintojų ir kenkėjų. Gerų 
nių padedamas, išmoka 
skolų .padarytų pirmiau, 
žiai ir meniškai išpuošia bažny
čią, sutvarko salę, atremontuo
ja kleboniją.

Nanticoke, 
Kolegijoje 

vėliau Šv.
Orchard

Pa., U-
Valpa- 

Marijos 
Lake,

rais kursai 
niversiteto 
raišo, Ind., 
Kolegijoje
Mich., kurią baigė 1911 metais 
“cum Įaudė”. Tais pačiais me
tais įstojo Kunigų Seminarijon 
Šv. Cyriliaus ir Metodijaus, Or
chard Lake, Mich. Būdamas 
klieriku, įvairiose parapijose, 
kaip Plymouth, Pa., Newark,

Sausio 22 d., 1 vai. po pietų
Šv. Juozapo parap. senosios 

i mokyklos patalpose įvyks LDS 
! 5-tos kuopos susirinkimas. Na- 
i^utr^^ly^tL^rpi^o-;^^8 šias ypatybė pavelde- 

i les, ypač kurie dar nesate su-' J° savo tėvelių ir aktyviai 
mokėję nario mokestį ar už, 
laikraštį “Darbininką”, kuris! 
jus lanko du kartu savaitėje.
Kviečia valdyba.

BumeliusTIMKEN 

OIL HEAT
O A«« CONOCIONimC. Oi RuRNACfS
O«l *Olt*S O«l IU»NING WA1(t

Mes Instaliuojame Visokios Rūšies Aliejumi
Šildomus

Brockton 0’1 Heat., Ine
27 Legion Parkvvay 

Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 323

Jį. ’ Sekmadienį, sausio 22 d., 6 
Ji-1 v. 30 min. vakare Šv. Juozapo 
jį i parapijos salėje įvyks didelis 
X ; koncertas, kurį ruošia Litua- 
čnistikos Kursų Komitetas. Pro-

“ gramoje dalyvauja: Vilniaus 
_ operos solistas — baritonas 

Stasys Liepas, solistė daininin- 
j kė M. McGrath. Kauno operos 
S dirigentas Vyt. 
g Programoje lietuviškos 

liškos daines, lietuvių 
kompozitorių kūriniai 
rų arijos. Po koncerto 
kiai ir užkandžiai. Teks 
tas — retenybė. Tad nepraleis
kite progos pabūti dainos ir 
muzikos meno vakare.

Marijošius. 
ir ang- 
ir kitų 
ir ope- 
bus šo- 
koncer-

11 m. amž. Bobby Lotvell, Montoursville, Pa., 
klūpo nuliūdęs prieš savo motinos kapą, žinoda
mas, kad čia ilsisi tikrasis jo Santa Člaus.

prie Šv. 
ir Šv.

“Darbi
ninko” skaitytojas ir rėmėjas.
Laidotuvėse dalyvavo daug vė- 

sausio 16 dieną' lionies giminių ir pažįstamų, 
valdininkų ir (Buvo daug gėlių ir atlaikyta 

šv .Mišių. Iškilmingas gedulo 
, . .....j su seleetme-' šv. Mišias atnašavo kun. Kil
nus. Buvo septyni kandidatai.' mas. Buvo palaidotas Kalvari- 
Išrinkti Clement A. Riley ir jos kapuose. Lai būna jam len- 
Walter J. Dempsey.

Pažymėtina, kad 
pirmą kartą rinko 
miestelio susirinkimą. Iki šiol 
visi piliečiai galėdavo dalyvau
ti miestelio susirinkimuose, bet 
mažai ateidavo. Turėjo ką nors 
daryti, kad visi piliečiai būtų 
atstovaujami miestelio susirin
kimuose. Miestelis padalintas į 

Kiekvienas

Pirmadienį, 
įvyko miestelio 
susirinkimo atstovų rinkimas.

Šį kartą rinko

l gva šioji Amerikos žemelė, jo 
šį metą sielai amžinoji ramybė. Jo li- 

atstovus į kušiai žmonai ir artimiesiems 
užuojauta. W. Baniulis.

į |
j Kunigu buvo įšventintas 1916“® distriktus.

birželio mėn. 24 dieną. Kai-'taktas pagal gyventojų skai-

pasireiškė gyvenime.
Pradžios mokyklą baigė sa

voje Kapčiamiesčio parapijoje. 
Aukštesnio mokslo sėmėsi pri
vačiai mokydamasis ir Seinų 
mokyklose. Sunkiai dirbdamas 
fizinį darbą ir kruopščiai siek
damas mokslo, turėjo mintį ir 
norą būti kunigu, pasišvęsti 
Dievo garbei ir žmonių gerovei. 
Tačiau jo siekiai įvykdomi ne 
savo tėvų žemėje, bet tolimoje ’ 
Amerikoje. Sesuo Marijona 
1901 metais pasikviečia Ameri-j

I 
ii 

! 
i I

čių rinko savo atstovus, 
išrinko 129 atstovus.

Distriktas 6 yra So. Nor- 
wood, kur daugiausia gyvena 
lietuviai, sirijiečiai, italai, len
kai ir kiti. Taigi to distrikto 
piliečiai išrinko tris lietuvius— 
Fred Babel, Fred Kručą ir 
Juozą J. Paznioką. Taipgi iš
rinko Harry L. Butters, select- 
maną, ir adv. Walter J. Goto- 
vich, kurie yra vedę lieutvai- 
tes.

į

d..Sekmadienį, sausio 22 
2:30 po pietų senosios mokyk
los patalĮ>ose įvyks Putnam se
selių rėmėjų Gildos susirinki
mas ir kortomis lošimas. Pra
šoma visus dalyvauti.

SCRAHTON, PA.
Rengia Lietuvos Nepriklauso

mybės minėjimą
vėl artinasi
kurią prieš
metus buvo paskelbta

Vasario 16 
trisdešimt

Šmotienė ir P. Jokubauskas. 
Bufete patarnaus J. Žemaitis, 
V. Urbonas.
Klevas. J.
Šamberis;
Mary Fortus; prie durų Mary 
Kašėtaitė. Bilietus pardavinės 
komisija. Koresp.

K. Dapkus, A. 
Laudenskas, A. 

drabužius priims

Sausio 8 d., 3 vai. po pietų 
įvyko Šv. Onos bažnyčioje visų į 

.Waterbt:ry šv. Vardo vyrų,“ 
draugijų bendros ] 
kuriose dalyvavo ir lietuvių Šv. 
■Vardo Draugija.

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

sakoma, geras ir dėl 
varymo. Kiniečiai ir

sulio. Yra

nie- 
žmo- 
daug 
gra-

Visą laiką nuoširdžiai darba
vosi ir darbuojasi, ypač dabar- 
“ tiniu mūsų tautai sunkiausiu 
metu, lietuvių tautos ir Lietu
vos gerovei. Tik jo dėka dau
geliui tremtinių buvo nušluos
tyta veide ašara, daugelis pa
teko šion šalin. Atvykusiems 
visokeriopai padeda, vadovau
damasis Dievo ir tėvų žemės 

j meile.

I
“akmenėlių
“Korėjiečiai turtuoliai ir varg- 

pama os,;(jjenjai šitas šaknis vartoja per 
Cit’llTT'lll « • a • • * « «

Tą patį vakarą šv. Juozapo 
parapijos maršalkų įvyko va
karienė.

Vasario 11 d. Šv. Juozapo 
parap. auditorium įvyksta LDS 
5-tos kuopos šokiai. Yra pa
kviesta gera orkestrą. Tai yra 
rengiama dėl jaunimo, bet at
ras čia malonumo ir senesnieji. 

{Rengimo komisijon įeina: Nei- 
' la Meškūnienė, Sopranienė,

šimtmečius kaipo kokį stebuk
lingą vaistą arba apsauga nuo 
visokių ligų ir jaunystės palai
kymo. Ginseng šaknų nereikia 
nei kept, nei virti jos lengva 
sukramtyti ir nuryti kaip sal-l 
dainį; jos nėra priklios nei kar-, 
čios. Kaina: svaras $20.00, pu-i 
sė svaro $10.00, kvoteris svaro) 
$5.00, šitos šaknys niekad ne
buvo pigios dėlto, kad jas sun-Į 
ku užauginti. Užsakymus 
siunčiam į namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway

So. Boston 27, Mass.

pri-

Bažnyčios vyriausybė įverti
no pasišventusio kunigo darbus 
paaukštinimu, nepamirš ir lie
tuvių tauta savų geradarių bei 
jos gelbėtojų.

Ilgiausių Metų prelatui Ig. J. 
Kelmeliui.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944 

207 PARK BUILDING 
Worcester, Mma 

275 Main St, Webster, Mana.

DtL PASTATYMO PAMINKLŲ 
Atsilankykite pas

Gate ūt» Monument Co.
GRANITE MEMORIALS

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

Norintieji pas mus atvykti, telefonuo- 
kite Nashua 4251. TransportaciJa 

dykai, nežiūrint, kad nepirktumėte.

Jau
,. diena, 
dis- i . .dvejus 

yįso Lietuvos Nepriklausomybė.
", Šioji sukaktis rengiamasi iš-

1 kilmingai paminėti Scrantone. 
Prelato J. Miliausko rūpesčiu 
buvo sudarytas rengimo komi
tetas, kuris tuojau ėmėsi dar
bo. Komiteto pirmininkas yra 
P. Putirskas, vice pirm. J. Stir
na, sekretorius J. Noreika ir 
iždininkas J. Kveragas.

Į Minėjimas įvyks sekmadienį, 
vasario 19 d. Bažnyčioje tą die- 

,ną bus atlaikyta suma už Lie- 
jtuvą. Po pietų 3 vai. minėji- 
mas Junior High School, esan

čioj šalia bažnyčios. Jau yra 
I pakviesti žymūs kalbėtojai. Be 
to, numatyta įdomi programa.

Po to, 6 vai. vakare, parapi
jos salėje ruošiama vakarienė. 

Scrantono ir apylinkių lietu
viai prašomi kuo gausiau daly
vauti šiame minėjime. B.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 6VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vlce-Pirmininkė—B. Gailiūnienė,
8 VVinfield SL, So. Boston, Mass. 

Prot. RaM — Ona Ivaškienė,
440 E. 6th SL, So. Boston. Mass. 

Finansų RaM — B. Cūnienė
29 Gould St. W Rorbury. Mass 

Tel Parkuay - 1864-W 
Iždininkė — Ona Šiauria.

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

11 Springer St., So Boston. Mass 
Kasos GL—Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H SL. So. Boston, Masa 
Draugija savo susirinkimus laiko ka* 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pa* pmtnkohj raAtininke

•V. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininką* — Viktoras Medonis.
21 Sanger St., So. Boston. Mass. 

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis.
684 Sixth SL. So Boston

Protokolų Rašt. — Kazys Rusteika 
206 L St.. So. Boston, Mass.

Fin RaSt A
I4O E Sixth St So 8o«t<>n Msis. 

Iždininką*—Stasys K Grigą na vičius 
699 E. Seventh St S Boston Mass.

Maršalka - Jonas Taikia
i 787 Broadvvay. So Bruton. Masa 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią sekmadienj kiekvieni- mėnesio, 
2 vai. po pietų Parapijos sa'ėj, 

492 E 7th St.. So Boston Mass

Visais draugijos reikalais k’-cinki- 
tės pas protoimbi raštininką

A.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas.

251 W«t Broadway,

Pagamina gerus lietuviškus pie
tus. užlaiko geriausį alų, vyną it 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

1 4

South Boston. Mass-.i--------

§

t! 
?!
?!

£
*! 
?!
§ 
?!
?!



Penktadienis, Sausio 20, 1950
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ŽINUTES Jėzus buvo tas pats vakar, , 
yra šiądien ir bus rytoj. Jo 
gerumas, jo širdis ir norai te- 

Jis labai gei-LriKinte. Šv. Raštas sako L bįra jje patyg. jįg labai gei- I 
“Pas jį atnešdavo taip pat vai- vaikelius didžius ir mažus 
kų, kad jų prisiliestų. Tai ma- turėęį prje savęs ir šiandien 
tydsmi, mokytiniai barė juos. į gali mus prie

savęs? J
O gi per jo mokslą — jo pa- ] 

žinimą, mes galime prie jo pri
siartinti - prisiliesti. Į

Šiam kilniam tikslui Seserys 
mokytojos veda katekizacijos 
kursus lietuvių ir anglų kalbo
mis visiems vaikams, kurie ne
lanko parapijinės mokyklos, 
sekmadieniais, po vaikų šv. 
Mišių, 9 v. r.

Tiems vaikams, kurie nenori 
ar negali atsilankyti mokytis 
katekizmo sekmadieniais, yra' 
vedami katekizacijos kursai,' 
šeštadieniais, 9 v. r., parapijos 
salėje, 492 E. 7th St.

] Tėveliai leiskite vaikelius eiti 
prie Jėzaus: pažinti Jį, mylėti 
Ji?

Jėzus gi pasivadino juos ir ta
rė: Leiskite vaikus eiti pas ma
ne ir neginkite jiems, nes to
kių yra Dievo karalystė. Iš tik
rųjų, sakau jums, kas neprii
ma Dievo karalystės, kaip kū
dikis, neįeis į ją”.

DAKTARAI

I 
f 
i

i

Atminimai, šeštadienį, prieš 
aštuntą valandą, bus giedamos 
egzekvijos ir Mišios atminimui 
Juozo, Povilo ir visų mirusių 
šeimų Gailiūnų ir Daugviečių.

Maždaug pusėje devintos va
landos atsibus egzekvijos ir 
Mišių auka atminimui advoka
to Juozapo Gailiaus.

Šeimos daro šiuos atminimus 
ir prašo savo prietelių 
melsti už minimuosius.

Pirmadienį, 8 v. r. bus 
mos šv. Mišios už adv.
Gailių, užsakytos advokato An
tano Jankausko.

Šio šeštadienio vakare, bus 
pamaldos Bažnyčios Vienumo 
Oktavos, Vyčių Whist Party ir 

.Basketball Ratelio žaidimas su 
|Šv. Vincento parapijos rateliu, 
So. Boston High School’ėje, 
11:30 v. Parapijos mokyklos 
vaikučių būrys dainuos per 
dio WOP.

pasi-

laiko- 
Juozą

ra-

Šv. 
d.,

PAMMimAS

A. + A.

. A”
* 4 E M

’ J

K,-

*

Juozas B. Gailiui
mirė sausio 22 d., 1949 m., gyv. 28'Verdun 

St., Dorchester, Mass. Iš profesijos buvo ad
vokatas, real estate ir apdraudos agentūros 
vedėjas. Buvo katalikas ir pavyzdingas lietu
vis, nuoširdus katalikiškų ir tautinių*įstaigų 
rėmėjas. Taip pat buvo nuoširdus rėmėjas 
laikraščio “Darbininko” ir Lietuvių - Radio 
Valandos.

Palaidotas iškilmingai sausio 26 dieną iš 
Šv. Petro lietuvių par. bažnyčios Šv. Juozapo 
kapinėse.

Velionies paliktą gerą vardą ir įsteigtą 
real estate ir apdraudos biznį perėmė jo my
lima žmona Marijona ir šeimų, 317 E Street, 
So. Bostone.

Metinių mirties sukaktuvių proga, velio
nies nuliūdusi žmona Marijona Gailienė ir jos 
šeima užprašė šv. Mišias, kurios bus atnašau- 
jamos šeštadienį, sausio 21 d., 8:30 vai. rytą 
Šv. Petro lietuvių par. bažnyčioje, So. Boston, 
Mass.

Kviečia gimines ir bendrai visus daly
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti už a. a. Juozo 
B. Gailio vėlę.

Neapsigaukite!

7

POETAI-TAUTOS DAINIAI

Literatūros ir muzikos vakaro 
išvakarėse

davo 
tuo 

rašy-

leisti vakarą, geriau susipažin
ti su jų darbuote ir tikslais. J- 
žanga tiktai 50c. Rap.

Svarbus Susirinkimas

IVANUS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadvay 

SO. BOSTON, MASS. 
Office Tel. SOuth Botton B-O94B

Bes. 37 Oriole Street
West Roxbury, Masa

TEL PA—7-1233-W

Dar primeaame, kad.
Kryžiaus Katedroje, vas. 5 
3 v. p.p. Jo Ekscelencija Arki
vyskupas Richard J. Cushing, 
D. D., suteiks Sutvirtinimo Sa
kramentą. Norinti šį sakra
mentą priimti, tesikreipia prie 
savo parapijos kunigo.

Didelis pasiaukojimas. Būrys 
tremtinių nepasitenkindami-vie- 
šomis vakarinėmis mokyklomis, 
pirmadieniais, nuo 7:30 v. iki 
9:30 v. vakarais, susirenka Šv. 
Petro parapijos Paminklinėn 
mokyklon. Čia Bostono Konser
vatorijos studentė panelė Ple- 
vokaitė išdėsto jiems lietuviš
kai ko jie nesupranta angliškai, 
vakarinėse viešose mokyklose. 
Panelė Plevokaitė apart savo 
pamokų turi daug kitų darbų. 
Ji daro didelį pasiaukojimą be
mokydama neapmokamai mūsų 
tremtinius.

1 
!
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Pristatome Alų ir Toniką i 
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir i 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite

BOBIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St, Tel. SO 8-8141, Sn. Boston, Mara. |

i
!
!

I

Užsisakyito Tetiko Pm 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
* Kainos prietsamos.

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

Tel Dedham 1304-W
PRANAS GERBUSIOS, Namų TeL Dedham 1304-R

!

Juo tauta turtingesnė 
dvasinėmis vertybėmis, 
daugiau ji turi poetų ir 
tojų. Lietuvių tauta yra davusi
daug poetų ir rašytojų, kurie 
liudija savo tautos kūrybingu
mą ir genialumą.

Mes turtingi liaudies daino
mis, kurias sujiosmavo pati 
liaudis, arba užmiršti liaudies 
poetai. Greta jų dainuojame 
daug dainų, kurių autoriai yra 
žinomi. Muzikali poezija davė 
įkvėpimo kompozitoriams pri
taikyti muziką. Mes savo dai
nas dainuojame su pamėgimu, 
būdami pakilioj nuotaikoj ar 
liūdesy. Mes grožimės jų mu
zika ir žodžiais. Už tai mes e- 
sam dėkingi muzikams ir poe
tams, nes dainose mes ieškome 
nusiraminimo ir dvasinio paki
limo. Dainos mums teikia gra
žiausių prošvaisčių. Jos mus 
stiprina. Tas pats pasakytina 
ir apie giesmes.

Šį sekmadienį South Bostone 
įvyks didelė šventė. Literatū
ros ir muzikos vakare pamaty- nybę, nejausti žemės po kojo- 
sime kelis mūsų žymius poetus mis...
ir rašytojus. Kasdieniniame 

[■gyvenime jie yra kaip ir visi mas tokio 
žmonės, su tokiais pat rūpės- vakaras South Bostone. Ši gau- 
čiais ir vargais. Kaip žmonės si lietuvių kolonija turi progą; 
jie mus nenustebins. Bet kaip pasirodyti, kad ji domisi gra-į 
tautos dainiai — suteiks mums žios gimtosios kalbos poezija,' 

I į didelę dvasinę prošvaistę. Jie kad ji myli savo dainius.
I mus bent kelioms valandoms Ed. K.

didelio
Ežero”.
70 bal-

Stasė Daugėlienė pasižymėju
si dainininkė solistė, gyv. Man
chester, N. H., dainuos litera
tūros ir muzikos vakare š. m. 
sausio 22 d. 3 vai. p.p. Muni- 
cipal svetainėje, So. Boston.

Sekmadienį, sausio - Jan 22 
d., 1950 m., 3:00 vai. p.p. ‘Dar
bininko’ patalpose įvyks LDS 
1-mos kp. metinis susirinkimas. 
Bus rinkimas 
metams 
lai.

LDS 
šė, kad
įvyks So. Bostone birželio me
nes/ ir kviečia mūsų kuopą 
rengti Seimą. Taigi šiame susi
rinkime tuo reikalu turėsime 
pasitarti. Valdy ba.

ir kiti
valdybos 
svarbūs

Valdyba

1950 
reika-

piane-Centro
ateinantis LDS Seimas

VYKSTA 1 F LOKIO \

Pp. James ir Sofija Strigū- 
nai, gyv. So. Bostone.' sekma
dienį savo gražiu ir nauju au
tomobiliu išvyks į Floridą 
leisti žiemos atostogas.

- P-nas James Strigūnas 
stambus biznierius, geras
tūrinių, labdaringų įstaigų, lai
kraščio “Darbininko” rėmėjas. 

Linkime pp. Strigūnam stip
rios sveikatos ir geriausio po- , 

] ilsio. Rap.

privers užmiršti pilką kasdie- j
- - -

pra-

yra 
kul

GRABORIAI

Rodos, kad tai bus bene pir- 
masto literatūros į

HARVARDO UNIVERSITETAS 
PAS LIETUVIUStčinsko kompoziciją “Esi Dan- 

' gau” (Barnardo Brazdžionio
Kai kas nepastebėjo “Darbi- žodžiai) ir Žilevičiaus 

ninke” kelių eilučių pastabą grožio “Anoj Pusėje 
apie Šv. Petro parapijos choro Dabar choras turi virš
koncertą įvyksiantį sausio 29 sų. ^ . .
d. Patrick Gavin mokyklos au-' Todėl, visus meno ir dainos t-ininkus, atvykusius žaisti 
ditorijoj, South Bostone, 3 vai. mėgėjus tenka tik persergėti— 
po pietų. Bet kaip teko sužino- neapsigaukite nejsigyję tuoj' 
ti, kad jau apie 400 tikietų yra bilieto, kol dar galima gauti, 
išparduota tam koncertui. O iš 
viso jų tebuvo padaryta 600. 
Todėl neapsigaukite, koncerto 
dieną galite jų visai nebegauti.

Šis koncertas bus pirmas vie-' 
šas pasirodymas salėje naujai 
ir pagrindiniai pertvarkyto ir 
papildo naujomis jėgomis 
parapijos choro, 1 
naujojo vargonininko profeso
riaus Jeronimo Kačinsko.

Koncerto solistai bus žymiau
si Vilniaus Operos dalyviai, 
būtent, p-lė Kristolaitytė ir p. 
Liepa, baritonas.

Choras dainuos beveik visas 
naujas čia dar negirdėtas dai
nas. Jų tarp ir paties prof. Ka-

I 
! 
!

Dainos Mėgėjas.

Nepraleiskite Progos

PAROS SKELBIMAI
ŠL BL M - BURUM

Dorchesterio Amer. Liet 
Klubas sausio 21 d., 8 vai. vak., 
1810 Dorchesterio Avė., rengia 
ŠURUM-BURUM su užkan
džiais ir gėrimais. Visiems už
tikrinta “good time”. Rengėjai.

! 
! 
!

Šį penktadienį, sausio 20 d. rašo K. Merkiui: “This match 
So. Bostono Lietuvių Piliečių will decide the league. May the 
klube, 309 E St.. matysime better team win!” 
Harvardo universiteto šachma- Lietuviai žais tokiame sąsta- 

i su te: P. Tautvaiša, K. Merkis, K.( 
lietuviais dėl Bostono pirmeny- Sandargas, A. Keturakis ir V. i 
bių. Kubilius. Atsargoje: adv. P. Ši-;

I 
V. V.1

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass

4OSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas D.eną ir Naktj 
Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių .Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naku 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

Šios rungtynės yra lemiamos, monis- 
tiek Harvardui, tiek lietuviams, 
nes nuo jų pareis, kas bus Bos
tono 1949/50 pirmenybių nu
galėtojas.

Harvardas antrame pirmeny
bių rate puikiai pasirodė. Jis 
laimėjo prieš Lynn 3’i -l1/-: ir 
Newtoną 4'/ū - o su Boyls
ton sužaidė lygiomis 2’A - 2Vž.

Lietuviai gi laimėjo
Boylstoną 3-2, bet rungtynių 
rezultatas su Lynn, pagal Ly
gos sprendimą yra 3-2 Lynno 
naudai. Pirmame susitikime su 

I Harvardu, kaip atsimename, 
lietuviai laimėjo 3-2.

Harvardui šios 
bus paskutinės, 
teks dar sužaisti 
kitą penktadienį.

Harvardas šioms rungty
nėms ypatingai ruošiasi, jie ža
da atsivežti šachmatų laikro- . ...
džius, kad apsaugojus rungty-: vyčiai kviečia

Rungtynių pradžia 7:30 
Įėjimas laisvas. YAKAVONIS

runeral Home
741 No. Main St.

Brockton, Mas*.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas

Patarnavimas Dieną tr Nakt; 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1M0

Į Šachmatininkų 
Susirinkimą 

kuris įvyks šį šeštadienį, 
šio 21 d. 3 v. p.p. 
lietuvių parapijos 
kviečiami 
šachmatų 
pajėgumo 
pastovus
kų vienetas So. Bostone.

Kas turi, prašomas atsinešti] 
savo

Š. m. sausio mėn. 29 d. 6 vai. 
vakare. Lietuvių Piliečių klubo 
salėje, E ir Silver St kampas, 
įvyksta LRKSA 94 kuopos, j jėgomis J r

vadovaujamo naUJų narių Pagerbimui, smagi 
i vakarienė - bankietas. Bankie
to globėja ir vyriausia šeimi
ninkė Genovaitė Razvadauskie- 
nė deda visas pastangas, kad 
vakarienės svečiai skaniai pa
valgytų ir visi būtų patenkinti! 
lietuviškais koldūnais. Links
masis bankieto šeimininkas 
Stasys Griganavičius žada sve
čius smagiai pavaišinti ir ne
leisti jiems nuobodžiauti. Daug 
staigmenų ir naujienų: kepu
raičių valsas ir gėlių polka, į- 
domios dovanos. Programoje 
sutiko dalyvauti l Naujosios 
Anglijos vyr. organizatorius 
prof. Vasiliauskas, kuris tars 
sveikinimo žodį. Kauno operos 
solistas, jau spėjęs gražiai už
sirekomenduoti, Vytautas Ba- 
kūnas. Jam akomponuoja mu
zikė Anelė Januškevičienė. Fel
jetonistas ir rašytojas 
nas Gustaitis, ir dar 
negirdėtas Čiuri usnies 
blio dalyvis Pranas 
kuris piemens rageliu padūduos 
keletą liaudies dainelių, kas 

Ijums primins Lietuvos laukus, 
j Prašomi visi, jauni ir seni, iš 
arti ir toh, nepraleiskite pro
gos ir atsilankykite į šį smagų 
bankietą, atsilankę — nesigai
lėsite.

k 94 kuopoj labai daug naujų 
narių ir jie žada naujo įnešti ir 
vakarienėje. Nesakau sudiev, 
bet iki pasimatymo.

Bankieto bilietus galima gau
ti pas rengėjus ir “Darbininko” 
administracijoje. Benas narys 

Senas narys

ANTR., SAUS. 24
S;SO

BOSTON
OANCE THEATRE I

MARK RYBB 
EMB.Y FRANKEL

Modernitkų Šokiu Duetas 
BOSTON 

KONSERVATORIJOJE 
31 Hemenway Street

S4dyn4>: >3.00 - S2.4O - >1.50 (>• taks.) 
Dabar Conrervatory ir Filene’s 
ISraAykit< tekius Borton Daac< 

Thtetre vardu.

Res.SOE-372® BOB-4E1S

UlnUailMn i mini ai v vv. 
k MOVERS — 

Insured and 
Bonded 

£ Lacal A Long 
I ■ Diatanca 

Moving

326 - 328 W. Broadoay
SO. BOSTON, MASS. Į ‘

prieš

atvykti 
mėgėjai, 
žaisti.
lietuvių

4 
sau-

So. Bostono] 
mokykloje, I 

visi lietuvių; 
nežiūrint jų 
Bus įkurtas] 
šachmatinin-]

I

šachmatus. I

rungtynės 
o lietuviams 
su Newtonu,

Liet. Vyčių 17-ta 
Algirdo Kuopa

šeštadienį, sausio 21, L. Vy
čių 17-tos Alg. kp. VVhist Par
ty įvyks 7-tos gatvės pampi-; 
jos svetainėje. South Boston. ] 
Mass. Pradžia 7:30 vai. vak. Į 

i visus tremti-; 
nes nuo nebaigtų partijų. To- nius ir bendrai visus lietuvius 
liau, jų kapitonas W. H. Watts atvykti ir kartu su Vyčiais pra-

W A I T T
FUNERAL HOME

80 Emerson Avė 
Brockton, Mass

Edward J.Waitt 
(VVaitokūnas) 

Laidotuvių Direktorius •» 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplvčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

Anta- 
niekam 
ansam-

Petraitis,

Casper's Grožio Salionas
NUPIGINO

Ilgalaikį Sušukavimą
$10 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 eapertai.

CAROLINE CASPER, Prop.
CASPER’S BEAUTY SALON

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

Tel. SO. -8-4645

WAITKUS
rUNERAl HOM*

197 Webster Avė..
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius tr 

RaLsamuotoja*
Notary Public

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

Kaino? *n» pačios u > ritus 
miestus

Reikale šaukite; Tel. TR-6-6434 I
ZALETSKAS

FUNERAL HOME
564 East Broadvvay

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

Graboriai ir Balsamuotojal 
Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia termenlms Dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. SO S-0615 

•Outh Boston 8-260*



Penktadienis, Sausio 20, 1950
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Su novenos lankytojais pa

raštinė

Vis dėlto geriau, — atsakė. 
— Jau turiu darbą ir uždirbu 
du kariu tiek. Visą savo ket
vertą vaikučių atvedžiau į Šv. 
Alfonso mokyklą. Buto, tiesa, 
dar neturiu. Tuo tarpu priglau
dė dėde Butkus. Už tai jam e- 
su labai dėkingas.

Lietuvos Operos solistės Ju
zės Augaitytės ir pianistės Ga
linos I Jonienės koncertas įvyks 

1 sekmadienį, 
v. vakare 
salėje, 851 
parduodami 
mo.

Programoj opeių arijos, lie
tuviškos dainos ir fortepijono 

: garsių kompozitorių veikalai, 
išklausoma apie Skambins pianistė Gal. Leonie- 

• 'nė. Koncertas žada būti visa
pusiškai įdomus.

sausio 22 d. 7:30 
Lietuvių svetainės 
Hollins St. Bilietai 
salėje ir prie įėji-

. ......................... _ - 8

NAUJAS “AIDŲ” NUMERIS

TIKRIEJI SIEKIAIPa- 
šiais 

mėn. tik šių 
proga pasiųsta

šioje bažnyčioje ir 25,000 laiškų, 
antros kun. dr. L.I Per metus i"' 

įšventinimo sukaktu- 30,000 išpažinčių.
| Baltimorės miesto Katalikų 
Informacijos Centras pažymi, 
kad arti pusės atsivertėlių 
vo atsivertimą priskiria šių 
venų lankymui

Reikia pasakyti, kad visą

sukaktuvės buvo pa- 
au- 
sa- 

No-

sa- 
no-

or-

kas 
kas
No-

neturi

MANO TĖVELIS

l

Mano tėvelis buvo kalvelis, 
Ok tiku, ok tiku buvo kalvelis.
Kalė per dieną, žagrelę vieną, 
Ok Ūku, ir tt.

Už tą žagrelę gavo skatiką, 
Ok tiku, ir tt.

Jau kuris laikas kaip Kana- vaisių, kad yra sutartas laiki- 
dos lietuvių centrinės organiza- nųjų organizacinių komitetų 
cijos tariasi Kanados Lietuvių tinklas visoje Kanadoje, visose 
Bendruomenės suorganizavimo vietovėse, kur yrą bent kiek 
reikalu. Provincijose, kur ne- lietuvių, ir ypač, kur yra lietu- 
buvo įsteigtų dviejų organiza- viškų organizacijų. Todėl labai 
cijų KLT ir KLS-gos skyrių, keistai nuskambėjo Winnij>ego- 
lietuviai nelaukdami centrų su- Manitobos lietuvių veikėjo at-^^^y8- 
sitarimų organizavosi 
ten kur tų organizacijų skyriai zacijas, 
yra, laukiama 
komiteto nurodymų.

(kai kuriais atvejais net ir 
daugiau) ar nuolatiniais talki
ninkais jis dirba ir bažnytinį 
darbą. Šitai pasako viską!

Dieve, laikyk uolųjį kunigą
nenuilstamu geroje sveikatoje dar ilgus me- 

dr. L. Mendelis, tus ir laimink jo darbus!

Altoriaus ir Rožančiaus 
Moterų Draugija

Sekmadienį 22 sausio šaukia 
savo metinį susirinkimą, po 
kurio parapijos salėje ruošia 
pasisvečiavimą. Labai kviečia
mos įstoti į šią Draugiją nau
jakurės moterys.

Iš kaimo į miestą
Galima pastebėti, 

tiniai, atvykusieji 
persikelti 

dienomis į
atsikėlė K. Gelažius

patys, sišaukimas į tautiečių organi- 
kad jos ir dabar dar 

organizacinio nesugeba rasti bendros kalbos 
ir negali sudaryti bendros or- 

Tačiau organizacinio komite- ganizacijos”.
to darbai neina taip sklandžiai j 
ir greit. Įdomu, kas 

'trukdo tuos nutarimus greičiau komitetams organizuoti 
padaryti ir instrukcijas išsiųs-' priimtos 
ti apygardų komitetams suda- išsiuntinėtos, 
ryti? “N. Lietuvos” 1 nrJ_ — ‘
KLCT Sp. ir Inf. sk. rašo: j būtų toks komitetas ir Winni- 
“Šios pastangos davė* jau tiekipege seniai sudarytas. Neteko

lai skamba puikiai, tačiau 
gi ten neparašyta, kur ir kada L. org. 

buvo 
instrukcijos ir kam 

Jeigu jas būtų 
nrJgavę. T. ir S-gos skyriai, tikrai

Kiekvienas Aidų numeris — sai politikas Prof. J. Brazaitis 
tai nemaža knyga. Ir užtat savo straipsnyje “Antras veik- 
šiuo metu, kada mokslinė kny-'smas prasidėjo” pasisako, ko- 
ga iš viso pas mus nebepasi- kius uždavinius jis teikia trem- 
rodo, kiekvienas “Aidų” nume- ties emigracijai. Dr. A. Balti
ns veltas specialaus dėmesio, nis savo straipsnyje “Žmogaus 
Šiomis dienomis Ameriką {ja- krizė ir krikščionybė” filosofiš- 
siekė Nr. 25. Ir jame yra to- kai sprendžia mūsų, dienų nu- 
kių studijinių straipsnių į ku- krikščionėjimo problemą. D J. 
riuos reikia atkreipti mūsų Vaišnoros, MIC., straipsniu pa- 
skaitančios inteligentijos dėme- minimas J. E. Vysk. P. Bučio 
sį. jubiliejus.

Turiu visų pirma mintyje Nemažai šiame numeryje 
dvi originalias lituanistines duota ir dailiosios literatūros, 
studijėles. Tai mūsų kalbininko Jonas Grinius šiame numeryje 
Dr. P. Joniko straipsnis 
dėl rašome aukštaitiškai?” ir ties dramą, 
poeto bei kritiko Alfonso Ny- Radvilaitei, 
kos - Niliūno studijėles “Nepri- duoda savo pasakinės 
klausomos Lietuvos poezija”

Dr. p Jonikas savo eilėraščių yra davę 
p! straipsnyje atsako mums klau- Kėkštas, V. Jonikas 

simą, kokiu istoriniu keliu su- kas.
siformavo mūsų rašomoji kai- Recenzijų skyriuje 
ba, o A. Nyka - Niliūnas ana- pasisakoma dėl trijų paskutinio 
lizuoja mūsų didžiojo poeto J. meto veikalų. A. Maceina re- 
Aisčio kūrybą.

Be šių 
nių tame 
duoti dar 
pobūdžio

“Ko- jau užbaigia savo didelės apim- 
skirtą Barborai 
Paulius Jurkus 

poemos 
Juodvarnių” ištrauką. O savo 

poetai J. 
ir J. Me

išsamiai

Vaikai sutūpę ridiką* lupo, 
Ok tiku...

Už tą skatiką pirko ridiką, 
Ok tiku, ir tt.

" L j"**** •

L . |
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cenzuoja naująjį Psalmyno ver- 
lituanistinių straips- timą, J. G. Miliušis aptaria K. 
pat numeryje yra Bradūno poeziją, o A. Gražiū- 
trys kiti aktualaus nas pasisako dėl paskutiniojo 
straipsniai. Žinoma- P. Tarulio novelių rinkinio.

-----------------------------Ypatingai aktualus yra ir
iki išol girdėti, kad panašūs apžvalgų skyrius, nes jau ke- 
komitetai būtų suorganizuoti, lintame “Aidų” numeryje .ak- 
kur nors kitoje lietuvių koloni- tyviai jame dalyvauja pats mū- 
joje. Čia ir norėtųsi paklausti, 8ų didysai filosofas Prof. Dr. 
ar ne demagogiškai siekiama A. Maceina. Ir šiame numeryje 
vienybės? Ar už nugaros nėra yra pora ypatingai aktualių 
paruoštų naujų planų? Žinoma, apžvalginių pasisakymų. “At
būtų geriau, kad Tarybos sky- mestojoje apžvalgoje” nurodo- 
riai nieko nelaukdami patys su ma, kokia privalo būti krikš- 
juos palaikančiomis organizaci- čioniškoji šelpimo dvasia. O ap- 
jomis tokius komitetus sudary- žvalgoje “Neatgailėję " 
tų. Toliaus rašoma: “Bet kas griežtai, 
nesidės, težino taipgi, kad Ben- pasisako 
druomenė bus įgyvendinta, o! (iš kairės ir iš dešinės), kurie 
kas nenorės į ją dėtis, tie visi J savo laiku išdavę tautą, šian- 
liks už jos ribų”. Tokiu pasisa- dien vėl jai siūlosi vadais lyg 
kymu tikrai rašytojas gali kon
kuruoti su Vilniaus “Tiesos” 
publicistais. Jis tikrai pamiršo, 
kad mes dabar gyvename lais
voje Kanados žemėje, ir dole
rius gauname užsidirbti savo 
rankomis, be to, turime visišką 
laisvę pasirinkti tą ar kitą lie
tuvišką organizaciją, kurios 
pagrindiniu uždaviniu būtų ne 
savo politinio arkliuko dresi
ravimas, bet tikroji, nuoširdi 
lietuviška vienybė, kokią ją su
prato Kanados lietuviai iki 
Kardelio atvykimo į Montrealį.

Savo netiksliomis informaci
jomis p. Kardelis nepadės vie
nybės įgyvendinti nei Winni- 
pege, nei kur nors kitur, nors 
jis ir kažin kaip kietai kovotų.

Syt. Buteliui.

žmonės” 
bet teisingai A. M. 
dėl visų tų žmoniųkad trem- 

į kaimus, 
į miestus. 
Baltimorę 
su žmona

Dvejos sukaktuvės
Pereitą sekmadienį, 15 sau- laikomas susirašinėjimas: kas 

šio, savo bažnyčioje turėjome mėnuo bažnyčios 
dvejas sukaktuves: tą dieną siuntė apie 2500 laiškų, 
suėjo lygiai 15 metų nuo pir- metais gruodžio 
mos Stebuklingojo Medalikėlio sukaktuvių 
novenos 
dvidešimt 
Mendelio 
vės.

Abejos
minėtos šv. Mišiomis. Jas 
kojo pats sukaktuvininkas, 
vo padėjėjų asistuojamas, 
venos sukaktuvėms pamokslą
pasakė arkivyskupo Kancleris, ganizacijos darbą atlieka pats

Novenos pamaldas šioje baž- vienas kun. dr. L. Mendelis. Be 
nyčioje įvedė kun. dr. L. Men- to, lygiomis su savo padėjėjais 
delis. Novenos laikomos 
pirmadienis (9 novenos) ir 
antradienis (5 novenos). 
venos jokių “atostogų”
— kas savaitė per 15 metų be 
pertraukos! Savo 
darbu kun. 
šias pamaldas nuolatos tobu
lindamas, sutelkė į jas didelius 
lankytojų būrius, išauklėjo 
joms meilę ir lankytojų uolu
mą, o Dievas laimino gausio
mis malonėmis. Šios novenos 
šv. Alfonso bažnyčią padarė 
Baltimorėje Švč. Marijos gar
binimo centru.

Kokis čia darbas atliktas ir 
toliau varomas, iškalbingai pa-' 
rodo skaičiai.

Kas metai novenų pamaldas stengiasi 
aplanko ne mažiau, kaip pusė Šiomis 
milijono žmonių.

Kas savaitė suteikiamas Ste- ir 4 mažamečiais vaikais,
buklingasis Medalikėlis 150-200 — Ar ne geriau buvo pasilik- 
naujų lankytojų. ti kaime? — klausiu atvykusį-

Per metus novenų pamaldo- jį. — Ten mažiau pavojaus 
se pasakoma arti 1000 pamoks- darbo netekti, sveikesnis oras 
lų. * šeimai, ypač mažajai.

Kas metai per novenų pamal- — Man geriausia tenai, —sa- 
das ar ryšium su jomis suren- ko K. Gelažius, — kur šeima 
karna apie 70,000 dolerių misi- gali būti sočiai pavalgius. Cky- 
jų reikalams, neskaitant kito- je gaudavau tik 80 dol. mėne- 
kiems reikalams aukų.

Petrą

ir ver- 
viena-

I

i 
t 
i

Juozas Kasiosios
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

GO? VVashington Blvd.
BALTIMORE 30 Md

-Tel. Lexington S595
Limos) nai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Naktj

siui. Žmona negali dirbti, nes
L
itj
I
į
i
i
!

turi su vaikais pasilikti. Taigi 
su 80 dol. sunku mano šeimą 
tik išmaitinti, jau nekalbant a- 
pie drabužį, kuris ant mažųjų 
taip dyla.

Oras,
geras daiktas, 
nebūsi, 
kučiams ir dvasiškai trošku — 
nėra nei katalikiškos nei lietu
viškos mokyklos.

O kaip čia einasi? — klausiu.

tęsė K. Gelažius, — 
bet juo sotus 

Be to, ten kaime vai-

i
I
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Kiekvienas Lietuvis Skaito
Vienintelį Pasaulio Lietuvių Kultūros Žurnalą

AIDAI
Nuo Spalių 4, 1949 Metų Mėnesinį

Kultūros Žurnalą

AIDAI
perėmė leisti

LIETUVOS PRANCIŠKONAI AMERIKOJE
yra vienintelis mėnesinis mokslo, literatūros bei 
meno ir visuomeninio gyvenimo žurnalas 
žadins tautinės kultūros kūrybą ir skelbs jos lai
mėjimus
bure aplink save visas mūsų tautos intelektualines, 
menines ir religines pajėgas
iki Nauiu Metų bus leidžiami Vokietijoje, nuo Sau
sio 1, 1950 — Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
redaguos redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žy

mių lietuvių mokslininkų, rašytojų ir kitų kultū
rininkų. Vyriausias redaktorius — rašytojas An
tanas Vaičiulaitis.
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.
redakcija: Ant. Vaičiulaitis, 2087 N. Main Avė, 
Scranton 8, Pa.

administracija: AIDAI, Kennebunk Port, Maine. 
Tel. 5

AIDAI

AIDAI

AIDAI

AIDAI

AIDUS

AIDŲ

AIDŲ

AIDŲ

Amerikos prekinis laivas Flying Arrotv, kuris, laužydamas naciona
listų paskelbtą blokadą, vežė komunistams prekes, matomas nuotrau
koje apšaudytas, su nugriautais stiebais ir smarkiai apgadintas neper- 
toliausiai nuo Šanghajaus.

Lietuvių Tautos Naikinimas- Politbiūro Planas
*5-

bus įvestas slaviškas raidynas Po 1944 m. faktinuoju Lietu- 
— abėcėlė. Lietuva yra šio e- vos gubernatorium yra VKP/b 
tapo išvakarėse. Muravjovo su- įgaliotinis Ščerbakov, o jo pa- 
manymas netrukus bus vykdo- dėjėjai yra “Ministerių Tary

bos Pirmininko pavaduotojai”: 
Pisariov, Mamajev ir Sokolov”. 
Visi jie yra generolo Lomaki- 
no patikėtiniai.

“Pilietinį auklėjimą” — t. y. 
agitacijos ir priežiūros darbą 
bei “galvosenos tikrumą”, pri
žiūri įvairūs biurų vedėjai: 

revoliucijos tiks- Ustianov, Siedov, Pozdniakov, 
šištikov, Vasilenko, Kisieliov 
ir kiti. j

Ekonominei eksploatacijai 
vadovauja “ministeriai” ir eks-f 
pertai — škodin, Liubimcev,' 
Sviečkov, Pavlov, Poleta jev,

Gromov ir kiti.
Kolchozinimo darbui vado

vauja SSSR kolchozinimo ko
misaras Sokolovas per savo į- 
galiotinj Lietuvoje, draugą Pi- 
sariovą. į

i Tautos naikinimo įsakymus 
' i gen. “Bartašiūnas”, 

majoras Gladkov. SSSR MVD 8e«- Kruglovo įga-
• į-

(Tęsinys)

Ketvirtoji grupė — “vietinis 
sovietinis elementas”. Vietoje, 
Lietuvoje, turi pasilikti tiktai 
vietinis kompartijos elementas, 
atidžiai išsijotas ir perkoštas, 
kuris sudarys tiktai apie 15% 
krašto gyventojų — visi kiti 
bus rusai ir “sovietiniai žmo
nės”. Krašte galės pasilikti iš
tikimi Komsomolo nariai mies
tuose, žymiai mažiau provinci
joje. Šie turės “pridaboti” kol
chozų, artelių ir fabrikų “ka
reivinėse” apgyvendintus pasi
likusius vietinius gyventojus. 
Gabesnieji Komsomolo “akti- 
vistai” “prikomandiruojami” į 
Rusiją perauklėjimui karo ir 
pramonės įstaigose. Sėkmingai 
išlaikę kvotimus ir MVD-MGB 
patenkinantieji komsomolcai - 
aktivistai grįš į kraštą jau 

'kaipo “poHtrabotniki” (politi- 
'niai darbininkai) ir atliks vie
ną iš dviejų užduočių: prida
bos “sov-lltovcus” (sovietinius 
lietuvius) arba vyks į užsienius 

■ prdpagandiniai - diversiniams 
uždaviniams.

mas.

KAS VYKDO “OPERACIJAS”

Skaitykite ir platinkite kate 
Hkišką spaudą — lai k rašt 
“Darbininką”!

niekur nieko. Šalia šių aktualių 
visuomeninių apžvalgų dar yra 
duotas Kun. Dr. V. Cukuro ap
žvalginis straipsnis apie Dosto
jevskio kūrybą, o dail. Igno 
Šlapelio apie dailininką 
Kiaulėną.

Tai štai kiek įdomios 
tingos medžiagos duota
me tik numeryje. Tai ir patei
sina mūsų aukštesnį teigimą, 
jog kiekvienas “Aidų” numeris 
nusipelno tokio pat dėmesio, 
kokio nusipelnytų mokslinė 
knyga, kuriai šiuo metu, deja, 
kelias į viešumą užvertas.

Tetenka šia proga dar kartą 
priminti, kad nuo Naujų Metų 
‘Aidai” bus jau leidžiami Ame
rikoje ir kad jau pats pasku
tinis laikas jiems užsisakyti ad
resu: “AIDAI”, Kennebunk
Port, Maine. Metinė prenume
rata penki doleriai, atskiras 
numeris, 50c.

Visi šie Politbiūro sumany
mai turi kryptį — ruoštis ka
nu. Tikslai yra revoliuciniai - 
imperialistiniai. Ne komunisti
nės revoliucijos, bet rusiškai - 
bolševikinės i 
lai.

1938 - 1939 m. Pabaltijo sek
toriams “Planavimo Biuro” 
teknišką “razrabotką” vykdė 
tautybinių reikalų “specas” ir 
“politrabotnikas” — aukšto 
rango draugas V. G. Dekano- 
zov. Tas pats, kuris likvidavo 
Lietuvos Respubliką. Lietuvos 
Kompartijai vadovauti Polit- 
biūras pasirinko Antaną Snieč- 

ir pirmuoju 
komisaru. Į

buvo 
NKVD

kų, kuris
Lietuvos
Faktinuoju NKVD darbo vadu yy^° 
buvo vyr. majoras <_______
Jisai gaudavo iš Maskvos ati- Jotinis, ir MGB Abakumovo 
tinkamus įsakymus ir jų vyk- galutinis gen. Jefimov. 
dymą pavesdavo Sniečkui. Tai
gi, paviršutiniai buvo išlaikyti

“nepri-,

(Bus daugiau)
Šis Politbiūro “planas” taiko

mas ne tiktai Pabaltijo kraš- Lietuvos komunistų 
tams, bet visiems vasaliniams klausomybė”. nes Sniečkus pa-' 
kraštams. Tai yra pagrindinis j sirašydavo pagrindinius įsaky-j 
“Sovtetekoje Stroitelstvo” pla- mus. Tas pats metodas šian- 
no elementas, “politiniai - vidu
jiniam bare”. Sovietų Sąjunga 
organiškai turi būti vienalytė 
ir turi sukurti “sovietinį žmo
gų". Ilgainiui \isoms kalboms paskirtis yra kitokia).

"Pranažystes Apie 
Pasaulio Pabaigą” 
Knygoje yra surinkta prana-

dien taikomas kitur, pav. Len- šų ir Paties Kristaus žodžiai 
kijoje “valdo” Bierutas, o fak- apie pasaulio artėjantį galą ir 
tinuoju gubernatorium yra Le- kaip jis baigsis. Knyga labai 
bedevas (Maršalo Rokosovskio gražiai išleista'ir paveiksluota; 

turi 111 puslapių. Kaina $1.00. |

KAINA —$3.50

Kreipkitės su užsakymu*.

ė-
■■GflKa

įvyksta SiancL 

Stebuklu, ?

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

SVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga 

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

DARBININKAS
366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.
--------------------------------------------J}------------------------------------




