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[ katalikiškos spaudos, ne- !;
J turi teisės vadintis geru 
’ j Bažnyčios vaiku.
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Rublio Pakeitimas Skau
džiai Paliete Kaimiečius : i—
Prof. Harrv Schwartz, 

rusų studijavimo tarybos 
narys iš Svraeuse Univer
siteto, pareiškė, vad Rusi
jos rublio pakeitimas 
skaudžiai palietė kaimie
čius.

Kaimiečiai sutan
oti nedėdavo i bankas, bet 
laikydavo pas save. Be to, 
ir valdžios •» buvo
daugiausia parduota kai
miečiams.

Kain 
žmonės,
liu^ nas save 
dešimt rublių 
na”ją rubb. 
kėjai beveik 
žiau aavo.

Mažiau nuostolių 
tie, kurie turėjo pinigų 
bankose. Vadinasi, turtin
gesniems ir Rusijoje ge
riau. o turtingesnieji yra 
komisarai, komunistai ra
šytojai. vaidintojai, ir 
bendrai visi, kurie sugeba 
prisilaižyti Stalinui.

I

Vandenberg Reikalauja Viešai 
Apkalbėti Marshallo Planą

Bet angelas jiems tarė... Nebijokite! Nes štai aš skelbiu iums dideli 
džiaugsmą, kurs bus visai tautai kad šiandien jums gimė Dovido mieste Iš
ganytojas, kurs yra Kristus, Viešnats...

“Linksmų Kalėdų, 
Naujųjų Metų” — i 
nomis milijonai žmonių taria ir 
rašo savo pažįstamiems. Tas 
kalėdinis linksmumas neįsivaiz
duojamas be žibučiais apkars
tytos eglutės, raudonai apreng
to, su pilnu maišu dieduko, do
vanų ir dovanėlių, skanių val
gių ir gėrimų. Sočiųjų pasau
ly visa tai taip įprasta ir “bū
tina”, kaip Padėkos dieną pri
sikirsti kalakutienos. Labai 
daugeliui žmonių, net ir taria
mų krikščionių, kalėdinių pa
pročių paviršutiniai blizgučiai 
atstoja ir pačią šventės pras
mę. Tokias Kalėdas ir taip 
švęsti, žinoma, gali visi: pra
dedant bet kuriuo laisvamaniu 
ir baigiant kovojančiu bedieviu.

Didžiosios idėjos mūsų žmo
giškoje tikrovėje daugiau ar 
mažiau nublukinamos bei su
prastinamos. šitos tragedijos 
neišvengė ir Mesijo žemėje ap
silankymo faktas, kai dabar jį ' 
prisimename iš amžių glūdų-j 
mos. Kada tylią valandą pasi-Į 
skaitai Jo Evangelijos lapus, 
juose išreikštos tiesos taip di
delės. Skaidrios. įtikinančios, i Sekmadienį, gruodžio 28 D.L.K. Gedimino klubo 
kilninančios. Kada pasigendi 3.30 vak pO pįetųt gv. svetainėje, 324 River St., 
krikščionybės t:—----’ - — - --- - -
pritaikymo mūsų dvidešimta- Į 
me amžiuje, vietoje evangeli- į 
nes dvasios dažnai randi tik! 
pigius surogatus, panašius i j 
tas visas 
kalėdinių

Jėzaus
lio gimimo sujungimas su sau
lės. šviesos grįžimo švente tu
ri gilią simbolinę prasmę. “Aš, 
šviesa, atėjau į pasaulį, kad 
kiekvienas, kurs tiki į mane, 
nepasiliktų tamsybėje” (Jon. 
12. 46). Kristus save vradina 
gyvenimo šviesa ir iš savo se
kėjų reikalauja, kad būtų švie-pa viešosios opinijos pasmerk- organizacija ir “Darbinin- 
sos vaikai. Tai ypatingai pa- tŲjŲ atodūsiais. moderniųjų kas” pradeda savo vajų, 
brėžiama šv. Jono, 1 
šio Jo mokytinio, evangelijoje, jčiųjų ilgesiu. Ir laukia: kada kurios 
Jis nori, kad toji dieviškoji mes. vadinamieji krikščionys, kun. Jonas 
šviesa Jo sekėjuose šviestų iki; išsinersime iš paviršutinių įpro- vadovybėje, 
laikų pabaigos. Jis apeliuoja į čių kiauto 
gerąsias žmogaus 
galias; Jis iškelia 
žmogaus sielos vertę; Jis tvir- lietuviškoje 
tina Dievo Karalystę esant 
mumyse. Savo didžiomis idėjo-' 
mis, savo heroišku gyvenimu' 
ir mirtimi, savo eucharistine I 
paslaptimi Jis pasižadėjo likti i 
mūsų tarpe. Savo sekėjus Jis 
įpareigojo Jam atstovauti 
šame žmonių gyvenime ir vi
sais laikais; Jo paveikslo ieš
koti ir Jį pagerbti Išganytojas 
patarė žmonėse, ypač mažutė
liuose. “Ką vienam iš jų 
rėte, man padarėte”...

, laimingų 
šiomis die-

R'1
žįr'O’^p nnsiios 
kurie laikė rub- 

namuose, už 
^avo vieną 

Bondcų 
pusiau

pir-
ma-

turi

Kviesti Įtakingus Asmenis Liudyti
«------------------------------------

Washington, D. C., gr.
22 — Senatorius Arthur 
H. Vandenberg, Užsienio 
Santykių Komiteto pirmi
ninkas, pareiškė, 1 
yra apsisprendęs 
galutino nedaryti 
grėsė dėl Europos atsta-j 
tymo programos, T 
bus toji programa viešai! 
išdiskusuota.

Prezidentas Truman Reika
lauja 17 Bilijonų Dolerių

DALYVAUKIME SVARBIUOSE < R AteDŲ švenčlų pro. 
PARENGIMUOSE

skaidrios.
Kada

tiesų praktinio Pranciškaus lietuvių par. Haverhill, Mass.
'svetainėje, Bradford St., svarbios ir įdomios pra- 
iLawrence, Mass., ir tą kalbos. Principaliu kalbė- 

1 pačią dieną, 7 vai. vakare, toju bus žurnalistas Ka- 
1' ------------------------------- - zys Čibiras, “Darbininko”

, kuris
Naujų Metų yra pasiruo
šęs vykti į Pietinę Ameri
ką. Taipgi kalbės ir kiti

Washington, D. C. — 
Prezidentas Truman, kal
bėdamas 

i kalavo, 
kol ne-Sijonų dolerių Europos 

atstatymo programai, 
j Spėjama, kad Kongre
sas užgirs Prezidento pla- 

Sen. Vandenberg sako.įną, nežiūrint to, kad kai- 
kad turi būti pakviesti į-įkurie respublikonai ir 
takingi asmenys, kaip priešinsis.
Stimson, Byrnes, Hooverį Šen. Taft kreipia dėmesį 
ir Baruch į viešą susirin- į respublikonų paruoštą 
kimą, kad jie pasakytų ir Kongreso priimtą anti- 
savo nuomones Europos infliacijos bilių. Jis sako, 
šelpimo klausimu. Jeigu kad tas bilius suteikia 
minėti asmenys savano- Prezidentui galią “sustab
dai nenorėtų ateiti, tai dyti visas principines in- 
Kongresas turėtų jiems fliacijos priežastis, jeigu 
įsakyti, sakė Vandenberg. jis tą norėtų padaryti.”

kad jis 
nieko 
Kon- Kongresui, rei- 

kad paskirtų 17

I

iga sveikiname visus LDS
; narius, “Darb i n i n k o” 
skaitytojus, bendradar-.

ibius ir rėmėjus ir linkime . ...»
Kūdikėlio Jėzaus palai- ; Austrija Paruošė Atsista- WESTERN UNION DARBININ
mos- Suklaupę prie Kūdi-i 
kelio Jėzaus kojų, melski-i 
me Jo ir mūsų pavergtai;

tymo Planą

lėles ir blizgučius ant 1 žmogiškų menkysčių ir svyra- redaktorius, 
atvirukų... vimų — jau neišdildomai matė

Į ir-patyrė, kas yra Kelias, Tie- 
Kristaus - Emmanue-'sa ir Gyvenimas. Jis yra mūsų 

tarpe ne tik kaip mokytojas, kalbėtojai.
'bet ir kaip vargstantis brolis.;
i Jis. tylusis, nematomasis, bet 1 Kalbų tarpuose bus pa-
' jaučiamasis šventosios Nakties rodyta gražūs ir įdomūs 
Svečias beldžiasi į mūsų širdis judamieji paveikslai (mo- 
tremtinių pagalbos šauksmu, vieš) ir išpildyta dainų 
žiūri į mus badaujančių kūdi- programa.
kių didelėmis akutėmis, prabv-i šiais parengimais LDS' 

;la viešosios opinijos pasmerk- organizacija ir 
moderniųjų pas” pradeda

mylimiau-1 vergų ašaromis, tiesos ieškan- LDS Akcijos Komisijos, 
... . ^..4.. T„ , pirmininku yra

Bernatonis,'
i

visus ateiti 
įdomių kai-; 

judamųjų;

atvirukų...

I
i l 

j Vienna, Austrija, gr. 22. 
ir kryžiuojama^ Lietuvai' šiomis dienomis val- 
laisvės ir neptfKiaūsomy-;džios įdaryta iš visų mi-' 

m me^sk*me J°, kad*vi-;nisterių taryba paruošė
1O‘ si lietuviai, išblaškyti po savo krašto atstatymo 

visą pasaulį, galėtų grįžti p]aną.
į savo mylimą tėvynę ir Nauja taryba nori gauti!

t

KAI ATŠAUKĖ STREIKĄ

Pasidavė Trijules Tarybos 
Sprendimui

Hashington, D. C., gr. pasiruošęs lėktuvu vykti 
ramiai sau gyventi; mels-;iš jung. Valstybių 70 mi- 22 —VVestern Union kom- į Jung. Valstybes.

paskolą, panijos darbininkai, kurie, Sakoma kad j aerodro- 
Valstybių buvo pasiruošę streikuoti, buvo susirinkusi gau- 

patarejai pareiškė tary- susitarė su kompanija pa- • - ansisrinklavusi lazdo-
bai. kad ji vargiai gali ti- siduoti trijų vyrų tarybos Sis feSkF “mirtis Gha- 
kėtis gauti daugiau kaip sprendimui. ivam’ui.” Buvo pašaukti
30 milijonų dolerių. ! Kompanija ir unija su- kareiviai, kad išsklaidytų 

'tiko, kad Cyrus S. Ching,'susirinkusią minią.
Federalės Sutaikinimo 
Tarnybos direktorius, su-' 
darytų iš trijų vyrų tary
bą, kurios sprendimas 
ginčijamų klausimų būtų 
“galutinas ir priversti
nas”.

Trijų vyrų taryba 'turi: 
paruošti sprendimą laike' 
penkiolikos dienų, kas 
reiškia prieš arba vasario 
9 d., 1948 m., bet pirm 
'sprendimo paskelbimo tu- 
iri įteikti jį kompanijai ir 

Varšuva, Lenkija gr. 22įun«ai apsvarstymui.
— Lenkijos komunistinėj . w __ t _
valdžia labai išsigandusi 1 r€ST3V0 nBIIO r reiHI 
dėl šnipinėjimo didėjimo* ----------
Jung. Valstybių ir Britą-1 Teheranas, Iranas, gr.

kime Jo visam nuvargin-į]ijOnų dolerių 
tam pasauliui taikos ir Tačiau Jung. 
ramybės.

LDS Centro Valdyba,
“Darbininko” Redakcija

ir Administracija.

JUNGTINIŲ TAUTŲ KOMITE
TAS SVARSTO GINKLUOTŲ 

JĖGŲ KLAUSIMĄ
ir nors kartą me-[ . ,.

prigimties tuose, nors Kalėdose iš gilu- Vieciame 
begalinę mos širdies tarsime, kaip toje Pasiklausyti

?................. giesmėje - bų- Pamatyti
! paveikslų ir pasiklausyti 

“Teikis gimti nūn mumyse”... gražių dainų. Jokios įžan- 
č. gos nebus.

Jung. Valstybės Davė Naują 
Pasiūlymą

f

j Ghavam buvo priverstas 
.pasitraukti, kai kiti kabi
neto ministeriai atsistaty
dino. Kuo Ghavam yra 
kaltinamas valdžia ne- 
iskelbia. Parlamento komi
tetas tvrinėja kaltinimus 
prieš Ghavam ir jeigu ras 
pagrindą, tai jis bus ati
duotas teismui.

vi-

H

Lenkijoje Šnipinėjimas 
Didėjąs

Lake Success, N. Y., gr. 
22 — Jungtinių Tautų Mi- 
litario Štabo Komitetas 
dabar svarsto kaip ir ko
kias ginkluotas jėgas tu
rėtų sudaryti taikos ap
saugojimui.

Jung. Valstybių delega- 
teko išsikelti iš turėtų patalpų, o naujų dar cija buvo pasiūliusi tu- 

irėti dvidešimt divizijų,

Amerikos" Skaitytojų Žiniai
!| 
Į
i
1
1
i

J. E. Arkivyskupas Cushing 
Kalbės Per Radio

Kaip “Amerikos” laikraščio skaitytojai gerai ži- 
“Amerikos” leidimas buvo laikinai sustabdytas 

nuo šių metų liepos 17 d. Taip įvyko todėl, kad “Ame
rikai” f............................. - ' * ’ ’
nebuvo įsigyta.

«

į jas dar negalima įeiti, nes jų ligšiolinis nuomininkas vyną, būtent, 
metų neužleido. Dabar naujų “Amerikos” patalpų užleidi- tuvnešius, t”’ 

vardų mo reikalas yra teismo rankose. “Amerika” pradės.laivus ir penkiolika krui-kįjog 
įrašė, vėl eiti, kai tik jos įstaiga galės įsikurti savo patai- šerių. Dėl tokio pasiūly-; T u -- —- 1 . f s » f !mo kilo daug ginčų ir jo-' Kaip žinoma, Lenkijos

Kadangi šiuo metu dar nevisiškai aišku, kada jkiu būdu negalėjo susi- komunistinės valdžios tei- 
® '........... sme dabar yra teisiami

, “šnipai”, kurie išdavinėję 
Dabar Amerikos delega- įįnias apie kariuomenę ir 

s svetimom

i 
i no,

pada-
Amerikai” reikalingos patalpos yra gautos, bet 3,800 lėktuvų ir didelį lai- ka(j

šešius lėk- Brjtanija atsiimtų įtarti- 
t.r.ls,.]<au^n1^ nūs savo atstovus iš Len-į tViriliVo Vmi.L . .Per porą tūkstančių 

daug, labai daug žymių 
motinos žemės istorija 
daug stambių ir lemtingų įvy- pose. 
kių užregistravo, tačiau visos : i
šios istorijos pradžioje ir cent-;bus galima įeiti į savo patalpas, todėl ‘“Amerikos” taikinti, 
re tebėra tik vienas pats didy- leidėjai dar negali tiksliai pasakyti, kada ‘Amerika” 
sis žmonijos veiksnys: Kristus* pradės lankyti savo ištikimus bičiulius, 
ir Jo evangelija. Šitą didžiąją I 
realybę mato net ir tie. 
jos nenorėtų matyti: jaučia net J siuntinėti ...
ir tie, kurie Jo neapkenčia. O! merą toriams tol, kol “Amerika” pradės eiti. Už šią Į rėti apie 2,800 lėktuvų, 
tie. kurie jo kryžiaus ženklu;talką “Darbininko” leidėjams reiškiame nuoširdžiau-. Bet laivynas turėtų būti 
krikštyti: kurie Jo ieškojo sios padėkos. ' ...........................
krikščionybės moksle, sakra
mentų nuostabiose malonėse; • rėmėjams siunčiame geriausius sveikinimus Kalėdų 
• •« * . « •«* • v ! m* • m • m « a • ava e

Kūčių vakare, gruodžio
24 d., 8 vai., pasakys Ka
lėdinę kalbą J. E. Arki- 

nijos naudai. Atrodo, kad. 22 —Spauda praneša, kad'vyskupas Richard J. Cu- 
lenkų valdžia pareikalaus,'areštavo buvusį premierą shing, D. D., per radio iš 
__ I Jung. Valstybės irtAhmad Ghavam ir jo pa- VVHDH, Boston. Pasiklau- 

x.. :x—x: Są konfiskavo, kuris buvo sykime.

Čia malonu pranešti, kad “Amerikai” su nuošir-|C^a nau3^ kitas įstaigas
. kurie džia talka atėjo “Darbininko” vadovybė, sutikdama,būtent . sudaryti tik valstybėm, 
įčia net į siuntinėti “Darbininką” visiems “Amerikos” prenu-;Penkiolika divizijų ir tu- Suprask

I
Visiems “Amerikos” skaitytojams, bičiuliams ir’

toks pat, kaip pirmiausia 
buvo pasiūlyta. Tačiau ir

kurie ilgėjosi Jo meilės ir dva-švenčių išvakarėse, linkėdami Dieviškojo Kūdikėlio de nauJ° pasiūlymo tę
sinės šviesos, tie — nežiūrint: gausiausios palaimos.
visų savo klaidų, suklupimų, Į “AMERIKOS” Leidėjų Valdyba.

siasi ginčai tarp Jung. 
Valstybių ir Rusijos.

tokias ži- 
Lenkijos

Supraskime, 
nias paduoda 
valdžios agentūros. Taigi 
galimas 
Lenkijos 
valdžiai
Kitos žinios paduoda, kad 
partizanų veikimas taip 
pat padidėjo.

dalykas, kad 
komunis tinę 

gręsia pavojus.

Lietuviu Radio Programa
ŠEŠTADIENJ. 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

Sveikiname visus Kūdikėlio Jėzaus Gimimo šven- 
proga ir linkime visiems Jo palaimos!
šeštadienj, gruodžio 27 d., 1:15 vai. po pietų į- 

vyks paskutinė šiais metais lietuvių radio programa. 
Prašome pasiklausyti Kalėdinių giesmių, lietuviškų 
liaudies dainų, muzikos kurinių, pranešimų, sveikini
mų ir kalbos.

Pasukite savo rodio rodyklę ant 1230 kilocy’cles 
ir klausykite programos per visą valandą.

DARBININKAS RADIO
366 West Broadwav, So. Boston 27, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORuood 1449

čių
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Geležinkeliečiai Reikalauja
48 Valandų Atlyginimo 

Už 40 Valandų

Popiežius Išleido Naują 
Encikliką

į I

Roma, gr. 22 — Pereitą
Jo Šventenybė

Karalius Mykolas yra 
labai populiarus, 
komunistai kol 
leruoja. tačiau 
kad karalius

Taigi 
kas jį to- 
jie nenori, 
pasirodytų

VVashington, D. C., gr. stelbė Stalino gimtadienio 
22. — Geležinkeliečių uni- minėjimu, 
jos. prie kurių priklauso 
apie milijonas darbinin
kų. yra pasiruošusios rei
kalauti sutrumpinti darbo 
savaitę, būtent, vietoj 48
valandų dirbti tik 40 va- visuomenėje.

Spėjama, kad karalius 
Mykolas susilauks iš ko
munistų didelį pasiprieši
nimą dėl jo vedybų. Kabi
netas gal nė neužgirs su- 
sižiedavimo. Tokiu būdu 
komunistai gali iššaukti 
krizę.

landų ir mokėti tiek pat. 
kiek mokama už 48 va
landas.

Railvvay Employes De
partamento septynių uni
jų generaliai pirmininkai 
susirinks Chicagoje sau
sio 8 d. svarstyti proble
mas. Kitų unijų vadai 
taip pat turės susirinki
mus. Kaikurių unijų va
dai yra nusiteikę reika
lauti pakelti algas ir dirb
ti 48 valandas savaitėje, 
nes to reikalauja pragy
venimo brangumas.

f 
!
I
I i

{šeštadienį
Popiežius Pijus XII išlei
do naują encikliką, 
tatissima Pax” (taika la
bai rimtai pageidauja
ma), kurioj ragina, kad 
klasių neapykanta būtų 
pakeista bendradarbiavi
mu. sutarimu ir taikingu
mo darbu. Tai vienintelis 
būdas užtikrinti gerovę.

Popiežius Pijus XII ra
gina visus tikinčiuosius 
melstis ir prašyti Kūdikė
lio Jėzaus pasauliui gero
vės. ypač kreipė dėmesį į 
Italijos ir Prancūzijos vi
daus padėtį.

“Op-

Naujas Amerikos Lėktuvas 
Lėkė Greičiau Negu Garsas

Amerikoje Yra 3,707 
Rusijos Valdžios Atstovų

Dėl Rumunijos Karaliaus 
Vedybų Gali Kilti Daug 
Ginčų Su Komunistais

Washington, D. C., gr.
22 — Senatorius Millard 
E. Tydings, demokratas iš 
Maryland. sako, kad Tei
singumo Departamento 

rakietinis užrašai parodo, kad Jung.
Valstybėse yra 3,707 Ru
sijos valdžios viršininkai,

•t

Mažas būrelis Amerikos lietuvių katalikų vadų 
balandžio 17 d., 1906 m., VVilkes Barre, Pa., sušaukė 
pirmąjį Amerikos lietuvių katalikų Kongresą, kuris 
įsteigė Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federaci
ją- ....................... .

Federacija yra idėjinė, tautiniai kultūrinė lietu
vių katalikų organizacija. Ji jungia visus lietuvius 
katalikus, jų draugijas ir centralinės organizacijas 
.bendrai katalikiškai ir tautinei akcijai.

ALRK Federacija priklauso prie Nationai Catho- 
lic Welfare Conference ir turi visų Amerikos Katali
kų Vyskupų užgyrimą.

Nėra nė vieno svarbesnio katalikiško ar tautinio 
darbo, kuriam Federacija nebūtų vadovavusi arba 

į prie jo prisidėjusi. Prieš pirmąjį pasaulinį karą, ka- 
. . ^Iro metu ir po karo Federacijos pastangomis ir patrio-

rąsinta. Mokytojai, vįSQ Lįetuvoje yra per 500 tingųjų lietuvių katalikų dosnumu sukelta šimtai 
Pav., slapstosi .tūkstančių dolerių Lietuvos išlaisvinimo ir atstatymo 

reikalams. Federacija suorganizavo Tautos Fondą, 
kurio svarbiausia užduotis buvo šelpti nuo karo nu
kentėjusius lietuvius ir kovoti dėl Lietuvos nepriklau
somybės. Federacija gausiai rėmė Amerikos lietuvių 
katalikų ir Lietuvos švietimo, kultūrinius ir labdary
bės darbus.

Antrojo pasaulinio karo metu, kada Lietuvą už- 
kad jis žiniomis tik vienas Pane- P.uolė ir Pavergė žiaurūs mūsų tautos priešai, Federa- 

gali eiti j bažnyčia ka^ vėžio vysk. Paltarokas 
pilietis, bet kaip pareigu- tebėra laisvas ir valdo 
nas _  ne> savo dieceziją. Vilkaviš-

Miestuose bažnyčios pil- k_io vyskupas Karosas mi
nos, bet kaimuose žmonės š. m. liepos 7 d. Vys- 
mažiau į bažnyčią vaikš- kūpi jai valdyti išrinktas 
to. To priežastis: labai iš
siplėtusios vagystės. Kai
miečiai tiesiog bijo pa
likti namus ir keliom va
landom, nes vos iš namų 
pasitraukus, jie apvagia-Telšių 
mi. Sekmadieniais ' 
liauja po kaimus 
kiai ir net milicininkai.

DAUG KUNIGŲ AREŠ
TUOTA. — BELIKO TIK 

VIENAS VY SKUPAS
LAISVAS

Religine Praktika Leidžiama 
Tik Bažnyčiose

Tačiau slaptoji policija į mokėti po 40,090 rublių į 
akyliai seka tuos, kurie metus, už Kauno katedrą 
lanko bažnyčią ir pamok- po 46,000 rb. ir pan. Ku
šlus. Aukštieji valdinin-nigai apdėti dideliais as- 
kai įspėjami neiti į baž- meniniais mokesčiais: pa- 
nyčią. Grąsoma atleidimu vyzdžiui, Prel. Jokūbaus- 
iš tarnybos. Bolševikai kas turėjo užmokėti 20,- 
taipgi laiko nusikaltimu 000 rb. į metus, 
mokyti, kad žmogus ne-; 
sąs kilęs iš beždžionės ir 
už tai ne vienam dvasiš
kiui gi 
kurie eina į bažnyčią sek- kunįg„ 
madieniais, bolševikų ad- jsun želvys, kun. Telks- 
ministracųos laikomi ze- kun. Aleksa šiauUu 
mos morales Vienas gim-vika,.ai areštuoti; 
nazijos direktorius krei- Arežtuotas kun. gauk!ys 
peši j švietimo Komisari- ir kun Bieliūnas s j 
jatą klausdamas, ar jis ateitininkų organizavimą, 
galįs vaikščioti j bažny
čią sekmadieniais. Jam 
buvo paaiškinta,

Kunigų suimta jau per 
60, nužudyta apie 20 ir 
slapstosi 150 kunigų. Iš

Paskiausiai gautomis

ganizavo Lietuvai Gelbėti Fondą ir kvietė visus pat- 
riotinguosius lietuvius aukoti dėl pavergtos Lietuvos 
išlaisvinimo. Federacijos iniciatyva suorganizuota A- 
merikos Lietuvių Taryba, ir taipgi labai daug prisi
dėjo prie suorganizavimo BALF: pervedė savo įsteig
tąjį Lietuvių Informacijų Biurą Amerikos Lietuvių 
Tarybai. Federacija dėjo pastangas įtraukti visas lie
tuvių grupes į bendrą Lietuvai išlaisvinti ir tremti
nių šelpimo darbą. Ir šiandien jau beveik tas atsiekta. 
Visiems yra žinoma, kad lietuviai katalikai gausiau
siai aukoja BALF’ui ir ALT’ai. Tačiau tuo mes nega
lime pasitenkinti.

ALRK Federacija turi labai svarbių ir savo rei
kalų. Ji yra įsteigus ir išlaiko Lietuviu Kultūros In
stitutą, kuris jau yra išleidęs visą eilę informacinio 

J pobūdžio angių kalba veikalų, ir taipgi lietuvių kalba. 
Gruodžio mėn. 1947 m. Instituto vardu p. A. Kairys 

i pradėjo leisti mėnesinį lietuvių kultūros žurnalą 
į “Naujoji Aušra”.

Lietuvių Kultūros Institutas via įsteigęs Ameri
kos Lietuvių Centralinį Archivą — ALKĄ, į kurį ren
kama ir dedama lituanistikos medžiaga lietuvių isto
rijai. Iki šiol beveik visas ALKos išlaidas padengė 
kun. Pr. M. Juras, Instituto ir ALKos pirmininkas. 
Bet mes negalime norėti, kad jis ir toliau taip darytų. 
Jis yra pasakęs: “Nebeišgaliu”.

ALRK Federacijos Taryba savo suvažiavime 
Prel. Jckūbaus- lapkričio 4 d.. 1947 m. plačiai kalbėjo apie lietuvių 

pasirašęs .tremtinių gelbėjimą. Išrinko komisiją ir ją įpareigojo 
Komisija, kuriai vado-

Rupijai valdyti 
vicarius kapitularis kan. 

i Vizgirda. Kauno arkivys
kupiją valdo kan. Juoza
pas Stankevičius vietoj 
mirusio Prel. Jokubausko, 

1 — kan. Juodaitis, 
vagi- Kaišedorių — Prel. Sužie- 

kariš- dėlis. Vilniaus arkivysku
piją iki šios vasaros val
dė arkivysk. Reinys: ar- 
įkivysk. Jalbrzykowskiš 
išvyko į Lenkiją ir tvar- 

■ ko Lenkijai priskirtos 
„ . .. ,_a . , .įVilniaus vyskupijos dali.Bažnyčios apdėtos labai, J r J

dideliais mokesčiais. Už Į Keli žinomi mirę dvasi- 
Panevėžio katedrą reikia į ninkai: Prel. Česnys mirė 
--------------------------------- j užėjus rusams 1944 m., 

m., arki v. Karevičius mi
rė 1945 m. vasario mėne- 

MARSHALL’O PLANE sį, bet bolševikų spaudoj 
niekur apie tai nebuvo uz-

— . Įsiminta.
Jis savo laiku baigęs kas> gavo laiku
Kauno konservatoriją, bolševikų atsišaukimą į {įsteigti Informacijų skvriu. miiTFilrriC racAlzGi Iii c ct 11 n uja. <• . - _ ..L

Washington, D. C. —
“Aviation Week” žurna
las rašo, kad Jung. Vals
tybių naujas i__
Bell XS-1 lėktuvas.
rant bandymą, lėkė grei
čiau negu garso greitu- 'kur!U užduotis yra atlikti 
mas 15 Įvairias misijas.

Bandymas buvo daro- Imigracijos ir Natura- 
mas lėktuvui iškilus dau- Įizat'ij°s departamento re- 

Vį giau kaip 35.000 .pėdų į j-------  •
aukšti. Tokiame aukštu-' ra*. ~ -

me garso

t

Bucharestas, Rumunija 
gr. 22 — Vakar grįžo iš 
Londono jaunas Rumuni- me garso greitumas 
jos karalius My noias. Jis myliu i valanda, 
ten dalyvavo karalaitės. ‘______
Elzbietos vestuvėse.

Karalius Mykolas yra 
pasiruošęs susižieduoti su 
karalaite Anne iš Bour- 
bon - Paima. Rumunijos 
įstatymas reikalauja, kad — Vakar Rusijos diktato- 
Ministerių Kabinetas, ku
ris dabar 
dominuojamas 
vimą užgirių 
jis bus paskelbtas.

Pažymėtina, kad kara- tų 
liaus Mykolo sugrįžimas buvo 
buvo laikomas paslaptyje. Į 
Jį stotyje sutiko premie-į 
ras Petru Groza ir kiti 
valdininkai, taipgi užsie
nių diplomatai. Karaliaus 
sugrįžimą komunistai nu-

Stalinas Beabejo 
"Vienbalsiai Išrinktas"

kordai oarodo, kad taipgi 
Rusijos pilietis 

vraj šiame krašte, kurie atvy- 
jkę “biznio sumetimais”, o 
219 kitų esą įvairių tarp
tautinių organizacijų at
stovai.

Maskva, Rusija, gr. 22*
Iį
I

2T.
MASKVA ĮŽIŪRI KARĄ

I

rius - premjeras Stalinas 
yra komunistų minėjo savo 68 gimtadie- 

,s. susižieda- nį. Gimtadienio sukaktį 
pirm negu sujungė su rinkimais pen- 

įkiose iš šešiolikos Sovie- 
respublikų. Stalinas 

kandidatas į Mas
kvos Sovietą.

Neabejojama, kad Stali
nas “vienbalsiai išrink
tas”. Negi gali komuniz
mo dievaitis pasitenkinti 
99 nuošimčiu.

♦ I

♦

< 

I

Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios 

FONDO VAJUS 
Malonus Lietuvi-e.

Savo duosr.ia auka prisidėk prie Įkūrimo 
Paminklinio

Lietuvos Pranciškonų šv. Antano 
VIENUOLYNO Ir KOPLYČIOS.

Lietuvių mylimoms šventovėms ir kultūrinėms 
įstaigoms esant Lietuvoje sunaikintoms.

Lietuvon Pranciškonu Vienuolynas,
Amerikos Lietuvių Įkurtas šv. Antano garbei, taps 

Nauju Lietuviu Religiniu, Tautiniu Ir Kultūriniu 
Centru Amerikoje.

Iš naujos
Lietuvių Tautinės šventovės 

sklis religinė ir kultūrinė šviesa visur, kur tik piaks 
lietuviška širdis.

Malonus Lietuvi-e.
Kiek leidžia Tavo išgalės, malonėk paaukoti šiai 

lietuviškai šventovei Įkurti!
Už kiekvieną, kad ir mažiausią auką. Tėvai Pranciš

konai bus amžinai dėkingi.
Jei įstengtum aukoti daugiau:

Tapk Vienos sv. Antano Vienuolyno Celės 
Fundatoriumi.

Naujame šv. Antano vienuolyne bus 50 celių — 
kambarėlių, kuriuose gyvens vienuoliai.

Kas paaukos $1000.00, To Vardas Bus 1 '/rašytas 
Ant Vienuolyno Celės durą.

v. Antano Vienuolyno ir Koplyčios neužmiršk ir 
Savo Testamente.
l'i Tavo vėlę

Pra.’.ciško.jai nuolat melsis ir laikys .Sv. Mišias.
Šv. Antanai, gausiai atlygink tiems, 
kurie Tavo vardu daro mums gera.'

Aukas prašome siųsti:
I RANCISC AN RATULRS

Kennpbunk Port. Maine

I 
I
•

t 
I
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Londonas, gr. 22 —Mas
kvos radio, komentuoda
mas Prezidento Trumano 
kalbą, pasakytą Kongre
sui pereitą penktadienį,

• sakė, kad Marshall’o pla-
• no “esmė” yra “karas”.

Maskvai labai nepatinka
Jung. Valstybių 1 
metų išlaidų ] 
Vokietijos sunkiosios in
dustrijos atstatymui, Vo
kietijos ekonomijos atgai
vinimui. Stalino spokes- 
manas sakė, kad tai esą 
“Goering’o ir Hitlerio ži
nomas planas”. Maskvai,

* taipgi nepatinka, kad Va-
* karinės Valstybes nori 

sujungti savo okupacines
▼ zonas Vakarinėje Vokieti

joje.
♦

♦

I

muzikos mokslus studija- ,partizanus, mirė š. m. va- vau ja kun. Jonas Balkį-ias, Federacijos Centro iždi- 
vo Prancūzijoje. 193o m. sario mėnesį. Jis gi iki pat ninkas, jau turėio kelius pasitarimus su Nationai Ca- 
-ti i rrri n nn nn l/ct ' . . . , ...... . _ __ **

muzikos mokyklą, P^^a*,kad greit ateis
T ~~ "'jntias iš bolševikų. LL.1^

r--------tuvon 4 metus profesona- bolševikais jis labai nepa- Yorke.
keturių vo Viln- Muzikos mokyk- sitikėjo. 1

programa ^°Je’ to eJ° pirmojo

jis baigė Paryžiaus aukšt.; mįrties

gogo diplomu. Grįžęs LĮe-!mas bolševiku.
buvo įsitikinęs, tholic lVelfare Conference Šalpos skyriaus vadovybe

> išvadavi- ir gavo jos sutikimą, kad tokį Informacijos skyrių 
Šiaip gali turėti NCWC Šalpos skyriaus patalpose New

Žydų Partizanai Sužeidė 
Du Britų Kareivius

•Jeruzalė, Palestina, gr. 
22 — Kautynės tarp žydų 
ir arabų plečiasi. Užmuš
tųjų skaičius didėja. Bri
tų kareiviai stengiasi at
statyti tvarką, bet veltui.

Pažymėtina, kad žydų 
partizanai įtaria Britus 
palankiais arabams. Tai
gi dažnai žydų 
organizacijos nariai puo- sulmonų. 
la iš pasalų ~ 
mis dienomis 
ristai šūviais

koncertmeisterio parei- ■ 
gas Lietuvos Filharmoni-j 
joje. M. Saulius žinomas 
kaipo violončelistas - so
listas iš jo viešai ruoštų 
koncertų, o taip pat buvo 
Kauno ir Vilniaus radio
fonų solistu, be to dirbo 
Kauno ir Vilniaus opero
se.

; Šiuo metu M. Saulius 
Vokietijoje ruošia savo! 
koncertus - rečitalius, bei, 
šiaip dalyvauja kameri
niuose ansambliuose.

Lietuvių visuomenė lin-J 
ki šiam menininkui ir to-' 

iliau kloties ir sėkmės 
reprezentacijos darbe.

Keturi Žuvo Riaušėse

jo

(Bus daugiau)

Kai aš buvau mažučiukas. 
Po žemelę rapinėjau, 
Rata ti ta, drata tadra. 
Rata tita, dra ta ta.
Kai sulaukiau dvejų metų 
Ir kalbelės išsimokiau...

Džiaugias tėvas ir motina. 
Kad sūnelis kalbėt ima...

Penkių metų piemenukas, 
Penkiolikos pusberniukas...

Dvidešimt pirmų metelių.
Šaukė mane j kareivius...
Verkė tėvas ir motina,
Kad sūnelį karan ima...

Neverk, tėvai ir motina.
Mano laimė ir ten yra...

Bombay, Indija — Pieti-j
nėję Bombay srityje kilo i kai kuriuos žmones visą 

teroristų riaušės tarp indusų ir mu-' laiką, arba visus žmones 
Susikirtimuose | kai kurį laiką, bet negali- 

Šio- užmušta 4 asmenys ir 12, te apgaudinėti visų žmo- 
|nių visą laiką. Lincoln.

Jūs galite apgaudinėti

Be to, Federacija turi labai daug ir kitų savo rei- 
ikalų. Mes turime sustiprinti savo organizacijas, pri
klausančias prie Federacijos, savo spaudą: mes turi
me išugdyti, atgaivinti skyrius ir, kur jų nėra, suor
ganizuoti.

Gruodžio 5 d., 1947 m. ALRK Federacijos Tary
bos išrinkta Veikimo Komisija — kun. Jonas Balkū- 
nas, kun. Pranas M. Juras, Antanas F. Kneižys ir 
pakviestas p. Antanas Peldžius turėjo susirinkimą 

i pas kleb. kun. Pr. M. Jurą. Lawrence, Mass. Plačiai 
įkalbėjo apie ALRK Federacijos reikalus ir užsibrėž
tų darbų įgyvendinimą, ir priėjo išvados, kad Federa
cijos veikimui, jos įvairių įstaigų išlaikymui ir užsi
brėžtų darbų atlikimui yra būtinai reikalingas FON
DAS ir nemažesnis kaip $20,000.

.ALRK Federacijos Veikimo Komisija, norėdama 
atlikti Kongreso ir Tarybos suvažiavimo uždėtas pa
reigas. atsišaukia į visus Dvasiškius, profesionalus, 
biznierius ir bendrai į visą lietuvių katalikų visuome
nę, skelbia Federacijos vajų nuo sausio 1. d., 1948 m. 
ir kviečia visus į talką.

Šia proga sveikiname visus Kūdikėlio Jėzaus gi
mimo ir Naujų Metų švenčių proga ir prašome Jo 
palaimos mūsų visų užsibrėžtiems darbams.

Antanas F. Kneižys,
ALRK Federacijos Centro pirmininkas.

<*■

Britus.
žydai tero- sužeista 
pavojingai “ 

sužeidė du Britų karinin 
kus.

Muzikas Saulius 
Koncertuoja

šiuo metu Vokietijoje 
gyvena mūsų žinomas 
muzikas - violončelistas - 
solistas Mykolas Saulius.

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ!

Hudson Bridge Shell Service
ROBERT E. HOULE. savininkas

Aukštos rūšies naudotus automobilius jverka ir parduoda.
Shell Produktai Lubrikacijai

Goodyear ir Firestone padangos.

191 E. Hollis St.— Telefonas Nas'iua 5141— Nashiia, N. II

Visų Lietuviu Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $2.00 metams.

“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA 
488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
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Hubiistiecl Senu-VVeekly except holiday weeks. when įssued weekly 
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•AINI JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOS
<ntered as aecond-clasa matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston 

Mass under the Act of March 3. 1870
A.cceptanc« for maillng at special rate of postape provided for ln Sectior 

1103. Act of October 8. 1917. authorized on July 12. 1918 
8UBSCRIPTION RATES

Oomestic yearly __________$5.00
Domestic once per week yearly $3.00 
Poreign yearly ____________  $5.50
roreign once per week yearly $3.50

DARBININKAS
166 West Broadway South Boston Mass

Tdephone SOUth Boston 2680
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PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ................  $5.0t>
Vieną, kart savaitėje metams.. $3.00
Užsieny metams ..................... $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

i
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Rūpinkimės Savo Bažnyčiomis

1
i

«

DP maistas nėra menkes
nis už vokiečiams skirtas 

P normas. Skirtumas DP 
nenaudai tas, kad šie yra 
nepageidaujami 
gi vokiečiai 
krašte, turi 
ir gimines 
vų žmonių 
vokiečių šaltinių 
mo maisto produktų ko
kybė dažnai būna prasta. 
Kur silpnesnė kontrolė, 
ten vokiečiai 
skriausti 
liūs, iškišdami jiems at
liekamus, dažnai sugedu
sius produktus (bulves, 
daržoves, miltus etc.). 
Jeigu DP nemiršta badu, 
tai Jūsų, mieli Tautiečiai 
Amerikoje, paramos, pa
čių tremtinių organizuo
tumo ir apdairumo dėka.

IRO VYKDO 
PROGRAMĄ...

Kain žinoma, IRO rūpi
nasi DP globa, išlaikymu, 
repatriacija ir emi°-racija. 
Jos globa ir išlaikymas 
yra pamotiškas, primena 
blogai tvarkomą senelių 
prieglaudą, kur saviškių 
apleisti karšinčiai gyve
na, arba laisvesnį kalėji
mą. Visas IRO dėmesys, 
kaip matyti iš jos veiks
mų, yra nukreiptas į DP 
repatriaciją. Ka d a n g i 
maisto bloginimas negelb
sti, ir tik retas repatri
juoja (kiek daugiau — 
lenkai), todėl dypukus 
“apšviesti” ir juos į “dorą 
kelią” atvesti visose sto
vyklose IRO nemokamai 
demonstruoja sovietiškas 
filmas, kuomet YMCA ap
mokamai rodo amerikie
čių ir anglų filmas.

KADA RAUDONIEJI 
PASITRAUKS?

— — Retkarčiais pasirodo so-l - 
nebūsiąs ge-J vietų repatriacijos misi- 1K • 1 -

MP šiuo metu visose zonose 
Tikrumoje iis džipo — amerikiečių zo- IRO vykdomas naujas 

skryningas iš naujo varo ja 
r kankina kietiją

DP 
ir įnamiai, 

yra savam 
daržus, sodus 
ūkininkus, su
rūpinami. Iš 

gauna-

dr’sta
Dievo Paukšte-Katalikų Bažnyčią mes suprantame dvejopa pra

sme: įgyvendinimą Kristaus mokslo žmonių sielose 
ir įkūrimą tinkamų namų Dievo garbei ir tikinčiųjų 
žmonių susirinkimui, kur jie galėtų išklausyti Mišių 
bei pamokslų, priimti Sakramentus ir šiaip jau daly
vauti visokiose pamaldose, kurių, bėgyje beveik dvie
jų tūkstančių metų, katalikai gausiai įsigijo. Kitais 
žodžiais, mes turime dvasinę ir, jei taip galima išsi
reikšti, medžiaginę Bažnyčią, t. y. pastatus, kuriuose 
susirenkame Dievą pagarbinti. Netenka abejoti, kad 
dvasinė Bažnyčia yra už vis svarbiausia. Tačiau ne
reikia pamiršti, kad ir namai, Dievo garbei pašvęsti, 
labai daug prisideda prie išlaikymo dvasinės Bažny
čios. Faktinai tos dvi Bažnyčios taip tampriai suriš
tos, kad viena be kitos neįmanoma. Turi gi tikintieji 
kur nors susirinkti, kad savo tikėjimo pareigas tin
kamai atliktų. Tuo būdu, katalikai visų pirma rūpi
nasi pasistatydinti bažnyčią. Sykį ją turi, jaučiasi at
likę vieną svarbiausių savo gyvenimo užduočių. Ir 
pirmiausias klausimas, kurį statome apie žmogų, 
skelbiantį save kataliku: ar jis eina į bažnyčią? Jei 
eina, tai jis praktikuojantis katalikas, jei ne, tai ap
simetėlis.

Bažnyčių (t. y. Dievo namų) gali būt visokių - 
visokiausių. Ir labai didingų bei turtingų, ir menkų 
bei biednučių. Kristus toks geras ir nuolaidus, kad 
visur sutinka gyventi: ir Betliejaus tvartelis buvo 
Jam geras užgimti. Bet tai buvo tokie laikai, kada 
žmonija visai Jo nepažino ir nelaukė. Gi katalikybė 
Jį pažįsta jau arti poros tūkstančių metų, tad labai 
keistai atrodytų, kad katalikai nori Jį apgyvendinti 
tokioj vietoj, kuri būtų panaši į Betliejaus tvartelį. 
(Mes iš mandagumo sakome Betliejaus kūtelė ar stai- 
nelė, bet faktinai tai buvo paprasčiausias tvartas). 
Taigi, anot šv. Rašto, Dievo namai turi būt maldos 
namai. Galima prie to pridurti, kad ne tik maldos na
mai, bet ir vieta, kurioje vyksta švenčiausios mūsų 
tikėjimo paslaptys. Kas gi būtų taip doriškai nusigy
venęs, kad nesistengtų tokią vietą ko gražiausiai pa
puošti?

Ne visos parapijos pajėgia pasistatydinti didin
gas bažnyčias. Statydina jas pagal savo išgales. Ne
protinga statyti dideles, puošnias bažnyčias, pasiner
ti skolose ir susibankrutūoti. Vyskupai prižiūri, kad 
tai neįvyktų. Bet sykį bažnyčią pastačius,— didesnę, 
ar mažesnę — reikia ją tinkamai užlaikyti. Save ger
biantieji katalikai taip ir daro. Jie žino, kad metams 
bėgant, bažnyčia, kaip ir kiekvienas pastatas, pra
deda senti, nykti, trūnyti. Nusidėvi, aprūksta jos sie
nos, paveikslai, altoriai, vargonai. Tie visi reikmenys 
ir papuošalai reikalingi pataisymo bei atnaujinimo. gauaa kelis šimtus 
Ir uolieji katalikai neraginami siūlo lėšų bažnyčios rijų mažiau, nors teorijoj liūs ir vaikus iš Sibiro? 
pataisymui, nes jie niekad nepamiršta, kad bažnyčia---------------------------------------------------------
tai Dievo namai.

likviduojama, 
perkėlus j 

barakines Un-

Pittsburgho “Ta? Day” pradedant. — (Iš kairės 
į deširę) Vera J. Količienė, BALF vicepirmininkė, į- 
teikia du čekius po $5.00 (savo ir p. N. Gugienės au
kas jaunoms rinkėjoms: Gladys Schultz ir Ruth Grėb
liūnaitei. Adv. Ed. A. Schultz, “Tag Day” Komiteto 
pirmininkas, taip pat įteikia savo auką ir linki rinkė
joms pasisekimo. Pittsburghe lietuvių “Tag Day” 
BALF’o naudai įvyko lapkričio 15 d. Nežiūrint, kad 
diena buvo labai šalta ir lietinga, surinkta $3,000.00.

“Kada raudonieji išsi
kraustys iš Lietuvos?” ir 
pan. Kaio ir visas bo’ševi- 
kų - komunistų propagan
dos aparatas, sovietų mi
sijos atstovai, kaip vilkai 
avies kailyje akiplėšiškai 
meluoja, pasakoja nesą
mones apie raudonąjį ro
jų, pučia dūmus į žvalias 
karo pabėgėlių akis... Jų 
vizito metu stovyklose 
būna kurjozų, sukeliančių 
gardaus juoko net ir jų 
palydovams — amerikie
čiams bei anglams. Nieko 

jnepešę, jie “išlydimi" kaip 
L 
'nosios imperijos 
Izentantai”.
i

tūkstančių, ypač Mažo
sios Lietuvos (Rytprūsių) 
lietuvių išsisklaidė Reiche 

į ir susimaišė vokiečių ju
droje; šiandien iš jų daug 
•sutinkame visoje Vokieti
joje, iš lietuviškai skam
bančių pavardžių atpažįs
tame juos arba jų ainius 
ir su dažnu dar susikalba- 

įme lietuviškai.
■ žinoma, bandoma įvai
riomis apeliacijomis ieš
koti teisybės, aiškinti. Bet 
ar tarptautiniu mastu žiū
rint IRO svarbu, kad dėl 
jos skryningo nukenčia 
gyvybiniai lietuvių tautos 
interesai? Svarbu IRO 
planas įvykdyti, DP prob
lemą greičiau “radikaliai” 
išspręsti, kiek galima su
mažinti globojamų DP 
skaičių, išblaškius juos į 
keturis vėjus...
MES NENORIME BER- 

i N AUTI VOKIEČIAMS!
DP varymas pas vokie

čius bernauti — karti liki
mo ironija. Tai yra pasi
tyčiojimas iš mažų tautų, 
kurios negali tarti tvirto 
žodžio ir tarptautiškai ap
ginti savo teises. Visiems 
žinomos yra vokiečių pa
žiūros į Auslaenderius 
(užsieniečius) ir kiek jų 
kaimynai yra nukentėję

timamas IRO aprūpini- nuo Reicho Lebensraumo 
mas; raudonu antspaudu (gyvenimo erdvės) politi- 
atžymėtos Index Card sa- kos vykdymo, kaip mes 
vininkas nustoja DP sta- šimtmečiais 
tušo ir netenka IRO glo
bos bei aprūpinimo.

Tokiu būdu vėl daug do
rų lietuvių, kurie negali 
dokumentais įrodyti, kad 
jie priversti dirbo vokie
čių įmonėse ar pas ūkinin
kus prieš kapituliaciją, 
verčiami įsijungti į vokie
čių ūbi, įsikurti savisto
viai Vokietijoje (kas sun
kiai įmanoma neturint ka
pitalo, stiprios specialy
bes ir nepardavus dūšios). 
Tai reiškia — mus verčia 

[bernauti vokiečiams! Kar
tu methmi į vokiečių glė
bi ir tie lietuviai, kurie 
1941 m. pavasarį, prisi
dengę vokiečių repariaci- 

iš Pabaltos, bėgo į Vo- 
ner šarangą ir kankina kietiją nuo sovietų jau 
DP. šį kartą anketos dar tuomet Lietuvoje vykdyto 
smulkesnės, su anie 100 teroro.
klausimų. DP sijojami į' Tai labai skaudžiai pa- 
tris rūšis: 1) dviem ant- liečia atskirus tautiečius, 

visą lietuvių 
bendruomenę.

NAUJAS “TAUTŲ 
KRAUSTYMAS”

Nežymiai sumažėjęs 
skaičius Vokietijoje
Austrijoje vra pasirengęs 
dar vi^ną žiemą praleisti 
stovyklos*1, kuomet nuga
lėtoji vokiečių tauta dau
gumoj0 gvve^a jaukiuose 
butuos*1. Pamažu išsijudi
nusi UNRRA vietininkė 
IRO visose zonose vėl 
vykdo DP sutelkimą į di
desnes tautines stovyklas, 
mažma^t stovyklų skai
čių, naikinant mažesnes ir 
mišrias stovyklas. Pavyz
džiui. amerikiečiu zonos 
Wuerzbvrgo. Seligen stad- 
to ir Schweinfurto stovy
klų lietuviai iškeliami į 
erdvesnes ir neseniai atre
montuotas Luftwaffe ka
reivines Kitzingene, kur 
susidarys naujas apie 
4000 lietuvių “miestelis”, 
kaip neseniai išdygęs 
Schwaeb. Gmuenden lietu
vių “miestas”; anglų zo
nos Oldenburge (prie Ere- 
meno) pirmoji stovykla 
Lituanica 
gyventojus 
skurdžias
term Berg ir Wehnen sto
vyklas.

I Toks vėlybas kilnojimas 
vargina tremtinius. Ne vi
si patenkinti perkėlimu. 
Tik Scligenstadto ir Wu- 
erzburgo stovyklų lietu
viai daugumoje patenkin
ti, nes ypač pirmoji, ne
kalbant apie kai kuriuos 
pliusus, yra vargingos ba
rakinės patalpos, kuomet 
Schweinfurto lietuviai ne
sitiki Kitzingene geriau 
įsikurti.

VOKIŠKAS MAISTAS
DP gyvenimo sąlygos 

vis blogėja. Pasitvirtino 
IRO teigimas, kad DP 
maitinimas i 
resnis kaip UNRRA glo-’jos atstovai, lydimi 
bos metu, 
jau pablogėjo. Nuo 1947 noje ir MP tanko su kul
nu spalių mėn. 1 d. visose kosvaidžiu — anglų zono- 
zonose DP gauna vokišką je. Lietuviai tokius sve- 
maistą. Okupaciniai orga- čius “priima” labai rezer- 
nai skelbia, kad DP gaus vuotai, jų neužkabinėja. 
virš 2000 kolorijų kas- Tik užkalbinti klausia: 
dien, bet praktikoje DP “Kada sovietai grąžins spaudom atžymimų Index šeimas ir

................... i kolo- mūsų tėvus, seseris, bro-Card savininkai toliau tremtinių 
gauna pilną IRO globą ir visą tautą, nes daug iš tų 
aprūpinimą; 2) vienu ant-

“išlydimi
i pasigailėjimo verti kruvi- 

“repre-

nuo “Drang 
nach Osten” (Verž. į Ry
tus). O šiandien vėl mes 
verčiami... vokiečių jun
kerių malonės 
jiems bernauti.

“Mes nenorime 
vokiečiams!” — 
DP. “Jei jau bernauti, — 
tai pas gerą gaspadorių 
už kanalo ar vandenyno, 
kur į mus gal taip nešnai
ruos darbdaviai ir nevers 
tuojau parduoti dūšią, iš
sižadėti savo tautybės.”

Edv. Karnėnas.

į vokiečių masę nustumtų
Dievo namai. į “stainelėje” gyvena. Savaime siūlosi palyginimas: spaudu paženklintos In- lietuviu ilgainiui dings
Gi antra vertus, skaudu žiūrėti i tuos, kurie pa- Herodas gyvenąs palociuje ir Vaikelis Kristus užgi- dex Card savininkui palie- mūsų tautai, aklimatizuo-

tys palociuose gyvendami, nepaiso, kad Dievulis męs Betliejaus tvartely... sis Vokietijoje, kaip daug

prašyti,

bernauti 
šaukia

Nori Susirašinėti
Sesės ir Broliai Amerikos 

Skautai - Skautės!
Mes esantieji tremtyje lietu

viai skautai norėtumėm su Ju- i mis užmegsti skautišką ryšį. 
Pasidalintumėm įspūdžiais, at
siminimais ir taip pat skautiš
komis žiniomis.

Norintieji-čios su mumis su
sirašinėti lietuvių (galima ir 
anglų! kalba rašykite:

Seoutmaster Zabarskas
20. LEHRTE

DP Camp Churchill 
Association for Scout Boys 
Germany, Englische Zone

A. J. Stanius.

Netikėtai, tolimais ir nuostabiais keliais 
gavau pluoštelį žinių apie buvusį Lietuves 
Partizanų veikimą. Daug kas nutylėta dėl 
visiems suprantamų priežasčių.

NEGIRDĖTA, NEREGĖTA
Artimiausias komunistų būrys griežtai 

pareikalavo slaptosios ir viešosios policijos 
pagalbos išnaikinti “vietos” partizanus, nes 
jiems jau nesą saugu pro duris gatvėn išei
ti. Vietiniai bolševikėliai tvirtino, kad esą 
tik du partizanai ir juodu darą visą skanda
lą. Na, ir nutarta, judviejų medžioklė. Pa
siųsta vienas karininkas su 20 kareivių. Prie 
jų prisidėjo, norom ar nenorom, kas tai suži
nos, vietos bolševikai ir keli žydai.

Medžiotojai nužygiavo miško link prieš 
pietus ir vakare tikėjosi būti valsčiaus val
dyboje, kur valsčiaus “liaudies taryba” pa
žadėjo puikią vakarienę ir, žinoma, tučtuoj 
teismą parsivestiems belaisviams.

Deja, valsčiaus “draugai” laukė, laukė, 
ir tą vakarą nesulaukė. Jokių žinių. Bet, ži
noma, greit nusiramino, esą, medžiotojai 
miške laukią prašvintant ir sugrįš netuš
čiomis rankomis.

Taip! Pradėjo aušti. Buvo sekmadienio 
rytas. Saulutė buvo pakilusi aukštokai. Ta

kais, keleliais ir vieškeliais žmonės ėmė 
slinkti bažnyčion.

Tuo pačiu laiku už 3 klm. nuo miestelio 
ruošėsi didžiulė eisena, lyg procesija į atlai
dus. Tokia eisena, kokios niekas dar nebuvo 
matęs ir kokią suruošti temoka tik Lietu
vos partizanai.

Miško kelelyje buvo išrikiuota eilė rusų 
raudonarmiečių. Tik šį kartą juos rikiavo 
ne jų karininkas, bet griežtos Stirnos Akys. 
Raudonarmiečiai buvo jo belaisviai. Ir jie 
atrodė gana įdomiai. Kiekvieno raudonar
miečio rankos buvo pririštos prie kuolo, 
daug ilgesnio, negu jo ištiestos rankos. Kuo
las buvo pritvirtintas prie nugaros. Kitas 
kuolas buvo iškeltas pro kareivių galvas ir 
vėl pritvirtintas-prie liemens. Ant kuolo ga
lų buvo pririšti raudoni skarmalai. Tad vi
si kareiviai atrodė, kaip vėjiniai malūnai. 
Jie negalėjo savo rankų nei nuleisti, nei iš
kelti, nei vienas kitam padėti. Be to, karei
viai buvo surišti virvėmis vienas prie kito, 
kad neišsisklaidytų.

Ėjęs priešakyje belaisvis turėjo prieša
ky prisikabinęs didžiulį plakatą su šitokiu 
paaiškinimu: “Sveikinkite nenugalimos Sta
lino armijos didvyrius, nenugalėjusius nė 
dviejų partizanų”.

Bet įdomiausia buvo tai, kad būriui va
dovavęs raudonarmiečių karininkas, kurs 
turėjo eiti eisenos užpakalyje, iškėlęs Lietu
vos trispalvę. Jis, nepernešdamas gėdos, kri
to ant žemės, ir, nors buvo grąsinamas su

šaudyt ar kankinti, atsisakė eiti į miestelį. 
Tad visi vietiniai komunistai ir tas karinin
kas buvo sušaudyti, išvilkti ant vieškelio ir 
palikti.

Galima įsivaizduoti, kokia buvo žmonių 
nuotaika, kai prieš pat pamaldas pamatė į 
miestelį įžygiuojančią negirdėtą - neregėtą 
raudonarmiečių armiją. Suaugusieji ir vai
kai krito iš juoko ant žemės, girdėjosi viso
kių šauksmų. Belaisvių eisena nužygiavo į 
valsčiaus kiemą, kur “liaudies taryba” juos 
išlaisvino.

Tą dieną nebuvo pamaldų, nes bažnyčia 
buvo uždaryta, o žmonės kuo greičiausiai 
patys iš miestelio dingo; valsčiaus taryba 
visa buvo pašalinta, viršaitis įmestas kalė
jiman; vietos komunistams buvo įsakyta, 
žūt būt, sugaudyti partizanus, o jei ne, baus
mė: sušaudymas.

RUSELIAI PUOLA Į KOJAS
Nėra nė kalbos, kad už partizanus daug 

kentėdavo nekalti vietos gyventojai. Bolše
vikai juos įtardavo partizanus viskuo aprū
pinant.

Tad, ir minimos apylinkės gyventojai 
skaudžiai nukentėjo po paskutinės “perga
lės” eisenos. Iš daugelio buvo atimti ūkiai ir 
atiduoti iš Rusijos atgabentiems rusams. 
Reikia pasakyti, kad tie ruseliai, nuskurę, 
nešvarūs, be jokio entuziazmo žmoneliai, la
bai nenorėdavo čia keltis. Lietuvių ūkiai 
jiems atrodė dvarai, kurių jie bijodavo. Jie

nežinodavo nuo ko pradėti dirbti.
Jau vakaras. Rusų šeima rengiasi vaka

rieniauti. Visi šeši asmenys. Staiga atsidaro 
durys, įeina Stirnos Akys ir Stirnos Kojos.
— Labas vakaras, — prakalba rusiškai 

Stirnos Akys: — mes Lietuvos partizanai!
Paminėjus “partizanai” visi rusai taip ir 

iškėlė savo rankas aukštyn pasiduodami, 
nors partizanai to nė nereikalavo. Priešin
gai, Stirnos Akys įsakė rankas nuleisti ir 
visiems ramiai atsisėsti. Visi atsisėdo, o ru
sas vis dar rankų nenuleido. Tik antrą sykį 
pakartojus, išdrįso jis jas nuleisti.
— Klausykite, — pradėjo Stirnos Akys: — 

jūs žinote, kad čia ne jūsų ūkis. Čia lietuvių 
ūkis ir turtas. Jūs vagys ir plėšikai. Tad 
duodame dvi dienas laiko iš čia išsikrausty
ti. Nepaklausysite — žūsite. Sudegsite gyvi.

Rusas staiga atsistojo ir puolė į partiza
no kojas, maldaudamas pasigailėjimo. Jis 
su ašaromis (pradėjo keikti ir visa šeima) 
aiškinosi, kad juos prievarta čia atgabeno. 
Jei jie neklausytų, juos sušaudytų ir t.t.

— Geriau žūti nekaltam už teisybę, negu 
būti plėšiku ir vagim visą amžių, — pakar
tojo Stirnos Kojos. — Mes nenorime jūs žu
dyti, tad turite mūs klausyti.

Partizanai išėjo. Po dviejų dienų ruselis 
su šeima dingo. Kur jis išsikraustė, nežinia. 
Kiti nepaklausė. Už savaitės 11 degančių 
ūkių gaisrai plačiai nušvietė padangę ir ug
nyje žuvo 8 rusų šeimos, atkeltos iš Rusijos 
gilumos.



Antradienis. Gruodžio 23, 194?

tremtiniai Munchene, Vokietijoje

Jaunimo Klubo Naujų Metų 
purių Balių.

“GARBE DIEVUI AUKŠTYBĖJE 
IR ŽEMEJE RAMYBE GEROS 

VALIOS ŽMONĖMS”

■gSk Ą .

.var.. Dubinskas ir kun. Jo- 
is Mendelis sveikino Sesu

tes už jų gražų religini persta
tymą. Abudu priminė, kad mes 
šio supasaulėjimo laikais ne
privalome užmiršti tikros Kalė- 

būtent, didelės 
parodytos žmo- 

pats Dievo vien- 
tapo žmogumi

iš- 
ikrauja maišus drabužių, gautų iš BALF'o sandėlio, 
įšie drabužiai suaukoti geraširdžių Amerikos lietuvių. 
Drabužiai ir avalynė dar ir dabar labai reikalingi, 

į Savo dovanas siųskite Bendrajam Amerikos Lietuvių 
i Šalpos Fondui, 105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Malonūs Viengenčiai.
Garbė Jėzui Kristui. Sveiki sulaukę šv. Kalėdų. 

Čia Amerikoje gyvenantiems bepigu yra mums svei
kinti viens kitą, kur dar tebesidžiaugiame laisve, kur 
dar netrūksta nei maisto, nei drabužių. Sulyginant
su tuo vargu ir skurdu, kuriuos kenčia mūsų išvietin-i 
ti broliai - sesės, ar tai DP stovyklose, arba Sovietų' 
pavergtoje Lietuvoje, mes tikrai gyvename žemiško 
rojaus dalelėje.

Kur iš mūsų nėra gavęs tėvo-motinos, brolio-se- 
sers rašytų laiškų ne juodylu, bet ašaromis ir krauju, 
kurs draskė mūsų širdį ir vertė šauktis Dievo pasi
gailėjimo ir pagelbos nekaltiems žmonėms, kurie be 
jokios kaltės tapo baisiausiomis karo aukomis? Kursįson.

Minkevičiūtė. A. Stanytė. J. 
Sakevičiūtė. A. Velžytė. V. 
Bailytė. J. Beckman, P. Bridic- 
kaitė, L. Der.
Bamhart.

: Linkaitė,
■ >parrow. 
j L. Berry.
Petkus iš

I

du prasmes,
Dievo 
nėms. 
gymis Sūnus 
dėl mūsų išganymo. Neužmirš
kime. kad 
Dėdukas 
Kūdikėlis.
prastas kūdikėlis, bet pasaulio 
Tvėrėjas ir jo Palaikytojas. 
Kiek teko sužinoti vakaro pel
nas sieks $500.00. Valio, Sesu
tėms Kazimierietėms, valio, 
mūsų Baltimorės lietuviams 
tėvams, kurie palaiko parapiji
nę mokyklą.

meiles 
kuomet

—

didžiausias Kalėdų 
tai buvo Betliejaus 

kurs nėra tik pa-

Laikraščio “Darbininko” spaustuvė yra moder
niškai įrengta ir atlieka visokius - visokiausius spau
dos darbus, kaip tai: plakatus, show cards, tikietus, 
įvairias blankas, programas, brošiūras ir tt.

Brooklyno ir Nevv Yorko Apylinkėje
turime įgaliotinį D. J. AVERKĄ, 339 Wilson Avė., 
Brooklyn 21. N. Y. pas kurį prašome kreiptis spau
dos darbų reikalu, kuris jums maloniai patarnaus.

Taipgi galite per p. Averką atnaujinti “Darbi
ninką”, užsisakyti reikalingų knygų, arba įteikti jam 
iš savo kolonijos korespondencijų.

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

R. 
J. 
J.

N.
B, 

’. Ing- 
A. Mevers. A. Razauskas, 

iš mūsų gavęs tokį laišką nenorėjo pulti ant kelių ir į A. šilanskis, R. Sisk. P. Wil- 
dėkoti Dievui už tą laimę, kad jis gyvena Amerikoje? kens. J. Bludis. S. Davella. T.

Taip, mylimieji, šiais metais Kalėdų šventė turė
tų mums visiems priminti gyvai nelaimingą padėtį; 
užjūryje gyvenančių mūsų viengenčių ir raginti mus 
visus prie karštos padėkos maldos už mums teikia
mas Dievo malones. Mes kunigai esame tikri, kad ne-; 
bus nė vieno lietuvio Baltimorėje, kurs nesistengtų ar
tai Kūčių naktį arba Kalėdų dieną, ne tik išklausyti 
šv. mišių, bet taipgi priimti Jėzų į savo širdį šv. Ko
munijoje.

Kad šiek tiek pagelbėjus Jums tinkamai atsidė
koti Dievui už Jo gausias geradarybes, kad atsiminti 
užjūryje kenčiančius mūsų viengenčius, kad išprašyti 
pastovios taikos pasauliui, mes šv. Alfonso parapijos j 
kunigai užprašėme NOVENĄ NOVENŲ MIŠIŲ, tai 
yra 81 mišių išviso, kurios bus atnašautos Kalėdų 
laikotarpyje.

Be to. mūsų dovana Jums, mylimieji Baltimorės 
lietuviai, bus DEVYNERIOS MIŠIOS ATNAŠAUTOS 
KASDIENĄ per visą sausio mėn. 1948 m. Tos mišios i 
bus aukojamos už Jūsų reikalus Romoj, mūsų lietu- 
vių-kunigų-pabėgėlių seminarijoje. Dar lapkričio' 
mėn. pasiuntėme kun. L. Tulabai 8400.00 kaipo auką 
už tą 330 mišių, kurios bus atnašautos Jūsų intencija. 
Iš Jūsų jokios aukos neprašome. Tai yra mūsų meilės 
dovana Jums.

Baigiant senuosius metus prašome visų atleisti 
mūsų kaltes. Jei kurį bent kokiu būdu įžeidėme, ma
lonėkit dovanoti. Nuoširdžiai dėkojame už ištiestą 
broliškos pagelbos ranką praeityje. Dirbkime visi 
vienybėje ir sutikime ateityje. Lai mūsų visų šūkis 
būna, “Dievo garbei ir mūsų Lietuvos tėvynės ir jos 
tėvynainių išlaisvinimui”. Lai gerasis Jėzus laimina 
visus. Linksmų Šv. Kalėdų ir sveikų Naujų Metų lin
kime Jums.

Jus iš širdies tikrai mylintieji.
JŪSŲ PARAPIJOS KUNIGAI.

J. Savage, 
Kašinskaitė.

Sakevičiūtė. 
Wilchinskaitė.
Hummer ir 

mergaičių, o V.

J.
A.

M.
C.

Į

■» •

U.
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metais mokinių skaitlius yra 
didžiausias pai apijos istorijoj. 
178. Kadangi visi toli gyvena, 
tad Sesutės rūpinasi. kad vai
kučiai kasdieną gautų šiltus 
pietus, šis sumanymas, vienas 
iš svarbiausių pažangos žygių, 
buvo įvykdytas 
nuncijatos, kuri 
tanti Motinėlės 
padėjėja ir pavaduotoja. Savo 
kalboje kun. Mendelis sveikino 
kun. Antaną Dubinską. kuriam 
sekmadieni suėjo 18 metų ku- Katalikų Parapijos Klebonas ir 
nigavimo. Dėkojo tėvams už Komitetas.
leidimą savo vaikučių parapiji- 
nėn mokyklon ir kvietė visus į;

PADĖKA

nes

Sesutės An- 
vra nenuils- 
Immaculatos

dėkojame
Kratavi- 
Baikaus- 

Detroit!

gero-

Isigyk Angliškai-Liehiviškg Žodyną
English-Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.
Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką 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 siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. 
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

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

Širdingai
sioms tautietėms Onai 
čienei ir Kazimierai 
kaitei, gyvenančioms
mieste, už atsiųstus mūsų pa- i 
rapijiečiams sušelpti Care pa- Broaduaj,
kietus.

Dillingeno Lietuvių Tremtinių

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

So. Boston 27, Mass.

Adresas

Kunigo Kalbos

Dėkodamas

Dillingen a/D. Lithuanian 
Camp Germany, USA Zone.

trumpos 
Klebonas 

sveikino Se- 
šiek tiek

Ingson. E. McLaughlin. A. Sta
lionis ir R. Tracy iš berniukų 
išpildė tą gražų kalėdini vaiz
dą.

čiai penkių metų 
dingai atkalbėjo 
dą prie Kūtelės 
Kalėdų Giesmę

Šiuomi siunčiame $ 
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas

i
i

ir prašome atsiųsti mums Angliš-

I

to your

60? VVasIiington Ulvd. 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokių reikal 
Patarnavimas Dicn-'j. ir Naktį

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTU VI V 
DIREKTORIUS

Jonas Kvedera kaipo Dovv- 
aukas. o Eileen Marconi kaipo 
Mergelė. Dovyduko piemenėlio 
žvaigždutė. meilingai išpildė 
savo roles. Vincas Ingson pasi
rodė gabus dainininkas. Vaiz
de buvo sugiedotos sekančios 
kalėdinės giesmės: ‘ Mes girdė
jom angelus”. Rami Naktis. 
Jau užgimė Kristus ir Pražydo 
Rožė.

- . -

Mokyklos Vaikučiu Teatras rmerikonukai kalbėjo ir giedojo j 
„ .. ..................... . : lietuviškai.De.-ca Sesučių Kazimienecių; !

rūpesniui, tinkama Įžanga buvo !
padarvta i Kalėdų šventes. Alfonsas 
Sekmadieni, gruodžio 14 d. mo- vakaro tikslą, 
kykios vaikučiai meningai iš- surinkusiems.
■ ildė Kalėdų programą. Kaip programa yra 
kostiumai, taip giesmės buvo bimui klebono
. urišti su Kalėdų prasme, su 'delio 20-ties metų kunigavimo 
Išganytojaus atėjimu Į pašau-, sukaktyje. Sugiedoti Amerikos 
iĮ. Viskas buvo lietuviškai, nors j ir Lietuvos himnai po kurių 
dvidešimtas nuošimtis mokinių sekė vaizdelis “Pirmosios Ka- 
vra svetimtaučiai. Buvo malo-i ledos”.
nu ir jauku girdėti kaip tie a-’ B. Bailytė. R. Dundon, A.
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Antroji Dalis

Po trumpos pertraukos pra
sidėjo antra programos dalis 
kurioje Vaikų Darželio Mažy- 

amžiaus mal- 
Vaike’io Mai- 
ir sugiedojo 

1-mo ir 2-ro
skyriaus mokiniai dramatiškai 
sugiedojo o Juozapai. Mergai
tės 3-čio ir 4-to skyriaus savo 

į skambančiais balseliais pagie
dojo Piemenėliams Vargdienė- 

|liams. o Įvairių skyrių muzi
kantai sugrojo Rami Nekris. 
Skambučiai ir šiandien Betlie
jui. 1-mo ir 2-ro skyriaus mer
gaitės vėl pasirodė su berniu
kų choru ir sugiedojo Užgimęs 
Betliejui. O Mieliausias Kū 
kėli Jėzau. Šventa Naktis 
Broliai Piemenėliai.

Programa
; Stalionis perstatė 

pranešdamas su- 
kad vaikučių 
skiriama pager- 

kun. dr. Men-

GRAŽIOS IR NAUDINGOS 
KNYGOS

I: Vokietijos gauti platinti šie vertingi Šv.
So.-b Delegatūros lietuviams leidiniai:
šventoji l-torija, Naujasis Testamentas. Paveiks

luota ir gražiame popieriuje knyga. 95 
pusi. Kaina — 1.50 dol.

Siu,> ži-dėdis. šventas Kazimieras 1158-1484. 
Kaina 25 centai.

- Maceina, Lyčių problema. Kaina 
25 centai.

Stasy; Y:;.. Meile. Kaina — 50 centu.
Šias knygas galima gauti (užsisakant ir per paš

tą) “Darbininko” administracijoje: —
W. Eroaduay, So. Boston 27, .Mass

Programą užbaigė 
kunigų pastabos, 
kun. dr. Mendelis

!sutes už suteikimą
religinės Kalėdinės dvasios va-

■ karo perstatymu.
! Sesutėms ir vaikučiams už at- 
jsiminimą jo 20-ties metų ku
nigavimo, kurie buvo praleisti 
šv. Alfonso parapijoj Baltimo- 
rėje. jis ypač dėkojo Motinė
lei Immaculatai ir jos padėjė
joms už tą lietuvišką dvasią, 
kuri viešpatauja mūsų mokyk
loje. ir už visų Sesučių pastan
gas. kad mokvkla bu jotų. Šiais
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Kas būtų su Amerikos 

žmonėmis, jeigu ją 
užpultų bolševikai?

Mieli broliai amerikie
čiai, Jūs, kurie dirbate sa
vo įmonėse, farbrikuose, 
ir Jūs moterys, kurios rū-

įmo ilgumas 8 metai. Per 
tiek laiko sovietuose iš- 

; mirtų visi kaliniai ir ka
lėjimai būtų tušti, jeigu 
jie nebūtų papildomi nau
jais “liaudies priešais”. 
'Karo metu į tokius lage- 
Irius buvo nugabenta dar

DARBININKAS

Randa Nuoširdaus Atgarsio

pinatės savo vaikais, ar ....
pagalvojate kartais, kas PV vokiečių be-
būtų, jeigu vieną naktį lalsvlų’ tie,kI,at. JaP°- 
užskridę Sovietų lėktuvai !r aPle.3 kluonai rusų
būtų, jeigu vieną naktį laisvių, apie tiek pat japo-

kareivių ir piliečių iš va
karinių pietinių sričių, o 
taip pat repatrijavusių iš 
kaimyninių kraštų, ku
riuos sovietinė vyriausy
bė palaikė dezertyrais. 
Taigi šiuo metu Rusijos 
kalėjimuose ir koncentra
cijos lageriuose pūna apie 
20 ar net daugiau milijo
nų žmonių!

Kodėl mes apleidome 
Lietuvą?

Šiandien Tau, mielas 
brolau ir sese amerikieti, 
aišku, kodėl mes palikome 
savo žemę, gimines, nere
tai vaikus, vyrus, žmonas, 
tėvus, tėvus, brolius, se
seris. Ne geresnių žemių

sudaužytų Jūsų gyvena
muosius namus New Yor
ke, Philadelphijoje, Čika
goje, Clevelande, Bostone, 
San Francisco ir kituose 
gražiuose Amerikos mies
tuose. Kas būtų, jeigu ki
tą dieną atvykę bolševikų 
kariai išprievartautų jūsų 
žmonas, dukteris, o su
rinkę vyrus, tėvus, moti
nas, ir jūsų brolius su se
serimis, neišskiriant nė 
mažų vaikų, išvežtų į šal
tąjį ir tolimąjį Sibirą ar 
patalpintų į šaltas kon
centracijos stovyklas, ku
rias viena mirtis tevaldo. 
Tu, gal sriubčiosi savo ka
vą ir nekreipsi dėmesio, 
ką “tie pabėgėliai i 
tu vos Vokietijoje 
Tu sakysi, kad toks pavo- ties Sibiro lageriuose. Ga
jus negresia tau ir ramiai Ii Tu mus dėl to teisti, ga- 
ilsėsies ant sofos.

Bet ar tu

iš Lie-į apsigyvenimui ieškodami, 
rože”... bet tam, kad išvengti mir-rašo”.

Šis senas laivas ilgai tarnavo Sa1 sco Įlankoj perkeldamas iš
vieno kranto i kitą pasažierius. Bet kada buvo pastatytas milžiniško 
didumo tūtas, tai ir šio laivo tarnyba užsibaigė. Toje įlankoje jam be- 

• snūduriuojant ištiko ji gaisras.

miškai atsidėkoti. Bet ka- 
da nors Jus paklaus Tas, 
kuris ateis teisti visų 
žmonių: — “Ar padėjote 
nuplyšusiam, alkanam sa
vo broliui trejntiniui?” Ir 
aš ži '-au, kad Jums ten 
(neteks raudonuoti iš gė
dos. Nes kai mos buvome 
nuplyšę, Jūs m;:s apren- 

ėfe.

Kada mes buvome nuply- ' 
šę, jūs mus aprengėte...
J ūs vykdėte didžiules 

rinkliavas mums drabu
žiais ir mes kiekvienas iš 
mūsų šį bei tą gavome.; 
Mūsų vaikai ir moterys 
buvo Jūsų pastangomisį 
gana gražiai aprenktos. • 
Jūs aprūpinote kuriam j 
laikui drabužiais daugelį 
dešimčių tūkstančių trem- • Mes lenkiame galvas prieš 
tinių. Teisybe, šiandieni Jūsų organizacijas, 
mes negalime Jums žmo-į Ir Amerikos lietuviu ta

KAIP SUSKAMBĖJO.
TAIP IR NUAIDĖJO

La

rybos, ir Misijos,' ir ypač 
BALFo va d ai mu:ns da
bar yra taip artimi, lyg 
tai geriausi dėdės būtų. 
Jūsų orgaiūzaeūcs oadėjo 
mums daug teisiš :ai ir e-, 
konomiš^ai. Jos atvyko 
u?s nelaiminguosius kaip 
' Argi _L_ ;
mes joms būti rėdo c ingi?
t’

U.

O mielos Amerikos 
Lietuvės!

Kviląučius, Newark, N. J.....................
■\T •
IN..............................................................................................................................................................................................

Rev. V. Karkauskas, Ansonia, Conn.......
N. N
N. N...........................................................................
N. N...........................................................................
J. Kazlauskienė, Dorchester. Mass...........
Joseph Pocius, Dorchester, Mass..............
J. Stuckus, VV’orcester, Mass....................
Jonas Mišeikis, VV’est Haven, Conn...........
Ignas Šalkauskas, Baltimore, Md...........
Mrs. Agnės Dėdinas, Greenfield, Mass. ..
John Sprainaitis, Paterson, N. J..............
George Makstela, Jevvett City, Conn.......
Ignas Valasinas, Brooklyn, N. Y..............

~ J. Mikatavage, Minnersville, Pa.
Sisters of St. Casimir, Newtown, Pa.......
M. Mikaulski, Cambridge, Mass. ............

o-aiimp Vincas Beauzadzunas, VVaterbury, Conn.__ . __ _

F z
Mi

Ii kaltinti ar girti. Vienok 
pagalvojai, mes jaučiame esą teisūs, 

kad tai jau įvyko Latvijo- nesgi kiekvienas žmogus 
je, Estijoje, Lenkijoje, turi teisę gyventi. • 
Rumunijoje, “ 
Vengrijoje, 
Jugoslavijoje, Rytų Vo
kietijoje. Tai įvyko jau 
seniai ir Lietuvoje. Kodėl 
tai negali įvykti bent vie
ną kartą ir Amerikoje?

Ar žinai, kiek milijonų 
žmonių pūna sovietų 

kalėjimuose?
Gal jau girdėjai tiesą, 

kad iš 14,000 lenkų karių,-mus būtų išleidę 
1942 metų grįžusių iš pro krematorijaus 
SSSR, parodymų, patvir- ną, kaip kad daugelį mūsų 
tintų priesaika, paaiškėjo, brolių. Mus būtų prievar- 
kad vien tik jiems žino- ta grąžinę namo, jeigu ne 
muose Sovietų lageriuose Jūs ir jeigu ne Amerikos 
kalėjo 14 milijonų žmo- lietuvių organizacijos bū- 
nių. Ar žinai, kad GULA- tų efektyviai mus užtaru- 
Go (Glavnoje Upravlenija sios. Tik Jūsų dėka mums 
Lageriai) lageriuose mir- liko šiokios tokios (kad ir 
tingumas yra 12% • Taigi labai menkutės) žmogaus 
vidutinis kalinio gyveni- teisės.

Bulgarijoje, 
Albanijoje, Jūs mums padėjote iš

vengti priverstino grįžimo 
į “bolševikų rojų”

Šiandieną mums per
daug jau aišku, kad jeigu 
ne Jūs, mieli
lietuviai, jeigu ne Jūsų 
sūnūs armijoje, mus būtų 
ištikusi pražūtis:
mes nebūtumėm 
kinti Sibire, tai

Amerikos

jeigu 
nukan- 
naciai 

dūmais 
kami-

i

I

Jordan Marsh Company

MOŠŲ GERIAUSI LINKĖJIMAI

SUSILAUKUS

LINKSMŲ ŠVENČIŲ SEZONO 
IR KARTU 

LAIMINGŲ 1948 METŲ

Šie Nauji Metai mums yra devyniasdešimt-aštunti!
Mūsų metinė šventė su keturiom krautuvėm gėrybių 

vėl gali patvirtinti, kad “Sausio Mėnuo 
yra Jordan'o Mėnuo Bostone." Ateikit.’

Savo gimtadienio proga mes norim pasveikinti senus 

draugus ir susitikti naujų.'

DIDŽIAUSIA NAUJOS ANGLIJOS KRAUTUVE.

Štai rašo viens vargšas, vardu Palemonas;
Jis rašo eilėmis, pasmerkdams bėglius; 
Ir verkia jo raidės, nuo kraujo raudonos. 
Širdyje jis jaučia nervingus dieglius.
Kas tam nelaimingam tiek suteik^šiso
Smerkt tuos, kurie ryžos nuo budelių bėgt?
Nugi komisaras Naganą atkišo
Ir liepė jam šitaip pabėgėlius pliekt: 
“Iškoliok, nes jie mums padarė sarmatą. 
Mūs tvarką pasauliui plačiam skelbdami.
Jie savo akimis mūs darbus yr matę, 
Jie žino, kaip žmonės čionai smaugiami.
Kad vienas, ar kits. — bet jų tūkstančiai bastos 
Vienur ir kitur — po žemynus visus — 
Jie šmeižia, kad mūsų -šėtoniškos klastos 
Pasėjo visur supuvimo vaisius.
Kad badą, vergovę mes čia atgabenom. 
Kad, skiepi jam jums utėlyno šašus.
Kad tautą lietuvių sunaikinti manom.
Ypač šviesesniuosius ir jiems panašius. 
Kad žudom. kalinam į Sibirą vežam 
Ir vyrus, ir moteris, ir vaikučius. 
Ne tik čekos rusi kraujais jų nudažorr. 
Bet pelkes, dirvonus ir- girių medžius. 
Tai šmeižtas, tovarišč. ar ne? Pagalvokie 
Kaip juos ten išplūdus. Juk pats gi žinai. 
Kad jie išdavikai, jie šiokie ir tokie — 
Fašistai, nacistai, kvaili avinai.
Kad klaidą padarę, jie smarkiai to gailis. 
Ir kremtas, ir ilgis Tėvynės gražios;
(Bet to neminėk, kad Naganas ir peilis 
Jų laukia, jei kartais pas mus parvažiuos i. 
Rašyk, įsitempk — štai kaviaras. bonkutū. 
Naganas — bet ginklas tik dėl visa ko - 
O jeigu pavargtų galvelė menkutė.
Tik porą gurkšnelių — bus viskas tvarkoj". 
Atsakė čekistui skurdus Palemonas: 
"Rašysiu kaip moku, tiktai “ne vzišči".
Jei bus kiek silpnokai. — aš ne Saliamonas. 
Eilėraštis tai ne kopūstai ir “šČi".
Už butelį dėkui, bet kam pištalietas? 
Grasinimų man jau daugiau nebereik.
Aš jums palankus, tarsi avinas lėtas. — 
Rašysiu, tik man įkvėpimo suteik.
Man šiso priduoda bonkutė. kaviaras. 
“Spasybo", kad man jų kasdien pristatau 
Bet aš ne visuomet buvau toksai geras... 
Dabar sarmata man ir gaila už tai.
Tai buvo, kai pirmą kart masėmis trėmėt 
Lietuvius Sibiran, didžius ii mažus.
Ir man į pakaušį revolverį rėmėt.
Kad pasirašyčiau mirties nuosprendžius. 
Gi aš, kurs nė vištos niekad neužmušęs. 
Turėjau tiek kraujo saviškių praliet! 
Atsakymą imt ant bicdnos savo dūšios 
Ne, ne! aš tada negalėjau tylėt!
Trankiausi kaip tigras. Ii’ štai atsidūriau 
Namuose pamišėlių. Ten išgijau.
Išėjęs iš ten, kitą būklę sukūriau
Ir kitą galvoseną įsigijau.
Dabar aš išsakęs ir siela, ii kūnu.
Kaip nulius vienišas, po šluota peiė 
Kaip šungrybis, kurs dilgėlėse sau tūr.o. 
Suvytęs, kaip mindžioma tako žolė.
Bet kam čia šnekėti? Verčiau išsigerkim
Ant Lietuvos kapo... Tovarišč atleisk. 
Kad tautą žudydami, mes apsiverkiani. . 
Tiktai susimildamas, to nepaskleisk 
Tovarišč. duok ranką! Juk žinom abu.
Kad esam vergai, ne tik aš, bet ir tu. 
Užgeso pas mus žmoniškumas ir meilė. 
Mums rūpi išgelbėt tiktai savo kailį.“

•J. Emilas

matome, 
, bet Jū- 

niv: daž-ai 
iš gražiai pa
su n.u’-etų rū
šiuoti ėlių i 
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Mariošius, Springfield, Mass.................
Alfonsas Maria, C. P., Brighton, Mass.

. K. Jutkevičius, VVestfield, Mass..........
Mr. B. Tataruais, N. Andover, Mass..........
Mrs. J. Pranaitis, Dorchester, Mass..........
Julius Gaidis. V.’orcester, Mass.
P. Janunas, Cambridge, Mass.....................
Bernardas Pūras, Scranton, Pa..................
A. Antanaitienė, Luzerne, Pa. ..................
Zigmas Jegelevičius, VVestfield, Mass.........
Walter Janeliunas, Cambridge, Mass. . ....

(Adomas Laukaitis. Norvvood, Mass.......
; John Kazilunas, N. Andover, Mass.............
; Mrs. Anna Jakutis, Brighton, Mass..........
James Novitsky, Fairfield, Conn. ..............
M. Novickas, Scranton. Pa. ................
Allein Arman, Hartford, Conn. ..............
Mrs. J. Baltrušaitienė, Auburn, Mass.........
H. B. Lukauskas, Dorchester, Mass.
C. Kučinskas, Athol, Mass.........................
Mrs. Helen Kiela. Lavvrence. Mass. ......
Mrs. L. Meškauskienė, Brighton, Mass.
A. Lasavičius, Athol, Mass. ......................
Joseph Yakstas, Rochester, N. Y. ...........
N. N., Elmhurst, Pa................ ................
Mrs. P. Urban, Pittsfield, Mass. ..............
George Kazlauskas, VVorcester, Mass........
C. Senkus, Worcester, Mass.......................

Teisybe, mes n; 
kaip Jūs at odol: 
su gerą širdį 
išskaitome 
ruoštų Jūsų 
bų. maisto 
piniginių au 
Mes matome, kad jūs
mums ne vien tik atlieka
mus daiktus aukojate,
dažu ai ir nuo savęs daug 

nutraukiate. Dažnai 
savo gerumu mums 
ašaras išspaudžiate. 

Ačiū tad. mielos aukoto
jos, rinkėjos ir geradarės!

Bet ar jūs žinote, kad 
mūsų vargai dar 

nesibaigia?
Mes vis dar tebegyvena- 

ir esame 
maitinami.

ką 
tuo 
net

j 
i
Į 
r

j

me stovykloje 
pusbadžiai _ _
Mus globoja”ei IRO ergą- Kazlauskas. No. Andover, Mass 

• mzacija (ačių " ’ 
idį ir paramą) vis silpniau 
ir silmiau teparemia mus.

i Dėlto ynač i 
12.000 mūsų 
Daugelis jų y- 
niai, kuriems 
vaistas — g- 
tas. Ypač jiems 
riebalu. Mūsų 
ilgai svars.o, 
tą sviesto 
savaitę, kas 
padaryti, ir vis nieko 
gali geresnio sugalvoti. Ir 
didesniems nėra lengva. 
Ateina žiema. Ir ji gąsdi
na mus. Žiemą ir valgyti 
daugiau reikia, ir šiltesnio 
drabužio trūksta. Ach, 
daug bėdų ir vargų, kur 
čia viską ir suskaitysi...
Mes dar kartą šaukiamės 

Jūsų pagalbos
Savo gyvenime nesame 

buvę ubagais. Sugebėjome 
užsidirbti duonos ir visą 
reikalingą pragyvenimą. 
Prašyti aukų — būtų bu
vęs didelis mums pažemi
nimas. Tikėkite mums, 
kad lengviau, galbūt, yra 

I aukoti, kaip tų — aukų pa
prašyti ar jas imti. Bet ‘ 
gyvenimo aplinkybes ir 
badas verčia tai daryti.

gal suprantate 
norime išaugin-

1 $rra sir-

encia apie 
vaikučių, 

a ti -i Hgo- 
geriausias 

geresnis mais- 
trūksta 

šeimininkės 
gavę šaukš- 

mažyčiui per 
galima iš jo 

n P-

: i

Elen Rusienė, Dorchester, Mass...............
Juozas Guzevičius. So. Boston, Mass. 
Agatho Wilson, Lynn, Mass.
Pranas Kazlauskas, Scranton, Pa. 
Elzbieta Novickienė, VVorcester, Mass. ...
J. Lazaunikas, Scranton, Pa. .
Mr. John Akstinas, Nashua, N. H. .......
Kazimiera Kucharski, Bridgevvater, Mass.
Joseph Vaicunas, Dorchester, Mass. . 
Mrs. C. Linkevičienė, Phila., Pa. ............
Felix Kraunelis, Boston, Mass. ..........
Veronika Ivanauskienė, So. Boston, Mass. 
Joseph Klones. Chelsea, Mass.................
Mark Stelaneija, Chester. Pa. .............
R. Danielius, Brockton, Mass.
M. Jakavičius, Dorchester, Mass..............
Justa Karpiūtė, VVestville, III..................
Justina Jakevičienė, Taunton, Mass. 
(Mary Kurtinaitis, Cle Elum, VVash.
T. Knicinas, Millinocket, Me. ................
Viktorija Svinkunienė, VV. Frankfort, III. 

(Povilas Jarmalavičius, Brockton, Mass.
Joseph Rukstalis, Providence, R. I..........
Mrs. E. Šimkus, Cleveland. Ohio .......
Frank Ivan, Roslindale, Mass...................
Babara Annis, McKees Rocks, Pa.
A. Lucal Bristol, Conn. ...........................
Seserys Šv. Kazimiero, New Phila., Pa.
Ann Bukuniūtė, So. Boston, Mass..........
Stefania Nevera, Dorchester, Mass.
Stanley Gaidimavich, So. Boston, Mass. 
M. Savilionis, So. Boston, Mass. .
S. Karvelis, Canterbury, Conn.

i
i

iiI . .i tremtinių*

Įdi
: lėtumem
i vą. O į 
jeigu tik 
veiksime

(padėsime.
i tuvių Lietuvoje

Jūs jau 
mus. Mes
ti sveiką naująją Lietuvos 

atseit, 
(mūsų vaikučius, kad nau- 

ngus, atėjus laikui, ga- 
grąžinti i Lietų
jų juk grįšime, 
visi sutartinai 

ir vieni kitiems 
Milijonams lie- 

ir šimtas 
(tūkstančių Sibire mes nie- 
! kuo negalime padėti. Pa- 
■gclbekim? bent bolševikų 
; teroro išvengusioms au- 
jkoms — lietuviams trem
tiniams.

j

kartą.

I

K. Pelėkis.

N. N., ...................................................................
Zigmas Lukšys, Providence, R. I. ....................
P. Lapenus, Athol, Mass. ..................................
J. Bankieta, Frackville, Pa...................
A. Jaskienė, Wilkes Barre, Pa.
C. Pakalnis, Cambridge, Mass.
J. Kauspadas, Cambridge, Mass. 
Peter Grigas. So. Boston, Mass.
M. Tamašauskienė, Akron, Ohio
S. Petrulonis, N. VVelmouth, Mass. 
Viktoras Balutis, Dorchester, Mass.
M Trečiokas, Dorchester, Mass.
M. Volungevičienė, So. Boston. Mass.
Ona Brown. So. Boston, Mass.
P. Pilvinis, So. Boston, Mass.
Emilija Slatkevičienė, So. Boston, Mass. 
Ag. Uleckienė, Dorchester, Mass.
M. Gonila, VVilipcrdina, Pa.....................
Mrs. Anna Zablacki, So. Boston, Mass.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame, 
“Darbininko” Administracija.
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DARBININKAS 6

GZRDFTT LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

KAS IŠTIES MAŽUTĖLIAMS 
PAGALBOS RANKĄ?

Per savo tėvo lūpas, vienas žė mane pas gydytoją, kuris 
mažylis lietuviukas prašo A- pripažino, kad aš jau sergu 
merikos lietuvių jam pagelbė- džiova, bet dar yra vilties man 
ti. štai ką tas mažas 
kas” sako:

"Mieli tautiečiai! Aš 
bai mažas lietuviukas.

“dipu-

bet kasdieninė
— kukurūzai, 

sviesto k rišli u- 
norėčiau matyti

dar la- 
teturiu 

vos pusantrų metelių amžiaus, 
bet jau spėjau pažinti kas gra
žu. kas ne: jau žinau, kas gar
du ir kas ne. 
mano duonelė 
kada-ne-kada 
kas. o aš taip
tą šalį, kurią mano tėveliai va
dina Lietuva, kur niekad, sako, 
netrūko nei pienelio, nei mėsy
tės. Aš taip noriu pienelio ir 
mėsytės, nes su jų pagalba aš 
galėčiau greičiau augti ir stip
rėti. nusikratyčiau 
spaudimo.
kankina 
kambarį 
tojai — 
nys, jų

dusinančio 
mane taip 
kai į mūsų 
visi gvven-5 v » vu- 

asme- 
senas 
pasi- 

tėvelio 
savo

kuris 
naktimis, 
susirenka 
iš viso aštuoni 
tarpe vienas

džiovininkas. Aš noriu 
skųsti jums per savo 
lūpas, noriu pasakyti 
vargus... Neseniai mamytė ve-

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingri akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

207 PARK BUILDING
IVorcester, Mass.

275 Main St.. Vebster, Mass.

I 
pasveikti, tik ligai kovoti man 
reikia gero maisto, riebalų ir 
pienelio. Bet kurgi mano tėve
liai ims riebalų ir pienelio; jie 
valgo duoną, geria neva kavą 
pasaldytą sacharinu, o man a-: 
tiduoda paskutinį sviesto tru-1 
pinėlį. kad tik aš sustiprėčiau. 
Liūdna, oi liūdna čia mažyčio ■ 
dalia... Kartais pagalvoju, kam 
mane Dievulis leido į pasaulį, 
kodėl jį išvydęs turiu vėl ke
liauti. iš kur niekas daugiau 
nebegrįžta?

"Kodėl mums taip lemta kęs
ti badą alkį ir taip kasdien ir 
kasdien. Mielieji, padėkite man 
išnešti tą sunkią ligą, padėkite 
man užaugti dideliu, sveiku 
lietuviu, kad galėčiau savo tau
tos žymiai praretintas gretas 
bent dalinai užpildyti.

"Negi 
meninės, 
nęs. nuo 
aš noriu 
karsto, kuriame aš guliu, iš
traukite mane, nes tik jūs tą 
galite padaryti. Atsiųskite man 
geresnio maisto, riebalų, piene
lio. sustiprinkite mane mažą, 

(kad. nusikratęs ligos, išaug
čiau į dorą, stiprų ir naudingą 
pasauliui lietuvį, 
bai. labai noriu 
kas ir stiprus..." 

i “Tokių, kaip
tūkstančiai.

jūsų širdys būtų ak- 
r.enusisuksite nuo ma- 
mano prašymo; juk 
gyventi; neuždarykite 

aš guliu,

O aš taip la 
užaugti svei

Linksnių šv. Kalėdų!

Adv. John J. Grigaitis
20 Pemberton Square, Boston

CA — 7-0453
Home — SO— 8-4877

par. 
mi- 
Dr.

| vežtas į šv. Kazimiero 
j bažnyčią. Iškilmingas šv.
■ šias atnašavo kleb. kun.
,M. Cibulskis. MS, su asista.
Laike šv. mišių giedojo quin- 
tetas. susidedantis iš varg. Jo
no Tamulionio. p. Onos Sl<ir-' 
kevičienčs, p. Rožės Gaidytės, j 
ponios Onos (Gaidytės) Mcr- 
rison, ir Leono Tamulionio.
Taipgi solo giedojo p. Ona : 
Skirkevičienė.

LDS Conn. Apskrities Suvažiavimo
PROTOKOLAS

9 d.. 1947 m., šv. 
parap. pat lpose, 
St., New Ilaven,

Linksmų šv. Kalėdų!

A. J. Namaksy
Real Estą te & Insurance

kp., VVaterbury, Conn. — J. 
Bernotas, P. Jokubauskas, 
Meškunienė, N. Totilienė ir 
Totilas; LDS 6 kp., Hartford, 
Conn. — A. Pateckis, K. Ta
mošiūnas, V.
P. Manikienė; 
Mišeikis, V. 
junga 100.09.

VVilkcs Barre, Pa., 
Katalikų Susivienymo 
kritis 190.00.

California
San Francisco, BALF 

67.00.

V.
N.
J.

Pateckis,
Tamošiūnienė
LDS 28 kp.,
Norkūnas,

Lapkričio 
Kazimiero 
339 Green 
Conn., įvyko LDS Sonn. Aps
kričio metinis suvažiavimas.

Kun. A. E. Gradeck. Šv. Ka- 
izimiero parap. kleb., atnašavo 

Tvarkdariais bažnyčioje buvo ^v‘ m*š*as’ val- rvta« SY* 
op. Stasys Dambrauskas ir vus ir mirusius apskr. narius. 
Antanas Naikūnas. Aktyviais 
karstnešiais buvo šv. 
ro par. Karo Veteranų 
nariai: It. Bolic Degasis,

i
S/Sgt. Juozas 
Lt. Alfonsas Zapėnas. 
Petras V. Tamulion:s.
Juozas Juknevičius, Sgt. Juo
zas Jezukevičius ir Sgt. Adol
fas Kudzma.

Prie kajx>, šv. Kazimiero ka
puose maldas atkalbėjo kleb. 
kun. Dr. M. Cibulskis. Vėliavą, 
kuria buvo uždengtas velionio 
karstas, atidavė nuliūdusiai 
motinėlei p. Onai Vaitkonienei, 
kuriai reiškiame gilią užuojau
tą.

<«

Jonas

Sustiprinkime savo 
Gausiau aukokite 

tremtiniams.

Dambrauskas
Aktvviais 
Kazimie- 

|K>StO 
Lt. 

Rasimavičius, 
.A ndriuškev’^’us, 

S/Sgt. 
Sgt.

PATEKOM, N. J

Apie antrą vai. po nietų, Jo
nas Mišeik:s, LDS 28 kuopos 
pirm., sveikino sus1 r: n kurtus ir 
pakvietė apskr. valdybą užimti 
vietas. Nepribuvo 
mą vice pirm. — 
Ambrosienė; iždo 
Ona Kauneekienė 
Fortier.
Stasys šrupšas, 

j

organ. apskr. 
V. Bernotas 
džių pakvietė 
deck, vietos
maldai. Po maldos 
Gradeck žodžiu sveikino suva
žiavimo dalyvius ir linkėjo ge
riausių sėkmių jiems ir visai 

E.P.S.N. lds organizacijai — ypatingai 
organizavime prie

į suvažiavi- 
pp. Paulyna 
globėjos — 
ir Marijona

taipgi nepasirodė p.
LDS 6 kp. 

pirm. — Juozas 
taręs 
kun. 
kleb..

keletą žo- 
A. E. Gra- 

vadovauti 
kun. A. E.

Sekmadienį, gruodžio 
mūsų parapijos Vyčiai suruo
šė gražų vakarą parapijos sa- 

......e Įėję. Suvaidino labai vykusiai 
yi)ac komediją “Biznieriai", kun. J. 

Klumbio parašytą ir sureži-

14 d.

jaunimo 
LDS.

Atstovų 
registravo

registravimas. Užsi
šokančiai : LDS 5

ir 
J. 
F.

i
R.Liet.

4 Aps-
j
i

nr. 109
t

Canada
Toronto. Ont., Mrs.

rušauskas 1.00.
New York Statė

Bellaire, L. I., Rev. James
Griffin 100.00. 1

Clayville, John Huscza 3.00. 
Port Jefferson, L. I. J. Spur

ga 25.00.
Lawrence, Margaret Bern- 

hard 5.00. !
Nevv Baltimore, Paul Stanke

vičius 10.00.
Rochester, Vajaus Komitetas

4,000.00.
New York City

Nevv Yorko (Manhattan,
Bronx, Brooklyn, Maspeth, 5.00; James H. Roth 5.00; Ka- 
Woodhaven, Ozone Park, Rich- zys Pupelis 5.00; Mrs. Olga Či- 
mond Hill, Jamaica ir kitose žauskas 5.00; Mrs. Helen Vi- 
miesto dalyse Tag Days proga socky 5.00; Bladas Zoruba — 

Apanavičius — 
. Bemhard 5.00.
i iš New Yorko:
101 — 4.00; J. 

3.00: BALF nr.

P. Pet-

Office Tel. So 8-0948

409 Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

J. Pūkas & Family 9.00; BALF 
nr. 37 — 7.00; BALF nr. 82— 
6.00; Flush Metai Sunshine 
Fund 5.00; Gustav Caspar 
Szenkovits 5.00; Mrs. Ann Wir- 
klin 5.00; Rev. Henry J. Vier

Linksmų Šv. Kalėdų!

kiame geresnio, sotinančio, sti
prinančio maisto, liet nevisada 
sulaukiame. Vargas ir ligos 
mūsų eiles praretina, mūsų tė
velius kankina, vargina ir ne
ša neviltį. Kas gi mums ir mū
sų tėveliams išties pagalbos 
ranką, kasgi mus. dar nemiru
sius. prikels iš karsto? Mes 
žiūrime į jus. mes tikimės jū
sų pagalbos, mes neabejojame, 

'kad jūsų širdys geros, padėki
te mums apsiginti nuo ligų!” 

i Tokių laiškų BALF dažnai 
įgauna. Jie pilni skurdaus šauk
smo. Jie verti geros širdies at
sakymo, 
dosnumą, 
lietuviams
jų vaikučiams šelpti.

Savo aukas siųskite be jokio suo^ą Publika taip pat Murė jo 
daug gardaus juoko, kai ‘Link
smieji broliai’ apdainavo para
pijos organizacijas ir kaiku- 
riuos pavienius asmenis. Savo 
gražiais balsais sužavėjo visus 
p. Mary’ Zelenienė ir sesutės 
Eleonora ir Irena Staniulytės, 

1 kurios padainavo keletą lietu
viškų dainelių.

Vakaro rengėjos, Dorothy 
Dutkutė ir Florence Žiliūtė, už 
visą savo vargą ir triūsą, tik- 

~ rai vertos ypatingo pagyrimo.
Vyčių kuopos vadovybės pra

šomos perduodu jų nuoširdžią 
padėką kun. kleb. J. Kintai. I 
kun. Klumbiui, vargoninkui V. 

. v Justui, p. Zelenienei. p. Andrei- 
čikui ir p. Žiliui už nuoširdžią mišių „ , 1pagalbą ruošiant vakarą.

Vyčiai pusę vakaro pelno 
paskyrė parapijos naudai.

į “ 1 ■ I
Per mūsų Balfo skyriaus su- į 

ruoštąją lapkričio 14 d. Tag Į 
day Patersono mieste buvo su
rinkta SI 100. Aukų rinkime y- 
patingai atsižymėjo p. Adoma-1 
vičienė, surinkusi 72 dol. ir p. 
Žalnierauskienė. surinkusi 69 i 
dol., o iš jaunųjų — p. Kinda- 
raitė. surinkusi 35 dolerius. I 
ir p. Vaičaitytė iš Scranton.

I
I
I

atidėliojimo:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

i
|

aš, čia yra.
Kasdien mes lau-

čia

Bernardas Kuraitis

J. FOX moteriškų kailinių firma ir jos

Bernardas Kuraitis nuoširdžiaid 
»! 
• ! 
i! 
i! 
i*, 
k

NASHUA, N. H

5.00; Antanas
5.00; Mrs. M.

Kitos aukos
BALF nr.

Pauliukaitis !
100 — 3.00; B. Marsing 3.00; 
Hayvvood Floor Co. 2.00; Mr.
& Mrs. J. Adomaitis 2.00; Jo
nas Šneideraitis 1.50; John

New York
Mirė Agota Rodonienė

Gruodžio 8 d. mirė vietinėje 
ligoninėje Agota i Rameikaitė) 

i Rodonienė, gyv. 57 Temple St. 
Velionė buvo pašarvota Juozo 
P. Mikelionio, laidotuvių di
rektoriaus koplyčioje ( 26 Kin- 
sley St.

Palaidota iškilmingai iš Šv. 
Kazimiero lietuvių par. bažny- 

;♦ čios. Laike gedulo šv.
;♦ giedojo varg. Jonas Tamulionis 
jj ir p. Ona Skirkevičienė.
t’j A. a. Agota Rodonienė gi- 
»! mus Lietuvoje sausio 7. 1883 
'! m. Amerikoje
’• metų. Paliko dideliame nuliūdi- 
,'j me du sūnus — Vincą ir Kazį, 

gyv. Hudson: dukterį Oną, su 
-J kuria motinėlė kartu gyveno; 
•j tris pusseseres — pp. Vincentą 

Zinkevičienę. Petronę Putienę 
;♦ ir Veroniką Lavich, gyv. Wor- 
i’Įcester; du anūkus ir daug gi- 
? minių.

Velionė priklausė prie Apaš
talavimo Maldos draugijos, ku
rios atstovė p. Teklė Mitchell, 

J? ir Tretininkų draugijos, kurios 
$ i atstovės pp. Petronė Kudzmie- 
!■• nė ir Ona Utkienė, buvo gar- 
V i -bės palydovės. Palaidota Šv. 

Kryžiaus kapuose. Hudson.
Ilsėkis amžinybėje!

at- ?Ji 
?! 

sveikina ♦!
?!

visas klijantes ir rėmėjas ir linki linksmai ir ma- !>
?! 
?!
?! 
'•!!
*

stovas

lordai praleisti šventes.

UASiilNGTON BIRELI
BOSTON, MASS. ?! 

?!
?!5
v

pragyveno 40

Kun. kleb. J. Kinta ir kun. J. 
Klumbis sveikina nuoširdžiai 
visus savo parapijiečius ir ki
tus pažįstamus su Kalėdų ir 
Naujų metų šventėmis.

A. a. Vatikonis Palaidotas 
Militariai

Šiomis dienomis Šv. Kazi
miero lietuvių parapijoj įvyko 
nepaprastai liūdnos ir įspūdin
gos laidotuvės parvežto iš Eu
ropos antrojo pasaulinio karo 1 valandą, 
herojaus, a. a. Sgt. Veto Vati- 
konio. Jis palaidotas su iškil
mingomis gedulo pamaldomis 
ir militarėmis apeigomis, daly
vaujant Veteranų postams. Šv. 
Kazimiero par. Karo Veteranų 
postą atstovavo Jonas Navic
kas. Alfonsas Andriuškevičius. 
Petras Jezukevičius, Petras 
Tamulionis, Jonas Nadzeika ir 
Pranas Grigas. Taipgi buvo de
legacijos iš mokyklų ir dirbtu
vių ir įvairių kitų organizacijų.

Velionio kūnas buvo pašarvo
tas Kazio F. Kazlausko, laido
tuvių direktoriaus koplyčioje. 
8 E. Pcarl St., iš kur buvo nu-

Dr. J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS 

447 Broadvvay,
South Boston. Mass. 
Tel. SO — 8-2805-R

1.00.
Wyoming

Cheyenne, Mechislovas Ma- 
tuzas 5.00.

Spalių mėn. buvo gana gau
sus aukomis. Pasižymėjo ypač 
Nevv Yorko valstybė. BALF 
Seimo išvakarėse atsiųstos

LEWISTON, MAINE

per BALF 
Centrui į-

Mrs. Sher-

Mr. L. Baniulis. 
M. Janulaitytė. Mr.

I. V. Chužai, J.
J. Simatauskienė,

M. 
J.

— $10,845.45.
Stambesni aukotojai: Rev. S. 

Cafiero, Coney Island 200.00; 
Simon Ackerman, Ine. 100.00; 
N. Y., Lietuvių Taryba 100.00; 
Lapash - Lapašauskas Co. — 
100.00; Rev. James Griffin, 
B'klyn 100.00; Atkočaitis & 
Sonn 100.00; Rt. Rev. Mrg. J.
Robinson, Jamaica 50.00; Lith. Furick 1.00; N. N., 
Athletic Club 50.00; Church 
of Our Lady. Queens of Mar- 
tyr’s, Forest H. 50.00; Prog- 
ressive Coat Co. 50.00; P. Sha- 
lins - Šalinskas 40.00; Juozas 
P. Ginkus 40.00; Rev. Norber
tas Pakalnis 25.00; Lith. Ame
rican Citizens Club 25.00; Our
Lady of Angelus. Forest Hills stambios aukos turėjo visiems 
25.00; Armak, Briggs & Logan tremtinių prieteliams padaryti 
25.00; J. Spurga 25.00; M. malonaus įspūdžio. Lapkričio 
Laukus 25.00; Šv. Izidoriaus mėn. pradedamas rūbų vajus. 
Dr-ja, Bronx 31.00; Yale Cloth- Prašome pasistengti rūbų va- 
ing Co. 15.00; J .P. Mačiulis— juje taip pat gražiai pasižymė- 
15.00; M. Vainienė 10.00; The ti, kaip pasižymėjote piniginia- 
Levy Co. 10.00; EI. Jermalie- me vajuje. Viską ir toliau ma
nė 10.00; Gotham Fifth Avė., 
Ine. 10.00; K. Cheledinas —
10.00; D. &. Z. Bottling Co..
Ine. — 10.00; Solomon 
polsky & Son 10.00;
Juergens 10.00; John’s 
Grill 10.00; B. Zinis
Reiche & Penner, Ine. 
Health & Accident Ass'n

Gono- 
C. H. 

Bar &
10.00;
10.00;
10.00;

lonėkite siųsti adresu:
United Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine., 105 Grand St.

Brooklyn 11, New York
Ali Gifts to the United Lith

uanian Relief Fund of Ameri
ca, Ine., are deduetible for In- 
come Tax purposes. Tą visur 
ir visada priminkite!

Kun. kleb. Kinta praneša sa- 
jvo parapijiečių žiniai sekančią 
Kalėdinių pamaldų tvarką: — 
gruodžio 24 d. išpažinčių bus 
klausoma nuo 3 vai. iki 5 vai. 
iki pietų ir nuo 7 vai. iki 9 vai. 
vakaro. Gruodžio 24 d., 12 vai. j 
nakties — Bernelių Mišios.' 
Gruodžio 25 d. šv. Mišios bus 
8 vai. ir 10:30. Palaiminimas 
|su Švč. Sakramentu bus 11:50 
‘ . A.S.;
I
I

i

I

A. Gumauskas
Generalis Kontraktortas

694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

Lietuvių Aukos BALFui
Prieš kurį laiką

41 skyrių BALF 
teiktos šios aukos:

Po $11.00: Mr. &
ry. Po S10.00: Mr. S. Eišmon- 
tas. Po $6.00:
Po $5.00:
& Mrs. 
Paušis. 
Bikulčiai.

Po $4.00 — S. Stasiuliai. 
$3.00 — A. Ridman.

Po $2.00: M. Pranckus, 
jAšmiega, T. Kalvelienė, A. Ru- 
i dokas. A. Dauniai, R. Kundro- 
tienė, J. Dauniai, J. Vileika.

Po $1.00 — H. Ridman, J.
Banytė, J. Baltrušaitienė, 

,Palinskytė, A. Vasiliauskis, M. 
Sabanaitė, B. Ašmiegaitė. R. 
Rudokas. B. B. Baltrušaitienė, 
A. Skirmutienė.

iE. Mikalonienė
nė, E. Vaznienė, M. Vasiliaus
kienė, M. Varneckienė, P. Cul- 
kin, O. Aleksandravičienė. J. 
Stankus. L. Milieška, K. Ra
manauskas. K. Sabaliauskis. J. 
Balčius, S. Paulauskaitė, P. Si- 
mokaitienė. U. Larin, A. Var- 
neckis, J. Baltrus, B. Eišmon- 
tienė.

V. Vaitonienė, 
, U. Leonavičie-

A.
- jA

r * i , 1

L ■’D'; *

i

IĮ

ii
Parūpinu planus ir statome 

naujo stiliaus namus su mo- .į 

demiškais įrengimais. Atlie- ! 
kame visokius darbus namų 

, taisymo.

W.J.Ch'Kholm
GRABORIUS 

"Asmeniškas Pata ma vimas“ 

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I

Tplephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286 &

Jauniausia Lietuvaičių 
Sesery Kongregacija 
Prašo Jūsų Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajus.
Kiek Jūsų išgalės leidžia, malonėkite paaukoti! 
Kas paaukos Naujajai Koplyčiai ar kitiems 
Vienuolijos reikalams:

$1.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
$50.00 — taps Garbės Nariu 

$100.00 — taps Amžinuoju Nariu 
o kas $500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus 
įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios 
sienos.

Visų aukotojų vardai bus surašyti į Kop
lyčios Statytojų knygą — Aukso knygą; jie vi
si bus atmenami seserų maldose ir bus jų gerų 
darbų bei nuopelnų dalininkai.

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

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.
3



Antradienis, Gruodžio 23, 1947 DARBININKAS 7

ŽINUTES kai ir tėvai. Kiekvienas parapi
jos mokyklos skyrius dalyva- 

- vo programoje atskirai turėjo 
puikią eglaitę ir dosnų Kalėdų 
Dėduką. Kalbėjo J. P. Prelatas

• Dr. K. Urbonavičius, kun. Vir- 
'mauskis ir kun. Al. Abračins
kas.

kiekvienas sky- 
karnbary eg- 

Kai kurie 
gražiai įsi-
iankydami 

pirmeny-

Linksmų Šv. Kalėdų!

I

I

Lietuvos Generalinio Konsulato Nevv
Yorke Paieškomi Asmenys:

(Tęsinys)

Kalėdiniai parengimai sai
kams. Šv. Petro parapijos vai
kučiai turėjo sekamus parengi
mus:

Sekmadienį, po mišparų, baž
nytinėje salėje Seselių mokyto-f 
jų ir kun. Al. Abračinsko va-! Pirmadienį, 
dovybėje gausiai susirinko vai- rius turėjo savo 

t laite ir programėlę, 
iskyriai buvo labai t
rengę. Kunigai 
sprendė vaikeliams 
bes.

! Antradienį vienoje mokyklo
je visi šeši skyriai ir antroje 
abu skyriai bendrai laikė pobū
vį. Kun. Al. Abračinsko ir So
daliečių triusu ir kaštu visi ga
vo dovanų nuo Kalėdų Dėduko. _ „

Mokyklos atostogaus iki į kun. A. Baltrušiūnas Jono Vo- 
’ - j .... _____ .sausio o d.

!

DAKTARAI
«>-------------------------- --------------

ŠOU 4476

DrJoseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadivay 

So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai.

4----------------------------------------- <?>

i

Į LIUBŠEVIČIUS. Povilas, iš 
...[Žaslių vai.
iSj LOKŠAS, Jonas, iš Tirkšlių

•vai.. Mažeikių ap., New Yorke.: 
LUNCHUN, Jonas ir Juozas, 

iš Musninkų vai., Ukmergės ap.
LUKOVSKA - Čapkauskaitė, 

Stepanija, iš Čekiškės vai.,' 
Kauno ap., Chicagoje ar New

LATAUSKAITĖ, Elena.
Alovės vai., Alytaus ap.

LITVAITIS, Jonas ir Pranaši 
ir Litvaitytė, Ona. iš Kleboniš- 
kio vai., Marijampolės ap. j

LEP - Gaubytė, Olga, Home-. 
stead. Pa.

LISAUSKAS, Jonas, iš Ro-U“““” * ~ ’, . iYorke.
kiškio ap.___________________ j MACEVIČAITĖ. Vincė,

Skuodo vai., Kretingos ap. 
! MACIJAUSKAS, Juozas

Bronislava Savage, iš Viekšnių 
ar Laižuvos parap.

MOCKUS, iš Paluknės km., 
Mosėdžio (Skuodo) va!., Chi
cagoje.

MUSNICKIENĖ - Staselavi- 
čiūtė, ki!. iš Vyšniavos dv., Vil
niaus krašto, gyv. Chicago.

NARBUTAS. Antanas, vai
kai: Aldona ir Kęstutis, iš 
Kvetkų parap.. Biržų ap.

NEVERDAUSKAS, Justas, 
iš Ginkiškio vai., Kėdainių ap.

! NIKŠTAITIENĖ - Erenstu-
■ kė, Matilda. New Yorke.

NILSON, Emil. ir žmona 
(Gunther, Johann, gyv. Clinton, 
Mass.

NOREIKA, Juozas ir Stepo
nas, iš Kretingos ap.

NOVIKAS, Antanas ir No- 
vikaitė - Bernatonienė, Emilė, 

i iš Viešintų va!., Panevėžio ap., i 
Uk- I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Z

3

i
3
3

A. J. NAMAKSY 
REAL ESTATE & 

IN8URANCE 

409 W. Broadtvay 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Eoston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury Mass
Tel. Parkvvay 1233-W

Tel. ŠOU 2805

DrJ. L. Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadvay 
So. Eoston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 va’., dieną.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

Gruodžio 20 d., mirė, miesto 
ligoninėje Bronislava Valanti- 
nienė (Dambrauskaitė), 76 me- 
tų, gyv. 246 E. 8th St. Paliko 
dvi dukterį. Palaidota iš Šv. 
Petro parapijos bažnyčios 
gruodžio 23 d., Šv. Mykolo ka
puose.

ŠOU 2712 Res. BIG 901? I

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą
Pritaiko akinius.
534 E. Broadtvay, 
So. Boston, Mass.

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Darbuotojos parinko aukų
Kalėdų altoriams papuošti prie

865.00:
au-

bažnyčios 
prie salės 
kotojams

surinkta
— $25.80. 
ir rinkėjoms.

Ačiū

Kūčių dieną išpažintys

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO
Balso - Iškalbos - Piano

P-lė Amelia Tataronaitė, turinti 
: Master of Arts in music laipsnį 
duotįa dainavimo ir piano lekci
jas. Josios mokykla yra pripažin
ta veteranų mokinimui. Dėl infor
macijų telefonuokite ar rašykite:

480 BOYLSTON ST., BOSTON 
KENmore 3571

40 CONCORD AVĖ., 
Cambridge 38. Mass. 

Tel. Eliot 8222.

1948 m. Valdyba
Gruodžio 18 d. š. m. įvyko 

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Į draugijos valdybos ir direkto
rių rinkimas. Pažymėtina, kad 
išrinkti tie patys į valdybą, 
būtent, pirm. adv. Juozas Cū- 
nys; vice pirm. Stasys Moc-

ir 
šeima, iš Suvalkijos, Cleveland, j 
Ohio.

MACIULEVIČIUS, Jonas iš
Darsūniškio m., Trakų ap.

MAKSVYTIS, kilęs iš Salan-j
tų. Kretingos ap. j (ĮjUV Andrioniškio vai.

MAKUTĖNAI, broliai Mari-I mergėg ap. į gyv. Rochester, 
kus; prot. rašt. Albinas P. Ne- jos Makutėnaitės - Merkienės, iję. Y. 
viera; fin. rašt. Adomas W.
Druzdis; ižd. Petras A. Du- ; 
mas; maršalka — Vincas Pa
plauskas.

Direktorių taryba — adv.
Jonas J. Grigalus. Dr. Antanas
L. Kapochy, Juozas Arlauskas. 
Feliksas A. Zaleskas, Juozas 
Lekys, adv. Kazys J. Kalinaus
kas ir Adolfas J. Namaksy.

! Toji draugija turi savo klū-
, Ji yra gausiai aukojusi
i Lietuvos išlaisvinimo reika- 

Aukštikalnis, S. J. lai-įiams per ALT ir lietuvių trem- 
mišias salėje valando-; tinių 
ir 9:30. iI____________ »

Penktadienį, vakare Tėvas
Vladas Jeskevičius, S. J., ves
šv. Valandą; po to, Maldos A- 
paštalavimo draugijos susirin
kimą.

Dr. Pauline Luzackas
LIETUVE GYDYTOJA 

Cambridge, Mass.

šv. Kalėdose vidurnaktines 
šv. mišias giedos Jo Prakilny
bė Prelatas Dr. K. Urbonavi
čius už Juozapo Kybarto vėlę.

9 vai.

verio ir

i

r. šv. mišias giedos

šeimos gerovei.

r. kun. Al. Abračins- 
šv. mišias su klie- 
už sesers Salvato-

10 v.
kas giedos 
rikų asista 
ros vėlę.

Šv. Mišios valandomis: 6. ku
rias atnašaus kun. Virmauskis.'

8, ir 11:30 bus skai-^ą6:30. 7, 
tomos.

Tėvas 
kjęs šv. 
mis 8. 9

šelpimui per BALF.

Po Penkių Metų 
Praktikos

bus 
klausomos. Šv. Petro parapijos i 
bažnyčioje, per šv. mišias. 3:30 
v. p.p., ir vakare, per šv. Te
resės novenos pamaldas.

— —

Sekmadienį, 9 v. r., bus gie
damos šv. mišios šv. Jono Ev. 
draugijos intencija.

Linksmi: šv. Kaiėdu! Kvietimas

Tel. KENmore 4433

Dr. Albert P. Kfburis
Podiatrist - Chiropodist 

107 Massachusetts Avenue 
Boston, Mass. 

Prieš Mass. Avė. Station 

Valandos Šiokiomis Dienomis: 
12:30 P. M. — 7:00 P. M.
Valandos šeštadieniais:
12:30 P. M. — 3:30 P. M.

Tel. TROivbridge 6330

J. Repshis, M. 9.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq
CAMBRIDGE. MASS

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8

Adv. A. J. Young
(JANKAUSKAS)

35 Hunnevvell Avė.,
Brighton. Tel. STA 8659

eriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Patarnavimas greitas ir mandagus.
Pristatome alų ir degtinę į namus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadvvay, So. Boston. Mass.
Tel. ŠOU 6651

rMANKUS, Vincentas,
Šiaulių vai.. Bostone.

MARKŪNAS, Juozas, iš 
drioniškio - Troškūnų vai., 
nevėžio ap., Chicagoje.

MASLAUSKO, Boleslovo, iš 
Obelių vai.. Rokiškio ap.. gimi
nės ir pažįstami prašomi atsi
liepti.

MATEJAIČIO. Hendriko, au
gintinis.

MATULEVIČIŪTĖ, Ona.
Krosnos vai.. Marijampolės ap. į

MAŽEIKAITĖ - Samsonavi- 
čienė, Veronika, vyras Juozas, 
sūn. Raulo. Bostone ar Brook- i 
lyne.

MERKYTĖ - Urbonienė. Te
ofilija, ištekėjo antru kart už 
gydytojo, išvyko iš Kauno.

MEŠKAUSKAS. Pranas, bro
lis Ievos Kybartienės.

MICHALKEVIČIUS. Stasys, ’ca 
gimęs ir 

Į

Kazimie- 
Marijam-

iš j Ieškomieji ar apie juos žinan

A„-
Pa-

tieji maloniai prašomi atsiliepti 
CONSULATE GENEKAL

OF LITHL’ANIA
41 West 82nd Street
New York 24, N. Y.

(Bus daugiau)
I

Dėmesio!

iš

o jie 
laiko

Kas norite Įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Van Ness Avė., 
Hollywood 38, Calif.Padėkite tremtiniams, 

jum sudarys malonaus 
praleidimo valandėlių.

Paskutiniu laiku yra 
žiavęs į Bostoną geras 
aionistas. 
pardavė Vokietijoje, kad už 
tuos pinigus galėtų nusipirkti 
duonos.

Prašoma, turinčių akordioną, 
tautiečių nors laikinai akordio
ną paskolinti ar išnuomuoti.

Pranešti į ‘'Darbininką'’ ar- 
bet kuriam iš tremtinių. 

A. SVILAS.
684 6th St., So. Boston.

atva- 
akor- 

Savo akordioną jis 
Vokietijoje.

So. Boston Fumiture Co.
Matrasal naujai perdirbami

Kainos pranešama iš anksto

Jūsų kreditas geras

Pristatymas skubus

380’A West Broadvvaj.
Tel. ŠOU 2758

Remkite tuos profesionalus ir biz
nierius. kurie savo skeitimais remia 
•Darbininką”.

GRABORIAI
- Sujaus- Res. Šou. 3729 Šou 461P

Lithuanian Fumiture Co.
I

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKS 

Lietuvių Graborius-Baisamuotoja. 
Turi Notaro Teises

254 W. Broaduaj
SO BOSTON MASS 

Tei. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta
838 Dorchester Avė
Tel COLumbia 2537

‘‘Darbininko" Nr. jau buvo 
paskelbta, kad to laikraščio re
daktorius Kazys Čibiras neto
limoje ateityje apleidžia So. 
Bostoną ir išvyksta ilgesniam 
laikui už Jungtinių Amerikos 
Valstybių ribų.

Kap. Wiliiam Šimkus, pa- 
erbdamas redaktorių Kazį Či

birą ir įvertindamas jo nuo
pelnus spaudos ir kultūriniame 
darbe, buvo š. m. gruodžio 
mėn. 21 d. pasikvietęs jį į sa
vo jaukų šeimos ratelį atsisvei
kinti ir palinkėti jam “Gero! 
vėjo" jo sunkiame ir svarbia-. 
me spaudos darbe.

Ta pačia proga primenama, 
kad ateinančių metų sausio 
mėn. 4 d., 6 vai. vakare bus 

j surengtos viešos redaktoriaus 
i Kazio Čibiro išleistuvės So. 
'i Bostono lietuvių parapijos sve
tainėje, į kurias kviečiami at
vykti visi “Darbininko" skai
tytojai, redaktoriaus draugai 
ir pažįstami praleisti kelias 
malones valandėles įdomiame 
redaktoriaus Kazio Čibiro 
draugų rately, atsisveikinti su 
juo ir palinkėti jam laimės to
limesniame jo gyvenime.i i

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatėm geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

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

s. Prano ir Marcelės, 
gyvena New Yorke.

MIKALAUSKAS,
ras. iš Veiverių vai., 
polės ap.

MIKOLAINIENĖ
kaitė, Brooklyne.

MIKUTIS. Juozas ir Pranas. 
Iš Kaltinėnų vai., Tauragės ap.

MILAšEVIčIŪTĖ. iš Ra
seinių ap., Chicagoje.

MILEIKA
nės Marijos 
Gedgaudaitės.

MILEŠKA,
I

Dr. Mykolas F. Grendelis ■
Neseniai mirus Dr. Francis 

F. Henderson. įžymiam chirur
gui, 475 Commomveaith Avė., 
Boston, jo visą chirurgijos 
darbą jierėmė Dr. Mykolas F. 
Grendal. kuris su velioniu kar
tu darbavosi per penkis metus.

Dr. Francis F. Henderson 
buvo plačiai žinomas kaipo 
specialistas chirurgijos (opera-

iMileikai). gimi-
Sausdravienė -

Ignas, ir duktė

MOVERS— 
Insured and 

Bcnded
Loc3l & Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksiene.

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

Vice-Pirmininkė — v.. Gailiūnienė,
8 VJinfield St.. So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. 6th St., So. Boston. Mass. 

Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
29 Gould St., W. Roxbury. Mass. 

Tel. Parkvvay — 1864-VV 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

177 VVest 7th St., So. Boston, Mass.

SV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

cijų darymo ir gydymo) srity- St-.^oston.
je. Jis pasirinko jauną, ką tik 
užbaigusį mokslus, lietuvį gy
dytoją Mykolą F. Grendal, ku
ris Į>er tuos penkis metus įgijo 
labai daug praktikos ir gavo 
visų pacientų pasitikėjimą.

Sveikiname Dr. Mykolą F. 
Grendal ir linkime jam geriau
sių sėkmių l

&
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių! 

$ 
J

L-r

VLADAS J. JAKŠTAS
Grosernės Savininkas

§ 308 W. 4th St., So. Boston, !

i I 
i

t

i Pirmininkas — Juozas Švagždys,
Į 601 6tii St., So. Boston. Mass.
' Vice-Pirmin.nkas — Pranas Tuieikis
I 702 E. 5th St., So. Boston. Mass.
I Prot. Rašt. — Jonas Giineckis.

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
i Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška. 

440 E. Sixth SL, So. Boston. Mass
Iždininkas—Stasys K. Griganavičius i 

699 E. Seventh St., S. Boston, Mass
Maršalka — Jonas Zaikis.

787 E. Broadway, So. Boston, Mass I

Draugija laiko susirinkimus kas tre Į 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesi' į 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj i 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass

!

! 
. !'!

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir p 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems ■ i!

!

11 Springer St.. So. Boston. Ma3s. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas protokolu raštininke '

Pristatome Alų ir Toniką

i

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston Mass 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* ir
Balsamuotojas 

NOTARY P-UBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dvkaf 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

E. V. WARABOW
Funeral Service

24 Field St., Brockton. Mass.
Tel. Brockton 2005

1156 Washington St.,
Norwood, Mass.

Tel. Nonvood 1503

ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra J 
SOUTH BOSTON CAFE į

!

Telefonas SO 8-1224

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių!

391 W. Broadway

JOHN CERULLO, Jr., Mgr. Tel. SO 8-9570

Broadway Liquor Mart
LIQUOR RETAILERS

So. Boston, Mass.
_________________

Vincas Balukonis, Savininkas. |;

Pagamina gerus lietuviškus pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- £ 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- 

giai patarnauja. $
258 Vest Broadway, South Boston, Mass. ?

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvrav 
SOUTH BOSTON. MASS

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas ■ 
Graboriai ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai.

NOTARY PUBLIC 
Tai. ŠOU Boston 0315 

ŠOU Boston 2609 f
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LIETUVIŲ GYVENIMO

Iš N. Y. FEDERACIJOS APSKRI 
TIES SUSIRINKIMO

1947 metų gruodžio 12 die
ną. 8 valandą vakare. Apreiš
kimo parapijos salėje. Brookly- 
ne. įvyko mėnesinis Lietuvių 
Katalikų Federacijos New Yor-. 
ko Apskrities

kurį atidarė pirmininkas S. K. 
Lukoševičius. pakviesdamas 
kun. C. Paulionį maldą atkal
bėti.

Po įžanginės pirmininko kal-
susirinkimas. bos ir trumpos Federacijos vei-

Į®.

SVEIKINAME
Apreiškimo Parapija

Brooklyn, N. Y.
Bernelių Mišios 12 vai. vidurnakty.

Kitos Mišios: 7, 7:30. 8. 8:30. 9. 10 ir 11 vai.
Pradedant sekančiu sekmadieniu, gruodžio 28 d..

mišios bus šia tvarka: 7. 8. 9. 10. 11 ir 12:15.

Širdingai sveikiname ir linkime savo pa
rapijiečiams linksmų Šv. Kalėdų. Lai Kalėdi
nė nuotaika lydi jus per visus metus.

Kun. N. Pakalnis, kleb. 
Kun. A. Petrauskas, 
Kun. B. Kruzas.

V9

SVEIKINAME
Angelų Karalienės Parapija

Brooklyn, N. Y.
Bernelių Mišios 12 vai. vidurnakty.
Kitos Mišios: 7, 8. 9. 11 ir 12:15.

•ilgos, buvo renka- 
ties sekretorius.

K. LRK Federacijos
?’ew Yoi’-o apskrities neteko 
c'idži i f urbiamojo a. a. Jurgio 
Tum .so’i’o asmenyje 
i iaiu. t - d apskrities 
riau> į>i i eigos, laikinai 
po 1 avestos žymiam 
liuke-; lietuvių katalikų visuo
menėy, \ tikėjui gerb. Danieliui 
J. A ve. kai.

Svarinkime be eilinių ir nuo- 
latinų 
vavo 
I )va: : 
nis. i 
k.Jn 
Menė 
tuviu 
dui.

Aiisvsrste ir išnagrinėję savo 
vietinius reikalus, susirinkimo 
dalyviai nutarė 1948 metų sau
sio mėnesio pabaigoje. Kara
lienės Angelų parapijos salėje. 
Erookiyre. sušaukti šios apy
linkės Lietuvių Katalikų Sei
melį.

Seimelio reikalu 
jam darbotvarkę ] 
vesta Federacijos 
valdybai, o seimeliui 
jus pakviesti 
Paulioniui ir

Sutvarkius 
lio klausima.

S-pažymėjo, kad daug žmonių 
' nesupranta kas yra komuniz
mas ir kas vra katalikizmas. ir I

i jis savo kalboje trumpai ir 
{aiškiai nupasakojo, mūsų kata
likų visuomenės veikimo būdus 

j^įir kaip mes turime bendrai, 
veikti ir

‘•b- ir

n*^i

•os

'Jis 
v:l'

ka

draugijų atstovu, dalv- 
Fc-deraciios anskrities 

Vadas kun. N. Pakal- 
C. P- ul:on;s. kun. Pa- 
J. B. Laučka, P. J. 

įriti žvmesnieū lie- 
i r 1 i kų visuomenėst

J.
» »•

;'li

sekreto- 
sekreto- 
eiti, tą

sios apv-

rūpintis ir 
paruošti, pa- 

; Apskrities 
kalbėto- 

pavesta kun. C. 
J. B. Laučkai.

busimojo seime- 
buvo pakviestas 

Pakalnis susirinkimui 
kuris savo kalboje

Pennsylvanijos medžiotojas Larry VVoo’son, 
15 minučių po atsidarymo medžiojimo laiko 
pirmutinis strėle nukirto gražųjį elnę.

* 8

Gražios Ir Vertingos Knygos
Darbininkas” Tamstai 

siūlo pasirinkti šių gerų 
knygų ir knygelių:

Naujas Testamentas
Vertė arkivyskupas Juozapas 
Skvireckas. Išleido kun. P. M. 
Juras. 1945 m.

ši pati svarbiausia pasaulio 
knyga, vadovų vadovas, i____
šviesa ir paguoda, raktas vi
siems gyvenimo klausimams iš
spręsti turėtų rasti garbingą 
vietą kiekvienoje lie .uvių šei
moje. Teisybė, kartais pasitaiko 
mūsų katalikų namu* se Vokie
tijoj išleista prot: -tantiškoji 
“Biblija”, bet jos negilima mai
šyti su tikruoju šv. Raštu, koks 
yra čia minimas Naujasis Tes
tamentas. Jo labai graži lietu
viškoji kalba ir p u :i popiera 
knygą daro dar patrauklesnę. 
Popieros apdarais S2J‘O; audek
lo stipriais apdarais kaina — 
$3.00.

Ištisi? Metų šventųjų 
Gyvenimai

Savo lėšomis išleido kun. P. M.
Juras, 1945 m., arti 1000 pusi.

Tai trumpi, kilnūs pasiskai
tymai kiekvienai dienai. 

! didvyrių -
. {pavyzdžiai

įI
I

Tikrų 
vyru ir moterų - 
šviečia mums širi- 

sieios ta>s vardų. Argi neįdomu susi- 
švent-nisiais mūsųpažinti su 

bendravardžiais ir kitais globė
jais? Ši knyga .tai įvykių ir as
menybių enciklopedija (žiny
nas). Daug paveikslu, patojr s 
foi-matas. stiprūs viršeliai. Kai
na $1.00.

Sulaukus Šv. Kalėdų, linkime visiems 
mūsų parapijiečiams ir draugams, kad Kūdi
kėlio Jėzaus palaima lydėtų jus nuolatos.

Kun. J. Aleksiūnas, kleb. 
Kun. A. Masaitis.

$gL ........- ............

M? ' susibūrę i draugijas, 
'dirbti.

37,' Sekantysis kalbėjo kun. Pa-'ųe(ja gv

J. P. Montvila pažymėjo,? 
kad mūsų lietuvių tarpe dar 
vis randasi išdavikų ir nesusi
pratusių žmonių, kurie dar ne
mato kaip biaurūs ir akiplėšos 
yra komunistai. Jis ragina vi
sus vieningai veikti, kad tą 
blogybę — komunizmą iš lie
tuvių tarpo pašalinti.

Kun. C. Paulionis nurodė pa
vyzdžiais ir prilyginimais kiek 
daug gero ir naudos padaro 
žmonijai Brooklvno Vyskupo 
įsteigti darbininkų ir jų vadų 
kursai, kaip jie išauklėja dar
bininkų vadus, kurie paskui, 
veikdami darbininkų tarpe, pa- 

. Tėvo duetus darbi-

Didysis Rcnnvbės 
Šaltinis

Puiki r.-aLIal-iy g". Surinko

Kristaus Sekimas
Parašė Tomas Kempietis. Iš 
prancūzų kalbos vertė O. La
banauskaitė. Išleido kun. Pr. M. 
Juras, 1945 m. 424 pusi.

Į Jau keli šimtai metų, kai pa
našiausia į N. Testamentą kny
ga laikomas tylaus vienuolio 

j parašytas KRISTAUS SEKI
MAS. Gal būt nėra jam lygaus 

i vadovo savo minčių svarumu, tįr savo kilnumu, žmogaus sielos 
Viso pasaulio žino-

Federacijos apskrities pirr*
ninkas nusiskundė, kad dabar- išleido kun. P. M. Juras. 787 psl. pažinimu, 
tinis mūsų veikimas šioje apy- Naujai suredaguotos maldos,,mesn®se kalbose jis skaitomas, 
linkėję yra labai apsunkintas švari kalba, gražūs paveikslai, apmąstomas ir platinamas, šia 
ir mes, laikinai sustojus mūsų brangūs viršeliai, patogios se-d<nyga domisi kartais net net;- 
laikraščiui “Amerikai”,________  ________ „ ---o_  _____ ______  žmonėms skai- i mintieji. Ji bet kam bus gerir.u- 
me savo veiklos pilnai išvysty- tyti raidės šiai maldaknygei už-js*a dovana, o ligoniams ir gyve-

negali- nesnio amžiaus

Ramybės šaltinis
Surinko ir išleido kun. P.

Kaj_ nimo prislėgtiesiems tikras pa- 
iguodos ir stiprybės šaltinis, 
i Kaina — $2.00.
iM. Katalikiškoji Lietuva

Parašė kun. Dr. K. Gečys,

ti. nes neturime savo vietinės tikrino didelį pasisekimą.
spaudos. “Darbininkas” mums na — $3.50.
tame reikale labai daug pa
gelbsti. bet plačios čia lietuvių. 
visuomenės jis dabartiniu lai-1
ku nepasiekia, ir todėl didžiu- Juras’ 1943 m ‘ 544 PusL 
ma mūsų lietuvių neturi pilno ši maldaknygė panaši į aukš-11946 m. 575 pusi, 
mūsų veiklos vaizdo, ir laukia čiau minėtJ*‘ Taip pat visais at-į Stambus veikalas iš šešių da
vei “Amerikos” išeinant. žvilgiais graži, naudinga ir pa-'lių. Aprašoma krikščionybės

togi. Puošnūs viršeliai, paauk-į keliai į Lietuvą, reformacijos
J. B. Laučka, bendrais bruo-|SUOti pakraščiai, rinktinės mal-'sąjūdis Lietuvoje, Lietuva ca-

•/jį! xaifii^kis apie musų organizuo-. ninkams nurodymus į viešąjį žais nupasakojęs mūsų spaudos ,(jos jr paveikslai. Kaina—$2.75. Į rištinės Rusijos okupacijos lai- 
*tą veikimą. Jis pažymėjo, kad gyvenimą vykdinti. Jis ragina dabartinę padėtį ir kas vra' i kais gventojj Lietuva Lietu-
galines tik būdami gerai organi-lietuvius ir kitų tautų katalikų daroma, pasakė, kad tik reikia Maldų Rinkinėlis, (vos’ 'trispalvei plevėsuojant 
Alsuoti galėsime sėkmingai iriveikimu domėtis ir kartais sa- turSti dar tniputj daugiau kan. balti celuIoidiniai viršeliai. Kal-į<1918 - 1940). Nebaigta lietu-

. trybės ir ‘‘Amerika“ netrukus na — $1.50.
vėl pradės lietuvių namus lan- i
kyti.

i Savo

į patvariai vesti kovą su krikš-Įvo veikimui ir iš jų veiklos pa- 
^įe^ čionių užpuolikais. ‘vyzdžių pasiimti.uolikais.

«

.K5

______ ___ __ Nebaigta lietu-
Įvių tautos Golgota (1940 - 
j 1046). Pridėta laDai svarbūs do-

Lekcijos ir Evangelijos jkumentai apie bolševikų žiauru- 
__ kalboje D. J. Averka skaitomos visų metų Viešpaties i mus Lietuvoje. Knyga naudm- 

papasakojo apie lietuvių veiki- dienomis, šventadieniais ir šio- į£a * labaj^ gražiai atrodo. Kai
mą siuvėjų unijose.

i

kiadieniais. III laida. Savo lėšo- na $4.00.
Toliau, išsikalbėjus ir išna- m*s išleido kun. Juozapas J. Va-. Štai ŽmogUS( 

grinėjus visus savo veiklos bū- lantiejus. 1946 m. (Gavėnios knygutė. Trumpi V.
dus ir aplinkybes, visi susirin-i Knyga įdomi pasauliečiams, i Jėzaus Kančios mąstymai. Lais- 
kimo dalyviai atsistojimu ir bet ypatingai reikalinga dvasi-.vai vertė O. Zaštautaitė. Per- 

i sukalbėjimu maldos pagerbė ninkams, nes ankstyvesnė jos 1 spausdino Kun. Jonas Vaitekū- 
: amžinos atminties buvusį Fe- laida tiek kalbos, tiek išvaizdos nas, 1946 m., 186 pusi. Kieti vir- 
deracijcs apskrities sekretorių atžvilgiu buvo per daug pasenu- sėliai.
Jurgį Tumasonį, kuris 1947 si. Knyga stipriai įrišta. Kai-|
metų rugsėjo 3 dieną atsisky- na $3.00.

Labai tinka Gavėnios laikui, 
ypač apmąstant Kristaus kan
čios kryžiaus kelius. Kaina — 
$1.50.Švč. P. Marijos Apsi* 

reiškimai Liurde
Parašė vysk. Petras Būčys, M. 
I. C. “Darbininko” leidinys. 
1943 m. 510 pusi.

Daug kas girdėjo apie Liurdą 
ir jame įvykstančius stebuklus, 
bet nevisi žino tų nepaprastų į- 
vykių istoriją. Pasižymėjęs ti- 

ikėjimo klausimuose mokslinin
kas vysk. Būčys rašo apie tai 

{nepaprastai įdomiai ir aiškiai 
Kiekvienas šią knygą perskai
tęs bus giliai sujaudintas. Gra- 

Sekmadienį. gruodžio 14 pa-:žiai išleista, su daugybe pa
rapijos salėje įvyko vaikučių, veikslų. Amerikos lietuviams 
kurie lanko katekizacijos mo-' Apsireiškimai Liurde taip pati- 
kyklą. Kalėdinių Giesmių va- ko, kad jie jau baigia išpirkti 
karėlis. Apie 60 vaikučių daly- trečią laidą. Kaina $3 50. 
vavo programoje, kurią paruo- 7 
šė seselės Pranciškietės. 1

! V Vaikučiai pagerbė ir sveiki- jį 
no kleb. kun. J. Aleksiūną ir jį 
įteikė jam dovanėlę. Tuo pačiu J:> 
laiku, klebonas atsidėkodamas į» 
apdalino vaikučius saldainiais 

dovanėlėmis.
!<♦———— | y

Draugijų Dėmesiui i;
Lietuvių Katalikų draugijos A -—1 

i
I

Sekantis Federacijos apskri- 
įvyks 1948; 

dieną. 8 vai. v. 
uždarytas su 
atkalbėjo kun.

S. K. Lukas.

rė su šiuo pasauliui ir nukelia- 
,'vo į amžinastį.
Į
ties susirinkimas 
metų sausio 30 

Susirinkimas
malda, kuria

i

Pakalniškis.

Angelų Karalienės 
Parapija

Kalėdinis Parengimas

Jėzus Kristus, 
pasaulio Išgelbėtojas. Parašė 
vysk. Pranciškus Būčys. MIC. 
1930 m. 514 puslapių.

Įžymusis mokslininkas šiame 
veikale giliai, bet paprastai ap
rašo Kristaus gyvenimą. Kas 
nori geriau, pažinti savo tikėji
mą — o mums jį pažinti reikia! 

j— turi įsigyti šią vertingą, di- 
įdelę, kietais viršeliais knygą, 
i Kaina — $3.00.
į

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadvvay, 
So. Boston 27. Maso.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

«! 
’»! 

•!

»!

;♦ 

;»

prašomos ruoštis Katalikų Sei
meliui, kuris įvyks sekmadienį 
sausio 18 d., 1948, Angelų Ka
ralienės parapijos salėje. Jau 
siuntinėjami kvietimų laiškai 
ir kviečiamos draugijos išrink
ti atstovus į Seimelį. Bus svar
stoma daug 
Taip pat bus 
paskaitų.

svarbių reikalų, 
paruošta gerų

Fed. Valdyba.

I

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da ;j 
bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo į j 
kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme į» 

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379 » j

nTTkSHINGTON
COOF’erative Bank
410 ito*iWAY • iouin aoatON

'i!$$
ii
ii
•Jac

• -«• • -*• • -• • -• • « .* • /A
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GIMĖ...

■

Beveik jau 2000 metų, prisimename, o visa kitalegoizmas yra giliausia ne-[žmogus Kristaus buvimą 
kai gruodžio 25 nemiršta pamirštame. Toks jau yra [dėkingumo priežastis, ku- 'ir Jo asmenybės lemiamą 
žmonių protuose ir širdy-.žmogus: jis savo gerada-’ri šių dienų gyvenime y-Į reikšmę gyvenime; dabar- 
se. Įdomi tos datos pa- rius, gyvenimo kultūrin- patingai ryški, 
slaptis ir jos istoriniai tojus tik 
bruožai.

GRUODŽIO 25
POPULIARUMAS

Daug yra neužmirštinų naudoti, tuo viskas baig- 
datų gyvenime ir istori- ta. Tiesa, nevisi tokie _ . 4 ,
joje, bet maža jų mūsų žmonės, yra ir išimčių,ivo. meginta. Kristaus gi-, 
atmintyje. Dažniausiai tik bet labai retai jos užtin- 
garsių asmenybių vardus1 karnos. Savanaudiškumas.;

„ , Atrodo, tis tai aiškiausiai Mudria... •
tol prisimena,!kad dėl tos priežasties čia ir glūdi gruodžio 25— 

• kol nuo jų priklauso arba gruodžio 25 dieną ir jos Kristaus gimimo populia- 
įdar naudojasi jų nuveik-'svarbiausias faktas

— - - - I —i tais darbais. Spėjo žmo-' Kristaus gimimas jau se-' 
Igus tomis gėrybėmis pasi- nai turėjo būti pamiršti.

rūmo paslaptis.

I

GRUODŽIO 25 ISTORI
NIAI BRUOŽAI

Iškilmingas Kristaus 
mimą paneigti, jį iš gyve- gimtadienio šventimas pe
nimo ir istorijos išbrauk- visuomet buvo °ruodžio 
ti. Veltui pastangos!

Tikrai, šimtmečiais bu-
- - ■ — • ■ -I

gruodžio
Ši 25 diena. Vos suėjo Kris- 

ivisų istorijų centrinė da- tus tikrąją tiesos sėklą 
;ta yra paties Dievo pažy- pažerti į paeronizmo dir- 
[mėta ir įkūnyta, todėl am- vonus, bematant ia prie- 

__________ .• t»_i___ i-.i.i pa
šė kia 

ne- 
ant 
P’i-

sni puolė, mindžiojo, 
sėto ii amžinybės 
(Kristaus mokslas), 

tinkamai 
dirvonu

ižiais nemari. Pabandvki- 
Ime įsi’aizduoti Kristaus 
i laikus be Jo Vardo ir Jo 
Į mokslo. Ar galėtų bet ku- galėdama 
i ris istc/ikas. nors iis būtų ,pagonizmo

Kristaus gvti, nusileido j jų podir- 
i istori- ’7ius — katakombas. Čia 

ir ji sėkmingai prigijo, sti- 
ne- oriai isišakniio ir nesulai- 

gyvenimo 
pirmieji 

Bažnyčios

fanatiškiausias 
neigėj: s. an’e"kti 
jos pjūvi i k rišt i nius 
prieškristinius laikus, 
pastebėti 1___  __ ___
nių, paneigti pačią krikš- švieson 
čionybę ir ištrinti 
(kryžius, kurie 
j kiekvienos epochos 
žmonių gyvenimo? 
iantikristiniam bolševiz-i 
mui nevyksta to pasiekti, 
!nė naciams nepavyko, 
'nors jie abeji iš istorijos 
išbraukė “Kristaus erą” 
ir praminė “Mūsų era”. 
“Kryžiaus žymė iš istori
jos, Kristaus kraujas iš 
žemės jau nebeištrinami”, buvo vienintelė
— sako Prof. S. Sužiedė- kančiose ir paguoda mir- 
lis. Nebeištrinami... Nie
kas be Kristaus neapsėjo 
ir neapseis. Niekas nuo Jo 
nepabėga. Kristus, kaip 
Dievas, mus sutvėrė ir 
kiekvieną sekundę mūsų 
gyvybę palaiko. Jei žmo
gui pavyktų visiškai nuo 
Dievo atsiskirti, visus lai-į__
dus, jungiančius su Tvė-lsur 
rėjų, nutraukti, tada žmo
gus į nieką pavirstų, atsi
durtų jis pirmykštyje bū
vyje — dulkėje, iš kurios 
jį Dievas sutvėrė. Toks 
žmogus — niekas, jei taip 
būtų leista išsireikšti, bū
tų panašus paprasčiausiai 
nuvytusiai žolelei ar pa
kelėje sutrintam 
grumsteliui...

Žmogaus siela gi 
ri, amžinai gyvens, 
ir pomirtinis mūsų 
nimas ir likimas yra Die
vo rankose. Ir anapus 
karsto nuo Dievo nepa-[ 
bėgsime, visur Jį sutiksi-! 
me, nes Jis yra mūsų gy- todėl Rytų katalikų Baž- 
venimo pulsas, pagrindas 
ir galutinis tikslas. Visur 
Dievas yra, tik nevisur 
Jo palaimą sutinkame: 
juo toliau žmogus nuo 
Dievo, juo arčiau jis yra 
nieko, savęs sunaikinimo, 
arčiau tuštumos. Štai ko
dėl šv. Augustinas nuo-!

I *

visai krikščio- komai veržėsi 
Taigi 

visus kenčiančiosios 
švyti iš krikščionys augo ir bren-

ir do savo išganingai misi- 
Net jai toli nuo pagonių akių, 

slaptai niūriose katakom
bose. Negalėjo tenai klės-, 
tėti pilnas liturginis gy
venimas. Kenčiančiai Baž
nyčiai tada rūpėjo Didžio-! 
jo Penktadienio ir Velykų 
minėjimas. Šios šventės 
Ikatakombų kankiniams ROMOJE 354 metais 

stiprybe,gruodįjo 25 dieną. Šv. 
Ambtozijus savo rašte

• v

9

Šv. Pr. Varpelio klišė. 

“Angelams pasisalinus nuo piemenų i dangti, jie sa
kė vienas kitam: Nueikime lig Betliejaus ir pažiūrė
kime to, kas įvyko, ką Viešpats yra mums paskelbęs. 
Jie atėjo skubėdami ir rado Mariją, Juozapą ir kūdi
kį paguldytą prakarte” (Luk.2,15-16).

S??- katako7bM (De virginibus III. 1) liū-įseję knkscionys galėjo djj kasd jo sesuo Marce. 
P’lnu gyven™u|lina 353 metais. Kristaus
pasire'ksti. Tada praside-, imimo šventėje švento 
jo ir iškilmingas Kalėdų 
minėjimas.

Daug kur jau buvo pir
muose amžiuose Kalėdos 
[švenčiamos, bet ne nevi- 

gruodžio 25 dieną, 
kaip dabar. Pav. Palesti
noje šv. Kalėdas švęsda
vo net gegužės mėn. Hi- 
politas savo kalendoriuje, 
ir pranašo Danielio ko-i 
mentaruose - paaiškini
muose (IV, 23) Kalėdas 
mini balandžio 2 dieną, 
bet ne gruodžio 25 d. Ry
tų Bažnyčia Kalėdas švęs
davo sausio 6 dieną. Tuo 
tarpu Roma visuomet Ka
lėdas — Kristaus gimimą 
šventė gruodžio 25 dieną. 
Kadangi Roma yra ir bu
vo geriausiai informuota 
apie Kristų ir Jo gyveni
mo svarbiausius įvykius.

v v Šv. Kalėdos Tremtyje ir Vergijoje

I

žemės

nema- 
Taigi 
gyve

i

Ir 1947 metų Šv. Kalė- mo kalbas, primindami 
jdas apie aštuoniasdešimt klystančiai žmonijai do- 
tūkstančių lietuvių turi ros ir tvarkos principus. 

Jeigu Kristaus parodytą teisin- 
Ambroriju"s"“Kristaus Tėvynės ir artimųjų ilge-ginusį kelią. Bet ar diplo- 

gimimą suprato gruodžio'Vf a‘.’P™!.._l!asd‘,!"’ ™allska’ •—
25 dieną. Tai progai jis " 
parašė kalėdinį himną.

Ši brangi Kalėdų šventė skausmu, 
plačiai pasklido visame, Išsidrapstę po visą Va- nori jį praplėsti 
krikščioniškajame pašau- karų Europą ir kitas ša- pasaulyje? Ar 
lyje- Pirmosios Kalėdos iįs, mes sėdame prie Šv. autoritetai bent
Afrikoje buvo 360 metais. Kūčių stalo prislėgta nuo- žodžiais paminės milijo-

Petro bažnyčioje Romoje 
gavo mergystės apžadui

i palaiminimą. Žinoma, kad Paleisti tremtyje, 
šv.

I

> etiketas leis 
tai didžiųjų švenčių die- jiems aiškiai ir garsiai 
nomis tas ilgesys tremti- paminėti ir pasmerkti 
niui pavirsta dideliu tuos despotus, kurie su

kūrė pragarą pas save ir 
visame 

pasaulio 
keliais

mirš-Aukštutinėje Italijoje pir- taika ne tiek dėl materia- nūs kenčiančių ir 
mosios Kalėdos — 4 am- iįnjy nepriteklių, kiek dėl tančių žmonių vietisinia- 
žiaus pabaigoje. Ispanijo- įo, kad aplink šienu pa- me KZ lageryje aplink U- 
- ! .380 met_ais-. Tik klotą stalą negalime susi- ralą, už plienines uždan-
Prancūzijoje Kalėdų šven- rinkti visi namiškiai, kad gos? Keista, kaip laikai
■je
Prancūzijoje Kalėdų šven- rinkti visi namiškiai, kad gos? Keista, kaip laikai 
jtės įvedimas 4 amžiuje nė- negalime šių švenčių švęs- bėgant apsiprasta su dan- 
ra pakankamai aiškus. Įį laisvoje Tėvvnėje. kaip gaus keršto šaukiančiais 
Vėliau nuo 380 iki 388 dar neseniai švęsdavome veiksmais dvidešimtaja- 
pirmosios Kalėdos buvo iaįsvi ir laimingi gražioje , me amžiuje, toje pačioje 
švenčiamos gruodžio 25 Nemuno šalyje. Europoje, kur tiek daug
dieną šiuose kraštuose :| Laužydami Dievo Duo-: kraujo pralieta ir milijo- 
Kapadokijoje, Ikonijoje, ną su ašaromis akyse mi- nai jaunu gyvybių paklo- 
Syrijoje, Konstantinopo- nime savo artimuosius ir ta dėl šventų žmonijos i- 
lyje ir Mažojoje Azijoje, prisimename visus tautie-idealų. Europoje, kurioje 
;Ir 4 amžiaus pabaigoje čius kenčiančioje Tėvynė- yra Koma ir ligšiol lais- 

_ i partiza-’vės spinduliais žėrėjęs Pa-
[mo šventės datų svyravi- ledas gruodžio 25 d. Toli- nus badaujančius ir mirti ryžius...

Į

l

nyčia pripažino Romos 
j autoritetą ir Kalėdas pra
dėjo švęsti gruodžio 25 d.;
Tokie buvo Kristaus gimi- užtinkame pirmąsias Ka-je kovojančius

• nm Sirnnf-Sc. lpddo crr-ltrvd 9S r) T’nli._____ 1 1 - ”1

mai ir skirtumai. |domu, muose įvytuose (vneniej. pasmerktuosius 
kada ir kur buvo pirmo- Egiptas pirmą kartą iškil- Sibire.
sios Kalėdos švenčiamos? ' ______ _ _ .... .......... ........

Vienas chronologas (De- sveikino 430 metais. Lie- tis! Kokia iškilminga, dvi- ties gyvenimą i.
dėmę (nutolimą nuo Die-[positio episeoporum) tvir- tuvoje pirmosios Kalėdos gubai reikšminga šventė! dėl Kūdikėlio Jėzaus sau-
vo) vadina “paslinkimu į tina, kad Kalėdos pirmą žinomos nuo 14 amžiaus. Pasaulietiškai — <---•=-■ .......................
nebūtį” — inclinatio ad kartą iškilmingai buvo
nihilum” (Prof. Dr. . “ ~ “
[Maceinos citata ‘Aiduose’, Į metais, gruodžio 25 dieną.Į lizuotas žmogus pamiršti kėjo gimimo šventė.

Tas pats istorikas, tyrinę-i negali. Paaiškėjo, kad pir-[ Visas krikščioniškasis

Įdomu, muose Rytuose (Oriente). pasmerktuosius Rusijoje, t šv. Kalėdų dienomis 
prisimename, kad ir Šven- 

Tyli nak- toji Šeimyna pažino trem- 
i ir drebėjo

mingai gimusi Kristų pa-i šv. Kalėdos!

, .v . . . - saulėsįgumo. kada tironiškasis
— inclinatio ad .kartą iškilmingai buvo Matome, kad gruodžio grįžimo šventė, krikščio- Erodas, bijodamas, kad 

(Prof. Dr. A. švenčiamos Romoje 336:25 dienos-fakto joks civi- niškai — žmonijos Atpir-,pranašingas Karalius ga
ilis atimti sostą, žudė vi
sus naujagimius.

šiandien naujas Erodas 
žudo ne tik kūdikius, bet 
ir ištisas tautas, kad jo 
sostas nesubraškėtų. Ne
lyginant su šventąją Šei- 

*myna. kad nepatektų į jo 
Kristaus gimimą ------------------- --------------  budelių rankas, bėga visi,

1^x4________ i_____.kam tik gręsia mirtis. Ir
Nors Kris-imis vargas šioje ašarų[m,es ne nuo ko.J .tik nuo to naujojo Erodo^- ’

Tomas Žiūraitis, O. P.’ Pabaiga 10-tame pusi.

į 1947, Nr. 6, psl. 241).

Dievas kartu: negalėdami
Kristus yra žmogus ir damas kankinių palaikus mosios Kalėdos buvo Ro-pasaulis Šv. Kalėdas šven- 

[visiškai nuo Dievo pabėg- mosios
prieina išvados, kad pir- moję 354 metais. Tas vis- čia pakilia nuotaika. Visų 

Kalėdos gruodžio [kas gera, gal ir įdomu ži- tikybų bažnyčių varpai 
► gimimą, 

metais, gruodžio 25 diena būtų Pasaulio autoritetai, tau-'
ti, tuo pačiu nepabėgsime 25 dieną buvo švenčiamos j noti, bet svarbiausia, kad skelbia Mesijo
nuo Kristaus. Tada žmo- Romoje ne 336 metais, gruodžio 25 diena būtų Pasaulio autorit___ ,
gui Kristaus atžvilgiu tik bet vėliu — 354. Ar tikra, gyva ne tik mūsų atmin- tų vadai, valstvbiu vyrai-• *** Uiucu UL41M11 | • VdUdl, vaiotvuiu Valeli’

dvi galimybės lieka: arba'kad pirmosios Kalėdos tyje, bet ir gyvenime. Mi-[sako iškilmingas sveikini-. 
Jį garbinti, Jam paklusti.buvo švenčiamos Romoje nėti — • -
ir būti palaimintam arba Į dar prieš 336 metus — reiškia švęsti savo dvasi-'nėję neužgims. — bepras- 
Jo vis dėlto neapkęsti ir nežinia; neabejotina, kad nį atgimimą. Nors Kris-j mis 1 
būti jau pasmerktam. Bet'iš viso PIRMOSIOS KA- tus 1000 kartų gimtų, jei pakalnėje' 
vienu ir kitu atveju įrodo'LEDOS buvo atšvęstos Jis nei karto mūsų sąži-1

I
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Praūžia 9-tame paul. , antireliginiais muziejais
bėgom. O kiti pasaulio ~ LmciP^us namais.- 
autoritetai su juo dar bi- YarPa1.’J**" dar yra Kra-. 
ėiuliuojasi ir ne labai drą- ; I
šiai tik < 
daiktus vadinti tikraisiais 
vardais...

O kaip skaudu ir gaila 
tų krikščionių, kuriems 
taipgi pavojinga buvo ir 
yra likti Erodo valdžioje, 
bet kurie negalėjo ir ne-

Is Lietuvos:

Partizanų Žygiai
įiesibijo jais paskambinti' Lietuvių partizanai su sisakė nuo ankstyvesni© 

<^??r.-1prade<ia ir tikinčiuosius į bažny- lenkl^ parti^ais užpuote susitarimo. Atrodė, kad 
............... čias pakviesti. Ir Tėvynė-’Čiplii&iU (Seinų aps.) po- bolševikam pasisekė 

je mūsų artimieji, jeigu 
jie dar gyvi, sėdasi prie.
šienu padengto Šv. Kūčių aukll neturėjo,

giliam susikaupime ir liū- traa^^- 
desyje minėdami 

gali iš jos ištrūkti ir sau- tremtyje, 
gų Betlejų surasti.

Kaip mes begyvename, 
bet mes jaučiamės trem
tyje, nelyginant. kaip 
Šventoji Šeimyna Betlie
juje, ir iš mūsų dažnas 
čia gyvena kaip tvarte.

Ne baisios mums trem
ties sąlygos, palyginus su 
mūsų artimųjų būsena E- gėdija šiandien, per Šv. 
rodo vergijoj. Nebaisios, Kalėdas, labiau negu ti
nęs mes nors laikinai esą- tom dienom, sujungia 
me saugūs, nes mums mus prie Kūdikėlio Jė- 
šviečia Betliejaus žvaigž- zaus lopšio vienon mintin, 
dė — penkiakampė dau- \ienon šventos kovos idė- 
giažvaigždės 
krašto žxyaigždė, 
yra mūsų saugumas, išga
nymas ir viltis į geresnį 
rytojų, į Tėvynės laisvę ir 
nepriklausomybę.

1947 m. Šv. Kalėdos! 
Gūdžiai skamba varpai 
Lietuvos bažnyčiose, jei
gu jos dar nėra paverstos

kų, kurie badauja pilna! 
šio žodžio prasme. Ūki
ninką sugriauna ne tik| 

{nuolatinės pyliavos ir eg-{ 
izekucijos, bet ir kilnoji-! 
|mas. Atsitinka, kad bolše-i 
'vikai atva^iuoia nas fiki-l

Manufacturers and Dealers in 
Lumber, House Finish and Box Shooks

Tdles — Bfckfurd Lumber Cu., Ine.

Renkite tuos profetMonahis ir
mais remia “Darbininkų”. Visi skelbkite** “Darbininke”.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
'vikai atvažiuoja pas ūki- iį! 
ninką ir praneša, kad jis|< 
per šešias valandas pri- < 
valo iš jo valdomo ūkio Į 5 
išsikelti į kitame valsčių- !x 
je esamą tuščią ūkį. Pasi-'?; 
imti nieko neleidžiama. ĮįJ 
nąują ūkį nusikėlęs ūki
ninkas ten dažniausiai 
nieko neranda, nes yra se
niai apleistas’ iš jo pabė
gusio, nužudyto ar iš
tremto ūkininko. Naujas: C 
nusikėlęs ten nė pavalgyti 
iš ko neturi. Jis turi 
gauti pas kitus.

SU- 
licijos būstinę ir valsčių, kiršinti ir suardyti žmo- 
Paėmę palaikė apie 4 vai., nių sugyvenimą suskal- 

___  __ , pasiėmė dant į kovojančias “kla- 
stalo, laužo Dievo Duoną" kas reikalinga ir pasi- sės”. Apie nesusipratimą 

"—Lenkų policistus patyrė partizanai. Jie tuo- 
partizanai surinko, atsi- jau sušaukė visų nauja- 
vežė į polic. būstą, nugin- kurių susirinkimą ir pa- 
klavo, paėmė drabužius ir aiškino, kad susitarimų 
paleido. Pusbrolis Vytau- laužymas yra okupantų 
tas pasakojo man, kad atneštas 
1946 m. geg. birželio mėn. metodas, bet Lietuvos į- 
Lietuvos partizanus prie statymų laikomas nusi- 
Kalniškių puolė sovietų kaitimu. Naujakuriai vi- 
NKVD ir istrebitilių dali- siškai paklausė, ir vėl ū- 
niai. Toje vietovėje buvo kininkų vienybė sugrįžo, 
nemenkas partizanų dali
nys, kurie narsiai gynėsi, 
ir pasitraukė su mažais 
nuostoliais. Sovietai ten 
turėjo didelių nuostolių.

’ 1946 m. ]_ _ ____
tuvoje Sangrūdos ir Būd- ^£^- 
iviečio vaisė., Lazdijų aps. 
apylinkėse slapstėsi nedi- 
įdelis Liet, partizanų dali- 
’nys. Partizanų dalinio va
das buvo apsirengęs so- 

jvietų ltn. uniforma ir su
žinojęs, kad sovietų ka- 
įriuomenės f 
i dalinys atvažiuoja nuo s 
Galinių km. jų gaudyti j» 
laukė su partizanais jų — 
atvykstant. Sovietų ka
riuomenės ir istrebitelių 
dalinys atvyko rogėmis. 
Tuo momentu liet, parti
zanų vadas (persirengęs
rusų ltn. unif.) pristatė 
sovietų atvykusio dalinio 
vadui, pareikšdamas, kad 
jis atvykęs iš Sangrūdos 
su istrebiteliais jam pa
galbon ir liepė jam su da
liniu važiuoti prieš, o jis 
(liet, partizanų vadas) 
eis su daliniu iš kitos pu
sės. Kada pajudėjo sovie
tų dalinys, tada liet. part. 
vadas su savo vyrais ati
dengė ugnį ir sovietų da
linį sulikvidavo neturėda- 

savo nuostolių.
PARTIZANAI 

TEISĖJAI
vieno ūkininko Pane-

mus 
pavydėdami 

mums saugumo, patys 
bailiai prisiklausydami, 
ar ne artėja Erodo bude
lių žingsniai... Mini mus 
ir tie nelaimingi tautie
čiai, kurie pasmerkti ken
tėti ir žūti plačioje Ero
do šalyje.

Tėvynės ir Tautos tra-

vėliavos jon, — mus, visame pa
kurtoje šaulyje išsibarsčiu sius 

lietuvius.
Tebūna šios Šv. Kalėdos 

paskutinės klaikioje trem
tyje. Mes tikime į Betlie
jau žvaigždę, kuri mus, 
kaip anuos Tris Karalius, 
parves į laisvą Tėvynę.

Edv. Karnėnas.
► • 4
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Linksmų šv. Kalėdų! Linksmų Šv. Kalėdų!

Nashua Beef Co

20 - 30 Quincy St. Nashua, N. H. $•
K________  __________________________ l

į.
ii! į* Linksmų Šv. Kalėdų!

bolševiki š k a s

laikomas nusi- uba-
(E.)

Kas meldžiasi, padaro 
pasauliui daugiau gero, 
negu tie, kurie kovoja. Pa- 

Nors ūkininkas ilgiau- saulis eina blogyn, nes 
šiai ištveria su maistu, daugiau yra kovų,-kaip 

pabaigoje Lie- Jau dabar Yra ūkinin- maldų.__________ Cortes.

ŪKININKŲ KILNO
JIMAS
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Nashua, N. H. TeL— 470 į

_____________

TheF.D.Cook
Lumber Co.

43 Spring St.

iIs c♦2
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ir istrebitelių
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LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

Titn P. Hogarty
Gėlės įvairioms Progoms

Vestuvėms — šermenims — Bukietai sergantiems.
6 Broad St. — Telefonas Nashua 1600 — Nashua, N. H.
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Fortui, The Florist
Flowers for all Occasions

86 West Pearl St., Tel. 785

Nashua, N. H.

Member of F. T. D.
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George D. Park
Compiete Motor Service

Heating Oils

Burner — Sales and 
Service.

OH

Main and E. Hollh St., 
Nasliua, N. H.

i
į! LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

CaDahan's Horwood Furniture Co.C
729 - 722 Washington SL,

C Tel. — 7-1132

Norvvood, Mass.

mi

*

1a
... ...J

IŠ
vėžio ap. buvo paimta 60 
ha ir paskirstyta tarp 
naujakurių. Daugelis pa
starųjų neturėjo nei sėk
lų žemei apsėti nei įran
kių jai apdirbti. Buvęs sa
vininkas pasisiūlė apsėti 
ir apdirbti su naujaisiais 
žemės valdytojais susitar
damas dėl derliaus pasi
dalinimo. Kai atėjo laikas 
nuvalyti laukus, vietiniai 
komunistai ėmė kurstyti 
naujakurius, kad ‘buožei’ 
nieko neduotų. Kai kurie 
pasidavė kurstomi ir at-

a
į!

118 Neponset St. 
. Norweod,

Tel. — 7-1424♦

i! 
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Neužmirštamos Kalėdos
Iš praeities užrašu.

Į penkių milijonų pilką didmiestį — Ber
lyną artėjo šventė, kurios laukė visi geros 
valios žmonės. Visi, kurie ilgėjosi ramybės 
ir širdies džiaugsmo.

Prieš Kalėdas tačiau švenčių išvakarių 
.jaukumą dar kartą sudrumstė anglu plieni
niai paukščiai, kurių tą giedrią šaltą naktį, 
sako, buvę aštuoniolika. Tai nedaug, bet vis 
dėlto pavojinga. Kaip visada, drausmingi 
vokiečiai tyliai nešdinosi i kellerius — slėp
tuves ir sėdėjo jose penketą valandų.

Tie britu RA F paukščiai , pirmą kartą 
Reicho sostinę aplankę rugpjūčio vidury, jau 
visą nemielą rudenėlį atskrisdavo beveik 
kasnakt vokiškų nervų pakedenti. Iš tikrųjų 
gi tie Berlyno puolimai būdavo daugiau 
“simboliški" bei "psichologiški” nei kariški. 
Atskrisdavo keletas ar keliolika bombone
šių, dideliame aukštyje paskraidydavo. nu
mesdavo kur pakliuvo keletą balandžio kiau

Linksmų Šv. Kalėdų! g

Į- Globė Furniture Co., Ine. f
i
I
I

rence, Mass. t!

TeL 2-8815

(•!fŽ
i

Compiete Home 

Furnishers

178-192 Et*ex St.,

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

Maynard & Lesieur
RANGE — FUEL — GASOLINE

STAMP METERED SERVICE

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
I

Linksmų Šv. Kalėdų!Linksmų Šv. Kalėdų!

Dimstabie Rd.

117 Broadvvay St.,

i! Lawrence,Linksmų Šv. Kalėdų!
Tel. 2-6979

%

F. H. Bailey & Son, Ine.
Kirstos ir vazose gėlės, taipgi vainikai. 

Patarnavimas greitas.

Essex SL Dial 21415

Lawrence, Mass.JtmOflIS F
“Flowers for Every 

Occasion”

(The Showhouse) —
Prov. Highway Rt. 1 

Greenhouses —

Šildymo ir Plumbieriniai 
Reikmenys.

£ Hoilis & Elm Sts.,
V&s&i

c
i!
i!
C
i!

i!
♦.!
£

— Nashua 1176-M — Nashua, N. H.

Nashua, N. H.

284 Essex St., Lawrence, Mass.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

Maf fees Service Station
TYDOL PRODUKTAI

Pilnas Lubrikacijinis Patarnavimas 
Padangos — Baterijos — Įrankiai 

Mažesnieji pataisymai ir patarnavimas kelyj.

36 Ix>weU gatvė— Telefonas Nashua 3805— Nashua, N. H.

Linksmų Šv. Kalėdų!

Tumpike Lumber Co.
Doors, Windows, 

Lumber, Etc.

900 Boston Providence 
Highuay

Norweod,

šinių (taip vokiečiai vadino mažas britų 
bombas) ir išnykdavo. Po pusvalandžio ar 
valandos vėl grįždavo, vėl “šį tą” numesdavo 
ir t.t.

Bombardavimo akivaizdūs nuostoliai bū
davo nežymūs. Vienur kitur apardytų namų 
stogą ar kampą organizuoti žmonės tuojau 
vėl sutaisydavo — ir kaip niekur nieko. Blo
giausia būdavo kitkas. Britai atskrisdavo 
išimtinai tik naktimis, kai naikintuvai nega- 
Ji su jais kovoti ir kai garsioj vokiečių Plak 
(priešlėktuvinė artilerija) netenka pusės sa
vo taiklumo. Britams 'tada patogiau, bet už
tat baisiai nepatogu visiems biurgeriams: 
turi kelti iš lovų, eiti į šaltus drėgnus rūsius 
ir ten kentėti keletą valandų. O rytą į darbą 
raudonomis akimis... Ir kurgi tada žmoneliai 
karo nesmerks ir neapšnekės jo dirigentų iš 
visų pusių! Tuo būdu moderninis karas kar
tais smarkiau eina miestų rūsyse, kaip fron
te.

Prieš Kalėdų atostogas britai, matyt, bu
vo pasirengę Berlyną aplankyti rimčiau. 
Atsiuntė padididntą eskadrilę su didesnė
mis bombomis. Klaikiai sustaugė sirenos, 
prapliupo visų rūšių Flak. Aš tąsyk sirginė-

Franco ■ American 
FumitureCo.

Linksmų Šv. Kalėdų!

T. J. Buckley Co.
7 Floors of Fine Furniture

jau ir į rūsį neketinau. Maniau sau, kas be
bus, laikysiuos savo penktojo aukšto pasto
gėj.

Ūžė, tratėjo, sprogo dvejetą valandų ir 
staiga nutilo. Bet toji tyla buvo apgaulinga. 
Greitai arti pasigirdo bombonešio burzgi
mas. Jau arčiau, jau žemiau. Jau virpa lan
gų stiklai. Lyg būtum kažkur fronte. Žaibo 
greičiu pasigirsta smingantis šniokštimas. 
Laikas sustojo, sekundės — amžinybė. Vis
kas sujudėjo, susiūbavo. Durys atsidarė. 
Kėdė su rūbais parvirto. Graibstausi ranko
mis ir jaučiuosi dar nesužeistas. Šį kartą 
bomba pataikė gretimą namą. Perskrosda- 
ma penkių aukštų lubas ir grindis, atsirėmė 
į rūsio žemę ir sprogo. Daug sužeistų, sep
tyniolika užmuštų.

O ir tiems iki Kalėdų taip nedaug betrū
ko...

Bėgu į rūsį prisibijodamas jau ne tiek 
bombų, kiek pareigūnų. Paliestas vietas jie 
bematant lanko ir radę ką nerūsy, neatlai- 
džiai baudžia. Rūsy smūgis girdėtas, bet į- 
spūdis jau praėjęs. Biurgeriai vėl šneku
čiuojasi apie Kalėdas — ir svajoja.

Jaunos vokietaitės vartelioja paveiksluo
tą kalėdinį žurnalą su naujausia didele Her

mann Goering fotografija. Maršalas, kaip 
visados, puošnus, o prieš Kalėdas ir nusitei
kęs linksmai. Kitados jis berlyniečiams ža
dėjo iki sostinės neprileisti nė vieno britų 
lėtuvo... Bet merginos ne apie tai galvoja. 
Viena, ilgiausiai reichsmaršalo prisižiūrėju
si, kiek nepatenkintu tonu sako:

— Kiekvieną kartą jis vis storesnis...
— Ja, pritarė atkaklios išvaizdos draugė.

— Už tokio netekėčiau!
— Tekėtum! — akį primerkęs šelmiškai 

ginčija kažkoks vaikinas su svastika ant 
rankovės.

— Nein! — griežtai spiriasi atkaklioji.
— O jei įsakytų?
— Vistiek nein!
— Tai gal už Juozo (Goebelso)? — erzina 

partijos vaikinas.
Beveik visos merginos nusprendžia, kad 

tas per mažas...
Rūsy žmonės kikena.
Vokietaitės žino už ko teketi. Jos žurna

le jau rado kažkurį jauną šaunų kapitoną, 
už narsą prieš šventes apdovanotą geležiniu 
kryžiumi. O, tas fain...

Britai dar kartą atlekia. Nuo sunkiųjų 
Flak patrankų rūsy jaučiamas žemes virpe-
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Ispanija
Apie Ispaniją pakalba- kiasi, atrodo patenkinti 

ma ir vėl tylima. savimi ir pasauliu.
Vieną kartą tarptauti- Tačiau tuojau dėmėsi 

niame forume nutariama patraukia smulkus, bet 
nutraukti su ja diplomą- nuostabus dalykas: Mad- 
tinius santykius, kitą kar- ride karščių metu nema
tą rašoma, kad karo at- tysi nei vieno vyro be 
veju anglosaksai daug ko švarko. Negalima, netin-į 
iš Ispanijos laukią, nes ka. Ką tai reiškia? Tik; 
gal tik Portugalija galėtų vėliau supratau: tai vie-! 
pasilikti neutrali, < 
nija, kaip ir Švedija, būtų bruožas — galios, 
priversta imtis ginklo.

Jei apie Ispaniją rašo
ma, — prirankiojama į-

o Ispa- nas Ispanijos charakterio 
sveti

mos italams, bruožams. 
Arba moterys.
Niekas, tur būt, svetim- 

vairiausių blogybių ir nei- taučio labiau nenustebina, 
giamybių: ten politinė kaip moterų išvaizda ir el-
priespauda, ten badas ir gesys: kažkokios lauki- 
t.t. nės, gaivališkos, valdan-

Nenoriu ginti Ispanijos: čios. Galima būtų galvoti, 
kai kas gynė ir tebegina kad Ispanija — palaidas 
Sovietų Sąjungos san- kraštas. Nieko panašaus: 
tvarką, nes kai kam ir nėra Europoje tokios val- 
ten yra idealu, gera. No- stybės, kur būtų tokie 
riu tiktai patiekti žinių a- griežti šeimos dėsniai, 
pie tą kraštą, kurį ir šian- taip gerbiama moterystė, 
dien kai kas aplanko 
randa kuo pasigėrėti.

KOMPLIKUOTI 
ĮSPŪDŽIAI

Vienas turistas, kuris 
neseniai aplankė Ispaniją, 
rašo: “Reikia rašyti, kad 
dideliu balsu užprotestuo
čiau prieš purvo, melo ir 
aklumo antplūdį, kuriuo 
masonų ir bolševikų dva
sios spauda liejasi ant tos 
didelės šalies ir didelių 
žmonių; ant jos vargo, iš
didumo ir tragedijos; apie 
jos didvyriškų polėkių į 
naują didybę; apie jos ti
kėjimą ir ištikimybę Die
vo įsakymams.”

Toliau turistas pasakoja 
savo įspūdžius: —

Jau pirmieji įspūdžiai y- 
ra nepaprastai kompli
kuoti ir tartum priešta
raują.

Madrido priemiesčiai, 
kuriais važiuoja vargšas, 
apskuręs, girgždąs auto
busas, skirtas tik oro ke
liu atskridusiems, yra la
bai skurdūs. Ir čia, kaip 
ir Italijoje, gyvenimas 
vyksta gatvėse, žmonių 
išvaizda visai neniūri, o mingu dalyku, kad visi — 
spinduliuojanti. Visi juo- be pažiūrų skirtumo —ne-

tį

i s

I

i 
ir taip vertinamas vyras. į 

Tuo atžvilgiu yra tiesiog į 
fantastiškų dalykų. Kai 
vyras išvažiuoja, žmona 
neišeina iš kambario. Jei
gu jam nesant priimtų su 
vizitu kokį 
skandalas ir

Arba tos 
Santandery, 
pajūryje: net vyrams ne
galima maudytis viename 
kostiume. Visos moterys 
dėvi sijonėlius.

Visur yra daugybė vai-Į pratimu. Atrodė, 
kų. Garsusis vieno uni-Į klaidinga i____
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vyrą, būtų 
tragedija.

maudyklės 
turtingame

atkaklus katalikas.
Tačiau Falanga šiandie” 

nev?Llo. Va’do koalicija, 
kuriai vadovauja, atrodo,' Vax‘ Europoje gyvenąs he-Amerikos lietuviai, remdami 
katalikai. Tiesa kitų k ra- tuv,s tremt;nys’ Dr- B- P-»ma- mus tremtinius, remiate mūsų 
Štų katalikai DUOlė tokia nauskas, dėkodamas p. Verom-. kovą, remiate kartu ir pašau- 
valdž ą: Bernanos paraše 
“Les grands cimetieres 
sous la lune”, jį palaikėj 
kiti panašiu pažiūrų pran-'^r amžius.
3Ūzai, bet jie ir rusų už
imtų valstybių žmonių 
deportavimą pateisino, laimingų 
Tai nėra 

į jau, bet didelis skandalas, pasaulio demokratijos išgelbė- 
! Neseniai Lasky paša- jimą. Vargas nėra tuščias. Mes 
; kęs, kad Ispanija ir Len- esame nacių ir komunistų 
įkija turi būti sunaikintos, tremtiniai, diktatūrų kankiniai.!
nes juodvi yra stipriausi kovojame 
Bažnyčios ramsčiai...

SOCIALINĖ 
REORGANIZACIJA mą.

Ispanija yra vargingas Jūs kilniaširdžiai ir dosnūs 
kraštas, kovojąs su milži- 
iniškais sunkumais. Yra 
jkažkas dar blogesnio: 
j grafai ir kapitalistai nc- 
Įdaug pasimokė rei iš ka- 
itekizmo, nei iš Poniež’aus 
enciklikų, nei iš istorijos. 

, Nekartą galima sutikti 
visai nesuprastą darbinin
ko dalią.

Tačiau ir šioje srityje 
yra didelių reformų noras 
ir net pirmieji ženklai. 
Pirmą kartą po daugelio 
metų įvestas socialinis į- 
statymas: draudimas at
leisti darbininką, šeimos 
priedai, draudimas nuo 
nelaimingų atsitikimų, — 
dalykai, apie kuriuos čia 
niekuomet negirdėta. Vi
si stebėtojai pripažįsta, 
kad dabartinė vyriausybė 
yra pirmoji, kuri šį tą šio
je srityje padarė.

Jau dabar pastebėtas 
vienas naujas reiškinys: 
sakoma, kad visos bylos, 
liečiančios darbą, papras
tai darbdavių pralošia
mos...

* * «
Paskutinės žinios prane

ša, kad Bevinas tarėsi su 
ispanų katalikų ir monar- 
chistų vadu Gil Robles, 
kuris pabrėžęs, jog jeigu 
JAV ir D. Britanija pa
remtų jų planą, gen. 
Franco būtų pašalintas be 
kraujo praliejimo.

J. Kuzmickis.

f

“štai, mergaitė pradės ir pagimdys sūnų; ir jie. pramins 
jį vardu Emanuelis, tai reiškia Dievas su mumis.” (Mat. 1, 
23.).i 

I i

■skiria jam daug reikšmės, mui (Seguridad); tai žo- 
kad svetimtaučių pratur- džiai šitos tautos dvasios 
tėjimo troškimas jiems didybei.
atrodo kažkokiu nesusi-

, kad tai 
uni-J klaidinga nuomonė. Tuo 

versiteto profesorius, ku- tarpu jau lėktuve 
ris moterystėje gyvena C 
metus ,turi penkis vaikus. 
Kitas, jaunas filosofas, 
trys metai vedęs, ir turi 
tris vaikučius. Ir tai nėra 
“baltųjų” reikalas: tokios 
yra normos, kurios tvarko 
visos tautos gyvenimą.

GYVENIMAS — PRIE
MONĖ KAŽKAM 
AUKŠTESNIAM

Vienas studentas pasa
kojo mintis vieno ispano, 
kuris teigė, kad ispanams

I
TIKĖJIMAS JIEMS

BŪTINYBĖ
Šiandien ,tačiau, reikia

kai Šimkienei už paramą niais- iįo demokratijos idealų laimė
tu ir rūbais, tarp kitko rašo: 1 jjma

• Ii
i Jūs, brangioji ir gerbiamoji 

~ ■ Ponia, savo siuntiniais man pa
barėte didelį džiaugsmą. Jums 
!gal sunku ir suprasti, kaip pus
alkaniai ir apiplyšę tremtiniai 
džiaugiasi gavę iš Amerikos 
lietuvių dovanų. Aš žinau, kad 
Amerikos lietuviai daug vargo 
ir sunkiai dirbo ir darba, o da
bar tuo savo uždarbiu su mu
mis dalinasi. Jūs mums daug 
palengvinate tremties gyveni
me ir savo mielaširdyste ir do
vanomis.”.

gerumo neužmiršiu | 
Jūs esate tikrai! 
geri žmonės, ir į 
užmokės už ne- 

tremtinių šelpimą, 
nesusipratimas Mes vargstame ir kovojame už

"JCs’j

neapsakomai 
J Jums Dievas

kaip demokratijos 
idealų nešėjai už Tėvynę, už 

.pasaulio demokratijos laimėji-

May the Infant Savior bestow u|>on you His blessings and 
graces during this Holy Season and throughout 

the coming New Year
Rev. Michael G. Kemezis 
Rev. Walter Karalevicius

St. Michael’s Church 
Bayonne, N. J.

Lai Dieviškasis Kūdikėlis per Jo Palaimintos Motinos 
užtarimą tesuteikia jusy širdžiai ramybės ir laimės.

H
I, 
»

SCHEDl’LE FOR CHRISTMAS
Christmas. — Christmas Mass 12:00 Midnight 
Moming Masses 7:30, 8:00, 9:00, 10:30 and 11:45 A. 
New Year’s Day Masses 8. 9, 10:30 and 11:45 A. M. 
Miraculous Medai Novena — Every Wednesday Evening —
Lithuanian Services at 7:45 P.M.; English Services 9 A.M., 

2, 5:15, 7 & 8:30 P.M.
Masses On Sunday 8:00, 9:00, 10:30 and 11:45 A. M. 

Confessions on Saturday 4:00 — 7:00 P. M.kabėti apie faktinąją Is
paniją.

Brolžudiškoje, baisioje,1 
tikrai ispaniškoje kovoje 
susidūrė priešingos pusės, 
ir raudonieji pralaimėjo. 
Dabar valdo ir formuoja 
gyvenimą tautininkai ir 
katalikai. Apgalvoję savo 
tautos ateitį, jie priėjo iš
vadą, kad jis neįmanomas 
be katalikų tikėjimo.

Tiesa, Falanga buvo ar
tima jau ne fašizmui, bet 
tiesiog nacizmui, nors Jo
se Antonio Primo de Rive- 
ra (diktatoriaus sūnus ir 

dingai suprastų — dvasi- jos kūrėjas) buvo — nau- 
nių idealų. Tai yra nuos
tabu. Ir kas į tai nepajė
gia įsijausti, tas nieko ne
supras.

Gal dėl to Ispanija nepa
tinka auksinio veršio ar 
Veneros gerbėjams. Gal 
dėl to ir prancūzų vyriau- 
sybė dvi savaites laikė 

gu! kelias dešimtis tūkstan
tį! čių kataloniečių kepina- 

mam smėlyje, kol pradėjo 
g-j mirti moterys ir vaikai...

Tai nėra baltosios ar 
ra raudonosios Ispanijos rei- 

kalas, tai — aukštesnis 
reikalas. Ir tai ne panegy- 
rika Francui ar jo saugu-

6jčiau paskutinę gen. 
' co kalbą, kurioje 
džiui pasakyta:

— Visas skirtumas tarp 
ispanų ir kitų tautų žmo
nių glūdi čia, jog mums 
gyvenimas yra tiktai prie
monė kažkam aukštes
niam; jiems gyvenimo tik
slu atrodo materialinių 
gėrybių telkimas.

Tą patį pasakytų net 
raudonieji. Ir jif ėjo j 
mirti ne dėl kokio bolše- 

žemiškasis gyvenimas yra bikinio rojaus, bet dėl ka- 
pereinančiu ir nereikš- žin kokių — gal net klai-

Fran- 
pažo-

jas ispanų paradoksas —

SVEIKINAME
Švenčiausios Trejybės, Newark, 

N. J. parapijos kunigai nuoširdžiai 
sveikina mielus parapijiečius Kalėdų 
švenčių proga ir linki Aukščiausiojo 
palaimos Naujuose Metuose.

Kun. Kleb. I. Kelmelis
Asist. Kun. Pr. Bastakys.

SVEIKI SULAUKĘ 
ŠVENTŲ KALĖDŲ!

. »t
Iį Linksnių Šv. Kalėdų! SVEIKINAME

r

Linkime laimingesnių Naujų Metų! 
Maspethiečius ir visus parapijie

čius sveikina Heywood - Wakefield Co
Šv. Jurgio Brooklyno Parapijie

čius ir Prietelius, linkime gausios 
Kūdikėlio Jėzaus palaimos.

Kun. Jonas Balkonas 
Kun. Pijus A. Lekešis 
Kun. Jonas J. Kartavičius

Gardner, Mass.
Kun. Kazimieras E. Paulonis

Kun. Jonas Pakalniškis.

jimas. Bombonešis staiga sminga žemyn. 
Kažkur duslus sprogimas. Visi valandėlę 
tyli.

— Tai mat, kas darosi — sako anvsenis 
raukšlėtu veidu vyras, visą laiką kertėje, 
atrodo, lyg snaudęs. — O kas bus, kai dar 
atskris amerikiečiai...

— Amerikiečiai! — susidomi visos mer
ginos. Ir ima juokauti. Esą, kai jie atskris. 
Flak juos pašaus. Lakūnai su parašiutais 
laimingai į Tiergarten (didelis Berlyno so
das) nusileis ir jos už jankių ištekės...

Nebūt moterys — išeitį vis susiranda.
Bet viena senė iš geros širdies piktinasi:

— Ja, ja, jums galvoj tik vedybos. O šven
tėms ar jau pasiruošėt?

Taip, jos pasiruošusios. Dabar vis dėlto 
dar kartą skaičiuoja kiek kiekviena sutau
pė kortelių ir punktų (Vokietijoje karo me
tu maistas perkamas pagal korteles, rūbai 
pagal punktus). Atkaklioji mergina pasigy
rė eilėje išstovėjusi tris dienas po dvi va
landas, bet už tai gavusi tikro šokolado ir 
geros kavos.

— Bus Kalėdos! — patenkinta sako ji.
Taip, Kalėdos... Tada vokiečiams jos reiš

kė pirmiausia sočiau ir skaniau pavalgyti ir

vakarą praleisti ne rūsy, bet prie eglutes 
jaukiame šeimos kambarėly. Ak, juk ateina 
gi

Stille Nacht, Heilige Nacht — 
« Tyli naktis, šventa naktis...

$ $ $

Kūčių naktis tikrai buvo tyli. Neskraidė 
lėktuvai, nedundėjo patrankos, nesproginė
jo bombos. Didmiestis nurimo. Jis prisipil
dė ramybės. Net ir iš radiofonij vietoj piktų 
ginčų, kaip sakoma, su britų melo propa
ganda — gaudė senų katedrų varpai; vietoj 
karingų maršų ir dainų apie važiavimą į 
Angliją — liūliavo švelnios šventosios nak
ties melodijos. Žmonių širdys ir mintys 
tvaskėjo ties tuo, kas artima, švelnu ir ge
ra. Daugelis prie Kalėdų eglutės jaudinda- 
miesi sielas atvėrė iš fronto grįžusiems sū
nums ir broliams ar bent jų laiškus skaitė. 
Daugelis džiaugėsi prietelių dovanomis, net 
ir pačiomis kukliausiomis.

Kiti prie eglutės liūdėjo. Tai tie, kurių 
artimieji iš frontų jau niekad negrįš. Kur 
nors iš Norvegijos fijordų, iš Flandrijos ly
gumų ar Lenkijos raistų jie yra gavę jau 
paskutinius laiškus ir paskutines fotografi

jas. Dabar tą brangiausiąjį palikimą dar 
kartą skaitė, dar kartą žiūrėjo šventosios 
nakties rimtyje.

Ir lietuviai Berlyne šventė Tyliąją Naktį. 
Vieno vienuolyno salėje jie turėjo lietuvišką 
Kūčių stalą su baltutėlėmis, kaip tėviškių 
sniegas, plotkomis ir tradiciniais šližikais. 
Po staltiesėmis šienas — ak, visai kaip tė
vynėje. Tik nebuvo tėvų, nebuvo brolių ir 
sesių. Ašaros vilgė akis juos prisiminus. Jei 
dar jie buvo gyvi, buvo baisiai apleisti. Per 
Piemenėlių Mišias jiems meldėme dieviško
sios paguodos.

Pirmąją Kalėdų dieną Įgulos bažnyčioje 
jungtinis Berlyno Filharmonijos, Operos ir 
berniukų choras giedojo senas ir naujas 
giesmes. Protestantai savo šventovių jau 
nebelanko, bet į tą koncertą žmonių atėjo 
tiek, kiek tilpo. Juk Kalėdos...

Viskas buvo įspūdingai gražu, bet pasku
tinė giesmė gražiausia. Jai negrojo vargo
nai. Jos nepuošė solistai. Prieš ją nutilo Fil
harmonijos ir Operos įžymybės. Giesmę, ku
ri kadaise susikūrė Alpių papėdėje; kuriai 
žodžius parašė kaimo kunigas, o melodiją 
kaimo vargonininkas, tą nuostabiai gražią, 
nuostabiai jaudinančią

“Tyli naktis, šventa naktis” 
giedojo tiktai vieni vaikai. Giedojo tyliai, 
vaiskiai, lengvai. O kai krištoliniai baisėtai 
jau nutilo, tą giesmę dar giedojo kiekvienas 
savo širdy. Žili generolai, uniformuoti parei
gūnai, seni ir jauni sėdėjo lyg apmirę, lyg 
kvapą sulaikę. Lyg nenorėdami daugiau 
nieko nei matyti, nei girdėti. Kurie pajudėjo, 
pajudėjo ašarą nežymiai nubraukti. Išeiti 
niekas nesiskubino... Kas gi visi karo žy
giai, visos politinės pergalės, visi žemiški 
siekiai ir rūpesčiai prieš vieną vienintelę 
Šventąją Naktį...

Viskas praeis, viskas. Praeis visi vadai ir 
įžymybės. Praeis demokratijos, praeis dik
tatūros. Praeis madingiausios teorijos ir 
doktrinos. Praeis sąjungininkai ir priešai. 
Ir pėdsakus jų istorijos dulkės apneš.

Bet visada pasiliks Jis — tyliosios, šven
tosios nakties Viešpats, kuriam jau per tiek 
šimtmečių skamba šventovių varpai. Pasi
liks “iki dienų pabaigos” tik amžinasis sielų 
švyturys.

Gloria in excelsis Deo!
K. Čibiras*

1940 m.
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"'Vadinkite mane Juozu!" tautinių rungtynių orga

nizatoriaus Pietų Ameri
kai Constant de Martin.

, iš kur išvy
ko į Paryžių persiristi su 
čempionais Džim Landus 
ir Martinson. Taigi, mūsų 
Vinča gana rimtas preten
dentas į Europos sunk, 
svorio čempiono titulą, 
kurį įgijus, pirmiausia ap
lankysiąs Columbiją ir ki-

Taip J. Vincą gina savo tautos garbe Liege iLieže). 
r J & o * ko i Paryžių

Vinča yra kilęs iš Šiau- m. persikelia į Prancūziją, 
lių miesto. Jo tėvas dir- kur nugali čempioną Gri- 
bęs vietos bravore (a- zel, vėliau Muretą, o nu
lauš), ir turėjęs gausią važiavęs į Londoną patie- 
šeimą. Tėvas ir motina šia čempioną Strongar. 
taip pat buvę fiziniai tvir- Tačiau laike tų rungtynių___ _ _________ ______
ti ir abu — žemaičiai. Jų Vinča netikėtai susižei-jtas pįetų Amerikos Vals- 
sūnus Juozas jau iš ma- džia dešinės rankos, prie’tybės. 
žens buvęs stiprus ir tu- kumščio, sąnarį (kaulo į- 
rėjęs palinkimą į bokso lūžimas) ir su bokso spor- 
sportą. Pranašumą šioje to galutinai atsisveikina, 
sporto srityje jis atiden- tais pat melais pereida- 
gęs jau būdamas 18 metų mas į sunk.’ svorio imti- 
laike viet. pobūdžio bokso ninko profesiją. Kurį lai- 
rungtynių Šiauliuose.

Pirmasis 5o įvertinimas 
buvo Kaune, kur jam at
liekant karinę prievolę te
ko boksuotis su Karaliau
čiaus, Šveicarijos ir Pran
cūzijos boksininkais tarp
tautinėse rungtynėse. Po 
to, sporto lyga jį siunčia į 
Rygą, Taliną, Karaliau
čių, Savoi (Prane.) atsto
vauti Lietuvą. Visur jis 
savo žygius vainikuoja 
laimėjimais, o 1928 m. pa- grįžta Lietuvon ir tais pat 
saulinėje olimpiadoje Am- metais įvykusiose, Rygo- 
sterdame (Oland.) užima je, tarptautinėse rungty- 
11 vietą ir ten pat pasira- nėse laimi Pabaltijo vals- 
šo sutartį su Amerika. 
1929 m. išvyksta į USA. 
kur įvairiose vietose laike 
trijų metų dalyvauja 28 
bokso rungtynėse

PždČfci BūStOIlteČiMIS 'Sv‘ Naujaisiais Me-
_________ ;tais. Geriausių linkėjimų. Per 

šias šventes melšime Dievišką
jį Kūdikį atlyginti visiems 
Jums gausiomis malonėmis. 

Su dėkingumu ir malda, 
N. Pr. švč. P. M. Seserys.

NuošMis MU
Nekalto Prasidėjimo Seserų

Gruodžio 7 dieną įvyko tik
rai gražus Įjobūvis mūsų Vie- 

i nuo Ii jos geradarių. Labai nuo
širdžiai dėkojame už to pobū-! 

j vio suorganizavimą Nekalto 
: Prasidėjimo Seserų Gildai bei 
jos Valdybai. Giliai nuoširdų 

■ padėkos žod; tariame Didžiai 
i Gerb. Klebonui Kun. P. Vir-
mauskui už įvado žodį ir para- Gildos Hartfordo skyrius veik- 
pijos vardu įteiktą auką $100.- lios valdybos vadovaujamas 
00 mūsų Naujosios Koplyčios lapkričio 30 dieną surengė jau- 
Statybos Fondui. Taip pat nuo- kų parengimą parapijos salėje, 
širdžiai dėkojame kalbėtojams Labai nuoširdžiai dėkojame 
Prelatui Dr. K. Urbonavičiui. Prelatui Ambotui už jo paro- 
Kun. St. Būdavui, p. J. Alek- dytą palankumą, skyriaus val-

ką treniruojasi pas imti- 
ninką Požėlą Paryžiuje, 
po to, sėkmingai rungiasi 
Klaipėdoje. Rygoje, kelio
se vietose Vokietijoje, 
Portugalijoje, Lenkijoje, 
Šveicarijoje, o 1937 m. va
žinėja po Šiaur. Ameriką, 
atsiekdamas gražių rezul
tatų sunk, svorio imtynė-, 
se ir praturtindamas savo 
patyrimą.

1938 m. Juozas Vinča
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PRANAS RAZVADAUSKAS 
JUOZAS GENE VIČIUS

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

Tel. DE. 3-1304-W
Pranas Gerulskis, Namu Tel. DE. 3-1304-R

AR ZINAI, KAD

International Cafe,
315-317 W. Broadway,

SO. BOSTON, MASS.,

Naujųjų Metų lauktuvėms, atidaro 
gražią šokiams vietą su, puikia mu
zika, dainomis ir pamarginimais. Vi
si kviečiami j International Cafe. Dėl 
rezervacijų šaukite: SO. 8-9257.

Šia proga visiems pažįstamiems 
linkime linksmiausių švenčių.

Savininkai —

Būdingas J. Vinčos bū
do bruožas tai — nesigir
ti. Jis kalba trumpais sa
kiniais. formuluotais aiš
kiomis sąvokomis: mintis sandra vičiui. Už gražios prog- dybai bei pirmininkei p. E. Ko- 
dėsto lėtai, apgalvoda- jramos suorganizavimą nuošir- 
mas; labai nemėgsta! džiai dėkojame p. O. Ivaškie- 
klausinėjimų apie rungty-'nei ir visai jos jaukiai jaunimo 
nes, sakydamas: “nejaugi grupei, 
vvrai. neturit ką kita kal
bėti...”

i lendienei ir visiems nariams už 
pasiaukojimą šį parengimą 
ruošiant. Ačiū labai už gausią 
paramą Kongregacijai.

Kūdikėlis Jėzus teatlygina 
Jums visiems gausiai Daug 
tikro Kalėdų džiaugsmo mel- 

ponu: “Koks aš jums po— šia proga visus savo bosto- džiame Dievą Jums visiems, 
nas? Vadinkite mane tie-j Mečius prietelius bei gerada- Maldoje su Jumis, 
siog Juozu!” Įdomaujasi jrius nuoširdžiai sveikiname su N. Pr. švč. P. Marijos Seserys,
labiausiai klasikine muzi
ka. gi moderniosios (jazz) 
nepakenčia. Be to, Vinča 
yra didelis liet, tautiniais 
motyvais dainų mylėto
jas, ir laisvalaikiu dažnai 
jas niūniuoja. Bendrai, 
prigimtis Vincą apdova
nojusi vispusiškai tvirtu 
lietuvio charakteriu, ku
rio nepajėgė nugalėti nei 
karo audros — tremtis, 
nei užsieniuose praleistas 
laikas: jis ir meta lietu
viškai: pirma virš galvos 
iškėlęs auką trumpai pa
tvarko, o po to. sviedęs 
žemėn tiesiai ant menčių, 
savo 100 kg. svoriu galu
tinai prispaudžia, nežiū
rint kokios šalies šis čem
pionas ar meisteris bebū- 
tų-_...

I nemėgsta j dėkojame

Šio pobūvio programos vedė-
Taip pat jam nepa- Jui P- K- Čibirui tariame nuo- 

tinka, jei kas jį pavadina širdų ačiū.
Koks aš jums po-j

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ!

tybių čempiono titulą ir 
dekoruotas I kl. aukso 
medaliu.

Šiuo metu Vinča yra pa- 
1934 kviestas į Belgiją tarp
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530 E. 8th Street, So. Boston, Mass. X

Tel. SO. 8-6796
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Linksmtį Kalėdų Švenčių!

Lietuviška Kepykla
K. PLE VOKAS, savininkas

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

Taip mūsų Juozas gina 
savo Tautos garbę.

Girdenis.

f red C. Brovvne Co.
Sales — Ford — Service

J LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

!•: 
i!P
•J 390 Statė Highuay, at Pieasant St., 

į! TeL — 7-1975

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

Norwood, Mass. Jį

LINKSMAI

Linksmų Kalėdų Švenčių!
GULF Patarnavimo Stotis 

Gąsdinąs — Aliejai — 
Tepalai

Patarnavimas Kelyje

i i i 
II i:

Visiems savo draugams ir 
rėmėjams,

Silver Cafe
Silvestras Zaveckas, savininkas 

324 West Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Nuo Ko Tunka...
Vienas lietuvių tremtinių 

laikraštis Eurojioje. įsidėda
mas vadinamųjų demokratinių 
lietuvių Brooklvne centro pa
veiksią. papildė jį tokiu para
šu : ‘‘Tipingų Amerikos buržu
jų kompanijėlė: pilvoti, lašinin- 
gais pagurkliais ir sprandais, 
nudažytomis lūpomis ir visu 
botanikos sodu ant skrybėlės 
šilkinėmis kojinaitėmis ir bal
tomis rankelėmis, — tai Ame
rikos lietuvių bolševiko cen
tras... (Seka pavardės). Kažin 
ar iš nutukimo jie vaidina 
ševikus, ar jie nutuko nuo 
ševizmo?”

0 
bol- 
bol-

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

BLINSTRUB’S
VILLAGE and GRILL

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

Turėsime specialiai gražią programą.

Kviečiame visus!

Kampas 0 Street Ir Broadway, So. Boston.

Rezervacijas galima užsisakyti
Telefonu SO. 8-4535

Ui

Ruda ir Raudona
Dabar rytinės Vokietijos 

žmonės sako: jei raudonoji 
Stalino saulė mus dar ilgiau 
pasvilins, tai visi pasidarysime 
rudi (naciški)...

Paleckio ir Sibiras

at
siprašau — Padleckis, agituo
ja grįžti Lietuvon tik Vak. Eu
ropoj esančius tremtinius, o ty
li apie Sibiran ištremtuosius?
— Tur būt, pats bijo Sibiran 

patekti...

— Sakyk, kodėl Paleckis,
Padleckis,

Beširdžiai

Linksmų Šv. Kalėdų!

H. Daw S Co.

Kilimų Valytojai 
Apsauga nuo Kandžių 

Taipgi ir taisome

Nashua 4216 
20 Merrimack Street, 

Nashua, N. H.

i

212 Main St. Nashua 177 
Nashua. N. H.

Ferry St. Garage
Chevrolet patarnavimas ir pardavimas 

Taisome įvairių išdirbysčių automobilius. 
Padangos — Baterijos 

Hudson Cab Taxi patarnavimas

20 Ferry St. — Telefonas Nashua 197 — Hudson, N. H.

Shattack 
Mattress Co.

H. G» HOPWOOD, sav.

JOHN’S HARDWARE
Paints, varnishes, vvallpapers and 

plumbing supplies.
412 West Broadvvay,

So. Boston, Mass.

t
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William Zinkevicz
Retaii & Wholešale Groceries

Lietuviai, eikite pas savuosius. Pas mus yra didelis
pasirinkimas visokių valgomų produktų, švariai užlaikome, 

su malonumu patarnaujame.
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

Friendly Buffet Service
Metinėms sukaktuvėms. Vestuvėms. Priešvestuvinėms ir 

įvairiems pasilinksminimams leiskite mums Jums 
patarnauti.

Kay ir Lucille Vaillaneourt
28 C'harlotte Avė. Telefonas Nashua 4597 Nashua, N. H.

* • *
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Linksnių šv. Kalėdų!

Linksnių šv. Kalėdų!

Vheeler & Hutting

Radio Pranešėjai
Tik užtelcfonuokit.e ir mes 

pranešime per radio. 
Nereikia ilgai Jaukti.

2 Lucke St. TeL 7

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ 
Visiems Lietuviams ir Mūsų Broliams 
Vargstantiems Svetimuose Kraštuose

17 Arthur Street,
Montello, Mass.
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Kažin, kodėl dabartinei 
Lietuvoj rašytojai miršta vis 
širdies ligomis?

— Matyt, bolševikams rašy
tojų su širdimis nereikia

?! ?!iLinksmų Šv. Kalėdų!
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Susitarimui šaukit Tel. 389-4 
‘i- 3 Spauidiug St.,

Nashua, N. H.*'.!
rv. • •

Linksmų Šv. Kalėdų!

Irene's 
Bemty Saten

IRENE MĄSON, sav.

Asmeniškas Plaukų 
Aptarnavimas

f
_________

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

Twentieth Century Stores, Inc. |
Dėl greito patarnavimo šaukite Jūsų Artimiausį $

20-jo Amžiaus Sandėlį ę
217 Main St. — Telefonas 41M ?!
358 Main St. — Telefonas 4898 į

Ferry St., Hudson — Telefonas 1765
Ant išsimokėjimo. Dykai pristatymas.

Nashua, N. H.

Linki Visiems Kostumeriams, Draugams ir 

Pažįstamiems ir Kviečiame pas mus Visus 

į Svečius —

S trand Cafe |I
i
?!

Savininkai —

K. POCIUS ir V. TAUTVAIŠA

374 Broadway, So. Boston, Mass. ' i 
i! 
i! 
i! 
i!

Tel. SO. 8-9210
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VIENOS NAŠLAITĖS 
ISTORIJA

Mergaitė, Kuri Savo Gyvybę
«

— Jauna italė stoja į spaudos vienuolyną. — Po šei
mas su knygų pundais. — Džiovininkė — propagan
diste. — Mirštančiosios auka už nedorus rašytojus.—* 
Spaudos mylėtojų malda.

ŠV. POVILO SESERYS
Jos parapijos klebonas

Kubos sostinėje Hava- turėjo progos arčiau pa
noje teko aplankyti kata- tirti apie Šv. Povilo sese- 
likų vyrų sąjūdžio štabą, rų vienuoliją. Šios seserys 
Jų būstinėje atradau ne- vienu savo svarbesniųjų 
mažai knygų, bet labiau- siekimu turi — spaudos 
šiai mane sudomino ši: apaštalavimą. Kunigui 
“Una joven, apostol de la taip patiko jų darbas, kad 
prensa” (Jaunuolė, spau- jisai savo parapijoje ėmė
dos apaštale). Čia aprašo- garsinti jų vienuoliją, ra
inas gyvenimas jaunos i- gindamas mergaites, jau- 
talų kilmės mergaitės, čiančias pašaukimą, įstoti 
kuri savo gyvenimą pa- į tą bendruomenę. Šv. Po- 
šventė spaudos apaštala- vilo sesers dar buvo nese- 
vimui. Jos vardas -— Ma- niai įsisteigusios: 1914 
rija Ligari. Gimė 1912 m. metais. Jų šūkis buvo: 
vasario 18 d. Amerikoje, j — Gloria Deo, Pax Ho- 
Ji tebuvo penkerių me- minibus! (Garbė Dievui, 
tukų, kai mirė mama, pa- ramybė žmonėms), 
likdama ją našlaitę. Tėvai! Įgyvendinti tą savo o- 
tuo kartu jau buvo persi- balsį jos daugiausia sten- 
kėlę į gimtąją Italiją. Na- giasi per spaudos apašta- 
šlaitė Marija augo pamė- lavimą, pasiryžusios pa
gosi tik tris dalykus: baž- mokslauti knygomis ir 
nyčią, mokyklą ir namus, laikraščiais, kaip kad ku- 
Ypač po pirmos komuni- nigai pamokslauja žodžiu, 
jos ji buvo dažna bažny- Jos dirba ir mokyklose. Į 
čios lankytoja. Meną iš jų mokyklų ir į-
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EAST BRIDGEWATER 
SAVINGS BANK

Incorporated March 8. 1870
EAST BRIDGEMATER, MASSACHLSETTS

Open 9 A.M. to 3. P.M.
WED. EVENINGS, 6 P. M. to 7:30 P. M
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| Nepaisei Valley Farm ||

Producers and Distributors $ !: 
g $ #
t! of Quality Dairy Products »i’ i! 
$ H
$ Nonvood, Matks »! ?!
!> ?! ?

TeL — 7-0785

!■• LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR

DŽIAUGSMINGŲ NAUJŲ METŲ!

OSGOOD'S

Linksmų Šv. Kalėdų!

Cloverleaf Bowling 
AHeys

12 Clean Alleys — open
2-12 PM — Every day 

except Sunday

Kolite 1

For Reservation cail —
Nonvood 7-0410

trenktų tą blogosios spau
dos nuodijantį ir paver
giantį trūkimą;

9. Kad mes visi pažin
tume savo nežinojimą bei 
skurdą, ir kad pajustume 

i reikalą visada su maldau- 
į jančiomis akimis ir nu
lenkta galva stovėti prieš 
šventąjį Tabernakulį, pra
šydami šviesos, šventumo 
ir pasigailėjimo”.

Dr. J. Prunskis.

pasaulyje padidėtų skai
čius kunigų, vienuolių, pa
sišventusių Jėzaus moks* 
lą plėsti per spaudą;

7. Kad rašytojai ir spau
dos darbininkai būtų 
šventi, pilni išminties ir 
uolumo didinti Dievo gar- 

ibę ir gelbėti sielas;
; 8. Kad katalikų spauda
.bujotų, plėstųsi, augtų ir 
didėtų, turėdama taip ga
lingą balsą, jog jis pri-
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KALAMAZOO
Parduodam ir Patarnatljam

J. L. BOUCHER, pristatytojas 
Naminiai reikmenys per Kalamazoo 

Pečiai — Furnesai — ir kiti reikmenys.
Telefonas Nashua 5142

162 Mest Pearl St. Nashua, N. H.
Kalėdą naktis Lietuvoje

stojo Marija Ligari. Tre- LIGONĖS LOVOJE bandymas — kelionė į 
jetą metų pasimokinusi/ Ligos priversta sušilai- Liurdą. Iš traukinio lango 
pasitarusi su savo auklė- kyti nuo bet kokio darbo, grožėdamasi Alpių kal- 
tojumi ir nuodėmklausiu ji labiausiai apgailestavo,,nais ligonė kalbėjo: 
ji pasiryžo: i kad reikėjo" nutraukti — Koksai eseras Dievas!
— Busiu vienuole, ir tai spaudos apaštala v i m o

— Šv. Povilo vienuolijos darbą: 
sesuo. : — O, kaip gi aš norėčiau

Tada ji teturėjo 17 me- apibėgti gyventojus su di-;kitokie: Liurde sveikatos 
tų, ir savo visą gyvenimą deliais Evangelijų knygų ji neatgavo. Artėjant mir- 
nusistatė f x ’ ................... - - -•
druomenei, kuri apašta
lauja per spaudą.
SESUO LORENCINA — 
SPAUDOS APAŠTALE
Padariusi 1930 m. įža

dus gavo sesers Lorenci- 
nos vardą.

Visų pirma dėjo pastan
gas savęs tobulinimui, 
dažnai atlikinėdama sąži- tnyg*elių

rų nuostatus 
dama po valandą ar dau
giau prieš Švenčiausįjį 
skaitydama dvasinio turi
nio knygas ir t.t.

Likusi vienuole — se
suo Lorencina, kada tik 
galėdavo atsitraukti nuo 
kitų pareigų, pašventė sa
vo laiką spaudos apašta
lavimui: ėjo nuo vienų na
mų prie kitų, dalindama 
gerus laikraščius, skleis
dama brošiūras. Ji tą mo------T. ----- -----o_. „----.------- -----o—, ------
kėjo atlikti su tokiu links-pamatysiu Šventąją Mer-į šiandieną laikė Mišias, aš 
mumu ir meile, kad tas rr,_ ‘ —:x’*~"

•darė didelį įspūdį net ki-
^•itai seselei, kuri ją tose 
■7!! spaudos apaštalavimo ke-

?! lionėse lydėdavo. Kada ta 
!? antroji sesuo, dėl pasitai- 
!> kančių sunkumų atrodė 

lyg nusiminusi, sesuo Lo
rencina jai sakydavo:

— Drąsos ir ištvermės! 
Juk viską darome dėl 
Kristaus.

To įkvėpimo gal būt ji teikimo.
sėmėsi iš savo globėjo Šv.lmetu paklausta,
Povilo. Ji taip labai mėgo 
skaityti jo laiškus ir mel
stis prie jo.

JOS SIELOS PASLAP
TYS

Kad įprastų būti visada 
maloni su žmonėmis ir vi
sada ištikima Dievui, ji 
darydavo, vadinamąją, 
preventyvinę sąžinės sąs
kaitą, tai yra — iš anks
to numatydavo pavojus 
bei sunkumus ir nusista- 
tydavo kaip laikysis, kaip 
elgsis.

Visoms ji darė taip gerą 
įspūdį, kad viena sesuo 
kartą prasitarė:

— Aš manau, kad sesuo 
Lorencina yra kaip tas 
ieškomas žaislelis Jėzaus 
rankose.

Deja, jos silpnutė svei- ~kata ilgai netekėjo. 1932-
1933 metų žiemą ji pasi-’”0 
juto serganti. < 
greit pastebėjo, kad jos 
vienas plautis yra beveik 
visiškai sunaikintas, o ir 
antrame — buvo gilios 
kavernos. Užkrečiama li
ga susirgusi, ji buvo per
kelta į miesto ligoninę.

— Koksai geras Dievas! 
Kaip gražius dalykus yra 
sutvėręs dėl žmogaus.

Apvaizdos keliai buvo

*

I
•Ja

r
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FIELD and FLINT CO
Brockton, Mass.

pašvęsti ben- pundais ir palikti jas šei- .ties valandai paėmė į savo 
mose... Bet aš ir Danguje rankas Evangeliją, Nekal- 
būdama veiksiu iš ten, ir, 

■ stengsiuosi padaryti vis
ką, ko nebeįstengiau at
likti būdama ant šios že-i 
mės. j

Būdama sanatorijoje, j 
kada pasijusdavo kiek ge-: 
riau, paprašydavo seserų, 
kad jai atneštų tikybinių

. - nuygvii^, laikraš t ė 1 i ų.
nes sąskaitą, pagal sese- ijuos gaVuši pereidavo li-

’ medituo- gonįų lovas, išdalindavo.
J Kai seserys ateidavo jos 
aplankyti, ji laime švytė
dama sušukdavo:
— Oh! Šiandien 

propagandiste, 
j Deja, jos sveikata nyko.’ 
.Pagaliau jai pranešė, Į 
kad... nebėra vilties. Šios spaudos apaštalės
— Deo gratias! Ačiū gyvenimą aprašančio j e 

Dievui, — atsiliepė sesuo ■ knygoje yra įdėta ir spau- 
Lorencina. Dėlko gi delsė-į dos mylėtojų malda, 
te perduoti man tą gerąją1 — Viešpatie, drauge su 
žinią. Kaip smagu: greit visais kunigais, kurie

i Tau aukoju Dieviškąją 
: Jėzų Ostijoje, o 

_. taipgi aukoju save patį, 
kaip nevertą dovaną:

’ 1 1. Kad atsiteistume už
tuos nesuskaitomus pikt
žodžiavimus, 
nedorumus, 

i spausdinami 
spaustuvėse, 
dieną išeina 
pieriaus, 

į pasauli, 
tvanas:

2. Kad prišauktume Ta
vo pasigailėjimą taip gau
siems skaitytojams, su- 
klydusiems ar nekaltiems, 
kuriuos papik t i n a n t i 
spauda atplėšia nuo Tavo 
tėviškos širdies, sielų iš- 
troškusios;

3. Kad atsiverstų tie 
gausūs rašytojai ir leidė-

buvau

i tai Pradėtosios statulėlę, 
sąžinės sąskaitos knygą 
ir silpnu balsu kalbėjo:
— Mama, mama (taip ji 

|kreipdavosi į Mariją), at
eiki manęs pasiimti...

Pradėta melstis: Tėve 
mūsų, Sveika Marija...

Kalbant trečią “Garbė 
Dievui Tėvui...” jaunosios 
spaudos apaštalės siela 
nuskriejo pas Tą, Kurį 
mylėjo, dėl Kurio visą gy
venimą buvo pašventusi.

Į PABUČIAVIMAS JĖZUI 
ATSILYGINANT NŽ NE

DOROS SPAUDOS 
NUODĖMES

s i r -• si‘_ Linksmų Šv. Kalėdų! !•
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Rousseau Oil Co.

Tek 686 arba 3664
151 W. Holiis Street 

Nashua, N. H.

i

gėlę.
JOS PASKUTINĖ AUKA |Auką.:

Ligonė buvo išgabenta i 
tyresni orą. i trobelę miš- 
jkuose, kur ji ilgais mėne
siais turėjo pasilikti vie- 
įna, tik su “seserimis — 
kosuliu ir karščiu”.

Tebuvo jaunutė, tik 22 
metų amžiaus, o jos jėgos 
taip geso. Bet ir kančioje 
neprarado skaidraus nusi- 

Sunkios krizės 
ar labai 

kenčia, atsiliepė:
— Aš kentėjimų neturiu, 

tik man trūksta oro. Jau
čiu tokį begalinį sunku- 
.mą, kurs spaudžia mano 
'širdį. Bet tai — menknie
kis. Viską aukoju- Viešpa
čiui, viską skiriu už atsi-i 
i vertimą nepadorių rašy- 
i tojų aukoju dėl spaudos ^tono“ta^’
; apaštalavimo. Norėčiau klaidingi mokytojai, kurie
j~auF 5^au8 dirbti, bet keka bajSą prieš Dieviš- 
’kad’sara ao?šatala^anat-!k,jį Mok>'to«' apnuody- ■ kad savo apaštalavimą at dami mo(tslua įmonių 
ihkciau su seserimis ko-: •Isuliu ir karščiu” Bet aš raintlb. 15 gyventojų veiksimu ir Kaiščiu ... isci as jurno saitmius: 
tuo džiaugiuosi, nes Vieš- ............ -
pats to noru « nėra gra-^jį^į - 
zesnio dalyko, kaip daryti klįusoma tik To>

klaidas ir 
kurie tik 
bet kokiose 

iš kurių kas- 
kaip upė po-

kurs užplūsta 
kaip pūnantis

t

i

Linksniu šv. Kalėdų!

Tarto* Cut Sole

Company

16“ Center St.

BROCKTON. MASS.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

Henry’s Diner
Mūsų specijalūs jautienos kepsniai. Spaghetti ir 

Jūrių valgiai.
Aptarnaujame Parengimus, Vestuves. Bankietus ir tt.

248 Main St. — Nashua 3617 — Nashua, N. H

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

F. A. Hiscox and Co.
Retail Dry Goods

Linksmų šv. Kalėdų!

Morms* 
Restaurant

Rinktiniai Pietūs.

291 Essev St.,

I>awrence, Mass.

>! ?! ?! 
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Martin Oil Co.
Aptarnaujame Automatiš
kus Aliejinius Burnerius.

Pristatome Aliejų.

56 Kirk St. — Tel. 27577 

l^wrence, Mass.

Linksmų Kalėdų Švenčių!

tą, ko nori Jėzus ir mano 
Dangiškoji Motina”.

i Jos jėgos taip sumenko, 
- !kad tarpais net melstis

■ - - i padėtų šv. Mergelės statu- <
Gydytojai lčle ,^rieš ir llg'>nč 

>, kad jos^od?sl:................„ ..
| — As zuinu į Mariją, 
Marija žiūri į mane.

KELIONĖ Į LIURDĄ
Nė mažiausios vilties 

jai nebuvo likę išgyti. Pa-I 
daryta dar paskutinis

4. Kad būtų pagerbtas, 
i. ir kad būtų

kurį, 
Dangiškasis Tėve, savo 
didinga širdimi davei pa
sauliui, paskelbdamas: — 
“Tas yra mano mylimiau
sia sūnus, Jo klausykite”.

5. Kad būtų pripažinta, 
jog tiktai Jėzus yra tobu
las mokytojas, tai yra — 
Tiesa, kuri apšviečia, — 
Kelias, kuriuo eina šven
tieji, — Gyvenimas, tik
rasis gyvenimas sielai pa
švenčiamoje malonėje;

6. Kad pasiektume, jog

Nuo

WL AW
Tau patinkamai programai 

pasukite radio rodyklį
ant

680
jūsų radio dial



.'ųtradienis. Gruodžio 23. 19-17
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kiai atsiliepusios apie ma
žą lietuvių imigraciją, į-2ADEDA LIETUVIAMS

ĮSIKURTI KOLUMBIJOJE vertindama lietuvius kaip Į 
*• c j darbščius ir dorus zmo-Įi

nes, kurie kraštui nesu- 
darys jokių sunkumų, o 

.. ......___ _____ i ir patyri-
mu prisės prie didesnio 
progreso, ypač žemės ū- 
;ky>.

Lietuvių Komitetas šiuo

Mažos Kolumbijos lietu- tikėjimą ir gerą
' ių kolonijos (kurios dau- valdžioje ir visuomenėje, tik savo darbu 
f,nmą iki šiol sudaro lie- galėtų lengvai i' 
tuviai saleziečiai) pastan- daugiau ir didesniam šei- 
gomis ir rūpesčiu, po dau- mų kiekiui, bet kad tai 
gelio kliūčių nugalėjimo būtų galima yra reikalin-

•* . • • V • • •• 1 _ _____ _ __ • • ’

i

yra išgauti įvažiavimui ir gos lėšos pirmam aprūpi-inori at kreipti U.S.A. lie- 
apsįgyvenimui Kolumbi- nimui ir pervežimui nuo;tuvių organizacijų kurios! 
joje per 30 leidimų lietu- Kolumbijos uostų į krašto f rūpinasi lietuvių' tremti-' 
vių tremtinių šeimoms, gilumą. Perspektyvos dar-’niu reikalais. dėmėsi. Dra-

i

bo gavimui ir šiaip lais
vam įsikūrimui lietuviams 
tinkamose klimato zonose 
gana geros. Taip pat nėra 
pavojaus ištautėjimui, nes 
lietuviai saleziečiai palai-

įnių reikalais, dėmesį, pra
šydamas piniginės para
mos tame darbe. Turėda
mi daugiau paramos galė
sime apgyvendinti dau
giau tautiečių laisvai be

i

MtKee Tire Service
Urmo ir Detalinė 

Klauskite Thermoveld 
Pervilkimų ir Pataisymų 

Jūsų Apylinkės Stoty.

Nashua 4180-W
1 East Hollis Street, 

Nashua, N. H.
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Antoinettes 
Beauty Saloti

Mūsų Specijalybė

Permanents ir Sutaisymas 
Plaukų.

177 Main St., Nashua 2985Keletui šeimų yra sudary
tos geromis sąlygomis su
tartis su stambiais žem
valdžiais daugumoje ūkių 
administravimui gerose, 
vidutinio ir šaltoko klima
to zonose. Sutarčių pildy- kys katalikišką ir tautiš- 
mą prižiūrės Lietuvių Ko- ką dvasią savo tautiečių 
mitetas. tarpe. Taipgi atgavus tė-

Kitos šeimos, ypač įvai-,vynei laisvę nebus sunku; 
rių profesijų, įvažiuos sugrįžti iš Kolumbijos į 
vien tik su komiteto su- Lietuvą. Pirmosios šeimos 
tartimi ir galės komiteto jau laukiamos lapkričio 

įsikurti pabaigoje.
Kolumbijos visa spauda

Drabužių dalinimas. — Lietuviai pabėgėliai Vo
kietijoje renkasi sau drabužių iš Amerikos tautų 
siuntų. Ten yra didelis trūkumas vyriškų drabužių ir* 
apavo, tremtiniai vyrai nuolat jų prašo. Aukokite 

jokių sutarčių. IRO pasi- daugiau drabužių ir avalynės vyrams. Aukas siųski- 
žadėjo atvežti iki Kolum- te į BALF sandėlį, 105 Grand Street, Brooklyn 11, 
bijos uostų. |N. Y.

Komitetas neturėdamas 
jokių asmeninių aspiraci
jų, o vien tik ieškodamas 
būdų padėti savo tautie
čiams, prašo lietuvių pa
ramos. Lietuvis.

N. B. Asmenys, ar or
ganizacijos, kurios būtų 
tuo interesuotos, prašo- 

£ mos rašyti šiuo adresu:! 
*^K. M. M. Tamošiūnas, Co-! 

legio Salesiano dėl Sugra- 
gio, Medellin, Colombia,

A.

Į

Sugrįžk, Dangaus Sveteli!

pagalba laisvai
krašte kur patiks. Lietu
vių Komitetas turi pasi- ir radio yra labai palan-
™ • A. _
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Johnson’s Electric Supply
Electrical Fixtures and Apnliances

209 Main St Nashua. N. H.
Tel. — 386

i.

Leon D. Pavis
Patarėjas ir Mokesčių

Apskaityto jas

135 Main St. TeL 180-W

Nashua. N. H.
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Bridge St. Gange

Al’s Atlantic Service |
ALBERT ZIBOLIS, Sav. &
ATLANTIC PRODUKTAI -|

Patarnavimas Lubrikavimui $
Padangos — Baterijos — įrankiai $
Pilnas patarnavimas prie stabdžių. ?!

Temple gatvė — Telefonas Nashua 3005 — Nashua, N. H. ?! 
y

Kalbėkite ką norit, bet žmogaus valia, 
? tsipalaidojus nuo Dievo valios, 
Palieka visiškai be sąmonės, be galios 
Ir išsimaudo nuodėmingam jovale.

Ir kam įrodymų? Po šio baisingo karo 
Žiūrėkite, ką žmonija vėl daro: 
Pradėjusi be Dievo ir be Dievo baigdama, 
Nuolat kerštauja — dar jai kraujo negana. 

Tad grįžkime prie To, kurs Betliejaus miestely 
Gimt pasirinko vietą gyvulių tvartely, 
Pridengęs Dievo didenybę žmogumi, 
Lyg skurdeiva gyveno su mumi.

Bet ką Jis atnešė! Te varda Jo pasako:
Tai Kunigaikštis meilės ir taikos, 
Kursai už mus pasiaukos,
Kad žmogui grįžtų tas, ko jis per nuodėmę 
neteko,

Jis pamokys, kaip reik taikoj gyventi 
Su artimu doru ir nedoru, 
Norės pripratint mus vien prie darbų gerų, 
Kad būtų mūs širdy ramybės šventė.

Sugrįžk pas mus, Dangaus brangus Sveteli, 
Apsigyvenk iš naujo mūs širdies kūtelėj; 
Vargai Tu Betlejuj, pavargkie ir pas mus, 
Kad būtume taip ramūs, kaip ir Tu ramus.

J. Kmitas.

* • * • • * • * • * • š
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Roberte 
Service Station??' 

is 
fI
•iiJi mas brolio L. Balvočiaus, gyv. 

(16) Kassel - Matenberg, DP 
Camp 540, Eisenhower Str. 26,1

5 i Germany, US Zone.
į? į Boleslovas Rauba ir J. Vaiš- 
p noraitė - Soveikienė, kuršėniš- 
J’ kiai. ieškomi VI. Vaišnoraitės- 
?! Račkauskienės, gyv. 31 DP A. 
?! C. S. 248 Assembly Centre, 
?! (23) Rotenberug (Hann.) Ger- 
’!: many.
t-j Petras Matulevičius ir Mari- 
r!>' jona Marauskienė, punskiečiai, 
!į I :eškomi 
j-J kienės,

Punsko
Ona

?! ieškoma 
(24a) Swab. Gmund, Bismarck 

^Kaserne 9/71, Wuertenberg, 
Ji Germany, US Zone.

Vincas ir Kazimieras Puštas-

į. PAIEŠKOJIMAI 1
Antanas Bahocius, iesko-

Yictore Cotei
!į- Parduodam ir Patamaujam j!
įfi
IV

Alėjus Kurui.

Greit Pristatom
Metered Patarnavimas

W. Hollis St. Nashua 2185

Nashua, N. H.

Gasolinas ir Aliejai.
Į;’ Bendras Taisymas Automo

?!
?!

24

bilių ir Trokų

valandų patarnavimas.

Nashua 5124 
161 E. Hollis Street, 

Nashua, N. H.

• Pagrindinis Peržiūrėjimas — 
Baterijos — Padangos — 

Gazolinas — Aliejus.

6 Bridge St TeL 3415

Nashua, N. H.

’ i 
Marijonos Dambraus- 
gyv. šaltenių kaime, 
valse. Suvalkų apskr. 
Pngžlaitė, krinčinietė, 

Jono Niurkos, gyv. •

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

Dionne Bros.
FI RNITl’RE, INC.

Complete Homes Furnished 
Refrigerators — Washing Machines 

“Terms if Desired”

Linksmų Šv. Kalėdų!

Hillside Dairy
P^steuruotas Pienas

Grietinė.
ir

John Sedleuick, savininkas

35 Palm St. Nashua 3087

Nashua, N. II.
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Linksmų Šv. Kalėdų!

Crescent Laundry
Bandykite pas mus dėl 
geresnio patarnavimo

20 Pearson St. Tel. 190

Nashua N. II.

Linksmų Šv. Kalėdų!

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

Petras Jarvts ir Richard Šležas, 
savininkai

208 West Broadvvay,
SO. BOSTON, MASSACHUSETTS
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Granite Statė 
Leather Craft
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Cummings Corp,

M. šiauliečiai, ieškomi Vytai-į 5 Odinių Re,kmenų j; g
to Minioto, gvv. SS Kaaeme Ž D"račiams SSdjmiM ?! «
DP Center, Bloek B. V. 26 f ir Motedktam. maišiukų ;Į įj 
Zimmer, Munchen 13. Gerina- ¥ . ... *'
„y. US Zone. P S*ta",B St !>“h“a 43S9it «

Išdirbėjai Trokams Dalių 
Priima Užsakymus 

Išdirbinė jas per 100 metų

ny. US Zone.
Centrai St, Nashua 427

Jonas Sascila, Petras, Auta- x 
- Pranas Vyšniauskai, -J

Nashua, N. H. Hudson, N. H.

’ I 
i! 
i! 
i! 
i! 
(! 
i! 
i! 
(!

nas ir Pranas Vyšniauskai, 
Stasys Marušauskas, Ona 
Veronika Mačiokaitės, vilkaviš-, \*** “ ^ 
kiečiai ir marijampoliečiai, ieš- j -h 
komi Marijonos Pečiulytės -!* 
Valiūnienės, gyv. Tubingen a. |X 
Necker, Breuningstr. 31, Ger-;$ 
many, Franch Zone.

Pranas Rimaitis ir Povilas

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

C & B Roofing Co
iii ui lis ir m'umuu* ;

? Riskus, kauniečiai, ieškomi 0-“?į* 
j j nos Rimaitės ir Elzbietos Ado-;' 

maitytės. Atsiliepti šiuo adre-1

»! St., New Britain. Conn. 
?! .“ .. .................. ..**• ' '. Andrius Šneideris, eržvilkietis: 

ir skirsnemunietis, ieškomi Pet
ro Puknaičio, gyv. (23) Olden- 
burg i. O. Post Ofen. Lit. La- 

iger Wehnen. Germany, Br. 
IZone.
i

Juozas Maksvytis, šakietis, ieš
ko Jono Nenorto, gyv. (13a) 
Bambredg, Zollnerstr. 47. Ger
many, US Zone.

Petras Račkauskas, dabar 
gyvenantis Vokietijoje - Ger
many, 13a Straubing, Theresen 
Platz 7 ieško: 1) Stasio Lešin- 
sko (Stany Lasinsky), kilusio 
iš Šiaulių apskr., šapnagių km., 
gyvenusio Bostone ar Maha- 
noy City. ir 2) Antony Raš
kausko kilusio iš Šiaulių vals
čiaus Žeimių km., gyvenusio 
Philadelphia, Pa., Philep St.

Ieškomi asmenys prašomi at
siliepti aukščiau nurodytu 
resu i 
E. Second St., So. Boston 
Mass.

Roland Cantara ir Paul Bastien, savininkai 
Plytos ir Skardiniai Darbai

26 Mason St. Telefonas 2606
i

Nashua, N. H. g

South Boston Cafe
Vincas Balųkonis, sav♦

d

260 W. Broadway, So. Boston,

Puikūs gėrimai, geras ir mandagus 
patarnavimas.

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ!

Linksmų šv. Kalėdų!Linksmų šv. Kalėdų!

Gas Service, Ine
Pilnas Skalbimo drabužių 

aptarnavimas. 
Didžiausia skalbykla 

New Hampshire

Servel Gasiniai Užtaisai 
Tykūs — Atsakanti 

Taupūs
Nėra Judamų Dalių

Fonas Snow 
WhHe Laundry

su: Mr. J. Vilenskus 63 Dwight ■
I

Jonas Puknaitis (Pknis) ir i?

n Linksmų šv. Kalėdų!
V

?!

?!

i
?•v

?!
?!

s

l

I

ad-
arba: Stasys Jakutis, 701

27,

Rheaume 
Service Garage

Kaiser & Frazer Dealer 
Local & Interstate Movers 
Goods Insured in Transit

Derry Rd., Nashua 3380 
Hudson, N. H.

Linksmų šv. Kalėdų!
?!
Ii
ci

c
'į 136 Main St Nashua 5111 ?!
?! ? 
j? Nashua, N. H. ;V

?

A. C. Marchand
Žymus Fotografas 
Kodak Reikmenys

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

'į Gate City Monument Co.
y
įl! Paminklai Amžinai Atminčiai

Padarome ir Užrašus ant Paminklų kapuose

Į Telefonas Nashua 4251 arba 4761
?! 321 W. Hollis gatvė Nashua, N. H.

S
S?!
• 1

341 Main St, Nashua 229 £
X Nashua, N. H. £

t . . H

♦!I
£f* 

J? ??
!?? 215 Main St, Nashua 3610 !?; 

?! Nashua, N. H. f(-Nashua, N. H.

s Linksmų Kalėdų Švenčių! B

Third Street Cafe, Ine.
A. P. Neviera, savininkas

58 Dorchester St So. Boston, Mass
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1917 metais gegužės mė- gesniam jų valdymui, lei- 
nesio 13 dieną popiežius džia savus, kurie vadinasi 
Benediktas XV paskelbė bažnytiniai, 
naują bažnytinių įstaty
mų rinkinį — kodeksą. 
Tas įvykis, nuo kurio šie
met suėjo 30 metų, turi 
didelės reikšmės. Trum
pai kalbant, šio kodekso 
įstatymais arba kanonais 
yra tvarkomas visas išori
nis Bažnyčios veikimas. 
Ir kadangi ta knyga liečia 
visus katalikus, šių su
kaktuvių proga ir pasau
liečiui gali būti įdomu a- 
pie ją šį tą išgirsti.

yra milžiniškas užsimoji
mas, kurio niekas ir ne
skubėjo imtis.

Ši padėtis pasikeitė 1903 
metais, Venecijos patriar- 
kui Juozapui Sarto tapus 
popiežium, kuris pasiva
dino Pijum X-ju. Jisai 
nors pats ir nebuvo teisi
ninkas, tačiau visą amžių 
dirbęs pastoracijoje, turė
jo progos tiesioginiai pa
tirti visus nepatogumus, 

kuri vėliau vadinosi “Gra: Pinančius is įvairųĮ j- 
tiano Dekretu”. Paskui gausybes, čia
taip pat ir kai kurie po- Apvaizda siuntė ir kitą 
pieziai žymiesiems tų lai- „t

Slenkant amžiams tų į- 
I statymų susidarė labai 
didelis skaičius, ir dėl to 
nėra ko stebėtis, kad juos 
visus, įvairiose vietose iš
mėtytus, nelengva buvo 
pažinti. Tiesa, XII amžiu
je vienuolis kamendulas 
Gratianas dailiai juos su
grupavo vienoje knygoje.

DARBININKAS

į gausybės. Čia 
Apvaizda siuntė ir kitą

kų teisininkams buvo pa-,Petr« Gasparri.
vedę surinkti bei sutvar-j Taigi Pijus X greitai po 
kyti jų išleistuosius įsta- savo išrinkimo popiežium 
tymus. Bet kadangi ir po sudarė specijalią kardino- 
to nuolat išeidavo nauji, lų komisiją, kurios užda- 
padėtis nedaug tepagerė- vinys buvo rūpintis nau
jo. Pagaliau XIX amžiuje juoju Bažnyčios Teisių 
jau sunku buvo orientuo- rinkiniu. Jai vadovavo 
tis, todėl labai daug kas pats Šventasis Tėvas. Kad, 
pageidavo, kad tie įstaty- šis darbas eitų sklandžiai, 
mai būtų trumpai ir aiš- tuojau buvo sutvertos ki- 
kiai suredaguoti į vieną tos žymių juristų komisi- 
knygą arba kodeksą, 

į Bet kas galėjo pradėti

t

Norint suprasti naujojo 
Kodekso naudą bei svar
bą, pirmiausiai reikia at
minti, kad Bažnyčia yra 
Kristaus įsteigta Ben
druomenė, turinti tikslą 
vesti žmones į laimę. Ta
me sunkiame ir atsako- 
mingame darbe, be abejo, 
yra reikalingi įstatymai. 
Todėl jų pagrindinius pa
skelbė Kristus. Bet ka
dangi Jis savo Bažnyčiai 
pavedė žemėje tęsti Jo 
darbą, taip pat ir jai su- tokį sunkų ir atsakomin- 
teikė įstatymų leidimo ga- gą darbą? Surinkti, išstu- 
lią. Ji, žinoma, pirmoje dijuoti ir gražiai sutvar- 
vietoje perstato žmonėms kyti bei suderinti beveik 
tuos dieviškuosius, bet, per 2000 metų išėjusias į- 
jeigu reikalinga sėkmin- vairiausias normas tikrai
K-.
Vt
Ž LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!g
| Guild Wines 8C Liquors
jį' 736 Mashington St.,

$
Tel. — 7-0066

IS________________ , ____ _______ ,___________ ■ 
vyriausybės Londone daro satelitinių valstybių 
švietimo ministeris. Da- gyventojus sunkiai Mas- 
bar jo bausmė pakeista kvos propagandai palen- 

i kiamus.
į Komunistai būdami po 
geležine partijos discipli- 

Vengrijoje kova prieš na> žinodami ko jie nori 
ir remiami begalinės Sov. 
S-gos jėgos, tvirtai sėdi 
balne. Palaipsniui jie ku
ria savo sistemą.

NEAPYKANTA 
VAKARAMS

Kontra — revoliucijos 
baimė, kad seni 
syvus elementai 
tų vėl į valdžią, 
muši visą Ryt.
Ta baimė pavirto į ginklą, 
kuris nukreipiamas ne tik 
prieš visus antikomunis- 
tus, bet ir prieš tuos, ku
rie visą gyvenimą pralei
do su kairiojo sparno poli
tika.

Šitie režimai nori palai
kyti prekybinius santy
kius su mumis (anglais) 
ir su Amerika. Tas sutin
ka su jų dabartiniais tiks-r 
lais. Bet jie su geležiniu 
šaltumu neapkenčia mūsų 
gyvenimo būdo ir idealų. 
Jie tikrai tiki marksistų 
mokymo dialektika, kad 
Vakarų Europos ir Šiaur. 
Amerikos socialinė struk
tūra artinasi prie žlugimo^ 
Marksizmo — Stalinizmo 

Taip visoj rytinėj Euro- dialektika vakariečiams 
Vė: rks^l™J. Manm

-.........................Brata ;rioJe komunistų mažumos juokinga, bet valdovams
ankaltinami niu — liberali/ nartiias stenSiasi konsoliduoti sa- ypatingai stipraus bloko, x U P - J • vo pOZicijas> be pasigailė- kuris supa Rusijos žemes,

kurio ti ’^mo duodamos savo poli- yra šventa dogma. Tos 
Dideli t^n^us oponentus, įskai- dogmos dėstytojai tiki, 
inflia ,tant — ° ^as ^a’ šiukšlių vežimai vie-1 b " sakytų ypatingai — kai- ną gražią dieną dundės 

’ a riojo sparno partijas, ku- Londono Vašingtono ir 
ries atmeta komunizmą. Paryžiaus gatvėmis...

Visuose šiuose kraštuo- ----------------
se komunistai žino ir pri- Žmonės besididžiuojan- 
sipažįsta esą mažumoje, tieji savo protėviais labai 
(Ūkininkų individualizmas, panašūs ’į bulves, kurių 
plius kartūs prisiminimai geriausia dalis yra žemė- 
raudonarmiečių ekscesų, je.

Gul šiandieną jau ant šieno Atpirkėjas žmonijos...

Raudonas Laisvės Saulėlydis
Šio straipsnio autorius dintis, 

yra Daily Telegraph spe- stovas 
cialus korespondentas Vie
noje Erikas Downtonas, 
kuriam teko stebėti Rytų 
Europos įvykius iš arčiau.

Red.

120 metų kalėjimo, 
j ATSPARUS KRAŠTAS

*

komunistų kontrolę yra 
! stipri nežiūrint Raud. Ar- 
: mijos paramos komunis
tams, kurie jau seniai val
džią galėjo į savo rankas 
paimti (Rūgs. 2 d. paėmė, 

į Red.) Vengrijos komunis
tų partija skaičiumi silp
na, nes per pirmuosius 
rinkimus tegavo 17% bal
sų. Be sovietų dalinių bu
vimo turi dar vieną pliu- 

nes ir sovietų at- są, kad jie turi pajėgų va- 
(pirmi n i n k a s) dą ir politiką Matyas Ra- 

Kontrolės Komisijoj meta kosi, 
britų ir amerikiečių griež-} 
tas protesto notas į krep
šį-

1945 m. kovo men. dr. 
Groza, komunistas, Vy- 
šinskio buvo pasodintas į 
ministerio pirmininko kė
dę.

Rusijos remiama, 
ir nelabai tinkama 
riausybė, nežiūrint 
reign Office - ir Statė De- 
partament notų, šeiminin- 

. Notose buvo nuro-

Slaptoji ir karinė poli
cija komunistų kontro
liuojama. Keletas didžiai 
gerbiamų ir gerai žinomų 
demokratų laukia teismo 
ir, žinoma, už “išdavystę”, 
bandymą “vyriausybę nu
versti”.

Palyginamai ramus lai
ko periodas nuniokotoje 
Lenkijoje vėl sudrumstas 
naujais areštais ir teis
mais — Mykolaičio ūki- 

------ ---------------------- ninkM partijos narių, so- 
kumai ir įvairios cenzūros dyta, kad praėjusių metų cialistų ir kelių kunigų.

NEGAILESTINGA 
MAŽUMA

Nuo Baltijos iki Juodų
jų marių, nors ir su pri
gesintomis šviesomis, yra 
vaidinama tragedija. Tai 
sena revoliucijos tragedi
ja, kuri praryja ir savo 
vaikus. Tos tragedijos 
procesas vyksta su šlykš
čių panašumu daugelyje

nors
vy-
Fo-

jos, kurioms pirmininkavo 
kard. Petras Gasparri, 
tuomet Cezarėjos arkivys
kupas, o sekretoriavo Eu
genijus Pacelli, dabartinis 
popiežius Pijus XII.

Viena jų sudarė apytik- tus, kad galėtų duoti išsa- j Nauja persekiojimų ban- 
rį busimojo Kodekso pla- mius pranešimus apie rei- ga užliejo kraštą 1 : —
ną ir atskiras jo dalis pa-

viu paiiaoiuiid daugelyje; L-----
valstybių. Keliavimo sun-i^avo. 
L* . . ■ ■ ■ * — — £ ’ —— *.* v.. .
formos varžo britų ir a- 
merikiečių 1

I
!Į 
i

rinkimai nebuvo nei lais- 
koresponden-;vb nei teisingi.

kurios

neprogre- 
nepatek- 
yra apė- 
Europą.

vedė iš senųjų įstatymų respondentai už reporta- — ūkininkų ir 
suredaguoti žymiausiems 
ano laiko Bažnyčios Tei
sių žinovams 
Jų darbas 
peržiūrimas 
kitų dviejų 
moję, po to 
dar vienai, 25 narių tary
bai ir pagaliau, kai jau 
viskas atrodė gerai, įtei
kiamas aukščiau paminė- 

i tiems kardinolams.
Šitokiu būdu 14 metų 

dirbus, Bažnyčios Teisių 
Kodeksas buvo sureda
guotas. Bet kad išvengus 
kokių nors netikslumų, 
prieš paskelbiant, dar bu
vo išsiuntinėtas viso pa
saulio vyskupams ir jų 
vietą užimantiems dvasi
ninkams, kad taip pat jie, 
kur pamatys reikalą, pa
dėtų savo pastabas. Paga
liau ir jas peržiūrėjus, 
Kodeksas atrodė baigtas. 

įĮj Reikėjo tik jį paskelbti ti- 
į! kintiesiems, ką ir padarė

jį
I

!
Norwood, Mass. K

pasaulyje, 
paskui buvo 

ir taisomas 
komisijų, Ro- 
perduodamas

žus būna
‘naujų demokratijų’ šmei- Tačiau represijos neatne- 
žimu. šė pagerėjimo, L '

____________ _ ikėjosi komunistai.
ūkiniai sunkumai,

■gijos pavojus gresia

•j LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
ę■i
įį Sandler Luggage Shop
*<! 256 Essex St. Lawrence, Mass.

We carry a complete line of
LUGGAGE — HANDBAGS — TRUNKS

of the finest ouality
Ši 
l

1I
•; Linksmų Šv. Kalėdų!
i
| Pragers Patkage Store

Morris Prager, Prop. 
Ale — Wine — Beer 

“Free Delivery”
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The Modem Mry
Milk & Cream

s c

Mass.

Tel. — 7-0084-W

1032 Washington St.,
Norwood,

350 Leno* St.,

i

IC T

Lavvrence, Mass.

kintiesiems, ką ir padarė 
popiežius Benediktas XV 
1917 metais. Tačiau, kad 
visi spėtų susipažinti, ši 

!;; nauja įstatymų knyga ri- 
£ šamosios galios įgavo tik 
jjj po metų. Pažymėtinai dar, 
$ jog šis ilgas ir sunkus 

darbas buvo atliktas vi- 
ijsiškai veltui.Iš pajamų gi, 

kurios susidarė vėliau šį į veikalą pardavinėjant, y- 
;ra įsteigta dabartinė mo- 
’derniška Vatikano spaus
tuvė.

Ir taip rūpestingai į vie
ną knygą suredagavus į- 
statymus, garsaus pran
cūzų juristo Yves de la 
Briere žodžiais kalbant, 
“Bažnytinė Teisė tapo 
tiksli, sklandi, pastovi ir 
harmoninga”. Tai visa žy
miai palengvino jos stu
dijas, kurios po 1947 me
tų padarė milžinišką pa- 
žangą. Todėl tie 30 metų 

'nuo naujojo Kodekso pa
skelbimo gali būti pava
dinti Bažnyčios Teisių 
mokslo žydėjimo laikotar
piu.

T. L. Andriektib, O.F.M.

v •

Žmogus panašus j Dievą 
tuo, kad jis kūrybiškas, 
nes Dievas žmoguje yra 
apsireiškęs, kaip Kūrėjas. 

Dr. A. Maceina.

VIENINTELIS JŲ 
NUSIKAITIMAS

Iš įmetamų į šiukšlių das Moldavijoje ir antise- 
vežimą ir nuvežamų prie mitizmas toks didelis, kad 
kartuvių vos keli yra kai- po 250 Rumunijos žydų 
ti. Kada šios aukos atve- kasdien atvyksta gydytis 
damos iš žiauraus politi- į vieną žydų ligoninę Vie
nio kalėjimo išklausyti iš- noje.
kreipto teisingumo, kuris Rumunijos pietų kaimy- 
yra jų teismas, jos turi nas Bulgarija taip pat sis- 
pasiduoti sadizmui, kuris temingai žlugdo opoziciją, 
vadinamas “įiaudies tri- Čia šeimininkauja komu- 
bunolu”. Tokiu vardu tri- nistiškas Tėvynės Fron- 
bunolai, su baisiais pavyz- tas vadovaujamas M. G. 
džiais, kieta grandine ap- Dimitrovo, buv. Komiter- 
juosia visą Rytų Europą, no vykdomojo komiteto

Ar teismas vyktų Var- generalinio sekretoriaus, 
šuvoje, ar Kaune ir Vii- kuris tuojau po karo grįžo 
niuj, Berlyne, Sofijoje, į Bulgariją. 
Budapešte ar Bukarešte,} Protestai 
forma yra ta pati. Tie pa- mą mirties 
tys. kaltinimai ir frazės: lo Petkovo, 
“liaudies priešai”, “kons- kininkų ir 
piracija prieš demokrati- do, pasipylė iš viso pasau- 
nę valdžią”, “špionažas ži- lio, nekalbant jau apie 
nomų užsienio valstybių} Londoną ir Vašingtoną, 
naudai”, “fašizmo šimpa- (bet į juos nebuvo atsi
tikai”.

Paklusni partijos spau
da pradeda šaukti. Apla
mai komunistų spauda y- 
ra vienodai nuobodi. Daž
nai net formatas ir typo- 
grafinis paruosimas vie- » 
name krašte turi įsidėmė 
tino panašumo su kitu.

PROTESTAI IGNO
RUOJAMI

prieš nuteisi 
bausme Niko 
liberaliųjų ū 

opozicijos va
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Norvvood Laundry Co.
Launderers & Cleaners

881 Washington St.,
Teis. — 7-0999 — 7-1313

Linksmų Šv. Kalėdų!

žvelgta).
SLAPTOSIOS POLICI

JOS AKTYVUMAS
Kitos kairiojo sparno, i C 

bet antikomunistinės, f i- (!■ 
gūros turi pakelti įvairius !; 
sunkumus, ypatingai ag- -; 

į rarai, socialdemokratai ir 
} demokratai. jj

Gen. Kyrilas Stanche- 
vas, kuris už bendradar-j * 

Kaip aš, taip ir kiekvie- biavimą su Raud. Armija 
nas komunistų spaudoje buvo apdovanotas net so- $ 
galėjo pastebėti, nežiūrint vietų ordenais, pasidarė '4 
nepaprasto atstumo tarp “nepatikimas”. Jis uždą- 

.............................
i a 
it 
it

it

1

bet antikomunistines, f i- !;•

Albanijos ir Kinijos, ir rytas taip pat laukia į- 
susidaryti tvirtą nuomo- prastų kaltinimų, 
nę, kad kur nors čia yra Tas pats ir Jugoslavijo- 
didelis centralinis planuo- je, kur viešpatauja Dimit- 
tojas. Brutališkiausia tra- rovo artimas draugas 
gėdija vyksta dabar Ru- maršalas Tito. Tarp žy- 
munijoje. Masiniai opozi- miausių vyriausybės or- 
cijos partijų narių arės- ganizacijų čia yra Ozna, 
tai, šlykštūs kalėjimai, slaptoji policija, kuri a- 
kankinimai, surežisuoti reštavo dešimtis tūkstan- 
teismai. Grozos vyriausy- čių žmonių, nes jie, žino- 
bė yra tokia ciniška, kad m a ar spėjama, nepritaria 
ji visai nesivaržo šablo- dabartiniam režimui, 
niškai paneigti, kada sve-j Vėliausias žygis prieš 
timų valstybių vyriausy-,disidentus yra nuteisimas 
bės įrodo jog tai yra nu- sušaudyti eilę slovėnų in- 
sikaltimas prieš žmonis- telektuaalų. 
kurną.

Matomai ši vyriausybe cialdemokrato, kuris buvo J 
nemato reikalo dėl to jau- laike karo Jugoslavijos j

Jų tarpe ir
prof. Boriso Furlau, so-

Nornood, Mass.

Linksmų šv. Kalėdų!

Frank A. Morrill, Ine

Insurance
Of Every Discription

698 Wa*hington St.,
Norwood, Mass.
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Balboni's Package Stare
Alės — Wines — Liųuors

856 Hashington St.,
Mass.

Tel. — 7-1876
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Broadvvay Savings Bank
Community Savings Bank

Essex Saving Bank

<
Lawrence Savings Bank

vi

e

'♦!
5!
?!
%
'C

š

I



Antradienis, Gruodžio 23, 19-17

=~^===r;=~T-"^' ' 7~~

1). Mickaitč - Mitkiene.

Kalėdos
Ei, Kalėdos, linksma šventė.
Šventė didi, krištolinė’
Kas vargelį juodą kentė,
Kam nuliūdusi krūtinė —

Tam jūs, šypsančios Kalėdos, 
Žerkit spindulius ant tako. 
Kas už stalo Kūčių sėdos.
Tam širdis džiaugsmu prašneko!

16H ARRTMTN7 A C

taus Karaliaus šventę, 
iškilmingosGimė Kūdikis - Karalius — 

Angelai danguje gieda — 
Kas širdies geros ir valios — 
Lai tam ašara nerieda.

ii

Gimė Kūdikis mums mielas... 
Ir būriai bažnyčion plaukia. 
O Jisai priglausti sielas 
Ištiestom rankutėm laukia...

Bernardas Brazdžionis.
Lopšinė dukrelės

Jei po tėviškės dangum dabar miegotum. 
Oštų tau lopšinę kalno ąžuolai.
Po auksinėm obelėlėm, po šakotom 
Tau lovelę suptų šviesūs angelai

Ir tyliai sapnuotum Nemuną senelį 
Ir kaimynų oželius ir kaštanus.
O dabar, kely pavargusi dukrele, 
Ką sapnuoji, ką regi tu pro sapnus?

Ar sugrįšim, kaip gimtinėn grįžta paukščiai.
Ar bėgiosi tu pakrantėmis Neries,
Ar girdi tu, kaip gimtoji žemė šaukia. 
Mūsų žvaigždės mums ar vėl danguj žėrės?

Ar sapnuoji, kad mums mūsų vyšnios žydi, 
Kad kažin kur liko vargas ir kalnai, 
Kad tėvynės vėl mums niekas nepavydi.
Ar sapnuoji tu, Saulele, kad tenai.

Kai po tėviškės dangum kada miegosi. 
Oš lopšinę žalio kalno ąžuolai,
Po mūs sodo obelėlėm, po žaliosiom 
Sups lovelę tavo šviesūs angelai?..-

kūnas, priminęs, kad kiek prof. F. Gulbis, jo pava-
galima studentija buvo ir duotojas lietuvis prof. V. i programoje: 
bus šelpiama. įStanka. Lietuvių rektorių-i pamaldos su pritaikintu
— Lietuvių Žurnalistų mi liko prof. V. Manelis,■ pamokslu, paskaitomis ir 

S-ga savo suvažiavimo.fakultetų dekanai: 
metu įsteigė S-gos Savi- ekonomijos — 
šalpos Fondą, kurio tiks- Stanka, chemijos 
ilas: remti ligoje, nelaimė-‘St. Kairys ir žemės

gos autorius. Jis rašo:
“Niekas neabejoja, kad 

meilė vra pati tikriausia 
realybė, nors niekas nėra 
pilnai jos aptaręs. ! 
giškos meilės priežastys, 
pasak Pascalio, neprieina
mos mūsų protui. Ji sun
kiai suvokiama savo es- 

savo dydžiu, bet svari tu- mėjn, dar labiau savo pa- bendradarbiavimui užsie- 
riniu. Drąsiai galime teig- sireiškime. Atsakyti kas nių spaudoje, Amerikos 

|ti, jog i
knygoje reikalas yra įsta- binetinis i 
tytas į logiškų argumentų joks iškalbingas retorikos ‘ spaudos lygiui kelti steig- čiuose. 
rėmus. žodis, joks lakus romano ti Liet. Žurnalistų S-gos I

Veikalėlis vidutinio dy- vaizdas. Kiekviena tikra Premijų Fondą, kurį su-' 
džio, kukliai, dviem spal- meilė, paradoksiškais Fr. darys iš Liet. Tremtinių 
vom derintu, viršeliu, 48 Mauriaco žodžiais, yra Bendruomenės sumų kul- 
ipusl., Šv. Sosto Delegatu- pamišimas...” 
ros Lietuviams Vokieti jo- ‘ ’
je ir Austrijoje leidinys, 
su Delegato Kan. F. Ka
počiaus aprobata.

Knygos turinys suskirs
tytas į du skyrius: 1) 
Meilės esmė ir 2) Meilės 
brendimas. Šie skyriai, sa- 

• vo ruožtu, dar padalinti į 
atskirus poskyrius, ku
priuose autorius ir nagri- _r__ ____ __________
' nė ja tą didžiąją problemą simo išsprendimo — ir jis rūpinasi stipendijų, 
— kas yra meilė? Žinoma, dar palieka kitiems. Nors, rintiems studijuoti žurna- 
aš čia nenoriu imtis jo- tačiau, perskaičius šitą listiką. Reikia cvcikžiti 
kios recenzavimo ar kriti- kun. prof. Ylos studijėlę, S-gos užsimojimus ir lin
kinės misijos, todėl tepa- nejučiomis nori žmogus keti ištęsėti. 
sitenkinsiu tik paviršuti- dar kartą grįžti atgal ir į — Tris kartus savaitėje 
nišku šio nauio leidinio vėl iš nauio ia skaitvti. pinantis amAi-ilriAčin mnru.j

Į 
i

Tokiu gražiu 
mu šių 
knygų 
žinomo
meisterio

pavadini- 
tremties 
pasirodė 

žodžio

teisių menine dalimi, 
prof. V. j 
— prof. į

Žmo-įjTar šiaipsunkiose ~sąly- ūkio — prof. B. Povilaitis. gal zo.nas skirstosi taip: 
gose atsidūrusius S-gos [Žiemos semestras prasidė- ..ienoJe n ameri..ie
narius. Ruošiami Įstatai, jo lapkričio men. 15 d. ir 
[Valdyba savo posėdyje, Į baigsis gegužės mėnesy, 
nutarė lietuvių žurnalistų Į Spalių mėn. 17 d. studen-

‘ ‘ v ' tams įdomią paskaitą
skaitė, net jau antrą, dr. 

nagrinėjamasis ii, dar nepajėgė joks ka-!lietuvių ir tremties spau- Vydūnas, kuris turėjo pa- 
mokslo raštas, doje skatinti ir tremties sisekimą ir svetimtau-

dienų
rinkoje 
prozinio 

prof. kun. Sta
sio Ylos moks’inio turinio
studijėlė — knyga ‘'Mei
lė”.

Šioji knyga yra kukli

Austrijos teritorijoje 
ūkio gyvena 1,200 lietuvilL pa‘

, amerikie
čių — 630, anglų — 110 ir 
prancūzų — 400. Visiems 
vadovauja sudarytas ko
mitetas: prof. B. Vitkus, 
prof. Gruodis, Baltuška, 
dr. Dambrava, dr. Budzei- 
ka, Stepaitis ir dr. Neniš- 
kis. šiemet emigravo į 
šias valstybes: Venezuelą 

— 46,Dillingene išeinantis — 179, Braziliją
stovyklos biuletenis “Die- Kanadą — 42, USA — 27 

,nos Žinios”, spalių mėn. ir Angliją — 17. Be to, at- 
tiiros reikalams iš trem 125 d' išleido numerį, sirado dvi bolševikų šei-
ties ir Amerikos lietuviš Tai retas dalykas tremty- mos, kurios sugrįžo į rau- 
kųju laikraščių leidėjų. I*’ taiP “gai ištesėti. Įstei- donąją Lietuvą. Apskri- 
Ruošiami istatai T iet ge ir reda£uoJa zurnahs- tai, Austrijoje pabėgėlių

'Žurnalistų *S-<^ «t^i<ria tas Antanas Sabaliaus- padėtis yra gana sunki ir 
Informacijų Biurą, aptar-

Taigi, kaip matome, iš 
paties autoriaus pareiški
mo paimtos citatos, atro
do, kad ir jis nesiima iš
spręsti šio komplikuoto------------ ----------r-------- gavės
klausimo: kas yra meilė? nauti įvairią spaudą. Ruo-; _ g,

Autorius imasi gal tik šiamas
logiško ir moksliškai pa- skaitų umas siu-iiausių gražiai 
remto šio žodžio aptarimo prieaugliui skatinti ir to- i 
nagrinėjimo, patį paskuti- bulinti. Paskaitos bus lei-1 "
nį žodi tarto dėl šio klau- džiamos sąsiuviniais. S-ga ‘ Jį

, no-,

ta j
S-ea Steigia paucua _yxa gana ouuni ii
Rinra anfar kas» dar Lietuvoje reda- paskutiniu laiku pastebė- 

n ------ _ “Darbininką”. ta ir džiova sergančių. To-
, .. ... • — Spalių mėn. 26 d. dau- kių jau suregistruota 15.

cik1™žurnalistų gUn!a . lietuviV . stovykl’l Sunkios gyv. sąlygos prie 
paminėjo Kris- to pnvede. A. Jankūnas.

sveikinti s

J. Augustaitytė - Vaičiūniene.

Malda j Šv. Kazimierą
Mes keliaujam vieni per klaidžiąją girią.
Atsisėdam ant kelmo nubraukt nuo blakstienų rasos.
Nuo tavęs laiko siena mus skiria...
O kas bus. kada pantera, liūtas ir vilkė mums kelią pastos?

O -kas bus. kai jau negalėsim pakilti. 
Ii- pakeiti keleivio lazdos...
O. neleiski užpust paskutiniąją viltį! 
Tai kas gi tada mus užstos.

Niekados nebuvai tu ryšių su dangumi nutraukęs 
Ir Lietuvą savo į aukštį ant rankų nešei.
Štai dabar iš gelmių ir pasviečių lietuviškos tiesiasi rankos. 
Kurioms testamentą karaliaus vardu įrašei.

Ramiai tu gulėjai karališkoj vvgėj
Marškinėliais plonais, skęsdams gulbių pūkuos. 
Pamėgęs gyvenimo pasaką dygią.
Buvai vyru užgrūdintu kovos laukuos.

Pasakyk Aušros Vartų Marijai, kad ilgai nešvinta. 
Paprašyk, kad nieks negirdėtų, tyliai.
Uždeki tėvynėje šviesų žibintą.
Prieš kurį temsta mūsų maži žiburiai.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

B & L Insulation Co.
J. BREEN, savininkas

Burrows kombinuoti Langai ir Durys iš Aluminum. 
Patvarūs. — Be Pertraukos.

Dykai Apskaičiavimas ir Pademonstravimas
Telefonas Nashua 3630

116 Pine gatvė Nashua, N.
Iinišku šio naujo leidinio vėl iš naujo ją skaityti, einantis amerikiečių zono- 

apibūdinimu. Tai yra filosofiškai moks- je laikraštis “Mintis” bu-
Įžan^os žodyje autorius liškų išsireiškimų ir sva- vo suruošęs konkursą no- 

ir pats pasisako kokio tik- rių tezių kūrinys. Per- velei parašyti. Bus skir
to jis siekė šią knygą ra- skaityti ir susidomėti šia tos trys premijos: 2.500,
šydamas ir kokių rezulta- knyga patariama visiems. 1.500 ir 1000 markių dy- 
tų pasiekė. Jo svariais žo- Pranvs AlšenasJdžio- Jury komisija suda-
džiais mes neturime pa-į ryta iš rašytojų: Benedik-
grindo netikėti, todėl, lyg Pastaba: ‘Meilę" galima to Rutkausko ir Vinco
ir vietoj knygos recenzi- gauti ‘Darbininko" administra- ^Ramanausko . Ramono ir 
jos, tepakalba pats kny- ei joje. Kaina 50 centų. s redaktorių: Jono Vasaičio

i —. — Pr Henriko Žemelio. Spa
lių 15 d. susirinko posė
džio ir buvo atsiųsta 19 
novelių, peržiūrėję rado, 
ikad skirtina, tik trečioji 

minėjimas, koncertinė da- premija, kuri teko Laimei 
lis ir kt. i Šeštokienei už novelę “Iš-
— “Sūdavijos” leidykla važiavimas”. Autorė yra 

išleido žinomo geografo pradedanti, bet neblogai 
Antano Bendoravičiaus - valdanti plunksną ir lau

kiama rimtesnių darbų. 
Pirmoji ir antroji premi
jos nebuvo kam paskirti- 
nos — 
vertingų.
— Spalių mėn. 14 d. įvy

ko Pabaltijo Universiteto 
senato posėdis, kuriame 
išrinkta nauja universite
to vadovybė. Prezidentu 
perrinktas tas pats latvis

? e i! jį

KULTŪRINES NAUJIENOS
I TREMTYJE

Bendroriaus knygą apie 
kuri tinkanti

II.

Linksmų šv. Kalėdų !

R.

Andy’s 
Motor Senice

i g
$$i
s

Linksmų sv. Kalėdų!

George 
Super Service

R. PROVENCAL, sav.

Generalis Autų Taisymas
24 Valandų Patarnavimas

Chrysler ir Plymouth 
iį Įgalioti Pristatytojai •K
Jė Taisome visokių išdirbysčių 

automobilius

Paprašyki, kad Dievas taip skaudžiai nebaustų!
Pašnibždėk, kad mes ryžtamės būti geri.
Tu išvedei Lietuvą laisvėn tiek kartų —
Ir dabar ją išvesti gali.

B LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ! WM tt"| Montello Package Store, Ine. I
ir jo managerius ANTANAS YANKCNAS. nuoširdžiai 

sveikina visus savo kostumerius ir rėmėjus ir linki 
linksmiausių švenčių.

19 Arthur Street
Tel. Brockton 7748 Montello, Mass.

j — Spalių mėn. 11 d. 
Schvvabisch Gmund lietu
vių stov., rašytojo Pulgio 
Andriušio iniciatyva įvy
ko lietuvių esperantininkų 
suvažiavimas, kuriame
nutarta: I. užmegsti ry- Argentiną, 
šius su kitataučių tremti- ir mokykloms. Nors pro- 
nių esperantininkų sąjun- pagandinę, bet yra daug 
gomis Vokietijoje: 2. iš- ir lektūrinės medžiagos, 
leisti atsišaukimą apie lie- Be to, minėta leidykla iš- 
tuvių tremtnnių būklę vi- leido geografo dr. Vlado 
so pasaulio esperantinin-Viliamo leidinį “Kur įsi- 
kų spaudai; 3. Pasaulinės kurti”, nušviečianti emi- 
Esperantininkų S-gos pa-!graciją ir kolonizaciją, 
geidavimu sudaryti rudo- Knyga dedikuota prof. dr. 
jo ir raudonojo rėžimo au- K. Pakštui.
kų sąrašą; 4. kreiptis į — Spalių mėn. 4 d. Mun- 
užjūrio esperantininkų chene įvyko amerikiečių 
s-gos ir pavienius espe-Įzonos lietuvių studentų 
rantininkus, prašant in-,atstovų suvažiavimas. Da- 
formuoti apie gyvenimo ir lyvavoiš šių universitetų: 
darbo sąlygas tuose kraš- “ 
tuose ir emigracines gali
mybes ir 5. organizuoti 

i stovyklose esperanto kal- 
bos kursus, leisti esperan-«į — -

Nuoširdžiai Sveikina

laibai

komisija nerado

Lowell Rd. Nashua 5125

Lake St., Tel.
Nashua, N. II.

84

JAMES STRIGUNAS,
savi

Brockton, Mass.

Stambus So. Bostono lietuvis biznierius ir 
ninkas L Street Tavem, nuoširdžiai sveikina viMain St. & Legion Parknav !?

♦?

Linkime Jums

Muncheno, Erlan geno, 
Stuttgarto, Dillingeno, 
Regensburgo ir Eichstatto 
universitetų bei aukštųjų 
mokyklų studentų atsto
vai. Buvo keletas praneši- 

yra perimų, sveikinimų ir rezoliu- 
A merikos lietuvių 

Andriušis ir visuomenei, vietos orga- 
:Pr. Enskaitis. Buvo ir es- nams ir kitiems. Dalyvavo į 
I peranto kalbos 60 metųBALFo Įgaliotinis P. Min- į

tiškąją lektūrą ir kitus 
leidinius. Nariu

•įy50. Valdybon išrinkti: A. ei jų: 
£•'Klimas, P. /Andriušis ir visut
f

Džiaugsmingu Kalėdų!

i!;♦ sus draugus, prietelius ir rėmėjus ir linki links 
p miausių šventų Kalėdų švenčiu!
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