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DARBININKAS
• Jugoslavija parengties 

padėtyje
• Soviete spaudimo prasmė
• Lokaliniai incidentai
• Kiek Tito turi kariuomenės

Sekant lenkų dienraštyje 
“Kuryer Polski” paduodamas 
žinias, galima susidaryti nors 
provizorinį vaizdą, kas šiuo 
metu dedasi ant Jugoslavijos 
sienos ir pačioj Jugoslavijoj.

Diplomatinių stebėtojų teigi- . 
mu, nors šiuo metu karinis 
konfliktas tarp Stalino ir Tito 
dar nenumatomas, tačiau tas : 
“paslaptingasis ritmas”, ku
riuo pulsuoja Jugoslavijos pa
sienis, vis dėlto, verčia Belgra
dą laikytis visiškai pasiruošus, 
kitaip sakant, visiškoj karinėj ' 
padėtyje. ;

Sovietų armija ant Jugoslavi- : 
jos sienos stovi trijuose sateli- : 
tiniuose kraštuose: Vengrijoj, 
Rumunijoj ir Bulgarijoj. Rau
donųjų garnizonų sudėtis — ] 
siekia apie 100,000 vyrų. Ope- i 
racinės tos kariuomenės jėgos < 
skaitomos nuo penkių iki sep
tynių gerai ginkluotų divizijų. . 
Sovietų kariai visu Jugoslavi
jos pasieniu, esą, jaučiasi “la
bai gerai”. Jie ten marširuoja, i 
manevruoja, piknikauja ir tt. ! 
Žodžiu, jų nuotaika “kaip na- 1 
mie”...

•
Dabar, jei kiltų klausimas : 

dėl šio sovietų spaudimo pras
mės, reikėtų atsakyti, jog toji 
prasmė yra dviguba. Pirmiau
sia, noras “šaltu” spaudimu 
terorizuoti “neklaužadą” Tito, 
o antras reikalas — prilaikyti 
“geresnę” bolševikinę nuotaiką 
”■ tautuo
se, kur, vis dėlto, atsiranda 
Laszlų Rajkų ir kur priešbol- 
ševikinės nuotaikos reiškiasi 
gana aukštame laipsnyje.

•
Dėl šio grasinimo iš Sovietų ;

Sąjungos pusės, užsienio ste
bėtojų nuomone, jugoslavai ne 

, perdaug nervinasi ir išlaiko 
šaltą kraują. Tačiau, ne be to, 
kad nesirastų ten sovietinių 
provokacijų ir, taip vadinamų, f 
lokalinio pobūdžio incidentų. 
Tačiau tos provokacijos tėra 
daugiau sporadiškos ir bet ko
kios koordinacijos neturi. Vie
nur raudonarmiečiai mėgina 
Jugoslavijos sieną peržengti, 
bet būna atstumti, kitur — jie 
apšaudo jugoslavų sienos sar
gybinius ir pan. Tokių atsitiki
mų yra nemaža buvę, tačiau 
diktatorius Tito laiko savo ner
vus tvirtai įtempęs ir didelės 
tragedijos iš to nedaro. Vie
nintelis jo atsakymas buvo į 
tai — pašaukimas keletos kla
sių karių iš rezervo į aktyviąją 
karo tarnybą. Nors, iš tikrųjų, 
niekas nežino kiek atsarginės 
kariuomenės Tito yra pastatęs 
po ginklu, tačiau, esą, kai vyk
stama iš Triesto į Belgradą, 
pakeliui matosi traukiniai už
pildyti ginkluotais kariais, ma
tosi jie bevykdą rikiuotės pa
mokas laukuose .taipogi pilnos 
geležinkelių stotys karių...

Redakcijai Tel. SO 8-6608

KAIP JAUČIASI IR GYVENA 
KARDINOLAS MINDSZENTY

Wieden — Austrijos sa
vaitraštis “Der Volks- 
bote” paduoda pluoštelį 
žinių apie komunistų ne
kaltai įkalintąjį kardinolą 
J. Mindszenty, apie kurį 
pasaulio spaudoje buvo 
pasklidę žinių, kad yra 
netekęs kalėjime proto.

Tas laikraštis rašo: 
“Primas randasi Gyujto- 
toghaz kalėjime Budapeš
te. Iš tikrųjų fiziniai yra 
labai nusilpęs, bet yra vi
siškai atgavęs savo proti
nes ir dvasines jėgas. Lai
mei, visa tai, kas prieš 
procesą ar laike proceso 
buvo dirbtinomis priemo
nėmis jo nervų sistemoj 
sugriauta, nepaliko jo 
dvasiniam stoviui jokių 
pėdsaku, nors kardinolas 
ir negali atsiminti, kas sul 
juo laike proceso dėjosi.

Jo fizinis nusilpimas vi
sų pirma pasireiškia tuo, 
kad jis pastaruoju laiku 
negali kasdien laikyti šv. 
Mišias ir savo kasdieni
nius ilgus pasivaikščioji
mus apribojęs tik puse 
valandos laiko.

Paprastai prisil a i k o, 
kaip ir laisvėje gyvenda
mas, asketiško gyvenimo 
būdo. Ir dabar pasninkau
ja du kartu savaitėje, au
kodamas: vieną dieną už

damas ir skaitydamas 
breviorių.

Kardinolo apsaugai ka
lėjime sudaryta tam tikra 
tarnyba iš rinktinių ko
munistų ir patikimų poli
tinės policijos agentų. 
Kasdien jo celėje apsilan
ko kalėjimo viršininkas 
su gydytoju, klausdamas, 
ar jis neturi kokių prašy
mų. Tačiau kardinolas 
ryžtingai atsisako nuo jo 
patarnavimų, nes nenori 
jokios malonės iš rankų 
to rėžimo, kuris jį nekal
tą įgrūdo į kalėjimą.

Izraelio Valdžia Persik=l5 
. | Je-tizalę
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Jeruzalė, Palestina — 
Žydų valstybės valdžia sa
vo visas įstaigas iš Tel 
Aviv perkėlė į Jeruzalę, 
visiškai nep a i s y d a m i 
Jungtinių Tautų nutarimo’ 
tą šventąjį miestą pada-l 
ryti tarptautiniu.

Žydų premjeras David 
Ben - Gurion par e i š k ė: 
“Mes įstojome į didžiau
sią politinę kovą mūsų 
žmonių istorijoj”.

“Izraelis išėjo prieš visą 
pasaulį”, sakė jis.

Hoover Apie Reformas

A. Vaičaitis

t
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VOKIEČIŲ NACIONALIZMAS 
SUDARO PAVOJŲ

Frankfort, Vokietija — 
Vakarų alijantų sukon
centravimas visų jėgų,

Kiti 10 Gavo Kalėjimą
Vienuoliktasis gavo 8 me
tus kalėjimo, civilines tei
ses prarado 10 metų, pusė 
jo turto konfiskuojama ir 
jis turi sumokėti 10,000

Sofia, Bulgarija — Trai
cho Kostov, buvęs Bulga- 

komunistinės val- 
premiero pagelbi- ■ 
ir komunistų įžy-Į 

pripažintas levų.
Nuteistieji negali ape-

rijos 
džios 
ninkas 
mus vadas, į___r______
kaltu ir nuteistas mirties!
bausme. Taipgi jam užde- liuoti. Toks yra Bulgari- 
jo piniginę bausmę 1,000,-jos komunistinės valdžios 
000 Ieva (lyginasi apie patvarkymas.
$3,500), atėmė visas civi-į Traicho Kostov, 52, bu- 
lines teises ir konfiskavo I vo ^ilgametis Bulgarijos 
visą jo turtą. .komunistų partijos polit-

(Kostov buvo vienas iš biuro narys ir vadas. Jis 
vienuolikos kaltinamųjų 1942 m. buvo pasmerktas 
komunistų sabotažu, są- mirties bausme. Jį nutei- 
mokslu, išdavyste, kuris sė Bulgarijos karališkas 
neprisipažino kaltu. Kiti militaris teismas kartu su 
visi prisiėmė kaltes ir ga- kitais šešiais 
vo kalėjimo bausmes).

i Pažymėtina, kad Tracho’mę pakeitė kalėjimu, o ki- 
Kostov advokatas - gynė-, f i’ buvo sušaudyti. Dabar 
jas D. Biukmediev įkalbi-Ji nuteisė mirties bausme 
nėjo jį prisipažinti kaltu, j° bendradarbiai komu- 

‘ nistai.

komunistų 
vadais. Jam mirties baus-

nes nusikaltimas esą pil
nai įrodytas. Tačiau Kos-

(tov tik šypsojosi iš tokio VEinsky Sustojo Beriyne
jo advokato “gynimo”.

Penki kiti buvę komu
nistų vadai ir komunisti- Andrei Y. Višinsky, Rusi- 

pareigūnai i jos užsienio ministeris, 
vykdamas iš Jung. Vals
tybių į Maskvą, sustojo 
Berlyne, kad sustnprinus 
raudonųjų režimą.

Lėktuvas, kuriuo Višin-

Berlynas, Vokietija —

nės valdžios
nuteisti kalėti visą gyve
nimą. Kiekvienas jų taip 
pat turi sumokėti po mili- 

metu pasiuntė atomų ga- Jon4 levų, jų turtas kon- 
mybai reikalingų daiktų į fiskuojamas ir civilinės 
Rusiją tūkstančių amen-j teisės atimtos. Trys nū- sky vyko, nusileido Scho-

kad Jung. Valstybės karo

.. - - _ - _ , i kad sulaikyti ^rusus nuo Rusiją tūkstančių ameri-,teises atimtos. Trys nu-sky vyko, nusileido bcho-
VeųgHH. ųž vmo ---- Buvęs Vokietijos kontrūiiavMŪo, kiečių gyvybiĄ kaftafe teisti po 15 metų kalėtt, eafeld jierodromeiytmėje
pasaulio krikščionis, ypač prezidentas Hoover reika- davė proga vokiečiams T- i - , j » ■turi sumokėti po 900,000 Berlyno sekcijoje. Išlipęs

nacionalistems pake 11 i /\saįe’ kad vRoosevelfto levų, jų turtas konfiskuo-!iš lėktuvo, Višinsky pa
maivą. j administracija karo metu įr atimtos civilinės reiškė, kad Sovietų Unija

Sakoma kad eks-naciai J ?ylaike lrankllJ.ir amuni- teįsės dvidešimčiai metų, ir toliau duos Rytų Vo-

už baisiai kenčiančią rusų 
tautą. Vieną dieną ir vie
ną naktį savaitėje kardi
nolas praleidžia atsigulęs 
ant drėgnų grindų. Kitą 
laiką praleidžia besimels-

prezidentas Hoover reika- davė progą
lauja skubių federalinės nacionalistams pak eiti* 
administracijos reformų, galvą.
kad tuo būdu sutaupius, Sakoma, kad eks-naciai, 
kas metai po 2 bilijonus militaristai ir įvairūs kar- 
dolerių, i—— —.....................................
kesčių kėlimą ir infliaciją, nių teisių, ir jie sudarą 
sustiprinus Amerikos sau- pavojų.

cijos produkciją
* ~ luiuLariBtai ii Ivanus ach-
sustabdžius mo-jeristai reikalauja ptetes-civilinėsdėl keturių atomų gami

nimo dirbtuvių pilną įren
gimą Rusijai.

“Lynus, generatorius ir 
kitokius elektriškus daik
tus, kurie turėjo aukš
čiausią pirmenybę, 1943 ir 
■1944 m. pagal Baltųjų Rū- 

Chicago, Dl. — Miss Vi-'mų direktyvą pasiuntė 
vien Keliems, Connecticut Rusijai”, sakė ji.

1 industrialistė, parei S k ė, Į jį taip pat pareiškė, kad 
■visa tai buvo padaryta ta- 
!da, kada “mes kovojome 
■atsuktomis nugaromis į 
sieną, mūsų vaikinai buvo 

!žudomi visame pasaulyj, 
į ir kada MacArthur prašė 
siųsti reikmenis į Pietinį 

Key West, Florida — reikalaus, kad Kongresas Pacifiką”.
__ • ■» . m_________ __  ’__ -t___ _______________ • ____ •— “Tdiicni t

teisės dvidešimčiai metų, ir toliau duos Rytų Vo- 
Vienas nuteistas 12 metų kiečių ‘Demokratinei Res- 

i teisės at- publikai’ pilną paramą, 
imtos 15 metų, jo turtas'Taip, duos ‘pilną paramą’ 
konfiskuojamas ir jis tu-j vežti neištikimus vokie- 
ri sumokėti 100,000 levų.'čius į Sibirą.policijos eilių. Gi tas viskas ga

lėtų sudaryti apie 30 divizijų.
Tito armijos apginklavimas

— esąs įvairus. Jų karabinai 
visokiausio tipo: rusiški, vokiš
ki ir amerikoniški. Jie turi 
šautuvų ir automatiškų. Arti
lerija nėra gausi, tačiau orinės 
pajėgos (lėktuvų skaičiumi) — 
esančios visiškai pakankamos. 
Veik visa jugoslavų aviacija 
susidedanti iš naujausio tipo 
rusiško modelio lėktuvų, kurie 
vadinami “Yak” (matyt, tai 
vis “tėvelio” Stalino dovana 
Titui dar iš tų laikų, kada jis 
buvo “klusnus”...).

Kariuomenės sveikatingumo _ . _
ir jos aprūpinimo stovis esąs Prezidentas Trumanas pa-priimtų ir kitus jo pasiū- 
visiškai geras. Ji gerai apreng- reiškė, kad jo biudžetas lymus, būtent, < 
ta, gerai maitinama ir jos ka-1951 metams bus tarp teisių užtikrinimą, svei------ -  . ,, K__ atqifiko e„
rtngumo d^i. esanti aukMa. $42,000,000,000 ir $45,-jkatoslapdroudąparūpini- Amenk^
žinovų teigimu, Jugoslavijos 000,000. Ima namu žmonėms su ma- *SURę gy*1 ir »ia.nuien , J (
armija bene būsianti geriausia 
Europoje.

Nežiūrint, 
goslavijoj 
mas, jog, prasidėjus karui su (taxes), bet dabar jo pa- 
sovietais, sovietų armija, re- gelbininkai sako, kad mū-

gumo sistemą prieš ko
munistus.

Jo nuomone, laimėti šal
tajam karui, būtina suma
žinti administracijos iš
laidas. šiais metais fede
ralinis deficitas yra 5 bi
lijonai dol., o sekančiais 
gal bus dar didesnis.

Kaltina Jung. Valstybes 
Už Teikimu Pagalbos 

Rusijai

TRUMANAS PASIRYŽĘS 
APSEITI SU MAŽESNIU 

BIUDŽETU

___ mą namų žmonėms su ma- išlikę gyvi
Prieš kiek laiko buvo žesniomis pajamomis. Be sakė Miss Keliems, 

pranešta, kad Preziden-to, jis reikalaus pratęsti 
to, vis dėlto, Ju- tas Trumanas reikalaus nuomų kontrolę, kuri bai- 

vyraująs įsitikini- uždėti naujus mokesnius giasi birželio 30 d., 1950
m.

INDO - KINIJA INTERNAVO 
CHIANG KARIUOMENĘ

Paryžius — Prancūzų sąru Libijai iki 1952 me- 
viršininkai iš Saigon pra- tų, tai yra iki Libijos pa
neša, kad “keliolika tūks
tančių” kiniečių naciona
listų kareivių perėjo į In
do - Kiniją ir jie ten be 
sunkumų buvo nuginkluo
ti. Kareiviai bėgo nuo 
raudonųjų.

Gen. Pai Chung-hsi ar- 
v Jeigu mes būtume kon-,n^j°s likučiai bandė pa-
civilinių centravę visas jėgas karo bėgti ant Hainon salos,! 

i_ kautynėse, tai tūkstančiai bet buvo komunistų su-.
Į

Ira žinių.

miama tankais ir sunkiais gin- sų krašto vyriausia vadas Prašė Ir Pasigailėti

Tito armija esanti gerai or
ganizuota ir jos disciplina ypač 
kieta. Žinoma, tai nieko stebė
tino, nes visuose totalistiniuose 
kraštuose kariuomenė laikoma 
geležinėse replėse. Kiek tos ka
riuomenės yra ir kiek jos gali 
būti Jugoslavijoj — sunku bū
tų tiksliai pasakyti, nes tos ka
riuomenės vadai nejaučia jokio 
reikalo pasidalinti informacijo
mis su kitais kraštais apie savo 
turimos kariuomenės kiekį.

Prileidžiama, kad Tito armi
ja susidedanti iš 450,000 vyrų, 
kuri galinti būti dar papildyta 
250,000 kovotojų iš saugumo |

klais, iŠ Vengrijos pasiektų yra nusiteikęs gėriau fi- 
Belgradą kelių savaičių bėgy, nansuoti deficitą negu už- 
Todėl jugoslavai ruošiasi dau-dėti naujus mokesnius pi-, iš 
giau partizaniniam karui. liečiams.

Pr. AL*

Haveriull'yj GaR Kilti 
Streikas i

skelbimo nepriklausoma 
valstybe. Olando išrinki
mas nustebino kai ku
riuos sluoksnius, nes buvo 
tikėtasi, kad bus išrink
tas Meksikos delegatas 
Nerwo. Libijos komisaro 
metinės pajamos yra 22,- 
000 dolerių.

Naminis Areštas 
Jugoslavam

Berlynas — Sovietinės 
zonos vokiečių policija pa
dėjo į naminį areštą 17 
Jugoslavijos karinės misi
jos narių, konsulato tar-

Lake Success — Gene- nautojų ir jų šeimų. Šio 
ralinio sekretoriato pagel- žygio buvo imtasi tuo tik- 

, kad užkirtus kelią

Jung. Taut. Komisaras 
Libijai

Haverhill, Mass. — šio 
miesto 5000 batų įstaigų bininkas, olandas Adrian sliT, 
darbininkai planuoja išei- pelt, buvo vienbalsiai iš- plėstis titoizmo baciloms 
ti į streiką, jeigu kompa- rinktas Jung. Taut. komi-1 Rytinėje Vokietijoje.Sarajevas — Keturiems

10-ties jauniausiems nijos neatnaujins dabar. 
(kaltininkams Jugoslavi- tį<s a]gų ku^

..i.. .. . uaiKiooi ciuuuoiu tjj. u. S.gailėjimo, nes jie buvę so- m 
vietų ambasados aukos, B įstei darbinin.
dėl savo nepatyrimo jyai- kai ^k*laus® ie Ci0 
nais pažadais suvilioti >r g^uodžio 15
Įtraukti į sovietų šnipine- j vakare įvyksta masinis 
ijimo tinklą. K.tiems praae susirinkimį/ 
(teisingo sprendimo, bet

• -S • » •

Prezidentas Trumanas jos prokuroras prašė pasi- ^^^„580 31’ d.

LDS Narių ir "Darbininko"

I

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

šeštadienį, gruodžio 17 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo- 

Darbdaviai nori numuš- jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai,
Didžiumos LDS narių ir “Darbininko” skaityto-. ausmes nedriso nurodyti. algas 12 centų ir pu- sveikinimai ir kalbos.

jų mokestis už “Darbininko” prenumeratą baigiasi su’ Teismas, kaip žinome, sę į valandą. Pradžioje 
gruodžio 31 dieną. Tat-gi prašome LDS narių ir “Dar- už šnipinėjimą sovietų darbininkai buvo užsimo- 
bininko” skaitytojų atnaujinti prenumeratą šį mė- naudai nubaudė nuo 3 me- ję reikalauti algų pakėli- 
nesį. tų iki 20 sunkiųjų darbų mą, bet vėliau jie sutiko

1 “DARBININKO” ADM., kalėjimo. dirbti už tas pačias algas.

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 
siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu: 

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

Teiephonal: SOuth Boston 8-6608 arba NOrvood 7-1449
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Nepakeliui su komunistais
Draugas” perializmą. Kiek vieną 

Maskvos agresini žygi 
“Vilnis” užgina ir dėl jo 
džiaugiasi. Ji džiūgavo, 
kai Kremlius sulaužė vi- 

* ; su Lietuva.
■ ją okupavo 1940 m. ir da- 

, bar tebesidžiaugia, kad 
‘ ten lietuviai visu savo tei- 

re įsių vra netekę, kad jie a- 
diktorių“ Vm’c?TndrulĮ ratuojamu ištremiami ir 

Times-Sun" na- ZUQOmx'

Dienraštis
rašo:
SUĖMIMAS “RAUDON

DVARYJE”
“Jungtinių Valstybių i- 

migracijos L _______
cijos autoritetai praėjusį 
pirmadienį (gruodžio 5 d. 
Red.) suėmė komunistų 
dienraščio “Vilnies”

ir natūralias-!83* ?ut3rtis

Ii

"Chicago Times-Sun" pa
žymėta, kad jisai areštuo
tas už priklausimą orga
nizacijai, kurstančiai nu
versti vyriausybę. Suim
tas turint deportacijos 
leidimą (warrant). Jis 
būk tai kaltinamas tuo. 
kad rašė, spausdino ir pla
tino raštus, kurstančius 
prieš vyriausybę. Už su
imtąjį reikėjo užstatyti 
$5,000 vertės užstatu

“Nors V. Andrulis yra 
daug menkesnis rašytojas 
ir kalbėtojas, negu kiti jo 
“draugai” komunistai re
daktoriai. tačiau lietuvių 
komunistų tarpe jis laiko
mas “stipriu žmogumi", 
nes, mat, daugiau ištiki
mybės Maskvai vra paro- — 
dį, negu, sakvsime. toks fV81“8 su ,k?mun^tais nu'd 
L Prūseika ■ Vabalas,lį™uktl- '
kurs savo laiku buvo pa-;, 
šlijęs prie trockininkų ir Į: : r 
net laikraštį leido 
stalininkus. “Vilnies _ _ 
dakcijos personale dažnai 
buvo pasikeitimų, tačiau 
Andrulis per 30 metų sa
vo poste išsilaikė. Išsilai
kė gal būt dėl to, kad visą,^ 
laiką pasiliko ištikimas! ^5 
Kremliaus diktatūrai. '-į81'?-.™

“Chicago Times-Sun" at-!<P°P‘“lauz P1Ja“s XI1 ° riokrpfai kad pksknmnm-
r^dakt^’ku°jami ypa PFie komu' 

Leo Yanik - ka PrikIausi» ir juos pa-:neo xaniK, yKą jffi katalikai Aišku Ituri pasakyti dėl Andrulio !Fer?ią *ata.iKai. aišku,į

“Jei Yanikui. Andruliui 
ir Prūseikai taip jau labai 
patinka ir komunizmas ir 
Rusija, kodėl jiems jų iš
sižadėti ir taip akiplėšiš
kai meluoti. Juk toks už- 
sigynimas ir Maskvai gali 
nepatikti.
GERAI ĮSIDĖMĖKIME!

“Ta proga mes norime 
ir tai pastebėti ,kad šian- 
įdien lietuvis turi nutrauk
iu visus savo ryšius su 
tais, kurie šoktų ir prie 
savo motinos (Lietuvos) 
kapo, jei pavyktų Mas
kvai ją visai palaidoti. 
Bet šiandien jau ne vien 
iš gilaus lietuviško patrio-pranešė, kad~ pagal 1 
tizmo išeinant reikia tuos įtsatymą iki lapkrič

.............................................. L,

» i

Pirma britų karinių pajėgų grupė išvyksta 
iš Graikijos. Pražygiuodama Atėnuose pro neži
nomojo kareivio kapą, ji pagerbia. Efektyvi lik
vidacija komunistinių sukilėlių įgalino britus at
šaukti daug kareivių iš Graikijos.

SVARBU BUV. TREMTINIAMS

, bet ir iš pagar- Įvažiavo 
•bos ir meilės Amerikos '

- • i demokratinei santvarkai, i 
Drieį|kurU komunistai bando 
’’ reJsuardyU. Bet koks ryšys,! 

I palaikomas su valstybės 
priešais - griovikais ir su 
pavojais yra surištas.

“Pagaliau, kiekvienam 
katalikui dera turėti gal-' 

k vėliausią Katalikų 
i Bažnyčios patvar k y m ą 
' ‘ i Pijaus XII

stovas paklausęs vynau-į dekretą), kad ekskomuni- 
siojo “Vilnies” i 
riaus I

I

D.P. Komisija neseniai 
.1 D.P. 
ričio 1

, 1949 m. į Jung. Valst.
* daugiau, kai 

100,000 išvietintųjų asme
nų.

Kiekvienas toks asmuo,
Įvažiavęs į Jung. Vaistu Nukrito Lėktuvas 
pagal DP Įstatymą, priva
lo iki sausio mėn. 1 d.
1950 m. išpildyti tam tik
ras blankas, 
Jung. Valst.
Departamento
jos ir Natūralizacijos vie
tinėje įstaigoje. Kiekviena 

Į paminėta vietinė Imigra-

čius šį reikalą pagarsinti, 
kad suinteresuoti asmens 
galėtų tiems pranešimams 
blankus iš vietinių United 
Statė Imigration and Na- 
turalization įstaigų atsi
imti. C.

Į PotomacUpę

e.

Nepaprastas Įvykis
Popiežius Koplyčioje

Roma — Šv. Tėvo priva
tinėje koplyčioje įvyko 
nepaprastas atsitikimas 
po specialių rožančiaus 
pamaldų, kuriose dalyva
vo mažas būrelis Vatika
no valstybės 
ir gatvekario 
rių.

Po pamaiuų 
vo prisiartino 
kunduktorių 
jam peilį ir Šv. Raštą, sa
kydamas: “Šv. Raštas,
kurį aš naudojau kalbėda
mas prieš Bažnyčią, ir 
štai peilis, kuriuo aš norė
jau Jums bloga padaryti. 
Aš prašau man dovanoti”.

Neoficialūs Vatikano 
šaltiniai šias žinias pa
tvirtina, paaiškindami, 
kad tas žmogus, kuris tai 
pasakė, vadinasi Corna- 
cchiola. Jis ruošęsis nužu
dyti Šv. Tėvą tada, kai jis 
dalyvavęs Ispanijos civi
liniame kare.

Šv. Tėvas maloniai nusi
šypsojęs paklausė, kodėl 
jis norėjęs tą nedorybę 
padaryti. Kunduktorius 
vėl tik tiek atsakęs: “Pra
šau dovanoti”. Šv. Tėvas 
paglostęs jo veidą pasa
kė: Tegul Dievas tave lai
mina ir, pasiėmęs peilį ir 
Šv. Rašto knygą, 
traukė iš koplyčios.

vg

darbininkų 
kundukto-

pzie įsv. Tė- 
vienas iš 

ir padavė

pasi-

gaunamas
Teisingumo

Imigraci-

suėmimo? Atsakydamas į 
tai.Yanik pažadėjęs pada
ryti pareiškimą savo laik
raštyje, tačiau pažymėjęs, 
kad “Vilnis” nėra komu
nistinis laikraštis (“He 
denied the paper had any 
Communist leaning”).

plūstų priklausą ir juos pa- 
‘ ) katalikai. Aišku,! 

kad prieš Bažnyčios nuo
status nusikalsta ir lietu
viai katalikai, jei jie bet 
kokiu būdu ] 
munistų spaudą ir veiklą.

“Tad, jei esi geras lietu
vis, geras amerikietis, jei 
nori pasilikti ištikimu Ka- 

jtalikų Bažnyčios sūnum,

I
I

Washington — Keleivi
nis lėktuvas, mėgindamas 
nusileisti Washingtono 
aerodrome, dėl tiršto rūko 
įkrito į Potomac upę. Lai
ke šios nelaimės 
žmonės: 2 pilotai

Paleis K Armijos Vyrus
10 Dienų Anksčiau

žuvo 4 
ir 2 iš 
skrido 
į Wa- 
skrido 
šven-

1948 m. gruodžio 17 d., laivu 
“General McRae” į New Yorką 
atvyksta šie lietuviai tremti* 
niai:

Adomavičius, Jonas į Cicero, 
Iilinois.

Ardickas, Jonas, Eleonora, 
Vytautas į Brooklyn, N. Y.

Bakūnas, Vytautas, Liudmi* 
la, Boris į So. Boston, Mass.

Budrioms, Juozas, Pranciška 
į Brooklyn, N. Y.

Černius, Julia, Danutė, Ma
rija į Lavrence, Mass.

Chmieliauskas, Jonas, Jadvy
ga, Irena į Cleveland, Ohio.

Cvilikas, Aleksandras, Ona, 
Genovaitė į Weatherfield. Ver- 
mont.

Daunoras, Juozas, Janina į 
Chicago, III.

Drunas, Paul, Carolina, Pau
lina, Irene į North Dakota.

Erlingis, Stasys į Worcester, 
Mass.

Grabauskas, Juozas
go, III.

Jonauskas, Rozalija 
ville, Ky.

Juodelis, Bronius į 
Iilinois.

Juršėnas, Kazimieras į Chi
cago, III.

Juskaitis, Kostas, Ona. Leo
nas į Chicago, III.

Kanisauskas, Jonas, Marija, 
Nijolė į East Hartford, Conn.

Kantautas, Juozas, Elena, 
Danutė į E. Chicago, Ind.

j Chica-

į Louis-

Chnago,

Kasiuba, Tomas, Joana į Pa- 
terson, N, J.

Kaukorius, Monika, Joana į 
Cincinnati, Ohio.

Korzeniauskas, Jokūbas, Da
rata, Eugenijus į Grand Ra- 
pids, Mich.

Kuzmarskis, Stasys, Irena, 
Liudvikas' į Chicago, I1L 

Kriausciūnas, Juozas, Magda
lena, Rimtautas į Detroit, 
Mich.

Kubiliūnienė, Irene į Hart
ford, Conn.

.Kusaitė, Domicėlė į Port Jef- 
ferson, L. I., N, Y.

Liauksminasą Stasys į E. 
Hartford, Conn.

Linevičius, Antanas, Anasta
zija, Irena, Vidutis į Rockford, 
Iilinois.

Lipnickas, Kasparas, Geno
vaitė, Nijolė, Regina į St. 
Charler, Mich.

Liškūnas, Albertas. Eleono
ra į Pitsburgh, Pa.

Maknavičius, Vincas, Ksave
ra į Cicero, III.

Milassi, Algirdas į Chicago, 
Iilinois.

Mazuraits, Elena, Vadutis į 
McKees Rocks, Pa.

Makutis, Edwardas į Wor- 
cester, Mass.

Mylimas, Vladas. Wilhelmina 
į Brooklyn, N. Y.

Nakutis, Aldona. Leonilija, 
Edvardas į Worcester, Mass.

Neverdauskas, Jonas į Brook
lyn, N. Y.

Pliuskonis, Saulius, Kęstutis, 
Kazimieras į Detroit, Mich.

Puknaitis, Petras, Julija, Jo
nas, Anita į Dės Moines, Iowa.

Radzevičius, Petras, Ona, I- 
rena į Brockton, Mass.

Povilaitis, Brone, Aleksan
dra, Kazis į Rochester, N. Y, 

Prapuolenis, Egedijus, Nijo
lė, Adelė j Maspeth, L. I., N.Y.

Rudauskas, Apolinaras į So. 
Boston, Mass.

Riškutė, Salomėja į Chicago, 
Iilinois.

Rutkauskas, Stase, Leonas į 
Chicago, III.

Sajonas, Juozas į Worcester, 
Mass.

Sarapinas, Mare, Elma į 
Johnson City, III.

Simukenas, Bronislava, Feli
cija į Philadelphia, Pa.

Stankus, Brigita į Brooklyn, 
N. Y.

Suminąs, Vaclovas į Colum- 
bus, Ohio.

Užkuraitis, Pranas, Elena, 
Elena į Amsterdam, N. Y.

Valickas, Jonas į Buffalo, N. 
Y.

Valiukevičius, Jurgis, Marga
rita, Remigijus, Jurgis Red Al
tana, N. Y.

Valys, Vytautas, Ona, Ona į 
Detroit, Mich.

Vasauskas, Rože, Stase į 
Pittsburgh, Pa.

Vaicekauskas, Alfonsas, Ele
na į Chicago, III.

Valeisaitė, Aldona į Ctevę 
land, Ohio.

Veikutis, Justas į Chicago, 
Iilinois.

Zadelkis, Jonas, Petronėlė į 
Souus, Mich.

Zdanavičius, Juris, Ona į 
Ashland, Mass.

BALF Imigracijos Komitetas.

Jung. Valstybės Atnaujino 
Diplomatinius Ryšius 

Su PanamaWashington, D. C. — 
Jung. Valstybių Armijos 
vadovybė buvo numačiusi 
paleisti visus atitarnavu
sius vyrus tarp gruodžio 
22 ir sausio 2 dd.

Sekretorius Gray auto
rizavo majorus komandie- 
rius paleisti tuos vyrus 10 
dienų anksčiaus, kad jie 
galėtų praleisti šv. Kalė
das savo namuose.

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybės atnaujino 
diplomatinius ryšius su 
nauja Panamos valdžia, 
tačiau valstybės sekreto
rius Acheson pareiškė, 
kad tai nėra užgyrimas 
to, kaip toji Arias valdžia 
buvo sudaryta.

Sekretorius Acheson pa
reiškė spaudos konferen
cijoje, kad tik po pasitari
mo su kitomis Amerikos 
respublikomis ir gavus 
naujos Panamos valdžios 
užtikrinimą, kad toji val
džia laikysis visų tarptau
tinių sutarčių diplomati
niai ryšiai buvo atnaujin
ti.

cijos ir -Natūralizacijos j- keleivių J tgFktuvas 
staiga jau tokias blankas įS MJįhi Tenn 
turi ir jos galima ten gau- shingtoJį kuriuo

... . 'daugiausiai kariaikomisija praneša, jog -jų |to8togoms
Lėktuvas ilgą laiką su- 

j kine josi virš aerodromo,
mėgindamas pagal radijo 
ir radaro nurodymus nu
sileisti, tačiau prieš pat 
katastrofą neteko bet ko- 

ikio kontakto su žeme. Tir
štas rūkas trukdė greitai u„Ilv

j susiorientuoti, kur įvyko jos mėsos pakavimo įstai- 
katastrofa. Patyrus tiks-gOje 
lią katastrofos vietą, grei- Sprogimas buvo panašus į 

bombos sprogimą. Užmu
šė 16 žmonių ir sužeidė 91. 

Ekspliozija įvyko prieš 
pat pietus.
. Patrulis Tony Bilunas, 
karo veteranas ir vienas 
iš pirmųjų policininkų 
pribuvusių į ekspliozijos 
vietą, palygino sprogimą 
su bombos sprogimu ir 
sakė, “tai buvo baisus 
vaizdas”.

Į sprogimo vietą duvo 
pašaukti kunigai suteikti 
paskutinius Sakramentus, 
gydytojai ir gelbėtojai 
nelaimingųjų žmonių.

paremia ko- įstatymas reikalauja, kad Į 
, . -v , hlankirc hutu išnildv*'šios blankos būtų išpildy-: 

tos teisingai, nes priešin-Į 
gu atveju asmuo gali būti 
sunkiai nubaustas. Prane
šimas sako, kad buv.i 
tremtinys nurodytų gyve-: 
namą ją vietą, kokį darbą 
dirba irtkur dirba. Prane
šimą turi išpildyti šeimos 
galva, kuris daro praneši
mą už save, savo žmoną ir 

; visus nesukūrusius atski
ras šeimas vaikus, ku
riuos jis užlaiko ir kurie 
dar nėra sukakę 21-rių 
metų amžiaus. Tremtinys,! 
kuris atvyko, 1 
dęs asmuo, ar i 
daro pranešimą tik už sa
ve.

Kiekvienas asmuo, kuris
atvyksta į šį kraštą pagal pasitarimus dėl Austrijos 
D.P. Įstatymą, turi pada-l taikos sutarties Jung. 
ryti dviejų^ metų bėgyje Valstybės, Britanija ir 
4 ’..... ’"4' praneši- Prancūzija pertraukė, ka-

> kurie pamatė, kad Rusija ne
buvo įsileisti į Jung. Vals- nori bendradarbiauti, 
tybes prieš arba lapkričio 
1 d., sausio 1 d. 1950 m.! 
darys trečią pranešimą; 
kurie buvo įsileisti po lap
kričio 1 d. 1948 iki gegu
žės 1 d. 1949 m., darys 
antrą pranešimą; kurie į- 
važiavo po gegužės 

§3.00 1949 m. iki lapkričio 
trečioji pataisyta laida. Surinko 1949 m., darys pirmą

Tėvas Kazimieras Kapucinas. Išleido “Darbininkas". 547 nešimą, 
pusi. Odos a|«larai. Didelėmis stambiomis raidėmis. Nors pranešimai 
Kaina $3.75. (

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 Wc»»t Bruaduay, So. Boston 27,

i

Užmušė U, Sužeidė n 
Swift Kompanijos įstaigoje

KO VERTAS UZSIGY- jžinok, kad tamstai nepa- 
NIMAS? keliui su komunistais irNIMAS? ’ keliui su komunistais

“Dėl Andrulio suėmimo jų siekimais”, 
mes tik patį faktą tekons- 
tatuojame. Tačiau dėl Ya-į 
niko pareiškimo būk “Vii-į 
nis” neturi “jokio komu-;

Sioux City, Iowa—Gruo
džio 14 d. Swift kompani-

Ramybės šaltinis
kilo ekspliozija.

Surinko ir išleido kun. P. M. 
nistinio palinkimo”, reikia Juras. 1943 m.. 541 pusi, 
pasakyti, kad jis tikrai ši maldaknygė panaši į aukš- 
prasilenkia su teisybe. ‘ čiau minėtą. Taip pat visais at- 
Tas laikraštis yra r»e tik žvilgiais graži, naudinga ir pa 
komunistiškas, bet ir pro- togi. Puošnūs viršeliai, paauk- 
rusiškas, visą laiką re-’suoti pakraščiai, rinktines įsai- 
miąs bolševikų - rusų im-’dos ir paveikslai. Kaina—$2.75

tai pribuvo valtys ištrau
kė 19-ka išlikusių gyvų, 
kurie greitai buvo nuga
benti Į ligoninę. Kai kurie 
buvo sunkiai sužeisti.'

netekėjusi, I Keturi Didieji Pertraukė
x • i * ! 1/ _____ _ _

EINU PRO DVARELĮ

Konferenciją

11

Adresas ...

Sinomi siunčiu X ir prašau prisiųsti maldaknygę

Hashington, D. C.
i

•vIS 
Lietuviškos Maldaknygės! 

"DarbinMto" Knygyne torte įsigyti Puikiausiu 
Lieturižky Sekančių Maldaknygių:

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko” spau
da. 788 puls....................................................................... $3.75
RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M. Juras. “Darbininko” spauda. 544 
puslapių .....................
atlaidi; šaltinis.

Vardai

: tokius keturis f 
mus. Tie asmens,

i

i

t

f

2 d. 
1 d. 
pra-

Pasitarimai bus atnau
jinti sausio 9 d., 1950 m. 
Londone.

Jiponija Rtikiliujs Srf- 
žinti Karo Kalinius

turi

Tokio, Japonija —Nors 
Japonija yra nugalėtas 
buvęs priešas ir nėra 
Jungtinių Tautų nariu, ta- 

būti pasiųsti ligi sausio IIčiau ji planuoja atsišauk-
d. 1950 m., galima pasiųs- ti į Jungtines Tautas, kad 
ti Displaced Pcrsons Com- jos padarytų spaudimą 

” * - ~ "Rusijai, kad ji grąžintų
japonus kalinius.

Sovietų Rusija tebelai
ko kalėjimuose ir koncen
tracijų stovyklose vergiš
kiems darbas ne tik japo
nus, bet ir kitų tautų žmo
nes, kuriuos ji yra išve
žus sunkiems darbams į 
Sibirą.

mission, Washingto, D.C. 
pilną (complcted) prane
šimą bet kada per penkio
lika dienu prieš praneši
mo dieną. Komisija pri
ims pranešimus, jeigu jie 
paštu bus išsiųsti po gruo
džio 15 d., 1949 m.

Komisija prašo visas 
radijo stotis ir laikraš-

Jung. Tart, teigė Sesiją

New York —Jung. Tau
tų visuotinasis susirinki
mas gruodžio 11 d. užbai
gė sesijos darbus ir išsi
skirstė iki kitos sesijos. 
Paskutinę dieną priėmė 
savo 1950 m. biudžetą, ku
ris siekia $49,641,773, iš 
kurių sumų 8 milijonai 
dol. eina tarptautinei Je
ruzalės miesto organizaci
jai.

Užbaigiamoje kalboje 
Sovietų atstovas Malik 
pareiškė, kad anglo - ame
rikiečių blokas šią Jungt. 
Taut. sesiją pavertęs są
mokslui organizuoti prieš 
taiką, nes visi sovietų pa
siūlymai taikai sustiprinti 
buvę atmesti.

Einu pro dvarelį, 
Pro žirgų stainelę;
Eisiu, eisiu pažiūrėti. 
Ką veikia bernelis.

Ar žirgelį šeria.
Ar balnelį šveičia?
O kur josi, bernužėli. 

Kam rengi žirgelį? 
Mergužėle mano. 
Balta lelijėle, 
Šiandien gavau aš raštelį 
Joti į vainelę.

Einu per dvarelį.
Pro rūtų darželį —
Girdžiu verkia mergužėlė 
Rūtelių daržely.

Cit, neverk, mergele, 
Balta lelijėle:
Kai sugrįšiu iš vainelės, 
Užtversiu darželį.

Kalėdinė Atvirutė
“Darbininke” galima gauti lietuviškų Kalėdinių 

atviručių 15 už $1.00 su prisiuntimu. Užsakymus siųs
kite tuojau:

“DARBININKAS’’,
366 Wcst Broaduay, South Boston 27, Mass.

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

atviručių su vokais.

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

Adresas ........................................................-............ ,........... -......

«
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penktadienis. Gruodžio 16 !49 DARBININKAS * b
RARRTNTNICAę Įtantiems tos tariamos pareigos, kad jie bus skaitomi

-paleistuviais, rausvais komunistų bendradarbiais,! 
(TH® mušeikomis, vagimis ir panašiais netikusiais žrnonė-j

Pubilsbed Sead.Weekly except^bohd*y veeks, vhen vvekly mis”. Laikraštis nieku negrasina, tik sako, kad loja-!
•AINT JOSEPH’t LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR

Bntered aa aecond-claM matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boctoa. 
Mass. under the Act of March 3, 1870.

Aeeeptanee for mailing at apecial rate of postage provided for in Bectlon 
1103. Act of October 8, 1917 authorized on July 12. 1918.

8UBSCRIPTION KATES
Domestic yearly ____________ $5.00
Domestic once per week yearly $3.00 
Foreign yearly.....................  $5.50
Foreign once per week yearly $3.50

Hauja KnygaNiekina tautos himną ir pučia 
į nezaležninky dūdelęj lūs ir normalūs amerikiečiai gali panašiai įtarti. Toksi 

netikslus atpasakojimas labai daug reiškia — artimo 
nenaudai. Ir vėl: “Jei jėzuitas Borevičius tokią “pa
reigą” įvestų, tai praktikoje ji reikštų ne ką kita, 
kaip “pareigą veidmainiauti, neišsiskirti iš kitų ir da
ryti, kaip kiti daro, eiti į bažnyčią ir t.t.” Iš kur jau 
p. Bostoniškis žino, kad taip būtų? O jei įvyktų prie
šingai: žmonės sustiprėję tikėjime sudarytų tokią at
sparą komunizmui, kad jis nebebūtų pavojingas? Ar 
ir tuomet p. Bostoniškis pašieptų tikėjimą ir krims--

Šiomis dienomis iš spaudos 
išeina Tėvų Pranciškonų lei- 

Į Ūžiamas beliginio ■ kultūrinio - 
patriotinio pobūdžio metraštis. 
Ši knyga turės 216 puslapių ir 

“Keleivio” Maikis, ar verčiau jo kūrėjas senas bus gausiai iliustruota. Metraš-
“socialistas”, vis dėlto savo nuomonės nekeičia: vai- tyje straipsniais 
kas turi mokyt savo tėvą, ir tiek. Tačiau šiek tiek jau biauja: J, E. Vysk. V. Brizgys, 
nusileidžia. Girdi, “vaikas privalo tėvus gerbti, bet j. e. Vysk. V. Padolskis. prel. 
jeigu gali juos pamokinti, tai jo pareiga yra paaiš- j. Balkonas, prof. J. Brazaitis, 
kinti jiems tokius dalykus, kurių jie nežino”. * - ~ ■ - - — —

, a , ___ Tas sakinys visai tvarkoj, jeigu jo pagrindas —
tusi, kad katalikybė pavojingesnė už komunizmą? Aš tėvams pagarba — būtų išlaikytas. Bet kur tau. Teo- Grauslys, O.F.M 
tik taip spėlioju, neteigiu. Jeigu jis leidžia sau spė- rijoj jis pareikštas, bet praktikoj pamirštas. Visur ’ 
liot vienaip, tai aš galiu sau I 
Laisvam krašte lygios teisės.

Dvasiški jos kandžiojimas tai p. Bostoniškio spe- 
cijalybė. Nėra vietos čia juos kartoti: Pagaliau, tai 

j nieko naujo. Papraščiausi “cicilikiški poteriai”. Kad Mūsų tautos senovė buvo labai varginga ir pilna klai- 
poterius užbaigtų atitinkama litanija jis užtupia ant dų. Tos klaidos lietuvių tautą susilpnino. Kunigaikš- 

Kada į klausimą: kiek bus du ir du? kas neap- Franko ir galų ga’e pasuka į Rusiją. Sovietų diktatu- čiai piovėsi tarp savęs ir smaugė, vieni kitus. Ir ka- 
dairiai atsakytų, penki, tai trumpas čia ginčas. Pada- rą vis dėlto griežtai pasmerkia, tačiau, neapsigalvo- da šiandien mūsų himnas liepia “iš praeities stipry- 
rai jam pastabą, jis padėkoja, atsiprašo, ir viskas jęS? įterpia štai kokį sakinį: “Sąžinės laisvės vertę bę semti”, tai iš tikrųjų jis liepia mokintis iš praeities 
baigta. Gi jei koks neišmanėlis užsispirtų savo klaidą šiandien neabejojamai įvertina ir katalikai Lietuvo- klaidų ir jų nekartoti. Lietuvos vaikai galės sustiprė- 
apginti bei pateisinti, tai užtenka jo nesąmonę viešai je> kurie kenčia totalitarinės diktatūros persekioji- ti ir atsigauti tik tada, kai jie nekartos senovės ydų,

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoj* metanu-------------------$5.(X)
Vieną kart savaitėje metams_  $3.00
Užsieny metams ____________ $5.50
Užsieny 1 kart sav-t&j metams $3.50

bendradar-

DARBININKAS
866 West Broadvay. South Boston Mass

Telephone: Redakcijai — SO 8-6608; Administracijai — SO 8-2680

Nieko neįrodė, tik pasisakė i

Juozas Girnius, T. Dr. V. Gi
džiūnas, O.F.M., T. Dr. B.

L, Paulius Jur
kus, Kan. F. Kapočius, Jonas 

leisti spėlioti kitaip, toks pat atkaklus akyplėšiškas tonas kaip ir būdavo Smitas, prof. Dr. J. B. Kon- 
visada. Ir turinys prastai apgalvotas. Štai kaip jis ^us> M. Krupavičius, prof. 
pasisako apie mūsų tautos himną.

v — “Aš, tėve, Lietuvos himną suprantu kitaip.

v •

Dr. A. Maceina, prel. Pr. Pen- 
kauskas, L. Šimutis ir T. J. 
Vaškys, O.F.M. Beletristikos 
paskyrė šie rašytojai: St. Bū- 
davas, N. Mazalaitė, ir A. Vai
čiulaitis. Be to, metraštyje ben
dradarbiauja šie poetai: J. Ais
tis, K. Bradūnas, Bem. Braz
džionis, K. Grigaitytė, H. Na- 
gys, F. Kirša, J. Kruminas, A. 
Nyka-Niliūnas, Alė Rūta ir M. 
Vaitkus.

‘ Ši knyga leidžiama Šventųjų 
ko: lazda ir kepurė, kas tuomet darytina? Tai koks fakto, kad katalikišką sąžinės "laisvę dabar įvertina no autorius, kilnusis patriotas Kudirka būtų vieną ra- Metl* ir Lietuvos vergijos de- 

ne tik katalikai, bet ir tautininkai su liaudininkais? šęs, o ką kitą mintyjęs. Tokiu būdu jis būtų šarlata- šimtmečio proga ir taikoma vi- 
— - - .... ... . - -- • — siems lietuviams — tiek se

niau Amerikoje gyvenantiems, 
tiek iš tremties atvykusiems. 
Ją redagavo T. L. Andriekus, 
O.F.M.,, o iliustracijas piešė 
dail. VI. Vijeikis.

Metraštį užsisakyti jau dabar 
galima pas Tėvus Pranciškonus 
Kennebunk Port, Maine. Kai
na — $2.

rai jam pastabą, jis padėkoja, atsiprašo,

paskelbti ir duot visuomenei progos pasijuokti. Tuo
met ginčas savaime atpuola.

bet susiras geresnį kelią į ateitį”.
Ar gi neaišku, ką skelbia šis iškraipymas tautos

mą.”
čia tai jau tikrą tiesą p. Bostoniškis yra pasakęs, ___ o_______ , _________________________

Tačiau jei paklaustasis kiek bus du ir du, atsa- tiktai nepilną. Kodėl nepaminėjo to neužginčyjamo himno minties? Juk negalima įsivaizduoti, kad him-’ 
lrz\ . lnn/Jn v m Iv A 4-v v r4-£ O 1 11 J » • V 1 V • — 1 •  JI _ 1  • • ‘ • . • i -r• t — . •

juokdarys, į kurį tik ranka numoti? Bet ne: jis šoka j 
ginčytis. Neprasidėt? Bet čia daug pagundos. Juk Tur būt suprato, kad tokiu pareiškimu būtų sugriovęsi nas ir apgavikas. Jis nujuto ir įspėjo, kad tą himną 
pasirinkęs apgint tokią laukinę tezę, kad du ir du yra - ---------------------—------------------------------------------------------------------ ------------ r -_A----- ----
lazda ir kepurė, jis turi prirašyt daug nesąmonių; gi 
išmaudyt kokį užsikirtėlį jo paties nesąmonėse tai 
toks patrauklus sportas, kad sunku jam atsispirti.

Sakysite, kad taip negali būt? Deja, kartais taip 
būna — turint reikalą su geltonąją spauda. Oponen
tas nušoka nuo temos ir lęidžiasi skrajot po pasaulį 
ant savo vaizduotės sparnų. Ir gainiokis sveikas pas-i. . , ,
kui viesulingą jo žygiuotę. Štai kad ir toks ginčas dėlitaĮsykle, žmogus viename i

tilSfi Man® nnAnPntas (dabar iaU narirašo I P"val<> daryti, ar nedaryti Uzpareigos neatlikimą 
seka vienokia ar kitokia sankcija, kun nebūtinai reiš
kia kalėjimą, bet gali reikštis kaimynų panieka, boi
kotu, išskyrimu iš kaimynystės bendruomenės arba 
ir neramia sąžine”.

Reiškia, sąžinė įeina į pareigos sprendėjų ir 
sėjų tarpą. Jeigu sąžinė, tas sau žinąs tiesos ir 
singumo pojūtis, prisiklausius kun. Borevičiaus 
mokslų, apsisprendžia sav anoriškai pasiimti pareigą 
tikėti, tai kiti pareigos esmės sprendėjai — įstatymai, 
papročiai, visuomenės moralė — privalo sąžinę nie- 
ki’ti. boikotuoti ir iš savo kaimynystės bei draugys
tės išskirti. Vadinasi, elgtis pagal p. Bostoniškio re
ceptą. “Ir gerai jai taip, tegu graužiasi ta išdavikė”, 
taip, te abejo, pareikštų kiekvienas pareigos tikėti 

i neigėjas.

kui viesulingą jo žygiuotę. Štai kad ir toks ginčas 
pareigos tikėti. Mano oponentas (dabar jau pasirašo P ” " ~ ’
Bostoniškis) štai kaip buvo pasisakęs: “Jėzuitas kun. 
Borevičius per “Margučio” radio valandą kalbėjo apie 
pareigą tikėti. Tai negirdėta laisvam krašte pareiga. 
Pareiga tikėti dabar tėra Sovietų Rusijoj. Ten visi 
turi pareigą tikėti į Staliną ir į tai, ką jis arba jo pa
reigūnai skelbia”.

Mano buvo į tai atsakyta, kad Rusijoj nėra sava
noriškos pareigos, tik prievarta; gi kun. Borevičius 
tik ragina pasiimti pareigą tikėti, ar, tiksliau ta
riant, mėgina atgaivinti įgimtą žmogui troškimą pa
žinti tiesą ir, ją pažinus, tikėti. Jis jokios prievartos 
nevartoja ir negali vartoti, nes iš kur gi jis ims prie
monių prievartai paremti? Tad statyti jį kokiu nors 
atžvilgiu greta Stalino yra pati gryniausia nesąmonė.; 
Juk tas taip aišku, kad tenka labai nustebti, jog nor-j 
maliam žmogui galėjo ateiti mintis daryti tokį šlykš-| 
tų palyginimą. Kiek apsigalvojus, jam reikėjo — susi
čiaupti.

Tačiau p. Bostoniškis susičiaupti nemano. Jis pa
siryžo atskleisti savo sielą iki dugno. Jo siela savotiš
ka. Visų pirma, ji nesiskaito su tiesa, p. Bostoniškis 
drįsta pareikšti, kad vienas “katalikų” laikraštis 
(“Darbininkas”) garbina Franko karščiau negu Kris
tų. Jis puikiai žino, kad tai netiesa. (“Darbininką” va
dina “katalikų” laikraščiu su svetimženkliais. Taip at
silygina už tai, kad “Keleivį” pavadinau “socialistų’^ 
laikraščiu, taip pat su svetimženkliais. Na, jei tikrie-į 
ji socialistai nuspręs, kad Sapnininkai ir visokie lite-; 
ratiniai “perlai” jiems priimtini kaip socialistinio pro-; 
greso reiškiniai, tai aš svetimženklių nebevartosiu).. 
Taip pat netiesa, kad “laikraštis grasina nepripažįs-:

visą savo argumentaciją. į giedos būsima nepriklausoma Lietuva. Kad ji iš pra-
Tačiau to pavojaus nebeišvengė. Pats negriovė, klaldV mokysis, tai savaime suprantama, bet

bet kitiems paliko progą sugriauti, ir štai kokiu bū-'kad sa.vo "aI?? ir stiprybę pasisėmę is praeities did- 
du. Pareigos apibūdinimą darydamas, štai kaip pasi- v?rnį ^gdarbių. ta, vien šio himno (drąsinti jos su- 
sakė- 01 inus, lyg kokie hutai iškovojo nepriklausomybę. O da-

ibdr tas vaikėzas (faktinai jo autorius) ciniškai iš- 
“Pareiga, kaip žinome, yra įstatymais, papro- kraipo tautos himno reikšmę. Ir labai aiškiai pasisako 

jčiais ar visuomenėje vyraujančios moralės nustatyta sukursiąs Lietuvoj savotišką tvarką. Juk tai gyvas 
ar kitame atsitikime komjaunuolio tipas.

Kita jo keistenybė krinta akysna, kai paneigia lo
tynų kalbą katalikų bažnyčios ceremonijose. Girdi, 
Dievas, visas kalbas supranta, bet žmonės lotyniškai 
nesupranta, tai kam prie altoriaus vartoti lotynų kal
bą?

Tai tik priekabė pulti Katalikų Bažnyčią ir ati
traukti nuo jos žmones. Bet žmonės seniai supranta, 
kad prie altoriaus vartojama lotynų kalba dėl išlaiky
mo bažnytinių ceremonijų vienodumo visame pasau
ly. Pagaliau Mišių, mišparų ir kitų maldų lotyniška 
kalba maldaknygėse išversta lietuviškai, lenkiškai,: 
angliškai, ar kaip kitaip. Tad žmonės supranta kiek-^ 
vieną prie altoriaus tariamą žodį. į,

Tą dalyką puikiai žino ir apsimeįusieji nežiną.;1 
Bet jie čia įžiūri puikią progą Bažnyčiai ardyti ir 
tverti atskalūnų sektą bei nezaležninkiją. Minima at- 

Ar manote, sąžinė graušis? Kaip tik priešingai, skalūnija kilo lenkų tautoj ir savo laiku pridirbo daug:

GRAŽIOS IR VERTINGOS 
KNYGOS

tei- 
tei- 
pa-

ji džiaugsis, nepaklausius tikrosios pareigos engėjo, j triukšmo ir net buvo patraukusi nemaža lietuvių, ku- 
Gal kiek graušis, kad perilgai savo apsisprendimą a-’rįe tą sektą praminė tautine bažnyčia. Lenkai dau- 
tidėliojo. Ir dėkos, tik, žinoma, ne p. Bostoniškiui, bet giau tikėjo į “tautinę” bažnyčią, bet lietuviai reališ- 
Dievui ir kun. Borevičiui. K. kesni: jei tikėt, tai jau į tikrąją bažnyčią, arba visai

netikėt. Tad ko ne visi lietuviai nezaležninkai gryni 
; bedieviai.

Galų gale tas kromelis buvo jau visiškai besmun
kąs, bet štai įvyko netikėtas dalykas: “tautine” baž
nyčia susidomėjo Stalinas ir pradėjo ją uoliai organi
zuoti ir pačioj Rusijoj ir rusų pavergtuose kraštuose. 
Mat, jis tuo būdu tikisi sugriausiąs katalikų Bažny- v • cią.

Amerikos nezaležninkai atgijo: ar tai ne garbė 
turėt tokį galingą organizatorių! Ir — “Keleivio” Mai- 

K.

Kas be Dievo padėjimo ką nori nuveikti, 
Tas pradėto savo darbo negali užbaigti, 
Kad ir būt koksai išminčius, jam nepasisenka, 
Kolei Dievas nepaduoda savo šventą ranką.

O kuris tik Dievo prašo, tam Dievas ir duoda, 
Gauna visokių malonių ir turi paguodą.
Kas tik Dievą tikrai myli, teisingai tarnauja, 
Tas su Dievu ir Angelais danguj karaliauja.

I

I

Elzbieta Bleizgyte - Navickiene, kis pūstelėjo į tą dūdelę...

Didysis Ramybei 
Šaltinis

Puiki maldaknygė. Surinko ir 
išleido kun. P. M. Juras. 787 psL 

Naujai suredaguotos maldos, 
švari kalba, gražūs paveikslai, 
brangūs viršeliai, patogios se
nesnio amžiaus žmonėms skai
tyti raidės šiai maldaknygei už
tikrino didelį pasisekimą. Kai
na — $3.75.

Komunizmas Auti- 
krislo Religija

Parašė K. Čibiras, išleido kun. 
Pr. M. Juras, “Darbininko” 
spauda, 1947 m.

Apie baisiąją bolševizmo sis
temą, kuri turi Antikristo reli
gijos bruožus, ši rimta studija 
iškelia daug naujų faktų, ypač 
iš Lietuvos įvykių ir komunistų 
veiklos J. A. Valstybėse. Tinka 
platinti didesniais kiekiais. Kai
na 25 et.

* “DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 

South Boston 27. Mass.
Marija Pečkauskaitė

Mergaitės Kelias
Mergaites asmenybe

KŪNO IR SIELOS AKYS
Kas nori praverti ir tobulinti tas vidines 

akis, tas turi lavinti savo kūno akis. Iš kar
to tai atrodo keista, bet taip yra: tarp vie
nos ir kitos rūšies akių yra stiprių ryšių. Jei 
žmogus stengiasi pastebėti tiksliai ir teisin
gai, tai jis pripranta prie tiesos. Jis įsten
gia pažinti gyvenimą, atsikrato klaidingų 
svajonių, gyvena ne iliuzijoje, bet tiesoje. Ir 
ta žemiška tiesa padeda jam eiti į aukščiau
sią tiesą, sielos akimis teregimą. Dėl to visi 
geri, gilūs auklėtojai ir pataria mokytis, 
kaip viską atsidėjus pastebėti ir tiksliai nu
pasakoti.

Viena anglų pedagogė pasakojo apie vie
ną tėvą, kuris taip lavinęs savo sūnų: per 
ištisą mėnesį kasdien juodu su berniuku ei
davę pro kokios nors krautuvės langą, žiū
rėdami, kas jame padėta. Paskui susėsdavo 
ir kiekvienas sau surašydavo, ką atsiminė. 
Surašę vėl eidavo prie to lango patikrinti už
rašų.

Kiekvienas jaunas žmogus turėtų pana
šiai mankštintis, kad mokėtų tvirtu ir griež
tu žvilgsniu pamatyti, kas tikrai yra išori
niame pasaulyje, kituose žmonėse ir jame

pačiame, ir paskiau neklysdamas apie tai 
kalbėti. Dabar koks chaosas viešpatauja 
šiuo atžvilgiu. Kokiai daugybei žmonių ne
galima tikėti, kai jie pasakoja, ką matę ir 
girdėję. Savo esmėje jie nenori meluoti, bet 
meluoja nejučiomis. Vieno daikto aiškiai ne
pastebėjo, kito gerai nenugirdo — čia kiek 
iškreips, ten pridės, iš ten atims — tą patį 
atsitikimą kiekvieną kartą vis kitaip nupa
sakodami. Ir galų gale — nei klausytojas, 
nei jie patys nežino, kaip buvo iš tikrųjų. 
Sunkų įspūdį daro tie žmonės. Neturi jokio 
stangumo — tikra tešla, tyžtanti į visas pu
ses.

Tad mankštinkime savo akis ir ausis, bet 
vis dėlto neužmirškime, kad ir būdami akyli 
bei ausyli, negalime aklai ir visiškai pasiti
kėti pojūčiais. Nebūkime panašūs į vieną 
mano puseserią, kuri, būdama jau kokių 
dešimties metų, griežtai tvirtino, kad atsi
menanti savo krikštynas. Ir kai jai aiškin
davo, kad tai ne tiesa, nes ji teturėjusi tuo
met tik pora mėnesių, ji su ašaromis įrodi
nėjo ir pasakojo, kokie buvo svečiai, ką val
gė vakarienei ir kaip buvo pasipuošusi ma
ma. Tik paūgėjus ji tesuprato, jog viskas 
buvo girdėta iš kitų.

Atsiminkime visados: viską, į ką mes žiū
rime šioje žemėje kūno akimis, tematome 
lyg stovėdami tamsoje prieš baltu uždanga
lu užtiestą langą. Už to lango šviesa patvi
nęs kambarys, spalvų ir kvapų jūra, gražių 
gražiausia muzika. Bet mūsų akys teregi

juodus šešėlius, atsimušusius į baltąjį už
dangalą, o ausys tesugauna atskirus, viens 
su kitu nesurištus garsus. Tik sielos akys ir 
ausys tepajėgia prasiskverbti per uždanga
lą ir sugauti viso to grožio ir spindesio nors 
trupinėlį.

Kas visa gerai apmąstys, tas aiškiai su
pras, ką norėjo pasakyti pranašas Izaijas 
tais anksčiau cituotais žodžiais: “Neleisk 
man, Dieve, spręsti pagal akių regėjimą, nei 
pagal ausų girdėjimą”.

MERGAITE SU VEIDRODĖLIU
Kartą man teko kalbėtis su nedideliu stu

denčių būreliu. Kalbamasis klausimas buvo 
rimtas, mergaitės irgi iš rimtesniųjų. Tačiau 
viena jų per visą pasikalbėjimą nuolat vars
tė savo rankinuką ir žiūrėjo į veidrodėlį.

Tai buvo kažkas komiška ir kartu tra
giška. Atsiminus tą valandą, bijau, ar ta 
jauna mergaitė su veidrodėliu nėra moterų 
gilumo ir tuštumo simbolis. Juk daugumos 
moterų sugarbanotoje galvelėje netelpa jo
kia kilni idėja. Jos tik pasipuošusios lėlės, 
kurių tuščiose krūtinėse neliepsnoja didelė, 
amžina meilė.

Patikti — štai vienintelis svarbus joms 
klausimas, o visa kita tiek terūpi, kiek per
nykštis sniegas.

Garsus Ruskinas, anglų filosofas, kartą 
rašydamas laišką jaunoms mergaitėms, pa
vadino jas beždžionėmis. Daugiau kaip pusę 
amžiaus praėjo nuo to laiko, bet nepykite,

jei atvirai pasakysiu, šis epitetas ir šian
dien gerai tinka. Tiesa, kiekviename žmogu
je yra bent kiek beždžionės, bet jaunose 
mergaitėse ji tupi su visomis keturiomis ran
komis.

Stipriausias mergaičių patraukimas bene 
bus — bėgti paskui būrį. Imkime tą veidro
dėlį. Žiūrėjimas į veidrodį lig šiol buvo rė- 
dymosi dalis. Šis darbas moterų buvo atlie
kamas miegamuosiuose ar drabužinėse, sve
timiems nematant. Kaip gėda būtų viešai 
rėdytis, taip pat gėda viešai žiūrėti į veidro
di-

Bet šiandien ta gėda jau numarinta ir pa
laidota. Visose kultūringose šalyse žmonių 
akivaizdoje moterys dažo savo veidą. Žino
ma, kaip atsiliks mūsų mergaitės. Tekinos 
bėga paskui, bijodamos, kad nepasiliktų per- 
toli. Viešas žiūrėjimas į veidrodėlį yra pir
mas žingsnis tame kelyje. Visiems yra žino
mi sutvėrimai, kurie galvotrūkčiais lekia 
paskui būrį, nors ir į ugnį pultų, nors ir į be
dugnę kristų. Visi taip pat žino, kaip jie dėl 
to vadinasi. Bet kaip gali protingoje būty
bėje, kad ir moteriškos lyties, nekilti protes
tas prieš tokį savo individualybės mindžio
jimą, prieš tokį asmenybės neigimą. Tiesiog 
sunku suprasti. Kai pamatai visas tas su
garbanotas galvas, baksteri ranka sau per 
kaktą ir sakai: “Ne, gal tikrai nelabai klydo 
senovės žmonės, kurie tvirtino moterį netu
rint sielos”.

(Bus daugiau).
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Atvyko “Lietuvio” redaktorius 
su šeima

Gruodžio mėn. 4 d. atvyko 
iš Vokietijos į Daytoną buv. 
“Mūsų Kelio”, o vėliau “Lietu
vio” leidėjas ir redaktorius A. 
Laikūnas su šeima. A. Laiki
nas yra daug nusipelnęs trem
ties spaudai. Nuo 1945 metų, 
rugsėjo mėn. iki 1949 metų 
liepos mėn. su dideliu atsidėji
mu ir kruopštumu redagavo 
“Mūsų Kelią”, gi vėliau iki pa
judėjimo JAV link — “Lietu
vį". Tremties spaudos kelias 
nebuvo taip lengvas:
varžymai iš globos įstaigų pu
sės. blogos darbo sąlygos, ne- 
datekliai pareikalavo iš redak
cinio personalo didelio pasi
šventimo. įtempto darbo, ne
maža nervų. Kartu atvyko Lai
kino žmona
Laikūnienė tremtyje 
mėjo sporto 
metų pavasarį Pabaltijo tautų 
ir lietuvių stalo teniso varžy
bose laimėjo antras vietas. 
Gražių pasekmių yra atsiekusi 
stalo teniso ir kitų tautų reng
tose varžybose, 
mos atvykimą į 
žiai paminėjo ir 
kiečių dienraštis 
rald", įdėdamas
platų aprašymą apie jųjų pen
kių metų “odisėją”, kol galiau-1 
šiai pasiekė savo gimines JAV. 
Al. Laikūnas apsistojo pas sa
vo žmonos tetą.

bas, įvairių formahunų atliki
mas ir pan. Dėka vietos lietu
vių nuoširdžios paramos visi 
šie sunkumai yra lengvai įvei
kiami. Vienas iš nuoširdžiausių 
talkininkų 
tremtiniams 
lis, žinomas 
Paskutiniu
net porą namų, kad pagelbėjus 
naujai atvykusiems įsikurti.

šiuose reikaluose 
yra Pranas Gude- 
betuvių veikėjas, 
metu jis užpirko
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| Puikiausia Kalėdų Dovana
2 - Tai Laikraštis “Darbininkas”

S
M galvas ką čia nupir-5 kus savo giminėms

I
i
S

Prieš Kalėdų šven
tes visi galvoja, suka

ar draugams dovanų. 
Puikiausia dovana ir 
ilgiausiai bus įver
tinta, tai laikraštis 
“Darbininkas”, kuris 
per visus metus ap
lankys jūsų giminai
tį ar draugą du sy
kiu į savaitę. Taigi, 
nieko nelaukiant už
sakyk jį dabar! Metams kainuoja tik S5.00; pus- 
sei metų — S2.50.

įvairūs

ir dukrelė. Ponia 
pasižy- 

gyvenime. 1948

Laikūnų šei- 
Daytoną. gra- 

vietos ameri- 
“Joumal He- 
nuotrauką ir

Didelis tremtinių bičiulis
Naujai atvykusiems yra įvai

riausių rūpesčių: butas, dar-

i
I

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniikas Patarnavimas”

331 Suūth St, 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone
Ofiso: Dexter is>62

Narnai PI. «2M
restoraną, vad. “Twilight

Gruodžio mėn. 8 d. vietos ( 
vyčių kuopa turėjo susirinki
mą, kurio metu be kitų klausi
nių buvo svarstyta lietuvišku- ' 
mo palaikymo bei jo plėtimo 
klausimai. Kuopos lietuvišku
mo palaikymo komisija, susi
dedanti iš S. Milaškevičiūtės, 
Dr. R. Gineičio ir L. Valiuko 
susirinkimui pasiūlė: 1. Kiek
vieno susirinkimo metu skaity
ti trumpą paskaitėlę, lietuvių 
kalba iš liet kultūros, istorijos, 
literatūros ir pan. klausimais. 
,2. Įsteigti kuopos bibliotekėlę, 
3. Dalį korespondencijos “Vy- j 
tyje” iš kuopos veiklos duoti : 
lietuvių kalba. 4. Sekantį pava
sarį prie bažnyčios pastatyti 
lietuvišką kryžių lietuvių moti
nų atminčiai. 5. Šv. Kazimiero 
šventės paminėjimą pravesti 
lietuvių kalba, o taip pat su
rengti ir kitų paminėjimų lie
tuvių kalba. Komisijos pasrūly- 

jinai susirinkimo buvo priimti. 
J Susirinkimo metu buvo suda
ryta komisija iš trijų asmenų 
kuopos valdybos rinkimams 
pravesti, kurie įvyks sekančio 
susirinkimo metu, gruodžio 
mėn. 18 d.

Vyčių kuopa sekančių metų 
sausio 15 d. rengia vakarą su 

į lietuvišku vaidinimu ir kit. pro- 
•grama. Stato 3 v. komediją 
“Moterims neišsimeluosi”. Re
žisuoja A. Mironas.

Gruodžio mėn. 4 d. kuopos 
nariai priėmė organizuotai šv.

Po šv. Komunijos 
visus narius 
ponai Lukai, 
vyčių kuopai,

Komuniją, 
pusryčiams 
pasikvietę 
klausą abu

North EndCleaners

•DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:

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

ii
X'

Vardas

Adresas

IKitos žinios
Sekančių metų sausio pabai

goj Daytoną žada aplankyti; 
žv'mūs solistai St. Baranaus- ’ 
kas. P. Bičkienė ir pianistas 
prof. V. Jakubėnas.

Draugijų sąryšio susirinkime; 
buvo nutarta iškilmingai pami
nėti Vasario 16-toji. Jau žada
ma pradėti repetuoti ir vaidini- 

“Partizanai”, kurį reži- 
A. Mironas. —e.a-

mas
suos

liau artinantis prie reikalingos 
pinigų sumos, kurios pagrindu 
bus galima pradėti naują baž
nyčią statyti šv. Roko para
pijiečiai labai daug aukoja ir 
dirba. Neatsilieka minėtam tik
slui nuo aukos net ir svetim
taučiai. Catholic Womens GuiLd 
iš Brocktono paaukojo $10.00 
j parapijos naujos bažnyčias 
statybos fondą.

Parapijos Choras
/

Praėjusį sekmadienį, gruo
džio mėn. 10 d., 2 vai. po piet- 
tų, Šv. Roko parapijos choras 
sugiedojo kelias adventines
giesmes per radio stotį ‘Wbet’. 
Tenka džiaugtis Seselės Imildos 
ir Seselės Elizabeth muzikali- 
niais sugebėjimais, o dar dau
giau — Didžiojo šv. Roko pa
rapijos

i yra ne 
ir labai

choro choristais, kurie 
tik balsingi, bet dargi 
uolūs. Brocktonietis.

BRID6EP0RT, C0IW. yra sveika jaunimui, choris
tams ir įdomu koncertų lanky- 

Tad lauksime sekma
dienio vasario 5 d. Vėliaus bus 

to 6 vai rįto’Tkitos Mišios !»•»•*•» »«“ » »i-
dmimas.

Jau Kalėdos čia pat. Mūsų tojam«. 
bažnyčioje bernelių šv. Mišios c~—_

bus taip, kaip kas sekmadienį. 
Parapijos choras ir solistai, 
vad. A. Stanišausko, rengiasi Vis daugiau atvyksta tremti-
iškilmingoms bernelių šv. Mi- “b- Teko jau vėl sutikti pora 
šioms ir lietuviškoms gies- oauN gyventojų. Viskas labai 
mėms. Manau, kad amonių bus «««“; “ ka<Į ™ dar 
kupina bažnyčia.
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kai kurioms šeimoms kamba- 
irių. Manau, kad tas trūkumas 

Labai svarbi naujiena, tai *^8° bus pašalintas. O. 
parapijos choro rengiamas 
koncertas vasario 5 
programą ir vaidinimą 
šv. Juozapo parapijos 
vad. komp. A. Aleksio 
terbury, Conn. Visa tai įvyks 
parapijos svetainėje. Tai yra 
dviejų chorų pasimainymas 
programomis. Mūsų choras 
vyks į Waterbury vasario 19 
dieną, kur ir išpildys progra
mą vaterburiečiams. Labai yra J 
gražu, kad šie du chorai jau' 
ne pirmą kartą pasikeičia mu- 
zikalinėmis programomis, kas

Remkite tuo* piof«*ijatMlM* ir blz 
d. Visą veriu*. kurie savo skettoiman remi* 
išpildys Darbinmka'’.

t J Visi skelbkite* “Dseblelnke” 
choras,
iš Wa-

Juozas KasinsEas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

802 Washington Blvd.

BALTIMORE 30, Md

Tel. Lexmston S5H
Limosinai dėl visokių reikalų. ’ 

Patarnavimas Diena ir Naktį

Naujas Katalikas — Užpe- 
reitą savaitę kun. Al. Klimas 
pakrikštyjo p.p. Kristaforo ir 
Halinos Daugirdų sūnų vardu 
Jonas. Krikšto tėvai — dr. 
Karvelis ir Marytė Peldžiūtė.

Padavė Pagalbos Ranką — 
Kazimieras Čirbulėnas, žinomas 
labdarys ir katalikiškos spau
dos rėmėjas, DP biliui praėjus, 

’’ jau atitraukė iš tremties 35 
i asmenis, užtikrindamas jiems 
butą ir darbus. Tai tikras E- 
vangelijos minimas Samarie
tis. Būtų gera, kad ir daugiau 
tokių atsirastų.

Ruošiasi — Tremtiniai —tau-
I

ir tinių šokių ratelis stropiai ruo- 
'šiasi prie savo parengimo. Ža
da duoti gražų muzikos, tauti- 

inių šokių ir liaudies dainų pro- 
Pr. gramą.

M
I

lapkričio 13 dieną yra priimta 
į Moterų Sodalicijas net 80. 
Tai gražūs skaičiai, kurie rodo, 
kad Mergaičių ir Moterų Soda- 
lieijos, savo veikime, lenkty
niauja su vyrais.

Rekolekcijas vedė vietos ku
nigai: kleb. kun. P. Strakaus- 

kun. Simonas Saulėnas 
Aloysius Klimas.

i 
t.

i

rlonSTS

“Our Aim Is To Satisfy' ‘
789 Centre Street Phones 8-0273-2193 Brockton, Mass.

C
x Florai Designs — Wedding

Fondas Auga
, Remiantis klebono kun.
Strakausko pranešimu, Naujos ---------------------
Brocktono Bažnyčios Statybos Skaitykite ir platinkite kato- 
Fondas yra išaugęs iki 113,- IBošką spaudą — laikraštį < 

vai. 268.20. Jis pamažu auga ir to- “Darbūrinką”! j-h,

Roko parapijos 
įvyko Bažnytinis 

išpildė,
Imildai, 

parapijos

BROCKTON, MASS.

ė * — |
^“Where Our Customers Sendj?

Their Friends” |

f East St. Tel. Walpole V
Seven 4

Flowers

Thomas F. Riley

Piumbing and Heating

47 Day Street

Noruood, Mass.
Civ Telephone: Norwood 7-0714U

buvo 
pri

laiką 
Inn”.

Visi
Koncertui 

skaičius

Cleaning — Pressing — Dyeing — Remodeling

For Call and Delivery Service Call

753 North Main St. Brockton 8-1482 Brockton, Mass.

Choro Koncertas
Gruodžio mėn. 4 dieną, 7 

vakare, Šv. 
bažnyčioje
Koncertas. Programą 
vadovaujant Seselei 
Seselei Elizabeth, 
choras ir rinktinis Bostono vy
rų choras, kuriam dirigavo žy
mus muzikas Rapolas Juška. 
Klausytojų buvo bemaž pilnu
tėlė bažnyčia; taipgi daug teko 
matyti ir svetimtaučių, 
žavėjosi koncertu, 
pasibaigus, žymus
balsų prašė kleboną kun. Pr. 
Strakauską asmeniškai, kad jis 
panašių koncertų suruoštų ir 
dažniau, nes broektoniečiai jau 

; senai tokių koncertų yra gir- 
X dėję. Visas pelnas, kuris siekė 
•£ not dnl 1 ’ ■ "

I a
net 300 dol., paskirtas Naujos 
Bažnyčios statybos Fondui. Po 
koneerto parapijos svetainėje, 
įvyko choristų jauki arbatėlė.

i i

Vega Baking C»„ Ine.

KLSTAIKANTS, INC.

Swedish Bakers.

Restaurateurs and Caters

t!

i! 
i!
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JajTheRerist |

SAY IT WITH FLOWERS’ ?

iCut Fk>wers and Potted
Plants

Member of Ftorists ’4

ITH. Norwood 0567
3BB Pteasant St

Tel. Stougbton 289RouL- 1, Noruood, Mass.

Tclegra]>h Delivery Assn.

FORD

Season’s Greetings

Sales — Servįce
Cars — Trucks — Parts

389 Warren Ave^ Brockton
Tel 9040 • 9745

Šv. Vardo Vyrę Brolija
Prisirašius daug tremtinių ir 

vietiniams suaktyvėjus, Brock
tono Šv. Vardo Vyrų Brolija 
žymiai sustiprėjo ne tik skai
čiumi, bet ir organizaciniu vei
kimu. Kiekvieną mėnesį yra 
suruošiama bendra Šv. Komu
nija ir susirinkimai, kurie yra 
dažnai paįvairinami, be eina
mųjų organizacijos pranešimų, 
dar aktualiais klausimais, pa
skaitėlėmis. Tai gražus ir pa
skatinantis pavyzdys dar neor
ganizuotiems 
tingai naujai 
kusiems.

Šiuo laiku
180 narių ir dar kiekvieną mė
nesį prirašoma vis naujų.

vyrams, o ypa- 
iš tremties atvy-

Brolija turi net

Rekolekcijos
Moterų ir Mergaičių Sodali

cijos rekolekcijos, prasidėjo-! 
sios gruodžio mėn. 5 ir baigtos!
gruodžio mėn. 8 dieną — Nc-I 
kalto Prasidėjimo Panelės Švč.i 
Šventėje, praėjo sėkmingai. 
Kiekvieną dieną klausytojų bū
davo virš 200.

Paskutinę rekolekcijų dieną 
buvo įrašyta naujų narių: Mer
gaičių Sodalicijos — 7, Moterų 
Sodalicijos — 12. Gi pirmiau—j

50 atvejais naujas

tai yra

Štai vienas puikus karas
Iš nebrangiųjų srityeje

Jūs rasite 1960 metų Ford* prikimšta praban
gos kokybių. Taip. Fordas vienintelis iš ne
brangiųjų karų turjs tokius dalykus, kaip tai: 
tykų 100 arklių jėgos inžiną... tykų sound- 
conditionod -važiavimą... “Fashion Car”. atro
danti pasakiškai gražiai. Be to, '50 m. karas 
duoda daugiau vietos atsiremti pečiams, is vi
so daugiau vietos kaip bile kuriame iš piges
niųjų karų.

’ r -

m your future... vHfH a

Taip, jūs rasite '50 Mara prikimšta surprtzais- 
Jūs rasite gumines minkštas paduškaites ir ne- 
nulinkstar’čius »pi ruolclius... šviečianti nauji 
upholstery medžiaga... nauji myktukai durims 
užrakinti tr atsidaro tik pirštų palytėjimu ir 
labai lengvai užsidaro... ekstra *‘weather-con- 
ditioning” 41 vietose... ir daug čia oeišskai- 
čiuotų dalykų, kurie prisideda prie prabangos, 
prie jūsų karo.

i! ' '' 1 1 ____ —
1 * ■’ •’ 
fc ■ ___________ : z

- 1' I>

Baltos padangos su extra mokesčiu.
Paimk ratą pas savo Fordo Oylert 'n paban. 
dyk koki *ur< stebėtina* T9-0 * or
das. Pajusk švelnų "R»td Ship” valiavima, 
Fordo b«mp • arasing svrtngtai... pajusk 35", 
lengviau kero sulaikymą st» Fordo Kiną-S'Z>: 
Slapčiai s. Taip, pavairuok 50 m. Fordą ir jus 
pamatysite. kodėl Fordas yra vienas 
puikiųjų karų pigesniųjų srityje.

Pamatyk;.. Išgirsk.
Ir Pajusk 
Skirtumą
Pas
FORDO DYLERĮ
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Mes Pasiilgstame Dievo

“Rasok, dangau, iš aukšty
bių, ir tegul debesys išlyja Tei
sųjį; teatsiveria žemė ir teiš
leido Gelbėtoją”. (Iz. 45:8).

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

Apie 700 metų pirm Kristaus atėjimo į šį pasau
lį Izaijas Pranašas jausmingai išreiškė nusikaltusios 
žmonijos pasiilgimą Atpirkėjo ir Išgelbėtojo, saky
damas: “Rasok, dangau, ir tegul debesys išlyja Tei
sųjį; teatsiveria žemė ir teišželdo Gelbėtoją”. Tai bu
vo šimtmečiais vartojama ir dažnai kartojama pasiil
gimo malda ypač tos tautos, kuriai Dievas pavedė pa
ruošti kebą pasaulio Atpirkėjui, sakydamas per Šven
to Jono Krikštytojo lūpas: “Taisykite Viešpaties ke
lią, kaip yra pasakęs Pranašas Izaijas. Darykite Jo 
takus tiesius... Taip kiekvienas kūnas išvys Dievo iš
ganymą”.

Dievas neapvylė nusikaltusios ir skurdą kenčian
čios žmonijos; Jis pažadėjo atsiųsti Atpirkėją ir Iš
gelbėtoją, ir savo pažadą išpildė, atsiųsdamas savo 
viengimusįjį Sūnų, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, į šį 
pasaulį, kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė 
iš Panos Marijos... “Jis pradžioje buvo pas Dievą,” 
sako Šv. Jonas. “Visa per Jį padaryta, kas padaryta... 
Jis buvo pasaulyje; pasaulis per Jį padarytas, bet pa
saulis Jo nepažino. Jis atėjo pas savuosius, tačiau sa
vieji Jo nepriėmė”.

Subedievėjęs pasaulis Kristaus nepažino, o iš
rinktoji tauta, “savieji” Jo nepriėmė. Pasaulis taip 
buvo nutolęs nuo tikrojo Dievo, kad nepažino savo 
Kūrėjo ir Išlaikytojo. Jo išrinktoji tauta nepriėmė 
savo Gelbėtojo, kurio taip godžiai laukė... O baisus 
nusikaltusios žmonijos nepaisymas ir juodas nedėkin
gumas! O nuostabus Dievo kantrumas ir gailestingu
mas! 0 begaline Jėzaus meilė!

Artėjant Kristaus Gimimo šventei, pasiruoškime 
nuoširdžiai priimti Jį ir drauge su Betliejaus Pieme
nėliais ir tolimų Rytų Išminčiais atiduoti Jam pri
klausančią dievišką garbę!

Dr. B. Patiltas, O. P.

Intelektualų maištas
George Orwell
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D&oja "Darbininkii" 
Už Prisuptas 1950 Metų 

Kalendorių

dūlamoje “pažangiojoje”! 
pusėje, prisideda prie at-| 
sispyrimo lengvabūdiš
kam optimizmui ir nepa
kankamai apgalvotam 
materializmui, primau
siančiam prie kairiųjų 
silpnybių.

PACIFIZMAS B 
PAŽANGA

“Pacifizmas” yra neaiš
ki sąvoka, kuria paprastai 
suprantama negatyvi lai
kysena, 
tarnybos vengimas, arba 
atmetimas karo kaip poli
tinės priežasties. Jeigu 
pacifizmas suprantamas 
kaip aklos jėgos atsisa
kymas, šitai teorijai gali
ma iškelti didelių prie
kaištą. Aišku, valdžia, vi
siškai atsisakanti jėgą 
panaudoti, yra išduota ki
tai valdžiai arba net pa
vieniams, ne tiek skrupu
lingiems asmenims. Tad 
griežtai vengiant jėgą pa
naudoti, pasidaro negali
mas bet koks civilizuotas 
gyvenimas.

Bet yra pacifistų, pa
kankamai inteligentingų 
tai suprasti, ir jie turi 
parengtą atsakymą, kuris, 
nežiūrint į kai kuriuos 
nuomonių skirtumus, by
loja maždaug šitaip.

Gyvenime visiškai tei
singa, kad taikingų žmo
nių vengimas aktyviai 
gintis betarpiškai varo 
prie to, kad valdžion atei
na tokie gangsteriai, kaip 
Hitleris ir Mussolini. Ta
čiau taip pat tiesa, kad, 
naudojant jėgą .negalima 
tikra pažanga. Ideali ben
druomenė yra ta, kur 
žmonės yra lygūs ir ben
dradarbiauja laisvai, ne 
iš baimės ar dėl ekono
miško spaudimo.

Šito tikslo siekia socia
listai, komunistai ir anar
chistai — kiekvienas savo 
keliu. Aišku, jis negali 
būti akimirkoje pasiektas, 
bet nuo jo vis tolstamą, 
kai karas pripažįstamas 
politikos priemone. Karo 
— kariavimas ir pasiruo
šimas karui reikalauja 
centralizuotos modernios 
valstybės, kuri sunaikina 
laisvę ir įamžina nelygy
bę. Be to, kiekvienas ka
ras kelia naujus karus. 
Jei žmonės moderniųjų 
ginklų naikinamos jėgos 
gal ir nebūtų visiškai iš
naikinti, tai šito proceso 
metu visvien tikra pažan
ga negalima. Kiekvienas 
karas turi tendencijos bū
ti dar brutualesniu ir 
žmogaus nevertesniu ka
ru, kaip prieš tai buvęs. 
Vis kuriame nors taške 
turime šį ratą pralaužti. 
Turime vieną sykį pradėti 
nuo taikingumo ir atmesti 
pikto piktu atlyginimo 
būdą.

Pradžioje piktas atrodys 
dar stipresnis tapęs. Bet 
tai yra kaina, kurią turi
me sumokėti už barbariš
ką paskutiniųjų 400 metų 
istoriją. Net kovą su prie
spauda turime kovoti tai
kiomis priemonėmis. Pir
masis žingsnis į išgijimą 
yra sutraukyti smurto ra
tą-

Prie pacifistinių rašyto
jų, kurie tai, kas aukščiau 
pasakyta, priimtų kaip 
savo pažiūrų išraišką, pri
klauso Aldous Hualey, 
John Middletonas Murry, 
miręs Mas Ploumanas, a- 
narchistas, poetas ir kri
tikas Herbertas Read ir 
eilė labai jaunų rašytojų, 
kaip Alės Comfortas ir 
D. S. Savagč.

Du mintyto jai, kuriem 
jie visi daugiau ar ma-

būtent, karo PAKALBĖKIME ATVIRAI

Is dienraščio "Manchester Eventng News"
(Tęsinys) už Chestertoną, turi

spręsti dar kitą problemą. 
Jie teisinga" tvirtina, kad 
mūsų kultūra žus, jei ne
atsinaujins morališkai, ir 
jie turi tiesos, paste
bėdami, kad papročių į- 
statymai, bent Europoje, 
turi remtis krikščioniš
kaisiais principais.

Tai reiškia, kad krikš
čionybė savo prigimtyje

viduri- yra nukreipta į “Anapus”, 
tuo tarpu kai socializmas 
krypsta į “šiapus”.

Faktas, kad rašytojai 
tokio rango, kai Maritai- 
nas, Eliotas, Reinholdas 
Niebuhras (kuriam gimi
niškas vokiečių religinis 
socialistas Paul Tillieh) ir 

į kiti jaučia būtinumą ne

iš-
Jo sąjūdis nepritraukė 

daug šalininkų, ir po jo 
mirties kai kurie jo moki
niai paklydo tarp Angli
jos fašistų, o kiti išgany
mą pramatė valiutos re
formoje. Bet jo mokslas 
esminiuose dalykuose ne
pakeistas, grįžta T. S. E- 
lioto knygoje “Idee einer 
shristlichen Gesellschaft”.

Susižavėjimas
niaisiais amžiais Chester- 
tonui ir Eliotui nėra jokia 
praktiška politika: jis y- 
ra tik simptomas to ne
smagumo, kurį jaučia 
kiekvienas jautrus žmo
gus, stovėdamas prieš mi- 
šininės civilizacijos žaidi
mą.

Bet krikščioniškieji min- tik domėtis dabarties po- 
tytojai, net ir realesnieji litika, bet ir atsistoti va-

ĮSIGYKITE VEIKALĄ 1$ LIETUVOS PARTIZANŲ VEIKLOS
VYTIS IR ERELIS

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

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

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

366 Mest Broadway, S®. Boston 27, Mas®

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

IR ERELIS”.

Vardas---------------------------- ---- , ____________ __ __ ___

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

Šis mano straipsnis spaudos ’ skleisti ir kitą lapo pusę, ki- 
puslapiuose pasirodys gana pa-taip sakant, padaryti tom tik- 
vėluotoi, tačiau taip įvyko ne rą sugretinimą.
iš mano kaltės. Lapkričio 26 d. Štai, įžymusis lietuvių tautos 
šias mintis pasiuntęs “Naujie- mokslo vyras, Prof. Vaclovas 
nų” dienraščiui, kaip atsakymą Biržiška. 1946 m., tremtyje, y- 
A. Pulkauninkui, prašydamas ra išleidęs "Lietuvių Rašytojų 
jas patalpinti to dienraščio Kalendorių”, kuriame Garbin- 
skiltyse. Deja, ‘"Naujienų” Be- gasis Profesorius kruopščiai 
daktorius. matyt, laikydamasis surinko ir patalpino žinias bei 
“demokratiško” principo, kad biografinius duomenis apie vi
jo redaguojamam laikraštyje sus rašto žmones, netgi nuo 
būtų spausdinami tik nešva- Stanislovo Svetkaus Rapolionio 
riomis tendencijomis persunkti laikų (1485 m.) iki šios gady- 
straipsniai, mano rašinio ligi nes. Tame Kalendoriuje Prof. 
šiol neatspausdino ir, matyt, V. Biržiška, padavęs apie mane 
neatspausdins. Toks, kaip ma- biografinius duomenis, užbai- 
tome, p. “Naujienų“ Redakto- gia apibūdinimą šiais žodžiais: 
riaus supratimas apie demo- j “...publicistas, novelistas, ben- 
kratiškos spaudos laisvę. Ką gi dradarbiavęs “Rytų Lietuvoj”, 
padarysi — tegul tęsia “Nau- “Lietuvos Aide”, “Žemaičių 2e- 
jienos” savo liniją ir toliau... imėje” ir kitur.” (Lietuvių Ra-

Prieš kurį laiką “Naujienose” šytojų Kalendorius, Patrijas 
pasirodė Algirdo Pulkauninko Leidyklos leidinys, pusi. 144). 
straipsnis, kuris buvo persunk-į Arba vėl. Pasisakydamas 
tos pagieža ir demagoginėmis prieš negražias tokių asmenų, 
mintimis, kuriuo, kaip beįma- kaip A Pulkauninkas, intenci- 
nant, buvo stengiamasi apjuo- jas ir nepagrįstus mano as- 
dinti grynai mane asmeniškai, mens puolimus, žymus žuma- 
Reikia pabrėžtinai pastebėti, listos, Dr. K. Sruoga, “Darbi- 
kad minėtos straipsnis buvo ninke” paskelbė straipsnį, ku- 
nukreiptos ne prieš mano ras- name, tarp kitų minčių, dėl 
tus ir ne prieš mano mintis, mano žurnalistinio darbo šitaip 
bet tik prieš mano asmenį. į pasisakė: “..kiek man yra ii-

Jis atsistojo ant aukšto pje- noma, Pr. Al. straipsniai spau- 
destolo, pasiskelbė save aukštu doje skaitytojų yra pirmoj ei- 
Mtoritettt ir apšaukė mane Kj skaitomi“. Taip pat Dr. 
žurnalistinio darbo gramafonu Sruoga pasisakė, kad manęs 
bei kitokiais jam priimtinais asmeniškai visiškai nepažįstąs 
pavadinimais. Tie žodžiai kar- ir per gyvenimą nė karto nė- 
tojasi veik kiekviename jo sa- ra manęs matęs, o savo nuo- 
kinyje.

Kad
ninko 
srityje,

įmonę susidaręs iš talpinamų 
išryškinus A. Pulkau- mano straipsnių spaudoje. Mi- 
autoritetingumą ji 
aš esu priverstos at-j Tęsinys 8-tame pusi.

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

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

UŽ KALENDORIUS — 1949 — AUKAVO:
Agota Zizminskas, Racine, Wisc.......................
K. Markūnienė, Worcester, Mass............... .......
A. Yankus, Detroit, Mich....................... . ..........
Joseph Namura, Waterbury, Conn....................
Rev. P. Vasiliauskas, Newton, Pa.....................
Petronėlė Balsavich, Brockton, Mass.................
Rev. V. Sadauskas, Donorą, Pa.........................
Rev. S. C. Musuras, Silver Creek, Pa................
Mrs. Samalis, CIeveland, Ohio ..........................
Ida Joniką, Brighton, Mass................................
Rose Baranauskas, Pittsburgh, Ra...................
M. Kasprienė, Montreal, Canada .*.....................
France Kalanta, Bayonne, N. J........................
A. Buiava, Phila., Pa...........................................
Mrs. E. PiucilI, Somerville, Mass.....................
Joseph Simakaitis, Brooklyn, N. Y....................
Mrs. M. Supranavage, Minersville, Pa..............
M. Juncius, Phila, Pa. .........................................
Walter Saunar, Rochester, N. Y......................... 
P. Balčiūnas, Brockton, Mass............................
A. Nakcerus, Hartford, Conn.............................
Mrs. M. Dereskavick, Du Bois, Pa....................
ij. Strazdas, W. Newton, Pa..............................
Jieva Kintienė, Oakville, Conn..........................
Ona Kankel, Waterbury, Conn..........................
Mary Sinkevich, Lawrence, Mass......................
Eva Gudaitienė, Hyde Park, Mass.....................
Mrs. John Ponis, Northampton, Mass...............
Margaret Arzulaitis, Scranton, Pa.....................
George Makstela, Jewitt City, Conn.................
Simon Alinskas, Westfield, Mass......................
Miss T. Misiūnas, Phila., Pa..............................
Vincas Vasiliauskas, Watertown, Conn. .........
S. J. Panilaitis, Watertown, Conn.....................
Mrs. Anna Stulgitis, Hardwick, Conn...............

UŽ KALENDORIUS — 1950 — AUKOS:
Kazimiera Kucborska, Bridgewater, Mass.......
G. Aleknas, Worcester, Mass.............................
Vladas Jakštas, South Boston, Mass.................
Ona Razulevičienė, Norwood, Mass..................

Į Adam Česnauskas, Brockton, Mass..................
šioje nimą Dr. K. Sruogos straipsnį, Mrs. Jieva Vaicekauskas, CIeveland, Ohio ......

Rev. J. J. Valantiejus, Waterbury, Conn. .......
Sisters of Jesus Crucified, Brockton, Mass......
Mrs. L. Kasilevich, Methuen, Mass....................
Bernardas Jurkevičius, Haverhill, Mass............
J. Petkus, Brockton, Mass. .............................
A. J. Shaukis, Haverhill, Mass...........................
Mrs. Armunas, Waterbury, Conn.....................

žiau yra skolingi, yra Tol- zuota bendruomenė yra 
stojus ir Gandhi. Bet ir verta pastangų, kuri bū- 
čia galima nustatyti ma- dama daugiau agrarinė, 
žiausia 2 kryptis: viena 
jų priima valstybę ir me
chanizuotą civilizaciją, ki
ta ją atmeta.

Savo ankstybesnėse pa
cifistinėse knygose Hus- 
ley perdeda, sakydamas, 
kad pikti metodai negali 
duoti gerų rezultatų. Vė
liau jis atrodo priėjęs iš
vados, kad politinė akcija 
yra savo prigimtyje pikta 
ir kad bendruomenei ne
bėra išsigelbėjimo; dau
giausia gali būti išgelbėti 
paskiri individai ir tai tik 
su religinės praktikos pa
galba.

Middletonas Murry pri
ėjo prie pacifizmo per so
cializmą; jo nusistatymas 
valstybės atžvilgiu yra ki- apsaugoti 

stybės panaikinti ir įžiūri, 
kad mašininė civilizacija, 
negali būti nei numesta į. 
laužą nei sunaikinta.

Vienoje naujai pasiro- LAIMES SALIS 
džiusioje knygoje “Adam ■
and Eve” jis prieina įdo- Tu esi man mieliausia pasaulyj, 
mios, kad ir ne neginčyti- Tu viena tik tauta iš tautų, 
nos išvados, kad visuotinė Kur esu, kur ilsiuos ar 
gamyba nėra joks pastan-| keliauju. — 
gų vertas tikslas, jei mes Ant širdies ir ant lūpų tik tu. 
p^ilaikom6 mašiną. irmas„
aukštai išvystyta pramo- Nakt) „ 

pagamins nebesunaudoja- 
mą gėrybių perteklių, ir 
pasidarys aštrios grumty
nės dėl rinkų ir ginklavi
mosi lenktynės, neišven
giamai turėsiančios baig
tis karu. Tik decentrali-,

kaip industrinė, poilsį 
daugiau vertintų, kaip 
prabangą. Tokia bendruo- Sisters of Jesus Crucified, Brockton, Mass. 
menė būtų savo prigimty-Mrs. E. Selens, Waterbury, Conn................
je taikinga ir nepravokuo- Joseph Žemaitis, Waterbury, Conn..............
tų agresyvių kaimynų už
puolimų.

Nors Herbertas Readas, 
kaip anarchistas, valstybę 
radikaliai atmeta, bet, 
keistu būdu nėra nusista-j 
tęs prieš mašiną. Jis tiki,1 
kad augšto industrinio į 
lygio galima pasiekti ir be 
centrinių kontrolės orga
nų. Kai kurie jaunieji pa
cifistiniai rašytojai nesiū
lo jokios programos ben
druomenei, kaip visumai,; 
bet pabrėžia, kad priva
taus individualumo reiktų

__ nuo valstybės 
toks. Jis nereikalauja vai- politinių partijų įsikiši-

A. Puodžiūnas.
(Bus daugiau)

* • • •— •• O<»MA4<Z0 K1 <Z4«ACl 14D4O0 V1014

Tavyje laimių begalė slepias. 
..Tavyje tik aš pilnas esu.
Neranda varttafiaasiojo žodžio 
Proga šia pavadinu tave — 
TU verčiausia už tūkstančius 

žodžių,
Mano laimės šalie, Lietuva!
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Jonas Liesunaitis, Waterbury, Conn..............
Mrs. S. Urban, Montague City, Mass.............
G. Mariošius, Springfield, Mass.....................
Z. Akstinas, Lavrence, Mass.........................
William Jarasitis, Charlestown, Mass..........
Vincas Blauzdiunas, Waterbury, Conn. ........
John Siupienius, Waterbury, Conn.................

^Francis Nenura, Worcester, Mass.................. 
Anthony Norkus, Brockton, Mass..................
Peter Yanukonis, Lawrence, Mass.................
Adolph Musick, Haverhill, Mass.....................
Pranas Kukauskas, Montello. Mass..............
Rev. P. Strakauskas, Brockton, Mass. 
Skupienė, No. Abington, Mass......................
J. Jasas, So. Boston, Mass. ..........................
A. Kaltūnas, Worcester, Mass.........................
Mrs. S. Balandis, Elizabeth, N. J....................
Mrs. Arina Redick, Worcester, Mass.
J. Uždavinis, So. Boston, Mass.....................
M. Norkūnas, Lawrence, Mass........................
P. Masiulis, Jamaica Plain, Mass....................
Mr. Ursula Greatchus, E. Pepperell, Mass. 
L. Valkavich, Hudson, Mass. .........................
Dominik Kiarsis, Brighton, Mass.............
P. Miliauskas, Montello, Mass........................
C Andrews, Weymouth, Mass.......................
Alexander J. Aleksis, Waterbury, Conn.........
Adomas Raudys, Lindėtu N. J. .... .................
Kazimieras Palulis, Athol, Mass...................
Veronika Džigas, Hudson, Mass.....................
A J. Zwiss, Greenwood, Mass........................
Franees Kaupės, Brookjyn, N. Y...................
J. Grinas, So. Boston, Mass...... . ..................
S. Buinauskaitė, Montello, Mass. ................
Martinas Petkivičius, Colltasville, Mass. ....
Impolitas Kantakivieius, VVorcester, Mass.
J. Pausis, Lewiston, Maine ....... ..................

Nuoširdžiai dėkojame už paramą.
... .. “Darbininko” Administracija
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I lankyti ir pamatyti gražiąją 
bažnyčią.

šia proga visus sveikinu su 
Kalėdų šventėmis ir linkiu lai
mingų Naujų Metų.

Kun. K. A. Vasys,
Klebctnas.
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Tėvą* Kazimieras 

Kapucinas

Puikiausia Kalėdų Dovana - 
Maldaknyge 

ATLAIDŲ ŠALTINIS

Gruodžio 2 d. įvyko metinis 
vietinio AL Tarybos skyriaus 
susirinkimas. Pers kaityta 
Claire Boothe Luce laiškas ir 
Šen. Brien Mac Mahon tele
grama, kur pareikšta nuošir
dus pritarimas lietuvių protes
tui prieš genocidą bei tautų 
žudymą, ypatingai dabar So
vietų Rusijos vykdomą. Prane
šimus iš įvykusio Visuotino A- 
merikos Lietuvių 
New Yorke padarė 

prisinntimu $3.75. Užsakymus siųskite: -M. Andrikytė ir J.
i Toliau sekė valdybos 
tiniai pranešimai.

Pirm. komp. A.
pranešė, kad 1949 metais Wa- 
terbury AL Tarybos skyrius 
sukėlė $2,500.00 Lietuvos lais
vinimo reikalams. Iš svarbes
nių šių metų parengimų buvo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas, VLIK’o at
stovo Prel. M. Krupavičiaus 
prakalbos, Tarybos piknikas ir 
$1000 auka V7AL Kongresui. 
Visi pranešimai buvo vienbal
siai priimti.

Valdybon 1950 met. buvo iš
rinkti šie asmens: garbės pirm, 
kun. Juozas Valantiejus; pir
mininkas komp. A. J. Aleksis, 
vice 
tas, 
nas 
rius 
sekretorius Marcelė Andrikytė; 
ižd. Stefanija Sopranienė; fi
nansų sekr. Petras Jokubaus- 

’ikas; iždo globėjai: Juozas Že- 
pareiškė padėką nor-jlabai nuoširdžiai palinkėjo nau-|

įvykusią konferenciją Bostone.
Susirinkimas išreiškė padėką 

p.p. K. Novikui ir Gasparui 
Pazniokui, Jr. už f<agaminimą 
pusryčių |»er tris mėnesius. Per 
būsiančius tris mėnesius sava
noriai apsiėmė Gasperas Paz- 
niokas, Jr., Juozas Pazniokas 
ir V. Crudziuskas gaminti pus
ryčius.

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

.Metinis I JAS I4A8 kuopos 
Susirinki nms(žiausių bažnyčių apylinkėje. 

Kad maldininkų nenuvargintų.
! įtaisyti visiems minkšti klaup-

Gruodžio 18. 19 ir 20 dieno
mis Aušros Vartų Bažnyčioje. 
Worcester. Mass. įvyksta iškil
mingi Keturiasdešimties Valan
dų atlaidai. Tai yra ypatingas 
Švenčiausiojo Sakramento gar
binimo laikas, proga prieiti 
prie šventų sakramentų ir įsi
gyti daug Dievo malonių. Čia 
bus irgi proga visiems pąmaty- 
ti naujai išdekoruotą bažnyčią, aukotojams už jų nuoširdumą, kas" prenumeratą, kad jis jus 
kur patraukiančios spalvos ža- gausias aukas ir parodytą di-;vėl galėtų lankyti po 2 kartus 
vi. auksas žiba ir žymiausių dėlę Dievo meilę. Lai Dievas į savaitę per visus ateinančius 
artistų paveikslai tiesiog kalba jums visiems šimteriopai atly- metus, 
į žmones. Tai viena dabar gra- gina. Dabar visus kviečiu atsi-

WORCESTER, MASS
Sausio 1 d., 1950 m.. 12 vai. 

dienos metu, tuojau |»o sumos, 
parapijos sve

tainėje įvyksta svarbus LDS 
108 kuojtos metinis susirinki- 

Gražiai ištaisyti Aušros Var- mas- šiam« susirinkime bus pa
tų Bažnyčią davė progą duos- daryti du svarbūs pranešimai, 
niųjų parapijiečių ir kaiminys-, suvažiavimų ir turėsite pro-. 
tės orietelių aukos. »os užsimokėti savo duokles už į

'ateinančius 1950 metus ir atsi-j 
Todėl šiuomi dėkoju visiems naujinti laikraščio “Darbinin-;

Į 
jtukai, kad patogiau ir ilgiau, 
ištesėtų pasimelsti prie Dievo j Aušros Vartų 
altoriaus.

i

DARBININKAS
366 VV. Broaduay, So. Boston 27, Mass.

Kongreso 
delegatai 

Trečiokas, 
narių me-

J. Aleksis

DARBININKO Administracijai:
Šiuomi siunčiu $3.75 ir prašau prisiųsti “ATLAIDŲ ŠALTI

NIS” sekančiu adresu:
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Wanatnaker’s Home Bakery
823 North Main St. TeL 8290 Brockton, Mass.
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Merry Christma*
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Prosperous New Year

PARK THEATRE

Montello. Mass.
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Your Pharmacy, Ine

G. A. Vose, Reg. Ph.

A. A. Mucci. Reg. Ph.

685 North Main St.,

Brockton, Mass.
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LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

Laikraštis "Darbininkas” per 
s*70 gyvavimą daug yra 
nuveikęs, daug yra jums, kaipo 

i katalikams ir lietuviams, pasi- 
į tarnavęs. Jis yra darbininkų 

t!.katalikų laikraštis, kuriuo gali 
ramiai pasitikėti kiekvienas ka- 

'talikas. kad nebus nuvestas į j 
j bedievių klystkeles.

}»i "Darbininkas” kovoja už dar- 
jifbininkų teises ir tikras, demo- 
♦ ’ i kratines laisves.
♦!i Kviečiami visi susirinkime 
♦I • skaitlingai dalyvauti. Taip pat 
!> i labai maloniai kviečiami nese- 
!>' niai atvykusieji iš tremtiesIi 
į 
♦2 
r*

i
I

THE BARGAIN CENTER, INC.
Krautuvė Taupiems Žmonėms

2 Washington St.

Federacijos Apskrities 
Suvažiavimas

Tą pačią dieną, parapijos 
svetainėje, 2 vai. po pietų įvy
ko ALRK Federacijos N. A. 
Apskrities suvažiavimas. Pir
mininkas Antanas Daukantas 
pakvietė kun. Al. Janiūną va
dovauti maldai.

Posėdžiui vadovauti išrinkta
(apskrities valdyba: pirm. A. 
Daukantas, vice pirm. A. Za- 
veckas, rast. B .Jakutis. Man
datų ir pasiūlymų komisija — 
V. J. Kudirka ir H. Plekavičius.

Sveikinimo kalbas pasakė 
kun. Al. Janiūnas, A. F. Knei- 
žys. V. J. Kudirka ir kiti.

Plačiai kalbėta apie Federa
cijos skyrių veiklos pagyvini
mą. Pavesta valdybai parašyti 
laiškus skyrių valdyboms ir 
taip pat kreiptis į dvasios va
dus, kad pagelbėtų skyrius su
organizuoti, kur jų dar nėra, o 
esančius sustiprinti, 
prakalbų ir paskaitų
tą; rengti apskrities išvažiavi
mą kitų metų vasarą.

Apskrities valdyba vienbal
siai išrinkta ta pati: pirm. A. 
Daukantas; vice pirm. A. Za- 
veckas; rašt. B. Jakutis; ižd. 
Jurgis Versiackas.

Suvažiavimas praėjo labai 
gražioje nuotaikoje. Visų pasi
ryžimas plėsti katalikiškąją 
akciją lietuvių kolonijose.

Labai Jaukus Susiartinimo 
Vakarėlis

, Tos pačios dienos vakare, pa-

broliai ir sesės atsilankyti ir su 
mumis senaisiais Amerikos 
darbininkais pirmąją Naujųjų 
Metų dieną kartu pabuvoti.

Juozas Glavickas,
108 kuopos raštininkas.

HORfOOD. MASS.

Vardas

Adresas r

zas Zitkauskas su žmona ir 
sūnum, Juozas Duoba su žmo
na, motina ir dviem dukrelėm, 
Algis Krikštolaitis su motina, 
Jonas Vaičiūnas, Povilas Vit
kauskas, Vadas Kamantaus
kas su žmona, ir Adomas Tu
mas.

•Kaikurie ne tik atsistojo, 
ibet ir tarė labai kukliai padė-

Rengti 
maršru-

$

•2iQuincy, Mass. ♦!

pirmininkai: Tarnas Ma- 
Jokubas Trečiokas, Albi- 
Kušlis; protokolo sekreto- 
Nelė Meškūnienė; koresp.

Al. Janiūną vadovauti progra
mai.

Kleb. kun. F. E. Norbutas, 
papasakojęs kaip prieš pirmąjį 
pasaulinį karą atvykę lietuviai 
kūrėsi Amerikoje, sveikino 
naujuosius lietuvius tremtinius 
ir linkėjo jiems sėkmingai įsi
kurti. Sveikinimo ir susiartini
mo reikalu kalbeles pasakė į-
vairių draugijų ir kuopų pirmi- kos žodelius, 
ninkai: V. J. Kudirka, Ieva 
Tvaskienė. H. Balutis, Jurgis sakė buvęs varg. 
Versiackas, M. Balutienė, Bro-.kauskas ir buvęs zakristijonas 
nius Kudirka. Visų tremtinių' Juozas Smilgis. p. Rakauskas

, --- L - . ..............................Vardu 
woodiečiams už davimą garan-jjam vargonininkui p. V. Ka
ti jų ir pagelbėjimą įsikurti p. j mantauskui geriausių sėkmių. 
Kazys Šimėnas. A. F. KneižysiPo tokio gražaus p. Rakausko 
sveikino Massachusetts valsti
jos Gubernatoriaus Paul 
Dever, valstijos DP komisijos, ! 
LDS ir “Darbininko” vardu.

Buvęs varg. Petras Rakaus- i 
kas ir jo žmona sudainavo du
etą. Jiems akompanavo naujas 
varg. V. Kamantauskas. Šeimi
ninkės pavaišino skaniais už
kandžiais. Pasistiprinus, nau
jieji iš tremties atvykę lietu
viai dainavo liaudies daineles, 
p. Jonas Vaičiūnas pritarė a- 
kordionu. Taipgi grojo akordio- 
nu ir p. Juozas Duoba.

Programos vedėjas kun. Al. 
Janiūnas iššaukė ir supažindi
no su iš tremties atvykusiais, 
kurie dalyvavo šiame susiarti
nimo vakarėlyj, būtent: Jonas 
Ridikas su žmona, Karolis 
Kvedaravičius su žmona, Pra
nas Bučnys ir jo tėvelis, Jonas 
Jakštys su žmona ir sūnum, i 
Pranas Zaranka su žmona, sū- ■ 
num ir dukteria, Povilas Tyla, 
su žmona, Kazys Šimėnas su J 
žmona ir dviem dukterim, Juo-

—

Taipgi trumpas kalbeles pa- 
Petras Ra-

d.,

šv. Vardo Draugijos 
Komunijos Diena

Sekmadienį, gruodžio 11 
šv. Vardo draugijos nariai ben-,rapijos svetainėje įvyko senes-
drai priėmė šv. Komuniją. Po niųjų ir naujesniųjų lietuvių 
šv. Mišių įvyko susirinkimas, susiartinimo pramogėlė, Fede- 
Kun. Al. Janiūnas, dvasios va-.racijos skyriaus vadovybėje, 
das, skaitė paskaitą ir rodė 
paveikslus apie Jėzaus Kris-lsiackas pradėjo programą. Pa- 
taus gyvenimą. 'aiškinęs tikslą,

Skyriaus pirm. Jurgis Ver-

DRS. Kas svarbiausia, jie pamatė, kad

daro

išlavintų telefono žmonių.daug
I

norėsi kitąsyk toli telefo-
>/j

ratorką,

u

“Kai

ne vien tik trobesiai ir įrengimas su- 

jų telefoną, bet žmonės —
♦

cr9

%
%

*

-
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Gerbiamoji Naujoji Anglija

K

pakvietė kun.

J ir p. Smūgio atsisveikinimo 
A. nuo pareigų, kleb. kun. F. E.

Norbutas abiem padėkojo už 
labai nuoširdų pareigų atliki
mą.

Šio susiartinimo vakarėlio 
šeimininkės buvo šios: Ieva 
Tvaskienė, Ona Smilgienė, R. 
Karnilienė, A. Pakarklienė, M. 
Balutienė ir A. Stadelninkienė.

Kun. Al. Janiūnas, baigda- 
fmas programą, dar kartą vi
sus pasveikino ir palinkėjo vi
siems Dievo palaimos, ir per
davė programą užbaigti Fede
racijos skyriaus pirm. Jurgiui 
Versiackui.

Programą užbaigus, dar ilgai 
nesiskirstė į namus, šnekučiavo 
ir dainavo liaudies daineles. 
Tai buvo tikrai labai jaukus 
vakarėlis. CSN.

“Aš norėčiau tau pasakyti, kaip mes esam 

dėkingi, kad tūkstančiai tavo žmonių paėmė 

laiko aplankyti mūsų naują Long Distance 

Centrą. Tu parodei, kad tau įdomu yra pa

matyti ir suprasti naują skrutulio sistemą ir 

nuolatinę iš jos naudą Naujosios Anglijos biz

niui ir bendrai visuomenei.

“Nes toks yra projektas, kurį mes vykdom 

Naujosios Anglijos gyventojams.

“Jie matė kiek telefoną yra pagerinęs tele

fonistės sknitulys tolimam pasikalbėjimui. Ir 

jie matė kaip stebėtinas greitis duoda jums 

tolimą susisiekimą kartais GREIČIAU KAIP 

KETURI A SDESTMTS-PENKIOS SEKUN-

nuoti, pašauk long distance ope

li ji atsilieps—kaip ir visada—drau

giškai, gatava jums patarnauti.“

INOHdlIU 0NV10NI M1N)
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Brangiausia Šaknis
Ginseng Šaknys tu
ri reputaciją kaipo 
švelnus sudrutinąs 
vaistas nuo nusilp- 
nėjusių nervų, nuo 
silpno skilvio ir tai
pogi geras nuo du-

sakoma, geras ir dėl 
varymo. Kiniečiai ir

sulio. Yra 
akmenėlių 
Korėjiečiai turtuoliai ir varg-

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

' siunčiam į namus.
ALEXANDER’S CO.

414 W. Broadvay
So. Boston 27, Mass.

I

DtL PASTATYMO PAMINKLŲ 
Atsilankykite pas

Gate Clty Mononent Co.
GRANITE MEMORIALS

821 W. HoIHs St, 
Nashua, N. H.

Norintieji pu mus atvykti, telefonuo.- 
kitę Nashua 4251. Traneportacija 

dykai, nežlOrint, kad nepirktumėte.

maitis, Antanas Sambūris, Juo
zas Bernotas; maršalka Jonas 
Jakštas.

Mėnesiniai Tarybos skyr. su
sirinkimai perkelti iš pirmo 
mėnesio penktadienio į pirmą 
mėnesio antradienio vakarą, 8 
vai., Nemuno svetainės patal
pose.

Lietuvos Nepriklausomybės 
32 metų sukakties minėjimas 
įvyks sekmadienį, vasario 12 
d., 1950 m., Šv. Juozapo audi
torijoj. Plačiau apie tai bus 
vėliau spaudoje pagarsinta.

K. S.

Albert ILBarker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944 

207 PARK BUILDING 
H’orcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass. j.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 6VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė—B. GailiūnienA,
8 VVinfield St, So. Boston, Mass. 

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

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

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

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

11 Springer St, So. Boston, Mass. 
Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnyti,

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas Drotokolu raAtininke

. 6V. JONO EV. BL. PA6ALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis,
21 Sanger St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis.
684 Sixth St., So. Boston. Mass. 

Prot. RaSt. — Jonas Glineckis,
, 5 Thomas Pk., So. Boston. Mass.
Fin. Rašt. — Aleksandras Tvaška,

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

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

787 Broadway, So. Boston, Mass

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio, 

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

te* pa* protoknl'j raitininkft

( The Brockton Ice and Coal Co.
I

Serving Brocktonians For Over

50 Years - Extends Another

MERRY CHRISTMAS

and Sincerly Hopes That 1950

Prosperous Year For Yču.

Will Be A Happy and



Penktadienis, Gruodžio 16, ’49
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vietinės žinios!
■■■■■■■■■——■■■■■■■■■Ba *

ŽINUTES

Mirimai. Gruodžio 14 d., mirė 
ilgai sirgusi, Šv. Margaretos li
goninėje, Veronika Sangailienė 
(Kondrotaitė), 61 metų. Kilusi 
iš Eržvilko 
koje 
liko 
ką 
pas
zą Kasparą, 187 Dorchester St

Laidojama iš šv. Petro parapi
jos bažnyčios, gruodžio 17 d., 
9 v. r., Naujos Kalvarijos ka
puose.

parapijos. Ameri- 
pragyveno 45 metus. Pa- 

sūnų Juozą ir seserį Moni- 
Matukaitienę. Pašarvota 

Laidotuvių direktorių Juo-

Krikštai. Gruodžio 11 d., bu
vo pakrikštytas Stepas - Juo
zas sūnus Juozo ir Pranciškos 
(Gaidamavičiūtės) Savickų, gy
venančių 29 G St.

_____________ _ _________ DARBINIKZAS
valgiais, $09.00 pinigais, $265.-
30 avalyne ir drabužiais, $182 
nuomoms, $21.95 kuru, $2.08 
vaistais, $10.00 patarnavimais 
įnirusiems.

šios draugijos išsilaiko iš ge
radarių aukų ir parengimų. Y- 
pač Kalėdų metu aukos labai 
reikalingos. Kviečiame priete- 
lius į pagelbą.

Be piniginės paramos, vin- 
centiečiai teikia moralę pagel
bą. Jie lanko namus, ligonines, 
ir gatvinius vaikučius.

Nauji AIDAI Nauja Valdyba

DAKTARAI

TeL AV 2-4026

1 M>.
Lietuvis Gydytojas 

495 Cotambia Rond 
arti Uphams Comer 
Dorchester, Mane.

Ofiso Valandas: 2—4 ir 8—8.

Remia šildymą. Parapijos 
namų apšildymui dar žmonės 
suaukavo $125.00, gruod. 11 d. 
Po $10.00 aukavo — Karolis 
Jankunevičius ir VI. Jakštas. 
Po penkinę: Feliksas Pažasis, 
M. Venis, Jonas Raškauskas. 
Kiti aukavo po $3.00, po $2.00, 
po $1.00 ir po mažiau.

Pasninkas. Gruodžio 24 d., 
yra Šv. Kūčių vigilija Šv. Ka
lėdų. Tą 
kyti nuo 
valgio.

7

SO 8-4478

Dr. Joseph F. Antanėlis
0PT0METRI8TA8

515 E. Broadway 
South Boston, Maso.

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
Battadianiai* nuo 2 Iki 8-tal.

Adventine talka. Kunigai 
skelbė, kad Šv. Petro parapijos 
bažnyčioje, gruodžio 23 d., 3:30 
v. p.p., ir 7:30 v. v. bus Adven
tinės išpažinties klausymo tal
ka. Jie ragino visus pasinaudo
ti proga. Prieiti išpažinties ir 
priimti Šv. Komuniją 
metu.

7:30 v. v. bus dar 
šv. Valanda, sakomas
las, ir bendras giedojimas.

Kalėdų

laikoma 
pamoks-

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Jiems

Šiuom tarpu 
didžiuose var- 

yra reikalinga 
— žmonių ge-

Yra gautas iš Vokietijos AI
DŲ žurnalo Nr. 25. Galima įsi
gyti “Darbininko” administra
cijoj. Norintieji įsigyti žurnalą 
turėtų paskubėti, nes jo gauta 
labai nedidelis skaičius.

Didžiausia Dievo Dovana 
Žmonėms

Sgt. Juozas Ziguloskis ir 
Juozas Lukoševičius buvo at- 

Šv. įtaisyti bažnyčioje langą drau- vykę iš Athol, Mass. ii- lydimi 
p. Onos Vaičiūnas aplankė lie
tuvių įstaigas.

stangas organizuoti jaunimą ir 
sportą; buvo pradėtas darbas

, Dėkojame 
riams, kurie 
per pereitus 
naujai valdybai širdingą para
mą, ir linkime jai geriausių pa
sekmių.

i f
I _

valdybai ir na- 
taip uoliai dirbo 

metus, pažadame
I 
1

«

Jung. Tautų Asamblėjos 
Pirmininkas Koncerte

dieną reikia prisilai- ’ 
mėsos ir nuo kitokio

i

Mišios bus laikomos 
Šv. Petro

Kalėdų
šiomis valandomis, 
parapijos bažnyčioje: 12, 6, 
6:30, 7, 8, 8:30, 9, 9:30, 10, 11, 
11:30; salėje — 12, 8, ir 9:30.

Nori darbo. Tremtinė nori 
gauti darbą bile valandomis, 
kad ir nevisą dieną ar nevisą 
savaitę.

Darbdavis gali šiuo reikalu 
pasiteirauti “Darbininko” 
ministracijoje.

ad-

Tel. 80 8-2805

Dr. L L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI

447 W. Breadway
So. Boatoft, Masu. 

omo vaLamdcmb!-^ 
Nuo 9 ryto iki 7 v»l. vakare.

Seredomta:- —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diang

Pagelbėkim. 
randasi žmonių 
guose. 
greita pagelba
radarių. Kad jiems pagelbėjus, 
geradariai kviečiami pranešti 
“Darbininkui”, BALFo skyriui, 
klebonijon, draugijoms ar ki
tan centran, kas turi šiems 
vargstantiems kambarį, butą, 
darbą, baldų ar drabužį. Rei
kalaują šių dalykų taip pat 
tepraneša 
rams. 
tiems. 
Dievo

suminėtiems cent- 
Pagelbėkim vieni ki- 
To iš mūs reikalauja 

ir artimo meilė.

SO 8-2712 Res. BIG «0U
Dr. J. C. SejRMr

LANDŽIUS
Lietuvis gydytojas Ir chirurgą*. 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparate 

Pritaiko akinius.

534 E. Brondway, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

1000 “Samariečių”. Gruodžio
d., tūkstantis šv. Vincento

A. J. NAMAKSY
Real Estate A 

Insurance
489 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Offico Tel. SOuth Boston 8-0988

4
Pauliečio labdaringos draugi
jos vyrų įvairių diecezijos pa
rapijų atstovų išklausė, Šv. 
Kryžiaus katedroje šv. Mišių, 
priėmė Šv. Komuniją ir pusry
čiavo Statler viešbutyje. Čia 
Arkivyskupas jiems pakalbėjo.

Šv. Vincento Pauliečio drau
gija, kurią įsteigė profesorius 
advokatas Frederikas Ozanam 
su šešiais kitais katalikais Pa
ryžiuje, 1833 metais, rūpinas: 
septyniais labdarybės darbais 
sielai ir septyniais labdarybės 
darbais kūnui.

Kaipo menką 
draugijų darbų 
skaitą šv. Petro 
pi jos

pavyzdį šių 
paduodu at- 

lietuvių para- 
šv. Vincento draugijos

veiklos. Bėgy 1949 metų, mū
siškių Vincentiečių grupelė iš
dalino reikalingiems: $691.57

Bes. 37 OrMe Street 
Weet Roxbury, M—,

TEL PA—7-1233-W

vei-

su-
So-

pa- 
Bū-

Ieško buto. Tremtinė su 
augusią dukra ieško buto, 
tų patenkinta gavusi nors kam
barį. Kas gali šiame pagelbėti 
tepraneša “Darbininkui”.

Piliečiai Susirūpino 
Knygynu So. Bostone

So. Bostono Piliečių Organi
zacija ir kitos organizacijos 
ieško tinkamos vietos So. Bos
tono Knygyno skyriui, 
dabar yra So. Bostono 
vių Piliečių draugijos 
W. Broadway 
Street.

Viešojo knygyno vadovybė 
turėjo susirinkimą. Knygyno 
skyriaus vadovybė 
kad dabartinės patalpos neuž
tenkamos — permažos. Vado
vybė jau seniai planavo ir ieš
kojo tinkamos vietos. Piliečių 
komitetas gelbsti knygyno va
dovybei surasti tinkamą vietą 
So. Bostone.

Šiame susirinkime dalyvavo 
ir adv. Jonas J. Grigalius, So. 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gijos pirmininkas.

Susirinkimas išreiškė padėką 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijai, kad pratęsė laiką su
sirasti kitą pastovią vietą kny
gynui.

kuris 
Lietu- 
name,

kampas E

pareiškė,

įvairūs skelbimai
REIKALINGAS tuojaus 

ras muzikas ir Chorvedis, 
rįs patyrimą vesti Chorą, 
vedęs doras Katalikas su

Tokiu pavadinimu praėjusį 
sekmadienį salėje po bažnyčia 
buvo suvaidintas įspūdingas 
religinis scenos vaizdelis, ku
rio tekstą iš anglų kalbos į lie
tuvių kalbą išvertė prel. Dr. K. 
Urbonavičius. Jo septyniais 
gyvaisiais paveikslais, giesmė
mis ir tekstu iš Senojo ir Nau
jojo testamentų pavaizduoja
ma, kaip žmonių gyvenime 
kia Dievo malonė.

Šį adventinį parengimą 
rengė Merginų ir Moterų
dalicijos, talkininkaujant Nu
kryžiuotojo Jėzaus seselėms 
mokytojoms, kun. Abračins- 
kui ir muz. J. Kačinskui. Scda- 
lietės pasirodė su balsingu cho
ru ir solistėmis. Gyvieji pa
veikslai : Angelo Gabrieliaus 
atsilankymas pas Mariją, Jė
zaus gimimas Betliejuje, Šven
toji Šeimynėlė, Kristus žmonių 
minioj, Mišios, Marija po Nu
kryžiuotojo Sūnaus Kryžiumi, 
Marija Dangaus Karalienė. 
Giedotas: Avė Maria, Magni- 
ficat, Tyli Naktis, Šventa Nak
tis, Gloria in Excelsis Deo, 
Pater Noster, Saldžiausioji Jė
zaus Širdis, Panis Angelicus, 
Stabat Mater, Salve Regina 
Coelitum arba Regina Coeli 
Jubila. Solo giedojo ponios: H. 
Žemaitis, P. Alakonis, M. Druz- 
dis, Antanėlis ir A. Šidlauskas. 
Duetu Sveika Marija giedojo 
ponios P. Alakonis ir M. Druz- 
dis. Chorui ir solistėms akom- 
ponavo muz. J. 
to, smuikininkė 
akomponuojant 
tei, du muzikos 
grojo smuiku,
kun. Abračinskas.

Salė buvo pilna publikos. Re
liginis montažas padarė vi
siems gilų įspūdį.

Čia pat Nukryžiuoto Jėzaus 
seselės turėjo savo rankdarbių 
parodėlę, kurioje atsilankiusie
ji pirkosi gražių dalykėlių.

Viso parengimo pelnas pa- 
' skirtas senelių moterų kamba- i . . ;no įrengimui 

Jėzaus Seselių 
Brocktone, Mass.

Sekm. guodžio 11 d., 
Vardo Draugijos nariai įspū- gijos vardu, 
dingai dalyvavo Mišiose ir ben
droje šv. Komunijoje 8:00 v.r. 
Šv. Petro bažnyčioje, So. Bos
tone. Kaipo Kalėdų dovaną Ar
kivyskupui Draugija nusiuntė 
dvasinę puokštę, 57 Komunijų. 
Susirinkime po Mišių nariai pa
sistiprino lengvais pusryčiais
ir pradėjo svarstyti Draugijos jį Tremtinių Suj si rinkimo 
reikalus. Buvo pranešta, kad 
yra fondas remti Katalikų Jau-i 
nimo Organizacijos krepšio ra-l šeštadienį salėje po bažnyčia 
telį. Iždininkas pranešė, kad įvykusiame Tremtinių Ratelio 
Draugijos nariai yra gausiai narių susirinkime padarė pra- 
aukavę įtaisymui bažnyčioje nešimus: valdybos pirmininkas 
lango Šv. Vardo Draugijos at- St. Lūšys, revizijos komisijos 
minčiai. Tam tikslui per kolek- pirmininkas Bričkus, lietuvių 
tas ir parengimus jau yra su- kultūros rėmėjų pirmininkas 
dėti $900.00 ir dar trūksta tik K. Mockus, BALFo atstovas 
$100.00. Po pranešimo kun. Matjoška, Eglutės redaktorius 
Kontautas pakvietė kalbėti Dr. B. Brazdžionis. Senajai Ratelio 
Petrą Kaladę, kurs ragino vy/ valdybai atsistatydinus ir jos 
rus su Kristumi žengti į kovą atsistatydinimą priėmus, iš- 
už tiesą. Nariai sutiko jo kalbą rinkta nauja Ratelio valdyba iš 
su dideliu pritarimu, 
rinkta valdyba, 
pirm. Jurgis 
(Hill); vice-pirm.

Buvo iš- 5 narių, būtent: Povilas Žičkus, 
kurion įeina: Edvardas Karnėnas, Andrius 
Aukštikalnis Keturakis, Stasė Lizdenienė ir 

Dr. Petras Juozas Vembrė; kandidatais:
Kaladė; iždin. Pranas ŠugždaAdolfas Juodka, Bronius Ba- 
rašt. Jeronimas Lesčinskas: jerčius ir Saudargas. Pareigo- 
patarėjai: Jonas Akunevičius, mis pasiskirstė: pirmininku Ed. 
Juozas Lesčinskas, Steponas Karnėnas (slaptu balsavimu), 
Mickevičius, ir Antanas Benze- vice pirmininku A. Keturakis, 
vičius. Kun. Kontautas ir visi sekretorium J. Vembrė, 
nariai širdingai dėkoja senajai 
valdybai, kuri (dabar sudaro 
patarėjus) atliko didelius dar
bus per pereitus metus pagy
vindama draugijos veiklą.

Vadovaujant Jonui Akunevi- 
čiui, buvo raginama kuo dau
giausiai vyrų dalyvauti mėne
sinėje Komunijoje ir remti pa
rapijos veiklą. Dėjo visas pa-

Revizijos

gyv. 
373 K St., tel. SO 8-6269 (val
dybos adresas). Dėl kitų parei
gų dar nesusitarta.
komisija patvirtinta senajame 
sąstate: Bričkus,
Balta.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas. Pirmininkavo prof. Kon- 
čius, sekretoriavo Pov. Žičkus.

Narys.

Matijoška,

Kačinskas. Be 
A".' Plevokaitė,’ 
L. Ramansky- 

kūrinius pa- 
Tekstą skaitė

Nukryžiuotojo 
Vienuolyne 

Edka.

Reikalinga Moteris Auklė

ge
tu- 

Ne
ge

rais paliudijimais, jaunas vy
ras gali kreiptis pas mane St. 
Vincent’s Rectory 260 N. 2nd 
Street, Rev. M. F. Daumantas, 
Girardville, Pa. (16-19)

Geras investmentas
Dorchestery netoli Colombia 

Station 2 geri namai 12 butų 
po 5 ir 6 kambarius su vonio
mis ir kitais patogumais. Meti
nės nuomos $3390. Kaina — 
$12500 — mažas įmokėjimas.

So. Bostone 6 šeimų po 4 
kambarius, baltos sinkos, karš
tas vanduo, gražiai atnaujintas 
namas už $3500 — mažas įmo
kėjimas.—

Daug kitų kitokių gerų namų 
parduoda —

Antanas Juknevičius
545 Broadway, So. Boston 

Tel. SO 8-0606 (16)

Turtingai šeimai renkalinga 
apie 50 m. amžiaus vieniša mo
teris prie šešių mėnesių kūdi
kio. Sąlygos geros: žiemos me
tu Floridoje, vasaros metu ne
toli Bostono; kūdikio motina 
lietuvių kilmės. Smulkiau tei- 

I rautis tremtinių informacijos 
biure. 545 E. Broadvay, So. 
Boston, Mass., arba tiesiog pas 
tos šeimos uošvius telefonu: 
Prospect 6-2469 (Mrs. A. Kas- 
per).

Lietuviškos Kūčios

8-3729 80 8-4818

LHtaaniM Fumiture Co.
MOVER8 — 
Insured and 

Bonded
Local A Long 

Distanee 
Moving

826 - 328 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

rengiamos prie bendro stalo ' 
Intemational Cafe, 315 West j 
Broadway, So. Boston, Mass., j 
pagal visas lietuviškų Kūčių , 
tradicijas. Stalas bus paklotas ! 
šienu, padengtas staltiesėmis, Į 
įvairiais Kūčių valgiais.

Maloniai kviečiami dalyvauti I 
visi lietuviai: senieji ir naujieji 
ateiviai.

Užsirašyti Kūčioms kviečia
ma iki gruodžio mėn. 20 d. 8 v. 
vakaro International Cafe. Ten 
pat ir smulkesne informacija.

Kūčios įvyks šeštadienį, gruo
džio mėn. 24 d. 7 vai. vakaro.

Kvieslys.

Skaitykitc ii platinkite 
katalikišką spaudą-**- laik
raštį “Darbininką”!

Casper’s Grožio Salionas
____ NUPIGINO

Ilgalaikį Sušukavimą
$10 vertes už $5.95 

(no kink ar frizz)
* * *

Experti.škas Plaukų dažymas 
natūraliomis Spalvomis

* * *

Įvairūs moderniški Šukavi
mai, pasirenkant iš grožio 

kultūros žurnalų.
% & +

Pagražinimo darbus atlieka
grožio expertai.

CAROLINE CASPER, Prop.
CASPER’S BEAUTY SALON

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

Tel. SO. -8-4645

10 d. Carnegie 
Yorke įvyko 

vienerių metų 
paminėti nuo 
Tautų Genera-

Gruodžio 
Hali New 
koncertas 
sukakčiai 
Jungtinių
linės Asamblėjos Univer
salinės Žmogaus Teisių 
Deklaracijos priėmimo. 
Paminėjime kalbėjo A- 
samblėjos pirmin i n k a s 
Generolas Romulo, Jungt. 
Tautų Organizacijos Gen. 
Sekretorius Trigve Lie ir 
Universalinės Žmog aus 
Teisių Komisijos Pirmi
ninkė Eleonora Roosevel- 
tienė.

Jung. Tautų Sekretoria
to kvietimu minėjime 
taipgi dalyvavo Lietuvos 
Diplomatijos Šefas Stasys 
Lozoraitis, lydimas Lietu
vos Pasiuntinybės Va
šingtone Patarėjo Juozo 
Rajecko. L.G.K.

GRABORIAI

S. Baraserkius ir Sūnus
Fanerai Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BAKASEVTČ1US 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

I
CASPER

FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass.

Joseph V.Casper
«■ (KASPGRA8) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną, ir Nakų 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. S0 8-1437

8Outh Boston 8-3960

YAKAVONIS
rTineral Kome

741 No. Main St.
Brockton, Ma»s.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. Brockton 8-1580

.1 Linksmiausių Šv. Kalėdų ir 
Laimingiausių Naujų Metų!

Mes parduodame vė
liausios mados aukš-
tos rūšies įvairius ba-
tus, kaliošus, Nylon
kojines ir šlepes. Kai-
nos prieinamos. Įsigy
kite tai prieš Kalėdas.

LAURICELLA’S SHOE STORE
375 West Broadway,.. So. Boston, Mass

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

1
Vincas Balukonis, Savininkas.

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

South Boston, Mass.j fcvv vvms vimnuj, irvein ■ t s įseri

W AIT T
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J.Waitt 
(^Vaitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Nakt) 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Bro^cton 3368

WAITKUS
FUNERAL HOMF

197 H’ebster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
(Notary Publlc)

Patarnavimas dieną Ir naktj 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas tr
iniausiomis kainomis.

Kainos , tos pačios tr | kitus 
miestus

Reikale Saukite; Tel. TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Eaat Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS

O. A. Za lėtokas, F. E. ZaletskM 
Graboriai Ir Balsam uoto jai 

- Patamavlmaa dieną ir naktj.
Koplyčia iermenima Dykai

NOTARY PUBLIC
Tol. 80 8-0815 

8Outh Boston 8-2608
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su įvairių tautų Kalėdų gies
mėmis. |

Buvo pagiedota angliškai (3 
giesmės), latviškai (1 giesmė), 
itališkai (dvi giesmės solo),

DARBININKAS__________________

Kanados Lietuviai Rašo
Pradžia 5-tame pn«l. šytojų, nei žurnalistų, tai. ma- \

8

Kukli, bet miela iškilmė nė vaidinimo scena. Tai buvo
Prie šv. Alfonso parapijinės didelis, gražiai sumanytas ir 

mokyklos yra Nekalto Prasidė- meniškai išpildytas gyvas Pra- 
jimo Švč. Panelės Mergaičių kartėlės paveikslas. Jo įspūdį 
Draugija. Šiai Draugijai vado- labai sustiprino mergaičių pa- 
vauja Seselės Kazimierietės.

Gruodžio 8.
giedota ‘Kalėdų Žvakelės’ gies-.

tos Draugijos mė. Buvo net graudu: daug siško

NELEISKIME UŽGĘSTI 
Lietuviu Kultūros Žiburiams! V 

Kultūros Žurnalo
AIDŲ 

PLATINIMO VAJUS 
Gruodžio, Sausio ir Vasario mėnesiais

Kas sielojas 
lietuviškąja kūryba, krikščioniškai - tautine kultūra 

tautos išlikimu ir Lietuvos laisve 
Skaito, remia ir platina 

VIENINTELĮ PASAULIO LIETUVIŲ 
MOKSLO, LITERATŪROS BEI MENO IR 

VISUOMENINIO GYVENIMO 
MĖNESINĮ ŽURNALĄ

AIDUS 
Kultūros Žurnalą Aidus 

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

redaktorius rašytojas 
Antanas Vaičiulaitis

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

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

AIDŲ
Prenumeratas ir aukas siųskite sekančiu adresu:

AIDAI, Kennebunk Port, Maine (U.S.A.)

estiškai (trys giesmės) ir lie-, tikiu, .bus skaitęs ir A. Pulkau- no manymu, visai logiška būtų 
tuviškai. IJetuviškai giedojo ninkas. -taip Išdaryti. .
“Dainos" choras, 1 
diriguojamas ir K. Praleikai a- jau ne tam. kad susidaryti re- Nepr. Lietuvoj, 
kompanuojant. Išpildytos “Ty- klaminį vaizdą, nes kiekvienas,' ................“
lioje naktyj” ir "Piemenėliams spaudą ir knygą mylįs žmogus, 
vargdienėliams” Naujelio 
“Galingas Dieve” St. Šimkaus, anksčiau minėjau.

Apie 
pročius 
ba kun. 
priminė 
žiaurią okupaciją, nurodė ru- nės ir visos lietuvių tautos pri- kęs taip ar kitaip.

pavojų vi- pažinti autoritetai: Prof. Vac-j Gi, iš tikrųjų, kas yra nuo- 
melstis, lovas Biržiška ir Dr. K. Sruo- sekliai sekęs tremtyje ėjusius 

laikraščius ir žurnalus, tas pui
kiai žino, jog mano “Talisma
no” Andriušis niekur nėra re
cenzavęs. Jį recenzavo kiti. Jų 
tarpe ir žinomas žurnalistas, 
pedagogas ir literatūros kriti
kas J. Jašinskas. Jis gi — sa
vo ilgokoj recenzijoj — apie 
mano pirmąjį debiutą yra pasi
sakęs gana palankiai, 
čiau Pulkauninkui tą 
pasiskaityti. Ji buvo 
ta “Mintyje” Nr. 60 
1947 m. birželio mėn.

Kaip matome, A. Pulkaunin
kas, vadovaudamasis savo blo
ga valia, sėja į spaudą tik me-

giedojo ninkas. ;taip išdaryti. Prieš dvidešimt
B. Jonušo I Šių porą |>avyzdėlių suminė- septyneris metus taip buvo ir

. .. . '•____ __ a_____ i_________ i ______:j_____ t

Tai tiek dėl A. Pulkauninko 
vis minimo kažkokio “išmeti
mo”. I

Prisimindamas tremtyje ma-1 
no išleistą pirmąjį bandymą —‘ 
novelių rinkinėlį “Talismanas”, 

jog Pulgis 
pasisa- 

i

ir tai jau seniai skaitė. Kaip ir
buvau pri-

kalėdinius lietuvių pa- verstas šitai įdaryti, kad su- 
papasakojo anglų kai- gretinus dvi priešingas nuomo- 
dakt. L. Mendelis. Jis nes. Ir, kaip matome, štai, vie- tas žmogus teigia,
visų Pabaltės tautų noje pusėje atsistoja visuome- Andriušis apie jį, esą,

komunizmo
‘ visus

kad Dievas išgelbėtų pasaulį ga su savo nuomonėmis, iš ki-
Visam pasirodymui sumaniai nuo bedieviškojo komunizmo, .tos — pats save autoritetu pri- 

* ‘ r be jo- pažinęs Algirdas Pulkauninkas.
Iš šio sugretinimo, manau,

globėjos dieną, buvo naujų na- kas negalėjo paslėpti riedančią siems *r prašė 
rių priėmimas. Priėmimo iškil- ašarą. 1
mė buvo bažnyčioje. Apeigas - inom -
atliko kun. kleb. L. Mendelis. vadovavo kun. dr. L. Mendelis.! Lietuviai sugiedojo, 
Priimtos 25 narės, kurių tarpe Pasibaigus programai, pasaky-abejojimo, geriau negu visi' 
pusė naujakurių. Visos, 
puošusios balta - mėlyna 
forma, priėmė Šv. Komuniją ir kučius su gėlėmis, kurios išsi
davė pasižadėjimus būti gero- skleis gražiais žiedais ir atneš 

vaisių, jei su lygia meile ben
dradarbiaus tėvai ir auklėto
jai. Aktorius J. Palubinskas

pasi- tos trys trumpos kalbos. Kun. ačiū p. Jonušai ir jau kiekvienas gali atatinka-
uni- P. Dambrauskas palygino vai-

mis, blaiviomis ir skaisčiomis 
katalikėmis mergaitėmis.

Parapijinės mokyklos teatras
Gruodžio 8 d. gėrėjomės sa

vo mokyklos vaikučių prieška
lėdiniu pasirodymu.

Programa susidėjo iš dviejų 
dalių. Pirmoji dalis buvo skirta 
mažesniesiems. 3-4 skyriaus 
mergaitės pašoko sniegulių šo
kį, o berniukai palinksmino 
svečius sniego diedukų šokiu. 
1-2 skyriaus berniukai su ati
tinkamais judesiais padainavo 
dzinguliukus, mergytės atliko 
draugių šokį. Vaikų darželio 
“studentai” dainavo Tremties 
lopšinę.

Vyresnieji, 5-8 skyrius, vai
dino “Gimė Karalius”. Matėme 
tris scenas: Erodo rūmuose, 
Piemenėlių stovyklą prie Bet- 
lejaus ir Betlejaus prakartėlę.

Visa programa buvo atlikta 
lietuvių kalba. Šokiai, dainos ir 
vaidinimas atlikta labai gra
žiai. Kostiumai ir scenos deko
racijos buvo taip pat gražūs.
Visus tikrai sužavėjo paskuti- morėje suruošė Kalėdų eglutę

jo chorui. Klausytojų buvo a- mas išvadas susidaryti, bei su- 
tpie 200.

• Buv. Tremtinių susirinkimas Į
Gruodžio 10 d. Lietuvių sa-Į 

■Įėję tarėsi mūsų naujakuriai.
Pirmiausia buvo duotas žo- 

padeklamavo tinkamą vietą iš svečiams. P. Raila, uolusis: 
Ch. Dickens. C. Surdokas kvie- lietuvių knygyno - skaityklos; 
tė visus į “Buv. Tremtinių 
Draugijos” ruošiamą Naujųjų' 
Metų dieną vaikų eglutę.

Visą paruošimą atliko mo
kyklos mokytojos, Sės. Kaži-; 
mierietės. Jų mes ir nematėme.!

j
Tačiau jos. lyg nematoma ran
ka. tvarkingai išvedė visus 
programos numerius. Attiku
sios savo darbą, mažesniuosius 
vaikučius perdavusios mamy
tėms, jos taip pat nepastebimai 
pasišalino. Kai salė dalijosi va
karo - teatro įspūdžiais mūsų 
gerosios Seselės jau meldėsi,... 
meldėsi už mylimuosius vaiku
čius, jų tėvelius ir. tur būt. už 
mus visus.

Lietuviai tarptautinėje Kalėdų 
eglntfje

Gruodžio 11 d. YWCA savo1I 
‘Tntemational Center” Balti-

195 Main St., Brockton, Mass.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

Rradan CmI Company DaH ANTHRACiTE

COAL — OIL

Office and Scales,

Lawson Coal i Grain
91 Ame* St., Company

A Great Name In Fuel”

EDGAR’S DEPT. STORE
9

TEL. — 1

i
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*• Tel. 1962 Brockton, Mass. j?
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LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
Atherton FurnitureCo.

Brockton, Mass.

^64 Ames St Brockton, Mass. 
I

I

. vedėjas, prašė juos 
knygyną skaitymu. 
Salės šeimininkas prašė nauja
kurius salę laikyti savo namais 

į ir pakvietė visus į Naujųjų! 
I Metų sutikimą. Svečiams gau- j 
'šiai paplota, o salės šeiminin
kui dar pridėta: mes. t. y. buv.i 
tremtiniai, labai dėkingi šeimi
ninkui už didelį palankumą, 
kurį iki šiol patyrėme; tačiau 
sale naudotis negalėsime, jei 
joje ras vietos tautos išdavikų, 
lietuviškųjų ruskių, vadovauja
mos organizacijos. Salės šeimi
ninkas patikrino, kad šiuo at
veju mūsų tikriesiems tautie
čiams nereikės skųstis.

Nutarta ruošti vaikų eglutę 
sausio 1 d. Ta proga bus gali
ma visiems pasidalyti Naujųjų 
Metų linkėjimais ir susipažinti, 
nes paskutiniais mėnesiais at
vyko daug iš tremties.

Iš p. Velžio pranešimo patir
ta, kad Baltimorės lietuviai 
senu papratimu 16 VASARIO 
dienai paminėti ruošia didelę 
puotą, į kurią gali sueiti ne 
toks didelis žmonių skaičius. 
Dėl to Valdyba įgaliota, kad, 
jei bus tinkamos sąlygos, su
ruošti tos dienos minėjimą, į 
kurį galėtų atsilankyti kiekvie
nas. Valdybai įsakyta tuo rei
kalu pasitarti su vietinėmis lie
tuvių organizacijomis.

Buvo pasiūlyta padaryti ben
dras kūčias. Nutarta jas su
rengti, jei atsiras bent kelios 
dešimtys norinčių.

Mok. Dūlys papasakojo, kad 
lietuviškosios šeštadienio mo
kyklos darbas eina gerai. Dar
bo sąlygas mokykla turi pui
kias, nes kun. dr. L. Mendelis 

j šeštadieniais šiam reikalui už
leidžia visą parapijos mokyklą. 
Pastoviai lankosi per 30 moki
nių. Iš šalies pridėta, kad, de
ja, ne visi tėvai siunčia vaikus 
mokytis lietuvių kalbos. Tokių 
yra ir buv. tremtinių tarpe. 
Tai jau nėra gražu. Senuosius 
gyventojus čia galima bent su
prasti, bet naujakurių nei su
prasti nei pateisinti negalima. 
Gaila ir, sakyčiau, gėda.

Susirinkime dalyvavo 
100 žmonių. Tai nemaža.

Ponija

prasti, kiek blogos valios slipi 
‘ A. Pulkauninko asmenyje ir 
kokiomis intencijomis jis tuos 
straipsnius rašė.

Be to, aš esu Liet. Žurnalistų 
i Sąjungos narys. Juodindamas 
'mane,. savaime aišku, A. Pul- 

Jkauninkas juodina ir visą Žur- 
pa 3^'naiistų Sąjungą. Jam, aš ma- 
aukomis. . .... ... .nau turėtų būti aišku, jog Są

jungos Centro Valdyba, susi- 
j dedanti iš senų plunksnos dar- lagystes ir demagogiją, kurias 
• bo veteranų, sugebėjo pasi- gal galėtų panaudoti kur kitur, 
rinkti Sąjungos nariais tokius tik jau ne į spaudos puslapius, 
asmenis, kurie žurnalisto var
do yra verti.

Įsismaginęs A. Pulkaunin
kas pasišauna pašnekėti ir visų 
spaudos skaitytojų vardu. Jis 
“apgailestauja”, kad tie “varg
šai skaitytojai” (jo išsireiški
mas) yra maitinami “išdraiky
tų minčių jovalu”, o laikraščių 
Redakcijoms — pataria mano 
straipsnius “daugiau cenzūruo
ti” (jau pats išsireiškimas la-! 
bai įdomus! Pr. Al.).

Čia norėtųsi p. Pulkauninką 
paklausti: negi jis mano, kad 
tie “vargšai skaitytojai” yra 
jau tikri vargšai, kurie nebetu-. 
retų savo nuomonės ir nebe-: 
galėtų Redakcijoms parašyti j 
savo pastabų, nurodant, kurių' 
autorių straipsnius jie mėgsta 
ir kurių nepageidauja? Taip, 
pat — negi Redakcijose sėdi 
jau tokie “gramafonai”, kurie 
nebepajėgtų atrinkti spausdin- 
tinų straipsnių, o būtų reika
lingi Pulkauninko pagalbos ir 
patarimų?..

Be to, savo straipsniuose ke
letą kartų A. Pulkauninkas 
stengėsi visuomenę įtikinti, kad. 
būk, aš buvau “išmestas” iš: 
Lietuvių Rašytojų Sąjungos.

Į tai aš noriu pasakyti, jog! 
tremtyje veikiančios Lietuvių i 
Rašytojų Sąjungos nariu aš 
niekad nesu buvęs. Tadėl, sa
vaime aišku, ir “išmesti” ma
nęs iš jos niekas negalėjo.

Atvykus man į Kanadą, kaip 
tik tuo metu, rašytoja M. Auk- 
štaitė, gavusi iš JAV-bių Lie
tuvių Rašytojų Draugijos Pir
mininko J. Aleksandravičiaus 
pavedimą, sušaukė suvažiavi
mą Montrealyje ir įsteigė Ka
nados Lietuvių Rašytojų Drau
giją. Tame suvažiavime man 
neteko būti, tačiau gavau raš
tą iš p. M. Aukštaitis, kuriuo 
buvo pranešta, kad į Draugi
jos narių sąrašą esu įrašytas 
ir aš. <

Į rašytojus aš nepritenduo-' 
ju, nes, ypač šiuo metu, kada 
net senieji kūrėjai turi padėti 
plunksnas į šalį, preciziškesnei 
kūrybai neturiu nei laiko, nei 
sąlygų, tačiau tos Draugijos 
nariu tebesu ir šiandien.

Nežiūrint to, laukdamas ant
rojo Kanados Lietuvių Rašyto
jų Draugijos suvažiavimo, puo-' 
selėju savyje mintį ir pasiūly-' 
mą, kad šioji Draugija būtų 
pavadinta ne vien tik rašytojų, • 
bet Kanados Lietuvių Rašytojų t. 
ir Žurnalistų Draugija. * | 

Kadangi šiuo metu Kanadoje - 
nėra didelio -skaičiaus nei ra-į

Siūly- 
recenziją 
patalpin- 
(297), iš 
4 d. ar kliedėjimas”

A. Pulkauninkas 
nį)...

Į pirmąjį A. 
straipsnį, kaip į 
bet kokio atsakingumo asmens 
išvedžiojimus, buvau nutaręs 
nieko neatsakyti. Tačiau A.
Pulkauninkas ir toliau nenuri- skaitydamas su jokiais 
mo. Savo

(tepasiskaito jog laikas būtų liautis p. Pul- 
ir tą straips- kauninkui su pamazgų pilsty- 

musi spaudoje ir pradėti raši
nėti pozityvaus turinio straips
nius.

Pulkauninko 
nutolusio nuo

Dėl šio žmogaus “autorite
tingumo”, kuriuo remdamasis 
jis vertina ir juodina kitus, pa
sisakau ne aš vie;ias. Neseniai 
yra pasisakęs “Naujienose” ir
dar vienas autorius, pasirašęs ainiuose. 
Kainu, straipsnyje: “Nuodėmė Baigiant norėtųsi pasakyti,

Jei jo pasaulėžiūrinės pažiū
ros ir skiriasi nuo kito, tai dar 
nereiškia, kad žmogus, nesi- 

etikos
pradėtąjį negražų dėsniais, per eilę laikraščio nu- 

darbą jis tęsė net keliuose ra- merių galėtų juodinti kitą žmo- 
gu-

Pr. Alšėnas

PABANDYKIT! PABANDYKIT!

apie

Parašė Jurgis Baltrušaitis 
Išleido kun. Pr. M. Juras, 1948 
m. “Darbininko” spauda. Kny
ga turi 270 pusi. Kaina $2.00.

15 Lietuvoje Soiaadytg 
Kunigų

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

DARBININKAS 
366 JftL Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

Naudokitės malonia šilima 
—be svorio—automatiškai 
duoda pageidaujamą tem
peratūrą per naktį.

PABANDYKIT!

Kožnai lovai tiktai Aiena 
antklodė pirkti, klot, 
skalbt, laikyt. Susitaupo 
labai daug.

PABANDYKIT!
Tik nustatyk kiek nori ši
limos—ir gulk. Turėsi ra
mų ir sveiką miegą. Gerai 
išbandyta, užtikrinta.

Yra visokiu spalvų: raus
vos, melsvos, žalsvos ir 
cedrinės. Lengvutės, skal
biamos. Taip, skalbiamos!

įsitikink kaip malonus poilsis nak
čia gali būti! 
Įsigyk GE Automatiškai šildomą 
Blanketą šiandien!

Twin - Lovom. 66 x 86 coliai
vienui • viena kontrole...........
(yra ir kitų modelių ir šaižų) Hmoketinai

BOSTON EDISON SHCPS

GIVE ELECTRICAL APPUANCES
BEST TO GIVE... BEST TO RECEIVE!

Ojma Sofurdays until Chrhlmas 8:30 AM f* 5:15 P.M
Atdara šeštadieniais Ugi Kalėdų »




