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Sunku konkrečiai pasakyti, 
ką galvoja nūdien prityrę, iš
prusę ir gabūs diplomatai, kai j 
jie stebi pasaulinę politinę pa- i 
dėtį, tačiau eilinis žmogus, sek
damas ir vertindamas dabarti- < 
nes apraiškas, pasakyčiau, jau- i 
čiasi tartytum skaitąs paka- , 
ruoklio užrašų bloknotą...

Kodėl? Nagi, tas biaurusis 
pasaulio pabaisa — komuniz
mas, pasakytume, tas mirtin
gųjų nuodų prisisiurbęs voras, 
jau senokai rezgia tinklą, ku
rį ruošiasi užmesti visam de
mokratiškajam pasauliui ir su
sisemti viską į savo pražūtin
gas rankas, o demokratai— ką 
gi į tai? Jie tyli ir laukia...

Štai, milžiniškoji Kinija — 
jau visiškai sudorota raudonų
jų. Visa eilė Rytų Europos 
valstybių, didžioji dalis Balka
nų — taip pat bebaigiama ga
lutinai įsiurbti į raudonąjį bu- 
čį. Ne be to, žinoma, kad nebū
tų komunistų varomas pra
gaištingas ir griaunamasis dar
bas ir visose, dar laisvose, val
stybėse...

Na, o du dideji ir priešingi 
viens kitam partneriai: Dėdė 
Šamas ir “tėvas” Stalinas, ką 
gi daro? Gi paskutinysis vei
kia be jokios atvangos, o pir
masis tyli, delsia ir netgi lyg ir 
padeda jam...

štai, šiuo metu skaitome sen
sacijas spaudoje, jog JAV ir 
Kanada savo laiku netgi da
vusios bolševikui išvežti urani
jų iš tų kraštų. Kiek anksčiau 
skaitėme, kad sovietams Didės 
šamo stiksą per-
davė net atomui skaldyti maši
nas. Ir dar daugiau, kai buvo 
tarp tų dviejų kraštų “broliški 
santykiai”, kai buvo bendro
mis jėgomis kovojama prieš 
nacizmą ir fašizmą, sovietiškie
ji “studentai” JAV-bių “moky
tojų” buvę mokinami, kaip elg
tis ir kaip naudotis radaro tin
klu...

Taigi, kai stebi, skaitai ir 
klausaisi apie tokius dalykus, 
tai eiliniam žmogui atrodo, jog 
toji “kupčystė” yra nei dau
giau, nei mažiau, kaip Dėdės 
Šamo pirkimas virvės pas so
vietus ir... jos nėrimas sau ant 
kaklo... ‘

Bepigu tam Stalinui, pasaky
tume, nes jis už pinigus ar už 
"nuoširdumą” — gavo JAV- 
bėse viską, ką tik panorėjo. Ir 
už tai jis dabar gali didžiuotis 
turįs atominę bombą***

Pagaliau, be minėtų apčiuo
piamųjų dalykų, kai prisireikė 
Stalinui patirti Dėdės Šamo 
kariuomenėj vyraujančias nuo
taikas, ir čia jam nereikėjo per 
didelių pastangų. Jis tai patyrė 
legaliausiu keliu. Kai susiriejo 
oro ir vandens laivynų vadai, 
“Tasso” atstovai prisirašė išti
sus tomus įspūdžių ir iš tos 
srities...

Įdomu, ar pagalvoja Prezi
dentas Trumanas ir jo vyriau
sybė, kad, tuo keliu žengdami, 
jie rieda tiesiai į prarają? čia 
nereikia būti dideliu pranašu, 
norint pasakyti, jog po gerų 
keistos metų likusį dar laisvą 
pasaulį ir pačias Jungtines A- 
merikos Valstybes ištiks lygiai 
tas pats likimas, koks dabar 
tiko milžiniškąją Kiniją. Žino
ma, jeigu bus iš jų pusės tai 
neryžtingai veikiama, kaip ligi 
šiol...
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Kitą savaitę išleisime 
tik vieną “Darbininko” 
numerį, būtent, penkta
dienio, gruodžio 30 d.

Kristaus Gimimo šven
čių proga sveikiname vi
sus ir linkime Kūdikėlio 
Jėzaus palaimos.

Kova Prie! Bažnyčia 
Vengrijoje

Vengri-Budapeštas
, oje vėl pradėta nauja 
iropagandinė kompanija 
)rieš katalikų Bažnyčios 
įierarchiją, ypač nukreip
ta prieš arkivyskupą Juo
zą Groesz ir Kolcmanovo 
vyskupą Popp. Vienuoliai 
pašalinami iš savo vie
nuolynų, ypač tų, kurie 
turi žemės nuosavybes, ir 
verčiami gyventi centrali- 
niuose. Kurie dirba ligo
ninėse, mokyklose, pašali
nami, kai tik komunistinė 
valdžia randa tinkamus 
žmones jų vietoms užimti.

Tačiau nežiūrint augan
čio teroro, pašaukimų 
skaičius didėja, tikinčioje 
liaudyje tikėjimas yra 
tvirtesnis, negu bet kada.

Jung. Yakt Yra 2,450,000 
Studentų

Denfeld Atsisakė Nuo 
Paskyrimo Europoje

VVashington — Admiro
las Louis Denfeld atsisa
kė nuo jam pasiūlytos U. 
S. Jūrų laivyno komen
danto vietos Europoje, 
aiškindamas šį savo žygį 
autoriteto praradimu lai
ke paskutinio ginčo dėl

Nubaustas Už Žiaurumus Nacinis a

Hamburgas, Vokietija— iššaukė nemaža ginčų. 
Britų karo teismas nu-!Tarp asmenų, kurie buvo 
baudė 18-ka metų kalė ji-, sukėlę fondą jam ginti 
mo hitlerinį maršalą, Eri-'advokatui, yra ir VVinston 

(________ o___ ___ chą von Manstein, už'Churchill.
karinių pajėgų °unifikaci-’ žiaurumus, kuriuos jis j- 
jos, kuris įvyko tarp ad-| vykdė atžvilgiu žydų, len- 
mirolų spalio 27 d. Tokiu kų ir kitų tautų laike ka- 

’ro. Jis buvo pripažintas 
kaltu dėl 9-rių žudynių, 
kurios, buvo įvykdytos jo 
vadovaujamos kariuome
nės laike paskutiniojo ka-'kalbėdamas Arlingtono 
ro žygio Lenkijon ir Rusi-j kapinių ceremonijose apie 
jon. (taiką, pareiškė, kad Jung.

Britų teismas pripažino (Valstybės turi būti pasi- 
Manšteiną kaltu, ----- — —•-----•----- •-
nesudraudė savo 1 
vaujamos kariuomenės ir 
leido žudyti belaisvius, 
lenkus ir žydus. Manstei- 
no procesas Britanijoje

I

būdu, jis sako, negalįs 
tinaamai atstovauti savo 
kraštą užsienyje. Nuo lap
kričio 15 d. adm. Denfeld 
yra atostogose ir svarsto: 
priimti kokią nors vietą, 
ar visiškai pasitraukti iš 
karinės tarnybos. v •

Jung. Valstybės Turi Būti
Pasiruosuslos

VVashington, D. C. — 
Prezidentas Trum anas,

New York — Skaičius
StudijuojapčiųJung^yal- ant šį^no

Atpirkėjas žmonijos;
Šiam Karaliui Visagaliui 
Nėr vietelės tinkamos. 
Piemenėliai paskubėkit, 
Dovanas Jam savo dėkit, 
Kaip pasaulio Viešpačiui.

Į menkutį jo tvartutį

BtyW[ - VHvetvzatuonr ir 
kolegijose metai iš metų 
auga. Šių metų rudens se
zone buvo užregistruota 
visose aukštesnėse moky
klose 2,450,000 studentų, 
tai yra 57,347 daugiau,, 
negu praeitais metais,’ 
tas sudaro virš 2% praė- h" mes draug skubėsime, 
usiųjų metų. Šiais metais Tam Karaliui savo valią, 

studentų skaičius padidė- Vis$ širdį dėsime, 
jo mažesnėse kolegijose, Viską Jam mes paaukosim 
technikos mokyklose ir h* su angelais giedosim: 
mokytojų kolegijose, o Garbė Tau aukštybėse! 
žymesniuose universite-.
tuose sumažėjo. Labiau-į 
šiai studentų skaičius nu
krito meno mokyklose. i

Anglies Kainos Kyla

Tautinė Saugumo Tary
ba pranašauja, kad Kalė
dų švenčių metu trafiko 
nelaimėse mirs 425 žmo
nės.

NorgdieYyaięii»ft8y«ta-z 
Jis šiandieną užvėrė-. 
Mes neklystam, pripažįstam, 
Jog tai Jis mus sutveri 
Koks tai džiaugsmas mums atė- 
Giedam Dievui Atpirkėjui [jo, 

•Ir šventai Jo Motinai.

Kristau Pone! Imk maloniai 
Tu kiekvieną už rankos;
Prie ugninės glausk krūtinės. 
Duoki meilės mums šventos! 
Teikis gimti nūn mumyse. 
Vienas karaliauk širdyse, 
Vesk į laimę amžiną. Amen.

Jungtinės Tautos Baigia Susitarti 
Dėl Apginklavimo Vakarų

PASIKĖSINIMAS IŠSPROGDIN 
TI AUTO UNIJOS NAMĄ

FBI daro investigaciją. - 
Įtaria raudonuosius

Detroit, Mich. — Neži
nomi piktadariai antra
dienį, gruodžio 20 d. š. m. 
padėjo tiek dinamito CIO- 
Automobilių Darbininkų 
unijos name, kad galėjo 
suarayu ne- u* tą namą, 
bet kaip policija sakė 
“pusę miesto bloko na
mų.”

Buvo pasikėsinimas nu
žudyti unijos prezidentą 
Walter P. Reuther ir jo 
brolį. Jiedu buvo šūviais 
sužeisti. Unijos preziden
tas sako, kad tai komunis
tų darbas.

Policija sako, kad dina
mitas nesprogo dėl to, 
kad detonatorius (sprog
dinanti šovinio dalis) ir 
šovinio sprogdinimo vam
zdelis neveikė kaip reikia. 
Tokiu būdu išliko daug 
žmonių nuo staigios 
ties.

VVashington, D. C. — Šiaurės Atlanto sutartį,ChicaTo, III. — Anglies 
cainos pakilo 50c už toną Dean Acheson, valstybės jau pilnai susitarė dėl ka- 
Illinois ir kitose valstijo- sekretorius, optimistiškai ro ginklų, kuriuos joms 
se. į pranešė, kad padarytas pristatys Jung. Valstybės

Kasyklų kompanijos sa- didelis progresas bendros pagal bendrą apsigynimo 
ko, kad jos turėjo pakelti apsigynimo progr a m o s programą. Tačiau su An- 
kainas dėl trijų dienų reikalu ne-komunistiniuo- gliją d»r tebevedamos dis- 
darbo savaitėje, kurią į- se vakarų kraštuose.
vedė John L. Lewis, ang
liakasių unijos pirminin
kas.

kusijos ginklų pristatymo 
reikalu.

Jis pažymėjo, kad visos
tautos, kurios, pasirašė j

KRUVINOJO KOMUNIZMO 
VADAI LIAUPSINO TIRONĄ 

STALINĄ

Prezidentas Trasanas 
Baigė Atostogas

Prezi-

Sidney Mayoras 
Rezignavo

Prieš keletą metų Japonijos 
cezaris Hirohito buvo taip ger
inamas to krašto žmonių, kac 
\ Tęsizys 2-rame pusL

kad jis(ruošusios apsigyni m u i, 
vado- j nes “kol suimti žmonės 
**“ *“ tebėra tamsumoje, jie ne

gali matyti mūsų drau
giškumo rankos”.

Prez. Trumanas neįvar
dijo Sovieti} Rusijos nei 
jos satelitų, tačiau iš jo 
kalbos buvo galima su
prasti apie ką jis kalba.

Susirūpino DP Laivais

jaudino radus užtrošku- 
sius savo du sūnus.

Kaimynas pasaukė poli
ciją. Motiną pavedė gydy
tojo priežiūrai. Spėjama, 
kad vaikai žaisdami suli- .. _
po j U didelę dMf 
darė. Toji deze užsiraki
na, kaip tik viršų nulei
džia žemyn.

V • —

Gub. Dever Dovanojo 
Bausmes 14

mir-

Sydney, N. S. — Mayo
ras D. Jack MacLean, ku
ris buvo areštuotas ir kal
tinamas žmogžudystėje, 
rezignavo. Jo vieton pa
skirtas mayoro pagelbi- 
ninkas Tony Gallagher.

D. Jack MacLean kalti
namas nužudymu Joseph 
MacKinnon, 65, balsuoto
jų registruotojo. Mayoras 
MacLean atėjo į teismą 
sumuštas.

VVashington 
dentas Trumanas po trijų 
savaičių atostogų, kurias 
jis praleido Floridoje grį
žo į Washingtoną. Prezi- BgL Va&iK 

gali bendrai sugyventi per dentas atskrido iš atosto- JOTU rnmio 
ilgus metus.” Taip, dvi gų lėktuvu į VVashingto- 
sesutės, I 
darbininkiją, 
venti 
daugiau gali pasigrobti nio penktadienio. Po to iš- 
turto ir daugiau išnaudo- vyksta Kalėdų šventėms į 

{savo gimtinę Independen- 
buvo užpildyti j Stalinui suvežtos dova- ce, Mo. ir ten išbus iki 

nos yra tai Judų - komu-’gruodžio mėn. 28 d.
nistų pinigėliai, pavergtų 
žmonių ašaros ir kraujas, 
kurio tiek daug praliejo mas atidėtas kitiems me- 
jo budeliai įvairiuose pa-: tams. Jie kaltinami są- 
vergtuose kraštuose, tarp’mokslu ir šnipinėjimu Ru
jų ir Lietuvoje. I sijos naudai.

Suvažiavusieji iš įvairių 
kraštų ir vietiniai komu
nistų vadai į Maskvą, Ru
siją, triukšmingai sveiki
no šių dienų žiaurų tironą 
Juozą Staliną, jo 70 m. 
amžiaus sukakties proga. 
Sovietų spauda, ypačiti žmonių savo naudai. 
“Pravda” T ‘ ~
liaupsinimo straipsniais.

Georgi M. Malenkov, po- 
litbiūro narys, tvirtai pa
brėžė Stalino pareiškimą, 
pasibaigus antrajam pa
sauliniam karui, kad “ka
pitalizmas ir socializmas

” Taip, dvi gų lėktuvu į Washingto- 
kurios pavergia ną, į kur jo kelionė tęsėsi 

gali sugy- tris valandas. Washingto- 
varžytis, kuri ne pasiliks iki prieškalėdi-

Coplon - Gubitčevo teis-

Bostono uosto interesų 
grupė turėjo specialų su
sirinkimą Bostono Ko
mercijos rūmuose ir pa
darė planus, kad būtų pa
daryta vieta DP laivams. 
Susirinkimui vadovavo 
Edwin C. Johson, Komer-

Prieš Kalėdas Gub. Paul 
A. Dever iš visų kalinių, 
nuteistų už įvairius nusi
kaltimus, parinko 14 kali
nių ir jiems dovanojo 
bausmes. Gubernatoriaus 
taryba užgyrė.

Iš tų 14 paleistų į laisvę 
10 buvo nuteisti už žmog
žudystę. Tačiau paleistieji 
į laisvę neturi pilnos lais
vės. Jie turi laikytis griež
tų taisyklių.

Iš pataisos namų išlei
do į laisvę 55 kalinius už 
gerą elgimąsi.

Tojb grupe pasiuntė at
sišaukimą į visus impor- 
terius, išvežiotojus, dar
bininkų organizacijas, ge
ležinkelius ir kitas intere
suotas grupes, kad ištuš
tintų uostus kaip galima 
greičiau ir padarytų vietą 
uostuose dėl išvietintų 
žmonių.

Vengrija Atmetė Jang. 
Valstybių Protestu

Praneša, kad Vengrijos 
komunistinė valdžia atme
tė Jung. Valstybių protes
tą dėl Robert A. Vogeler 
areštavimo.

Vengrija kaltina Vaka
rų jėgas, nes esą jos savo 
veiksmais sulaužę taikos 
sutartį.

Kalėdinės Lietuvių Radio 
Valandos Programos

Kūčiose, gruodžio 24 d. ir Kalėdų antrį dfaų, 
gruodžio 26 d.

šįmet Kalėdų švenčių proga turėsime dvi Kalėdi- 
programas. šeštadienį, gruodžio 24 d. (Kūčkme), 
1:15 iki 2:15 vai. po pietų, ir pirmadienį, gruodžio

nes
nuo
26 d. (Kalėdų antrą dieną), 12 vai. vidudienį.

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

Kūčiose, gruodžio 24 d., 1:15 vai. po pietų kalbės 
kun. Pr. M. Juras, LDS Centro pirmininkas ir p. Ed. 
Kalnėnas.

Kalėdų antrą dieną, gruodžio 26,12 vai. vidudienį 
kalbės Prelatas Dr. K. Urbonavičius.

Pasižymėkite dienas ir laiką, šeštadienį ir pir
madienį pasukite savo radio rodyklį ant 1230 kitacyc- 
les ir klausykite programų iš WESX radio stoties, 
Salėm, Mass.

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

UTHUAN1AN RADIO HOUR
366 W. Broadway Sa. Boaton 27. Magu

Tetephonai: SOuth Bosimi 8-6008 arto NOnroed 7-1446

Užtroskusius Dėžėje
Chevenne, Wyoming — 

Dešimties metų amžiaus 
David Wilson ir jo 11 me
tų amžiaus broliukas, 
Clinton, nesulaukė Kalė
dų. Juodu rado užtrošku- 
sius senos mados dėžėje.

Policija ir vaikų tėvai 
J. Disarro visur ieškojo 
dingusių vaikų, bet vel
tui. Motina, ieškodama ko 
tai stalčiuose, atidarė ir 
tą seną dėžę, ir kaip susi-



Penktadienis, Gruodžio 23, ‘49

v •mas džiaugsminga 
aplėkė Palestiną,

Kūdikėlio Jėzaus gimi- tik išsilaikyti savo soste, 
žinia Šimtai tūkstančių pabėgė- 

visą a-.!lių yra anoj Šventosios 
nų laikų Izraelio ir Arabų 'šeimynos padėtyje Egip- 
pasaulį. Tik baisiai išsi-te. Jie laukia šių laikų E- 
gando Palestinos valdo-'rodo mirties, kad galėtų 
vas karalius Erodas. Iš- ' be baimės grįžti į savo 
pranašauto Išganytojo gi- gimtuosius kraštus, 
mime jis įžiūrėjo pavojų gi laikų utikos mas.
savo sostui. Jo baimę del'tu matuoj*n^ naivūs 
sosto netekimo patvirtina KremliausJ Erodo mirįies 
jo išleistas Įsakymas is- laukimas v ar dėl to 
ckArcti visnc vvrifilrne Iv- . .. . __ ° ,bepasikeis Kremliaus kru- 

vinoji diktatūra, tariamo
ji proletariato valdžia. 
Jam mirus, jo vieton at
sisės kitas gal dar baises
nis žmonijos kraugerys. 
Todėl vienintelė galimybė 
pagreitinti pavergtų tau
tų išlaisvinimą iš Sovietų

jo išleistas įsakymas iš
skersti visus vyriškos ly
ties kūdikius iki dviejų 
metų amžiaus. Ir visa Pa
lestina buvo paplūdusi ne
kaltų kūdikių kraujuje, 
jų motinų ašarose...

Tarp daugelio Palesti
nos pabėgėlių Egipte lai
kiną prieglaudą rado ir 
šventoji šeimyna: Manja, sįj^’“*to^jos 'yra 
Juozapas ir Jų dieviškasis skįbj\.isu krikš«oniško- 
Sunus Jėzus Jie ęjzo Iio dvasini ir
gimtąjm krastan tik Ero- koncen-
dui mirus, kada praėjo ,Ja kovai^eš t ik. 
pavojus Išganytojo gyvy-L kųri ^ėsia vteai

Panašus likimas ištiko amon^a^- 
Lietuvių Tautą ir daugelį 
kitų tautų, kurios pateko mo į gimtuosius kraštus, 
šių laikų Erodo vergijon. mes sveikiname Jungtines 
Raudonasis Erodas yra 
nuolatinėje baimėje dėl 
savo kruvino sosto. Ir jis 
yra išleidęs įsakymą su
naikinti visus “liaudies

Penkių metų aklas berniukas, George Wood- 
row, Dearborn, Mich., džiaugiasi, atradęs tikrą 
Santa Claus, kuris jam padovanojo šunelį, kuris 
bus jo draugas ir vadovas, kai jis paaugs.

Laukdami greito grįži-• v • DĖL DP DOKUMENTŲ

Buvo Susirinkusi Kari jioty 
Konsistorija ■

---------------- Ik
DABARTIES PASTABOS

krūvas karo gnu-
Roma — Gruodžio 12 d. 

buvo susirinkusi Vatikane 
kardinolų konsisto rija, 
kurioje Šv. Tėvas Pijus 
XII paskyrė delegatus da
lyvauti Šv. Durų atidary
mo iškilmėse. Ta pačia 
proga Šv. Tėvas pasakė 
susirinkusiems kardino
lams kalbą, kurioje pabrė
žė, kad “tik Vienas Kris-j 
tus per Savo Bažnyčią 
gali suteikti pasauliui tik-į 
rą ir pastovią taiką“. Pra
nešė apie paskyrimą nau
jų vyskupų nuo paskuti
nės konsistorijos. Šv. Tė
vas paminėjo per tą laiką 
šiuos paskyrimus: 1 pat
riarchas, 12 arkivyskupų, 
92 vyskupus.

Šia proga tenka pami
nėti, kad patriarchu buvo 
paskirtas O. Alberto Gori 
Pranciškonas Jeruza 1 ė s 
Patriarchatan. Tai jau y- 
ra antras Pranciškono pa
skyrimas į taip aukštą 
Šventosios Žemės hierar
chijos vietą. Pirmą kartą 
šiai vietai buvo paskirtas 
Popiežiaus Pijaus IX 1847 
m. Pranciškonas Liudvik 
Pravi.

Jeruzalė jau nuo pirmų
jų krikščionybės amžių 
užima pirmą vietą dėl la
bai didelės krikščionybės 
istorijoje reikšmės kitų 
bažnytinių provincijų tar
pe. Todėl šv. Miesto vys
kupas nuo 449 m. nešioja 
patriarcho titulą.

juokdarys 
susigalvo-

įsilaužė į

šoferis nebeišken- 
į mane ir taria: 

mums,

bim didžiules 
vešių.

— Vokietis 
čia, kreipiasi

— Žiūrėk, pone, kas 
vokiečiams, padaryta!

— Tai ne mūsų darbas — at
sakiau.

— Jūs -galvojate, pone, kad 
tai padarė anglai?... Bet gi bu
vo daug bombonešių ir ameri
kietiškų — susirūpinęs pridū
rė vokietis šoferis.
— Taip! — atsakiau. Tai bu

vo mūsų bombonešiai. Tačiau 
ne mes sugriovėm jūsų mies
tus.

— Tai kas gi daugiau tą pa
darė? — klausia kaskart dau
giau susirūpinęs vokietis.

— Adolfas Hitleris! — trum
pai atsakiau.
— Ką? Hitleris sunaikino vo

kiečių miestus?...
— Taip tikrai buvo — pridū- 

riu. — Hitleris taipogi išžudė 
dešimtis tūkstančių ir civilių 
vokiečių.

— Kaip tai, pone? Iš tikrųjų, 
negaliu to suprasti...
— Palaukęs kiek jam sakau:
— Jūs turėtumėt išmokti gal

vot!... Kas gi tą bombardavimo 
pragarą užvirė, jei ne Hitleris?
— Ne mes, ne vokiečiai!... — 

tęsė toliau šoferis.
— Ne jūs? Ar tamsta girdė

jote. kada nors apie Goeringą, 
apie jo Luftwaffę? Apie tai. 
ką jis padarė pradžioje karo 
Varšuvai, apie bombardavimus 
1940 m. Rotterdamo, Londo
no?...

— Po geros pertraukėlės, pa
galvojęs vokietis atsako:
— Taip! Prileidžiu, kad 'taip 

buvo. Tačiau tie miestai buvo 
ne vokiečių...

Tuo pasikalbėjimas ir baigė
si. Pr. AL

Pradžia 1-me puslapyj
buvo laikomas, tiesiog, “šven
tu”. Eidami pro jo puošniuo
sius rūmtis, “japaškos" netgi 
pažvelgti į tą pusę nedrįsdavo, 
tai ką bekalbėti apie kokį “pri- 
silitėjimą” prie jo?...

Deja, dabar laikai pasikeitė. 
Hirohito japonams nebėra 
“šventas” ir, dargi, kaip spau
da praneša, kažkoks 
netgi apvogti cezarį 
jo...

Kažin koks vagis
Hirohito rūmus ir pavogė 150,- 
000 japoniškų jenų (ameriko
niškais pinigais išeitų apie 
$4,166)...

Manoma, kad vagis galėjo 
būti koks nors japonas, kuris 
gerai žinojo imperatoriaus rū
mų dislokaciją.

Tai gal pirmas toks atsitiki
mas japonų istorijoj.

•
Daug kam iš mūsų yra įdomu 

patirti apie nūdienę, nors ir ei
linio vokiečio, galvoseną. Apie 
tai įdomiai rašo amerikietis 
žurnalistas Edgar Ansel Mow- 
rer. Štai, jo žodžiai ir pasikal
bėjimas su vokiečiu:

Kariškas “džipas”, vairuoja
mas vokiečio šoferio ir skirtas 
amerikiečiams koresponden
tams, nuveža mus į vieną Ber
lyno priemiestį. Aplinkui ste-

Daug kas iš Europos at
vykusiųjų mūsiškių nesu
sigaudo dėl dokumentų. 
Pasirodo, kad po kokių 3 
savaičių ateiviui atsiunčia 
be prašymo tokį paso at
stoję ją: United Statės De- 

of Justice Im- 
_______ Imigration and Naturaliza- 
Ed. KarnėnasJtion Service Alien Regis- 

tration Receipt Card su 
asmens fotografija, var
du, pavarde, gimimo data 
ir asmens žymėmis.

Amerikos Valstybes, ku
rios organizuoja kovą 
prieš šių laikų Erodą, ir 
Šventąjį Tėvą, kuris, pa- 

_ _____ ___ ______ skelbdamas šventuosius 
priešus”, kurie sudaro pa- Metus, skelbia šventąjį 
vojų jo valdžiai. Jis sker- Karą prieš naują ateizmo j partment 
džia ne vien kūdikius, bet religiją — komunizmą. Imi^ratinr 
ir visus suaugusius, kadi

RUSIJA DAUG STATO 
KARO LAIVŲ

Burna Pripažįsta Komu- 
aistinę KHjįLondonas — Rusija sta

to tris 35,000 tonų karo 
laivus, aprūpintus nau
jausiais įrengimais, ir tuo 
pačiu laiku j 
statybą 1............ —.......~ , . . . .
kiaušių povandeninių lai-|ni pripažinimą is Burmos, 

kuri juos iki šio laiko 
skaitė tik sukilėliais.

Burmos užsienių minis-

Rangun’as, Burma —
.J. j paskubino į Gruodžio 17 d. Kinijos ko- 
1000 moderniš- | munistaį gavo diplomati-

vų. Nors šios žinios yra iš 
neoficialinių šaltinių, ta
čiau iš patikėtinų šaltinių.
Du iš trijų paminėtų laivų teris pasiuntė komunisti- 
jau yra karinės komisijos !nės Kinijos užsienių mi- 
apžiūrėti. Inisteriui Chou En-Lai te-

ilegramą, kuria jis pripa
žįsta komunistinę vyriau
sybę centrine Kinijos vy
riausybe, su kuria numa
to artimiausioj ateityje 
atstatyti tradicinius drau
giškus ir diplomatinius 
santykius, pasikeičiant di- 
plomat i n i a i s pasiunti
niais.I

Burmos

Iki šiol Rusija turėjusi 
šiuos karo laivus: iš Itali
jos gautą Giulio Cerare, ' 
Sewastopol ir Oktiabrska- 
ja Revoliucija, kurių kiek
vienas yra apie 24,000 to
nų. Povandeninių laivų 
skaičius iki šiol siekė 360 
ir šiais metais buvo už
planuota padidinti jųt 
skaičių 100 naujų pov. lai-'- Burmos Sąjunga yra 
vų. Iki 1951 metų turi bū-'pirmoji iš nekomunistinių 
ti Įvykdytas 5-kių metų;kraštų, kuri pripažino
jūrų laivyno planas. ku-'Peipingo komunistinį 
ris turi duoti 1000 jau pa-,Mao-Tze-Tungo rėžimą, 
ruoštų operacijoms po-1----------------
vandeninių laivų. 400 iŠ jų! Mielas Tautieti, ar paauka- 
bus paskirta Tolimie-h’ai tremtiniams? Atlik pareigą 
Šiems Rytams, 300 Balti- Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, 
jos jūrai, kiti Juodajai iri Auką siųsk: 
Baltajai jūroms.

Tokios žinios buvo pa
skelbtos britų laivyno 
metraštyje.

■Auka siusk:

United Lithuanian Relief 
of America. Ine.

105 Grand Street.
Brooklyn 11. N. Y.

Toliau, Amerikon atvy
kęs išgirsti, kad, norint 
po 5 metų Amerikos pi
lietybę gauti, reikia gauti 
pirmuosius dokumentus. 
Tam reikalui reikia išsira- 
žydinti ir užpildžius atgal 
nusiųsti blankas taip pat 
anuo jau anksčiau minė
tuoju adresu, — žodžiu, iš 
vietinio Teismo. Tas blan
kas, turįs 24 14 38 
klausimus su puslapio ins
trukcija, vadinasi Appli- 
cation for a Certificate of 
Arrival and Preliminary

Form for a Declaration of 1 
Intention.

Be to, kiekvienas ateivis 
privalo, kaip dar Vokieti
joje Grohne buvo aiškin
ta, atvykęs Amerikon, du 
kart metuose apie savo 
buvimą valdžiai pranešti: 
gruodžio 1 d. ir liepos 1 d. 
— vadinasi, kas pusmetis.

Kalbama, kad po 5 me
tų būsią net egzaminai į 
Amerikos piliečius, kur ir 
anglų kalbos mokėjimas 
teks įrodyti. Budrumo or
ganai, suprantama, stebi 
ir ateivio gyvenimą ir jo 
elgseną.

Amerikoje ir tiek tų rū
pesčių dėl dokumentų. 
Kas kita buvo Vokietijoje 
hitleriniais laikais arba 
dabar pavergtojoje Lietu
voje ar visoje T. Rusijoje. 
Tose šalyse žmogų nuo 
galvos ligi kojų apdoku- 
mentuoja Ir nevienodomis 
klasėmis suskirsto, kad 
ten žmogus ir pajudėti bi
jo — bijo ir savo šešėlio, 

i M. Vieškelifimas.

SSNJM Vertės VNms 
Verslą Paliko t Darbi- 

lunkams

Jau Išėj# Vaikų Laikraštis 
"EGLUTE" Nr. 1

Fund

FO5M RUBBtR SEATS — Ali fUSO Ford pa»*enger can have tkis 
ncw front scat '•pring crmstmrtiou wttti a one and onc-qnarter tnch pad of 
foam nibber which provides iacreascd ridini comfort Thc ncwest type of 
non-«ac scat springs efimmaOes thc old-style eoii springs and gi ves additkmtl 
foot room nndcr the frent scat for nar aeut passengen.

PARODYKIME GAILESTIN 
GUMĄ

Šventų Kalėdų ir Naujųjų suteiktą pagelbą ir parodytą 
Metų proga nepageilėkime au-'širdies jautrumą dar kartą 
kos mūsų vargstantiems tau- nuoširdžiai savo ir mano vai- 
tiečiams tremtyje. Aukokime kūčių vardu dėkoju. Teužmo- 
visi. Mūsų aukos išgelbės dau-zka Jums Visagalis Dievas šim- 
gelį iš labai sunkios būklės, teriopai!” 
Kokį gailestingumo darbą Jūs 
atliekate savo nors ir kuklia , 
auka parodo laiškeliai, gauna-į 
mi iš šelpiamųjų. j

Kun. Šarka (Grohn-Bremen), 
pereinamosios stovyklos kape
lionas š. m. lapkričio mėn. laiš
ke rašo:

“Nuoširdžiai dėkoju Jums 
savo ir visų lietuvių vardu už 
mums laiku prisiųstą labai ver
tingą paramą. Sušelpti mate
rialiai sulaikytieji dėl emigra
cijos Grohn pereinamosios sto
vyklos tautiečiai pajuto ir mo
ralinį sustiprėjimą, pajuto kad 
jie nėra palikti vieniši, kad y- 

lietuviai, 
juos šel-:

j

I

Boston, Mass. — Šiomis 
dienomis mirė Elroy W. 
Houghton, gyv. Brookline. 
Jis buvo 
Bostone, 
$500,000. 
mentą, kuris yra įduotas 
teismui, jis tą biznį pali
ko 6 savo ištikimiems 
darbininkams.

Visas Houghton turtas 
yra įvertintas $700,000. 
Sakoma, kad giminės ne
sipriešins jo testamentui.

vilnos biznyj 
kurio vertė 

Pagal jo testą-

Nubadė $20001 Nedavi
mu Užtektinai Stigmos

f”

Su dėkingumu Jūsų 
(pas.) I*. Vasylhmfts, 
Lietuvos smuikininkas 

tremtyje”. 
Iš šių laiškų, kokių mes gau

name šimtais, Jūs matote kiek 
daug gero padaro Tusų aukos 
ir gailestingumas. Tat pasiųs
kite auką savajam tautiečiui ir 
artimui paremti. Aukas siųs
kite:

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine.

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Avė Maita Valanda
Pirmąją šv. Kalėdų dieną, 

gruodžio 25 d. vakare per 
lietuvis WMEX radijo stotį — 1510 
kuriam

Boston, Mass. — Teisė
jas Jacob Lewiton nubau
dė Jerry Capodilupo, na
mų savininką, gyv. Leve- 
rett St., už nedavimą už
tektinai šilumos 35 gy
ventojams, gyvenantiems 
jo namuose 345-351 Char- 
les St. '

Nubaustasis apeliavo.

________VIZh8V6

bos transliuojama speciali Ka
lėdų programa, kurioje bus 
dramatizuotu būdu pavaizduo
tas Kristaus gimimas ir Jo ap- 

šiai programai ruo
ši

bus jrerduodama, 
kitoms, per 388

ra užjūryje broliai 
kurie jais rūpinasi ir 
pia”.

Tos pat stovyklos 
muzikas Vosyliūnas.
jau keli mėnesiai kaip emigra
cija sulaikyta š. m. lapkričio 
mėn. 17 d. laiške mini:

“Už duosnų Tamstų man pri- linkvbės. 
siųstą maisto siuntinį, kurį lai- šiamasi jau trys mėnesiai, 
mingai gavau, iš visos širdies^ programa 
dėkoju. Tai didelė paguoda mū-J prisijungus
sų sunkioje viltį palaužiančioje Jung. Valst., Kanados. Alas- 
padėtyje. Su Dievo pagelba iš-(kos, Kinijos ir Filipinų stotis, 
silaikysime. kaip kad iškentė-,Tai bos labai įdomi programa. 

*jome iki šiolei, o Tamstoms Už Pasiklausykite.

Paskučiausiomis dienomis ką 
tik išėjo iš spaudos seniai lauk
tas vaikų laikraštėlis “Eglutė“ 
sausio mėn., 1950 m. Nr. 1. 
Tai puiki Kalėdinė dovana vai
kučiams; taip pat ir suaugu
siems yra ko pasižiūrėti.

Visų pirma laikraštėlis at
kreipia į save visų dėmesį savo 
išviršine išvaizda: gražiai iš
leistas, gražūs, dail. P. Osmols- 
kio piešti, viršeliai su Kalėdų 
vaizdais. Įdomus turinys, gau
siai papuoštas kalėdiniais vaiz
dais. Čia ras vaikučiai gražių, 
jiems pritaikintų eilėraščių, pa
sakų. apysakų ir kitokių juos 
dominančių dalykų. Taisyklin
ga, sklandi lietuvių kalba, kas 
yra begalinės reikšmės mūsų 
priaugančioms kartoms.

Laikraštėlyje bendradarbiau
ja : A. Vaičiulaitis, J. Kuzmic- 
kis. Vyt. Tamulaitis. Jurgis 
Jankus ir kiti.

Laikraštėlis normalaus kny
gos formato, 32-jų puslapių. 
Redaguoja įžymus mūsų poe
tas Bem. Brazdžionis, leidžia 
Lietuvių Kultūros Institutas. 
Metinė prenumeratos kaina: 
Amerikoje $3.00; kitur—$3.50. 
Atskiro numerio kaina 30 cen
tų. Užsisakyti ir raštus siųsti 
galima šiuo adresu: B. Braz
džionis. 107 Concord St.. Law- 
rence. Mass.
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Brangiems ir nuolatiniams 
mūsų geradariams Lietuvių 
Dienos. Lakewood Park, š. m. 
rugp. 15-tos pelną $400. mums 
aukojusiems per kunigą K. 
J. Rakauską nuoširdžiai dėko
jame.

. Belaukdamos brangių Kalėdų 
Švenčių tą gausią auką priė
mėme su didžiausiu džiaugs
mu ir dėkingumu. Dėkingumą 
reikšdamos nuoširdžiai 
mės už aukų davėjus, aukų 
tikslo sumanytojus ir visus, 
kurie darbu, gera valia, šiokiu, 
ar kitokiu būdu prisidėjo prie 

. šio krikščioniškos meilės dar-

melši-

bo.
Kūdikėlis Jėzus 

jums šimteriopai 
malonėmis už jūsų 
;r mūsų kongregacijai palanku
mą.

Šv. Kazimiero Seserys, 
Juozapo Marijos Viloje.

teatlygina 
gausiomis 
gerą Širdį

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
Lietuvos Diplomatijosi

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

šefas Stasys Lozoraitis ir gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 
Ministras Wa- stiprus patarėjas.

P.
mėn.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką žodyną,Žadeikisj
13 dieną j kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
Valstybės; ‘

Pad ė j ė j o

Lietuvos 
shingtone 
gruodžio 
buvo priimti 
Sekretoriaus
George W. Perkins. Pasi
kalbėjime dalyvavo taip 
pat ir p. G. Frederik Rein- 
hardt, einąs Rytų Euro
pos skyriaus direktoriaus 
pareigas.

Ankščiau Min. S. Lozo
raitis padarė vizitus p.p. 
Leewellyn E. Thompson, 
Valstybės Sekretori aus 
padėjėjo
Fred K. Salter, Pabaltijos 
valstybių skyriaus virši
ninkui ir Stanley Wood- 
word, protokolo šefui.

pavaduotojui;

6 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
3kaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Bfoadwoy So. Boston 27, Moto.

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

Vaidas .... .
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Publlshed Seml-Weekly except holiday reeks, when tesued vreekly 
•AINT JOtEMTt LtTHUANIAN^R. C. ASSOCIATiON OF L ASO R 

■nterad aa aecond-claas matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston.
Maaa. under the Act of March 3, 1870.

Aoeeptanes for malllng at special rate of postas# provlded for ta Becttan 
1103. Act of October 8, 1017 authorized on July 12, 1918.

SUBSCRIPTION RATES
Domestic yearly ___________  85.00
Domestic once per week yearly 83.00
Forelgn yearly ______________ 85-50
Foreign once per veek yearly |3.50

Šventuosius Metus Pradedant džia ten lietuviui nei iš J Kg-* 
vietos pajudėti. Be to pats
R. Kataliku tikėjimas ten ♦

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams_________ 85.00
Vieną kart savaitėje metams__83.00
Užsieny metanu ___________  85.50
Užsieny 1 kart aav-tlj metams 88A0

DARBININKAS
866 West Broadway. South Boston. Mass

Telephone: Redakcijai — SO 8-6608; Administracijai — 80 8-2680

šių metų kūčių vakarą m. eiliniai Šventieji Me- 
esame ne tik Kristaus Už- tai iki šiolei kartojasi kas 
gimimo didžiosios šven- kiekvieneri 25 metai, 
tės išvakarėse, bet ir ypa-’ Be Šventųjų, arba dar 
tingų malonių metų įžan- kitaip vadinamų jubilieji- 
goje, nes šiose kūčiose, nių, Metų, kurie kartojasi 
gruodžio 24 d. rytą pra- kas 25 metai, pasitaiko ir 
sideda ir Šventieji Metai, nepaprastų jubiliej i n i ų 
šventasis Tėvas Pijus metų sąryšyje su kurio- 
XII, pradėdamas Šventuo- mis nors labai svarbiomis 
sius Metus, kaip jau bu- Katalikų Bažnyčiai su

SUSIPAŽINKIME SU |
GYVENIMO KNYGA 1

T. Klemensas Žalalis, O.F.M.

Ar čia ne komunistų linija?

dabar persekiojamas daug 
žiauriau, negu caro mas
kolių : bažnyčios uždari
nėjamos, vyskupai, kurie 
buvo pasilikę Lietuvoje, 
visi išnaikinti, kunigai! Pereitame numeryje trumpai aprašėme antrojo 
žudomi, tikintieji tūkstan-:Gimimų knygos turinį ir palietėme tą sunkų klausi- 
•• • - * * * • • .Imą, į kurį dar mokslas yra bejėgis atsakyti, jei neno

ri pripažinti to paprasto ir aiškaus Mozės aprašymo. 
Trečiame perskyrime jau yra sprendžiama blogio at
siradimo pasaulyje problema. Dievas sutvėrė tik ge
rus daiktus, blogis gi atėjo per pirmąją nuodėmę.

Piktoji dvasia gundė Jevą, jos klausdama, ar iš 
;ttiCSl tikrųjų Dievas yra uždraudęs valgyti nuo vieno me- 
.š A-’džio vaisių. Jeva atsakė dar daugiau, negu Dievas 

ir kitų laisvųjų į buvo uždraudęs: “Dievas mums uždraudė valgyti ir 
* i laisvieji liesti, kad nemirtume”. Piktoji dvasia padrąsinta to-

t

čiais tremiami į Sibiro ka- 
cetus mirčiai.

Laisvojo pasaulio gau
sūs katalikų būriai su
plauks ir plaukia Romon.

vo spaudoj skelbta, paša- kaktimis. Tokie nepapras-įNors įš pavergtosios Lie- 
kys per radiją visiems pa- ti jubiliejiniai metai buvo tuvos ir niekas neealės 
šaulio katalikams kalbą, palyginus ne per seniau- ten atvykti, tačiau iš 
Po to iš bazilikos bus iš- šiai 1933-ji, vadinami At-!merikos i 
nešamas į Šv. Petro aikš- pirkimo metais, paminėti j kraštų nuvyks 
tę palaiminti susirinku- 1900 m. sukakčiai nuo j lietuviai maldininkai, ku-
sias minias. ]

Atidaręs auksiniu plak- kimo, 
tuku Šventąsias Duris, F 
kurios yra užmūrytos nuo jantieji šventieji metai 
1933 Atpirkimo Jubilieji- buvo apvaikščiojami 1925 
nių metų, dešinėje ranko- m., kuriuos buvo paskel- 
je laikydamas kryžių, kai-.bęs popiežius Pijus XI. 
rėje žvakę, klupsčiomis į- VENTIEJI METAI

I NEPRIKLAUSOMOJE
LIETUVOJE 

uaziiiKon praeis kcii miii-j . r • .
jonai žmonių. Taip pradė-l Nepnktausomoje Lietu- 

gruodžio 24 d.l™r Į925 “• Sventieji me-
. ... !toi nuvn anvQi kCMAiami

Rusijos komunistai primygtinai kala pavergtai 
rusų tautai, kad jie kuria socializmą. Ypač piatiliet- 
kų metu, kai sunkioji pramonija yra varoma tokiu į- 
temptu spaudimu, kad pusbadžiai maitinami darbi
ninkai jau kriste krinta po nepakeliama našta, komu
nistų vadai dieną ir naktį varo propagandą, jog tai 
daroma laimingai ateičiai — visatiniam socializmui, 
kuriam įvykus, jauni ir seni turės tikrą rojų: laisvę 
ir lygybę ir gerovę. Mažai tereiks dirbt, ir visi turės 
duonos ir prie duonos. Kadangi rusų tauta jau 32 me
tu tą pažadą girdi ir nesulaukia jo įvykstant, tai ko
munistų vadai, išskaitę darbininkų akyse nebylingą 
maldavimą pasigailėti (garsiai prabilti darbininkai 
neišdrįsta), ramina nelaimingus per metų metus pa
sikartojančiu užtikrinimu, jog socializmas ateis, tik- v ....   
rai ateis, bet jo progresas labai nepaslankus — ims i yr11 ndžin 94 d šie Šv Me- la&ai iškilmingai, _ — __ :_______________ 1___ •______ a • - 'b • ■ Ainm.

kiu moterišku atsakymu sukelia smalsumą pasakyda-

eis pro jas, pro kurias ( 
šiais Šv. Metais Šv. Petro i 
bazilikon praeis keli mili-j

mažiausia 50 metų įsigyventi, bet kai jau ateis, tai ir 
pasiliks. Nieks jo nesugriaus. Gi tuo tarpu vaišina 
darbininkus faraoniška baudžiava ir kruvinu teroru.

Visa tai labai keista. Bolševikai, peršokę socializ
mą, įsibrovė į Socializmo viršūnę — komunizmą ir 
mėgina kurti socializmą. Pradėjo iš kito galo. Pasta
tę stogą ant keturių stiebų, užsilipo ant stogo ir iš ten 
mėgina iškasti pamatus ir pastatyti namą. Nenuos
tabu, kad tokiam neįmanomam uždaviniui atlikti jie 
turėjo panaudoti terorą, kuriuo išdaužė iš žmonių 
galvų sveiką protą ir suparaližavo jų valią. Supranta
ma, kad tokiomis priemonėmis rojaus nesukursi.

Kas beliko socialistams? Žinoma, džiūgauti jiems 
netenka. Jiems beliko tik viena išeitis: drauge su vi
sa žmonija stoti į kovą prieš komunizmą, kurs gręsia 
sunaikinti pasaulio civilizaciją. Siūlytis su socializmu 
kol kas neparanku, visiems matant komunizmo žiau
rumą ir atožangą. Jie laukia patogesnių laikų. Jie žiū
ri į Angliją ir — turi vilties. Stipri tai turi būt viltis, 
nes iš britų “eksperimento” mizerni rezultatai.

Tačiau yra socialistų ir “socialistų”. Šie pasta
rieji saugiai apdrausti svetimženkliais, bet prastai 
apsidraudę išmintimi.Už tai jų nesuvaldoma bravūra 
(atkakli drąsa) peršoka saugumo ribas. O gal jie 
planingai tai daro? Kaip ten bebūtų, įdomu kaip jie! 
pasisako. Štai pora ištraukų iš jų programos, paskelb
tos vienam “socialistų” laikrašty. Kuriam? Kam dar 
klaust? Lyg jau nežinote.

Štai jos: “Aš noriu pasakyt, kad pasaulis eina 
prie socializmo”. Šiaip jau žmogus tik pečiais pa-

Kristaus žmonijos atpir-!rįe lankydamiesi Romoje ma» kad valgant tą vaisių ne tik jie nemirsią, bet tap
siąs savo karštas maldas šią lygūs Dievui ’ ir pažinsią tiek gėrį tiek blogį. Toks 

Paskutiniai, pasikarto- Aukščiausiajam už savo
- paver~fąją tėvynę, už klausomumo mintį, jį pažiūrėjo į medį ir... vaisius jai

žiauriųjų komunistiniu o- pasirodė apetitingas, gražus pažvelgti ir sukeliąs no- 
kupantu žudomus, kanki-'rą įgyti didesnį pažinimą, apie kurį kalbėjo piktoji 
namus dėl to, kad jie yra [dvasia. Todėl ji suvalgė vaisių, davė savo vyrui ir šis 
lietuviai ir katalikai, savo taip pat suvalgė savo dalią.
tėvus, brolius, seseris, 
draugus ir kitus artimuo
sius. Per visus šiuos Šven
tuosius metus melsis ir 
visi kiti lietuviai, kad Die
das sutrumpintų tų baisių 
Lietuvos kančių laiką ir 
grąžintų mūsų tėvynei ne
priklausomybę, politinę ir 
tikėjimo laisvę. Tai bus 
ypatinga proga pasimelsti 
už savo brangų kraštą —

pasakymas iššaukė moteriškėje puikybės ir nepri-

•>

ti šiemet gruodžio 24 d. °ve . e.J'
šv. Metai tęsis iki 1950 .*>“«?, apvaikščiojami

buvo švenčiami pirmieji 
atgavusioje savo nepri
klausomybę. Tiems Šv. 
Metams atminti Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose, 
kaimų grįžkelėse buvo pa-

tai yra 25-tieji Jubilieji
niai metai, įskaitant ir 
1933 Atpirkimo metus.

ŠV. METŲ ISTORIJA
Šv. Metai buvo pradėta 

apvaikščioti 1300 m., ku
riuos pirmą kartą įvedė 
Katalikų Bažnyčios gyve- 
niman popiežius Bonifa
cas VIII, paskelbdamas, 
kad visi Romos gyvento
jai apturės atlaidus, jeigu 
kasdieną per 30 dienų lan
kys Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią, o kitų kraštų 
maldininkai, jeigu tai da
rys per 15 dienų.

Po šių pirmųjų Šv. Me
tų sekantieji turėjo būti 
po 100 meti’. Popiežius 
Klemensas VI, tikintie
siems pageidaujant, tą 
laikotarpį sutrumpino per 
pusę, būtent — iki 50 m. 
Bet kadangi ir 50 metų 
laikotarpis paskiro žmo
gaus gyvenime yra gana 
ilgas laiko tarpas, tai po- 

r----------------- ---- „-----------„ _ — r------ piežius Povilas II 1470 m.
trauktų. Bolševikas pridėtų pataisą: — Taip, tova- šį laikotarpį vėl sumažino 

iki 25 metų, ir nuo 1475,

statyta gražių lietuviškų ;L,ietu
kryžių, kai kuriose baž-Į ATLAIDAI IR ĮVYKIAI

rišę; bet pamiršai paminėt, kad socializmas ateis per 
bolševikus.

Kitas išsireiškimas jau visai aiškus: “Socialistai 
visada skelbė: “Darbininkai vieninkitės! Jūs neturit 
nieko pralaimėt, tik pančius, o laimėt pasaulį”.

Skelbt tai jie skelbdavo — prie revoliuciją. Da- toj skelbia bolševikų šūkius, kitoj vietoj juos kolioja. 
bar, kai komunistai įsigijo galią ir tą Lenino šūkį su- Kyla klausimas: kokia čia ištikrųjų politinė linija? K.

nyčiose įmūrytos pamink
linės lentos. Dievas žino, 
ar dabar kas iš to bepali
ko komunistiniams van
dalams užplūdus mūsų gi
liai tikinčią tėvynę.
ŠV. METAI IR PAVERG

TOJI LIETUVA
Nėra abejonės, kad ir 

pavergtoji Lietuva laukia 
šių Šventųjų Metų ir ne
pamirš ten pasilikusieji 
lietuviai juos apvaikščio- tuos, kurie negalės išpil
ti, kiek leis jiems komu- dyti reikalaujamas jubi- 
nistinės bedieviškos ver- liejiniams atlaidams pel- 
gijos sąlygos. Žinoma, jie nyti sąlygas. Šie raštai, 
negalės viešai jų paminė-ar bent jų turinys, tur 
ti, organizuotai iš Lietu-į būt, bus paskelbti spau- 
vos maldininkai, kaip ki- doje.
tų laisvų tautų, atvykti! Šiais Šv. Metais Šv. Tė- 
Romon ir pasimelsti prie'vas yra numatęs iškilmių, 
Šv. Petro karsto, nes kru- paskelbimų ir konsistori- 
vinojo komunizmo vergija jų (seimų), 
laiko sukausčiusi ir nelei-

monopolizavo, tikrieji socialistai vargu jį beskelbia. 
Bet “socialistai” (su svetimženkliais) tą bolševikų 
programą tebenaudoja. Tik štai kas keista vienoj vie-

ROMOJE
Per 1950 metus pelnys 

ypatingus atlaidus visi, 
kurie aplankys Romą ir 
tam tikrą bazilikų skai
čių. šiuo tikslu yra išleis
ti trys Apaštališkieji raš
tai, kurie nurodo Šv. Me
tų tikslą ir sąlygas. Pir
masis kalba apie atlaidus, 
antrasis apie — išpažintis 
Romoje, trečiasis — apie

Papildžius šią puikybės nuodėmę abu pasijuto 
esą nuogi; reiškia nuodėmė tuč tuojau panaikino lais
vės nuo geidulių dovaną. Jie pasislėpė nuo Dievo, nes 
jautėsi neverti su Juo kalbėtis. Tačiau Dievas visaži- 
jnąs ir visamatąs tuojau jiems pasakė, kad jie Jo ne- 
l paklausė. Prasidėjo pirmasis teismas. Adomas meta 
[kaltę savo žmonai, žmona irgi nori nusikratyti ir vis
iką suversti ant žalčio. Dievas žalčio nebeklausė, ko
dėl jis gundęs, bet pasmerkia, nes matė piktą jo va- 

!lią. Tačiau šiame pasmerkime pasireiškia begalinis 
Dievo gailestingumas. Dar nieko nebuvo sakęs pir

miesiems tėvams, o pasmerkdamas gundytoją pažada 
Išganytoją, tai yra, kad moteriškės ainija sutriuškins 
galvą. Ši pranašystė išsipildė Kristuje, kuris gimė iš 
Nekaltai Pradėtos Marijos ir atpirko žmoniją iš pik
tosios dvasios vergijos, į kurią visi buvo įtraukti per 
pirmųjų tėvų nepaklusnumo ir puikybės nuodėmę.

T. Dr. Klemensas Žalalis, O. F.M.

Bus paskirti 
nauji kardinolai, galimas 
daiktas daviniai apie* Šv. 
Petro kapą, apie kurį jau 
yra surinkta gana tikslių 
žinių; kaip paskutiniu lai
ku spauda skelbia, bus pa
skelbta dogma Šv. Pane-

Bus bažnytinio meno 
paroda, kurioje turės ir 
lietuviai skyrių. Šiais 
Šventaisiais metais įvyks 
daug reikšmingų Katalikų 
Bažnyčiai įvykių, kuriuos 
visus sunku dabar prama
tyti ir neįmanoma sumi
nėti. Svarbiausia, kad yra 
žmonijai Dievo malonių 

. metai, nes ir Šv. Tėvas, a- 
linės Šv. Mišios Šv. Petro! įdarydamas Šventąsias 
bazilikoje 1200 met. su- duris simboliškai tris kar- 
kakčiai paminėti nuo Šv. tus į jas plaktuku suduo- 
Jono Damaskiečio mirties damas taria — “atsiverki- 
— ir visa eilė kitų iškil
mių kurių numatyta iki 
26-ių. Šiose iškilmėse, be 
kardinolų, arkivyskupų, 
vyskupų ir kitų Vatikano 
dignitorių, dalyvaus įvai
rių valstybių diplomatai 
ir vyriausybių nariai, o 
kai kurių kraštų net vy- _ __ ______
riausybės rengiasi in cor-Lįį ga.li, vardan laisvės, 
pore atvykti: pa v. Airijos.1 G. Paiso, SJ.

lės Marijos kūno paėmimo 
į dangų (dogma — negin
čijama tikėjimo tiesa. 
Rd.). Įvairiu šių metų bė
gyje laiku bus paskelbta 
visa eilė palaimintųjų 
šventaisiais. Tarp iškil
mingų ceremonijų jau be 
pačių Šv. Metų atidarymo 
iškilmių, bus laikomos la
bai iškilmingos Pontifika-

bazilikoje 1200
“atsiverki-

te teisingumo vartai”.
J. L-kas.

Kada sekta nėra stipri, 
ji reikalauja tų pačių tei
sių, kaip katalikai; bet, 
kada ji jau yra įsigalėju
si, ji juos persekioja, kiek

Marija Pečkauskaitė

Mergaitės Kelias
Mergaites asmenybė

PLIUŠINIS KAČIUKAS
Kartą pranešė laikraščiai, kad lakūnas 

Lindberg, kurs pirmas perskrido vandenyną 
tarp Amerikos ir Europos, buvo su savim 
pasiėmęs pliušinį kačiuką.

— Ką tai reiškia? — paklausite nustebu
sios.

Tas kačiukas buvo tam, kad pavojinga 
kelionė laimingai pavyktų. Mat, dabar ka
tės, kiaulės, drambliai ir daug kitokių daik
tų yra laikomi talismanais, amuletais, vadi
nas, tokiais daiktais, kurie neša žmogui lai
mę.

Drąsi Lindbergo kelionė pasisekė. Jam 
buvo sukeltos begalinės ovacijos, padovano
tos brangios dovanos. Bet to nepaisant, man 
jo gaila!

Jis žino, kad nors ir gerai įtaisė savo 
sparnus, nors tiksliai ir sumaniai viską nu
matė ir apskaičiavo, nors lig aukščiausio 
laipsnio išlavino savo energiją ir drąsą, vis 
tiek tai jam nieko neužtikrina. Jis žinojo pri
klausąs nuo kitų tūkstančių atsitikimų, esąs 
tik voratinklio siūlelis, kurį gali sudraskyti 
kiekvienas vėjo pūstelėjimas. Ir jis ieškojo 
kokios nors atramos, pagalbos, apsaugos 
irieš baisiuosius priešus, kurie jį tykojo be

žadėjo ir baisioje erdvėje. Ir jis kreipiasi į 
pliušinį kačiuką. Visame bekraščiame pa
saulyje nerado nieko kito, kaip tą negyvą 
žaislelį.

Praradęs tikėjimą Dievu, žmogus grįžta 
atgal į fetišizmą. Kas iš to, kad vis labiau 
išmiklintas protas išranda kaskart naujų 
technikos stebuklų, jei žmogaus širdyje ne
beįvyksta jokio stebuklo.

Kaip tai nuostabu: kai žmogui pranyks
ta iš akių jo aukščiausias ir vienintelis tiks
las, tuojau griūva visa dvasinių vertybių 
santvarka. Kas buvo pačiame gale, dabar 
atsiranda priekyje.

Kas dabar sukelia didžiausio entuziazmo, 
ovacijų, kas įgyja daugiausia garbės ir pini
gų? Tas, kas tobuliausiai daužo kitam nosį 
ir laužo šonkaulius, kas moka plaukioti be
veik kaip žuvis, kas lakioja lyg paukštis, bė
gioja kaip arklys.

Argi tai nėra grįžimas atgal į žemesniąją 
buities stadiją. Vargšės būtybės, kurioms 
idealas yra arklys, žuvis ar paukštis!

Bet chaoso kėlimas nepalieka nenubaus
tas aukščiausios Tvarkos. Sielos gyvenimas 
eina menkyn. Siela nyksta, ima vešliai bujo
ti ir skėstis į visas puses — Kūnas.

Ir įlipęs į sostą, jis ima viešpatauti.
— Gėrėtis! Gėrėtis! Gėrėtis!
Galingai skamba šis šūkis nuo vieno pa

saulio krašto ligi kito. Ir tūkstančių tūks
tančiai puola jo vykdyti. Piemuo, ir tas, pa
vogęs kokį daiktelį, perkasi saldainių, papi
rosų. Įvairių laipsnių valdininkai, mokslinin
kai, pramonininkai, dailininkai apgaudinėja,

parduoda savo sąžinę, įžūliausiu būdu gaudo 
pinigą, kad tik patenkintų savo pojūčių ku
tenimą.

Šio viešpatavimo padarinius matome savo 
akimis, skaitome laikraščiuose: išeikvoji
mai, skundai, išdavimai, šeimų suirimai. Ir 
taip bus tol, kol pavergta Siela nustums da
bartinį viešpatį nuo sosto ir pati atsisės. Ta
da ji lieps kūnui būti tuo, kuo jis iš tikro tu
ri būti — sielos tarnu.

Bet tai įvyks tik tuomet, kai žmogui šis 
regimasis pasaulis nebebus vienintelė tikro
vė.

Vertybių tvarkos sugriovimą niekas ne
parodo taip aiškiai kaip mūsų laikų sportas. 
Kieno fotografijos daugiausia marguoja 
laikraščių lapuose, jei ne įvairios rūšies 
sportininkų. Apie ką rašomi ilgiausi straips
niai, jei ne apie sportą. Sportas gyvenime 
užėmė pirmą vietą.

Įsižiūrėkime geriau į tas fotografijas 
Tuojau krenta į akis visų tų veidų besieliš- 
kumas. Akys kaip negyvenamo tuščio namo 
langai. Juk tai gerai maitinamas bulius. Ar
gi gali būti kas baisesnio už bulių žmogaus 
pavidale, šlykštesnio už tas bukas besieles 
veidų išraiškas.

Kalbos nėra: sportas yra naudingas ir 
reikalingas. Visai nenoriu to ginčyti. Bet tik 
tuomet, jei stovi savo vietoje, jei stiprina, 
grūdina, miklina kūną, kad jis galėtų geriau 
tarnauti sielai.

Jei žmogaus gyvenime Dievas stovi aukš
čiau už pliušinį kačiuką, tai visi dalykai tu
ri savo prasmę ir vietą ir veda tiesiu keliu į

tikslą. O jei ne, tai žmogus daužosi po gyve
nimo jūrą kaip laivas be kompaso, kol, ga
lų gale, atsitrenkęs į uolą, subyrės į šipulius.

KNYGA
Knyga yra stebuklingas dalykas.. At

skleisi ją — negyvas, bežadis popieriaus 
pluoštas ima tau kalbėti įvairiais balsais. Iš 
jo pakyla žmonių būriai, ir rodo tau grožy
bių grožybes, kokių tik bėra žemėje, ir ko
kių nė būti negali, kurias tik žmogaus siela 
tenujaučia. Knyga yra geras bičiulis, kuris 
guodžia mus nuliūdusius, moko, rodo kelią, 
duoda patarimus, atidaro akis, kad aiškiau 
regėtume, ir ausis, kad geriau girdėtume.

Bet jūs pačios žinote, kad ne kiekviena 
knyga yra toks bičiulis. Yra daug tokių, ku
rias galima pavadinti blogomis, nes jos nuo
dija mus, įkvėpia klaidingų principų, bukina 
jautrumą, pakiša netikras gyvenimo sąvo
kas, užuot kėlusios į saulėtas gyvenimo vir
šūnes, traukia mus į ūkanotas žemumas.

Kažkur esu skaičiusi, kad knygos esan
čios akiniai, pro kuriuos žiūrime į pasaulį. 
Tai šventa tiesa. Nejučiomis, patys nesu
prasdami, mes patenkame į savo skaitomų 
knygų įtaką, savinamės jos skelbiamą pa
saulėžiūrą ir nuomones. Ypač jauni būdami. 
Vyresnis žmogus kritiškiau žiūri į viską. Jo 
nuomonės yra tvirtesnės, tai ir įtaka jam 
nėra tokia lengva, bet jaunimas, gyvenąs 
daugiau jausmais negu protu, kurio sieloje 
kiekvienas įspūdis atsispindi, skaitomų kny
gų yra labai lengvai patraukiamas.

(Bus daugiau).
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guldau uetchto 
kolonijose *

GRffNFia#, MASS. Susivienymo 297 
tinis susirinkimas 
pačioje svetainėje 
2 vai. po pietų.Saidž. V. J. širdies draugijos 

metinis susirinkimas įvyks sau
sio 1 d. 1 vai. p.p. Knights of 
Coiumbus salėje. Visi nariai y- 
ra kviečiami dalyvauti. Bus 
metinis pranešimas, valdybos 
rinkimas ir svarstomi kiti svar
būs reikalai. Po susirinkimo į-[Foristol salėje. Kviečia 
vyks 
liūs. R vicų -- j
rių žmonos kartu dalyvauti suj gijos reikalai, 
savo vyrais Naujus Metus link
smai pradėti.

dė pats vėlionis, pamatęs taip 
gražiai pražydusią nepriklauso
mą Lietuvą, apie kurią jis pir
miau tik lig gražią pasaką gir
dėjo. Jis gėrėjosi prisikėlusia 
Lietuva, plačiais jos gimtojo 
kaimo laukais, naujais mies
tais, o ypač Palangos pajūriu,

20 met. amž. turėdamas, Povi
las atsidūrė Amerikoje. Čia, 
kaip jis pasakodavo, tuojau 
pasijuto patogiau, nes čia vei
kimo dirva buvo gana plati ir 
laisva, o jam sumanumo ir 
ryžtingumo netrūko. Tačiau ir 
čia Povilas nemaža vargo pa- 

'tyrė, kol prasiskynė sau kelią kuriame jis ilgai ilsėjosi po to- 
į šviesesnę ateitį.

Kur tik nepažvelgsi, visur 
buvo galima Povilą matyti: 
nuo vieno darbo skubant prie 
kito. Nors ir labai būdamas už
imtas, jis nepamiršo ir lietuviš
kųjų reikalų bei organizacijų, 
kurių reikalams jis buvo gana 
duosnus. Vėlionis Povilas buvo 

'uolus “Vilniaus Aušros Vartų” 
Chesterio lietuvių parapijos 
narys ir rėmėjas. Jis virš 30 
metų priklausė prie tos parapi
jos. Šv. Jono ir Šv. Juozapo 
draugijų, apie 30 metų jo na
mus lankė lietuviški 
čiai: “Darbininkas”, 
gas” ir kiti. Dėl to 
Povilo šeimoje visi gražiai lie
tuviškai kalba, skaito ir rašo. 
Be to, jis buvo aktyvus vietos 
lietuvių savišalpinio klubo na
rys. Žodžiu, čia sunku yra iš
skaičiuoti ir aptarti visus vė- 
lionies Povilo darbus ir nuopel
nus dėl lietuviškųjų reikalų pa
laikymo, prie kurių jis yra «a- 
vo darbu ir lėšomis, labai daug

kaip gražiausią gėlę nešiojiesi 
širdyje.

K. Demikio atsikviestieji 
bu v. tremtiniai.

KŪČIŲ “SVEIKA, MARIJA”
Susėdom už kūčių stalo salėj veidrodinėje — 
visur tik pompa, prakalbos ir tostai...
Dievuli! Mano motiną vargioj gimtinėje 
šįvakar kieno nors ranka meiliau ar glosto ?
“Arti bažnyčia—toli Dievas”,—motina pratardavo. 
O, taip! Prisikalėm mes daug dievukų.
Ne vienas už centą jau sielą pardavė — 
ir kūčių iškilmės išsigimė kažkaip, nubluko...
O, būdavo, snargliukai per adventą niūrųjį 
kreida dienas žymėjom, pliauškinom katučių. 
Tarytum, tūkstančius juodų dienų bedugnėn ūriojom 
ir klykavom tarpusavy: tuoj kūčios, kūčios!...
Ištiesk, naktuže, tiltus man žmonių nematomus: 

metinis į vargią tėviškę šiąnakt taip rūpinuos.
Jie nesupras — aš būsiu pakeleivis, svetimas — 
ir valgysiu nuo stalų byrančius tik trupinius.
Ir nuėjau. Užsiglaudžiau prie lango ties krikštasuolių. 
Žiūriu vidun. Savieji tik. Nėra svečių.
Taip šykščiai maža valgių, tartum žvirbliam lesalo. 
Visi jau sėda. Dieve, vietų tiek tuščių.
J kapą vienus juoda viešnia nudangino jau; 
kiti, štai tapo svetimųjų įrankiu;
treti susuko lizdą krašte svieto — Argentinoje... 
Gi mama atdūsių visiem vienodai prirenka.
Ak, eisiu durų girgždančių nebarškinęs, 
tegu priims į šventąją viešnagę;
kaip broliai, užsivilksiu baltus drobės marškinius... 
Staiga gi—kryžium sudreba mamos ranka nabagė.
— Sveiki mes. Dievui dėkui už metus praėjusius.
O jie svetur kažin ar jau prigijo?
Gal skursta, kaip žiedeliai, kur šaltuose vėjuose? 
Na, iš tyros širdies už juos po “Sveika, Marija”.

Kazys Inčiūra

kuopos me- 
įvyks toje 
sausio 8 čL 
Nariai

kviečiami dalyvauti ir 
keti duokles. Bus ir 
visų narių balius.

yra 
užsimo- 
bendras

Šv. Onos draugijos 
susirinkimas įvyks sausio 15 d. 

visas 
draugijos Nauų Metų ba- nares dalyvauti. Taipgi bus 

Yra kviečiamos ir visų na- į valdybos rinkimas ir kiti drau

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co. j

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius. ■
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944

207 PAKK BLTLDING 
Worcester, Mass.

275 Main SL, Webster, Mass.'

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos 113 kuopelės susirinkimas 
bus pranešta atvirutėmis, kada 
įvyks.

i

MENA, PA.
Netekome tauraus lietuvio

A. a. Povilo Monkaičio

Povilas J. Mon- 
Middletown Rd.,

i

laikraš- 
“Drau- 

vėlionies

W. J. Chtsholm
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith SL, 
PROVIDENCE. R. I. 

Telephone
Ofiso: Dexter

Namų: PI. 6286

Jau senokai, kai serga LDS 
113 kuopelės narys Vincentas 
Urniežius. Dieve, duok jam 
sveikatą.

j Jurgis Stačiokas, Šv. Pran- 
iciškaus Lietuvių parapijos var
gonininkas Athol, Mass., apdo- 
j vanojo plotkelėmis Greenfiel- 
■diečius. Jam tariame širdingai 
ačiū. A Dėdinas.

DCL. PASTATYMO PAMINKLŲ 
Atsilankykite pas

Gate Oty Monument Co.
i

GRANITE MEMORIALS 

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

New Britain Amerikos Lietuviams 
per Amerikos Lietuvių Tarybą 

New Britain, Conn.
Norintieji pas mus atvykti, telefonu.- 

kitę Nashua 4251. Transportacija 
dykai, nežiūrint, kad nepirktumėte.

Nashua, N. H.
LEO B. DOWD AGENCY

NashuaTrust
co

j
P. < , "-T "Jį. 'f. 'T. -f. "Su W-. ’Ą.

eason s Greetings

Tegyvuoja Amerikos Lietu-
via i!

Pasirašė New Britain 
tremtiniai lietuviai.

New Britain, Conn., 
1949 m. Lapkričio 19 d.

Mes jaučiamės 
broliai ir se-

Netekę Tėvynės, karo audros 
išblaškyti, po ilgų klajonių, 
Jūsų padedami. pasiekėme 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
tą laisvės šalį.

Kančių ir vargo užgrūdinti ir 
nenustodami vilties dėl laisvos 
Lietuvos rytojaus, mes ryžta
mės būti lojaliais šios šalies 
gyventojais, skelbiančiais visur 
ir visuomet mūsų tėvų žemėje 
daromas skriaudas ir ryžtingai 
kovojančiais dėl tų skriaudų 
visiško pašalinimo.

Jūs. Mieli Sesės ir Broliai, 
daug įdėjote meilės darbo ir lė
šų, kol mus čia perkėlėte. Jūsų 
duosni ranka rėmė mus ir 
tremties pilkuose barakuose. 
Jūsų siųstieji pakietėliai ne vie
ną alkyje pasotino. Jūsų užjau- 
čiantieji laiškai mus neviltyje 
ir liūdesy suramino.

Šią dieną mes jau esame kar
tu su Jumis,
tarsi viena šeima 
serys...

Kuomet mūsų 
niekinama ir prie 
lama, kuomet jos upės yra 
sruvę partizanų krauju, kuo
met tolimojo Sibiro taigose bą
la Lietuvių kankinių 
kuomet šiaurės vėjai 
po pasaulį mirštančios 
vos atodūsius, mes turime gre
tinti savo gretas ir rikiuotis 
karo žygiui...

Mūsų kovos frontas platus! 
Mūsų ginklai — spausdintas 
žodis ir visokeriopa jiarama 
Lietuvos išlaisvinimo kovai.

Neužmirškime partizanų, ku
rie už laisvės išlaikymą mirš
ta! Didinkime tos kovos pajė
gumą, jungdamiesi į kovotojų 
— rėmėjų eiles. Jokia auka 
tam nebus perdidelė! Pasaulis 
jau pamatė Lietuvos pavergėjų 
darbus ir juos pasmerkė. Kaip 
po audros vėl sušvinta skaisti 
saulutė ir ateina gaivinanti 
giedra, taip kelsis iš karsto ir 
vėliai mūsų Brangioji Tėvynė. 
Nukryžiuotoji Lietuva!

Nuoširdžiai dėkodami 
už viską, ką dėl mūsų 
padarę, tvirtai pasižadame 
jungtis į tundrą Lietuvos iš
laisvinimo kovą, kuri turi būti 
vedama su vis didesniu 
mu ir pasišventimu iki 
jos laimėjimo.

Tegyvuoja Laisva ir 
klausomu Lietuva!

Tėvyne 
kryžiaus

yra 
ka
pa-

buv.

NEW BRITAM, CONH.
Tauria  jam Lietuviui Kostui 

Demikiui

kaulai. Iš
nešioja
Lietu-

Jums 
esate

ryžtu- 
visiško

Nepri-

Karo audra, kaip žiaurus 
viesulas, nusiaubė mūsų bran
giąją Tėvynę Lietuvą. Jos so
dybų žali gojai iškirsti, triobos 
virtę pelenais, o mes, jos sūnūs 
ir dukros, likome šios žemės 
klajūnais. Atrodė, kad mus pa
miršo ne tik žemė,*bet ir dan
gus!

Bet Jūsų, Taurusis Lietuvi, 
tėvynės meile deganti širdis 
mūsų nepamiršo ir surado mus 
toli už Atlanto, nuniokotosios 
Vokietijos stovyklose. Jūs rė- 
mėte mus materialiai — mais
to siuntiniais ir moraliai — 
nuoširdžiais laiškais. Be to, 
jūs sudarėte garantijas trisde
šimt keturiems tremtiniams 
pasiekti šią laisvės šalį, Ame- 

iš kurių jau dvidešimt 
! vienas asmuo 
trylika laukia 
Visi atvykusieji 
tėvišką jūsų globą ir

Jūsų siuntiniai dar 
tebelanko Europoje 
tremtinius, kuriems 
leidę ne keletą šimtų, 
ta tūkstančių dolerių 
sunkiai uždirbtų negausių lėšų.

Be to, jūs stambias sumas 
aukojote Lietuvos išlaisvinimo 
kovai.

Tad kuogi mes Jums atsidė
kosime? Manome, kad neapsi
riksime pasižadėdami vykdyti 
jūsų nerašytą, bet giliai į mū
sų širdis įdiegtą testamentą, 
visomis išgalėmis kovoti dėl 
Lietuvos išlaisvinimo, mylėti 
gimtąją žemę ir joje vargstan
čius brolius, branginti tėvų 
kalbą ir visas kitas 
sukurtas dvasines 
kurios, kaip švyturys 
naktį, turės būti mūsų ateities 
darbų kelrodžiu.

Mūsų širdingiausi linkėjimai 
jums, mielas Kostai Demiki, 
esant stiprioje sveikatoje, su
grįžti į Laisvą ir Nepriklauso
mą Tėvynę Lietuvą, kurią,

Š. m. spalių 17 d. po sunkios 
ir ilgos ligos, eidamas 63 me
tus .pasimirė 
kaitis, R-16
Media, Pa. Laidotuvių apeigas 
atliko Chesterio lietuvių para
pijos klebonas kun. Paukštys. 
Palaidotas Šv. Kryžiaus kapi
nėse. Vėlionis paliko giliame 
nuliūdime žmoną Anelę Raštu- 
taitę, sūnus: Joną ir Povilą, 
dukterį Anelę, dvi marčias, 
žentą Reimontą Pundzevičių ir 
keturis anūkus.

Jaunas būdamas Povilas sa
vo gimtojoje tėviškėje, Girinin-į"“' 
kų kaime, Naumiesčio parapi-i 
joje (Lietuvoje) buvo pasižy-| 
mėjęs padorumu bei gražiu ei-j 
gesiu ir buvo tos apylinkės jau-i 
nimui pavyzdžiu. Čia jis vyrės-į 
niųjų tarpe greitai įsigijo sim
patijų ir pasitikėjimo. Dėl to 
visi velionį Povilą minėdavo su 
pagarba. Nors vėlionis nelankė 
jokios mokyklos, tačiau tais 
laikais per save pramoko gra
žiai lietuviškai skaityti ir rašy
ti. Velionį spaudė to laiko caro 
rėžimas Lietuvoje ir laikė lyg 
sukaustęs. Todėl jis ryžosi iš 
tos dvasinės ir medžiaginės 
priespaudos išsilaisvinti ir į 
laisvąjį pasaulį patekti. Vos

prisidėjęs.
1929 metų 

apsilankė savo gimtinėje, Lie
tuvoje. Čia jis entuziastiškai 
buvo sutiktas savo artimųjų 
—i jaunystės draugų. Daugiau 

■entuziazmo ir džiaugsmo paro-

vasarą velionis

ūmos kelionės, maudėsi gaivi
nančiame Baltijos vandenyne 
ir kvėpavo tyru ir kvapiu pu
šų oru... Vėlionis Povilas ir ligi 
šiol su malonumu atsiliepdavo 
apie praleistas dienas Lietuvo
je, o ypač Palangoje. Jis savo 
svečiavimosi metu Lietuvoje 
labai suprato lietuviškuosius 
reikalus ir juos parėmė auko
mis.

Taip pat ir dabar jis giliai 
atjautė Lietuvos nelaimę ir dėl 
jos sielojosi. Nuoširdžiai rėmė 
tremtinius, kurių penkis iš Vo
kietijos parsikvietė pas save.

Ir tas nepaprastai gausus jo 
artimųjų bei draugų, net iš ki
tų miestų atvykusiųjų, skai
čius paskutinį kartą atsisvei
kinti jau su karste gulinčiu Po
vilu ir atiduoti jam paskutinę 
pagarbą, rodo jo asmenybės 
populiarumą lietuviškosios vi
suomenės tarpe.

Manau, mielas Povilai, tu bū
tum geriausiai mūsų suprastas 
ir įvertintas, jei mes pasektu- 
mėm tavo pavyzdžiui šioj že
miškoje kovoje už savo būvį.

Tad giliai liūdime tavęs. Po
vilai, netekę ir linkime, kad 
tau būtų lengva ši Aukščiau
siojo skirta amžinam poilsiui 
žemelė. SL Gečas.

uDarbininko" Sieniniai 
1950 Kalendoriai

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

šia puikus paveikslai. Kalendoriuje sekmadieniai ir 
šventadieniai pažymėti raudonomis skaitlinėmis, pas- 
nin ai — žuvelėmis. Kiekviena diena pažymėta šven- 
tojo vardu. Kaina 40c. Norintieji užsisakyti, prašome 

i “DartininkL” Užsakymus “M»k«®=
^aroininkas , 366 W. Broadway, So. Boston 27,

nj

jau atvyko, o 
kelionės eilės.

patyrė tikrą 
paramą, 
ir dabar 
likusius 

esate iš- 
bet kele- 

iš savo

lietuvio 
vertybes, 

tamsią

Virš

,49

*****

Gražūs Penėti Siauriniai

KALAKUTAI
Jie yra pagarsėję kalnuose užau

ginti paukščiai. Tokia pat kalakutų 
kokybe žmonės linksminosi Padė
kos Dieną.
TIK ATVEŽTI KALĖDŲ ŠVENTĖMS



Penktadienis, Gruodžio 23, ’49 DAKBIHIHEAS
4

1_

K&lėdos — Kristaus už
gimimo šventė, taikos ir 
ramybės šventė. Dievas, 
išvarydamas Adomą ir 
Ievą, pirmuosius mūsų tė
vus, iš Rojaus, pažadėjo 
atsiųsti jiems Išganytoją. 
Kalėdos primena Išgany
tojo užgimimą. Žmonija 
tūkstančius metų laukė 
Išganytojo, todėl Jo atėji
mą sutiko su dideliu 
džiaugsmu. Katalikų Baž
nyčia kiekvienais metais 
mini Kristaus užgimimo 
dieną su ypatingu iškil
mingumu, nes tai yra vie
na iš brangiausių katali
kiškam pasauliui dienų. 
Žmonija džiaugiasi ir gie
da pagarbos ir padėkos 
himnus Kūdikėliui.

Tačiau lietuvių tauta 
jau kelinti metai švenčia 
Kalėdas ne su džiaugsmo, 
bet su ypatinga liūdesio 
ir skausmo nuotaika. Ne
bėra tų gražiųjų lietuviš
kų Kalėdų, kurias mes tu
rėjom Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Į mūsų kraštą 
atėjo svetimieji, išdraskė 
mūsų tėviškes, sudegino 
mūsų kaimus ir miestus, 
sugriovė ir panaikino mū
sų bažnyčias, į kurias 
ankstyvą Kalėdų rytą 
skubėdavome pagarbinti 
gimusį Kūdikėlį. Nebe
skamba bažnyčių varpai, 
niekas ten nebegieda tų 
gražių Kalėdinių giesmių. 
Tyla, lyg kapuose! Visas 
kraštas bedievių terioja- 
mas.

Ar gali lietuvis būti 
linksmas matydamas, kas 
jo tėvynėj dedasi? Mūsų 
tėvai, broliai, sesers ir ki
ti artimieji neša sunkią, 
žmogaus protui neįsivaiz
duojamą, vergijos naštą, 
daugelio iš mūsų šie arti
mieji yra jau žuvę toli
majam Sibire arba ten 
vargsta be duonos kąsnio 
ir drabužio. Kita dalis 
mūsų artimųjų, nepakęs- 
dama priespaudos, nuėjo į 
miškus — į partizanų ei
les, kur veda žūtbūtinę 
kovą už 
laisvę. Jiems mirtis kiek- kildavo ; 
vieną dieną žiūri į akis/Jam dėkotų, 
jie tikrai neturės linksmų. dieną 
Kalėdų.

Dar kita mūsų tautos 
dalis, antrą kartą veržian
tis bolševikams į Lietuvą, 
nerasdama kitos išeities 
ir gelbėdama savo gyvy
bę, leidosi į vakarų neži
nomybę. Daugelis iš jų 
dar ir dabar tebevargsta 
vakarų Vokietijos lage
riuose, kęsdami šaltį ir 
skurdą.

Ir tikrai nei viena pa-

• v

v •

• v

karčiomis ašaromis. Prie 
Kūčių stalų mūsų mintys 
kryps i tėviškę, kurios 
jau daugeliui nei ženklo 
nelikę, į šaltąjį Sibirą, į 
tamsiuosius miškus, o gal 
net į tėviškės kapus! Sa
vo mintimis ir jausmais 

■mes būsime kartu su tais 
j nelaimingaisiais ir sėdėsi-

Mes Pasiilgstame Dievo Dėkoja "Darbiranku"
šaulio tauta nėra tiek nu
kentėjusi nuo paskutinio 
karo, kiek mūsų lietuvių 
tauta. Beveik ketvirtada
lis jos žuvo nuo Stalino ir 
Hitlerio kruvinų rankų.___________

Tie, kurie išvengė rau-'me kartu už liūdno Kūčių 
donojo teroro, sėsdami stalo, 
prie Kūčių stalo, prisi-i 
mins anas laimingas die-* _ Todėl švęskime šias Ka
nas, kai visais keliais ir į ledas ramybės ir vilties 
keleliais skubėdavo į tė- ženkle. Visa mūsų paguo- 
viškę — pas seną motulę,Ida gimusiam Kūdikėlyje, 
pas tėvelį — pas savuo- Prašykime Jį, kad Jo Už
sius. Juk Kalėdos šeimos! gimimas atneštų ir mūsų 
šventė. Jie prisimins taip tautos atgimimą, kad pa- 
pat, kai visi susėdę už Kū- ’ lengvintų vergijos naštą 
čių stalo, lauždavo ir da- tėvynėje pasilikusiems ar 
lindavosi paplotėles linkė-ii Sibirą ištremtiems, kad 
darni vieni kitiems links- j leistų vėl mums po pasau- 
mų Kalėdų švenčių. Tada 'H išblaškytiems grįžti į 
tai buvo tikros Kalėdos,' 
tikras Kalėdų džiaugs
mas.

Šiandien to nebėra, tai 
buvo Nepriklausomos tė
vynės laikais. Šiandien 
vietoj džiaugsmo, laužda
mi paplotėles ir prisiminę 
savuosius, laistysime jas

mūsų tėviškę mielą, kur 
vėl iš naujo, skambant 
mūsų bažnyčių varpams 
galėtume giedoti gimu
siam Kristui Angelų him
ną: “Garbė Dievui aukš
tybėse ir ramybė žemėje 
geros valios žmonėms”.

Pr. M-kas.

KALĖDOS TREMTYJE
Ir vėl vienos Kalėdos, ir 

vėl skamba taip gražiai 
visur bažnyčių varpai, ku
rių skambėjimas pakelia 
žmonių širdis, sukelia kil
nius jausmus, sužadina 
naujas viltis. Į visų žmo
nių širdis sugrįžta taika 
ir ramybė.

Tačiau, ne visur žemėje 
viešpatauja taika, artimo 
meilė, ramybė, ir ne visur 
šią dieną žmones švenčia 
laimingai. Ir mūsų mažoji 
tėvynė Lietuva yra tų ne
laimingųjų tarpe. Josios 
sūnūs ir dukterys išblaš
kyti, kaip tremtiniai, po 
platų pasaulį. Jie turi 
skaudžiai kentėti, nešda
mi sunkią tremtinio naš
tą.

Kaip gi būdavo gera, 
kai išgirsdavai varpų 
skambėjimą tėvynės lau
kuose, kai žmogus pa
miršdavo visus gyvenimo 

mūsų tėvynės rūpesčius, kai jo širdis pa- 
į Visagalį, kad 

, kad Jis šią 
atsiuntė pasaulin 

i Išganytoją, Kuris savo 
kančiomis išpirko žmonių 
nuodėmes.

Taip buvo tais laikais, 
kada mūsų numylėta tė
vynė dar nebuvo raudono
jo siaubo pavergta, kai 
josios vaikai dar nevargo 
dėl kasdieninės duonos 
kąsnio. Bet dabar? Dabar 
— sėdi kokiame nors ap
skurusiame barakėl y j e 
tremtinys, ir jam atsisto-

Viešpaties angelas tarė pie
menėliams: "štai aš skelbiu
jums didelį džiaugsmą, kuris 
bus visai tautai, kad šiandien 
gimė jums Dovydo mieste Iš
ganytojas, kuris yra Kristus 
Viešpats”. (Luko 2:10, 11)

---------------------------• ---------------------------------

*

*

Uz Prisiųstus 1950 Mėty 
Kalendorių

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

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

Dr. B. Paulius, O. P.

Mielasai Skaitytojau Linksmų šventų Kalėdų!
Kristaus Gimimo Šventės džiaugsmas yra nuosta

biai gražiai išreikštas tos dienos trejų šventų Mišių 
liturginėse maldose. Pirmųjų Mišių gradualas aiškiai 
skelbia Kristaus Dievystę. Jis tartum praveria pa
slaptingas Dangaus duris, iš kur pasigirsta Dievo 
Tėvo žodžiai, tariami Kristui: “Tu mano Sūnus, šian
dien aš pagimdžiau tave”. Tie žodžiai įvaizdina Jė
zaus Kristaus amžiną gimimą kaip Dievo žodžio Šven
čiausios Trejybės paslaptyje.

Antrųjų Mišių introitas primena amžinojo Dievo 
sūnaus atėjimą į šį pasaulį, prisiėmimą žmogiškos 
prigimties ir gimimą iš nekaltai pradėtos Švenčiau
sios Panos Marijos: “Sužibės mums šiandien šviesa, 
nes užgimė mums Viešpats, ir vadinsis Jis Nuostabu
sis Dievas, taikos Kunigaikštis”.

Trečiųjų Mišių gradualas džiaugsmingai kviečia 
visas tautas ateiti ir pagarbinti naujai gimusį Kris
tų Viešpatį: “Šventa diena prašvito mums, ateikite, 
tautos, ir garbinkite Viešpatį, nes šiandien didelė 
šviesa nužengė ant žemės”. Viešpaties angelo pa
kviesti Betliejaus piemenėliai atstovavo Izraelio tau
tą, o Rytų išminčiai, stebuklingosios žvaigždės lydi
mi, atstovavo visas kitas tautas, pagarbindami įsikū
nijusįjį amžinąjį Žodį, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. 
“Pradžioje buvo Žodis”, sako Šv. Jonas Apaštalas. 
“Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas... 
Tas Žodis įsikūnijo ir gyveno tarp mūsų. Mes matė
me Jo garbę, garbę kaip vienatinio iš Tėvo gimusio 
Sūnaus, pilno malonės ir tiesos”.

Piemenėliams, vargdienėliams tarė Dievo siuntinys: 
Sakau, reiškiu šiąnakt aiškiai gimė, kurs jus išganys. 
Bėkit, bėkit, piemenėliai; duokit garbę Kūdikėliui 
Prakartėj suvystytam...

’Rev. Pr. Virmauskas, So. Boston, Mass. ..........  25.00
Mrs. Anna Shay, No. Andover, Mass..................... 5.00
Mrs. Veronica Levickienė, Pittston, Pa..................3.00
Mrs. Agnės Bacenas, Arlington, Mass................. 2.00
Mrs. Ana Bačinskienė, Roxbury, Mass................  2.00
Simon Paplasky, Medford, Mass...........................  1.50
Andrews Yankaus, Brooklyn, N. Y....................  1.40
Mrs. Veronica Grabovvski, Clifton, N. J..................1.40
Juozas Jenulevičius, Mt. Carmel, Pa....................  1.40
George Juskaitis, Brooklyn, N. Y........................ 1.25
Mr. A. Cepanis, Orange, Mass............................... 1.25
Mary Daugila, Jamesburg, N. J...........................  1.10
J. Šalkauskas, Baitimore, Md...............................  1.00
Juozas Kojelis, Chicago, III.......................  1.00
J. Šulcas, So. Boston, Mass................................... 1.00
George Stukas, So. Boston, Mass........................  . 1.00
Jonas Danelis, Allegon, Mich...... ......................... 1.00
Antanas Kasperas, Bristow, Va............................ 1.00
F .Martinkus, South Boston, Mass........................ 1-00
Andrius Salnauskas, Waterbury, Conn. ..............  1.00
Mrs. Veronica Valencis, VVaterbury, Conn............. 1.00
Dr. Edw. A. Waliackas, Marblehead, Mass.........  1.00
V. J. Kudirka, Nonvood, Mass...............................  1.00
Petronė Skirmantienė, Baitimore, Md................. 1.00
Joseph Andriulec, Scranton, Pa............................ 1.00
Pr. Bruzgulis, Methuen, Mass............................. _ 1.00
L. Svencionienė, Lawrence, Mass...........................  1.00
M. Norbutas, Cambridge, Mass............................ 1.00
Chas. Chankus, Ashley, Pa...................................  1.00
Sophie Bagocius, Phila., Pa................................... 1.00
Joseph Petkauskas, So. Boston, Mass................. 1.00
Zigmas Kristoponis, Phila., Pa............................... 1.00
Mrs. C. Lenkevičienė, Phila. Pa............................ 1.00
Rev. V. Katarskis, Dayton, Ohio ................. *.....  1-00
A. Yonkus, Detroit, Mich....................................... 1.00
Mary Koslas, Newark, N. J.....................................1.00
A. Venciūnas, Somerville, Mass............................ 1.00
Mr. Abracinskas, Brockton, Mass............   1.00
Joe Rustausky, Athol, Mass................................... 1.00
Stella Miltenis, Brooklyn, N. Y............................ 1.00
J. Bakunas, So. Boston, Mass...............................  1.00
Mr. Carl Chepulis, Springfield, III........................ 1.00
J. Aczas, Chicago, III.............................................. 1.00
M. Ciunytė, Chestnut Hill, Mass...........................  1.00
Mrs. Helen Andrusaitis, Charlestown, Mass. ....... 1.00
Helen Knowles, Worcester, Mass...........................  1.00
Sisters of Jesus Crucified, Elmhurst, Pa.............  1.00
Adam Yurgutis, Brockton, Mass. ......................... 1.00
Mrs. Amelia Krakauskas, Waterbury, Conn.........  1.00
Mrs. L. Ginkievvicz, Phila., Pa. ............................  1.00
Kun. J. V. Inciura, Kingston, Pa...........................  1.00
Helen Cebortienė, Hartford, Conn........................ 1.00
Jurgis Versiackas, Nonvood, Mass........................ 1.00
Victoria Zvinkūnienė, West Frankfort, III.......... 1.00
John T. Peculis, Worcester, Mass........................ 1.00
F. Tauter, Gardner, Mass....................................... 1.00
M. Vitkauskienė, Sharon, Mass............................ 1.00
K. Mickevich, So. Boton, Mass............................... 1.00
O. Diksienė, So. Boston, Mass...............................  1.00
M. Levickas, Rochester, N. Y...............................  1.00
Joseph Kibart, Brockton, Mass.....................  1.00
Mrs. P. Stenavage, Scranton, Pa...........................  1.00
A. Malinauskas, Cambridge, Mass..............  1.00
H. A. Plakavičius, Cambridge, Mass....................  1.00
A. Stigas, Dorchester, Mass. ...............................  1.00
Mrs. Kate Silver, Mounsville, W. Va....................  1.00
J. Jekavičienė, Taunton, Mass............................... 1.00
Mrs. Barbara Yesilonis, Albany, N. Y................. 1.00
Frances Jusis, Cleveland, Ohio .......................... 1.00
O. Grigalūnienė, Long Island City, N. Y.............  1.00
Matas Kučinskas, Brooklyn, N. Y. .........................  50
J. Poskevičius, Phila., Pa..........................................  50
Mr. Adam Cernauskas, N. Adams, Mass................. 50
Mrs. V. Arlauskas, No. A.bington, Mass.  .........  50
Mrs. K. Verseckas, Waterbury, Conn..................... 50
Mrs. Mary Gorskienė, South Boston, Mass. 50
Stasys Vitkus, Williamsport, Pa. 50
M. J. Grenda, Lawrence, Mass. .......................... 50
V. Miksa, Lowell„ Mass........................................... 50
Joeph Vasiliauskas, Du Bois, Pa. ......................... 50
Vladas Peckis, New Village, N. Y.............. .•............  50
E. Roman, So. Boston, Mass. .............................. 50
Sugzda, Cambridge, Mass..........................................  50
Markelionis, So. Boston, Mass................................. 50
J. Mažeika, Orange, Mass. ....................................... 50
V. Klova, So. Boston, Mass. ..................................... 50
O. Grabauskienė, Amsterdam, N. Y................ 50
Mrs. Anna Skunda, Toledo, Ohio 50
John Dauksis, Great Neck, L. I., N. Y................. 50
C. Wirketis, E. Hempstead, L. I., N. Y......................50
Jonas Akstinas, Nashua, N. H...............................  50

Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

ja prieš akis vaizdai iš tė
vynės, vieni už kitus gra
žesni, kada ji dar buvo 
laisva ir laiminga, ir pa
deda žmogui nors keliom 
minutėm pamiršti tą bai
siąją kasdienybę, tą sle- 
giatnį tremtinio gyveni
mą, tą žiaurią nežinią dėl 
jo tolimesnio gyvenimo. 
Bet kai jis, lyg atbudęs iš 
saldaus sapno, pamato 
koks ištikrųjų jo gyveni
mas, — apima jį dar di
desnė neviltis, dar jis 
skaudžiau pajunta, koks 
yra sunkus šis gyvenimas.

— Dan, dan, dan, — gau
džia kokiame nors vokiš
kame miestelyje Šv. Kalė
dų varpai, bet vietoj lai- 
imingo žvilgsnio žmogaus 
j veide, jie įspaudžia dar gi
lesnes vagas to gyvenimo, 
kuris aiškiai liudyja, kiek 
sunki yra dabartinė žmo
gaus dalia.

Vėl grįžta tremtinio 
mintys į tėvynę, ir dabar 
jis mato tėviškės miškuo
se brolių partizanų vargą, 
motinų ir vaikų nelaimes. 
Niekur neaidi dabar var
pai, niekur neskamba Ka
lėdų giesmės, niekur ne
dega eglutė, ir tik kur 
nors miško gilumoje par
tizanai paduoda viens ki
tam tylėdami rankas, mo
tina raudodama apkabina 
savo kūdikį, bet niekur 
niekas nedžiūgauja, visur 
tylu, klaiku...

Tremtinio mintys lekia 
dar tūkstančius mylių to
liau, ir jam prieš akis at
sistoja baisus lietuvių gy
venimas tolimame Sibire. 
Jis mato savo artimuo
sius, draugus, bičiulius su 
įdubusiais nuo alkio vei
dais, su skausmo ir nevil
ties žvilgsniu akyse ir jis 
tik dabar supranta, kad 
jo vargai ir nelaimės nėra 
dar didelės, kad yra jo 
tautos brolių ir seserų dar 
daugiau už jį vargstančių, 
ir tai jam duoda vėl ki- 

ibirkštėlę vilties, duoda vėl 
jėgų pakelti baisųjį trem
tinio gyvenimą.

Pagaliau jis mato iše
migravusį lietuvį kokiame 

I nors svetimame krašte, 
! kurio gyvenimas šiek tiek 
geresnis už jo dabartinį, 
bet jis nėra laimingas, nes 
jis yra labiausiai nutolęs 
nuo savo tėvynės, ir jam, 
gal vėliau bus sunku ją

i

• v
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LIETUVIŠKOS KOČIOS

Brockton Gas Light Company

iHcrriĮ 
(Chrisiniaa tu all!

Nuo neatmenamų laikų iš ži
losios garbingos senovės, krikš
čionių tarpe užsiliko gražus ir 
būdingas paprotys, kai dieną 
prieš pačias Kalėdas, švenčia
mos kūčios, arba išvakarės Iš
ganytojo gimimo.

Toji diena Bažnyčios yra pa
skirta garbingiems visos žmo
nių giminės pirmiesiems, bet 
ir nelaimingiems tėvams: Ado
mui ir Jevai paminėti, kurie dėl 
savo neklusnumo Tvėrėjui, ta
po amžinai išvaryti iš rojaus.

Šioji diena mums primena 12 
Izraelio tautos padermių, iš ku
rių dar rojuje buvo paties Die
vo pažadėtas tautų laukiamas 
Išganytojas.

Kūčių dienoje, atsimenu ge
rai dar iš savo jaunystės die
nų, niekas nieko nevalgė per 
kiaurą dienelę, ir tuomi savo 
pasninku, lyg aiškiau pareikš
davo, kaip žmonijos sielos ir 
širdys per šimtmečius laukė 
Atpirkėjo. Visą dieną pralei
dus darbuose ir susikaupimo 
dvasioje, vakare buvo švenčia
mos kūčios prie papuošto stalo. 
Visa šeimynėlė stiprindavosi 
net 12 valgių vakariene, o jų 
sudėtis — tai tikrai primindavo 
primtyvius protėvių valgius. 
Visų pirma plotkelės, arba Kū
dikėlio pyragas. kurį dalinda
miesi. viens kitam duodavo at- 
silaužti, lir.kėdamies

Kalėdų. Čia žuvis, silkė, aguo
nos, kukuliai, drebučiai, pa
sninko sriuba, vaisiai, daržo-1 
vės, medus ir daugelis visokių 
kitų. Pasistiprinus, kūčios už
baigiamos bendra šeimos mal
da. Atėmus valgius, stalas bū
davo gražiai papuošiamas, bal
ta staltiese uždengiant, ant ku
rios padedamas šieno kupstelis, 
šv. Kryžius, arba Šv. šeimynė
lės stovyla ir pamaldžioj dva
sioj šv. Naktis belaukta.

Kaip linksma, džiugu būdavo, 
atsikėlus dar prieš aušrinę, ke
liauti, važiuoti per pusnynus j 
puošniąsias Bernelių šv. Mišias, 
bažnyčioj matyti žavingai pri
rengtą Betliejaus kūtelę, nuo
širdžiai pasimelsti prie kojų 
Kūdikėlio, atsigauti kūnu ir 
dvasia!

Šis gražus paprotys yra už
laikomas ne tik brangioj Lietu
voj bet ir plačioj išeivijoj lietu
vių. lenkų ir kitų tautelių-tau- 
tų. Tačiau, Dievuliau tu mano 
brangus! Kada gi pavergtai 
Lietuva vėl susilauks tų laikų, 
kuomet galės laisvai švęsti kū- 
čias ?!

Šiemet brangios Kūčios - Ka
lėdos daugelio 
baisiame skurde, 
mime svetimame 
pūlingose Sibiro 
koncentracijos stovyklose. Ta- 

džiugių čiau reikia tikėtis.... |>astovios 
--------- taikos ir pasaulio ramybės atei- 

kantriai belau-

Į
I

praleidžiamos 
ašarose, ištre- 

krašte: šiur- 
katorgose. ar

I i

pasiekti, arba jam jau vi-jtyje visiems 
sai neteks jos pamatyti.

Tokie ir panašūs vaiz
dai praslenka pro tremti
nio akis, ir tada jo lūpos 
tyliai, tyliai šnabžda:
— Dieve, duok mums jė

gų ryžtingai pakelti tą 
sunkią mūsų tautos gyve- bes, trūkumus ir įvairius 

mums blogumus; bet mes dažnai 
elgiamės šiuo atveju kaip 
šuo, kuris loja veidrodį, 
manydamas, jog mato ten 
ne save, o kitą šunį.

Šopenhaueris.

i kianti
Padaagė Aras.

Kūčios, 1949 m.

Kiekvienas žmogus turi 
kitame žmoguje veidrodį, 
kuriame jis gali aiškiai į- 
žiūrėti savo paties silpny-

nimo dalią, duok 
su nauja viltimi grįžti į 
mūsų numylėtą, kenčian
čią tėvynę, kuri taip iš
troškusi laisvės ir taikos..

I. A. “Darbininko” Administracija.
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tiniai. Draugijos veikla ypač 
uoliai rūpinasi kun. Jonas Ber
natonis.

6

girdėti lietuviu
KOLONIJOSE *

gražiai veikia vyčiai. Mi- 
patamaujantiems vai- 

altaristams, įvesti savai- 
pasikalbėjimai, pamoky-

SHENANDOAH, PI * LAVRENCE, MASS.
Mylimieji Kristuje:

šventų Kalėdų švenčių 
ga. mes. šios parapijos

nuoširdžiai sveikinam Jus.
visiems laimingų 
daug džiaugsmo

I
pro- 

kuni-
gai. 
linkėdami 
švenčių ir 
Kristuje.

Kad Jūsų 
pilnas, raginam visus Kalėdų 
rytą eiti prie šv. Komunijos. 
Melskite Aukščiausio pasauliui 
taikos, ir Lietuvai laisvės ir 
nepriklausomybės. Patariam ir 
raginam išrašyti pakvietimus 
karo nukentėjusiems D. P. 
tuviams Europoje.

Prašome savo bažnyčios 
laikymui būti duosniais.

Reikšdami Jums širdingą 
dėką už Jūsų visokeriopą 
parapijos reikaluose, ir 
darni linksmų šv. Kalėdų 
čių ir laimingų Naujų 
pasiliekam

Jūsų Kristuje.
Kun. J. A. Karalius 

Kun. J. A. Neverauskas 
Kun. J. S. Lukšys

džiaugsmas būtų 
raginam 

prie

SV ARŠESNIEJI (VYKIAI 
Išgražinta Bažnyčia

Kun. P. M. Juro. Šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos klebo
no rūpesčiu, išgrąžinta bažny
čia ir įtaisytosos i 
klaupkos. Ypač gražiai 
naujai išdekoruotas 
bažnyčios altorius.

Jauninto ir vaikučių veikla
čia

šioms 
kams, 
tiniai
mai. Sudaromos jaunimo sjx>r- 
to komandos. Vyksta sporto 
treniruotės. Tais reikalais nuo
širdžiai rūpinasi kun. Petras 
šakalys.

_ _ t

Vaikučių katėk izaci ja
Gražiai vyksta ir vaikučių

minkštos katekizacija. Lanko gausus bū- 
. . rvs vaikučių. Tremtiniai vaiku-i atrodo J

didysis ’ ^*8* sudaro savo atskirą grujię. 
. i

I 
Judėjimas lietuviškų katalikiš- ;

kų organizacijų veikloj
Čion veikiančios lietuviškos ■ Alfonsas Leščinskas. Po Naujų 

katalikiškos <*
naująsias vadovybes

^e* tiems 1950 metams, o taip pat
1 ruošia naujus veiklos planus.

IJetuvių kaiitos pamokos ir 
paskaitos iš lietuvių literatūros

Vyksta ir lietuvių kalbos pa- 
i mokos. Jomis rūpinasi prof.

draugijos renka yetų numatomos taip pat pa- 
dovybes sekan- • skaitos iš lietuvių literatūros.

Jas sutiko 
nantis ir

pa- Parapijos klebonas kun. P. M. laikraštėlį

pa- . 
n to talką 

linkė-; 
šven-j 
Metų.'

' Juras rūpinasi visą lietuvišką ' Eernardas 
katalikišką veiklą sumodernin-l

ir pagyvinti.

šv. Vardo Draugijos narių 
vaj.s

Šv. Vardo Vyrų Draugija čia 
labai gausinga ir gerai veikia. 
Bet tuo dar nepasitenkinama. 
Dabar dar varomas naujų na
rių verbavimo vajus. Į narius 
noriai dedasi ir lietuviai trem-

skaityti čia gyve- 
redaguojantis vaikų 

“Eglutę” 
Brazdžionis.

poetas

LDS Narių ir "Darbininko"

Taip apšviečiamos kai kurios Belgijos sosti
nės Briuselio gatvės Kalėdų švenčių proga.

ciatyva gruodžio 18 buvo su
ruošta prof. St. Šalkauskio ir 
Vytauto Endziulaičio mirties 
sukaktuvių minėjimui.

Rytą 8:30 vai. klebonas kun. 
Strakauskas atlaikė šią inten
cija šv. Mišias. At-kai bendrai 
priėmė šv. Komuniją.

Po šv. Mišių agappe. Dalyva
vo ir parapijos organizacijų 
pirmininkai ir vietos kunigai.

KELI ŽODŽIAI IŠ ANGLIJOS

S. m. gruodžio mėn. 29 d. D.

gauna iš
B. Balučiui sueina 70 metų. Ju- 
bilijatui rengiamas viešas pa
minėjimas Londone, 
skyriuose taip pat bus 
mintas šis vienintelis D. 
nijai Lietuvos valdžios skirtas 
atstovas, kuris aktyviai daly- 

bet ir 
Ilgiau- 
K. B.

šiemet Darbo Ministerija yra tegauna tik 5 šilingus (nėra 
j nusistačiusi sumažinti dar dau- nė dviejų dol.į, į savaitę, 
'gelį E.V.VV. stovyklų, nes la-j 
bai brangiai jos kaštuoja. Už-' 
daryta mažesnės, o dabar ir
didesnės imamos palengva lik- Britanijaj Lietuvos Min. p. K. 
viduoti. Prieš dvi ar vieną sa
vaitę, darbininkai 
Darbo Ministerijos atleidimą
nuo darbo ir gyvenk kaip nori. 
Kai kuriems pasiūloma anglių 
kasyklos, tekstilė. Gali susira
dę butą ir darbą išeiti priva
čiai pas ūkininkus. Bet nega- vauja ne tik politinėje,
lintieji sunkesnių darbų dirbti visuomeninėje veikloje, 
atsiduria sunkioje padėtyje, šių Metų J. E. Min. 

į Dabar praein. stov. Full Sul- Balučiui! 
ton tokių yra kelios dešimt lie-!

i tuvių, tarpe kitų rytų Europos 
, tautiečių. Kreipiasi į Anglijos 
lietuvius, prašydami padėti su
rasti galima darbą ir butą. Jie

p-

DBLS 
prisi- 

Brita-

“Nidos”
Joje bus

Į
I

■ kaipo dypukui, holyokiečiai lie- 
jtuviai labai daug padėjo: Pra-Naujųjų Metų Balius —

šurum-Burum
Šv. Roko parapijos skaitlin

goji Moterų Sodalicija ir Alum- 
nietės rengia didelį Naujųjų 

į Metų Balių, kuris bus tikras i , - -
IšURUM - BURUM, tai yra pa.. ^nakai mums čia įkuriant 
! ruoštas su pilnu užtikrinimu Pra ” °je-
' visiems atvykusiems, kad jie J Visiems geradariams lietu-

Coventry įsisteigė 
lietuviška spaustuvė, 
leidžiamas skirtas pasaulio lie
tuviams jumoro laikraštis, ‘A- 
puokas”. Be šios spaustuvės, 
dar rengiamasi koperaciniais

nė Ragelienė broliškai savo bu- pagrindais įsteigti Mancheste- 
te priglaudė. Antanas Raziuke- rY> kurios steigimo iniciatorius 
vičius tuojau parūpino darbą; Yra Barėnas. Keliolika kny- 

! Marijona Ambrazaitienė ir 84 
iKarlauskai, labai daug padėjo P° penkis svarus. Sėkmės!

mylinčių įsirašė, įnešdami

B. Svalia.

Skaitykite ir platinkite kata- 
|bus linksmi ir patenkinti. Da-lviams reiškiu brolišką lietuvis- likišką spaudą — lai k rašt 
• lyviai galės čia padaryti savo:ką ačiū. Jonas Pilvelis..“Darbininką”!

BROCKTON, MASS
Ateitininkų Veikla

Lapkričio 2-rą dieną buvo 
sušauktas I-sis Brocktono atei
tininkų pasitarimas. Susirinki
mą atidarė ir pirmininkavo vie
tos lietuvių katalikų parapijos Prof. Sužiedėlis apibudino pro--kilnias naujiems metams rezo-1 
klebonas kun. P. Strakauskas. fesoriaus Šalkauskio nuopelnus liucijas ir pasidžiaugti naujo- ĮSIGYKITE VEIKALĄ B LIETUVOS PARTIZANU VEIKLOS 

i Buvo pasitarta organizavi- Lietuvių Tautai. Katalikų Baž- mis pažintimis bei panaujinti 
mosi klausimais. Galutinas su- nyčiai bei ateitininkijai. Šen-. senąsias, kurios lyg ir užmirš- 
siorganizavimas buvo paliktas draugių pirmininkas Petronis tos. Parengimas įvyks sausio 
po konferencijos. Į At-kų kon- nupasakojo V. Endziulaičio > 1-mą, 7 valandą vakare, para-
ferenci ją vyksta iš sendraugių didvyrišką veiklą anais mūsų i pi jos mokyklos svetainėje. Vi-1

Didžiumos LDS narių ir “Darbininko” skaityto
jų mokestis už “Darbininko” prenumeratą baigiasi su 
gruodžio 31 dieną. Tat-gi prašome LDS narių ir “Dar
bininko” skaitytojų atnaujinti prenumeratą šį mė
nesį.

“DARBININKO” ADM.

agr. Petronis, iš jaunimo abi- Tautai sunkiais laikais. K. Keb- ■ sas šio parengimo pelnas ski- 
turientas Kęstutis Keblinskas. ; linskienė kvietė vietinius lie-1 namas naujos bažnyčios staty- 

Nutarta kitą susirinkimą su- tuvius paraginti savo sūnus ir: bos fondui.
šaukti po konferencijos — lap- dukteris, einančius mokslus,’ Visi kviečiami dalyvauti! 
kričio 12 dieną. , stoti į šią garbingą organizaci-Į

Pirmasis at-kų susirinkimas ją ir dėkojo už visa tai, ką čia 
užbaigiamas at-kų himnu. Iš rado tremtiniai sukurta: para- 

į at-kų krūtinių džiaugsmingai piją, organizacijas ir visą kas 
nuskambėjo pirmą kartą šioje i išsaugojo lietuviškumą, bei ti- 
kolonijoje... “Ateitį regim Tė-jkybą. D. Mėlynytė ir Karosaitė 
vynės laimingą, šviečia mums gražiai padeklamavo. 
Kryžius ant mūs vėliavos, sto-. Švagždys jautriais 
kime drąsūs į kovą garbingą,' sveikino šios organiz. 
dirbkim, kovokime dėl Lietu- dėkojo atvežus čia naujos lie- 
vos!...

Lapkričio 12 d. antrą kartą 
susirinkus at-ams buvo sen
draugių atstovo padarytas pra
nešimas iš At-kų konferencijos 
New Yorke. Labai visiems pa
tiko atpasakotas prof. Pakšto du susirinkimus, 
anekdotas su užbaiga: nekriti-lsavo jaunus kurinius, o paskui nas Raugalas, vicepirm. Stasys

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

Kun. J. 
žodžiais 

narius ir

tuviškos dvasios.
Minėjimas užbaigtas at-kų 

himnu ir malda.
Dabar ruošiamasi atšvęsti iš

kilmingai 16 vasario.
Jaunimo kuopa jau padarė buvo išrinkta nauja valdyba, 

kur bando, Valdybon išrinkta: pirm. Anta-

ir

Sportswear for the Entire Family
HOUSE OF BARGAINS

n;,SECOflD nRTIOnfllBRI1K
’’ * • ‘J *-’ ©r
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Member Federol DepMit lasur

Indiaiinead 

NATIONAL BANK
NASHUA, NEW HAMPSHIRE

VYTIS IR ERELIS
Apysaka. Parašė Jonas Kmitas. Lietuvių 

Darbininkų Sąjungos leidinys, 1946 m., 576 pi.
Amerikos lietuviai gerai pažįsta garsaus 

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

  Erelis, vaizduojanti leituvių kovas su tėvynės priešais, visų bu- 
Šv. Kalėdų šv. Mišių tvarka: į vo išgirta ir pamilta. Skaitytojas susižavi iki paskutinio pusla- 

12 vai. — vidurnaktinės, tai y- 
ra Piemenėlių Mišios. Kitos šv. 
Mišios bus atnašaujamos: 7 v., 

'8:30, 9:30, 10, 10:45 10:30,
,11:30.

pio. Kaina — $2.50. Sumažinta kaina tik $2.00. Užsakymus siųs
kite:

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

HOLYOKE, MASS.
I

šv. Kazimiero Draugijų 
Veikla

Gruodžio 4 d. įvyko Šv. Kazi
miero Savit. Paš. 
metinis susirinkimas,

Draugijos 
kuriame

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

IR ERELIS”.

Vardas

Adresas

Draugijų Valdybų Adresai
^jkuokit!..

? Pasiskirstyta į sendraugių i., , „ _
: jaunimo vienetus. Sendraugių Tėvynės Lietuvos! — Veritas. Jonas Ragelis, knygų priž. Vi-! 

" ’-------- - . --------------- Įlimas Kazlauskas ir Petras Za-i
i leckas; iždo globėjai: Antanas 

, Antanas Raziuke- 
ir Liudvikas Matulevi- 

Aleksas Milke- 
priežiūron — 

Motiejus Saba-

pasirodys viešai. Sėkmės! — ĮKanapka, prot. sekretorius Mo- 
Su Dievo pagalba dirbkit d<: tie jus Žebrauskas, fin. sekret.

K kuopos valdybon išrinkta: kun.i
' i šv. Roko parapijos mokykla

! Gruodžio 18 d. suruošė kalė-' Žebrauskas 
dybon išrinkto? moktaš'Danu- pasirodymu Čia «selės‘vj{ius ‘ 

i čius; maršalka 
, vičius; ligonių 

pasirody-ĮJonas Civas ir

; Klimas, mokt. K. Keblinskienė;
■ ir agr. Petronis. Jaunimo vai-' 

FVdybon išrinkta: luvmuc
» tė Mčlynytė, abiturientas Kęs- savo sugebė-či
H tutis Keblinskas ir stud. Anta- *'P vaikučius, vi

nas Sužiedėlis. , paruošti sceniniam
Jaunimo kuopa stipri tuo,.Tnui’

kad čia Brocktonan susirinko,’ Buvo s.ccnos vaizdelis- Pa?ie‘ 
Hanau, Greveno, Spackenbergo ^ota kalėdinių 
buvę pirmininkai. I
Gmundės garsiųjų p. Grinienės 
koreografinių šokių šokėjos ir 
poetės bei pradedančios raši
nėti beletristiką jaunosios ra
šytojos. Taip pat Hanau stipri 
deklematorė bei dainininkai.

Tikimasi, kad ši jauna, graži, 
stipri savo idealuose kuopa 
mums nekartą suruoš dvasinių 
puotų, literatūros vakarų, bei 
meninių, pasirodymų pavidale.

«j Daugiau jau sendraugių ini- kasios?

liauskas.
Si draugija. vadovaujama

~_ giesmių, paro- nuo 1937 m jos sumanaus pir-
Schwab. ^yta gyvasis paveikslas ir Pa*:mjninko Ragelio, gana gražiai 

dainuota širdį guodžiančių lie-;tvarkosi Turi nemažai narių ir 
tuviškų dainų. Klebonas visų’ 
susirinkusių vardu seselėms. 
padėkojo už triūsą.

Parapijos svetainė buvo pil-!
na žmonių. Pamatėm, kad
Brocktono lietuviams ši svetai
nė per maža. Reikia netik 
naujos bažnyčios bet ir susibū
rimams erdvesnės patalpos.

t Ačiū seselėms už ugdymą 
jaunojoj kartoj lietuviškos 

Veritas.

gana gražiai

£ 
g

382 W. Broadway Sonth Boston
Res. GA 7-4542

vis daugiau pradeda prisirašy- 
. ti jaunosios
Susirinkime
Naujų Metų pobūvį, 
vyks klubo patalpose 
d., 8 vai. vakare.

Praeitais 1948 m. įsteigta 
Moterų Šv. Kazimiero draugija, 
kuri irgi gruodžio 11 d. turėjo 
savo metinį susirinkimą, kuria- 

Ime buvo išrinkta valdyba: 
pirm. Anelė Raugalienė, vice- 
pirm. Paulina Civienė ir Mc- 
Dermatt, prot. sekr. Aldona 
Kelminskienė, fin. sekr. Ona 

!!• Kisielienė ir Margarita Zalec- 
!? kienė; ligonių priežiūron —Do- 
!•• micelė Skatikienė, Anelė Crai-
4 gienė ir Ona Kisielienė. i
Į . ■

pat sumaniai vadovauja jauna 
$ energinga lietuvė moteris. 
£į Nors čia lietuvių iš seniau 

atvykusių yra nebe daug, ta
is čiau jie dabar atvykusiems 
J? stengiasi, kiek galėdami pade-j
5 ti: priglausdami ir parūpinda-į 10 

mi darbus. Šių žinių rašytojui,’^

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.; 

Tel. .>Outh Boston 8-1298.
Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė,

8 Winfield St., So. Boston, Mass.' 
Prot. Rafit. — Ona Ivaikienė,

440 E 6th St, So. Boston, Mass. 
Finansų Ra5t. — 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 Aukštikalnytė, 
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 protokolų raštininkę.

•V. JONO EV. BL. PA8ALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

, Pirmininkas — Viktoras Medonis,
1 21 Sanger St, So. Boston, Mass.
Į Vice-Pirm. — Vincas Stakutis,

684 Sixth St., So. B<>ston. Mass.
Prot. Rast. — Jonas Glineckis.

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

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

čia sekmadienį kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 

492 E. 7th St.. So. Boston. Mass
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštininką

kartos 
nutarta

lietuvių, 
surengti 
kuris 

sausio
i-
1

ir

3 
M

Šiai moterų draugijai taip.fj

Linksmiausių
Kalėdų Švenčių

Jums Visiems
Nuo Mūs Visų
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ŽINUTES
Apdovanojo Vaikučius. Kuni

gas Albertas Abračinskas su 
pagelba Sodaliečių ir 
Dieduko, vaikščiodamas 
kyklos
kiekvienam 
dovanėlę.

Penkto 
kiekvienas
jaus kūtelę, už pirmą dovaną 
gavo Ducevičių Vincukas.

kambarius, 
vaikučiui

Kalėdų 
po mo- 
suteikė 
Kalėdų

skyriaus
padarė po Betlie-

vaikučiai

parbjhinkasl.
<

Aukos. Romualdas Jankuna- 
vičius su šeima aukavo bažny
čios taisai $200.00. Raškauskų* 
šeima kamžą, Jurgis Petraus
kas $10, Vincentas Skudris $5, 
ponia Savickienė $5.

DAKTARAI

Svečiai kunigai. Šiomis die
nomis So. Bostone svečiuojasi 
Tėvas Andriekus, Tėvas Aukš
tikalnis ir Tėvas Jurgelaitis. 

I Švenčių metu šie padės vieti
niams kunigams bažnytiniame 
darbe. Tėvas Andriekus 
Šv. Valandą, penktadienio 
ka.

ves
va-

TeL AV 2-4026
Daug šv. Mišių, Šv. Petro 

parapijos bažnyčioje, per Kalė
das bus laikomos šv. Mišios 
šiomis valandomis: 12, 6, 7, 8, 
9, 10 ir 11:30; salėje 12, 8 
9:30.

ir
J. Repshis, M>.
Lietuvis Gydytojas 

495 Cohunbia Road 
arti Uphams Corner

SO 8-4478

Dr. Joseph F. Antanėlis
ORTOMETRI8TA8

515 E. Broadway
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 8-tai 
Šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai.

Prelatas UrbonaviŪiis ir KuLlOeb. fr. ViriMBkas 
Metiniai Lietuvą KuNūns Rėmėjai Bostone

• -________ 7
kas, E. Gailius, Dr. W, G. Du- 
serick <Dusevičius i. Balsų 

j skaitymo‘komisijos varau susi
rinkimui pranešimą padarė A.

Rėmėjų tuvių Kultūros Rėmėjų darbui F. Kneižys.
l Vi-j Susirinkime buvo iškeltas 
----- • kiaU£jmaS) kokiu būdu nariai 

galėjo prieiti prie draugijos 
narių adresų, kad juos panau
dojo siuntinėdami visiems na
riams atvirutes, ragindami bal
suoti už kelis kandidatus. Tam 
reikalui ištirti išrinkta komisi
ja iš S. Mockaus, B. Kontrimo 
ir Paul Yonkers. Pranešta, 
kad su naujais metais draugija 
perkels savo biznį į naujas pa
talpas. Rap.

Kult.
Dr.

Kokią Laimę Rasite 
“Laimės šuliny?”

South Bostone šeštadieniais 
Šv. Petro par. Paminklinėj mo
kykloj veikia tremtinių įkurta 
Lituanistikos Mokykla vaiku
čiams. Tos mokyklos palaiky
mui yra ruošiama Kalėdų Eg
lutė sausio 31 d. 3 vai. po pie
tų, Lietuvių salėje E St., So. 
Boston, Mass. Labai gražią 
programą išpildys tos mokyk
los mokiniai, kuri yra ruošia
ma priežiūroje Henriko Kačins
ko. Bus “Kalėdų Senelis” ir 
bus įrengtas “Laimės Šulinys”. 
Į šį parengimą visi esate kvie
čiami. Suaugusiems įžanga bei 
auka 50c. Vaikams — nemoka
mai. Kvieslys.

Lietuvių Kultūros
Bostone vald. narys St. Lazdi
nis aplankė prelatą Dr. Urbo
navičių ir kleboną kun. P. Vir- 
mauską ir painformavo apie 
susiorganizavusius Liet. 
Rėmėjus Bostone. Prel.
Urbonavičius ir kleb. kun. Vir- 
mauskas nuoširdžiai pritaria 
šiam kultūriniam darbui ir tuoj 
pat įsirašė į Liet. Kult. Rėmė
jus, sumokėdami iš karto už 
visus 1950 metus po $12. Kle-

Bostono skautininkų ramovės sueigoj apsilankė bono dėka, Kultūros Rėmėjų 
skautų dvasios vadas JAV rajonui kun. J. Vaišnys, remiama Lituanistikos Mokyk- 
S. J. (vid.) Jo dešinėj Bostono vietininkas s. Ignas ia, vadovaujama mok. VI. Kul- 
Končius, O kairėj p. S. Gimbutienė. įboko, ir Lietuvių Dramos Stu-

i ’ ’dija, vadovaujama akt. Henri-
našu, kad Harvardas laimės vėl, Kačinsko, gali naudotis Lie- 
3 a l/a- Sausis žada Lietu- gv Petro parapijos namų

patalpomis nemokamai.

Žymūs lietuvių veikėjai palaiko 
Lietuvių Kultūros Rėmėjus 

Bostone
Metiniais Rėmėjais įsirašė ir 

sumokėjo po $12 už 1950 me
tus Prel. Dr. Urbonavičius, 
kun. kleb. P. Virmauskas, Jo- 

LRKSA 94 kuopos vaidybainas Kasmauskas ir Jonas P. 
praneša narių žiniai, kad š. m.'Tuinyla. Už penkis mėnesius iš 
gruodžio mėn. 30 d. penkta-' kalno sumokėjo Juozas Ar- 
dienį, 7:30 vai. vakare įvyks. lauskas ir Stasys Mockus. A- 
visuotiais narių susirinkimas: merikos Lietuvių Tarybos Bos

ai Valdybos narių praneši-! tone Pirmininkas ir Lietuvių 
mas; b) naujos valdybos rinki-! Piliečių Klubo So. Bostone pir

mininkas advokatas Jonas Gri- 
Valdyba. galius nuoširdžiai pritaria Lie-

Pirmoji Skautų Sueiga

ir įsirašė nuolatiniu nariu, 
sa eilė įsirašė ir kitų mėnesi
niais nariais, sumokėdami mė
nesinį mokestį.

Lietuvių Kultūros Rėmėjai 
Bostone

!
i Vos tik susiorganizavę Lie
tuvių Kultūros Rėmėjai Bosto
ne, kurių pirmieji tikslai yra 
paremti Lietuvių Teatrą ir Li
tuanistikos Mokyklą Bostone,! 
jau turi savo eilėse 112 asmenų 
(įsirašę iki gruodžio 18 die
nos).

j Kai kurie iš karto užsimokėjo' 
už visus 1950 metus po $12. į 

Lietuvių Teatro ir Dramos 
j Studijos vardu ir Lituanistikos 
Mokyklos vardu Lietuvių Kul
tūros Rėmėjų Bostone Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems Kul
tūros Rėmėjams ir kviečia vi
sus lietuvius, kuriems rūpi pa
laikyti kultūrinę lietuvių veik
lą, įsirašyti į Lietuvių Kultūros 
Rėmėjus Bostone. Prašome 
kreiptis šiais adresais:

Pirmininkas:
; 337 E St., So. 
torius: Jurgis 
Columbia Rd.. 
dininkas: Antanas Matjoška.

. 373 Centre St.. Dorchester; Fi
nansų sekr.: Stasys Lazdinis, 
216 W. Broadway, So. Boston,

• Mass.

Atmink tautieti, kol bus bent 
vienas kūdikis bei ligonis ku- 

i riems reikalinga Tavo pagelba. 
i Tu negali numoti ranka ir jų 
■ nesušelpti. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga paaukok savo ne
laimingiems broliams tremtyje. 
Aukas siųskite:
United Lithuar.ian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

So. Bostono lietuvių visuome- viams daug sunkių kovų. Sau- 
ninis ir kultūrinis gyvenimas šio 6 d. Lynne, su vietos Chess 
toks gyvas, kad nėra šeštadie- klubu; sausio 13 d. So. Bosto- 
nio ir sekmadienio, kad neį-.ne su Boylstono. Chess klubu; 
vyktų keli parengimai. Vienam sausio 20 d. So. Bostone, su 
korespondentui net sunku vi- Harvardo universitetu; sausio 
sur laiku pribūti. į 27

Praėjusį sekmadienį lietuvių! 
skaučių ir skautų vietininkijaį 
turėjo pirmąją sueigą. Daly
vaujant nemažam skaičiui vieš
nių ir svečių, skautai savo pir
mąja sueiga parodė, kad iš šios 
organizacijos galima daug ti
kėtis. Stepono Dariaus Legio
nierių Postas, priglaudęs skau
tus savo patalpose, neapsiriko. 
Skautai savo jėgomis įsirengė 
jaukų skautų būklą. Jame ir į- 
vyko ši sueiga. Oficialioji dalis' 
prasidėjo iškilmingai įnešus 
skautų vėliavą. Skautės, vado
vaujamos skautininkės V. Bar- 
mienės, gražiomis dainomis ir 
deklamacijomis išpildė Tėvynės 
ilgesio montažą. Kalbėjo prof. 
I. Končius, adv. B. Kalvaitis, 
Posto komanderis Smigias, 
skautų Kalėdų Senelis (vienas į £ 
iš legionierių), auxiliarių vadė 
B. Stravinskienė ir tremtinių 
ratelio pirmininkas Ed. Karnė-įx 
nas. Pasidžiaugta naujos skau-j< 
tų jėgos įsijungimu į kultūrinį 
lietuvių gyvenimą. padėkota' jįj 
Postui už prieglaudą ir gražųjį 
bendradarbiavimą. Vėliavą iš- 
nešus, sekė imituotas skautų • j* 
laužas, prie kurio skautės ir C

•ja 

skautai atliko labai įdomią pro- 
gramą.

Ši sakutų sueiga buvo neofi-p* 
cialus skautų būklo atidary- .įt 
mas. Oficialus atidarymas į- 
vyks kiek vėliau, dalyvaujant 
didesniam skaičiui publikos, 
dvasios vadui kun. Klimui ir Jį 
organizacijų atstovams. re

Svečias.

d. Newtone, su Newton

PRANEŠIMAS

I 
i

‘Y’.

mas. Susirinkimas įvyks “Da 
bininko” patalpose.

Linksmų Kalėdų Švenčių!

Kazys Mockus, 
Boston; Sekre- 
Gimbutas. 250 
Dorchester: Iž-

Remkite tuos profesi joną lūs Ir bu 
įierius. kurie savo skelbimais remia 
“Oarbin/nką”.

GRABORIAI

PADĖKA

S. Barasevičius ir Sūnus
Fanerai Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patamanmsis Dieną ir NaktJ 
Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

i

Didžiai Gerbiama
“Darbininko” Redakcija

1949 m. 12. 17d.
Pora metų, kai susipažinau 

su “Darbininku”, kurio, gera
dario p. B. Jakučio, Cambrid- 
ge, Mass., dėka, vartau pusla
pius. Todėl p. B. Jakučiui už 
tokią dovaną reiškiu nuoširdžią 
padėką. Katalikiška . spauda 
mane guodžia ir ramina, teikia 
žinias, įvairių straipsnių iš lie
tuviško gyvenimo!

Nors sunkios mano sąlygos, 
stengiuosi ir “Darbininkui” šį 
tą parašyti.

Švenčių ir Naujųjų Metų pro
ga siunčiu Didžiai Gerb. “Dar
bininko” Redaktoriui. Redak
cijai, bendradarbiams bei skai
tytojams širdingiausius sveiki
nimus !

So. Bostono Tremtinių
Ratelio Valdyba |

S
CASPER

FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

SotA.'i Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių O i rektorius Ir 
Baisa m uotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia Šermenims Dykai 
-Tel. SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3960

Atvyko Vytautas Strolia
Prieš kelias savaites p.p. 

Benzavičių parūpintais doku
mentais pas juos atvyko ir ap
sigyveno jaunasis Vytautas 
Strolia. Jo tėvelis, kaip žino
ma, yra .laimėjęs ALRK Vargo
nininkų Sąjungos konkurse 
pirmą premiją už kompoziciją. 
Vytautas taipgi yra geras mu
zikas akordionistas - pianistas. 
Akompanavęs tremty solistei 
savo mamytei jos koncertuose, 
grojęs tautinių šokių ansam
bliuose ir net vadovavęs tauti
nių šokių grupei. Atvykęs tuoj 
stojo vietinei tautinių 
grupei, talkininkauti
me įvairių šokių, prie kurios 
jau nuo seniau sumaniai dar
buojasi stud. Otonas Vaitkevi
čius. Beto, Strolia yra susido
mėjęs tautosaka, ir renka me
džiagą tautinių šokių knygai.

Grupės vedėja O. Ivaškienė, 
kaip ir visa grupė, džiaugiasi 
susilaukusi tokių žymių talki
ninkų instruktorių ir uoliai 
mokinasi daug naujų šokių.

Rap.

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius.

534 E. Broaduay, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

IVAIROS SKELBIMAI

A J. NAMAKSY
Real Estą te & 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Offlce TtL SOuth Boston 8-0948

Bes. 37 Oriole Street
Roxlxiry, Mrsb.

TEL. PA—7-$C33-W

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

George W. McShane Co.
Electrical Contractors

Established 1908
Radios Appliances Refrigerators

i

šokių 
moky-

118 Dorchester St. South Boston, Mass.
Tel. SO. 8-3300 !;_______„„J

Su pagarba,
BaL Brazdžionis.

Piliečių Draugijos 
Rinkimai

YAKAVONIS
Uuneral Home

741 No. M‘ii n St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

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

ROBIS BEVEBAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

i!

i
Užsisakyite Toniko Pas Mus | 
Pristatom geriausį toniką jį!

Piknikams, Vestuvėms, ?
Krikštynoms ir visokiems J;

Parengimams. į
Kainos prieinamos. f-

Myopia Club Beverage Co. |
| Graftoa Ave^ Isliugtoa, Mass. |
i? TeL Dedham 1304-W |

Mūsų šachmatininkus 
Mini Bostono Spauda

Boston Sunday Herald savo 
šachmatų skyriuje (gruodžio 
18 d.) patalpino Metropolitan 
League pirmenybių stovį, pa
sibaigus pirmajam ratui. Lietu
viai stovi pirmoj vietoj, toliau 
seka Harvard, Boylston, Lynn 
ir Newton.

Mes, besigėrėdami Lietuvių 
šachmatininkų laimėjimais, tu
rime žinoti, kad Harvardo uni
versitetas ir Boylstono Chess 
klubas (1948 Bostono meiste
ris) yra lygūs Lietuvių varžo
vai dėl pirmos vietos Bostono 
pirmenybėse.

Todėl pažvelkime į pirmojo 
rato rungtynių pasekmes. Štai 
jos:

Lietuviai — 14l/£> 
Harvard — 13’/ž 
Boylston — 13'/j 
Lynn — 6*Ą 
Newton — 2
Lietuviai antrąjį ratą 

deda po N. Metų, o kiti
pradėjo. Su įdomumu dera iš
sekti tas pasekmes. Pavyzdžiui, 
Boylston CC. laimėjo prieš 
Newton “Y” 3-2, taigi pras
čiau, negu — laimėjo pirmam 
rate. Harvardo universitetas 
sužaidė su F 
partijos laukia įvertinimo. Pa-

pra- 
jau

Casper's Grožio Salionas
NUPIGINO

Ilgalaikį Sušukavimą
$10 vertes už $5.95

(no kink ar frizz)
* * *

Expcrtiškas Plaukų dažymas 
natūraliomis Spalvomis

» ♦ •
Įvairūs modemiški Šukavi
mai, pasirenkant iš grožio 

kultūros žurnalų.
♦ ♦ ♦

Pagražinimo darbus atlieka 
grožio expertai.

CAROLINE CASPER, Prop.
CASPER’S BEAUTY SALON

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

Tel. SO. -8-4645

South Bostono Lietuvių 
liečiu Draugijos valdybos 
kimai įvyko gruodžio 15. Juose 
dalyvavo 531 narys. Valdybon 
ir direktoriatan išrinkta sekan
tiems metams šie: Pirm. adv. 
J. Grigalius, Vice pirm. adv. J. 
Cunys, Prot. rašt. A. P. Nevie- 
ra, Fin. rašt. A. Druzdis, Ižd. 
A. Čaplikas, maršalka V. Pa
plauskas. Direktoriais: Dr. A. 
L. Kapochy, J. Lekys, J. Kas
paras, J. Arlauskas, F.A. Zalec-

IVAIROS SKELBIMAI

Pi- 
rin-

I

i

I

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.
Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

Lynn C.C., tačiau 3 $ WmI
iikia ivertįiiituo. Pa- y

W A I T T
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. Waitt 
(VVaitekūnas)

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

4

Res. SO 8-3729 SO 8-4618

Lithuanian Furnitūra Co.
movers — 
Insured and 

Bonded
Local A Long 

Oistance 
Moving

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

fe Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Limosirtai d*l visokių reikalų.

,'P*tam^\ lm£a Dieną ir N akt].

i
*

I

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 VVebster A.ve.,
Cambridge, Mass.

PRANAS VVAITKUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir } kitus; 
miestus ji

Reikale šaukite; Tel. TR-6-6434. J

■

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadtvay 
SOUTH BOSTON, MASS

D. A. Za letskas, F. E. Žale takas 
Graboriai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815 

BOuth Boston 8-2608
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Cicero,

Cicero,dono ir kitų svarbesnių Anglių gruodžio 27 d š
•VUnr-tll *«*■*> IrO f Tzx 1OO O t > <3 *

į Det-

į Cice-

Bronius, Irena į So.

Charlotte,

Ernestinė
di-

į Worces-

į Water-

Chicago,

Dorches-

atkreipti 
Anglijos 
Lietuvos 
V. Gylį,

at-
tas

Rosindale, Mass.
Bronius į Wauke-

nę veiklą, apie vystymą daniš
ko eksporto į Angliją, ypač a- 
pie pavyzdingą danų žemės ū- 
kio tvarkymą, pienininkystės

d. laivu* Klaizas, Antanas į Hartford, 
Vokieti- Conn.
199 lie-

praneša,
Bostoną

įsigalėjo 
gyvesni pre- Hitleris. Tuomet jau paaiškėjo, 

tarp Lietu- kad joks bendradarbiavimas su 
Į pro-vokišku elementu nėra į- 

organizato- manomas. Kai Berlynas prade-

1949 m. gruodžio 13 
“Gen. Muir” išvyko iš 

: jos į Jung. Valstybes 
produktų ir bekonų gamybą,; 
rūšiavimą ir pristatymą į Lon-

Nauji Tremtinių Transportai

tuvių šeimos. Kaip 
šis laivas atplauks į 

. m.

Toronte Atkurtas Lietuvos 
Generalinis Konsulatas

Ministeris Vytautas Gylys paskirtas 
eiti Generalinio Konsulo pareigas

1949 m. gegužės mėn. 24 d. steigti Lietuvos diplomatines 
staiga mirus Lietuvos Genera- ir tarnybines įstaigas sveti-! 
liniam Garbės Konsului Kana- muose kraštuose. V. Gyliui pri- 
doje Pik. Ltn. Grant-Suttie, Ii- sėjo tvarkyti mūsų prekybą su 
gi pastarojo laiko Lietuvos Ge- Danija ir teikti iš ten žinias a- 
neralinio Konsulo postas Ka- pie danų ūkininkų kooperatyvi- 
nadoje buvo be vairuotojo.

Tačiau, lietuvių dideliam 
džiaugsmui, nuo 1949 m. 
gruodžio 1 d. Toronte yra at
kurtas Lietuvos Generalinis 
Konsulatas. Generalinio Konsu
lo pareigoms eiti yra paskirtas 
Ministeris Vytautas Gylys. Jo 
paskyrimas Kanados Vyriau
sybės yra patvirtintas.

Šia proga, apie naujai pa
skirtąjį Lietuvos Generalinį 
Konsulą Kanadai, norėtųsi iš
sitarti kiek plačiau ir lietuviš
kajai visuomenei patiekti kele
tą jo biografinių bruožų.

Vytautas Gylys yra kilęs iš 
Zanavikijos, gimęs Kudirkos 
Naumiesčio apskrityje. Moks-

Ki-ašte prieš viską, kas buvo Danijoj, Norvegijoj ir švedi- 
lietuviška, Gubernatorius V. joj.
Gylys Lu v<» atšauktas iš Klai- Bolševikams užėmus IJetu- 
pėdos ir vii grąžintas i savo vą, p. V. Gylio darbuotė buvoi 
senas diplomatines - konsulą ri- sustabdyta (Lietuvos okupan- 
nes pareigas. Jis buvo j>askir- tams pareikalavus). Jo kreden- 
tas Lietuvos atstovu Belgijai, cialai iki šiol nėra grąžinti ir 
kur atsidarė naujos persjjekty- jis laikomas laikinai suspen- 
vos mūsų eksĮMirtui. įduotu savo diplomatinėse pa-

| Tais laikais Lietuvos ekspor-į reigose Švedijoj.
tas, smaugiamas hitleriškos1 
Vokietijos, turėjo ieškoti naujų 
rinkų ir naujų galimybių.

Vytautui Gyliui pavyksta 
surasti naujas rinkas Belgijoj,, 

t Liuksemburge ir šiaurės Pran-! 
icūzijoj (Elzaso srityje). Mūsų 
į naujai sutvertas prekybos lai- 
I vynas reguliariai lankė Ant-į 
verjjeno uostą, pristatydamas I 
sviestą, kiaušinius ir šaldytą 
kiaulieną į minėtas sritis.

Paskutinis Vytauto Gylio 
postas buvo Stokholme, kur 

į jis buvo įgaliotas Ministeris vi- 
. soms trims Skandinavijos vals- 

tybėms ir pasekmingai atliko 
- diplomatinius savo uždavinius 

Į . , — — ■ ■ -.......

| 1949 b. balandžio mėn. 1 d.
Vytautas Gylys apleido švedi-

• ją, persikraustjrtiamas į Kana-' 
dą.

į Šiuo naujuoju p. V. Gylio pa
skyrimu ir Kanados valdžios 
patvirtinimu, mes, lietuviai, ga- 
lime tik džiaugtis, nes prity- 
rūsio diplomato asmenyje ture-' 
sime gerą užtarėją visuose mū
sų ir mūsų brangios Lietuvos 
laisvės atstatymo reikaluose.

Generaliniam Lietuvos Kon
sului Kanadoje Vytautui Gy
liui linkėtina gražios sėkmės ir 
vaisingo darbo naujose parei
gose. Pr. Alšėnas.

... ~ %

<■ m?
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jos miestų rinkas. Jo išsamūs 
pranešimai šitais klausimais 
padėjo mūsų vyriausybei su
organizuoti ir išvystyti bekono, 
sviesto, kiaulienos ir kiauši
nių eksportą į Angliją, Belgiją 
ir kitur.

Keturis metus V. Gyliui teko 
išbūti Konsulu Rygoje, kur jis 
uoliai darbavosi lietuvių kolo
nijoj Latvijoj.

Žemės ūkio ir gyvulininkys- 
lus ėjo Marijampolės ir Kauno tės produkciją Lietuvoje išvys- 
gimnazijose. Aukštąjį mokslą čius, iškilo reikalas 
išėjo Petrapilio Universitete, ypaitngą dėmesį į 
teisių fakultete. rinką. Šitai misijai

Lietuvos Nepriklausomybę Vyriausybė pasirinko 
paskelbus, V. Gylys grįžta į paskirdama jį Generaliniu Kon- 
Lietuvą ir tuojau stoja į vals- šulu Londonan, 
tybinį darbą, užsienio reikalų Vos porą metų sėkmingai pa- 
tarnybon. Jis buvc vienas iš sidarbavus jam Londone ir tik 
pirmųjų Lietuvos diplomatų, suspėjus arčiau susipažinti su 
pasiųstų į užsienį. Jo tarnyba 
buvo labai įvairi. Vytautas Gy
lys buvo pirmasis Lietuvos 
stovas Suomijoj. Po to ėjo 
pareigas ir Estijoj.

Lietuvai sutvarkius savo 
plomatinius santykius su Vo- Užmezgus ryšius su vietos gy- 
kietija. V. Gylys buvo paskir-Įventojais ir suėjus į geresnius 
tas Lietuvos Konsulu į Kara- santykius su politiniais krašto 
liaučių, nes kaip tik pokariniais veikėjais, Vokietijoj 
laikais prasidėjo 
kybiniai santykiai 
vos ir Rytprūsių.

Kaip gabesniam 
riui, jam tekdavo dažna misija jo įniršusį kurstymą Klaipėdos

Didžiosios Britanijos ekono
miniais reikalais, V. Gyliui ten
ka pasitraukti iš jo pamėgtojo 
darbo ir vykti j Klaipėdą, į be
galiniai atsakomingą Klaipėdos 
Krašto Gubernatoriaus postą.

Bostono Uosto Vadovybė no
ri visus laivus su D. P. nu
kreipti į New Yorką. Todėl gal 
ir šis laivas pasuks į New Yor
ką. Sužinoję, pranešime per 
radio šeštadienį. (Red.) i

Andriūnas, Aleksandras, Skir- Illinois. 
mantė, Jovaras, Laisvūnas, Gi
na, Silva į Duanesburg, N. Y.

Bartminaitė, Marta į Piver
Edge, N. J.

Dauginis, Apolonija į Dua
nesburg, New York.

Grazevičius, Albinas. Henri
ka į Phila., Pa.

Grikavičius, Jonas, Genovai
tė, Eimontas į Rexford, N. Y.

Indzelevičius, Jurgis į Chica
go, III.

Jautakis, Vladas, Maria, Ka
rolis į Georgetown, Ind.

Jurkšaitis, Ema-Marta į St. Illinois.
Paul, Minn. I

Luiza, Rimantas, Bronislava, 
Vincas į C. Wilcox 
Vermont.

Makauskas. Jonas, 
į Prospekt, Conn.

Meliešius. Stasys
ter, Mass.

Melys, Jonas į Sioux City,
lova.

Mileris, Vytautas, Marijona į
Chicago, III.

Pocas, Alysas, Antanina, Vin
cas į Baltim.

Raulickis, Jonas į Rochester.
Razinskas, Antanas, Mane į

Jersey City, N. J.
Reikalą, Mec. į Pittsburgh,

Pa.
Šidlauskas, Silvestras, Ona,

Kazys, Ceslava į So. Boston, 
Mass.

Spakauskas, Kazys į Detroit,
Mich.

Spakauskas, Genovaitė, Al
dona, Gen. į Detroit, Mich.

Tamošaitis, Juozas į Cicero, lyn, N. Y.
Illinois. Laguckas, Aleksandra, Biru-

Vanagas, Antanas į Great tė į Chicago, III.
Neck, Y. Y. Lankutis, Bronė, Juozas į

Vencius, Julius, Johana, Juo- Quatertown, Pa.
zas, Vale, Janina į Spencer,
Mass.

Baltrošiūnas, Jonas į-Milwau-
kee, Wisc.

Bichnevičienė, Adelė į De
dham, Mass.

Bichnevičius, Mykolas, Liu- 
dovika, Liudwiga, Jurgis, Al
dona, Mykolas į Dedham, Mass.

Colius, Kazimieras, Natalija,
Alfonsas, Valerija į Perth Am-
boy, N. J.

Dapkus, Pranas į Chicago,
Illinois.

Jankauskienė, Juzė į Bridge- 
water, Mass.

Jokubaitė, Monika į Chicago,
Illinois.

Lavinskienė, Ieva į 
Illinois.

Lavinskas V., Valė j 
Illinois.

Liaukevičius, Juozas 
roit, Mich.

Martinkaitienė, Petrė
ro, III.

Rimaitė, Ona į Chicago, I1L 
Sturonienė, Ona į Chicago,

Vasiliauskas, Jonas, Tatjana, 
Svetlana į

Vogulis, 
gan, III.

Baskys,
Boston, Mass.

Bingelis, Petras, Adelė, Vile- 
ta j Brockton, Mass.

Girškelis, Petras, Ona, Liu
da, Kęstutis, Rimantas į Holly, 
Mich.

Kanalovas, Katryna, Jonas, 
Zuzana, Leonidą į Bridgaan.

Klimienė, Teresė į Chicago,

Lacking Issues,

Mutilated a n d Missing

Pages

įvyksta Olandu

KAINA —$3.50

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

Kreipkitės su užsakymu:

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

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

Klimienė, Irena į Chicago, 
Illinois.

Povilavičius, Ignas, Bron. į 
Yonkers, N. Y.

Šakenis, Kliaudas į Nonvood, 
Mass.

Šatienė, Stanisl. į Bronx, N. 
Y.

Skvamavičius, Zid., Julia, 
Helena į Springfield, Mass.

Šnaras, Kazys, Magdalena į 
Chicago, III.

Stulga, Juozas į Chicago, III.
Apanavičius, Leoną 

būry, Conn.
Briedytė, Regina į 

III.
Etmonaitė, Laima į 

ter, Mass.
Juška,, Konradas į Chicago 

Illinois.
Kairelis, Alf., Teresė, Edita j 

Grove City, Pa.
Kapačinskas, Juozas į Chi

cago, III.
Karaliūnas, Stasys į Brook-

ur jūsų Kalėdos bebūtų, kaimiškoj 
nakties tylumoj, ar žvilgančio miesto 

šviesoj, Bostono Edisono tarnyba 
prisideda prie švenčių skaistumo.

BOSTON EDISON COMPANY

■b /
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Lunaitė, Ona į Phila., Pa. 
Marciukaitis, Petras, Elena, 

Vyt., Birutė į Detroit, Mich.
Merkelis, Aleksandras, Eu- 

giena į Stony Brook, N. Y.
Medzinskas, Pranas, Algis į 

Chicago, III.
Neimanis, Lilija.
Padleckas, Vacį. į Pittsburgh, 

Pa.
Palukaitis, Mindaugas į Wor- 

cester, Mass.
Paškevičius, Vladas, Aldona į 

Chicago, III.
Pocius, Petras, Magdalena, 

Lina į Chicago, Ilk
Povilaika, Jonas, Leonardas, 

Algim. į Chicago, BL

Bulkaitis. Viktoras, Elena, Kolis. Jadvyga, Marija į
Henrikas, Lili į David City, Philadelphia, Pa.

Kupinskas, Pranas į Linden,
N. Y.Dubauskas, Incas, Petrė, Al- .; , ., • Mackevičius, Simonas, An-(dona, Algirdas, N.jole 1 Brook-

’y’.N Y- i Brandi, Mich.
Gogelis, Kazys į Manch. j Knuipys.
Gofensas, Mykolas, Stase į į Atvykusius pasitiks organi

zacijų atstovai.

Povilaitis, Stasys, Vera į
Chicago, III.

Puodžiūnas, Juozas į Water- Nebr.
būry, Conn.

Šileikis, Kazys į Chicago, III.;
Simanavičius, Albr., Guna,

Daumant. į Pittsburg, Pa.
Sinkevičiūtė, Izab. į Chicago,

Illinois.
Stadevičius, 

sington, Md.
Sulaitis, Donas į Chicago, III.
Šumanas, Vytautas, Veroni

ka, Birutė, Alfredas, Eduard. į 
Chicago, III.

Tamošiūnas, Antanas, Mari
ja, Rim., Algim. į So. Boston, TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI katalikiškos dvasios laikraštis, kuris na- 
Mass.

Vaičaitis, Pijus, Ona, Sau
lius, Kazim., Kazimieras į So.
Boston, Mass.

Zenonas į Ken- Brockton, Mass. Form 462

Mielas kaip Tėviškė Kanados lietuvių laikraštis

i TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
j TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kul

tūros Draugija, vyr. redaktorius Dr. A. Šapoka.

grinės visas aktualiąsias lietuvių tautos ir lietuvių 
išeivių problemas, skirdamas ypatingo dėmesio lie
tuviškos kultūros puoselėjimui, lietuviškų papročių 
išlaikymui ir lietuviškojo gyvenimo informacijai.

Zareckas, Vladas į Nonvood, TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI' nuo Naujų Metų eis kas savaitė, bus di- 
Mass.

Zvinakis, Juozas į
Illinois.

Zvyrys, Bronius į
Mass.

Andriučkevičienė,
Brockton, Mass.

j delio laikraštinio formato 8 psl. Pirmieji num. pasiro-
Chicago, dys gruodžio pradžioje.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ prenumerata: Kanadoje $3. USA — $3 a- 
Dedham, merikoniški, Australijoje, Pietų Amerikoje ir kitur

$4 amer.
Ona į TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ redakcijos ir administracijos adresas: 

j 941 Dundas Street, West, Toronto, Ontario, Canada.
• <

i
t




