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Britą karini® teismas, kuris 
keteta mėnesiu, iineče 

■|Wriimą, kuriuo vokiečių 
tataamršąlM Erich von Mann
stein nubaustas 18 metų kalė
jimo.

Teimno stebėtojai buvo nuo
monės, kad šis britų teismo 
sprendimas — yra lygus nutei
simui buv. nacių feldmaršalo 
ligi gyv<w galvos kalėjimu, nes 
Mannsteinas — šiuo metu jau 
yra 62 metų amžiaus ir var
giai jis ilgiau begyvens kalėji
me.

Von M—matein vadovavo na
cių karinėms grupėms ir ko
vojo rytų fronte prieš bolševi
kus.

Jo byla buvo nagrinėjama 
net keturis mėnesius laiko ir 
buvo apklausta didžiulė eilė 
liudininkų. Sklinda kalbos, kad 
tame procese liudyjo netgi bu
vęs Dgdž. Britanijos premjeras 
Churchlttia ir Vyr. štabo Vir
šininkas Montgomery.

Šia proga, tenka patiekti 
“Dabarties pastabų” skaityto
jams keletą įdomesnių bylos 
smulkmenų.

Feldmaršalas Erich von 
Mannstein buvo kaltinamas 
netgi iš 17 kaltinamojo akto 
punktų, tačiau jis nuteistas — 
tik pagal devynis iš jų. Teis
mas jį išteisino pagal tuos 
punktus, kuriais feldmaršalas 
buvo kaltinamas leidęs masinį 
Žydų žudymą, „ čigonų bei So
vietų Sąjungos ■
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Jo šventenybė Popiežius Pijus XII
Kūčiose, gruodžio 24 d. popiežius Pijus XII pradėjo Šventuo

sius Metus atidarydamas Šv. Petro bazilikos Šventųjų Metų du
ris.

jūrini- LĮKIM/VS - M OSŲ P AI ) AR AS I

y), GRUODIS (December), 30 D., 1949 M.

WS^X*j5v. Melą Atidarymas ir Kalėdos
Viena, Austrija — Ant-( 

radienį, gruodžio 27 d.! 
Vengrijos komunis tinę --------------
valdžia paleido iš kalėji- Roma — Kūčiose, gruo- 
mo ir ištrėmė Izraeli Ja- džio 24 d. prieš pietus po- 
cobson, Amerikos šalpos 
Skirstymo Komiteto vir-

- šininką.
Jacobson buvo areštuo

tas gruodžio 15 d. ir kalti
namas šnipinėjimu. Ta
čiau policija neturėjo įro
dymų, kad jis būtų nusi
kaltęs.

Romoje ir Žemėje
Marcati, atlaidams įsigy
ti.

Atidarymo iškilmės bai
gėsi 11 vai. 35 m. susirin
kusių bazilikoje paties po- 

ir jos viduje atidarė ir piežiaus palaiminimu. 
Pradėjo SyentuosiM Me-| VBtiluuw___
tus. Iškilmes praadejo 10. ke atidarym0 gv.

Švent.1Jų per KalėcUs apie pusė mi- 
durų Šv- Tevas, popiežius

30tį^^am^ ir 10,000 maldtainkų B
rnmgoje kedeje. atvyko 10 svjetur

| vai. 35 mm. rytą ir s_u atidarytųjų šventųjų Du- 
ijaudinanėmmis Bkilme-
mis jas atidarė. gniul nu_

Atidarant Šventąsias šviestą saulės spinduliais, 
duris prieš Šv. Petro Ba-: begalinės eflčs vytų ir 
ziliką aikštėje buvo susi-'moterų traukė visomis Se- 

nešė^United El^trical Ra- rinkę 3?’000 ir dažnosios Romos gatvėmis į

piežius Pijus XII su dide
lėmis iškilmėmis prie Šv. 
Petro Bazilikos šv. durų 
ir jos viduje atidarė

6. t Neatnaujins 
Sutarties Su U. t

New York — General
Electric kompanija pra-
dkrandMachi'ne Wo7kėra, P^’iSv' PetrO aiUt*-
kad ji užsibaigus laikui,_ - _  - -- riarchalinėse Romos ba- 
būtent,’ balandžio” 1, iŠSoI zilik^se:„Sv;,Jono1^ 
neatnaujins sutarties.

Minios žmonių, lyg ko-
6 D .. • o w ,kia nuolatinė srovė, plati-.neatnaujins sutarties. in®» šaunaus ir b. Ma- kė pro šventąsias Durte, 

Kaip žinoma, unija ski- na Maggiore, kuriose vy- kuriag k tik buvo atj<ja.
lo dėl komunistų įsigalėji- P*Sy. Hetų ati-
mo. Taigi kompanija ne
nori būti šalininke 
viends nei kitos pusės. 
Laukia NLRB sprendimo, 
bet abejoja, kad sprendi
mas būtų padarytas prieš 
balandžio 1 d., 1950.

ręs popiežius Pijus XII, ir 
taip pat pro kitų trijų ba-’ darymo iškilmės, kurias

nei|iHULO.^iSa“ delegS' ziUkCdu^“ kūriaTitM.-tai kardinolai.
Be bažnytinės hierarchi

jos dignitorių, atidarymo i 
iškilmėse dalyvavo, Ro-Į

ITUk lirršn
LMS ovCflClų

rė popiežiaus deleguoti 
«kardinolai.

_______   | Vidurnakčio bernelių 
moję reziduojąs diplnma- Šv. Mišias celebravo pats 
tinta korpusas, Ispanijos, $v- Tėvas Pijus XII. Ka- 
Bavarijos ir Airijos užsie- ledų pirmąją dieną dar 
nių ministeriai ir daug ki- specialioje audiencijoje 
tų žymių asmenų. $v- Tėvas priėmė Ispanį-

dą, kad tuos nusikaltimus yra 
padarę naciškieji SS daliniai.

Vienok teismas pripažino, 
kad šio aukšto nacių kariškio 
veiksmuose būta daug bruta* 
liškumo, kurio karinių įsaky
mų dėka, daugelis civilinių gy
ventojų turėjo mirti.

Štai, tie devyni kaltinimo 
punktai, pagal kuriuos Mann- 
steinas buvo nuteistas: 1) 
feldmaršalas nesiėmė reikiamų 
priemonių, kad paimtieji 
laisvę rusų kariai būtų 
tuojami žmoniškai, 2) 
paimtuosius rusų karius, 
tuoti kaip partizanus, 3) 
rusų belaisvius naudoti prie y- 
patingo pavojingo darbo — 
minų valymo laukuose, 4) da
vė įsakymą, pagal kurį politi
niai sovietų komisarai buvo 
pasmerkiami mirčiai be jokio 
tardymo, 5) nesiėmė priemo
nių apsaugoti civilių gyvento
jų nuo karių sauvaliavimo 
veiksmų, 6) nedraudė imti į- 
kaitus iš civ. gyventojų tarpe 
ir juos ekzekutuoti, 7) leido 
imti rusų civ. gyventojus — 
vyrus ir moteris sunkiems pri
verstiniems darbams, 8) įsakė 
išvežti didelę dalį užimtų kraš
tų gyventojų į darbus už tėvy
nės ribų, 9) leido gyventojų 
deportacijas ir jų turto naiki
nimą, kai nacių kariuomenė 
traukėsi iš Krymo į Lenkiją.

Paskelbus teismui sprendi
mą, feldmaršalas ,esą, pabalo, 
tačiau jo elgesyje nebuvo ma
tyti jokių kitų tragiškų emoci
jų. Jis tyliai pasisuko nuo tei
sėjų stalo ir, sargybinių lydi
mas, išmaršavo iš teismo sa
lės.

Proceso metu salėj 
Mannsteino žmona ir 
sūnus.

Pažymėtina, kad 
kariškio byla buvo įgavusi spe
cialų pobūdį, nes byloje, kaip 
jau minėjome, davė savus pa-

Tęslpys 2-nune pust

į be- 
trak- 
leido 
trak- 
leido

buvo von 
jo 18 m.

šio nacių

Mes pageidaujam nuoširdžiai, 
Kad žmonės taikoje gyventų, 
Kaip žemės laikini svečiai.

Kad ūkininkai būtų sotūs, 
Kad žemė duotų daug derliaus, 
Kad darbininkams viskas klotus, 
Pilnai turėtų ištekliaus.

Kad mūsų pavergtoj Tėvynėj 
Išnyktų skurdo skaudulys, 
Sutruktų pančiai geležiniai, 
Nušvistų laisvės spindulys.

Kad žiaurūs barbarai išvyktų 
Į Aziją, kur jų namai, 
Perdaug dar nepadarę pikto 
Lietuvai mūsų mylimai.

Kad jau pasaulis pailsėtų
Nuo bombų, ginklų žvangesių,
Kad nebeliktų tokių vietų,
Kur dar gyvent yra baisu. 

Kad būtų laisva, gera, dora 
Visur, visur... Gal kiek keistai 
Svajoja mūs troškimai, norai 
Ir mintys siekia peraukštai.

Mes pavedam Naujiejiem Metam 
Iš žemės rojų padaryt, 
Bet ar pasitaisyti ketam
Mes patys — šiandien arba ryt? 

Tiek pageidaut — juk tai stebuklai! 
Tam reik antgamtinių jėgų! 
Gi pataisyti savo būklei 
Prireiks ir mūsų pastangų.

Naujieji Metai mums byloja: 
Taip bus kaip buvo visados: 
Kaip kas patsai sau pasikloja • 
Taip ir išsimiegos.

SVEIKINAME!

čhj proga sveikiname vi
sus LDS narius, “Darbi
ninko” bendrada r b i u s,

audiencijoje 
tų žymių asmenų. Į$v- Tėvas priėmė Ispanį-

Šv. Petro Bazilikos vi- jos, Airijos ir Bavarijos 
duje įvyko eilė taip pat atstovus, kurių vyriausy- 
jaudinančiu iškilmių, kn-|bių nartai specialią! buvo

Žinių a-New York

vairiose nelaimėse Ameri
koje žuvo 474 asmens, iš

skaitytojus ir rėmėjus ir, nelaimėse
linkime visiems Dievo pa
laimos Naujuose Metuose.

LDS Centro Valdybos
SUSIRINKIMAS

įvyks antradienį, sausio 
d., 7 vai. vakare, “Darbi
ninko”
366 W.
Boston.

Visi
kviečiami dalyvauti.
Pirm. Kun. Pr. M. Juras 

Sekr. A. F. Kneižys

I— 350 asm., gaisrų atve
ju — 63 asm. ir kitokiuo
se nelaiminguose atsitiki
muose — 61 asmuo.

sienos, dalyvavo gausios(vo savo kraštus šv. Durų 
minios žmonių. Šv. Tėvas atidarymo proga. Nors 
suteikė palaiminimą šv.'audien c i j o s sekmadie- 
Sakramentu, kardinolas niais Vatikane nėra įpras- 
Canali perskaitė lotyniš- ta, bet šiuo atveju šv. Tė-
kai sąlygas, kurias išver
tė itališkai kardinolas

3

administraci joj, 
Broadvvay, South

valdybos nariai

Daugiau Areštų Rytinėje 
Vokietijoje

RytinėjeBerlynas
Vokietijoje, kuri yra So
vietų Rusijos okupuota, 
vedamas griežtas valy
mas. Areštavo įžymiuo
sius vadus, kuriais negalį 
pasitikėti dėl jų anti-so- 
vietiško nusiteikimo.

Jugoslavija Dar Negavo 
Paskolos

J. Kmitas.

Rakalauja Priversti Lewis
Nutraukti 3 Dieną Darbą

Washington, D. C. — irodinėja, kad angliakasių 
Pietinių valstijų anglies'unija ir jos prezidentas 
kasyklų operatoriai iškė-jLewis nesilaiko Taft - 
lė skundą prieš John L. Hartley įstatymo ir pasi- 
Lewis ir prašo, kad Tau- rašytos sutarties, 
tinę Darbo Santykiavimo* ----------------
Taryba gautų teismo įsa-: Naujų Metų švenčių pro- 
kymą užbaigti 3 dienų ga kitą savaitę išleisime 
darbą kasyklose. i tik vieną “Darbininko”

Kasyklų operatoriai į-'numerį, — penktadienio.

Gomulka Jau Esąs Suimtas
arVienna — Iš Austrijos būt, Čekoslovakijon

i žinių šaltiniai praneša, Rytų Vokietijon.
j kad buvęs Lenkijos vy-j
riausybės ___ ___________
kas ir Lenkijos komunis- iaujjįa teismo ir buvęs 

i tų vadas (komunistų par- fcrašto apsaugos ministe- 

rius), W. Gomulka jau e-pakeįtė Stalino atsiųs- 
tesis rusų maršalas K. 
Rokossovsky. Tokia yra 
komunistinė ramybė.

vice pirminm-tina

i r

vas padarė išimtį.
Pijaus XII Kalėdų min

tys buvo perduotos .pa
sauliui beveik visų tautų 
kalbomis, kurių tarpe ir 
rusų kalba, per Vatikano 
radijo stotį.

Jeruzalė— Pačioje Kris
taus gimtinėje Betliejuje

Tie patys šaltiniai tvir- Kalėdų šventė praėjo ra- . 
kad yra areštuotas ®iai. Vidurnakčio Mišio-

tijos generalinis sekreto- Roja _ Rzymierski, ku- 
j-i-v w r*-------------- . -

sąs saugiai Varšuvos ka
lėjime ir laukiąs teismo.' 
Jo nuodėmės labai sun
kios — tokios pat, kaip ir 
Tito.

Šaltiniai teigia, kad Go
mulka praeitą savaitę bu
vęs iškviestas Sovietų 
ambasadon Varšuvoje pa
sikalbėjimui ir tenai areš
tuotas.

Lapkričio mėnesyje Go
mulka buvo išmestas iš

Pranašauja Gerus 1950 
MCTUS

se šv. Kotrinos bažnyčio
je dalyvavo ir britų bei 
Amerikos ambasadoriai, 
akredituoti prie Izraelio 
vyriausybės. Kadangi 
Betliejus yra Arabų val
domoje zonoje, tai pami
nėti ambasadoriai turėjo 
gauti specialį leidimą nu
vykti į Betliejų.

Pačioje Jeruzalėje Ka
lėdos irgi praėjo ramiai.

Lietus Lyja Ant Saldės
New York — Įžymūs e- 

konomistai meti n i a m e 
profesionalų susirinkime slininkai, kurie dalyvauja 
vienbalsiai pareiškė, kad savo organizacijos meti- 

s seime, įrodinėja, 
kad lietus lyja ant saulės.

New York, N. Y.—Mok-

, mulka buvo išmestas is viCiIW«ioiai pališkė, k«G savu < 
komunistų partijos, bet a-, 1950 metai bus nepapras- niame 

: pie tolimesnį jo likimą tai geri metei bizniui.VVashington, D. C. 
Atstatymo bankas prane-'__ r ____
ša, kad Jugoslavija dar, kad neilgai ji»«u uziaug- 
negavo paskolos. Pasko-'sis savo galva ant pečių, 
los klausimas t-'._____
tomas.

Iš Belgrado praneša, 
kad Dr. Edvardas Kar
dei j, užsienio ministeris, 
pasakęs parlamentui, kad 
bankas “principe sutikęs” 
duoti Jugoslavijai $25,- 
000,000 paskolą. Tačiau 
bankas tik pradėjęs svar
styti paskolos davimo 
klausimą. Pradėtos dery
bos, tai dar nereiškia, kad 
paskola bus tikrai duota. 
Derybos gali nutrūkti.

pie tolimesnį
buvo nežinoma. Atrodo, 

jisai džiaug- Lietuvių Radio Programa
WESX —1230 kilocycles, Salėm, Mass.

tebesvars- Eina visai pagal Maskvos 
planą: baigus Vengrijoj
komunistų bylą ir paka
binus ant kartuvių senuo
sius Vengrijos komunistų Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
vadus, tuojau sekė Bulga-stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo- 
rijos. Vos spėjus sudoroti Ujamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
Bulgarijos senuosius ko- sveikinimai ir kalbos.
munistų vadus — Kosto-' Sveikiname visus Naujų Metų proga ir linkime 
vą ir kitus (Dimitrovas* gausių Dievo malonių. .
buvo anksčiau 
tas Maskvoje), pradeda
mas panašus 
Lenkijoje ir eis banga 
procesų taip toliau, gal

šeštadienį, gruodžio 31 d., 1:15 po pietų įvyks

numarin-

procesas

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

UTHUANIAN RADIO HOVR
366 W. Broadway So. Boston 27. Mase.

Tetephonai: SOuth Bostoa 8-6608 arba NOrvood 7-1443



DARBININKASPenktadienis, Gruodžio 30.

Katalikų Informacijai

Tėvas lanko Vatikano

Pallotti palaimintuoju

Durų atidarymas

ŠVENTŲJŲ METŲ pirneje (Hsmeoe Įdėmesnės dienos 
Romoje •

2
J. Karys

TRUPINĖLIAI
Linkėjimu N. Metams

Prez. Trumaaui: sudemokra- 
tinti savo demokratų partiją; 
įveikti Taftą; atspėti, ką gal
voja Stalinas; išgelbėti Europą 
nuo smarkiai plintančios rau
donligės.

Churciuiliui: dar garsiau 
šūkauti prieš neįveikiamąjį

(iš Osservatore Romano 7 d. gruodžio 1949)
Gruodžio 24 d. Šventųjų 

Šventųjų Metų pradžia.
Gruodžio 26 d. Šventasis 

baziliką jgyti atlaidus.
Sausio 22 d. Vincento 

skelbimo iškilmės.
Vasario 5 d. Maria Desolata Torres Acosta skel

biama palaiminta.
Kovo 19 d. Paulinos Elzbietos Cerioli (našlės) i 

palaim. skelbimo iškilmės.
Kovo mėn. (nenust. diena) Domenico Savio —< 

Don Bosco mokinio pal. skelbimo iškilmės.
šventoji Savaitė — visose Romos bažnyčiose tos; 

savaitės liturgija graži.
Balandžio 9 d. Šventasis Tėvas šv. Petro Bazili-' 

koje laikys iškilmingas šv. Mišias, o po Mišių iš bazi
likos Logios suteiks palaiminimą Miestui ir Pasauliui.

Balandžio 23 d. Šventojo (dar nenuskirta kurio) 
skelbimo iškilmės su Šv. Tėvo iškilmingomis šv. Mi- 
šiomis.

Balandžio 18 d. Bartolomeos Capitanio ir Vincen
tos Geroza šventomis skelbimo iškilmės su Šv. Tėvo 
iškilmingomis šv. Mišiomis.

Gegužio 28 d. Prancūzijos karalienės — Joannoa 
de Valoi palaiminta skelbimo iškilmės.

Birželio 2 d. Šv. Tėvas vyks atidaryti ir pašven-į 
tinti šv. Eugenijaus naują bažnyčią Romoje (Bus la-J 
bai retos iškilmės).

Birželio 8 d. Dievo Kūno procesija, vadovaujama 
Šv. Tėvo (tas iškilmes pati Roma matys dar tik ant
rą kartą — pirmos buvo 1933 m.)

Pramatoma: Palaimintųjų skelbimo iškilmės dar

Vatikano miesto darbininkai triūsiasi prie Šventųjų Durų, paruoš- 
dami jas atidarymui.

sius Rūmus, praleidęs 5| 
dienas švenčių su namiš-į 
kiais ir bičiuliais.

Prezidentas Trumanas 
turi daug darbo ir galvo
sūkio, ypač su paskyri
mais i atsakomingas vai

zdžios vietas. Be to, Kon- 
igresui susirinkus, jis tu
rės pasakyti kalbą.

(Papročiai prieš K. Metais ir i 
NaujHese Metuose Bytą 

MBfrvek)-
Kiekvienas lietuvis žino šią 

seną patarlę ir mini vienas ki
tam. Vienas kitą paguodžia su

j laime ateinančiais Naujais Me
stais.

Seni ir jauni, maži ir dideli 
j ruošiasi tinkamai sutikti Nau- 
; jus Metus. Paskutinę dieną 

Pramatoma: Palaimintųjų skelbimo iškilmės dar Albany, N. Y. — Guber-! prieš N. Metus moterys dar- 
vasario 19 ir kovo 5. Šventųjų skelbimo iškilmės gc-inatorius Dewey pranešė,sbuojasi namuose: 
gūžio 7, birželio 11, 2o d.d. ir liepos 9. Galimas daly-SRad jis paskyrė Aukš-Įšvarinasi, blizgina... 
kas, kad ir pirmame pusmetyje dar bus šių iškilmių j čiausio teismo 1 
iki šiol dar nenustatyta dieną. »,Charles D. Breitel, savo; ant tvorų. Tvarko

Be to dar Šventasis Tėvas, šalia čia išvardintų; advokatą per pastaruo-j (virtuvė ir maisto 
iškilmių, dar du kartu mėnesyje laikys šv. Petro ba-Įgius septynius metus.

I Gubernatorius Paskyrė
Breitd Teisėja

piaunasi, 
Neša vi-

teisėju Įsus rūbus ir kabina vėdinimui 
prikaitę ;

sandėlis),' 
: renka ir meta laukan visa, kas 

zilikoje iškilmingas šv. Mišias maldininkams. Taigi j Teisėjas Charles D. Brei- nereikalinga. Pagrindinis tiks- 
bet kuriuo laiku atvykstantieji galės pamatyti Romos ;teĮ užims mirusio teisėjo las darbų, kad nieko nešvaraus : 
gražias bažnytines iškilmes dalyvaujant jose Šventa- Samuel Nuli vietą pirma- ir netvarkingo nepalikti iš Se- 

teismo nų Metų — Naujiems Metams.j <
Darbuose vyrauja motina, 

į Tėvas krąiia - valo kaminus, 
į Sode apgenėta obelis ir kriau- 
jšes... Eina į tvartus ir plauna, 
iššukuoja karves, aveles ir ar
klius. Išnera mėšlus iš tvarto,; 
apšvarina sienas - ir pakrato 
naujais šiaudais. Daro tvarką 
klojime, čia palieka grūdų 
maišuose. Tas reiškia, kad kas 

į dar liko neiškulta, kad Nau
jais Metais būtų geresnė pa
kula. Paprastai nuo Visų Šven
tų iki Naujų Metų stengiasi 
viską iškulti. Ir dabar mažai 
kas yra belikę.

Smarkiai sukasi ir eina į klė
tį. Čia pilsto grūdus po aruo
dus. kad sekančiais metais ne- i j būtų aruodai tušti. Žiūri kami
no (rūkyklos): ar yra palikę 
lašinių, kumpių dešrų ir kt. 
Jei kartais trūksta, tai eina 
pas kaimyną ir pasiskolina. 
Paprastai daugiausia neša į 
kaminą atgal iš sandėliuko. 
Prikabinęs kaminą mėsų tėvas 
veža gyvuliams gero pašaro. 
Sako, reikia, kad ir jie turėtų 
Naujus Metus... Vakare gyvu
liams prideda nakčiai pilnus 
katukus pašaro. Reiškia, kad 
sekančiais metais jie būtų so
tūs.

Gaspadinė kepa naują duoną 
ir iškeptą neša į prikaitę. Nau
ja duona bus prariekta tik ry
toj — Naujuose Metuose.

Tėvas apsidarbavęs eina kur
ti pirties, nes Naujus Metus

jam Tėvui. me Aukščiausio
Sekančio — antrojo pusmečio iškilmių kalendo-idįstrikte.

rius bus paskelbtas vėliau.
Jūsų Kristuje

Vysk. Vincentas Brizgys.

PREZIDENTO TRUMANO 
KALĖDINĖS MINTYS

JOTlCpIfieS VHSTyDCS

Washington, D. €. —
Jung. Valstybės pripaži 

į no Indonesijos Jungtines i 
IVqir na^lrvrp W 

Mashington - Prezi-dentas priminė klaWto-;Merie" Coehran ambasa^ 
dentas Trumanas Kalėdų jams. kad, pakolei į lais- dorįurn 
Šventės Arlingtono Tau-vųjų tautų broliškus pa-< H Merie Cochran jau’ 
tiniuose Kapuose kabinę- sveikinimus atsakoma pa-'nuVyko i Jakartą (Bata-i 

*------ ------------------- ---------------- kumšėiomis,|yiją) lr-įtcikė savo krc.
j dencijalus.

Portugalija taip pat pri
pažino Indonesijos Jung
tines Valstybes.
I

!
I
ii

i keltomis j 
laisvoms pasaulio tau-i 
toms nėra kitos išeities,! 
kaip tik būti pasirengus 
savo laisves ginti. Jei ge
roji valia ir taika žemėje 
laimės, tai tik dėl to. kad 
laisvosios tautos turės 
drąsos būti vieningos 
stiprios.

to nariams, diplomatams 
ir Amerikos visuomenei 
pasakė kalbą, kurioje o- 
ficialiai pripažino, kad

“Pasaulis yra suskilęs į 
laisvas ir pavergtas tau
tas. Negalima atsišaukti 
su brolybės šūkiais i tuos 
žmones, kurie kasdien gy- 
vena koncentracijos sto
vyklų grėsmėje. Kol pa
vergtosios tautos ncišsi- 
laisvins iš tos tamsos, tol 
jos negalės pamatyti mū
sų ištiestosios draugišku
mo rankos”. ,

Turėdamas 
vietų pavergtas Europos grižo iš savo namų Inde- 
ir Azijos tautas. prezi- pendenco, Mo. i Baltuo-
«•- 
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Grįžo Prezidentes 
Trumanas

SVashington, D. C.
Trečiadieni, gruodžio 28_ į

^aivoje So- d. Prezidentas Trumanas!------- T -, į
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I
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a
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Ferry St, Garage
Chcvrolet patarnavimas ir pardavimas.

Taisome įvairių išdirbysčių automobilius.
Padangos — Baterijos.

Hudson Cab Taxi jiatamavimas

Telefonas Na»luia 197 — Hudson. N. II

LINKSMŲ ŠVENČIŲ:

Henry’s Diner
Mūsų i j; i lūs jautienos kepsniai. Spaghctti ir

jūrių valgiai.
A ištarnaujame pa rengimus, vestuves, bankrotus

218 .Main St Nashua 3617 Našlį ua. N.

Lilienthal Šato Yra Viltis 
Susitarti DS Atemy

IVashington, D. C. — 
David E. Lilienthal, Jung. 
Valstybių Atomų Energi
jos komisijos pirminin
kas, pasitraukdamas iš 
komisijos, pareiškė, kad 
yra viltis sudaryti tarp
tautinę sutartį dėl atomų 
energijos kontrolės.

Lilienthal sakė, kad su
sitarimas gali užsitęsti, 
bet galutinai bus susitar
ta.

$13.5 KLKaroBHfeM
Infor-

šaltiniai praneša,

I

VVashmgton
muoti
kad prezidentas Truma- 
nas yra numatęs naujam 
valstybės biudžete, kurį 
greitai turi pasiųsti Kon
gresui, 13.5 bilijonus dol. 
krašto apsaugos reika
lams. Pirmą kartą po ka
ro numatytos sumos ar
mijai moderniškiems gin
klams užpirkti; Aliaskos 
ir Okinavijos gausioms 
kariškoms statyboms.

Biudžetas buvęs aptar
tas prieš Kalėdų šventę 
pasitarime su kabineto 
nariais.

Išstaji Iš Kamnbfy 
Partijos

PrancūzųParyžius 
rašytojas, Edith Thomas, 
kuris nuo 1942 m. buvo 
prancūzų komunistų par
tijos narys, dabar išstojo 
iš komunistų partijos. 
Laikraštyje “Combat” pa
reiškė, kad jis tai padaręs 
dėl Maskvos politikos at
žvilgiu Jugoslavijos ir ki
tų Rytų Europos valsty
bių.

turi pasitilrti visi balti, .švarūs.. 
Vakare, prieš einant gulti, 

kiekvienas tikrina kišenius, ar 
yra pin<ų. Reiškia, jei Nauji 
Metai ras pinigų, tai jų turėsi 
per sekančius metus. Ypač vai
kai laksto susirūpinę ir prinar 
na pinigų palikimą sekantiems 
metams.

Gaspadinė iš vakaro paruo
šia gerus valgius dėl Naujų 
Metų, kuriuos atėję Nauji Me
tai atras. Tėvas taip pat palie- 

Įjka ant stalo midaus ir vyno.

Taip viską sutvarkę, išsi- 
prausę pavalgo vakarienę. Čia 
dar sėdi valandą ir kitą ap
kalbėdami ką davė šitie metai. 
Prisimena mirusius, ar kur 
nors išvažiavusius, įvairias ne- 
pasekmes senais metais ir turi 
vilties, kad Nauji Metai viską 
atnaujins, sutvarkys.. Taip be
kalbėdami susitaria, kas rytoj 
važiuos parvežti Naujų Metų 
(į bažnyčią). Vaikai nei vienas 
neina gulti, o klausosi išsižio
ję, ką čia kalba vyresnieji.

Tėvas su motina dar kartą 
pertikrina ar viskas tvarkoj 
dėl Naujų Metų, užklausę vie
nas kito ar tas padarytaa, ar 
kita, nueina gulti.

Jaunimas išeina sutikti Nau
jų M^tų vakarėliuose (bešok
damas). Čia sulaukę dvyliktą 
valandą sveikina vieni kitus su 
Naujais Metais ir linki daug 
laimių.

Ryto metą, anksti keliasi tie, 
kurie važiuos parvežti Naujų 
Metų ir važiuoja į bažnyčią.

Tokio didelio įdomumo ant 
rytojaus neesti, pakol neatve
ža Naujų Metų. Kai atvažiuo
ja iš bažnyčios, kiekvienas įei
damas į grįčią sveikina lau
kiančiuosius Naujų Metų: 
“Sveiki, sulaukę Naujųjų Me
tų!” O tie. kurie girdi šį svei
kinimą atsako vienu balsu: “Iš 
Dievo malonės!” Vaikai gauna 
dovanų iš kiekvieno atvykusio: 
kas saldainį, kas baronką ir 
džiaugiasi, rodo visiems. Tar
nai taip pat gauna dovanų 
daugiausia drebučiais. Dabar 
sėda visi prie stalo ir valgo, 
sulaukę Naujus Metus... Šneka, 
džiaugiasi, kad sveiki sulaukė 
šių Naujų Metų...

Naujų Metų vakarą jauni
mas išeina pasišokti, o seniey 
pradeda aplankyti kaimynas 
kaimyną, belinkėdami laimin
gų Naujų Metų!

Taip ir baigiasi besidžiau
giant pirmoji pirmoji Naujųjų 
Metų diena.

Juozas ZicgcJė

pa-
At- 

tlee; laimėti bent 10 G manda
tų ateinančiuose rinkimuose; 
parinkti gražesnių frazių apie 
pančiotas vergijon tautas; pa
rašyti įvertinimą Lenkijos 
kraujo ir ašarų, išlietų už An
glijos kailį-

Stalinui: pagyventi dar kele
tą metelių, kol demokratiškas 
pasaulis galutinai jo įsibaidys 
ir pradės bėgti, arba stos gin
tis.

UNO: išprašyti žydų vadą 
Bengttrioną iš Jeruzalės 
vykdyti bent vieną savo 
runą...

BALFui: skelbti ir
spaudoje prašančių 
dypukų sąrašus; tai 
redaktoriams užpildyti 
čių skiltis.

IRO: pratęsti savo 
dar metams.

ir į- 
nuta-

toliau 
pagalbos 

padeda 
laikraš-

veikimą 
turimomis 

žiniomis, dauguma DP dresi
ruotojų neturi kur dėtis ir kai 
kurių valstybių aruoduose dar 
esama apgedusių “haferflo- 
kų ' ..

DP Europoje: kantrybės ir 
atsparumo badui.

DP Komisijai: neskelbti at
vykstančių Amerikon tremti
nių tautybėmis, kad vieni per
daug nesidžiaugtų, kiti nekeik
tų.

Kardeliui: įrodyti, kiek Ka
nadoje esama laukinių žmo
nių. kurie laikraščių neskaito.

Kanados lietuviams: nu
traukti begalines tarpusaves 
rietenas ir rasti naudingesnę 
dirvą savo energijai eikvoti.

Daug keliaujančiam dakta
rui iš Clevelando: dar kartą 
apvažiuoti visą Ameriką kieno 
nors nupirktu “tikietu”...

Mūsų politikams USA: kar
tą išsiaiškinti, jog mes čia sa
vo respublikos neturime; pa
sukti visą aktyvumą grynai 
lietuviška kryptimi; prabilti ir 
kalbėti ne “partij^”, o lietu
viškosios visuomenės vardu.

DABARTIES PASTABOS
Pradžia l-«ne poaiapy j 

rodymus itin žymūs britų as
menys. Buvo renkamos aukos 
jo efektingai gynybai išvysty
ti. Žymesnę piniginę auką tam 
tikslui aukojęs netgi pats W. 
Churchiiis. Kaitinamąjį gynė 
žymiausi advokatai, kurie pra
šė teismą jų gynamąjį išteisin
ti, nurodydami, kad ne vien 
tik iš Mannsteino pusės buvo 
pasireiškę drastiški veiksmai. 
Esą, sovietai — taipogi žiau
riai elgėsi su vokiečių karo be
laisviais, su kuriais panašiai 
dar ir dabar tebesielgia.

Proceso metu buvo priminti 
ir dabar egzistuoją kaeetai vi
soj Sovietų Sąjungoj. Tačiau 
teismas į tai neatsižvelgė, ma
tyt, turėdamas galvoj, kad ir 
sovietų ekzekutonams ateis ei
lė...

•
Naujieji Metai... Tai, kartu, 

ir lygiai vieneri metai nuo to 
laiko, kada man teko prisiimti 
pareigą “Darbininke“ vesti 
“Dabarties pastabų” kolumną.

Prisimenu prieš vienerius 
metus, gavau iš Didž. Gerb. 
“Darbininko“ Redaktor i a u s 
Naujųjų Metų sveikinimą ir 
kvietimą nuolatinai bendradar
biauti “Darbininke”, rašant 
savo pastabas į šį skyrių. Su
tikau ir rašiau. Kiek mano tas 
darbas buvo sėkmingas — ne 
man spręsti. Tesprendžia tai 
malonūs “Dabarties pastabų” 
skaitytojai. Tačiau stengiausi, 
rinkau įdomesnius faktus ir 
vienerius metus ištesėjau. Me
tų bėgyje — teko parašyti a- 
jrie 100 “Dabarties pastabų” 
kolumnų.

Šių Naujųjų Metų proga, te
būna mano gražiausi linkėji
mai “Dabarties pastabų” skai
tytojams ! Pr. AL

''Kalnai Kalba"

- “Kali- 
WMEX

Kalėdų Švenčių proga |«aau- 
kok nelaimėn patekusiems 
tremtiniams. Aukas siųsk: 
United Lithuanian Relief Fund 

of Atnerica. Ine.
105 Grand Strect. 

Brooklyn 11, N. Y.

Tremtiniams Amerikoje: ne
erzinti savo išmone senų ame
rikiečių; susitaupyti pinigo ga
limai kelionei namo.

Amerikos Vyriausybei: susi
laukti iš įsileistų į USA trem
tinių paguodos ir džiaugsmo.

Pr. Alšėnui: nežiūrint puoli
mų, dirbti, lavintis .tobulėti.

Redaktoriams: rasti vaistų, 
kurių išgėrę žmonės griebtųsi 
skaityti laikraščius.

Kiekvienam ir visiems: 
vės, teisingumo, darbo ir 
nos!

MdS8achusetts Jungti
nių Kalėjimų organizaci
ja sausio 5 d., 8:30 vai. 
vakare pradės naują ra- 
dio programą 
niai Kalba” iš 
stoties, Boston.

Pirmąją programą iš
pildys debatais tema: “A- 
merikos laikymasis link 
Rusijos”. Rev. J. Arthur 
Samuelson, kapelionas ir 
debatų patarėjas, bus mo
deratorium.

Kitose programose, ‘The 
Prisoners Speak’ bus kal
bama apie prabangos mo
kesnius, mirties bausmę, 
valstybinis socializ m a s 
vs. demokratija.

lais- 
duo-

Pirma rrikm žemieji ligi sau 
iškelti, kol pats ryškės dar auk- 
ščna phpėti.

Vaižgantas

' LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

HUKON BRIDGE SHELL SSnnCE
R. E. HOULE, savininkas

Aukštos rūšies naudotus automobilius perka ir parduoda. 
Užlaiko Shcll produktus Lubrikacijai. Goodyear ir 

Firestone padangos.

191 K. Hofc St. — Tel. Nashua 5144 — Naskua, N. IL
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SKAK MV fiOODS CO
The X-mas STORE

Gifts for Ali Metnbers of the Family

? 138 - 111 Main St
S
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Domegtic once per week yearly 83.00
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Kun. Pr. M. Juro Kalba
pasakyta IJetuviu Kailio Valandos programoje šeštadienį, 

gruodžio 24 d. š. m. iš WESX stoties, Salėm, Mass.
Ginčas su “Keleiviu” baigia išdegti. Tėvas su 

Maikiu atsikirto nešvariu girtuoklišku . eilėraščiu. 
|“Bostoniškiui” buvo atsakyta. Regis, nutilo. Dabar 

> “Keleivio Skaitytojas”, kurs atsako į mano 
.pirmąjį straipsnį. Atrodo, kad čia esama dviejų opo- 

zyven*s čia pat 60110 *inti toliau sy™’ 
vieną kart savaitėje metami _ i3.oo nanti sėbrą, kurs duoda suvėluotą atsakymą. Jei taip, 
u^eny i'^rt»av-tij tai man tenka turėti reikalo su trimis frontais, kurie

DARRTNTNKA^ (esmėje yra giminingi, bet individualiai sudaro tris
M6 W«t Broadwav. skirtingus tipus. Čia, žinoma, išeina daug painiavos.

Telephone: Redakcijai — SO 8-6608; Administracijai — SO 8-2680 (Bet tiek tO.
------------------------------------------------------------------- Kaip ten bebūtų, “Kel. Sk.” yra kiek tvaresnis. |Visi* širdims Kalėdos neša ra-j žmogus pamiršo savo paskirtį, 

------------------------------------------------------------------------------------------- , , ................... ** nuo Sutvėrėjo, su-
“pasku- Kalėdos tikintiesiems tuo svar-! smuko, sumenkėjo, supagonė- 

jo. Kaip prieš porą tūkstančių 
j metų žmogus buvo pastatytas 
žemiau gyvulio ir jo garbė bu
vo bjauriausiai paniekinta, taip 
ir mūsų laikais pasaulyje vyks
ta nemažiau pasibaisėtinų nea
pykantos, keršto, žiaurumo

Nėra ramybės, bet kas gi kaltas?
Naujiems metams atėjus, būtų labai tinkama pa

sveikint žmoniją angelų žodžiais, girdėtais Betliejuj 
Kalėdų naktį: “Garbė Dievui aukštybėse, o ant žemės 
ramybė geros valios žmonėms”. Deja, ta dangiška 
giesmė nuskambėjo kaip šaukiančiojo tyruose balsas. 
Tiesa, žmonėse geros valios netrūksta, bet jų vadai, 
bent kai kurie, trukdo geros valios užmokesnį — tai
ką. Jau keturi metai kai karas pasibaigė, o taikos ne
bėr. Yra tik tariamos “paliaubos”, kurių metu ruošia
masi naujam karui. Žmonija pasidalinus į dvi gin
kluotas stovyklas, kurių viena ruošiasi pulti, kita gin
tis. Tai komunizmas ir demokratija. Kadangi komu
nizmas ne tik rengiasi pult, bet faktinai puola — “šal
tu” karu braudamasis visur, kur tik yra kokia spraga 
— tai demokratija priversta gintis. Ji nori taikos ir 
turi pakankamai geros valios taiką pasirašyti, bet 
priešingoji pusė turi labai piktą valią ir paneigia tai
ką, nors žodžiais veidmainingai skelbia, kad trokšta 
taikos, tiktai taikos. Tai skelbia tuo sumetimu, kad 
suklaidytų Rusijos žmones, kurie karo visai nenori, 
ir užmestų kaltę demokratijai, kuri būk tai ruošiasi 
karui ir verčia Rusiją ruoštis apsigynimui.

Iš tiesų, Kremliaus valdomos tautos karo nenori. 
Joms dar akyse stovi pereito karo baisenybės. Žaiz
dos dar toli gražu neužgijo. Tas taip pat tiesa ir su 
demokratijos kraštais. Jie taip pat baisiai nuo karo 
nukentėjo ir daugelis jų dvigubai pralaimėjo, nes pa
kliuvo į neįmanomai žiaurią komunistų vergiją. Jei 
komunistai turėtų nors kiek geros valios, jie leistų 
toms tautoms laisvai gyventi ir savarankiškai tvar
kytis, ir tuomet ramybė ir taika pasaulin sugrįžtų.

Tačiau bolševikai nė krislelio geros valios neturi. 
Jie pasiryžę visuomet gyventi “kariškojo komuniz
mo” tempu ir vis naujas tautas po savo valdžia pa
mušti. Kitais žodžiais Stalinas uoliai vykdo Trockio 
programą — “nuolatinę revoliuciją, nors kaip tik už 
tai jis Trockį likvidavo. Faktai tą patvirtina, nes vi
same pasauly komunistai daro atvirą arba slaptą re
voliuciją, o kur gali, kaip pav. Kinijoj veda atvirą 
kruviną kovą.

Kaip gi demokratijos gali atvirai į tai žiūrėti? 
Juk komunizmas joms ruošia aiškias pakasynas: 
“Šaltojo” karo eiga vyksta dažniausiai demokratijų 
nenaudai. Jų vadų vartojamos priemonės labai silpnos 
ir neryžtingos. Pagaliau jie varžosi etikos bei pado
rumo taisyklėmis, kurių bolševikai visiškai nepažįsta. 
Tad keturių metų bėgyje jie prakišo Vengriją, Rumu
niją, Bulgariją, Čekoslovakiją ir vos vos Graikiją te- 
beišlaiko. Nedovanotinu žioplumu jie atkišo trečią 
dalį Vokietijos ir pusę Berlyno, kuri lyg bangomis 
užliejama salelė, atitolinta šimtu mylių nuo sienos.

Pastaruoju laiku jie džiaugiasi savo “laimėji
mais” Europoje, bet Kinija žuvo... Ne be priežasties 
bolševikai skelbia taiką ir — ruošiasi karui. Ir demo
kratijų vadai nebežino kas daryti, nes bijo, kad bolše
vikai jų nepravardžiuotų karo “smugelninkais”. K.

Marija Pečkauskaitė

Mergaitės Kelias
Mergaites asmenybe

KNYGA
Milijonų milijonai knygų yra pasaulyje. 

Jos skiriasi viena nuo kitos, kaip ir tie žmo
nės, kurie jas rašė. Vienas šviečia skaidria 
dangaus šviesa, kitas blizga fosforine pra
garo ugnimi. Eina per žmones ir renka der
lių — vienos Dievui, kitos velniui! Juo gra
žiau jos parašytos, juo gausesnis tas der
lius. Knygų visai abejingų, netraukiančių 
nei į vieną, nei į kitą pusę, nėra, kaip nėra 
nei visai abejingo darbo. Kiekviena perskai
tyta knyga palieka mūsų sieloje nors ir 
smulkiausi vos teužmatomą gėrio ar blogio 
grūdelį.

Skaitymas yra labai svarbus mūsų dva
sios augimo veiksnys. Jis yra pagrindinis 
kanalas, kuriuo ateina penas mūsų dvasiai. 
Kas laiko tą kanalą uždarą, to dvasios gy
venimas yra skurdus. Knygų negali atstoti 
jokios paskaitos, jokios pamokos. Skaitomą 
dalyką galima daug geriau pasisavinti, negu 
girdimą. Anglų mokslininkas Carlylė sako: 
“Visa, ką gali mums duoti universitetai ir 
aukštosios mokyklos, aukščiausios mokslo 
įstaigos, tėra tik tąsa to, ką pradėjo žemiau

Metų bėgyje daug turime' 
švenčių, bet Kristaus Gimimo 
šventė yra didžio 
šventė. Visi jos 
prie jos ruošiasi, 
dosi. Visi jaučia

džiaugsmo 
laukia, visi 
puošiasi, rė- 
ir supranta,

taikos, kaip mūsų laikais. 
Tarptautinės konferenc i j o s, 
kalbos, pasiūlymai, rezoliuci
jos ir net panaudojami grąsini- 
mai taikos įgyvendinimui, o 
jos kaip nėra taip nėra. Kai

kad kažkas nepaprasta ir di-lnėra taikos, tai nėra ir ramy- 
dinga yra su šia diena susiję, bes, o nėra ramybės, kadangi 

I Vien airdime ruaša eo-l”
Tai lyg būtų europinio tipo polemistas, tačiau antraei- i mybės, paguodos ir vilties, šios (nusigręžė 

lės rūšies, nes jam tik rūpi laimėti ginčas ir 
tiniu žodžiu” savo laimėjimą užantspauduoti.

Tuo tarpu visuomenei nėkiek nesvarbu, kas gin
čą laimės ir kurio “logikos rėtis daugiau suplyšęs”.. 
Visuomenė nori žinot, kokių jos tarpe yra tipų, ar 
kartais nepriviso tokių, kurie nesiduos suyjrškinami. 
Pasirodo, kad jų priviso. Juk visas ginčas iš to tik 
iškilo, kad atsirado žmogus, kuriam pareiga tikėti yra 
panaši į Stalino despotizmą. Gi paaiškinus, kad pa
reiga tikėti nėra prievarta, tik savanoriškas įsitikini
mas, “Kel. Sk.” šitaip pasisako: “Man išrodo, kad ten, 
kur savanoriškas įsitikinimas, atpuola pareigos rei-j _ .
kalas”. Kitais žodžiais, autoriaus manymu, ne tik pa-'mi piliečiai, nes tarnauja svetimai valstybei. Visų pir- 
reiga tikėti, bet ir bet kokia pilietinė pareiga yra prie-ima» tai grynai bolševikiškas priekaištas. Protestan- 
varta. Tegu ne tokia žiauri kaip Rusijoj, bet vis dėlto tai bent tiek žino, kad katalikai Popiežiui neprisiekia, 
prievarta. savanoriškai jo autoritetą pripažįsta. Protestan-

Skaitant tokius žodžius, kyla nerami j»intis: kur | tai vien prisibijo, kad katalikai perdaug neįsigalėtų, 
atsidurtų žmonija, jei privistų didžiuma tokių tipų, j Kai dėl tikėjimo, tai maža tik protestantų dalelė tebe- 
kuriems pilietines pareigas įsąmonina vien policisto tiki. Didžiuma pučia į tokią pat dūdelę, kaip ir “K.S.”. 
lazda? Kiek tada prireiktų policijos? Ar Amerika ne- Toliau mano oponentas palietė plačius istorijos 
būtų panaši į Rusiją, kaip du lašai vandens? įvykius ir tempia juos ant savo “įrodymų” kurpalio,

Ne, gerbiamasis. Tikroji pareiga kaip tik yra sa-’kad, girdi, pasiėmusieji pareigą tikėti yra padarę ne- 
vanoriška. Jai lazdų nebereikia. Ar gi jau tamsta no-;suskaičiuojamas nedorybių kupetas. Ir taip: tikintie- 
rėtum išstumti iš lietuvių kalbos — ar verčiau iš vi-j ji nevykdę daugelio Dievo įsakymų (dauguma vis del
su tautų kalbos — tuos gražius išsireiškimus: tai ma-jto juos vykdė); piktai ginčyjobi dėl dogmų (iš tų gin- 
loni pareiga, tai mano šventa pareiga? Juk jie ne iš čų dogmos išėjo nepalaužiamos); dėl tos priežasties 
debesų iškrito, bet iš gyvenimo paimti. Ne akmeninio. sukėlę daug kruvinų karų (o kas juos sukėlė? ar tik 
amžiaus žmonės juos išgalvojo. Tai civilizacijos išda-' ’ 
va.

besnės, kad jomis pradedame 
Šventuosius Metus. Mili jonai j 
žmonių maldauja, kad Šventai
siais Metais įsikūnytų ir įsi
viešpatautų meilė, teisingumas, 
taika, ramybė.

Niekad pasaulyje
taip susirūpinta įgyvendinimu reiškinių. Prieš du tūkstančių

man gaila jų. Jie yra 
iš žemės dulkių, ir dėl 
traukia juos į žemę ir 
Bet juose yra taip pat

nebuvo

prieš kitus, būtent protestantai prikiša katalikams, 
kad jie prisiekia Popiežiui, ir tuo būdu yra neištiki- kad

metų žmoniją gaubė baisi nak
tis. Šviesiausieji protai nepajė
gė į anas tamsybes praskleisti 
šviesos spindulių ir gražiausio 
gyvenimo žmonės neįstengė 
praskaidrinti žmonių širdis. 
Teisingieji ištiesę rankas į dan
gų maldavo: “Rasokite, dan
gus iš aukštybių ,ir tegul de
besys išlyja Teisųjį; tegul atsi
veria žemė ir teišželdo Išgelbė
toją”.

Dievo Sūnus, matydamas 
žūstančią purve žmoniją, tarė: 
“Tėve, 
dulkės 
to tas 
dulkes.
dvasia iš Tavo Dvasios. Dvasia 
jie yra Tavo vaikai. Žiūrėk, 
Tavo vaikai gyvena, kaip žvė
rys. Aš noriu tapti žmogumi, 
kaip jie, kad jie vėl pasidary
tų Tavo sūnumis, kaip Aš juo 
esu”. Ir Dievo Sūnus tapo 
žmogumi ir gyveno tarp mūsų. 
Dabar jau “pati Dvasia duoda 
liudijimą mūsų dvasiai,
mes esame Dievo vaikai. O jei 
mes esame Dievo vaikai, tai ir 
tėvoniai: tėvoniai Dievo ir 
bendratėvoniai Kristaus” 
(Rom. 8, 16).

Įsikūnijęs Kristus nurodė 
žmogui aukštą jo kilmę ir pa
skirtį. Išaiškino visus svarbiuo
sius gyvenimo klausimus ir pa
sakė žmogui, kad jis yra Die
vo kūrinys. Todėl Jam priklau
so ir turi pas Dievą eiti; šioj 
gyvenimo kelionėj į amžinybę 
jis privalo Dievą pažinti, jį 
garbinti, jį mylėti ir jam tar
nauti.

Dieviškuoju mokslu apšvies
tas žmogaus protas nušvito, 
pasikeitė jo širdis. Žmogus 
pradėjo puoštis dieviškomis do
rybėmis, pasižymėti gailestin
gumo darbais. Liko pristeigta 
prieglaudų, ligoninių, vienuoly
nų, mokslo įstaigų. Miestai pa
sipuošė gražiais maldos namais. 
Atsinaujino žemės veidas. Bė
gyje dviejų tūkstančių metų, 
regis, visi žmonės turėjo iš- 

Du aršiausi lietuvių kaimynai yra naciai ir bol- moktĮ visame pildyti dangisko- 
• ševikai. Ir jie, kaip skelbia “K. S.”, yra pasiėmę parei- J° Tevo va,ią- butl Knstaus 
Įgą tikėti į Dievą! Čia tai jau tikrai arki-genijališkas sekėjais. Deja, greta dieviškų 
argumentas. Sveikinu, sveikinu. <” _ \
autoriui protinių gabumų. Davė ir dribtelėjo.

Lengva urmu suversti ant katalikų pečių viso pa
saulio nedorybes. Bet kaip su tiksliai išstudijuotais 
istorijos faktais? Ar autorius pasiruošęs paremti fak
tais visus savo apkaltinimus? Jei ne, tai jie pasilieka 
kaip tušti, neatsakingi plepalai. Beje, kodėl neprisi
minė nė vienos revoliucijos? Kodėl užtylėjo nacių ir 
bolševikų darbelius, kurie toli prašoka visas šimtme
čiais padarytas pasaulio nedorybes? Ak, tiesa, auto
rius juos priskaito prie žmonių pasiėmusių pareigą 
tikėti į Dievą...

Baigdamas savo straipsnį “K. S.” triukšmingai 
sušunka: “I

Toliau mano oponentas palietė plačius istorijos 
įvykius ir tempia juos ant savo “įrodymų” kurpalio,

didžiumoj ne patys netikintieji?); kokia baisi inkvi
zicija buvusi Romos katalikiškose šalyse (o kur dingo 
bedievių inkvizicijos beveik visose revoliucijose?); ko
kia baisi baudžiava buvo įvesta žmonių pasiėmusių 
pareigą tikėti (ir dar daugiau žmonių tai pareigai 
priešingų); kokie baisūs karai buvo įvykę tarp kata
likiškųjų tautų dėl teritorijų (įdomu, kiek tų karų 
galėtų “K.S.” išskaičiuoti — labai prašome); kokių 
baisių dalykų dasileido tikintieji Amerikoj su indijo- 
nais ir negrais (tie “tikintieji” yra Ku-Kluksai, di
džiausi katalikų priešai); kiek lietuvių tauta nuken
tėjo nuo trijų kaimynų, kurie buvo pasiėmę pareigą 
tikėti”; Dievą.

“Kel. Sk.” mėgina kiek apsidrausti, bet tuojau 
pamatysim, kaip jis tai atlieka. Girdi, Sovietų Rusija 
uždeda nežmoniškas pareigas ir už jų neatlikimą ne
žmoniškai baudžia. Amerika uždeda žmoniškas parei
gas, bet už jų neišpildymą vis dėlto naudoja prievartą. 
Ir štai kokią keistą išvadą autorius daro: “Reiškia, 
tarp pareigos ir prievartos nėra bedugnės, jos greta 
stovi“. Sugretino Ameriką su Rusija. Tur būt nudžiu
go, kad “logika” taip jam pasitarnavo. Juk sugretino 
Ameriką su Rusija, ir jam pačiam pravartu^greta Sta
lino atsistoti. Patsai tą progą pasigamino. Tiesiog ma- 
gikas: ištarė keletą žodžių, ir — presto! atsidaro pui
ki karjera.

Visa ta painiava būtų išvengta, jei sąžiningai bū-į 
tų pasakęs: kiekvienas turįs savanoriškos pareigos' 
pojūtį gali lengvai atlikti žmoniškas Amerikos parei
gas, tad bausmė bei prievarta savaime atpuola. Jis 
to nepasakė, nes tuomi būtų sugriovęs visą savo ar
gumentaciją. Tad pasirinko kitą kelią: gindamas vie
ną nesąmonę, įkrito į kitą.

“K. S.” rūstauja, kad į vieną jo pareiškimą būk 
tai įspraudžiau šį sakinį: “Ar girdėta, kad Stalinas 
būtų ką vertęs (jis tik priverst temoka) į Dievą tikė
ti?” Tas sakinys nebuvo į jokius “K. S-jaus” pareiški
mus spraudžiamas, tik panaudotas sumušti besmege- 
niškam sugretinimui kun. Borevičiaus su Rusijos dik
tatorium: kun. Borevičius skelbia savanorišką parei
gą tikėti, o Stalinas — “ar girdėta, kad jis būtų ką 
vertęs į Dievą tikėti?” Tai kur čia net tolimas tarp jų.skylėtas?” Nebereikalo klausia, nes matomai nejun- 
panašumas? Čia mano sakinys kaip tik vietoj.

“K. S.”

i

būti Kristaus

Gamta nesigailėjo dorybių augo piktosios dvasios 
sėjamos nedorybės: vaidai, ne
sutikimai, žudynės. Kaip nuo 
Adomo laikų, amžiams slen
kant, žmogus pradėjo išsigimti 
ir laisvas, protingas Dievo kū
rinys klaupėsi prieš savo ran
kų padarus, taip ir dabar, nors 

.tūkstančius kartų aiškinant a- 
pie Išganytojo begalinę gėry
bę,, žmonės kažkaip apsiprato, 
pradėjo nebepaisyti jo mokslo 

• bei įsakymų, šalti Dievo mei-
tr X • J -X I - -X- TT- Įėję, šalintis nuo savo tikslo irNa tai dabar sakykite, kūno rėtis labiau iai g
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ta, kad pro jo “logikos” rėtį krinta net žirniai su ko- 
iškelia faktą, kad vieni tikintieji sukyla pūstais. K-

sias laipsnis — išmokymas skaityti”. Todėl 
kiekvienas žmogus, jei nori širdimi ir protu 
žengti vis pirmyn, turi kasdien skaitymui 
pavesti nors pusę valandėlės, jei daugiau 
negali.

Kokios knygos yra skaitytinos? Pirmiau
sia tos, kuriose yra tiesa. Jei tai mokslo 
knygos, turi būti jose mokslo faktai, nesu
klastoti jokios tendencijos, mokslo hipote
zės negali būti paduodamos kaip tikra nea
bejotina tiesa. Jei tai dailioji literatūra, tu
ri joje būti gyvenimo tiesa.

Pasaulyje yra daug melagingų knygų, 
net poezijos — literatūros srityje. Vienose 
viskas gražu, malonu, saldu; saulė šviečia 
dieną naktį ir žydi rožės be dyglių. Kitose 
atvirkščiai — juoduoja amžina naktis ir te
auga vien dygliai be rožių. Ir vienos ir kitos 
sudaro netikrą nuomonę apie gyvenimą ir 
žmones ir dėl to yra žalingos. Aišku, kad 
taip tendencingai nušviesti dalykus tegali 
vien tik antraeiliai rašytojai. Tikram dailės 
veikale visados yra gyvenimo tiesa, nes 
kiekvienas tikras menininkas pasiekia daly
kų branduolį ir, žiūrėdamas į gyvenimą sub 
specie aeternitatis — amžinybės žvilgsniu, 
mato jo visumą, ne tik tą dalelę, kuri yra 
pirštu prikišama.

Todėl pirmiausiai reikia skaityti didžiuo
sius rašytojus. Kažkas yra pasakęs: “Jei 
knyga neverta skaityti du kartu, tai ji visai 
neverta skaityti”. Šventa tiesa, tik nevisa-

dos teįvykdoma, nes kartais tik perskaitę 
knygą pamatome jos vertę. Dažniausiai ga
lima atspėti iš pirmųjų skyrių. Tikrai gilūs, 
teisūs veikalai mus traukte traukia prie sa
vęs, skaitome juos ne tik du, bet ir daugiau 
kartų ir kiekvieną sykį randame juose ko 
nors nauja, ko pirma nebuvome pastebėję. 
Juo ilgiau gyvename, juo daugiau patyrimų 
įgyjame — juo daugiau mums pasako to
kios knygos. Ką manėm jau gerai supratę, 
ten ,dar kartą skaitydami, randame vis nau
jos prasmės.

Tačiau ir tikrosios dailės veikalai nevisai 
tinka skaityti jaunimui. Jaunas, dar nesu
brendęs žmogaus kūnas negali pakelti tai, 
kas lengvai pakeliama jau užaugusio. Tas 
pats ir su dvasia. Nebūdama dar pakanka
mai patyrusi, nepažindama gyvenimo ir ne
stovėdama ant tvirtų pamatų, ji negali su
virškinti tai, ką lengviausiai suvirškina su
brendusi dvasia. Priešingai, ši jauna dvasia 
dar gali būti papiktinta tuo, kas subrendu
siam tebus tik paprasta gyvenimo eiga. To
dėl jaunimas turėtų paklausti išmintingus 
vyresniuosius žmones, ką jam reikia skaity
ti.

Rinkdamies knygas, turime dar atsiminti 
du dalykus: kad žmogaus prigimtis yra to
kia, jog greitai prie visa ko pripranta, ir, be 
abejo, prie blogo greičiau, negu prie gero,— 
ir kad skaitomosios knygos autorius ir jo 
sukurtieji asmenys yra žmonės, su kuriais

pradėjo kurti sau dangų žemė-

Tęsinys 7-tame pusi.

bendraujame beskaitydami knygą. Jei jie 
nestovi aukščiau už mus, jei jų draugija mū
sų netraukia nė trupučiuko aukštyn, tai to
kia knyga neduoda mums jokios naudos. 
Priešingai, bendraudami su brutaliais, nedo
rais asmenimis, mes apsiprantame su blogiu 
ir nejučiomis slenkame žemyn.

Vokiečių poetas Ruckertas sako: “Drau
gauk su geresniu už save, kad eitų su juo 
imtynių geriausios tavo jėgos. Kas pats nė
ra nuėjęs toliau už tave, tas ir tavęs negalės 
toliau nuvesti”. Apie tą įgimtą žmogui ga
bumą su visu kuo apsiprasti ypač reikia at
siminti skaitant erotinius veikalus, kuriuose 
yra dviprasmių posakių, drastiškų, perdaug 
kūniškų scenų. Tokių veikalų dabar yra dau
gybė pasaulio literatūroje. Skaitydama juos, 
jauna mergaitė iš pradžios gėdis pati savęs, 
bet juo daugiau skaito, juo mažyn eina ta 
gėda, ir galų gale mergaitė su visu kuo ap
sipranta. To turite saugotis, mielosios skai
tytojos! Gėda tai viena brangiausių Dievo 
dovanų žmogui, viena svarbiausių žmogiš
kumo žymių, nes gyvuliai jos neturi. Nyks
tant gėdai, ima pūti siela — nekaltybės bal
tas, švelnus žiedelis ima juosti, vysti, ir 
mergaitė dažnai nė nejaučia, kaip tai atsiti
ko, kad jis jau begulįs sumindžiotas purvy
ne. Niekuomet dar nebuvo taip sunku išsau
goti šitą žiedelį kaip dabar.

(Bus daugiau).
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darbštaus kle- 
Kazlausko. To- 
kitus bažnyti- 

sunku kitoje

Populiarus romanas “Jirjžlai 
jau yra pradėti versti 

angly kalbon

STUDEBAKER SALES 
and 

SERVICE

cinis laikraštis, kuris pavaiz
duos paveiksluose lietuvių ak
tualijas. 8. K.

bo narys, dabar rašąs apie Ka
lifornijos lietuvių veikimą ir 
mūsų laikraščio skiltyse.

“Lietuvių Dienų” adresas: 
9204 S. Broadvay, Los Ange-

į LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

i Jatnes B. Crowley Insurance

gražus būrys vaikučių. Kleb. 
kun. J. V. Kazlauskas Kalėdų 
švenčių proga pasveikino mote
ris. vaikučius ir visus, kurie 
prie to prisidėjo. Manau, kad 
jaunos moterys savo vaikučius 
ir ateityje grupėje palaikys.

Gruodžio 11 d. įvyko Kalėdų 
parengimas, kuris gerai pavy
ko. Į Kristaus Kančios Arki- 
brolijos 5-ių met. sukakties pa
minėjimą buvo gausiai atsilan
kiusiųjų. kurių tarpe klebonas 
kun. J. Valantiejus, draugijos 
kapelionas kun. V. Ražaitis.

Gruodžio 18 d. įvyko Kris
taus Kančios Arkibrolijos su
sirinkimas. kuriame buvo nu
tarta užprašyti egzekvijas už 
a.a. T. Alfonsą Maria pasijonis- 
tą. kuris yra šios draugijos į- 
kūrėjas.

Buvo renkama 1950 draugi
jos valdyba, kuri liko ta pati, 
būtent: kapelionas kun. V. Ra
žaitis. pirmininkė Magdalena 
Karinauckienė. vicepirmininkė 
Konstancija Jesaitienė. rast. 
Uršulė Liutkevičienė, iždininkė 
Uršulė Žilinskienė, atstovės į 
federaciją — Ona Jakštienė ir 
Uršulė Liutkevičienė. Rast.

liai. deklamacijos, tautiniai šo
kiai, vaikų chorelis ir kt. Pasi
rodys ir tradicinis Kalėdų Se
nelis.

Į šį vakarą atsilankyti kvie
čiami visi Šv. Juozapo parapi
jos mokyklos mokiniai, jų tė
vai ir kiti svečiai.

Vaikams įėjimas nemoka
mas; suaugusieji prašomi prie 
įėjimo aukoti nuo 25 et. Bilie
tai nebus iš anksto platinami.

Naujuosius Metus pradėkime 
su jaunimu!

Visi į kalėdinį vaikų vakarą! 
Vakaro Komisija.

Kalėdų švenčių metu mūsų 
parapijos kunigai buvo pasi
puošę naujais bažnytiniais rū
bais: labai gražiomis arnoto- 
mis. kurios tik neseniai parsi
siųsdintos iš Europos. Tai vis 
pasidarbavimas 
bono kun. J. V. 
kias arnotas ir 
nius rūbus bus
kurioje bažnyčioje surasti. Tik
rai parapijiečiai gali pasi
džiaugti tokiu gražiu klebono 
darbu ir už tad Jį tik pasvei
kinti.

“Kryžių” autorius Vincas Ra
manauskas (Ramonas), dabar les 3, Calif. Vienas numeris pa
gyvenąs Australijoj, davė auti- siunčiamas susipažinimui 
kimą “Kalifornijos Lietuvio”, mokamai. (Metinė prenumerą- 
— dabar “Lietuvių Dienų” lai- ta $3.00).

“Lietuvių Dienos”dėjui Antanui Skiriui išleisti jp
romano anglų kalboje vertimą, mas Amerikoje grynai iliustra-

Vertimo iniciatyvos ėmėsi 
anglų literatūros ir žurnalisti
kos studentas, jau pasižymėjęs 
savo stilingais anglų kalboje 
straipsniais, Miltonas C. Stark 
(Starkus), gyvenąs Santa Mo- 
nicoje, Calif. Vertimo darbas 
truks apie vienus metus.

Kalėdinis Vaiky Vatais
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Mėsų Tautiečio Veikėjo 
Pagerbimas

Prieš mėnesį uolus mūsų vei
kėjas ir karštas patrijotas bei 
Dėdės Šamo armijos pirmojo 
pasaulinio karo veteranas, Juo
zas Jakimavičius šventė savo 
56 m. amžiaus sukaktį. Šios 
sukakties proga jo bičiuliai, 
nors ir kukliai, jį pagerbė.

Sukaktuvininkas yra visapu
siškas veikėjas, sulyg savo iš
galėmis uoliai remia tremtinių 
reikalus, sugeba puikiai valdy
ti plunksną, šia proga sveikin
damas jį, linkiu ilgo ilgo 
amželio.

“Kalifornijos Lietuvis” Paver
čiamas į “IJetu\ ių Dienas” 
Po Naujųjų Metų “Kaliforni

jos Lietuvis", pasivadinęs “Lie
tuvių Dienomis”, įžengs į pla
tesnes lietuvių kolonijas. “Ka
lifornijos Lietuvis”, ėjęs per 
pastaruosius ketverius metus, 
tiek sustiprėjo ir padidėjo, kad 
drįsta išeiti į platesnes terito
rijas. “Lietuvių Dienos” iš visų 
didesnių lietuvių kolonijų 
stengsis sutelkti geriausius fo
tografus, žurnalistus, bendra
darbius ir platintojus. Redaga
vimo iniciatyvos ėmėsi prityręs 
jaunas žurnalistas Juozas Vi- 
tėnas. kuris tremtyje leido ir 
redagavo vieną iš įdomiausių 
laikraščių “Žiburius” ir pasta
ruoju metu redagavo “Kalifor
nijos Lietuvį, o leidimą ir ad
ministravimą paėmė “Kalifor
nijos Lietuvio” steigėjas ir lei
dėjas Antanas Skirius, buvęs 
“Vyčio” ir “Draugo” red. šta-

New Cocktail Lounge

KATHRYN V. WINN, Prop.

17-21 Main Street TeL 356 !?
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ALT 1950 m. valdybon 
rinkta: pirm. St. Raštikis, vice- 
pirm. kun. L. Jankus ir P. Ži
linskas. sek. A. Skirius, ižd. A. 
Deringienė. Valdyba ir komisi
jos ruošiasi prie Vasario 16-tos 
minėjimo.

Kalėdų rytmetį bernelių Mi
šios buvo 6 vai. ryto, kurias 
atnašavo kleb. kun. J. V. Kaz
lauskas. Choras, vad. A. Stani- 
šausko, ir solistai gražiai gie
dojo per šv. Mišias ir lietuviš
kas Kalėdų giesmes. Žmonių 
susirinko gana daug, bet galė
jo būti ir daugiau. Klebonas 
sveikino parapijiečius su šv. 
Kalėdomis per vįsas penkerias 
šv. Mišias. Kun. V. Pranskietis 
atlaikė sumą.

Bažnyčioje matėsi ir daug 
tremtinių, kurie šventė Ameri
kos žemelėj pirmas šv. Kalė
das ir kūčias. Gal ne vieno gi
minės ar šeimos dalis likus 
Lietuvoje ar tremtyje taip pat 
atsiminė savo kitą šeimos dalį 
ir nuoširdžiai meldėsi, kad ki
tais metais jau būtų kartu sa
vo laisvoje šalyje. Linkime ir 
prašome Dievo, kad jų norai 
išsipildytų.

Parapijos moterų ir mergai
čių draugija, vadovaujama 
kun. V. Pranskiečio, buvo su
rengus parapijos vaikams Ka
lėdų parengimą, kur susirinko

t

Lituanistikos kursų mokiniai 
ruošia kalėdinį vaikų vakarą 
Šv. Juozapo parapijos mokyk
los salėje. U’aterbury, Conn. 
Vakaras įvyks 1950 m. sausio 
mėn. 1 d. —Naujųjų Metų sek
madienį.

Pradžia 15 vai. (3 vai. p.p. J 
Programoje bus vaidinimė-

Lietuvos Vyčių kuopa gruo
džio 13 d. priėmė naują valdy
bą. jai paruošdami pietus. Nau
jąją valdybą sudaro: pirm. P. 
Barkauskas, vice-pirm. J. Mar- 
back, sek. S. Birbalaitė, fin. 
sek. E. Varkalytė. koresp. M. 
Jakutis ir P. Kasankus, tvark
dariai — G. Gaidauskas ir F. 
Gilbert. L. V. yra vienintelė 
liet, jaunimo organizacija Ka
lifornijoje.

jam

Nu jis Laikraštis
Teko nugirsti, kad Philadel- 

phijoje pasirodys naujas ne
nuolatinis lietuviškas laikraš
tis. Pirmas jo numeris pasiro
dysiąs apie Kalėdas, antras 
prieš Velykas, ir taip toliau ne
periodiškai.
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Nashua, N. H. |

AVEBY GOOD PLAC’E TO TBADE
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Maynard & Lesieur

Range — Fuel — Gasoline

Stamp Metered Service

TeL 2400

188 Mala St Nashua, N. H. $
vi Hollis & Elnį Sts.,

Iš Nelietuvių Spaudos

Ukrainiečių dienraštyje ‘Svo- 
boda' lapkričio 30 d. laidoje 
buvo pastebėta, kad “New 
York Joumal Ąmerican” giria 
Lietuvių Kongresą, kad jis at
skleidė ir pagarsino Kremliaus 
tiranų žiaurumus ir klastas, 
nukreiptas prieš lietuvių tautą 
ir kitas tautas. -

Lenkų savaitraštyje ‘Gwiaz- 
da’ gruodžio 15 d. laidoje tilpo 
eiliuotas kūrinėlis apie mūsų 
naująkūrį, įžymų rašytoją Liu
dą Dovydėną, kuris dabar 
spaudai ruošia veikalą “Lietu
viai Po Peunsylvanijos Kal
nais”. XX.

Lietuvos Garbės Konsulas 
Dr. J. J. Bielskis, gruodžio 11 
d. buvo pagerbtas ban kietu 
Cari’s restorane. Dr. J. J. 
Bielskis švenčia 25-kių m. vi
suomeninio veikimo sukaktį ir 
taip pat 30-ties m. vedybinio 
gyvenimo sukaktį.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ!I LINKSMŲ ŠVENČIŲ! LINKSMŲ ŠVENČIŲ!
m.J H.DawlCo.

DĖL PASTATYMO PAMINKLU 
Atsilankykite pas

GateŪtyM
GRANITE MEMORIALS

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

Norintieji pas mus atvykti, teiefonuu- 
kite Nashua 4251. Transportacija 

dykai, nežiūrint, kad nepirktumėte.
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C. H. AUSIM, MC
Established 1893

Everything ELectrical
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Lietuvių Tautinių Šokių gru
pė gruodžio 14 d. pildė progra
mą Beverly Hills viename su
kaktuviniame bankiete. Lietu
vių šokiais publika susižavėjo.

Gruodžio 16 d. Šokėjų Gru
pė vėl pildė programą Los An
geles High School programoje. 
Tūkstančiai jaunimo pirmą 
kartą matė šokant lietuviškus 
šokius. Liet. Taut. Šokių Gru
pė, vadovaujama Liucijos Zai- 
kienės. kas mėnuo gauna po 
keletą kvietimų pildyti progra
mą įvairiuose svetimtaučių pa
rengimuose ir daugelis jų už 
dalyvavimą užmoka. Ši jauna 
ir nedidelė grupė yra viena iš 
populiariausių tautinių šokių 
grupių.

GULF Patarnavimo Stotis

Gasolinas — Aliejai

f 
i! 
i!S
I

MarytMason

Insurance of ALL KINDS

V

K

Member Federal Dopoeit laaitf

l 
į 
v.

Patarnavimas Kelyje

Nashua, N. H.

242 Main St. Nashua 177

Tepalai

C
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(j James B. Crovvley Insuranse
| Agency
Ž WILLIAM F. SULUVAN, Agent
“ Insurance of Ali Kinds

t
h!■• *!< Nashua,

Ji* t’ _

didžiuliai va- 
SLA metinis 
29 d. Kali- 
— Spaudos

171 Main St TeL—467
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George D. Part
Naslma ProvisiM Store

Nasluia, N. H. '

Compiete Motor Service 
Heating Oils i! 

i! 
i!

AL REYNOLDS, Mgr.

Šv. Kazimiere parapijos sek
madienio mokyklos vaikučiai 
Kalėdų antrąją dieną turėjo 
parengimą, kuriame suvaidino 
“Kalėdų Naktį’’. Vaikučius mo
kė seselės ir p. Ražutienė. Po 
švenčių seks du 
karai: sausio 8 d. 
vakaras ir sausio 
fornijos Lietuvio
Balius su puikia programa.

“Kalifornijos Lietuvio” padi
dintas Kalėdinis numeris talpi
na šiuos aktualius ir įdomius 
straipsnius: “Priimkime Nepa
žįstamąjį”, “Amerikiečio aki
mis”, “Supažindinti Amerikos 
lietuvius su originaliu muzikos 
menu” (Aleks. Kuciūnas), “Di
džioji Naktis Lietuvos kaimo 
pastogėje” (K. Barauskas), 
“Rusų kariuomenė Lietuvoje 
1930-46 m. (Gen. St. Raštikis). 
“One Hundred years of Cho- 
pin”, “Soviet deportations in 
Lithuania". “Kryžiai" (verti
mas anglų kalbon), “Aboard 
the Kualca” (V. Brazevičiaus 
įspūdžiai iš kelionės aplink pa
saulį) ir k.

“K. L” leidžia A. Skirius, 
Los Angeiyje— 9204 S. Broad- 
wty, metinė pren. $2.00. M1

Main and E. Hoilis St.,

Oil Burner — Sales and
Service.

Nashua, N. H.
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157 West Peari St

Nashua, N. H.
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Nashua Coal & Oil Co.
Incorporated

OIL BURNERS
BOILERS

FURNACES
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Twentieth Century Stores, Ine. įį 

Dėl greito patarnavimo šaukite Jūsų Artimiausį
20-jo Amžiaus Sandėlį !>

247 Main St — Telefonas 418 X
358 Main St. — Telefonas 4898 Ji

Ferry St, Hudson — Telefonas 1765
Ant išsimokėjimo. . Dykai pristatymas.^
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A. de Montigny
JEWELRY STORE
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Nashua, N. H.227 Main St
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LEO B. DOWD AGENCY
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VAISINGAS PUSKAPIS METŲ
M

“Dievas išaukštino Jį ir davė 
Jam Vardą, aukštesnį už visus 
vardus, kad Jėzaus Vardu pri
klauptų kiekvienas kelys”.

(Pilyp. 2:9, 10)

“Trupinėlių” autorius Jonas 
Karys 1949 m. gruodžio 27 die
ną turi gražios progos atsi
grįžti į savo praeitį. Tą dieną 
sukanka lygiai trisdešimt me
tų, kai jis išėjo savonoriu į 
Lietuvos kariuomenę ir įstojo 
į fronte kovojusį mūsų laisvės 
gynėjų dalinį.

Nors pirmą šūvį į savo tau
tos priešus jis iššovė dar nesu
kakęs nei 17 metų (gimė kovo 
4, 1903), bet tas šūvis, fronto 
pavojai ir vargai, anot jo, be
matant padarę jį “vyru”. Nuo 
tos dienos jis jau niekad ne
grįžo “namo”, t. y. nesustojo 
ramioje užuovėjoje pagyventi, 
o visa savo buitimi pasileido 
pirmyn.

Sunkus ir pilnas kliuvinių 
buvo šio žmogaus gyvenimas. 
Savomis jėgomis prasimušti tik 
retas tepajėgia. J. Karys, ma
žažemio ūkininko vaikas, pats 
įveikė visus sutiktus sunku
mus. Pelnydamas sau duoną ir, 
reikale, pašelpdamas ano karo nių ir gilią studiją apie istori-1 boję) reiškia Išganytojas, O Kristus (Christos graikų 
baisiai nualintą tėvų gausią -s— r'" ~'~z ~
šeimą, jis atkakliai mokėsi. 
Kol baigė gimnaziją ir univer
sitetą, dirbdavo po 16 ir dau
giau valandų paroje. Rezulta
te, su puikiais diplomais, deja, 
parsinešė ir anemiją.. Tik blai
vus ir tvarkingas gyvenųnas, 
kokį vedė ir veda jubiliatas, ap
saugojo jo sveikatą nuo rim
tesnių pavojų.

Per tuos 30 metų J. Karys 
perėjo nepriklausomoje Lietu
voje visą eilę įvairiausių tarny
bų, visur gražiai pasižymėda-Į 
mas. Nepaslaptis, jog nemažai 
kam gyvenime pavyksta aukš
čiau iškopti įtakingiems asme
nims padedant. J. Karys kilo 
karjeros laiptais grynai savo
mis priemonėmis: nenuilstamu 
darbu, sumanumu ir visišku at
sidavimu einamoms pareigoms. 
Steigiant Lietuvoje savą pini
gų gamyklą, J. Kario, kaip ga
baus administratoriaus ir są
žiningo žmogaus kandidatūra 
viršininko pareigoms toli per
svėrė kitas. Gavęs paskyrimą 
šiai atsakingai vietai, jis aplan
kė Švedijos. Belgijos, Prancū
zijos bei Vokietijos pinigų ga
myklas ir paskui .kuo pavyzdin
giausiai suorganizavo savąją. 
Per eilę metų, J. Kario vado
vaujama įstaiga pagamino

Dr. B. Paulius, O. P.

Mielasai Skaitytojau: Laimingų Naujų Metų!
kybos Mokykloj politinę ekono-| Seniau Katalikų Bažnyčia pradėdavo Naujus Me- 
miją ir pinigų teorijas. tus su Kristaus Gimimo Švente — Kalėdomis. Tiktai

Nuo pat savo jaunystės J. 1691 metais Popiežius Inocentas XII davė parėdymą 
Karys aktyviai dalyvavo ir|kaci Nauji Metai prasidėtų su Švenčiausio Jėzaus Var- 
Lietuvos visuomeniniame gy- do Švente, Sausio 1 dieną, tartum norėdamas pabrėž- 
venime: rašė patriotinio turinioLį, kad krikščionys pradėtų kiekvieną gerą darbą Jė- 
straipsnius, skaitė paskaitas,jzaus Vardu.
keliose stambesnėse organizaci- Dieviškos Asmenybės, Jėzaus Kristaus Vardas 
jose ėjo atsakingas pareigas, yra iafc>ai reikšmingas ir galingas. Jis yra paties Die- 
organizavo kongresus, iškilmes vo išrinktas: “Tu praminsi Jį vardu JĖZUS, Viešpa- 
ir tt. Kaip išsimokslinęs eko- tjes angėlas tarė Marijai, “nes Jis išgelbės savo tau-, 
nomistas, parašė eilę straips-Lą jų nuodėmių”. Taigi Jėzus (Joshua hebrajų kai-

p. Jonas Karys Antanas j Bethle-

Adolfas, Brigita į

Albinas i Rockvil-

Dieviškos Asmenybės, Jėzaus Kristaus Vardas

nius Lietuvos pinigus. Jo kaboje) reiškia. Priteptasis, nes Jis yra Pranašas, Ka- 
plunksnai priklauso ir Savano- raĮjus įr Kunigas. Senovėje pranašai, karaliai ir kuni
gų Kūrėjų Testamentas, pa- gaj būdavo patepami aliejumi; tąi reikšdavo jų išrin- 
skdbtas 1938 m. prie Nežino- kimą arba paskyrimą tokiai misijai.
mojo Kareivio Kapo, Kaune.! Viešpaties Jėzaus Vardas yra labai galingas. 
Jokioj politinėj partijoj jo ne- “^jes neduota žmonėms kito vardo po dangumi,” sako 
simatė. “Netelpu...” sakydavo Į gv Petras Apaštalas, “per kurį mes turėtumėm būti 
jis. “Mano programa - visi I išganyti, (APD. 4:12). Ir paties Kristaus žodžiai, pa- 
tautos reikalai.” sakyti apie tikinčiuosius, tai patvirtina. “Tuos, kurie

Tremtyje J. Karys mokytoja- tikės, lydės tokie stebuklai: Mano vardu jie išvarinės 
vo vietos liet, vidurinėj moky- velnius, kalbės naujomis kalbomis, ims žalčius ir, jei 
kloj. Bendrai, jis būdavo ten, ką mirtingą gertų, tai jiems nekenks; jie dės rankas 
kur kiti nenorėjo ar negalėjoj ant ligonių, ir tie pasveiks”, 
būti. “:
bės ir garso nedaug”, juokau-lprašymai, daromi Jo Vardu, bus išklausyti: Ir ko tik
davo jis, “užtai pats darbas tai prašysite Tėvą mano vardu, tai aš padarysiu, kad 
gana prasmingas”. Atspėjamu Tėvas būtų pagarbintas Sūnuje. Jei ko prašysite ma- 
įaiku kažką rašė. Dabar paaiš-|ne mano yardu, tai aš padarysiu”. (Jono 14:13, 14). 
kėjo, jog neužilgo gausime pa- Tie neklystanti Jėzaus Kristaus žodžiai tesužadinie 
siskaityti jo knygą:
IŠ VIETO VINTO
UŽRAŠAI”.
pastabumą, 
knyga bus įdomus tremties 
laikų atspindys.

Šiuo metu J. Karys dirba vie
name Bridgeporto (Conn.) klu
be. “Dishwasher!...” Tremtiniai 
dalia. Naktimis rašo savo įdo-[atvyko šie lietuviai tremtiniai:

“Trupinėlius” ir kažkąj Adomaitis, Kazys į Stam- 
ford, Conn.

Alkevičius, Petras į Detroit, 
Mich.

Alrichas, Zuzana, Petras į j 
Kenosha, Wisc.

Andriulionis, Antanas į So.
Boston, Mass.

Andrušaitienė, Elzbieta į O- 
maha, Nebr.

Antanavičius, Bronius, Jani
na, Algis, Gražina į Providen
ce, R. I.

Miknevičius, Liudas, Kazi-
įmiera į Chicago, III. 

Brazauskas, 
terdon, Vt.

Denisovas,
wood, Mass.

I Dovytaitis.

(Morkaus 16:17, 18).
Mano darbe pelno, gar-] Viešpats Jėzus taip pat užtikrina kad mūsų maldos ir

“D, P. mumyse pasitikėjimo Jo Švenčiausio Vardo galybe. 
žmogaus j Dr. B. Paulius, O. P.

Žinant J. Kario! ■■ 1 1 ' ■ - 1
reikia tikėtis, ši Nauji Tremtinių Transportai

1949 m. gruodžio 28 d., laivu j 
“General Haan” j New Yorką*

mius 
kita.

Tiek aš pats žinau apie šį ty-| 
lų visuomenininką ir taurų lie
tuvį. O kai paprašiau tiksles
nių žinių ir priminiau spaudą, 
jis tik nusijuokė: “Spaudai? Aš!

valstybei daug milijonų pinigi- dar per jaunas viešai skaičiuoti! 
nių ir kitokių vertybinių ženk- peržengtus slenkstelius. Reikia 
lų. Pas jį nedingo nė vienas dairytis, koki “slenksčiai” dar 
valstybinis centas! Prasidėjus prieš mus. Be to, pats žinai, 
II pasaul. karui, J. Karys buvo,kokius laikus gyvename: nega- 
paskirtas į Vilniaus Miesto Sa-jįma visko pasakoti; toli gir- 
vivaldybę ir ten paskutiniu lai-j dėt...” 
ku buvo Vyriausiuoju Inspek-| Belieka tad palinkėti mielam 
torium. Kaip prityręs valdinin- į sukaktuvininkui dar gerą puš
kąs ir mokąs keletą svetimų j kapį metų 
kalbų jis tose pareigose karo 
bei okupacijos metu buvo var
giai pakeičiamas kuo kitu. Ša
lia tiesioginio darbo, jis du me
tus skaitė Vilniaus Aukšt. Pre-

sveikam padirbėti
į mūsų tautos, kuriai jis visa 
siela atsidavęs, ir žmonijos la
bui. Tebūnie Tau, Jonai, antra- 
sis puskapis dar va,.s.ngesrusU Kęstutis .
ir... laimingesnis! J. Butkus.

h
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Bay Statė Merchants
NAT10NAL BANK

LAWRENCE
MASSACHUSETTS

M E M E E R
EEDERAI, r.ESERVE SYSTEM

FKDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

Juozas j Chit-

Broniųs j Nor-

Vincas, Janina,

Dulinskas, Vytautas į Det- 
fiĮroit, Mich.

Dzezedzionas, Jonas į West- 
fieid, Mass.

Federavičius, Kazys į Felton, 
Pa.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

i Roches-

Janina,

į Dėt-

Cham-

į East

Gabalis, Juozas į Philadel- 
phia, Pa.

Gaškienė, Julia į Chicago, 
Illinois.

Girdvainis, Napoleonas į 
Milės, Mich.

Graužinis, Jonas į Worces- 
įter, Mass.

Gudaitis, Antanas, Petronėlė, 
Juozas, Jonas į Chicago, III.

Juška, Jonas į Rochester, N. 
Y.

Kalvėnas, Henrikas į Chica
go, III.

Karka, Halina į Chicago, III.
Klovas, Boleslovas į Athol, 

Mass.
Klupsas, Stasys, į Chicago, 

Illinois.
Kniupis, Juozas į Hartford, 

Conn.
Kulvinskas, Kazys, Elena, 

Klaudijus į Chicago, III.
Laūzinskaitė, Adele į East 

Montpeher Center, Vermont
Lelijonas, Petras į Chicago, 

m.
Liutkevičius. Juozas į Chica

go, UI.
Lungis, Antanas į Newark, 

N. J.

Mirkevičienė, Antanina į E. 
Chicago, Ind.

Mašiotas, Jonas, Veronika, 
Gražina į Brooklyn, N. Y.

Matulevičius, Gediminas, Sil- 
via, Christa į Chicago, III.

Meksrunas, Teodora, Juozas 
į Chicago, III.

Melinis, Petras, Viktorija į 
Chicago, III.

Mintautas, Fabijonas. Ona, 
Linas į Chicago, III.

Matvekas, Leonas, Stase į 
Plano, III.

Mockus, Jonas į Lafayette, 
La.

Novickas, 
hem, Pa.

Orvidas,
Cicero, III.

Petkaitis,
le, Conn.

Poskus, Augusta 
ter, N. Y.

Rozanskis, Balys, 
Danutė į Kingwood, West Vir- 
gi’nia.

Rulys, Petras, Emanuela į 
Chicago, III.

Ruokis, Juozas į Chicago, III.
Sirvydas, Algimantas, Brone 

į Dės Moines, Iowa.
Sketerytė, Marija į S. Bend, 

Ind.
Skrebunas, Jonas į Chicago, 

Illinois.
Slavinskas, Mečislovas, Ri

čardas į Brooklyn, N. Y.
Tarvainis,. Vytautas 

roit. Mich.
Trinka, Adolfas į 

paingn, III.
Tamošaitis, Stasys

Moline, III.
Urbakavičius, Vytautas į 

Chicago, III.
Vacbergas, Petras į Chicago, 

Illinois.
Vainauskas, Liudvikas, Fe-

; licija į Cambridge, Mass.
Valiukas, Vytautas, Salomė

ja į Chicago, III.
Vanagunas, Ramūnas, Sta

se, Ramūnas, Stasys, Arvydas 
į Chicago, III.

Vasinauskas, Bronius į Cam
bridge, Mass.

Vaskys, Vytautas, Albina, 
Rūta, Arūnas, Virginija į Bal
timore, Md.

Vebeliunas, Apolinaras į 
Venckus, Jonas, Luiza, Albi

nas į Auburn, Mass.
Venzlauskas, Stefa, Birutė į 

Woodmere, L. I., N. Y.
Vilnonytė, Ona į Elizabeth. 

N. J.
Vyliaudas, Salys, Marija į 

Elizabeth, N. J.
Virpša, Stasys į Chicago, III.
Ziausys, Pranas, Zofija į 

Amsterdam, N. Y.
Žitkevičius, Pranas. Janina, 

Eduardas į Chicago, III.

f

lietuviai

Paulina, 
N. J.

Paul Sadler Ina. Agency
INSURANCE AND BONDS

George Širdie Tebtett*. Associate

219 - 212 Main St — Tcfe 3660, 3661 — Nashua, N. H.
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Jos. W. Brown, Ine.
NASH 

SALES and SERVICE 
24 Hour Wrecker Service

16 Baiiroad 8q. — TeL 248 — Nashua, N. H.
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1949 m. gruodžio 22 d., lai
vu “Greely” iš Italijos į New 
Yorką atvyko šie 
tremtiniai:

Bumeikis, Vladas,
Aldona į Glen Gamer,

Kun. Cyvas, Matas į S. Die
go, Calif.

Degutis, Zigmas į Brockton, 
Mass.

Dubinskaitė, Marija į Chica
go, IU.

Murauskas, Alfonsas, Eulel- 
ja, Viktoras, Virginia, Izabelė 
į Detroit, Mich.

Orentas, Vytautas į So. Bos
ton, Mass.

Paulauskas, Mykolas į Phi- 
ladelphia, Pa.

Pukienė, Elena, Ramutis, 
Dalia - Angelą į Kennebunk. 
Port, Maine.

Ra^azinskienė. Ona į Bing- 
hamton, N. Y.

Rutkauskas, Kazys, Paula i 
Worcester, Mass.

Simaitis. Julius į Brooklyn, 
N. Y.

Skeiris, Jonas, Veronika, 
Gedminas į Gary, Ind.

Sliązas, Petras į Brookline, 
Mass.

Timpaitė, Lydia.
Verba, Eduardas į Philadd- 

phia, Pa.
BALF Imigracijos Komitetas.

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

Gavusieji kalendorių juo labai patenkinti. Sekan
tieji asmenys prisiuntė kalendoriaus fondui aukų: 
Agnės Yankus, Detroit, Mich...............................
Stase Vaitkienė, Brockton, Mass...........................
Mrs. John Kutis, Colchester, Conn.......................
J. Kniciūnas, East Millinocket, Maine.................
Mr. Charjes Drevenskas, Lovvell, Mass................
Titas Mockus, Phila., Pa........................................ 
Wm. MitcheU, Nashua, N. H...............................
Monika Blazioniūtė, Lowell, Mass........................
A. Sabaliaukas, Rumford, Maine .........................
Vincas Boris, Westfield, Mass. ............................
S. Mockus, Lawrence, Mass..................................
Mrs. B. Verigo, Hartford, Conn...........................
W. Kuznuskas, No. Amherst, Mass.......................
Mr. B. Velička, Bristol, Conn...............................
A. Cizauskas, Sheboygan, Wisc............................
Mikas Kerbelik, Amsterdam, N. Y...... .................
M. Jaskelevičienė, Brockton, Mass........................
Helen Liolienė, Brockton, Mass............................
A. Valančius, Cicero, III................ .........................
John Grigas, Stoughton, Mass.............................
Mrs. Barbara Urbanavičienė, Cliffside, N. J......
Mrs. S. Gelzinis, South Boston, Mass. .................
Charles Gelzinis, South Boston, Mass.................
Albertas Ramanauskas, Graymoor, N. Y............
Agnės Vaicekauskas, Minersville, Pa....................
VI. Paulauskas, Lowell, Mass. .............................
S. Marksaitienė, Chester, Pa........ . ....................
Mrs. Catherine Kvedera, Baltimore, Md................
Frank Zylinskas, Kearny, N. J..............................
Mrs. Pearl Ambrose, Newington, Conn................
Marijona Kristaponis, Dorchester, Mass.............
Cecilija Strow, So. Boston, Mass...........................
Ciprijonas Kavolis, So. Boston, Mass....................
Elzbieta Blass, Detroit, Mich...............................
Ant. Kasper, W. Somerville, Mass........................
P. Pilkonienė, New Britam, Conn........................
Mrs. Mary Yesaitis, Minersville, Pa....................
Anthony Kochunas, West Hartford, Conn.........
Kazimieras Rusilas, Amsterdam, N. Y...............
D. Steponaitis, Waterbury, Conn...........................
John Kazilinas, No. Andover, Mass......................
Marijona Piskinas, Cambridge, Mass....................
Jurgis Rokas, Akron, Ohio ................................
S. Kontrimas, Cambridge, Mass. .........................
Vincas Sinulkstys, Jr. Waterbury, Conn.............
R. Hartvigas, Amsterdam, N. Y...........................
Anna Aitches, Granville, III..................................
Jadvyga Stirmienė, Rochester, N. Y....................
Mrs. B. Miciūnas, New Britain, Conn................
F. Rumskus, New Haven, Conn...........................
Mrs. Mary Malulis, Minersville, Pa.......................
Mary A. Bazevich, Bridgeport, Conn. .................
Mrs. Johanna Bukauskas, Waterbury, Conn......
John Delionis, Jersey City, N. J...........................
Anthony Misiūnas, Phila., Pa...............................
Mrs. Magdalena Posk, Spencer, Mass...................
A. Bikulcius, Lewiston, Maine ............................
K. Baltramaitis, Elizabeth, N. J...........................
John Dzekevičius, Providence, R. I......................
U. Sereika, Livingston, N. J.................................
V. Romazas, Plantsville, Conn..............................
Juozas Usupis, Worcester, Mass...........................
John Burokas, Waterrtown, Mass.......................
A. Stanišauskas, Bridgeport, Conn. ....................
C. Smolskus, Montello, Mass................................
Charles Jozak, Methuen, Mass..............................
P. Steponaitis, Tariffville, Conn. ........................
J. G. Venįs, South Boston, Mass..........................
Mrs. Eva Grigas, Chicago, III..............................
Mrs. Mary Bush, Hartford, Conn.......................
J. iBeksha, Boomfield, N. J. ...............................
Vincas Trečiokas Plattsburg, N. Y......................
Ona Naujokaitienė, South Boston, Mass............
Mrs. Elizabeth Railo, Millinocket, Me. .............
Ignas Grusas, E. Hartford, Conn. .....................
K. Tamošiūnas, Hartford, Conn. ........................
J. Bernotas, Hartford, Conn. ...............................
A. Žilionis, S. Windsor, Conn..............................
J. Leonaitis, Hartford, Conn.................................
Juozas Klimavičius, Indianapolis, Ind. 
Mr. Simon Balnanosis, Minersville, Pa.
Mrs. Mary Chincicki, Chelsca, Mass....................
Mrs. Mary Patrick, Taunton, Mass. .................
F. Bacevic, Thompson, Conn. ............................
Joseph Matulevičius, Worcester, Mass. .............
J. Balčiūnas, Ncw Britain, Conn..........................
Mrs. A. Molis, Worcester, Mass...........................
Stanley Žakas, Chicago, UI. ................................
Petras Miltenis, Brooklyn, N. Y. ........................
A. U. Urbanus, Southington, Conn....................
J. Barolis, Hartford, Conn. ...............................

Nuoširdžiai dėkojame už paramą.
......................................7.. ... “Darbininko” Administracija.
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Penktadienis. Gruzdžia
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ką” už 1950 
bus renkama 
1950 metams.

GOUmS27 HERATO 
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barvj, 5S River St. Prašom vi
sų narių ateilankyti ir užsi
mokėti už laikraštį “Darbinin-

Taip pat 
vaidyba

metus.
kuopos

Kviečia Valtį y l<a.

fORCESTER, MASS. I puošiamas gražiausiais raštais.
’ Todėl labai malonus dalykas 
į kiekvienam katalikui turėti 

susi- laikraštį “Darbininką” savo 
1 d., namuose. Prie to naujai, atvy- 
Kazi- kusiems iš tremties labai nau- . 1

Metini* Susirinkimą*
LDS 7 kuopos metinis 

rinkimas įvyks sausio 
tuojau }K) mišparų. Šv. 
miero parapijos salėje. Visi na- dingą turėti laikraštį, nes laik- 
riai kviečiami skaitlingai daly- rastis “Darbininkas" išeina du 
vauti. Metiniuose susirinkimuo
se renkamos valdybos ir yra'; 
visų narių pareiga atnaujinti 
savo organą “Darbininką”.

Taipgi ir “Darbininko” skai
tytojai galite minėtame susi
rinkime atnaujinti savo prenu
meratą. Laikraštis “Darbinin
kas" dabartiniais laikais

kart savaitėje.
7 kuopos Vaidyba.

NEW HAVEN.COHN.
LDS 28 kuopos susirinkimas 

įvyks sausio 1 d.. 1950, U-tą 
|val., Švento Kazimiero parapi- 
Įjos svetainėje. Prašomi visi na
riai atsilankyti ir užsimokėti 
duokles už organą “Darbinin
ką". Prašome atsivesti naujų 
narių prisirašyti.

J. Lukša,
Finansų RaštininkasI

LDS 112 kuopos susirinki
mas įvyks pirmadienį, sausio 
2. 1950 metais, 2:30 vai. p.p., 

yra Katalikų Veikimo Centro kam-

CHICAGO. ILL

DARBININKAS

D

j)

įį
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LINKSMŲ ŠVENČIŲ:

Crescent Laundry

Bandykite pas mus dėl

geresnio patarnavimo

Nashua. N. H.

2(1 Pearson St. Tel.

Nashua Beef Co

tfheeler t Hutting

Nereikia ilgai laukti.

I

Radio Pranešėjai 
Tik užtelefonuokite ir mes 

pranešime per radio.
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LINKSNIŲ ŠVENČIŲ:

Kaip Pasisekė Komunistų 
Protesto Mitingas

Gruodžio 17 d. turėjo įvykti 
•! Chicagoje komunistų plačiai iš

garsintas mitingas dėl Jung. 
Valst. imigracijos įstaigų nuta
rimo dej>ortuoti svetimos vals
tybės pilietį Andriulį į jo paties 
labai giriamą sovietinę Lietu
vą. Mitingo rengėjai buvo pa
ėmę tik mažąją Liet. Auditori
jos salę, nes matyli nesitikėjo 
didžiąją salę taip svarbiam mi
tinge užpildyli. Į mitingą atvy
ko vos apie pusšimtis komunis
tų, tačiau salė buvo užpildyta 
demokratinės visuomenės lie
tuvių. Mitingas buvo šaukia
mas Chicagos lietuvių visuome
nės vardu, tai toji visuomenė 
ir atvyko čion pareikšti savo 
nusistatymo Andriulio bylos 
reikalu.

Mitingą pradėjo vienas 
munistuojantis veteranas, 
žymėdamas, kaip svarbiu
kalu šis susirinkimas sušauk- 

jtas. Kadangi kalba buvo pra
dėta šmeižtais prieš D.P. ir 
panašiai, tai kalbėtojas dėl ki
lusio prieš tuos šmeižtus pro
testo salėje turėjo nutilti. Bu
vo pakviestas kalbėti ir .pats 
V. Andriulis, kuris pradėjo 
dergti dabartinę Jung. Valst. 
santvarką, kad čia persekioja
ma žodžio ir minties laisvė ir 
panašiai. Dėl tos jo demagogi
jos kilo protestų audra salėje 
ir Andriulis irgi turėjo nutilti. 
Salėje kilo triukšmas. Susirin
kusieji pareikalavo, kad būtų 
išrinktas mitingo pirmininkas 
ir salėje būtų atstatyta tvar
ka.

Buvo pasiūlytas į pirminin
kus 
vos 
cių 
dėl

f

Locke St.

Nashua, N. H

a
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DIDELĮ KONCERTĄ 
rengia 

LIETUVIAI TREMTINIAI 

1950 m. sausio mėn. 8 d.
3 vai. popiet (sekmadieni) 
WMTROP MOKYKLOS DIDŽIOJOJ SALĖJ, 

MAIN STREET, BROCKTON, MASS.

PROGRAMA:
Juzė KRIšTOLAITYTE iš Worcester, Mass., koloratūri
nis sopranas, Vilniaus Operos solistė.
Henrikas KAČINSKAS iš So. Boston, Mass., Lietuvos 
Valstybės Dramos aktorius.
Juozas bALUČKA, bas-baritonas, solistas.
BROCKTONO TREMTINIŲ CHORAS, vadovaujamas 
p. Jurgio STRAZDO.
BROCKTONO TREMTINIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRU
PE, vadovaujama p. Reginos ŠPOKEVIČICTES.
Solistams akomponuoja p. O. FALCON-BREIVAITft,— 
Brocktono lietuvių radijo pusvalandžių vedėja.
Pelnas skiriamas tremtiniams šelpti.
Maloniai kviečia visus atsilankyti.

RENGĖJAI.

Mt. Carmel, ir prelatas Jonas 
Balkonas, Maspeth, N. Y.

Visi kalbėtojai pripažino kun. 
Karuliui žymius nuopelnus tau
tai ir Bažnyčiai. Jis pastatė ir 
įsteigė dvi mokyklas— Miners- 
ville ir Shenandoah. Shenan
doah parapijos reikalus sutvar
kė ir skolas išmokėjo. Daug 
sušelpė mokslus einančios jau
nuomenės, savo raštais ir vei
kimu žymiai prisidėjo prie pa
laikymo tautinio susipratimo.

Kalbėtojams užbaigus, buvo 
pakviestas kalbėti kun. J. A. 
Karalius. Atsakydamas į kal
bas jis dėkojo visiems už labai 
gražias, žmogaus išdidumo 
silpnybę maloniai kutenančias, 
kalbas. Jis pasakė, kad kalbos 
buvo gražios ir malonios, bet 
visos šimteriopai perdėtos. Juk 
jis neesąs joks viršžmogis, bet 
paprastas kunigas, lygus vi
siems kitiems kunigams”. Jis 
toliau sakė, kad už nuveiktus 
darbus Shenandoryje ir kitur, 
visa garbė priklauso tiems 
žmonėms, kurie jo sumanymus 
rėmė ir padėjo gyveniman į- 
vykdinti. Shenandoah lietuvius 
katalikus pagyrė, kad jie geri 
katalikai,
pranta ir sąžiningai atlieka, y- 
ra dievobaimingi, 
apleidžia, prie 
dažnai eina, nes 
bažnyčioje buvo
000I penkiasdešimtis tūkstan
čių šv. Komunijų. Per pasta
ruosius dešimtį metų, Shenan
doah lietuviai atmokėjo $110.- 
000.00 skolos. Pataisoms ir pa
gerinimams išleido virš $102,- 
000.00. Už tai jiems priklauso 
garbė.

’ Baigdamas savo kalbą, pa
dėkojo rengėjams, taip pat ku-j 
nigams ir visiems atsilanku- 
siems.

Buvo įteiktos klebonui dova
nos: nuo Seselių. mokyklos 
vaikučių, parapijos draugijų ir 
nuo parapijiečių, dvasinių gė
lių bukietai. Klebono intencija, 
buvo išklausyta 7,500 šv.Mišių; 
atkalbėta 10,500 rožančių: pri
imta 10.400 šv. Komunijų, su
kalbėta 3.300 litanijų, apeita

7,400, t<’Ulll|»U 
atsidūsėjimų

Lukšys visų var- 
klebonui televizijos 

Kun. dr. K. Balutis 
ir visi ben-

Kryžiaus Kelių 6,000, atlikta 
šv. Valandų 900, atlankyta šv. 
Sakramentas 
maldelių bei 
72,000.

Kun. Jonas 
du įteikė 
aparatą,
sukalbėjo maldą, 
drai sugiedojo Lietuvos himną. 
Reikia pastebėti, kad laiko il
gos programos ir kalbų, žmo
nės labai ramiai užsilaikė. Bu
vo atspausdinta vakaro progra
ma su klebono trumpa biogra
fija. Pirmą puslapį puošė Lie
tuvos Vytis, o paskutinį — 
“Malda už Kunigus”. Svečias.

HARTFORO COtIN.

savo pareigas su-

merikos Lietuvių Komiteto De- savo tėvelius 
mokratijai Ginti išleistuose la
peliuose. būtent: 1) “Vilnies” 
redaktoriai, 
skaitytojai bei 
ja Maskvai, ir 
rikos 
tuvių 
giasi 
laisve 
prie Jungt. Valst. pastangų jos 
išsaugojimo. ragina Jungt. 
Valst. valdžią išdeportuoti V. i 
Andriulį ir kitus šio krašto iš
davikus į jų giriamąjį “Rojų”.

Mitingas buvo baigtas Lietu
vos himnu ir giesme Marija, 
Marija”. -

priešai, 
absoliuti
Amerikos
ir, norėdama

1) “Vilnies' 
bendradarbiai ir 

rėmėjai tamau- 
todėl yra Ame- 
2) Chicagos lie- 
dauguma džiau- 

demokratine 
prisidėti

klierikas Anta
nas P. Kneižys praleisti atos
togas.

f
SHENANDOAH, PA.

g
M
S
g
R
M« į išrinktasis pirmininkas Bronius
F* Budginas.

; Br. Budginas. perėmęs susi-

Bronius Budginas, Lietu- 
pogrindžio veikėjas ir na- 
kankinys. Mitingo rengėjai 
to prieštaravo, ypač smar

kavo Pruseika, bet kadangi mi
tingas buvo sukviestas Chica
gos lietuvių visuomenės vardu, 
tai ir turėjo visuomenės dau
gumos valiai nusileisti ir susi
rinkimo vadovavimą perėmė jo 

..................... —

NASHUA, HAMPSHIRE

IndianHead 

NATIONAL BANK

Provokacija Nepasisekė
Tą pačią dieną apie 7 vai. 

vakare, prieš Liet. Auditoriją, 
kur buvo susirinkę pikietuoto-

šv. Mišių ne- 
Sakramentų 

pernai mūs 
išduota (50,-

Šv. Jono Ev. Draugijos me
tinis susirinkimas įvyks sausio 
1 d. 1 vai. jx) pietų. Jame bus 
padaryta įvairių pranešimų iš 
praeitų metų draugijos dar
buotės. Nuo sausio 1 d. įsiga
lioja naujas patvarkymas, ku
ris buvo priimtas gruodžio 
mėn. susirinkime, tai yra. kad 
bus kiek sumažinama pomirti
nė ir ligos pašalpa. Tai bus da
roma tik per du metus. Nauja 
Valdyba užims savo vietas. Vi
si nariai privalo dalyvauti.

Eeport.

rinkimo vadovavimą, paaiški
nu no. kad mitingas yra sušauk- 

tas Andriulio bylos reikalu, bū- 
.« tent — pasisakyti, ar teisėtai 
j * j ir teisingai šio krašto valdžia 

1 daro, kad demokratinės tvar- 
•5A kos duobkasį. Andriulį, reika- 

• lauja deportuoti į jo kilmės 
j kraštą — Lietuvą. Pasiūlė su- 

i dviem
R

; sirinkusiems pasisakyti
% j punktais: 1) ar teisingai Ame- 

a 
M 
R 
M 
g 
R 
B
R 
R 
R

rikos valdžia pasielgė Andriulį 
areštuodama dėl jo bolševikinės 
veiklos, kuri kaip žinoma visuo
met svetimos valstybės naudai;
2) ar susirinkusieji 
Andriulio deportacijai., 
liuti susirinkusiųjų 
(apie 98G ) pasisakė teigiamai, 
tik vos vienas kitas 
draugų pasisakė prieš. Kas į- 
rodo, kad Amerikos valdžios 
nutarimas yra teisingas, nes 
net ir dauguma pačių komunis
tų nedrįso prieš jį balsuoti.

Tokiu būdu daugumai pasisa
kius, buvo priimta rezoliucija 
taip, kaip ji buvo paskelbta A-

pritaria 
Abso- 

dauguma

“Vilnies”

Drabužių ir Muilo Vajus
Kaip kitais metais, taip 

: šiemet Shenandoah lietuviai 
'pravedė dėvėtų drabužių rink- 
jliavą karo nukentėjusiems lie- 
i tuviams Europoje. Prie vajaus 

. i rengtasi skelbiant spaudoje ir 
i pranešant iš sakyklos bažny- 
! čioje. Kunigams pasidarbavus, 
prie to darbo prisidėjo ir viešų 
mokyklų vaikai. Surinkta 
BALF sandeliui pasiųsta 
dėžių — viso 4,490 svarų < 
bužių ir muilo.

Katalikai Veteranai

ir

i ir
219 

dra-

jų. buvo išmuštas “Vilnies” re- Shenandoah lietuviai suorga- 
dakcijos langas. Mat, buvo no- nizavo Katalikų Veteranų Pos- 
_I a.  -S.____ 1 4.* 1 • 1  1 1 A7 iIr liAtmnllfirimą tuo išprovokuoti kai ku-|tą 1107. Skyrius tik lietuvius 
riuos kaltinimus prieš pikietuo- katalikus tepriima. Postas įsi- 
tojus, bet ir čia nepasisekė, gijo nuosavą 
nes tikrieji kaltininkai buvo miesto gatvėje. Turi taipogi ir 
policijos nučiupti. Pasirodė, j Moterų Rėmėjų skyrių. Katali- 
kad tai buvo pačios “Vilnies” I kai veteranai Kalėdų proga 
bendradarbiai. Koresp. ‘ prie savo namo įtaisė Betlie

jaus stainelę. Savo puošnumu 
stainelė kiekvieno praeivio dė
mesį patraukia. Garbė Katali
kams Veteranams už katalikiš
ką savo namo Kalėdų proga 
papuošimą. Kalėdų proga jie 
sušelpė ir varguomenę, kurios 
dėliai bedarbės daug randasi. 
Tam reikalui jie išleido $450. 
Veteranų dvasios vadu yra 
kun.

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944

207 PAKE BlILDING 
Worcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.

j

i

į
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namą didžiulėje
į LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

NORIOOD, MASS

Fed. 
gra-

f

vadu 
Juozas Neverauskas.

Pagerbė Kleboną
Gruodžio 11 d. Shenandoah 

bankietą su

PADĖKA
Šiuomi dėkoju visiems 

10 skyriaus atstovams už 
žų pasidarbavimą surengiant,
susipažinimo su atvykusiais iš 
tremties lietuviais vakarėlį. Va
karėlis visais atžvilgiais pasi
sekė.

Visų pirma tariu ačiū klebo
nui kun. F. Norbutui už gra
žią sveikinimo prakalbėlę, kun..
Al. Janiūnui už vakarui taip lietuviai surengė 
sumaniai vadovavimą. Visiems! programa pagerbimui savo kle- 
tremtiniams už atsilankymą ir 
vakarėlio šeimininkėms bei šei
mininkams, ypač šeimininkėms, 
kurios ne tik sunkiai dirbo, 
bet dar ir savo lėšomis iškepė 
skanius užkandžiams pyragus. 
Tai būtent: O. Smilgienei, E. 
Tvaskienei, A. Pakarklienei, R. 
Kamilienei, A. Stadalnikienei, 
vyrams Gasparui Pazniokui, H. 
Balučiui, A. Venckui ir K. Ka
šėtai. Visoms ir visiems nuošir
dus ačiū.

Jurgis Versiackas,
Fed. 10 skyr. pirm.

bono kun. J. A. Karaliaus, 20 
metų Shenandoah klebonavimo, 
30 metų kunigystės, ir 60 me
tų amžiaus proga. Žmonių su
sirinko pilnutėlė svetainė, kuni- 

Pradedant vakarienę,

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmenitkas Patarnavimas”

331 Smith St, 
PROVIDENCE, T>. I.

Telephone
Ofiso: Dexter i»52

Namų: PI. 6286

Johnson’s Electric SupplyfI
♦.jj 209 Main Street

v>_______________

Electrical Fixtures and Appliances

Tel. — 386

5 LINKSMŲ ŠVENČIŲ! 
B 
F

l
I 

e?

į!
Nashua, N. II. ♦* 
...■-■-■-■-■-■I

Tolles — Bickford Lumber Co., Ine
Manufacturers and Dealers in Lumber,

House Finish and Box Shooks

t!
'♦!
♦:! į!I'♦!

gų 30. 
maldą atkalbėjo prelatas S. 
Dobinis.
gražiai ir skoningai tautinėmis 
spalvomis išpuošta.

Baigiantis vakarienei, kun. 
Juozas Neverauskas paaiškino 
vakarienės tikslą, ir kad ji bu
vo rengiama be klebono žinios, 
po priedanga šv. Kazimiero A- 

______________ I kademijos Rėmėjų Draugijos 
p. Estela Sykes, adv. Benja- • Kalėdų Vakarienės. Tai buvo 

mino Sykes. gyv. 125 Bond St.,'daroma dėl to, kad klebonas 
žmona grįžo iš ligoninės ir bai-' tokiems parengimams neprita- 
gia pasveikti. Linkime geriau- ria. Vakaro programos vedėju 
sios sveikatos._________________ į buvo kun. Kazimieras Klevins-

,kas.
'*) Kalbas pasakė miesto majo

ras Migalinga, kun. dr. Vytau- 
parūpino Martusevičius iš Philadel- 

J:?’ Phl-j°s' kun- Vincentas Nanor- 
ta iš Hazleton, Juozas Bliujus 

'ir Dr. Marijona Remeikaitė — 
Kalėdų rytą parvažiavo pas vietiniai, prelatas S. Dobinis,

Pas p.p. Za rankas, Folan A-j 
ve., neseniai atvykusius iš’ 
tremties, kuriems

Babilai, atvyko daugiau lietu
vių iš tremties.

Svetainė buvo labai

20 - 30 Ouincy St. Nashua, N. II

Lai jums
Naujieji Metai

Būva Linksmiausi ir
Laimingiausi

M Brockton Edison Company



Penktadienis, Gruodžio 30, ’49 DARBlillhEAS
« I

VIETINĖS ŽINIOS
% B f

» a i

PREL. DR. K. URBONAVIČIAUS 
KALBA
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ŽINUTES
Krikštai. Kalėdų dieną buvo 

pakrikštyta Karolina Ona, 
duktė Stepo ir Veronikos 
(Čiurlionytė) Visockiu, 
1636 Columbia Rd.

gyv.

Antrą dieną šv. Kalėdų daug 
tremtinių susirinko 
10 v. r. išklausyti 
Tačiau 
skelbta, 
vo 9 v. 
kalbėjo
tyto Švenčiausio ir gavo palai- 

Tačiau antrą dieną 
kas norės, galės 
šv.

bažnyčion, 
Šv. Mišių, 

kaip buvo 
Mišios bu-

tą dieną, 
vėliausios 

r. Susirinkusieji tik at- 
šv. Rožančių prie įsta-

iMvaiSi VMKię 
Durną

7

KUN. P. M. JURO KALBA

Draugijos Mišios. Naujų Me
tų dieną, 9 v. r., bus giedamos 
šv. Mišios šv. Jono Ev. Drau
gijos intencijai.

minimą.
Naujų Metų, 
išklausyti ir 

:bus laikomos
mis: 7, 7:30,

Mišias, 
šiomis 
8, 9 ir

Jos 
valando- 
10.

Devyni

DAKTARAI

TeL A V 2-4026

J. Repshis, MJ.
Lietuvis Gydytojas

495 Columbia Boad 
arti Upbams Corner 
Dorchester, Mass 

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

SO 8-4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTA8

515 E. Broadway
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
•ettadieniais nuo 2 iki 8-tai.

Kalėdų pamaldos.
kunigai laikė po trejas šv. Mi
šias. Prelatas Dr. K. Urbona
vičius giedojo vidurnakčio šv. 
Mišias. Kitos šv. Mišios vyko 
be pertraukos nuo 6 v. r. iki 
11:30 v. r.

Sumą laikė pagal Tėvų Do
mininkonų ritualą su asista 
kun. Antoninas Jurgelaitis, O. 
P. ir pasakė pamokslą. Jis taip 
tiksliai taria ir kirčiuoja lietu
viškus žodžius, kad daugelis 
mano, jog jis yra vienas iš 
tremtinių kunigų. Ne. Jis yra 
kilęs iš So. Bostono. Jis taip 
pat pasakė pamokslą ir angliš
kai 11:30 v. r.

Antrą dieną Kalėdų paskuti
nės šv. Mišios buvo 9 v. r. Pri
ėjo žmonių ir 10 v. r. Tuomet 
Tėvas Antaninas, O. P. atkal
bėjo šv. Rožančių ir suteikė 
palaiminimą Švenčiausiu 
ramentu.

‘ ’ FNaujieji metai — šventieji suderintas su kataliko parei-' 
metai. Taip mes galime vadin- gomis. šv. Tėvo žodis tą nuo-į 
ti 1950 metus, nes tai Jubilie- monę ko griežčiausiai pasmer-1 
jaus Metai. Milijonai meldžio- kė. Dabar, jubiliejaus metu,1 
nių vyks į amžinąjį Romos Šv. Tėvas vėl tars savo žodį, 
miestą, kurio dalyje, vadina- Netenka abėjoti, kad tarp kit- 
moje Vatikano valstybe, gyve- ko bus pasakyta apie Katali- 
na šv. Tėvas Pijus XII. Maža kišką Akciją, būtent, įgyvendi- 
tai valstybė, vos 109 alceriai mmą Kristaus mokslo, pagal 
žemės, bet ten yra didžiausia Šv. Povilo žodžius:- “Mano tei- 
pasauly bažnyčia, Švento Petro singasis tikėjimu gyvena”. Mi- 
Bazilika, ir ten gyvena vyriau- lijonai meldžionių gaus asme- 
sia Bažnyčios Galva Romos ninio įkvėpimo iš Šv. Tėvo žo- 
Katalikų Popiežius, k'irio vai- džių, o spauda juos paskelbs 
džioje yra apie 400 milijonų visam pasauliui Tai bus sėk- 
katalikų, išskirstytų po visą! mingiausias prieš komunizmą 
pasaulį. Žemiškai bei pasaulie-1 vaistas, 
tiškai tariant, Šv. Tėvas yra 
bejėgis senelis. Tuo atžvilgiu 
pasaulio materijalistams ten
ka apsigauti. Kai karo metu' 
buvo pasiūlyta pasikviesti Po-; 
piežių į San Francisco taikos ” 
konferenciją, Rooseveltas pa-- 
klausė Staliną, ką jis apie tai 
mano. Stalinas paklausė, kiek 
divizijų Popiežius gali pastaty
ti?—Nė vienos, — atsakė Roo
seveltas. — Tai kam su juo 
skaitytis? — nusprendė Stali-į 
nas. I

Pradžia 3-čiame puaL
- i-. -

je. Vietoj dangaus, sukūrė pra
garą. Vieni mažiau, kiti dau
giau pamiršo, kad Kristus yra 
Ramybės Kunigaikštis, mūsų 
Kelias, Tiesa ir Gyvenimas ir 
kad be Dievo malonės negalim 
turėti tikros ramybės.

Pildosi šv. Povilo pasakyti 
įžodžiai: “Kurie yra kūniški, 

vai-j tie rūpinasi tuo, kas yra kūno;

Sak-

Iškilmingos Šv. Metų apeigos 
Vatikane sudarys milžiniško 
išorinio įspūdžio ir tikintiems 

! ir netikintiems, bet iškilmių 
; turinys — dvasinis pasaulio at- 
sigimimas — palaipsniui atida- 

‘irys duris Kristaus karalystei ji. .. ... .........
i 
i

Massachusetts valstijos šach
matų vadovybė, prieš pat Ka
lėdų šventes, įteikė naujajam 
Bostono šachmatų čempijonui 
Povilui Tautvaišai didelę perei
namąją dovaną (trophy), ku
rioje įrašyti Bostono šachma
tų čempijonai, pradedant nuo 
1940 metų. Tai metro aukščio | 
sidabrinė laimėtojo stovyla su t 
šachmatinėm karaliaus ir 1 
dovės figūrom.

Paskutinių penkių metų Bos
tono čempijonai šie: 1944 Wea- 
ver Adams, 1945 Milton Ka- 
gan, 1946 Gerhard Katz, 1947 
Karlon Daly, 1948 Gerhard! 
Katz ir Charles Reams, 1949 apšviestame pasaulyj 
Povilas Tautvaita. -

1947 metų čempijonas Har-;nj gu Kristumi kiti prieš Kris- 
low Daly šiose pirmenybėse Ii- ■ tų Nemaža yra neapsisprendu- 

; ko antruoju, o trečią vietą lai-' gįųt abejingų, neutralių. Mede- 
• mėjo kitas lietuvis Kazys Mer- ris sako, kad 
i kis.

Kristų mūsų Viešpatį. Visa ne
laimė yra ta, kad Kristus atė
jo pas savuosius, bet savieji Jo 
nepriėmė. Gal dėl to, kad ne
pažino, bet daugelis 
Jo nenori.

Baigsiu šv. Tėvo 
žodžiais: “Kristaus

ir pažinti

kurie yra dvasiški, tie jaučia, 
kas yra dvasios. Nes kūno pa
stanga yra mirtis, o dvasios 
pastanga 
mybė” (Rom. 8, 5-6).

Į Kristaus dieviškąja

/ gyvenimas ir ra-

šviesa 
žmonės 

j pasidalino į dvi stovyklas: vie-

popiežiaus 
taika gali 

būti tik Kristaus karalystėje, 
o sėkmingiausia priemonė grą
žinti Kristaus taikai yra at
naujinti Kristaus karalystę. 
Todėl nebus jokios tikros tai
kos — tos Kristaus taip trokš
tos taikos — kolei visi žmonės 
ištikimi neseks Kristaus moks
lu, nuostatais ir pavyzdžiais 
tiek viešojo, tiek privatinio gy
venimo srityje”, 
kėjimu, būkime 
Dievu per mūsų 
Kristų, per kurį 
pat su tikėjimo

Tel. SO 8-2805

Dr J. L Pasakarnis
DR. AMELIA E. RODD 

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

Sužeidč Pigagą

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius.

534 E. Breathvay, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Praeitą penktadienį, gruodžio 
23 d. American Sugar Refining 
kompanijos dirbtuvėje nukirto 
ranką p. Antanui Pigagai, gyv. 
Dorchester, Mass. Jis dabar 
randasi Carney ligoninėje.

p. Steponas Janeliūnas, gyv. 
367 Second St., buvo sužeistas 

“dirbtuvėje. Grįžo į namus ir 
baigia pasveikti. Steponas Ja
neliūnas yra legionierius ir 
valdybos narys.

Pas p.p. V. Balukonius tre
čiadienio rytą atvyko iš trem
ties, Vokietijos, šeima — vy
ras, žmona ir du vaikučiai.

pp. Balukoniai yra So. Bos
ton Cafe savininkai. Jie daug 
kam yra pasiuntę darbo ir buto 
garantijas.

Šv. Jono Evang. Pas.
Draugija

O bet gi vien medžiagai tikįs 
Rusijos diktatorius Italijos 
rinkimuose buvo priverstas 
skaitytis su dvasine Popie
žiaus galia ir — pralaimėjo. 
Popiežius tarė žodį, kad komu
nistai sudaro mirties pavojų 
religijai ir tautai, ir italai savo 
balsais tą pavojų šalin nustū
mė. Vėliau Katalikų Bažnyčios 
Galva tarė kitą žodį, 
kad komunistai 
darbiai yra

žemėje. Milžiniškas maldos va
jus, sujungtas su įgyvendinimu 
krikščionybės principų, pada
rys tai, kad pagal suteiktą Fa- 
timoje Švenč. Panelės pažadė
jimą, ir Rusija pagaliau įeis į 
Marijos garbintojų šeimą. Iš 
viso, šie Jubiliejaus Metai bus 
našūs gausiomis Dievo malo
nėmis, kurių aš nuoširdžiai lin
kiu visiems radio klausyto
jams.

“Nuteisinti ti- 
ramybėje su 

Viešpatį Jėzų 
turime taip 

pagalba priė-
“tikybinis abe- jimą prie tos malonės, kurioje 

jingumas yra liga. Klaidžiojąs stovime ir giriamės Dievo vai- 
protas yra ligotas. Kiekvienas kų garbės viltimi” (Rom. 5, 1). 

Lietuviu Šachmatininkai j tikybinis neutralumas yra ko-į T.DS, Kunigų Vienybės. Kul
vos skelbimas katalikiškai tie-ftūros Instituto ir savo vardu 
sai. Būti abejingu tiesos at- j sveikinu visus Radio klausyto-Kviečiami

Sausio 2 d. nuo 2:15 iki 10 žvilgiu reiškia netekti sielos, o'jus ir linkiu dangiško džiaugs- 
v. v. į Boylstono Chess klubą, sielos netekimą seka sužvėrėji- 
48 Boylston St., kur įvyks to mas”. Kristus yra 
klubo rengiamas metinis šach- nėra tos Šviesos 
matininkų subuvimas. Ten bus tamsuma. Kristus 
milžiniškos komandines rung- kur nėra Tiesos, 
tynės (matomai Boylstono klu- i Kristus yra Meilė.

visus kitus), Žaibo 
ir kt. Daug prizų, 
atsinešti savo šach-

K. Merkis.

bo prieš 
turnyras 

Prašo 
matus.

i mo ir ramybės!

GRABORIAI

Kalėdų Eglutės Lietuvių 
Vaikams

būtent, programa pyksta š. m. grao-
ir jų bendra- dŽio 81 d. šį šeštadienį 8 vat. 

ekskomunikuoti, p.p. Liet Piliečių klubo salėje. 
Tas žodis buvo tartas visam Į programą yra kviečiami visi 
pasauliui. Jis jirasiskverbė net lietuviai vaikai su tėvais ir 
pro geležinę uždangą ir supur- šiaip visi mūsų tautiečiai, ku
te sąžinę tų katalikų, kurie rie nori jaukioj lietuviškoj auo- 
mėgino* save ' suklaidinti ta taikoj praleisti taiką. Vaikai |- 
mintimi, kad bendradarbiavi- eina be mokesčio. Suaugusieji 
mas su komunistais gali būti moka 50c.

Didysis bazaras
St. Margaret’s parapijos di

dysis bazaras įvyks sausio 2 
d., 1950 m. Mechanics Buil
ding, Huntington Avė., Bosto
ne. Dovanos — šeši Fordai

Durys atdaros nuo 6 vaL va
kare. Bazaras prasidės 8 vai. 
vakare.

būti ra- 
ramybes

savo pa-

S. Barasevičius ir Sūnus
Fanerai Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTA R Y PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. 8Outh Boeton 8-2590

AVenue 2-2484

Linksmų ir Laimingų Naujų Metų!
J Tel. SO 8-6899
5

Free Delivery

VILLAGE MARKET
Mike Wassan, Prop.

Fresh Meats - Groceries - Vegetables
332 West Broaduay,

Pirmas Lietuvių Literatū
ros ir Muzikos Vakaras

Bostone įvyks 1950 metų sau
sio 15 d. 3 vai. p.p. Municipal 
Building salėje. Dalyvauja žy
mūs rašytojai ir muzikai. Tai 
naujas svarbus įvykis Bosto
no lietuvių gyvenime. Tą vaka
rą rengia Lietuvių Kultūros

Šviesa. Kur 
ten dvasinė 
yra Tiesa, 

ten klaida.
Kur nėra

Meilės, ten neapykanta. O kur 
tamsa, klaida ir neapykanta, 
ten nuodėmė. Nuodėmė suardo 
tvarkingumą. Kur nėra tvar
kingumo, ten negali 
mybės, nes tikrosios 
teikėjas yra Kristus 

Kada žmonės vien
stangomis, nepaisydami Dievo 
pagalbos, dirbtinėmis išorinė
mis, priemonėmis bando įgy
vendinti ramybę bei taiką, yra 
tiktai neprotingas savęs ir kitų, 
apgaudinėjimas. Juk tarpusa-' 
vio santykiai ir artimo meilė 
privalo būti pagrįsta teisingu
mu ir Dievo meile, kuri tegali 
plaukti iš širdies. Kad tai galė
tų plaukti iš širdies, pirmiau
siai toji širdis turi prisipildyti 

I Dievo malonės vaisiais per!
Į
i

i

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakty 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

i!
i
i

South Boston '27, Mass. !

A. J. NAMAKSY
Real Estate 4 

Insurance
409 W. Broadvay

SO. BOSTON, MASS.
Offlce Tel. SOuth Boeton 8-0948

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass. 

TEL PA—7-12S3-W

Sekmadienį, sausio 1 d., 9 
vai. bus atnašaujamos Šv. Pet
ro liet, parap. bažnyčioje W. 
Fifth St., So. Boston, 
Ev. pašalp. draugijos 
tencija šv. Mišios.

Visi nariai prašomi
ti. Prašoma susirinkti 
anksčiau į salę po bažnyčia, iš 
kur in corpore su vėliava vyk
sime į bažnyčią.

Šv. Jono 
narių in-

dalyvau- 
kiek

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

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

1 
i! 
i! 
i! 
i!

Casper's Grožio Salionas
NUPIGINO

Ilgalaikį Sušukavimą
$10 vertės už $5.95 

(no kink ar frizz)
» ♦ ♦

Expertiškas Plaukų dažymas 
natarabomH Spalvomis

♦ ♦ »
įvairūs moderniški šukavi
mai, pasirenkant iš grožio 

kultūros žurnalų.
* t- •

Pagražinimo darbus atlieka
grožio expertai.

CAROLINE CASPER, Prop.
CASPER’S BEAUTY SALON

- Atdara Ketv. ir Pekt. vakarais
> 738 East Broadvay, South Boston, Mass.

Tel. SO. -8-4645

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

sulio. Yra sakoma, geras ir dėl 
akmenėlių varymo. Kiniečiai ir 
Korėjiečiai turtuoliai ir varg
dieniai šitas šaknis vartoja per 
šimtmečius kaipo kokį stebuk
lingą vaistą arba apsauga nuo 
visokių ligų ir jaunystės palai
kymo. Ginseng šaknų nereikia 
nei kept, nei virti jos lengva 
sukramtyti ir nuryti kaip sal
dainį; jos nėra priklios nei kar
čios. Kaina: svaras $20.00, pu
sė svaro $10.00, kvoteris svaro 
$5.00, šitos šaknys niekad ne
buvo pigios dėlto, kad jas 
ku užauginti. Užsakymus 
siunčiam į namus.

ALEXANDER*S CO.
414 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

sun-
pri-

I

Rėmėjai ir kviečia visus lietu
vius iš anksto 
dalyvauti. Smulkesnę 
mą su 
kituose 
riuose.

ruoštis jame 
progra- 

paaiškinimais duosime 
“Darbininko” nume-

LANKĖSI
Trečiadienį, gruodžio 28 d. 

lankėsi “Darbininke” kun. Pr. 
M. Juras, LDS Centro pirmi
ninkas.

Adv. A. O. Shallna, Lietuvos 
Garbės konsulas, su savo žmo
na atostogauja Pennsylvania 
valstijoje. Grįš į namus Nau
juose Metuose.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI I

YAKAVONIS
runeral Kome

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368BOSTON DANCE THEATRE
> Šok?

MYKA KINCH
ŠOKIŲ SATYRISTĖ

Penkt Sausio 6, 8:30 
BOSTON CONSERVATORY 

AUDITORIUM
31 Hemenway Street
SSdynSs: $3.00—$2.40—$1.50

(su taksais)
Dabar Conservatory ir Fil.ne's 

Čekiu, siųskite: Boston Dance Theatre

Draugijų Valdybų Adresai

WAITKUS
FUNERAL HOME

' 197 Webster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Bateamuotojaa 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir .| kitus 
miestus

Reikale šaukite; Tel. TR-8-6434.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 8VC.

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

Tel. BOuth Boston 8-1298. 
Vice-Pirminink*—B. GaiUOntenė,

8 Winfield St, So. Boston, Mass. 
Prot Balt — Ona IvaškienĖ,

440 K. 6th St, So. Boston, Mass. 
Finansų Rašt — B. Cūnienė,

29 Gould St, W. Roxbury, Mass. 
TeL Parkway — 1864-W 

Iždininkė — Ona Šiauria,
51 Tampa St, Mattapan, Mus 

Tvarkdart — Ona Krasauskas,
11 Springer St, So. Boston, Mass. 

Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St, So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienj mėnesio, 7:30 ▼. 
vakare, Parapijos salėje, 482 E. 
Seventh St, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės

•V. JONO EV. BL. PA9ALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Rast. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. RaSt. — Aleksandras Ivaika.
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičiua,
•99 E. Seventh St, S. Boston, Masa

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 Broadway, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio,

2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St, So. Boston, Mass
Visais drąnMM ratkalaU krei<>ki-

Ua pas prėtokutų raitininką-

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Ave^ Islington, Mass.

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

Vincas Balukonis, Savininkas.

i! 
i! 
i! 
i!

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

SonHi Boston, Mass.

į i 
į! 
i! 
i!

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graborial Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir nakty. 
Koplyčia šermenim* Dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0615

BOuth Boston 8-2808



Penktadienis,

Parapijos mokyklos eglutė. Kalėdų šventės. Kūčių vaka-!
Gruodžio mėn. 22 d. mūsų mo-*rą 11 vai. vakare bažnyčia jau 
kykla savo darbą baigė Kalėdų buvo pilnutėlė. 11:30 vai. pra- 
eglute. Atlikę prieškalėdinę iš- sidėjo Kalėdinių giesmių kon- 
pažintį, visi mokyklos vaiku- certas, kurį išpildė "Dainos” 
čiai, grujėmis didžiojoj salėj choras, vadovaujamas Br. Jo- 
išsirikiavę, laukė svečių. Sce- nušo. Gražiai pagiedotos gies- 
noje gražiai Išpuošta Kalėdų mes darė malonaus įspūdžio, 
eglutė.

Visa mokykla lietuviškai 
giedojo: Šventų džiaugsmų 
dis mūs kupina. Sveikas 
zau gimusis ir Nuoširdžiai mes 
sveikiname. Angliškai pagiedo
ta taip pat trys dalykai. Dide
liu džiaugsmu sutiktas Kalėdų 
diedukas. Kiekvienas 
gavo dovanėlę.

Kun. klebonas savo 
linkėjo vaikučiams per 
gerai pailsėti, o savo 
širdelėse paruošti prakartėlę 
Kūdikėliui Jėzui. Vaikučiai 
gausiais plojimais dėkojo savo 
globėjui. Buvo ir už ką: kun. 
dr. L. Mendelis ne tik malonėjo 
šioje iškilmėje dalyvauti, jis 
per Kalėdų dieduką ir visas 
dovanėles pasiuntė.

8
didelis 
prie Istalo.

linkui fiūfiniivli dar Virtią 
dalykų: šių švenčių laikotar
piui bažnyčios bokšte įtaisyti 
garsiakalbiai. Ne pamaldų me
tu iš bažnyčios bokšto aidi Ka
lėdinių giesmių melodijos. 
Daug j'j lietuviškai.

Jauniausi parapijos nariai. 
Mūsų bažnyčioje pakrikštyti 
šie naujagimiai: -

i Antanas Juozas Kuršvietis, 
gimęs spalių mėn. 11 d., sūnus 
Antano ir Putricijos Valatkiū- 
tės Kuršviečių. Krikšto tėvai 
buvo V. Valatkus ir J. Vasel.

Prieš bemelių Mišias įvyko 
procesija į prakartėlę. Ėjo ati
tinkamais rūbais pasipuošę 
berniukai, su elektriniais žibu
rėliais rankose, esant užgesin
toms šviesoms, 
nių melodijų giesmes.

Per Mišias pan oksią pasakė 
kun. dr. L. Mendelis. Jis nuo
širdžiai sveikino tikinčiuosius 

kalboje ir iškalbingai bei karštai^ ragi- 
šventes 
jaunose

pa- 
šir- 
Jė-

vaikutis

Morkus Andrius Jiaas, gimęs 
gruodžio mėn. 18 d., sūnus Jo
no ii- Marijos Norkvtės Jinų. 
Krikšto tėvai: V. Stalionis ii- 
P. Astaszewski.

Barbora, gimusi lapkričio 16 
d., duktė Vinco ir Eleonoros 
Magdušauskaitės Dalf o n s ų. 

giedodami švel- krikšto kūdikį laikė A. 
i Magdušauskas ir Marija Dal- 
'fonso. į

Robertas Karolis, sūnus Ka
rolio ir Emilijos Zableskytės 
Mc.Convilleų. Krikštatėviais 
buvo D. McConville ir A. Kuni-

t;

no juos būti atsidavusiems
Kristui. Jis ir Mišias celebra- &onVte-
vo, savo padėjėjų asistuoja-; Naujy Mety vaik* e«lu^ 
mas. Per Mišias giedojo loty- Nau* Metų diens*’ 5 vaL P° 
niškai bažnytinis choras. Gie- pietų’ Parapijos salėje buv. 
dojimas buvo gražus. (Tremtinių Draugija ruošia vai-

Pirmąją Kalėdų dieną buvo'11’* eglutę' Su šia egIutės iškil‘ 
8 Mišios. Per 7 Mišias posaky-;me J^ngzamas ir susipažinimas 
ti pamokslai. Per visas Mišias ^k;ŪrilU. ®U. .sema“ Čia 
tikinčiųjų buvo gausu. Tikrai nančiais lietuviais. Kun. klebo

nas maloniai sutiko būti šio 
susibūrimo Globėju ir Vaišin
toju. Kviečiami dalyvauti visi 
lietuviai.

i

MŪSŲ GERIAUSI LINKĖJIMAI

SUSILAUKUS

LINKSMŲ ŠVENČIŲ SEZONO

IR KARTU

LAIMINGŲ 1950 METŲ

Šie Nauji Metai mums yra šimtiniai!
Mūsų metinė šventė su keturiom krautuvėm gėrybių 

vėl gali patvirtinti, kad “Sausio Mėnuo 
yra Jordan’o Mėnuo Bostone”. Ateikit!

Savo gimtadienio proga mes norim pasveikinti senus 
draugus ir susitikti naujų!

DIDŽIAUSIA NAUJOS ANGLIJOS KRAUTUVĖ:.

Linksmų Švenčių!

Remkite tuos profesionalus ir bisnierius, kurie savo skelbi
mais remia “Darlūninką”. Visi skelbkit** “Darbininke”.

• • •• • ♦ • • • * • • • * • • • • • • ♦

; LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

Cadillac — Oldsmobile — Chevrolet
SALES and SERVICE

H. C. LINTOTT

»)
i

i! 
i!

25 Main St. — Tel. 77 — Nashua, N. H. ! įTel. 77

• *

LINKSMŲ ŠVENČIŲ!
Mr. W. W. llayward •!

HAYWARD FARMS

KŪČIŲ VAKARAS TREMTYJE!
Žiūri tremtinys į gautą -visai savaitei maistą. Čia 

turi užtekti jam ir Kūčioms ir šv. Kalėdoms ir Nau
jiems Metams. Broliai amerikiečiai, nepagailėkite au
kos tremtinių būklei pagerinti. 16,000 atvykusiųjų ir 
įsikūrusiųjų tremtinių jau turi kitokias šventes. Ne
pamirškime dar likusių Europos stovyklose ir tebe- 
vargstančių senelių, ligonių, invalidų ir našlių su ma
žais vaikais. Jiems sušelpti aukas siųskite:

United Lithuanian Relief Fund of America, Ine. 
105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

SESES IR BROLIAI!
Sveikiname

Vak. Vokietijoj, Heilbronno 
sanatorijoj gulinčių lietuvių 
vardu siunčiame Jums širdin
giausius Kalėdų švenčių ir 
Naujų 1950 Metų sveikinimus. 
Linkime Jums sveikatos, 

per WMEX radi jo .mės ir sėkmės Jūsų darbuose.

Avė Maria Valanda

už
per

Pasteurized and Raw Milk and Cream

DAIP.Y PRODUCTS of ALL KIND

HOLUS Rd.

i!
Ų
i! 
i! 
i!

TeL Nadiua 982 — NASHUA^ N. H. i ’ 
; •l

| LINKSMŲ ŠVENČIŲ! |

I Mercer Bros. Garage Co., Ine. |
ž DODGE — PLYMOUTH S

i? 312 MAIN ST.

SALES AND SERVICE

Tel. 614

■
■

NASHUA, N. H. «

geros valios lietu- 
teiktą ir teikiamą 
organizacijas ir pa- 

paramą, nutraukiant

| LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

Iii

Nashua, N. H. TeL—470

EDGAR R. CARON
INSURANCE AND BONDS

Excellent Service
žinomiems
viams
mums 
vieniai
nuo savęs sunkiai uždirbtus pi- 

,‘nigus, ar kitas gėrybes. Jūsų 
lai-(pagalba stiprina mūsų fizines 

ir moralines jėgas, žymiai pa
lengvindama gydymąsi. Turime 
vilčių, kad ir toliau nebūsime 
palikti vieni savo skaudžiam 
likimui. Tas mūsų viltis sustip- 

menininkas ^UjU tarpo, su didele atyda ir j pina Jūsų taurumas ir gera, 
gabumais. Jis dėmėsiu stebime Jūsų darbus' lietuviška širdis.

yra sukūręs daug puikių religi- Jums įmanomomis priemo- 
nio turinio paveikslų ir tuo nu-inėmis vedamą vieningą kovą 
sipelnęs bažnytiniam menui, i dėl lietuvių tautos išlaisvinimo 

j ir visų Lietuvos žemių sujungi
mo. Džiaugiamės Jūsų ištver
me ir pasiektais laimėjimais. 
Pageidaujame; kad Jūsų gretos 
būtų dar labiau sujungtos ir 
neatšaukiama kova dar labiau 
suintensyvinta. Tikime, kad 
visų lietuvių pastangomis Ma

išo ji, Didžioji ir Vidurinė Lie-' 
tuva sulauks laiką, kada galės! 
bendrai džiaugtis palaiminga 
laisve ir nepriklausomu gyveni
mu.

Sekmadienį, sausio 1 d. 5:30
v. vakare
stotį — 1510 bus transliuoja
ma apie gyvenimą garsiojo Re
nesanso laikų dailininko, Leo
nardo Da Vinci, kuriam iki šio-' laimės - ligos išstumti iš svei- 
lei dar nė vienas i " " ’ 
neprilygo savo

Džiaugiamės Jūsų darbais 
Būdami skaudžios mūsų ne-

LINKSMŲ ŠVENČIŲ! LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

1I

t

Nashua Building and Loan or |... g 
i M 
B i g

Co-operative Bank
Fęderai Home Lcan Bank; U.S. Building and Loan League;

N. H. Building and Loan League

Savings Accounts in this Bank Draw 
interest.

Monthly Payment Shares the Best Systematic 
Savings Plan are now paying 4r<.

Start an Account with this Old and 
Reliable Savings Association.

142 Main St. Nashua, N. H. M
u

General Mills, Ine. TheF.D. Cook

Skaitykite ir platinkite kata
likišką spaudą — laikrašt 
“Darbininką”!

Juozas Kastetas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

TeL Lexington 8595
Limosinal dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

$ LINKSMŲ ŠVENČIŲ! 
i

ž

t I

I
i

i
į

Prašome
1. Lietuvių organizacijas ir 

pavienius veikėjus prašome a- 
titinkamose įstaigose daryti 
žygių, kad žmoniškumo var- 

tuberkuloze sergantiems 
palengvinta emigracija 

jie būtų perkelti į tinka- 
vietas užjūrin. kur būtų

Šienas, Grūdai

Farmų Įrankiai

LumtaCo.

43 Spring St
Nashua, N. H.

Dėkojame
Ta proga iš širdies dėkojame 

visiems mums žinomiems ir ne-

Linksmų Švenčių!

C. I. Spalding & Co.
INSURANCE and BONDS

Phone 286 Nashua, N. H.g 142 Main St

| LINKSMŲ ŠVENČIŲ!
I
$

II
i$ 84 Lake Street — Td. 1010 — Nashua, N. H. J

i

Andy’s Motor Service
Chrysler ir Plymouth Įgalioti Pristatytojai. 

Taisome visokių išdirbysčių automobilius.

Tel. 1010

i I 
I i
Įdan, 
(būtų 
’arba
mas
tęsiamas jų gydymas.

2. Beto. turėtų būti rūpina
masi, kad didiesiems jų ligos 
kaltininkams būtų uždėta pa
reiga didesnį darbingumo pro
centą praradusiems mokėti 
pensijas ar vienkartines pašal
pas. Juk ne kas kitas, kaip su
keltas karas, žiaurios okupaci
jos, fronto veiksmai ir bombar-

VJ davimai, trėmimai ir deportaci- 
»! jos, kalėjimai ir koncentraci
ją! . jos stovyklos, nežmoniškos 
j! darbo ir gyvenimo sąlygos su- 
$ ardė šių žmonių sveikatą. Jei 
!(*! vokiečiai moka nacių kalėji- 
ftimuose ir koncentracijos stovy

klose buvusiems asmenims už 
prabūtą laiką tam tikras su
mas, tai argi mažiau nukentėjo 
tie, kurie per jų kaltę neteko 
tėvynės ir prarado brangiausi 
turtą — sveikatą? Argi 
neturime moralinės
kalaut atpildo už mūsų iš pa
grindų sugriautą gyvenimą? 
Mes prašome visus, nuo kurių 
tai priklauso, šiuo reikalu da
ryti energingus žygius.

3. Būtų puiku, jei didesnėse 
■ lietuvių kolonijose, kaip Kana- 
!doj, Anglijoj, Australijoj ir P. 
Amerikoj, USA lietuvių pavyz- 
džiu, būtų sudaryti fondai, iš

i Į kurių galėtų būti teikiama pa- 
i!1 rama nedarbingiems, ligoniams 
i! 
i 

j 

'■i1 i IRO T. B. Hospital.
Nashua, N. H. i Ur».l a

i

mes 
teisės rei-

LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

C & B Roofing Co.
Roland Cantara ir Paul Bastien, savininkai

PLYTOS IR SKARDINIAI DARBAI

26 Mason Street Telefonas 2606

Philip Morris & Co

Main Cor. Factory St

Nashua. N. H

ir kitiems tos pašalpos reika
lingiems.

LTB Heilbronno Apylinkės 
Komitetas.

Litauisches Kranken-Komitee,

J [’ (14a) Heilbronn a. Neckar. 
JjįU.S. Zone, Germany.

Linksmų Švenčių!

t

Joseph P. Labraccfue, Mgr.
Oil Bumers — Hot Water Heaters 

Immediate Installation for Nashua and Vicinity 
Gulf Heating Oils

Reading Coal & New England Coke

Teis.-486-487
33 E. Hollis St Nasua, N. H.




