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Smerkia AcbenN Mitkų 
Dėl Kinijos

• EeUpjos “laisvi” Lietuvoj
• Jiems tam urfrHudo...
• Vokiečiai “meni jaučia” kalti
• “TėviAkČM

Žiburius**

Lenkų dienraštis “Dziennik 
Dla Wazyatk>ch” Nr. 304, rem
damasis gautomis iš Londono 
žiniomis, praneša apie dabarti
nę religinę padėtį Lietuvoje. 
Pasak dienraščio, bolševikų te- 
riojamoj Lietuvos žemėj lei
džiamų maldos tikslams bažny
čių skaičius yra griežtai apri
botas. Sovietinės valdžios pa
tvarkymu tame krašte septy
nių kvadratinių kilometrų plo
te, negali būti atidaryta dau
giau, kaip viena bažnyčia. Dėl 
tos priežasties, pav., Kaune iš 
esamų ten 21 katalikų bažny
čios, tėra atidaryta tik viena, 
kurioje tikintieji dar gali mels
tis.

Pranešdamas šią žinią, dien
raštis pažymi, kad didelis skai
čius lietuvių, kurie priešinosi 
bažnyčių uždarymui, buvo de
portuoti į tolimą Sibirą, arba 
uždaryti į kalėjimus.

Ir, štai, kaip matome, vėl at
ėjo į šventąją Lietuvą Kražių 
skerdynių laikai, tik su tokiu 
skirtumu, kad tuomet, remian
tis maskolišku dogmatu: “Odin 
car, odin Bog” (vienas caras, 
vienas Dievas), buvo norėta 
Lietuvą supravoslavinti, o da
bar — visiškai ją pajungti bol
ševikiniam ateizmui.

Ir veltui dairytumėmės po 
laisvąjį pasaulį — niekur ne
užtiksime tokių nežmoniškų 
faktų, kokie įvyko anais laikais 
Kražiuos, o dabar — vyksta 
visoj Lietuvoj.

žOųjų gadynių gante Nero- 
nai, gėdinkitės prieš raudonąjį 
carą — jis pralenkė jus!

O mūsų suraudonėję niekšai: 
bimbos, mizaros, prūseikos, an- 
druliai, ylos ir kitoki, kartais, 
dar užsimano pakalbėti apie 
tariamą religinę laisvę dabarti
nėj Lietuvoj...

•
Tas pats dienraštis praneša 

ir apie tai, kad britams nė kiek 
nekliudo sueiti į draugiškiau
sius prekybinius santykius su 
Jugoslavija, nežiūrint to, kad 
Tito kaip buvo, taip ir tebėra 
aršiausias komunistas.

Didž. Britanija, pasirašyda
ma penkiems metams prekybi
nę sutartį su komunistine Ju
goslavija, pasidarė vienu iš žy
miausių Tito prekybos partne
rių.

Kiti kraštai — taip pat neat
silieka nuo Anglijos. Štai, JAV 
pasirašė su Tito orinio susisie
kimo paktą, kuris leidžia ame
rikiečių lėktuvams praskristi 
Jugoslavijos teritoriją (šiuo 
atveju, gal gi, Tito nebešaudys 
amerikietiškų lėktuvų...), be 
to, ir Vakarų Vokietija pasi
rašė su jugoslavais prekybos 
sutartį sumai, siekiančiai $126 
mil.

— Charakteringa, kaip laik
raštis priduria toliau, kad tos 
pačios valstybės, kurios masi
niai pasirašo sutartis su komu
nistine Jugoslavija, dar vis 
nuošaliai tebesilaiko nuo anti
komunistinės Ispanijos...
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DIRedakcijai Tel. SO 8-6608

VVashington, D. C. — 
Kai kurie respublikonai 
senatoriai ir atstovai 
smerkia valstybės sekre
toriaus Dean Acheson po
litiką dėl Kinijos. Jie sa
ko, kad mūsų administra
cija neparodė užtektinai 
veiklumo ir leido Kinijos 
komunistams įsigalėti. ,

Kongresmanas Charles 
A. Eaton iš New Jersey, 
Atstovų Buto Užsienio 
Reikalų komiteto senio- 
ras narys, stipriai remia 
reikalavimus, kad Jung. 
Valstybės ginkluotomis 
jėgomis, jeigu būtų reika
las, apgintų Formosą nuo 
Kinijos komunistų.

Valstybės sekretorius 
Acheson yra pasiruošęs 
atsakyti visiems kriti
kams dėl Kinijos politikos t 
antradienį, sausio 10 d. š. 
m.

Maskvos spauda skel
bia, kad Sovietų Rusijos 
valdžia duos pilną para
mą Kinijos komunistų pa
stangoms užimti ir valdy
ti Formosą.

IIS (Friday), SAUSIS (January), 6 D., 1950 M. Administracijai Tel. SO 8-2680 SIX CENTS.

Prezidentas Reikalauja Pertvar

Atnaujina reikalą vinę “fair deal” 
programos

Dr. H. Sander Kaltinamas 
žmogžudyste

Manchester, N. H. —Dr. 
Herman Sander buvo a- 
reštuotas ir kaltinamas 
žmogžudyste, būtent, kad 
jis “pasigailėjimo sume
timais” pagreitino vienos 
moters mirtį. Moteris 
Mrs. Abbie Borroto, 59 m. 
amžiaus, sirgo nepagydo
ma liga.

Dr. Sander paleistas iš 
kalėjimo iki teismo uždė
jus $25,000. Išėjęs į lais
vę, jis atnaujino praktiką. 
Tačiau medicinos taryba 
svarsto atimti jam leidi
mą praktikuoti.

f M

Įvesdino Wlnona Vyskupą

Šventoji Šeimyna

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS,.
Mylimieji Kristuje:—

Primindamas jums jau gerai Arkivyskupijoje įsi
gyvenusį dievobaimingą paprotį — bendrąją šeimų 
Šv. Komuniją, aš raginu, kad tą atliktumėte ateinantį 
Sekmadienį, sausio 8-tą dieną, bent tiek, kiek leidžia 
vietų aplinkybės. Būtų labai tinkama, kad kiekvienoj 
parapijoj Šv. Vardo Draugija bendrą šeimų Komuni
ją uoliai atliktų, nes tėvai, kurie yra šeimų galvos, 
turėtų būti šv. Vardo Draugijos nariai.

Kaip būtų gražu, kad kiekvieną Sekmadienį, visos 
šeimos bendrai išklausytų šv. Mišių ir priimtų šv. Ko-i vyskupai, 24 vyskupai, du 
muniją! Bet kadangi tai negalima, tai bent vieną' * - -
Sekmadienį metuose atlikime tą šventą pareigą. Nieks 
taip tampriai nesuriša šeimyninio gyvei&no įr taip 
gausiai JoUFpAlahnfna, kaip bendras Milių klausy
mas ir bendra šv. Komunija. Neberelkalo sakoma, 
kad šeima, kuri bendrai meldžiasi, stipriai laikosi.

Telaimina Šventoji Nazareto šeimyna visus Ar
kivyskupijos tėvus, motinas ir vaikus, ir tepadaro vi
sas šeimas panašias į save.

Jūsų ištikimas Kristuje, 
f RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.

LDS SEIMAS SO. BOSTONE

Winona, Minn. — Sau
sio 4 d. buvo įvesdintas 
vyskupas Edvvard A. Fitz- 
gerald, , 56 m.

Washington, D. C. — iš respublikonų pasipylė 
Antradienį, sausio 3 d. baubimas ir juokas, o iš 

i Jung. Valstybių Kongre- demokratų garsūs aplo- 
sas pradėjo savo posė- dismentai ir sveikinimai, 
džius. Tačiau visi greit aprimo.

Prezidentas Trumanas Bendrai, Prezidento kalba 
trečiadienį, sausio 4 d. davė Kongresui daug dar- 
Kongreso bendrame posė- bo. Pažymėtina, kad tarp 
dyj pasakė turiningą kai- kitų diplomatų buvo ir 
bą apie šio krašto reika- Sovietų Rusijos ambasa- 

jlus. Jis pabrėžė, kad yra dorius Paniuškinas, ir jis 
j būtinas reikalas pertvar- turėjo progą pamatyti 
kyti mokesnių (tax) sis- kas dedasi demokratinėje 
temą ,kad padidintų paja- santvarkoje.
mas, nes to reikalauja) Kitą savaitę Preziden- 
biudžetas. Prezidentas at- tas Trumanas kalbės apie 
naujino reikalavimą, kad biudžetą. Spėjama kad jis 
Kongresas priimtų jo reikalaus praplėsti Socia- 
“fair deal” programą, bū- lio Saugumo įstatymą, 
tent, atšauktų Taft-Hart- kad duotų progą dar 20,- 
ley įstatymą, priimtų civi- 000,000 asmenų pasinau- 
lių teisių įstatymą. idoti to įstatymo numaty-

Kalbėdamas apie užsie- tomis pašalpomis.
_ w • *amztaiis, nio politiką, jis pažymėjo, 

buvęs per pastaruosius 25:ka(j kovoje dėl taikos ir

tomis pašalpomis.

ir vi-
Dubuąue,

metus auklėtojas 
suomenininkas 
Iowa, Winona vyskupu.

Įvesdinimo
jose dalyvavo penki arki-

ceremoni-

vienuoliai ir apie 300 ku
nigų.

4 J’- . -

Išvežtas 8

Valdžia įsakė Sumažinti
Traukinių Skatčių

VVashington, D. C. —
Komerci-

laisvės padaryta didelis 
progresas ir kad totalita
rinio puolimo grąsinimas 
apmalšintas. Jis sakė, kad Tarpvalstijinė 
Europa ir Viduržemio sri- jos Komisija įsakė gele- 
tys būtų patekusios į Ru- žinkelių kompanijoms su
si jos komunistų žiotis, jei mažinti keleivinių trauki
ne mūsų pavykusi užsie-'nių skaičių, kurių garve-

nas savo kalbą pasuko į trečdaliu dėl stokos ang- 
naminę partijų kovą, tai lies.

ir kontra - užmetimų. 
Didž. Britanijos užs. 

Emest Bevin

Antradienio vakare, sau- kad būtų galima išleisti 
šio 3 d., “Darbininko” Ad- Į turiningesni ir patrauk- 
ministracijoj įvyko LDSlesnį laikraštį “Darbinin- 
Centro valdybos susirin- ’ 
kimas. Vadovavo pirmi
ninkas kun. Pr. M. Juras.

Laikas slenka tolyn, o vokie
čiai — vis kelia galvas aukš
tyn. Jie net nebesijaučia kalti 
dėl baisiųjų Antrojo Pasaulinio 
Karo padarinių, štai, jų laik
raštis “Muenchner Merkur” ne
seniai patalpino vedamąjį, ku
riame stengiamasi alijantams 
“priminti praeitį”...

Straipsnyje, tarp kita ko, ra
šoma:

Tęsinys 2-nune pust

“Vokiečių tauta ne tiktai at
meta daromus jai užmetimus 
iš alijantų pusės, bet lygiai ji 
mano, jog turi teisę padaryti 
jiems 
Kada
reik, ministeris 
raiba apie Conventry ir Lon

dono bombardavimus, mes kai-. 
bame apie Dresdeną ir Wuerz- 
burgą”...

Taigi, matome, kaip greitai 
viskas užmirštama... Laikraš
tis ,tačiau, neužsimena, kas iš ! 
viso pradėjo 2-rąjį Pasaulinį 
Karą...

•

Prieš pat Kalėdų šventes To
ronte, Kanadoje, pasirodė nau
jas laikraštis “Tėviškės Žibu
riai”. Laikraštis daro gana ge
rą įspūdį savo dydžiu, sutvar
kymu ir patiektąja medžiaga. 
Pirmame numeryje su savo 
raštais bendradarbiauja šie au
toriai: Dr. A. Ramūnas, P. 
Klevinis, S. Sužiedėlis, Maria 
F. Yokubynienė, Vyt Kastytis, 
Pr. Alšėnas, A. Vaičiulaitis, 
Bem. Brazdžionis, Kazys Bra- 
dūnas, Vyt Tamulaits, kun. 
P. Ažubalis, Pr. Rudinskas ir, 
kit. Be to, jame telpa išsamiai m° ir paslėpimo “300 SO- 
ir gražiai paruoštas vedamasis, i vietų kilmės karo krimi- 
plati politinė ir pasaulio lietu- nalistų” nuo sovietų tei- 
vių gyvenimo i. „ . . _ "
kalbėjimas su naujai paskirtu Suomijos valdžia pasiaiš--. 
Kanadoje Lietuvos Gen. Kon- kintų. 
šulu Vyt Gyliu ir tt

Naujam lietuviškam savait
raščiui 
kloties.

Iš nutarimų svarbesnie
ji yra šie: 1) samdyti or
ganizatorių ir pravesti 
vajų; 2) LDS Seimą 
skelbti sekmadienį ir pir
madienį, birželio 4—5 dd. 
š. m. Šv. Petro lietuvių 
parapijoj, So. Bostone, ir 
3) kviesti į “Darbininko” 
redakcijos personalą vie
ną iš tremties atvykusių,

ką”.
Šiais metais LDS 

“Darbininkas” 
metų gyvavimo sukaktį. 
Taigi su tos sukakties mi
nėjimu yra jungiamas 
LDS metinis seimas. Vie
tinis klebonas kun. Pr. 
Virmauskis, LDS Garbės 
narys, jau sutiko seimui 
duoti patalpas ir globą. 
Tikimės, kad ir 
kuopa nuoširdžiai 
seimą ir sudarys 
rengti komisiją.

ir
švęs 35

LDS 1 
priims 
seimui

Maskva Puola Suomiją

Roma — Italijos žinių 
agentūra ARI skelbia, 
kad kardinolas Juozas 
Mindszenty, pagerėjus jo 
sveikatai, buvo išvežtas 
kažkur iš Budapešto kalė
jimo.

ARI yra žinių agentūra, 
teikianti žinias iš katali
kiškojo pasaulio, gavusi 
šias žinias iš Budapešto 
kalėjimo ligoninės perso
nalo, nes kardinolas bu
vęs dažnai ten atvedamas 
sveikatai patikrinti.

Kardinolas Mindszenty 
atlieka bausmę, kurią jam 
nekaltam Vengrijos ko
munistinė valdžia pasky
rė iki gyvos galvos už 
pramanytą valstybės iš
davimo nusikaltimą.

Prasidėjo Coplon-Gubitčev 
Byla

JAU ATVYKO 16,201 LIETUVIS 
TREMTINYS

Pagal D.P. įstatymą iki' Laikraštis “Sun” buvo 
šiol atvyko: Įleidžiamas per 116 metų,

metais 306 lietuviai Pardavus tą laikraštį, 
15,895 lietuviai dvylika šimtų darbininkų 

neteko darbo. Kai kurie 
išdirbo po 20, 30 metų, 

lietuvių Laikraščio “Sun” leidėjas

1948
1949

Viso 16,201
Dar vis yra _____ ..

tremtinių, neturinčių dar- Thomas W. Dewart sako, 
bo ir buto garantijų. Jiekad padidėjusios leidimo 
prašo savo tautiečių A-. išlaidos privertė parduoti, 
menkoje iškviesti juos. 
D.P. įstatymas iš 1948 
metų veiks dar 6 mėne
sius, todėl kol dar nevėlu 
rašykite darbo ir buto ga
rantijas ir kvieskite trem
tinius. Reikalingas infor-j 
macijas ir blankus Jums
United LUhuam.n Reiief Fund . kompMijos ir

Į - - - - - - - - - - - - - - -
i Amerikos Telefonų Kompa

nijos Darbininkai Grasina 
Streiku

Washington, D. C. — 
Praneša, kad Telėphone &

Helsinki, Suomija — |bių nutraukti visas sutar- 
Šiomis dienomis Sovietų tis ir Suomiją pavergti, 
Rusijos užsienio reikalų'kaip ji yra pavergusi Lie- 
ministerio pagelbininkastuvą, Latviją, Estiją ir ki- 
Andrei Gromyko įteikė >tus kraštus. Todėl kalbė- 
griežtą notą Suomijos J damas Naujų Metų proga, 
ambasadoriui Maskvai. i įspėjo savo tautą ir sakė,

Rusai kaltina Suomijos1 kad vesti«k
valdžių dėl nedraugingu-! P°llt,k» 8U Ru-

---- .sija.

New York — šią savai
tę Federaliame teisme 
prasidėjo Judith Coplon, 
buvusios Teisingumo De
partamente pareigūnės, ir 
Valentino A. Gubitčevo

16 kitų sąjunginių įstaigų 
darbininkai grasina strei
ku. Darbininkai priklauso 
CIO unijai.

A. T. Jonės, unijos vice 
prezidentas, sakė, kad or
ganizacija reikalauja pa- 

kad New York World-Te- kelti algas, sutrumpinti 
legram nupirko laikraštį mokymosi periodą ir įves-

of America, Ine.

World - Teleųram Nupirko 
Saulę

New York — Praneša,

Sovietų viršininko, byla. Sun Dabar abu laikraš. o 35 valandų darbo 8a. 
Jie kaltinami šnipinėjimu čiai yra sujungti. • ;vaitę

Praneša,Londonas — Praneša, 
apžvalga, paai- j į^umo.. Reikalauja,^ kad. Anglijos valdžia siun- 

« - ...... £įa karo laivus ir naujus
būrius į buvusią Italijos 
Rytų Afrikos koloniją E- 
ritreją, kur vietiniai tero
ristai puola italus kolonis
tus.

Suomijos prezidentas 
Juho Paasikivi aiškiai 

linkėtina sėkmingos mato, kad Sovietų Rusi- 
Pr. AL jos valdžia ieško prieka-

svetimos valstybės nau
da’.

Teismui buvo pristaty
ta slaptai įrekorduotos 
Coplon kalbos, tačiau la
bai neaiškios. Taigi teis
mas leido Coplon balsą į- 
rekorduoti dabar, kad bū
tų galima jas palyginti.

Gubitčevo gynėjas ban
do įrodyti teismui, kad 
sovietų viršininkas netu
rėjo būti areštuotas ir 
teisiamas, nes jis kaip o- 
ficialus asmuo yra nelie
čiamas.

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

šeštadienį, sausio 7 d., 1:15 po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

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

LITHUANIAN RADIO HOUR
S66 W. Broaduay So. Boston 27, Man.

Tetephonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOruood 7-1449



Penktadienis, Sausio 6, 1950 DARBININKAS i
J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS,

skaitytinas Sekmadienį, sausio 8 d.
Mylimieji Kristuje: —

Jūs jau seniai esate apsipratę su metiniais Vys
kupijos vajais palaikyti katalikų spaudai (The Pilot). 
Taip pat atsimenat, kad tai vyksta sausio mėnesį. 
Tačiau Šįmet aš turiu tą ypatingai pabrėžti. Aš rim
tai manau, kad antrąją šio šimtmečio dalį mes susi
dursime su skirtingesniais ir sunkesniais uždaviniais 
negu iki šiol.

Užsienių padėtis, krikščionybės atžvilgiu, tebėra 
rimta ir pavojinga. Žmonijos ir tautų santykiai kei
čiasi iš dienos dienon. Geležinė uždanga pastoviai 
mus klaidina. Namie mes susiduriam su organizuotu 
fanatizmu. Mokyklos vaikų susisiekimo klausimas ir 
daugelis kitų neprietelingų mums sumanymų porodo, 
iš kur vėjas pučia. Katalikų Bažnyčia visokeriopai 
yra apkaltinama ir specijalus argumentai išgalvojami 
tiems apkaltinimams įrodyti.

Jums reikia tikrųjų faktų tiems dalykams išaiš
kinti. Jūsų kaimynai ir draugai klausinėja jus apie 
tuos įvykius ir tikisi gaut iš jūs teisingą atsakymą. 
Tad aš manau, kad tokiose aplinkybėse yra šventa 
jūsų pareiga būti gerai informuotiems, nes čia jau 
reikalas Jėzaus Kristaus Tiesą apginti. Tokių infor
macijų tegalime įsigyti pas tuos, kuriais jūs pilnai 
pasitikit. Ne kitam, tik šiam tikslui katalikų spauda 
yra įsteigta.

Tad aš prašau, kad, nežiūrint kokiais kitais rei
kalais būtumėt apsunkinti, kiekviena katalikų šeima 
mūsų Arkivyskupijoj skaitytų katalikišką laikraštį 
(The Pilot). Tuo tikslu, nežiūrint, kad viskas eina 
brangyn, aš palieku tą pačią laikraščio kainą, idant 
lengviau būtų jį užsisakyti.

Su gausiais laiminimais ir linkėjimais šių Naujų
jų, malonės metų proga, lieku

Jūsų ištikimas Kristuje, 
f RICHARD J. CUSHING,

daugiausiai iš vidurinės 
Azijos stepių, nemoką ru
siškai. Tarp aziatų įmai
šyti keli tūkstančiai bal- 
tiečių, “daugiausia lietu
vių”. kurio sparčiai mirš
ta dėl nepaprastai sunkių 
darbo aplinkybių.

Gubernatorius DeverklarMXwlaii>> kiauin 
Mtkesūy

Boston, Mass. — Gub. 
Paul A. Dever, atidaryda
mas Massachuetts valsti
jos kongresą, pasakė kal
bą. Jis savo kalboje pa-j 
brėžė, kad jis nereikalau
ja naujų mokesčių ir ne
nori, kad būtų pakelti mo
kesčiai.

Gub. Dever prašė kon-; 
greso susiaurinti teismų 
galią pakeisti Statė Utili- 
ty Komisijos patvarky
mus kainų.

Bostono Arkivyskupas.

Neu York (LAIC) — i 
Lithuanian Bulletin ir es
tų bei latvių šaltiniai se-J 
niau rašė apie maskolių 
karinius pasiruošimus Pa
baltijy. Šiuo metu ir Lon
dono lenkų šaltiniai prane

ša apie maskolių įsitvirti
nimus Pabaltijy ir Lenki
joje. Detales apie Lietuvą 
nė visai sutinka su lietu
viškais Šaltiniais, bet gi 
bendri daviniai atitinka. 
Pav., lenkai teigia būk se
noji Lietuvos siena su Vo
kietija tebesaugoma ir 
kad sienai peržengti rei
kalingas specialus MVD 
leidimas, gi lietuviški šal
tiniai teigia, kad siena 
nebesaugojama, betgi ku
riai ilgesnei kelionei pa
tartina apsirūpinti MVD 
leidimu arba “komandi
ruotės” raštu.

Jau seniau yra žinoma, 
kad Saaremaa (Oesel) ir, 
Hiiumaa (Dagoe) salose į 
yra stiprios bazės rakieti-i 
nei artilerijai. Lenkiški 
šaltiniai prideda, kad ra- 
kietinių bazių tinklas eina 
visu pajūriu ligi Kara
liaučiaus ir Vamikų. Į va
karus nuo Karaliaučiaus - 
Kranz linijos niekam ne-i 
valia įžengti be MVD gen.! 
Maslovo leidimo. Aerodro
mų tinklas yra praplės
tas. Stambiausi aerodro
mai Rytprūsiuose yra Pil- 
kalnėje, Įsrutėje (kur ap
sistojo vyriausioji Sov. 
karinė vadovybė Lietu
vai), Tilžėje, Fishauzene, 
Pepline, Frydlande, Ko-

beUnidėje. Lėktuvams pa
kilti takai cementuojami, 
statomi pogrindiniai an
garai, kuro sandeliai, 
dirbtuvės.

Maskolių “Maginot Li
nija” eina nuo Dniepro li
gi Nemuno ir Priegliaus. 
Daug statoma prieštanki- 
hių kliūvinių ir įtvirtini
mų artilerijai. Piliavos - 
Karaliaučiaus ruože atlik
ti iškasimai, kurie pagili
no tėkmę ir leido Kara
liaučiun įplaukti apgadin
tam vokiškam lėktuvne
šiui “Graf Zeppelin”, kurį 
maskoliai buvo paskelbę 
“nuskandintu” prie Born- 
holmo salos. Karaliau
čiaus dirbtuves ir uosto 
įrengimus praturtino įren
gimai, atkelti iš Rostoko, 
Stetino ir Elbingo uostų. 
Ten statomi povandeni
niai laivai, pagal vėliau
sius vokiškus modelius. 
Dirba daug vokiško per
sonalo. Klaipėdos uostas 
dabar paverstas povande
ninių laivų baze: uostas 
pagilintas, daug naujų 
kariškų įrengimų. Kara
liaučiaus - Klaipėdos - 
Liepojos ruože įtaisytas 
radarinės apsaugos tink
las.

Rytprūsiuose apmokomi 
vokiškieji "liaudies poli
cijos” daliniai. Stambiau
sios stovyklos Įrengtos 
prie Įsrutės, Vėliavos ir 
Labguvos. Karaliaučiaus 
griuvėsiuose gyvena ru
sai valdininkai. Statybos 
darbus atlieka kaliniai,

Taft as ir Hoever’is
Už Fanozes GyityH

VVashington — Buvęs 
prezidentas Hoover ir se
natorius Taft ragina 
Jung. Valstybes ginti 
Formozos salą, kurioje y- 
ra persikėlusi nacionalis
tinė Kinijos vyriausybė. 
Reikalauja, kad būtų pa
siųstas US laivynas, jeigu 
tai būtų reikalas. Hoover 
ragina nepripažinti komu
nistinės vyriausybės ir to
liau laikyti teisėtą Kini
jos vyriausybe tik nacio
nalistinę; ginti ne tik 
Formozos salą, bet ir gre
timas dvi salas — Pesca- 
dores ir Hanian, Hoove- 
r’io nuomone, Formozos 
sala ir prie jos gretimos 
salos yra atramos bazės 
Pacifike, kurios- sustipri
na Japonijos ir Filipinų 
apsigynimą nuo komuniz
mo.

Žiniomis iš Formozos 
Kinijos nacionalistinė vy
riausybė salos gynybai 
vadovauti paprašiusi at
siųsti amerikietį generolą, 
kurių pavardės minimos 
gen. Eisenhoverio ir gen. 
Wedemeyer. Apie šį rei
kalą greitai pasisakysiąs 
pats prezidentas H. Tru
manas.

lUiMja ncpomuzM japmą 
Kare KaUniy

DOVANA STALINUI 
Jau Stalinas sensta — širdis išdykauja — 
Ir astma jį smaugia, kietėja tulžis; 
Visokios bakterijos nuodyja kraują 
Ir mirtiną smūgį jam ruošia vėžys.

Septintas kryželis jau peršoktas tapo. 
Kamuotis jam tenka su karčia mintim, 
Kad eina artyn prie nelaukiamo kapo, 
Kad reiks susitikt su baisiąja mirtim.

Tarsi tuo nudžiugusį pavergta liaudis 
Jam siunčia brangių dovanų vežimus, 
Nes jis savo žmones neilgai jau šaudys, 
Numiręs nė musės daugiau neužmuš.

Kol kas dar jis gyvas, dar vis prieš jį dreba, 
Ir tėvtf jį šaukia, ir saule vadin’;
Lengviau atsidus kai padės jį į grabą
Ir stums jį į žemę gilyn ir gilyn...

Bet yr patarėjų — ne žemėj Sovietų — 
Kurie tartų rusams, jei tie atsiklaus, 
Kad jau nebe eitų keliu nudėvėtu 
Ir Stalinui duotų ką nors realaus.

Kad padovanotų jam kvortą degtinės, 
Apraišiotą ilga ir stora virve,
Kad tinkamos valandos būt’ paskutinės — 
Pirmiau Kremliuje, o paskui pragare.

Degtinė, kad burliokiškai pasigertų 
Ir virvė, kad judošiškai pasikartų.

J. K.

NAUJASIS BOSTONO MIESTO 
MAYORAS HYNES PEREME

• PAREIGAS

Prisiminkim Lietuvius Invalidus

Neregius sutiko 
Norvegija. Visi 
neregiai turi ga- 

talkininkaujant

Stovyklose yra labai 
vargingai gyve nančių 
žmonių. Tarp tų vargšų 
yra nemažas skaičius in
validų, 
priimti 
lietuviai 
limybę,
BALF-ui ir L. R. Kryžiui, 
ten rasti sau ateitį. Blo
giau yra su invalidais. 
Vykstantiems į JAV-bes 
invalidams reikia pagelbi- 
nio užstato — $1,000. Ne 
visi kvietėjai gali ar nori 
tą tūkstantį dolerių uždė
ti. BALF-o organizacija 
norėtų pagelbėti visiems, 
bet jos ištekliai yra labai, 
labai riboti.

Vokietijoj turim keletą 
į šimtų invalidų. Nors IRO

Mielas kaip Tėviškė Kanados lietuvių laikraštis

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kul

tūros Draugija, vyr. redaktorius Dr. A. Šajx>ka.
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI katalikiškos dvasios laikraštis, kuris na

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

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI nuo Naujų Metų eis kas savaitė, bus di
delio laikraštinio formato 8 psl. Pirmieji num. pasiro
dys gruodžio pradžioje.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ prenumerata: Kanadoje $3, USA — $3 a- 
merikoniški, Australijoje, Pietų AĮmerikoje ir kitur 
$4 amer.

TĖVIŠKES ŽIBURIŲ redakcijos ir administracijos adresas: 
941 Dundas Street, West, Toronto. Ontario, Canada.

Tekio, Japonija — Ali- 
jantų Taryba vėl svarstė 
japonų karo kalinių klau
simą, kurie tebėra Sovie
tų Rusijoje. Rusijos at
stovai, pradėjus svarstyti 
japonų kalinių klausimą, 
išėjo iš susirinkimo.

Alijantų Taryba japonų 
karo kalinių klausimą į- 
traukė į darbotvarkę, ne
žiūrint Sovietų Rusijos 
protestų ir “pasivaikščio- • • « •jimų .

Už - suaukotus lietuviams 
tremtiniams daiktus ir aukas, 
BALF Vadovybė visiems nuo
širdžiai dėkoja lietuvių tremti
nių vardu.

Boston, Mass. — Pirma-f 
dienį iš ryto Symphony ; 
Hali įvyko naujojo Bos- ' 
tono miesto mayoro, John ’ 
B. Hynes, inauguracijos i 
iškilmės, kuriose dalyva- ; 
vo per 3,500 dalyvių. Iš i 
naujojo miesto mayoro 
priesaiką priėmė A. Teis
mo teisėjas Stanley Qua. , 
Šia proga naujasis mayo
ras pasakė inauguracinę j 
kalbą, kdHoje jis smar
kiai kritikavo savo papė- 
dininką, kad miesto ūkį 
apsunkinęs nepakeliamo
mis skolomis, kurios da
bartiniu metu siekia $17,- 
000,000 ir gresia miesto 
ūkio sugriuvimu, jeigu 
nebus imtasi priemonių 
toms žaizdoms pašalinti, i 
kas paliečia visus miesto 
gyventojuą.

Praeities skoloms pa
dengti reikėtų gana žy
miai mokesčius pakelti,; 
bet jie bus pakeiti tik' 
tiek, kiek tai bus būtina. 
John D. Hynes, nepaminė
damas vardų, daug pada
rė karčių priekaištų bu
vusiai miesto administra
cijos vadovybei ir pasiža
dėjo laikytis didžiausio ū- 
kinio taupumo, kad mies
tas galėtų lengviau išpil
dyti savo įsipareigojimus. 
Pareiškė, kad bus griež
tai kovojama su korupci
ja ir už visų miesto gy
ventojų teisių lygybę, ne
žiūrint, kokios jie bebūtų 
rasės, tautybės, ar tiky
bos.

šia proga naujasis mies
to mayoras gavo daug 
sveikinimų. Sveikino dar
bo sekretorius Maurice 
Tobin, buvęs ankščiau 
Bostono miesto mayoras,

Masachusetts valst i j o s 
gubernatorius, ir daug ki
tų žymių asmenų. Arki
vyskupas Richard J. Cu
shing, D. D. palaimino ir 
pasimeldė, kad Dievas pa
dėtų jam šiose sunkiose 
prisiimtose pareigose.

Inauguracinėse iškilmė
se dalyvavo’ ir pasitrau
kiantis mayoras J. M. 
Curiey, kuriam teko iš
klausyti daug0 nemalonių 
žodžių, pareikštų senosios 
administracijos vadovy
bės adresu.

organizacija ir šalpos į- 
staigos stengiasi tiems in
validams pagelbėti, vis 
dėlto ta pagelba nėra pa
kankama. Pav., kojos ne
tekusiam invalidui prote
zas (dirbtina koja) Vo
kietijoj kaštuoja 1,200 
DM. Vien Muncheno sto
vykloj yra 25 invalidai. 
Gaminanti protezus dirb
tuvė turi užsakymų 1,600 
invalidų. Ne tik pinigų 
stoka užkerta kelią inva
lidui įsigyti protezą, bet ir 
pačios dirbtuvės nepajė
gia tokiai daugybei inva
lidų laiku paruošti prote
zus. Karo suniokota Eu
ropa turi tiek invalidų, 
kad teks dar ilgus metus 
laukti, kol pavyks išrū
pinti galimybes jiems vi
siems tuėti dirbtinas ko
jas ar rankas.

Tiems invalidams atei
čiai susikurti duodama 
galimybė mokytis amatų, 
kuriuose jie gali būti kar
tais net geresni už be fi
ziologinių trūkumų žmo
nes.

Ir mokykloms išlaikyti 
ir invalidų gyvenimui pa
lengvinti reikalingi ištek
liai. Tie ištekliai yra gali
mi tik iš tų, kurie yra lai
mingesni, kurie yra sveiki 
ir kurie turi kasdienines 
ir pastovias pajamas. Į 
tuos ir atsišaukiam, pra
šydami atjausti reikalin
goji pagelbos.

Geriausias prisiminimas 
yra auka BALF-ui, kuris 
pasistengs savo tautie
čiams pagelbėti.

Todėl siųskite aukas: 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.
BALF Atstovybė Vokietijoje.

v •

Atvykusiųjų Rūpesčiai

PRANEŠIMAS

Pranešu visiems tautiečiams, 
vežusiems p. inž. T. J. Vizgir
dos knygas, kad jų leidėjas ir 
savininkas gyvena jau Ameri
koje: Mr. T. J. Vizgirda, 291 
D Street. Boston 27, Mass.

Malonėkite pranešti savinin
kui p. inž. T. J. Vizgirdai apie 
knygų pervežimą, už ką Jis 
Jums bus dėkingas.

Kur. V. šarka,
Grohn’o Pereinamosios 

Stovyklos Kapelionas.

S

Stabe Dėkoje Attlee
Londonas— Sovietų Ru

sijos diktatorius Juozas 
Stalinas dėkoja Anglijos 
premjerui Atlee už linkė
jimus jo 70 metų amžiaus 
sukakties proga. Tačiau 
jis labai kiauliškai pasiel
gė nepasveikinęs Mr. Att
lee, kuris sausio 3 d. šven
tė savo 67 gimtadienį.

K tai Sustreikavo

Calcntta, Indija — Pra
neša, kad apie 500 komu
nistų kalinių įvairiuose 
kalėjimuose paskelbė ba
do streiką.

Kaliniai reikalauja pa
kelti algas jų įkalinto- 
jams ir duoti jiems teisią 
pasirinkti kalėjimų pri
žiūrėtojus ir pareigūnus.

GaR KHtilmR jos- 
Paifctano Karas

I

Valstybėse. Tam tikslui yra 
renkamos informacijos apie 
kiekvieną vaiką iki 12-os metų 
amžiaus, mirusį laike vieno 
mėnesio po atvykimo. Šutei-j svarstyk, 
kiant informacijas prašoma Bus ir be 
atsakyti į šiuos klausimus: a) prantama. 
vaiko vardas ir pavardė, b) 
vaiko amžius, c) laivo pavadi
nimas ir atvykimo laikas, d) i 
ligos pradinė diagnozė, e) mi-j 
rimo vieta, f) vieta iš kurios 
išvyko į Jungtines Amerikos 
Valstybes.

Visi lietuviai naujakuriai, 
kuriuos tokia vaiko mirimo ne
laimė yra palietusi, j 
suteikti informacijas BALF-o' 
Centrui šiuo adresu: 
United Lithuanian Relief 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

Dabartiniai ateiviai lie
tuviai iš Vokietijos DP 
stovyklų, žinoma, yra at
sidūrę ir dar kartą naujo
se sąlygose: gyveno Ne
priklausomojoje Lietuvo
je, pakėlė fronto žiaury
bes, buvo Hitlerio ir bol
ševikų valdžių persekioja
mi, sulaukė Vokietijos ka
pituliacijos, gyveno DP 
gyvenimu stovyklose, ma
žiausia po mėnesį išsirai- 
tė ypatingų sąlygų Ven- 
torfo ir Grohno tranziti
nėse stovyklose ir, nespė
jus priprasti prie ypatingo 
laivų režimo, atsirado 
Naujojo pasaulio sąlygo
je. Tik, žmogau, gerai pa

ką tai reiškia! 
aiškinimų su-

naujose sąlygo-Tie DP 
ise pamažu susiorientuoja, 
i jei ir niekas iš šalies ne- 
I malonėja padėti. Besio- 
i rientuodamas jis pamato, 
kad tik jis yra savo lai
mės kalvis, kaip ir lig šiol 
jam nuo nelaimingųjų 
Lietuvos valstybės dienų

B?Ti^'ibuvo- Bet ir tu°j pagyvė
nūs tenka Įsitikinti, kad 
kai kurie, nestudijuodami

Avė Maria Valanda

Fund vietinių sąlygų, ima apsi- 
minti, perdaug savyje su
sigūžti, vieniši darytis. 
Kad būtų lengviau pakelti 
naujojo emigranto našta, 

i patartina bent savais bū
reliais burtis: žmogus (y- 
pač savas!) nuo žmogaus 
negali nutolti ir net ne
leistina nutolti. O kai jau 
tokie būreliai įsisenės, ta
da, kaip paprastai, ir kar-

Sekmadienį, sausio 8 d. 5:30 
po pietų per WMEX radio sto
tį — 1510 bus transliuojama 
apie vieną Prancūzijos kaimie
tę mergelę, Jeanne Jugan, Ma
žųjų Seserų įkūrėją. Tai įvyko,tais nepalanki aplinka ims 
1839 viename mažame Pran
cūzijos miestelyje Saint Ser- 
van, kur ji tarnavo ligoninėje, 
kaipo slaugė (nurse). Šių sese
rų itkslas rūpintis vargšais ir 
apleistais, ypač senais žmonė
mis.

pasiduoti. Gyvenimas įeis 
į tinkamesnes vežęs, ir 
reikalai geriau ims tvar
kytis. Juk šitaip ne am
žiais bus. Dar muš ir link
smoji valanda!

M. Vieškeliūnas.

• v

Bombay, Indija — Pre
miero pagelbininkas Patel 
sako, kad Indijos santy
kiai su Pakistanu taip į- 
tempti, kad dėl to gali 
kilti karas.

Todėl įspėjo tautą ir ra
gino būti pasiruošusia ka
rui.

Vilkt Mirtingi 
Tarp D.P.

prie
Ge-

Sveikatingumo skyrius
IRO Vyriausios Būstinės 
nevoje susirūpino vaiky mir
tingumu tarp D.P.,
Įsikūrę Jungtinėse Amerikos

kurie yra

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 9 V C.
Plrminlnki — Eva Markaienė,

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

Vice-Pirmininkė—B. G&lliūnienž,
8 Winfield SL. So. Boston, Mass. 

Pmt Rait — Ona Ivalkienė,
440 E. 6th SL, So. Boston, Mass. 

VlnanSų Rait — B. Cūnienė,
29 GouM SL, W. Roxbury, Maas. 

Tel. Parkvay — 1864-W 
ttdininM — Ona Slauris,

51 Tampa SL, Mattapan. Mase. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas,

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

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

antrą, antradienj menesio, 7:30 v. 
Takam. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh SL, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininke.

•V. JONO EV. BL. PABALP1NE9 
DRAUGIJOS VALOYBA

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

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

Prot. Rait. — Jonas Gllneckis,
5 thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Rait. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

IZdininkaa—Stasys K. GriganaviCius, 
•99 E. Seventh SL, S. Boston, Mase 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
cią sekmadieni kiekvieno mėnesio,

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

tės pas protokolų raitininką.
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pasaulvie, 
“The New 
praeitų me- 
laido je (er. 
kuriuo Dasi- 
dar iš kai

Būtina Remt Katalikų Spaudų
Mūsų vyriausi Dvasios Vadai, Šv. Tėvas ir Arki

vyskupas ragina platinti ir palaikyti katalikų spaudą. 
Rodos, nė raginti nebereikia, nes mes patys gerai tą 
reikalą suprantame. Tačiau einąs iš viršūnių paskati
nimas ir primena tą svarbų dalyką ir nurodo jo būti
numą, vaizdžiai statant prieš mūsų akis apverktinai 
žemą moralumo lygį, į kurį nusmuko šių dienų pasau
lio sąžinė. Melas ir kovingas prieš katalikybę nusista
tymas virto lyg normaliu pasaulietiškos minties reiš
kiniu. To antireliginio vajaus smarkiausi vadai yra 
komunistai. Jų taktika įnima visus kovos būdus: ir 
fizinį tikinčiųjų sunaikinimą, ir šmeižtų propagandą, 
ir pastangas suardyti Katalikų Bažnyčią iš vidaus, 
organizuojant ir prievarta platinant vadinamą “gy
vąją bažnyčią, kurios galva, globotojas ir tėvas yra 
Stalinas. Aršiausis bedievis organizuojąs “tikybinę” 
sektą — tai tokia anomalija bei neįmanomas nuo nor- 
malumo nukrypimas, kad nesinori tam tikėti. O bet 
gi tai faktas — komunizmo nenaudai. Tai geriausias 
įrodymas, kad komunistai prieš religiją bejėgiai. Tai 
prisipažinimas, kad tiesioginiu puolimu jie tikėjimo 
nugalėt nepajėgė: prireikė griebtis religijos pamėg
džiojimo, lygiai kaip gobšas, negalėdamas praturtėti 
pradeda padirbinėti bei falšuoti pinigus.

y
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Šv. Tėvas Pijus XII prie užmūrytų Šv. Durų, 

į kurias suduodamas tris kartus paauksuotu plak
tuku, atidaro jas.

Kultūringojo pasaulio 
spauda plačiai paminė io
Šv. Metų atidarymo iškil
mes Romoje. Ypač smulk
meniškai buvo aprašytos 
didžiausiame Amerikos, o 
gal ir visame 
laikraštyje 
York Times”, 
tu kalėdinėje 
25 d. 1949), 
naudojant ir
kurių kitų laikraščių pa
pildant, čia patiekiamas 
suglaustas Šv. Metų ati
darymo ceremonijų apra
šymas.

CEREMONIJŲ 
PRADŽIA

Praeitose kūčiose, gruo
džio 24 d., 1949 m. keletą 
minučių prieš 10 vai. rytą 
popiežius Pijus XII paliko 
savo privatų butą 3-čiame 
aukšte Apaštališkųjų Rū
mų ir privačiu keltuvu 
nusileido į šių rūmų pir
mąjį aukštą, kur iš keltu
vo išeinantį sutiko visų 
šių iškilmių tvarkytojas 
Msgr. Enrico Dante, gar
bės sargyba ir kiemo tar
nybos nariai. Popiežius 
buvo apsivilkęs įprasti- 
nais savo rūbais: baltu a- 
bitu perjuostu plačia 
juosta.

Jų lydimas atvyko į rū
bų salę, vadinamą Falda, 
kur jo laukė du kardino
lai diakonai: pirmas kard.

Tačiau ne vieni komunistai siekia sugriauti Ka- diakonas Canali ir kard. 
talikų tikėjimą. Tą pavydo ir neapykantos darbą asistentas Mercati, du a- 
keršto ryžtingumu dirba visi klaidatikiai bei ereti- paštališkieji protonotarai 
kai. Jiems urmu eina į talką visokių rūšių patentuoti ir du rūmų 
ir nepatentuoti bedieviai. Jų ginklai — šmeižtų ir juo- kurie išvilko 
dinimo propaganda. Kai kurie iš jų mano esą labai jo paprastų rūbų ir apvil- 
gudrūs: ir komunizmą smerkia, ir tikėjimą šmeižia, ko sunkiu vilnoniu rūbu. 
Bet tikrenybėje jie labai negudrūs, nes nepastebi, kad Iš čia popiežius perėjo į 
griaudami tikėjimą, jie toj srity pasirordo aiškiais gretimą salę, kur rado jo 
komunistų bendradarbiais. Gi jeigu jie tai daro žino- belaukiančius kitus de
dami, tai ne tik atodo, bet ir yra susipratę komunistų šimt kardinolų, apsiren- 
draugai.

Prieš tokį legijoną priešų, katalikų spauda lyg 
atrodytų bejėgė. Tačiau taip nėra. Nors nebegausi ir 
silpnokai remiama, ji yra išdirbusi savo poziciją, su 
kuria priešai ne tik skaitosi, bet ir nervingai niršta. 
Gi pyktis įrodo bejėgiškumą. Žinoma, turėdama tiek 
gausių ir piktų prieš save puolimų — ir iš kelių fron
tų kartu — katalikų spauda tiesiog negali į visus at
sakyti — tam ji turėtų būti bent dešimt kartų gauses
nė — tačiau ir tiek, kiek ji atlieka, pakanka jos pozi
cijai išlaikyti. Tik įsivaizduokite, susipratusieji kata
likai, kas būtų jei savo spaudos nebetektumėte? Juk 
tada bijotumėt ir į bažnyčią nueiti. Savaime siūlosi iš
vada, kad juo daugiau bedieviai smarkauja, juo uo
liau savo spaudą platinkime. Dabar tam geriausias

sekretoriai, 
popiežių iš

šėjų, vadinamų sediari, Portiko, sudarė špalerius 
tam tikroje raudono akso- (garbės rikiuotes), tarp 
mo sėdynėje, vadinamoje kurių ėjo prie Šv. Durų ši 
sedia gestatoria, atvyko į iškilminga procesija. Prie 
Sikstinę koplyčią. Šv. Durų, kur jau nuo 9

Nusileidęs iš šios sėdy- vai. ryto laukė milžiniš- 
nės, žengia keletą žings- kos minios įvairių kraštų, 
nių prie altoriaus, klau- tautų bei rasių, įvairaus 

išstatytą Šv. luomo ir profesijos žmo- 
ir meldžiasi, nių, procesija sustojo.

ceremonijų Pasiekęs Šv. Petro Ba- 
išdalina šios zilikos Portiką, kuriame

šį kartą manome atsakyti į kai kuriuos skaitvto- 
iu klausimus, kuriuos yra atsiuntę. Manoma, kad bus 
įdomu žinoti ir visiems, kurie seka šia skilti.

Vienas teiraujasi apie pirmųjų žmonių amžių. 
Sako, kad nelabai salima tikėti, io0" pirmieji žmonės 
gvvenę no keletą šimtu metu. Gal būt reikia suprasti 
anie mėnesius, o ne anie metus, o gal Mozė turėjęs 
kitoki būdą skaičiuoti žmonių metus.

Mums atrodo, metai reikia skaitvti tikrais 
metais, o ne mėnesiais. Tiesa, šventraštvįe Mozė iš
skaičiuoja nirmu iu žmonių amžių ir pa^al ji Adomas 
pravėręs 930 metu. Šernas 912, Enas — 905. Malelis — 
895. Ja rėdąs 9^ 9 Honnchas — 365. Matuzelis — 960, 
J amechas — 777 ir Noe — 950 metu. Mėnesiais skai
čiuojant išeitu labai patogus skaičius; pavvzdžiui 
Matuzelis būtu turėjęs 80 metų ir 9 mėnesius. Bet tai 
dar nereiškia, kad iau turime taip skaičiuoti. Reikia 
juk kreinti dėmesio ir i kitas šventraščio vietas. Jeigu 
skaičiuojame mėnesiais, tai visur reikia skaičiuoti, o 
taip darant prieitume prie absurdo. Paimkime porą 
pavyzdžių. Enos. turėdamas 90 metu, susilaukė sū
naus, ilgametis Matuzelis susilaukė Damecho, turėda
mas 187 metus, o Salė jau turėjo sūnų, kada jo am
žius siekė vos 30 metu. Jeigu skaičiuotumėme mėne
siais, tada išeitų, jog Enos būdamas 8 su puse metų, 
Matuzalis — 15 m. ir 7 mėn., o Salė 2 su puse jau tu
rėjo pirmgimį. Su Matuzaliu pusė bėdos, bet su Sale 
tikrai būtų juokinga, jei skaitytume tėvu, kada šis 
teturi vos pustrečių metų amžiaus pluoštą. Taigi mė
nesiais Mozės metus negalime skaičiuoti. Beto. pats 
Mozė kitose vietose mini mėnesius ir mėnesiu dienas, 
pav.: “antrame 600 Noės metų mėnesyje”, “septinto 
mėnesio 27 dienoj”. Iš to galime susidaryti vaizdą, 
jog Mozė metus skaitė metais, kurie turi 12 mėnesių, 
o mėnuo mažiausiai 26-27 dienas. Tokiu būdu, belie
ka priimti tikrąją metų reikšmę, kada eina kalba apie 
pirmųjų žmonių amžių.

T. Dr. Klemensas Žalalis, O.F.M.

piasi prieš 
Sakramentą
Tuo tarpu 
tvarkytojai 
procesijos dalyviams di- yra Šventosios Durys, Pi-
džiules degančias žvakes, jus XII liesa, aukšta fi- 
Šv. Tėvas trumpai pasi- gūra, baltais liturginiais 
meldęs prieš altoriuje iš- rūbais, nusileidžia nuo 
statytą monstranci joje sėdynės, kurioje buvo ne- 
Šv. Sakramentą, užgiedo- šamas, pažengęs kelias 
jęs “Veni Creator”, kelia- pakopas Portiko laiptais,

pagal Šv. Metų atidarymo 
tradiciją yra popiežiaus 
asistentai.

Greitai Šv. Tėvas pasi
kelia ir kardinolų diako
nų, Canali ir Mercati, ly
dimas prisiartina prie už-

mas: “Aš noriu įeiti į Ta
vo namus, Viešpatie”. 
Sikstinės choras į tai at
sakydamas vėl gieda: 
“Aš noriu nusilenkti Tavo 
Šventajai Bažnyčiai pa
gerbdamas Tave”.si, paimdamas ir pats de- pasikelia prie Šventųjų prisiaruna pne uz- *gančią papuošt* žvakę, Durų, kurios yra užmūry- mūrytų šv Durų. Po * Ja” SkX

kurią jam įteikia kard. tos. Prieš jas sustoja. trumputes pertraukos pa- nau suP?a«a 
itOTin,c{ nrio duoda žvake, kūną laike KU į bv. uuns, iana. aiCanali, kaipo tikėjimo Atvykusį popiežių prie___ . verkite vartus, nes Dievaskaipo tikėjimogūsių bažnytinių iškilmių Canali,

rūbais. Čia popiežius bai- liepsnos ženklą, ir užima, Portiko vartų, sveikino
gia apsirengti liturginiais yiet4 sėdynėje. kartoolas Tedesc h i n i, Canali paima paauksuotą
iškilmių rūbais, o tuo tar- PROCESIJA Iš SIKSTI- jkaiP° Sv- Petro Bazilikos „„a?

- NES PRIE ŠV. DURŲ Italijos
i Procesija is Sikstinės, t

kiti popie- kurioje dalyvauja Šv. Ko-
__ - . v. . -. Ilegijos nariai — kardino-.

i Vos popiežiui spėjus ap-lai> arkivyskupai vysku. 
sirengti,_ Msgr. Enr. Dan- paį įr kįįj popiežiaus pa-; 
te davė ženklą pradėti lydo^į, pasuka į dešinę

pu dar kitoje gretimoje1 
salėje, vadinamoje Salai 
Ducale, laukė 1 ‘
žiaus palydovai.

procesiją.

TYLI EISEN A 
Į SIKSTINŲ

Iš čia i

rankose, kardinolui diak. 
Mercati ir iš kard. diak.

verkite vartus, nes Dievas 
su mumis”. Choras atsa
ko: “Kuris suteikė stip
rybę Izraeliui”.

POPIEŽIUS GRĮŽTA 
PRIE SAVO SOSTO

Po to popiežius, grąži
nęs kardinolui plaktuką, 
paima žvakę ir, sugrįžęs 
prie savo kėdės, stovi. 
Tuo tarpu ceremonijų 
tvarkytojas, Msgr. Dante 
duoda ženklą išversti mū
rą, kuris tuojau visu lui
tu išvirsta į Šv. Petro Ba
ziliką ant tam tikrų užpa
kalyje ratukų, su kuriais

Tęsinys 5-tame nusl.

T- plktuką, kurį jam pado-
• kataiikų

pranešė sidabriniai trimi- darbininkai. Iš palengva 
f j pakėlęs ranką suduoda

i juo į šv. Durų vidurį, iš- 
CEREMONLJOS PRIE tardamas lotyniškus ritu- 

ŠV. DURŲ alinius (apeigų) žodžius:
Pasiekęs Šv. Duris, Pi-, “Atverkite man teisingu

mo vartus”. Sikstinės 
iš anksto pa- choras giedodamas į 
.......... , kurios juos atsako: “Kai aš pro 

iš anksto pa- juos įeisiu, išpažinsiu sa- 
Šaliavo nuodėmes Viešpačiui”. 

Šv. Tėvas vėl pakėlęs

nuo šios koplyčios durų ir jus XII atsisėda šalia jų mo 
nusileidžia Scala Regia, čiam jam i 

i tai yra karališkais laip- rengtoje kėdėje, 
tylioje eisenoje,'tais. Dvasiškai, išsirikia- čia jam 

laikotarpis. Tarp Naujų Metų pasižadėjimų tevyrau-į kurios tylą kiek drumstė(vę dviemis eilėmis prieš dengta baltu šilku. :____ .
katalikų tik garsai po kojomis ir'viena kitą, pradedant tų jo iš vienos ir antros pu- 

spaudą, daugiausiai vajaus metu — per visą sausio rūbų šlamėjimas, Šv. Tė-Iplačių laiptų pasieniais sės atsisėda kardinolai ranką suduoda plaktuku 
K. vas nešamas dvylikos ne-1 iki Šv. Petro Bazilikos Canali ir Mercati, kurie į šventąsias Duris, tarda-

ja viens svarbiausiųjų: platinti ir remti

mėnesį.

Marija Pečkauskaite

Mergaitės Kelias
Mergaitės asmenybė

Tokiais smukimo laikais, palaidumo bak
terijos tartum ore skrajoja. Šimtai pagundų 
kiekviename žingsnyje. Seniau mergaitės ne
kaltybę saugojo šeima, tvirta tradicija, — 
šiandien tos apsaugos dažniausiai nebėra. 
Jaunimas yra paliktas savo paties globai ir 
turi pats save saugoti. Kova yra sunki, bet 
ir pergalė garbingesnė.

Kad ta pergalė būtų pasiekiama, turite 
būti atsargios ir su knygomis. Jos gali be
galo daug pagelbėti arba pagadinti. Esu 
skaičius vieną liūdną tikrą istoriją apie vie
ną Tirolio mergaitę. Ji buvusi dora ir gera. 
Atsiradęs žmogus, kuriam ji patikus ir kurs 
norėjęs ją sugundyti. Jis viliojęs ją viso
kiais būdais — saldžiais žodžiais, dovano
mis, karštais prašymais. Bet ji vis laikėsi 
tvirtai. Tuomet jis ėmęs siuntinėti jai kny
gas per jos drauges, taip jas parinkdamas, 
kad jos pamažu sunaikintų jos gėdos jaus
mą ir pažadintų aistrą. Ir pagaliau mergai
tė pasidavė viliotojui ir žuvo.

Tad, jei skaitydamos kokią knygą pajusi
te raustančios, meskite ją tuojau, suvaldžiu- 
sios nesveiką smalsumą. Tai visuomet išeis 
jūsų naudai.

Skaitytina knyga be gero vertingo turi
nio turi dar turėti gražią formą. Veikalo ak
cija sumaniai ir sklandžiai supinta, charak
teriai tikri, kalba graži. Visa tai lavina mū
sų skonį. Skaitydamos knygas kad ir gero 
turinio bet menkos formos, gadiname savo 
estetinį skonį.

Poezija ir beletristika negali būti vienin
telis mūsų dvasios maistas. Kas nori pra
plėsti savo dvasios horizontus ir vispusiš
kai išsilavinti, tas turi skaityti įvairaus tu
rinio knygas: religines, filosofines, istorines, 
kelionių aprašymus, kritikas, poeziją, bele
tristiką. Jos visos turi atitikti anksčiau mi
nėtąsias sąlygas. Labai patartinos yra di
džiųjų žmonių biografijos, ir atsiminimai 
vyrų bei moterų, kurių gyvenimas yra ver
tas minėti. Juos skaitydami, mes iš tikrųjų 
esame tokioje, draugijoje, kuri gali mus 
“nuvesti toliau”.

Dabar klausimas: kaip reikia skaityti? 
Yra žmonių, tikrų knygų ryjikų, kurie per
skaito po kelias knygas per dieną. Aišku, 
kad toks skaitymo būdas yra netikęs. Kad 
skaitymas atneštų naudos, reikia skaityti iš 
lengvo, stengiantis įsigilinti į veikalą, viską 
gerai apmąstyti, gražesnes vietas pakartoti, 
padaryti kiekvienos knygos apyskaitą. Ką ji 
man davė? Kodėl patiko ar nepatiko? Kas 
joje gera ir kas bloga? Visam tam reikia lai
ko, reikia mokytis galvoti. Dėl to knygų 
ryjikai dažniausiai visai nemoka mąstyti.

Būtų dar geriau, kad perskaičiusios kny

gą, raštu atsakytumėt į tuos klausimus. 
Raštu formuluojamos mintys visada geriau 
susitvarko galvoje, tiksliau aptaria dalyką 
ir ilgiau pasilieka atmintyje.

ŽOLYNŲ IR MERGAIČIŲ ŽIEDAI

Tarp Forsterio pasikalbėjimų su jaunimu 
vienas yra ypatingai gražus. Noriu jį čia pa
pasakoti.

“Darželis anksti pavasarį, kovo mėnesy
je, ir darželis vasarą — koks skirtumas! Ko
vo mėnesyje nieko jame nėra, tik juoda, 
mėšlais įtręšta žemė; viduryje riogso pilkai 
žalias rožių stiebas, o aplink — pajuodę, nu
liūdę rūtų krūmeliai. O vasarą? Garbanotos 
rūtos lyg miškas žaliuoja; rožių krūmas, vi
sas nubertas žiedais, stovi lyg graži pasi
puošusi mergaitė ir skleidžia aplink save 
malonų kvapą”.

Ar jūs kada esate mąstę, koks meisteris 
yra tas rožių krūmas, kuris iš trąšų moka 
padaryti tokius puikius žiedus? Iš juodos ne
švarios žemės jis moka iščiulpti syvų savo 
kvapui ir spalvoms. Į jo puikius žiedus be
žiūrėdamas ir jo kvapą beuostydamas, kas 
galėtų pasakyti, kad jie yra kilę iš tokių 
biaurių daiktų?

Arba pažiūrėkite į žibuoklę. Iš kur tas 
malonus kvapas ir ta graži, švelni spalva? 
Iš pilkos žemės! Kiekvienas augalas, galima 
sakyti, yra dirbtuvė, kurioje žemės dalelės 
yra perdirbamos į žiedus.

Šita augalų galia — paversti biaurius 
daiktus gražiais žiedais — mums žmonėms 
padaro gėdą. Rožių kvape niekas nepastebi 
nė mažiausio žemės kvapo. Mūsų veidas turi 
būti mūsų rožių žiedu. Mūsų žemė — gyve
nimas. Mūsų siela turi perdibti biaurius 
daiktus į gražiausius, turi rūpintis, kad visa, 
kas mums gyvenant atsitinka, pavirstų žie
du, pilnu kvapo ir meilumo.

Bet kiek žmonių to visai nesupranta! Vi
sas pyktis, nemalonumai, kurių kasdien gy
venime pasitaiko, tuoj neapvaldyti, nesu
tramdyti pasirodo jų veide. Iš kur ten gali 
atsirasti žiedas ir kvapas? Tokiuose žmo
nėse nėra nieko daugiau, tik žemės kvapas 
ir pilkos negražios spalvos.

Tačiau visi gyvenimo nemalonumai yra 
geriausia medžiaga, iš kurios galima surink
ti daug jėgų, kad įsigytume žiedų ir kvapo. 
Kaip jie moko žmogų valdytis, kaip lavina 
kantrumą!

Galiu įsivaizduoti mergaitę, kuri, kai ją 
ištiko didelis nemalonumas, yra dar meiles
nė ir giedresnė, kaip visados, norėdama per
dirbti žemės kvapą į rožių žiedą. Religijos 
kalba tai vadinas “apgalėti šį pasaulį”.

Žmonės į ją bežiūrėdami gal tuomet pa
sakys: “Šiandien ją bus ištikęs didelis nema
lonumas. Tai galima visados pastebėti, nes 
tuomet ji dar geresnė ir dar meiliau šypsosi. 
Ji turi tą didžiausią galią — blogį perdirbti 
į gėrį, — ji yra tikras žmonių žiedas”.

(Bus daugiau).
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GIRDĖTI LIETUVIU 

KOLONIJOSE *
BRIDGEPORT, CONN.

Praeitą penktadienį vakare 
įvyko parapijos choro metinis 
Kalėdų vakarėlis, į kurį visi 
nariai atsilankė, klebonas kun. 
J. V. Kazlauskas ir vikaras 
kun. V. Pranskietis. Choristės 
labai gražiai prirengė valgius. 
Vakarienė buvo pradėta malda, 
kuriai vadovavo kun. klebonas. 
Taipgi klebonas pavaišino ir 
jaunimą. Choras įteikė choro 
vedėjui A. Stanišauskui gražią 
dovaną, už kurią jis buvo cho
rui labai dėkingas. Vakarui pa-| 
sibaigus, jaunimas skirstėsi: 
sau linksmai namo. Chore jau 
dalyvauja ir tremtiniai, bet 
manau, kad jų atsiras jame 
dar daugiau ir prisidės prie 
parapijos choro.

Ką tik neseniai atvyko iš 
tremties Daktaras Gasiūnas su 
šeima. Ponia Gasiūnienė yra 
artistė dainininkė, kuri Lietu
voje yra daug koncertavusi. 
Tad ir mūsų kolonija turės kuo 
pasidžiaugti. Ateityje pamaty
sime.

gimę, lietuvėmis norime ir mir
ti”. Kitatautės moteris, buvu
sios atsilankiusios viešniomis į 
šį pobūvį sakė: ‘‘kad lietuvės 
moterys skonio ir grožio pa
jautimo atžvilgiu negalima pa
lyginti su kitų tautų moterims. 
Garbė Lietuvėms moterims” — 
jų žodžiais.

Tenka pažymėti, 
jos daugumoje yra 
gimusios moterys, 
darbavo šiam salės 
p. Anelė Tūbinis 
Kelminskas.

Buvo jumoro valandėlė, ku
riai vadovavo Margarita Zalec
kis ir Ona Kisielius, kurios 
gražiai ir sąmoningai pasirodė. 
Be to, dar padainavo keletą 
lietuviškų liaudis dainelių. Ka
lėdų diedukas — Ona Urbonas 
— visas dalyves ir svečius ap
dalino kukliomis dovanėlėmis. 
Šio pobūvio rengimo komisi- 
jon įėjo: draugijos pirmininkė 
Anelė Haugalas. Julė Pravora 
ir Julė Merkevičius.

Garbė Rolyoke Šv. Kazimiero 
Moterų Draugijai, kuri kelia 
lietuvių vardą kitų tautų tarpe.

Jonas Pilvelis.

kad rengė- 
jaunos, čia 
ypač pasi- 
išpuošimui 

ir Aldona

Buvęs Lietuvos operos daini
ninkas J. Butėnas lankėsi mū
sų kolonijoje, kur atlankė A 
Stanišauską. Ateityje jis 
mus palinksminti Lietuvos 
dies ir klasine muzika.

žada 
liau-

Parink® Drabni
Tremtiniams

jauVietinis ALT skyrius 
pradeda rengtis prie Lietuvos 
minėjimo vasario 16 d., kuri 
pramatoma šeštadienį, vasario 
18 d. Apie tolimesnę eigą šio 
sumanymo pranešime vėliau. O.

NOLYOKE, MASS.

Gardner. Mass.. lietuvių 
lonijoje š. m. gruodžio 3 ir 4 
dd. buvo įvykdyta drabužių 

' rinkliava, kuri davė gražių re
zultatų. Buvo surinkta vyr. ir 
moteriškų rūbų viso 900 svarų. 
Rinkliavą organizavo susidaręs 
drabužiams rinkti komitetas, į 
kurį įėjo Alex Uiski. Jonas 
Vaičaitis ir Petras Mulevičius. 
Rinkliavai pritarė vietos visuo
menė uoliai paremdama aukų 
rinkėjus.

Vykdant rinkliavą daug pa
sidarbavo A. Nakutis, A. Uis
ki ir A. Krasauskas, 
mi automobiliais rinkėjus 
gyventojus ir neimdami už 

į jokio atlyginime?.
BALF-o Centras, gavęs 

širdingai 
visuomenei, 
Komitetui,

ko-

Šv. Kazimiero Moterų 
Draugijos Veikla

Šv. Kazimiero Moterų Drau
gijos valdyba, žinodama, kad 
jos narėms būtų neįmanoma 
Kalėdų švenčių proga viena ki
ta asmeniškai aplankyti ir su j 
šiomis kilniomis šventėmis pa-s 
sveikinti, gruodžio 20 d. suruo-! 
šė pobūvį - kavutę savo klu-:nnktus ^drabužius, 
bo patalpose. Šio pobūvio tiks- dėkoja v»ardnerio 
las buvo ne tik pareikšti viena Rinkimo
kitai šv. Kalėdų ir ateinantiems rinkėjams ir visiems prisidėju- 
Naujiems Metams linkėjimus. s,ems ar Ui darbu- ar RU818ie- 
bet ir prisiminti lietuviškus pa-:kimo Priemonėmis, ar aukomis 
pročius. savo mylimas mamy-'Prie šios rinkliavos įvykdymo, 
tęs. Tuo tikslu vakarienei buvo' Surinkti drabukla‘ artimiau- 
paruošta lietuviška kavutė. [siu laiku bus Europon

Kalėdų švenčių proga salė • tremtiniamK- 
buvo gražiai išpuošta lietuvis-1 
komis spalvomis ir užrašais.' 
kaip antai: ‘Lietuvėmis esame-

vežioda- 
pas 
tai

su

BALF-o Centras,
105 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Amerikos Jūros laivyno bazėje Yokosuka 
vienos Japonų katalikiškos mokyklos, kuri yra 
globojama šios bazės jūrininkų, vaikai. Jūrininkai 
jiems išmoka kalėdinėms dovanoms pinigus laike 
šios mokyklos vizito.

ir padeklamavo apie 10 eilė-* Sutvirtinimo sakramentas su- 
raščių. Vaikų. pasirodymas da-' teiktas 77.
rė labai mielo įspūdžio. Ne! Švč. Jėzaus Vardo Draugija 
vienas iš senųjų gyventojų,' metus baigė su 239 nariais, iš 

;dar Lietuvoje gimęs ir augęs, kurio 21 priklauso jaunesniųjų

kartos žmonės, gimę ir augę 
Lietuvoje.

Kai kurie skaičiai, palyginus 
juos su 1948 metų skaičiais, 
džiuginantys. Anais metais bu- 

vargiai galėjo paslėpti graudų kuopai. Draugija savo metinę, vome sulaukę tik 32 naujagi- 
susi jaudinimą. Į "

Daug džiaugsmo vaikučiams Devynioms 
padarė Kalėdų senelio atneš- bus įteiktas 
tos dovanėlės. Parodyta dar ir žius, kuzis 
filmą. Be kita ko, matėme nu- vienam nariui, kuris per išti- 
filmuotas, kiek anksčiau buvu- sus metus bent kas mėnuo pri- 

___ _ * sias iškilmes, suruoštas prie ėmė Šv. Komuniją, 
mokyklos, atidarymo paminklinės lentos’ Sodaliečių brolija pabaigoje 

visiems kariams, dalyvavu-' metų turėjo 160 narių, 
siems paskutiniame kare.

Paskui linksmintasi.
j čiai, vyresniųjų vadovaujami, 

žaidė ir dainavo. Kartais atro
dė, kad stebi Lietuvoje buvu
sią mokyklos iškilmę...

Buvo visai netikėta, kai vai-
’kučiai, kiekvienas po visą glė
bį, atsinešė kun. dr. L. Mende- 
lio paruoštų dovanų. Už tai 
vaikučiai salėje apsupo savoj

................... sugiedojo 
Jam džiaugsmingai ir trukš-

[šventę švęs sausio mėn. 8 d.
"■----- •----- dešimtims

ištikimybės kry- 
suteikiamas

narių

kiek-

mių, o mokyklos vaikučiai pe
reitais metais padidėjo 40.

R®m kitę tuo® profMlJonalus ir bis 
Dienius, kurie savo skelbimais remia 
*DaH>lnmką**.

Naujieji Metai mokslais. Per Sv. Mišias pasi-'
Pasinaudodamas paskutiniu keisd*1™ giedojo i

šv. Tėvo dekretu, kun. klebo- ’ ir bažnyčios chorai.
nas suruošė nakties pamaldas ..................
Naujiesiems Metams sutikti, j Vaikų Eglutė

Pamaldos prasidėjo Šv. Va-' 5 vai. po pietų rinkomės į 
landa 11 vai. vakare. Žmonių parapijos salę vaikų eglutės 
pilna bažnyčia. Tiesa, arti pu- iškilmių pasižiūrėti. Eglutę 
sės buvo nelietuviai. ruošė šeštadienio lietuvių mo-

Lygiai 12 vai. iškilmingas kykla.
šv .Mišias aukojo kun. dr. L. Atsiskleidus uždangai, pama- 
Mendelis, kuriam asistavo jo tėme visus šios mokyklos vai- 
padėjėjai. Savo pamoksle kun. kučius; apie 40, susibūrusius 
klebonas linkėjo susirinkusiems apie savo eglutę. Mokyklos ve- 
visokeriopų Dievo malonių, vi- dėjas pristatė savo mokinius Globėją ir

ragindamas naujuosius me- svečiams, trumpai papasakoda- Jam ^ugsnungaz u «uas- 
su Jėzumi pradėti ir su mas apie tos mokyklos 
vienybėje 
jis dėkojo

1

Pradžios mokykloje paskuti- 
Vaiku-'nę pereitų metų mokslo dieną’ 

buvo 214 mokinių, 101 berniu
kas ir 113 mergyčių.

Pagalios gedulo skaičius: iš, 
savo bažnyčios į amžinojo po
ilsio vietą palydėjome 40 savo] 
brolių. Tai daugiausia senosios

Juozas Karinta
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Limoeinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktų.

I

pasilikti. Taip dėkojo’ visiems jos rėmėjams.iv,lio! Klm- Uellonas ^užmir- 
už gausų atsi- ypsė kun. dr. L. Mendeliui, ku-;“ * vyresniųjų: šie galėjo at-

Į sigaivinti jo paruoštais gėri
mėliais. Aš ir sakau: “Klebone, 
visos išlaidos, tur būt, Jums iš
viliojo iš kišenės kokią šimti-' 
nukę!” Kun. dr. L. Mendelis 

.nusišypsojo tik mostelėjo ran- 
I ka, tarytum būtų pasakęs: 
“Kad tik būtų jos užtekę!”...

Visi skirstėsi patenkinti ir 
dėkingi. Iškilmė buvo suruošta 

j Tremtinių Draugijos rūpesčiu. 
l" • Daugiausia triūso tam padėjo 

išleisti pirmąjį adv A ir c Surdokas
kuris pasirodys _________

sus
tus
Juo
pat
lankymą ir džiaugėsi, kad to- ris sudaro šiai mokyklai tiesiog 
kis gražus būrys pirmą naujų puikias darbo sąlygas.
metų žingsnį daro bažnyčioje.

Naujųjų Metų dieną kas va- dų giesmes, padainavo
landą ligi 1 vai. po pietų baž-' tautines dainas, atliko 
nyčioje buvo šv. Mišios 6U pa- tautinių žaidimų (su dainomis)

Vaikučiai pagiedojo 4 Kalė- 
kelias 
keletą

Kultūros Žurnalo AIDŲ Platininio Vajus Vaterbury, Conn.
Mokslo, literatūros bei meno T. Pranciškonus Waterburio 

ir visuomeninio gyvenimo žur- lietuvių, kaip GARBES LEI- 
nalo AIDŲ platinimo vajus DEJŲ vardu, 
Waterbury, Corni. gruodžio 5- Aidų numerį, 
11 d. praėjo su dideliu pasise- spaudoje sausio mėn. 1950. 
kimu. Sąmoningųjų VVaterburio lie-

Tėv. Justinas Vaškys. O.F.M., tuvių ir jų klebono kun. J. Va- 
Tėvų Pranciškonų 
las, vesdamas 
rapijoje Nek. 
dienį gruodžio 
čioje iškėlė

t

Žinios apie parapiją 1949 m.

Teko patirti šitokių žinių a- 
pie šv. Alfonso parapiją 1949 
metais.

Tais metais mūsų bažnyčioje 
pakrikštyti 63 naujagimiai ir 2

provincijo- lantiejaus, parapijos kunigų ir 
Šv. Juozapo pa- kitų visuomenės vadų pasišven- 
Prasidėjimo tri- timo, energijos ir duosnumo 
5-8 d., bažny- dėka JAV atidarytas naujas
didelę spaudos kelias į krikščioniškai tautinės suaugę. Katalikiškų santuokų 

reikšmę katalikybės ir lietuvy- kultūros atgimimą. j (šliūbų) buvo 16, mišrių —
bes išlaikymui. Gruodžio 11 d. 
per visas* Mišias T. Justinas 
Vaškys kalbėjo apie katalikiš
kojo kultūros žurnalo Aidų ro
lę lietuvių religiniame ir tauti
niame gyvenime ir prašė visų 
sąmoningųjų Waterburiečių už
siprenumeruoti ir paremti lie
tuvių kultūros žurnalą Aidus.

Aidų reikalu gruodžio 11 d. 
buvo sušauktas ir platintojų 
susirinkimas. kuriame buvo 
svarstomi keliai, kaip VVater- 
bury sėkmingai pravesti Aidų 
platinimo vajų. Specialiai su
šauktame Federacijos skyriaus 
susirinkime spaudos ir Aidų 
reikalu kalbėjo kompozitorius 
ir Federacijos skyriaus pizin. 
A. Aleksis, Tėv. Justinas Vaš
kys, Dr. V. Šmulkštys, Dr. A.] 
Vasiliauskas, Ateitininkų pizm. ] 
Brazauskas ir kun. kleb. J. Va-' 
lantiejus. Klebonas išreiškė di
delį savo džiaugsmą, kad Tėv. ‘ 
Pranciškonai pasiryžo leisti 
JAV kultūros žurnalą Aidus,’ 
kurie lietuvių tautinės sąmonės 
gaivinami ir lietuvių suvienimui 
turės nepaprastai didelės reikš
mės. Remdamas Aidus, kleb. 3. 
Valantiejus pats užsisakė žur
nalą 20 metų ir skatino visus 
savo parapijiečius visomis iš
galėmis remti šiuo metu vie
nintelį tautinės kūrybos žurna
lą Aidus.

Waterburiečiai, kure remia 
kiekvieną religinį, tautinį 
kultūrinį veikimą, duosniai 
rėmė ir kultūros žurnalą 
dus. Bažnyčioje per rinkliavą 
Aidams surinkta virš $300. Kai 
kurie Waterburiečiai ir stam
biomis aukomis parėmė žurna
lą. Trumpu metu prenumeratų 
surinkta apie 50. Aidus užsipre
numeravo visi parapijos kuni
gai: kun. Valantiejus 20 metų, 
kun. V. Ražaitis penkiems me
tams, kun. A. Cebatorius ir 
kun. J. Dilion. Turime vilčių 
Waterbury surinkti virš 100 
Aidų prenumeratų.

Waterburiečių duosni para
ma Aidams įgalins jų leidėjus

ir 
pa- 
Ai-

-r ■ ■ ■ ■

Amerikos Lietiniu Gyveninę Vnizduose Psnatysite 
Skaitydami Laikraštį 

“LIETUVIŲ DIENOS”
“LIETUVIŲ DIENOS” — naujas iliustruotas Amerikos lie

tuvių laikraštis, kuris pirmoj eilėj stengsis skai
tytojui duoti paveikslų iš Amerikos lietuvių gy
venimo.

■‘LIETUVIŲ DIENŲ” pirmas numeris išeis sausio 15 d., 
1950 m. ir tuo tarpu eis kas mėnuo 24 puslapių 
amerikoniškų magazinų formato.

“LIETUVIŲ DIENOS” duos įdomių straipsnių ir žinių iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo.

“LIETUVIŲ DIENOS” bus prieinamos net ir angliškai 
skaitantiems lietuviams, nes jos turės ir dalį 
anglų kalboj.

LIETUVIŲ DIENOS” eis vietoj “Kalifornijos Lietuvio”, 
kuris toliau nebeišeis.

‘LIETUVIŲ DIENAS” redaguoja JUOZAS VITENAS, bu
vęs “Žiburių” leidėjas ir redaktorius, o leidžia 
ir administruoja ANTANAS SKIRIUS, buvęs 
“Kalifornijos Lietuvio” leidėjas ir redaktorius. 

“LIETUVIŲ DIENOS" metams kaštuoja visame pasaulyje 
$3.00. Vienas numeris susipažinti siunčiamas 
nemokamai.

“LIETUVIŲ DIENŲ” adresas — 9204 So. Broadvvay, Los 
Angeles 3, Calif.

/

PAMATYK FORDĄ TV
KAY KYSER

Ketv. WBZ-TV Ch. 4. 9 p,m.

PAMATYK... IŠGIRSK... 
ir PAJUSK skirtumą 

pas savo FORDO DYLERĮ

\ V

Vienas iš puikių karų 
mažesnės kainos srityje

<
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T
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įth a tu+uffe

Baltos padangos su extra mokesčiu.
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Sv. Metų Atidarymo Iškilmės Sv. Petro Aikštėje
Pradžia 3-čiame pusi.

tuojau pašalinamas iš 
ten.

Tada keturi šv. Petro 
atgailautojai plauna šv. i 
Durų slenkstį, jų rėmus 
ir šluosto baltos drobės 
gabalas; tiesia po juo kili
mus ir deda raudonas pa
galvėles. Tuo tarpu Šv.! 
Tėvas atkalbėjęs trumpą 
maldą, atsisėda savo kė-j 
dėje. Choras gieda džiaug
smo himnus.

Pijus XII vėl palieka 
savo kėdę ir nešinąs kai
rėje 
žvakę, o dešinėj paauk
suotą kryžių 
ant pagalvėlio, 
slenkstyje ir, 
mitrą, užgieda 
eilutę giesmės ‘Te Deum’, 
kurią toliau tęsia Siksti- 
nės choras. Pats pirmasis 
pro šventąsias Duris įeina 
popiežius, o paskui jį po
romis kardinolai, arkivys
kupai, vyskupai ir kiti ti
kintieji, kiek jų sutalpina 
erdvi šv. Petro Bazilika.

Tuo pačiu metu didysis 
šv. Petro Bazilikos bron
zinis varpas giliais galin
gais garsais skelbia Mies
tui ir Pasauliui Šventųjų 
Metų 
darni 
nųjų

rankoje degančią

klaupiasi' 
Šv. Durų j 
nusiėmęs į 
pirmąją

j

t

I

Atidaręs trimis plaktuko smūgiais Šventą
sias Duris ir nuplovus jų slenkstį, popiežius Pijus 
XII, apsuptas, bažnyčios dignitorių, klūpo be tija- 
ros (popiežiaus mitra) ant Šv. Durų slenksčio ir 
užgieda “Te Deum”, ir tuo būdu atidaro Šventuo
sius 1950 Metus.

pradžią ir banguo- j---------------------------------------------
sklinda viršum se-j choras, diplomatai, kurių 
ir naujųjų Romos tarpe buvo ir Lietuvos at-

• vŠv. Tėvas grįžo į Pieta 
koplyčią, kur buvo išreng-

rūmų ir pagaliau susilie- i stovybės sekretorius prie tas iš sunkiųjų iškilmių 
ja su 400 kitų Romos baž-Įšv. Sosto 
nyčių varpų garsais į vie
ną galingą gaudimą.

CEREMONIJOS BAZI
LIKOS VIDUJE

Bazilikos viduje vyko 
jaudinančių ceremonijų. 
Šv. Tėvas su gausingais 
palydovais pagarbinęs Šv. 
Sakramentą, buvo neša
mas in sedia gestatoria— 
sėdynėje per visą bazili
ką prie Išpažinimo alto
riaus. Iš čia jis suteikė 
palaiminimą Urbi et Orbi
— Miestui ir Pasauliui. Jo 
laiminimas ir sudvasintas 
žvilgsnis darė nepaprastą 
įspūdį minioms, 
nenukreipdamos 
žvilgsnio plojo ir šaukė 
(nors tai nėra įprasta 
bažnyčioje) ‘Viva ii Papa’
— tegyvuoja popiežius.

VYSK. P. BCCYS IR 
AMERIKIEČIAI

Iškilmingoje procesijoj 
bazilikoje dalyvavo popie
žiaus kiemas, kilmingųjų 
ir šveicarų gvardija, kuri 
atkreipia visų į save dė- W1SC- 
mesį savo 15 amž. hale-J 
bardomis (ginklais baro-!Boston’ Mass- 
kinio stiliaus), konsistori
jos advokatai, Sikstinės miera j Chicago. III.

I

kurios 
nuo jo

Mes Pasiilgstame Dievo

jais, atėjo į Nazaretą ir buvo

Dr. B. Paulius, O. P.

jiems klusnus.” (Luko 2:51).

“Jis (Jėzus) iškeliavo su

Dėkoja "Darbininkui" 
Už Prisiųstus 1950 Mėty 

Kalendorių
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: 

Rev. John J. Skalandis, Lovvell, Mass...................
Felix Šlapelis, Rochester, N. Y..............................
Mrs. Eva Viltrikis, Oakville, Conn.........................
Antanas Kaminskas, Nevvark, N. J........................
L. Grablauskas, Nevv Britain, Conn. ..................
Benis 'Černauskas, So. Boston, Mass. ..................
Paul Masiulis, Jamaica Plain, Mass. ..................
Frąnk Liutkevičius, So. Boston. Mass.

lAnna Kowal, S. S. Pittsburgh. Pa.........................
\k. Pacevvic, Wilsonville,, III. ..................................
Magd. Petkevičienė, Dorchester, Mass. 
P. Kavalauskas, Chicago. III......................................
Mrs. P. Glughdas, Chicago, III..................................
Anastazija Baužinskienė, Brooklyn, N. Y.
K. Kudzma, Waterbury, Conn..................................
Jonas Aidukonis, Norvvood, Mass..........................
Mrs. VVilliam Gedrim, Brighton, Mass................
Juozas Andrius, South Boston, Mass. .................
Rev. J. Klimas, Shamokin, Pa.................................
Mrs. Petronella Rasimas, Scranton, Pa...............
Mr. P. Mikolenas, Phila., Pa......................................
A. Molis, South Boston, Mass. 
Jonas Kapcius, Tacoma, VVashington 
Rev. Simon Saulenas, Brockton. Mass. ............
M. Strakauskas, Amsterdam, N. Y.....................
J. Andrickis, Waterbury, Conn. ..........................
A. Bacvinskas, Pittsburgh, Pa.................................

St. Lozoraitis. 
Amerikiečiai — Msgr. 
Francis J. Brennan 
Philadelphijos ir 1 
VVilliam J. Dohenv, C.S.C. 
ir kiti. Toliau daugybė 
vyskupų, kurių tarpe bu
vo ir mūsų žymus tautie
tis, vysk. P. Būčys; arki
vyskupai, patriarchai ir 
kardinolai, 
į kelias žymesnes 
kos 
vas prie jų altorių prieš 
Šv. Sakramentą pasimel-: 
dė.

Iškilmės baigėsi Šv. Tė-Į 
vo jo palaiminimu. Po tol

Mielasai Skaitytojau:
Šventoji Nazareto Šeima yra kiekvienai krikščio- 

nišksft šeimai idealu ir pavyzdžiu. Ta šeima susideda 
tiktai iš trijų asmenų: šventasis Juozapas toje šeimo
je yra teisingas vyras; darbštus, rūpestingas šeimos 
išlaikytojas. Šventoji Marija yra tobula moteris; ma
lonės pilna, kukli, nuolanki, gailestinga. Jaunuolis 
Kristus yra dieviška asmenybė; tikras Dievas ir tik
ras žmogus, ramybės Kunigaikštis, skaistybės mylė
tojas; aukščiausis ir tobuliausis jaunimo idealas, did
vyriškas žmonijos Atkūrėjas.

Šventoji Šeima gyveno Nazareto miestelyje kuk
liai, taikingai, pamaldžiai. Visi trys Šventosios Šeimos 
nariai bendrai darbavosi, bendrai valgė, bendrai mel
dėsi. Sulaukę švenčių jie visi keliavo į Jeruzalės šven
tovę melstis. Kai švenčių apeigoms pasibaigus, 12 me
tų berniukas Jėzus pasiliko Švento Rašto žinovų ir 
daktarų tarpe šventovėje, rūpestingos savo motinos 
paklaustas: “Sūnau, kodėl čia pasilikai, atsiskirda
mas nuo mūsų?” Jėzus jai į tai atsakė maloniai, bet 
rimtai ir pamokinančiai: Manęs ieškodami Jūs ture-i 
jote žinoti, kad aš privalau būti ten, kur mano Tėvo 
dalykai yra svarstomi”.

Tas dieviško berniuko Jėzaus atsakymas duoda 
mums dvejopą pamoką: 1) mes privalome Dievo daly
kus, tai yra Dievo garbę ir mūsų sielos išganymą į- 
vertinti daugiau net negu mūsų gimdytojų pageida
vimus ir 2) norėdami atrasti Jėzų, mes privalome jo 
ieškoti ne tarp mūsų giminių ir pažįstamųjų, bet — Charles Matulis, Worcester, Mass..........................
Šventovėje, tai yra Katalikų Bažnyčioje. Marija su Michael Lukis, Sr., No. Weymouth, Mass. ..........
Juozapu atrado berniuką Jėzų šventovėje. “Ir Jis iš- Mrs. B. Macey, Phila., Pa.............................................
■keliavo su jais, atėjo į Nazaretą ir buvo jiems klus- Jurgis Janickas, Stoughton, Mass...........................
nūs”. Dr. B. Paulius, O. P.ĮMrs. Apalinia Tomashunas, Phila., Pa..................

Mrs. Agnės Thompson, New York, N. Y. ..........
Mrs. Anna Kokuciones, Pittsburgh, Pa. ..............
Br. Luomanas, Welland, Ont. Canada ..................
Mrs. Anna Munson, Pittsburgh, Pa. ...................
Gertrude Checkanouskas, New Britain, Conn. .
L. Zardeckienė, Hyde Park, Mass. .....................
St. Mockus, Dorchester, Mass. ............ .................
Bernice Syrtowt, Racine, Wis....................................
Pranas Petrauskas, Chazy, N. Y.............................
Z. Juknis, Ontonagon, Mich........................................
P. Arlauskas, Webster, N. Y........................................
V. Burdulis, Worcester, Mass....................................
Zigmas Jegalevičius, VVestfield, Mass. .....
Steponas Agentas, Linden, N. J................................
Kostantinas Baltrukonis, Phila., Pa.......................
Frank Yonusaitis, Newton Falls, Ohio 
Mrs. Constance Berunitis, West Phila., Pa.........
Sisters of St. Casimir, Baltimore, Md..................
Mary Kurtinatis, Cle Elum, VVash.
Mrs. Paizis, Northampton, Mass. ..........................
Anthony Reidman Auburn, Maine ........................
Antanas Vieskalnis, Woodhaven, L. I., N. Y. 
Jnas Mišeikis, East Haven, Conn..............................
Marijona Starkus, Kearny, N. J..............................
Mrs. Joseph Manikas, Hartford, Conn.
M. M. Stankevičius, Waterbury, Conn..................
Z. Sabaliauskas, Rumford. Maine ...........................
M. Kripas, Hartford, Conn.........................................
Eleanor Stumbris, Binghamton, N. Y. ..................
Mrs. Ludwiga Dudavage, Minersville, Pa. 
Juozapas Lukša, New Haven, Conn......................
Anthony Sedaras, Warehousc Point, Conn. 
Mrs. A. Tutkus, Phila., Pa. ....................................
Jonas Petrulis, Nevv Rockford, N. Dakota .........
Edward Ciočys, Providence, R. I..............................
K. J. Strarinskas, Pittsburgh, Pa..............................
J. Narkevičius, Cambridge, Mass............
Victor Antanavich, VVorcester, Mass. ..............
Stanley Rutkauskas, Phila., Pa..............................
Stasys Vanagas, Newark, N. J..................................
Abinas Pusvaskis, Litchfield, N. H. 
Mr. Gudulevičius, Hartford, Conn. ........................
Ona Gečienė, Hartford, Conn. ...............................
O. Kaunietis, Hartford, Conn. ................................
A. Kriksciūnas, Hartford, Conn..............................
J. Vaičiulis, Hartford, Conn. ..............................
J. Kavaliauskas, Hartford, Conn. ..........................
Vincas Bajoras, VVaterbury, Conn. .........
P. Grina, Lavvrence, Mass. 
Vladas Slikas, Rochester, N.
L. Stoškus. Brighton, Mass. 
D. Jonikas, Brighton, Mass. 
P. Zajauskienė, Quincy, Mass. 
Adam Driznis, Scranton, Pa. 
J. Stankevičius, Dorchester, Mass. 
Mr. T. Placzarkis, Rumford, Maine
M. Mikutis, Cicero, III. ..............................
Mrs. Joseph McKay, Kinderhook, N. Y. 
Julius Hamošiūnas, Watertown, Mass.

Nuoširdžiai dėkojame už paramą.
“Darbininko” Administracija.
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rūbų ir vėl aprengtas jo 
įprastaisiais. Palydėtas 

t iš j kilmingųjų, šveicarų 
kun. Į gvardijos iki jo privataus 
" keltuvo, kuriuo pasikėlė į1 

Vatikano Rūmų 3-jį aukš
tą.

Iškilmės tęsėsi 1 vai. 35 
min.

Sako tose iškilmėse da
lyvavę lietuviai, kad toje 
apie 40,000 minioje Šv. 
Petro aikštėje prašnekus 
lietuviškai, tuojau atsi
rasdavo kalbančių lietu
viškai ir tai iš įvairių pa
saulio kampų.

. I

Procesija ėjo, 
bazili- 

koplyčias, kur šv. Tė-

Sakramentą pasimel-

J. L-kas.

Gruodžio 18 d. š. m. iš Vo-! Denisovas, Bronius 
kieti jos laivu “General Haan” I wood, Mass.

Nevv Yorką išvyko
jviai tremtiniai:

ie,
Alrichienė, Zuzana

sha. Wisc.
; ’ Alrichas, Petras i

I į Nor-

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

šie lietu-' Dovidaitis, Vincas, Janina, 
Rasa, Kęstutis į Detroit, Mich. 

į Gaškienė, Julija į Chicago, 
j Keno-1 niinois.

Gudaitis. Antanas. Petronėlė, 
Kenosha, i juozag jonas j Chicago, III.

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin
gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 
stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, į 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis:1 
6 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

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

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 Wesf Broadway So. Boston

Šiuomi siunčiame $................. ir prašome atsiųsti

mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Vardas ....
Adresas *•••••••• •• •« •••••••• • • •« • •••>»• • • •••••••• •••»<

►J

i Jasiukaitis. Jonas, Veronika 
Andriulionis. Antanas į So. į Cicero, III.

i Jonaitis, Petras į Brooklyn, 
Biknevičius. Liudas.. Kaži- N. Y.

Juknevičienė, Jadvyga, Dalia 
' i Avon, Ohio.

Juozapavičienė, Mėta, 
das j Chicago. III.

i Kalvėnas, Henrikas
go. III.

■ Klovas, Boleslovas
v Mass.

Į Klupsas, Stasys į
mond, Mass.

i Lelijonas, Petras į
Illinois.

Liutkevičius, Juozas į Chica
go, III.

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

Meksrunienė. Teodora į Chi
cago, III.

Meksrunas, Juozas į Chica
go, III.

Melynis. Petras, Viktorija į 
Chicago, III.

Navickas. Antanas į Bethle- 
hem. Pa.

Orvidas. Adolfas, Brigitas į 
Cicero. III.

Rozanskas, Balys, Janina, 
Danutėj Kmgwood; West Vir- 
ginia.

Rulys, Petras, Emanulela į 
Chicago. III.

Algir-

i

27. Mass.

i

i

Chica-

Athol,

S. Rich-

Chicago,

Kniupis, Juozas į Hartford.; 
Conn.

Kondrortas, Juozas. Roza į 
Buckland, Conn.

Lauzinskaitė, Adelė į Wash. 
Caounty, Vermont.

Markevičienė, Antanina į E. 
Chicago, Indiana. .

Mašiotas, Jonas, Veronika,} 
Gražina j Brooklyn. N. Y.

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

Potkaitis, Albinas į Rockvil- 
le, Conn.

Sirvydas. Algimantas į Dės 
Moines. Iowa.

Širvidienė, Bronė į Dės Moi
nes Iowa.

Slavinskas, Mečislovas, Ri
čardas į Brooklyn, N. Y.

Valiukas. Vytautas, Salome-Į 
ja į Chicago. III. -

Vebeliūnas. Apolinaras į 
Woodhaven, N. Y.

Venzlauskas. Stefa į Wood- 
mere, L. I.. N. Y.

Venzlauskas, Birutė j Plats- 
burg, N. Y.

Vilnonytė, Ona į Elizabeth, 
IN. J.

Viliaudas. Salys j Elizabeth, 
N. J.

Vialiaudienė, Marija į Eliza
beth. N. J.

Žitkevičius, Pranas, Janina, 
Eduardas į Chicago. III.

Augulis, Alfonsas į Chicago, 
Illinois.

Dulinskas, Vytautas į Det
roit, Mich.

, \ Girdvainis, Napoleonas j 
Mile., Michogan.

Karka. Halina j Chicago, III. 
Matvekas, Leonas, Stase į 

Plano, III.
Ruokis, Juozas į Chicago, III. 
Tamošaitis, Stasys į Moline, 

Illinois.
j Urbakevičius, Vytautas į Chi- 

Auburn, cagO mįnois.

Amster-

i

Bronius į Cam-

Rimutis, Gra- 
į Chicago, III. J

Seduikis. Mykolas. Elena.1 
Michalina, Mykolas, Emilie į 
Dorchester, Mass.

Sketerytė, Marija į So. Bend, 
Ind.

Skrebunas, Jonas į Chicago, 
Illinois.

Tarvainis, Vytautas į Det
roit, Mich.

Vacbergas Petras į Chicago, 
Illinois.

Vainauskas, Liudvikas, Feli
cija į Cambridge, Mass.

Vanagūnas, Stasys, Stase, 
Ramūnas. Stasys, Arvidas j 
Chicago, III.

Vasinauskas, 
bridge, Mass.

Vienazinskis, 
žiną, Vytautas

Virpša, Stasys į Chicago, III.
Adomaitis, Kazys į Chicago, 

Illinois.
Alkevičius, Petras į Detroit, 

Mich.
Andriušaitienė, Elzbieta į O- 

maha, Nebr.
Brazauskas. Juozas į Chiter- 

den, Vermont.
Federavičius. Kazimieras į 

Felton, Pa.
Gabalis, Juozas į Philadel- 

piha, Pa.
Kulvinskas. Kazys. Elena, 

Klaudijus į Chicago, III.
Lungis, Antanas į Newark. 

N. J.
Mockus, Jonas į Lafayyette. 

La.
Petrauskas.

Palmira į
Poskus, 

ter, N. Y.
Vaskys,

Rūta. Arūnas. Virginija į Bal
timore. Md.

Venskus, Jonas, Luiza. Albi
nas į Auburn. Mass.

Pleikytė, Marija į 
Mass.

Ziausys, Pranas į 
dam, N. Y.

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

Dzemedzionas, Jonas į West- 
field, Mass.

Graužinis, Jonas į VVorcester. 
Mass.

Juška, Jonas į Rochester, N. 
Y.

Vladas, 
Honiestead, 

Augusta į

Vytautas,

Juze, 
Pa. 
Roches-

Į
Albina,

Y.

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

| reiga.
Prof. M. Krupavičius, 
Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto Narys.
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DĖMESIUI!

na-
pa-

kui, Daukanto krautuvėn arba 
kelbonijon, ir tie daiktai bus iš 

ALRK Naujos Anglijos Fe- jūsų paimti ir atiduoti tremti- 
deracijos apskričio skyriams niams, kuriems jie reikalinga, 
pranešimas. Visų skyrių pirmi-j 
ninkai raginami kuo greičiau
siai prisiųsti savo antrašus ir 
pirmininko vardą pavardę aps
kričio valdybai. Siųsti sekančiu 
antrašu B. Jakutis ar A. Dau
kantas 187 Webster avė., Cam
bridge, Mass.

Pirm. A. Daukantas
Rašt. B. Jakutis.

Praeitą savaitę aukavo dra
bužių tremtiniams šie asmenis: 
p.p. Gražuliai iš Arlingtono ir 
p.p. Urbonai aukavo drabužių 
ir maisto siuntinį. Sutkai iš 
Somerville prisidėjo prie siun- 

įtinių tremtiniams pinigine au- 
ka. Visiems aukotojams nuo- 

iširdus ačiū.

I------ *• Prieš kiek laiko p. O. Mar- 
I cinkevičienė, griūdama susilau
žė ranką. Dabar sveiksta 

sausio 8 durnuose. Linkime greitai 
para-; sveikti.
kvie- 
daly- 
kitus
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SHENANDOAH IR MAHANOY 
DOVANOS BALF-ui

Sekmadienį, gruodžio 18 d., 
vakare parapijos svetainėje 
mokyklos vaikučiai pastatė

CAMBRIDGE. MASS.
LDS 8 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį,
š. m., 1:15 vai. po pietų, 
pijos svetainėje. Valdyba 
čia visus narius ateiti ir 
vautk Taipgi kviečia ir
įsirašyti į LDS organizaciją.

B. Jakutis, gražų veikaliuką “Ieškant Ka- 
______________ ; ledų Džiaugsmo”. Seselės mo

kytojos labai gražiai prirengė 
j vaikučius šiam pasirodymui. 
Į Svetainė buvo pilnutėlė žmo
nių. Kitiems teko net stovėti. 
Malonu matyti, kad geros va- 

I _ ...

18 d. 
jau- 

Kan-

Sekmadienį, gruodžio 
mūsų parapijos įžymus 
nuolis, dainininkas p. A. 
trimas šventė savo gimtadienį.
Šia proga jam surengtos vai
šės, kuriose dalyvavo jo drau-1 lios Cambridge lietuviai, įverti- 
gai. Sveikiname p. A. Kantri- na ir remia, kas sava ir lietu- 
mą ir linkime daug dar pana- viška, sveikintinas cambridžie- 
šių linksmų gimtadienių. ■ čių pasirodymas.

i -------
randa-; Visiems “Darbininko” skbity- 
Vokie- toajms jūsų Cambridge kores

pondentas, linki laimingiausių 
j Naujų Metų. A.

Daukanto krautuvėje 
si p. Kaučiui laiškas iš 
tijos. Prašome atsiimti.

D.

LOVVELL, MASS. — D.L.K. Vytauto klubas buvo surengęs didžiulę Kalėdų eglutę Lo- 
wellio lietuvių vaikučiams. Iš kairės į dešinę stovi: D.L.K. Vytauto klubo pirmininkas Jo
nas Rusas, Šv. Juozapo parapijos klebonas kun. Jonas Skalandis, Kalėdų diedukas Pranas 
Rusas, Jonas Verseckas ir Petras Saulėnas. Dalyvavo apie 250 vaikučių, kurie 'džiaugėsi 
gražiomis dovanomis ir programa. Nuopelnas priklauso D.L.K. Vytauto klubui, kuris iš sa
vo iždo padengė išlaidas. Vyt Ramanauskas.

BROCKTON, MASS. HORfOOD, MASS
mieste, prieš 
metų, įsikūrė 
ateiviai. Jie

Šiomis dienomis p.p. S. F.; 
Bartkai, susilaukė pirmagimio 
sūnelio. Sveikiname p.p. S. F. 
Bartkus ir jų naujagimį sūne
lį. F. Bartkienė yra duktė p.p. 
J. B. Žilių. Kaip teko patirti, 
p.p. J. B. Žiliai šiais metais 
susilaukė net tris anūkėlius, 
sveikiname.

MANCHESTER, N. H.

Šiame 
dešimtis 
lietuviai 
Bocktono priemiestyje — Mon-j 
tello. Dabar Montello yra dau-' 
gumoje lietuvių gyvenimas 
miesto kvartalas. Čia yra lie
tuvių R. Kat. parapijos bažny
čia, mokykla, kelios lietuvių 
organizacijos bei klubai, įvai- ’ 
rios įmonės ir krautuvės. Nū
nai šią lietuvių koloniją papil
do naujai atvykstantieji lietu- 

kitų

kelias- 
pirmieji 

būrėsi

LDS 74 kuopos metinis susi
rinkimas 
sausio 8 
Kemešiu 
avė.

_________ Svarbu visiems nariams da- 
Cambridge Federacijos 16 gyvauti, nes turėsime lyg ir 

skyrius šiuo tarpu yra susirū- šeimynišką susirinkimą, kur 
Yra bendrai pasitarsime bėgamai- 

daug atvykusių tremtinių, ku- siais reikalais. Be to išsirinksi- 
rie pradeda įsikurti. Jiems rei- me kuopos vadovybę 1950 me- 
kalinga visokie baldai, kaip an- tams. Kadangi visi kuopos na
tai: vartotos lovos, stalai, kė-Iriai sumoka iš kalno už laik- 
dės, pečiai ir panašūs. Kas tu- raštį “Darbininką”, tai šiame 
rite tokių atliekamų daiktų, J susirinkime galėsite tai atlikti, 
prašome pranešti p. A. Zavec-

pinęs tremtinių šelpimu.

r OtL pastatymo paminklų 
Atsilankykite pat 

Gate Citv Monument Co.
GRANITE MEMORIALS

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

Norintieji pas mm atvykti, telefonue- 
k;te Nathua 4251. Traneportacija 

dykai, nežiūrint. kad nepirktumėte.
I

D

2)

3) 
*)

•*»)

įvyks sekmadienį, 
d., 3-čią vai. po piet, 
namuose, 122 Lake

čia 
kun. 

ir tautiniai

Eu-

ku- 
Pr. 

susi-

Visiems nariams yra žinoma, 
kad LDS leidžia savo laikraštį 
“Darbininką”, tad visi LDS 
nariai yra spaudos platintojai, 
kuri šiais laikais yra taip la
bai reikalinga. Kviečiame na
rius atsivesti ir kandidatų kuo
pai, kad padidintume mūsų šei
mynėlę.

Kuopos Vadovybe.

DIDELĮ KONCERTĄ 
rengia 

LIETUVIAI TREMTINIAI 

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

MAIN STREET, BROCKTON, MASS.

PROGRAMA:
Juzė KRIŠTOLAITYTĖ iš Worcester, Mass., koloratūri
nis sopranas, Vilniaus Operos solistė.
Henrikas KAČINSKAS iš So. Boston, Mass., IJetuvos 
Valstybes Dramos aktorius.
Juozas ŠA LUCKĄ, bas-baritonas, solistas.
BROCKTONO TREMTINIŲ CHORAS, vadovaujamas 
p. Jurgio STRAZDO.
BROCKTONO TREMTINIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRU
PE, vadovaujama p. Reginos ŠPOKEVICICTES.
Solistams akomponuoja p. O. FALCON-BREIVAITE,— 
r. oe'.tono lietuviu radijo pusvalandžiu vedėja. 
Koncertas skiriamas tremtinių geradariams pagerbti. 
Pelnas skiriamas tremtiniams šelpti.
Maloniai kviečia visus atsilankyti.

RENGĖJAI.

viai iš Vokietijos bei 
ropos kraštų.

Naujai atvykusieji 
riasi vietos klebono 
Strakausko
pratusių lietuvių patsangomis. 
Dauguma tremtinių atvyko dė
ka NCWC organizacijos. Atvy
kusiais rūpinasi tremtinių gi
minės, j 
tremtinių komitetas bei patys 
tremtiniai. Daugelis vietinių 
lietuvių yra tikrai reto nuošir
dumo ir artimo meilės pijonie- 
riai. Tarp daugelio Brocktono 
lietuvių patrijotų pažymėtina 
Vlado ir Paulinos Baniuliu šei
ma, 44 Battles St., Brockton, 
Mass., kuri nemaža tremtinių 
būrį pasitiko Bostono uoste ar
ba Bostono geležinkelio stotyje 
ir atvežė į Brocktoną, suteik
dami jiems jaukią pastogę sa
vuose namuose arba pas gerus 
pažįstamus. Savo patyrimu, 
pažintimi, asmeniniu patarna
vimu jie teikia pagalbą ne vien 
savo giminėms 
miems, bet ir visai 
miems žmonėms. Jei 
šventusių žmonių 
USA lietuvių tarpe 
tai tremtyje tebevargstantieji 
broliai viri galėtų sau ramiai 
tik laukti į USA išvykimo ei
lės. J. Š.

Sekmadienį, sausio 8 d., 9
vai. ryte Šv. Vardo draugijos 

I narių intencija bus atnašauja- 
įmos Šv. Mišios, laike kurių visi 
j nariai priims Šv. Komuniją. 
Po Mišių bus bendri pusryčiai 
ir įvyks metinis susirinkimas.

Klebonas kun. F. E. Norbu- 
jtas ir kun. A. P. Janiūnas, Šv. 
Į Vardo draugijos dvasios vadas' 
. ragina, kad visi parapijiečiai 
bendrai tą dieną eitų su savo 
šeimomis prie Šv. Komunijos. 
Ypač dalyvaukime visi Šv. 
Vardo nariai šv. Mišiose, nes 
tą dieną bus priėmimas ir nau
jų narių.

Dvasios vadas kun. A. P. Ja
niūnas ragina, kad 
jos vyrai atvykę 
priklausytų prie 
draugijos ir būtų

me bei platinsime katalikiškus 
laikraščius ir knygas, mes bū
sime tvirti prieš Katalikų 
Bažnyčios ir savo tautos prie
šus ir nepateksime į jų klaidi
nančias pinkles, kokias mums 
komunistai ar kitokie bedieviai 
spendžia (stato).

Tad visi katalikai šiais Šven
taisiais 1950 metais tikrai pa
rodykime, kad esame ištikimi 

'katalikai, tikri Kristaus karei
viai ir Lietuvos sūnūs bei duk
terys. Žvalgas.

Philadelphijos arkivyskupija, mybė. Jo artimiesiems reiškia- 
kuriai priklauso Shenandoah ir me užuojautą. 
Mahanoy City parapijos, neda
rė bendrų rūbams rinkti vajų.' 
Todėl šios dvi parapijos savo 
iniciatyva surengė atskirus va
jus, kurie davė gražių rezul
tatų. Shenandoah, Pa. surinko 
4490 svarų drabužių, ir Maha
noy City — 3230 svarų.

Drabužiai jau gauti BALF-o 
Centraliniame Sandėlyje. 
Mahanoy gautos siuntos labai 
gerai supakuotos, taip, kad 
pakeitus adresą, jos tinka toli
mesniam siuntimui į Europą.

Visų šelpiamųjų vardu 
Į F-as dėkoja Klebonams 
i P. C. Česnai ir kun.
Karaliui, jų kunigams 
rams ir kitiems veikėjams už 
rinkliavų organizavimą, o taip 
pat visiems duosniesiems auko
tojams už parodytą gailestin
gumą ir artimo meilę, vykdant 
rinkliavas.

Kitos parapijos prisidėjo prie 
rūbų, avalinės ir muilo rinkimo, 
vykdant bendrą Katalikų va-j 
dovybės vajų. Iš surinktų iš
teklių BALF-as gaus iš NCWC 
atatinkamą kiekį drabužių, a- 
valinės ir muilo. Gerybės neati
dėliojant bus pasiųstos lietu
viams tremtiniams.

BALF-o Centras.

LAfRENCE. MASS
Greitai prabėgo Šv. Kalėdos, 
jau pradedame 1950-tus ne

ilgai pasiliks at-

BAL- 
Kun.

J. A. 
vika-

Gendruta Levenavičienė, ižd. 
globėja Ivana Bukauskienė. Li
gonių lankytojos: Monika Kar- 
bauskienė ir Matilda Bekerienė. 
Maršalka Magdė Mikenienė. 
Susirinkimas baigėsi su visų 
narių pasiryžimu naujam veiki
mui šiais metais. M. D.

ir 
tus. Tačiau 
mintyje tos gražios bažnytinės 
Kalėdų apeigos, kalėdinės gies- 

, i mės, kurios buvo giedamos Šv.
i Pranciškaus parapijos choro ir 
solistų. Garbė priklauso vargo
nininkui Algiui Šimkui už cho
ro išlavinimą ir jam vadovavi
mą.

Per šv. Kalėdas ir Naujus 
Metus parapijos kunigai svei
kino parapijiečius ir dėkojo už 
suteiktas kalėdines kunigams 
dovanėles. Naujųjų Metų rytą, 
po 8:00 ir 9:30 pamald. metu 
klebonas kun. P. M. Juras pa- 

jdarė metinę parapijos atskaitą, 
kuria parapijiečiai labai įdo- 
mavosi. Klebonas pranešė, kad 
šiuo tarpu parapija skolų netu
ri ir jau turi pinigų $46,000 su 
kaupu. Šis pranešimas džiugi
na kiekvieną nuoširdų kataliką.

Kunigai iš sakyklos skelbė, 
kad šiuo tarpu eina katalikiš
kos spaudos vajus ir kiekvie- 

turi užsiprenu- 
katalikišką 

i kp. nariai 
skaitytojai 
klebonijoje 

pirm. F. A. 
Tenney St. 

kiekvienam pa-

nas katalikas 
meruoti bet kurį 
laikraštį. LDS 70 
bei “Darbininko” 
galite užsimokėt 
arba pas kuopos 
Krancevičių, 15 
Mes su noru 
tarnausime atsinaujinant pre
numeratą, arba užsiprenume
ruojant bet kprį pageidaujamą 
katalikišką laikraštį, taip pat 
priimsime LDS nario mokestį.

Anglų kalbos pamokos pra
sidėjo sausio 4 d. š. m. Morrill 
Memorial Library suaugusiems 
ateiviams. Pamokos yra 
madieniais ir trečiadieniais 
7 vai. iki 9 vai. vakarais.

Visi turėtų pasinaudoti
Vardo mokomis, kad išmokus anglų 

įkalbos ir taipgi gavus daugiau 
žinių apie pilietybę.

visi parapi- 
iš tremties 
šv.

ištikimais
geri bičiuliai, parapijos | Kristaus kareiviais. Paklausy-

kime savo dvasios vadų ragini
mo ir visi, kaip vienas, prisi
rašykime prie Šv. Vardo drau
gijos.

pir- 
nuo

pa-

bei pažįsta* 
nepažįsta- 
taip pasi- 
susirastų 
daugiau,

Tą pačią dieną po Rožan
čiaus pamaldų 3:30 vai. p. p. 
įvyks LDS 3-čios kuopos meti
nis susirinkimas. Visi nariai 
yra kviečiami dalyvauti ir atsi
vesti naujų narių prisirašyti. 
Prisirašiusieji gaus gerą kata
likišką laikraštį “Darbininką”, 
du kartu 
“Darbininkas” 
nių ir gerų 
skaitytojams, 
tremties lietuviams 
proga įsigyti gerą katalikišką 
laikraštį “Darbininką”.

I

Lapkričio 21 d., 1949 m. mi
rė A. Bartulis, gyv. 132 Park 
Terrace, Waterbury, Conn. Ve
lionis buvo ilgametis “Darbi
ninko” skaitytojas.

Tebūna jo vėlei amžinoji ra-

W|

Šv. Vardo draugijos metinė 
puota įvyksta sekmadienį sau
sio 8 d.; 8 v. Šv. Mišiose daly
vaukime visi skaitlingai.

F.A.K.

W. J. ChfeMm
GRABORIUS 

“AsmenHkas Patarnavimas** 

SS1 Smith St, 
PROVIDENCE, D. I.

Te!ephon« 
Ofiso: Dexter i«o2 

Namų: PI. I2M

Albert HMter
Pirmiau — Pope Optieal Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums iMgsaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 2M 
Tel. D-1M4 

207 PARK BULDING 
Worcester, Masa. 

275 Main St, Webater, Masa.

Mirė Jezavitas
Gruodžio 27 d. mirė Vladas 

Jezavitas, 60 m. amžiaus, gyv. 
24 Austin St. Palaidotas iškil
mingai gruodžio 29 d. iš Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos baž
nyčios Highland kapinėse.

< Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Jezavitienę (Saviliony- 
tę) ir 5 dukteris, visos gyvena 
Nonvoode.

Darbininko" Sieniniai 
1950 Kalendoriai

išeinantį savaitėje, 
teikia daug ži- 

straipsnių savo 
Atvykusiems iš 

bus gera

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

šia puikūs paveikslai. Kalendoriuje sekmadieniai ir 
šventadieniai pažymėti raudonomis skaitlinėmis, pas
ninkai — žuvelėmis. Kiekviena diena pažymėta šven
tojo vardu. Kaina 40c. Norintieji užsisakyti, prašome 
nedelsti, nes nedaug jų teturime. Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas”, 366 W. Broadway, So. Boston 27, 
Mass.'

nį

Estella Sykes, adv. Benja
mino Sykes, gyv. 125 Bond St., 
žmona, po sunkios operacijos 
sveiksta. Linkime stiprios 
sveikatos.

Tad yra visiems 
apsidrausti savo

Antradienį, sausio 10 d. 7:30 
vai. vakare įvyks LRKSA 81- 
mos kuopos metinis susirinki
mas. Visi nariai kviečiami da
lyvauti ir užsimokėti prievoles 
(duokles), taip pat atsiveskite 

j ir naujų narių prisrašyti prie 
Susivienymo. Prie LRKSA ga- 

tli priklausyti ir maži abiejų ly
čių kūdikiai.
gera proga
sveikatą ir gyvybę ligoje ir 
mirties atveju pašalpą gauti. 
Ypatingai tai svarbu atvyku- 
siems iš tremties lietuviams 
apsidrausti ligos ar mirties ne- 

| laimės atveju, kad turėtute, 
'kas jums suteiktų pagalbą.
Į Norintieji prisirašyti prie L. 
R. K. Susivienymo Amerikoje 
atvykite antradienį vakare į 
Šv. Jurgio lietuvių
svetainę, kur gausite patarimų 

‘apie mokestį ir naudą, kokią 
teikia priklausymas prie Susi
vienymo. Jeigu mes visi kata
likai priklausysime prie katali
kiškų organizacijų ir skaitysi-

parapijos

Padėka
Širdingai dėkoju dėdei Adol

fui Viškeliui, gyv. Nonvoode, 
kad padėjo man atvykti Ame
rikon iš DP stovyklos Vokieti
joje ir pirmaisiais mėnesiais 
rūpestingai mane globojo bei 
lepino savoje pastogėje.

Dėkingas Adolfas Žygas,
Bloofield Hill, Mich.

W ATER8URY, CONN.
Sausio 1 dieną 1-mą vai. po 

pietų įvyko Rūtos Moterų 
Draugijos susirinkimas seno
sios mokyklos patalpose. Susi
rinkimas buvo skaitlingas, nes 
tai pirmas šiais metais susirin
kimas, kuriame buvo padaryta 
visų metų veiklos pranešimas 
ir šiems metams užėmė vietas, 
valdyba, kurion įeina: pirmi
ninkė Marcelė Digimienė, vice- 
pirm. Veronika 
fin. raštininkė 
nė, protokolo 
Liaudinskienė, 
Griškauskienė,
dė Griškauskienė,

Z'ikauskienė, 
Morta Žailskie- 

rašt. Uršulė 
padėjėja Ona 
iždininkė Mag. 

duoklininke

ĮSIGYKITE VOKALĄ IS LIETUVOS PARTIZANŲ VEIKLOS 
VYTIS IR ERELIS

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

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

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

DARBININKAS
866 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

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

IR ERELIS”.

Vardas

Adresas

. PARAMOUNT CLEANERS ILAUNDERERS |
Vienintėliai Brocktono Dry Cleaners su Mothproofing

Patarnavimu
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) x 

Marškiniai gražiai išplaunami
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME $

Offisas ir Plant Krautuvė $
560 Warren Avė., 766 Main St.
Tol. 736 — BROCKTON, MASS. — Kampas Grove St. j
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šeimos šventės sekmadienyje.
Sekmadienį, 8 v. r. eis prie 

šv. Komunijos- ir šv. Vardo 
Draugijos narni.

IŠ TARYBOS 8KY1IAIS 
SUSIRINKIMO

ŽINUTES
Koncertai. Šv. Petro parapi

jos choras vadovaujamas muzi
ko J. Kačinsko, uoliai rengiasi 
prie koncertų. Pirmas šių kon
certų įvyks sausio 29 d., 3 vai. 
p.p. Gavan mokyklos salėje.

Slaugių mokykla. Šv. Elzbie
tos ligoninės slaugių mokykla 
jau dabar priima kandidates 
mokyklon, kurioj mokslas pra-

DAKTARAI

Tel. AV 2-4026

J. Repshls, MJ.
Lietuvis Gydytojas

495 Columbia Boad 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mase.

Ofiso Valandoe: 2—4 ir •—8.

80 8-4478

Dr. fosepli F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal
Mtadiomais nuo 2 iki 8-tai.

Tel. SO 8-2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETP.ISTAI

447 W. Broadu ay
So. Boston, Mase.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vaL dieną.

80 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C Sejmar
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius.

534 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 Iki 4 Ir 7 iki 8.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadvay

30. BOSTON, MASS.
Offlc* Tel. SOirth BMton 8-0848

Res. 37 Oriole Street 
West Rosbury, Mass.

TEL. PA—7-1233-W

mis. Klausėsi 16 inžinierių. 
D-ja kviečia susirinkimus kas 

'du mėn. ir kiekvieną kartą vie
nas iš narių skaito pranešimus 
iš anksto numatyta tema. Se
kantis referatas vasario mėn. 
bus architekto J. Okunio apie 

' fabrikuose 
Įmųjų namų statybą. Daugu- 

Linkime greit pasveikti ir vėl'mas d-jos narių yra neseniai'

SUSUEIDR VALATKA

Sausio 2 d., gatvėje paslydęs 
puldamas susižeidė vietos pa- 

..Svifte,

PADĖKA
Didžiam lietuvių tremtinių 

bičiuliui Vincentui Balukomui 
pagelbėjusiam man su šeima iš 
Vokietijos įvažiuoti į Ameriką, 
ir įsikurti Bostone reiškiu gi-

paruoštų gyvena- liausią padėką.

Amerikos Lietuvių Tarybos
Bostono skyriaus susirinkimas ’ rapijos ir draugijų uolus dar- 
įvyko gruodžio 16 d.. Lietuvių buotojas 
salėje. Tur būt dėl Kalėdų Smarkiai

Bostono šv. Vardo šventėms pasiruošimo daugelis rankos petį, 
ruošia bendras vyrų atstovų neatvyko, todėl Kon- palengva namuose.

Gate of Heaven baž- greso ir kiti ■ pranešimai buvo

VYRŲ PAMALDOS
sidės, vasario mėn., 1950 m. 
Šios mokyklos mokinės turės 
progos įsigyti praktikos Bos
tono diecezijos ligoninėje ir 
gauti i
slaugių specialybėje. Kandida- gatvių, sekmadienį, sausio 8 d., tarta tik vasario 16 d. minėji- 
tės priimamos 17 metų am- 3:00 v. po pietų. Šv. Petro lie- mas. Tą minėjimą nutarta 
žiaus, baigiusios High School, tuvių parapijos vyrai dalyvaus ruošti sekmadienį, vasario 12 
ir turinčios palinkimą būti šiose įspūdingose vyrų pamal- d. South Boston High School 
slaugėmis. Kreipkitės šiuo rei-Įdose. Lietuvių Šv. Vardo Drau- auditorijoj. Pirm. adv. J. Gri- 
kalu į Director of Nursing, St. gijos įvyks bendra vyrų šv. galius buvo įpareigotas minėtą 
Elizabeth Hospital, Brighton
35, Mass.

South 
Draugijos 
pamaldas

Vincas Valatka, 
susitrenkė dešinės 

Dabar sveiksta
A. Tamošiūnas

nuodugnų išsilavinimą nyčioje, kampas East 4th ir I atidėti kitam susirinkimui. Ap- sugrįžti į draugijų ir parapijos atvykę naujakuriai, tačiau visi 
-- - -- ----- • - • - ’ ■ - ‘ -- ’ • ••‘.darbuotę. Rap. gavo darbo savo specialybėse

firmose 
Lietuvos ;
fakulte- 

greitai 
apsipranta su šio krašto 
tingais metodais.Komunija sekm. 8:00 v. r. šv. auditoriją užimti. Buvo nusta- 

Mišiose, Šv. Petro bažnyčioje, tyta minėjime Aurėti mažiau

darbuotę.
IVAIROS SKELBIMAI

BALTIEČIV KONCERTAS

skir- i

Teiks Sutvirtinimo Sakra
mentą. Jo Ekscelencija Arki
vyskupas Richard J. Cushing, 
D. D., suteiks suaugusiems 
žmonėms Sutvirtinimo Sakra
mentą, šv. Kryžiaus Katedroje, 
vas. 5 d., 1950, 3 v. p.p. Kiek
vienas kandidatas privalo turė
ti laišką ir pažymėjimą iš savo 
parapijos kunigo.

Mokyklos. Sausio 3 d. vaikai 
ir jaunimas grįžo po trumpų 
Kalėdinių savo atostogų į mo
kyklą. Linkime visiems išmok
ti kuo daugiausiai apie Dievą 
ir Jo tvarinius.

Šv. Petro parapijos mokyklų 
vaikučiai yra laimingi, kad jie, 
be pasaulinių mokslų, gali 
pasisemti ir apie Dievą. Ir 
jie turi galimybės lietuvių 
anglų kalbomis.

Vis tiek, jų tėveliai daug
deda savo vaikučiams lavintis 
gerame, ypač savo religijos 
moksluose. Kurie vaikeliai ir 
jaunimas nelanko parapinės 
mokyklos, tie telanko tikybos 
pamokas šeštadieniais. 9 v. r., 
492 E. 7th St., arba pamink
linėje mokykloje šalia bažny
čios, tuojau po šv. Mišių, laiko
mų vaikams, 9 v. r. ir antra
dienį vakare. Džiaugsis tėvai 
šįmet ir visuomet išmokinę vai
kus Dievo ir artimo meilės, a- 
pie kurią jie mokosi katalikiš
koje mokykloje.

amerikiečių statybos 
projektų paruošime. 
Universiteto technikos 

Naujosios Anglijos Baltiečių'to paruošti inžinieriai 
Amerikiečių Draugijos koncer
te, kuris įvyks Tarptautiniame 
Institute, 190 Beacon St., Bos-

Po Mišių įvyks trumpas susi- kalbėtojų, bet daugiau meninės ton, Massachusetts, šeštadienį,
7 vai. 30 min. (sausio 7 d.), 
dainuoja p. Valerija Barmienė, 
sopranas, akompanuojant p. 
Anelei Januškevičius. Estus 
atstovaus tenoras Ravo Han- 
nura, latvius — šokėja Daina

rinkimas ir lengvi pusryčiai, programos. Meninę programą 
Visi parapijos vyrai yra kvie- minėjimui paruošti bei suorga- 
čiami prisidėti prie arkivyskupo nizuoti nutarta pakviesti prof. 
Cushing noro ir prisirašyti prie Jeronimą Kačinską. Taip pat 
šios dvasinės organizacijos. Į nutarta pakviesti Mass. guber-

Po pietų 2:30 v. visi parapi- natorius Paul A. Dever ir pa
jos vyrai yra maloniai kviečia- prašyti, kad jis įkeistų Vasario 
mi susirinkti prie parapijos sa- 16 d. proklamaciją šioje vals- 
lės 492 E. Seventh St., iš kur tijoje. Tą atlikti įpareigotas'kauja lietuvaitė 
kartu žygiuos į artimiausią raštininkas S. Michelsonas. Į Cleveland, kviečia lietuvius at- 
Gate of Heaven bažnyčią. To- Vasario 16 d. minėjimo 
kia vieša eisena jie parodys mo talką 
savo vieningumą ir bendrą 
kėjimą.

d Vijups.
-T Draugija, kuriai pirminin- 
s kauja lietuvaitė p. Bemice

ti-

PRANEŠIMAS

Lietuvių 
draugijas, 
laiškus ir 

susirinkimą.vų

ruoši- 
kviesti ir Bostono 
organizacijas bei 
pasiunčiant joms 

sušaukiant jų atsto- 
Rap.

silankyti. Rap.

Vyčiy Whist Party ir
Bingo

R. K. S. A. 94 kuopa š.

Kalėdų Senelis Iš 
Lietuvos

BOSTON DANCE THEATRE , 
Šoks

MYRI KINCH
ŠOKI V SATYRISTC

šį vakarą, Sausio 6, 8:30 
BOSTON CONSERVATOKY 

AUDITORIUM
31 Hemenuay Street
Sėdynės: $3.00—$2.40—$1.50

(su taksais)
Dabar Conservatory ir Filene’s 

Čekius siųskite: Boston Dance Theatre

čia 
tai 

ir

pa-

Vestuvės. Naujų 
Albertas Adams 
čius susituokė su 
liauskaite, gyv. 85

Metų dieną 
- Adamavi- 
Ona Kirk- 
F St.

Sausio 1 d., buvo 
Dona Patricija, 
ir Aldonos (Ma-

m.
va- NUMATOMA DAUG 

PARENGIMŲ

Mėsėdis trumpas, nes

L.
sausio mėn. 29 dieną 6 vai. 
kare, Lietuvių Piliečių Klubo 
svetainėje E ir Silver Street 
kampas ruošia

Šaunią Vakarienę.
Bus duodama prie stalo šie iaiko numatoma eilė kultūrinių 

lietuviški valgiai: Dešros su ko- j Sausio 14 d. (šeš.
pustais ir bulvėmis, kugelis ir I D 7 . _
beto dar grynai lietuviškas vai- tadienp įvyks Klaipėdos kras- 
gis — lietuviški koldūnai švies-, to atvadavimo minėjimas, šau
te. i šio 15 d. Mugė (Bazaras), sau-

Tad visi nepamirškime sau-1 sj0 22 d. muzikos ir literatūros

šeštadienį, sausio 7 d., įvyks 
Liet. Vyčių 17-tos Alg. kuopos 
Whist Party ir Bingo, 7:30 v. 
vakare. 492 E. 7th St., South 
Boston. Kviečiami visi atsilan
kyti. Įžanga 50c.

Sausio 21 d. taip pat įvyks 
Whist Party ir Bingo toj 
čioje svetainėje.

ŠAUNUS BANKIETAS

Pa-

šio 29 dienos ir visi, jauni ir se
ni, ruoškimės tai vakarienei — 
valgyti lietuviškų koldūnų.

vakaras, sausio 29 d. parapijos 
choro koncertas, vasario 12 d.

Beto dar bus graži programa Nepriklausomybės Šventė, Lie-
ir šokiai, kuriems gros smagus 
ir geras orchestras.

Visą tai kainuos tik vieninte
liai 2 doleriąt tad visi pasinau
dokime ta proga paragauti taip 
skanių lietuviškų koldūnų.

Valdyba

tuvos patriarcho Dr. Jono Ba
sanavičiaus ir poeto rašytojo 
Balio Sruogos minėjimas, 
dicinės Užgavėnės.

LANKĖSI

VYČIŲ SUSIRINKIMAS Šią 
ninko’ 
Monika 
Mass. Atsilankymo

tra-

‘Darbi-savaitę lankėsi 
administracijoj Mrs. 
Booth iš Raynham, 

proga at-

Krikštai.
pakrikštyta 
duktė Petro 
siulytės) Tarasų, gyv. 48 Mal- 
lett St

šeštadienį, pirmos Šv. Mišios 
bus laikomos 7 v. r., paskuti
nės 8:30 v. r. Per šias pasku
tines šv. Mišias parapijos vai
kučiai priims šv. Komuniją. 
Dėl to šį šeštadienį nebus 
jiems tikybos pamokų.

Kunigai, tą dieną, klausys 
išpažinčių per šv. Mišias, 3:30 
v. p.p. ir 7:30 v. v., kad visos 
šeimos galėtų prieiti išpažinties 
ir priimti šv. Komuniją šv.

Vyčių South Bostono Algirdo j 
17-ta kuopa turės savo susi-! 
rinkimą Vyčių patalpose, kam-1 naujino LDS narystės duoklę 
pas E. Broadway ir Emerson 
gt., sekm. sausio 8 d. 3:00 v. 
p.p. Parapijos jaunimas ir nau
jai atvykusieji lietuviai yra 
kviečiami dalyvauti sueigoje ir 
susipažinti su Vyčiais ir jų 
veikla.

ir kalendoriaus fondui aukojo 
$1.00.

Lankėsi p. M. Norkūnas, L. 
Vyčių organizacijos įsteigėjas. 
Atsialnkymo proga paliko 
‘Darbininko’ administracijai
gražią dovaną.
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Pristatome Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite:

BOBIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St., Tel. SO 8-8141, So. Boston, Masa.

i! 
i! 
i! 
i!
i!
■

Užsisakyite Toniko Pas Mos 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Pa rengimą mg 

Kainos prieinamos.

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

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

Naujųjų Metų išvakarėse1 
(gruodžio 31 d.) Lituanistikos: 
mokyklos surengtai Kalėdų eg
lutei buvo permaža Lietuvių; 
klubo salė. Ypač dideliam bū-; 
riui šventiškai nusiteikusių vai-į 
kūčių nebuvo kur laisvai išsi-Į 
tiesti. Bet Kalėdų eglutės šven-i 
tė praėjo pakilioj nuotaikoj.

Programą pradėjo Lituanis
tikos mokyklos vedėjas moky
tojas Kulboką, pasveikindamas 
vaikučius, jų tėvelius ir visus 
bičiulius. Džiaugdamasis skait
lingu dalyvavimu Amerikoje 
gimusių vaikučių ir jų tėvelių, 
mok. Kulboką pabrėžė, kad ii-! 
gainiui mes suaugsime į vieną i 
didelę, darnią lietuvišką šeimą; 
Amerikoje.

Mažųjų koncertas su daino
mis, giesmėmis, deklamacijo
mis, inscenizavimais ir šokiais 
susilaukė žiūrovų pasigėrėjimo. 
Keli numeriai verti didesnės 
scenos dėmesio. Puikių dekla
matorių turi Lituanistikos mo
kykla. Gražiai pasirodė 
tukai su kirviais miške, 
darni ir padainuodami 
nykštukai mažuliukai”,
patiko visiems Juškevičiūtės ir 
Čepaitės inscenizuota “Barbo- 
rėlė”. Ponios O. Ivaškienės va
dovaujama mergaičių
niūkų grupė pašoko tautinių 
šokių ir lietuviškų 
kuriuos moka šokti, bet vis re
čiau bešoka suaugęs lietuvių 
jaunimas Lietuvoje ir čia. A-i 
kordionu pritarė Ivaškutis. Y- 
patingo dėmesio susilaukė ma
žasis Vaičaitukas su dideliu 
baltu akordionu, visai drąsiai 
pagriežęs du dalykėlius. Bet 
pats įdomiausias buvo Kalėdų 
Senelis (inž. Manomaitis), y- 
pač mažiesiems. Jis atvyko, 
kaip jis papasakojo, tiesiog iš 
Lietuvos: iki Grenlandijos ant 
banginio, o iš ten — lėktuvu, 
atitemdamas roges su dideliu 
dovanų maišu. Jis papasakojo, 
kas girdėti Lietuvoje, kad ten 
siaučia baisus teroras. Atvež
tas dovanas jam sudėję Gren
landijos baltosios 
kiti žvėreliai, nes
jis negalėjęs nieko atgabenti, 

. nes jis pats vos į šaltąjį Sibirą 

. nepakliuvęs...
Kalėdų eglutė baigėsi laimės 

šuliniu, iš kurio buvo galima 
ištraukti gražių ir vertingų 
daiktų. Programai vadovavo 
Lituanistikos mokyklos moky
tojai. Svečias.

SO 8-4618

Lithuanian Furnitūra Co.
movers — 
Insured and 

Bonded
Local &. Long 

Distance
M aving

826 - 328 W. Broadu ay
SO. BOSTON, MASS.

grAboriai

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

v

Dorchesterio Rietuvių Mote
rų Klubas, šįmet mini 10 metų 
klubo gyvavimą. Prie šios pro
gos rengia šaunų bankietą 
Lietuvių Piliečių klubo svetai
nėje, kampas Silver ir E. St., 
So. Boston, Mass. sausio 8 d. 
Pradžia 5 valandą vakare.

Programa bus įdomi ir įvai
ri: pakviesta yra kalbėti adv. 
p. S. Shalnienė, taip-gi garsi 
dainininkė p. A. Bermfenienė. 
Jai akompanuos pianu visiems 
gerai žinoma pianistė p. A. Ja
nuškevičienė ir atsižymėjęs 
svetimtaučių tarpe akordianis- 
taš p. Gilbertas Gailius. Kaip 
matote iš programos, bankie- 
tas bus įdomus.

Todėl Dorchesterio Lietuvių 
Moterų Klubas kviečia visus 
dalyvauti ir sykiu su jais laiką 
linksmai praleisti. Atėję nesi
gailėsite.

Kviečia visus Komitetas.

nykš- 
pašok-

“Mes
Labai

ir ber-

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktoriuj Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
8Outh Boston 8-3960žaidimų,

YAKAVONIS
Funeral Ilome

741 No. Main St. 
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

Casper’s Grožio Salonas
NUPIGINO

Ilgalaikį Sušukavimą
$10 vertės už $5.95 

(no kink ar frizz) ♦ ♦ »
Expertiškas Plaukų dažymas 

natūraliomis Spalvomis
♦ * ♦

Įvairūs moderniški Šukavi
mai, pasirenkant iš grožio 

kultūros žurnalų.
* ♦ ♦

Pagražinimo darbus atlieka
grožio expert*L

CAROLINE CASPER, Prop.
CASPER’S BEAUTY SALON

Atdara Ketv. ir Pekt. vakarais
738 Edst Broadvay, South Boston, Mass.

Tel. SO. -8-4645

Vincas Balukonis, Savininkas.

i! į i 151 Vest Broadmy,

Lietuvių Inž. ir Archit. 
Draugija

Ketvirtasis Bostono Sk. 
rių susirinkimas įvyko gruo
džio 17, Šv. Petro parap. mo
kykloje. Dipl. Inž. V. Sčesnule- 
vičius skaitė referatą apie nau
ją statybinę medžiagą — beto
ną su įtemptomis plieno stygo-

na-

meškos ir 
iš Lietuvos

Brangiaosia Šaknis

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

PAIEŠKOJIMAS
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S«rth Bota,

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

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. ’

ALENANDER’S CO.
414 W. Broaduay

So. Boston 27, Mass.

sun- 
pri-

Paieškau savo tetą Vaičiūnai
tę (jos pavardės po vyru neži
nau), kilusią iš Lietuvos, Kė
dainių apskr., Gudžiūnų valse.. 
Skiemių kaimo, Petro ir Anta
ninos Vaičiūnų seserį.

Prašau ją pačią, ar kitus, ką 
nors apie ją žinančius atsiliepti: 
mano adresu. Būsiu už tai la
bai dėkingas.

Paieško neseniai atvykęs iš 
tremties Jonas Vaičiūnas. Ma
no adresas: 37 Franklin St., 
Nonvood. Mass.

į

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios Ir J kitus 
miestus

Reikale Saukite; Tel. TR-6-6434.

t

i

I

— ■■■
Skaitykite ir platinkite kata

likišką spaudą — laikrašt 
“Darbininką”!

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

864 East Broaduay
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815 

•Outh Boston 8-2808
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Bernelio Piliakalnis
_________________________

Labai senais laikais ant — Išdavikas! — sušuko 
Bernelio piliakalnio stove- Valdeika. — Tu taip atsi- 
jo stipri pilis, apsupta ne- moki už tau parodytą šir- 
peržengiamais 
neišbrendamomis 
mis. Joje gyveno 
gaikštis Valdeika.

Stiprus jis buvo. Vienu 
kumšties smūgiu stumbrą 
užmušdavo, pilkomis ran
komis kovėsi su žilomis 
meškomis.

Vieną kartą norėdamas 
išbandyti savo jėgą atne
šė į pilies kiemą už pus
kilometrio gulėjusį aštuo- 
nių arklių svorio akmenį. 
Tą akmenį nešant jo ko
jos smego į kietą žemę. O puolė mūsų šalį, Lietuvos 
kada atsisėdo pailsėti, jo partizanai rinkdavos ant 
atsikvėpimas buvo pana- piliakalnio ir iš ten pulda
vus į galingą vėjo šniokš- vo priešą. Ir kartą pasi- 
timą. rodęs milžinas Valdeika,

Staiga jo pilį užpuolė paėmęs gulintį partizano 
didžiausia šarvuotų gudų šautuvą ir ilgai į jį žiūrė- 
kariuomenė. Jie kaip sma- jęs, paskui atsiduso ir pa
la apgulė Valdeikos pilį, bučiavo.
Ėjo žiauriausios kauty- — Jį laikys silpnos ran- 
nės. Gudai krito kaip mu- kos, bet to kuris naudos 
sės, bet pamažu tirpo ir šį šautuvą širdis bus tvir- 
Valdeikos kariai: jauni ir ta, kaip plienas... — t__ 
žilaūsiai didvyriai. Tris pasakęs pranyko. I
dienas ir naktis kirtosi Partizanai sustiprėjo 
Valdeika su savo vyrais, dvasia: pats Valdeika pa- 
be poilsio, be miego, pa- laimino jų ginklą. Kitą 
galiau liko tik jis pats ir dieną prie partizanų prisi- 
trys jo bajorai, trys ga- dėjo vienas 16 metų gim- 
liūnai - broliai Visginai. nazistas Pranas Bernelis. 
Nuliūdo Valdeika, kad Jo akys žėrėjo drąsos ug- 
teks atiduoti priešui liū- nimi. Jam ir atiteko Val- 
liuojanti tėviškės miškai, deikos palaimintas šautu- 
šventosios ramovės —Lie- vas.
tuvos žemė.
— Ant arklių, vyrai — tizanai kovose su priešu,

suriko jis savo griausmin- daug kraujo sugėrė buvu- 
gu balsu, kurį išgirdę nu- si Valdeikos žemė. Parti- 
tildavo plėšriausi miškų zanai kovėsi iš paskuti-: 
žvėrys. niųjų ir laukė atžygiuo-
— Parodykim priešui, ką jančios 

moka lietuvis.
Kaip liūtai išpuolė ketu

ri milžinai. Kapojo jie sa-'kyta laikytis piliakalnyje mįslės, žaidimai? greito- 
vo milžiniškais kardais iki atžygiuos kariuomenė, kalbės, garsoseka, net at-
gudų sprandus. Atrodė, Ir gynė partizanai, taip siminimai, posakiai ir kt. 
kad jau kova bus laimėta, kaip pats Valdeika prieš o tautosakos, kaip patir- 
Staiga iššoko prieš Vai- daugelį’ amžių. Vienas ■ - -
deiką gudas Goluba, kurį paskui kitą krito savo 
Valdeika buvo atėmęs iš Jaunų gyvybių krauju 
kryžuočių vergijos ir iš-, šlakstydami šventą pilia- 
auklėjęs, kaip savo sūnų, kairio žemę. Narsiai lai- 
Gudas Goluba iš. visų jė- kėši jaunutis partizanas 
gų paleido jietį į kuni- P. Bernelis. Staiga šalia 
gaikštį. Kaip žaibas ta į- jo krito nukautas kulko- reikia tam tikrai ją užra- 
smigo į Valdeikos kruti-^vaidininkas, tada Berne- gyti ir metrikuoti. O tau- 
nę... Ilis puolė prie kulkosvai- tosaka

miškais, dį. — Ir mirštamai sužeis- 
pelkė- tas jis dar pajėgė sumoti 
kuni- savo milžinišku kardu ir 

gudą išilgai perkirto...
Gudai pasitraukė, bet 

pilis neteko savo valdovo.
Ir nuo to laiko kiekvie

nais metais Valdeika išei
na iš piliakalnio, atsisėda 
ant milžiniško akmens, 
pasiremia savo didžiuoju 
kardu ir žvelgdamas į 
šiaurę dūsauja.

Tai tęsėsi amžius.
Kada bermontininkai už-

Šv. Tėvas Pijus XII matomas nutraukoje kalbant Šv. Metų išvaka
rėse Vatikano Mieste. Savo kalboje karštai kviečia pasaulį grįžti prie 
socialinio teisingum’o bei humaniškumo principų ir dirbti taikos, o ne ka
ro naudai.

v •

džio ir sėjo mirtį į prie-! v l

Staiga išgirdo griaus
mingą valio ir pamatė u- 
niformuotus Lietuvos ka
rius puolančius priešą. Jo 
lūpos pražydo šypsena ir, 
spausdamas ranką prie 
peršautos krūtinės, su
kniubo ant Valdeikos pa
laiminto šautuvo...

Pranas Bernelis buvo j 
palaidotas piliakalnyje, 

tai P° Pilku kar*° kryžiumi,; 
išlaisvintoje žemėje. O | 
žmonės šį kalną praminė 
Bernelio piliakalniu.

Ir dabar kiekvienais me-'j 
tais piliakafhyje pasirodo 
kunigaikštis Valdeika, o 
šalia jo Bernelis Pranas. ■ 
Valdeika rūsčiai apsižval
go aplinkui, iš jo akių pa
sipila kibirkštys, o iškelta 
ranka grūmoja baisiu ka-

I Daug galvų paguldė par- laviju... “M.L.”

O, TĖVYNĖ!
0, Tėvyne mūs gimtoji, 
šaukiam mes iš širdies! 
Mūsų sodžiuos ir silojous, 
Supa siaubas mirties!

Ar bepuošia gražūs kryžiai 
Prie sodybų ir kelių? 
Junge gyvuot pasiryžai 
Iškęs vargą didį Tu!

O, Tėvyne, aukų arkos 
Vis tik Laisvė Tau nušvis! 
Mūsų viltys nenublėsta, 
Nors taip sopa širdis...

• y*

Tautosakos rinkimas
Amerikoje dabar smar

kiau imta rankioti ir tau- 
reguliarios ka- tosaka, arba folklioras: 

------- _— r--------- 1. dainos, pasakos, padavi- 
Partizanams buvo^ įsa- mai, priežodžiai, patarlės, 

, žaidimai, greito-

riuomenės paramos.

I

ta, dar daug tebemoka, te- 
bežino, tebeatsimena ne
vienas kad ir prieš kelias
dešimt metų į čia atkelia
vęs lietuvė - lietuvis.

Tautosaką gali rinkti 
užrašinėti daug kas, tik

• lis puolė prie

Irano šachas Mohammed Rėza Pahleva, at
vaizduotas apžiūrint Phoenix, Arizona, valstijoj 
irrigacinę sistemą laike vienos savo inspekcinės 
kelionės po Ameriką.

_______________ 8 t

KLAIDINANČIOS MOKSLO 
KNYGOS

AR LIETUVA YRA PROTES
TANTIŠKAS KRAŠTAS?
Vienoj lietuvių šeimoj var

čiau po paskutinio karo išleistą 
didelę knygą W0RLD ATLAS. 
Gražiai išleista mokslo knyga, ’ Furlong, Ph. 

J pasaulio geografijos atlasas.! History C!
Lietuviams, aišku, įdomu, kaip New York. Leidėjas: 
toje knygoje pavaizduota Lie- H. Sadler, Ine., New York — 
tuva. Negana to, kad Lietuva Chicago.
žemėlapiuose inkorporuota į Tas knygos 141 puslapyje, 
Sovietų Sąjungos ribas, dėl ko kur kalbama apie žymesnes 
nėra atatinkamo paaiškinimo, Europos tautas, yra parašyta: 

puslapiuose lentelėj Saint Cyril and Saint Metlio- 
VVorld political 

skiltyje
M

nurodyta, kad Lietuva yra sla
vais apgyventas kraštas, 
knyga vadinasi: THE 
VVORLD 
autorius

History

Ta 
OLD 

AND AMERICA. Jos 
yra Rev. Philip J. 

. D., Professor of 
Chatedral Co?le're, 

VVUliam

112-113
44

table”
Languages’ 
kalbos nurodytos 
lish”, o skiltyje — “Religions' 
parašyta “Protestant”. Čia pat 
Latvijai vyr. kalba nurodyta 

i“Latvian”, o religijai “Chris- 
tian”, gi Estijai — “Estonian”

i

information 
“Prodominent 
vyraujančios 

“German. Po-

dius. In noi-th - centrai Euroi»e 
lie Poland, Lithuania, and Cze- 
cho - Slovakia. The who!e 
eastern part of the continent 
is occupied by Russia. Ali these 
countries are inhabited by 
Slavs. The people of Poland, 
Lithuania, and t Slovakia were 
converted to the Catholic

ir “Protestant”. Gal ir daugiau Church from paganism several 
yra klaidų, bet lietuviams keis- centuries later than the peoples 

. tos yra žinios apie. Lietuvą. į of western - Europe — that is 
j “Nieko sau mokslininkai tos to say after the year 800. 
knygos autoriai!” — pagalvo-j Klausimas, ar mokytojai yra 
jau. Tą patį pasakys ir kiek- mokytesni už tokių knygų re- 
vienas kitas skaitytojas, kuris daktorius 
tas klaidas pastebi.
iš kur jie ėmė

ir leidėjus? Ar jie 
Įdomu, mokės tinkamai vaikams pa- 

tokias žinias, aiškinti, kur knygose klysta- 
kad Lietuvoje vyraujančios ma. Ir ko čia stebėtis, kad A-
kalbos yra vokiečių ir lenkų, o merika ir jos vadai nepažįsta 
tikėjimas protestantiškas?! 
Tai ne korektūros ar neesmi
nės klaidos. Tai skubaus ati
taisymo reikalingos klaidos,

O, šalie ir mūsų šventove, 
Būki arti visados!
Mūsų jėgos ir gerovė,
Plauks vardan Lietuvos!

Bal. Brazdžionis.
Anglija, 1949 m.

VARLIŲ PASAKA

(Iš lietuvių pasakų)
Gyveno kūdroje dvylika 

varlių. Vieną rytą susirin
kę jos ir neturėdamos ką 
beveikti nutarė varžybas 
suruošti. Sąlygos varžy
boms, kaip pamatysime,; 
buvo gana paprastos, j 
Kiekvienai varlei reikėjo 
pagauti po dvi muses. Ir 
tas dvidešimts keturias 
muses galėjo laimėti toji; 
varlė, kuri mokės 
žiausiai dainuoti.

gra-

savo

Europos ir jos tautų! Juk iš 
tokių knygų žinių semiasi su
augusieji ir moksleiviai, kurie 
ateity valdys Ameriką. Tokių 

nes gi toks leidinys skleidžia svarbių klaidų negalima pa-
klaidingas žinias apie Lietuvą, likti ramybėje. Jos turi būti a- 
Tuo reikalu turėtų susirūpinti titaisytos. Tuo reikalu turi pa
mušų mokslininkai ir oficialūs kelti balsą kam tai priklauso, 
asmens, kaip konsulai ir k. 
Dar daugiau, Amerikos lietu
viai turėtų iškelti bylą “World 
Atlas” leidėjams už lietuvių 
tautos ir Lietuvos įžeidimą!
Gal geriau, kad tuo reikalu žy-J pasirašęs Arthur

f

renkama, kad 
mokslui, mokyklai ir me
nui reikalinga ir kad tai 
brangus ir retas tautos 
turtas, neturintis pražūti. 
Gi žūsta su tautosakos 
mokėtojo mirtimi. Pas
kum tautosaka skirstoma 
ir išspausdinama atskiro
mis knygomis, kad vi
siems ji būtų prieinama, 
kaip kad Nepriklausomo
joje Lietuvoje buvo daro
ma arba kaip prieš daug 
metų Dr. Jono Basanavi
čiaus 4 tomai pasakų ir 1 
tomas tam tikrų padavi
mų ir sakymų čia Ameri
koje yra buvę išspausdin
ta. Be to, tautosakos rin
kimas yra geras ir našus" 
plunksnos darb i n i n k ų 
bendravimas su senaisiais 
mūsų išeiviais. I. Laisvys.

»

Sužavėtos varlės 
sumanymu jau buvo be
pradedą rungtynes. Ta
čiau vienai iš jų staiga at
ėjo į galvą mintis, kad 
nėra varžybų teisėjo. 
Toks šaunus lenktyniavi
mas dėl pirmavimo ir su 
brangia dovana, aišku, be 
teisėjo negali apsieiti, su- 
viena visos varlės. Nė 
viena ir nekėlė priešingos 
nuomonės. Tuomet sutar
tinai jos pakvietė karvę 
perimti teisėjo pareigas 
tų nepaprastų varžybų. 
Karvė, žinoma, rodydama 
didelį pataikavimą priėmė 
varlių pasiūlymą. Ir nu
duodama dideliai nusima
nanti apie dainavimo me
ną, išdidžiai atsigulė ant 
kūdros kranto ir davė 
ženklą pradėti.

Kada pirmoji varlė savo 
kvaksėjimą baigė, karvė 
jai tarė: “Gana gražiai, 
bet negana garsiai.” Ant
rajai ji pasakė: “Irgi ga-

Pinigas turi didesnę ver- na gražiai, bet taipgi ne- 
tę varguolių bliūdeliuose, gana garsiai”. Trečiąją ji 
negu turtingųjų piniginė- įvertino taip:J“Labai gra
sė. Saugokitės, kad ken- žiai, bet jūs visos turėtu- 
čiančiųjų gerovė nebūtų mėtė garsiau rėkti”. Ket- 
laikoma uždaryta jūsų J virta jai: “Tu turi gražų 
seifuose, pinigų spintose, i balsą, bet tavo plaučiai 

šv. Ambrdziejus. 1 negana išduoda, persilp-

I

ri”. Taip karvė kritikavo 
kiekvienos varlės kvaksė
jimą ir toliau iki atėjo ei
lės pasirodyti dvylikta jai. 
Paskutinei varlei karvė 
jau prieš pradedant tarė: 
“Tu gali dar jas visas nu
galėti, bet turi atkreipti į 
dėmesį į nepalankų pievos 
atskambį. Kokia nauda iš 
grožio, jeigu jis nėra pa
kankamai aiškus ir su
prantamas”.

Dvyliktoji varlė įkvėpė 
tiek oro į save kiek tik į 
ją betilpo ir susprogo su 
garsiu pliaukštelėjimu.

Čia karvė ramiai tarė: 
“Šita buvo geriausia, jai 
turi atitekti dovana”.

“Bet ji negyva” — šau
kė varlės.

“Tas visiškai man nerū
pi” — atsakė karvė, atsi
kėlė ir nuėjo į žalią pievą 
pasiganyti.

gius darytų kuri lietuviška or
ganizacija, kaip Vyčiai ar kita.

To atlaso viršelį puošia tokie 
užrašai: Rand McNally — Cos- 
mopolitan WORLD ATLAS 
America’s finest reference at- 
las. Rand McNally &. Compa- 
ny — Chicago. New York — 
San Francisco.

AR LIETUVA SLAVŲ 
KRAŠTAS?

Kitoj knygoj, iš kurios mo
kosi mūsų vaikai mokyklose,

Tėvas Kazimieras 
Kapucinas

Rūsy okupacijos daina
Dainuota Zarasę apskr.

The Old World and America 
yra išleista 1937 m. New Yor
ke ir yra aprobuota t Patrick 
Cardinal Hayes, Archbishop . 
autoritetu. - Censor Librorum 

J. Scanlan, 
Ed. Karnėnas.S. T. D.

I

paaukok 
tremtiniams, 

po vieną 
atlikime 

ir artimo

Ant Lietuvos plačių laukų 
Gyvent’ žmonėms buvo sunku, 
Nes atkeliavę ubagai (2 k.) 
Lietuvą plėšė, kai vilkai. (2)

Ant Lietuvos plačių laukų. 
Kiek ašarų krinta karčių, 
Kiek brolių mūs’ ir seserų (2) 
Yra Sibiran išvežtų. (2)

Kasdien darosi vis baisiau. 
Lietuvių nyksta vis daugiau. 
Kaimuose langai užkalti, (2) 
Nes žmonės yra išvežti. (2) 

Nenusimink brolau laukų, 
Tu palikuoni, milžinų.
Dar palaukėk kelias dienas, (2) 
Kol “saulė” Stalino užgęs. (2)

J. Žiegela.

Mielas Tautieti, 
vargstantiems 
Aukokime visi nors 
dolerį. Kiekvienas 
mūsų gailestingumo 
meilės pareigą.

Auką siųsk:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

Jau Išėjo Iš Spaudos 
Paminkline

T. Kazimiero Kapucino 
Didėlėmis Raidėmis 
MALDAKNYGE-

ATLAIDŲ ŠALTINIS
Senai laukiama didelėmis raidėmis paminklinė a. a. Tė

vo Kazimiero Kapucino maldaknygė — ATLAIDŲ ŠALTI
NIS jau pasirodė. Tai tikrai įspūdinga ir graži maldaknygė, 
574 puslapių, odos stipriais viršeliais, apskritais kampais, 
paauksuotais kraštais. Ant viršelio 
lietuviškas auksinis kryžius.

Maldų atlaidus patikrino Tėvas 
O.F.M. Maldaknygės kaina $3.75.

Šioje maldaknygėje keliamųjų
kalendorius siekia iki 1993 m. Tai reta maldaknygė turi to
kį ilgą kalendorių.

Užsisakant maldaknygę, nereikia rašyti laišką, tik iš
kirpę apačioje pridėtą kuponą, įdėję į konvertą su money 
orderiu ar pinigais, pasiųskite “Darbininkui”, 366 West 
Broadway, South Boston 27, Mass. ir tuojau gausite mal
daknygę.

gražus dekoratyvinis

Dr. Klemensas Žalalis,

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

Šiuomi siunčiu $3.75 ir prašau prisiųsti Tėvo Kazimie
ro Kapucino paminklinę didelėmis raidėmis maldaknygę — 
ATLAIDŲ ŠALTINIS.

Vardas

Adresas

I




