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Ir Bulgarija gavo
“RokofiHowsk|”
Milijonai šnipinėjadai
Neišleidžia Benešienės 
1,750,000 pabėgėlių iš Rytų
•

Paryžiaus “Le Monde” tvir
tina, kad ir Bulgarija pajuto 
“duosnią” Stalino ranką. Ir ji 
gavo “savąjį Rokossowskį”...

Bulgarai gal tik tiek pasiju
to daugiau nuskriausti, negu 
“broliška lenkų tauta”, nes jie 
gavo ne maršalą, o tik gene
rolą. Tuo generolu yra tūlas 
Grenow. Kaip minėtas prancū
zų dienraštis jį vadina, tai esąs 
“Bulgaras iš Maskvos”...

Į gen. Grenow rankas dabar
tiniu metu pakliuvo visa Bul
garijos valdžia, kaip civilinė, 
taip ir karinės jėgos.

Kaip matome, vis dėlto, “ge
ras” tas “tėvelis Stalinas”. Jis 
visus “broliškus” kraštus “bro
liškai” aprūpina...

Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis gera 
Bažnyčios vaiku.
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Kruvinas Teroras Lietuvoje
T

Londoniškis “Tabloid Daily 
Mirror” mėgina nusakyti, kiek 
kuris kraštas išleidžia pinigų 
šnipinėjimo tikslams užsieniuo
se. Pasak to “Mirroro”, Jung
tinės Amerikos Valstybės savo 
žinioje turinčios apie 6,000 ap
mokamų šnipų, kuriems kas 
metai išleidžia $56,000,000. So
vietinė Rusija, esą, pralenkian
ti Dėdę Šamą toj srity. Ji to
kių “špiegų” turinti 12,500 as
menų. Taigi, daugiau negu dvi
gubai. Sovietai savo šnipams 
išmoka kiekvieni metai po 
75,600,000 dolerių.

Deja, tas laikraštis negalėjo 
pasakyti, kiek tam tikslui iš
leidžia Didžioji Britanija. Ta-

Modernlški darbininkams Klaipėdoje namai, pastatyti esant kraštui prie .NepriklauM>n osios Lietuvos: dešinėj* 
tomi, kairėje — jau pastatyti darbininku apgyventi.

Vasaros saulė nenudžiovina mū
sų kraujo, nei žiemos šalčiai jo 
nesušalto. - Kraujas nuplaka
mas tik motinų, žmonų, mylimų

jų ir vaikų ašaromis.

LDS veiklą stiprinant I TITO RAUDONIEJI NUŽUDĖ 
ŽMONIŲ300,000

Iš spaudoj tilpusių žinių kiekvienas susipratęs lie- 
gaunasi įspūdis, kad da- tuvių katalikų visuome-

figūruojanti, 
slapta cifra

būtų, kad tie

esanti “apvok sv 
giijos biudžete 
kaip atžymėta 
“MI-5”...

Ar ne geriau
pinigai būtų sunaudojami kul
tūriniams bei vargšų šelpimo 
reikalams, kurių, ypač šiuo 
metu, pasaulyje gana gausu?...

Tai vis “šaltojo karo” pada
riniai, kurio didžiausiu iniciato
riumi yra Sovietų Sąjunga.

•
Spaudos pranešimu, mirusio

jo Čekoslovakijos prezidento 
Edvardo Benešo našlė Benešie- 
nė bebaigia apakti. Ryšium su 
tąja akių liga, ji labai seniai 
rūpinasi išgauti iš “gottwaldi- 
nės” valdžios dokumentus — 
vizą, kad galėtų išvykti į Švei
cariją, pas garsųjį akių ligų 
specialistą Prof. Franceschett, 
gydytis. (Minimas profesorius 
yra išgelbėjęs buv. Italijos ka
ralienės Mane - Jose akis). 
Deja, komunistinė Prahos val
džia, pagal įsakymą iš Mas
kvos, neišduoda Benešienei vi
zos ir neišleidžia išvykti 
koslovakijos.

Nestebėtina, nes, kaip 
gali išleisti? Juk buv. 
dentienė daug ką galėtų išpa- 1 
šakoti apie komunistų daromas d 
šunybes, išvykus į užsienį... j

•
Operuodama iš Frankfurto 

gautomis žiniomis, spauda pra
neša, kad iš chaotiškojo Rytų 
Vokietijos pragaro dieną ir 
naktį vis tebeplūsta pabėgėliai 
į Vakarų Vokietijos sritis. 
Daugiausia atbėgėlių, esą, iš 
Thuringijos, Saksonijos, An- 
halto, Mecklemburgo, Bran
denburgo, o taip pat ir iš Ber
lyno sovietinio sektoriaus.

Bendra atbėgusiųjų į Vaka
rus suma jau siekianti 1.750.- 
000 asmenų. Be šio skaičiaus, 
į Vakarų Vokietiją iš Lenkijai 
perleistų sričių dar buvo repa
trijuota 9.500,000 vokiečių. At
seit, tai “legaliu“ būdu pervež
tieji Vokietijos piliečiai. Taipo-

iš Če-

gi jie 
prezi-

Praeitą sekmadienį, sau- si valdyti, iš skausmo puo- 
sio 8 d. š. m, ‘Boston Post’ la ir apkabina žuvusio la- 
laikraštis įtalpino savo voną. Tada šimtai 
korespondento Lawrence kaip išalkusių vilkų gau- 
R. Goldberg, kuris matė ja, puola žuvusiojo gimi- 
Lietuvos gyventojų pasi- naičius — nauji kankiniai 
priešinimo kovos fotogra- į Sibirą”.
f i jų, įvairių pareiškimų ir į Toliau pasakoja, kad žu- 
statistinių žinių. Jis para-Į vusiųjų giminėms nėra 
šė ilgą straipsnį apie tą vietos mokykloje, tarny- 
baisią tragediją mūsų pa- boję ar darbo dirbtuvėje, 
vergtoje tėvynėje. Tas ži- Yra didelis maisto trūku
mas jis gavo iš vieno po- mas.

rusų,

1
Chicago, I1L, — Šiomis,mas. Jis buvo žiauriai

bartinė LDS Centro vado- nės narys, todėl ir noriu dienomis pabėgęs iš Jugo-Į kankinamas kalėjime. Jo 
vybė ieško kelių LDS vei- šia proga pareikšti keletą 
klą pagyvinti praplėsti ir minčių, panaudodamas, 
pritraukti prie jos naujų tam reikalui Tėvynės lais- 
Žmonių. Kadangi tai alrtM. vėa laika Ainių,
alus reikalas, kuriuo turi kį prityrimąir puses me- 
rūpintis ne vien tik da- tų šio krašto lietuviškos 
bartinė vadovybė, bet ir veiklos stebėjimo rezulta-
---------------------------------  tus.

Vokietijos respublika gyvento-’ AKTTTAI IT
jais jau yra perdaug “sutirš- KLIKAIAJ^AKIIJALL- 
tinta”...

Be to, tai dar ne viskas. Kaip’ 
teigia gaunamos žinios iš Vo- “į.
kietijos, ypai šiuo metu. Įštei- kalo m darbininkų orjfa. 

^publiką-, ten Ridėjo ma- n,“c,Ja- orgamzad-
siniai arešte, ir "liaudies prie- Ja. fvo ideologijos pa- 
šų” gaudymas. Ryšium su tuo, an deda Katalikų 
padaugėjo žmonių bėgimas į Bažnyčios s k e 1 b i amą 
vakarus. Dabartiniu metu kas mokslą apie socialinį tei- 
dieną ir naktį esą. atbėga apie singumą ir stengiasi jį 
1,000 asmenų. įskiepyti lietuvių išeivių

Deltos priežasties Vakarų J"!*- Organizacijos veik- 
Vokietijos respublikos valdžia os „ istorija . netrumpa ir 
turinti daug rūpesčio su atbė- turi daug šviesių momen- 
gėlių apgyvendinimu, jų aprū- tų. Kol nariai buvo jau- 
pinimu darbu bei pragyvenimo nesni ir kol jų buvo dau- 
šaltiniais. giau, veikla, žinoma, buvo

Daugelis atbėgusiųjų neturi lengvesnė ir vaisingesnė, 
jokių identifikacijos dokumen- Amžiaus našta yra pail- 

. tų. Tas taipogi sudaro valdžiai sinusi nemaža nusipelniu- 
daug galvosūkio. Bėgliai, esą šių oganizacijos narių, 
pirmiausia bėga į vakariečių nemaža yra išsiskyrę jau 
administruojamą Berlyno sek- ir iš gyvųjų tarpo. Tuo 
torių ir Čia registruojasi į or-[tarpu gerai žinome, kad 
ganizaciją, vadinamą: “Kovo- suprantamų priežas- 

*1, i... įšaUguSių žmo
nių aktyvaus prieauglio 
nedaug pasisekė išugdyti. 
Tat ir tenka svarstyti 
klausimas, kas toliau da-

Tęsinys 2-nune pasL

ganizaciją, vadinamą: ‘
tojų prieš nežmoniškumą”, ku-: 
rios tikslas kovoti prieš sovie
tų barbariją. i

Tokie dalykai dedasi ten, 
kur atvažiuoja raudonasis An
tikristas su savo mašina..

Pr. AL

slavijos ir atvykęs į šį (veidas sužalotas nuo ko- 
kraštą jaunas ; kroatų ku-!munistų kalėjimo sargų 
nigas Dr. Krųao Pandzic, [kirčių.

MAS
Norime iš karto akcen-

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

,___ Trūksta elektros,
grindžio veikėjo. (Tik dešimtas nuošimtis

“Mūsų kraujas liejasi, produkcijos paliekamas 
upeliais. Mūsų deganti na- Lietuvoje, o visas kitas 
mai nušviečia padangę, išvežamas į Rusiją, 
nėra nieko gero, tik krau-į Iš 14 Lietuvos arkivys- 
jas ir kančios visur. Va- kupų ir vyskupų beliko 
saros saulė nenudžiovina tik 1; iš 1,646 kunigų — 
mūsų kraujo, nei žiemos 400; iš 1,202 bažnyčių — 
šalčiai jo nenušaldo. Šis 60; 75 nuošimtis kunigų

L. Kai laikraštininkai m-kraujas tik nuplaujamis nužudyta arba ištremta, 
klausė T. Dr. Pvndzlcką musų motinų, tmonų, nĄr-t ^KZacpg

• • •     _   • - 1  _____________ •     1« ma w i i »• » Iri1 «*» f*o i I Ii   _  r - S# 4B
Iper

metus Tito komunistai Jis mano apie komunizmo 
nužudė daugiau kaip 300,-'simpatizatorius laisvoje ir 
000 vyrų, moterų ir vaikų demokratinėje Amerikoje, 
ir 500 kunigų. Vieni jų jis pasakė:
buvo numarinti badu, o| “Lai jie važiuoja į kraš- 
kiti nukankinti ir nužudy- tus už geležinės uždangos 
ti. !— tai bus jiems geriau-

Kun. Dr. Kruno Pandzic sias vaistas”.
ir kun. Berto Dragicevic, j Toliau jis sakė, kad žmo- 
taip pat pranciškonas, at- nės perdaug nepasitikėtų 
vyko iš Europos gruodžio pasakoms apie skirtumus 
mėn. 29 d. (tarp Stalino ir Tito. “As-

T. Dr. Pandzic yra bu- meniai aš tikiu, kad tai 
vęs areštuotas ir kalina- yra triksas”, sakė jis.

»

Priešrinkiminė Kova D. Britanijoj

inų, Žmonų, 
limųjų ir vaikų ašaromis. !

“Kai mes pasižiūrime į[ 
išgriautus mūsų namus 
kai stebime baisius krimi- 
nališkus veiksmus, mes 
užmirštame mūsų išseku- ■ 
sias jėgas, ir ramus, šal
tas pasipiktinimas duoda 
mums jėgų tęsti kovą.

“Mūsų vyrų lavonai, ap
vogti, apnuoginti ir suža
loti ištisomis savaitėmis 
guli miestelių rinkos aikš
tėse. Šitomis priemonėmis 
mūsų pavergėjas nori mus 
išgąsdinti. Mūsų žmonės 11 d

Hynes Prašalins 200
Mayo--1 Boston, Mass.f.ras John B. Hynes prane

ša, kad jis atleidžiąs nuo 
(pareigų daugiau kaip 200 
i miesto darbininkų, ku
riuos buvęs mayoras Cur
ley paskyręs tuojau po 
lapkričio mėn. rinkimų.

Sakoma, kad ir kiti lai
kinai dirbantieji darbi
ninkai neteks darbų pasi
baigus terminui.

— Sausio 
po pietų

Londonas — šių m. va- plaukia, tačiau iš laivo ke- 
sario 23 D. Britanijoje y- lionės krypties — ; 
ra paskirti naujo parla- Kinijos nacionalistai 
mento rinkimai. Dabarti- ka už juos grynais pini- 
niu laiku vyksta aštri gaiš, o ne 
priešrinkiminė kova tarp būdu, kaip 
konservatorių, ir socialia- Gynybos Departamentu, 
tų. Rinkimai vyksta sun- Valstybės Departamen- 
kiose D. Britanijai, kaip to pranešėjas 
užsienių, taip 
politikos aplinkybėse. Ir ti iš anksčiau 
darbiečiai 
riai, neapsileisdami 
kitais, daug žada. Tačiau, j -----------------
žymiai pralaimėtų, būtų DiddiS BlIS SkdlCIUS

Prancūzijos Maldininkų

Everett, Mass.
„ - . 4:30 vai.

sekami pro langus ar kur’Monsanto Chemical kom- 
nepamatys šeimose susi-^panijos įstaigoje kilo eks- 
jaudinimo dėl žuvusiųjų. Į pliozija, kuri padarė $75,- 

aišku [dažnai motina, mylimoji 000 nuostolių ir sužeidė 6 
mo-|ar sesuo» nepajėgdama su-'darbininkus.

atsiskaitymo 
tai būna su Valstybės Departamentas Siekiąs

pareiškė, 
ir vidaus kad tie tankai yra užpirk- 

ir netenka 
ir konservato- laikyti nauja pagalba 

vieni Chiang Kai-shekui.
l Vandenberg taip pat žiūri kritiškai. - 
Smerkia Connally dėl atsisakymo su 
kviesti militarius vadus pasitarimui.

konservatorių išversti 
valdžios.

Išsiunčiami US Tankai
1 Fonaaų

šeštadienį, sausio 14 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.

Šventųjų Metų proga Popiežiaus laišką skaitys 
kun. Jonas Bernatonis, LDS Centro Valdybos narys 
iš Lawrence, Mass.

r________ Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai
gi Vakarų Vokietijoj dar tebe- siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu: 
siranda 350,000 nelaimingųjų J---------
Antrojo Pasaulinio Karo aukų. 366 W. Broadway 
vadinamų DP. Taigi, Vakarų

UTHUANIAN RADIO HOITR
So. Boston 27, Mass.

Telephonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrvood 7-1449

į VVashington, D. C. —Se- Taft teigia, kad Valsty-
Paryžius— Apie 200,000 natorius Robert A. Taft, bes Departamentas esąs 

prancūzų maldininkų ren- respublikonas, iš Ohio, kairiųjų įtakoje, kurie 
giasi šiais Šventaisiais smerkia Valstybės Depar- aiškiausiai nori sunaikinti 
Metais vykti į Romą. Tai tamentą ir sako, kad jis nacionalistų jėgas ir nu
yra 85,000 daugiau, negu sekąs “savo prokomunis- sikratyti Gen. Chiang 

122C * v. kurie esą Kai-šek’o.
Nuo kovo 15 d. organi- nusiteikią “likviduoti” Ki-į Kaip tik jis užbaigė sa- 

nijos nacionalistų valdžią vo kalbą, tuojau atsistojo 
Kinijos komunistų nau- senatorius 
dai.

Tęsiant ginčus Senate 
dėl Tolimųjų Rytų politi
kos, senatorius Taft at
naujino respublikonų rei
kalavimus, kad Jung. Val
stybės griebtųsi priemo- 

_ i Formozą, 
Nikolai Medvedev,Įkur dabar yra Kinijos na

cionalistų centras.

Philadelphia^- —
tankų ir šarvuočių, pa
skirti kinų nacionalis- zuojamas reguliarus susi- 
tams, buvo pakrauti į tur-(siekimas tarp Paryžiaus 
kų laivą Madrin, kuris i ir Liurdo oro linija. Spe- 
vyksta Formozon. Dabar-jciali maldininkų * 
tinis Amerikos tankų 
transportas Chiang Kai- 
shekui yra penktas iš ei
lės. Dvi pirmesnės tankų 
partijos 
lapkričio 
nesiais. 
nesako,

Apie 300 praeitais 1925 Šv. Metais, tų alijantus”,

kelionė
pramatoma kovo 25 d.

Arthur H.

buvo išsiųstos 
ir gruodžio mė- 
Laivo kapitonas 
kur tie tankai

Mirt
Maskva, Rusija — Sau

sio 11 d. i 
Gen.
61, po trumpos ligos.

ueneroias

mirė Majoras’nių išgelbėti 
I

Vandenberg iš Michigan, 
vyriausias 
kalbėtojas užsienio reika
lais, ir smarkiai kritika
vo senatoriaus Tom Con
nally, demokrato iš Texas, 
bendrą užsienio politiką, 
ypatingai už atsisakymą 
sukviesti militarius vadus 
pasitarimui.

respublikonų
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Artik nebus iš vieno Iždo?
■i jir* _ - — — - —-

Vizų civilizuotų Valstybių teisingumo kodeksai 
prisilaiko taisyklės: neteisti žmogaus už nusikaltimą 
pirmiau negu nusikaltimą padaro. Už norą nusikalsti 
nieks nėra baudžiamas, žinoma, valstybės agentai ga
li sekti kokį politinį sąmokslininką, bet jo neareštuos, 
kol nesuras ant jo asmens konkrečių jo kaltės įrody
mų. Sovietų Sąjungoj kaip tik priešinga tvarka. Ten 
įtarimas jau skaitosi pakankama priežastimi areštuo
ti, o svkį žmogus areštuotas, tai Jau ir apkaltintas, gi 
jei apkaltintas, tai ir kaltas bei tinkamas likviduoti. 
Likviduotė būt atlikta ir be įrodymų — dažniau
siai taip Ir daroma, tik be kankinimų neapseinama, 
nes norima išgauti apkaltintojo sėbrus ir, kas svar
biausia, kankynėmis patenkinti savo įgimtą aistrą — 
sadizmą. (Sadizmas, anot Tarptautinių žodžių Žody
no, tai tam tikras seksualinis iškrypimas, kai gauna
ma pasitenkinimo darant kitam asmeniui fizinių ar 
moralinių skausmų). Paskui nukankinta auka mirti
nai likviduojama. Tačiau jei teisiama koks užsieny 
žinomas asmuo, tuomet gaunama “įrodymų” tokiu 
pat kankinimo būdu. Be to, atliekama ir teismo paro
dija bei pamėgdžiojimas, nors nuosprendis jau pir
miau padaryta.

Sovietų teismai tai pasityčiojimai iš teisingumo. 
Bet bolševikai eina dar toliau. Jie ne tik įtarimą 
skaito įrodymu, bet numato ir galimybę nusikalsti ir 
tą galimybę čia pat likviduoja. Pavyzdžiui, tam tikra 
visuomenės klasė (nebolševikai) gali bet kada prieš 
Sovietų valdžią sukilti ar bent ją sabotažuoti. Kaip 
tokiai galimybei užkirsti kelią? Jiems tei labai leng
va. Visus nebollevikus priskaito prie liaudies priešų, 
vadus ir šiaip žymesniuosius piliečius areštuoja, tar
do Ir likviduoja (jie kalti, nes gali maištą sukelti), o 
paprastus piliečius ištremia į priverstinų darbų sto
vyklas (jie taip pat kalti, nes gali maište dalyvauti). 
Kadangi kiekvienoj tautoj nebolševikai sudaro milži
nišką didžiumą, tai logiškai imant, reikia visa tauta 
sunaikinti.

Tai štai kokia baisi tragedija įvyksta vien dėl 
begalinio skirtumo tarp šių dviejų principų: civilizuo
toj valstybėj kiekvienas žmogus skaitosi normaliai 
teisus. Jei teismas nori jį teisti už kokį tariamą ar net 
aiškų nusikaltimą, tai teismo dalykas įrodyt to žmo
gaus kaltę. Pas bolševikus kaip tik priešingai: kiek
vienas nebolševikas yra automačiai kaltas ir teisme 
pats turi savo nekaltybę įrodyt. Kadangi liaudies 
priešo pasiteisinimui neprivalu tikėti, tai savo nekal
tybę nė vienam nepavyksta įrodyti.

Toks bolševikų elgesys yra tiek nežmoniškas, 
kad, rodos, nė vienam normaliam žmogui neateitų 
mintis jų taktiką pamėgdžioti. O bet gi mėgėjų atsi
randa. Štai “Keleivyje” yra viena korespondencija, 
kurios autorius (V. C.) nusiskundžia negalįs miegoti 
dėl — pareigos tikėti. (Autorius pasirašo pilną pa
vardę, bet aš dedu tik pirmąsias raides. Jis pasisako 
esąs tremtinys, taigi dar neapsidairęs ir neįsikūręs. 
Kai kurios mano išvados bus jam nemalonios ir nepa
rankios, tad bus geriau jo pavardės neminėti). Taigi 
p. V. C. pasisako esąs nekatalikas: neina į bažnyčią 
nė prie Sakramentų, nepoteriauja ir t.t. Ir žmona su 
vaikais taip pat. Vadinasi, patentuotas laisvamanis. 
Beveik jaustųsi kaip girių paukštelis, bet štai —

“Ir staiga sužinome: pareiga tikėti! Kaip bomba 
tyliausiu taikos metu”. Kur gi čia miegosi. (Tur būt 
ne tiek bomba, kiek sąžinė). Mėgina save nuraminti, 
kad ginče buvo keliariopai paaiškinta, jog tai ne prie
varta, tik savanoriškas pasiryžimas. Taip, tai taip. 
Bet kas būtų, jei kun. Borevičius ir p. K. turėtų galią 
priverst tikėt? Ar netektų, kaip senovėje, ant “lauže
lio” atsigulti?

Na, skaitytojau, ar čia ne bolševikiška galvose
na? Kaltinti dar nepadarytu nusižengimu ir kaltina
mąjį be įrodymų pasmerkti? (Iš kur gi p. V. C. žino, 
kad aš su kun. Borevičium jį ant laužo paguldytume? 
O gal jį, bedievių ant laužo paguldytą, kaip nors iš
laisvintume, ir jis pats pasisiūlytų pasiimti pareigą 
tikėti? Ir ne vien apkaltina ir pasmerkia, bet žiūri į 
ateitį, kaip tokiai galimybei kelią užkirsti. Ir dreba 
iš baimės, kad ne jis kitą, bet kits jįjį gali ant laužo 
paguldyti. Ar čia ne staliniškas apsidraudimas: jei 
mes jų nesunaikinsim, tai jie mus sunaikins?

Mintis mintį atgabena. Prisimenu, kad dar gero
kai prieš karą Lietuvos laisvamaniai paskelbė labai 
smulkmenišką ir tikslią Lietuvos vienuolių statisti
ką’. klek jų yra, kokie vardai, kur gyvena. Nė patys 
vienuoliai panašios statistikos neparuošė. Žmogus tie
siog jauteisi dėkingas už tokį rūpestingą suskaičiavi- 
mą, Tačiau dėkingumą gerokai atvėsino apačioj pri
kergta maž daug šitaip skambanti (mstaba: Kiek jų 
(vienuolių) čia priviso! O kas dar bus ateity! Taip ir 
vaizduojasi inkvizicijos laikai, kuomet laisvos min
ties žmonos žnt laužų degindavo...

Taip, inkvizicijos teko susilaukti, tik ne iš dva
siškių rankos. Juos (ir ne tik juos, bet ir dvasiškius ir 
katalikus ir šiaip jau ramius piliečius) kankino ir te- 
bekankina jų pačių išperėti tovariščiai, jau nebe ant 
laužų degindami, bet, anot p. V. ė. išsireiškimo, pato- 
Iniiinlais Stalino metodais. Tai įžeidimas?! Anaiptol. 
Tai negailestinga gyvenimo logika. Juk visi žinome, 
kad kartais giminės smarkiau tarp savęs pešasi, negu 
su svetimaisiais. Bėga nuo Stalino, reiškia ne gimi
nės? Bėgimas ne įrodymas. Ir Tito nenori pas dėdę 
važiuoti: ar juodu jau nebe giminės? K J

Staetv Mitaa Sėji H I 
Sauy. Tarybos Pisltifbiiy
Lake Success — Sovietų 

atstovas Jabob Malik pa
liko Saugumo Tarybos pa
sitarimų ' salę protesto 
ženklan, kad 
tąsi skubiai 
pasiūlymas 
cionalistinės 
tovą Dr. Tsiang.

Malik pareiškė susirin
kime, kuriam pirmininka
vo Dr. Tsiang, kad jis, 
kaipo Sovietų Sąjungos 
atstovas, negalįs daly
vauti Saugumo Tarybos 
pasitarmuosc, kol nebus 
iš S. Tarybos pašalintas 
nacionalistinės Kinijos at
stovas. Dr. Tsiang yra 
šiam mėnesiui Saugumo 
Taryboms pirmininkas.

Išėjus Malikui iš pasita
rimų salės, tuojau jį ap
spito reporteriai, klausi
nėdami, ar jis mano daly
vauti kuriame nors Sau
gumo Tarybos posėdyje, 
kol joje dalyvaus nacio
nalistinės Kinijos atsto
vas. Tuos klausimus Ma
lik praėjo nutylėjimu.

nebuvo im- 
svarstyti jo 

pašalinti na- 
Kinijos ats-

Amerikiečiai PaNeka 
Formozį

DARBININKAS

į#-

b>'-'

Atstovų Rūmų kapelionas, dvasiškis James 
Shera Montgomery, atkalba invokaciją, atidarant 
J. V, 81-mą kongreso sesiją. Užpakaly jo posėdžių 
pirmininkas (Speaker) Sam Rayburn (D-Tex.).

MAO PASIŪLĘS STALINUI 
; SĮŪSTI Į AZIJĄ 50,000 AGENTŲ

_________________

Į Taipel, Formosa — Ki
nijos nacionalistų valdžia 
gavo žinių, kad kiniečių 
komunistų vadas Mao 
Tze-tung ir Rusijos dikta
torius Stalinas ruošia pla
ną sovietizuoti visą Aziją. 
Komunistų vadas Mao 
Tze-tung sėdi Maskvoje 
jau nuo gruodžio 16 d.

Pląnas puošiamas paga: 
Maskvos reikalav i m u s, , . 
kad Maskva galėtų domi- la,Tvo. Feng.mus. 
nuoti visuose Tolimųjų 
Rytų kraštuose.

Nactemtaftą ,premieras 
kė, KAfOtotaunistų vą?

j
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LDS vaklą stiprinant
(Pradžia 1-me puslapy]) 

rytiną. Išrodo, kad sąjun
gos vadovybė nemano nu
leisti rankų ir ieško kelių, 
klausimą teigiamai iš
spręsti. Kaip visų organi
zacijų, taip ir šios sąjun
gos vadovybei akys sa
vaime nukrypsta į nau
juosius ateivius, kurie at
sidūrė šiame krašte kaip 
savo Tėvynės baisios tra
gedijos liudininkai ir ku
rie, žinoma, gali ir turi į- 
nešti gyvumo į šio krašto 
mūzų organizacijų gyve
nimą.

Kalbėdami apie čia vei
kiančių lietuviškų organi
zacijų veiklą, mes savai
me rišame jas su viltimi 
atgauti Lietuvai nepri
klausomą gyvenimą. Čia 
ir norime išreikšti mintį, 
kad atgimsiančios Lietu
vos atstatyme LDS turė
tų atlikti labai svarbų 
vaidmenį. Neužmirškime, 
kad jau daug metų Lietu-

Washington — Valsty
bės Departamentas įsakė 
keturioms genera 1 i n i o 
konsulato ir U.S. Amba
sados Tapei (Formozoje) 
tarnautojoms, kad jos pa
liktų šią vietą ir išsikeltų. 
Tuo pačiu laiku įspėjo ir 
kitas diplomatinio korpu
so šeimas, kad paliktų 
Formozą, kol yra dar nor
malios transporto galimy
bės. Valst. Departamento 
pranešėjas pridūrė, kad 
tų' persikeliančiiį -moterų sakė, 
vietas užimtų vyrai, kad das Mao pasiūlęs Stalinui, 
nesumažėtų darbininkų kad jis pasiųstų 50,000
sąstatas. -• ‘

Visiems 
nepriklausantiems prie di- res instrukcijas ir 10,000 
plomatinės tarnybos jau — ‘
anksčiau buvo patarta 
apleisti tą salą, kurią na
cionalistai pavertė gyni
mosi baze prieš komunis
tus. 25 amerikiečiai, kurie 
dirbo čia vienoje Kalifor- sakė, pasišvęstų. ekonomi
ni jos firmoje, paliko šią^niai veiklai, 
salą.

* ■*

cionalistų patruliuojan
čių prie Šanghajaus ap
šaudytas ir sulaikytas. 
Laivui padaryta svarbūs 
įrengimų sugadi n i m a i. 
Laivo kapitono David 
Jonės pranešimu įgulos 
nariai nenukentėjo. Kai 
tik laivas priplaukė prie 
Jangtze upės žiočių , į jį 

į j buvo paleista apie 40 šū
vių, kurie buvo taikomi į

Laivas vežęs Kinijos 
i komunistams į šanghajų 
ąpie 10 mil 
t&v įvairi u/ 
kuto, džiuto," medvilnės ir 
chemikalų. Jūrininkai ka-

slaptų a^ntų iS “eta Pre'
amerikieėiams 15,000 galėtų duoti milita-ikes J <ura- kad lalvas ne’

galėtų vesti įstaigas pa
laikymui ryšių su tarp
tautiniais komunistais ir 
jų pakeleiviais ir pravesti 
politinę veiklą visose or
ganizacijose. Likusieji, jis

i nuskęstų. Kinų naciona
listai nutarę laivą 
vilkti į savo uostus.

par-

Pareiškė AtsistityMna 
liauju Kabinėta

Minėta NeDečiKnybės 
PrMymy

kad užimtų
Britų ir Jung. Valstybių 
prekybą Kinijoj.

i 
I

New York — Federalio! 
teismo teisėjas atmetė 
Rusijos inžinieriaus Va
lentino A. Gubitčevo pra
šymą, kad jis kaipo sveti
mos valstybės pareigūnas 
turi diplomatinę neliečia
mybę ir todėl negali būti 
teisiamas.

Gubitčev yra kaltina
mas šnipinėjimu.

Aprodyta Litas Vežęs 
KHks KomunbtMS 

Prekių

Hong - Kong — Vienos 
Amerikos bendrovės pre
kinis laivas Flying Ar- 
row, išvykęs nežiūrint 
valst. departamento įspė
jimo, iš Hong - Kong į ki
nų nacionalistų kontro
liuojamą sritį, buvo na-

NUPIGINO
Ilgalaikį Sušukavimą

$10 vertės uŽ $&95 
(no kink ar frizz) 
♦ ♦ •

Ex|>ertiškas Traukų dažymas 
naturalfonriN Spalvamte

♦ ♦ ♦

įvairūs moderniški Šukavi
mai, pasirenkant iš grožio 

kultūros žurnalų.
* « •

Pagražinimo darbus atlieka 
groži* czpertal.

CAROLINE CASPER, Prop.
CASPER’S BEAUTY SALON

Atdara Ketv. ir Pekt. vakarais
733 East Broadvvay, South Boston, Mass.

Tel. 80. -8-4845

HMM

LDS pritraukti aktyvaus 
jaunimo, nes kitaip orga
nizacija lieka be ateities. 
Yra reikalas organizuoti 
krikščioniškonioti darbi
ninkijos fondą, kuris būtų 
pasiruošęs remti krikščio
niško socialinio teisingu
mo reiškimąsi šio krašto 
lietuvių tarpe ir padėti su
siorganizuoti krikščio
niškam socialinio teisin
gumo atgimimui atsista- 
tančioje Lietuvoje.

SPAUDOS REIKALAI
Savaime* aišku, kad 

“Darbini n k o” išsilaiky
mas ir tobulėjimas yra 
vienas pagrindinių sąjū
džio uždavinių. Yra labai 
svarbu, kad į “Darbinin
ką” patektų ko daugiau 
straipsnių sočiai i n i a i s 
klausimais, kad būtų na
grinėjamos bei minimos 
garsiosios Leono XIII bei 
Pijaus XI enciklikos ir ki
ti šios srities autoritetų 
raštai. Taip pat praktiš- 

i ir mo
demiškomis priemonėmis 
reikėtų daugiau nušviesti 
mūsų tautai vergiją atne- 
šusios ideologijos pragaiš
tingumą. Katalikai suor
ganizuoti Europos Vaka
ruose socialiniai sąjūdžiai 
yra labai moderniški ir 
populiarūs. Tat ir čia rei
kėtų paieškoti stipresnių 
polėkių ir laiko dvasiai a- 
titinkančių šūkių, kurie 
galėtų ne tik sustiprinti 
aktyvųjį narį, bet ir pri
traukti atšalusįjį ar abe
jojantį. Šita prasme dar
bininkų sąjūdis įgytų ryš
kesnę vietą kitų organiza
cijų tarpe ir pats “Darbi- 
—_ __ ’ žymiai pakeistų
savo veidą.

Visi čia keliamieji klau
simai galėtų būti išnagri
nėti tik platesnėse disku
sijose. Laikraštinio 
straipsnio uždavinys yra 
šiuo atveju tik pažadinti 
mintį. Ačiū Dievui, čia 
pat Naujojoj Anglijoj į- 
vairiose vietose šiuo metu 
jau turime organizuotų 
intelektualų būrius, kurie 
obsoliutinėj dau gumoj 
šiandien yra darbininkai 
tikriausia to žodžio pras
me ir todėl nesunkiai pri
taps prie krikščioniško 
darbininkų sąjūdžio, jei 
šis iš tikrųjų stengsis 
reikštis kaip sąjūdis, o ne 
kaip eilinė organizacija.

LDS Centro Vadovybei 
linkėtina parodyti ištver
mės ir surasti kelius iš
ryškinti savo organizaci
jos veidą dabartinių rei
kalavimų šviesoj, kad bū
tų sudarytos galimybės 
su nauja nuotaika atkur
ti esamus sąjungos pada
linius, steigti naujus, to
bulinti spaudą ir pan.

<K. Mockus.

vos jaunimas yra maiti- kais pavyzdžiais
namas visu brutalios dik
tatūros įžulumu brukamu 
marksizmo - leninizmo - 
stalinizmo melu. Kai at
gausime laisvę, bus reika
las skubiai suteikti sku
baus dvasinio peno, patei
kiant krikščioniškai su
prastą socialinio klausi
mo sprendimą. Šitas rei
kalas savo laiku bus labai 
aktualus, ir šiandien kas
dienybei reikalų užimti 
permažai į jį dėmesio esa
me atkreipę. Tat LDS vie
nas pagrindinių uždavinių 
šiandien ugdyti visomis 
priemonėmis kovotojus už 
socialinio teisingumo įgy- ~ 
vendintaną krikščioniškoje

Roma — Kaip gerai in
formuoti sluoksniai pra
neša, Italijos premieras, 
Alcide de Gasperi, ir jo 
kabinetas pareiškęs atsi
statydinimą. Tačiau jis 
buvęs paprašytas pasilikti 
savo pareigose, iki bus 
sudaryta nauja vyriausy
bė? Atsistatydinimo prie
žastimi buvęs pusės mili
jono darbininkų streikas 
šiaurinėje Italijoje sąry
šyje su riaušėmis Mode- 
noje. Gi pagal viešąją Ita
lijos opiniją — jo atsista
tydinimas buvęs jau anks
čiau numatytas, kurį jis 
tik dabar su visa savo 
riausybe oficialiai 
reiškęs.

Sausio 13 d. iš ryto
dijas pranešė, kad Alcide 
de Gasperi vėl būsiąs pa
skirtas premjeru.

vy- 
pa-

ra-

VUKa Meuarentanas 
Ispanu Kalba

dvasioje. Tam yra reika
lingos studijos ir nuolati
nė organizacinė veikla.
KAIP TAI PADARYTI?
Gerai žinome, kad šio 

krašto aplinkybėse orga
nizacinė veikla yra ne
lengva. Jai kliudo laisvo 
laiko stoka ir gana stip
riai aplinkui besireiškian
čios materialistinės bei 
oportunistinės nuotaikos. 
Tačiau turint gerų norų, 
daug ką galima padaryti.

Pirmiausia yra reikalas 
pagyvinti LDS kuopų vei
kimą. Nemažas jų skai
čius egzistuoja daugiau 
tik iš vardo ir praktiškai 
veiklos nebeparodo. Silp
nai savo veikla besireiš
kiančia organizacija sun
kiau domėsis naujieji at
eiviai.
norus 
pritaps tokiose 
kuriose per kelis mėnesius 
negalima sulaukti net ei
linio LDS kuopos susirin
kimo, nekalbant apie ki
tokią veiklą. Tai sakoma 
čia ne tam, kad padarius 
priekaištų, bet kad išryš
kinus padėtį.

Konkrečiai imantis vei
klos pagyvinimo, reikia 
imtis studijinio darbo ir 
kultūrinio pasireiškimo. 
Yra būtinas reikalas į

Net ir geriausius 
turintieji sunkiai 

vietose,

Pažinti Dievo neregia- 
mąją ranką, rėdančią mū
sų gyvenimą, yra tai aukš
čiausiojo paklusnumo rū
šis. Fr. V. Foersteris.

ELTA — 1949 m. lap
kričio 2 d. Lietuvos Įga
lioto Ministerio Washing- 
tone įteiktas Jungtinėms 
Tautoms VLIKo memo
randumas dėl Sovietų Są
jungos vykdomo Lietuvo
je genocido nusikaltimo 
Montcvidco išėjo atskiru 
leidiniu ispanų kalba.

Skaitykite Ir platinkite kata- 
UkiNką spaudą — laikraštį 
Darbininką’:

“Darbininke” galite gauti gražų 1950 metų sieni- 
kalendorių, kurio kiekvieno menesio 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. t

nj
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| ja ir Didž. Lietuva pateko 
ibendron baisia usion bol
ševikų vergijon.
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Chicagoje atsirado dar vienas tipas Laisvamaniu

Mažosios

f SUSIPAŽINKIME SU 
jį GYVENIMO KNYGA

T Ztarrencnc a 1»1 i c O P KApasirašąs. (Jis bent sakosi rašąs apie Chicago įvy
kius). Tai kietas tipas, bet ne originalus. Nudėvėta1 Mažosios Lietuvos Ta- 
dainelė — kunigų šmeižimas — tai jo specijalybė, bet rybu gegužės mėn. 24-25 
ir ta nebeoriginali, nes jau bus daug šimtmečių kai d. 1946 m. suvaž. Puidoje 
įėjo į apyvartą. Ji vadinasi antiklierikalizmas. Jos Vak. Vokietijoje iškilmin- 
šūkis liaudžiai apgaulingas: apsimesk kuo tik nori, gai paskelbė deklaraciją, 
bet ne bedieviu. Dar daugiau: sakyk, kad gerbi reli- kurioje pareiškė Mažąją 
giją, bet nepakenti dvasiškių, nes jie tokie ir tokie ir Lietuvą esant neatskiria- 
dar kitoki: biznieriai, skriaudikai, lupikai, veidmai- ma Lietuvos Valstybės Dievas buvo pažadėjęs, jog moteriškės ainija sutrins 
niai, fariziejai ir t.t. ir t.t. — ko daugiau pravardžia- dalimi. piktajai dvasiai galvą, t. y. jos viešpatavimui atei-
vimų, to geriau. Kad ir tą patį kartosi iki nuobodu-l šį pareiškimą kiekvie- siąs galas. Gal būt pirmieji tėvai gerai nesuprato ir 
mo, vis kas nors prilips. Ir štai dar kas svarbu: nie- nas Mažosios Lietuvos negalėjo suprasti, kad tas moteriškės ainis kaip tik 
kad nepeik kokį vieną, kitą, bet būtinai visus — visi lietuvis visa širdimi svei- turėjo būti Kristus; jie galėjo galvoti apie visą žmo- 
tokie. Ir dar stipriau: visas kunigų luomas negeras, kiną ir yra pasiryžęs dėti niją. 
taigi nebereikalingas. Kad kenksmingas, gali nė ne- visas pastangas jame pa-j 
minėt, nes patys žmonės tą supras ir — kas gi toliau?Tėkštoms mintims j— 
Na, žinoma, kas: juos pašalins, likviduos — juk žino- vendinti. Sąmoningai to
me, kaip revoliucija su dvasiškiais elgiasi... įje deklaracijoje nebemini-

- x- 4. 4.- u x- j- ui mas nelemtosI Žodžiu, istisą šimtmetį buvo ruošiama dirva bol-

Tokią išvadą padaro grynai materialistinė galvosena, ko gi tas Chicagos Laisvamanis nori? Jis, matyt dar hnvn .
Ji nesiskaito su žmogaus psichologija, kuri mums pri-! nepatenkintas. Dirva bolševizmui paruoštą, bet nepa-iJ<Z“£
mena, kad šautuvai patys nešaudo, tik juos valdo ka-; kankamai. Reikia ji pagyvinti. Ir gyvina, čia tai jis t,o„ —. ’ ~

reivio ranka, o ranką valdp protas ir jausmai. Kitais g tiesų originalus. Apsimeta net uoliu Kristaus gar- iį ™ somis geradarybėmis (Gim. kn. 22, 18).
žodžiais, medžiagą valdo dvasia, o dvasią tvarko są- bintoju. Vadindamas kunigus fariziejais, muitinin- Jiii tn Jtad m utn 1 T°klU budu SlS D1CV° ?aZa£a? Abraomui Ja? Pa‘

ir uuvo uaronm mm. giu.u.u.v.uu turi v?sam. pakuliui išganymas, tai yra iš
tei To, Kurs įsakė nekrauti turtų čia ant žemės”. (To l-La,. u.. : vi. žydų tautos. Tačiau sv. Povilas pastebiu jog sis paza-
ir Kurs rašo didele raide) I radikalo burna ideda ši- lvraSLą’ Į*1 ir V1S{Į elno* das buvo tikras Kristaus atėjimo pažadėjimas (palyg. ir Kurs rašo didele raide). į radikalo Durną (deda si graflnęi dar nesenoje pra- Gal. 3> j6). Tą patį Dievas pažada ir Abraomo sūnui 

eityje beveik vien lietuvių izaokuį (Gim. kn. 2G, 3-5), pažymėdamas, jog jo tėvo 
gyvenamą, Ryt prūsių paklusnumas, laikant įsakymus, įstatymus ir kitus 

— maždaug paliepimus, yra to pažado užsipelnymas. Panašiai bu- 
t»..j — Geldų- vo pažadėta ir Jokūbui, Izaoko sūnui, kada šis Bete-

Vištyčio linijos. lyje buvo apsistojęs.
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Malda pajėgingas ginklas
Kartais iš kai kurių žmonių lūpų išsiveržia 

šauksmas: “Maldomis Lietuvos neišgelbėsi”. Tai ne 
katalikų šauksmas. Tačiau tai išgirdę ir silpnesnieji 
katalikai gali pamanyti, kad išsilaisvinimui iš bolše
vikų jungo malda esanti bejėgė: nesudaužys ji gele-Į ______ _ _
žinės uždangos, negi nesunaikins raudonųjų divizijų, ševizmui. Jau bolševizmas'atėjo' dirva jam paruošta,

mena, kad šautuvai patys nešaudo, tik juos valdo ka- .kankamai. Reikia ji pagyvinti. Ir gyvina. Čia tai jis

muitinin
kais ir panašiais vardais, jis daro tokią pastabą:

“Ir tai buvo daroma artinantis gimtadienio šven-
žinė, į kurią daug įtakos daro stiprus religinis veiks
nys - maldos. Sakysite, kad čia perdaug įtemptas ar
gumentas. Visai ne. Tai įrodo istoriniai faktai, iš ku
rių labai ryškus štai koks.

Kada Popiežius Pijus VII ekskomunikavo Napo
leoną I, tas išdidus “karo dievaitis” su panieka pareiš
kė, jog mizernas ekskomunikos popiergalis neištrenks 
šautuvų iš jo kareivių rankų. O bet gi ištrenkė. Galų 
gale Napoleonas pralaimėjo ir savo gyvenimą nelais
vėje pabaigė. Ar gi ekskomunika būtų jį nuvertusi? 
Jei ir ne tiesioginiai, tai daug prie to prisidėjo, nes 
sujudino dvasines pasaulio jėgas, kurios galutinai ir 
nugalėjo nenugalimą materialistiniai nusiteikusį dik
tatorių. Ir Hitleris siūlosi su savo pavyzdžiu. Kur da
bar jo “Wehrmacht” (karinė pajėga), prieš kurią visi 
drebėjo? Ką tas turi bendro su malda? Paklauskit jo 
pavergtų tautų, kaip jos meldėsi!

Tačiau, kas įdomiausia, patys bolševikai maldos 
bijo. Ana, kai Popiežius Pijus XI, maždaug 25 m. at
gal, paskelbė pasauliui maldas už Rusiją, bolševikų 
spauda net su prakeiksmais prieš tą reagavo. Atrodė, 
kad juos supurtė kažkokia prieštaringa baimė. Rodos, 
kam čia taip jaudintis? Jei malda nieko nereiškia, tai 
užtenka tik iš Jos pasijuokti. Kvailesnieji bolševikai 
gal ir pasijuokė, bet ne jų vadai. Jie geriau žinojo, ką 
reiškia viešas pasaulinis maldos vajus. Ar jie bijojo 
patys savęs, kad gali atsiversti? Vargu. Jie pakanka
mai bedievybėje užkietėję. Bet jie bijojo masių — sa- ^‘m. Lietuvos dalis?va-|Lietuva. Kovo mėn. 1939 
vo ir užsienio žmonių. Namie jie kiek įmanydami nai
kina religiją: ir fiziniai žudo tikinčiuosius, ir veda 
įtemptą bedievišką propagandą. Ir štai Katalikų Baž
nyčios Galva įsako katalikams melstis už Rusiją. 
Reiškia, Popiežius viešai skelbia nuomonę, kad Rusi
ja reikia atversti, ir tuo būdu ardo jų, bolševikų, be- 
dievinimo programą. Na, geležinė uždanga - apdraus 
rusų liaudį nuo Popiežiaus žodžio, bet kaip gi su už
sieniu? Juk bolševizmas, siekia užvaldyti pasaulį. 
Ginklu? Taip, bet pirma ginklų eina dirvos paruoši
mas per propagandą, kuriai maldos vajus užkerta ke
lią. Sykį žmogus meldžiasi, jis jau praktikuoja religi
ją ir tuo pačiu tiesioginiai priešinasi komunizmui. Tuo 
būdu, didžiausis bolševikų talkininkas — melas nebe
turi į ką įsikibti.

Net pro geležinę uždangą gali prasiskverbti gan
das apie maldos vajų. Kas bus, kai rusai pradės mels-

tuos žodžius: “Kristaus mokslas šviečia kaip saulė”. 
Tačiau po šiuo nepaprastu (dėl radikalo) Kristaus iš- 
gyrimu ir nepaprastu kunigų luomo išjuodinimu, pa
sirašo Laisvamanis. Ką apie tai manyti?

Kalėdų šventės primena žmonijos istorijoje įvy
kusį perversmą. Kristaus atėjimas į šį pasaulį atne
šė jam tikrąją šviesą ir prasidėjo naujoji era. Tačiau 
Kristaus giminias nebuvo paprastas atėjimas į šį pa
saulį. Jo atėjimas jau buvo laukiamas nuo tos dienos, 
kada pirmieji žmonės turėjo apleisti rojų. Jau tada

atminties 
“autonomija”. Vi
su važiavimo daly
bų vo aišku, kad at-

Tačiau begalinis Dievo gailestingumas ir išmin- 
IKY' tingumas pamažu apreiškė išganymo būdą ir nurodė, 

kas bus tas, kuris turi išganyti. Jau prieš du tūks
tančių metų prieš Kristaus gimimą žydų tautos tėvui 
Abraomui buvo pažadėta, jog jo ainija paveldės Pa
lestinos žemę, jog ji būsianti skaitlinga kaip jūros 
pakrantės smėlio grūdeliai, kaip dangaus žvaigždės. 
Pažadėjo ir tai, kad jo ainyje bus palaimintos visos 

nau* tautos, reiškia, jog jos taps laimingos ir naudosis vi-

Tokiu būdu šis Dievo pažadas Abraomui jau pa-

gyvenamą, Ryt p r u s i ų pa^lusnumas, laikant įsakymus, įstatymus ir kitus

I iki Rudkalnio
Apie Kristų mes tiek žinom, kad Jis pasakė savo pės

Apaštalams: “Kas jūs klauso, Manęs klauso; kas jus Gausūs šio krašto lietuviųj**7Vis’fšle pažadai, nors ir bendri, išsipildė Kristuje, 
niekina, Mane niekina”. Taip pat nurodė ir antiklieri- vietovardžiai, gyventojų Jis gimė iš Abraomo ainijos, žydų tautoje ir per Jo 
kalizmo pasekmes: “Užgauk piemenį ir išsiblaškys a- pavardės ir beveik visame atejimą visos tautos tapo laimingos, nes buvo išga- 
vys”. Gi perdaug prisilaižantį ir veidmainiaujantį 1 J-
gundytoją Kristus pavarė: “Eik šalin, šėtone!”

Ką pamanytų pasaulio literatai? Henrikas Sinke
vičius panaudotų Zaglobos posakį: “Kipšas užsidėjo 
arnotą ir uodega mišioms skambina”.

O mes? Ką gi: mes, matydami po tų šmeižtų ir 
veidmainysčių šiupiniu parašą “Laisvamanis”, labai 
paprastai pareiškiam iš avies kailio kyšo vilko galva. 
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šiame krašte išsisklaidę nytos 
lietuviškai kalbantieji gy-l 
ventojai liudija už šio' 
krašto lietuviškumą, nors* 
dauguma dėl Prūsų vai-, 
džios šimtmečiais varo
mos germanizacijos smar
kiai apvokietėjo ir savo 
lietuvišką kilmę buvo už
miršę, tačiau šiaurinė M.

• Lietuvos dalis — Klaipė- 
] dos Kraštas, kaip arčiau

siai esąs prie D. Lietuvos, 
“ " . buvo lietuvių kalbą be-:

Prieš 27-rius metus šiau-|su savo kamienu -”- Didž. visoj gyventojų ma-
x . sėje, ypač kaimiečių, iš-‘ 

naciams nepaprastai iaikęS

Klaipėdos Atvadavimui Paminėti
dinama Klaipėdos kraštu J m. i

padedama savo D. Lietu- sustiprėjus Vokietijoje, 
vos brolių, galutinai išsi- vėl buvo nuo jos atplėš- 
vadavo iš Vokietijos jun- ta. Praeitajam karui be- 
go ir faktinai susijungė sibaigiant, su visa Mažą-

tis? Kaip jiems tai uždrausti? Melstis galima mintimi, 
o kaip mintį sukontroliuosi? Už kuriuos idealus ko
vos pradėję melstis raudonarmiečiai? Kaip likviduosi 
nesučiuopiamą armijos sabotažą?

Netenka abejoti, kad bolševikų vadai jau dabar 
su tais klausimais kamuojasi. Tam įrodymas, kad 
Stalinas organizuoja “tautines bažnyčias”. Galop su
prato, kad medžiaga prieš dvasią neatsilaikys. Ir ko
munistinė “dvasia” nieko nebereiškia, nes prireikė 
pamėgdžioti tikrąją Bažnyčią. Iš viso, malda pajėgin
gas ginklas. K.

1918 M. MAŽOSIOS LIE
TUVOS PASTANGOS 
PRISIJUNGTI PRIE 

D. LIETUVOS
Todėl jau 1918 m., kai- 

zeriškajai Vokietijai su
griuvus, M. Lietuvos vei
kėjai sušaukė Tilžėje Ma
žosios Lietuvos Tarybą, 
kuri pareikalavo atskirti 
visą M. Lietuvą
kietijos ir prijungti prie 
D. Lietuvos. Tačiau tik 
dalinai buvo patenkintas 
M. Lietuvos reikalavimas,

nuo Vo

T. Dr. Klemensas Žalalis, OFM.

direktoriją, kuri tuo tar
pu negalėdama reikalauti 
kraštą grąžinti Vokietijai,

1919 m. Versalio sutarti
mi atskyrus tik jos šiau- 
irinę dalį, taip vadinamą
Klaipėdos Kraštą, su tiks- siekė sukurti iš Klaipėdos 
lu jį prijungti prie jau ta- ” 
da paskelbusios savo ne-

Krašto “Freistaat”, tai y- 
ra kažką panašaus į “lais- 

priklausomybę Lietuvos. ;vą valstybę”. Krašto gy- 
Kadangi tuo metu Lietu- ventojai nerimastavo ir 
vos likimas formaliai daj* jų dp.ug.umog atstovai rei- 
nebuvo išspręstas,

! atskirtasis
i Kraštas laikinai buvo 
•liktas Aliantų žinioje ir buvo kaip de facto, taip ir 
perduotas prancūzams ad- de jure pripažinta 
ministruoti.

PRANCŪZŲ ADMINIS
TRAVIMAS IR “FREI

STAATO” IDĖJA

tai ir kalavo kraštą kuo grei-
K1 a i p ė d o s čiausiai prijungti prie 

pa- Lietuvos, kuri jau tada

sava
rankiška valstybe. Tuo 
tarpu Klaipėdos Kraštui 
grėsė pavojus ir iš pieti
nio Lietuvos kaimyno, ku
ris reiškė tam tikrų pre- 

Pradžioje čion buvo at- tenzijų į Klaipėdos uostą, 
siųstas prancūzų genero- Tuo laiku “freistaato” i- 
las Odry ir, kiek vėliau deja visiems Klaipėdos 
komisaras Petisne. Tiek krašto priešams buvo la- 
gen. Odry, tiek komisaras bai patogi.
Petisnė senosios vokiško
sios krašto tvarkos pa
keisti nesirūpino: palikę 
visus senuosius Prūsijos 
valdininkus, tik sudarė iš 
vokietininkų patariamąją

PASTANGOS KRAŠTĄ 
GELBSTI

Klaipėdos Krašto “frei- 
staatu” paskelbimas, būtų 

Tęsinys 8-tame pusi.

Marija Pečkauskaitė

Mergaitės Kelias
Mergaitės asmenybė

MOTERIS AR BOBA
Kas tai yra — būti motina? Tai yra ken

tėti, tai yra per baisiausius sopulius atnešti 
pasauliui naująjį žmogų; dėl jo pakelti ne
suskaitomus vargus ir rūpesčius, nemigo 
naktis, nuolat aukotis.

Vadinas, pati prigimtis reikalauja iš mo
ters pasiaukoti, savęs atsižadėti, arba kitaip 
sakant, reikalauja veiklios meilės. Į jos ran
kas yra atiduotas silpno kūdikio likimas. Ji 
turi būti jam meili, švelni, rūpestinga, nes 
kitaip tas menkas padarėlis žus.

Visai kas kita yra tėvas. Į jo gyvenimą 
vaikas labai mažai teįsikiša. Tėvui nereikia 
nuolat aukotis. Jam reikia tik uždirbti duo
ną ir pastogę. Jo visas rūpinimasis yra išori
nis, o motinos, priešingai, — vidinis. Jei Die
vas to reikalauja iš moters, tai aišku, kad 
Jis yra davęs tokių gabumų jai kentėti ir 
aukotis, tokių meilės versmių, kurių neturi 
vyras. Ir aišku, kad moters pašaukimas yra 
mylėti. Tiesa, įsakymas mylėti yra duotas 
visiems, tačiau moteris jį turi pildyti ypatin
gu būdu. Ji yra meilės atstovė, meilės skel
bėja; mylėti — tai svarbiausias jos dalykas, 
jos tikrasis pašaukimas.

Pirma sakiau, kad moteris yra sutverta 
būti motina. Nesupraskite tų žodžių klaidin
gai. Jie nereiškia, kad moteris, kuri neturi 
vaikų, neatlieka savo pašaukimo pareigų. 
Visai ne. Būti motina galima ne tik savo 
vaikams, bet ir svetimiems, pagaliau ir kiek
vienam žmogui, su kuriuo susitinkame gy
venime. Tai bus tada, kai mes tą žmogų mo
tiniškai užjausime, globosime, rūpinsimės, 
kuo galėdamos jam padėsime. Tuomet ir ne
turėdamos vaikų, savo pareigas geriau atlik
sime už tas, kurios, tiesa, yra motinos, bet 
neturi motiniško švelnumo, meilumo ir troš
kimo aukotis kitiems.

Ar yra žmonių kalboje žodis meilinges- 
nis, saldesnis, brangesnis už žodį motina? 
Jame yra sudėta visa tai meilė, kokia tik 
telpa žmogaus širdyje, visas švelnumas, 
koks tik yra šioje žemėje pasiekiamas, visas 
pasiaukojimas, koks tik yra pakeliamas 
žmogaus. Jei norime išreikšti didžiausią pa
siaukojimą, didžiausią meilumą ir švelnumą, 
sakome: to žmogaus pasiaukojimas kaip 
motinos, jis meilus ir švelnus, kaip motina. 
Kokia tai didelė garbė moteriai! Kas drįstų 
sakyti, kad toji žmonijos pusė, kuriai ši gar
bė tenka, yra menkesnė už antrąją, už vyrus.

Vyras — irgi gražus žodis. Sakome: pa
sielgė kaip tikras vyras. Būk tvirtas, pasto
vus, galingas, išmintingas, drąsus, susival- 
dąs žmogus. Gražu, žinoma, tokiu būti, bet 
kiekvienas jaučia', kad vyras yra kas kita, 
negu motina.

Kad tas skirtumas tarp vyro ir moters 
būtų dar aiškesnis, imsime tokį palyginimą. 
Gyvenimas yra, galime sakyti, statomi na
mai. Prie jų dirba vyrai. Jie daro planus, 
rengia medžiagą, tašo sienas. Trumpai sa
kant — pastato visus namus. Bet kad tuose 
namuose būtų gražu ir malonu, kad kiekvie
nas namų gyventojas jaustus esąs namie, 
tuo rūpinasi moteris.

Čia aiškiai matosi, koks svarbus yra jos 
darbas. Kas iš to, kad namai būtų ir gražių 
gražiausi, jei juose bus nelinksma ir nejau
ku.

Saksų tautos kalba moteris buvo vadina
ma “taikos audėja”. Štai moters darbas: 
austi taiką. Vadinas, skleisti meilę. Ji turi 
būti meilės skleidėja.

Gyvenimas yra milžiniška mašina su ne
suskaitoma daugybe ratų ratelių. Tie ratai 
rateliai tai žmonės, kurie juda, kruta, suka
si, kiekvienas dirbdamas savo darbą. Kad 
rateliai vienas kito nedilintų ir mašina leng
vai suktųsi, ji turi būti tepama. Tai mašinai 
tepti alyva yra kaip tik moteris.

Visais tais palyginimais norėjau pasaky
ti, koks svarbus ir kilnus darbas gyvenime 
tenka atlikti moteriai. Ji įstengia tai pada
ryti tuomet, kai eina savo keliu, atseit, kai 
lavina savo, moters, gabumus, apie kuriuos 
anksčiau kalbėjau.

Kai tik moteris ima pamėgdžioti vyrą, 
tuoj jos darbas nueina niekais. Ji nepasiekia 
nieko gera. Darbo srityje susilyginti su vy

ru ji negali. Kur reikia šaltai galvoti, nuo
saikiai, griežtai mąstyti, kur reikia didesnės 
kūno jėgos, stipresnių nervų, ten moteris 
visados pasiliks vyro užpakalyje. Ir išeina 
taip, kad žūt būt norėdama panašėti į vyrą, 
ji praranda savo gerąsias ypatybes ir neįsi
gyja vyriškųjų. Galima dar pridurti — tik
ra vyrų uodega, nes, neįstengdama pralenkti 
vyrų, nei su jais eiti, ji velkasi užpakalyje.

Tokia moteris niekina visus moteriškus 
darbus. Vaikus auklėti jai perdaug nuobodu 
ir sunku, namų darbai — peržemi, permenki. 
Ji nenori kitiems aukotis ir savęs atsižadėti. 
Tai atrodo jai kvaila. Ji nori gėrėtis, gyveni
mu, linksmintis, pasirodyti, kur nors veikti, 
kad visi matytų ir stebėtųsi.

Sklaidydami žmonijos istoriją, kiekviena
me puslapyje sutinkame beveik tik vyrų 
vardus. Valdovai, karžygiai, garsieji išradė
jai, mokslininkai — vis vyrai. Tad, galima 
sakyti, kad visa istorija yra sukurta vyrų. 
Moteris darbavosi, brūzdė tyliai ir kukliai 
šeimoje, beveik neišeidama į viešumą. Atro
do, kad jų visai nebuvo. Bet patyrinėję isto
rijos įvykius giliau, pamatome, kad labai 
dažnai jų priežastis buvo moteris.

Neseniai vienas rašytojas išleido knygą, 
kurioje įrodė, kad už kiekvieno istorijos įvy
kio glūdi pasislėpusi moteris. Vyrai, sako, 
viską darą, bet moterys iš užpakalio juos 
stumiančios.

(Bus daugiau).



Penktadienis, Sausio 13, 1650 nhmiumi

Sekmadienį, sausio 8 d. šven
tė savo metinę šventę Švč. Jė
zaus Vardo Draugija. Visi 
Draugijos nariai, arti pustre
čio šimto, susirinko pamaldoms 
ir ėjo Šv. Komunijos. Devy
nioms dešimtims 
per ištisus metus 
sinės Komunijos 
kilmingai įteikti
kryžiai. Apdovanotųjų tarpe 
buvo ir 
Valdybos 
vertingais medalikėliais. šiuos
pasižymėjimo ženklus įteikė 
pats kun. klebonas. Jis ir pa
maldas laikė.

vyru, kurie 
atliko mėne- 
praktiką, iš- 

ištikimybės

nergingai vadovauja savo or
ganizacijai, sudaro: garbės 
pirmininkas — Vai. Strazdaus- 
kas; pirm. — Juozas Kašins- 
kas, vice pirm.— Kazys Jurkš- 
ta (Yurkita), ižd. — Feliksas 
Rėkus, sekr. — Ant. Straz- 
dauskas ir maršalka — Kaz. 
Vilčinskas.

Draugiją sveikiname ir lin
kime didžiausio pasisekimo!

keletas naujakurių, 
nariai apdovanoti

Savo pasakytoje kalboje 
kun. dr. L. Mendelis tikrai pa
grįstai galėjo pasidžiaugti savo 
parapijos dvasiniais kariais. 
Juos kun. klebonas palygino su

Pirmutinę 1950 m. iš mūsų 
tarpo Dievas pasišaukė Alesę 
Šantienę - Vainavičiūtę. Ji gi
musi ir užaugusi Lietuvoje. Į 
šį kraštą atvyko prieš 45 me
tus. Mirė sulaukusi 64 metų 
amžiaus. Paliko vyrą Jurgį, du 
sūnus ir dukterį Mariją.

A a. šantienė buvo didelio 
darbštumo moteris ir gilaus ti-

/

girdėti LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

I Vasario 16 minėjimas šiemet 
įvyks šeštadienį, vasario 18 d., 
parapijos svetainėje. Rengimo 
komitetas susideda iš šių as
menų: J. Stanislauskas, A. Kli- 
maitis, A. Skirka, A. Stani- 
šauskas, R. Rudis, G. Minalga, 
P. Remeika, Amilia Tatariūnas. 
Amilia Tuska, Ona Mačiukai-

trimis išminčiais, su atsidėjimu kėjimo bei pasiaukojimo moti- 
Jėzaus ieškojusiais ir jo dievy-Į11*- Savo vaikus ji išaugino ge- 
bę pripažinusiais. Draugijos rais lietuviais ir katalikais. Ir 
nariai, kaip anie išminčiai, ieš-j°s anūkai gražiai kalba lietu-

Atstovų Rūmų ir Senato demkr. lyderiai su 
prezidentu ir vice-prezidentu Baltuosiuose Rū
muose diskutuoja kalbą, prieš ją prezidentui pa
sakant Jungtinėje Kongreso sesijoje. Sėdi iš kai
rės j dešinę: prez. H. Truman, greta jo vice-prez. 
Alben W. Barkley. Stovi iš kairės j dešinę: sena
torių daugumos lyderis šen. Scott W. Lukas, III.; 
Atst. Rūm. posėdž. pirmininkas Sam Rayburn 
(D-Tex.) ir Atst. Rūm. daugumos lyderis John 
W. MeCormack.

gė savo motinėlę, 
nuolatinės priežiūros.

viškai. Gražu, kad net trys-ve
lionės anūkai patarnavo Mi
šioms ir laidojimo apeigoms. 
Palaidota 9 sausio su trejomis 
Mišiomis.

Nuoširdų palydėjimo žodį 
pasakė kun. klebonas. Jis iškė-

ko ir pripažįsta Jėzų savo die
višku Vadovu, aukodami Jam 
savo. meilės auksą, savo maldų 
smilkalą ir apsimarinimo myrą. 
Pasaulis pasidalijęs į priešin
gas armijas: viena gina, antra 
griauna Kristaus Karaliją.
Draugijos nariai pasirinko lė, pasaulietiškai kalbant, ne- 
Kristaus gynimą ir sekimą. To gabius, bet iš tikrųjų labai 
ženklas — gautasis kryžius, o vertingus vėlionies nuopelnus, 
tikriausias ginklas — šv. Ko- Priminė ir jos dukterį Mariją, 
munija. kuri, turėdama savo šeimą,

Draugijos valdybą, kuri e- trejus metus rūpestingai slau- 
i - - i

Ateitininkų susirinkimas
Sausio 8 d. turėjo savo susi

rinkimą vietos ateitininkai. 
Peržiūrėtas praeities veikimas, 
pasitarta dėl ateities darbų. 
Taip pat išrinkta nauja valdy
ba. Ją sudaro: J. Dėdinas, Ir. 
Lozaitytė ir A. Buračas.

reikalingą kad tėvai supras šitą mokytojų 
šauksmą.

i
I Mūsų jauniausieji

Sausio 8 d. Šv. Alfonso baž
nyčioje pakrikštyti šie mažy
čiai: Jonas Karolis, sūnus Jur
gio ir E. Skabiskaitės Marke- 
lionių. Ričardas Tomas, sūnus 
E. Slaterio ir jo žmonos E. 
Ratkevičiūtės.

LDS Narig ir “Datiininlio" 
Skaitytoju Dėmesiui

Pašalpa tremtiniams Europoje
Šiam tikslui iki šiol surinkta 

90 dol. su viršum. Stambiau
sias aukotojas — kun. dr. L. 
Mendelis, paklojęs 50 dol. Prieš 
šventes pasiųsta 6 maisto siun
tiniai. Dabar siunčiama kita 
tiek. Darbas bus tęsiamas ir 
toliau. Šį darbą varo ateitinin
kai.

Remkite tuo* profesljonaluz >r bU 
eterius, kurie savo skelbimais remi 
Oarbinmka”
Visi skelbkite* “Darbininke”

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

“DARBININKO” ADM

Jau Išėjo Iš Spaudos
Paminklinė

T. Kazimiero Kapucino 
Didelėmis Raidėmis 
MALDAKNYGĖ- 

ATLAIDŲ ŠALTINIS
Tėvas Kazimieras 

Kapucinas

“AIDŲ** platinimas
Šio darbo uoliai imasi Kazys 

Bradūnas, kitų ateitininkų kuo
pos narių padedamas. Iki šiol 
jau gautos 46 prenumeratos. 
Baltimorės kolonijai, kuri nėra 
tokia didelė, toks skaičius nėra 
mažas. Tikimasi pasiekti ir 
peršokti pusę šimto prenume
ratorių.

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 gražus dekoratyvinis 
lietuviškas auksinis kryžius.

Maldų atlaidus patikrino Tėvas Dr. Klemensas Žalalis, 
O.F.M. Maldaknygės kaina $3.75.

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

Užsisakant maldaknygę, nereikia rašyti laišką, tik iš-
■ kir|»ę apačioje pridėtą kuponą, įdėję į kohvertą su money 

orderiu ar pinigais, pasiųskite “Darbininkui”, 366 West 
Broadway, South Boston 27, Mass. ir tuojau gausite mal
daknygę.

_________
Vaikų laikraščio reikalai'

“Eglutės” platinimo rimtai 
imasi šeštadienio mokyklos 
mokytojai. Jie atskirais laiš
kais kreipėsi į kiekvieno mo
kyklą lankančio vaiko tėvus, 
kviesdamas užprenumeru o t i 
savo vaikučiams “Eglutę”. Sa
vo laiške mokytojai nurodo 
tėvams, kad vaikučiai, ir iš 
mokyklos išėję, nenorės būti 
be lietuviškos knygos bei laik
raščio, jei iš mažens pripras 
skaityti ir pamils spausdintą 
lietuvišką žodį. Reikia tikėtis,

■ ■ ■ . v—» !,

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIbOTUVIŲ DIREKTORIUS 

802 Washington Blvd. 
BALTIMORĘ 30, Md.

T«l. Lexington S5B5 

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Diena ir Naktį.

DARBININKO Administracija,
366 W. Broadwav, So. Boston 27, Mass.

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

Vardas

Adresas

lAVRFNTF MAtt kaus bažnyčioje, pradedant tjsLAirnCniC, HAJJ. antra gąvėnios savaite.
.* 1. ---- " Kalbėjo draugijos dvasios Kalbėtojai bus iš

v. nugi jos etinės vadas kun. J. Bernatonis, svei- atvykę: V. Domeika,
kindamas draugijos narius, y- žas ir H. Blazas. Visi 
pač tuos, kurie naujai įstojo į kalbėtojai, kur bus

tremties 
J. Šlia- 

yra geri 
galima 

Sekmadienį, sausio 8 d., 7:45 draugiją. Pranešė, kad, kurie daug kas naujo išgirsti. Daly- 
ryte Šv. Pranciškaus bažnyčio- iš lietuvių norėtų vykti į Ro- vaus ir parapijos kunigai: kle- 
je buvo priimami į draugiją mą maldininkais, kreiptųsi į jį. bonas 
nauji nariai, kurių tarpe buvo 
14 buv. tremtinių. Laike Šv. 
Mišių nariai bendrai ėjo prie 
Šv. Komunijos, o laike 8:00 
vai. Šv. Mišių bendrai ėjo prie 
Šv. Komunijos šeimos. Pa
mokslą pasakė pranciškonų vi
zitatorius kun. Justinas Vaš-

I

kun. J. Kazlauskas ir 
Paskutinis kalbėjo p. Arthur kun. V. Pranskietis. Programo- 
Barry iš Peabody, Mass. je dalyvaus su lietuviškomis

F.A.K. tautiškomis dainomis parapijos

MHKEPORT, COHH.
choras, vad. A. Stanišausko. 
Taipgi dalyvaus ką tik atvy
kusi iš tremties artistė daini
ninkė, N. Gasiūhienė, kuri pa

Praeitą sekmadienį kleb. kun. sižadėjo padainuoti gražių dai- 
kys. Pamokslas buvo labai įdo- J. V. Kazlauskas pranešė me- nų. Lauksime. O.
mus, ne tik religiniu bet ir tau- tinę parapijos apyskaitą iš ku
riniu atžvilgiu. Tėvas Vaškys rios paaiškėjo, kad praeitais 
ragino kiekvieną lietuvį katali- metais parapijos pajamų turė- 
ką užsiprenumeruoti katalikiš- jo virš dvidešimt šešis tūks- 
kus laikraščius ir naujai lei- tančius dol. Padengus turėtas 
džiamą kultūros žurnalą “Ai- išlaidas parapijos kasoje liko 
dus”. ivriš šeši tūkstančiai dol. Para-

Po pamokslo visi Šv Vardo P^8 8140108 išnyko ir Jau Pa' 
nariai susirinko į salę, kur bu- ^3°®.. kasa,pradėjo,. augtr 
vo paruošti bendri pusryčiai. 
Po to prasidėjo programa: vy
rų Šv. Vardo choras pagiedojo 
dvi giesmes. Kun. Juras sveiki
no naujai įstojusius narius, lin
kėdamas draugijai geriausios
sėkmės. Pranešė, kad Šv.
Vardo draugijos dvasios vadas,; 
kun. J. Bernatonis ateinančią ’

Parapijiečiai dėkingi klebonui 
ir linki jam dar daug pasidar
buoti parapijos gerovei. Para
pijiečiai iš savo pusės visa 
parems.

DtL PASTATYMO PAMINKLŲ 
Atsilankykite pas

Gate City Mentimeirt Co.
GRANITE MEMORIALS

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

Norintieji pas mus atvykti, telefonuo
kite Nashua 4251. Transportacija 

dykai, nežiūrint, kad nepirktumėte.

Praeitą šeštadienį buvo 
laidota sena parapijietė, 
Prankonienė, kurios laidotuvė- 

vasarą vyks 7 Romą šv. Metų,86 dalyvavo daug žmonių. Iš- 
proga, vadovaudamas vykstan-Z-vveno čl0nai Vlrš ~ -------
tiems maldiniųkams, ne tik 
į Romą, bet ir j Liurdą, Fati- 
mą ir kitas vietas. Taip pat 
pranešė, kad atvyksta iš trem
ties kun. Bružikas, S. J., kuris 
laikys šv. misijas Šv. Pranciš-

l2--------- x:—; . 35 metus.
A. a. Prankonienė buvo gera 
parapijietė ir lietuvė, kuri pri
klausė lietuviškoms draugi
joms, kurios laidotuvėse gau
siai jai patarnavo. Tad tikrai 
yra gražu.

Palietus starderio myktuką pradeda tuojau 
karas eiti. Tiktai ’5O metų Fordas gali 
jums pasiūlyti 100 h. jėgos V-8 inžiną 
taip tylg, kad jūs vargiai galite girdėti... 
ir taip Fordas yra ekonomikas, kad sun
ku ir tik*ti.

Iki galo
Nuo šviečiančios spalvos, kuri yra įkep
ta yra “pastatytas gyventi ore” 13 atve
jų stipresnis "Lifeguard” Body, įrengimai 
ant įrengimų randasi ’50 Forde... dalykai, 
kurie Fordą padaro puikiu karu nebran
giųjų karų srityje.

FORDAS duoda jums daugiau už
Paklausykite Fordo sound-conditioned ty
kumą. Pajuskite malonumą Fordo “Mid 
Ship” važiavime. Pamatykite Fordo “Fa- 
shion Car” turintį dabar daugiau įrengi
mų, Jūs įsitikinsite, kad niekur negausite 
už tiek pinigų tokio karą.

jūsų pinigus• •

KAY KYSER
Ketv. W8Z-TV Ch. 4, 9 p.m.

. A.

Išbandykite *50 FORD.$... pas save FORDO DYLERį
a

L M 1M 1
Ą PAMATYK FORDĄ TV

*

f in youtfufure
.with a tiltai lyiltiB
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Šventieji Metai
J. Kuzmickis

šv. Tėvas Pijus XII paskelbė pras
mingą šventųjų Metų maldą. - Pa
grindinis maldos motyvas - taika. - 
Maldoje nepamiršti našlaičiai ir trem
tiniai.

Kristaus Gimimo naktį, 
kai visas krikščioniškasis 
pasaulis būrėsi į tėvų na
mus, 
bažnyčiose,
Šv. Tėvas Pijus XII pra
dėjo Šventuosius Metus.

Šventieji Metai — malo
nės ir išganymo laikas, 
kaip pabrėžė pats Šv. Tė
vas. Dievo malonės per 
Kat, Bažnyčią tuo metu 
itin gausiai plaukia į ti
kinčiųjų sielas.

Kartu Šventieji Metai y- 
ra karštesnės maldos lai
kas. Meldžiamasi tada ne 
tik už save, bet ir už tuos, 
kurie ypatingai reikalingi 
Dievo malonės, bet dar 
savo širdis, kaip namų 
duris, yra stipriai uždarę 
antgamtinei veiklai.

ŠVENTŲJŲ METŲ 
MALDA

Šv. Tėvas Pijus XII yra 
sukūręs maldą, skirtą 
Šventie s i e m s Jubilieji
niams 1950 Metams. Tos 
maldos pagrindinis moty
vas —

— “Suteiki, Viešpatie, 
taiką mūsų dienose“, tai
ką protams, taiką šei
moms, taiką tėvynei, pa
galiau, taiką tautoms.

Taika protams — nes 
juk kiekviena mintis — 
gera ir pikta — gimsta 
pirmiausia protuose. Di
dieji protai išgalvoja mir
ties ginklus, mirties pa
būklus; žmonių protai su
galvoja darbo ir mirties 
stovyklas, karus, tautų 
žudynes. Protai tiktai ir 
taikai stiprius pamatus 
gali nutiesti.

Taika šeimoms — nes 
juk visuomenė, 
sidaro iš šeimų, 
mos stiprios ir 
gos, kai šeimos 
savo gyvenimą 
nybės principais, 
augina gerus vaikus, — 
tautos ir valstybės stiprė
ja ir kilnėja.

Taika tėvynei — nes tė
vynė yra lopšys ir kars
tas, kur žmogus pradeda 
savo gyvenimą ir kur bai
gia savo žemišką kelionę. 
Jei nėra taikos tėvynėje,

o iš ten — maldai 
Romoje

tauta su- 
Kai šei- 
tvarkin- 
grindžia 
krikščio- 

kai jos

— daug jos vaikų neturi 
laimės akių po žemiškos 
kelionės jos prieglobstyje 
užmerkti.

Taika tautoms — nes 
tai yra žmonių žemiškojo 
gyvenimo tikslas, idealas. 
Kai kiekviena tauta yra 
persiėmusi stipriais tai
kos principais, kai rūpi
nasi savo žmonių gerbū
viu ir nesikiša į kitų kraš
tų ir tautų reikalus, —ta
da klesti žmonių gyveni
mas, tada laisvė ir įsitiki
nimų nevaržymas lydi jų 
žingsnius.

MALDOS PAGRINDI
NIAI PRAŠYMAI

Pažymėtina yra minėtos 
maldos pabaiga, kurioje 
sutelkti visi aktualiausi 
šio laikotarpio žmonių 
prašymai:

— Duoki sergantiems 
kantrybės ir sveikatos, 
jaunuomenei įtik ėjimo 
tvirtybes, merga i t ė m s 
skaistumo, šeimų tėvams 
pasisekimo ir šventumo, 
motinoms sėkmin gurno 
pareigose auklėti vaikus, 
našlaičiams malon i n g ą 
globą, iš namų ištrem
tiems ir belaisviams tėvy
nę, pagaliau, visiems Ta
vo malonę, pradžią ir už
tikrinimą amžinos laimės 
danguje.

Tai aktualiausi ir gra
žiausi prašymai---------------

Sergantiems kantrybė ir 
sveikata. Kantrybė vi
siems ir visur reikalinga, 
tačiau ji būtina ligoniams. 
Neseniai aplankiau lietu
vį jaunuolį, sergantį džio
va ir gulintį kuris laikas 
sanatorijoje. Kitas lietu
vis jau dvejus metus guli 
kitoje ligoninėje... O kiek 
ligonių tremtyje — ypa
čiai Vokietijoje, kai liga 
trukdo bet kokį išvažiavi
mą į laisvės kraštą.

Mergaitėms skaistumas. 
Tremtis nepalanki jauni
mo doroviniam - gyveni
mui. Daug jaunų mergai
čių neturi 
vyresniųjų, 
ko iš visų
jaunų mergaičių pastan
gas, kovojant su blogomis

įtakomis, testiprina mal
da, kuri padeda bet ko
kiuose sunkumuose.

Tėvams pasisekimas ir 
šventumas. Moderniškieji 
laikai nepalankūs gau
sioms šeimoms. Yra tėvų, 
ypač jaunųjų tarpe, kurie 
vengia šeimos, tarytum 
vaikai teatneštų vargą ir 
skurdą. Dievo planu, mo
terystės tikslas — mora
linė parama ir vaikų auk
lėjimas. Tėvai 
mi jau pačia 
rūpintis, kad 
su pasisekimu
mu būtų vykdomos.

Motinoms sėkmingumas 
auklėjant vaikus, 
yra šeimos siela, 
dis. Motinos negali

įpareigoja- 
prigimtimi 

jų pareigos 
ir šventu-

Dr. B. Paulius, O. P.

"Buvo Galiliejos Kanoje ves
tuvės. Ten buvo Jėzaus Moti
na. Buvo taip pat pakviestas į 
vestuves Jėzus su savo moky
tiniais”. (Jono 2:1, 2).

Už Prisiųstus 1950 Metų 
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: 

P. Miller, Auburn, Maine 
Rev. Peter Ažubalis, Toronto, Canada 
St. Lūšys, So. Boston, Mass. 
Mrs. Anna Lavvrence, Newark, N. Y. 
J. E. Žemaitis, Millburn, N. J. 
M. Bretanus, South Boston, Mass. 
Mrs. Anna Rutkauskas, Pittsburgh, Pa. 
T. Tamulivich, Branford, Conn. 
Raymond Szimanouskas, Danielson, Conn. 
Agnės Gedraitis, South Boston. Mass. ... 
Mr. George Urbas, Scranton, Pa...............
Mikas Gutauckas, New Britain, Conn. 
Juozas Dilys, Cumberland, Ont. Canada 
J. Yerusevičius, Lawrence, Mass. 
Anna Mikalausky, Simsbury, Conn. 
Mr. M. Sangavičius, Brighton, Mass. 
B. Guokas, Phila., Pa.......................................
John Kracunas, South Boston, Mass. 
P. Samaukaitė, Montreal, Que. Canada 
Florijonas Saukiavicas, Cleveland, Ohio 
Kari Mickevičius, Terryville, Conn. 
F. Wolange, Lawrence, Mass........................
V. Kiele, Worcester, Mass....................
Mrs. Anna Young, Phila., Pa........................
E. Northwich, South Boston, Mass. 
Mrs. K. Vasnick, Phila., Pa. ........................
V. Gailunas, W. Hartford, Conn. 
Rosalia B. Yrshut, Linden, N. J. 
Pranas Jenušonis, New Britain, Conn. 
Vaclovas Minkelis, Westfield, Mass. 
Agnės Yankus, Detroit, Mich. 
Mr. J. Yucius, Newark, N. J..........................
S. Gaidamavičius, South Boston. Mass. 
Eva Dunda, Pittsburgh, Pa. .......................

vios valstybės pagrindas. Teisėta ir nesuardoma šei- Frances Yasas, Norristovvn, Pa. 
ma yra tartum tas medelynas arba atžalynas, iš ku- J. Brundza, Rego Park, N. Y......................
rio išauga gražūs ir sveiki medžiai, kurie vėliau su- Mary Kryalskas; Brooklyn, N. Y. 
daro didingą, ošiančią girią... ~ ‘ ~

Mielasai Skaitytojau:
Galiliejos Kana, Natanaėlio

Apaštalo) gimtinė, senovės kaimas 5 angliškos mylios
(Šv. Baltramiejaus

Motina į šiaur-ryčius nuo Nazareto miestelio. Kai Natanaėlio 
jos šir- draugas, Pilypas betsaidietis, papasakojo jam apie 
' 1 , Pa’ Jėzų iš Nazareto, Natanaėlis nenorėjo tikėti, kad kas 

keisti nei mokykla, nei or- nors gero galėtų būti iš Nazareto. Bet vis dėlto Pily- 
ganizacijos^, nei kokie au- p0 kviečiamas nuėjo pas Jėzų ir tapo Jo mokytiniu.

Trečią dieną po to įvykio pasitaikė santuokos 
(vestuvių) puota Galiliejos Kanoje, kurioje dalyvavo 
Jėzus, Jo Motina ir Jo mokytiniai. Tuomet Natanaė
lis drauge su Pilypu ir kitais mokytiniais, matydami 
Jėzų stebuklingai permainant vandenį į vyną, įtikėjo 
į Jo dievystę ir ryžtingai sekė Juo.

Dalyvaudamas santuokos puotoje Jėzus pagerbė 
santuoką arba moterystę, kurią Dievas įsteigė žmo
nių pasaulio pradžioje, kuomet sukūrė vyrą ir moterį, 
palaimino juos ir davė jiems teisę kurti šeimą. (Gen. 
1:27, 28). Kiek vėliau Kristus patvirtino santuokos 
nesuardomybę, sakydamas: ‘‘Ką Dievas sujungė, žmo
gus teneperskiria”. (Morkaus 10:9). Taigi santuoka 
yra vieno vyro ir vienos moteries sąjunga arba vie
nybė, sudaryta visam amžiui, reiškia nesuardoma. 
Galiausiai Kristus paaukštino santuoką, padaryda
mas ją Naujo Įstatymo Sakramentu. Kai katalikai 
jaunavedžiai teisėtai susituokia, tuo pačiu jie padaro 
Sakramentą; nes katalikų tarpe Sakramentas neat
skiriamas nuo santuokos: kiekviena teisėta santuoka 
arba moterystė yra Sakramentas. Šv. Povilas Apaš
talas santuoką vadina didele paslaptimi, sakydamas: 
‘‘Ta paslaptis didelė; aš sakau Kristuje ir Bažnyčio
je.” (Efez. 5:32).

Teisėta ir nesuardoma santuoka yra padorios šei
mos pradas ir pagrindas. Padori šeima naudingos 
draugijos, o naudinga draugija yra stiprios ir pasto-

klėtojai. Jos šventa pa
reiga — auklėti geru žmo
gumi tą, kuriam ji davė 
gyvybę.

NAŠLAIČIAI IR 
TREMTINIAI

Paskutinio karo skau
džiausi palikimai — ap
leisti našlaičiai ir bena
miai tremtiniai.

Ir juos atsimena Šv. Tė
vas savo sukurtoje mal
doje: našlaičiams jis mel
džia maloningą globą, o 
tremtiniams ir belais
viams — laisvos tėvynės. 
Tuo pačiu ta malda paro
do, kaip Bažnyčia rūpina
si apleistaisiais ir bena
miais, kurie neteko ir tė
vų, ir tėvynės.

Pagaliau malda baigia
ma prašymu —

“visiems Tavo malonę, 
pradžią ir užtikrinimą 
amžinos laimės danguje”..

Visi esame keleiviai. Vi
si keliaujame žemės ke
liais į amžinybę. Gali kas 
nors tai neigti, gali neti
kėti, talHltP Fealybė yra 
tikra: po žemiškosios ke
lionės bus paskutinis teis
mas ir amžinybė.

•C- <- -s-

Šv. Tėvas kurie per 30 
dienų iš eilės kalbės šią 
Šventųjų Jubiliejinių Me
tų maldą, suteikia visuo
tinus atlaidus.

Būtų labai gražu ir nau
dinga, jei visi tikintieji 
nepamirštų šios gražios 
ir prasmingos maldos. 
Juk joje išskaityti kil-

I

Dr. B. Paulius, O. P.

niausi ir aktualiausi pra- SUTEMS TAMSI 
šymai, juk jos kalbėjimas NAKTUŽĖLĖ
mums patiems atneša 
naudos.

Šventieji Metai kartu 
tegu sustiprina tikinčiųjų 
tikėjimą, tegu paguodžia; 
ir šventosios Dvasios ma
lonėmis atgaivina svyruo
jančius ir abejojančius, 
tegu sujungia visus Kata
likų Bažnyčioje.

Nauji Tremtinių Transportai
nei tėvų, nei 
o pavojai ty- 
pusių. Geras

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

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, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
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 gausit? 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
36S WM Broadwcry So. Boston 27. Man.

Šiuomi siunčiame $................. ir prašome atsiųsi
mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Vardas..
Adresas mm z....

Išvykstančiųjų lietuvių į 
Jungtines Amerikos Valstybes 
laivu “General “Mc Rae” 1950 
sausio mėn. 9 d. į New York.

SĄRAŠAS
Krasauskas, Mečislovas, Ele

na į Chicago, III.
Salomonaitis, Vladislava į 

Chicago. III.
Valinskas, Karolina (Dakne- 

vičienė) į Chicago, III.
Kavaliauskas, Jonas, Teresė, 

Arvydas, Jonas į Detroit, Mich.
Kilijonas, Stasys į Chicago, 

IU.
Skliutas, Jonas, Anna į Wor- 

cester, Mass.
Zelekevičius, Vanda į Saranc 

Lak, New York.
Adamavičius. Bronislava į 

Chicago. IU.
Gelažius, Bronius, Stefanija, 

Bronislava, Antanas į Chicago. 
Illinois.

Genevičienė, Jadvyga į Wry- 
ne, Ind.

Juknaitis, Robertas, Bronis
lava į Bridgewater, Mass.

Kupčiūnas, Vanda į Chicago, 
illinois.

Laucevičius. Antanas į Rock- 
ford, UI.

Naujelis, Juozas, 
Elizabeth, N. J.

Picšina. Ona į
Mass.

Povilaitis, Vincas. 
Antanina į Jamaica 
Mass.

Bos-

Chi-

į A-

Hedvig j

Nonvood,

Radavičius, Vytautas į Chi
cago, III.

Šukys, Bronius į Pittsburg, 
Pa.

Tylas, Matas, Valerija į Det
roit, Mich.

Urbonaitis, Stanislava. Zita į 
Ashland, Mass.

Urbšienė, Marija į So. 
ton, Mass.

Vazgauskas. Karolis į 
cago, III.

Venclavavičienė, Jozefą 
von Lake, Ohio.

Vienožinskis. Rimutis, Graži
na, Vytautas į Chicago. III.

Žilinskas, Karolis. Augustė, 
Algimantas, Bernardas į Bos
ton, Mass.

Alkevičius. Marija į Amster- 
dam, N. Y.

Petrukevičius, Mečislovas, 
Genovaitė, Silvia į Amsterdam, 
N. Y.

Batisa, Juozas į Rochester, 
N. Y.

Jankauskas. Antanas, Apolo
nija į Brooklyn, N. Y.

Kotkienė, Aniceta į Chicago. 
Illinois.

Kozeniauskas. Romualdas j 
Brockton, Mas.

Laša i tis, Konstantinas, Ade, 
le, Konstantinas į Racine, Wisc.

Lingvenvtė, Elzė į Scranton, 
Pa.

Lukošius, Juozas į Brooklyn.Monika.’jų y ' ’
Plain,! Orentas, Eugenijus j Hart

ford, Conu.

Sutems tamsi naktužėlė. 
Nudrengs dargi dargužėlė, 
Kur aš nukeliausiu.
Nakvynėlę gausiu?

Pails mano žirgužėlis,
Pails mano juodbėrėlis — 
Kur aš pernakvosiu. 
Nakvynėlę gausiu?

Ar ant bėro žirgužėlio,
Ar ant tymo balnužėlio,. 
Ar uošvės dvarely. 
Margojoj klėtelėj?

Greičiau, greičiau, žirgužėli. 
Pasiskubink, juodbėrėli,
Į uošvės dvarelį,
I margą klėtelę.

Išeik, išeik uošvužėle, 
Atkelk vario vartužėlius. 
Priimki žentelį, 
Tėvelio sūnelį.

į

j

Pranckevičius, Pranas į Phi- 
ladelphia, Pa.

Prockys, Jonas, Stefanija 
N. W. Washington, D. C.

Rasčiauskas, Juozas. Irena 
Chicago, III.

Rimkus. Marcelinas į Chica
go. III.

Šakienė, Marija į Brockton, 
Mass.

Salciūnas, Juozas į Brockton, 
Mass.

Šeduikis, Antanas, Aleksan
dra, Gražina į Brockton. Mass.

Sprindys, Povilas, Marija, 
Vytautas į Detroit, Mich.

Zickus, Feliksas. Amanda j 
Brooklyn, N. Y.

Neveravičienė Beatriče. Joa
na j Brooks,. Minn.

Pranenas, Stasė, Elena, Ire
na į Detroit, Mich.

Savickas, Leonas, Vilhelmina 
į Chicago, III.

Soma, Jonas. Marta, Alfre
das. Robertas. Anna. Erika, 
Jonas, Biruta į Columbus, O.

Gerulis, Jonas, Kun. į Kear
ny, N. J. .....

2.00
... 2.00

1.50
.... 1.50

1.00
1.00

.... 1.00 

... 1.00
1.00
1.00 
1.00 

... 1.00
1.00 

.... 1.00 

.... 1.00
1.00 
1.00

... 1.00 

.... 1.00 

.... 1.00 

.... 1.00 
... 1.00

1.00 
1.00

.... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00

1.00
1.00

.... 1.00 

.... 1.00
1.00
1.00

.... 1.00 

.... 1.00 

.... 1.00 

.... 1.00 
..... 1.00 
..... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00 
... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00

1.00 
... 1.00 
... 1.00

1.00
.... 1.00 
... 1.00 
.... 1.00 
... 1.00 
... 1.00

1.00
... 1.00 
... 1.00

1.00
... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00

1.00 
....... 50 
...... 50 
...... 50 
....... 50 
....... 50

50 
....... 50 
.......50

50 
50 

.......50 

....... 50 

....... 50 

....... 50 

.......50 

....... 50 

....... 50 

....... 50 

....... 50 
.......50 
....... 50

50 
....... 50 
....... 50 
....... 50

50
50 

....... 50 
........ 50

Barbara Annis, Mc Kees Rocks Pa. ............
A. Grigaliūnai, So. Boston,‘Nfass. .... ........
P. Kaliošius, So. Boston, Mass.............................
S. Bacevičius, So. Boston, Mass. ....................
Justa Karpiūtė, Westville, III..............................
Mrs. Rose Vitkauskas, Phila., Pa........................
Joseph Bruzgis, Phila., Pa. ...............................
Mrs. S. Valikanis, Cliffside, N. J.......................
Martin Benevičius, New Haven, Conn. ..........
Vincas Savickas, Maspeth, N. Y. .....................
Kazys Rimkevičius, Coniston, Ont., Canada 
Julius Janulaitis, So. Boston, Mass....................
J. Marcelionis, So. Boston, Mass. ....................
J. Pocius, Dorchester, Mass..................................
Adolfas Juodka, So. Boston, Mass.....................
A. Masteikis, So. Boston, Mass..........................
Mrs. Monica Booth, Rayham, Mass. 
Jonas Zakarauskas, New Haven, Conn...........
Jeronimas Zaltauskas, Whately, Mass. 
Anthony Stulpinas, Waterbury, Conn. ..........
Mrs. H. Mekalainas, Jamaica, N. Y. .................
Joseph Slaviški, Worcester, Mass. ............
Joseph E. Casserly, Los Angeles, Calif. 
W. Paulukonis, Elizabeth, N. J.............................
Petronėlė Katauskienė, Chicago, III. 
Mrs. Frances Simokaitis, Quecher, Vt. 
Mrs. Jack Kertcnis, Scitico, Conn. 
A. Baronas, Brockton, Mass. 
Mrs. Veronica Petraitis, Worccstcr, Mass.
M. Kumpienė, Brockton, Mass.
A. Collier, West Lynn, Mass. ............. ..............
Victor Meksraitis, Minersville, Pa. 
Ursula Venckus, Cambridge, Mass.
J. Skersys, Dorchester, Mass. ...........................
Juozapas Jeskevičius, Dorchester, Mass. 
P. Kausteklis, South Boston, Mass.
S, Valicka, Buckland, Conn..............................
Juoazs Kutauskas, Scranton, Pa..........................
G. Waitkus, Phila., Pa............................................
Adam Patrick, Rumford Center, Maine..........
J. N. Sherry, Lewiston, Maine 
Mrs. Magdalena Karvelis, Omaha, Nebraska
B. Depsis, So. Boston, Mass. ................................
Marcella Trenavich, So. Boston, Mass.............
Mr, Thomas Rėps, Chester, Pa. 
Joseph Moteunas, Manchester, Conn.
N. Jodka, Lawrcncc, Mass...................................
Kazys Juknelis, Collinsville, III. 
Jonas Saliamonas, Warchouse Point, Conn. 
A. Kisielis, Amstcrdam, N. Y. ..........................
Stanley Baranauskas, Watcrbury, Conn. 
Mrs. O. Kazlaucūnicnė, Camdcn, N. ,1. 
Katarina Praleikas, Union City, Conn. 
M. Mockapetris, South Boston, Mass. .........

Nuoširdžiai dėkojame už paramą.
_____ ____ ‘.‘Darbininko” Administracija.
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

HARTFORD. CONN.
Sausio 15 

LDS 6-tos 
mas. Nariai 
ir atsilyginti 
bininkas’’.

------------- I
d. 2 vaL p.p. bus 
kuopos susirinki- 
prašomi dalyvauti 
už laikraštį “Dar-

tams tokios sudėties: pirmi
ninkas H. J. Balutis, vice pirm. 
J. Aidukonis, prot. raštininkas 
A. Venckus, fin. raštininkė O. 

I Pazniokaitė, iždininkė M. Ka- 
jvolynienė, iždo globėja I. Tvas- 
jkienė, tvarkdarys J. Avižinis, 
ji Federacijos vietos 10-tą sky- 
Įrių atstovai — A. F. Kneižys 
ir A. Venckus. Žvalgas.

Jau išėjo iš spaudos 
1950 metams skirtas

METRAŠTIS

jos, taip pat ir vietiniams biz
nieriams, kurie prisideda prie 
palaikymo savo skelbimais. 
Kiekvienas susipratęs lietuvis 
turėtų šį kilnų tikslą paremti.

B. M.

VIEŠA PADĖKA

atsilankyti ir naujų narių atsi
vesti. Po susirinkimo bus vai
šės ir arbatėlė.

Ruošiamasi Paminėti 
Vasario 16

būtent: Dr. Alfred Jansen (Ja
navičius), Stasys Kulišauskas, 
Jonas Šipalauskas, Jonas Sta- 
dalnikas ir Fred Picard, Jr. 
Malonu, kad vis daugiau ir 
daugiau naujų narių prie šios 
kilnios organizacijos prisirašo. 
Iš tų naujų narių L_._____
Jansen (Janavičius) yra lietu- lietuvių parapijos baž-
vis jaunas gabus gydytojas, nyė*os Highland kapinėse, 
kuris malonu turėti Šv. Vardo 1 Velionis paliko dideliame nu- 
draugijos nariu. Sekantį mene- liūdime žmoną Jezavitienę (Sa- 
sį laukiama atvykstančių iš 
tremties lietuvių ir tuo pačiu 
kitų prisirašant prie draugijos 
narių.

MIRIMAI

Gruodžio 27 d. mirė Vladas
Jezavitas, 60 m. amžiaus, gyv. 

tj24 Austin St. Palaidotas iškil- 
Dr Alfred m*nSa‘ gruodžio 29 d. iš Šv.

Bendras Parengimas
Sausio 15, 5 vai. p.p. įvyks 

kortavimo vakaras mokyklos 
salėje, kurį rengia Susivienymo 
LRK 89 kp. ir LDS 6-ta kuo
pa. Kviečiama visuomenė skait
lingai dalyvauti. Tai bus pir
mas linksmas parengimas šiais 
metais. Bus dovanėlių ir ant 
kiekvieno stalo užkandžių. įė- Sekmadienį, sausio 8 d. įvy- 
jimas tik $1.00. ko LDS 3-čios kuopos metinis

Kviečia Rengėjai, susirinkimas, kuriame daug na
rių dalyvavo. Kuopos nariai pa
tyrė Centro Valdybos nutari
mą apie LDS Seimą, kuris į- 
vyks birželio 4 ir 5 d.d. ir LDS 
organizacijos ir laikraščio 
“Darbininko”

Komunijos, i kakties
* Mhrk

gabus gydytojas, nyčios Highland kapinėse. 
--- - -- - i

I I
I

vilionytę) ir 5 dukteris.

norwooo. mass J

Sekmadienį, sausio 8 d. 9 v. 
ryte Šv. Vardo Draugijos na
riai dalyvavo šv. Mišiose ir ėjo 
bendrai prie šv. 
Šv. Mišias narių intencija at-jMass. 
našavo klebonas kun. 1 
Norbutas. Gražų pamokslą pa- rašyti 
sakė draugijos dvasios vadas*kuopos narių paveikslus patal- 
kun. A. P. Janiūnas apie Šven-| pinti laikrašty “Darbininke”, 
tos Šeimynos — Kristaus, Ma-|Prie kuopos prisirašė 3 nauji 
rijos ir Juozapo gyvenimą. Ra-.nariai, iš kurių du iš tremties 
gino katalikus sekti šv. Šeimos atvykę: vargonininkas V. Ka- 
gyvenimą ir būti ištikimais 
Kristui.

įvyko bendri pusryčiai. Kun.
A. J. Janiūnas rodė gražius 
paveikslus. Prisirašė prie šv. 
Vardo draugijos 5 nauji nariai,

ir
35-kių met. su- 

proga, So. Boston,

F. E. j LDS 3-čia kuopa nutarė pa- 
apie kuopos veiklą ir

Sausio 4 d. š. m. mirė štai-' 
giai nuo širdies sukrėtimo An
tanas Survila, gyv. 
shington St., East 
Mass. Jis susirgo ir 
damas dirbtuvėje.

Palaidotas iškilmingai iš Šv. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčios] 
Highland kapinėse. Paliko di
deliame nuliūdime žmoną Vin
centą Survilienę, dvi dukteris, 
sūnų, tris anūkus ir daug gimi
nių.

Mirusiųjų šeimoms reiškiame 
užuojautą.

615 Wa-
Walpole, 

mirė dirb-

Ši įdomi knyga, išleista Tėvų Pranciškonų 
Šventųjų Metų ir Lietuvos vergijos dešimtmečio 
proga, yra gausiai iliustruota, turi 224 pusi, ir 
liečia aktualius šių dienų lietuvių tautos religi
nius, kultūrinius ir patriotinius klausimus. Be to, 
joje yra beletristikos ir poezijos.

Šiame metraštyje bendradarbiauja žymūs 
lietuvių tautos asmenys — dvasininkai, kultūri
ninkai bei rašytojai, kaip antai: J. E. vysk. V. 
Padolskis, J. E. vysk. V. Brizgys, prel. M. Krupa
vičius, prel. K. Urbonavičius - J. Kmitas, kan. F. 
Kapočius, kan. M. Vaitkus, kun. Dr. J. B. Kon
čius, kun. St. Būdavas, prof. Dr. A. Maceina, L. 
Šimutis, prof. J. Brazaitis, prof. J. Girnius, P. 
Jurkus, A. Vaičiulaitis, J. Aistis, Bern. Brazdžio
nis, F. Kirša, K. Bradūnas, K. Grigaitytė, Alf. 
Nyka • Niliūnas, H. Nagys, N. Mazalaitė, J. Kru- 
minas, Alė Rūta ir kiti.

Knyga atspausta gerame popieriuje, didelio 
formato, papuošta dail. VI. Vijeikio vinjetėmis.

Kaina — $2.50
Užsisakyti galima šiuo adresu:

Franciscan Fathers, Kennebunk Port, Maine

CAMMNE, MASS.

mantauskas, Juozas Duoba ir 
D. Razulevičius. Kitą mėnesį ti
kimės daugiau prisirašant nau
jų narių prie LDS 3-čios kuo
pos.

Kuopos valdyba 1950 me-

Nors šiais keliais žodžiais 
reiškiu savo padėką dvasios va
dams, Švento Rožančiaus drau
gijos narėms už bendradarbia
vimą draugijos darbuotėje ir 
už įvertinimą mano ilgų metų 
darbuotės, širdingai ačiū val
dybos narėms: iždininkei A. 
Šatienei už jos gerumą ir ne
pamainomai visuose darbuose 
bei vadovybėje draugijos pir
mininkei p. B. Mičiūnienei.

Ona Valinčienė,
buv. raštininkė.

žius, tremtinių vardu širdingas 
ačiū.

Sekmadienį, sausio 1 d., N.
P. bažnyčioje buvo pakrikšty- 

[tas p.p. S. F. Bartkų sūnus, 
Emilija Pazniokai, gyv. Cice- Fredrikas - Juozas. Krikšto 
ro, III. (Jonas Pazniokas yra tėvas buvo p. A. Bartkus ir p. j 
Norwoodietis) susilaukė duk
relės. Tai buvo didelė Kalėdinė 
dovanėlė. Jai bus skirtas var
das — Kristina. Pp. Pazniokai 
dabar auklėja dvi dukreles. 
Sveikiname!

Padidėjo šeima

Gruodžio 21 d. p.p. Jonas ir

U. Šilinienė.

NEW HAVEN, CONN.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vietinis skyrius savo susirinki
me vienbalsiai nutarė ruošti 
vakarą su dainomis ir tautiš
kais šokiais. Programą išpildys 
vietinis parapijos choras ir 
naujakūriai. Taipgi nutarta 
kviesti žymius kalbėtojus at
vykusius iš tremties. Minėji
mas įvyks vasario 19 d., tai y- 

,ra paskutiniame sekmadieny je 
[prieš užgavėnes. Rengimo ko
misija nuoširdžiai prašo kitų 
draugijų bei kuopų nerengti ki
tų parengimų minėtai dienai, 
bet iš anksto ruoštis dalyvauti 
šiame mūsų parengime tautos 
šventėje. M.

«

Skaitykite ir platinkite kata
likišką spaudą — I a i k r a š t 
“Darbininką”!

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

sakoma, geras ir dėl 
varymo. Kiniečiai ir

BOSTON

ROYAL’o stiprus čiulpimas nuvalo 

pirmuoju mostu*—vienodas čiulpimas
* r • - •

per visą žiotį šluoja švariai kožnu pa* 
traukimu—žioties tarpas nustatomas 
storiems ir ploniems kilimams—įleista 
šviesa parodo ką jūs darot—RoyaTas 
yra lengvo svorio ir pats pasitepa.

omv »5 do’m

Sis garsus populiarus Easy mo
delis yra gatavas, su automa
tišku siurbliu. Paima 8 iki 9 
svaru drapanų ir visada išskal
bia švariai ir švelniai—Naujas 
sklandus gręžtuvas yra pada
rytas saugumui—Pamatykit tą 
garsųjį Easy

.........................

Šiomis dienomis susižiedavo 
mūsų parapijos jaunuolis p. E. 
Petrušauskas su p-le E. Be- 
natt. Vestuvės dar nenumaty
tos. Linkime sėkmių.

Prieš šventes atvyko į Cam
bridge iš tremties p.p. Dubaus- 

~ kai su šeima. Dubauskas yra 
batsiuvis ir, šią savaitę, kam
pas Broadway ir Elm St., 
Cambridge atidaro batų taisy
mo dirbtuvę. Cambridžiaus lie
tuviai prašomi paremti nauja
kurį tautietį pradedantį biznį. 
Sveikiname p.p. Dubauskus su 
šeima ir linkime geriausios lai
mės Amerikoje. A.D.

Šiuo tarpu Šv. Elzbietos li
goninėje randasi p. 
nė. P-nia Baigienė, 
pergyventi sunkią 
Linkime laimingai 
pasveikti

N. Baigie- 
kuriai teks 

operaciją, 
ir greitai

Prieš kiek laiko veiklus mu
gu parapijos jaunuolis p. J. 
Mockevičius, pergyveno sunkią 
toncilų operaciją. Po operaci
jos kurį laiką jautėsi negeriau- 
šiai, bet dabar sveiksta. Linki
me greitos sveikatos.

Per šventes sunkiai susižeidė 
ranką 
P-nia 
priežiūroje sveiksta 
Linkime greitai pasveikti.

Gruodžio 30 d. įvyko A. 
Tarybos vietinio skyriaus mė
nesinis susirinkimas, kuriame 
buvo perrinkta 1950 met. val
dyba. Išrinkta pirmininkas J. 
Maksimavičius, vice pirm. V. 
Lembertas, raštininkas F. De- 
mikis, iždininkas kun. J. Matu
tis.

Paskirta iš iždo 75 dol. per 
BALF tremtinių šalpai. Kun. 
J. Matutis pranešė, kad klebo
nas kun. V. Karkauskas prieš 
Kalėdas išsiuntė į BALF’o san
delį 350 svarų įvairių drabužių,

L.

p. A. Pakalniškienė. 
Pakalniškienė gydytojo

namuose. | kuriuos suaukojo parapijiečiai. 
A. L. Tarybos skyrius reiškia 
gilią padėką klebonui už taip 
didelį rūpestingumą ir pagelbą 
tremtiniams ir visiems šioje 
srityje . besidarbuojan tiems. 
Nutarta bendrai ruoštis prie 16 
Vasario paminėjimo, kuris į- 
vyks sekmadienį, vasario 
po pietų Lietuvių salėje, 
Park St.

Tremtiniai irgi ruošiasi

Sekmadienį, sausio 8 d. para
pijos svetainėje įvyko LDS 8 
kp. metinis susirinkimas. Susi
rinkime išrinkta nauja valdy
ba, kurią sudaro šie asmens: 
pirm. A. Zaveckas, vice-pirm. 
P. Kadaitis, rašt. B. Jakutis, 
fin. rašt J. Mockevičius, ižd. 
A. Skirius, iždo globėju H. A 
Plekavičius. Delegatais į Fede
racijos skyriaus susirinkimus 
išrinkti: A. Skyrius ir J. Mor- 
kevičius. Pagyvinimui kuopos 
veiklos, nutarta surengti mar
gumynų vakarą. Nariai, kurie 
neužsimokėjo susirinkime už 
laikraštį, raginami užsimokėti.

pasiųsta į 
12 dėžių 
suaukotų

Praeitą savaitę 
BALF’o C. sandėlį 
Cambridge lietuvių 
drabužių, kad pasiųstų Lietu
vos tremtiniams. Drabužių va
jus tremtiniams vykdomas ir 
dabar. Kas turite atliekamų 
drabužių prašomi atnešti į 
Daukanto krautuvę ir jie bus 
pasiųsti tremtiniams, kurie jų 
taip labai reikalingi. Taipgi 
kas turite atliekamų baldų, pa
aukokite, jau čia atvykusiems 
tremtiniams, kurie jiems pra
džioje įsikūrimo labai reikalin
gi. Turintieji tokių baldų pra
neškite į Daukanto krautuvę ir, Garbė p. Vytautui 

| baldai bus iš jūsų paimti. Vi- čiui, šios programos vedėjui, 
siems aukotojams už drabu- kuris sunkiai darbuojasi dėl

19,
354

Sąjungos 
kviečia 

lietuves

vietinė 33- 
visas šios 

moteris ir 
moterų są-

Moterų Sąjungos Naujų 
Narių Vajus

Sausio 1 d., Moterų Sąjunga, 
kuri yra vienintelė lietuvių mo-Į 
terų katalikiška organizacija 
šiame krašte paskelbė naujų I 
narių vajų. Šiuo bus labai pa- . 
lengvinama toms moterims ir 
merginoms, kurios nori prie 
šios taip garbingos ir naudin
gos moterų organizacijos prisi-j

jsulio. Yra 
akmenėlių 
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 sun
ku užauginti. Užsakymus pri- 
siunčiam į namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

rašyti.
Moterų 

čia kuopa 
kolonijos
merginas tapti šios 
jungos narėmis. Taipgi nuošir
džiai kviečia visas sesutes 
tremtines bei naujakūres stoti 
į sąjungiečių eiles. Malonu yra 
pranešti, kad vietinė kuopa su
teikė didesnes lengvatas toms 
tremtinėms, kurios norės prisi
rašyti prie pašalpos skyriaus. 
Joms iš kuopos iždo bus apmo
kėtos ir gydymosi lėšos. Tai 
tikrai yra gera proga, kuria 
mūsų naujakūres turėtų pasi
naudoti, nes tokia ne dažnai 
pasitaiko.

Brangios lietuvaitės spieski- 
mies ir organizuokimies savoje 
lietuviškoj ir katalikiškoj mo
terų organizacijoj.

I

Moterų Sąjungos 33-čios kp. 
metinis ir svarbus susirinkimas 
įvyks sausio 19 d., tai yra ket-į 
virtadienį sąjungietės Leonoros 
Yogienės malonioj pastogėje 39. 
Shelter St. Visos kviečiamos1

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944 

207 PARK BUILDING 
Worcester, Mass. 

275 Main St, Webster, Masu.

Draugijų Valdybų Adresai

pri
sidėti prie šio minėjimo prog
ramos ir šiuo tikslu šaukia sa
vo susirinkimą. Teko girdėti, 
kad buv. tremtiniai nusitarė ir 
jau vykdo, kad sausio ir vasa
rio mėnesiais kiekvienas dir
bantis tremtinys aukoja kas 
savaitė po $1.00 Lietuvos iš
laisvinimo tikslams .Valio, bro
liai, sesės!

Margumynų Vakaras
Lietuvių Radijo programos, 

kuri perduodama kiekvieną 
sekmadienį 10-tą vai. ryte per 
WKNB stotį, vadovybė rengia 
margumynų vakarą, kuris į- 
vyks sausio 22 d., 1950, Lietu
vių, Park St salėje, sekmadie
nį po pietų. Šio vakaro pelnas 
skiriamas minėto pusvalandžio 
palaikymui.

Mums visiems yra malonu 
pasiklausyti lietuviškų dainų, 
bei pranešimų radijo bangomis. 

Žalnierai-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS ėVC.

Pirmininkė — Eva MarkMenė, 
625 K. Sth SL, So. Boaton, Maaa.

TeL SOuth Boaton 8-1298. 
Vlce-Ptrmininkė—B. GaiUūnienė, 

S MHnfield SL, So. Boaton, Maaa.' 
ProL RaėL — Ona Ivaėkienė, 

440 E. Sth SL, So. Boaton, Maaa.
Finansų RaėL — B. Cūnienė.

29 GouM SL, W. Roxbury, Maaa. 
Tel. Parkvay — 1864-W

Iždininkė — Ona Šiauria,
51 Tampa SL, Mattapan, Maas. 

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

Kasos GL—Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H SL. So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh SL, So. Boston, Maaa.

draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke

MRAMOUNT CLEANERS t LAUNDERERS
Vieninteliai Brocktono Dry Cleaners su Mothproofing 

Patarnavimu
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) 

Marškiniai gražiai išplaunami
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME

Offisas ir Plant Krautuvė
560 Warren Avė., 766 Main St. ,
Tel. 736 — BROCKTON, MASS. — Kampas Grove St. $

•V. JONO EV. BL. PAftALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

i Vice-Pirm. — Vincas Stakutis, 
' 684 Sixth St., So Boston Mass.
■ ProL RaAL — Jonas Glineckis.
i 5 Thomas Pk., So. Boston. Mass. 
Fin. RaSt. — Aleksandras Tvaska, 

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

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

787 Broadway, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią sekmadienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 

492 E. 7th’ SL. So. Boston. Mass
Visais draugijos reikalais kreipkl- 

pa« nmroknlu raštininką

Mes InstaUuojune Visokios Rūšies Aliejumi
A

y

TIMKEIV

OIL HEAT

Šildomus Burnerius 
Brockton Oil Heat, Ine.
27 Legion Parkway,

Brockton, Mass.
Tri. Brockton 323

I
I
i !4



f

/

Penktadienis, Sausio 13, 1950 DARBININKAS 7

E ETINĖS ŽINIOSl« « 4 t

6

ŽINUTES
Parengimai. Sausio 14 d., po

būvis Klaipėdos atvadavimo 
paminėjimui, 15 d., centinė
mugė, 21 d., Vyčių Whist par- 
ty, 29 d., parapijos choro kon
certas;

vasario 5 d., 3 v. p.p. Moterų 
Sąjungos kuopos pobūvis, 11 
d. Lietuvos Dukterų Draugijos, 
12 d., vas. 16-tos minėjimas,

DAKTARAI

Tel. A V 2-4026

15 d. ir 26 d. Šv. Vincento Lab
daros Draugijos;

kovo 5 d. Šv. Kazimiero mi
nėjimas, 19 d. išpardavinėji
mas po bažnyčia, 24—26 d.d. 
40 valandų atlaidai;

balandžio 15 d. šokiai para
pijos vienuolyno naudai, 16 d. 
ir 23 d. statomas scenos veika
las Fatima.

Radio metinis koncertas, 
Enriko Kačinsko grupės teat
ras. Jėzaus Nukryžiuoto Sese
rų Jubiliejaus koncertas. Ir 
daugiau.

Būtų gera, kad kiti rengėjai 
respektuotų šias parengimų 
minimas datas.

Čaplikas ir adv. Kalinauskas
Iškilmių įvado ceremonialui 

atlikti pakviesti Amer. Leg. 
Stepono Dariaus pastas ir Bos
tono Lietuvių Skautų vietinin- 
kija.

šios didžiausios mūsų tauti
nis šventės iškilmėse kviečiami 
dalyvauti visi Bostono lietu
viai ir tuo būda vieningai pa
reikšti brolišką užuojautą pa
vargtai Tėvynei ir tvirtą pasi
ryžimą kovoti už jos išlaisvini- 
ną.

W. Adams—P. Tautvaiša 
susitiks dar kartą prie šachma
tų lentos per Metropolitan

jaunimas 
ir lietuviš-

deklamavo

J. RepsHs, MD.
Lietuvis Gydytojas
495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 ir «—«.

PAIROS SKHMMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Offles TaL ŽOuth Bostoa B4Mt

Ką pasėsi, tą ir p jaust šeš
tadienį 9 v. r. parapijos salėje, 
492 E. 7th St., yra vedamos 
tikybinės pamokos lietuvių vai
kams ir jaunimui lietuvių ir 
angių kalboms. Tėveliai būkite 
rūpestingi pasiųsti savo vaike
lius į šias taip svarbias pamo
kas kiekvieną šeštadienį. Tik 
tai padarę, galėsite tikėtis gerų 
pasekmių.

Bostonas ruošiasi Nepri
klausomybės šventei

m.

Sekmadienį, sąuno 15 
5:30 vai. po pietų per WMEX 
radijo stotį — 1510 bus trans
liuojama apie gyvenimą ir vei
klą Motinos Paulinos von Mal- 
linkrodt. Krikščionis k o s i o s 
Labdaros Seserų įkūrėjos, są
ryšyje su šimto metų 
jimo sukaktimi nuo 
druomenės įsteigimo, 
druomenė buvo 
m. Vokietijoje, 
perkėlė savo 
Valst.

paminė- 
šios ben-

Ši ben- 
įsteigta 1849

Nuo 1871 m. 
veiklą į Jung.

tų, vaizduojančių Lietuvos gy
venimą. Lietuvos 
mokyklose mokėsi 
kų knygų, skaitė lietuvių ra
šytojų veikalus,
puikių lietuvių poetų eiles. To 
neužteko.

Lietuvos rašytojai pasisten
gė arčiau sueiti su žmonėmis. 
Žmonės norėjo pačius rašyto
jus pamatyti, juos kalbant ar 
skaitant išgirsti. Tokiu būdu į- 
vairiose didesnėse ir mažesnė
se Lietuvos vietose buvo ren
giami literatūros vakarai, ku
riuose kartu dažnai dalyvau
davo ir muzikai. Rašytojai pa
tys tokiose programose skaity
davo savo parašytus kūrinius. 
Tokiu būdu žmonės galėjo 
juos pamatyti ir išgirsti, susi
darydavo didesnis kontaktas 
tarp lietuviškos knygos rašy
tojų ir jos skaitytojų. Per to
kius vakarus būdavo pilnos 
žmonių salės ne tik Vilniuje, 
Kaune ar Klaipėdoj, bet lygiai 
taip pat pilnos ir Plungėj, Uk
mergėj, Biržuose ar kur kitur.

Kai daugumas mūsų žymių-

Bostono lietuvių visuomenė 
jau .žino, kad kitą sekmadienį, 
sausio 22 d., 3 -vai. p.p. Muni- 
cipal Building salėje įvyks vi
sai naujas įvykis — pirmas 
lietuvių literatūros ir muzikos 
vakaras, kurį rengia Lietuvių 
Kultūros Rėmėjai.

Su Lietuvos rašytojais Ame
rikos lietuviai anksčiau mažai 
turėjo progos susipažinti, nes 
jų spausdinamos knygos šį 
kraštą mažai pasiekdavo. Pa-

Chess Lygos pirmenybių rung- čioje Lietuvoje per 20 su vir- 
tynes: Boylston Chess Club — šum nepriklausomo __ 
Lithuanian. Rungtynės įvyks šį metų išaugo daug puikių ra- 
penktadienį, sausio 13 d. So. šytojų, kurie gražia lietuviška 
Bostono Lietuvių Piliečių klu- kalba rašė knygas ir jas spaus- 
be, 309 E St. Pradžia 7:45 v.v.,dino. Ką jie rašė? 
Įėjimas laisvas.

Weawer W. Adams yra dau-'tais. Rašė romanus (angliškai 
gelio metų New England čem- novels), rašė dramas, apsaky- 
pijonas, 1948 JAV “open” pir- mus ir pan. 
menybių nugalėtojas ir JAV. tai, bet ir šiaip 
rinktinės dalyvis.

Lietuvos meisteris 
Tautvaiša, kaip žinome, tik ką auklėjosi, stiprino savo lietu- 
laimėjo Bostono čempijono. viską dvasią. Lietuvos teatrai
vardą. Tačiau jis jau dukart vaidino nemažai iš svetimų 
turėjo nusilenkti W. Adamsui. kalbų išverstų veikalų, bet 
Jei pirmame susitikime W. A- daug veikalų buvo vaidinta ir jų rašytojų atsidūrė tremty — 
dams laimės dėka išėjo savų lietuvių autorių parašy- Vokietijoj, ten stovyklose taip 
laimėtoju prieš Tautvaišą, tai i

gyvenimo

Rašė eiles 
ir tokius mes vadiname poe-

Ne tik inteligen- 
__,__ __ ____ Lietuvos kai- 

jmo bei miesto žmones tas kny- 
Povilas gas_pirko skaitė ir tokiu būdu

j Bostono ALT ruošia s. 
vasario mėn. 12 dieną Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
32 metų sukakties iškilmingą 
minėjimą.

I Tuo reikalu ALT pirminin
kas adv. Grigalius buvo priim
tas Maasachusetts gubemato- putzman 
riaus Paul A. Dever, kuris 
žadėjo lietuvių tautinės šven-l - • •

LITERATŪROS IR MUZIKOS <,'and*
VAKARUI ARTĖJANT '

suruoštame literatūros vakare, 
New Yorke 1949 m. lapkričio 
6 d. skaitė savo kūrinius. Ta
me pačiame vakare skaitė sa
vo kūrinius rašytojai A. Gus
taitis ir St. Santvaras ir kitų 
autorių kūrinius sakė aktorius 
H. Kačinskas. Jie visi ten buvo 
labai šiltai sutikti labai gau
siai susirinkusios visuomenės. 
Kadangi tie patys rašytojai 
dalyvauja ir Bostone, todėl ir
čia laukiama labai didelio pub- PARSIDUODA Studio Kau- 
likos susidomėjimo. iči“t lJurį atidarius pasidaro

puiki lova. Gerame stovyje. 
Antanas Gustaitis dabar gy- Parsiduoda už pusę kainos. At- 

vena So. Bostone Lietuvoje ir sišaukite: Mary Kasson, 110 P 
tremty yra rašęs daug humo- : 
rištinių (linksmų) eilių, taip 1 
pat yra rašęs veikalus teatrui.

H. Kačinsko vadovaujamas 
Lietuvių Dramos Teatras Bos
tone neužilgo vaidins du A. 
Gustaičio parašytus veikalus— 
“Sekminių vainikas”, parašytas 
tremty Vokietijoj, ir kitą vei
kalą, parašytą jau Amerikoj 
ir vaizduojantį Amerikos lietu
vių gyvenimą. Kilimo A. Gus
taitis yra marijampolietis.

Stasys Santiaras yra dauge-* 
lio eilių knygų ir dramų auto-! 
rius, Tremtinių Rašytojų 
Draugijos Pirmininkas. Į šį 
kraštą nesenai atvykęs ir dari 
pastoviai neįsikūręs. Kilimo y-j 
ra iš Sererdžiaus, Kauno aps. 1 

Petras Pilka gyvena So. Bos-į 
tremtinių tone keletos eilių knygų auto-; 

Dabar rius. Kilimo iš Balninkų vlsč. ■ 
rašytojus turės Ukmergės apskr.

Kartu su rašytojais dalyvaus' 
ir du jauni, bet pasižymėję 
dainininkai solistai Daugėlienė! 
ir J. Kazėnas.

P. Daugėlienė yra

St., So. Boston. Mass. Galima 
matyti po 4 vai. p.p. (13-17)

BOSTON ANTR., SAUS. 24 i
DANCETHEATRE 8:30

MARK RYDER 
EMILY FRANKEL

Modernižkų šokiu Duetas 
BOSTON

KONSERVATORIJOJE
31 Hemenway Street 

Sėdynės: $3.00 ■ $2.40 - $1.50 (Su taks.) į 

Dabar Conservatory ir Filene's 
ISrašykit,- čekius Bostun Dan ■ 

Thi-atre laidu

GRABORIAI

pat būdavo su dideliu pasise-
šito negalima teigti apie antrą- jetonistas Antanas Gustaitis, kimu rengiami literatūros va- 

kuriame W. A-1 Stefoj® įprastinių ilgų kalbų karai. Kaip tik daugumas mū- 
visai pelnytai, šioje

laukti

jį susitikimą, 
dams laimėjo 
Šiuokart yra pagrindo 
labai įtemptos dviejų čempijo- 
nų kovos.

Boylstono komandos sudėty 
greta W. Adams, žaidžia: 
low Daly, buv. Bostono ir 
sachusetts čempi jonas, 

Sedletzky ir

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

PatamaMmas Dieną Ir N akt) 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

vakarienėje 
progos pasigerėti 
daina ir puikiais feljetonais.

Po programos geras orkes
tras pasirūpins, kad visi, kurie 
tik sugeba lankstyti kojas, 

(linksmai pasišoktų, q gausus 
Dr-j bufetas palaikys gerą nuotai

ką.
Rengėjai kviečia visus lietu

vius senus ir naujai atvykusius 
i ir linksmai praleisti

visi 
lietuviška

Har-
Mas-

Ben.

Lietuvių sudėtis bus tokia:.« . .... ------ --------- ---- ---------- V1UO ovHuo ii naujai atvyauoiua
tęs proga paskelbi a *®4 Povilas Tautvaiša, Kazys Mer- atvykti ir linksmai praleisti 
pro lamaciją j jos gyven- kis Kazys gaudargas> Andrius • keieta valandų laisvalaikio. At-
tojus ir asmeniškai dalyvauti 

.iškilmių akte.
I Sukakties minėjimas prasi- 
jdės 10 vaL prieš piet Sv. Pet- 
' ro bažnyčioje iškilmingomis 
pamaldomis Lietuvos išlaisvini
mo intencija. j

j Tą pat dieną 3 vai. po piet 
bus iškilmių aktas So. Bostono 
High School — Thomas Park 
didžiojoj salėj.

Kalbėtojais pakviesti: 
Mykolas Biržiška, 
Amerikoj 
klausomybė8 akto : * 
p. S. Sužiedėlis, p. Juozas Tys- 
liava ir redak. Jonuškis.

Meninė iškilmių dalis paves
ta organizuoti kompozitoriui 
Jeronimui Kačinskui ir režiso- 
riui Henrikui Kačinskui.

Sudaryta rezoliucijų komisi
ja, kurion įėjo: adv. Kalinaus
kas, red. Jonuškis, Kalvaitis ir 
Juknevičius.

šventės proga.bus pasakytos 
atitinkamos kalbos per visas 
tris lietuviškas radio stotis. 
Kalbės Pr. Ratvadauskas, inž.

Ke t ura kis, . Viktoras Kubilius 
ir atsargoje: adv. • Šimonis.

Šį šeštadienį Klaipėdos 
Minėjimas

Tremtinių Ratelio Valdyba 
kviečia visus lietuvius senuo
sius ir naujuosius ateivius, į 

, iškilmingą Klaipėdos Krašto 
1 atvadavimo 27-rių metų su-

. I kakties minėjimą, kuris įvyks 
vienintelis ą šeštadienį 7 vai. 30 mla. 

gyvenantis Nepri- (gaugio 14 d.) Šv. Petro par. 
signataras, g^je bažnyčia South Bos-

(Ivas) adre- 
atsiminimai.

tone. Programoje: Mažosios 
Lietuvos laisvės kovotojų pa
gerbimas, mok. K. Mockaus 
paskaita, sukilimo dalyviui An
tanui Ivaškevičiui 
so įteikimas, jo
Koncertinėj daly dainuoja .so
listai: sopranas V. Barmienė ir 
baritonas V. Bakūnas. Akom- 
ponuoja muzikė A. Januškevi
čienė. Smulkesnė programa 
nėjime. Atskirų kvietimų 
bus. Įėjimas nemokamas.

mi- 
ne-Re*. 37 Oriole Street 

West Roxbury, Maas.
TKL. PA—7-1233-W

ALRK Susivienymo 94 
kp. Naujų Nartų Pager

bimo Vakariene

Lžsisakyite Toniko Pm Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė, Iaiugtoa, Maaa.

Tel Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK1S, Namų TeL 1304-R
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turės Sų literatūros vakare dalyvau
jančių rašytojų yra aplankę 
daugybę lietuvių 
stovyklų Vokietijoje, 
tuos pačius 
progos pamatyti ir išgirsti ne 
tik buvę tremtiniai, bet ir se
nai čia gyveną amerikiečiai lie
tuviai. Tokiu būdu bus paro
dyta, kad ir senieji Amerikos 
lietuviai remia lietuvius rašy- Kauno Konservatorijoj 
tojus, kurie rašo lietuviškas vimo mokslus 1944 m. 
knygas, kovoja už lietuvybę, turėjo palikti Tėvynę. Dainavo

. už lietuvišką kultūrą. ' į Lietuvos radijofone ir daugėiv 
Jau žinome, * kad literatūros tremtinių koncertų su ypaiin-1 

t vakare skaitys š&vo kūrinius, gu pasisekimu. Į šį kraštą at-l 
('rašytojai B. Brazdžionis, A. vyko nesenai, gyvena New 
(Gustaitis, P. Pilka, H. Santva- Hampshire valst. ir Bostone' 
'ras. Taip pat lietuvių rašytojų pasirodys pirmą kartą.

j Julius Kazėnas, studijavęs 
Kauno f ir 

konservatori jose, j 
žindinta labai trumpai su ra- dainavęs Vilniaus operoj, 
šytojais, bet 
papildomai šį tą pasakyti.

i Bernardas Brazdžionis dabar tai priėmė.
seserims - mo- gyvena Lawrence, Mass. ir yra' Solistams akompanuos mūsų

i vaikų laikraščio “Eglutė” re-'mielas muz. J. Kačinskas, 
daktorius. Lietuvoj ir tremty Bostono lietuviai sausio 22 
B. Brazdžionis yra išleidęs ke- d. turėsime didelę kultūrinę 
liolika savo sukurtų eilių kny- šventę! Tinkamai pasirenkime 
gų, taip pat yra išleidęs daug ir gausiai dalyvaukime! 
knygų vaikams. Buvęs dauge-| K. Mockus.

vykę nesigailėsite k. Vakarienės 
kaina tik 2 doleriai. Kvieslys.

PRANEŠIMAS

P. Juozas Casper ,laidotuvių kūrinių skaitys mūsų žinoma-!
direktorius, praneša, kad meti- akfOrius H. Kačinskas. Šia- dainavimo mokslus 
nis parengimas — šokiai įvyks me iaįkrašty jau buvo supa- Stuttgarto 
balandžio - April 15 d. š. m., 
Municipal Building salėj, So. 
Bostone. Pelnas skiriamas Nu
kryžiuotojo Jėzaus Vienuolyno 
(So. Bostone) 
kytojoms.

Atsišaukia į 
dienos vakare 
parengimo ir kviečia iš anksto 
rengtis dalyvauti minėtame pa
rengime.

Stasio Jakučio ir Valentino 
Vakauzo pasišventimo dėka į 
ALRK Susivienymo 94 kuopą 
per pastaruosius 1949 metus 
įstojo 63 nauji nariai. Jų pa
gerbimui ir imatrikuliacijai 
kuopa nutarė surengti šaunią 
lietuvišką vakarienę š. m. sau
sio mėn. 29 d., 6 vai. vakaro, 
Lietuvių Piliečių klubo svetai
nėje .Teko girdėti, kad komi
tetas labai intensyviai tai va
karienei rengiasi. Geriausios 
virėjos ir virėjai paruoš užkan
džių, o jau spėjęs pagarsėti 
koldūnų specialistas, patieks 
nepaprastai skanių koldūnų.

Meninės programos 
iš kailio neriasi, kad 
netektų nuobodžiauti, 
sižadėjo vakarienėje

! ką tik iš tremties atvykęs ope- 
! ros solistas, baritonas Vytau- 
• tas Bakūnas ir rašytojas - fel-

i

visus, kad tos 
nerengtų kito

▼

ĮVAIRŪS skhjhmai
KAM REIKIA NAMŲ?

2 beveik nauji namai po 6 Seimas, 
viso 12 Žeimy po 5 kambarius su 
voniomis ir kitais patogumais labai 
geroj vietoj Dorchestery. Metinės 
pajamos $2800. kaina po $6500 už 
kiekvieną, už abu kartu $12,500.. 
Mažas {mokėjimas.

Gražus 3 Seimų po 5 kambarius: 
namas, su voniomis, baltomis sin-I 
komis," Šiluma ir visais patogumais,
1 caro mūrinis garažas. rezidenci-
nėj vietoj Dorchestery, G. I. mort- 
gage. kaina $7000— ’

Namas su didele krautuve (store),
2 butai po 4 kambarius, su vonio
mis. baltomis sinkomis, ąžuolinėmis 
grindimi* geriausioj So. Bostone 
vietoj. Kaina $5000—

Daug kitokių namų ir biznių par-! 
duoda ANTANAS JUKNEVIČIUS 

545 8roadway. So. Boston
Tel. SO. 8-0606

vadovai 
svečiams 
Jau pa

dalyvauti

baigusi1 
daina-!

ir tuoj

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
•alsamuocojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
.Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
80uth Boston 8-3960

čia norime dar' Bostono visuomenė sykį
I girdėjo J. Kazėną ir labai

I

YAKAVONIS
runeral Home

741 No. Main St. 
Brockton, Mau.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas

Patarnavimas Dieną ir Nakt) 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

BAŽNYČIOS SALĖJE - 5th St

PARSIDUODA namas 3 šei-i 
mynų po 5-5 ir 4 kamb. Gera
me stovyje su ] dažais. Rendos 
neša į metus $760. Kaina tik 
$5000. Įmokėti $1500. Atsišau
kite: 119 King St., Dorchester, 
Mass. Tel. CO 5-9026. Į

(13-17)}®

MOVKRS — 
Ineured and

Bortded 
Local & Long 

DĮetance 
Marinų

I SO B-4618

Fumltm Co.

PENNYSALE
rengia

Moterų ir Mergaičių Sodalicija

Sekmadienį - Jan. 15-tą- 3:00 P.M 
Įžangos Nebus 

VISI Į PENNY SALE!

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

396 - 328 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Vincas Balukonis, Savininkas.

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mane

;• A A H

1Ir?i
Jį 1

• i■ $

•L

f

auja...

ton, Mass. į

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 VVebster Aven
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

Kainoe tos pačios ir I kitus 
miestus

Reikale Saukite; TeL TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

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

Patarnavimas dieną ir nakt|.
Koplyčia Šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
' Tel. s6 ^4B15 
BOuth Boaton 8-2606

O.



, Penktadienis, Sausio 13, 1950

Lietuvos Klaipėdos uostas ir jo {rengimai, padaryti Nepriklausomos Lietuvos valdymo laikais.

8

Klaipėdos Atvadavimui Paminėti

Lietuva Su Vilniumi, Klaipėda ir Karaliaučium
Sausio 15 d. paraštėje

liūdniausiuoju Lietu- etnografines lietuvių sritis ry- sprendę, nors save skaito lie- 
mes neatitrūkstame tuose, pietuose ir vakaruose, tuviais. Taip pat toje masėje 
tautos gyvenimo, se- Lietuva neturės sienos su Vo- yi-a lietuvių ar savo lietuvišku- vokiečių 
istorinį kalendorių ir kietija, • nes “Ostpreussen” ir mą jaučiančių karo pabėgėlių 

jos gyvybinėmis “Westpreussen”

kuris yra neginčytinas Mažo
sios Lietuvos autoritetas.

j Tikėdami į būsiančią Lietu
vą su Vilniumi, Klaipėda, Til
že, Gumbine, Įsrute ir Kara-: 
liaučiumi, mes privalome, kad 
ir pavėluotai, nepamiršti mūsų 
brolių mažlietuvių tirpstančių 

jūroje, ir jiems su
teikti galimą visokeriopą pa-

Syt. Buteikaj

Chuliganizmas

Atsakymas Jurgiui Januškai, 
Winnipega

Kad ir 
vai metu 
nuo savo 
kame jos 
sielojamės jos gyvybinėmis “Westpreussen” jau nėra ir iš kitų Mažosios Lietuvos sri- galbą. AL Kongresas tuo klau-
problemomis. Sausio 15 d. tei- ateityje negali būti. Čia Lietu- čių (nuo Tilžės, Ragainės, simu pasisakė teigiamai, tad
kia mums progą žvilgterėti į va rubežiuosis su Lenkija. Įsrutės, Gumbinės, Labguvos reikia tikėtis, kad atitinkami
Mažąją Lietuvą, kuri nesiribo- Būtų labai keista, jeigu čia ir k.). Juos visus ten riša pa- veiksniai rūpinsis ne vien Ma
ja vien Klaipėdos kraštu, bet mes nerastume bendros kalbos 
apima visą Priegliaus baseiną, su lenkais. Kaip Elsasas ir Lo-
Prūsų Lietuvą, vadinamą Ryt- toringija lieka amžiams Pran- mas. Lietuvių tremtinių vado- ventojų likimu. BALFas atliko skyriais. į talką dar jie tu-
prūsių provincijos dalį, kuri cūzijai, taip ne vokiškos žemės vaujantieji veiksniai gal per- didelį istorinį darbą, bet jo ri pasikvietę neperseniai susi-
Potsdamo konferencijos nuta- tarp Vislos ir Nemuno nedali maža padėjo pastangų IRO nu- darbas neturėtų baigtis vien kūrusį (be jokio statuto ir be
rimu, kaip Karaliaučiaus kori- daugiau tarnauti Vokietijos sistatymą pakeisti ir jiems DP likusių Vokietijoje DP šelpimu,'
dorius, pavesta valdyti Sovietų galybei “Drang nach Osten”.
Rusijai.

Šiaurinė Mažosios Lietuvos bus aktualus tų sričių gyven- 
dalis, Klaipėdos kraštas, kurio tojų klausimas. Jų dauguma y- 
prisijungimo prie Lietuvos 27 ra vokiečių karo pabėgėlių tar- 
metų sukaktį minime sausio 15 pe. Tarp tikrų vokiečių jie jau- 
d., mums yra išspręstas ir ne-.čia savo skirtingumą, bet jų 
diskutuotinas klausimas, nors vokiška kultūra ir evangelikų 
1939 m. kovo mėn. 22 d. jis j tikyba, ypač kai Vokietija vėl! 
buvo Vokietijos atplėštas ir 
šiuo metu su visa Lietuva yra 
žiaurioje rusų okupacijoje.

Todėl šiandien kalbame apie 
visą Mažąją Lietuvą, kuri yra 
etnografinė lietuvių sritis, ilgai 
vokiečių valdyta ir buvusi su
vokietinta, bet savo vietovar
džiais ir gyventojų pavardėmis 
daugumoje ligi paskutinių die
nų lietuviška išlikusi. Tik

I

i

Pradžia 3-čiame pusi. sakydami daug kalbų ir 
reiškęs palaidoti visas vii- aukodami atvadavimo rei- 
tis atsipalaiduoti nuo vo- kalui pinigų. Sukilimas 
kiečių. Formalūs aiškini- buvo numatytas prad'ti 
mai ir protestai nieko ne- sausio 6 d. 1923 m., bet 
reiškė, o vokietininkai vis dėl įvairių kliūčių nusite- 
smarkiau varė propagan- sė iki sausio 9 d. t. v. sū
dą už “freistaatą”. Tada darymo Gelbėjimo Komi- 
krašto atstovai ryžosi pa- teto, Šilutėje, kuris pave
dėti gelbėti sukilimu ir dė Erdmonui Simorni- 
sausio 9 d., 1923 m. suda- čiui sudaryti Direktoriją 
rė Gelbėjimo Komitetą, ir perimti krašto valdv- 

i kuris paskelbė atsišauki- ma. Pačioje pradžioj Di- 
mą į visus krašto gyven- rektorija buvo sudarvta 
tojus prisijungti prie Lie- tik iš trijų narių: pi»m. 
tuvos. įErd. Simonaičio ir ?-iu

Sukilimui dirva paruoš-' nariu — Reizgio ir Tolei- 
ti labai daug padėjo du kio, kurie abu yra žuvę 
broliai amerikiečiai lietu
viai: Martus ir bostonie- 
tis Yvas - Yvaškevičius,

gyveni-Winnipego lietuvių 
mas yra gana savotiškas ir 
kartu gana aštrus. Čia pozici
joms ginti socialistai yra susi-

minėtas IRO traktavimas ir žosios Lietuvos teritorijos, bet blokavę su savo artimais bičiu- 
dar neaiškus Vokietijos Ilki- ir jos lietuviškos kilmės gy- liais komunistais ir KL Tary-kilmės

vaujantieji veiksniai gal per- didelį istorinį darbą, bet jo pasikvietę neperseniai susi-

„„„__ ___ ______________ . statusą pripažinti. Mes perma-
| Bet ryšintį su tuo yra ir žai sielojamės savo broliais 

- - — Mažosios Lietuvos lietuviais,
nesuteikdami stipresnės mora
linės ir materialinės paramos 
Mažosios Lietuvos Komitetui,

į
Riša juos su vokie-! 
ir bendras likimas,' 
IRO nepripažįsta 
statuso ir traktuoja 
nugalėtos tautos ka-

ant kojų statoma, riša juos sui 
Vokietija, 
čių tauta 
kadangi 

'jiems DP 
juos kaip 
ro pabėgėlius, kuriais turi rū
pintis patys vokiečiai. Dėl to 
jie yra suorganizuoti į vieną 
stiprią vokiečių karo pabėgėlių 
organizaciją, kurioje vadovau- 

žvilgterėkime į Mažosios Lietu- j ją asmens yra aršūs vokietinin- 
vos žemėlapį: Pilkalnis, Įsrutėjkai iš Mažosios 
Gumbinė, Stalupėnai, 
nai, 
Šilėnai, 
Labguva, 
Krantas,

Lietuvos, net 
Trake-,'iš Klaipėdos krašto, kaip bu- 

Eitkūnai,1 ves Klaipėdos krašto 
Lazdėnai, ninkas Dr. Schreiber

Piliava, žymėtina, 
Tilžė, Pa- ganizacija 

kalne, Rasytė, Darkiemis, Gir- 
duva, Yluva, Tepliava, 
Narkyčiai, Trapėnai, 
Nemunynas, Raminta, 
va, Jočiai, 2ydkiemis, 
čiai, Alna, Prieglius, Žiliai, Vi
lūnai, Įsra, Gilija, Gastos, Šil- 
kojai, Daimena ir tūkstančiai 
kitų lietuviškų vietovardžių.

Busimoji Nepriklausoma Lie- je vokiečių pabėgėlių 
tuvos Respublika apims visas Jie nėra tvirtai politiškai apsi-

Tolminkiemis,
Geldupė, 

Vėluva, 
Ragainė,

vokietl- 
ir k. Pa- 

kad ši vokiečių or- 
turi tikslą ne vien 
rūpintis savo na-

Lanka, 
Karklė, 
Karpa- 
Degu-

socialiniai
riais, bet kartu ir ruošti tą pa
bėgėlių masę grąžinti į jų tė
viškes, juos panaudojant kar
tu atgauti Vokietijai anas ry
tų žemes — už Oderio ir Vis- 
los.

Nemaža ir Klaipėdos krašto 
karo pabėgėlių lietuvių yra to- 

masėje.

z\ t f /
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Šventės LietuvakSy SeseHy Įstaigoje Toronte

jokių konkrečių veikimo ir ide- 
nes nemažesnės svarbos turi Ologijos principų) Jaunimo klu- 
stipresnis šelpimas Mažosios Kitoje pusėj stovi KLS-gos 
Lietuvos lietuvių ir lietuvių gįyj-iaj įr dabar susikūrusi Ka- 
kilmės žmonių Vokietijoj. Įtalikių Moterų S-ga.

Ed. Karnėnas. Pirmojo bloko pusėje yra di- 
įdelė dauguma seniai atvykusių 
lietuvių, kurių tarpe nemaža 
Stalino bernų. Didžiausias jų 
talkininkas yra socialistas Ja
nuška Jurgis, kuris kovai su 
buvusiais savo vakarykščiais 
vargo bičiuliais tremtyje nesi
gaili nieko ir nesiskaito su jo
kiomis priemonėmis. Tam rei
kalui jis naudoja ne tik viešus 
susirinkimus, bet taip pat 
“Naujienas”.

š. m. kalėdiniame ‘Naujienų’ 
nr. jis demagogiškai puola vi
sus tuos Winnipego lietuvius, 

'kurie nutarė Naujuosius Me
tus švęsti ne Winnipego lietu

vei- yįų klube, bet atskirai — St. 
Sho- Paulo kolegijos didžioje salėje.

p. Paliliūnas, ku- 
siuntė Paleckiui 
bet į dipukų su- 

parengimus visada

Nekalto Pr. Švč. P. Marijos — Vieno didelio Katalikų
Seselės atvykusios iš tremties kėjo Toronte Mr. Edward 
apsigyveno Toronte ir čia J.E. niker rūpesčiu visam persona- Tame rašinyje jis pastebi, kad 
Toronto vyskupo Webster pa-jlui suruošta eglutė. Dalyvavo yjsi tie, kurie neateis į klubą, 
vedimu vadovauja Vaikų Lop-jJ. E. Toronto Vyskupas Ben- bet bus KL S-gos suruoštame 
šeliui — Neil McNeil Infants’ jamih I. Webster, šios įstaigos jų. Metų sutikime yra kalobo- 
Home, 9 Wellesley Place. (Komiteto Pirmininkas — Mr. rantai ir kt. šiikštybės. Visko

Čia globojama apie 70 vaiku- ĮJames E. Wall, pats organiza- galima buvo tikėtis 
čių nuo gimimo ligi pusantrų torius ir kiti.

iš Jurgio

nacių kacetuose.
GALUTINIS KRAŠTO 

IŠSIVADAVIMAS
Prie Gelbėjimo Komite

to, sudarymo daug prisi
dėjo paminėti amerikie
čiai lietuviai. Ką tas ko
mitetas turėjo gelbėti, 
daug kas nežinojo, net ir 
ne visi jo nariai tai su
prato. Buvo manoma gal 
gelbės šį kraštą protes
tais, gal vargšus jo gy
ventojus šelpdamas, nes 
iš tikrųjų Yvas daug lie
tuvių tada savo doleriais 
sušelpė.

Sukilimas buvo pradė
tas ir Klaipėdos miestas, 
delsiant komisarui Petis- 
nė geruoju atiduoti, pade
dant Did. Lietuvos sava
noriams broliams lietu
viams, sausio 15 d., 1923 
m. jėga paimtas.

Tuo faktinai šiaurinė 
M. Lietuvos dalis buvo iš
vaduota iš šimtmetinės 
vokiečių priespaudos ir 
prisijungė prie D. Lietu
vos. Tų pačių metų vasa
rio 16 d. šį prisijungimo 
faktą pripažino ir Amba
sadorių Konferencija, nu
tardama šį kraštą pri
jungti prie Lietuvos su 
sąlyga autonomijos, kuri 
buvo stabdis šio krašto 
suaugimui su Lietuva ir 
vėliau priedanga iš Rei
cho kurstomiems naciams 
jų tikslams šiame krašte 
siekti.

DABARTINE KRAŠTO 
VERGIJA

Dabartinis šio krašto ir 
visos M. Lietuvos likimas 
yra susijęs su visos D. 
Lietuvos likimu: neša bai
sią maskolių vergiją ir 
pakėlia dar negirdėtą is
torijoj gyventojų naikini
mą. Tiek Didž. Lietuvos, 
tiek ir Mažosios gyvento
jai atsidūrė tremtyje tose 
pačiose vietose: Sovietų 
kacetuose ir Vakarų Vo
kietijoje, tik čia jie dėl 
savo nelemto likimo pra
eityje nevienodai su D. 
Lietuvos tremtiniais juri
diniu atžvilgiu traktuoja
mi. Tad jų padėtis kai ku
riais atžvilgiais yra sun
kesnė ir moraliniu atžvil
giu skaudesnė, nes jie su- 
tapdinami su buvusiais 
savo krašto pavergėjais— 
vokiečiais, kurie siekia 
ateityje vėl juos pavergti.

Mūsų pareiga yra juos 
atjausti ir budėti, jeigu 
norime juos prie savęs vėl 
turėti. J. L-kas.

nose’ (pasirašydamas “Winni- 
pegietis”) apie klubą rašo:

“Tačiau šiandien lietuviai y- 
ra susiskaldę į dvi pagrindines, 
viena kitai priešingas grupes, 
būtent: viena lietuvių grupė 
siekia ir kovoja Nepriklauso
mos Lietuvos atstatymo, antra 
gi grupė, kuri save taip pat 
vadina lietuviais ir net “pat- 
rijotais”, garbina Maskvą, kad 
jos Kremliaus valdovai “išlais
vino” Lietuvą ir panaikino jos 
nepriklausomybę. Šią pastarą
ją grupę galima pavadinti Mas
kvos lietuviais”.

Nejaugi .Jurgis Januška da
bar mano, kad klubo vadovybė 
yra jau kitokia. Atvirkščiai. 
1949 m. klubo vadovybė yra 
dar daugiau suraudonėjus, kaip 
ji buvo 1948 m., kai jos pirmi
ninku buvo 
ris nors ir 
sveikinimus, 
rengtus
mielai lankosi. Dabartinė vado
vybė yra “čysta”!

Iš to dabar aiškėja, kas gi 
yra kaloborantai — ar tie, 
kurie bendradarbiauja su Mas
kvos lietuviais, ar tie, kurie jų 
bendradarbiavimo kratosi? Ku
rie gi yra tikri lietuviškų tra
dicijų palaikytojai tremtyje: 
'ar tie, kurie N. Metus sutinka 
pamaldomis bažnyčioje ir Lie
tuvos himnu, ar tie, kuriems 
N. Metai yra grynas pinigų pa- 
sigrobstymas ?

Tuo tarpu Omahos, Nebr. 
lietuvių rezoliucijoje rašoma 
(žiūr. ‘Naujienų’ gruodžio 23 
d. nr. 1949 m.): “Stiprinkime 
kovą prieš komunizmą! Čia tu
ri atviru veidu išeiti aikštėn ir 
savišalpos organizacijos, ir 
skautai, ir vyčiai, sporto ir ki
tokie organizaciniai vienetai. 
Neutralių organizacijų ir as
menų nebegali būti! Neutralu
mas arba bolševikinių tironų 
atžvilgiu abejingumas yra ne
sąmoninga talka Maskvai”.

Ar bereikia gražesnio trem
tiniui pavyzdžio! Ir tik apakęs, 
neapykantos pilnas tremti
niams Jurgis Januška to visko 
nemato ir viską pamiršta.

Vienas rusų tremtinys rašo: 
"Bolševizmas dabar yra, jeigu 
ne vienintelė, tai svarbiausia 
jėga, fiziniai ir dvasiniai sklei
džianti chaosą ir betvarkę, 
prievartą ir kančias, kurios už
dedamos atskiriems žmonėms 
ir tautoms ir visam pasauliui. 
Ir todėl antibolševizmas — yra 
šventa pareiga kiekvieno žmo
gaus ir piliečio, tautų ir jos 
grupių. Su juo neatjungiamai 
surišti patys elementariausi ir 
pirminiai reikalai tų, kas stovi 
tikriau galvodamas”.

Kaip man, taip ir kiekvienam 
tremtiniui ir senam lietuviui 
patrijotui šie žodžiai yra itin 
reikšmingi. Įdomu ar Jurgis Ja
nuška, apakęs socialistinių idė
jų apkvaišimu ir neapykanta 

visam
pritaria? 

Aišku, kad ne. Jis pasirinko 
komunistų glostymo politiką.

Jo Ekscelencija Januškos, bet tokių šlikštybių 
ir kiti svečiai pasakė atitinka- Winnipego lietuviai 
mas kalbas. Pagiedoto giesmės Jaukė. Dar daugiau, 
anglų, lietuvių ir vokiečių kai- kytos gražios kalbos apie vie
tomis. Kalėdų senelis apdalino 
visas dovanomis. Pasivaišinto 
kava ir skaniais pyragaičiais. 
Lietuvių personalas reikšda
mas padėką pasiuntė sveikini
mą J. E. Toronto vyskupui ir' 
ponui Shoniker Dr. Šapokos 
knygą “Lithuania Through the 
Ages”.

metų amžiaus. Jų priežiūra vi
sais atžvilgiais yra labai gera.

Seselių yra dešimts. Turi ne
maža naujai {stojančių, kurios 
novicijatui ir mokslui siunčia
mos į JAV — Putnam, Connec
ticut Šiam Vaikų Lopšeliui va
dovauja sumani vyresnioji se
selė Apolinara. Įdomu, kad ji 
yra gimusi ir augusi JAV ir 
jauna būdama paliko savo tė
vus ir brolį Amerikoje, išvyko 
į Lietuvą, kad įstojus į N. P. 
Marijos Seserų Vienuoliją 
(Vargdienių Seselių), Marijam
polėj. Čia būdama, ji išmoko 
lietuvių kalbą ir lankė Kauno 
Universitetą. Šios vienuolijos 
dvi seselės yra paruoštos ir pa
skirtos vesti • Lietuvių Vaikų 
Darželį Toronte, kuris yra or
ganizuojamas prią parapijos.

Čia dirba keletas kanadiečių 
gail. seserų, o kitas gi persona
las yra lietuvaitės tremtinės. 
Dalis iš jų yra atkviesta iš Eu
ropos pačių seselių. Beto, jei 
kreipiasi kuri nors iš lietuvai
čių, atliekančių darbo sutartį Vyr. sės. Apolinarai ir visoms mas 
sunkiose sąlygose, Vyr. Seselė seselėms 
padeda persikelti ir duoda dar- rūpestingą paruošimą, 
bą. I ’. ‘ . . .

Šioje įstaigoje Kalėdoms pra- minta mūsų Tėvynė, likusiųjų 
dėta ruoštis iš anksto. Perso-. kančios kalėjimuose, miškuose, 
nalui buvo kelių dienų rekolek-' ištremtų jų Sibiran, išblaškytų 
ei jos, kurias gražiai ir įdomiai ir vargstančių tautiečių likimas 
pravedė Tėvas Klemensas 2a-J visame pasauly. Už juos mels- 
lalis, OFM. Taip pat buvo su-1 tąsi 
organizuota serija 
skaitų, kurias skaitė 
lausk&itė.
—Eglutė—š. m. gruodžio 19 d.1 Laisvės rytojaus.

tikrai nė
jo pasa-

nybę visai nesiderina su jo pu
blicistika ‘Naujienose’. Tokiu 
keliu einant, vargiai ar galima 
bus susilaukti, bent pakenčia
mos vienybės.

Ką gi rodo tikrovė dėl Nau
jų Metų sutikimo surengimo 
ne klube, bet atskirai. Papras
tai Lietuvių klubas N. Metų 
sutikimus rengia ne lietuviams, 
bet bizniui. Į tokius “sutiki
mus” susirenka 50% ne lietu
vių. Klubas susirūpinęs kuo 
daugiausiai parduoti alaus ir 
padaryti, kaip galint didesnį 
biznį.. Apie lietuviškas N. Metų 
sutikimo tradicijas niekas ne
prisimena. Padoriems lietu
viams Winnipego lietuvių klu
bas yra aiškiai žinomas, kaip 

Dažnai ten

Kiekvienas Lietuvis Skaito
Vienintelį Pasaulio Lietuvių Kultūros Žurnalą

AIDAI
Nuo Spalių 4, 1949 Metų Mėnesinį 

Kultūros Žurnalą

AIDAI
perėmė leisti

LIETUVOS PRANCIŠKONAI AMERIKOJE
yra vienintelis mėnesinis mokslo, literatūros bei 
meno ir visuomeninio gyvenimo žurnalas 
žadins tautinės kultūros kūrybą ir skelbs jos lai
mėjimus
burs aplink save visas mūsų tautos intelektualines, 
menines ir religines pajėgas
iki Nauju Metų bus leidžiami Vokietijoje, nuo Sau
sio 1. 1950 — Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
redaguos redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žy

mių lietuvių mokslininkų, rašytojų ir kitų kultū
rininkų. Vyriausias redaktorius — rašytojas An
tanas Vaičiulaitis.
prenumerata metams: Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, Pietų Amerikoje, Meksikoje ir Ispanijoje— 
$5.00; Kanadoje — $5.50; kituose kraštuose — 
$6.00
Atskiras numeris JAV — 50c., kituose kraštuose 
— 55c.
redakcija: Ant. Vaičiulaitis, 2087 N. Main Avė, 
Scranton 8, Pa.

administracija: AIDAI, Kennebunk Port, Maine. 
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Kūčios. — Gražiai išpuošto
je patalpoje prie Kalėdų eglu
tės stovi bendras didžiulis sta
las su įvairiais lietuviškais tra
diciniais kūčių valgiais. Pagie
dojus Kalėdų giesmę, Vyr. se
selė pradeda laužyti plotkeles 
ir sveikina kiekvieną. Nuotaika! 
jauki, tikrai lietuviška, lyg vie-j 
noje šeimoje. Po to susirinko
me aplink eglutę, kur Kalėdų komunistų lizdas, 
senelio atsiųsti du balti angelė- naujai atvykę lietuviai išgirsta 
liai išdalino visiems iš po eglu-į Jurgio Januškos naudojamus 
tės gausias dovanas.

Personalas yra dėkingas
“Naujienose” epitetus.

Pats Jurgis Januška rengda- 
“N. Lietuvai” paremti 

už tokį nuoširdų ir bankietą norėjo pakabinti pa- 
■ talpose šūkį “Skaitykite Kana- 

| Šį šventą kūčių vakarą prisi- dos lietuvių nepartinį laikraš-

bemelių Šv. 
įdomių pa-1 kiekvieną dieną čia 

Dr. Šid- koplytėlėje prašoma 
I Jiems ištvermės ir

“ IT njcv&c

Mišiose ir 
jaukioje 

Dievo 
Tėvynei 

E. J.

klubo 
neda-

Minė-

tį “N. Lietuvą”. Tačiau 
vadovybė tam sutikimo 
vė.

Vasario 16 d. šventės
jimo Komitete klubo atstovų 
nematome, nes toji šventė 
jiems yra kažkas daugiau, kaip I savo vargo broliams, 
siaubas — tai “dipukų išmis- tam, kas pasakyta, 
las”. Pats Jurgis Januška savu 
straipsny kovo 16 d. ‘Naujie-

SECURITY
r. r 

F"
BONDS




