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ACHESONAS REIKALAUTA 
AIŠKUMO

VVashington — Valst. 
Sekr. Acheson apkaltino 
Rusiją, kad ji ignoruo
janti Vakarų Keturių Di- 

. džiųjų susitikimo pasiū
lymą ir pareikalavo iš 
Sovietų aiškumo.

Jis pareiškė, kad Sovie
tų tuo reikalu atsaky
mas, pasiųstas JAV, D. 
Britanijai ir Prancūzijai 
yra nepaten k i n a m a s 
Jung. Valstybių požiūriu. 
Sovietų notoje daugiau 
akcentuojama Keturių 
Didžiųjų užsienių minis- 
terių pasitarimas dėl Vo
kietijos. Gi Vakariniai 
sąjungininkai savo noto
je, kuri buvo atsakymas 
į Sovietų pradinę notą, 
pareiškė norą susitikti, 
jeigu bus bendrai disku
tuojama padėtis šaltojo 
karo įtampai sumažinti.

Tad Achesonas pareiš
kė, jog reikia daugiau 
aiškumo, kad galėtume 
Sovietų pasiūlymą priim
ti. Be to yra nuomonių 
skirtumo ir dėl susitiki
mo vietos. Vakarai siūlo 

-----susitikti vietą Ycr- 
ką, Sovietai — Londoną, 
Paryžių ar net Maskvą.

kai, gaus formalų reika
lavimą ii vykdyti.

Privalomos karnų kon
trolės tuo tarpu neįvesta, 
nes viena dar nėra tin
kamo aparato tokiai 
kontrolei vykdyti, antra 
— manoma, kad gamin
tojai ir nrMrvbi»’’ikai 
garbingai įvykdvs ši vy
riausybės na^eidn^imą, 
ir tuo būdu bus sulaiky
tas kainų kėlimas.

E!senhcwe','in ‘Ubas 
Isiktrs Faif’’- i?

Paryžius — Paryžiaus 
dailydės skubiai dirba 
dekoruodami “Astoria” 
viešbutį Versalyje, ku
riame įsikuria nuolatinė 
gen. Eisenhowerio Euro
pos Armijos vyr. būstinė. 
Viešbutis “Astoria” yra 
netoli Triumfo vartų, ku
ris buvo naudojamas 
okupacinės vokiečių ar
mijos pareigūnų ir JAV 
kariuomenės 1944 m.
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Sejul miesto gyventojai, pabėgę j pajūrį, laukia laivų prie Inchon uosto. Seoul 
miestas yra visai ištuštėjęs. Jis antrą kartą parenka raudoniesiems.

ADENAUERIS UŽ VAKARŲ GYNYBĄ

VVashington, D. C. — 
Sausio 3 d. susirinko 
naujas 
Pirmame
balsuojant 
respublikonai 
čiai demokratai laimėjo. 
Tas parodo, kad ir kitais 
klausimais respubliko
nai, susidėję su pietie
čiais, gali laimėti. Taigi, 
demokratams nebus taip 
lengva 
jie ar 
manas

Sam
išrinktas Atstovų Rūmų 
kalbėtoju, išėjo prieš 
Hooverio pasakymą, kad

JAV privalo atitraukti 
savo ginkluotas pajėgas 
iš Korėjos ir Europos. 
Jis pareiškė, kad JAV 
turi sustiprinti savo gin
kluotas pajėgas. “Mes 
esame dalis šio pasaulio 
ir mes turime jame pasi
likti...”, kalbėjo
burn. Toliau jis sakė, 
kad jo pastangos bus 
vienyti visus bendram 
tikslui, kad mes būtume 
taip stiprūs, kad tarp
tautiniai desperatai ir 
despotai bijotų pastoti 
mums kelią. “Tą mes tu
rime padaryti, kad civili
zacija išsilaikytų”.

Siūlo nekelti kainų
VVashington — Valdž. 

ūkio stabilizacijos įstai
ga pasiūlė gamintojams 
ir prekybininkams nekel
ti kainų gaminiams. Ga
mintojai paprašyti lai
kyti savo gaminių kai
nas gruodžio 1 d. aukš
tyje, o urmo ir detali 
(smulkioji) prekyba grįž
ti palaipsniui prie š. m. 
birželio mėn. kainų. Tai 
būtų garbės kainų kon
trolė. Kas nepildys šio 
pageidavimo savanoris-• v

JAV komunistai riki*’ojasi
New York. — News- 

week žurnalas rašo, kad 
komunistų partija savo 
seime sustiprino savo pa
jėgas ir pasiruošė sabo
tuoti JAV gynybos mo
bilizaciją. Komu n i s t ų 
seimas praeitą savaitę 
New Yorke buvo slaptas. 
Tačiau Newsweek žurna
lui pavyko gauti žinių. 
Sakoma, kad partija turi 
22,000 mokančių mokes
nius narių, kurie dirba 
svarbiausiose industri
jose. Jie esą instruktuoti 
sabotuoti ir trukdyti gy
nybos darbus, ypač karo 
industrijoje.

Kinai užplūsta pietinę Korėją
Vėl pradėjo masiškai pulti

Kinijos komunistų daliniai vėl pradėjo visame 
140 mylių fronte masiškai pulti Jung. Tautų pajėgas. 
Iš 8-tos armijos būstinės buvo pranešta, kad Kinijos 
komunistai, daugelyje vietų giliau prasiveržę priver
tė visame fronte pasitraukti į naujas pozicijas, 
pozicijas.

Kinijos komunistai Seoul srityje puola nesuskai
toma žmonių mase, neatsižvelgdami į pasibaisėtinus 
žmonių nuostolius. Didžiausią spaudimą Seoul kryp
timi komunistai daro iš šiaurės vakarų.

Palieka Seoul
Gruodžio 3 d. komunistų daliniai masiškai ver

žėsi į šiaurinę Seoul miesto dalį. Priešo mases puo
lė amerikiečių lėktuvai. Jung. Tautų pajėgos trau
kiasi į Inchon. Kinijos komunistai puola dviem kryp
timi: viena iš Kapyong į Seoul, kita iš Chunchon — 
Wonju, stengdamiesi dideliu lanku apeiti Seoul iš 
pietų.

■i Korėjos kautynėse užmuštas pirmos klasės 
karys Juozas Laukaitis, sūnus J. Laukaičių, gyve
nančių 317 Millbury St., tVorcester, Mass. Giliai už
jaučiame.

■i Prie Inchon yva vėl telkiamas JAV laivynas.
A Sovietų maršalas Grigorijus K. Žukovas, pasi

žymėjęs II pasaulinio karo metu ir įžengęs į Berly
ną, šiuo metu esąs Mandžiurijoje. Savo štabą turįs 
Mukdene, iš kur vadovaująs Korėjos karui. Kinų ge
nerolas Lin Piao esąs tik jo pagelbininkąs. Tas ži
nias korespondentai laiko visiškai tikromis.

♦

Bonn, Vokietija—Gruo
džio 25 d. Vak. Vokieti
jos kancl^rU Konradas 
Adenauer’is kalėdinėje 
kalboje pirmą kartą 
kreipėsi į vokiečių tautą, 
kviesdamas pasiruošti 
kovai drauge su vakarais 
prieš komunistinę agre
siją. Kancleris 
kad komunistai pastatė 
pasaulio taiką 
pavojų. Jis 
kad didelė pasaulio dalis, 
eidama prieš krikščiony
bės principus, sukūrė 
politišką galią, kuri gra
so taiką bei laisvę mylin
čioms tautoms ir nori 
teisingumą ir laisvę pa
keisti jėga. Jis nurodė, 
kad būtų nesuprantama, 
jei Vokietijos federalinė 
vyriausybė nenorėtų pri
sidėti prie kitų taiką my
linčių tautų bendruome
nės.

Šis pareiškimas buvo 
padarytas išvakarėse pa
sitarimų tarp vieno buv. 
vokiečių kariuomenės ge
nerolo ir sąjungininkų, 
tikslu įtraukti vokiečių 
dalinius į Atlanto Pakto 
armiją.

Kancleris K. Adenaue- 
ris pareiškė, jog Vak. 
Vokietija mano, kad Vo
kietijos susivienijimas

* •

ŠNIPŲ MEDŽIOKLE ŠVEDIJOJ

įspėjo,

į rimtą 
pažymėjo,

Švedai

galimas tik laisvų ir de
mokratiškų rinkimų ke
liu. Maskva ii Rytų Vo
kietijos komunistai deda 
visas pastangas susilp
ninti vokiečių valiai savo 
kraštą ginti ir dalyvauti 
Vakarų gynybos siste
moje. ’

savaitėms vėliau (šiemet 
sausio 6 d.) ,tai žmonės 
tada sueina į bažnyčias, 
kur gali. Jie meldžiasi, 
kad sutirptų visą kraštą 
užšaldęs “Senelis Šaltis”, 
kuris ir žiemą ir vasarą 
sėdi Kremliuje.

VVashington — Gruo
džio 28 d. JAV atmetė 
Sovietų notą, kuria šie 
protestavo prieš separa- 
tinę sutartį su Japonija. 
Sovietų atstovui J. Mali- 
kui, pareikšta, kad JAV 
kariniai daliniai pasiliks 
Japonijoj neribotam lai
kui.
su 
kad 
mu
pasaulio taika nei saugu
mas ir nepašalinta karo 
grėsmė. Dėlto būtų nesą
monė neleisti Japonijai 
dalyvauti drauge su JAV

Dėl taikos sutarties 
Japonija atsakoma, 
Postdamo susitari- 
nebuvo patikrinta

Kiniečiai senai planavę 
puolimą

Lake Success, N. Y. — 
Gen. Douglas MacArthur 
savo raporte Jungtinėms 
Tautoms pabrėžė, kad 
raudonoji Kinija įsiver
žimui į Korėją pradėjo 
ginkluotą pasiruošimą 
dar praeitą liepos mėne
sį. <

"Senelis Šaltis" sėdi 
Kremliuje

Sovietų Rusijoje gruo
džio 25 d. buvo paprasta 
darbo diena.» Sovietiškos 
‘kalėdos’ nukeltos į Nau
jus Metus — “Senelio 
Šalčio” šventę. Par
davinėjamos Maskvoje ir 
eglutės, kurios seniau 
buvo griežtai draudžia
mos.

Kadangi Rytų Bažny
čia Kristaus gimimo 
šventę prisimena dviems

Ragins boikotuoti Kiniją
VVashington, D. C. — 

Po to, kai raudonoji Ki
nija atmetė Jungtinių 
Tautų atsišaukimą nu
traukti karą Korėjoje, 
JAV rengiasi pasiūlyti 
Jungtinių Tautų susirin
kime paskelbti boikotą 
Kinijai. JAV vyriausybė 
studijuoja Sovietų Rusi
jos vetuotą pasiūlymą 
paskelbti raudonąją Ki
niją agresorių. Ji tą pa
siūlymą nori 
Taip pat nori, 
tos tautos 
prekiauti 
Kirti ja.

su

atgaivinti, 
kad ir ki- 
uždraustų 
raudonąja

šnipų byla
Austrija — So- 

žinių

ir kitomis tautomis ko
lektyvinėje gyny boję. 
Sutartin numatoma įra
šyti, kad Japonijoje ga
lėtų būti JAV ir kitų 
valstybių karo daliniai.

Sausio 2 d. valst . de
partamentas paskelbė, 
kad John Forster Dulles 
dar šią savaitę išvyksta 
į Tokyo paskubinti tai
kos sutarties su Japoni
ja. Oficialūs JAV sluoks
niai sako, kad ta sutarti
mi bus leista atsiginkluo- 
ti Japonijai. Norima iš 
jos padaryti buferį prieš 
komunistinę agresiją Pa- 
cifike.

Nuoširdžiai visus sveikiname sulaukus Naujų 
Metų ir linkime kuo geriausios sėkmės 

“Darbininko” Redakcija ir Administracija.

siciAi/nos ŽINIOS

Didelė
Viena, 

vietų 
Tass praneša iš Albani
jos, kad ten 
byla prieš “grupę šnipų 
ir kitus asmenis”. “Kal
tinamieji sabotažavę ir 
šnipinėję ,kaip jiems bu
vę Graikijos ir Jugosla
vijos slaptosios tarnybos 
įsakyta”.

agentūra

prasidėjo

Jungtinių Amerikos Valstybių gyventojų šiuo 
yra 152,340,000.
Korėjoje žuvęs gen. Walton H. Walker sausio 

2 d. palaidotas Arlingtono Tautinėse Kapinėse.
JAV atstovų rūmų kalbėtoju išrinktas Sam

Stockholm
išsiuntė medžioklėn visą 
savo saugumo policiją 
gaudyti komunistų šni
pų. Svetimšalių komisija 
paskelbė, kad špionažo 
pavojus nuo praėjusiojo 
’.aro labai padidėjo. Ko
misijos viršininkas Ros- 
qvist pareikalavo, kad 
tuojau būtų pranešta po
licijai * apie kiekvieną 
svetimšalį, apsigyvenusį 
Švedijoje įtartinu tikslu.’ jų veikla rengia dirvą 
Nurodė, .kad daug špio- sabotažui karo metu.

nažo agentų atvyko iš 
Europos, prisidengę pa
bėgėlių vardu. Paaiškino, 
kad tokie agentai bus 
repatrijuoti, iš kur jie 
atsibastė. Tuo pačiu lai
ku pareiškė, kad daugu
ma pabėgėlių Švedijoje 
yra padorūs žmonės.

Daugumą špionažo 
agentų sudaro Lenkijos 
jūrininkai. Iš policijos 
pasiruošimų matyti, kad

monsinjoras

kad kovo 4 d.

• NCWC organizacijos 
karo šalpos tarnybos di
rektorius
Edward E. Swanstrom 
praneša,
(Šv. Kazimiero šventėje) 
bus pravestas vajus su
rinkti $5.000,000 šelpi
mui nuo karo nukentėju
sių žmonių.

• Kovo mėn. iš Mass. 
valstybės pašauks į karo 
tarnybą 2310 jaunuolių.

A' Prezidentas Trumanas pasirašė bilių, kuriuo 
Jugoslavijai papildomai suteikiama pagalba $38,000,- 
000 sumoje.

A Sovietų Ambasada Washingtone buvo pakvie
tusi Jugoslavijos pasiuntinybę į vaišes. Kvietimas 
nepriimtas. Jugoslavai sako, kad tuo būdu bolševi
kai norėję sudrumsti gerus jų santykius su ameri
kiečiais ir sukliudyti teikiamą paramą.

A Generalissimus Čiankaišekas savo naujų me
tų kalboje pareiškė, kad Sovietų Sąjunga yra pats 
pikčiausias kinų tautos priešas.

A
metu

A 
mėn.

A
Raybum iš Texas. Jis išrinktas šeštam terminui.

A Senatorius Saltonstall (respublikonas iš Mas- 
sachusetts) vėl išrinktas respublikonų senatorių va
du JAV Senate.

A JAV sekretorius Acheson pareiškė, kad vaka
rų pajėgos gali pareikalauti, kad Rusija aiškiai at
sakytų į jų pasiūlymą tartis pasaulio taikos reikalu.

A Prezidentas Trumanas pasirašė perviršio pel
no bilių $3,300,000,000 sumoje. Bilius paliečia stam
bias bendroves, bet didesni mokesniai bus uždėti ir 
pavienims asmenims.

A Prezidentas Trumanas įpareigojo William H. 
Harrison vadovauti gynybos produkcijai. Jam davė 
pilniausią galią, kur reikės, įvesti racionavimą.

A Henry Ford, kuris mirė balandžio 7, 1947 m., 
paliko $80,319,445 turto. Jo įsteigtas 1936 m. labda
rybės ir švietimo tikslui fondas gavo $38,623.365, o 
jo trys sūnaičiai (anūkai) $12,868,335. Likusia suma 
apmokėta turto tvarkytojams, advokatams, valsty
bei.
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į aero- 
Pragon 
kur pa-

Jauni-
vadovybė
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Penktadienis, Sausio 5 d., 1951

Kazys Verzikas

min-

KATALIKŲ PASAULYJE

WE CARRY A COMPLETE LINE OF

kada 
masines 

kuriose nu- 
apie 20 ko- 
ir vokiečių

buvo
Kaip 

pajėgūs ka-

Mincevičiaus 
gražiais lyriš- 
vaizduojančią 
Supažindinda- 

su novelės
laikraštis rašo, 
Mincevičius yra

FARM NEEDS

Ir vokiečių... ultimatumas
• Ne atgal, bet pirmyn, • Ne tarnai, bet lygūs ir gal... 

kiek aukščiau. • Jei ne, dėsys su Sovietais.
Cieero, Illiaois. — Vokiečiai staigiai pasidarė Europos po

litikos centras. Jie gali virsti tuo titnagu į kurį bus įžiebtas 
Europos, o gal ir pasaulio karas. Iš kur tokios "navatnos” 
tys? Kas gi ten tokio atsitiko su tais germanais?

Trumpai sakant, istorija yra šitokia. Kai vokiečiai 
nugalėti, jų nugalėtojai turėjo vieną vienintelį rūpestį, 
ir ką padaryti, kad vokiečiai niekada nebebūtų 
riauti. Kaip išgarinti visą vokiečių militarizma ir įkvėpti jiems 
nekalčiausio avinėlio pacifizmą. Reikia pripažinti, kad nema
žai buvo atsiekta. Bet vokietis paliko vokiečiu. Nors jis ir per
blokštas guli, o Europa jo vis vien bijo. Vaikšto aplink ir ne
žino ką daryti. Ar pribaigti, ar duoti dar atsikelti...

Bet štai Korėjos įvykiai. Europoje šviežiai pakvipo para
ku. Prancūzija dar ne gatava karui, Anglija dar mažiau. Ne
drąsiai jau kviečiamas Franco į talką. Titui beriami milionai. 
Bet vis dar ne tas, ko reikia... Nenoromis, nedrąsiai, su baisiau
siais tarpusavio ginčais ir nesutarimais, kalbinami vokiečiai — 
bolševikų lupimo specialistai. Jiems duodama suprasti, kad 
jiems daroma didelė garbė ir privilegija — leidžiama padėti 
ginti Prancūziją,, Angliją ir kitas Europos valstybes nuo bol
ševikų. Tik. žinoma, tuo atveju jie — vokiečiai turėtų klausyti 
ne kokio nors vokiečio generolo, bet vieno iš tų, kuris vokiečius 
taip sėkmingai sumušė.

Bėga nuo besiartinančių raudonųjų kinų.
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nas dalykas. Toliau. Vokie- 
savo narsumą kovos lauke, kai jis pilnai 
karo vadovybe. O pasitikės tik tada,. kai 
Ir iš viso, koks gi kraštas sąžiningai ir 
jeigu jis bus laikomas vergo, ar geriau-

■Vokiečiai dabartinę padėtį gerai supranta. Jie žino, kad 
jie Amerikai ir visiems dabartiniems jos sąjungininkams yra 
būtinai reikalingi. Bet jiems visai neaišku, kodėl jie dabar tu
rėtų ginti savo nugalėtojus. Juk kaip tik Amerika “nunešė” 
jiems pirmojo ir antrojo pasaulinio karo laimėjimus. Todėl vo
kiečiai per rinkimus ir kitokiais būdais pasisako, kad, girdi, jie 
jau išmoko Amerikos demokratiškas pamokas ir pasidarė bai
siausiais pacifistais. Nei ginkluotis nei kariauti, iš viso, jau ne
beturi noro. Ir ar gi galima juos už tai barti?

Neoficialiai, o gal ir gerokai slaptai vokiečiai, va, kokias 
mintis reiškia. Vokiečiai nekariaus tam, kad trauktųsi už Rei
no ir darytų Vokietiją karo arena Prancūzijos ir Anglijos la
bui. Jei jau kariauti, tai visi turi veržtis į Rytus. Tegu Lenkija 
ir Rusija virsta griuvėsiais. Tai 
tis tik tada parodys 
galės pasitikėti savo 
kamanduos vokietis, 
narsiai gali kariauti,
siu atveju, samdinio vietoje. Aiškiau sakant, išeikite okupantai 
iš vokiečių žemės — tada kalbėsime taip kaip lygus su lygiu 
kalba. O karo eigoje —bent taip vokiečiai tikisi — jie patys 
sugebės aukščiau už kitus iškilti. Ir paskutinis ir pats svar
biausias dalykas —- vokiečiai nori realios garantijos. Jie nori 
pamatyti, kad visas reikalas rimtai organizuojamas, o ne vien 
vokiečiai kišami į Sovietų spąstus. Jie nori. Kad tol. kol jie su
siorganizuos ir apsiginkluos. Amerikos kariuomenė stotų prie 
vokiečių - sovietų sienos.

Tai, va. toks yra nerašytas vokiečių ultimatumas sąjun
gininkams. Priimti jį sunku ir baisu. Atmesti — dar sunkiau. 
Juo labiau, kad Vokietijoje populiarėja mintis, kad bus dau
giau laimėta, jeigu bus susidėta su sovietais. Mat nurodoma, 
kad jau du kartu vokiečiai kariavo prieš Rusiją ir vis “pranio
vė”. Tai ar negeriau pabandyti trečią “versiją” — išvien su 
sovietais. Tokios mintys gi • vokiečiams niekada nebuvo sveti
mos.

O jeigu dar prisiminsime, kad sovietai jau raštu pagrąsi- 
no, kad jie vokiečių apginklavimo “netoleruos”, tai atrodo, kad 
vokiečių klausimo sprendimui ir laiko nebeperdaugiausiai beli
ko.

NAUJŲJŲ METŲ LINKĖJIMAI
Aliantams: 1) pirmiau iš

mest iš UN'o rusiškus bolševi
kus ir tik paskiau stengtis iš- 
vyt juos iš Europos. 2) anu- 
liuot Teherano, Jaltos ir Pots
damo sutartis. 3) pradėt ant
rą Niurnbergo teismą prieš 
rusų komunistus.

Lietuvių pietų kaimynui: 
liautis apie Vilnių bei Lvovą 
kliedėjus, o verčiau susirūpy- 
ti. rusų malone praplėstomis 
lig Nisės ir Oderio Lenkijos 
ribomis, kurios ateityj pikčiau 
už Danzigą atsirūgs.

LDS N. A. Apskr. Metinis 
Suvažiavimas

įvyks sekmadienį, sausio 7 d. 1-mą vai. po pieta;. Lietuvii 
parapijos pobažnytinėje salėje, Windsor SU (amhridgc, Mas?

Kuopos malonėkit atsiust savo delegatus ir atsivežti geri 
sumanymų organizacijos labui.

Bus skaitomi du referatai, kuriuos paruošė: vieną LDS 
centro pirmininkas kun. Pr. M. Juras, antrą pranciškonų pro 
vincijolas kun. J. Vaškys.

Bus ir kitų įdomių ir naudingų kalbų, ypač šiems laikams 
Tad kviečiame visas Naujos Anglijos Apskričio LDS kuo 

ims skaitlingai suvažiavime dalyvauti.
LDS N. A. Apskr. Valdyba: 

dvasios vadas kun. Jonas Bernatonis, 
pirmininkas Vladas Paulauskas, 
raštininkas Tarnas Versiackas.

Visoms rusų emigracijos J 
srovėms: nesvajoti kartu su‘j
dabartiniais Maskvos viešpa-ij 
čiais apie “didžiulę, nedalomą A 
vienalytę" “matušką” Rusiją.

Dipukui - biznieriui: nepirk 
“auziuko” būdamas tremtyje 
kad jo neištiktų likimas tavo 
rūmų Kaune.

Dipukui jaunuolnti: nevesk 
vaikine, mergos svetimos, pei 
jąją neteksi tėvynės laisvos: 
kitaip vaikai tavo švepluos, t 
Lietuvą jie nevažiuos.

Mns naujiems bei seniem?

lietuviams ir

9 Italijos katalikų Jaunimo 
dvisavaitinis žurnalas Romoje 
“Giovani” savo paskutinio nu
merio skyriuje, pavadintame 
“Europos rašytojai”, kuriame 
talpinami įvairių Europos ra
šytojų kūriniai, išspausdino 
lietuvio Vinco 
trumpą novelę, 
kais vaizdais 
lietuvę motiną, 
mas skaitytojus 
autorium, 
kad Vincas 
lietuvis rašytojas ir publicis
tas, kurį skaudi jo tėvynės 
tragedija atskyrė nuo gimto
jo krašto... Be abejonės ši lie
tuvio rašytojo novelė Italijos 
jaunimo tarpe sužadins nema
žą simpatijų 
Lietuvai.
• Šiomis dienomis Torine 

pasirodė seniai lauktas, lietu
vių saleziečių išleistas neperi- 
jodinis leidinys “Saleziečių 
Balsas”, redaguojamas Kun. 
Dr. Juozo Zehausko.
• Šv. Metų pabaigai į Romą 

buvo atvykę lietuviai maldi
ninkai : Kun. Pacevičius iš 
Anglijos; Kun. Dr. J. Navic
kas iš.Šveicarijos; stud. Pabe
dinskas iš Ispanijos; A. šeš- 
plaukis - Tyruolis ir Račkaus
kaitė iš JAV ir Kristina Bie- 
levičiūtė — Mogan 
cūzijos.
• Seoul katedroje 

pašventinti 9 nauji
Kiti 4 buvo šventinami Taegu 
mieste. Su naujaisiais 
gaiš Seoul vikarijato kunigų 
skaičius pakilo iki 74. Birže
lio mėn. pabaigoje buvo 95. 
Trūkstamieji yra arba nužu
dyti, arba tebelaikomi komu
nistų kalėjimuose.
• Vaikų 

Lenkijoje 
pavyzdžiu, 
giau kaip
kuriose stengiamasi 
vaikus įsitikinusiais 
tais bedieviais. Kur 
valstybinės

iš Pran-

vėl buvo 
kunigai.

kuni-

Bičiulių Draugija 
sovietinių bedievių 
suorganizavo dau- 

tūkstantį mokyklų, 
išugdyti 

komunis- 
tebėra ir

mokyklos, daro-

emigrantams: pirmiems ma
žiau išdidumo, antriems dau
giau santurumo.

Su bimbininkais polemizuo
jantiems — pravartu prisi
minti italų priežodį: “trinkti 
asilui galvą, būtų veltui eik
voti muilą ir laiką”.

“Tėveliui” Stalinui — galu
tinai apsispręsti, ar pavesti 
Kaganavičių dinastijai valdžią 
ir grįžti Grūzijon, gurkšnoti 
ten Kachetijos vyną, trepsėti 
lezginką ir kramtyti “kiš- 
miš”, ar pasidaryti antruoju 
Šamilium ir vyti iš Kaukazo 
laukan rusus, kurie vistiek. 
jį kaip kitatautį, viešai pa
kars Maskvoje. X.

(Kiš - miš — saldžios džio
vintos uogelės, labai kauka
ziečių mėgiamos, šamilius — 
garsus sukilusių kaukaziečių 
vadas, sėkmingai prieš rusus 
kovojęs. Lezginka — tautiš
kas kaukaziečių šokis.) 

žinias.

mas spaudimas ir grąsoma. 
kad tėvai leistų vaikus į be
dieviškąsias.
• Š. Korėjoje visi korėjiečiai 

kunigai ir misijonieriai, pa
vieniai ar grupėmis, buvo su
imti ir patalpinti Pyongyang 
kalėjime. Korėjos istorijoje 
pasiliks garsios savo liūdnu
mu spalių 3-7 dienos, 
komunistai surengė 
kalinių žudynes, 
žudyta mažiausiai 
rėjiečių kunigų 
misijonierių.
• Šveicarų katalikų Agentū

ra KIPA patvirtina
jog Pragos arkivysk. Beran. 
laikytas daug mėnesių arešte 
arkivyskupijos rūmuose, buvo 
išgabentas iš savo rezidenci
jos nežinoma paskirtimi. Pa
tikimų šaltinių nurodymai 
leidžia spėti, kad patalpintas 
į kalėjimą ar koncentracijos 
stovyklą.
• Tėvas .Turowski, palotinų 

ordino generolas birželio mė
nesį buvo paskirtas Čensta- 
chavo vyskupu su paveldėji
mo teise. Varšuvos komunisti
nė vyriausybė jo paskyrimo 
nepripažino ir pasiūlė apleisti 
Lenkiją. T. Turowski atsisa-

KOMUNISTAI VISADA LAUŽO SUSITARIMUS
Bernas. — Nežiūiįnt visų 

propagandistinių Rusijos pa
žadų. komunistai Lenkijoje 
metodiškai eina prie galutinio 
lenkų tautos religinio gyveni
mo sunaikinimo. Pamažu iš
stumiamas religijos dėstynfas 
iš mokyklų, uždaromos dvasi
nės seminarijos ir likviduoja
ma katalikiška spauda... Ba
landžio mėnesį padarytu susi
tarimu, komunistai įsipareigo
jo išlaisvinti 400 kunigų, ku
rie tuo laiku buvo politinės 
policijos suimti. Tačiau tikru
moje ne tik anie kunigai ne
buvo paleisti*bet dar daugelis 
kitų buvo areštuoti. Kunigai,

VIENI NEPAVEŽA, KINKO KITUS
namą “katalikų
rą”, tai yra nuolatinę iš Len
kijos katalikų intelektualų ir 
darbininkų sudarytą komisiją, 
kurios uždavinys būtų propa
guoti Lenkijoje žinomo taikos 
sąjūdžio idėjas. Tuo būdu no
rima, prisidengiant katalikų 
vardais, suklaidinti plačiąsias 
taiką mylinčių žmonių mases, 
kurios gerai pažįsta komunis
tinių “taikos apaštalų“ tiks
lus.

•xVaršuva. — Lenkijos sosti
nėje neseniai įvyko lenkų dar
bininkų ir katalikų kunigų su
važiavimas. suorganizuotas 
Varšuvos politbiūro. Jame 
buvo įpareigoti dalyvauti ži
nomi kunigai ir pasauliečiai. 
Suvažiavimui vadovavo ko
munistai Albrecht ir Rapacki. 
Pastarasis yra žinomas kaip 
veiklus taikos gynėjų komite
to narys. Tarp kitko suvažia
vimas nutarė įkurti taip vadi-

LDS SUSIRINKIMAS
Worcester, Mass.

Sekmadienį, sausio 7 d.. 4 vai. p.p. Šv. Kazimiero parafiijos 
salėje įvyks metinis LDS 7 kp. susirinkimas. Prašome visų na
rių skaitlingai dalyvauti ir ta proga užsimokėti už “Darbinin
ką", nes didžiujnos narių mokestis baigiasi su gruodžio 31 d., 
1950 m.

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 

Parduodame
Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

BROCKTON ICEICOALCO.
27 LawrencMJt., Brockton, Mass.

Tel. 189
s___  

kius, kaip lenkų piliečiui, lais
va valia apleisti savo kraštą, 
policija jį paėmė iš namų Var
šuvoje ir nugabenusi 
dromą įsodino į 
skrendantį lėktuvą, iš 
siekė Romą.
• Vokiečių Katalikų 

mo organizacijų
pranešė, kad nuo liepos 15 iki 
lapkričio 30 Romą Šv. Metų 
proga aplankė 18 tūkstančių 
vokiečių jaunimo. Iš jų 
tūkstančių mergaičių 
tūkstančiai vyrų nuo 
25 metų amžiaus.
• Seoul Apaštališkasis Vika

ras Mons. Ro praneša, kad 
Korėjoje iki šiol jau yra nu
žudyta 80 dirbusių katalikų 
kunigų.

• Čekoslovakijos teisingumo 
“ministeris” išleido brošiūrą, 
kurioje stengiasi pagrįsti pa
smerkimą 9 katalikų dvasi
ninkų. Brošiūroje pasmerktie
ji išvadinami Vatikano agen
tais ir šnipais. Brošiūra rodo 
Prahos valdžios susirūpinimą 
palenkti į savo pusę viešąją 
nuomonę, kuri nesvyruodama 
pasmerkė komunistų tribuno
lo sprendimą.

Farmall Tractors
McCormick - Deering Farm Machines 
Intemational Trucks, Parts & Service 

Refrigerators & Kome Freezers 
Good U sėd Trucks and U sėd Farm 

Machinery
McCARTHY EOUPMENT COMPANY

1740 MAIN ST., . BROCKTON, MASS.
Teis. 6385 — 8-0771

*
*
*
*
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. TTMKJERI

OIL HEAT
OK - M CONCMnONlNG OM eUUMAOt
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y

Šildomus Bumelius !
Brockton Oil Heat., Ine.
27 Legion Parkway, 

Brockton, Mass.
Tel. Brockton 323

kurie šiuo laiku dar yra lais
vėje ir atsisako bendradar
biauti su komunistais, yra 
kiekviename žingsnyje seka
mi. Net klausyklose kunigai 
nėra laisvi nuo komunistinių 
šnipų. Protestuodami prieš 
tokią komunistinės valdžios 
akciją. Krokuvos kardinolas 
Sapieha ir Lenkijos Primas 
Višinskis įteikė memorandu
mą. išskaičiuodami Bažnyčiai 
padarytas skriaudas ir kaltin
dami už nesilaikymą balan
džio mėn. padaryto 
mo. Komunistai- 
memorandumą 
atsakymo.

susitari- 
tačiau į šį 

nedavė jokio

Mažos rendes — Mažesnės kainos
Veltui pristatymas — Išsimokėjimui 

Ateikite j krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupymas

J. CORONIS & SON 
FURNITURE CO.

168 W. Pearl St., Nashua, N. H. 'I

SANITARY PLUMBING — WATER SUPPLY SYSTEMS

GEORGE G. ENGEL PLUMBING CO

HEATING SYSTEMS — AUTOMATIC OIL BURNERS į

i

194 MARBLE ST.

politinį biu-

5 ATHOL, MASS. Tel. HMM)

PARAMOUNT CLEANERSILAUNDERERS
Vieninteliai Brocktono Dry Cleaners su Mothproofing 

Patarnavimu
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 įpėnesius) 

Marškiniai gražiai išplaunami
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME 

Offisas ir Plant Krautuvė
560 VVarren Avė.,
Tel. 736 — BROCKTON, MASS. —

g
4

766 Main St.
Kampas Grove St.

V. J. Blav ackas. raštininkas.
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Pačiame viduryje
Su 1951 metais prasideda antroji XX amžiaus 

puse. Esame dabar pačiame viduryje, tarsi kokiame 
tvenkinyje su prakiurusiu laivu. Visą pirmąją XX 
amžiaus pusė žmonės, rodos, nieko kito ir nedarė, 
kaip tiktai dilino skylę savo pačių laive. Tam jie pa
skyrė net du pasaulinius karus, kad sulauktų trečio
jo. Tarp pirmųjų dviejų pašvaisčių išugdė visokio 
plauko diktatūras, mažas ir dideles, vis manydami, 
kad taip bus geriau. O tos gerovės vis nesimatė. Ta
da dvi didžiąsias žvėris likvidavo, o trečiajai pusę 
pasaulio atidavė. Jai išauginti buvo paaukota visa 
pirmoji XX amžiaus pusė. Ar antroji bus paskirta 
tam, kad išsipūtusiai ir raudonai pribrinkusiai bes
tijai bus numesta ir antra pasaulio dalis, paaiškės 
neužilgo. Jei taip atsitiktų, žmonija įgrimstų į patį 
vidurį prišvinkusio tvenkinio, kuris vadinamas XX 
amžiumi. Žmonės iš jo išplauktų tiktai sudaužyto 
gyvenimo skeveldromis: atlyginimu už XX amžiaus 
išdidumą.

Nei vienas amžius iš tikrųjų nėra taip aukštai 
kėlęs galvos, kaip šis, kurio vardu giriamės. Kokia 
pažanga, kokia civilizacija! Ar kas žinojo anksčiau 
taip išaugusius miestus, dangų remiančius, ir taip 
išplitusią pramonę su milionais darbininkų, tokį 
puikų kelių tinklą, raketinius orlaivius ir radarus, 
radiją ir televiziją, atomines ir vandenilio bombas? 
Visa tai žmogus valdo, bet jau nesuvaldo. Užkinky
tos medžiaginės jėgos patį žmogų pakinko ir klup
do prieš technikos stabą. Vien technikos jėga siekia
ma vyrauti pasaulyje. Kas užsimena ir apie kitas 
jėgas, kurios pasaulį tvarko, iš XX amžiaus pasiun
čiamas į viduramžius. Girdi apsidairyk, kaip esi at
silikęs!

XX amžius • didžiuojasi tuo, kad jis nėra atsili
kęs. Žiūrėkite, kiek yra koncentracijos stovyklų, ver
gų, geležinių sienų, priespaudos, melo ir klastos! 
Žmonės dabar nebedeginami ant laužų kaip raganos, 
bet tiesiai verčiami į duobes kaip politiškai neištiki
mi. Ir ne paskirai, ne dešimtimis, bet tūkstančiais ir 
milionais. Ar kuris nors amžius buvo žudynėmis 
pranašesnis? Tai bent pažanga! Ji sukurta tuo bū
du, kad XX amžius suėmė visa, kas sekė po vidur
amžių, ir padarė iš to galutines išvadas, ypač iš ma
terializmo ir liberalizmo. Materializmas žmogui prieš

Gera būtų, kad kiekvie
ni metai su savim nusi
neštų ir visus rūpesčius. 
Galima būtų pradėti gy
venti iš naujo. Deja, die
nos ateina naujos, .o rū
pesčiai palieka seni. Pra
ėjusieji metai paliko jų 
daugiau negu kurie kiti. 
Paliko prasidėjusį Korė
joje karą, pagreitintą vi
sų valstybių ginklavimą
si, išėjusius kautis ki
nų “savanorius” ir padi
dėjusį įtempimą tarp Va
karų ir Rytų. Tuo būdu 
1950 metai mus paliko 
aiškiame nesantaikos ir 
grėsmės ženkle.

Ženklas kryžiaus ir 
kalavijo

Palydėti seni metai bu
vo prasidėję dvejopu žen
klu. Vieną žmonėms nu
rodė popiežius Fijus XII 
paskelbdamas 1950 me
tus Šventaisiais. Minios 
maldininkų jo balso pa
klausė ir ėjo po kryžiumi 
atgailos daryti. Kiti iš to 
šaipėsi, o dar daugiau li
ko abejingi. Mat kryžius 
nėra lengvas daiktas. 
Mažai kas nori jį imti 
ant pečių, nors jis veda į

Viešpaties

Metai prabėgo, o rūpesčiai
Pasidairius po praėjusius

tikrąją taiką — į susitai- tuosius metus į visą pa-
kymą su Dievu, su savim 
ir su kitais.

Kas susitaikyti nenori, 
išsitraukia kalaviją. Tas 
nesantaikos ženklas taip 
pat buvo parodytas pra
ėjusių metų pradžioje. 
Stalinas jį kyšterėjo pa
skelbdamas Jungtinėms 
Tautoms boikotą (sausio 
13 d.) ir pasirašydamas 
su Kinija karo talkos su
tartį (vasario 14 d.).
Kad dviašmenis jo kala
vijas — liežuvio ir plieno 
— perdaug neblizgėtų ir 
be laiko negąsdir.tų, jis 
buvo apvyniotas taikos 
skraiste (Stockholmo pe
ticija). Plačiai rinkti pa
rašai turėjo surinkti vi
sus penktosios kolonos 
narius bolševikų kalavi
jui galąsti. x

Abu šie ženklai — kry
žius ir kalavijas — pali
ko ir naujiems metams. 
Popiežius išplėtė šven-

Bernardas Brazdžionis

pasaulis

ulį, o Stalinas plečia 
ro gaisrą taip pat į vi- 
pasaulį.
žvaigždė vergijos ir 

laisvės
Karo kurstytojai turi 

ir ypatingą ženklą kak
toje — raudonąją žvaigž
dę, tarsi kokią svilinan
čią neapykantos ugnį. 
Tai ženklas nusikaltėlių 
— karo padegėjų ir prie- 
vartininkų. Per praėjusį 
karą, susilietę su baltąja 
žvaigžde, jie buvo kiek 
apiblyškę. Bet didelės 
santarvės raudonųjų su 
baltaisiais niekada nebu
vo, kaip jos nesti tarp 
vergijos ir laisvės.

1950 metai dvi tas pa
saulio žvaigždes galuti
nai išskyrė. Bolševikų 
invazija Korėjoje (birže 
lio 25 d.) sutiko tvirtu 
amerikiečių pasipriešini 
mą. Buvo pradėta sku< 
biai mobilizuoti savosiom 
pajėgos krašte ir sąjun
gininkų pasaulyje. Aštri 
kova prasidėjo Tolimuo
se Rytuose ir Jungtinėse 
Tautose.

paliko
metus
(gruodžio 16 ir 18 d.). 
Mat pastebėta, kad vieni 
tankai neatlaiko žmonių 
krūtinių.

Tai išryškėjo prie Man- 
džūrijos sienos (spalių- 
lapkričio mėn.), kai ją 
peržengė masės kinų. Li
gi praėjusių metų vis bu
vo tikima, kad jos neju
dės. Tas klaidus tikėji
mas, apmokėtas skau
džioms aukoms, visiškai 
buvo sugriautas kinų de
legacijos New Yorke 
(lapkričio 28 d.). Pasiro
dė — suraudonintos Azi
jos masės nesustoja ir 
techniką tuo tarpu traiš
ko.

Praėjusieji metai pali
ko ateičiai išspręsti, kas 
pasirodys galingesnis: 
pagrasinta atominė bom

ba ar Kremliaus grasni- 
mas masėmis?

Sandora demokratijos 
ir diktatūros

Diktatūra žmonių ma
ses organizuoja ir aklai 
jas valdo. Demokratija 
labai dažnai yra palaidos 
masės valdoma. Nukreip
ti ją į vieną tikslą nėra 
jau taip lengva. Sakysi
me, demokratinę Ameri
ką išjudino ir sutelkė 
tiktai Korėjos skaudžios 
aukos. Bet jos taip pat 
suartino ir diktatūrą su 
demokratija.

Praėjusių metų pabai
goje Jugoslavijos Titui 
suteikta stambi parama 
maistu ir ginklais, o pas 
Ispanijos Franką pasiųs
tas ambasadorius. Pir
muoju mažiau pasitiki
ma ir labiau prisibijoma, 
tai ir gražiau glostoma. 
Antrasis ir neglostomas 
atrodo demokratijai ne
pavojingas. O abu gali 

(nukelta j 4 pusi.)

Begalinis Viešpaties pasaulis: 
Žemč, žvaigždės ir dausų keliai. 
— šiapus saulės ir anapus saulės 
Vien tik jojo šviečia spinduliai.

Begalinė upė Dievo laiko —
Be pradžios, be galo, be krantų.
Jo ranka jos amžių srovę laiko,
Ir Jo rankoj esam — aš ir tu.

M. Pongau, 1944. XI. 11.

akis pastatė medžiagą, kaip altorių, o liberalizmas 
atrišo žmogaus pageidimų varžtus. Buvo atpalai
duota medžiaga gamtoje ir žmoguje — duota jai 
laisvė ir pirmenybė prieš dvasią. Buvo manoma, kad 
taip bus geriau.

Taip žmonija atsidūrė XX amžiaus klystkeliuo
se, iš kurių sunku išsikapstyti. Nevienas jaučia, kad 
tai yra kelio galas, kuris turi užlūžti.

XX amžiaus vidurys ištikrųjų turės būti pra
džia naujų laikų: dar piktesnių ar geresnių, kas žino. 
Tikėkimės, kad jie bus geresni, jei žmonės pagaliau 
įsitikins, kad dirbtinė šviesa, nors ir atominės ener
gijos, negali pakeisti dangiškosios, nes tik ji viena 
žmonijos tamsybes išsklaido.L. Kn-va.

Abi tos susikirtusios 
žvaigždės — laisvės ir 
vergijos — kovos įkarš
tyje paliko ir naujie
siems metams. Pasauliui 
yra atėjęs pats laikas ap
sispręsti ir pasirinkti 
žvaigždę vergo ar laisvo 
žmogaus.

Grumtynės masės ir 
technikos

Raudonieji nuo pat sa
vo pradžios rėmėsi ir te- 
besiremia žmonių masė
mis, kurias visame pa
saulyje organizuoja į 
vergų kolonas. Baltieji 
laisvei ginti siūlo ir duo
da savo techniką — gin
klus. Kitados daug davė 
Kinijai, o 1950 metais 
pradėjo teikti ir Europai 
(kovo mėn. 8d.). Praėju
sių metų pabaigoje imta 
rimčiau organizuoti ir 
kariuome nės masės

Popiežius Pijus XII po paskutinių pamaldų užmSr'ja 
šv. Petro Bazilikos duris, kurios buvo maldininkams atviros 
visus praėjusius metus, šiemet šventieji Metai yra išplėsti 
į visą, pasaulį.
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— Nėra čia jokio heroizmo. Užsienio gy
venimas mane pastūmėjo. Ir komunistės ne
paliauja būt moterimis. Aš nebe išskirtis. 
Mėgau rėdytis. Paryžius tai ne Maskva. Ten 
visko galima nusipirkti. Paveikiau mano 
principalą Šampanovą - Skandalinskį nu
pirkti man kiek drabužių. Jis neatsisakė. 
Kartą pradėjus, nebe sustojau. Tolyn vis 
daugyn. Priėjo prie to, kad šampanovui neb- 
liko pinigų propagandai.

— Tebūnie palaiminta moterų silpnybė!— 
nusijuokė Stingraitė.

— Pilnai užgiriu tavo pastabą, — rimtai 
atsakė Olga. — Bent šiuo atveju moteriška 
silpnybė ištraukė mane iš komunizmo replių. 
Tiesą pasakius, visa tai įvyko nejučiomis. 
Aš neturėjau jokio politinio plano. Man nė 
į galvą neatėjo sabotuoti Sovietų ekonomiją 
ir eikvoti jų iždą, kad nebeliktų lėšų nė šni
pams, nė propagandai. Aš tiesiog gaivalin
gai pasinėriau laisvame gyvenime, apie kurį 
Sovietijoj neturima nė mažiausio supratimo. 
Kartais prabangaus, nevaržomo gyvenimo 
sūkury mintis nuskrisdavo į Maskvą, ir šir
dį supurtydavo šaltas, tamsus, drebulingas 
šiurpas. Kaip klaikiai atrodė, palyginus su 
užsienio miestais, bolševikiška Maskva, ta 
tariamoji darbininkų rojaus sostinė, tas di
džiausias, gražiausias ir laimingiausias pa
sauly miestas! Aš buvau jauna, vos išėjusi 
iš komjaunuolių organizacijos aktivistė ir 
aklai tikėjau komunistinės propagandos už
tikrinimams, kad Sovietų Rusija yra lais

viausia ir laimingiausia pasaulio šalis; kad 
komunizmo idealai aukščiausi, tyriausi, stip
riausi; kad komunizmui priklauso ateitis, 
tuo tarpu kai supuvęs kapitalizmas jau dvo
kia mirtimi; kad Sovietuose nėra kalėjimų, 
tik perauklėjimo įstaigos. Oi, tas perauklė
jimas!...

— Tur būt esi jo paragavus, — šyptelėjo 
Stingraitė.

— Tai buvo labai kartus, bet sėkmingas 
vaistas, kurs visai iš manęs išvarė komunis
tinę slogą. Paryžiaus Sovietų žvalgyba pra
nešė Maskvai, kad Šampanovo komisija eik
voja valstybės iždą. Stalinas pareikalavo 
apyskaitų ir pasiaiškinimo. Kaip Šampano- 
vas aiškinosi, nežinau. Tačiau jis tur būt vi
są kaltę, ar stambiausią jos dalį, suvertė ant 
manęs ir Goremykos, nes mudu buvom greit 
atšaukti persiauklėti. Jis pats dar kurį laiką 
buvo užtrukęs Paryžiuj “reikalams sutvar
kyti”. Bet girdėt, kad ir jisai jau sugrįžo.

— Taip pat persiauklėt?
— Vargu. Persiauklėt jis persenas. Jis 

tur būt pakliuvo į čekos nagus. Ar šiaip, ar 
taip, jis viršininkas, už eikvojimą atsakin
gas. Pinigus eikvojau aš, bet jis man davė. 
Jis turėjo žinot ką daro. Jo pareiga — mane 
suvaldyti. Jis to nepadarė, tad visa kaltė 
oficijaliai ant jo krinta. Žinoma, aš ir gi 
kalta, ar verčiau visos kaltės priežastis. Ta
čiau nuo čekos mane išgelbėjo Balaganovas, 
dėlto, kad aš jauna, neprityrusi ir — tai jau 
ne oficijaliai — kritusi jam į akį. Na, ir pra
sidėjo mano perauklėjimas.

— Vis dėlto grožis — galingas moteries 
ginklas, — pastebėjo Marytė.

— Kartu ir akstinas pavydui, kurį jaučia 
netekusios jaunystės ir grožio moterys. Vie
na iš tokių yra buvusi mano perauklėtoja 
Chaja Berdičeva, kurios globai Balaganovas 

mane atidavė. Ji man suteikė tiek moralinių 
kančių, kiek tik gali suteikti sena įsiutusi 
ragana, dar gi beprotiškai įsimylėjusi Bala- 
ganovą, kurs jos negalėjo pakęsti ir visai su 
tuo nesislėpė. Ji manė, kad tai aš Balagano- 
vą paviliojau — tą seną apsiseiliojusį beko
ną — tpfu!.. Vieną kartą mudvi su Visbalyte 
— ten ji vadinosi Šurka — manydamos, kad 
Berdičevos nėra namie, smarkiai kritikavo
me bolševikų valdžią, kaip štai išgirdome už 
durų Berdičevą kartojant mūsų žodžius ir 
pragariškai kvatojant... Po valandėlės ji kaž
kur dingo. Pasinaudodama tuo trumpu mo
mentu, Visbalytė privertė mane drauge su 
ja iš kalėjimo pabėgti. Čekistai su šunimis 
susekė mūsų pėdsakus ir pagiryje pasivijo. 
Aš negaliu atsigėrėti Visbalytės šaltu krau
ju ir narsa. Ji nušovė du šunis ir iš krūmų 
paleido šūvį į maskolius. Tas juos momentui 
sulaikė. Tuo tarpu miške pasislėpęs partiza
nas nušovė vieną raitelį... Bolševikai pabėgo. 
Kokie tie lietuviai narsūs! Ne tik vyrai, bet 
ir moterys!

— Tėvynės meilė teikia mums drąsos ir 
pasišventimo, — tarė Stingraitė. — Dabar, 
Olyte, tau nėy kitos išeities, kaip tik pas 
mus pasilikti.

— Aš ir pasiliksiu, tiktai ne požemy. Man 
reikia erdvės, šviesos, veiklos.

— Bet kur tu dingsi išėjus? Eisi pas Go- 
remyką? Bet ten tave pagaus.

— Aš nujuntu, kad nepagaus. O jeigu ir 
pagautų, aš noriu pasiaukoti, parodyti jums 
lietuviams, kad ir rusai moka dėl laisvės 
pražūti. Jūs įdiegėt man tiek įkvėpimo, kad...

— Na, nesvajok. Taupyk savo gyvybę tin
kamesnei progai. Grįžkim į bunkerį.

— Ne, Mašenka. Aš negaliu. Aš noriu 
veikti, pasišvęsti. Aš pabėgsiu. Tu gi būk 
gera pasakyt partizanams, kad aš pabėgau 

gelbėt Danutės draugą. Juk tai ne melas. 
Na, lik sveika!

Tai pasakius, nėrė į krūmus. Sustulbusi 
Stingraitė balsą prarado. Tačiau šauktis pa
galbos vis vien buvo pervėlu.

XXXV.
Olga geroką galą pabėgėjus ir sunkiai al

suodama, apsistojo pasiklausyti, ar kas ne
atsiveja. Bet visur tyku, tik girdėt švelnus 
medžių šlamėjimas. Miškas baigiasi. Už ke
lių žingsnių matosi apytankūs krūmokšniai. 
Staiga jai toptelėjo mintis, kad daro di
džiausią kvailystę. Atsipeikėjęs nuo įkarš
čio protas pradėjo šaltai galvoti ir tuojau 
pastatė klausimą: kur aš bėgu ir kam? Kai 
kalbėjosi su Stingraitė, tas klausimas buvo 
aiškus: einu į miestą Dimitro išlaisvinti. 
Bet kaip? Tas klausimas tik dabar iškilo, ir 
ji suprato, kad yra visai bejėgė. Ji įsitikėju
si į Goremyką. Bet kas nurodys jo adresą? 
Pasiklausinės mieste? Bet mieste ir pasiro
dyt pavojinga, esant jaunai ir švariai pasi
rėdžiusiai. Susidurs su kareiviais, ir... brr... 
baugu pamintyti. Ne. Ji visai iš proto išsi
kraustė. Vienintelė išeitis grįžt į bunkerį ir 
pasisakyti, kad ji mėgino pajuokauti, ir vis
kas bus kaip nieko nebuvę.

Pasiryžus grįžti į bunkerį, Olga pasuko 
atgal ir, vos kelis žingsnius žengus, miške 
susitiko su rusų karininku.

— Pražuvau! — ji sukuždėjo ir leidosi 
bėgt į priešingą pusę ’— iš miško. Tačiau ka
rininkas buvo greitesnis ir pagiry ją pagavo.

— Kur bėgi, panele? Iš kur čia atsiradai? 
— paklausė karininkas lietuviškai. Išgirdus 
lietuviu kalbą, rusaitė sudrebėjo iš džiaugs
mo. Tai partizanas! Bet kaip su juo susikal
bėt? Ot, ir prireikė lietuviškai mokėti.

— Nesuprantu, — nedrąsiu balsu rusiškai 
atsakė. '■
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Pfc. Robert Smith, Korėjoje nušalęs abi rankas ir ko
jas, savo motinos aplankomas VVashingtono ligoninėje.

BALTIMORĖS ŽINIOS

PAKILS SENA TĖVYNĖ
(BALFo pirmininko Kan. 
Dr. J. B. Končiaus kalba, 
pasakyta 1950 m. gruo
džio 25 d. per Wilkes 
Barre radio stotį).

Brangūs Lietuviai!
Nepaprastais pasaulio ir 

lietuvių tautos sukrėtimo lai
kais, džiugu Šv. Kalėdų pro
ga prabilti į jus. mieli klau
sytojai, Wyoming Klonio lie
tuviai. Viešpaties Kristaus gi
mimo prisiminimas yra 
džiaugsmo diena. Mes, lietu
viai, gyveną laisvoje ir ištek
lių šalyje — Amerikoje — 
esame laimingi, kad čia turi
me savo bažnyčias, savo kuni
gus ir iietuvių kalba siunčia
me savo maldas, giesmes ir 
mintis j Aukščiausiąjį.

Mums, Amerikos lietuviams, 
taip pat linksma ir malonu, 
kad nuo karo pabaigos iki šių 
Kalėdų susilaukėme 25,000 
lietuvių tremtinių iš sunai
kintos Europos. Daugelis jų 
yra mūsų artimi giminės, 
prieteliai ir pažįstami. Jie vi
si yra pabėgę iš brangios Lie
tuvos. Jie apleido savo numy
lėtą Tėvynę, savuosius ir visą 
turtą, gelbėdamiesi nuo sovie
tų - rusų žiaurumų. Malonu ir 
džiugu juos čia turėti. Nuo
širdžiausiai sveikinu senus 
Amerikos lietuvius už sudary
mą garantijų tremtiniams. 
Ačiū Dievui, mes lietuviai pri- 
glaudėm savuosius lietuvius 
tremtinius ir broliškos meilės 
vedini ištiesėme jiems pagel
tos ranką. Su pasididžiavimu 
galime pasigirti, kad lietuviai 
visų kitų tautų tarpe tuo at
žvilgiu užima pirmą vietą. Tai 
žino Amerikos vyriausybė, vi
suomenės veikėjai ir tarptau
tinės organizacijos. Garbė už 
tai lietuviams! Iš širdies lin
kiu naujakuriams lietuviams 
Dievo palaimos ir geriausios 
sėkmės Dėdės Šamo vaišingo
je žemėje.

Likusiems Tėvynėje lietu
viams Kalėdų šventės yra la
bai liūdnos: jų šeimos yra iš
ardytos, ūkiai išdraskyti, nuo
savybės sunaikintos, švento
vės išgriautos, dvasiškiai ir 
visuomenės vadai išvaryti į 
Sibirą nelaisvėn, ar uždaryti 
kalėjimam Jie visi negailes
tingai komunistų žudomi. Die
ve, būk jiems gailestingas! 
Mūsų gailestingumas ir pagel- 
ba negali jų pasiekti. Komu
nistiniame pragare esantiems 
nėra išsigelbėjimo. Laimingi 
tie kurie suskubo pasprukti 
iš komunistinio jungo.

Lietuviai tremtiniai išsi
blaškė po pasaulį sekančiai: 
Amerikoje jų yra 25,000; Ka
nadoje 10,000; Anglijoje — 
6,500; Australijoje 3,500; Pie
tų Amerikos valstybėse 2,000. 
Dar laukiančių emigruoti į A- 
meriką apie 5,000.

Apie 3,000 senelių, ligonių, 
našlių moterų su mažais vai
kais paliks tremtyje, nevai
šingoje Vokietijoje. Šią. vasa
rą aš lankiau juos ir mačiau 
jų gyvenimo skurdą. Jie išba
lusiais veideliais. prislėgta 
nuotaika laukia dar baisesnių 
laikų. Jiems gręsia naujas ko
munistinis pavojus ir žudynės. 
Kaip Erodas, Kristui gimus, 
išžudė nekaltus vaikelius, taip 
mūsų laiku dabartinis krauge
rys Stalinas žudo nekaltus 
kūdikius ir suaugusius tikslu 
išnaikinti krikščioniją.

Mes. lietuviai, būkime gai
lestingi ir duosnūs saviesiems. 
Gelbėkime lietuvių tautą nuo 
išžudymo, nuo išnaikinimo. 
Susispietę į Bendrąjį Ameri
kos Lietuvių Šalpos Fondą, 
trumpai vadinamą BALFu, 
teikime pagelbą kiekvienam 
lietuviui, patekusiam į skur
dą ir vargą. Jei būsime vie
ningi. Sovietų Rusija nepajėgs 
sunaikinti lietuvių tautos. Mū
sų Tauta pergyveno kryžiuo-

Lietuviškos vestuvės
Pirmąją Kalėdų dieną šv. 

Alfonso bažnyčioje įvyko An
tano Marcinkevičiaus ir Aldo
nos Majauskaitės jungtuvės. 
Abu jaunavedžiai ir pabrolių- 
pamergių poros buvo tremti
niai. Visos pamergės buvo ap
sirengusios tautiškais drabu
žiais.

Jungtuvių apeigas atliko 
parapijos klebonas, kun. d-ras 
Mendelis, asistuojant kun. 
Petrui Patlabai. Jungtuvių 
metu naujakurių choras pa
giedojo “Veni Creator” ir 
“Apsaugok, Aukščiausias, tą 
mylimą šalį”.

Baltimorės lietuvių tremti
nių bendruomenė Antanui 
Marcinkevičiui ir Aldonai Ma- 
jauskaitei, sudariusiems lietu
višką šeimą, linki ilgo ir lai
mingo gyvenimo.

Skautiška eglutė
Antrąją Kalėdų dieną lietu

vių tremt. Baltimorėje skau
tų tuntas šv. Alfonso parapi
jos salėje surengė Eglutę, ku
rioje dalyvavo visi tunto 
skautai - skautės, kai kas iš 
jų tėvų ir vienas kitas sve
čias. Eglutės programą suda
rė patriotiniai eilėraščiai, tau
tiški žaidimai, dainos ir kita. 
Visa buvo atlikta linksmai, 
skautiškai. Skautų ir jų sve
čių nepamiršo Kalėdų Senelis. 
Jis buvo gana duosnus — vi
sus apdovanojo krepšeliais su 
skanumynais. Buvo parodyta 
spalvuota kino filmą, kurios 
žiūrint, pasigrožėta kalnuotų 
kraštų žiemos ir vasaros ža
vingais vaizdais ir vietos gy
ventojų darbais.

Sueigą baigus, kun. P. Pat- 
laba skautus pasveikino kle
bono kun. d-ro Mendelio ir sa
vo vardu, pasidžiaugdamas 

čių žiaurumus, rusų caro 
priespaudą, baudžiavos laikus, 
pergyvens ir šiuos žiaurumus 
ir priespaudos kankines.

Ramybės Karaliaus gimimo 
šventėje esame ramūs ir 
linksmi Kristuje. Nei komu
nistų žiaurumai, nei kiti gy
venimo pergyvenimai tegul 
nesudrumsčia mūsų sielų. Gy
vas tikėjimas, pasiaukojimas 
kilniems tikslams, pagelbos 
teikimas į vargą papuolu- 
siems, kova už savo tautos 
gerovę ir Tėvynės laisvę, te
gul stiprina mūsų jėgas ko
voje už kilnius siekimus.

Savo kalbą baigiu Maironio 
poeto žodžiais: ‘Drąsiai, aukš
tai pakils balsai, išauš kita 
gadynė. Užgims darbai, pra
švis laikai, pakils sena Tėvy-

seniai pažįstamu jų darbu ir 
palinkėdamas sėkmingai veik
ti, vadovaujantis šūkiu — 
Dievui, Tėvynei ir artimui.

Šiai eglutei surengti Balti
morės skautai daug pašventė 
laiko ir įdėjo darbo, ypač pa- 
skautininkė Birutė Čaplikaitė 
ir paskt. Kęstutis Požemėnas.

Sodaliečių pasilinksminimas
Gruodžio 28 d. vakare šv. 

Alfonso parapijos salėje buvo 
surengtas moterų sodaliečių 
metinis pasilinksminimas — 
kavutė. Sodalietės savo su
neštiniais “Kiškio pyragais” 
skaniai užkando. Buvo gana 
įdomi ‘Kiškio pyragų' lošimas, 
kuriame bemaž visi varžėsi 
ir davė organizacijai pelno. 
Šį pasilinksminimą rengiant 
daug pasidarbavo p. F. Pliuš- 
čikienė ir kun. Covanough, so
daliečių dvasios vadas.

Svarbus susirinkimas
Sekmadienį, sausio 7 d., šv. 

Alfonso parapijos patalpose 
šaukiamas Lietuvių Romos 
Katalikų Susivienijimo 13 
kuopos metinis susirinkimas 
svarbiems kuopos reikalams 
aptarti. Visi kuopos nariai 
prašomi susirinkime dalyvau
ti.

Pavyzdingas minėjimas
Baltimorės ateitininkai gruo

džio 31 d. minėjo savo orga
nizacijos 40-ties metų sukak
tuves. Minėjime dalyvavo vie
tos ateitininkai ir kviestų sve
čių.

Minėjimas pradėtas pamal
domis, kurias laikė ir pritai
kintą pamokslą pasakė kun. 
Petras Patlaba. Po pamaldų 
minėjimas buvo tęsiamas šv.
Alfonso parapijos salėje. Mi
nėjimo programą sudarė 
agape pagal lietuviškas tradi
cijas ir oficialioji ir meninė 
dalis. Užkandžiaujant Lietu
vių Tremtinių Valdybos pirm. 
P. Brazauskas, pulk. K. Po
žemėnas ir kun. d-ras Mende
lis pasakė kalbas, iškeldami 
ateitininkijos reikšmę iš viso 
ir jos uždavinius kietoje ko
voje už krikščioniškąją kul
tūrą ir lietuvio laisvę. Sen
draugis C. Surdokas paskaitė 
linksmą feljetoną apie nauja
kurio nuotaikas, išvydus A- 
merikos krantus, ir jo pirmą
sias dienas pas savo globėjus.

Labai turininga buvo oficia
lioji dalis. Lietuvaičių penkiu
kės montažas - deklamacija 
“Iš 40 metų praeities”, N. Ni- 
liūno eilėraštis “Grįžimas”, 
deklamuotas D. Vieraitytės, 
ir kiti eilėraščiai, deklamuoti 
paties autoriaus, poeto Kazio

nė’. Bradūno, uždegė visų minėji-

METAI PRABĖGO
(atkelta iš 3 pusi.) 
geri talkininkai ko
sti Stalinu.

MODERNUS

Casper's Grožio Salonas

Priimame ir be apointment*’.
Atidarą Ketvirtadieniais ir 

penktadieniais vakarais.

Rytmečiais turi nupiginimų 
ant permanent wave.

Kurios ateis iki 10 valandos 

ryte, tos gaus §10. vertės 

permanent už $8.

būti 
voje

Bet čia yra ir vienas 
nuslėptas dalykas: Jugo
slavija yra komunistiš
ka, o Ispanija — katali
kiška. Nors ir atrodo pa
radoksalu, bet praėjusie
ji metai mums paliko šią 
nesąmonę: katalikybės
kartais buvo labiau ven
giama negu komunizmo.

v

Casper's Beauty Salon
738 E. Broadwajr

So. Bos ton, Mass.
So. 8-4645

Casper's Beauty Salon
1047 Dorchester Avė.,

Dorchenter, Mass.
Ge 6-3668

Baimė Dievo ar 
žmogaus?

Praeitais metais baimė 
bolševizmo jau visai iš
aiškėjo. Aiškiai patirta, 
kad Stalinas laiko ran
koje kuolą ir pasirengęs 
džiauti per galvą kiek
vienam, kas tik artinsis 
su geru žodžiu, bet pli
komis rankomis. Dėlto 
pradėta kariauti ir gin
kluotis.

Taųjau menkai dar gin
kluojamas] prieš pačią

ateistinę pasaulėžiūrą, 
kuri bolševizmą išugdė. 
Jos bijomasi tik tiek, 
kad neimtų j pakaušį 
kulkomis šaudyti. Nuo
dingomis idėjomis lei
džiama triuškinti protus 
ir širdis. Ta pasaulėžiū
ra, kuri griauna Dievo 
įstatymus ir žmonių mo
ralės pagrindus, dar pla
čiai toleruojama ir net 
praktikuojama pačių bol
ševizmo priešų. Kokie jie 
tada priešai! Jie bijosi 
tiktai pikto žmogaus, ne 
Dievo. Jie dar naiviai ti
ki, kad galima griaut* 
namų pamatus, o stogas 
ir sienos liks nepajudin
tos.

Praėjusieji metai ir šį į 
reikalą paliko ateičiai. « 
Paliko žmonėms susi- « 
mąstyti ir apsispręsti, ko | 
reikia daugiau bijoti: | 
Dievo ar tik pikto žmo- $ 
gaus, kuris tokiu pasida
ro netikėdamas. S. Suž.

mo dalyvių ne tik širdis, bet 
ir lietuviškąją sąmonę. Be to, 
poetas Kazys Bradūnas dar 
skaitė įdomią paskaitą apie 
meną ir literatūrą. Paskaita 
buvo labai konkreti, įdomi ir 
aktuali.

Meninę dalį atliko Baltimo
rės menininkai naujakuriai. 
Klemensas Praleika, akompo- 
nuojant Elenai Jušktuskaitei, 
klernetu gražiai išpildė ope
ros ariją, o Algimantas Kaza
kevičius akordeonu pagrojo 
“Žąsinų maršą” ir savo kom
poziciją “Nebaigtas sapnas”.

Gauta įspūdžio, kad Balti
morės ateitininkai yra pajė
gūs ir daug žada ne tik lietu
vybei, bet ir krikščioniškai 
kultūrai.

Nelinksmos šventės
Antrąją Kalėdų dieną, apie

JERONIMAS KAČINSKAS 
diriguos šv. Petro parapijos chorui 

Brocktono koncerte

vidurdienį, ilgokai sirgęs mirė 
Kazimieras Pugevičius. Paliko 
žmoną Veroniką Pugevičienę 
ir du sūnus, kurių jaunesnysis 
Kazimieras yra kunigų semi
narijos H kurso studentas.

Vėlionies žmona, aptvarkiu
si laidotuvių reikalus, iš susi
jaudinimo vyro mirties dieną 
sunkiai susirgo ir buvo nu
vežta į ligoninę. Daugiau lai
dotuvių reikalais jai rūpintis 
jau nebeteko.

Kazimieras Pugevičius Bal
timorės lietuvių gerai buvo 
žinomas ir gerbiamas. Jis 
daug yra padėjęs šv. Alfonso 
bažnyčiai. Savo nenuilstamu 
darbu ir patarimais yra rė
męs per daugelį metų visus 
parapijos parengimus ir iškil
mingomis progomis puošdavęs 
bažnyčią. Parapijos klebonas, 
kun. d-ras Mendelis, prie vė
lionies karsto tardamas atsi
sveikinamąjį žodį, už visa tai 
gražiai padėkojo ir iš savo 
pusės paaukojo visą bažnytinį 
patarnavimą veltui.

Velionis buvo pašarvotas 
Kazimiero Kučausko koplyčio
je. Labai iškilmingos laidotu
vių pamaldos buvo atlaikytos 
šv. Alfonso bažnyčioje. Buvo 
9 kunigai. Per šv. Mišias gie
dojo kunigų seminarijos auk
lėtiniai. Palaidotas gruodžio 
28 d. Holy Redeemer kapuose. 
Velionį palydėjo didelis būrys 
lietuvių ir jo sūnūs. Deja, tik 
vėlionies žmonai neteko laido
tuvių matyti ir jose dalyvauti.

Baltimorės lietuvių bendruo
menė Pugevičių šeimai, pri
slėgtai gilaus liūdesio dėl tėvo 
mirties ir kitų nelaimių, reiš
kia nuoširdžią užuojautą.

Niekas negali sukliudyti tei
singumo atpildo tiems, kurie 
išnaudoja karą, kad darytų 
nusikaltimus. Pijus XII.
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operoje ir profesoriavo Klai
pėdos konservatorijoje.

Kaune Jeronimas Kačinskas 
dirigavo simfoniniams kon
certams Valstybės Radiofone, 
Valstybės Teatre. Karininkų 
Ramovėje ir Vytauto D. Mu
ziejuje.

Vilniuje profesoriayo Muzi
kos mokykloje, buvo pirmuo
ju Vilniaus Filharmonijos di
rigentu, dirigavo Vilniaus 
operos spektakliams (apie 
200) ir Vilniaus Radiofono 
simfoniniam orkestrui (apie 
150 koncertų). Ligi pasitrau
kiant iš Lietuvos, Jeronimas

Jeronimas Kačinskas yra 
vienas iš žymiųjų lietuvių 
kompozitorių, dirigentų ir 
muzikos kritikų. Kaip dirigen
to lazdelė, taip ir jo plunksna 
yra labai lanksti. Mažai kas 
tą žino, ypač Amerikoje, kur 
jo gabumams pasireikšti są
lygos nėra pakankamos. Vis 
dėlto bostoniškiai Jeronimą 
Kačinską jau gerai pažįsta iš 
jo vadovaujamo šv. Petro pa
rapijos choro koncertų. Šiais 
metais vienas iš pirmųjų kon
certų bus Brocktone š. m. 
sausio mėn. 14 d. Ta* proga 
norime kelias žinias suteikti 
apie patį dirigentą.

Jeronimas Kačinskas yra 
gimęs 1907 metais Viduklėje, 
Raseinių apskrityje, kur jo 
tėvas buvo vargoninku. Jis 
pirmas savo sūnų, taip pat 
Jeronimą, ir mokė muzikos. 
Baigęs gimnaziją, muziką stu
dijavo Klaipėdos konservato
rijoje; pianą pas prof. Schroe- 
derį ir Ig. Prialgauską, o 
kompoziciją pas St. Šimkų ir 
J. Žilevičių. Vėliau muzikos 
studijas gilino Pragoję, Čeko
slovakijoje, mokyd a m a s i s 
kompozicijos, dirigavimo, ope
ros ir orkestro meno. Čia jo 
mokytojais buvo žymūs peda
gogai ir muzikos kūrėjai, kaip 
prof. J. Kričk. prof. Doležil, 
prof. A. Haba.

Gerai pasiruošęs, gabus ir 
judrus, Jeronimas Kačinskas 
plačiai reiškėsi N. Lietuvos 
muzikiniame gyvenime. Jį ge
rai pažino visi trys didieji 
Lietuvos miestai — Klaipėda. 
Kaunas ir Vilnius.

Klaipėdoje jis vadovavo Mu
zikos mokyklos vyrų chorui, 
operos chorui ir darbininkų 
chorui; dirigavo Klaipėdos

Kačinskas yra dirigavęs apie 
600 kartų.

Kai 1934 metais Kaune jis 
dirigavo Valstybės Teatre, te
turėdamas 27 metus, ir visą 
penktąją Čaikovskio simfoni
ją atliko iš atminties, buvo 
nustebinta ne tiktai publika, 
bet ir orkestrantai. Jeronimas 
Kačinskas pasirodė kaip daug 
žadąs ir aukštos kultūros mu
zikas.

Karas nutraukė tą gražų jo 
darbą ir pražudė nemažą jo 
kūrinių, nepaprastų ir naujo
viškų savo kompozicijų. Tai 
yra pastebėję ir nelietuviai. 
Pavyzdžiui, vienas iš ypatin
gų Jeronimo Kačinsko kūrinių 
“Nonetas” plačiai nuskambė
jo Čekoslovakijoje, Anglijoje, 
Italijoje, Latvijoje ir Estijoje. 
Didelį muzikinį turtą sudaro

*

jo simfoniniai, kameriniai ir 
piano kūriniai, taip pat dainos 
chorams, bažnytinės giesmės 
bei religiniai kūriniai.

Būdamas Vokietijoje, Jero
nimas Kačinskas taip pat va
dovavo tremtinių chorui Augs
burge ir porą kartą dirigavo 
vokiečių simfoniniam koncer
tui.

Atvykęs į Ameriką, jis šiuo 
metu vargonininkauja šv. Pet
ro lietuvių parapijoje So. Bos
tone ir vadovauja jos chorui.

Choras jau daug kartų yra 
puikiai pasirodęs. Jeronimas 
Kačinskas yra jį išugdęs dide
liu savo nuoširdumu ir užsi
degimu grynos muzikos kultū
rai. Šį chorą išgirsime dainuo
jant Brocktone š. m. sausio 
mėn. 14 d. aukštesniosios mo
kyklos salėje.

Jeronimas Kačinskas taip 
pat akompanuos solistams — 
Izabelei Motekaitienei ir Sta
siui Liepui.

JĖZAUS NUKRYŽIUOTOJO SESERŲ KONGREGACIJOS
25 METŲ JUBILIEJUI UŽBAIGTI

RENGIAMAS NEPAPRASTAS

KONCERTAS

į
i
a

Sausio ■ January 14, sekmadienį, 3:00 vai. p.p. Ii£
iKoncerto Garbės Globėjas J. E. Arkivyskupas Richard J. Cushing, D.D. |

Brockton High School Auditorium
• i c

Koncerto programą išpildys: Kauno operos solistė Izabelė MotekaitfehČ, Vilniaus ope- !?• 

solistas Stasys Liepas ir Šv. Petro parapijos So. Bostone choras, diriguojamas kompe-ros
zitoriaus (Jeronimo Kačinsko. Jis taip pat akompanuos solistams. Programa turininga ir 
įvairi.

Tikietai su taksomis tiktai $1.50. Gaunami “Darbininko" administracijoje, pas Jėzaus 
Nukryžiuotojo seseris So. Bostone, Cambridge, Brocktone, Worcestery, Lawrence lietuvių 
klebonijoje ir pas platintojus. Pelnas skiriamas moterų senelių namams įrengti.

Visus nuoširdžiai kviečia atvykti į Brocktoną — pirmąjį naujais metais koncertą.
BROCKTONO SESERŲ RRMRJŲ SKYRIUS.

J
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KALBA IR MALDA
Kalba — yra brangiausias 

žmogui dalykas. Ji padeda 
mums reikšti savo mintis ir 
jausmus. Jos dėka susikalba
me su artimaisiais. Tik įsi
vaizduokime, kaip sunku vai
kui, dar nemokančiam kalbė
ti. Dažnai jį verkiantį vyres
nieji net nubaudžia, nemokė
dami suprasti, ko reikia ma
žam. Nebylys taip pat varg
šas žmogus, nes prigimtis yra 
atėmusi iš jo didelį patogu
mą gyvenime — kalbą. At- 
jausdami gamtos nuskriaus
tus žmones, ir įstatymai jiems 
kur kas švelnesni: už šiokius 
ar tokius nusikaltimus neby
lių nebaudžia taip, kaip bau
džia visai sveikus.

Pasaulyje yra daugybė kal
bų. Jos panašiai kaip žmonės 
gimsta ir miršta, auga, tobu
lėja ir nyksta. Skirtumas tik 
tas, kad kalbų amžius labai 
ilgas. Kalba, būdama žmonių 
bendravimo priemonė, gali 
būti daugiau ar mažiau tobu
la. Ji gali būti pasiekusi didelį 
tobulumo laipsnį ir gali būti 
labai paprastutė. Tai priklau
so nuo pačio žmogaus ir nuo 
tautos. Juo kurios visuome
nės kultūra aukštesnė, juo 
tos visuomenės kalba tobules
nė ir turi labai daug priemo
nių visokiems žmogaus min
čių atspalviams reikšti.

Buvo laikas, kad daugelis 
manė, jog lietuvių kalba — 
niekam tikęs rezginys, kuriuo 
jokiu būdu negali naudotis 
mokytas žmogus. Dar neto
liausi tie laikai, kada visų 
skriaudžiamas ir tamsoje lai
komas lituviškas kaimas la
bai stebėdavęsis išgirdęs “po
naitį” lietuviškai šnekant. Tai 
buvo ilgų metų svetimos pro
pagandos darbas. Lietuva nuo 
amžių turėjo daugybę be ga
lo nedėkingų visokio luomo 
žmonių, kurie niekindavo lie
tuvių kalbą ir visa kita, kas 
buvo ir yra mums tikrai šven
ta. Ir išaugo ilgainiui abejin
go lietuvio tipas, pagaliau įti
kintas, kad lietuvių kalba ne
tinka nei Dievui, nei žmo
nėms. Kas kiek iškilo aukš
čiau. kas ėmė dėvėti švares
nius marškinius, gražesnius 
batus, kas matė miestą, kiek
vienas šiaip taip mėgindavo 
svetima kalba reizgoti. Dažnai 

atsitikdavo, kad svetimos dar 
gerai neišmokęs, jau savąją 
pamiršdavo.
— Kas gi čia blogo? Žuvis 

ieško kur giliau, žmogus ieško 
kur geriau,— galvodavo kiek
vienas virsdamas iš savo kai
lio.

Religingas lietuvis, viena 
savąja kalba tekalbėjęs, buvo 
priverstas net poteriauti ne
lietuviškai. Meldėsi ir nesu
prato, tarė žodžius ir nežino
jo, ką jais nori pasakyti. Do
vanokite, gerbiamieji, mažiau
sia čia yra nesusipratimas, o 
greičiausia tai bloga valia. 
Kalbantį žmogų padaryti ne
byliu tada, kai jis visa savo 
siela nori bendrauti su Diėvu 
— tai jokia kultūra! Naudoti 
tikėjimą kaip priemonę nu
tautinti yra nepateisinamas 
dalykas. Apie visa tai galbūt 
nereikėtų nieko rašyti, jei 
šiandien nesikartotų skaudi 
praeitis.

Galima labai gerbti tą ar 
kitą kalbą, galima duoti ir 
pripažinti jai visas teises, bet 
tai dar nereiškia, kad ta ar 
kita kalba vartotina nutauti- % 
nimo tikslams.

Lietuvių kalba turi visas 
kultūringos kalbos teises ir 
dėlto nėra mažiausio religi
nio pagrindo lietuviams pa
maldas marginti nelietuviškai 
ar vaikus katekizmo mokyti.

Religiškai gyventi, o tautiš
kai mirti retas kas nori, nes 
nėra reikalo, nei Bažnyčia to 
nori. Jei kas nori užimponuoti 
savo kultūrą, tenaudoja tam 
reikalui kilnesnes priemones.

Primušė
Tranuštein, Vokietija —

Prieš šventes Vokietijoje, 
Traunsteine, kur gyvena ne
maža lietuvių, pats stovyklos 
administratorius ukrainietis 
Dymitrenkiw su čekais užpuo
lė iš svetainės grįžtančius Jo
ną Rimeikį, Venotos leidyklos 
savininką ir Vorą. Abu smar
kiai primušė ir suspardė. Vo
rui įlaužė šonkaulį. Sudaryta 
kriminalinė byla. Jos išsigan
dęs. pats stovyklos vadas — 
administratorius, kažkur din
go. Spėjama, jei jį nubaus, 
tai jis visai nepasirodys ir į 
savo darbą nebegrįš.

Žuvusio gen. Walton H. Walker kūnas lėktuvu gabenamas į Ameriką. Jis palaido
tas Arlingtono kapinėse š. m. sausio mėn. 1 d.

Rugpjūčio 23 d. 7 vai. vaka
re pasiekėm Paryžių. Geležin
kelio stotis didelė. kurioje 
žmonių judėjimas labai gy
vas: visi tik skuba, bėga. 
Keista buvo matant traukinį 
užsigrūdus ir žmones net iš 
lauko pusės ant laiptų sėdint. 
Mus stotyje sutiko angliškai 
sukalbantis viešbučio “Dės 
Deux Mondes” patarnautojas. 
Šiame viešbutyje ir apsisto
jome keturioms dienoms. Čia 
buvo ir daugiau angliškai kal
bančių patarnautojų. Susi
tvarkę viską, gavom gerą va
karienę ir nuėjome poilsio. 
Rytojaus dieną 7-tą vai. rytą 
visi nuėjome į Šv. Roko baž
nyčią, kuri buvo tik skersai 
gatvę nuo šio viešbučio. Mūsų 
kelionės kunigai čia atlaikė 
šv. Mišias. Bažnyčia didelė su 
15-ka altorių, bet švaros 
trūksta. Teko būti joj ir sek- 
madienio rytą. Žmonių buvo 
susirinkę labai nedaug. Maty
ti žmonės Prancūzijoj yra šal
ti tikėjimui. Per Mišias buvo 
trys kolektos, kurias vykdė 
kunigas ir dvi moterys.

10-tą vai. rytą autobusu iš
vykome apžiūrėti įvairias is
toriškas vietas garsiojo Pary
žiaus miesto. Turėjome ang
liškai kalbantį vadovą, kuris 
mums jas rodė ir aiškino. Už

ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONES 
Į ROMĄ

ėjome į šv. Magdalenos baž
nyčią. kurioje yra jos balta 
kaip sniegas stovyla, vaizduo
janti ją du angelus nešant į 
dangų. Ši bažnyčia šešių šim
tų metų senu.no, be langų, 
perdirbta iš pagonų šventyk
los; durys iš vario nuostabiai 
storos ir sunkios. Vienoj gat
vėje aukštoj mūro sienoj }>a- 
stebėjome daug gėlių. Vertė
jas paaiškino, kad šioj vietoj 
karo metu žuvo daug žmonių 
vienoje grupėje. Šiam skau
džiam įvykiui prisiminti yra 
sudėtos tos gėlės ir uoliai pri
žiūrimos.

Matėme istorinį paminklą 
su gražia apylinke, prie ku
rio kasmet įvyksta rugpiūčio 
24-25 d. dalyvaujant kariuo
menei, ir visuomenei paminė
jimas Prancūzijos iš vokiečių 
okupacijos Amerikos ir Ang
lijos kariuomenės pagalba iš
laisvinimo. Mums būnant Pa
ryžiuje įvyko tokios apeigos. 
Buvome Napeoleono aikštėje, 
kurioje yra aukščiausias pa
saulio plieninis paminklas, 
900 pėdų aukščio Eiffel 
bokštas, su keturiais keltu
vais. dviem valgyklom ir gė
lių daržu. Šiame paminkle 
yra 2,500,000 įvairių sriubų, 
kas dešimts metų jis perdažo
mas. Tam tikslui sunaudoja

ma iki 5-ių tonų dažų. Jame 
yra įrengti fontanai, iš kurių 
laike įvairių tautinių švenčių 
trykšta į viršų įvairiomis 
spalvomis vanduo. Šalia yra 
didelė teatro salė, kurioje tel
pa 3,500 žmonių.

Aplankėm karo invalidų 
prieglaudą, kuri buvo įsteigta 
karaliaus Liudviko 14-tam 
šimtmety. Čia yra graži kop
lyčia, į kurią įeinant sutinka 
vienas karo invalidas, ir tuo
jau pamatai Napoleono raus
vo granito kapo paminklą, ku
riame ilsisi jo kūnas šešiuose 
karstuose, jo širdis įdėta į si
dabrinę taurę. Aplink koply
tėlėse yra jo dviejų brolių 
karstai ir vieno brolio sū
naus, kuris mirė 21 metų am
žiaus. Ankščiau jo karstą lai- 

. kė austrai ir tik vokiečiams 
tarpininkaujant buvo grąžin
tas Prancūzijon. Yra karstai 
ir įvairių kitų aukštų šalies 
žmonių. Toliau yra didelė ka
ro invalidų ligoninė.

Po pietų nuvykome į Ver- 
sailles rūmus, kurie yra 14-ka 
mylių nuo Paryžiaus. Vykda
mi į ten, matėme gražias apy
linkes. pasipuošiusias įvairio
mis gėlėmis. Versalio rūmai 
nepaprastai gražūs. Vidus 
turtingai išpuoštas auksu ir 
kilimais. Čia yra puošni kara-

“AIDAI” UŽBAIGĖ METUS
Pirmuosius metus Ameriko

je ‘ Aidai” užbaigė tuo, kuo ir 
pradėjo: stambiu numerio, iš
laikytos formos ir turinio. 
Prenumeratoriai nebuvo su
kišti į “ožio ragą", kaip yra 
nutikę su kitais žurnalais. Ką 
leidėjai — Tėvai Pranciško
nai — pažadėjo, tą ir ištesė
jo. Redaktoriai gi sukūrė gra
žią bendradarbių talką, kurią 
atvaizduoja gale pridėtas 
1950 metų turinys. Du stam
būs puslapiai rudo daug var
dų ir dar daugiau paliestų 
klausimų ir problemų. Visa 
dešimtis numerių kartu suda
ro stamboką (apie 500 pusla
pių) veikalą. Mūsų kultūros 
apžvalgininkai, jei norės ver
tinti 1950 metus, pro “Aidus” 
negalės praeiti užčiaupta bur
na. “Aidai” patys nešūkavo 
ir netrukšmavo, kad būtų iš
girsti; jie tik aidėjo, ir tas jų 
aidas nuėjo plačiai ne tik per 
Ameriką, bet ir per visą mū
sų tremtį.

“Aidai" yra atpildas to, kas 
tėvynėje dėl nuožmios vergi
jos nebuvo padaryta. Ar to ir 
pakanka mūsų kultūrinei mi
sijai svetur? Niekas šito ne
tvirtins. Dėlto “Aidai” eina į 
naujus metus su dar didesniu 
įkarščiu ir pasiryžimu. Jie ti
kisi ir dar didesnės talkos vi
sų mūsų kultūrininkų.

Užbaigiamajame 1950 metų 
gruodžio numeryje (Nr. 10) 
rašo; Vysk. V. Brizgys “Tea- 
teinie Tavo Karalystė”, J. Ži
levičius ”M. K. Čiurlionis 
spalvų garsuose”, A. Maceina 
“Laiškai rašytojams” (šį kar
tą poetui, V. Čižiūnas “Tau
tinės sąmonės ugdymas ir iš
laikymas emigracijoje”, J. 
Lingis “Hans Christian An- 
dersen”, K. Bradūno, B. Rut- 
kūno ir K. Veselkos eilėraš
čiai. Plati literatūros, meno ir 
visuomeninio gyvenimo ap
žvalga. Iliustruota: Althofer

lių koplyčia, kurioje buvo 
paskiausiu laiku laikytos pa
maldos 1938 m., lankantis
Anglijos karaliui su karaliene 
Prancūzijoje. Karališkų baldų 
mažai likę, nes revoliucijos 
metu vieni jų buvo sunaikinti, 
kiti išparduoti.

(bus daugiau)

“Trys Karaliai” (virš.), V. K. 
Jonynas “Betliejaus naktis 
(medžio raižinys)), A. Pin
kliam Ryder “Jeirose", M. K. 
Čiurlionis “žvaigždžių sona
ta” (Andante), V. Dragūnavi- 
čius “Kristaus Krikštas” 
(Terrakotta). Vinjetės T. Va
liaus.

"Aidų" redakcinį kolektyvą 
kartu su vyr. redaktorium A. 
Vaičiulaičiu sudaro 13 žymių 
pavardžių. Leidžia Tėvai 
Pranciškonai. Redakcijos ad
resas: 2087 N. Main Avė.,
Scranton. Pa. Administraci
jos: Kennebunk Port, Me.
Kaina metams $5.

Šventųjų Metų 
Koncertas 

VVaterbury, Conn.
Gruodžio 10 dieną Šv. Juo

zapo lietuvių par. bažnyčioje 
Šventiesiems Metams paminė
ti buvo surengtas religinis 
koncertas. Klebonas kun. J.
Valantiejus pasakė įvados žo
dį. Po to parapijos choras 
(50 balsų), vadovaujamas 
komp. A. J. Aleksio, pradėjo 
koncertą “Malda už Lietuvą". 
Svečiai solistai buvo Jonas
Žukas, buvęs Kauno konser
vatorijoje vargonų profeso
rium, ir Stasys Liepas, bari
tonas, dainavęs Vilniaus ope
roje. Pirmasis vargonais, o 
pastarasis giedojimu visus su
žavėjo. Taip pat vietinė so
listė ,ponia Helen Snyder (lie
tuvaitė. mayoro Raymond 
Snyder žmona) pasižymėjo 
puikiu giedojimu. Kiti vieti
niai solistai buvo: Marcela
Andrikytė ir Nell Meškūnas 
išpildė duetą- Antanas Mikli- 
nevičius, V. Maurutis, K. Se- 
liokas ir Adolfas Campe išpi! 
dė kvartetą Komp. A. J. A- 
leksis užbaigė koncertą vargo
nais, išpildydamas Schumar.o 
kompoziciją.

Koncerto rengimo komisiją 
sudarė kun. Edvardas Stat-
kus, Marcela Andrikytė. Ma
riutė Kašėtaitė, Jonas Ambro- 
zaitis, Vera Kasparaitė, Jonas 
Griškauskas ir Povilas Kau- 
neckis. A. B.

Meilė yra pirmasis Dievo 
žodis.

Kutas Hamsunas

Kristaus Vietininko 
Įspėjimas
Popiežiaus Pijaus XII kalba, pasa
kyta užbaigiant šventuosius Metus, 
1950 m. gruodžio mėn. 23 d., Kalėdų 
išvakarėse.

Garbingieji Broliai ir Mylimieji Sūnūs!
Jau visi metai prabėgo nuo paskutinės Kalėdų 

vigilijos, nuo tos atmintinos dienos, kai katalikiška
jam pasauliui nekantriai laukiant paskelbėme ir pra
dėjome didįjį Jubiliejų, kuris išvarė tokią gilią vagą 
Bažnyčios gyvenime ir kuris perviršijo visus, net ir 
drąsiausius lūkesčius.

Atrodo, tarsi tik vakar nuskambėjo aidūs plaktu
ko dūžiai, kuriais buvo atidarytos Šv. Durys, tapu
sios dvasine visų tautų susibūrimo vieta, ir dar gir
disi džiūgavimas, kuriuo tikintieji sutiko Jubiliejaus 
paskelbimą.

Tada nuo Šv. Durų slenksčio išskrido Viešpaties 
Angelas į visas keturias pasaulio šalis, sakytume no
rėdamas išjudinti ir surinkti į bendrąją visų tikinčių
jų tėvynę nesuskaitomus būrius maldininkų, besiil
ginčių nusiplauti išganinguose atgailos vandenyse, 
trokštančių nusipelnyti grįžimą ir tapti vertais di
džiojo atleidimo.

Šiandien tas pats angelas, rodos, pakartoja tuos 
žodžius, kuriuos kadaise Archangelas Rafaelis yra 
pasakęs Tobijui:' “Garbinkite žemėje Viešpatį ir dė
kokite Dfevūi. Štai aš einu pas tą, kuris yra mane 
siuntęs. Jūs užrašykite visa, kas yra įvykę.” (Tob. 
12,20)..’* "

žodžiu “pabaiga", kuris pagal šio gyvenimo dės
nius seka ir švenčiausius bei brangiausius dalykus, 
maloniausius bei reikšmingiausius įvykius, bus pa
ženklintos ir Šv. Jubilėjaus Durys, širdyse paliekant 
drauge ir skaidraus džiaugsma ir ilgesingos gailos 

jausmus, panašius į tuos, kurie lydėjo tris Apašta
lus, grįžtančius nuo Taboro kalno.

Jei yra verta ir teisinga dėkoti Tėvui, visokio .to
bulo gėrio Davėjui, kiekvieną valandą ir kiekvienoje 
vietoje ,tai juo didesniu uolumu reikia tai daryti ry
toj. kada bus užantspauduotos šv. Durys, kada kils 
iš Mūsų širdies ir iš Mūsų lūpų padėkos himnas, prie 
kurio su nepaprastu džiaugsmu prisijungs katalikiš
kojo pasaulio balsai tūkstančiais įvairiausių formų, 
bet viena vienintele mintimi.

Stojant paskutinį kartą ant to slenksčio, kurį per
žengė tokia daugybė maldininkų, atėjusių čia ieškoti 
apsivalymo ir atleidimo, prieš mūsų akis iškils visi 
tie nuostabūs, su nieku nepalyginami šių metų įvy
kiai, didingas puošnumas iškilmingų liturginių apeigų 
ir žavesys sielų, Atgailos Sakramento gailesčio aša
romis atnaujintų ir prie altorių mėilės ašaromis pa
šventintų.

Atgis Mūsų mintyse iškilmingos kanonizacijos ir 
beatifikacijos, gyvai paliūdydamos, kiek daug gali 
padaryti Dievo malonės vedama žmogaus prigimtis 
ir kokių nuostabių darbų nuolat galima rasti Bažny
čioje.

Dar kartą išgirsime tuos nesulaikomus džiaugsmo 
šauksmus, nuolankias maldas, giesmes, nuo kurių 
virpėjo Vatikano Bazilikos skliautai, o ji, nepajėgda
ma sutalpinti vis augančių žmonių daugybę, turėjo 
prasiplėšti už savo sienų, ištiesdama didžiųjų savo 
kolonų rankas. Vėl dvasioje pamatysime Velykų ir 
Dievo Kūno dienas; šv. Marijos Goretti kanonizacijos 
išvakares; neįprastą, paslaptinga šviesa nušvitusį 
Marijos Dangun Paėmimo Dogmos skelbimo rytą. 
Pamatysime šv. Romos gatvėse didžiąsias atgailos bei 
permaldavimo procesijas su Nukryžiuotojo ir švč. 
Panelės paveikslais. Mūsų atmintyje iškils tiek daug 
įvykusių kongresų, studijavusių šventuosius moks
lus arba apaštalavimo problemas; aidai Mūsų pamo
kymų, kurie buvo skelbiami visame pasaulyje gyvu 
tautų balsu, o taip pat spaudos bei radijo pagalba: 
Popiežiaus dokumentai, skirti daugybei įvairių asme

nų, o ypatingai Enciklika “Humani generis” ir Mūsų 
pamokymas dvasininkams, iš kurio laukiame labai 
gausių vaisių.

Mūsų prisiminimuose prabėgs, sukeldami gilų il
gesį. taip pat ir visų Jūsų brangūs veidai. Visų pir
ma Jūsų, Garbingieji Broliai Vyskupai, kurie taip 
nepaprastai gausiai Mus aplankėte ir su tokiu dide
liu palankumu klausėtės Mūsų žodžio. Ir po to veidai 
jūsų. Mylimieji Sūnūs ir Dukterys. Niekuomet nega-■ 
lėsime užmiršti iš jūsų akių šviečiančio susižavėjimo, 
o dar labiau jūsų lūpų virpėjimo, kuriuo jūs pati
kėjote Mums savo rūpesčius ir viltis. Neužmiršime ir 
to neišsakomo susijaudinimo, kuris kiekvieną kartą 
kildavo ir Mūsų širdyje, kai būdavome Mūsų bran
giųjų katalikų tarpe.

Joks kitas užsiėmimas, joks nuovargis negalėjo 
būti toks didelis, kad būtų pajėgęs priversti Mus at
sisakyti susitikti su Jumis. Kviesti jus pas save, jūsų 
laukti ir net ilgėtis Mums buvo daugiau širdie reika
las. negu ganytojiška pareiga. Ir kiekvieną kartą, kai 
užtrukdavome jus sveikindami, šaukdami jus tauto
mis, vyskupijomis, parapijomis, grupėmis, norėjome 
tarsi surinkti visus jūsų balsus, visas jūsų maldas, 
kad jos, kaip jūs troškote, mūsų rankomis būtų pa
aukotos Jėzui.

Kaip būtume tada norėję priglausti visus prie sa
vo širdies; leisti pajusti visiems, kad trokštame atsi
lyginti už širdį širdimi ir įdiegti jumyse visuose pa
sitikėjimo ir vilties žodžius. Galvojome ypatingai 
apie jus, Jėzaus ir Mūsų numylėtieji, jūs vargšai ir 
ligoniai, kurie nekartą buvote pats gražiausias Vati
kano Bazilikos papuošalas ir kurie visuomet esate 
pats vertingiausias ir brangiausias Bažnyčios turtas.

Kai šv. Petro Išpažinimo altorius Vatikane yra 
buvęs liudininku ir centru tokių įspūdingų viso pa
saulio katalikų vieningumo manifestacijų tikėjime iP 
meilėje, šios šventos vietos garbė buvo dar padidinta 
ir kitu atžvilgiu, būtent, atkasinėjimais po šiuo alto
riumi, bent kiek tai liečia Apaštalo karstą (tyrinėji
mai. į kuriuos Mes nuo pirmųjų Mūsų Pontifikato 

dienų kreipėme ypatingą dėmesį) ir jų mokslinis pa- 
tikrihimas buvo šiais jubilėjiniais metais galutinai 
užbaigti. Artimiausiu laiku šie labai kruopštaus ty
rinėjimo rezultatai, pagrįsti dokumentais, bus pa
skelbti visuomenei.

Šie rezultatai yra nepaprastai turtingi ir svarbūs. 
Bet esminis klausimas yra; Ar tikrai buvo atrastas 
šv. Petro kapas? Į šį klausimą galutinė studijų ir 
darbų išvada aiškiai atsako: Taip. Ajiaštalų Kuni
gaikščio kapas buvo atrastas.

Antras klausimas, susijęs su pirmuoju, liečia 
Šventojo relikvijas. Ar jos buvo atrastos? Ka|>e buvo 
atrasti žmogaus kaulų likučiai, tačiau negalima tik
rai įrodyti, kad tai būtų apaštalo mirtingieji palai
kai. Vis dėlto tai nesugriauna kapo istorinio tikru
mo. Milžiniškoji Bazilikos kupolą kaip tik apgaubia 
pirmojo Romos Vyskupo ir pirmojo Popiežiaus kapą, 
kuris pradžioje buvo labai kuklus, tačiau vėlesniųjų 
amžių pamaldumas nuostabiu nepaliaujamu darbu 
ant jo pastatė didžiausią krikščionybės šventovę.

II.
Bet dabar milijonai žmonių, suplaukusių iš visų 

keturių pasaulio šalių į katalikybės širdį dalyvauti 
šiame pasauliniame Šv. Metų įvykyje, pelnyti atlai
dus, nusiplauti apsivalymo ir šventumo vandenyse, 
paliesti su džiaugsmu, kiek galima arčiau versmės. 
Išganytojo šaltinių malones (Iz. 12, 3), gal f>asiten- 
kins jie tik grįžimu į savo tėvynes, kaip privilegijuo
tieji iš šimtų milionų. negalėjusių pasinaudoti tokia 
proga’ Gal pasitenkins atpasakojimu gražių dalykų, 
kuriuos matė? Gal pasitenkins radę šiuose atsimini
muose poilsio nuo liūdnos ir pilkos tikrovės, kuriam 
laikui užmirštos? Ne, jie privalo dabar įsisąmoninti 
misiją, kuri jų laukia; garbingą ir pilną atsakumin- 
gumo misiją. Jie privalo tapti savo tikinčiųjų tartie 
pasiuntiniais ir skelbėjais žodžiu ir pavyzdžiu tos 
dvasios, kuria gyvena jų širdis.

(Rus danginu)

senu.no


Penktadienis, Sausio 5 d., 1951 DARBININKAS

Ką veikia Kalifornijos lietuviai

• Naujas daktaras. Chicago
je doktorato laipsnį įsigijo 
dar vienas lietuvis tremtinys 
Ferdinandas - Vytautas Kau- 
nackis - Kaunas. Jis yra kilęs 
iš Žemaitijos, iš garsios gy
dytojų šeimos. Medicinos 
mokslus baigė Lietuvoje. Į 
Ameriką atvažiavo 1949 metų 
sausio mėn. ir čia sugebėjo 
per trumpą laiką išlaikyti 
sunkius egzaminus ir įgyti vi
sas Amerikos gydytojo teises 
ir daktaro laipsnį.
• Lietuvių agronomų sąjun

ga Chicagoje pradėjo skaityti 
įvairias paskaitas apie Ame
rikos ir Lietuvos ūkius.
• First It. F. E. Vysockis iš 

Brighton Parko, Chicago, kaip 
praneša Karo Departamentas, 
Korėjos kare buvo sužeistas 
ir vėliau mirė. Jis buvo lakū
nas ir tarnavo F-80-C Shoot- 
ing Star korpuse.
• Juozas Kruminas serga ir 

dėl to negali iš Vokietijos iš
emigruoti. Jis neseniai laimė
jo “Draugo” paskelbtame poe
zijos konkurse trečią premiją. 
Per dainų ir literatūros vaka
rą, kurį surengė “Draugas”, 
dalyviai jam suaukojo dau
giau šimto dolerių. Prelatas 
B. Urba, šv. Jurgio parapijos 
klebonas, už salės panaudoji
mą priklausančius pinigus 
S35 prašė persiųsti taip pat 
Juozui Kruminui šv. Jurgio 
parapijos vardu.
• Alfonsas Grauslys, kuni

gas, aktyviai dalyvaująs lie
tuviškoje spaudoje, iš Pietų 
Amerikos atvyko į JAV ir 
laikinai sustojo pas savo 
draugą kun. J. Juodeiką Ca- 
nutyje, Texas.
• Antano Dziko vadovauja

mai lietuviškai radijo progra
mai Philadelphijoje, Pa., šie
met suėjo trylika metų.
• Lewistono, Me., vyčiai ren

gia Naujų metų sutikimą ir 
kviečia iš visos plačios apy
linkės lietuvius.
• Tekle Balčaitienė, Keno- 

sha, Wis., važiuodama auto
mobiliu sunkiai susižeidė. Au
tomobilis susidūrė su autobu
su. Paguldyta šv, Kotrynos 
ligoninėje.
• Jonas J. Jakutis vadovau

ja Chicagos lenkų chorui “Li
ra”, groatų chorams — Ka
zys Steponavičius. Taip pat 
lenkiškam baletui “Polish We- 
ding” muziką parašė L. J. Ši
mutis.
• Washingtone, D. C. šiuo 

metu yra 150 lietuvių. Jie nuo 
1934 turi •nvo draugiją.

BROTHERHOOD OIL CO.
Pečiams ir šildymui aliejus. 

Urmu ir Retail 
Tel. 6140

Mes įdedame apšildymui sistemą 
“Metered Service”

574 No. Montello St, Brockton, Mass. |i

Pirm Pirksiant Karą, 
Atsilankyk Pas Mus.
Atidaryta Vakarais.

New Britain, Conn.
Per Tris Karalius, sausio 6, 

1951, vietos tremtiniai ruošia 
iškilmingą Padėkos šventę 
savo sponsoriams ir gerada
riams bei visų lietuviškų or
ganizacijų atstovams. Išpuoš
toj liet, parapijos salėje 7 v. 
vak. įvyks vaišės su dainomis, 
liet, šokiais, trumpomis pra- 
kalbėlėmis, monologais ir kt. 
marga programa. Visiems ge
radariams bus įteikti Padėkos 
Lapai. Sekančią sausio 7 d. 11 
vai. bus atlaikytos iškilmin
gos pamaldos už geradarius,

Tremtinių paprastai nedaug 
teatvyksta. Šiuo metu ten 
darbuojasi kun. J. Znotinas, 
kadaise buvęs Tuebingeno 
(Vokietija) studentų kapelio
nas.
• Kun. Pijus Dambrauskas, 

buvęs Vilkaviškio seminarijos 
profesorius, tremtyje Nuer- 
tingeno, vėliau Gmuendės 
gimnazijos direktorius, šiuo 
metu yra Worcestery, Mass., 
kur Aušros Vartų parapijoje 
eina vikaro pareigas ir vado
vauja lituanistiniams kur
sams.
• Kun. Jonas Bakanas, bu

vęs Aušros Vartų parapijos 
vikaras, Worcester, Mass., pa
skirtas vikaru į šv. Luko pa
rapiją Westboro, Mass., kur 
yra nemaža lietuvių ūkininkų.
• Kun. Antanas Martinkus, 

Dievo Apvaizdos parapijos 
klebonas Chicagoje, gruodžio 
16 d. atšventė savo 30 metų 
kunigystės jubliejų.
• Lietuvių tautosaka plačiai 

atstovaujama naujoje ameri
kiečių tautosakos enciklopedi
joje. Antrame tome yra as
tuoni dideli dviejų skilčių 
puslapiai (nuo 627 iki 634) 
apie lietuvių tautosaką, liau
dies dainas ir mitologiją. Me
džiagą enciklopedijai parengė 
dr. J. Balys, kuris taip pat 
parašė ir apie latvių, estų, 
suomių ir kitų finiškų tautų 
tautosakas.
• Jaunimas palieka miestus. 

Tekstilės fabrikuose Lowelly- 
je, Mass., sumažėjus darbams, 
daug jaunimo išvažiuoja kitur 
ieškotis darbo.
• Lietuvaitė laimėjo 5-minu- 

čių kalbos konkursą. Kenosha, 
Wis., lietuvaitė Ligija Liaga- 
merytė, gimnazijos (high 
school) paskutinės klasės mo
kinė, dalyvavo 5-minučių kal
bos konkurse. Ji kalbėjo apie 
Lietuvą ir Amerikos demo
kratiją. Mokinė Amerikon at
vyko prieš metus, dar jos kal
boje jaučiamas nešvarus ak
centas ir dėl to jai atiteko tik 
trečioji premija.

MAHONEY i FAY, INC.
119 Belmont St.,
Brockton, Mass. 

t

kurių metu atitinkamą pa
mokslą pasakys prof. kun. 
Stasys Yla ir perskaitys spe
cialiai šiai šventei jo parašytą 
maldą.

Šventė ne vieša, įėjimas su 
kvietimais, ir ten nebus pro
gos praleisti nė vieno cento.

Visi tremtiniai, gyvenantieji 
New Britaine ar apylinkėse 
arba kitur išsikėlę, bet čia tu
rintieji savo geradarių turi 
vienintelę progą dalyvauti šio
je šventėje ir gražiai, organi
zuotai pagerbti savo gerada
rius. Šiuo reikalu prašoma 
skubiai kreiptis į N. Britaino 
tremtinių valdybą adresu A. 
Giedraitis, 9 Seymour St., 
New Britain, Conn., telef. 
5-1864. Reikia nurodyti savo 
ir geradarių vardą, pavardę 
ir tikslų adresą.

BRIDGEPORT, CONN.
Šventėms praėjus. Mūsų 

bažnyčioj bernelių šv. mišias 
6 vai. ryto atnašavo kleb. 
kun. J. V. Kazlauskas. Cho
ras, vad. A. Stanišausko, pasi
rodė gražiu šv. mišių ir lietu
viškų šv. giesmių giedojimu. 
Choro solistai: O. Radvilaitė, 
O. Janiūnienė, M. Norkevičiū- 
tė, L. Jurkšaičiūtė, B. Kukle- 
rienė, O. Gludzinskaitė, H. Ci- 
bulskienė, F. Česikas, J. Bar- 
notas, V. Brilvičius, broliai 
Jurkšaičiai ir kiti pasirodė 
taip pat šauniai. Garbė cho
ristam, kurie pasišvenčia baž
nyčios ir tautos labui. Gražiu 
bažnytiniu giedojimu parapi
jiečiai patenkinti ir labai dė
kingi choristams bei solis
tams.

Būtų labai gera, kad ir dau
giau tokių pasišventėlių atsi
rastų. Užuot bastęsi po pa
kampes, geriau eitų į jaunimo 
tarpą ir prisidėtų prie lietu
viškos bažnytinės ir tautinės 
muzikos.

Vėliau choras turėjo savo 
privatų pasilinksminimo vaka
rėlį, kuriame buvo netik cho
ristų, bet ir atsilankiusių sve
čių, kurie gražiai praleido su 
jaunimu vakarą. Surengimui 
daug pasidarbavo choro pirm. 
V. Brilvičius, iždininkė H. Ci- 
bulskienė, rašt. M. Deselets ir 
kiti.

Švenčių metu parapijos 
jaunus choristus pavaišino 
vikaras kun. V. Pranskietis ir 
A. Stanišauskas.

Jaunų parapijos moterų 
draugija

turėjo vaikučiams Kalėdų 
Dieduko vaišes, kuriose buvo 
daug vaikučių ir mergaičių. 
Visi gražiai linksminosi.

Buvęs tremtinys
paaukavo parapijai gražų 

kilimą (karpetą) bažnyčioj 
prie durų, šis geradaris yra 
Alfonsas Radvilas. Manau, 
kad už tokią auką parapijie
čiai Alfonsui bus dėkingi.

Kūčios
Man teko dalyvauti Kūčiose 

ir Kalėdų šventei pas p.p. Ka
rius, kurie buvo susikvietę 
būrį ir kitų naujakurių, kurių 
tarpe buvo atsilankę p.p. Ja
niūnai, p.p. Kariai, p. J. But
kus, p. F. Mockaitis, A. Stani
šauskas ir kiti. P. Karienė 
vaišino visus pagamintais na
miniais valgiais, o p. Karys 
gardžiu gėrimu. Tikrai buvo 
malonu man dalyvauti tokia
me šauniame būryje ir pasi
klausyti jų rražių ir liūdnų 
prisiminimų iš praeities gyve
nimo. Tenka paminėti, kad 
p.p. Kariai jau yra gražiai

Kun. R. P. Klumbis statydins 
naują bažnyčią

Palm Springs, Calif. Our 
Lady of Guadalupe parapijos 
klebonas jau paruošė planus 
naujajai bažnyčiai ir pradėjo 
vajų statybos fondui. Federa
linė valdžia, kurios žinioje 
yra indijonų rezervacijos sto
vykla, užrašė klebono vardu 
2 akeriu žemės. Dabartinę 
bažnytėlę, kurią pastatė savo 
rankomis, žada paversti į sa
lę. Visos Amerikos lietuviai 
kun. R. Klumbio pastangas 
įvertina ir padeda savo auko
mis pastatydinti naują baž
nyčią.

Lietuvių programa Palm 
Springs, Calif.

Gruodžio 10 d., žymioje
Palm Springs Fiestoje Lietu
vių Tautiškų Šokių grupė pui
kiai pasirodė, šventės progra
mą vedė artistas Roy Ran
do lph, o lietuvišką dalį adv. J. 
Petraitis. Fiestoje programą 
pildė net trys indijonų grupės 
iš Hollywood, Calif. Jie šoko 
populiarius Saulės ir Karo šo
kius, padainavo ir aiškino sa
vo tautiškus rūbus. Įdomu bu
vo paklausyti Princess Len- 
mana skambinant harpa ir 
Louise Hunta gitara. Taip pat 
buvo pademonstruota meksi
kiečių tautiški šokiai.

Po iškilmingų pamaldų apie 
100 atvykusių iš Los Angeles 
lietuvių turėjo pietus Plaza 
viešbučio patalpose. Po pietų 
minėtoji programa vyko Palm 
Springs miesto centre, plaza 
aikštėje. Minios žmonių ste
bėjo programą. Reikia įver
tinti kun. R. P. Klumbio pa
stangas suruošiant tokią pui
kią programą ir kartu garsi
nant lietuvių vardą.

Vaikučių kalėdinė programa
Šv. Kazimiero parapijos sek

madienio mokyklos vaikučiai 
gruodžio 24 d. suruošė prog
ramą su vaidinimais, šokiais, 
dainomis. Na, žinoma ir su 
Kalėdų Senuku, dalinančiu 
jiems dovanas. Programą pa
ruošė O. Razutienė. A. M.

NAUJOS “LIETUVIŲ 
DIENOS”

LIETUVIŲ DIENŲ Nr. 9 
telpa šie įdomūs straipsniai: 
“Lietuvių Didžioji Galybė”, 
“Lietuvių Radijo Programos 
Amerikoje”, “Lietuvių Lite
ratūra nesiliauja augusi” — 
pasikalbėjimas su rašytoju A. 
Vaičiulaičiu, “Idėjų Skirtumai 
j- Tikslų Santarvė” — (Bro
nys Raila), “Operos Solistas 
Vladas Baltrušaitis Kaliforni
joje”, “Roges” — (A. Vaičiu
laitis), “The Lithuanian Ame- 
rican Council”, “Soviet Mili- 
tary Movements in Lithua- 
nia”, “Zegonas, Jonas and Fa
bijonas” A Lithuanian Tale.

Žurnale telpa apie 40 nau
jausių iliustracijų iš lietuvių 
veikimo — iš Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimo 
Chicagoje, J. Ginkaus radio 
programos New Yorke, iš 
New York lietuvių pikniko, iš 
Waterburio Kristaus Kara
liaus šventės manifestacijų, 
literatūros vakaro Philadel
phijoje, Bradfordo ir Man- 
chester — Anglijoj lietuvių 
grupės, VI. Baltrušaičio ir A. 
Vaičiulaičio šeimos, puikūs 
Lietuvos vaizdai ir daugelis 
kitų nuotraukų.

“Lietuvių Dienos” bet ku
riame pasaulio krašte kainuo- 

susitvarkę ir gali svečius pri
imti, kaip Lietuvoje. Jonas 
yra p.p. Karių nuolatinis 
draugas, nes abu yra labai 
geri draugai iš Vilniaus, kur 
kartu darbavosi. Aš esu p.p. 
Kariams labai dėkingas, kad 
turėjau progos jų kampelį pa
matyti ir jų spūdžiais pasi
džiaugti. O.

ja $3.00 metams. Red. ir 
Adm. adresas — 9202 S.
Broadway, Los Angeles 3, 
Calif. Geriausiai atsilyginti 
draugams ir giminėms už 
gautas švenčių metu dovanas 
užsakant jiems modernišką 
iliustruotą žurnalą (magazi
ną) “L. D.” A. M.

BROCKTON, MAS5T
• Š. m. sausio mėn. 7 d. 

(sekmadienį) 4 vai. po pietų 
šv. Roko parapijos salėje 
kviečiamas susirinkimas tėvų, 
kurių vaikai lanko šeštadieni
nę lituanistikos mokyklą. Bus 
renkamas tėvų komitetas ir 
svarstomi su mokykla susiję 
reikalai. Į šį susirinkimą turė
tų jausti pareigą ateiti visi 
tėvai, kurie turi mokyklinio 
amžiaus vaikų ir kuriems tu
rėtų rimtai rūpėti lietuvybės 
reikalai.

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir paskutiniaisiais Lietu
vių Bakūžės taryba, užbaigusi 
rugsėjo mėn. pradžioje įvyku
sios parodos darbus, buvo su
sirinkusi bendrų pietų, kurių 
metu draugiškoje nuotaikoje 
pasidžiaugta pasisekusia ge
nocido paroda, pasida.inta at
likto darbo įspūdžiais, pana
grinėta svarbiausios vietinės 
problemos. Pasakytose kalbo
se išryškinti vietinių lietuvių 
ir tremtinių santykiai, reika
las tinkamai vieniems supras
ti kitus ir darniai bendromis 
jėgomis dirbti, išsaugoti tau
tinėje dvasioje jaunąją kartą, 
kad būtų kam pavaduoti re
tėjančias vyresniojo amžiaus 
darbuotojų eiles. Dideliu susi
rūpinimu dėstė savo mintis 
senieji ateiviai ir vietoje gi
musieji, kurie sukūrė lietuviš
kas organizacijas, pastatė 
įvairiausius visuomeninio po
būdžio pastatus, sutelkė dide
lius visuomeninius fondus. 
Prieš juos lenkė savo galvas 
tremtiniai, žavėjosi jų dide
liais darbais, džiaugėsi duo
damais patarimais, kaip tėviš
kais nurodymais, bet apgai
lestavo, kad lietuviškojo dar
bo srityje mažai matoma vie
tinių inteligentų, profesionalų 
ir jaunimo, kuris yra būtina 
sąlyga, jei norime, kad mūsų 
veikimas nesilpnėtų ar nesi
baigtų t su vyresniosios kartos 
amžiumi. Daug džiaugsmo ir 
šiltų žodžių pareikšta dėl Dr. 
Alg. Vaitkaus dalyvavimo lie
tuviškoje vietos veikloje.

Pietų metu prisiminti ir tie 
mūsų tautiečiai, kurie tebėra 
tremtyje ir jaučia aikį, šaltį, 
ir kitus trūkumus. J. Samso
no ir VI. Baniulio pasiūlymu 
ir pastangomis dalyviai suau
kojo $34, kurie persiųsti 
BALFui, kaip parama sene
liams, invalidams ir ligoniams, 
esantiems dar tremtyje. Šiam 
tikslui aukojo: J. ir St. Lau
rinaičiai $7, J. Samsonas $6, 
P. ir M. Viščiniai $5, V. Zen
kevičius $3, Dr. Alg. Vaitkus, 
V. Baniulis, M. Kemzūra po 
$2, V. Šarkus, P. Grigas, J. 
Mickevičius, J. Baronas, Alek. 
Strumskis, G. Miškinis po $1, 
R. Šarkienė, R. Miliauskienė 
po 50c. Nors nedidelė šioji au
ka, bet ji labai reikšminga. Ją 
sudėjo žmonės, kurie labai 
daug darbo ir laiko skiria lie
tuviškai veiklai. O, kad juos 
pasektų tie, kurie savo darbu 
mažiau prisideda prie mūsų 
veiklos, bet lėšomis galėtų ją 
sustiprinti!

Suruoštu pobūviu, jo prog
rama iškeltais klausimais ir 
prisiminimu varge esančių 
tautiečių buvo patenkinti net 
tie, kurie buvo priešingi jo 
rengimui ir siūlė tam tikslui 
numatytas lėšas paaukoti

(nukelta į 7 pusi.)

24 HOUR SERYICE

SVEIKINIMAI!

AVON GREENHOUSES 
and FLOTVER SHOP 

“CLYDF*
FUNERAL W0RK CORSAGES

Tel. Brockton 265
151 E. Main St Route 28 Avoo, Mass.

t' r

GREET1NGS!

May the PEACE that comforts

The ROPE that Hghts the way,

I

The FAITH that is eternal

Be yours this CHRISTMAS day!

THE PEOPLES BIMLDING I LOAN
I

e.
'• • •

196 MAIN ST.
KARL E. DOWD, Treasurer

* ' • *

CADILLAC 1 PONTIAC

WM. H. BASSETT CO.
1782 Main St 33 Main St.

BROCKTON, MASS. BRIDGEWATER, MASS.

’ . ' . t*
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SVEIKINIMAI!

I ' ----- •. •' -
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Member Federal Deposit Insuranse Corp.
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□ Parinktųjų turnyras Bos
tone prasidės sausio 13 d. 
Turnyre dalyvaus: Kazys 
Škėma, Bostono čempionas, 
M. Kagan, buv. N. England 
čempionas, Dr. G. Katz, buv. 
Massachusetts ir Bostono 
čempionas, H. Lymon, kelių 
matčų laimėtojas su W. 
Adams, Dr. Putzman ir Ka
zys Merkis, kuris pakviestas, 
vieton atsisakiusio H. Daly.
□ Naujų Mietų Žaibo turny

ras Boylston klube baigėsi ši
taip: H. Lyman 11 taškų (iš 
11), K. Škėma 10, H. Daly 8, 
K. Merkis 7VŽ, A. Keturakis 
5 tšk., o kiti mažiau.
□ _ Dovanų įteikimas nau

jiems Bostono čempionams: 
K. Škėmai ir P. Kontautui už 
laimėtas Bostono šachmatų 
pirmenybes “Major” ir “Mi- 
nor” klasėse, įvyks sausio 8 
d. 7:30 v. vak., Cambridge 
YMCA klube.
□ Su Harvardo universitetu 

rungtynės užskaitytos 2*Ą- 
2'/2. Nutraukta partija iš tų 
rungtynių: Keilson - K. Škė
ma pripažinta lygiom.
□ Su Boylston klubu 

šachmatininkai rungiasi 
tadienį, sausio 5 d. 
Boylston klube. Pirmo 
rungtynės su Boylston 
buvo sužaistas lygiom 
2£.
□ A. Nasvytis 3-jų valstybių 

rungtynėse. Nesenai įvyko tri
jų valstybių rungtynėse, ku
riose dalyvavo po 2 žaidėjų 
nuo Pennsylvania, W. Virgi- 
nia ir Ohio valstybių. Pasek
mės: Hartleb. Penna — 5 tšk. 
(iš 5), Schroeder, Ohio — 3,

mūsų 
penk- 
7:30, 
rato 

klubu
2'>-

Dedham, 
Hastlngs 

tačiau be 
Pirmauja 

3>/2-l»/2
— 3,

ŠACHMATAI
— veda K. MERKIS —

A. Nasvytis, Ohio — 2l/e, By- 
land, Penna — 2, Duvall, W. 
Va. — l*/2 ir Werthammer W. 
Va. — 1 tšk.
□ W. Adoms, 

Mass., dalyvauja 
(Anglija) turnyre, 
didesnės sėkmės. 
Unzicker, Vok. su
tšk., Rossolimo, Prane. 
O’Kelley, Blg. — 2'Ą, Penro- 
seK — 2, Golombek 1*4 (1), 
Thomas — l*/ž, Barden — 
l*/2 (visi Angį.), Castaldi, 
Itl. — 1(Ą, Adams, JAV — 1 
(1), Phillips, Angį. — 0 tšk.
□ JAV žaidėjai klasifikuoti. 

JAV šachmatų Federacija pa
skelbė JAV žaidėjų, dalyvavu
sių National, Statė, City ir 
Clubs pirmenybėse, klasifika
ciją, įvertindama žaidėjus taš
kais. Į dėmesį paimta pasek
mės iš įvykusių turnyrų per 
pastaruosius 30 metų (1921- 
1950).

Sąraše randame lietuvius: 
Povilas Tautvaiša, Chicago su 
2223, Keturakis, Boston — 
1979, A. Nasvytis, Cleveland
— 1889, Merkis, Boston — 
1872. Be to, Poluikis, Roches- 
ter, N. Y. — 1870, Winikatas 
(Vinikaitis), III. — 
Klimas, III. — 1559. 
ginimo pažiūrėkime,
tinti bostoniškiai: W. Adams
— 2383, Dr. Katz — 2172, 
Schvenfeld — 2111, H. Daly
— 2080, Kagan — 2079, Hu- 
bert — 2058, Dr. Putzman — 
2042, Keilson — 1942, Leavitt
— 1902, Undenvood — 1852, 
Gring — 1953. Mitcheil — 
1828, Cheevers — 1791, Se- 
letzky — 1728.

1854, K. 
Dėl paly- 
kaip įver-

KORESPONDENCIJOS
BROCKTON, MAS8U i Rinko namelį ir ruošdama ja- 

lietu- 
ku- 

buvo

(atkelta iš 6 pusi.)

BALFui, kuris rūpinasi mūsų 
nelaimingais tautiečiais. Ir 
kaip nebūsi patenkintas, jei 
pobūvyje turėjo progos susi
tikti prie stalo tie, kurie 
anksčiau susitikdavo po sun
kaus darbo fabrike prie nema
žiau sunkaus darbo Lietuvių 
Bakūžėje jei buvo sudaryta 
galimybė ne tik užkasti, bet 
dar rimtus klausimus pana
grinėti, išlyginti tuos reika
lus, kurie tokio išlyginimo 
vo reikalingi, o taip pat 
buvo užmirštas BALFas 
jo globojamais vargšais!

Šio pobūvio pasisekimas žy
mia dalim’ parėjo nuo senų 
veikėjų Šemetos. Baniulio ir 
kitų sumanumo, jiems talki
ninkavusių šeimininkių darbš
tumo.

Lietuvių Bakūžės taryba 
atlieka didelį darbą, išlaikyda
ma Brockton Fair plote lietu
viško stiliaus vidutiniško ūki

me kiekvienais metais 
vių ' tautodailės parodą, 
rioje pernai vykusiai 
pavaizduotas lietuvių tautos
naikinimas. J. V.

bu-
ne-
su

LDS 108-tos kp. svar
bus susirinkimas 

Worcester, Mass.
įvyks sausio 7 d., Aušros 

Vartų parapijos salėje tuoj po 
paskutinių šv. Mišių. 12 vai. 
Malonėkite gerb. nariai ir na
rės visi atsilankyti į susirin
kimą ir apsimokėti už laikraš- 

mus 
teik- 
ir ži- 
gauti

tį “Darbininką”, kuris 
lanko per ištisus metus, 
damas įdomių straipsnių 
nių. Prašome taipogi
LDS naujų narių arba naujų 
“Darbininkui” skaitytojų.

Šiame susirinkime bus ren
kama nauja valdyba ir svar
bių sumanymų. Kviečiame at
silankyti ir tremtinius ir pri
sirašyti prie Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos.

Juozas Glavickas, sekr.

DĖKOJIMAI “DARBININKO* 
KALENDORIAUS LEIDĖJAMS

Be leidžiamojo laikraščio “Darbininko”, kuris lanko ištisus 
metus kiekvieną jį skaitantį ėmėją, Naujų Metų proga, “Darbi
ninko” leidėju dar parūpina kiekvienus metus ir fnžų bei nau
dingą kiekvienam žmogui kalendorių, šiais — 1951 — metais 
juomi džiaugsis ne tik praktišku jo turiniu, kuris kasdien kal
ba į šeimos narius, bet ir puošniu paveikslu, kuris primena 
Jėzų Kristų bažnyčioje tarp daktarų - mokytojų, kurie Jo 
klausinėjo ir klausėsi.

Už šią nepaprastą dovaną jau spėjo atsidėkoti šie:

A. J. Namaksy, South Boston, Mass. ..
B. P. Šilkauskas. VVaterbury, Conn. — 
Mr. k Mrs. Norbut, Pittsburgh, Penna. 
Ignas Rakauskas, VVaterbury, Conn. ..
A. Paulauskas, Brockton, Mass...... *....
Mrs. Elizabeth Railo, E. Millinoeket, Me. 
Mrs. K. Markūnienė, VVorcester, Mass. . 
Geo. Makstela, Jewett City, Conn. 
Jonas Mikatavage, Minersville, Pa.
J. Jasas, So. Boston, Mass. ----
L. Walkovieh, Hudson, Mass. ... 
Mr. K. Banevičius, Dracut, Mass. 
Bladis Waitkus, Waterbury, Conn. .. 
Mrs. D. Kaczenas, W. Lynn, Mass. ..
D. Rovas, Rochester, N. Y................
Jonas Yusbaines, Johnson City, N. Y. . 
Alexander Sadauskas, Northampton, Mass 
Mrs. Mary Matulis, Minersville, Pa. .. 
J. Kleponis, So. Boston, Mass................
Montello Baking Co., Brockton, Mass. .. 
Marijona žurolienė, Dorchester, Mass. 
F. Grendal, So. Boston, Mass........... ....
Marijona Marmotienė, So. Boston __
Jonas Kesys, Dorchester, Mass. ____
William Neveras, So. Boston, Mass.........
S. Mariošius, Springfield, Mass. _______
Andriejus Sabaliauskas, Rumford, Maine 
John Repshis, M. D. Dorchester, Mass. . 
Rev. Geo. A. Poskauskas, Chicago, III. . 
Antose Juknevičienė, Stoughton, Mass. . 
Jonas Karys, Bridgeport, Conn...... ..
Joseph Rutkauskas, Brockton, Mass.
M. Jablonskas, Norwood, Mass.........
Peter Kauklys, East Hartford, Conn, 
Simon Paplausky, Medford, Mass. .. 
Karolis Jankūnas, So. Boston, Mass. . 
Antanas Šidlauskas, Brockton, Mass. . 
Anthony Stulpinas, Waterbury, Conn. 
Michaei J. Lukis, No. Weymouth, Mass.
B. G. Sykes, Nonvood, Mass........ —.
S. Mariks, Chester, Pa.____ .'._____
Mrs. P. Babravičius, Nonvood, Mass 
Ona Stelmokienė, 'Rumford, Maine
E. Tamošiūnienė, Athol, Mass........
Juozapas Zavadskas, Havertūll, Mass. 
Marle Sams, Worcester, Mass...... .......
J. Kudrevičius, South Boston, Mass. ..
J. Yerusevičius, Lavzrence, Mass.,____
Uršula Abračinskas, Brockton, Mass. .. 
Kazimieras Paliulis, Athol, Mass.........
Mrs. P. A. Dennis, Manchester, N. H. 
Andrius Salnauskas, Waterbury, Conn.
K. Pranulis, Waterbury, Conn. -------
George Lapinskas, Worcester, Mass. - 
Mrs. A. Kankcl, Waterbury, Conn. ... 
Mrs. Margaret Arzulaitis, Scranton, Pa. 
Mary Stulpinas, Cambridge, Mass. 
S. J. Panilaitis VVaterbury, Conn. 
Mrs. M. Mikutis, Cicero, III. _ ...
A. Rezgevičius, South Boston, Mass. . 
Vincent Vengraitis, Lynn, Mass. __
Diksienė, So. Boston, Mass........ .......
E. Vaicekauskienė, Cleveland, Ohio 
Stasys Lemartas Detroit, Mich........
Mr. & Mrs. A. Saveikis, S. B........—
Mrs. Heien Stadalnick, Norwood, Mass.

Amerikos lietuvių - darbo žmonių daugiausia yra skaitomas 
jau 36-sius metus leidžiamas

DARBININKAS
išeinąs du kartus į savaitę ir tuo atžvilgiu vienintelis toks lietuvių laikraštis 

Amerikoje t
DARBININKAS duoda naujausias ir svarbiausias žinias iš Amerikos gyvenimo, lietu

vių kolonijų, pavergtosios Lietuvos, tremties ir viso pasaulio įvykių.
DARBININKAS patiekia įdomių straipsptų politiniais, kultūriniais ir religiniais klau- 

, - — Simais, nes turi gausiai bendradarbių Amerikos ir Europoje.
DARBftNINKAS-H plačiai informuoja apie člarbininkų gyvenimą ir jų rūpesčius. 
DARBININKAS yra gausiai iliustruojamas pasaulio įvykių ir Amerikos lietuvių gyve- 

•' : * - nimo vaizdais.
ė .“Darbininką”, vienintelį katalikišką laikraštį, skiriamą darbo žmo- 
nems. ** ' / .

i Nelikime ir kitais metais be “Darbininko”, kuris po Naujų Metų bus dar labiau patobu
lintas. Paraginkime ir kitus užsiprenumeruoti.

i Prenumerata metams tiktai $5. Užsienyje —$5.50. • i » . .
Adresas: 366 Broadvvay, So. BosUur 27, Mass. f

(VAITOS-SKELBIMAI

nes. 80 8-3729 SO 8-4618

Lithuanian Furnitūra Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Locai & Long 

Dlstance 
Moving

326 - 328 W. Broadway
So. Boston, Mass.

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Tel. 6-1944
Room 206

207 P .ARK BUILDING 
Worcester, Mass.

275 Main St, Webster, Mass.

t

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

■ 409 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SO 8-0918
Res. 37 Oriole Street,

WEST ROXBURY, MASS
Tel. PA — 7-1233-W
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TREJANKA

i
ii

Mūsų Trejanka yra 
pasaulinė Trejan
ka. Mūsų Trejan- 
kos šaknis, žievės, 
sėklos, lapai ir kiti 
dalykai surinkti 
nuo saulės tekėji- 

saulės nusileidimo. Ja- 
pirmučiausia saulė te 

ka ir mūsų Trejanka prasideda 
iš Japonijos, Kinijos, Indo-Ki- 
nijos, iš Persijos, iš Egypto 
Prancūzijos, Ispanijos, Vakarų 
Indijos, Pietų Amerikos, Cen- 
tralinės Amerikos, Mexicos, 
Šiaurės Amerikos, Canados 
ir čia saulė leidžias, (merk Tre- 
janką į ruginę ir gerk po čer- 
kutę viso pasaulio gerą mišinį. 
75 už pokelį. Prisiunčiam į 
sų namus.

ALEAANDER’S CO.
414 W. Broadvvay 

South Boston 27, Mass.

<0

J”

NAMŲ SAVININKAMS
SO 8-4476

ii

!

(Bus daugiau)

•V. JONO EV. B L. PAėALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

mo ligi 
ponijoje

Dr.' Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius.

534 E. Broadtvay, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

M

Tel. SO 8-2805

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

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadway
So. Boston, Mass.

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

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

Bostono ofisas, 409 Broadvvay,
room 4 nuo 5-7 vakarais.

AUTOMATIC LAUHDRY
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums
kai bematant išskalbsime

gerai ir pigiai.
South Boston, Mass.
396 W. Broaduay,

Lietuvis Charles J. Kay, sav.

ii

Draugijų Valdybų Adresai

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

A -

»
GRABORIAI

Į S. Barasevičius ir Sūnus
I Funeral Home

254 W. Broadway
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Dieną, ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

Mes namus taisome, penti- 
name iš lauko ir vidaus; tai
some stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli i 
kaip didelis ar mažas dar 
Reikale parašykite atvyrutę 
arba telefonuokite: John Pet
rus, 131 Pond St., Randolph 
Mass. Tel. RA 6-1177-J. So.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLJC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3960

VYTAUTAS YAKAVONIS
runeral Homeruneral Home

741 No. Main St
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną Ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

741 No. Main St
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį
Koplyčia Šermenims Dykai

Tel. Brockton 8-1580

WAITKUS
Funeral

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

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

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir

toniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
RO GLOBA MOTI N08 ŠVČ.

PlrmintaM — Eva Marksien*,
625 E. 8th 8L, So. Boston. Mass. 

TeL SOuth Boaton 8-1298. 
Vtee-Plrminink*—B. Gailiūnienė.

8 Wtafleld SL, So. Boston, Mass. 
Prot Raft. — Stela Overkienė.

555 E. 6U1 St., So. Boston, Mass. 
Finansų Rašt. — B. COnlenė,

409 Broadvay, So. Boston, Mass. 
Tel. So-8-0948.

Iždininkė — Ona Šiauria,
51 Tampa St, Mattapan. Masa. 

Tvarkdarė — M. Matejoškienė, 
866 E. 5th St, So. Boston, Mass. 

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

Ozauglja savo suairlnklnius laiko kas 
|| antrą antradienį mėnesio, 7:30

I vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
I SsvSMh St, So. Boston. Mass. 
'Visais draugijos reikalai? kreipkitės 

PM protokolų InlnliĮ

v.

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

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

Protokolų Rast — Kazys Rusteika 
206 L St, So. Boston, Mass.

Fln. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sbrth St, So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
699 E. Seventh St, S. Boston, Mass

Maršalka — Jonas Zalkis,
22 Beethoven St, Roxbury, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio,

2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 
492 E. 7th 8t, So. Boston, Mass i 
Visais draugijos reikalais kreipki-! 

>tėa pas protokolų ražtuuuka.

Home
197 W’ebster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434.

WAITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas

F a. tarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

ZALETSKAS
Funeral Home

564 East Broadway 
South Boston, Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną Ir naktį.
Koplyčia šermenims dykaL 

NOTARY PUBLIC
. Tel. SO 8-0815 

SOuth Boston 8-2609

I

W. J. Chishohn
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St, 

PROVIDENCE, R. L 
Telephone. 

Ofiso: Derter lu62 
Namų; PI. 6236
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AMtRIKOS UITOVrtk DARBININKU

ĮSIEMS NEPILIEČIAMS ŽINOTINA

Gubem. Paul A. Dever
Kalėdų švenčių ir Naujųjų 

Metų proga prisiuntė “Darbi
ninkui” sveikinimą. Nuošir
džiai dėkojame.

Taip pat nuoširdžiai dėkoja
me “Darbininko” bičiuliams, 
bendradarbiams, skaitytojams 
ir rėmėjams, mus gausiai 
sveikinusiems švenčių proga.

Visi svetimšaliai, kurie dar 
nėra Jungtinių Amerikos 
Valstybių piliečiai, kiekvienais 
metais iki sausio 10 dienos 
privalo pranešti savo adresą 
Imigracijos ir Natūralizacijos 
komisijonieriui. Pra
nešimas turi būti atliktas ant 
specialaus blanko (Form 
1-53), kuris gaunamas pašto 
įstaigose pareikalavus “Alien 
Registration Form”. Be to, 
kiekvieną, kartą pakeitus gy
venamąją vietą, tuojau reikia

metų nuo atvykimo.
Ta pačia proga Lietuvos Ge

neralinis Konsulatas New 
Yorke prašo jam pranešti sa
vo adresus visų tų lietuvių, 
kurie č.ar iki šiol to nėra pa
darę. Pranešant reikia nuro
dyti gimimo datą, vietą, atvy
kimo datą, laivo vardą ir da
bartinį adresą. Tie, kurie jau 
yra tokį pranešimą anksčiau 
padarę, prašomi pranešti tik 
naują adresą, jc-; yra pakeitę 
gyvenamąją vietą.

I

*• ' L' • - __

Sgt. Harry L. Ogg, sužeistas Korėjos kare, Kalėdų 
šventes praleido savo šeimoje (Venice, Cal.).

8

Rinkimuose dalyvavo 
656 nartai

Gruodžio 21 d. įvyko di
džiausios So. Bostone draugi
jos — Lietuvių Piliečių susi-- 
rinkimas. Perrinko naujiems 
metams valdybą, į kurią įėjo: 
pirm. adv. Jonas J. Grigalius, 
vice-pirm. A. J. Namaksy, 
sekr. adv. Antanas J. Young, 
fin. sekr. Adomas W. Druz- 
dis, ižd. A. J. Chaplik, maršal
ka Feliksas Grendalis. Direk
toriais išrinkti: Albinas Ne- 
viera, Juozas Lekys, Stasys 
Mockus, Dr. A. L. Kapochy, 
Juozas Arlauskas, Feliksas A. 
Zaleskas ir Povilas J. Lape
nas. Pastarasis vedė smarkią 
agitaciją per radiją ir lape
liais. tačiau nelaimėjo. Prie 
tos “smarkios” agitacijos pri
sidėjo ir A. Chaplik. Dabar ir 
vienam ir kitam tenka dirbti 
su priešingu “šleitu”. Demo
kratija. Gal būt ir vienas ir 
kitas prisitaikys. Naujai val
dybai linkime solidarumo.

30 metų tarnyboje
Mykolas Balukonis, gyv. 70 

Train St, ir Andrius J. Rus- 
sell, gyv. 19 S. Monroe St., 
Dorchester, išdirbo po 30 me
tų be pertraukos Hunt-Spiller 
Manufacturing bendrovėj. So. 
Bostone. Bendrovės vadovybė 
už darbingumą ir lojalumą 
abiem darbininkam lietuviam 
įteikė auksinę trisdešimties 
metų tarnybos sagutę, daly
vaujant A. J. Edgar, vice 
pirm, ir generaliam vedėjui, 
ir kitiems bendrovės viršinin
kams.

Mykolas Balukonis pradėjo 
dirbti Hunt - Spiller įstaigoje 
1920 m. turėdamas 5 metų 
patyrimą liejyklos darbe. An
drius J. Russell, kuris pradė
jo dirbti kaipo liejyklos dar
bininkas. 1949 m. tapo keltu
vo (crane) vairuotoju.

Šv. Vardo Draugijos 
nariams

Pirmasis sekmadienis po 
Naujų Metų — sausio mėn. 7 
d. yra Jėzaus Vardo ir Šv. 
Šeimos šventė. Visi Šv. Vardo 
Draugijos nariai kviečiami su
sirinkti pamaldoms 8:00 vai. 
ryto. Prašoma taip pat, kas 
tik gali, ateiti su visa savo 
šeima ir drauge priimti Ko
muniją. Susirinkimo po pa
maldų nebus.

Po pietų 2:15 vai. visi vyrai 
renkasi prie šv. Petro bažny
čios, o iš čia išsirikiavę eina į 
Šv. Augustino bažnyčią daly
vauti metinėse Šv. Vardo pa
maldose. Svarbu, kad visi lie
tuviai vyrai gausiai dalyvautų 
ir gražiai, vieningai pasirody
tų.

K u n. A. Kontautas.

pranešti naują adresą įstaigai, 
kuriam tikslui blankai taipgi 
gaunami pašte. Pažymėtina, 
kad tokius metinius praneši
mus ir adresų pakeitimus tu
ri daryti ne tik naujai atvy
kusieji, bet visi, kurie dar 
nėra J. A. Valstybių pilie
čiais. nežiūrint kiek metų jie 
čia bebūtų išgyvenę.

Nuo tokių pranešimų yra 
laisvi tiktai svetimų valstybių 
diplomatinio ir konsularinio 
korpuso nariai.

Pažymėtina, kad pusmeti
niai pranešimai Tremtinių Ko
misijai Vašingtone (Displaced 
Persons Commission, Wash- 
ington, D. C.) privalo būti da
romi savo keliu laike dviejų

Bilietų į koncertą, 
įvykstantį Brocktone š. m. 

sausio mėn. 14 d. 3 vai. po 
pietų Jėzaus Nukryžiuotojo 
Seserų 25 metų jubiliejui už
baigti galima gauti “Darbinin
ko” administracijoje, Šv. Pet
ro lietuvių parapijos kleboni
joje, pas seseles mokytojas ir 
pas platintojus. Koncerto pro
gramą išpildys solistė Iz. Mo- 
tekaitienė, solistas St. Liepas 
ir Šv. Petro parapijos choras, 
diriguojamas muz. Jer. Ka
činsko.

Krikštai
Gruodžio 17 d. buvo pa

krikštyta Ona Zofija duktė 
Jokūbo ir Amelės (Vengrai- 
tės) Ambrožų, gyv. 267 Silver 
Street.

Gruodžio 31 d., buvo pa
krikštytas Povilas Henrikas, 
sūnus Adomo Juozapo ir Ur
šulės (Sidabraitės) Aleksiūnų, 
gyv. 173 M. St.; Pamela - 
Maria, duktė Jokūbo Vlado ir 
Konstancijos (Aukštikalny
tės) Ambrozų, gyv. 267 Silver 
Street.

Vestuvės
Švenčių proga susituokė 

šios poros.
Gruodžio 25 d. kun. Myko

las Vembrė, iš Stoughtono 
sujungė Moterystės ryšiu, 
tremtinius, buvusius savo pa
rapijiečius. Joną Čerešką, 
gyv. 63 G St.. su Aleksandra 
Lemaniene (Navikaite), gyv. 
640 St.

Gruodžio 27 d. kun. Alber
tas Kontautas prirengė ir su
teikė Moterystės sakramentą 
savo pusbroliui kareiviui Jo
nui P. Valiui, gyv*. 37 Old 
Harbor St.. su Elzbieta Mar- 
cau. iš Mt. Vemon. N. Y.

Gruodžio 31 d., kun. Alber
tas Abračinskas sujungė savo 
draugą Stasį L. Drevinską, 
gyv. 8 Douglas St., su Aldona 
Olga Maliukaite, gyv. 253 
Gold St.

VADOVĖLIS JAUNIEMS PIANISTAMS

Primenama, kad Lietuvos 
įstatymai įpareigoja užsienyje 
gyvenančius Lietuvos pilie
čius pranešti savo adresus ar
timiausiam konsulatui. Lietu
viai ne Lietuvos piliečiai adre
sus praneša savo nuožiūra.

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Adv. A. O. Shallna,
Lietuvos konsulas Bostone, 

šventėms su savo žmona buvo 
išvykęs į Pocono Mountains, 
Penna. Grįžo antradienio rytą, 
sausio 2 d.

Baltijos - Amerikės 
Draugijos

metinis susirinkimas įvyks 
sausio 6 d. (šeštadienį) 190 
Beacon St. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Programoje metiniai 
pranešimai ir meninė dalis. Iš 
lietuvių meninėje programoje 
dalyvaują sol. Valerija Bar- 
mienė ir muz. J. Gaubas.

Buvo parvykusi 
šventėms

Muzikos mokytoja p-lė Alice 
Plevokas, kuri dabar mokyto
jauja Deer Isle, Me., aukštes
nio je mokykloj (High School) 
ir yra tos mokyklos muzikos 
superviser, Kalėdų šventėms 
buvo parvykusi pas savo tėve
lius Kazimierą ir Moniką Ple- 
vokus, gyv. 521 East 8th St., 
So. Bostone.

Panelė Al. Plevokaitė yra 
vytė, pernai baigusi Bostono 
Konservatoriją. Priklausė šv. 
Petro liet, parapijos chorui ir 
dažnai pasireikšdavo kaipo 
smuikininkė vietiniuose paren
gimuose. Taipgi buvo, veikli 
Tautinių šokių grupės narė.

Mirė
Gruodžio 28 d., staiga mirė 

širdies liga Antanas Grodis, 
36 metų. Jis gimęs ir augęs 
So. Bostone. Paliko motiną 
Barborą (Banžaitę), keturias 
seseris ir du broliu. Iškilmin
gai palaidotas, iš Šv. Petro 
parapijos bažnyčios, sausio 
2 dieną. Naujos Kalvarijos 
kapuose.

Miesto ligoninėje porą metų 
sirgęs mirė Petras Gabriūnas, 
74 m., gyvenęs 1 Harrison 
Park. Dorchester, Mass. Ki
lęs iš Saločių parapijos. Ame
rikoje pragyveno 45 metus. 
Paliko žmoną Magdaleną (Ku
činskaitę) ir dukterį Oną ad
vokato Kazio Kalinausko žmo
ną. Buvo iškilmingai palaido
tas sausio 2 d. 10 v. r. iš šv. 
Petro parapijos bažnyčios.

Sausio 2 d. staiga širdies li
ga mirė Pranas Steckis, 50 
metų, gyv*. 465 E. 8th. Kilęs 
iš Žemaitijos. Buvo atvežtas į 
šį kraštą dviejų metų. Paliko 
žmoną Mikaliną, tris sūnus, 
dukterį, tėvus, du brolių ir

Lituanistikos Mokyklos Eglutė
pusės turėtų teikti daugiau 
moralinės ir m_ terialinės pa
ramos. Padėkime tiems, ku
rie nepaisydami sunkenybių 
energingai eina savo pašauki
mo keliu patys, kartu auklė
dami ir mūsų jaunimą. Tik 
pasiryžėliai, nepaisydami var
go, pajėgia nugalėti susmul
kėjimą.

Protarpiais gražiai dekla
mavo p. H. Kačinsko pareng
ti mokiniai.

Lituanistikos Mokyklos Ka
lėdų Eglutė buvo 1950 m. 
gruodžio 30 d. 3 v. p.p. para
pijos salėje.

Pirmiausia prie gražiai pa
puoštos eglutės mokiniai pa
giedojo pora kalėdinių gies
mių ir dainų.

Paskui moksleiviai ateitinin
kai suvaidino dviejų paveiks
lų “Prakartėlę”, su piemenė
liais nykštukais, vilku, zuikiu, 
angelais ir šv. Šeima. Gražiai 
įterptas Tremtinio Motinos, 
Partizano maldos ir Sibiro 
tremtinių sielvartos skundas 
ne vienam ir suaugusiam žiū
rovui išspaudė ašarą. Vaizde
lis inscenizuotas tikrai įspū
dingai. Daug sumanumo pa
rodė ir darbo įdėjo p. S. Lei- 
manienė su savo talkininkais 
p.p. 
kaitė 
ži ir 
džiai

P.
kienč, talkininkaujama
Gaubo, pirmą kartą išleido į 
sceną savo jaunąsias baleto 
mokines (jos kartu ir L. mo
kyklą lanko).
mokykla dirba palyginti dar 
neilgas laikas, 
labai gražūs: mergaitės gerai 
jaučia ritmą, šoka grakščiai 
ir lanksčiai. Pažymėtinas ka
ralaičių ir raganos šokis. Lin
kime, kad tėvai siųstų dau
giau vaikų į šią baleto 
kyklą, kur
galėtų juos išugdyti 
šokėjais; visuomenė ir iš savo

dova- 
Kalė- 
atvy- 
sene-

Kulbokiene, O. Šidlaus- 
ir O. Vaitkevičium. Ma- 
dideli žiūrovai už tai di- 
dėkingi.
Babuškinaitė - Vasiliaus- 

p. J.

Nors baleto

bet rezultatai

mo-
p. Babuškinaitė 

rimtais

apie kurį buvo rašyta kalė
diniame "Darbininko" nume
ryje (komp. J. Kačinsko re
cenzija), galima gauti “Dar
bininkei” administracijoje ar
ba pas autorių: Vyt. Kerbelis,

Virrey Mėlio 1940, Buenos 
Aires. Argentina. Knyga api
ma 32 prieinamu stiliumi pa
rašytas lietuvių liaudies dai
nas pianui. Kaina $2.—

keturias seseris. Pašarvotas 
pas laidotuvių direktorių Juo
zą Kasparą, 187 Dorchester 
St. Laidojamas sausio 5 d.. 9 
v. r. Šv. Mykolo kapuose.

Melskimės už mirusius.

Po padavimo apie Kalėdų 
Senelį (ryškiai papasakojo 
Skudzinskaitė) didžiulį 
nų maišą įvilko į sceną 
dų Senelis, kaip sakėsi, 
kęs net iš Lietuvos. Tas
lis — p. S. Santvaras — buvo 
iškalbingas. Vaikai klausėsi 
net išsižioję, o suaugusieji 
pritariamai lingavo galvomis, 
matydami savo mažyčius, ap- 
spitusius tą geraširdį lietuviš
ką senelį.

Eglutės skelbimus nupiešė 
dail. J. Tričys ir kiti. Turtin
gą, dovanų paskirstymą suor
ganizavo p. Baltienė ir p. Dr. 
Giedraitis. Skaniai bufete sve
čius vaišino p.p. Vaitkevičius, 
Gardikienė, Valatkienė ir kiti. 
Šiaip daug padėjo p.p. Kapo- 
čiai, Manomaitienė ir Mockie
nė..

Nauji metai ir seni lapai
• Apie žmogų negalima pasakyti to, ką lietuviai sako apie, 

naujuosius metus: “Nauji metai — nauji lapai”. Pavasaris me
džių lapus išželdo, ruduo juos. nudrasko. Ir taip būva kiekvie
nais metais.

Tuo tarpu žmogui esti tiktai vienas pavasaris ir vienas 
ruduo. Kiek metų jis begyventų, dažniausia dengiasi tuo pačiu 
savo dvasios apdaru: jaunystės pavasaryje subrandintomis pa
žiūromis į gyvenimą ir įgytais papročiais. Veltui jis lauktų ko 
naujo iš kalendorinių metų: be paties žmogaus pastangų nie
kas nepasikeis. Kaip buvo anksčiau, taip bus ir vėliau, jei kuri 
užėjusi audra staiga neišblokš jo iš gyvenimo vagos. Tačiau ir 
tos vidinės audros kyla iš pačių dvasios gelmių, o ne iš naujų 
metų lemties ar nelemties.

• Vienas kunigas neseniai man štai ką papasakojo. Jis tu
rėjo iaunu dienu mokslo draugą, kuris nukrypo netiesiu keliu 
kuriais tai senais ar naujais metais. Paklaustas, kaip tai galė- 
io atsitikti, tas visai nuoširdžiai prisipažino. “Va. taip užėjo 
kartą audra, tokia kaip rudenį. Žinote, kaip ji medžius apdras
ko ir lapus suveja į visus pašalius. Kaikurie nukrinta ir į pur
viną patvorį. Man teko prilipti prie tokios balos. Dangui prasi- 
blaivius, apsidairiau ir nusigandau ten pakliuvęs, bet pasikelti 
jau nebeįstengiu”.

Jis vėliau buvo žinomas Lietuvoje komunistas, pačiu bol
ševikų dėl kažkokio nukrypimo sušaudytas. Rasi, dar bandė 
keltis, kaip prilipęs prie žemės lapas, praeivio kojos užkaby
tas. Deja, pavasaris jam buvo tik vienas ir ruduo — taip pat 
tik vienas. Kuriais tai metais buvo, senais ar naujais, nesvar
bu. Kalendorius esmės nekeičia.

• Esmė yra ta, kad vidinės audros žmones aplanko kiek
vienais metais, jei ne kiekvieną dieną. Iš to susidaro metai ir 
gyvenimas. Vieni palūžta, kiti atsilaiko. Kas atsilaiko, remiasi 
ne vien savo jėgomis, o tuo, kuo jis tiki ir kas yra aukščiau už 
žmogaus, kas valdo ir žmones ir laiką. Jei kam tikėjimo pri
stinga, veltui jis tikėtų visokiais burtais ir linkėjimais, kad 
nauji metai atneš ką gero. Gerų bičiulių linkėjimai yra tik pa
skatinimas ištverti. Dirbti ir stengtis tenka pačiam.

• Naujieji metai gali pareikalauti labai daug ištvermės, 
daugiau negu visi praėjusieji. Bręstančios pasaulyje audros, 
jei jos susikaups šiais prasidedančiais metais, pradės purtyti 
net ir tuos, kurie mažiausiai to tikisi. Tokia nelaukta audra 
esti labai-pavojinga, kaip staiga kilęs vėsulas. Reikia turėti la
bai tvirtą dvasią, kad nenublokštų kur į patvorį. Iš ten jau 
sunku pasikelti ir dangui prasiblaivius. “Aš nusigandau ten 
pakliuvęs, bet pasikelti jau neįstengiu”. Tokių skundų ypač 
būna daug karo metu.

O naujieji metai mums tikros taikos nežada. s.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” 
platintojai, ,

iki 1951 m. birželio 1 d. su
rinkę daugiausia užsimokėju
sių naujų skaitytojų, 
vertingas dovanas:

1. Televizijos aparatą
150 dol.

2.
3. 

dol.
Ir

rinkę
meratų, bus apdovanoti.

gaus

arba

dol.Šaldytuvą arba 100
Radijo aparatą arba 50

visi kiti platintojai, su- 
didesnį skaičių prenu-

“Laiškų Lietuviams” kaina 
visur tik 1 dol. Adresas: 

“Laiškai Lietuviams” 
5541 So. Paulina St. 
Chicago 36, III. USA

■ Daugiau kaip 50,000 smul
kiųjų darbdavių Mass. valsty
bėje skaudžiausiai nukentės 
dėl pakeltų nedarbo mokesnių, 
būtent, prekybininkų, gydyto
jų, dentistų, advokatų ir kt., 
kurie samdo vieną ar daugiau 
darbininkų.

Naujųj'j 1951 Metų

Svečių tarpe, be tėvų, buvo 
parapinės mokyklos vedėja ir 
kitos seselės mokytojos, kun. 
Abračinskas, kun. Kontautas, 
p. Kalvaitis, p. Vasiliauskas, 
NCWC atstovas ir kiti.

CAMBRIDGE, MASS.
LDS N. A. Metinis 

Suvažiavimas
Sausio 7 d. 1 vai. po piet, 

kaip jau skelbiama, įvyksta 
svarbus ir reikšmingas Liet. 
Darbininkų Sąjungos metinis 
suvažiavimas. Tokie susibūri
mai yra svarbūs, reikšmingi 
ir daug atneša naudos. Šis 
suvažiavimas bus svarbus 
daugeliu atžvilgių. Prelegen
tai savo paskaitose palies ne
mažą svarbių klausimų. Ats
tovai turės progos išsireikšti Komiteto pirmininku yra Dr. Antanas L, Kapochy. Bus 
savo mintis bei nuomones. 
Kviečiama gausingai susirink
ti į šį Naujosios Anglijos aps
kričio (LDS) suvažiavimą.

Vietinis.

Kalėdų Diedukas mokyklos 
vaikučiams buvo gana duos- 
nus. Visus gausiai apdovanojo 
skaniais saldainiais. Pamokų 
mokykloje nebuvo 
džio 23 iki sausio

Kalėdų šventės 
mingai atšvęstos, 
tyje klebonas 
kaitis atnašavo šv. Mišias 
tretininkų intencija. Po Mišių 
tretininkams suteikė šv. Tėvo 
palaiminimą. Pamokslą pasa
kė kun. Pr. Aukštikalnis, S.J. 
Kitos mišios buvo laikomos 
kaip sekmadienį.

Kalėdose altoriai buvo ne
paprastai gražiai papuošti gy
vomis gėlėmis. Gražų įspūdį 
darė mišioms tarnaują berniu
kai, kurie giedodami Kalėdų 
giesmes, vi lurnakty įėjo į ne
apšviestą bažnyčią su rankose 
degančiomis žvakėmis. Vaiz
das priminė katakombas.

Nauji Metai
Naujų Metų dienos visos 

pamaldos buvo atlaikytos 
kaip sekmadienį. Žmonių buvo 
pilna bažnyčia. Kun. P. Aukš
tikalnis, S. J. pagelbėjo para
pijos kunigams.

Mirė
Prieš pa+ Kalėdas ligoninėje 

mirė Juozas Rimkus. Palaido
tas gruod? 26. su bažnyčios 
apeigomis. Jis.

Surum • Burum
nuo gruo- 

3 d.
buvo iškil- 
Vidumak-

kun. Pr. Juš- 
šv.

sausio 7 d. 
vai. per radijo stotį — 
kilocycles bus transliuo- 
apie brolį Joseph Dut- 
kuris iš pasišventimo

Avė Maria Valanda
Sekmadienį,

5:30 
1510 
jama 
ton,
slaugyti raupsuotas po Civili
nio Karo išvyko tuo tikslu į 
Moloku salas, kur labiausiai 
yra išplitusi baisioji raupsų 
liga-

Nuo praeito penktadienio 
Bostono armijos bazėje 
4 dienas savanoriškai įsi-

So.
per
rašė ir buvo pašaukti karo 
tarnybon ir oro laivynan 1073 
jaunuoliai.

Su Gražia Programa
SEKMADIENĮ, SAUSIO - JANUARY 7, 1951, 5 vai. vak

So. Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos Auditorijoje
368 W. Broadway (kampas E Street), So. Boston, Mass. 

Rengia So. Bostono lietuviai profesionalai ir biznieriai.

skanių užkandžių, graži ir įdomi programa. Gros Al Šakalys 
ir jo orkestras. Pelnas skiriamas Lietuvių Radijo Valandos 
programai, vedamai Antano F. Kneižio, paremti. Ši radijo 
programa transliuojama kiekvieną šeštadienį nuo 11 vai. 
iki 12 vidudienio iš WESX stoties, Salėm. Įžanga 75 centai.

Įžanga tik 75 centai.
Muzikas Mamertas Karbauskas iš Cambridge pakviestas 
sudaryti meninę programą.

RENGĖJAI KVIEČIA VISUS DALYVAUTI.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
Nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. 

WESX — 1230 kilocycles. Salėm, Mass.
dieną, 11 valandą rytą. Lietuvių 
Iš WESX radio stoties 
transliuojamos ’iaudies 
sveikinimai ir kalbos.

šeštadienį, sausio 6 
Radio Valandos programa, 
locycles. Salėm. Mass. bus 
zikoe kubiniai, pranešimai.

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

— 1230 ki- 
dainos. mv-

tai siųskite

UTHTANIAN RADIO HOUR
366 West Broadvray South Boston 27, Mass.

Telephojiai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrwood 7-1449


