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Daug ir gražių yra strai- j 

psnių tik ką išėjusiame į 
“Vyties” vasario mėn. nu-j 
mery. Ypač svarbi visiems 
lietuviams pamąstyti ten į 
iškelta mintis tinkamai Į 
paminėti lietuviškos kny
gos 400 metų sukaktį. 
Šiuo reikalu “Vytis” rašo' 
sekančiai:

“Tirštai apgyventame Euro-: 
pos kontinente nėra erdvės ma
žoms tautoms išaugti į gausin
gas, skaičiais ir medžiaga dide
les tautas. Jos gali tapti dide-' 
lėmis tik savo aukšta kultūra.. 
Iš šio taško žiūrint, lietuvių I 
tautai nėra didesnio jubilėjaus, j 
kaip jos pirmosios knygos iš-i 
skridimas pasaulin 1547 m. Ka- j 
raliaučiaus mieste, senovinėje • 
lietuvių - prūsų žemėje.

“Tai Mažvydo liuteroniškas, 
katekizmas. Tuo metu jau buvo 
daug protestonų ir Didžiojoje: 
Lietuvoje, bet ten jie lietuviškų, 
knygų dar nespausdino, spaus-i 
dino tik lenkiškas ir lotyniškas, j 
Ilgoką laiką Karaliaučius. Til-• 
žė ir Ragainė buvo nemenkais : 
centrais lietuviškos J 
Vilniuje Lietuviškos knygos !įįoms pasimelsti mūsų tautos Globėjui. Per penkerius 
pradėta spausdintu (daugiausia;šįmtmečius Šv. Kazimieras stovi mūsų tikybos ir tau- 
jėzuitų rašytos) 1595 m. jtybės sargyboje. Per tą ilgą istorijos laiką yra buvę

“Jei Dievas savo dienas skai- labai audringų momentų Lietuvos gyvenime. Vien su 
to šventųjų skaičium, tai kultu-Maskva buvo dvylika karų, neskaitant totorių ir šve- 
ringa tauta savo gyvenimą sve- dų puolimų. Maskvos kunigaikštystė, nusikračius to- 
ria savo minties kūryba— kny-i torių jungu, pradėjo smarkiai brautis į vakarus, t. y. 
gų gausumu ir gerumu. Mirs- į Lietuvos ir Latvijos sienas. Čia reikia pažymėti, kad 
tančios tautos ar jų dalys kny- totorius nugalėti maskoliams padėjo Lietuvos kuni
gų nebeleidžia. Kaip būtų gra- gaikščio Algirdo sūnūs. Bet Maskva tai Maskva. Šian- 
žu, kad Amerikos lietuviai at- dien ji smurtininke, smaugikė ir apgavikė, ne daug ką Paskyrė

Šv. Kazimiero vardas nukelia mūsų mintį į Lietu- 
jvą į gražiąją Vilniaus Katedrą, kur jo karstas yra ma- 

kultūros..tomas skaitlingoms meldžionių minioms, atvykstan- 
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Senatas Nubalsavo Sumažinti Rusija Remia Jung. Valstybių
Prezidento Biudžetą

I 
I

I
VVashington, D. C., vas. kompanijos prezidentu 

27 — J. V. Senatas 51 bal- nuo 1910 metų, 
su prieš 33 nubalsavo su- Levvis W. Douglas pa-, 
mažinti Prezidento Tru- skyrimas nustebino visus, 
mano 537,500,000,000 biu- nes jis dėl naujos dalybos 
džetą 1948 m. $1,500,000,- su Prezidentu Rooseveltu 
000. buvo nutraukęs ryšius.

Kaip žinoma, J. V. Ats- Paskirtasis yra priimtinas 
tovų Butas nubalsavo su- ir respublikonų 
mažinti biudžetą šešiais 
bilijonais dolerių.

Pažymėtina, kad Senate 
už sumažinimą balsavo 30 
demokratų ir 21 respubli
konas. o prieš balsavo 24 
respublikonai ir 9 demo
kratai.

Senatoriai, kurie balsa
vo už biudžeto sumažini
mą, aiškiai mato, kad to 
biudžeto negalima mažinti 
6 bilijonais dolerių, 
yra 
Butas, 
tautiniam 
Armijos ir Laivyno 
dų negalima mažinti.

Planų Japonijos Salų ^1 I •• •
--------------------------------------------------------

Truman Atsakė Į Bevmo 
Kaltinimus

■K

j

Į Lake Success, N. Y., vas. 
27 — Jung. Valstybės pa
reikalavo, kad Jungtinės 
Tautos pripažintų teisę 

| globoti Japonijos salas 
‘ nelaukiant tai- 

__________ > pasirašymo 
su Japonija.

Pradžioje Rusija tokiam 
__ ig. Valstybių reikalavi
mui priešinosi. Tačiau šio
mis dienomis Rusijos at-

buvo nutraukęs ryšius.

vadams J
Taigi neabejojama. ' kad'sekryorius..,Ęevi1n PaįaTkoš“sutarties
Senatas patvirtins paskir- "le"tc Pleiske, kad Pa-' . 1 1 lestinos nesusipratimams!

taikiai išspręsti pakenkė!ju*n 
Prezidento Trumano kai-1 
ba ir reikalavimas įleisti 
100,000 žydų į Palestiną. !stovas Gromyko pareiškė.

Prezidentas Truman at- kad Rusija Jung. Valsty- 
sakė į Bevino “nelaimingą bių planą remia. Gromyko 
ir klaidinantį” kaltinimą, pareiškė, kad Jung. Vals- 
Prezidento Trumano pa- tybės lošė nulemiančią ro- 
reiškimas spalių 4, 1946 lę pergalėje su Japonija,
m. buvo tik pakartojimas ir kad dabar Jung. Vals- 
Jung. Valstybių pareiški- tybės turi teisę globoti ja- 
mo, padaryto 1945 m. Pa
lestinos ir žydų imigraci-

Sugriuvo Panke Universi
teto Staiumrs

VVashington, D. C., vas.
Anglijos _ užsienio :pacifjke

I

La f ay et te, Ind. — Par- 
due Universiteto stadiu- 
man buvo susirinkę apie 
11,000 žmonių žiūrėti 

kaip rungtynių tarr> Bollma- 
nubalsavęs Atstovų kers ir VVisconsin ratelių., 

nes tai pakenktų Griuvo viršutinė Valerija, 
apsigynimui. Du žmonės užmušti ir 250 

išlai- sužeista. jos atžvilgiu.

Truman Paskyrė Douglas 
Ambasadorium Britanijai

Marshall Išvyks Į Maskvą 
Kovo 5

ponų salas Pacifike ne
laukiant taikos sutarties 
pasirašymo.

Tačiau Rusijos atstovas 
prie 

plano.

Prezidentas Truman nie
ko kito nenori, kaip tik, įteikė tris pataisas 
kad Palestinos problemos Jung. Valstybių 
būtų teisingai išspręstos, kurios yra nereikšmingos.

vas.
J. V. sekretorius gen.

j Rusija Apginkluoja Korėjiečius
i ___________

i VVashington, D. C., 
VVashington, D. C., vas. 27

27 — Prezidentas Truman Marshall kovo 5 d. išvyks
Lewis W. Doug- į Maskvą dalyvauti kon-

Kartu su sekr. Marsha-. 
ll’u vyksiąs ir J. F. Dulles,: 

, kuris bus

tautos ju- i kitoniškesnė buvo ir senovėj. Visa eilė carų: Jonas III, ^as’. buvusį biudžeto direk- ferencijoje.žymėtų šį didžiausį
bilėjų sudarydami knygos fon-iVasilius III, Jonas IV (Žiaurusis), Boris Godunov, Mi- 
dą ir išleisdami keletą svarbių; chail Feodorovič, Aleksie j Michailovič, Petras I — ~ 
veikalų, pačių reikalingiausių j visi beveik be paliovos brovėsi į Lietuvą, įeidami kar-4 
išblaškyti tautai. Nejaugi mes;tais arčiau, kartais toliau į jos sienas, bet vis turėdami 
būtume besarmačiai ir apsiri- akyse Baltijos jūrą, ant kurios kranto būtinai norėjo, 
botume tik keliais laikraštiniais Į įsigyti uostą prekybai su Europa. Pagaliau šiaurėje, į 
straipsneliais. Sukruskime. su- Suomijos pakrašty pasistatė sau sostinę Peterburgą, i

_ .5 * ___ _ 1 _ _. __ _ — — 1— _1  _____ "“4 ST _ Z 1 _ - "4 f") A- Z 4-siorganizuokime didžiausiai sa-ITai įvyko 1701 m. Tuo būdu, nuo 15-to iki 18-to šimt- 
vo šventei”. mečio ėjo nuolatinės kovos lietuvių su rusais.

torių, ambasadorium į. Di- 
jie dziąją Britaniją. u u
ar_ Į Paskirtasis jsra buvęs respublikonas,

Mutual Life Insurance patarėju.

I TRUMAN RAGINA KONGRESĄ 
ĮTRAUKTI AMERIKĄ Į TREM

TINIŲ ORGANIZACIJĄMūsų kraštui tie karai buvo labai žalingi. Keletą 
kartų maskviečiai buvo įsibrovę į Vilnių, išniekinę bei 
apiplėšę bažnyčias, net Šv. Kazimiero karstą buvo kaž- 

■ kur išgabenę, bet per Dievo Apvaizdos surėdymą, jis 
vėl buvo Vilniui grąžintas. Tad ne tik šiandien mes 

_ turime audringus mūsų tautai ir tikėjimui laikus. Bu- 
į vo dar didis protestantų ant Lietuvos užplūdimas. Pir- 
1 muoju protestantizmo antplūdžiu, 16-tame šimtmety- 
! je, atrodė, kad Liuterio ir Kalvino klaidatikystė įsivy-: 
j raus pastoviai visoj Lietuvoj. Ir jau buvo įsivyravus, 

bet Šv. Kazimieras buvo mūsų tikėjimo sargyboje. Jis 
įkvėpė uolumo dievobaimingai dvasiškijai, ypač Tė
vams Jėzuitams, kurie steigė Vilniuje katalikų moky
klas, pagamino lietuvišką pamokslą ir katekizmų ir 
taip karštai ir išmintingai dėstė katalikų tikėjimo' išvietintų « k„-

. įmoksią, kad protestantizmas Lietuvoj veikiai sutirpo. rįų apie du trečdaliai yra 
Tenka su džiaugsmu pabrėžti, kad ir Amerikoj ~ . . .. •

; gimusis Lietuvos jaunimas turi didį pamaldumą prie 
J IŠv. Kazimiero. Vyčiai jį skaito savo ypatingu Globėju, 
i!Prieš jo šventę suruošia trijų dienų rekolekcijas ar 
i į šiaip tinkamas pamaldas. Pačioj jo šventėj daug abie- 
J : jų lyčių jaunimo atlieka Velykinę išpažintį ir priima 

,Šv. Komuniją. Šv. Kazimiero gyvenimas kaip tik tinka 
* jaunimui sekti. Jis mirė jaunas — 25 metų — bet per 

Kunigų V ienybės Centro pir- trumpą laiką pasiekė heroišką visų dorybių laipsnį

Išleido Vieną Gražiausių 
Knygų- 

KRISTAUS SEKIMAS

t I

Kun. Pr. M. Juras

VVashington, D. C. — 
Prezidentas Trumanas ra
gina Kongresą įpareigoti 
įjung. Valstybes įeiti į 
Tarptautinę Tremtinių 
'Organizaciją. Tai padary
ti esą mūsų moralė atsa
komybė.

■ Prezidentas Trumanas 
pareiškė, kad Vokietijoje, 
Austrijoje ir Italijoje dar 
yra daugiau kaip 1,000.000 

i žmonių, iš ku-

i 
I

Jung. Valstybių priežiū
roje ir globoje.

Anglija Leis Indijai Nepri
klausomai Tvarkytis

merikiečiais Korėjoje ir 
tokiu būdu atstatyti vie
ningą, nepriklausomą Ko
rėją.

Šias žinias patvirtina 
Dr. Syngman Rhee, Pieti
nės Korėjos Demokratų 
Lygos vadas. Jis sako, 
kad amerikiečiai negali 
to daryti ką daro rusai, 
nes jie laikosi Maskvos su
tarties.

Dr. Rhee sako, kad Rusi
jos organizuojama ir ap- 

i į^eit. Gen. Hodge sako, ginkluojama armija yra 
kad Rusijos pareigūnai at- paruošiama 
sisako kooperuoti su A-1 Sovietų armiją.

VVashington, D. C. — 
Leit. Gen. John R. Hodge, 
Jung. Valstybių koman- 
dierius Korėjoje, grįžęs 
raportavo Prezid e n t u 1 
Trumanui. kad Rusija or
ganizuoja 500,000 korėjie
čių armiją šiaurinėje Ko
rėjoje. Rusai korėjiečius 
apginkluoja ir kariniai la
vina. Tokiais savo darbais 
rusai laužo Maskvos su
tartį tarp Jung. Valstybių 
ir Rusijos.

Leit.

Londonas
premieras Attlee pranešė 
parlamentui, kad valdžia 
yra nusiteikusi ištraukti 
savo kariuomenę iš Indi
jos iki 1948 m. ir leisti jai 
laisvai ir nepriklausomai 
tvarkyti savo krašto rei
kalus.

Toks Anglijos valdžios 
nusiteikimas nepatinka 
lordams.

įjungimui i

Angli jos i
Keturių Didžiųjų Atstovai Išsiskirstė 

Neparuošę Darbo Maskvos 
Konferencijai

Žmogžudžio Akis Gręžino 
Kunigui Regėjimą

Reno Kun. Edmund pagydyti sužeistas 
mininkas ir lietuviškos knygos į skaistybės, pasižeminimo, išsižadėjimo pasaulio gar- Boyle iš Pawtucket po savo paskutiniame 
mėgėjas, šiomis dienomis savo įr turtų, kantrybės, duosnumo pavargėliams, ypa- sunkios ir įdomios opera-įmente, prašė, kad 
lėšomis išleido šv. Tomo Kem- tįngO prje gvč Panelės pamaldumo, Kristaus kančios ei jos atgavo regėjimą. Bū- mirties jo akys butų pa- 
piečio KRISTAUS SEKIMAS - — - ---- “ -- -
knygą. Iš prancūzų kalbos ver- . 
tė O. Labanauskaitė; 424 Pusl ;Koks gražus pavyzdys jaunimui sekti!

Jau keli šimtai metų, kaip ši i 
knyga yra laikoma panašiausiai 
į Naująjį Testamentą. KRIS-j 
TAUS SEKIMAS knyga domi-: 
si. kartais, net netikintieji. Ji 
yra atvertusi prie Kristaus tūk
stančius žmonių. Ši knyga bet 
kam bus geriausia dovana. Li- 
goniams ir gyvenimo prislėg
tiesiems ji yra tikras paguodos 
ir stiprybės šaltinis.

Knygutė nedidelio — malda
knygės formato; stopriais juo
dais i---------- --------- -------
tik $2.00. Ją galite gauti “Dar- pusios mineralinės 
bininko” administracijoje, 366 gelmių medžiagos) i 
W. Broadway, So. Boston 27, liejo didelius plotus Žemės. į Todėl nestebėtina, kad taip da 
Mass. I Iš miestelių gyventojai nai pradedama mylėti.

kad

akis, 
testa- 
po jo

Londonas, Anglija — prieiti susitarimo ne tik 
Jung. Valstybių, Anglijos, dėl sutarčių projekto, bet 
Prancūzijos ir Rusijos už-.ir dėl taisyklių Maskvos 
sienių reikalų ministerių konferencijai, 
atstovai suvažiavo į Lon-* 
doną sausio 10 d. š. m. pa-| Paskutiniame posėdyje, 
ruošti Vokietijai ir Aus- kuris užsitęsė puspenktos 
trijai taikos sutarčių pro-.valandos, nutarė Maskvon 
jektus ir taipgi taisykles 
Maskvos 1 
kuri prasidės kovo 10 d.

Minėtų valstybių atsto
vai ginčijosi ir negalėjo

LL j siųsti keturis skirtingus 
konferencijai, raportus. Kiekvienos vals

tybės atstovai padarys sa- 
!vo pasiūlymus ir pasta- 
tbas.

Lietuvių Radio Programa
ŠEŠTADIENĮ, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX ,SALĖM, MASS.

apmąstymo ir tokios karštos Dievo meilės, kad kiau- damas 12 metų amžiaus naudota kunigo akies iš- 
ras naktis prie uždarytų bažnyčios durų išklūpodavo, prarado vienos akies re- gydymui. Dabar kun. Ed- 
---- - ...........................Ų K. gėjimą. Sulaukus 30 m. mund Boyle gali tęsti savo 

amžiaus, ir antroji akis pareigas, 
pradėjo silpnėti dėl perdi-, 
delio jos varginimo, ir Į 
taip susilpnėjo, kad net i 
nebegalėjo atlikti savo 
kunigo pareigų Šv. Tarno 
Katedroje, Pavvtucket. R. t 
Island.

1 Kun. Edmund Boyle po 
operacijos per 6 savaites! 
gulėjo ligoninėje. Jis pa
sveiko, nes tūlo žmogžu
džio geros akies dalys bu
vo panaudotos kunigo a- 
kies išgydymui.

Minėtas žmogžudys, su 
žinojęs apie gydytojų nau- Westover lauką* 
ją išradimą, kad galima pee Falls, Mass.

LAVA SUDARĖ PAVOJŲ 
ITALIJOS MIESTELIAMS

Gyventojai Bėga Nuo Ugniakalnio
Roma, Italija, vas. 27 — 

Iš Etna kalno išsiveržė la
va (Lava yra tai itališkas 
žodis ir reiškia iš ugnia-

buvo priversti bėgti į sau
gesnes vietas.

Šis Sicilijos ugniakalnis 
buvo ramus nuo 1928 me-

drabužio apdarais. Kaina kalnio išsiveržusios sutir- tų, kada sunaikino Masca-
žemės tį miestelį.
ir UZ- į Meilėje įdomu tik pradžia, i

.ž.

Išgelbėjo 11 Lakūnų 
Arktikoj

New York — Washing- 
tono gimimo dienoje susi
daužė Amerikos bomba- 
nešis B-29 šiaurvakarinė
je Greenlandijos smailu
moje. Tuojau buvo pasiųs
tas gelbėjimo lėktuvas, 
kuris sėkmingai nusileido 
ant ledyno.

I Visi 11 lakūnų išgelbė
ta ir jie sveiki parvežti į 

, Chico-

Šeštadienį, kovo 1 d.. 1:15 vai. po pietų įvyks Lie
tuvių Darbininkų Radio programa. Lietuviškos liau
dies dainos, muzika, pranešimai, žinios, sveikinimai, 
kalbos plauks oro bangomis į Jūsų namus iš WESX 
stoties. Salėm, per visą valandą.

METINIS RADIO KONCERTAS
Sekmadienį, gegužės-May 11 d., 3:30 vai. po pie

tų, JORDAN HALL, Boston, Mass.. įvyks šios radio 
programos metinis KONCERTAS. Dainuos įžymiausi 
artistė • dainininkė Polyna Stoska (Stoškaitė): pianu 
solo skambins art. Birutė Smetonienė. Kviečiame vi
sus iš anksto ruoštis į ši koncertą.

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORtvood 1449



Penktadienis, Vasario 28. 1947

■VAIRIOS ŽINIOS
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KARO DEPARTAMENTAS 
VERTINA BENDRO ŠALPOS 

FONDO VEIKLĄ

i 
i

Plėšikas Apiplėšė Lietu
vaitę Dainininkę

Bendrojo Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondo sei
mas spalių 18-19 d., tarp 
kitų nutarimų, buvo priė
męs Karo Departamentui 
adresuotą rezoliuciją, ku
rioje pasisakyta už išvie- 
tintų lietuvių teises, pa
reikštas didelis nepasiten
kinimas dėl įvairių suvar
žymų amerikiečių 
moję Vokietijos 
protestuota prieš 
mą lietuviams 
niams susirašinėti
viškai su savo artimai
siais Amerikoje ir pan.. ir 
prašyta Karo Departa
mento vadovybės užtik
rinti lietuviams tremti
niams kultūrines laisves, 
kuriomis naudojasi visa 
laisva žmonija.

Šiomis dienomis gautas 
į šią rezoliuciją toks atsa
kymas:

HEADQUARTERS 
U.S. FORCES. EUROPEAN 

THEATER
Office of the AC of S. G-5

valdo- 
zonoje, 
draudi- 
tremti- 

lietu-

—
Nevv York — Pereitą sa-į 

vaitę p. Birutė Ramoškai- 
; vakare iš savo; 

namų, susistabdė “taxi“ 
(samdomą automobilių) 
važiavimui į teatrą, kuria
me ji dainuoja ir šoka. Pa
sitaikė, kad juodukas vai
ruotojas buvo plėšikas ir 
jis važiavo vogtu taxi.

Pavažiavęs kiek, sustab
dė automobilių ir įšokęs į 
automobilio užpakalį puo
lė peiliu p. Ramoškaitę, jąi 
išniekinęs ir apiplėšęs, iš-' 
metė iš automobilio. Dai-Į 
nininkė Ramoškaitė paė- • 
mė automobilio numerį, ir! 
paskui policija surado,' 
kad tai buvo vogtas.

Vėiiau policija sugavo ir 
areštavo tą juoduką plėši
ką, Willie Thompson, 25 
m. amžiaus, kuris prisipa-

to confirm to the spirit of your tė. išėjus 
resolution whenever possible.

It is hoped that your organi- 
zation will continue to evince 
an interest in the welfare of 
these people until suitable 
homes can be found for them 
and I am sure that they will 
appreciate all moral and mate
rial aid which can be rendered 
by your organization. We 
should likę to mention that the 
uork of Rev. Dr. Joseph B. 
Končius has been most valuable 
to us in our contacts with the 
Lithuanian Displaced Persons.

Sincerely.
(signed) S. R. MICKELSEN

Colonel GSC
Assistant Chief of Staff, G-5

Pažymėtina, kad lietu
viams tremtiniams ameri
kiečių zonoje jau leista žinęs kaltu ir net pareiš-! 
susirašinėti lietuviškai ir kęs. kad jis yra padaręs į

DARBININKAS
PROFIOENT AT NEW HOBBY

i

i
i

Atnerican Red Cross Pboto 
Red Cross arts and skills instructors in military Jiospitals teach patients 
new skills which mav later prove remunerative to them. Here a livin; 

niodel poses for a class. Paintinz in oils has proved highly popular.

Veteranai Sukėlė Riaušes

Sužeidė 40 Žmonių - Viena Moteris 
Mirė Širdies Liga

Brusselis, Belgija, vas. trys milijonai katalikų,
kad jau Sa^ma laik- daugiau panašių nusikal-i'27 — Belgų sostinėje prie tačiau Anglijoje ir Wales

pasakęs parlamento namų susirin-raščius ir knygas ameri- timų. Juodukas 
kiečių zonon.

'Jeigu Turite Širdį — 
Duokite!'

policijai, kad jis nuo 1936 apje 50,000 nepatenkin-! 
m. buvo 10 kartų areštuo ‘
tas — 6 kartus Floridoj —
ir iš Floridos kalėjimo pa-įsįOvai SVarste valstybės

į tų veteranų ir sukėlė riau- 
!šes, kada parlamento at-

I

I

!
I

tik pustrečio milijono.

JOd&iajuA,

--------
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^nioAnjo.

23 January 1947 

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine.

19 West 44th Street
New York 18. New York
GEC 383.73
Gentlemen.

Your resolution of 19th Oc- 
tober 1946 pertaining to Lith
uanian Displaced Persons has 
been transmitted by the War 
Department to this headųuar- 
ters. General McNarney has re- 
ferred it to me for neeessary 
action. You may be assured of 
our continued sympathctic atti- 
tude.

The great interest your orga- 
nization has manifested in the 
uelfare of Displaced Persons in 
Europe. as expressed in your 
resolution. is appreciated. The 
l’nited Nations Displaced Per
sons deserve the sympathetic 
understanding and material aid
of all well - mear.ing free. Vajus prasidėjo 
peoples. and we shall endeavor 27 ir baigsis kovo 26.

ie youfMveIr A MMtr

GI VE
Toks yra Didžiojo Bos

tono Raudonoj Kryžiaus 
Fondo šūkis 1947 metų 
vajuje. Tokius posterius, 
kaip parodo viršuje, ma
tysite visoje apylinkėje 
laike vajaus.

Šiais metais Didžiojo 
Bostono Raudonojo Kry
žiaus kvota SI.280,000.
Tautinė 
krašte)

bėgęs, kur jis buvo nuteis
tas 10 metų už vagystę.

Lenkų Premjeras Iškviestas 
Į Maskvą

Kinijoje Katalikai Turi 
Radio Stotį

kvota
kvota (visame;
— S60.000.000.

vasario
i i I i iN. J. S. V. RĖMĖJŲ SEIMELIS

! Varšuva, Lenkija — Jo- 
sef Cyrankiewicz, naujas 
lenkų premieras, išvyko į 
Maskvą aptarimui politi
nių ir ekonominių santy
kių tarp Lenkijos ir Rusi-i 
jos.

Šio lenkų premiero išvy
kimas gali turėti ir kitą 
tikslą. Maskva gali parei
kalauti. kad Lenkijos sei
mas, kurį dominuoja ko
munistai, nutartų prašyti 
priimti Lenkiją į Rusijos 
respublikų šeimą, kaip ji 
yra padarius su Pabaltijo 
valstybėmis.v

biudžetą.
Daug langų išdaužė ir 

kitokių nuostolių padarė. 
Per 4 valandas intūžę ve
teranai kovėsi su žanda
rais.

Sužeista 40 žmonių. Sa
koma, kad tokių riaušių 
nėra buvę tame mieste per 
daugelį metų.

Nanking — “Sočiai Wel- 
fare”, katalikiškas dien
raštis savo nuosavybėje 
turi radio stotį, ir šį mo
dernišką įrankį naudoja 
tikėjimo platinime.

Antrasis Gavėnios Sekmadienis (Kovo 2 d.)
EVANGELIJA: Mato 17,1-9

Anuo metu: Jėzus pasiėmė su savim Petrą, Jokūbą ir jo bro
lį Joną ir užsivedė juos nuošaliai į aukštą kalną. Tenai jis atsimi
nė jų akivaizdoje: jo veidas sužibo kaip saulė, o jo drabužiai pasi
darė balti kaip sniegas. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, ku
riuodu kalbėjosi su juo. Atsiliepdamas Petras tarė Jėzui: Vieš
patie, mums čia gera būti; jei nori, padarykime čia tris padang
tes, vieną tau, vieną Mozei ir vieną Elijui. Dar jam tebekalbant, 
štai šviesus debesys apsiautė juos, ir štai balsas iš debesies sakė: 
šitas mano mylimasis Sūnus, kurį aš sau labai pamėgau; jo klau- 

i sykite. Tai išgirdę, mokytiniai parpuolė ant savo veido ir labai bi- 
-----  jojo. Bet Jėzus priėjo, juos palietė ir jiems tarė: Kelkitės ir nebi

jokite. Pakėlę savo akis, jie nieko daugiau nebematė, kaip tik vie
ną Jėzų.

Nužengiant jiems nuo kalno, Jėzus jiems įsakė, tardamas: 
Niekam nesakykite apie tą regėjimą, kolei žmogaus Sūnus nepri- 

; sikels iš numirusiųjų.

LEKCIJA: šv. Pot ilo Apaštalo laiško Tesalonikiečiams
(lTes.4,1-7)

Broliai: Mes prašome jus ir maldaujame Viešpatyje Jėzuje 
taip elgtis, kaip išmokote iš mūsų, kaip jums reikia elgtis ir pa
tikti Dievui, kad darytumėte daugiau pažangos. Nes jūs žinote, 
kokiuos Įsakymus aš jums daviau Viešpaties Jėzaus vardu. Nes 
ta yra Dievo valia, kad jūs būtumėte šventi, kad susilaikytumėte 
nuo paleistuvystės, kad kiekvienas mokėtų laikyti savo indą 
šventume ir pagarboje, nepasiduodamas gašliam geiduliui, kaip 
pagonys, kurie nepažįsta Dievo, ir kad nė vienas neskriaustų ir 
neapgaudinėtų savo brolio reikale; nes Viešpats yra visų tų daly
kų keršytojas, taip kaip mes jau sakėme ir liudijome. Nes Dievas 
nepašaukė mūsų į susitepimą, bet i šventumą, Kristuje Jėzuje, 
mūsų Viešpatyje.

Nuteisė VonPapen'ą
Niuremberg, Vokietija 

— Vokiečių “atnacinimo” 
teismas nuteisė von Pa- 

i'pen, buvusį Vokietijos į- 
__  i žymų diplomatą, 8 me- 

New York — Iš priežas-1tams . kalėjiman, neva už 
ties daugybės protestų! kriminališkus nusikalti- 
prieš šlykščią filmą, “Duel-mus’ karo metu.
in the Sun”, tos filmos lei-j Kaip žinoma, Sąjungi- 
dėjas turėjo padaryti net njnkų militaris teismas 
40 pakeitimų. Katalikai ir Niuremberge von Papen’ą 

, išteisino.

Protestais Privertė 
Pakeisti Filmą

KELKITĖS IR NEBIJOKITE
Tie draugiški Kristaus žodžiai nuo dieviško spindėjimo ap- 

stulbusiems Jo sekėjams yra padrąsinimas nenusiminti klystan
tiems ir ieškantiems, tačiau geros valios žmonėms.

Kur niekas negali paguosti, ten prie parblokštos sielos arti
nasi Kristus su tikėjimo ir vilties paguoda. Ne, nėra kitos tikres
nės paguodos dideliame žmonijos varge, kaip tiktai religija. Ji 
yra gyvenimo prasmė.

Atsakyti i klausimą: kam gyvename, labai svarbu, nes be 
atsakymo nėra gyvenimo. Savo gyvenimo “Išpažintyje” rašyto
jas Tolstojus pasisako, kaip jį gyvenimo prasmės klausimai var
gino. Skaitydamas tą veikalą kartu su autoriumi pats pradedi 
kankintis: Net didžiausio gerbūvio laiku staiga kyla klausimas: 
o kas iš viso to ? Jautresnieji tokiais atvejais net apie savižudybę 
galvoja.

Nauji Maisto Pakeliai 
Į Europą

kiti dori žmonės pareiškė 
griežtą protestą ir uždrau
dė geriems žmonėms lan
kyti ir žiūrėti tos filmos.

Filmos leidėjas, Seiznick, 
bandydamas pagerinti tą 
filmą, kvietė Martin Quig- 
ley, įžymų ir veiklų pašau- valdžia 
lionį kataliką ir laikrašti- pagal

Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų Vienuolyno Rėmėjų 
Seimelio rengimo pirmininku išrinktas kun. Pr. V. 
Strakauskas, Šv. Juozapo lietuvių parapijos, Lovvell, 
Mass.. klebonas. Jam bendradarbiaus kun. A. Abra- 
činskas.

MCSŲ LAIKAIS
Ieškoti gyvenimo prasmės ypač reikia mūsų laikais. Juk tas 

minčių ir papročių sąmyšis padaro žmogų tartum svaidomą fut
bolą. arba tartum tą. kuris neturėdamas į ką atsiremti, jaučia po 
savim lūžtantį tiltą. Juk taip lengva paklysti varguose, o dar la
biau “gėlėtuose šio gyvenimo takeliuose", kaip pastebi šventoji 
Lisieux karmelite.

Kaip pradėjus audrai siausti jūrininkai meta inkarą, taip 
mums kartais prireikia aiškaus ir stipraus sielos švyturio. Visi, 
kurie ramiai ir rinitai įsiklauso į savo prigimtį, pajunta šv. Au
gustino žodžių gilią tiesą: — Sutvėrei mus, Dieve, sau, ir nenu
rims mūsų širdįs, kol atsilsės Tavyje... kad žmogus tik Dievuje 
suranda savo gyvenimo džiaugsmą ir turini, tai matyti ir iš to, 
kad tie žmones ir tie laikai, kurie netenka Dievo, pasineria liūde
syje. O priešingai, kaip Tolstojus sako, ėmus Dievą tikėti, viskas 
atbunda gyvenimui ir džiaugsmui, tartum saulei pasirodžius.

NUO TABORO IK KALVARIJOS
Nuo Taboro trykštąs Kristaus dievybės spindėjimas, o iš 

Kalvarijos kryžiau;; Jo kraujo šaltinis, mums tapo naujo gyveni
mo aušra. Dievo veido šviesa mums nušvietė kelią. Ir tie, kurie 
šviesųjį kelią jau surado, yra šviesos vaikai.

Graikų Valdžia Paskelbė 
Amnestiją Nusikaltėliams
Athens, Graikija — Šio

mis dienomis Graikijos 
išleido dekretą, 

kurį dovanojamaD i! . * pagal alui auvčuiujčuuči

—- rau įninką į talką. Pagal jo pa-.bausmės visiems partiza- -AviS 2f6* i furimiic normiinna txq rlo _ ' —-_ ~ 1__ n • i____ -i et j

perative for American Re- 
mittances to Europe, Ine., 
praneša, kad nuo kovo 1 d. 
bus galima nupirkti ir 

įsiusti naujus maisto pa- 
Seimelis įvyks balandžio 20 d.. Cambridge. Mass. kelius net į vienuoliką Eu-

New Y ork, N. Y. ____ _
Comly French, CARE ge- 'tarimus permainos pada-i 
neralis vedėjas, the Coo-jrytos

* ■ “ * ■ , i

nams, kurie iki kovo 15 d. 
pasiduos valdžiai.

Seimelyj dalyvaus J. E. Arkivyskupas Richard J. Cu- ropos kraštų.
Nauji pakeliai turės 21.6 

svarą maisto, kuris turės 
daugiau kaip 40,000 kalo-

shing. D. 1).
Tėvas Strakauskas ir kun. Abračinskas yra ga

būs organizatoriai ir finansistai. Todėl niekas neabe
joja, kad Įvykstantis Seimelis bus gausus ir naudin-'rijų. Pakelių kaina $10.00. 
gas. I

I

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinitno planas.

Žuvo 178 Japonai
Komagavva, Japonija — 

Japonijos keleivinio trau
kinio keturi vagonai nušo
ko nuo bėgių, ir toje ne
laimėje užmušta 178 japo
nai ir sunkiai sužeista 350.

JUOKELIAI
i

Nieko Nesakė
Verutė nuėjo išpažinties ii’ su

grįžus džiaugdamasi pasakoja, 
savo draugei, kad kunigėlis toks 
malonus, jog jai nieko nesakė, 
tai yra nebarė, už jos nuodėmes.

— Tai visgi ko nors klausė, —
■ teiravosi draugė.

— Jis tik klausė: “Ar gailies
- Sakiau “Šure”.

_  prižadi pasitaisyti? — 
sakiau “Yes”.
— Ar daugiau nenusidėsi? — 

“prabočyk, tėveli, ne”.

Naujas Išradimas Fotogra 
fijy Gaminimui

X*X*%X%XSAXX%S%XXVVX*>.VXXXXVXXXXX%XXX.XNX%%X%X%%X%X%XX>
Užsakymus galite pa

duoti, kad CARE pakelius 
pristatytų į Austriją, Bel
giją, Čekoslovakiją, Pran
cūziją, Suomiją, Graikiją, 
Vengriją, Italiją, Norvegi
ją. Olandiją, Lenkiją, A- 
merikos, Britų ir Prancū
zų okupacines zonas Vo
kietijoje ir visame Berly
ne.

Taigi visi užsakymai, 
kurie bus paduoti prade
dant kovo 1 d. CARE cen
tre, 50 Broad St., Nevv 
York, N. Y., bus tuojau 
išpildyti ir nauji maisto

New York •
Land išrado fotografijos 
aparatą, kuriuo gali paga
minti fotografijas j vieną 
minutę.

— Edwin H. už nuodfcnes?— 
£r>tr>arva f i ir»c ' Ar prižadi

Gražiausių Liaudies Dainų

ž “VAI LEKITE DAINOS
ii 
? 
i; 
i! 
f!•L

;• 
į

Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da- £ 
bar turima mortgyčiu, mes su malonumu ir be jo-

ii 
i!*
i’ pakeliai pasiusti, 

ib 
f!
♦ ’

kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme' 
nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

CARE skyrius Bostone: 
Boston CARE Committee 

140 Clarendon Street 
Boston, Mass.

Tel KENmere 3987.

- Vėliausios sta- 
aiškiai nurodo

Įrodė
į gėrimų pardavyklą įėjo bū

rys linksmai nusiteikusių jū
reivių. Jie bendru balsu užpra
šo po makalą elio. Bet pardavė
jas pastebi, kad jų tarpe vienas 
yra dar nepilnametis. Tada a- 
nas “įtartasis” sako: “Gerai į- 
sižiūrėk tamsta į mano veidą, o 
pakeisi savo nuomonę”! Bet 
pardavėjas nuomonės nepakei
tė. Tada jūreivis pakėlė savo 
kepuraitę ir ten pasimatė plau
kų tik “vainikėlis”. Tas paten-

Daugiau Kataliką Afrikoje 
Negu Anglijoje

Roma 
tistikos
kad laike karo misijonie- 
riai Afrikoje sėkmingai 
darbavosi gyventojų tar
pe.

Britų Rytų ir Vakarų 
Afrikos kolonijose randa
si daugiau katalikų negu 
Anglijoje ir Wales sudėti
nai, būtent, Anglijos mi
nėtose ko'lo'u jose V ra arti kinu pardavėją ir pirkėją.

Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — malda
knygės formato. Labai paranku kišenėje nešioti.

Joje telpo 233 gražiausios dainos. Kaina 75c.
Užsakymus siųskite:

DARBININKAS i
366 West Broadway So. Boston 27, Mass.

Paruošė Kun. I. Dabryla 
Papildytą Rinkinį Išleido 

KUN. P. M. JURAS I
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published Semi-Weekly except holiday weeks, when issur-d weekly.
-------by-------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston. 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 

1103, Act of October 8, 1917, authorized on J ai y 12, 1918.

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ___________  $5.00
Domestic once per week yearly $3.00

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams .................... $5.00
Vieną kart savaitėje metams.... $3.00

Foreign yearly    .......... $5.50 Užsieny metams ........................ $5.50
Foreign once per week yearly $3.50 Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Ar Anglijai Žūt, Ar Būt? Da’is iš 150,000 išvietintų vaikų eina 
maisto Duppel išvietintų žmonių stovykloj Berlyne.Anglija sveika dingusi — ne tai bėdavoja, ne tai 

džiaugiasi kai kurie palinkę abejoti, ar britai pajėgs 
išbristi iš sunkios ekonominės ir politinės būklės. Ir 
patarėjų netrūksta, kad ji darytų tą, o vengtų kito, 
kad priprastų siauryt savo pasaulinės įtakos plotmę, 
kad susitaikytų su likimu, kurs jai matomai skiria 
antraeilinę vietą didžiųjų valstybių tarpe ir t.t. Patari
mus duoti lengva, lygiai kaip skelbti pranašystes, bet 
išsisukti iš susipainiojusios padėties ne taip jau leng
va. Britai patys puikiai žino, kas darytina, bet kad da
rytinieji dalykai nesidaro. Matomai tauta pailso ir su- 
negalėjo. Visas klausimas tame, ar Britanijos piliečių 
tik laikinis sunegalėjimas, ar pastovus susmukimas bei 
iš pašaknų supuvimas? Rodos, kad apie britų supuvi
mą kalbėti netenka. Tai patvari rasė, kuri gali ir smog
ti ir atlaikyti. O tai didelis pliusas. Nebereikalo lietu
vių patarlė byloja: ne tas vyras, kurs muša, bet kurs 
atlaiko. Mušantis kada nors pails, o atlaikąs kaip tik 
tada ir suduos lemiantį smūgį. Britai kaip nereik ge
riau tą įrodė kovoje su Hitleriu. Buvo juk momentas, 
kada jie tik vieni stojo prieš visą Hitlerio galią. Nepa
būgo. Kovėsi ir — laimėjo.

Bet — sakysite — britų nieks dabar nemuša. Ka
ras baigtas. Ko jiems susmukti? To klausimo nereikia 
nė aiškinti, į jį atsako bet kokios kovos ypatumas. Juk 
retai kuris atletas po sunkių rungtynių nesusmunka. 
Jį reikia vėdinti, aprūpinti vaistais sumuštas vietas, 
net gydytoją pašaukti ir, kas svarbiausia, duoti jam 
kūno ir minties poilsio. Gi britai po to baisaus karo po
ilsio .kaip ir neturi. Reikia ir toliau šaltis ir pusbadis į 
kentėti ir rūpintis, rūpintis... Daug dalykų jiems rūpi. 
Visų pirma gręsia pavojus imperijos subyrėjimo. Po 
kiekvieno svarbesnio karo britai visados ką nors pasi
griebdavo: tai kokią salą, tai strateginį punktą, tai ke- .Pacelli krikštynose daly- 
no buvusią koloniją. Dabar — kaip tik priešingai: rei-|vavo ir vienas šventas ku- 
kia atidavinėti. Tai Palestiną, tai Egiptą, tai Indiją.1 nigas, Jacobacci, kuris, 
Taip, Indiją, tą Britanijos karūnos brangiausįjį dei-,paėmęs kūdikį į savo ran- 
mantą... Na, su tų šalių grąžinimu dar gali visaip būti, kas ir žiūrėdamas pro lan- 

’ Jas grąžinti — kam? Joms pačioms duoti laisvę? La-.gą j Vatikano Kupolą, tar- 
bai gerai, tepamėgina pačios tvarkytis. Gi jei nemo
kės, kels riaušes, suirutę ir sudarys naują “galvos 
sopėjimą’’ pasauliui, tai suprantama, kad jos vėl pa
klius po Britanijos “mandatu’’ bei globa. Žinoma, ir 
“matuška” šiaurių meška gali panorėti panašaus man
dato, ypač ant Indijos. Bet ir į Egiptą ir Palestiną ji 
nespiautų. Tas tai ir sudaro didžiausią Britanijos rū
pestį. Atiduoti Indiją tai atiduoti, bet kam: indams ar 
bolševikams? Čia tai jau viso pasaulio galvosūkis, ne 
vien Britanijos.

Prie to prisideda didelis nerimas ir net, sakyčiau, 
sabotažas darbo srityje. Darbininkai nenori dirbti il
gesnių valandų, kaip jiems socialistų buvo iškovota. 
Dabar socialistai turi valdžią, ant jų pačių krinta atsa
komybė už krašto gerovę. Reikia atsistatyti iš karo 
griuvėsių, padvigubinti gyvenimo reikmenų gamybą, 
o čia darbininkai neprikasa anglių. Dėl jų trūkumo su
stojo daug dirbtuvių, nėra kuro, šviesos, trūksta mais
to, nes anglių neturėdami, laivai negali išplaukti į ma
rias žaliavos parsigabenti.

PASTOR ANGELICUS

3 
bet man pasakė: “Džen- 
telmen, fotografuosi mano 
be pypkės”. Jis paaiškino, 
kad kažkokia garsenybe, 
nieko nemanydamas, nusi
fotografavo su pypke dan
tyse, paveikslas buvęs įdė
tas į laikraštį ir paskiau 
tas asmuo gavo apie tūks- 
itantį laiškų, nuo motinų, 
kurios perspėjo, kad toks 
vaizdas gali užkrėsti dau
gelį jaunuoliu taip gi pra
dėti rūkyti. Taip, kad 
Hutchinsą nufotografa- 
vaus be pypkės.

SVEČIUOSE PAS 
ARTISTU LUNT

Kitą kartą teko padary
ti fotografiją artisto, vai
dintojo Alfred Lunt (vai
dinusio ir keletoje filmų). 
Teko važiuoti į jo vasar
nami, VVisconsin valstybė
je. Jis buvo ypatingai ma
lonus. Mat, mes fotogra
fai net įžymybėms duoda
me nurodymus kuo apsi
rengti, kaip ir kur atsisės
ti. Tai Lunt taip ir juoka
vo — jūs esate pirmasai 
žmogus, kurs ant manęs 
i“bosauna”. Kai užbaigė
me darbą jisai parodė 
mums daugybę mažų da
lykų, suvenyrų, kuriuos 
buvo susirinkęs iš viso 
pasaulio: statulų, akme
nėlių, meniškų išdirbinių, 
parodė stiklų, kuriuos 
parsivežė iš Švedijos. Sti
klas buvo šviesiai mėly
nas. Tas artistas buvo vie
nas iš pirmutiniųjų žmo
nių (iš visų, kuriuos foto
grafavau), kuris paklau
sė: “Gal norėtumėte išger
ti alaus”. Pavaišino mus 
gražiai. Jo vieta — puiki. 
Atokiai nuo kelio, daržai, 
sodnai, kalnai, įvairūs me
džiai. Atrodė, kad žmogus 
turi pinigų nusipirkti.
SOLISTĖ HILDEGARDA 

IR... KLAIDINGA 
CIGARETĖ

Taipgi teko fotografuoti 
radio dainininkę Hilde- 
gard. Tos tai turėjome il- 
„ , kol sugrįš iš
plaukų taisytojo. Paveiks
las buvo daromas dėl pa
garsinimo “Ralleigh” ci
garečių. Tačiau daininin
kė neapsižiūrėjo: kai nu
fotografavome, pamatė
me, kad ji beturinti ran
koje ne tos firmos, o visai 
kitokius papirosus... Pie
šėjas turėjo tą varda už
trinu ir parašyti Ral
leigh”.

Panašūs skelbimai fir
mų mėgiami. Žinau atsi
tikimus, kad kompanijos 
mokėjo po keletą tūkstan-

Viešbutyje, Trumano kambariuose.— Kaip 
aš fotografavau Chicagos universiteto rektorių 
Hutchins. — Kodėl jis nenorėjo imtis paveikslo 
su pypke. — Artislo viloje, Wisconsin. — Mažas 
nuotykis su soliste H’ldegard. — Kai firmos mo
ka tiksiančius dolerių, kad užrūkytų jų cigare
tę. — Fotografuoju Bob Hope Chicagos gatvėje. 
— Apie solistės Lili Pons vyrų. — Kompanijos 
prezidentas teduoda S min. jį nufotografuoti. — 
Kaip mes su paslėpta kamera fotografavome 
Chicagos gemblerius. — Foto, kurios kaina 
1,000 dolerių. — Kaip atsiranda paveikslai laik
raščiams.

Pijus XI, 1937 m. gruo
džio 16 d., kalbėdamas 
penkiems naujiems kardi
nolams, lyg nujausdamas 
netolimą savo mirtį, tarė: 
“Šis Konsistoras yra pa- 

Įskutinis mano gyvenime”, 
i ir tam ištikrųjų buvo. Jis 
laiškiai pramatė, kad kard. 
j E. Pacelli bus išrinktas jo 
i įpėdiniu.
i

Kovo 2-roji buvo ir bus 
žymi diena Krikščionijai 
ir visam pasauliui. Toje 
dienoje buvo išrinktas šv. 
Petro Įpėdinis, Kristaus 
Vietininkas, Pijus XII. 
Negalėjo būti laiminges
nio pasirinkimo.
NEPAPRASTI ĮVYKIAI
Dideli istoriniai įvykiai

jo užgimimo išvakarėse !ipvuiiuu' 
paženklino busimojo Po-j GYVENIMAS
piežiaus misijos nepapras-' Eugenijus Pacelli gimė 
tą svarbą ir reikšmę. Bis-; Romoje 1876 m. kovo 2 d. 
markas įkūrė Antrąjį,Tame pačiame mieste išė- 
Reich, Viktoras Emanue-įjo aukštuosius mokslus, į- 
lis II užėmė' Romą, pa-• sigydamas bažnytinės ir 
skelbdamas Italijos sosti- civilinės teisės daktara- 
ne ir uždarydamas Popie-'tus.
žiu Pijų IX Vatikane kaip 
kalinį. Paryžiaus gatvėse kieti ją Apaštališkuoju 

| ir aikštėse i 
i jas, atskiriant 
nuo Valstybės, ką tuojau 
limituos Rusija, bet daug

i I žiauresnėje formoje.
IŠPRANAŠAUTAS

Iškilmingose Eugenijaus

Begyvenant septinti me
tai tarp mielų Amerikos 
lietuvių ir gal tūkstančius 
kartų aplankius jų šei
mas, teko pastebėti juose 
didelių gabumų, nuosta
baus veržlumo į liaujas 
sritis ir ypatingai gražių 
atsiektų rezultatų. Vienu 
iš tokių yra Kazimieras 
Laucius, kurs specializuo
jasi Illustrative Photo- 
graphy (paruošimu foto- 
grafijij spaudos paveiks
lams).

Jo darytieji paveikslai 
yra tilpę 
merican” 
kitur.

Jei tie
kokį interview su garse
nybe, jei aprašo anie kie- I-----------------------:--------

“Colliers”, “A- 
magazinuose ir

žurnalai duoda

1917 m. siunčiamas i Vo-

no gyvenimą ar deda 
straipsni, tai reikalauja ir 
aprašomo asmens paveik
slo. Tada iš tų magazinų 
redakcijos centro ateina 
nekartą užsakymas lietu
viui K. Lauciui padaryti 
tokio ir tokio žmogaus, to
kio ir tokio dydžio paveik
slą.
KAIP Aš FOTOGRAFA

VAI TRUMAN^
— Vieną kartą aš foto

grafavau prezidentą Tru- 
maną. Tada jisai, dar ne
buvo dabartinėse parei
gose, o buvo atvykęs į de
mokratų konvenciją, ku
rioje ir liko nominuotas 
kandidatu į Vice - Prezi
dentus. Iš Nevv Yorko atė
jo telegrama — nufoto-

-f»

sruveno krau v •• APa?tansK u ° J u mas Kristaus pavvzdį, pa- grafuoti. Mūsų fotosrrafi- sruveno zrau-.Nuncijumi. Kaizeriui Gug- , , Vnvinin Hirant Bažnyčią helmuį pabėgus Pacelli s‘aukodamas ir uz tuos, jos įstaiga kurioje as dir- 
r« 1-9 tuAiaii neimui P . . rįce111 kurie paskui norės ]1 pn- bu, pasiuntė mane nufoto-es, ką tuojau gyveno sovietiškoje Bava- -• « Trnm-no Tiesilia bet daiisr kaltl ant kryžiaus. grafuoti p. Trumpą Jisairijos Respublikoje. Artė

jant komunistų rujoms, 
visi pabėgo, tik vienas Pa
celli pasiliko tvirtas savo 
vietoje, apsiginklavęs kry
žiumi ant krūtinės, pasiti
ko revoliucionierių ban- 

_’'das, kurie kaip šarančiai 
: užpuolė jo rūmus, viską 
išgrobdami.

tum įkvėptas, prasitarė: I Franz Rittg EpP iš' 
“Už šešiosdešimt trijų me-ĮP’J0 rusus' bc\stai tuo’ 
tu visi krikščionys svei- Pau paslroda. ant scenos 
kins ši kūdikį šv. Petro ;"eo-Pa?onype,sf „Y ra*es 
Bazilikoje”. I diava*tls, AdoJ.f ,H!tIer' Pa.’

1939 m. kovo 2 d. visas Yelb.diplomatlskai apstate 
katalikiškasis pasaulis jį4r. Hltlerl. nors nemaza tu‘ 
sveikino jau išrinktą Po-.. , „piežiumi. 1929 m. gnzta ! Romą ir
t_____________________ įtampa kardinolu, uzimda-

Provincijolų suvažiavi- ^las Yat}kano ya^s.ty^s 
mui paskutini kartą pir-i SekreJto.naus vietą, likda- 
mininkavo Tėvas Mathias Imaa dešiniąja Popiežiaus 

kuris kaipo'ranka‘ , .. . .
Ordino Ge-1 1936 a^ąziavo į Ame-

Delegatas perlr ve'lau buvo Prįnc“- 
metus vadovavo i z,J°Je-.,VengnMe lr Pietl) 
Amerikos ir Ka-!Amerikoje.

POPIEŽIUS
suvažiavo Ro- visi tikėdavo, kad čia kaž
ką rdinolai ir kas dieviška yra. Pasau-

v •

Faust, O.F.M 
Pranciškonų 
neralinis 
keturis 
visiems 
nados Pranciškonams. Su 
šiuo Provincijolų suvažia-

Užtenka pažvelgti į jo 
veidą, būdamas Romoje 
mačiau, išbalęs, sudžiūvęs 
iš rūpesčių ir vargų, bet 
jo dvasia galinga, valia
geležinė, kain tikro kauki- būti, 
nio ir apaštalo.

Amerikos, Kanados, 
Neo-Zelandijos, Australi
jos, Afrikos. Indijos ir ki
tų valstybių bei kraštų 
kareiviai: balti, geltoni, 
juodi, tikintieji ir netikin
tieji, visi bėgo pamatyti 
Popiežiaus, kuris su nepa
prastu tėviškumu visus 
priimdavo, visiems sura
minimo ir padrąsinimo žo
dį pasakydavo. Kažkokia 
viršgamtine jėga paveik
davo į visus, net ir bedie
viai. komunistai susijau
dindavo, atsiklaupdavo, 
mekaniškai persižegnoda
vo, nusišluostydami aša
rą. Tai mačiau pats savo 
akimis. Kada jis po trum
pos kalbos pakeldavo ran
ką laiminti, tuo momentu

I

žodžiu, Angliją ištiko negirdėtas ligi šiol skurdas, Y}mu. *r iškilmingomis mi-1 moję
netoliesia kaip sovietų Rusijoj. Socialistinė vyriausy
bė iš kailio neriasi įtikinti darbininkus, kad turėtų 
daugiau patriotinio pojūčio ir pasišvęstų ilgiau padir
bėti gyventojų būtiniems reikalams aprūpinti. Neklau
so. Laikosi to, kas buvo jiems žadėta: trumpesnės dar
bo valandos, geresnės gyvenimo sąlygos, daugiau atly
ginimo. Tuo tarpu visuomenė neteko kantrybės ir 
smarkiai niurna. Kaip visuomet tokiuose atsitikimuo
se, kaltina — valdžią. O valdžia — bejėgė. Iš viso Ang
lija pergyvena baisingą nervų sukrėtimą.

Šio sąjūdžio versmėje tik viens žmogus išlaiko 
jaukią nuotaiką. Tai Churchillis. Kaip matosi iš pas
kiausios jo fotografijos, jis vos vos tegali suvaldyti 
spindulingą šypseną. Ko jis taip džiūgautų? K.

gyveno Stevens hotelyje. ' 
Pašaukėme telefonu Tru- ‘ 
mano sekretorių ir sutarė
me, kad sekantį rytą apie 
9 vai. turime nueiti į vieš- 

į Trumano kamba-

I
rius.

Pa_ gai laukti, 
mi-

TRUMANO 
KAMBARIUOSE

Nuėjome dviejuose, 
laukėme apie dešimtį 
r.učių, atėjo su sekretoriu
mi ir nusivedė mus į savo 
gyvenamąjį kambarį. 
Kambarys puikiai išdeko- 
ruotas. Paklausė kokią 
pozą norėtume parinkti. 
Mes nutraukėme — vieną 
paveikslą Trumano, sėdin
čio prie telefono, kitą — 
sėdintį prie lango, trečią 
— su grupe žmonių. Mat, 
laikraščiui reikia nuimti 
keletą pozų, o jie jau pasi
renka paveikslą, kurį var
tos,

Trumanas neturėjo daug čių dolerių kokiam kon- 
laiko, reikėjo paskubėti, gresmanui, kad tik nusi- 
Man tik buvo nuostabu, fotografuotų su jų cigare- 
kad Trumanas taip buvo te ir tam panašiai, 
gasa fotografuoti. Mat, 
mes vartojame staigias 
magnezi jos šviesas; dau
gelis asmenų tų šviesų ne
pakenčia, bet Trumanas 
visai to nepaisė. Žurnalas 
nasirinko sau mūsų nufo
tografuotą grupę ir vėliau 

bedieviai pripažįsta kaipo atsiklausė — kas tie kiti 
gabiausį šių dienų žmogų su Trumanu. Aš nežinojau 
ir labiausiai sugebantį 
vesti tautas prie taikos, 
nes jis eina teisingumo ir 
gailestingumo keliu.

Jis ne tik nepaprasto 
šventumo žmogus, jau ne 
vieną stebuklą yra pada
ręs. bet ir didžiausias šių 
laikų diplomatas ir estą- 'žvaigždes' dar teko jums 
tas, poliglotas (moka lais- fotografuoti? 
vai kalbėti 15 kalbų), šiuo — Fotografavau Chica- 
kritišku momentu jis ge- gos universiteto preziden- 
niališku gestu, vieninteliu tą Hutchins. iau gerai ne- 
istorijoje, įrodė pasauliui, beatsimemi d'i kurio žur- 

pasislėpti laike kad Katalikų Bažnyčia y- nalo. Jis irgi buvo savo o- 
zykau apie 9 vai.

j Jis tuo metu buvo savo 
Knn. B. Mikalauskas.tkabinete ir rūkė pypkę, i

%

1939 m. 
‘ ; visi 

vienbalsiai išrinko Popie- lyje nėra jam lygaus žmo- 
žiumi.

Prieš konklavą (rinki- zidentą iš baimės ir priė
mus) labai lijo, tik staiga vartos nusilenkiama, bet 
nušvito dangus ir vaivo- čia iš meilės ir pagarbos, 
rykštė nusileido ant jo 
kambario. Tai buvo dan- 

tant į Romą užimti atsa- [ giškasis ženklas. Jo ste- 
komingas Pranciškonu :moję kaip tik matyti: vai- 
Ordino Generalinio Pro-i vorykštė, balandėlis ir a- 
kuratoriaus pareigas, va-jlyvos šakelė su motu: — 
sario 18 d. buvo suruoštas Opus justitiae pax (Taika 
iškilmingas bankietas, ku-įyra teisingumo vaisius), 
riame dalyvavo Amerikos; Naujasis Popiežius tuo- 
ir Kanados Pranciškonų jau suprato, kad jo misija

.— —’ - ncs §v. Petro
atsto-! laivelis smarkiai blaško

mai ir kiti žymūs svečiai mas įniršusių bangų. Bet 
išv. Bonaventūros Kolegi- jis nesusvyravo, jo širdis 
jos rektorius Tėv. Tomas dar labiau užsidegė meile 
Plasmanas visų svečių link 
vardu tarė atsisveikinimo Jėzus, 
žodį.

Vasario 20 d.
thias Faust, O.F.M., atsi
sveikinęs su jį palydėju- Vatikane 
siais Provincijolais, laivu 
Queen Elizabeth išvyko į 
Romą. i

šiomis, kurias laikė Tėv. 
Mathias Faust, O.F.M., a- 
sistuojant Provincijolams, 
buvo uždaryta Amerikos 
ir Kanados Pranciškonų 
Generalinė Delegatūra.

Tėv. M. Faust’ui išvyks-

gaus. Prieš karalių ar pre-

Popiežius visus lygiai 
priglaudžia, nes visų Tė
vas ir Ganytojas. Net ir

FOTOGRAFUOJU 
BOB HOPE

Vieną kartą teko trauk
ti paveikslą garsaus komi- 

Tesinvs 8-tame pusi.
RADIO SERIES

PRANCIŠKONŲ PROVINCIJO- lYorko vienuolynu atsto-'laivelis srn:
LŲ SUVAŽIAVIMAS

jų vardų. Nuo to laiko ga
vome instrukcijas: kada 
fotografuojame grupę, vi
sada paimti jų vardus.

APIE UNIVERSITETO 
REKTORIŲ IR JO 

PYPKĘ
— Kok ias daugiau

Provincijolas Tėv. Justi
nas Vaškys, O.F.M. Suva
žiavime buvo ypatingai 
svarstoma Pranciškonų 
veikla rytų apeigų tikin
čiųjų tarpo ir naujos Rytų 
Apeigų Pranciškonų Pro-

Vasario 17 d. Šv. Pran-' 
ciškaus vienuolyne Nevv 
Yorke įvyko Jungtinu 
Valstybių ir Kanadoj 
Pranciškonų Provincijolų 
suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo ir Lietuvos 
Pranciškonų Šv. Kazimie- vincijos Amerikoje ikūri- 
ro Provincijos Amerikoje mas.

Kaipnelaimingųjų.
taip ir jis atidarė 

duris visiems: katalikams, 
Tėv. Ma- protestantams, žydams, 

komunistams. Visi subėgo American Red Crossi Photo

Helen Raye-t. fir<t lady of th* thei- 
ter. is t>>e star of the 1947 Red Cro«s 
Fsnd radio transcrlption reries "Tfcese 
Am My People" to bo heard orer 
■tatiOBa lota in Febraary and tbroc<b-

•M M*r

karo ir rasti duonos kąs- ra universali ir virš kiek- fisc. Nuvykau apie 9 vai. 
nelį. Jis apglėbė visas vienos tautos.
žmonijos kančias, sekda-|



PenKtadienis. \ asario 2g. 1947     ________________ __T__D_r__nir—-_g31c_ri_—  -y-——rT-——3|

0, Lietuvi! Neužmiršk Vargstančiųjų Tremtinių!
KAS _ —

i GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE '

«

CLEVELAND, OHIO
šią savaitę Neperstojančios 

Pagalbos P. Švč. lietuvių par. 
bažnyčioje misijos vedamos an
glų kalba jaunimui. Misijonie- 
rium yra kun. Vashon, S.S.S.

Kitą savaitę, pradedant kovo 
3 d. iki 9 pamokslai bus sakomi 
lietuvių kalba. Pamokslininkas 
bus kur.. Stonaitis. Pranciško-:I 
nas. Pamokslai bus sakomi ry- ! 
tais po S:30 vai. šv. mišių ir 
vakarais 7:30 vai.

Misijos yra Dievo malonės 
laikas. Visi dalyvaukite.

Kviečia Klebonas.

jaus. Praeitą šeštadienį kun. V. 
Puidokas atlaikė Jubiliatų in
tencija šv. mišias ir atnaujino ♦ 
ženatvės įžadus.

Po bažnytinių iškilmių. Jubi
liatų garbei, vaikai iškėlė iškil
mingus pietus. Tad linkime pp. 
Vilkauskam dar ilgų metelių ir 

; Dievo palaimos jų gyvenime.

Pelenėje mūsų bažnyčioje

B.

HAVERHILL, MASS

LAffRENCE, MASS
Misijos

Sekmadienį, kovo 2 d. prasi
dės metinės misijos Šv. Pran
ciškaus lietuvių par. bažnyčio
je. kurios tęsis per dvi savai
tes. Tą vakarą. 7 vai., bus iškil
minga misijų pradžia su proce
sija.

Pirmą savaitę pamokslai bus 
sakomi lietuviškai, o antrą sa
vaitę bus anglų kalba jaunimui.

Misijas veda Pasijonistas. 
Tėvas Gabrielius Jeskelevičius.

Sekmadienį, kovo 2 d.. 2:30 
vai. po pietų. Lietuvių Gedimi
no klubo salėje įvyks Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimas — 
prakalbos. Kalbės p. B. Buagi- 
nas. kun. Jonas Bernatonis ir 
vietinis kur.. Jonas Žuromskis. 
Taipgi bus ir dainų programa.

Šios kolonijos lietuviai sten
giasi išpildyti jiems skirtą kvo- po piet įvyksta Motinų Arki- 
tą. Lietuvių Gedimino klubas brolijos susirinkimas, parapijos 
aukojo $1,000 dėl Lietuvos iš- svetainėje.
laisvinimo. Garbė klubui už 
gausią auką, o ypatingai tiems 
nariams, kurie nuginklavo rau
donojo fašizmo agentėlius. Yra 
viltis, kad kitos draugijos ir 
biznieriai gausiai aukos kovai 
dėi Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės. Prakalbose bus 
daroma rinkliava dėl Lietuvos 
išlaisvinimo. Visi dalyvaukime.'

i

Gražus Gestas j Pelenėje mūsų bažnyčioje
Altoriaus ir Rožančiaus Mo- buvo barstomi pašventinti pele-į 

terų dr-jos susirinkimas įvyko nai per visą dieną. Per mišias 
sekmadienį, vasario 23 d. Dr-ja 12:10 v. vidurdienį žmones sto- 
paaukojo $25.00 BALF-os va- vėjo gatvėje. Virš tūkstantis 
jui, pagelbėti išvietintiems lie- dalyvavo tik tose vienose mišio- 
tuviams. Kun. dr. Mendelis. dr- se. Per visą dieną į pamaldas 
jos iždininkas, pasiuntė čekį atsilankė virš 10.000 žmonių. 
Nadui Rasteniui. Tai gražus Gavėnios metu trečiadieniais 
pavyzdys kitoms dr-joms rem- mokyklos vaikučiai gražiai gie-J 
ti šį gailestingą darbą. da Graudus Verksmus prie iš- ■

Tame pačiame susirinkime statyto švč. Sakramento ir yra 
paaukota $25.00 Didžiosios 
Savaitės ir Velykų lelijoms. 
Kas metai mūsų bažnyčioje yra 
sunaudojama 1.000 lelijų prie 
Viešpaties karsto ir ant Didžio
jo altoriaus.

Į Nutarta užprašyti mišias ant-i Adv. Rapolas Skipitis lankė- 
rą Velykų dieną už gyvas ir si Baltimoreje sekmadienį, va- 
mirusias dr-jos nares. Klebo
nas pasidžiaugė iš prielankaus 
atsiliepimo daugelio moterų į 
laiškus, kviečiant visas parapi
jos moteris prisirašyti prie Al
toriaus ir Rožančiaus draugi-

sakomas pamokslas lietuviškai. 
Penktadieniais Stacijos 3 vai. 
po pietų ir 7:30 v. vakare. Sek
madieniais Novenos pamaldos 
ir Kryžiaus Keliai įvyksta 4 v. 
po pietų.

Gavėnios Knygute sis kaip nors sušelpti badaujan- delienė, mūsų klebono mainė, 
čius lietuvius Heidelbergo uni-'per pastariasias kelias dienas 
versitete. P-lė Makauskaitė bu- ■ jaučiasi šiek tiek geriau. Tai 
vo ten ištrėmime. Neseniai at- j yra nuopelnas jos sūnaus gydy- 
vyko į Baltimore. tad gerai ži-ltojo Krizostomo Mendelio ir rū- 
no tų nelaimingųjų padėtį. Kun.; pestingo slaugėjimo jos dukre- 
dr. Mendelis pasižadėjo sudvi- lės Felicijos Pluščikienės. Ši ži- 
gubinti klūbiečių sudėtas au- nia taipgi linksmina visus para
kas.

Teko sužinoti, kad ponia Men-'lones.
pijiečius. Ačiū Dievui už Jo ma-

Darbininko'' Knygyne
Galite Gauti Šias Knygas

ŠVENTASIS RAŠTAS — NAUJASIS TESTAMENTAS
J. E. Arkiv. J. Skvirecko vertimas. NAUJASIS TESTA

MENTAS apima visas keturių evangelijų knygas; Apaštalų 
Darbų aprašymą; laiškus Apaštalų: Šv. Povilo, šv. Jokūbo, 
Šv. Petro, Šv. Jono. Šv. Judo ir gilųjį ateinančių iš ano pa
saulio dalykų Apreiškimą, surašytą apatšalo Šv. Jono. Nau
jame Testamente yra surašyta Viešpaties Jėzaus darbai ir 
stebuklai.
ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI — 
Skaitymai Kiekvienai Dienai

Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, 
puikiais, stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. 
Kaina tik $4.00.
ANGLIŠKAI-L1ETUVIŠKAS ŽODYNAS 
(English-Lithuaniun Dietionary)

Mes siūlome jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
laikomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 
4". 40Q puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduo
davo ix> $4.00 ;dabar mes jums siūlome bargeną — atiduoda
me už $3.00.
“VAI LĖKITE DAINOS” — Gražiausių Liaudies 
Dainų Rinkinys

Paruošė KUN. J. DABRILA. Papildytą rinkinį išleido 
kun. Pr. Juras. Knyga 220 puslapių, nedidelio formato. Telpa 
233 gražiausios populiariškiausios liaudies dainos. Kaina 75c. 
KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?

Tai yra labai naudinga knygutė, kuri daug padės tiems, 
kurie ruošiasi gauti Amerikos pilietybės antruosius popie
rius. Joje yra trumpai suglausti klausimai ii- atsakymai ang
lų ir lietuvių kalbose. Knygutė mažo formato. Gali moterys 
ją įsidėti į ridikulį (pocketbook). Didelės raidės, spauda aiš
ki. Kaina 25 centai.
KATEKIZMAS — Angių ir Lietuvių Kalbose

Parašė kun. M. J. Dnffy, vertė kun. J. K. Miliauskas. Ka
dangi mūsų išeivijos vaikų dalis gimtosios kalbos nemoka, 
tad mokytojams bei mokytojoms prisieina tikėjimo dalykus 
aiškinti lietuvių ir anglų kalba. Tokioms pamokoms ir išleis
tas šis Katekizmas. Vienas puslapis anglų kalba, kitas 
lietuvių. Klausimai ir atsakymai trumpi ir lengvučiai. Kama 
20c.
w VYTIS IR ERELIS”

Parašė Jonas Kmitas. “Vytis ir Erelis , apysaka is lietu
vių kovų su lenkais ir bolševikais. Knyga turi aTo pusi., oe 
galo įdomi, šią knygą pradėjęs skaityti nepaleisi iš rankų iki 
visos neperskaitysi. Kaina $2.50.

DARBININKAS"
3S6 W. Broadwoy, So. Boston 27, Mw.

ŠTAI ŽMOGUS
“Darbininke’’ galite gauti la

bai naudingą Gavėnios laikui 
knygutę — “ŠTAI ŽMOGUS”, 
kurioje yra trumpi Kristaus 
kančios apmąstymai kiekvienai 
Gavėnios dienai. Ji yra nedide
lė — maldaknygės formato. Pa
baigoje knygutės taipgi yra 
Šventai Valandai apmąstymai. 
Knygutė turi 186 puslapius, 
odos imitacijos apdarais. Ją 
perspausdino kun. J. Vaitekū
nas. Kaina $1.50. Užsakymus 
prašome siųsti:

DARBININKAS
366 W. Broaduay, 

So. Boston 27, Mass.

sario 23 d. Kalbėjo Lietuvos 
reikalais Lietuvių svetainėje. 
Kadangi pereitą savaitę gan 
giliai prisnigo ir buvo šaltoka, 
tad nedaugiausiai klausytojų 
atsilankė į prakalbas.

Sekmadienį, kovo 2 d. Balti- 
morės lietuviai laukia pamatyti 
buvusį Lietuvos prezidentą p. 
Grinių. Jis kalbės Lietuvių sve
tainėje 2 vai. po pietų. Turima 

, , . ... viltį, kad oras bus švelnesnis irlvvauuamas ypatingose irusiose . , ,.. , . kad daugiau svečių galės atsi-ir priimdamas sv. Komuniją. .
Po mišių parapijos salėje, dėka- ~ „ ... ,. _ ... . _ I Danielius ir Pranciška Kerdo-ponių Caulmskiene. Kisielienes , . ,...................... . ,. .kai džiaugiasi susilaukę dukre-ir Sedbanenes pastangoms, vi- . v<us’-les. Pakrikštyta sekmadienj, 

vasario 23 d. Kun. Dubinskas 
suteikė jai krikšto Sakramentą1 
ir vardą Alicijas. Sveikiname 
ponus Kerdokus. Linkime jiems 
daug džiaugsmo iš jų naujos 
katalikės.

' Pataisytas ir galutinis karių 
sąrašas mūsų kolonijos pasiųs
tas visoms šeimoms paskuti- 

T nėms pastaboms. Klebonasparapijos ir Jaunimo Klubo.: ,, ...... skundžiasi. Kad kaikurie kariaiProgramos komisija, kuriai va-1. ... . ., T ..... . . ir jų gimines visai nekreipia)dovauja Juozas Kasmskas. turi ,... , . , , . dėmesio į si labai svarbų reika-susinnkimus kiekvieną penkta- , „ ‘ _ - T,. lą. Garbes Sąrašas kainuos
virš $3.000.00. Tad būtų gaila.

'jei ne visi mūsų lietuviai kariai 
bus rašyti. Visos pastabos pri
valo būti pristatytos į kleboni
ją nevėliau kovo 1 d.

Stepone Šilanskienė buvo sun
kiai apsirgusi pereitą savaitę. 

(Nugabenta į Maryland General 
ligoninę, buvo tuoj įdėta į oxy- 
gen dujų budukę, kur veikiai 
atsigriebė ir į penkias dienas 
galėjo grįžti namo. Džiaugiasi 
jos vyras ir sūnus; džiaugiasi 
jos giminės ir pažįstami. Šilans
kienė gyvena Glyndon Avė.

Kun. dr. Mendelis ir kun. Du-

Motinų Arkibrolija
Sekmadienį, kovo 2 d., 2 vai. jos.

Jaunimo Klubas Atsižymi
Pirmą kartą po II pasaulinio 

karo mūsų parapijos Jaunimo 
Klubas pasirodė viešumon, da-į

LEISTOM, ME
Įvyko1947 m. vasario 22 d.

Vyčių ir Šv. P. M. Neperstojan
čio!; Pagalbos draugijos valdv-i 
bu posėdis, kuriame nutarta'si dalyviai turėjo gardžius pus- 
surengti labai šaunią vakarienę' ryčius. Kalbų nebuvo. Albertas 
kovo 22 d. Šv. Baltramiejaus Juškevičius, klubo pirmininkas, 
salėje. Vyčiai rengia, o mote- ragino visus stropiai dirbti Vė
žys : Chužienė ir Varneckienė. lykų baliaus programai. Paaiš- 

"J , kad svetimtautė, ponia 
iškiimingas mas BALFo naudai. Bus dova-Marian Mierzvvicki jau turi su-

nos ir daug linksmumo. Tikie-Į rinkusi apgarsinimų už $150.00. 
tas 82. Kviečiami ir iš toliau : į Jį yra konvertite amerikietė. 
Bostono. Lavvrence. Rumfordo į kuri priklauso prie šv. Alfonso 
i

Vasario 16 d. šv. Jurgio lietu
vių bažnyčioje kur.. Jonas Žu- vadovauja. Visas pelnas skiria-, kėjo. 
romskis atnašavo
šv. mišias už Lietuvą ir nuken
tėjusius ir kenčiančius lietu
vius ir pasakė įspūdingą anglų 
ir lietuvių kalba pamokslą 
Lietuvą.

ar.ie
A.

iš kitų kolonijų.

|
l

I

Sunkiai serga Adomas Jan
kūnas, gyv. W. Lexington St. 
Senas lietuvis, visiems gerai 
pažįstamas. Kun. Antanas Du
binskas atlankė ligonį ir aprū
pino jį paskutiniais Sakramen-

I 
f

i

Girdėjau, kad Andrius Rėkus, 
veiklus Jaunimo klūbietis, at
leistas iš karo tarnybos. Jo grį
žimas į Baltimore bus didelis 
pliusas klubo veikime. Sveiki
name!

P-lčs Emilijos Makauskaitės 
raginami, visi klūbiečiai steng-

WESTFIELD, MASS.
ATHOL, MASS YOUR nuo BEAIBv

■
|jo
maldomis

par.

kolonijos lietuviai minė-ŠIOS

Vasario 16 iškilmingomis pa- 
Šiais metais mūsų par. bažny- maldomis šv. Pranciškaus iie- 

čioj prasidės misijos kovo 3-čią. tuvių par. bažnyčioje. Kleb. 
7:30 vakare ir tęsis iki kovo 12. kun. P. Juraitis padarė rinklia- 

Misijas ves garsus misijonie- 
rius. pasijonistas. Tėvas Geral- 
das. Kviečiami ne tik Westfiel- 
do. bet ir apylinkės lietuviai pa
sinaudoti Dievo malonėmis.

Misijos

Auksinis Ženatvės Jubiliejus
Jonas ir Ona Vilkauskai su

laukė 50 metų ženatvės jubilie-

vą ir surinkta $153.00.
Kaip greitai vietinis Am. Lie

tuvių Tarybos skyrius pabaigs 
nuskirtą kvotą SI .000. tai po to 
plaukiančios aukos bus skiria
mos BALF'ui.

Einant į namus surinkta 
$318.00. I tą sumą įeina Lietu
vių Piliečių klubo $100 ir Auš-

Smulkmenos
Ketvirtadienį, vasario 20 d. iš 

Šv. Petro par. bažnyčios palai-! 
dotas a. a. Juozas Narbutą, gy-j 
venęs 822 Hollins St. Paliko di-Į 
deliam nuliūdime dukterį Ele
ną. Velionis per daugel metų 

[sirgo arthričio liga ir negalėjo 
• pavaikščioti. Elenutė buvo jo 
slaugė ir šeimininkė. Lai ilsisi 
Viešpaties ramybėje!

III HMBESI!
^i^FordPa,^-

SPAUDOS VAJUS
Būtinai Užsisakykite ir Platinkite

Amerikos Lietuviu labiausiai skaitomą mėnesinį, religinį, pat
riotini ir gausiai paveiksluotą laikraštį

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELI”
LBID21A

Lietuvos Pranciškonai
MOUNT ST. FRANCIS GREENE. MAINE

“Varpelyje”
.Spausdinami gražūs aprašymą: pavyzdžiu; • trumpi straipsne- 
:ai įvairiais klausimais. Talpinamos nauju-• žinios iš Kata

liku gyveninio Amerikoje ir kituose kraš' Aprašomos Lie
tuviu kančios komunistų okupuotoje Lietuvoj. ir ištrėmime.

“Varpelio”
Kama metams — $20*1

Visi Varpelio" Skaitytojai gauna kasmrt graty. spalvuotą. 
Sienini Kalendorių.

PLATINTOJAI, Surinkę tris naujas "Varpelio" prenumeratas, 
ketvirtą prenumeratą gauna veltu'. Platintoj^ pavardės bus 
skelbiamos "Varpelyje.”

KIEKVIENOJE AMERIKOS LIETUVIO ŠEIMOJE 
TESKAMRA LIETUVIŠKAS

“VARPELIS”
Kreipkitės adresu

FRANCISCAN FATHER-,
Mount St Francis

ros Vartų draugijos $10. Rinkė
jais buvo šie: Antanas Muzike- 

jvičius, L. Matulis, p. Vaitkevi-i 
čiūtė, Stasys Vidugiris. Pranas binskas pasiuntė atsišaukimą 
Rimša, Jonas Gražis, 
riūnas,
Ambrosas ir A. Losius.

®“Ford Išlavintai.** 
Mechanikais”. “Dirbtuves Užgirti Metodai”.

“Tikros Ford Dalj

Miknom

P Bud- vlsoms moterims ir mergai- 
Jonas Gailiūnas, Jonas *®ms, kurios gali, o dar nepri- 

I klauso prie Sodalicijos. Yra a- 
pie 400 kandidačių, kurios gali 
o dar nepriklauso prie Sodalici
jos. Yra apie 100 kandidačių, 
kurios gali priklausyti, bet ku
rioms trūksta noro. Abu įdo
miai laukia sekmadienio pama
tyti kiek jų paklausys?

Juodžių ir Indijonų misijoms 
rinkliava sekmadienį, vasario 
23 d. davė $214.64. Nežinomas 
svetimtautis prisiuntė $50.00 
šiai rinkliavai.

Bažnyčios atnaujinimo dar
bas baigiamas. P-lės švč. statu
la yra gražinama. Visi pastebė
jo. kad sakyklos viršus jau bal
tesnis. Visas Marijos bažnyčios 
kampas bus užbaigtas prieš 
verbų sekmadienį. Kas tik atei
na į bažnyčią, tas džiaugiasi 
skaistumu ir spalvų gražumu. 
I 11- v • t*» • .j .| , •

Mums nustatytą kvotą jau 
baigiame sudaryti.

Dėl ilgos eilės aukotojų laik
raštyj vietos neužimsime. Vi
siems aukojusiems bus išduota 

, formalūs liūdymai - kvitos ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
ženklai. Aukotojų vardai įrašy
ti knygose.

A. Losius.
“Specialūs Ford teį 

Įrengimai”

f

I
t 
I

Juozas Kastekas
Inu.

LAIDOTI VI V 
DIRLKTORILS

602 Washiwglon Blvd. 
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnav imas Dieną ir Naktj.

tikę HOME 
^or Servfa



Penktadienis, Vasario 28, 1947

J

z

z

i

BYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

A-- ---------------------1---------------------

S3
y'f

ME į > ■ <x: •i » t Bifrr * <•* fiįKm $ j®

, --i-- 1

WARREN AUSTIN-JUNG. VAL. 
SAUGUMO TARYBOS NARYS

Kleb. kun. J. J. Valantiejus 
kviečia visus parapijiečius lan
kyti skaitlingai misijas; pasi
naudoti Dievo malonėmis.

CIO unijos lokalai — 251 ir 
565 pirmutiniai nutarė atsiskir
ti nuo CIO unijos. Jie nori būti 

”. Veikimo ^komisj- nePriklaulsoma 010 uniJos vie* 
- - - , nutė ar prisidėti prie unijos,

įėlė - card party, *įvyte> kovo kok.ia Jiems Patiks- 
30 d., po pietų, Šv. Juozapo pa-! Prie šių lokalų priklauso A- 
rapijos senos mokyklos patai- merican Brass ir Chase komp. 
pose. Kuopa kviečia visus na- 
rius-res atsilankyti į šį paren- 
gimėlį ir atsivesti savo draugus' 
bei pažįstamus. Darbininkės y- Reid Rabinson, 
ra geros gaspadinės, 
čius gražiai ir tinkamai pavai- jos 6-tas distriktas 
šinti skaniais pyragais — cake, didelė kova tarp dešiniųjų ir 
namie gamintais, tarkainiais kairiųjų šio distrikto narių, 
blynais, kavute ir tt. šaukia rytinių valstybių CIO

Už “Darbininko” kalendorių, unijos suvažiavimą, kuris į- 
Dievo Motinos paveikslą ir Ga- vyks kovo 2 d., VVaterbury, Ct.j 
vėnios knygutę LDS nariai at- šis suvažiavimas mėgins sulip-' 
siliepė sekančiai: 1 dyti skilusi distriktą ir aptarti

Vaclovas Klimašauskas $1.00 darbininkų algas, atostogas ir 
už kai.; Marijona Klimašaus- t.t. Neužilgo baigsis CIO unijos 
kienė $1.10 už knyg.; Vincas sutartys su vietos didžiausių1 
Urbonas $2.10 už kai. ir knyg.; kompanijos savininkais — uni-j 
Stepania Sapranas $1.00 už ja norės jas atnaujinti, o gal ir 
kai.; Marutė Kašėtaitė $2.10 už pagerinti. J.T.
kai. ir knyg.; Antanas Stulipi- 
nas $1.00 už kai.; Petras Šmo
tas $1.60 už kai. ir knyg.; Vin- nepriklausomybės i ’ * ’ 
cas Vitkus $1.10 už knyg.; O- Ryte, bažnyčioje per visas mi-' 
na Girdžijauskienė $1.00 už šias ] 
pav.; Rozalija Ališauskienė 
$1.00 už pav.; Antanas Šamba- 
ris $1.00 už kai. ir pav.; Rozali
ja Skamriskienė 50c. už kai.;
Pranas Zdanys $1.60 už kai. ir 
knyg.; Domininkas Matas $1.10 
už knyg.; Anielė Totilienė $1.00 
už pav. Ačiū!

J. Totilas, sekr.

Iš LDS Padanges

Vas. 23 d. įvyko LDS kuopos 
susirinkimas. Nemažas skai
čius narių atsilankė į susirinki
mą ir užsimokėjo už organą —| 
“Darbininką' 
ja pranešė, kad kuopos pramo-

darbininkai, kurių tarpe randa-j 
si didelis skaičius lietuvių.

Iš pranešimų sužinota, kad 
CIO unijos! 

žada sve- prez., dėl kurio skilo CIO uni- 
ir tebeina

Vokiečiai belaisviai xdontpellicr, Prancūzijoje, ištikus didžiulei snie
go audrai, valo sniegą nuo gatvių.

Federacijos 22 Statė Departmentui. Senato už- minė šio parengimo svarbą, ir 
komisijai, Kon- pakvietė kleboną atkalbėti mal- 
reikalų komisi- dą. Prasidėjo meno programa. 

Tretininkų — jai. N. J. U. S. Senatoriams ir Solo dainavo p-nia Agota Vo- 
kietaitienė. Jai akompanavo 
varg. Aug. Rosselli. Dainas Iv-' 
dėjo gausūs aplodismentai.

Taipgi keliais atvejais daina- 
vo svečias ponas Antanas Rad
vila iš Seymour, Conn. Jo dai
nelės publikai labai patiko. Pa-

kad paskirtume auką BALF’ui. Stukas. muzikas Jonas Gižaus- geidaujama, kad p. Antanas 
I Paskirta $50: Raudonajam kas. L. P. K. choras ir kiti. Ke- Radvila dažniau mūsų kolonijoj

, dieną įvyko ir
skyriaus ir BALF skyriaus su- sienio reikalų 
sirinkimai. Į Federaciją gauta greso užsienio 
aukų sekamai:
70c.; Apaštalavimo Maldos — Kongresmanams. reikalaujant 
$3.55; Šv. Onos dr-ja — 50c.; Lietuvai pagalbos ir stipresnės 
Rūtos — $4.00; Kristaus Kan- akcijos prieš komunistus.
čios — $3.50; LRKSA 91 kp. —' Parengimas visais atžvilgiais 
$1.75; LDS 5 kp. — $1.00. Vi- pavyko. Labai sumaniai darba- 
so $17.00. vosi ir daug prisidėjo kun. M.

Komp. A. J. Aleksis įnešė, Kemėžis. adv. Paulis. Jokūbas

Warren E. Austin, bu- Po Munich konferencijos 
i vęs Amerikos delegacijos jis metė savo izolaciją ir 
nariu United Nations Ge- rėmė Pres. Roosevelto po- 

1 neral Assembly,
stovus Jung.

• narys Saugumo Taryboj, niška politika.
į Prezidentas Trumanas jį
i paskyrė užimti p. Stetti- viai 
nius vietą, kuris rezigna- valstiją 
vo. Paskyrimo metu p. šimtmety. 
Austin buvo Jung. Vals- nito valstijoj”, 
tybių Senato narys, 
dangi mūsų Konstitucija 
neleidžia senatoriui arba 
kongresmonui imti tarny
bą, kurią Kongresas įstei
gė laike jo termino, p. 
Austin negalėjo tuoj stoti 
į Saugumo Tarybą. Praei
tą vasarą jis rezignavo iš 
Senato užimti svarbią rolę 
šioje antroje didžioje pa
stangoje užbaigti karus.

Buvęs senatorius yra 
respublikonas ir remda
mas pasaulini 1 
buvo priešas Tautų Lygos. 
Jis išsireiškė, kad jeigu jis 
tada būtų žinojęs ką jis 
dabar žino apie tarptauti
nius reikalus, jis būtų kal
bėjęs už Lygą ir ne prieš.

vra pa- litiką, kuri. 
Valstybių buvo

jo nuomone, 
tradicinė Ameriko-

KEARNY, N. 1

Warren Austin protė- 
nuvyko i Vermont 

aštuonioliktame 
Jis gimė “gra- 

Jo žmona 
Ka- irgi Vermontietė. Jie turi 

du sūnus. Jo namas Bur- 
lingtone, Vermont, vienas 
iš gražiausių senų miestų 
Naujoj Anglijoj.

P. Austin lankė viešą 
mokyklą, mažą kolegiją ir 
paskiau universitetą Ver- 
monte. Dirbo tėvo ofise ir 
1902 tapo advokatas. Su
laukęs 27 m. amžiaus jis 
tapo savo apskrities vals
tijos advokatas.

teismą jis Austin politinė karjera 
prasidėjo 1928 m. Republi- 
konų Seipiė, kada jis parė
mė Herbert Hooverio no
minaciją i prezidentus. Po 
trijų metų Austin buvo iš
rinktas i Senatą. Ir nuo ta
da jo gyvenimas artimai 
surištas su tautos gyveni
mu. ,

Vasario 16 d. įvyko Lietuvos iKryŽluI ~ $10 0°- 
minėjimas. į BALF o

,___ visas mį J Prakalbos
pamokslus sakė kun. Jo-nOVO d-’ 

nas Balkūnas iš Maspeth, L. I.JJuozapo ’^tuvių par. svetainė-J siems 
|n. Y. Per paskutinias šv. mi- > Kalbės inž’ B’ Bud^inas’ P- sėkmingu, 
šias švč. Sakramentas buvo iš- J’ B- kun‘ J‘ J' Valan' Į
statytas. Po šv. mišių atgiedotąjį5' P' Tamas Matas ir kitL 
“Dievas Mūsų Gelbėtojas”. reprodukcijos būdu kal-
švč. Jėzaus širdies litanija ir į omenys ir dainuos
atskaitytas Švč. Jėzaus šir-!artistė B' Darly5' Ruošia BALF 
džiai pasiaukojimo aktas, o po i skJ r*115- 
to įvyko palaiminimas Švč. Sa
kramentu. Pamaldoms pasibai-

Bus rodoma puikūs Gavėnios 
judamieji paveikslai sekmadie
nį. kovo 2. LAPC salėj. Kearny. 
2 valandą po pietų ir 6 vai. va-, 
kare. Įžanga suaugusiems 50c.. 
o vaikams 25c.

Visas pelnas dėl Pranciškie
čių Seseliij.

Prašome visų rinkti valiotus 
pašto ženklus.1' ir nukirpus dai
liai nuo vokų siųsti Misijų Klu
bui adresu:

Marianapolis College 
Thompson, Conn.

Šiuo savo kilniu darbu pagel- 
bėsite misijonieriams.

" . lėtas įteikė stambesnes aukas, pasidytų.
vajaus atidarymo Aukų sąrašas bus paskelbtas; Kalbas pasakė mūsų klebo- 
įvyks sekmadienį, vėliau. N. J. L. Taryba nuošir-! nas kun. E. Gradeckas ir vieš- 

7 vai. vakare. Šv. džiai dėkoja visiems prisidėju- nia tremtinė iš Vokietijos p-lė 
šį parengimą padaryti Danutė • Pajaujūtė, kurią ant

■ scenos sutiko programos vedė
ja. pasveikino ir pabučiavo. 
Viešnios kalba užbūrė kiekvie
ną. nes ji vaizdžiai atpasakojo 

•tremtinių vargus ir gyvenimą, 
į Kvietė visus dirbti, aukoti, kad 
' atgavus mūsų žemelei laisvę. 
. Taipgi kalbėjo mūsų kolonijos 
J visuomenininkas p. Kazys Vii-

A. S. Trečiokas.

Kun. Bastakys Paskirtas 
Newarko Lietuvių 

Parapijon

I

I

Vasario 24 d. prasidėjo misi- 
guš~sugiedotas Lietuvos him-[j°s' Pirma savaitė moterims, 
nag antra savaitė vyrams, trečia

Vakare, parapijos svetainėje Haitė’ an^ kalba' vyrams ir 
įvyko prakalbos ir koncertas. į moterims. Misijas veda Tėvai 

.Dainavo parapijos choras, va-įMarijonm.

Šių metų sausio mėn. mirė 
Ipolitas Janušis. Paliko didelia
me nuliūdime žmoną Emilią; du 
sūnų — Petrą ir Alfonsą; duk
terį Renę Albert ir anūkę. Visi, 
gyvena. Waterbury, Ct. Taipgi j dovaujamas komp. A. J. Alek-i 
paliko brolį. Antaną Lietuvoje, jsio. Kalbas pasakė miesto ma-,

Palaidotas iš šv. Juozapo pa-jyoras John S. Monagan. kun. 
rapijos bažnyčios Kalvarijos (Jonas Balkūnas. adv. F. J. Ba- 
kapuose. Igočius. kleb. kun. J. J. Valan-

A. a. velionis buvo “Darbi-1 itejus. Programos vedėju buvo ima darbininkų dirba po 8 vai. į 
ninko” skaitytojas — o jo žmo-ikomp. A. J. Aleksis, Am. Lietu- į dieno je. 5 dienas. Gaila, kad ne. 
na EmlIia priklauso prie LDS 5' vių Tarybos skyriaus pirminin- į visi darbininkai priklauso prie 
kuopos. Reiškiame gilią užuo- kas. Dalyvavo labai daug žmo- unijos. Koresp.
jautą jo žmonai ir visai šeimai, nių. Pažymėtina, kad šias pra-! --------------------
o velioniui lai Dievas suteikia kalbas pagelbėjo išgarsinti lie- • ] Įį OlCIlOS MinČji
amžiną ramybę danguje. I tuvių parsidavėliai - komunis- j D r L •mas Buvo sėkmingas

VVaterbury ir apylinkėje 
snigo 15 colių sniego.

I
pri-

! Newark, N. J. — Neseniai at-. visuomenininkas p. Kazys Vil- 
. vykęs iš Europos kun. Pr. Bas- • niškis. kuris nupasakojo rusų 
, takys. kuris yra pergyvenęs;
nacių ir rusų bolševikų okupa
cijas Lietuvoje, kleb. kun. I. 
Kelmelio rūpesčiu. Newarko 
Arkivyskupo paskirtas Švč. 
Trejybės lietuvių par. vikaru.

Kun. Pr. Bastakys jau pradė- 
darbuotis toje parapijoje.

o___  ____ ' Trumpai apie darbus. Daugu
“Darbi-! itejus. Programos vedėju buvo ima darbininkų dirba po 8 vai 

i I - — — ,

jo

NEW HAVEN, CONN.

Vasario 15 d.. Jonas, sūnus 
Marijonos ir Olin Fortier. mi
nėjo 11 m. gimimo dieną. Linki
me sulaukti daug tokių dienų.

Šią savaitę šv. Juoza]>o para
pijos bažnyčioje yra Misijos 
moterims. Ateinančią savaitę 
bus vyrams, o trečią savaitę 
bus misijos dėl visų, kurie su
pranta anglų kalbą — pamoki
nimai bus anglų kalba.

II
I

tėliai dalindami savo lapelius. 
Šios kolonijos lietuviai pasirodė 
tikrai patriotingi.

Kun. Jonas Balkūnas labai 
patriotingai kalbėjo ir nurodė 
parsidavėlių klaidas. Pasipylė 
aukos. Surinkta .$3.500.

Taipgi kalbėjo Lietuvių Ne
priklausomo klubo pirmininkas 
p. T. Matas ir Dr. P. Vileišis.

vartojamas priemones rusini
mui mūsų tautiečių, ir perskai
tė rezoliucijas, kurios buvo pri
imtos.

Programa baigta Lietuvos 
himnu, kurį sudainavo A. Rad
vila, pritariant visai publikai.

vėliau.
M.

Aukos bus paskelbtos

PATERSON, N J.

Sekm.. kovo 23 d. važiuos bu- 
sais iš mūsų parapijos į Union 
City, N. J. pamatyt Gavėnios 
veikalą “Veronica’s Veil". Įžan- 

iga po $2.00 ir $1.50. Kaina bu- 
jsu važiuot 75c.

Užsiregistruokite iš anksto 
pas Seseles, kurie norite matyt 

i šį gražų veikalą.

Edna ir Antanas Milleriai iš, 
Kearny išvažiavo į Floridą ato- i 
stogoms.

Pranciškiečių Seselių Vienuo-. 
lvne. Harrison. vasario 23 d., i w I
įvyko mūsų parapijos Sodalie- Į 
:čių komitetų susirinkimas, šis i 
komitetas planuoja ir ruošiasi i | 

I 
N. J. ir N. Y. Sodaliečių su-l 
jungtą suvažiavimą, gegužės 18 
dieną. A.E.S.

■

TUNE IN !

Vi ri.;a:i Re«l Croi3 l’holo.
Ko-a Km, po p ui. ir ladio orjanist, 
pUys tbc backjround music for 
“These t re My People,” 1147 Meri 
Cross t und transeribed radio sho* 

series starrinj llelen Uayes.

šauniai Paminėta Lietuvos Ne
priklausomybės šventė. 
Aukų surinkta $708.00

Mūsų kolonijoj Lietuvos ne- 
' priklausomybės minėjimas pra- 
; dėtas vasario 16 d.. 9:15 valan- 
: dą rytą su šv. mišiomis Šv. Ka- 
• zimiero par. bažnyčioj, kurias 

Maldos Apaštalystės 
draugija.

3 valandą po pietų iš radio 
stoties WNHC mūsų klebonas 
kun. Edvardas Gradeckas paša- ir Jonas Sprainaitis; po $25.00 
kė interesingą kalbą apie Lie- — kleb.
tuvos praeitį ir jos istoriją.; Klumbys. Mr. & Mrs. Stankus 
taipgi apie rusų 
grobimą Lietuvos 
trėmimą į Sibirą; 
nė apie Lietuvos 
mybės minėjimą.

Nuoširdi padėka priklauso 
mūsų klebonui už pastangas 
gauti leidimą kalbėti?

4 valandą jk> pietų, parapijos 
svetainėje įvyko graži ir patri- 
jotinė programa, kurią suruošė 
Amerikos Lietuvių Tarybos

j Bendro Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo 86-to skyriaus su
sirinkimas įvyko vasario 19 die- 

• ną lietuvių parapijos svetainė
je. Per susirinkimą buvo plačiai 

i apkalbėta apie dabartinį BALF 
vajų. Nutarta vajų pravesti 
nuo kovo 2 dienos iki 31 dienos. 
Buvo ir aukų sudėta per susi- 
'rinkimą. Sekanti aukavo: Po 
$50.00 — Marijona Papečkienė

save šiame paveiksle tikrai

tremtinių reikalais, 
ir vėl matyti nepri- 
Lietuvą. privalom 
ir vieningai siekti

atgauti nepriklauso-

A.

Parašyk Šiandien dėl informacijų

fsivėozduok 
rami;) su kieto kuro apšildymu Pašalink 
dūmtraukių nustatinėjima — panaikink 
bėgiojimą laiptais i rusi ir atgal—ir gauk 
pastoviausią, sveikiausią temperatūra ko
kią cs' bet kada turėjusi savo namuose. 
Kaip? įdedant Nauiosios Anglį os Cok ■ 
AUTOMATIŠKA ŠILUMOS REGULA- 
TORIŲ, kuris automatiškai nustato kam
bario temperatūrą. Nustebsi, kada suži
nosi kiek mažai jis kainuoja ir kiek 
jis priduoda patogumo, malonumo ir 
ro taupumo.

New Englahd Coke i
tso STUAtT STUKT, SOŠTON

nt vnu» nirunužm h«w nK-ĮJUĮ, rnrt M*in

Newark, N. J. — Sheraton į zimiero 
Hotel, vasario 16-tą dieną. 3; užprašė 
vai. po pietų pradėta programa1 
Amerikos himnu, muzikui-dain. 
Jonui čižauskui vadovaujant 
Lietuvių Politikos Klubo chorą, 
kuris vėliau sudainavo labai ge
rai keletą dainų ir Lietuvos 

į himną uždarant programą, 
įvyko LDS 5! N' J' L Tarybos pirm. adv.

į C. F. Paulis pasakė įžanginę 
anglų kalbą ir perstatė p. Jokū
bą Stuką vesti programą. Invo- 
kaciją pasakė kun. D. Pocius, o 
prieš programos uždarymą ati
tinkamą maldą sukalbėjo kun. 
Svirnelis. Miesto mayoras V. J. 
Murphy, negalėdamas asmeniš
kai dalyvauti, atsiuntė savo 
sekretorių su nuoširdžiais lin
kėjimais Lietuvai, 
kalbėtoju buvo Msgr. James F. 
Kelley, Seton Hali College pre-; 
Ridentas, kuris pasakė labai 
reikšmingą kalbą. Taipgi kalbė-Į 
jo Lietuvos Ministras Washing-

$ J tone, P. Zadeikis, kun. Pranas 
♦j! Bastakys, neseniai iš Europos, 
t! ir kun. L. Vaiciekauskas. 
ž I
! 
r T

I

Vasario 23 d. 
kuopos susirinkimas. Tą pačią

i*v
i! i* 
i!
i*

i
J
•1
i
i* puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos zemėlapj. Susi- 
i‘ deda iš 6 dalių: 1» Krikščionybės keliai į Lietuvą; 2l Refor- 
iį macijos sąjūdis Lietuvoje: 3) Lietuva caristinės Rusijos oku- 
$ parijos laikais 1795 1918: 4) šventoji Lietuva; 5» Lietu
ti* vos trispalvei plevėsuojant 1918 1910: 6) Nebaigta lietuvių
i* tautos Golgota 1940 — 1946 m.
ž Kaina — $4.00
V Užsakymus siųskite:f DAftBIMNKAS
?• 366 W. Broatlvvay. So. Boston 27, Mass.
< .............................. ... . ..... - . .

u

TIK I*£JO Iš SPAUDOS
KUN. DR. K. GECIO 

Naujas Istorinis Veikalas

KATALIKIŠKOJI LIETUVA”
Kas norėtų susipažinti su Katalikų Bažnyčių;. Lietuvoje 
praeitimi ir jos dabartimi, turėtų būtinai įsigyti gražiai 

išleistą knygą —
“KATALIKIŠKOJI LIETUVA”.

Naujasis veikalas yra gražiai paveiksluotas, turi 587

i

Vietos spauda buvo atsiuntu
si savo atstovus ir fotografą. 
Fotografijos ir labai reikšmingi 
aprašymai tilj»o Newark Eve- 

^jning News ir Nev/ark Star-
jįJiLedger. N. J. L .Tarybos vardu j
’l bUYO U 20 f • I

kun. J. Kinta, kun. J.

neteisėtą už-j $15.00: Juozas Treinis $6.00. Iš 
ir jos žmonių (iždo aukuota $104.00. Bendrai 
taipgi primi-
nepriklauso-

aukų skaičius — $300.00.
Širdingai dėkojam visiems 

aukas.
Juozas Jokubavičius,

BALF 86 skyriaus sekr.

Pagrindiniu skyrius.
M. Vokietaitis, skyriaus pir

mininkas. pasakė įžanginę kal
bą. pakviesdamas p-nią Agotą 
Vokietaitienę sudainuoti Ame
rikos himną. Jai akompanavo 
varg. Aug. Rosselli. Pakviestas 
pasakyti kalbą adv. F. J. Ba- 
gočius iš So. Boston. Mass.

Kalbėjo labai patri jotiniai. 
Kvietė visus dirbti ir aukoti dėl 
atgavimo mūsų tėvynei laisvės 
ir nepriklausomybės.

Pirmininkas pakvietė progra
mai vesti veikėją p-lę M. Joku- 

h’!’ ? i*oi kiilbvi i*ri

Lietuvių Draugijų Sąryšis 
rengia Lietuvos Nepriklauso
mybės 29-tų metų sukakties 
minėjimą sekmadienį, kovo 2 
d., 2 valandą po pietų, parapi
jos svetainėje, 147 Montgome- 
ry Place, Paterson, N. J. Kal
bas pasakys: tremtiniai. į šį 
nejtaprastai didelį ir svarbų 
Lietuvos Nepriklausomybės mi- I I 
nėjimą privalo atsilankyti visi, 
Patersono ir apylinkės lietuviai 
ir lietuvaitės. Kalbėtojai kalbės 
Lietuvos ir

Norėdami 
klausomą 
susikaupti 
Lietuvai
mybę. Įžangos nebus.

K'^ečič1 į.1.
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■ GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE J

NASHUA, H. H.

dirbti ir aukoti, kad išgelbėti 
nors dalį mūsų tautos nuo su
naikinimo.

Pagirtinas yra darbas šv. 
Kazimiero parapijos parapijie
čių. kurie savo darbu ir auko- 

i mis stoja į kovą dėl IJetuvos 
išlaisvinimo iš raudonojo fašiz
mo ir savo žmonių, nukentėju
sių nuo žiaurių budelių 
ir raudonųjų bolševikų, 
mo.

Lai raudonojo fašizmo
tų burnojimas prieš mūsų pat- 
riotingus vadus dar labiau mus 
suvienija darbui dėl Lietuvos 

.išlaisvinimo! Dzūkelis.

į

lOtfEll, MASS.
SVARBU SVARBU SVARBU

METINIS SUVAŽIAVIMAS
Pasimirė

Vasario 12 dieną pasimirė Jo
nas Žebris. Palaidotas su kata
likiškomis apeigomis iš šv. 
Juozapo lietuvių par. bažnyčios.

žai aukų. BALF skyriaus val
dyba kviečia visus lietuvius pri
sidėti prie Lietuvos išlaisvini
mo ir jos žmonių šelpimo. Au
kas galite priduoti valdybos na
riams.

Taipgi skyrius prašo aukoti 
drabužių, batų, maisto ir kito
kių daiktų. Galite atnešti į Lie
tuvių klubą, iš kur bus pasiųs
ta į BALF centrą, kuris pasiųs 

tremtiniams Euro- 
Zofija Alaburdienė, poje. Aukodami geresnius dra-

, RENGIA
Naujosios Anglijos Jėzaus Nukryžiuotojo 

Seselių Vienuolyno Rėmėjai

Ligoniai
Šiomis dienomis mūsų koloni

joje serga sekantieji: Kastan
tas Kmilnickas, Marijona Ku- lietuviams 
Činskienė,
ir Kastancija Valuckienė.

šv. Kazimiero draugijos pir
mininku yra ilgametis narys p. 
Tarnas Bakanauskas; vice 

■ pirm. M. Torlelis; fin. rašt. Pr. 
Kupčiūnas; prot. rašt. Kazys 
Nadzeika; ižd. A. Alikonis; 
tvarkdariu— V. Bartusevičius; 
iždo globėjai — J. Okulevičius. 
J. Marčiulionis, M. Žiedelis ir A. 
Sakavičius.

i nacių 
šelpi-

Iškilmingai Minės Globėjo 
šventę

Kaip jau buvo rašyta 
bininke”, 
parapija 
minėti šv. 
karalaičio .. -----, x
globėjo. šventę. Parapijos baž
nyčioje. sekmadienį, kovo 2 d.. 
9:30 vai. rytą Įvyks iškilmingos 
šv. mišios, kuriose dalyvaus vi
sos draugijos su ženklais, šv. 
Kazimiero draugija atmaršuos 
su benu nuo High St.

Bažnyčioje bus pasakytas 
specialus pamokslas.

Tą pačią dieną. 5:30 vai. va
kare. parapijos svetainėje į- 
vyks šaunus bankietas su gra
žia programa. Yra pakviestas 
kalbėti neseniai iš Europos at
vykęs Lietuvos 
ris pasakys 
tą Lietuvą 
kentėjusius 
programą 
choras, vadovaujamas 
p. J. Tamulionio.

Vakarienės pelnas skiriamas 
Lietuvai.

Klebonas ir vakarienės ruo
šimo komisija kviečia visus da
lyvauti.

“Dar- 
kad šv. Kazimiero 
ruošiasi iškilmingai 
Kazimiero. Lietuvos 
ir mūsų parapijos

I 
i 
i I

tremtinys, ku-, 
kalbą apie paverg-' 
ir jos žmones, nu- 
nuo karo. Dainų' 
išpildys parapijos I 

muziko'

Pereitą sekmadieni šv. Kazi
miero pašalpinė ir šv. Petro ir 
Povilo pašalpinė draugijos nu
tarė susivienyti ir pasirinko 
vardą — Šv. Kazimiero draugi
ja. Nuo kovo 1 dienos bus mo-

agen-

Kaip kitose lietuvių kolonijo
se, taip ir mūsų kolonijoje atsi
rado Bimbos batlaižių, kurie 
dalino raudonojo fašizmo lape
lius, niekinančius Lietuvą ir dėl 
jos laisvės ir nepriklausomybės 
kovojančius lietuvius patriotus. 
Tuose raudonajam fašizmui 
parsidavėlių lapeliuose tarp kit
ko yra ir štai kas pasakyta:

“Ne visi pabėgėliai, aišku, y- 
ra kriminalistai... Bet visiems 
tiems Lietuvos durys plačiai a- 
tidarytos. Jie gali grįžti Lietu
von. Ten juos laukia naudin
gas darbas”.

Taip, visiems durys atidary
tos Į Sibirą dirbti sunkiuosius 
vergiškus darbus. Visi iš Lietu
vos pasišalinusieji 
žino kas jų laukia, 
kitas, prikalbintas 
fašizmo agentų,
bet jie buvo vežami ne į Lietu- 

I va. bet į Rusijos gilumą. Ir vie
nas kitas, pamatę, kad juos ve- 

; ža i Rusiją, pabėgo net rizikuo- 
l darni savo gyvybę, ir grįžę į Vo
kietiją papasakojo kitiems, kad 

.netikėtų Maskvos agentams. 
Į Mes. lietuviai turime griež-

kama tik Į vieną draugiją, šv. j čiausiai pasmerkti Stalino bat- 
Petro ir Povilo draugija gyva- į laižius ir Lietuvos 
vo apie 38 metus. i

I

CAMBMDCE, MASS.
i

labai gerai 
nes vienas 
raudonojo 

sutiko grįžti.

duobkasius
ir bendromis jėgomis turime

Paskutine Proga

Bernardas Koraitis

Per visą Vasario-Feb. mėnesį I. J. Fox di
džiausia moteriškų kailinių firma Amerikoje, 
skelbė taip vadinamą “CLEARANCE SALE”. 
Šiame išpardavime kailinių kainos be galo su
mažintos. Taigi, dabar, paskutinę dieną pasi
naudokite šio išpardavimo proga — įsigykite 
kailinius šiandien!

Kailinių, I. J. Fox krautuvėje yra labai di
delis ir platus pasirinkimas prieinamiausio- 
mis kainomis. Galite kailinius Įsigyti su labai 
mažu depozitu, o likusį balansą mokėti leng
vais mėnesiniais išsimokėjimais.

PAVASARINIAI ŠALIKAI — Mūsų krau
tuvėje yra pilniausias pasirinkimas ir pava
sarinių šalikų - kalnierių. Ateikite ir pamaty
kite. Kainos labai prieinamos.

Atėjusios Į krautuvę visuomet reikalauki
te. kad Jums patarnautų šios krautuvės lietu
vis atstovas Bernardas Koraitis, kuris yra 
kailinių ekspertas ir žinovas. Per jį pirkdamos 
kailinius ar kalnierius sutaupysite 10 nuošim
čių nuolaidos.

E> 411 VASHINGTON STREET.
§• BOSTON, MASS.

r

choras. vadovaujant 
p. M. Karbauskui. Kal- 
labai aiškiai nupiešė 
Lietuvos likimą, jos 

ir sunkų tremtinių gy- 
Aukų Lietuvos reika-

Vasario 16 d. mūsų parapijo
je Įvyko iškilmingas tos dienos 
paminėjimas. 10 vai. rylą atlai-i 
kytos šv. mišios už Lietuvą. 
Gražų pamokslą pasakė kun. J. į 
Borevičius. S. J. Tuoj po piet, 
parapijos svetainėje Įvyko pra
kalbos su gražia dainų progra
ma. Dainų programą išpildė pa
rapijos 
muzikui 
bėtojai 
skaudų 
kančias 
venimą.
lams surinkta virš 400 dol. Kai 
kurių aukotojų vardai tilpo pir
miau “Darbininke”, o kitų skel
biami tik dabar. Svetainėje ir 
bažnyčioje aukavo sekanti: po 
5 dol. — D. Žukas, pp. Wallen. 
J. Morkūnas, Dr. P. Luzeckaitė, 
p.p. Peredna. Kapchių šeima.
3 dol. L. Budra; po 2 dol. — M. 
Grybaitė. H. Samalis, K. Zda- 
navičienė. B. Šimkus, U. Remei
ka; po 1 dol. — J. Remeika, B. 
Ribokienė. A. Kapivodiėnė, S. 
Klevas. A. Rymsha, A. Ribokiū- 
tė. p. Kazlauskienė, K. Kand- 
rot, S. Zulon. D. Grando, M. 
Bardauskas, O. Lukošiūnienė,

• R. Matusevičius. A. Beniušis, 
, A. Tocionis. J. Remeika. G. Ba-
■ ranauskas, B. Pocius. R. Naujo-
■ jkienė. J. Bačinskas, p. Jozaitis, 
' K. Bakaveckas, H. Lučinskas, 
. S. Urbonas, S. Bitinas, p. Buro-
■ kas. A. Skyrius, J. Levonaitis,
■ J. Laugalis. F. Dargis, p. Kač- 
! kauskas, J.
i Kraučiūnas,
i L. Virbickas, 
: Adamavičius,

E. Nemeikštis. 
nė, M. Karbauskas, 
tė. p. Sutkus. M. Zaveckas, F. 
Janiūnas, J. Janiūnas, p. Ajau- 
skienė. J. Jasinskas, p. Lypas. 
M. Vaišvilienė, E. Pranis ir p. 
Lukošiūnas.

Prakalboms vadovavo p. A. 
Zaveckas. Aukas rinko p-lės

4 Jankauskaitė ir Mikalauskaitė, 
Radaitis ir Daukantas.

Prakalbų rengimo komisija
> Cambridžiečiams 

už jų dosnias širdis širdingą 
ačiū. Taipgi išreiškia padėką 
parapijos chorui, muzikui p. M. 
Karbauskui, už gražų pasiro
dymą.

a a
w I

S£a.s
taria visiems
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Šainauskas, H. 
Mrs. Kraučiūnas, 

p. Jaskutienė, J. 
T. Adamavičius, 

A. Gerdvainie- 
A. Laučai-

g

SEKMADIENĮ,

Balandžio (April) 20,1947
Nekalto Prasidėjimo Parapijos 

Svetainėje
W!NDSOR ST.. CAMBRIDGE. MASS.

Seimos Prasidės 1 Valandų po pietų.
Nuoširdžiai Kviečiame Visų Lietuvių Para

pijų Vienuolyno Rėmėjus, Rengtis Prie 
Suvažiavimo.

Paskaitas duos Kazimieras Čibiras, visuomeninin
kas - Rašytojas; ir

Motina Marija Liguoria, Vienuolyno Viršininkė.
Šis Seimas šaukiamas, kad pilniau pasikalbėti apie 
statymą Senelių Prieglaudos ir Vajų, kuris tam 
tikslui bus rengiamas. Visi įdėkime širdį į šį su

manymą. Sutartinai vykime į suvažiavimą.
4 valandą po pietų, Jo Ekscelencija Ariu vyskupas 
Richardas J. Cushing, D. D., dalyvaus Palaimini

me švenčiausio Sakramento.
KVIEČIA SPAUDOS KOMISIJA.

Šią savaitę mūsų par. bažny
čioje vedamos misijos moterims 
ir merginoms. Misijas veda Tė
vas Gidžiūnas, Pranciškonas, 
nesenai atvykęs iš Romos. Pa- 1 
maldos rytais 8:30 vai. ir vaka- j 
rais 7:30 vai. Parapijos klebo- ! 
nas, kun. P. J. Juškaitis ragina 
visus naudotis misijomis, nes* 
Tėvas Gidžiūnas, yra garsus I 
pamokslininkas. 
Misijos dėl vyrų, 
naudokime.

bužius, pridėkite prie jų ir sa
vo vardus ir adresus. J.A.V.

Kalbėjo per Radio
Džiaugiamės, kad mūsų 

bonas kun. P. V. Strakauskas 
kalbėjo Darbininkų radio prog
ramoj šeštadienį, vasario 15 d. 
Pasakė gražią patriotinę kalbą 
apie Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę.

kle-
PHILADELPHIA. PA.

Pagerbė Kunigą Kleboną

Vasario 18 dieną. Lietuvių 
Muzikalėje svetainėje įvyko Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos para
pijiečių surouštas bankietas sa-Atsišaukimas Į Jaunimą

Vietos BALFo skyrius išdali-jv0 kleboną, kun. Dr. V. Martu- 
no vietos lietuvių jaunuoliams gevičių pagerbti, jo 15 metų 
lapelius, kviesdamas šelpti Lie- į kunigavimo sukakties proga ir 

taip pat 5 metų klebonavimo. 
Į Dalyvavo labai daug žmonių, 

kun. V. Martusevičius 
gavo daug sveikinimų ir linkė
jimų. pp. Alenos Kazakauskie- 
nės ir Balbinos Čebatorienės 
pasidarbavimu įteiktas kun. Dr. 
Martusevičiui kielikas vertės 
$650.00. Taipgi šio bankieto

tuvos pavargėlius. Jaunimas 
neatsilieka nuo senesniųjų. Per 
Tarybos vajų vietos jaunimas1 
be galo gražiai pasirodė savo 
aukomis. Tikimės, kad ir per 
BALFo vajų taip pat atsižymės 
savo dosnumu.

Parapijos Rekolekcijos
Šv. Juozapo lietuvių parapi-

jos rekolekcijos įvyks kovo 10- gvynas pelnas $2,000 su kaupu 
-•a —« • • • • « « ' nlr i n n Ovr Tn»»zviz\16-tą. Rekolekcijų darbą ves paskirtas Šv. Jurgio lietuvių 
kun. Justinas Vaškys, Pranciš- parapijai.
konas, iš Greene, Maine. Sykiu 1 Šio bankieto surengimui va- 
bus prijungiama ir Tretininkų dovavo p. Alena Kazakauskie-
Gavėnios rekolekcijos.

MANCHESTER, H. H.
Pirmadienį, kovo 3 d., 7:30 

vai. vakare, Šv. Jurgio lietuvių 
par. svetainėje, St. James Avė. 
įvyks Moterų Sąjungos 27 kuo
pos susirinkimas. Svarbu, kad 
visos narės dalyvautų.

BALF 22 Skyriaus Valdybos 
yra garsus I Susirinkimas

Kita savaitę Ketvirtadienį, kovo 6 d., 8
Vyrai pasi- vaj vakare, šv. Jurgio lietuvių 

par. svetainėje, St. James Avė., 
---- įvyks BALF 22 skyriaus svar- 

Vasario 23 d. įvykusiame N. bus valdybos susirinkimas.
A. Federacijos seimelyje iš! Visi valdybos nariai turėtų 
Cambridge dalyvavo sekanti dalyvauti, 
asmenys: p. P. Radaitis, p. A. 
Zaveckas, p. B. Jakutis ir A. 
Daukantas. Taipgi dalyvavo 
Lietuvos tremtinė, dantologijos 
studentė p-lė B. Rudreikaitė, 
kuri seimelyje pasakė gražią 
kalbą. A. D.

A. F. Kneižys, pirm.

Susilaukė Dukreles
Šiomis dienomis pp. Pupalai- 

giai, gyv. 1200 Washington St., 
susilaukė dukrelės. Motina ir 

r dukrelė randasi Norwoodo ligo
ninėje. Sąjungietės sveikina pp. 
Pupalagius su šeimos padidėji- 

Į Nekalto Prasidėjimo para- mu.
pijos Choro naują valdybą tapo 
išrinkti: Alfonsas Kontrimas,
pirm.; Jonas Adomavičius, vi
ce pirm.; Vincas Žukas, iždinin
kas. ir Patricia Burbul, rašt.

LDS 74 kuopos metinis susi
rinkimas įvyko sausio 26 d. Su
sirinkimą vedė pirm. A. Kiku
tis. Raštininkui J. A. Vaičiūnui 
perskaičius protokolą ir visų 
metų atskaitą, nariai vienbal-; 
šiai priėmė. Pasitarus kuopos 
reikalais, prisiminta ir Lietu
vai išlaisvinti vajus. Nutarta iš 
kuopos iždo paaukoti $5.00. 
Auka įteikta BALF skyriui, ku
ris rūpinasi aukų rinkimu.

Dalyvaujantieji nariai užsi
mokėjo už laikraštį “Darbinin
ką” už visus 1947 m. Taip, kad 
visi 23 kuopos nariai yra pilnai 
užsimokėję. Gražus pavyzdys.

Kuopos valdyba 1947 m. už
tvirtinta sekanti: pirm. Alek
sandras Kikutis; protokolų ir 
finansų rašt. J. A. Vaičiūnas; 
ižd. Andrius Žukauskas.

ne.
Apie šį bankietą rašė ir kita

taučių spauda, ypač lenkų laik- 
Įraščiai “Jednosc” ir “Gwiaz- 
da”. Šiame bankiete tarp kitų 
buvo ir p. A. Cerankowski, ku
ris visuomet remia lietuvių pa
rengimas. Pointbrizietis.

Vietiniuose lenkų laikraščiuo
se “Jednosc” ir “Gwiazda” til
po aprašymai Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas vasa
rio 16 d. “Gwiazda’oj” net tilpo 
eilėraštis antrašte: “Dabartinė 
Lietuva” arba “Lietuvio Rau
da”. XX.

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius i

694 Chalkstone Avė.,
PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

BALF Skyriaus Darbuotė
Mūsų BALF skyrius darbuo

jasi, kad išpildyti skirtą kvotą 
Lietuvos ir jos žmonių gelbėji
mui. Tam tikslui jau įvyko pra
kalbas sausio 12 d. Kalbėjo Dr. 
B. Kazlauskas. Surinkta nema-

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
derniškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 
taisymo.

Vasario 23 d. p.p. Juozas ir 
Teklė Baniai šventė 24 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį, 

i Šia proga, p.p. A. O. Savickai, 
savo namuose p.p. Baniams iš
kėlė šaunias vaišes, kur daly
vavo gražus būrelis svečių, 
p.p. Baniai apdovanoti gražio
mis dovanomis ir širdingais 
sveikinimais. Sveikiname p.p. 
Banius, belaukiant sidabrinio 
Jubiliejaus.

Vasario 22 d. p. V. Visman- 
tienė šventė savo gimtadienį, p. 
Vismantienės gimtadienio pro
ga, jos draugės suruošė r»5 
malonų surprizą. Sveikiname p. 
V. Vismantienę ir linkime dar 
daug linksmų gimtadienių.

p. J. Mockevičius, LDS 8 kps. 
raštininkas, buvo kiek susirgęs, 
ir iš tos priežasties negalėjo 
dalyvauti Federacijos seimely
je. Pasirgęs porą dienų, p. Moc
kevičius pasveiko. Sveikiname.

Dalyvavo jauni- buvo sakomi anglų kalba. Ket- 
penktadienį, šešta-’ 

sakomi 1
i

Misijos Šv. Jurgio Lietuvių 
Parapijos Bažnyčioje

Pereitą pirmadienį mūsų pa
rapijos bažnyčioje prasidėjo 
misijos kurias veda kun. Mor-

Choro “Private Sočiai” buvo kūnas, MIC. Pirmadienį, antra- 
sekmingas vasario 12, Inman dienį ir trečiadienį pamokslai 
Sočiai salėje, 
mo ir iš So. Boston. Visi pralei- virtadienį, 
dom linksmai laiką. J dienį ir sekmadienį

Mūsų “Spring Frolie” įvyks lietuvi’ kalba' Vakarais P"“™1' 
gegužės 3. Colonial Room, Co-;dos ir I"““ <vyksta 7:30 
pley Plaza viešbuty. Tikietas ivaL 5v' ®išios - 7:15
jj 20 A K ' ’r 8 Vaikučiams misijos

’' prasidėjo trečiadienį, vas. 26 d., 
4 vai. po pietų ir baigsis šešta
dienio rytą, 8 vai.

Į Misijų užbaiga įvyks sekma
dienį, kovo 2 d., 3 vai. po pietų.

Pereitą šeštadienį (Jurgio 
Washingtono gimtadienyj) bu
vo atvykęs iš šv. Jono Semina
rijos praleisti dieną pas savo 
tėvelius klierikas Antanas P. 
Kneižys.

I
Albert R. Barter

Pirmiau — Pope Optical Co.
Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome

i
dirbtinas akis.

Room 208
Tel. MM4

397 MAIN ST„
Worcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.

IF5
w.j.

GRABORIUS
"Asmeniškas Patarnavimas”

331 SmithSt.,
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PL 6288

m ■u

Federacijos skyriaus susirin
kimas dėl N. A. Lietuvių Kata
likų Seimelio neįvyko. Susirin
kimo laikas bus paskelbtas vė
liau.

Pereitą sekmadienį iš Bosto
no stoties per radio kalbėjo p. 
Leonas Smelstorius, Norwoodo 
Rekreacijos Departamento vir
šininkas.
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Kovo-March 18, 1947
Lietuvos Pranciškonų 
4V. ANTANO VIENUOLYNE

Mount St. Francis, Greene, Maine
Prasideda

ŠV. ANTANO GARBEI 
Iškilmingos 13-kos Antra

dienių Pamaldos 
kurios baigsis birželio 4—12 d. 

Šv. Antano Novena.
Už visus Sv. Antano Pamaldų ir 

Praneiikom/ Sv. Antano Vienuolyno 
Novenos dalyvius, už visus Lietuvos 
ir Koplyčios Fundatorius, Rėmčjus 
ir Geradarius, bus laikomos

Kas Antradienį:
7:30 A. M. — IŠKILMINGOS SV. MISIOS,

7:00 P. M—IŠKILMINGOS PAMALDOS PRIE ISSTATYTO Į 
SVENC. SAKRAMENTO.

Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, 
kuriomis Pranciškonai melsis.

Visus šv. Antano Mylėtojus Kviečiame
Jungtis su PranciSkonais maldoje, Sv. Komunijoje ir Sv. Mišiose, 
kad per didžiojo Stebukladario Sv. Antano užtarymą išprašius f 
it Dievo:

TEISINGOS ir PASTOVIOS TAIKOS!
LAISVĖS ir NEPRIKLAUSOMYBĖS MOŠŲ TĖVYNEI 

LIETUVAI!
IR — KAD APSAUGOJUS PASAULI NUO GALIMO KARO Į 

BAISYBIŲ!
Iki Kovo-March 18 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten

cijas sekančiu adresu: j
FRANCISCAN FATHERS

Mount St. Francis Greene. Maine



Penktadienis, Vasario 28, 1947
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| VIETINĖS ŽINIOS!
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Visi į BALF’o Koncertą 
ir Prakalbas

ŽINUTES
Švenčiame šv. Kazimierą per nyčioje 

du sekmadieniu. Kovo 2 d., 9 
v. r., bus giedamos šv. mišios 
intencija S. L. Šv. Kazimiero 
draugijos. Sodalietės, Vyčiai, 
jaunimas ir senieji eis prie Šv. 
Komunijos. Yra kviestas kun.

DAKTARAI
i <%,-------------------------------- <

ŠOU 4476

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadvvay

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 

šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai.

Tel. ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay
So. Boston. Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną. 

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

Tel. TROv.-bridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—1 ir 6—8.

Šį sekmadienį, kovo 2 d. Mu- • 
nicipal salėje, So. Bostone, 2 v. į 
po pietų įvyksta gražus koncer
tas ir įdomios prakalbos. Kal
bės tik praeitą savaitę atvykę 
svečiai iš Europos, būtent, tei
sininkas - ekonomistas Juozas 
Kazickas ir Lietuvos aviacijos 
Majoras Alfonsas Svilas. Jie 
abu pergyvenę bolševikų ir na- 

kapitonas Laba- cių okupacijas ir vargę išvietin- 
tų stovyklose Vokietijoje. Ne
reikia sakyti, kad jų kalbos vi-; 
siems bus nepaprastai įdomu) 
išgirsti Be svečių kalbės ir vie
tiniai U. S. Asst. Attorney, K. 
J. Kalinauskas ir kiti.

dr. Pijus Liutkus, M. S., pasa
kyti pamokslą.

Po šių metinių iškilmių baž- 
bus teikiami bendri

pusryčiai, bažnytinėje salėje. 
Kalbės svečiai ir vietiniai. Prin- 
cipalių kalbėtojų tarpe yra Dr. 
J. Landžius, 
nauskas ir Tėvų Lassaletų Se
minarijos prof. kun. Dr. P. 
Liutkus.

! Parinktam jaunimui yra pro
ga prisirašyti prie Sodalicijos, 
kitiems prie vyčių.

2 v. p. p., tęsdami Šv. Kazi
miero mirties dienos 4 kovo, 
1484, minėjimą ir jo dvasia per
siėmę, eisime į Municipal Bldg. 
salę pasiklausyti BALF prakal
bų, paaukoti Šv. Kazimiero my
lintiems žmonėms lietuviams ir 
pamatyti puikią dienos progra-
mą.

Šioji diena baigsis 
kariene ir kalbomis.

Kovo 9 d., 9 vai. r., 
'mos šv. mišios Šv.

DARBININKAS _______________

0, Lietuvi! Neužmiršk Vargstančiųjų Tremtinių! |^ous ~ m °
Tremtiniai rašo: —

"Gruodžio 5 d., gavau pa
geltą iš Amerikos. Širdingai 
dėkoju! Kad ne jūsų pagelta, 

į būtume nevalgę, nuogi, basi".
— “BALF siunčia pagelbą 

Europoje gyvenantiems lietu
viams. Iš tos BALF pašalpos, 
šelpiami visi, kuriems būtinai 
reikalinga paselpa".

BALF Koncertas,

ŠOLYS, Antanas, iš Tabarų 
km., Marijampolės aps.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

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

(Bus daugiau)

I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA siuvykloj sky

lių darytojai ir rankiniai švede- 
rių siuvėjai prie vyriškų darbų. 
Geras atlyginimas, apdrauda— 
atostogos ir šventės apmoka
mos. Penway Clothing, 60 K. 
St., So. Boston, Mass. (28-4)

■ *Be to bus ne visai paprasta■ 
meninė programa, nes dainuos 
du chorai “Gabijos” ir “Dai
nos”, o Tautinių Šokių grupė, j 
vad. p. Onai Ivaškienei, pašoks 
lietuvių tautinių šokių.

Programos vedėju bus Pr.
Razvadauskas. Ruošia BALF’o
17-tas sk.

Įžanga visiems dykai, todėl— 
paskleiskite šią žinią kuopla- 
čiausiai.

Vakare, 6 vai. Lietuvių salėje
BALF’o naudai įvyks vakarie-j 
nė, kur dalyvaus, kaipo garbės 
svečiai, tos dienos kalbėtojai, 
agronome Birutė Svilienė ir 

įkalbės inžinierius Vasiliauskas, 
I Lumt. »nmn .m rvt,,rz\ Irnlivi
j tas ir pasmerktas sušaudymui,) 
j bet laimingai dabar atvyko į I
Brocktoną Kvieslys. Su KONCERTU, TAUTINIAIS ŠOKIAIS ir KALBOMIS. Kalbės: teisi-

---------------- ;ninkas - ekonomistas Juozas Kazickas, tik atvykęs iš Europos, pergyve
nęs žiaurias okupacijas, kentėjęs tremtyje ir dirbęs Lietuvos pogrin
džio kovose. Taipgi kalbės irgi tik atvykęs iš Europos įžymus karinin
kas aviacijos Majoras Alfonsas Svilas, ir vietinis adv. Kazys J. Kali
nauskas.

Koncertinę - Meninę dalį išpildys — "Dainos" ir Gabijos chorai ir!

T. Šokiai, Prakalbos

vieša va-

bus laiko- 
Kazimiero

R. K. draugijos intencija. Žmo
nės eis prie sakramentų iš prie- 

'žasties Gavėnios, Šv. Kazimie- 
jro šventės, ir Šv. Vardo dr. su
sirinkimo.

2:30 v. p. p. bus giedami! kurs rusų ir nacių buvo kalin- 
Graudūs Verksmai. Po to, baž-l 
nytinėje salėje. Seserų mokyto-j 
jų vadovybėje, parapijos vai- 

! kai minės Šv. Kazimiero meil
inę šventę, kun. Dr. Urbonavi
čiaus varduvių dieną ir jo jubi
liejų-

Serga

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

a-
I I

X

A, J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE A 

INSURANCE
414 W. Broadvvay

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. So. Boston 0948

| I
z
I

X i

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury. Mass.
Tel. Parkway 1233-W
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PAIEŠKAU savo giminių, gy
venančių Vokietijoje išvietintų- 
jų stovyklose: Motiejaus Dze- 
kevičiaus šeimos Kaniūkų kai- 

dalt yra sargybinis ir giouejas, Kuris auai n seipia uiulculojusius mo Lydos apskr.t Vilniaus rė- 
nuo karo audrų ir, tebevargstančius svetimuose kraštuose lietuvius dybos ir Miko statkevičiaus 
tremtinius. BALF šių metų finansinis vajus ir jo rezultatai, teiks tremti- sūnų jasovčiznos kaimo. Atsi- 
niams apsaugos įrankį — maistą, vaistus, knygas ir šviesesnį rytojų, šaukite: Jonas Dzekevičius, 166 

BALF Centras, vajui sėkmingai pravesti, kviečia visus BALF sky- Oak st» Pr0Vldence, 9, r. i.
rius, nes UNRRA'i likviduojant savo darbą, reikalingas didelis susirū- ________________ (24-28}

' pinimas.
Bostono 17-tas BALF skyrius oficialiai pradeda VAJŲ —

Sekmadienį, Kovo 2 d., 1947
2 VALANDĄ PO PIETŲ

Municipal Building Svetainėje So. Boston, Mass.

I

BALF yra sargybinis ir globėjas, kuris budi ir šelpia nukentėjusius

A. Peldžius, “Darbininko“ ad
ministratorius gavo žinią, kad 
sunkiai susirgo jo brolis Jonas 
Peldžius, " marijonas. ’ Jis guli
šv. Kryžiaus ligoninėje Chica-, Tautinių Šokią grupė.

_ • _ _  * • T"V 1 _  • :goję. Prašome Dievo, kad grei-į 
tai pasveiktų.

Brolis Jonas yra • “Draugo!’
spaustuvės ^vedėjas per ilgus PASTABA. Po prakalbų, vakare įvyks Jaunimo Ratelio Vakarienė, Lietuvių Salėje. Pelnas skiria- 
mėtus. Jis priklauso Marijonų mas BALF^iii.
kongregacijai per virš 30 metų.

r

Įžanga veltui. Visus nuoširdžiai kviečia —
BALF 17-tas Skyrius Bostone.

PAIEŠKAI! — aš Keidė 
Grambienė iš tėvų Cižiūtė pa- 

’ ieškau savo brolių: Juozą ir A- 
domą Čižiukų. Seniau Juozas 
gyveno Stamford, Conn. o Ado
mas gyveno Metuchen, N. Y. ir 
giminaitės Kotrinos Scindavi- 
čienės, seniau gyvenusios Chi
cago, III.

Prašome ieškomųjų atsi
šaukti ir aplankyti mane asme
niškai: Mrs. Keidė Grambienė, 
The Connecticut Statė Hospi- 
tal, Middletovvn, Conn. O jei 
rašysite laišką, prašome rašyti: 
K. J. Miglinas, 942 Enfield St., 
Thompsonville, Conn.

(24-28)

Iš BALF SusirinkimoŠios motinos gailestingos 
kys prašo pagelbos tremtyje 
ne vien sau, bet ir tam mažy
čiui prie’jos krūtinės prisiglau
dusiam lietuviukui... Ar tams
tai bus skanus tas kąsny s nuo į kėjo, kad 
kurio dar neatlaužiai trupinioį prakalbos ir koncertas priruoš- 
šiai motinai! r’ 
auką ir nešk BALF’o skyriui, 
kad persiųstų tai nelaimingai 
tremtiniai.

Į Po susirinkimo valdybą laikė 
savo posėdį, kur aptarė smul- 

liečiančius į-Vasario 25 d.. Lietuvių salė- Česnius reikalus 
je įvyko BALF 17-to skyriaus vyksiantį šio sekmadienio ja- 
susirinkimas. Iš raportų paaiš- 

vajaus atidarymui

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

328 - 328 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

29 Šou 4618 Į

an Furnitūra Co.

rengimą Rap.

i Pristatome Alų ir Tonikų
i ) Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir

I
 toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

'•9

Pas^jr^ tas, ir įvyks kovo 2 d., Munici-i 
pal salėje. Nutarta prašyti L. i 

I Vyčių 17-tos kuopos suruošti 
i didžiulius šokius BALF naudai.

£ Taip pat prasyti kitų organiza
cijų suruošti tam tikslui paren- 
; gimus arba skirti nuo savo pa- 
[ rengimų 10 nuoš. Taip pat nu- 
į matyta bal. mėnesy ruošti' 
j“Penny Sale” ir Bankietą. Dr. 
i Jakimavičius pranešė, 
į sižino jęs 
valdyba 

I suruošti 
gatvėse.

Užsisakykite Toniko Pas Mos 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

I

Minėjo Sidabrinį 
Jubiliejų

Šiomis dienomis pp. Aleksan
dras ir Marijona Rasimavičiai, 
gyv. So. Bostone, minėjo savo 
25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Jubiliejaus proga jų 
artimieji suruošė šaunų bankie- 

Vį'jtą Lietuvių svetainėje, E St., 
pereitą sekmadienį vasario 23 
d., kur dalyvavo apie 200 sve
čių ir viešnių.

pp. Rasimavičiai gavo daug 
sveikinimų, linkėjimų ir dova-

Myopia Club Beverage Co.
! J Grafton Avė., Islington, Mass.
| Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

kad su
su Bostono miesto 

ir kad BALF’as galės 
“Tag Day” Bostono |nų

, Pažymėtina, kad p. Aleksan-
K. Namaksienė išdavė ranor-' drag Rasimavlclus yra pirmo- 

tą is savo kelionės 1 New Yor-I linjo kar0 veterana5 ir
ką j BALF’o Centro suruoštą iklauso ie Amcrikos 
vajaus atidarymą, kur nuvežė, gt Darlaus Posto o 
ir Bostono sk. $200.00 auką. iklaU5u prie Ladies
Kadangi ji apsiėmus rūpintis !AuxiIi Jubi|iatai ifauklėjo
daugiausia našlaičių reikalais, du sfl _ A1 k Norman. 
tai iš pirmininkystės šio sky- jr dukterj Sveikiname!

Todėl šio. J____________
17-to skyriaus pirmininku vien-| Remkite tuos protesijonaius ir biz- 

užtvirtintas p. Pranas alertus, kurte savo skelbimais remia 
j "Darbininką".

----------  ' Visi skelbkitės "Darbininke”.

i!
j!
i!■ riaus pasitraukia, 
i;
I' balsiai užuvin
<! Razvadauskas.

Draugijų Valdybų Adresai
r

Vincas Lalukonis, Savininkas.

S 258 Vest Broadway,
i __ _ _ _ _

Pagamina gerus lietuviškus pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

4V. JONO EV. BL. PA4ALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

parap.,

ir Stre- 
Izabėlė,

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 6VC.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnienė,

8 Winfield St., So. Boston. Mass.
Prot. Rašt. — Ona IVaškiene.

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

29 Gould St., W. Roxbury, Mass.
Tel. Parkvvay — 1864-W 

Iždininkė — Ona Staniuliūtė.
177 West 7tli St.. So. Boston. Mass.

Tvarkdarė — Ona Krasauskas.
11 Springer St.. So. Boston. Mass. 

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkites
pis psctokc-lų

Pirmininkas — Juozas Svagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas - Pranas Tuleikis,
702 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

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

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.

čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj,
492 S. 7th St.. So. Ifcstos,

STANKŪNAS. Stasys, iš Lin- 
tvorų km., Žemaitkiemio v., Uk
mergės aps.

STELMOKAS, B. iš Recionių 
km., Žąslių vai.

STELMOKIENĖ. Ona, iš Kor
sakų km., Žąslių vai., Trakų a., 
gyv. Lawrence, Mass.

STEPONAVIČIUS, Dominin
kas, iš Sėdos vai., Mažeikių aps., 
gyv. New Yorke.

STIEBRIS (ar Jansons?), 
Andrius, iš Stukmanių 
Latvijoje.

STREPEKA. Petras, 
pekienė - Cereukaitė,
kilę iš Pumpėnų vai., Panevėžio 
aps., gyv. Čikagoje.

STRINEVICIENfi - Kaupaitė. 
Ona, iš Ūtos.

SUBONIENĖ - Dabužinskai
tė, Agota, iš Meištų km., Bube
lių vai., Šakių aps.

SUTKEVICH, jo duktė Doro- 
thy ir sūnus Lawrence Anthony 
ir Leonard, gyv. Čikagoje, III., 
2939 73rd Court, Elmwood Pk.

SVETIKIENŪ - Navikaitė, 
i Veronika, iš Puipų km., Šeduvos 
parap., Panevėžio aps.. gyv. Či
kagoje.

SVETULEV1CIUS. Juozas.
ŠATAS, Bronius, iš Marijam- 

l>olčs, išvyko Amerikon 1938 m.
ŠAUČICNAS, Jonas, gyv. 

New Yorke.
; ŠAULYS. Antanas, iš Karte
nos vai., Kretingos aps., gyv. 
New Yorke.

; ŠEIKIS (Sheikis), Antanas, 
gyv. Mihvaukee.

ŠIMĖNAS (Shumen), Felik
sas, sūnus Petro, gyv. Rumford, 
Maine Box 185.

ŠIMKEVICIUS, Petras.
’ ŠIMKIENĖ - Petraitytė. So- 

• fija, iš Varlaukio km., Tauragės 
' aps., gyv. Čikagoje.

lenkės km., Viekšnių vai., Ma
žeikių aps.

ŠIMKUS, Antanas, iš Dargių 
km., Viekšnių vai., Mažeikių a.

ŠIMKŪNAITĖ, gimusi Ame
rikoje. gyvenusi Lietuvoje Ko- 
varsko vai., Ukmergės aps., 
gyv. New Yorke.

ŠIPAILA (Shepley), Antanas 
ir Šipailytė, Kunigunda, iš Pa- 
beržiukų km., Bublelių vai., Ša
kių aps., gyv. Naugatuck, Ct.,1 
Box 384.

ŠMITAS. Juozas, Petras ir 
Pranas, iš Cižiškių km., Vilka
viškio aps., gyv. New Yorke.

ŠMITAS (Schmidt), Marty
nas, Jurgis ir Kristupas, iš 
Launių km., Priekulės vai., 
Klaipėdos krašto, gyv. Newj 
Yorke.

ŠLITERIENĖ. gyv. New Yor
ke.

ŠMUKŠTA. Viktoras, iš Ma-į 
žeikių aps., gyv. Čikagoje.

TARUTIS, Jonas, su šeima ir 
Tarutienė - Žvalionytė, kilusi iš, 
Ilgižių km., Betygalos vai.. Ra-i 
- - '

e-*

Tas mažytis dar nesugeba su
prasti padėties ir jis laukia iš 
savųjų mažų batukų, kad galė
tų apsiginti nuo šalčio. Ar tavo 
širdis gali kisti tam mažajam 
kentėti ir nuo šalčio susirgti, 
vien tik dėl to, kad tavo kišenė
je bus doleriu kitu mažiau. Tik 
vieną “good time” aplenk ir tas

I

i

So. Boston Furnitūra Co.
Matrasai naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380’•> West Broadvvay,
Tel. ŠOU 2758

GRABO RI Al

S.BarasevidusirSūnus
MOTERIS PAGELB1NINK®

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2890
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Josephf.C 

(KASPERAS)'
Laidotuvių Direktorius Ir 

Baisa muotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1*37 
ŠOU Boston 3980

I

I

ZALETSKAS
FUNERAL KOME

564 Kast Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenim* Dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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Pasikalbėjimas Su Lietuviu,
Kurs Fotografavo Trumaną

Pradžia 3-čiame pusi, 
ko Bob Hope. Jis gavo nuo 
firmos automobilių ir su
liko prie jo nusifotogra
fuoti. Paveikslą teko imti 
Chicagos mieste. Jisai sto
ve io gatvėje prie automo
bilio. kurs buvo prie Sene
ka kotelio. Žmonės vaikš
čiojo pro šalį ir mes nuė- 
mėme su jais drauge. Pas
kui teko retušuoti, kad pa
siliktų vien tik Bob Hope.

GARSUSIS DIRIGEN
TAS PRABANGIAME

CHICAGOS KAMBARY |
Chicagon buvo atvažia

vęs orkestro vedėjas Kos- 
telanec, iš New Yorko. Jis 
yra vedęs garsiąją pran
cūzų dainiai”kę Lili Pons. 
Mums reikėjo tą garsų di
rigentą nufotografuoti. Jį 
radome Ambassador East 
viešbutyje. Pump room, 
kurs yra vienas iš bran
giausių Chicagos kamba
rių. Jame atskiros užtva
ros valgant iesiems. suo
lai — baltos odos, prie 
kiekvieno staliuko baltas 
telefonas. Užpakalyje gi— 
baras. Kalbėjau su vy
riausiu patarnautoju, ku
lis pasakojo, kad baro pa
vadinimas paeina nuo var
do. kurį turėjo anglų ka
raliaus pramogų vieta.

Juokais pasakiau — 
“Pump room” — dėl to, 
kad jūs pinigus išpompuo- 
jate. ir paleidžiate žmogų. 
Patarnautojas atsakė: 
mes kokių iš gatvės žmo
nių nenorime, c 
turtingieji, tai jau jų daly-' 
kas. Pasiteiravus pasiro
dė, kad už vieną vakaro 
pasėdėjimą ten tenka už
simokėti po kokius 20-30 
dolerių.

Tame tai kambaryje ir 
nufotografavau tą garsų
jį dirigentą. Jisai sėdėjo 
pri® staliuko, o vieną pa- 
veiks’ą nuėmime su diri
gavimo lazduke rankoje.
PAS GENEROLĄ WOOD i

Kartais turime nemažai 
rūpesčio. Kartą reikėjo 
nufotografuoti p——1~ 1 
VVocd, prezidentą

■tas, teduodu laiko tik pen
kias minutes. Per tokį lai
ką sunku nuimti paveiks
lą. kurs patiktų jam pa
čiam ir žmonėms. Vos, vos 
išsiderėjome apie 15 mi
nučių. Jis dirbo prie savo 
stalo, mes turėjome susi- 
statyti savo šviesas. Kai 
buvome pasiruošę, pasa
kėme; jis kiek pakreipė, 
veidą ir greitomis nuėmė
me. Dėl magazino paveiks
las išėjo neblogai, bet nu
traukti gerą paveikslą, 
ima apie valandą laiko.

Teko traukti paveikslą 
pulkininko Morse, vieno 
iš mašinų fabriko savinin
kų. Jis irgi taip užimtas, 
kad davė tik labai trumpą 
laiką. Pats visą laiką dir
bo prie stalo: kai buvome 
pasiruošę, tik pasakėme, 
jis grįžtelėjo ir nutraukę 
paveikslą nešdinomės. Ta
čiau fotografija kai buvo 
įdėta į laikraštį, jam labai i 
patiko ir užsakė tuziną 
paveikslų savo šeimos na
riams.

I

i

AFFABLF. I ke Eisenhower. 
Army Chief of Stati, is all 
sėt to try out a neu- fishing 
rod in the creek near Pratt 
Generai Hospital. Coral Go
bies, v.nere be uas resting 
ar.d curing a sore shouluer.

ManoJeniįProšvaistš SLL™'°
KELIONĖJE į kūtę su užmautu guminiu

Sudie Montreahn! — ^peneliu; už jos pasiekimą 
skubėdama iš stoties į bf.velk .e,"a Varzvtme; pa- 

i traukini pareiškiau. Stovi,Pjin ?, Juokas: lr bonkute 
Ijis juodas garo kamuo-!vl® *',k Pto e,cną suolą^ 
iliais pukšėdamas, o žmo
nės kimba, lipa, veržiasi ir 
skuba, kad tik suspėti ligi 
jis pradės milžinu kūnu 
šliaužti.

Stoty, už už grotų, ma
tau, kain vis dar stovi ma- 
no savieji. Nors ir ragino 

.važiuoti, nors ir išrengė, 
vienok kaip šiandien diena 
liūdna ir rasota, 
mos atsiskirdami 
kaip ir ta gamtuže 
dę ir susimąstę.

Kai gyveni drauge, ro
dos nė nejauti tiek šilto 
jausmo, bet kai reik nors 
ir trumpam apleisti šei
mos židinėli, rodos, nieks 
taip nepasitarnaus savie- bonkute, 

' siems... nieks i

Suamerikonėjimas — 
Žvėrys augina kūdikius.

š esu labai užim-

papasakoti, bent kartą ir 
manęs paklausyk.

Viena vargšė moteris, 
Turkijoje, 

trumpam laikui paliko sa
vo mažytį kūdikį ant žc- 

---- Sugrįžusi nc-

— Ką pasakytum, dėde, netoli Stranza, 
apie suamerikonėjimą? 
užklausiau.
— Geras ir negeras daly-1 mės miške, 

virtuvę bonkutę pašildyti, kas atsakyčiau. Aš neuž- berado, 
.vėl plyšta visų juokas, kad(sipulsiu, kaip ponia Eleo-j 
ta studentė bus kada gera ™ • ■
motina!
i įsisiūbuoja kalba. Visi 
linksmi. Atsiranda ir gi
tara. Ir dainininkų. Dau
giausia važiuoja kariai: 
vieni dar uniformose, kiti 
civiliai pasirėdę; tarp jų 
sėdi aukštas, gražus vy
ras, iš apsukto kalnierėlio 
sprendžiant kurs šneku
čiuodamas su senute mo
terim, viską seka.

Grįžta studentė su šilta 
, gitaros maršas 

nepasirū- ir balsų pritarimas ją lydi, 
pins šiltu, parinktu kasne- ° Pcr suolą persikabinus 
liu, žodeliu, paguoda. žydaitė mums neva skun-

■ Tolsta traukinys nuo 
Montrealo, bet jame lieka 
dalis širdies. Žiūriu pro Btei'do mane tėvai į 
langą į tuos savus boks-,p^ew Yorką pasisvečiuoti, 
tus, ; pažįstamas bones. tai skromniai... tik 
nuirus, } viso miesto ma-! kit. vos septynio,

j šyvą... Puiki panorama. ljka sukneIių įdėjo. Ma. 
nau pabūti apie tris savai
tes, neišteks kasdien po

patenka studentei, gražiai 
blondinei, šalę manęs sė
dinčiai. Ir, kai ta neša i

taip ir 
likome 
nuliu-

žydaitė mums neva skun
džiasi; bet pro stipraus 
stiklo akinius — žaibuoja 
pagyras:

DABAR DIRBA DĖL 
“TIME” IR “LIFE”

— Labai vis tie įdomūs Tėviškė mano antroji. Bet 
lalykai: ką planuojate to- ką palyginti tą pergyveni-1—? mą, tą jausmą, kada rei-j nauj pasimainyti. O aš

........ r____- Mano darbas — dau-.kejo/svaziuot is Lietu-[taip „apvalus...
Teko nuvažiuoti į gumoj, traukti paveikslus vos- -

SU PASLĖPTA KAME
RA “GAMBLERIŲ” 

VIETOJE
Vieną sykį teko man fo- liau? 

tografuoti su paslėpta ka- ■ -

gemblinimo vietą, Ran- dėl skelbimų. Tas darbas! Kritau, bučiavau žemę ir 
dolph gatvėje. Reikėjo nu-i žmogui tinkamas kol esi tėvelių kojas; glaudžiau 
traukti paveikslą, parodv- jaunas. Reikia daug važi- vaikelį, kurį likimas plė- 

" ‘ “ __ ___ šią, ir jau nujautė širdis,;
į Texas, Colorado, vieną kad paskutinį kartą glau- 
mėnesį teko net keturis dėsi lūpos prie jų... 
kartus važiuoti į Detroit. I Dabar su traukiniu bėga 
Tenka užmiršti ir valan- mintys pas tas motinas, 
das, ir nuovargį, kartais pas tas šeimas, kurios iš- 

,Įir valgį — jei reikia atlik- skirtos, išdraskytos. Ži-
* „„ — nieko nau tą jausmą, jaučiu tą

(tragediją. Esu jos paraga- 
sunku tą vi- Vus. Motinai nieks nėra

ti. kas ten dedasi. Gemble- nėti. Aš pats esu važiavęs 
rių landynės slaptos. Vie
ną jų atrado reporteris ir 
mums pasakė: Mes išėjo- 

o jei ateina me keturi vyrai. Per duris
— bet ko neįleidžia, stovi 
sargyba. Mes pasakėme, 
ką pažįstame. Įleido. Ten ti, turi padaryti 
buvo nemažai žmonių — nežiūrėdamas, 
gembliavo pinigais ir ark
liukais. Vienas iš mūsų po ^są padaryti. Dėl to palin- taip sunku, kaip išplė- 
liemene turėjo paslėpęs >kau į kitą darbą. Dabar šiant jos vaiką.
foto aparatą, kurio myg- dirbu “Life” ir “Time” Kyrksi štai ir čia, mažu- 
tukas nuvestas į kelnių ki- magazinui: kitų fotogra- tis motinos glėby, prie 
šenių. Mes tryse jį apsto- • fų atsiųstus paveikslus manęs, antroj kupėj. Mo
jome, o jisai prisitaikęs i paruošiu spausdinimui gi- tina jaunutė. Sūpuoja ru- 
nuėmė keturis paveikslus. (liaspaudėj mašinoje. Dar- žavuose mezginiuose kėp- 

bas patinkamas ir valan- šantį vaikelį, o tas čirškia,
UŽDAVINYS

Tokius paveikslus imti 
generolą gana pavojinga, t 
j Sears makaulę sumaišyti. Neno- 

kompanijos. Jis rė.iau imti, bet įstaiga pa-
- ooi-ą. esj tarnautojas, tas

Senstant

&*•

ir valan- šantį vaikelį, o tas čirškia, 
dos vienodos — išdirbi aš- nepaiso, kad tas jaunutės 

. tuonias valandas ir eini motinos veidelis išraudo, 
_ namo. Tuo gi tarpu prie jr daug kas dabar dėl to 

gan Kas ankstybesnio darbo — jau juokiasi.
i pno- rengiesi eiti namo, kaip Jauna motina nerimsta, 

gauni telegramą — reikia Ji jaučia apsimaudžianti. 
vykti į kurį miestą foto- Bet kokia graži amerikie- 

. ir- grafiJ3 padaryti. Kitą čių keleivių dvasia! Jieveikslai buvo reikalingi na 4.1 -■... x x . . . 0 1 Kar^ą nespėji ne persi-,tik užjaučia nerimstančiai
pie raketierius Chicagoje. ėmęs skubėti taip, kaip 
Nuemėme dar paveikslus stovi — ' ‘ " Z ‘
kaikurių Chicagos valdy- roįte išsėdėjau pusantros 
toių. kurie būtų atsakingi dienos, kol gavome iš karo 
už gembliavimą, kurie bu-(departamento leidimą fo- 
vo suminėti s1iraipsnyje.;tografuoti. Kaip namų a- 
Kai nuėjome j“ ----
fuoti, jie klausia 
kuriam reikalui paveiks-j 
lai. Nenori leistis fotogra-! 
fuojami. Mes sakome —' 
nežinom, yra užsakymas, j 
turime pildyti. Taip paga-Teko 
liau viską surinkome. Kai; paveikslą

ir eini motinos veidelis išraudo,

... . „. . . . . uccpvji užjaučia nerimstančia
pailiustruoti straipsniui a- rengti _ tUri aparatą pa- motinai, ir kaip sava šei m o ro IzATi.'-rmc I hinaomo - .. ’ r

Vieną sykį aš Det-

, .1 Po kelių metų medžioto-nora Rooseveltiene, kuri jaį užgįr{fo tame miške 
norėtų, kad tuojau kiek- keistą balsą, prisiartinę, 
vienas taptų grynu amen- rado vilkės lindynėje pen- 
konu. Tai yra klaida. Zmo- kįy metų vaikelį. Jį paū- 
gus nėra chemiškas ele- įr nunešė tai moteris- 

. mentas, kurį butų galima kei, kuri pažino savo sū- 
I pertrasformuoti. Ji su-.nų laukiniame vaikelyje, 
maišo mineralus su sočia- Vilkė užaUgino. 
liniu etnikos mokslu. No-i
retų, kad, atvykę žmonės1 1926 m. vienas Kalkutos 
iš visų pasaulio kraštų į misijonierius pasakoja, 
Ameriką, tuojau užmirštų kad apylinkės miške buvo 
savo rasę, papročius, kai- rastas vilkų urvas, kuria- 
bą, kultūrą, kilmę, tam- me gyveno dvi mergytės 
pant nauju tipu, idealiu a- kartu su vilkiukais. Viena 
merikonišku tipu. Vande-(

■ nilis su deguonimi susilie- dviejų metų.
ja, išduodami naują tipą:! *_ 
vandenį, bet lietuvis, pran- ką įr vilkę ir norėjo prisi- 
cūzas, italas, lenkas, ru- artinti prie tu mergyčių, 
sas, vokietis susitikdami, jos kaukė ir bėgo ant visų 
kiekvienas nori išlaikyti: keturių. Jas pagavę, afi
šavo asmenybę. Žmogus davė vienuolėms auginti, 
nėra metalas^ bet protau- jos nemokėjo nė vaikščio
janti gyvybė, kuri turi t į kalbėti, mėgo valgy - 

i sielą, sąžinę, palinkimą iš- ti žalią mėsą.
laikyti ir apginti savo in- j 
dividualumą, kilnumą,1 
charakterį ir tautybę. 
Kiekvienas imigrantas no-

astuonių metų, o antra tik

Kada vyrai užmušo vii-

Dar nuostabesnis įvykis. 
Viena moteris, iš Ponghi 
kaimo, išėjo rinkti ryžių, 

ri išlaikyti kaipo šventą Pasidėdama krepšelyje sa-taip papratus...1 — Cha, cha, cha!... — 
Įnusijuokia studentų gelto
nas ilgas garbenas už pe
čių atmesdama... ir, atsa
kydama:
— Gerai, jei aš į savaitę 

vieną suknelę pasimainau. 
Ne tai, kad neturėčiau, 
bet nenoriu! Jei vyrai iš
nešioja vienu kostiumu 
mėnesius, metus, tai ką 
čia ?...

Žydaitė susigėdo. Išsiė
mė cigaretę, užsidegė, ir 
pasiūlė studentei.į — Ak, ačiū! Bet aš nerū
kau. Nors galėčiau tabake 
paskęsti, bet tą... o tą... 
biaurybę! Moterims?.. Ne. 
Tai jau kažkas daugiau, 
negu išdykumas. Negu 
kvailas pasirodymas.
— O ar tamsta myli so

cialumą? — paklausė įsi
žeidusi žydaitė.
— Taip! Aš jį studijuo

ju! — pradėjo studentė 
čiauškėti apie socialogiją, 
mokslą apimantį ne tik 
šeimas, bet ir valstybes... 
ji sakosi, kad ši mokslo 
šaka jai arčiausia širdies, 
ir kai baigs savo kursą — 
ji važinės po pasaulį, da
binės paskaitas; kaip 
žmogus gali išmokti žmo
niškumo, humanizmo; pa- 

’ gerbimo viens kito princi-i 
pų; žodžiu, ji norinti pati 
būti geru žmogumi, nau
dingu, ir kad visą pasaulį 
kaip nors pakreipus į ge
rą.

Tuoj susiburia aplink ją 
grupė. Ypatingai jauni
mas. Domisi jauna, gra- 

l mergaite, 
į kuriuos įeina bet ji įkimba man į ranką į ir sako:

ma pradeda tartis, kuo 
čia padėjus?
— Jis alkanas! O čia šal

ta bonkutė! — išraudusi 
motina iškelia pieno bon-

jų fotogra- ,rešte — nei minutei nega- paveikslą moka net 1,000 
šia — kam, jį iš viešbučio išeiti. dolerių, bet mes — darbi-1

ESTl FOTOGRAFUOJU ninkai ~ gaudavome nuo-įFOTOGRAFUOJU 
BOKSININKĄ 

Nors yra ir įdomybių — 
pavyzdžiui traukti 
' į kumštininko 

panašus straipsnis suto- ,Billy Conn. Fotografavau 
kiais paveikslais telpa jo mankštynių^ vietoje 
laikraštvje, tuojau tokią igymnasium.

! vietą uždaro, pirma negu 
;prasidės investigacijos.
1 Kitą kartą reikėjo nu-j 
traukti krūvas “garbičių 
kur suverčiamos iš miesto 
išvežamos šiukšlės, 
jau su anaratu, 
nenori leisti, 
buvo pranešta.
me 
bus straipsnis 
mu faktų 
laidas...
t i į vidų, stovėjau gatvėje 
ir kai važiavo “trekai” su 
tais “garbičiais”, nuėmiau 

•paveikslą.

Nuė- 
o sargas 

matyt jau 
kad nori- 

nuiotografuoti, kad 
su iškeli

ame dideles iš- 
Negalėdamas įei-

iervmnasium. Jis pasakė: 
j “Aš tik turiu porą minu- 
|čių, turiu šaukti Pitts- 
burgh.” O jo menedžeris 

„ [vėl ragino: “Jis prakai- 
Jtuoja, mes bijome, kad ne

pagautų šalčio, jis greit 
turės muštis...” Nors grei
tomis nuėmėme paveikslą, 
bet pasisekė labai gerai.

UŽ PAVEIKSLO NU
TRAUKIMĄ — IKI 1,000 

DOLERIU
Daugelis netiki, bet tai 

tiesa, kad skelbimų kom
panijos už paveikslo nu
traukimą kompanijai mo
ka po 300, o už spalvotą

v •

vo kūdikį, štai atbėga leo
pardas iš miško, nutveria 
krepšį su kūdikiu ir nusi
neša į džunklę.

Po kiek laiko vienas me
džiotojas pašovė leopar
dą, kuris pusgyvis nu- 

I šliaužė iki savo lindynės 
■ir padvėsė.

Medžiotojas panoro ištir
ti tą lindynę ir su visu

ir nepaliečiamą dalyką sa
vo tautybę, jis jąja di
džiuojasi ir gina. Visuose 

; viešuose pasirodymuose 
nori turėti dvi vėliavas.

Ponia Rooseveltiene 
(skundžiasi, kad imigran
tai perdaug lėtai ameriko- 

inėja. Čia turi tiesos, bet 
!kieno kaltė? Kas sugebė
tų iš įvairių imigrantų nu
lieti vienintelį tipą? Gal nuostabumu ten rado tris 

(anglai? Tik jau ne jie, nes mažus leopardus ir vieną 
(visur ir visada save laiko kūdikį. Buvo kaip tik tos 
aukštesniais, visus kitus nelaimingos motinos vai- 
pastumdami į šalį, tvirtin- kelis, kurį buvo pasiėmęs 

; darni, kad netinkami asi- leopardas auginti.
miliuotis. Amerikos miškuose bu-
— Juk kartais net gyvu- vo užaugęs su žvėrimis 

,liai užjaučia žmogų, ta- vienas žmogus. Jį pagavo, 
riau, ir nelaimėje pagelbs- pašaunant koją. Buvo vi-

I

ii i

ti. Žinoma, pradėjau kai- sas aoaugęs plaukais ir 
bėti apie ką kitą, bet noriu nemokėjo kalbėti. Jį už- 

idarė Inverell bausmės na
muose. Neprisiėmė nešio- 

.‘ti rūbų, visada nuogas, o 
retenybe, pamatęs žmones, kaukda- 

prigimimo ta- vo įr verkdavo, norėda- 
tik mažas vii- mas pasprukti į mišką.

Paulius Ramutis.jos akys mė-
vėl ji

LONG JO U R NE Y AHEAD— 
Blond Norma Jean Belloff, 
19, passe.< through EI Centro, 
Calif., on a cross-country bi- 
cycle ride Irom her home ia 
San Diego to New London, 
Conn. At thii point aha had

— Gal tai talentas? — 
pastebėjau.
— Talentai, 

Reik būt iš 
lentų. O aš, 
kutis.

Sužaibavo
lyną, gyva ugnimi; 
atmetė ilgas garbenas už 
pečių, ir užsimovė ant’ 
galvos nuo lietaus gaubtu
vėlį; susitvarkė knygų 
našulį, pasirengė išeiti.

Pamilau šią mergaitę 
tiesią ir ties ai kalbančią, 
žiūrėjau į jos veideli švie
sa žėrintį iš to gaubtuvė
lio, sieloj man spindėjo 
viltis, kad geri, dori užsi
mojimai dar nemirę, dar 
žiba jaunose krūtinėse 
idealų ugnimi; tik reikia 
gerų vaidylų ir vaidilučių, 
kad tas ugnis prižiūrėtų... 
kurstytų dorovės šakelė
mis, šeimose ir mokyklo
se.

Traukinys šniokštė ir 
rangėsi dūmais apsigaub
damas, šliaužė priekal
niais ir akmenų kalnais, 
rytų pusėj mėlynavo Hud-

json upės žydrieji vande
nys, rudens oranžiniai šil- 
■ kai šnibždėjo medžiuose, 
'gaubė juos baltų vortink
lių vehonais.

Mėlynas santėmis leido
si ant kalnų...

(bus daugiau)
Marija Aukštaite.

tlatinę algą, 
daug pinigo 
skelbimams. 

į“Coca Cola” 
per metus išleidžia iki pu
sės milijono dolerių skel- žia, energinga 
bimams, į 
daugelis paveikslų”. — j ir sako:

Vis tas įdomybes paša-j — Tamsta tik nuo manės 
kojo K. Laucius. Jis pui-!nepabėgk... Aš neužilgo iš- 
kiai kalba lietuviškai, į lipsiu “Pakibsy” stoty. Iš 
džiaugiasi daugelyje vietų ten netoli mano tėviškė. Si 
sutikęs lietuvius 
jeigu sąlygos pasikeistų, 
svajoja savo šakos darbą 
pamėginti ir Lietuvoje.

Vienu metu jam teko 
daryti fotografijas lietu
viškų kryžių, padidinti iš 
anksybesnių nuotraukų.

Lietuvos liaudies meno 
pavyzdžiai jam padarė di
delį įspūdį, lietuviškų kry-i 

"žiu grožiu jisai stebisi ir į nieks 
(gėrisi. Dr. J. '___L,

Amerikoje 
išleidžiama 
Pavyzdžiui, 
kompanija

t
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ir net,. Hudson upė — mano įkvė
pimas. Su tėveliu išeinu į 

i jos krantus... Tėvelis myli 
I žuvis, o aš — 
! kompani jonai!

— Esate gera dukrelė, 
kad tėvelio kompaniją pa
laikote.
— Išdykus. Esu vientur

tė. Išlepinta. Viską galiui 
turėti ko noriu, bet manęs 

nežavi, tik mano 
Dr. J. Prauskis.' mokslo šaka.

knygas. Du


