
l

BOSTON PUBLIC 
CHIEF 0F BOOK 
reference 
COPLEY SQ

<j)a karties

------------------------------------------------------------ -- --------------------------

IA---------------------—---------------------------------=-------------♦

Į Katalikas, kurs neremia 
' katalikiškos spaudos, ne- 
i turi teisės vadintis geru 
| Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteieris. >

LI 5 R A R Y 
SELECTION DT 

d i v i s i o 
boston XASS .o

AMERI*
;j

&BININKAS
[vių R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

UNlItO »

Ut

b CE»T j

& ♦ 
DARBININKAI

Lithuanian Semi-Weekiy 
Newspaper

Published every
TUESDAY and FRIDAY

366 Broadway, S. Bocton 27, Mase.

VOL. XXXIV No. 2. Tel. SOuth Boston 8-2680 PENKTADIENIS (Friday). SAUSIO (January), 7 D., 1949 M. Tel. SOuth Boston 8-2680 SIX CENTS.

d.

Cliaiilot rūmai
Pasakyta milijonai žodžių 
Išleista virš dviejų milijonų 

dolerių
Kas buvo pasiekta?
Trygve IJe pasisakymas, 

sesi j. j uždarau!
• 1

Praeitų metų gruodžio 11
oficialiai užsidarė Chaillot rū
mų durys, ir čia gyvenimas iki 
Naujų Metų, daugiau kaip po 
2-jų su puse mėnesio!?), vėl 
sugrįžo į savo normalią vagą. 
Per tą laiką Chaillot rūmus 
aplankė daug svečių: apie
5000 Jungt. Tautų delegatų ir 
jų tarnautojų ir apie 2000 žur
nalistų, o paskutinėmis dieno
mis dar daugiau įvairių smal
suolių.

Kas gi yra tie Chaillot (tar
ti Šaijo) rūmai? Tai yra viena 
Prancūzijos sostinės pilių, ku
rioje vyko 3-sios Jungt. Tautų 
sesijos posėdžiai. Su šiąjh pili
mi istorija sieja daug linksmų 
ir liūdnų įvykių. Sakoma, 
šioje gražioje pilyje daug 
susirišo meile, bet daug 
joje ir liūdnai leido savo
venimo dienas ir net čia kapus 
atrado. Tad, kai praeitų metų 
rugsėjo mėnesyje čia prasidėjo 
Jungt. Tautų posėdžiai, vieni 
manė, kad čia turės progos ry
tiečiai ir vakariečiai meiliau 
vieni kitiems pasižiūrėti į a- 
kis, kiti gi manė, kad čia 
Jungt. Tautų organizacija ga
linti atrasti sau kapą. Tačiau 
šį kartą čia neįvyko nei meilės 
nei tragedijos scenų, išskiriant 
kai kuriuos incidentus ir gru
bius išsišokimus, kas šiai pi-

kad 
kas 
kas 
gy-

Komunkhj bus tei
siami ui Išdiųstę

Kaip žinoma, Amerikos 
komunistų vadai yra kal
tinami ir bus teisiami už j 
šio krašto išdavystę —l 
sąmokslą jėga nuversti i

Byla, susirgus 
kaltinamųjų — 
atidėta iki sau-

liai, tur būt, labiausiai buvo sąmokalj

valdžią, 
vienam 
Fosteriui, 
šio 17 d. š. m. Bet komu
nistų advokatai kovoja, 
kad bylą dar toliau nu
tęsti.

Šiomis dienomis komu
nistų vadai ir spauda pra
dėjo kampaniją, kad ta 
byla būtų visai panaikin
ta. Jie renka aukas, ren
ka parašus, rašo protes
tus valdžiai. Jeigu komu
nistų vadai visai nekalti, 
tai kam protestuoti, kad 
jie bus teisiami? Komu
nistų vadai savo nekaltu
mą galės įrodyti teismo 
eigoje. Amerikos teismai, 
tai ne Rusijos, kur kalti
namieji dar prieš teismą 
turi “prisipažinti” kaltais. 
Amerikoje ir komunistai 
gali pasisamdyti geriau
sius advokatus - gynėjus, 
ir jie turi pasisamdę.

Bet kaip galima reika
lauti, kad Prezidentas 
Trumanas panaikintų by
las, kada įrodynėjama, 
kad komunistų vadai są- 
mokslininkavo nuversti 
valdžią. Lai komunistai 
teismui įrodo, kad jie ne-

i

Popiežiaus Pijaus XII audiencijoj JAV diplo
mates. — Prieš kurį laiką įvyko Jungtinių Tau
tų ekonominiais, kultūriniais ir socia]iais reika
lais konferencija Beirut’e. Grįždamas iš tos kon
ferencijos Jung. Valstybių pasekretorius George 
Allen, sudėjo vizitą Jo Šventenybei Popiežiui Pi
jui XII ir tarėsi konferencijoj paliestais klausi
mais.

i

Dewey reflubu ja pakelti
-i;

TREMTINIŲ ATVEŽIMAS 
BŪSIĄS PAGREITINTAS

Atplauks penki laivai

Prezidentas Trumanas Reikalau 
ja Pakelti MokesniusAlbany, N. V. — Gub. 

Dcwey sausio 5 d. pasakė 
kalbą valstijos Kongresui. 
Jis pareiškė, kad vra bū
tinas reikalas pakelti mo
kesnius (taxes), kad į- 
vykdyti numatytą darbų 
programą.

Gub. Dewey sakė, kad 
1949 - 50 metu darbų pro
gramai reikalinga rekor
dinė suma, būtent, $900,- 
000,000. Gub. Dewev sakė, 
kad pinigai reikalingi 
naujų ligoniniu ir vieške
lių taisymui ir statybai, 
naujam universitetui ir 
taipgi daugiau švietimo 
reikalams.

Jis pradėdamas savo 
kalbą va’stijos Kongrese 
sake: “Pereitais metais 
buvo periodas kada aš ne
sitikėjau būti čia. Bet aš 
nenoriu, kad kas nors 
perdaug būtų apsivilęs 
mano sugrįžimu.”

Kaip žinote, pereitais 
metais Gub. Detvey tikrai 
tikėjosi laimėti Preziden
to vietą. Taip tikėjosi ir 
daug kitų. Bet ne Prezi
dentas Trumanas. Pasta
rasis nuo pat pradžios 
tvirtai buvo įsitikinęs, 
kad jis bus išrinktas.

• v •

Kovoti infliaciją. - Atšaukti Taft • 
Hartley įstatymą. - Grąžinti patai 

sytą Wagnerio įstatymą
VV’ashington, D. C. —

Prezidentas Tru manas 
trečiadienį, sausio 5 d. pa
sakė svarbią kalbą nau
jam 81-mam Kongresui. 
Jis aiškiai išdėstė svar
biuosius valstybės reika
lus. Pareiškė, kad Kon
gresas, atsižiūrėdamas į 
tautos gerovę, turi pakel
ti mokesnius (tax), kad 
valstybės pajamos padi
dėtų 4 bilijonais dolerių. 
Jis sakė, kad ta suma 
reikalinga ne tik biudžeto 
jalansavimui, bet ir tau- 
;os skolos $252,000,000,- 
000 sumažinimui.

Prezidentas reikalau ja' panijos. Tik klausimas, 
pakelti mokesnius korpo- ar Kongresas pilnai jam 
racijoms. Jis taipgi pata-1.pritars? Respublikonai 
ria pakelti mokesnius pa- daugumoje nepritars. Jie 
vieniams, kurie turi stam-'nori prisikalbinti ir pieti- 
bias pajamas, ir viduti
niams. Taigi mažiau už
dirbantieji būtų nepalies
ti.

Kova prieš infliaciją y- 
rą svarbiausias reikalas

[sakė Prezidentas. Jis siū
lė priimti įstatymą, pagal 
kurį Prezidentas turėtu 
teisę kontroliuoti sunkiai 
gaunamas prekių kainas, 
pragyvenimo kainas ir al
gas. Jis reikalavo atšauk
ti Taft - Hartley įstaty
mą ir grąžinti pataisytą 
VVagnerio įstatymą; pri
imti 75c. į valandą mini
mumo mokesnį, ir daug 
kitų socialių reformų.

Prezidentas Trumanas, 
matyti, nori pravesti tai, 

!ką jis yra pažadėjęs laike 
(prezidento rinkimų kam- • • m't i i •

per- nių valstijų kongresma- 
nus. Bet demokratai yra 
daugumoje, ir jie turėtų 
kooperuoti, nes toks yra 
piliečių jiems duotas man
datas.

Nors tremtiniams įsi-’ 
leisti aktas veikia nuo 
1948 m. liepos 1 d., tačiau 
tremtinių atvykimas nei
na tokiuo greitumu, kaip 
buvo pradžioje tikėtasi. 
Pagal aktą turėtų būti 
kas

galimybės tremtinių 
gabenimo pagreitinti. Vis
kas, kas galima buvo pa
daryti, tai kelti šitą rei
kalą D. P. kpmisijoje ir 
kitose valdžios įstaigose, 
prašant pagreitinti trem- 

Gauto-

Gub. Paul A. Dever

Komp. A. J. Aleksis, 
LDS Garbės narys

neįprasta. Tiesa? per tą gana 
ilgą čia tos sesijos darbo lai
kotarpį buvo ir tokių momen
tų, kada jau atrodė, jog iš tik
rųjų Jung. Tautų organizacija 
bus čia 
laukusi 
to buvo 
Chaillot 
vaidino jokio ypatingai 
mėtino vaidmens.

Laike Chaillot rūmuose Į 
Jungt. Tautų sesijos, kuri čia 
tęsėsi per 84 dienas, buvo pa
sakyta virš 10 milijonų žodžių, 
kurie buvo surašyti į 150,000 
puslapių ,kas rodo, kad buvo 
daug kalbėta ir ginčytasi. Ta
čiau ne tik buvo daug kalbėta, 
bet ir smarkiai dirbta. Buvo 
išdirbta apie 1,800 darbo va
landų, o įskaitant žurnalistų ir 
šios sesijos techninio persona
lo sugaištą laiką, gaunasi net! 
virš milijono darbo valandų. 
Per tą laiką buvo sušaukta 
daugiau, kaip 600 įvairių dele
gacijų posėdžių, buvo atspaus
dinta tūkstančiai įvairių pro
jektų, dokumentų originalų ar 
jų kopijų.

Buvo svarstyta: atominės e- 
nergijos kontrolė ir nusiginkla
vimas, taikos sutarčių Pasira-K rbuo ■ j krašte ir dv[.
šymas, Italijos kolonijų klausi- metai Waterbury,
Riktas, (kuris kuone per visą _ §y Juoxapo Uetuvių

Tęsinys 2-rame puslap. Į parapijoj. Jo darbai yra žino- 
~ " mi visoje mūsų išeivijoje, nes

.Jom Ule jįg yra buvęs įr yra veįk VISU
M4RCH OF DIMES mūsų centralinių organižacijų

Į valdybose.
šia proga sveikiname komp. 

A. J. Aleksį, LDS Garbės narį, 
ir linkime stiprios sveikatos ir 
Dievo palaimos. ,

palaidota, net nesusi- 
Naujųjų Metų. Tačiau 
išvengta, ir tokiu būdu 
rūmai šį kartą nesu- 

pažy-

1949 ’949
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*JAME tuo tarpu teatvyksta vi
dutiniai per mėnesį tik a- 
pie 600.
lietuvių atvyksta 
niai per mėnesį apie 65, 
kas sudaro apie 11% iš i 
bendro atvykstančių skai-jvien per BALF yra duota 
čiaus. Tremtinių perveži
mas buvo vykdomas tuo 
tarpu tik iš Amerikiečių 
zonų Austrijoje ir Vokie
tijoje, o iš Britų ir Pran
cūzų zonų, o taip pat iš 
Italijos dar nėra pradėtas.
D. P. komisija numato | Gautomis žiniomis su 
greitu laiku ten įsteigti,tremtiniais atplauks šie 
savo įstaigas. Dėliai šios laivai: Sausio 17 d. laivu 
priežasties daugelis trem- Marine Flasher į Boston; 
tinių, o taip pat jų kvie- sausio 21 d. laivu Marine 
tėjų nervuojasi, rašinėja į Jumper į Boston; sausio 
BALF ir kitas įstaigas, 25 d. laivu Marine Tiger 
sudarinėja net kelias ga
rantijas ir pan.

Deja BALF ar kitos pa
našios organizacijos, pa
čios savo jėgomis, neturi

Sekmadienį, sausio 9 d., 6 
vai. vakare, Šv. Juozapo lietu
vių par. svetainėje, Waterbury, 
Conn., įvyks šaunus bankietas 
Komp. Aleksandrą J. Aleksį
pagerbti. Šį bankietą ruošia | 
parapijos veikėjai-jos, vadovau
jant kleb. kun. J. Valantiejui.

Komp. A. J. Aleksis yra ne
palaužiamos energijos ir kan
trybės veikėjas - vadas. Jis 
jau trisdešimt penki metai kaip

Iš to skaičiaus 
viduti-

mis šiais 1949 metais par
gabenimas būsiąs pagrei
tintas ir mūsų tautiečių 
atvykimas padidėsiąs. To
dėl turėkime kantrybės ir 
laukime pasekmių. Jau

eiga apie 5,000 bylų, ku
rių žymi dalis yra sutvar
kyta ir pasiekė Europą, 
o kviečiamieji tremtiniai 
yra jau apklausinėjami ir 
parengiami imigracijai.

v •

į Boston; sausio 29 d. lai
vu Obark į New York; 
sausio 30 d. laivu Marine 
Marlių j New York.

BALF Centro Valdyba.
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Kasenkin* įsirašė j Graikų 
Katalikų Bažnyčią. Praneša, 
kad mokytoja Oksana Kasen- 
kina, kuri iš Rusijos konsulato 
pro langą iššoko, kad 
savo gyvybę, padarė 
mą, kad ji nori būti 
lir įsirašė į Graikų 
parapiją.

išgelbėti 
pareiski- 
katalike. 
Katalikų

Aukščiausias Teismas At- 
muši įMP

Washingion, D. C. —
Jung. Valstybių Aukš
čiausias Teismas daugu
ma balsų atmetė Ameri
kos Darbo Federacijos a- 
peliaciją, prašančią pa
naikinti Arizonos, Neb- 
raskos ir North Carolinos 
valstijų įstatymus, kurie 
palieka laisvę turėti — 
“elosed” ar “open” shops.

Aukščiausias Teismas 
pareiškė, kad pagal kons
tituciją ir ne unijų darbi
ninkai turi lygią teisę su 
unijistais..

Amerikiečių Šatais Siunti
niai Neduoda Ramybės 

Sovietams

Jis savo valandos ilgumo 
kalboje išdėstė savo prog
ramą.

Gub. Paul A. Dever at
sišaukė į Massachusetts 
valstijos Kongresą, kad 
pravestų įstatymą, užtik
rinantį priverstiną sveika
tos apudraudą šios valsti
jos darbininkams ir jų 
šeimoms. Jis taipgi pasi
sakė už gyvenimui namu 
programos praplėtimą; už 
vieškelių page r i n i m ą; 
streikų legalizavimą ir at
šaukimą įstatymų, kurie 
suvaržo darbininkų uni
jas.

VV’ashington, D. C.—Or
ganizuotų darbininkų va
dai — Green, Murray ir 
kiti labai patenkinti Pre- 
izdento Trumano kalba ir 
jo pasiūlymais Kongresui. 
Jie sako, kad Prezidentas 
nori išpildyti savo paža
dėjimus duotus rinkimų 
kampanijos metu.

Darbininkų vadai pasi
žada remti Prezidento 
Trumano pasiūlymus, y- 
pač, kad būtų atšauktas 
Taft - Hartley įstatymas 
ir pataisytas Wagnerio į- 
statymas.

Britų spauda taip pat tais.
giria Prezidento Trumano! šiuo metu daugiausia 
kalbą. Henry A. Wallace, kenčia dėl gilaus sniego ir 
buvęs Progresyvių parti-, šalčių Nebraska ir VVyo- 
jos kandidatas į preziden- ming valstijų gyventojai.

Pavasariškas ms Bostono 
apylinkėje

Trečiadienį, sausio 5 d. 
lietus. Ketvirtadienį, sau-! 

I • j • v __ • « •šio 6 d. prieš piet pasiro
dė saulutė. Oras tikrai 
pavasariškas — šilta.

Vakarinėse, valstijose 
sniego audros, šalčiai. 
Los Angeles, Cal. ir kitur 
nepaprastai 
palyginus su

Ket- Visi penki MTA trusti- 
i d. sai rezignavo dar naujam 

(Trijų Karalių šventėje) gubernatoriui 
Paul A. Dever, 
Massachusetts 
gubernatorius, 
gubernatoriaus pareigas.lbą.

Boston, Mass. — 1
virtadieni, sausio 6

l

Frankfurt, Vokietija — 
Emst Grossmann, buvęs 
Sovietų Rusijos zonos vir
šininkas, kurį rusai nutei
sė mirtimi jam nebūnant, 
sakė spaudos atstovams, 
kad Sovietai labai neken
čia CARE paketėlių.

Grossman, rusų apkal-, 
tintas už sabotažą, sakėj 
kad kai jį areštavo tai joj 
namuose rado CARE pa
ketėlius. Rusai tuos pake
tėlius paėmė ir juos vie
šoje aikštėje išdėjo su už
rašu: “Taip tai kapitalis-) 
tai gyvena”. Kitą dieną) 
paketėlius paėmė. Kai kas 

įžodį “kapitalistai” pakei
tė į “vakarų zonos”.

BriM paskaitė kariuome
nę j Trans-Jordan;

šaltas oras, 
kitais mė

daugiausia

neužėmus 
naujas I vietos. Jie yra įsitikinę, 

valstijos j kad naujas gubernatorius 
per ėmė turi pasirinkti savo tary-

Lietuvių Radio Programa
WESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 

Salėm, Mass. Brookline, Mass.

Londonas — Britai, kad 
apsaugoti nuo Izraeliaus 
ginkluotų jėgų įsiveržimo 
į Trans - Jordaną, pa
siuntė kariuomenės viene
tą, kuris išsikėlė Aqaba 
uoste, prie Raudonųjų jū
rų.

šeštadienį, sausio 8 d. 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

SEKMADIENE LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, sausio 9 d., 9 vai. rytą iš WVOM sto
ties — 1600 kilocycles, Brookline, Mass., išgirsime 
taip pat dainų, muzikos kurinių, sveikinimų ir kalbą.

Kalbės Prelatas Dr. Kazimieras Urbonavičius, 
mūsų įžymusis literatas.

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

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass.
Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arte NOnrood 7-1449
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Mirusi laimi
Rašo Švedijos ambasa-

ATVYKSTA PREL. MYKOLAS 
KRUPAVIČIUS

J. E. Vyskupas Brizgys 
Dėkoja ir Sveikina

tė Jonės kalant vinis ir 
dirbant kitus darbus, ste
bėjosi. Jonės turėjo savo 
konstrukcijos biznį. Be
dirbant trukęs stiklas 

; sužeidė jo akis ir jis pra- 
■ rado regėjimą.

——

Visiems skaitlingiems 
mano prieteliams Kris
taus Gimimo ir Naujų 
Metų švenčių proga mane 
prisiminusiems reiškiu 
nuoširdžią padėką ir lin
kiu Viešpaties palaimintų 
1949

Švedijos Politika Pabėgėliu 
Atžvilgiu

metu.
f Vysk. V. Brizgys

Sydney, Australija
Paketas, pasiųstas iš Syd
ney nežinomam adresatui, 
išgulėjo 6 mėnesius nesu
randamų laiškų ofise. A-

I

JL
DABARTIES PASTABOS

Keu York (LAIC) —
Sausio mėnesį Amerikon 
atvyks Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komite
to pirmininkas, buvęs Že
mės Okio Ministeris ir 
Lietuvos 1922 m. Žemės 
Reformos vienas autorių, 
Prelatas Mykolas Krupa
vičius ir Vykd. Tarybos’ 
pirmininkas, p. Vaclovas 
Sidzikauskas.

šie aukšti svečiai bus^dos pirmasis sekretorius,
Amerikos Lietuvių Tary-;Per Lind, laikraščio “Wa- 
bos žinioje ir. po vasario shington Star” reaakto- 
16 d. aplankys įvairias Į riui. i______ ______ _______ .
kolonijas su prakalbomis, i “Skaitydamas Jūsų laik- tidarius, rado jame $22,- 
Prelatas Krupavičius pir- ‘ raštyje gruodžio 7 d., an- 400 pinigais.
mąją kalbą pasakys vasa-;tradienio laidoje įdomų i-’ 
rio 13 d. r" ' ----- '
New Yorke. gi

•9

IĮf
iI

•i L„.................. .
tai Kalėdų švenčių

* Tuojau atsirado dešimt 
Webster Hali,įžanginį (editorial) straip- asmenų, kurie bandė įro-į 
' p. Sidzi- snį, liečiantį ------ ,J"x: ’ _j —1 "-----New Yorke. gi p. Sidzi- snį, liečiantį neseniai at- dyti, kad pinigai jiems! 

kauskas vyks Chicagon. {vykusius iš Švedijos į šį priklauso, bet veltui. Nė!
Prakalbų maršrutą Ry- j kraštą Estijos pabėgėlius, vienas negalėjo įrodyti, { 

tuose tvarkys LAIC, gi: pastebiu, kad, kaip mato- kad jis yra tų pinigų sa-i 
nuo Clevelando į Vakarus i si iš jo, tenai yra blogaivininkas ir tie pinigai bu- 
— ALT centras. Numato-1 suprasta Švedijos politi- vo perduoti Australijos 
ma, kad rytinėse valsty-įka Pabalčio pabėgėlių at- iždui, 
bėse svečiai užtruks ligi j žvilgiu. Aš atkreipiu dė-j 
kovo mėn. pabaigos. r~ ’ 
dėl, ALT skyriai ir kolo- tos tame straipsnyje nuo- 
nijų veikėjai prašomi jaumonės, susidaro įspūdis, 
dabar susisiekti su atitin-jkad tuo atveju, 
karnomis ALT įstaigomis Estijos pabėgėliai
Z - 1_ —X —2 — X-- — ~ T A T/^\ • * “ a • _ 4 i • A 

ir pagelbėti suorganizuoti tai Švedijos valdžia 
prakalbų maršrutą. Marš-!tartų: arba tęsti jiems 
rūtas sutaps su ALT va-; prieglaudą ir toliau, arba 
jumi Lietuvos išlaisvini- pasiūlyti grįžti į savo kil- 
mo veiklai paremti. ’mės kraštus, sovietų val

domus. Iš to skaitytojas 
gauna neteisingą įspūdį 

j ąpie Švedijos nusistaty-
4 riją šiuo reikalu. Aš drįstu, 

Šiomis dienonfis grįžo iš: priminti jums, kad Švedi-

»

I žvilgiu. dlMvipill UC- . -----------------------------------

To-‘mesi i tai, kad iš pareikš-1 IMIGRACIJA KANA' 
DON 1947 M.

t

jeigu tie! Ottaua (LAIC) — Ka-į 
_ i būtų , sykių ir Resursų Departa- 

(sekretoriatu arba LAIC) grąžinti atgal į Švediją, mentas’ paskelbė imigraci- 
nu-{jos davinius iš 1947 m. 

{ Pagal tautybes, daugiau
siai atvyko anglų — 14,-

Smith atsistatydino
Washington, D. C.
___ . _ j._____

i----------------- ---------------------------- . pimimvA juuao, navi kjvvuz-
Maskvos Gen. Walter Be-ljog vyriausybė daugeliu 
dell Smith, Jung. V aisty-, atvėjų yra viešai pareiš- 
bių ambasadorius Sovietų kusįf kad Pabalčio pabė- 
Rusijai. ! geliams Švedijoje yra už-

Gen. V\alter Bedell; tikrinta prieglaudos (asy-
Smith, sugrįžęs į Wash- Įum) teisė ir kad Švedija 
ingtoną, įteikė Preziden
tui savo rezignaciją.

vmoousAklas i
namą

Kaip bemaž visa Bveptojį Žemė ir yėl karo 
ugnyje — žydų su arabais, 
metu iš vieno žydų vieneto išėjo du Žydai karei
viai į artimą miestuką aplankyti šventų vietų. Ir 
štai jiems aiškina Tėvas Pietro Tampono, katali
kų kunigas iš Salerno, Italijos, kad štai šioje vie
toje arti Jeruzalės yra gimęs Šv. Jonas Krikšty
tojas.

Pradžia 1-me pusi.

mas, veto teisė, Berlyno kon- 
šią sesiją buvo svarbiausias 
ginčių centras), Palestinos 
problema, Balkanų ir Korėjos 
klausimas, naujų narių priėmi
mas, “žmogaus teisės”, gene- 
cidas ir daug kitų.

•

Ši Jungt. Tautų sesija, kuril 
dėliai savo labai perkrautos 
dienotvarkės dar buvo nebaig
ta Paryžiuje, Jungtinėms Tau- 

, toms atsiėjo 2,315,060 dolerių, 
neskaitant jau tai, kiek kuri 
delegacija išleido atskirai. Ma
noma, kad atskiros delegacijos, 
bendrai paėmus, išleido per 3 
su puse mlijono dolerių, kas 
sudaro bendras šios sesijos iš
laidas apie 5 milijonus dolerių. 
Ši sesija šiais metais balan
džio mėnesyje vėl susirinks ir 
tęs savo posėdžius toliau New 
Yorke, nes dar didelė dalis 
klausimų, įrašytų jos dieno- 
tvarkėn liko neišspręsta.

I

mažiau ir faktinės reikšmės, 
kuri galima buvo pastebėti jau 
čia pat Chaillot rūmuose. Juk 
sovietai, kurie daug yra nusi
kaltę prieš genocidą, ne iš no
ro balsavo už jo konvencijos 
priėmimą, bet tik dėl viešosios 
nuomonės, kad nebūtų apšauk
ti jo šalininkais. Be- abejo, tai 
Lietuvos atžvilgiu turi didelės 
reikšmės, bet jos nereikia per
dėti, nes bolševikai pasitiki 
savo “geležine užuolaida", 
lietuvių tautos naikinimo 
religijos persekiojimo tenai 
sai nesustabdys, bet vis 
gali kiek pristabdyti.

•

Pats Jungt. Tautų generali
nis sekretorius, Trygve Lie, 
užsidarant šiai sesijai Chaillot 
rūmuose, pareiškė:
— Per tuos pustrečio mėnesio 

turėjome pasisekimų ir nepasi
sekimų. Bet kadangi sesija dar 
nėra pasibaigusi, tai negalima 
spręsti ir apie visos sesijos pa
sisekimą. Jeigu panagrinėsime 
iš arčiau šios sesijos darbus, 
tai vis dėlto turėsime pripažin
ti, kad šios sesijos pasiseki- 
mąs yra didesnis už pirmosios 
ir antrosios sesijos. Šią valan
dą Jungt. Tautos pasilieka 
tvirčiausia jėga taikos labui, ir 
reikia pabrėžti, kad visų pa
saulio tautų, tiek didžiųjų tiek 
mažųjų, yra didžiausias troš
kimas, kad būtų įgyvendinta 
Meksikos atsišaukimas į “di
džiuosius”, kad dėtų visas pa
stangas įgyvendinti tikrą ir pa
stovią taiką. Tuo metu, kada 
Jungtinės Tautos baigia pirmą
ją trečiosios sesijos dalį, karo 
pavojus pasaulyje yra didelis. 
Jungtinės Taut. tikisi susi
rinkti balandžio mėnesyje ant
rajai šios sesijos daliai ir “di
dieji" patieks raportą, ką jie 
padarė visų aesumpratimų pa
šalinimui ir greitesniam taikos 
sukūrimui. J. L-kas.

ir 
ar 
vi- 
tik

Kiek kainavo praėjusioji 
Jungt. Tautų sesija Paryžiuje 
darbo ir pinigų, yra aišku, bet 
kas tuo buvo atsiekta?

Pasakyti, kad nič nieko ne
buvo pasiekta, būtų neteisinga, 
bet vis dėlto iki šiolei pasiekti 
rezultatai yra menki. Beveik 
visi aukščiau suminėti svarbes
nieji klausimai liko neišspręsti 
ir atidėti tolimesniam laikui, 
ar antrajai šios sesijos daliai 
New Yorke. 
laimėjimų
Pietinės Korėjos 
žnybęs pripažinimą, 
(uždraudimo tautas 
nes grupes naikinti). Konven
cijos priėmimą, “Žmogaus Tei
sių Deklaracijos" nubalsavimą. 
Tiesa, šie laimėjimai yra dau
giau moralinio pobūdžio, kaip 
ir pati Jungt. Tautų organiza
cija, tačiau jie turi daugiau ar

MTA Laimėjo Stambią 
Mokesnių Bylą

1 ■

šiomis dienomis Massachu- ’ skirtas generalio prokuroro a- 
setts Aukščiausias Teismas iš- sistentu. Jis garbingai atliko 

.sprendė Metropolitan Transit savo pareigas ir paliko gražią 
i Authority bylą. Teismas išaiš- atmintį.
kino, kad Metropolitan Transit- Tas parodo, kad žmogaus 
Authority neturi mokėti fede-: spalva, kilmė ar tautybė ne- 
ralei valdžiai $6,177,796 mo- kliudo atlikti tinkamai parei- 
kesnių (tax) nuo $20,297,490 (gas.

Adv. William H. Lewis laido
tuvėse* dalyvavo gubernatorius, 
mayoras, teisėjai ir kiti įžymūs 
asmenys.

P»dėfcą Kųp. Jeakni
Lietuvos Dukterų po globa 

Motinos Šv. draugijos buvo su
ruošus lapkričio 14 d. iliustruo
tą paskaitą ir lietuvių dirbinių 
meno parodą. Bažnytinė salė 
jau senai bebuvo mačiusi tiek 
žmonių, kiek į tas paskaitas ir 
parodą atsilankė. Buvęs karo 
kapelionas, kun. K. Jenkus, pa
teikė įdomią, savo nuotrauko
mis ir surinktais įdomesniais 
vaizdais iliustruotą paskaitą, 
bet visus nustebino nepapras
tai gausiu ir įdomiu rinkiniu į- 
vairių meninių rakdarbių, kuri
nių spausdinių pagamintų 
tremtinių ir šiaip surinktų lie
tuvių dailės retenybių. Visi pa
matė, kad čia didelio pasišven
tėlio idealisto ir patrijoto mil
žiniškas darbas. Ligšiol buvo 
žinoma, kad kun. K. Jenkus 
turi turtingiausią bei didžiau
sią privatišką lietuviškų knygų 
knygyną šioje salyje. Dabar 
pamatėme, kad turi ir didžiau- 
sį lietuvių dailės dirbinių rin
kinį.

Lietuvos Dukterų draugija,

i Jis buvo pirmas juodukas 
^priimtas į American Bar Asso- 
{ciation; pirmas juodukas pa-

I
t

Prie šios sesijos 
tektų priskaityti 

nepriklauso- 
Genocido 
ar religi-Kesnių (taxj nuo

807. Anglus papildė 2,117 gumos, kurią, gavo Boston Ele-! 
airių, 5,877 škotai ir 484 kompanija parduodama

{ateivių buvę iš kitų kraš- 
tų: 7,427 olandai^ .6,870 

tienkai, 5^3^ ukrainiečiai, 
4,418 žydai, 2,269 jugoslar 
vai, 2,103 lietuviai, 1,804 
italai, 1,411 latviai, 964 
rusai, 794 estai, ir t.t. Ma- 
žiausius vienetus sudarė 
— po 2 asmeniu — japo
nai ir islandiečiai, bei po 
1 persą ir turką.

Velžiai. Bet gi virš 40,000iSavo nuosavybę Metropolitan 
Transit Authority.

,— U 4 . i

neturi jokios intencijos 
versti juos atgal grįžti į j 
soviete užimtas teritori-i 

pasistatė jas. Jie turi laisvę savo į 
. 'nuožiūra pasirinkti: arba!
;__ {Švedijoje pasilikti, arba į i

Tampa, Fla. — Melvin kurį nors kitą kraštą iš- 
F. Jonės, kuris prarado į vykti. Lygiai tokia pat 
regėjimą 1931 m., per 10 politika būtų pritaikinta 
metų pasistatė sau ir sa-!L ^,__.__ r . ...
vo aklai žmonai namelį (štų pabėgėliui, jeigu jis, 
gyvenimui. Name yra į-, po bandymo išvykti iš 
vestos vielės elektrikai, ir j Švedijos, būtų vėl į čia 
turi kitus moderniškus į-; sugrąžintas. m--— —
taisymus.

“Niekad i 
tum kaip aklas žmogus i sugrįžtų į ; 
gali toki darbą padaryti! Švedijos vyriausybė, visai 
kol neprarandi regėjimo”, j nesvyruodama,

•9

Mirė įžymus juodukas 
advokatas

Boston, Mšss. — Antradienį, 
sausio 4 d. iš Šv. Cecilijos par. 
bažnyčios, Back Bay, palaido
tas adv. William H. Lewis 
(juodukas).

NAUJAS TEOLOGIJOS 
DAKTARAS

I

I

Gruodžio 21 d., Romoje, studijuoja istoriją ir po 
‘Angelicumo’ Universite- truputį ruošia pilną ir

kiekvienam Pabalčio kra- te, kun. S._ Matulis, MIC. platų Ark. J. Matulaičio
viešai ir sėkmingai apgy- Matulevičiaus gyvęnimo 
nė savo parašytą knygą - mokslišką aprašy mą. 
desertaciją lotynų kalba Toks aprašymas reikalin- 

Taiai ieiau i ‘ ‘Arkivyskupas Jurgis gas užvedant prie Šv. Sos- 
» » J b to Ark jurgio šventuoju

paskelbimo bylą.
Kun. Dr. Matulio teta, 

Juzė Pivariūnienė, gyvena 
Mattapan, ir yra žinoma 
pamaldi, katalik i š k o s 
spaudos ir gerų dąrbų rė
mėja, užauginusi gausią 
šeimą. A.

j esantieji dabar šiame Matulaitis - Matulevičius, 
neįsivaizdin--krašte Estijos pabėgėliai Apaštališkasis Vi-
Uc žrnrtaniG! į Švediją, tai i zitatorius Lietuvai . Už

visaišiam jaunam kunigui 
pasiūlytų j vienuoliui . tremtiniui su

sakė Jonės. į jiems tęsti Švedijoje prie- teikta Teologijos Dakta-
Praeinantieji, kurie ma-1 glaudą. rmo laipsnis.

Naujasai Teo 1 o g i j o s 
Daktaras, reiškia džiaug
smą, ne tiek dėl daktaro 
laipsnio įgijimo, kiek dėl 
to, kad jam pavykę “Ro
mos aukštosios mokyklos 
svetimtaučių mokslinin
kų tarpe iškelti bent dale
lę didžios ir šventos, lie
tuvio Arkivyskupo Jurgio 
Matu 1 a i č i o - Matulevi
čiaus, asmenybės... Profe
soriai aiškiai pamatė ir 
pareiškė, kad Arkivysku
po Matulaičio - Matulevi
čiaus gyvenimas buvo tik
rai šventas ir apaštališ
kas. Taip pat profesoriai 
pabrėžė, aiškią galimybę, 
kad šventos atminties Ar- 

! kivyskupas sulauks alto
rių garbės”.

Kun. Dr. S. Matulis, 
Marijonų vadovybės vėl 
paskirtas į Popiežiškąjį 

j“Gregorium” Universite- 
j tą, Romoje, Bažnytinės 
1 Istorijos Fakultetą, kui

Tik

Tik

sužinosime apie savo 
Amerikoje ir visame

mes sužinosime, kas
1
II

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.
per “DARBININKĄ” 
draugus, gyvenančius 
pasaulyje.
per “DARBININKĄ”
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

DARBININKAS” buvo, yra ir bus geriausias 
Amerikos lietuvių išeivijoje laikraštis.

“DARBININKAS” yra pripažintas kaipo rimčiau
sias katalikiškoje dvasioje vedamas laikraš
tis.

“DARBININKAS” išeina du sykiu į savaitę ir 
metam:; kainuoja $5.00; pusei metų §2.50.

“DARBINI'*KAS” imant tik sykį į savaitę, me
tams kainuoja $3.00; pusei metų — $1.50.

“DARBININKAS”
U'est Broaduay, So. Boston 27, Mass.
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ATSTOVŲ BUTAS UŽGYRE 
PRIEŠ. AMERIKINES VEIKLOS 

TYRINĖJIMO KOMITETĄ 
~~ VARGO GIESME 

Muškit būgną, kaip kas moka! 
Piaukit aviną dviragį — 
šiąnakt žemės vargas šoka, 
Metas tiekti, kas kam magi!

Kas daug alko, tepuotauja — 
Vilkit veikiai keptą tekį 
Tiems, kas pelnė pupų saują. 
Ręžės, duso už dvylekį!

Liaupsink trupinį, birbyne — 
Ūžkit, vyrai storabalsiai, 
Viešių jisalmę sutartinę, 
Garbę bėdžių plutai skalsiai! 

Šiąnakt mūsų, ruožtas, broliai, 
Šiąnakt, sesers, mūsų spėtas, 
Kai jau minga žemės toliai. 
Kai tylus dangus žvaigždėtas.

J. Battrasutb.

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybių 81-jo 
Kongreso Atstovų Butas 
275 balsais prieš 142 pri
ėmė savo veikimui taisyk
les ir tuo pačiu užgyrė 
Prieš - amerikinės veik
los tyrinėjimo komitetą.

Kaip žinoma, prieš tą 
Kongreso komitetą labai 
skandalijasi raudonieji. 
Bet kas jų paiso šiais lai
kais. Raudonieji nėra iš
tikimi šio krašto pilie
čiai. Jie dirba svetimai 
valstybei ir todėl jie bai
siai neapkenčia to komite
to, kuris išvelka viešumon 
jų išdavikiškus darbus.

savo susirinkime išreiškė nuo
širdžiausią padėką, kunigui ka
pelionui K. Jenkui, už šį didįjį 
darbą — supažindinimą bosto
niečių su mūsų tautos dalies — 
tremtinių likimu, jų darbu, jų 
pastangomis ir jų meniškais 
kuriniais.

Ieva Marksienė, pirm.

BALF Susirinkimas
Gruodžio 28 d., 1948 m., Lie

tuvių salėje įvyko BALF sky
riaus susirinkimas. Dalyvavo 
nemažai narių. Išrinkta valdy
ba 1949 m., būtent: pirm. Jo
nas J. Romanas, Sr.; vice pirm. 
Bronė Cunienė, Katrina Na- 
maksienė ir J. Jankauskas; 
sekr. maj. A. S vilas; fin. sekr. 
N. Jonuška, ir ižd. A. Matjoš- 
ka. Direktoriais: adv. Juozas 
Cunys, adv. Jonas Grigalius. 
Dr. Antanas L Kapochy, Juo
zas Arlauskas, 
eonas, Pranas 
ir J. Januškis.

Susirinkimas
dėkojo buvusiai valdybai, ku
rios pirmininku buvo Pranas 
Razvadauskas, už jos uolų pa
sidarbavimą.

Naujoji valdyba planuoja 
sėkmingai pravesti vajų.

Komitetas darbuojasi, tikie
tus platina ir kviečia apylinkių 
kuopos jaunimą atvykti į šiuos 
didelius šokius. Bus įvairumo. 
Gros gera orkestrą. Tą vakarą 
bus specialus registravimas vi
sų rėmėjų. -Visi, kas tik atvyks 
į šokius bus, užregistruojamas 
kaipo rėmėjas įrengimo baž
nyčios lango ir įrašytas į Vy
čių knygas. Visas jaunimas, 
taip pat ir jaunimo tėvai, ruo
šiasi atvykti į šokius ir tuo pa
čiu praleisti su jaunimu gra
žiai vakarą prie gražios muzi
kos. Lys, ar snigs, kaip vienas 
parapietis pareiškė, atvyksiu į 
Vyčių parengimą, nes visuomet 
susipažįstu su gražaus jauni
mo nuotaikomis ne tik Bosto
no, bet ir visos Naujos Angli
jos. o ypač lauksiu susitikimo 
su jaunimu iš Lewiston, Me.

A. E. L.

Stasys Michel-
Razvadauskas

nuoširdžiai pa*

Lietuvos Laisvės Kary Da- 
lyvftį Sąjunga SveMna 

Amerikos Lietuviy Taryba

Vyčių Obalsis — 
‘Ei, Vyčiai, gyvenam 
Tautai ir Bažnyčiai!”

Vietinė Vyčių 17-ta Algirdo 
kuopa, South Bostone, rengia 
milžinišką parengimą šeštadie
nį, sausio - January 22, 1949
m. Municipal Svetainėje, So. 
Boston. Svarbus uždavinys yra 
remti vietinį parapijos reikalą. 
Todėl ir ši jaunimo organizaci
ja, prisilaikydama savo obal- 
sio — ...“Gyvenam Tautai ir 
Bažnyčiai" — skiria visą pelną 
to parengimo dėliai įrengimo 
Šv. Petro Lietuvių parapijos 
bažnyčios lango.

t

ALT Sekretoriatas gavo to
kio turinio laišką:

“Lietuvos laisvės kovų daly
viai, 1948 m. lapkričio 23 die
ną suvažiavę kurtį savo Sąjun
gą, nuoširdžiai sveikina Ameri
kos Lietuvių Tarybą. Visų už 
Lietuvos laisvę kovojusių lie
tuvių vardu dėkoja už pastan
gas išlaisvinti musų tautą iš 
vergijos ir atstatyti Valstybės 
nepriklausomybę.

Lietuvos laisvės kovų daly* 
vių užgrūdinta kovinga dvasia 
tebėra stipri. Lemiamu mūsą 
Tėvynei metu mes pasiryžę 
stoti aktyvion kovon už Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybę".

Suvažiavimo vardų: 
Prezidiumas: P. Plechavičius, 
Br. Ivanauskas, J. Grįgoiaitis. 

Vokietija, Hanau/M, 1948 m.
lapkričio 23 dieną. s
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Ęntered u aecond-claM matter Sept. 12. 1915 at the post office at Boston 
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SUBSCRIPTION RATES PRENUMERATOS KAINA , - j-i •
Domestic yearly ___________  $500 Amerikoje metama _________ $5.00 T’UmaS ir nedėkingumas,
Domestic once per week yearly $3.00 Vieną kart savaitėje metanu_ $3.00 ipioni T.pnkiia 1110*1 lcnFVaForeign yearly.................  $5.50 Užs env metams ...................... $5.50 Cj"”8 lengva
Foreign once per week yearly $3.50 Užsieny 1 kart aav-tėį metams $3.50 Širdimi paniekintų, JU 1S-

sižadėti'. kokiam nors 
866 West Broadvvay, South Boston, Mass tikslui iuos Paaukotų.

Telephone SOuth Boston 8-2680 Į Tų sulenkėjusiu lietuvių
" nėra tik saujalė. Tokia

nuomonė būtų neteisinga 
ir klaidinga kaip Lenkijos 
tain ir Lietuvos atžvilgiu, 

į Lietuvos Didžioji Kuni
gaikštystė buvo daug di
desnė. negu Lietuvos Res
publika. Joje buvo daug 
slaviško gaivalo, kiekvie
nas lietuvis žino, kad et
nografinės sienos seno
sios Lietuvos ėjo daug to
liau į Rytus ,negu dabar- 

‘ J • — -W • A t

lietuvių kalba išnaudojama vien tam, kad lietuviams "daug^ lietuvFų sugu- 
dėjo ir sulenkėjo. Jeigu 
mesime žvilgsnį į Didž.

DARBININKAS

Palaikykim lietuviy spaudą

ninkai, felčeriai pirmieji 
pagavo naują šūkį ir jis 
suaidėjo po visą Lietuvą 
ir atgarsį rado dažniau
siai tik inteligentų mintyj 
se ir širdyse. Ir tik dėlto

kėlė jos vardą, tiek krau
jo, prakaito, ašarų ir ra
šalo išliejo dėl Lenkijos 
labo, kad jau užtenka tik 
išvardinti Jogaičius, Kas- 
ciušką, Mickevičių ir Pil-.oc ** DuuJOv, ** uvJWJ 
sudskį, kad susidarytume Lietuva trumpu laiku taip 
tikrą to vaizdą. Dabar “*■’ ‘ ’ “-*-*-*-*

, būtų didžiausias nepado-

Su Naujais Metais, tarp kitų gerų pasižadėjimų, 
nepamirškime pasižadėti ir katalikišką spaudą pa
remti, Taip pat tenka priminti, kad labai paramos rei
kalinga lietuvių spauda, ypač šiais laikais, kai Lie
tuvoje bolševikai užsispyrė visiškai išnaikinti lietu
višką raštą ir spaudą. Stalinistai čia riktels, kad tai 
netiesa, nes juk Tarybų Lietuvoj eina gi lietuviški 
laikraščiai ir spausdinamos knygos. Taip, jie skam-

Aišku, kad
būtų įskiepinta azijatiška svetimybė — bolševizmas, 
kurio tikslas išprievartauti lietuvio sielą ir pagaliau 
visą lietuvių tautą sunaikinti Ir to reikia nepamiršti ,X7etuvos ‘Kunigaikšt^tS 
kad bolševistme Maskva tik laikinai toleruoja bei pa- iail np Vvtauto o
kenčia lietuvių kalbų. Maskoliai gi mato, kad lietuvių Kasčiašįos 
tauta labai patriotiniai susipratusi ir įssyk neisdrjsta Voa tik
• • • • • n— 1 ii • lzl*wlr ■ j Pa_ maža dalis buvo sąmonin-laiosniui jvede mokyklose ir valdiškose vietose rusų t i;etuviška o dauruma 
kalbą. Reiškia greta subedievinimo vyksta lietuvių ijau buvo Atėjusi bet 
tautos sumaskolmimas. Kitais žodžiais: marksizmasiutr;OT„ 
maskvizmas ir stalinoslavija. Lygiai kaip prie caro: 
rusicizmas

Caro valdžia neva tai neneigė lietuvių kalbos, tik finiai, bet ir politiniai pa
norėjo primesti lietuviams rusų raides. Tai buvo kvai- sidarė svetimas Lietuvių 
la priemonė surusinti, nes lietuviai urmu — visi kaip tautai, o iš Naugarduko 
vienas — pasisakė, kad rusų raidės nepriimtinos. Net krašto kaip tik yra kilę 
ir mažai temoką ar visai nemoką skaityt kaimiečiai j tokie stambūs litvinai, 
protestavo prieš tokį nežmonišką rusų žygį ir savo;kaip Kasčiuška, Mickevi

čius, Kraševskis ir Radze
vičiūtė.

Maskvos sutartis 1920 
m. neteisingai atskyrė 
nuo Lietuvos Naugarduko 
sritį, kur gyventoji savo 
tautiniais jausmais nie- 
kuom nesiskiria nuo Vil
niaus srities gyventojų, ir 
kur buvo lopšys Lietuviš- 

> ko valstybinio gyvenimo 
į Mindaugo laikais. Nau- 
j gardukas pirmiau atsira- 
ido negu Vilnius jau buvo. 
Jis buvo Lietuvos sostine. 
Nors Naugardukas sulyg 
Mickevičiaus žodžių ran
dasi globoje švenčiausios 
Marijos, kurios stebuklin
gą paveikslą turi, vistiek 
jis ne mažiau jaučiasi su
rištas ir su Aušros Var
tais, kaip Šiluva arba Ty- 
tavėnai.

Taigi imant domėn ne 
kokias sritis, bet visą Lie
tuvos kraštą iš prabočių 
paveldėtą, turim pripažin
ti, kad ištautėjusių lietu
vių, besirandančių Auš
ros Vartų globoje yra 
daugiau, negu saujelė: jų, 
gal, net daugiau yra, ne
gu grynų lietuvių. O lietu
viai, kad ir ištautėję, jei
gu neatsižadėjo savo tė
viškės, nenustojo ir ne
prarado savo pilietinių bei

:ne lenkų, o litvinų vardą
, . ... . .. ... nešiojusi, šiandie Nau-- obrusiemja ir pravoslavija - caroslavija. gardukas ne tik etnogra- 

....................... finiai, bet ir politiniai pa

protestą darbais pareiškė: nemokyti kaimiečiai virto 
uoliausiais knygnešiais. Su savo gyvybės pavojum ėjo 
per sieną į Prūsus parsinešti tikrų lietuviškų laikraš
čių ir knygų. Ir dabar kaip tik toks laikotarpis atėjo. 
Lietuvoje naikinama viskas kas tikrai lietuviška. Iš 
šaknų raunama religija ir tautybė. Prievarta bruka
ma rusų gyvenimo tvarka, šlykštūs maskoliški teat
rai, tokie pat koncertai su “Kamarinskiais” ir “Ka- 
tiuškomis” — žodžiu, gruzino - Stalino - aziatiška ato
danga, o ant lietuvių pažangos ir kultūros uždėta 
piautuvas ir kūjis — piaut gerklę ir smogt per galvą. 
Tokios tragedijos lietuvių tauta nėra mačiusi. Caro 
persekiojimas tai tik vaikų žaislas, palyginus su da
bartiniu azijatų šėlimu.

Lietuvių spauda dabar tikra našlaitė. Nuo mir
ties pabėgus į Vokietiją, ten nepalankiausiose sąly
gose ji stebėtinai pražydo, tačiau lyg ta gėlelė, į sve
timą nepalankų klimatą nugabenta, negali gi ten ilgą 
laiką normaliai gyvuoti. Dabar daug literatinių pajė
gų persikelia pas mus į Ameriką. Tačiau tiems pasi
šventėliams rašytojams ar tik neteks skaudžiai nusi
vilti, pamačius, kaip mūsų spauda skursta. Ateiviai 
jau pridėjo savo ranką prie napaslankios mūsų žag
rės. Mūsų spauda jau pradėjo gyvėti, lietuvėti, tobu
lėti. Bet reikia gi, kad visuomenė ją palaikytų. Būti
na, kad rašytojas iš spaudos galėtų išsilaikyti. Ki
taip, jis tik atitrukdamas nuo kito darbo retkarčiais 
ką parašys. Ir spauda skurs kaip skurdus. Metas vi
suomenei susiprasti ir žiūrėti į spaudą kaip į patį 
rimčiausią gyvybinį klausimą. Ant mūsų pečių krinta 
senovės knygnešių pareiga: išlaikyti lietuvių spaudą, 
kol Lietuva susilauks nepriklausomybės. O tai milži
niškas uždavinys. K.

i
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gražiai ir pilnai išsisklei
dė, taip aukštai iškilo,! 
taip pagarsėjo, kad jos 
priešakyje pirmiausia at
sistojo ne kokie tamsuo
liai, bet priešingai žmo
nės mokyti ir pasiturin
tieji, ne išnaudotojai ir 
tautos parazitai, bet eko
nomiškai pajėgūs, o širdi
mi pasiaukoję tautos la
bui. Tie bolševikų vadina
mieji buožės ir buržujai, 
tikrenybėje buvo laisvos 
Lietuvos žiedai ir sėkla. 
Pavyzdžiai, užtenka pami
nėti vardus Kudirkų, Vi
leišių. Biržiškų, Vailokai
čių, Staugaičių, Matulevi
čių, Stulginskų, Chada- 
kauskų .Malinauskų, - Sta
šinskų, Žukauskų.

Tas prakilnus iš viršaus 
einąs žemyn judėjimas 
pasiekdavo laipsniškai že
mesnes mases ir daug pa
žangos padarė Suvalkijoj 
ir Žemaitijoj, mažiau 
Aukštaitijoj, dar mažiau 
Vilnijoj ir nieko Gardino 
srityse. Ir nenuostabu: 
ką šimtmečiai iškreipė, 
tik šimtmečiais galėtų bū
ti atitaisyta. Bet įdomu, 
kad lietuvių išeivija Ame
rikoj, praturtėjusi ir su- 
miesčionėjusi, pralenkė 
pasilikusius senojoj tėvy
nėje brolius sulietuvėjimo 
atžvilgiu ir be didesnio 
mokslo ir prievartos pasi
juto sąmoningais, lietu
viais, noriai organizavosi 
išmoko aukotis lietuviš
kiems reikalams ir dabar 
sudaro garbingą lietuviš
ką darbininkiją,- kurios 
kaip tik dar trūko lais
vojoj Lietuvoje.

Grįždami vėl prie len
kiško gaivalo Lietuvoj, 
turim pripažinti, kad grei
čiau sulietuvėjo tie mo
kytesni žmonės ,kurie iš
važiavo į Lenkiją, kaip 
Dr. Kudirka, arba nors 
skaitė lenkų tautos istori
ją, iš kurios sužinojo, kad 
Lietuva, tai ne Lenkija, 
ir kad jos krikštas skir
tingu laiku ir skirtingose 
apystovose įvyko, negu 
tie Lietuvos žmonės, ku
rie apie save manė, kad 
jie yra “polskos vieros”, 
ir viskas. Mokslas, nors 
ir lenkų ar rusų kalbomis, 
pagelbėjo lietuviaihs įsi
sąmoninti į savo lietuviš-‘ 
ką kilmę ir skirtingumus. 
Bet mokslas buvo nedau
gelio privilegija ir dėl to 
visoj senovės Lietuvoj, 
priskaitant prie jos visą

Juii&JbūUA.
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Vertė A. Maceina.

“Quid hoc ad aeternitatem?”(Kiek tai naudinga amžinybei)

* 3

Aušros Vartai ir Nauaardukas
Spalių 5 d. p. m. “Darbi- i tai galėtų ir turėtų atsi-, žmogaus teisių, 
inko” 75-ame numeryje liepti tie, kuriuos jisai Neteisinga taninko” 75-ame numeryje 

tilpo labai reikšmingas 
straipsnis, užvardintas: 
“Aušros Vartai ir Częsta- 
chowa”, atsiųstas oro 
paštu iš Europos, pasira
šytas, greičiausiai slapy- 
varde, E. K. Vilnietis. Sa
vo tonu tai buvo atsišau
kimas į lenkus, kad, aki
vaizdoje dabartinės poli
tinės padėties, taikytųsi 
su lietuviais, imdami tai
kos pagrindan Suvalkų 
sutartį.

Nežinau, ar kur nors A- šavos, Krakuvos, 
menkoj ar Europoj Poznaniaus, J

• straipsnis - atsišaukimas kia nuomonė gali patikti, i liaudies, bet tik šviesuo- 
susilaukė kokio nors at- bet ji nėra nei dora neij

met savo veiksmus ap
šviesti amžinybės spindu
liais, nes šviesa, kurią 
skleidžia amžinasis mūsų 
paskyrimas, nie k a d o s 
mus neapgaus.

Išganytojas moko, kad 
turės pasėkų visi mūsų 
darbai, visi žodžiai, net ir 
mintys, jei tik mes jas 
nakreipsime amžinybės 
linkui. Katalikiška yra 
nuomonė ir didelio anglų 
filosofo Carlyle, kuris sa
ko: “Niekas nėra tik pra
einamos vertės; žodžiai 
nenraskamba tuščiai erd
vėje: nedingsta nė vienas 
širdies sudejavimas, nė 
vienas valios pasiaukoji
mas. visa aidi į amžinybę. 
Žemėj nežūsta nė vienas 
dalbas, nors ir niekas jo 
nežinotų. Nenyksta net nė 
menkiausias trūsas. Jis y- 
ra lyg anoji požeminė 
vandens gysla, kuri gai
vina pievas, kuri susilieja 
su kitomis gvslomis, ir 
vieną gražią diena ištryk
šta vėsus šaltinis”. Todėl 
gilios prasmės turi šven- 

t. pagal

Persijos šachas savo ko šventadieniais bažny- 
turtų sandėliuose turi la- čia. uoliai rvtą ir vakarą 
bai brangu globa. Jo meldžiasi, bet kuriu ki- 
skersmuo tėra tik 30 cen- tuose darbuose religinio 
timetru, bet sausumos ir nusiteikimo beveik nežy- 
iūros yra ne pieštos, tik mu. Mano idealas nėra 
išklotos reto brangumo ekstra maldingas jaunuo- 
akmenimis. Anglija, nv. lis šventadieniais, bet 
pažymėta rubinais. Indija toks kurio m aid i nogimas 
— skaidriais deimantais, susilieja ir su šiokiadieni- 
jūros — smaragdais. Sis niu gvvenimu, ji apvaldo 
globas vra neikainuoia- ir iš io spindi, kaip pa- 
mas. Jojo verte vargiai grindinė s nai va iš margo 
galima ir įsivaizduoti.

Didžiojo Karo metu, ar- ..... .... «-----«----------- -----------
tiriantis rusams prie Per- uLauho dės! Pasaulėžiūr?' J>aSal

eilėj Pa8_rinainiai pasauno aes kuną jie j visą žemes gy- 
niai. mareigoja ir karalių( Venima žiūrėjo sub specie 
ir kūdiki, kūnų laikymą- aeternitetis, t. y. amžiny- 
sis anaiptol nėra gėda, bet |^s žvilgsniu, ir prieš 
darbas, galimas drąsiai kiekviena darbą klausda- 
daryti ir viso pasaulio a- vo. “Quįci hoc ad aeterni- 
kyse- 'tatem?” — “Kiek tai nau-

Jei ko nors tamsoj ge- dingą amžinybei?” Tad į- 
rai nematome, tada išei- prask ir tu prieš kiekvie
name i šviesą ir dar kartą ną savo sumanymą, prieš 
apžiūrime. Gyvenime ne kiekvieną pasiryžimą ir 
karta pasitaikys, kad be- darbą paklausti save: — 
skubėdamas negalėsi tik- Quid hoc ad aetemita- 
rai nuspręsti, “
nas darbas yra 
mas ar ne. Geriausia tuo- na jam gyvenimui?

v •
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persiško divano. Dievo į- 
sakymai tikrai religin-j

sijos, persai pirmoj 
pasirūpino paslėpti 
brangų turtą.

Mano mielas! Ar
rūpi taip labai tavo pačio 
siela, kuri brangesnė ne 
tik už ano šacho globą, 
bet ir už visą pasaulį? Ar 
tu ją tinkamai vertini? 
Ar daros ji diena iš die
nos geresnė ir kilnesnė?

Kalbėjo kartą Dania- 
das, kuris buvo Atėnų pa
siuntinys prie Pilypo, Ma
kedonijos karaliaus, dva
ro, kad gimtasis jo mies
tas Atėnai yra gražiau
sias visame pasaulyj. Pi
lypas prašė pasiuntinį pa
rodyti miesto sienas. Pa
matęs karalius sušuko: 
“Šitas miestas turi būti 
mano!”

Koki miestą tu norėtum 
turėti? Amžinoji tavo tė
vynė yra dangus. Bet ar 
sieki josios’ Ar už ją ko
voji ? i

Šiandie yra daug tokių 
jaunuolių .vadinamų reli
gingais, kurie uoliai lan-

ar daryti- tem?” — “Kiek tai bus 
leidžia- ma naudinga mano amži-

MINISTERIO S. LOZORAIČIO 
KALBA MIN. J. ŠAULIO 

LAIDOTUVĖSE,Lugano, Šveicarijoje Spalių 20 d., 1948 m. •—————-------------------
Daktaras Šaulys, aplink ku

rio karstą esame susirinkę, yra 
žymus atstovas vieno kilniau
sių bei svarbiausių Lietuvos is
torijos tarpų. Tas laiko tarpas 
pirmiausia apima Lietuvos tau
tinio atgimimo užbaigą, kurios 
natūraliu ir būtinu padariniu 
buvo mūsų tautos valia atsta-

Tremtinių Sveikinimai Lie
tuvos Ministrai

Lietuvos Įgaliotas Ministras 
Washingtorie P. Zadeikis yra 
apturėjęs linkėjimus bei svei
kinimus iš Lietuvos Laisvės 
Kovų Dalyvių Sąjungos, Ha- 
r.au a/M, ir iš Lietuvių Daili
ninkų Suvažiavimo, įvykusio š. 
m. spalių 24, Sshwab. Gmund. 
Pastarasis skamba sekančiai: 
Jo Ekscelencijai 
Povilui Žadeikiui
Lietuvos nepaprastam Pasiun
tiniui ir įgaliotam Ministrui 
Jungtinėse Amerikos Valstyb.

Lietuviai dailininkai tremty
je, suvažiavę Schwabisch 
Gmund į steigiamąjį “Pasaulio 
Lietuvių Dailininkų ir Archi
tektų Sąjungos” susirinkimą, 
turi garbę pasveikinti Jūsų 
Ekscelenciją, kaip Lietuvos su
verenumo simbolį, ir pareikšti 
savo nuoširdžiausius linkėji
mus bendroje kovoje už Lietu
vos laisvę.

(pas.) Dail. Adomas Varnas, 
Prezidiumo Pirmininkas.

(L.P.Ž.)

mas, išdidumas lietuvių 
veikėjų daug ką atstūmė. 
To reikia gailėtis. Juk su- nepriklausomybę; to-
lenkėjusiu lietuvių tarpe ,liau — tos valios vykdymą, iš
yra tokių, kuriais visa reikštą formaliai 1918 metų 
Lietuva didžiuojasi ir vasario mėnesio 16 dienos ak- 
juos savinasi. Tie sulen- tu’ kurio velionis buvo vienas 
kėję lietuviai galėtų pasta- pasirašiusiųjų; jis apima lai
kyti karštuoliams jauna- mingą savos valstybės gyveni- 
lietuviams: “Ne jūsų, bet mo periodą ir galop kovą išva- 
mūsų yra visi Jogailaičiai duoti Lietuvai iš okupacijos, 
SU ŠV. Kazimieru. Karžy- kuri jau 8 metai yra mums jė- 

Siera- &a *r prievarta primesta.
Kiekviename pasakytų tau- 

__________  __ __. , __ j velionis 
Vilniąna vyskupiją nuo dratavičius, Sienkevičius, buvo pirmoje veikėjų eilėje. 
Liet. Brastos iki Daugu-Radzevičiūtė, Ožeškienė, Valstybės vyras, diplomatas, 
VOS, daug, labai daug UŽ-tIlakeviČiŪtė” ir t. t.. mokslo žmogus, kiekvienoj sa-
siliko tos sulenkėjusios Sulenkėję lietuviai, nors vo darbo srity jis buvo ištiki- 
ar nutautęjusios ir liau-! skaitlingi yra, bet neor- mas Lietuvos sūnus ir karštas 
dies ir vargingos mieačio- į ganizuoti. Vieni jau tie- patriotas .Dar tik prieš kelias • • - - - - ~ -  ■ • • •• * • ‘ • * • • • -. — ------m jos,

giai: Kasčiuška, 
kovskis ir Pilsudskis; ra
šytojai: Mickevičius, Kon- tos gyvenimo etapų

Sienkevičius, buvo pirmoje 
Ožeškienė, Valstybės 

ir t. t..

nijos, ir darbininkijos, o siog lenkais skaitosi, kiti savaites jis vaikščiojo su ma-
kad sulenkėję ne tik “saujelės ponų”, gudais. Gryni lietuviai, nim ties šitom kapinėm, svars-

net užgauna ir niekina, t. lietuviai sudaro nedemo- kurie jaučiasi esą tik kurie stebėtinai gražiai, tydamas Lietuvos reikalus, sie-
.. —i—x_:_. .... _ . . Tiesa, “vietiniai”. Karo laiku darniai ir stipriai yra su- lodamasis dėl jų, nes Lietuva

kad daug, gal net didžiu-daug kas iš jų buvo išva- siorganizavę ir Lietuvoj, buvo jam arčiau ir aukščiau 
!_____T 1.x.___________ j____-I-I-I___ ' ___ ______ * ___ T.. —____ Ua L- — ~ ---------

daugiausia paliečia,
Neteisinga taiposgi yra 

ar nuomonė, 1

y. sulenkėję lietuviai, taip kratišką gaivalą. Tiesa, 
vadinami “litvinai”. '* ’ ■’---- --x

E. K. Vilnietis mano,ima, Lietuvos dvarininkų1 rytas į Sibirą. Jų jaunuo- ir ištrėmime ir Amerikoj visa ko kita. Nors aš esu įsiti- 
kad jų yra tik saujelė, ibuvo sulenkėję, bet kiekiliai skaitlingai tarnavo turėtų, į tą padėtį atsi- kinęs, kad amžinoji šviesa jam 
kad jie sudaro tik nede-Tr vargdienių buvo sulen-‘lenkų armijoj gen. Ander- žvelgti, su ja skaitytis, jau šviečia, manau, kad šitų 
mokratišką dvarininkų ir kintų! Kaip tik Lietuvos so vadovybėje, daug kas sulyg jos vesti savo poli- kapinių žemė nebus jam leng-
mieščionių buržuazinį ele- vargdieniai buvo daugiau iš jų svajoja apie grįžimą tiką. Ne su lenkais iš va. Lengva tegali būti jam
mentą ir kad juos Lenki- pasidavę lenkiškai įtek- į savo tėviškę ir nieks Varšavos, Krakovo ar Laisvos Lietuvos žemė, ir jis
ja turėtų paaukoti dėl ne- mei. Kai praeitame šimt- jiems negali tą teisę už- Poznaniaus, bet su aplen- jon grįš.
va aukštesnio tikslo: su- metyje Lietuvoj prasidė- ginčyti. Milijonai sulenkė- kintais lietuviais iš Vii-’ Netrukus kapas paslėps savy 
sitaikinimo su Lietuva, j jo smarkus tautinis atbu- jusiu lietuvių pasiduoda niaus, Gardino ir Nau- Jurgio šaulio kūną, tačiau idė- 
Nėra abejonės, kad Var-'dimas, “Aušros” ir “Var-Į visokiai propagandai: len- garduko reikėtų pirmiau jos ir jausmai, kuriais jis gy- 

o ypač'po” žadinamas, jo idėja kiškai, gudiškai, masko-prieiti prie susipratimo.1 veno, liks gyvi lietuvių širdyse, 
lenkams to-išsyk buvo pagauta ne liškai ir lietuviškai. I Nei Suvalkų nei Mas- Todėl didis mūsų istorijos tar-

-| Kitą syk, kada lietuviš- kvos sutartys nesuvienys pas, kurio jis buvo atstovas ir 
ououaunc « —___j-______ ____ i nei menės. Lietuvos stambes- kas atgimimas veikė labai Lietuvos. Reikia ieškoti dalyvis, nebus palaidotas, bet
garsio iš lenkų pusės. Tie- teisinga. Tie sulenkėję lie- ni ūkininkai, mokyti mies- kukliai, švelniai, kultūrin-, kitų kelių, būtent, tų, ku- teiks mums jėgų tęsti kovai
sa, mažai kas iš lenkų tuviai per daugelį metų, tiečiai: kunigai, daktarai, gai, daugybė sulenkėjusių riais ėjo Mindaugas iš už Lietuvos laisvę. Todėl Lie-
moka lietuviškai ir seka šimtmečių, tiek daug gero: advokatai, inžinieriai, mo- grįždavo prie lietuvišku-j Naugarduko ir Gediminas (tuva nebus palaidota, bet atsi-
lietuvišką spaudą. Tačiau padarė Lenkijai, taip iš-*kytojai, literatai, vaisti- mo. Aštrumas , griežtu- iš Vilniaus. K.M.U. Įkels laisva.

sa, mažai kas iš lenkų tuviai per daugelį metų,

lietuvišką spaudą. Tačiau padarė Lenkijai, taip iš-Įkytojai, literatai, vaisti nio.

Vakarai neteko Kris
taus, nuo to jie turi žūti.

Dostojevskis
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svarbi knyga, kai bus išleista, 
turės didelį pasisekimą, nes 
joje yra daug svarbių pergy
venimo duomenų. Jonas Karys 
Lietuvoje buvo Lietuvos Vals
tybės monetų (pinigų) kalimo 
pirmininkas, kurs yra tą daly
ką studijavęs Švedijpje, Pran
cūzijos ir Vokietijos Universi
tetuose. šio svečio kalbą pla
čiai išgirsite vasario 20, minint 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę, kurioje kalbės Jonas 
Karys, Jonas Katkus ir kiti 
svečiai.

Šventės jau praėjo. Bažny
čioje viskas atsibuvo labai iš
kilmingai, ypač bernelių šv. 
Mišiose Kalėdų rytmetį, 6 vai. 
choras ir solistai, vadovaujant 
A. Stanišauskui. gražiai pasi
rodė, kuriame dalyvavo Anna 
Radvilaitė. Helen Cibulskis, 
Anna Grudzinskaitė, Lilian 
Jurkšaitis. Florence Ruoos, 
Clary šulinskaitė, Betty Bu- 
dzinskienė. P. Sitavičius, J. 
Batcevičius, A. Jurkšaitis, R. 
Jurkšaitis, S.' Rybokas ir kiti..

Dabar choro pasilinksmini-! Praeitą sekmadienį klebonas 
mo vakarėlis pyksta (privą- kun. J. V. Kazlauskas pranešė 
tiškas) sausio 8. parapijos sve- parapijos metinę apyskaitą pa- 
tainėję Toliau manau, kad rapijiečiams, kur parapijos į- 
choras pradės savo pasirengi- eigų buvo $22 tūkstančiai su 
mą ateinančiam koncertui, ku- kaupu. Viską apmokėjus, dar 
rin numatoma pakviesti sve- pasiliko bankoje $1800.00 su 
tys solistas, neseniai atvykęs kaupu. Tai tikrai yra gražu 
iš Vokietijos. Kleb. kun. J. V. priminė klebonas, kad skola vi- 
Kazlauskas sveikino visus pa-'sai mažutė: tik apie pora tūk- 
rapijiečius su švenčių iškilmė- stančių dolerių. Manau, kad ši 
mis.

Sis naujas JET bomberis paruoštas skridimui dideliuose šalčiuose, 
kad ištyrus, kaip efektina bomberį. Jame įtaisyti įvairūs tyrimo ins
trumentai ir jis bus išbandomas 65 laipsnių žemiau nulio temperatū
roj. Paruošimo darbai padaryti Elgin Field, Valparaiso, Fla.
—■■■■ ■ —— I ——^1

ieasKBnuHanmviBmai
Al. Bložis Sunkiai liuosuota iš maskolių

Sužeidžiamas komunistų
Jų dalinys darė puoli- gi galimas 

mą Vogėzų kalnuose «ir Al. Bložis, 
užėmė Juodąjį Kalną, bet tančiai kitų lietuvių jau- 
vokiečiai juos atkirto. Su- nuolių, būtų savo kraują 
sisiekimą palaikėme tik pralieję veltui?... Kaip U- 
'per radio,— walkie-talkie. gai reikės laukti atsaky
davo štabe gavau radio mo į šį klausimą?... A. 
pranešimą, kad Al. Bložis 
yra sunkiai sužeistas. 
Kulkosvaidžių ugnis per
vėrė jo vidurius. Tą naktį 
aš išsiunčiau keturis savo 
vyrus, kad jie kokiu nors 
būdu prasiskverbtų pro 
vokiečių linijas ir parga
bentų sužeistąjį Bložį. Ti
kėjau, gal kaip nors pa
vyks jo gyvybę išgelbėti. 
Bet, deja, vokiečiai paė
mė į nelaisvę mano vy
rus...

Sekančią dieną gavau 
pranešimą per radio, kad 
Al. Bložis jau mirė...

Taip didvyriškai žuvo 
prieš keturis metus gar
susis Amerikos atletas, 
lietuvis jaunuolis milži
nas, Al. Bložis. Žuvo, kad 
mes laisvi gyventume... 
Žuvo, kad ir jo tėvelių že
mė — Lietuva galėtų pa
sinaudoti Atlanto Čarte- 
rio, principais — būtų iš-

SS

vergijos... Ar- 
daiktas, kad 
kaip ir tūks-

PAIEŠKOJIMAS
IEŠKAU savo tėvo Igno Kiz- 

nio, kilusio iš Girsūdų km. 
Daujėnų parapijos, Biržų ap., 
ir giminių, jų įpėdinių ar pa
žįstamų. PAIEŠKO jo sūnus 
Jonas Kiznis, dabar gyvenan
tis DP Camp Vokietijoje. Mel
džiu atsiliepti adresu — 

Jonas Kiznis,
(24) Eutin — Holstein 

119 DPACCS D-83.
Germany — British Zone.

I
.-I ' I
. prakalbose, ir paprašyti tam

■ taip svarbiam reikalui aukų, Į
Teko girdėti, kad kaikuriosj 

vietinės organizacijos jau įtei-; 
kė skyriui savo aukas. Yra ’ 
tikra. kad ir kitos paseks jų' 
pavyzdžiu. Pavienių aukotojų 
ir organizacijų vardai bus pa- ledas sukako lygiai ketu- 
skelbti vėliau. ri metai nuo paskutinio ir

lonija neatsiliks šelpimo darbe— ofensyvo prieš ameri- 
, nuo kitų daug skaitlingesnių kiečius, kuris yra žino-

■ kolonijų. mas, kaip “The Battle of
Norėčiau pakartoti gerb. the Bulge”. Tai buvo be

kalbėtojo prašymą, kad nenu- veik katastrofiškas vokie-

KAIP ŽUVO AL. BLOŽISLietuvis Gydytojas - Majoras Bandė Jį Išgelbėti
Prieš pat praeitas Ka

atskaita padarė gero įspūdžio 
į parapijiečius, ir jie už gražų

iš Vokietijos dėkingi.
Vyskupas V.! _________

28. penktadie-! Pas mus, kaip tas sako: kai 
pasakys labai šalta, tai jau šalta, o kai lyja' * i, _ --------------------- ----------
kur kiekvienas!— tai jau lyja kaip Lietuvoje. mestUmėte 1 gurbą saV<> aUie‘ ci« prasilaužimas pro a- 
apylinkių turė-tTikrai prihjo priHo. laike; kam'1.vartotų drabužiM. nors; merikiečių linijas. Tai

Mūsų kolonijoje lankysis ne- klebono darbavimąsi bus labai 
seniai atvykęs 
svetys, J. E.
Brizgys, sausio 
nio vakare ir 
svarbią kalbą, 
lietuvis iš visų . _ _ ______ r__ r ____ *____
tų tą vakarą atsilankyti ir iš-; švenčių visko buvo, tik gerai, 
girsti. nes tokis svetys nevisą--kad tarp lietuvių nelaimių ne- 
da yra proga sutikti. Tad ne- buvo. O.da yra proga sutikti. Tad ne- buvo, 
pamirškite atsilankyti, sausio 1 
28 d. parapijos svetainėje 7:30! 
vai. vakare. Tai primenu, kad 
turėtute progos visi išgirsti. 
Atsilankykite, net ir tie, ku
riems tas asmuo, gal, * yra ir 
nesvarbus.

MAMQES1MN.il
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Netikėtas Susitikimas
— Vokiečiams smarkiai 

praretinus mūsų eiles, —

Juozas Kastetas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Hashington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington *595
Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktj.

Praeitų metų gruodžio 12 
BALFo vietinio skyriaus su
ruoštose prakalbose, kalbėjo 
buv. nepriklausomos Lietuvos 
premjeras gen. J. Černius. Jo 
kalba buvo įdomi ir visiems' 
suprantama, kurioje jis plačiai' 
nušvietė Lietuvos padėtį po o- 
kupantų jungu ir vargingą gy
venimą lietuvių tremtyje. Ragi
no organizuoti dirbti gelbėji
mui Lietuvos ir tremtinių iš 
vargo. Nors žmonių atsilankė

Tikimės, kad maža mūsų ko- didžiojo vokiečių puolimo Eteris - at-
vyko 2400 vyrų tas eiles 
papildyti. Aš iš Regimen- 
to Štabo nuėjau pažiūrėti, 
kaip atrodo tie vyrai, ku
rie turės užimti kritusių
jų vietas ir be jokio toli
mesnio paruošimo stoti į 
mūšių frontą. Man į akis 
krito milžinas (6 pėdų 
6i/2 colių) šviesiaplaukis 
leitenaantas, kuris buvo 
lyg pažįstamas, lyg maty
tas, bet negalėjau jo atsi- 

i minti. Jis mane pasveiki- 
ino: “Heilo, Doctor”. — 
į “Ar tu lietuvis”’ — jo pa
klausiau. — “Taip, aš Al. 
•Bložis”. Tuomet aš jam 
sakau: “Tu neturėtum ei
ti į frontą; tu perdaug di
delis; iš patyrimo žinau, 
kad būsi perdaug ryškus 
taikyklis vokiečiams. Tu
rėtum būti paskirtas prie 
kokių rekreacijos pareigų 

Kitaip jie

jie būtų ir nepergeriausi, nes taipgi buvo galingosios 
tremtyje tokių nebeturima, vokiečių kariuomenės — 
Taigi, kas turite tokių drabu- į Wehrmachto paskutinis 
žiu, prašomi juos atnešti į konvulsijinis pasispardy- 
Lietuvių klubą, kur jie bus su- mas. Dėl to puolimo ame- 
tvarkyti ir pasiųsti į BALFo rikiečiai turėjo didelių ir 
rūbų sandelį, o iš ten pasirū-: skaudžių nuostolių. Jame 

<£ pins juos nusiųsti mūsų bro- dalyvavusieji kariai, mū- 
, ;g^ jammaiįaį, turėjo bai-

I siu pergyvenimų. Tūks- 
Sk. Pirmininkas.: tančiai jų ten savo galvas 

: paguldė, tūkstančiai liko 
. sužaloti. Išlikusieji ven
gia apie tai kalbėti. Ten 

ižuvo ir garsusis Ameri-

kams tremtyje.
J. A. Vaičiūnas,

“Heilo, Doctor”. —
jo pa

liNevystančios Rožės"
Naujai parašyta domininkono Tėvo T. Žiū

raičio knygelė, kurios turinys sekantis: 
įvadas.

I Marijos Rožančius?

rožančiaus esmei bū- 
supratimas. Rožan-

Kaip tik prieš pačias Kalė
das į mūsų koloniją atvyko iš 
Vokietijos garbingas buvęs 
aukštas Lietuvos valdininkas, 
Jonas ir Joana Kar^i. kurie 
apsistojo pas savo giminaičius 
Oną ir Al. Ramanauskus ir A. 
Tatarūnus. kurie išrūpino 
jiems darbo, buto ir kitus rei
kalingus dokumentus dėl atvy-i neperskaitlingiausias būrelis į 
kimo. Kiek iš pasikalbėjimo tas prakalbas, bet vis dėlto 
tenka sužinoti, tai svečiai ma-Į suaukota $125.50.
no apsigyventi Bridgeporte ir Skyriaus darbuotojai J. La- 
įstoti į lietuvišką tautišką vei- zauskas, A. Kikutis, A. Žukau- 
kimo dirvą. P. Jonas Karys y- skas ir V. Česnakienė sutiko 
ra parašęs knygą “Iš Vilniaus savanoriai aplankyti visus vie- 
į New Yorką” manau, kad šį tinius lietuvius, nedalyvavusius

Žinutė iš Floridos/ —————
P-nia J. Hodelienė — New-

arkietė rašo visiems iš Hori-iį^\tįt^į’^rįįį>įįį

dos.L .... . _ i Universiteto, lietuvis Al.
Bložis. Apie jo žuvimą at-

• sitiktinai papasakojo šių 
žodžių rašėjui jaunas lie- užfrontėje, 
tuvis gydytojas, Ameri- greit tave nuskins”. Bet 
kos kariuomenės Majoras, 
dr. Ignacas
- ' kurs

i 4
Įpačiame fronte išbuvo 11

ff IMNML FRtalTRI FH MFMTU FUMTJK mėnesių.

“Svečiuojuosi Miami. Florida 
jau trečias mėnesis.

Linkiu visiems Laimingų ir 
Linksmų Naujų Metų!

J. Hodell

M- J

Tender, ku

SSffiSS] kariuomTjpačiame fro

I

»

Tenteris - 
ištarnavo 
metus ir

Al. Bložis nenorėjo nei 
girdėti apie atsiskyrimą 
nuo savo vyrų. Jis pateko 
28-ton divizijon, 110 in-
f antri jos pirman batalijo- 
nan. *

Skyrius: Kas yra švč. Mergelės
1. Rožančiaus vardo kilmė.
2. Rožančiaus esmė — a) Kas 

tina. Rožančiaus apibrėžimo
čiaus esmės supratimas, b) Kodėl tas rožančiaus 
esmei būtina?

II Skyrius: Rožančiaus Atsiradimas,
1. Dabartinės rožančiaus formos kilmė.
2. Rožančiaus atsiradimas ir šv. Domininkas .
3. Rožančius — ypatinga Dom. Ordino nuosavybė, 

m Skyrius: Rožančiaus Kalbėjimas.
1. Rožančiaus maldos supratimas.
2. Bendras rožančiaus kalbėjimas ir jo reikšmė. 

IV Skyrius: Rožančiaus Mylėtojai.
1. Šventieji.
2. Bažnyčios vadai.
3. Karaliai, mokslininkai ir kitos žymios asmenybės. 

V Skyrius: Rožančiaus Reikšmė Žmogaus Gyvenimui.
Rožančius — dorybių ir krikščioniškojo gyvenimo 
mokykla.

VT Skyrius: Aš ir Rožančius.
Priedas: Rožančiaus Atlaidai ir Lieteratūra.

Visų norinčių įsigyti šį vertingą leidinį prašau kreiptis 
šiuo adresu:

REV. CASIMIR ŽVIRBLIS. O. P. 
Dominican House of Studies,

487 Michigan Avė., N. E., VVashington 17, D. C. 
Vienas egzempliorius kainuoja 30 centų.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ KONGRESO 

REZOLIUCIJOS
Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresas. įvykęs 

1948 m. spalių mėn. 17 ir 18 dienomis Chicagoje, pri
ėmė šias rezoliucijas:

Amerikos Lietuvių R. Katalikų Federacijos Kon
gresas. įvykęs Chicagoje Morrison viešbutyje 1948 
metais spalių mėnesio 17, 18 dienomis,

išklausęs Amerikos Lietuvių Katalikų Šeimos 
klausimu paskaitų, išnagrinėjęs keliamus sumany
mus ir. matydamas, kad

1) juo mažiau yra gyvenime nesusipratimų ir tuo 
lengviau jiems ištesėti pavojų ar nelaimės metu,

2) kad tie skirtumai gali būti suvedami į šiuos 
kelis bendrus dalykus: tikėjimas, tautybė, amžius, 
turtai, mokslas, politiniai bei gabumai;

turėdamas galvoje, kad katalikų šeima yra visa
galio Kūrėjo pašaukta, siekiant savo asmeninės lai
mės ir visokios gerovės būti Jo pagelbininkais žmo
nių giminei plisti,

kad Amerikos lietuvių katalikų šeima, savo kata
likiškuoju veidu ir lietuviška širdimi yra Amerikoje 
katalikų tikėjimo skleidėjais ir lietuvių tautos palai
kytojais bei mūsų prosenelių garbingos būtovės aidu. 
NETARS

D dėkoti visoms lietuvių katalikų šeimoms Ame
rikoje ir visame pasaulyje už tikybinių bei tautinių 
tikslų įgyvendinimą;

2) prašyti, kad ištesėtų padarytuose prie Dievo 
altoriaus abipusiuose pažaduose, nenutraukiant dva- 
ijniai kūninio vienumo, kas sudaro šeimos esmę;

3) paskatinti irstančias, ar iširusias lietuvių kata
likų šeimas, kad ieškotų ir norėtų surasti priemones 
skyryboms prašalinti;

4) patarti stojantiems moterystėn lietuviams, kad 
visada kurtų katalikišką ir lietuvišką šeimą, nes tik 
joje jie pilnai įvykdys savo kilniuosius uždavinius že
mėje:

a) katalikiškoje šeimoje jie lengviau pasieks dva
sios tobulumo ir amžinos laimės, kurią yra pažadė
jęs Dievas per savo sūnų Jėzų Kristų;

b) lietuviškoje šeimoje atras savo dvasios neišsa
kyto ramumo, sielos giedros ir pasitenkinimo, kad 
savo dalimi prisideda prie savo tautos garbingų žy
gių ir įsipina savo asmeniu ir daugelio tūkstančių 
lietuvių tautos praeitį, kurdami jos ateitį savo vai
kuose;

5) Persergėti visas lietuvių katalikiškas šeimas, 
kad joms nuolat gresia tiek išoriniai, tiek vidiniai 
priešai, būtent:

a) nedoras trečiųjų asmenų įsibriovimas į šven
tą šeimos vienumą;

b) nesuvaldomi polinkiai, k. a. girtuokliauti, loš
ti azartiniai iš pinigų, lygiai kaip būti palenkusiems 
į perdidelį išlaidumą ar nepateisinamą išdidumą;

6) kviesti visas Amerikos lietuvių katalikiškas šei
mas atsinaujinti Kristaus dvasia ir Jo paskelbtuoju 
tikėjimu gyventi. — tai bus mūsų padėka Išganyto
jui, kurs jungtuvių sutartį pakėlė moterystės sakra
mento garbėn, paskirdamas šeimoms gausių Dievo 
malonių. *

— 2 —

Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos Kongresas 
nuoširdžiai sveikina tik ką įsisteigusią Lietuvių Ka
talikų Ateitininkų Sąjungą, džiaugiasi jos įsijungi
mu į jungtinę Amtiikos lietuvių oigamzuotą vtiklą

ir linki jai visu ryžtingumu dirbti, kovoti dėl Lietu
vos, vykdant gyvenime didįjį Ateitininkų obalsį — 
visa Atnaujinti Kristuje.

— 3 —
a) Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresas, kons

tatavęs ypatingus dabarties uždavinius kaip Lietu
voje, taip tarp Amerikos lietuvių, nutarė prašyti 
Kunigų Vienybę, jog nors vienas kunigas būtų'pa
skirtas, kurs neapsunkintas kitomis pareigomis atsi
duotų vien katalikų akcijos organizavimui.

b) Kongresas nutarė įpareigoti Centro Valdybą 
tuojau pasamdyti veiklų' katalikų akcijos instrukto
rių pasaulietį su pastoviu atlyginimu.

— 4 —
Kadangi iš praeities patyrimų žinome, kad sei

muose sveikinimai išeina iš sveikinimų ribų ir tuo 
sutrukdo svarbiąją seimo veiklą, todėl AL.R.K, Fe
deracijos Kongresas nutarė:

Ateityje priimti sveikinimus tik raštu, kuriuos 
Įierskaito kongreso sekretorius. (Jei sveikinimai vyk
sta žodžiu, juos apribuoti iki trijų minutų). Neribo
tai žodžiu sveikinti bus leidžiama tiktai vietos dva
sinės ir pasaulinės valdžios atstovams. Norintieji 
kongresą sveikinti savo norą privalo pareikšti prezi
diumui, nes pats prezidiumas nekviečia sveikinti nė 
vieno.

šiuo nutarimu siūloma naudotis ir kitoms organi
zacijoms.

— 5 —
Federacijos Kongresas įgalioja Federacijos Imi

gracijos Komisiją:
1) pasilikti dabartiniame sąstate su teise pagal 

reikalą kviesti daugiau narių;
2) palaikyti glaudžius santykius su National Ca

tholic Resettlement Council;
3) visomis jėgomis rūpintis, kad kuodaugiausiaį

lietuvių katalikų tremtinių įvažiuotų, parūpinant kiek 
galint didesniam skaičiui atitinkamus darbo ir butų 
užtikrinimus. Kongresas, jausdamas karitatyvinę ir 
patriotinę pareigą, nutarė visais galimais būdais pa
dėti Imigracijos Komisijai.

Kongresas užgiria Federacijos, atskirų organiza
cijų ir narių suteiktą didelę paramą maistu, drabu
žių siuntiniais tremtiniams ir prašo tos pagalbos ne
nutraukti, ypač šiuo metu, kada po valiutos refor
mos tremtiniai pasidarė beveik elgetomis.

— 6 —
Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresas nutarė į- 

steigti Katalikų Akcijos Fondą, kuris kartu bus ir 
Federacijos Fondas. To fondo komisiją sudaro: 
ALRKF pirmininkas, sekretorius, iždininkas ir Kuni
gų Vienybės Pirmininkas. Komisijos pareiga rengti 
vajus Katalikų Akcijos reikalams.

— 7 —
The President, The White House, 
VVashington, D. C.
Dear Mr. President:

The Lithuanian American Catholic Congress, held 
October 17 and 18, 1948 at the Morrison Hotel, Chi
cago, Illinois, extended its sincere greetings and 
respects to the Chief Executive of the United Statės 
of America.

The delegates of this Congress expressed their 
highest esteem and respect for your uneųuivocal 
stand in reaffirmįng our Government's non-recogni- 
tion of the seizure of the Baltic Statės: Latvia, 
Estonia and Lithuania. We feel certain that our 
Govemment will continue to work for the liberation 
of these and all other unjustly oppressed peoples and 
fulfill its promise of restoration of liberty and 
human rights to all nations.

(Bus daugiau)

MAMQES1MN.il


Penktadienis, Sausio 7 d., 1949

Jei po amžių kada skaudūs pančiai nukris, 
Ir vaikams užtekės prasiblaivęs dangus. 
Mūsų kovos ir kančios be ryto naktis, 
Jiems besuprantamos bus...

Maironis.

Išaušo gražus ankstyvas pavasaris. Mūsų nedi
delis būrelis partizanų, išlikusių iš po žiemos kovų, ii-j 
sėjomės miško pakraštyje netoli tekančios upės ir da
linomės pergyventais įspūdžiais. Mūsų būrys vis dau
gėjo. Kasdien ateidavo jaunų stiprių kai ąžuolų vyrų 
Nes prasidėjo nauji areštai po visą Lietuvos kraštą.; 
Ir kas tik ištrūko"iš žiaurių boiševikų rankų, tas trau
kė ieškoti prieglaudos į miškus. Daugelis jaunų vyrų 
netarnavusių kariuomenėje ir neturėję rankose gink
lo, reikėjo apmokyti. Mes senesnieji partizanai mokė
me naujokus. Šaudymo daryti negalėjom, nes per 
daug būtum sukėlę trukšmo. O piktos priešo akys ne
nustojo mūs sekioję. Naktimis vykdavom žvalgyboj, į 
aplinkinius kaimus ir sekdavom bolševikų judėjimą. 
Dienoms taisydavom drabužius valydavom ginklus ir 
taip toliau.

Tik kasdie įprasta tvarka, prieš saulėleidį pasi
girsdavo skambus mūsų vado balsas... “Pasiruošt 
maldai”! Mes susirinkdavom prie plačiašakio ąžuolo, 
lyg tie senovės lietuviai ir pasigirsdavo tylūs maldos 
žodžiai “Sveika Marija! malonės pilnoji”. Tik tuo lai
kotarpiu mes užmiršdavom savo vargus ir išvežtuo
sius mūsų brolius, tėvus, į tolimą Sibiro, Uralo kraš
tą. Baigiant kalbėti maldą, pasigirsdavo vado balsas 
“Už žuvusius kovos draugus”! Iš mūsų krūtinių išsi
verždavo karšti maldos žodžiai Sveika Marija!...

Prieš akis mums stodavo nukankintų draugų la
vonai, išniekinti miestų gatvėse, šiauraus priešo — 
bolševikų. Pasibaigus maldai nevieno akyse matosi 
ašara ir liūdnas veidas. Gaila draugų. Ir kiekvienas 
pagalvoja. Jis žuvo vakar! O aš gal žūsiu — rytoj? 
Ir taip pat būsiu spardomas kacapų kojomis, kai ir 
anie žuvę kovos draugai. Bet mes buvom nusisprendę 
verčiau žūti ant tėviškės žemės, negu važiuoti į toli
mas Sibiro tundras kęsti bado...

Vieną gražią gegužės dieną vadas pašaukė mane 
į savo palapinę. Aatėjęs į vado palapinę, joje radau 
būrio vadą, kuris kašką pasakojo vadui. Vado vei
das buvo neramus. Pabaigus jiems kalbą vadas trum
pai ir aiškiai nurodė man duotą atlikti uždavinį... 
“Tamsta paimsi su savimi pora vyrų ir nuvyksi į gre
timą B. kaimą išžvalgyti. Gauta žinių, kad B. kaime 
randasi didelis būrys N.K.V.D., kuris ruošiasi pulti 
mus”. Saulei leidžiantis aš su divem vyrais traukiau 
mišku link B. kaimo. Gerai žinodamas vietos apylin
kes skubiai traukėm krūmotais laukais, į B. kaimą. 
Priėję B. kaimo patikimą ūkininką, užėjom pasitei
rauti apie esantį NKVD dalinį. Iš jo sužinojom, kad 
NKVD dalinys prieš saulėleidį išvažiavo link K. mies
telio. Padėkoję ūkininkui už suteiktas žinias ir išžval- 
gę kaimą grįžome atgal, rūkydami malonaus ūkininko 
dovanotus naminio tabako cigarus. Mums grįžtant į 
stovyklą netoli miško esančiam durpyne, pastebėjom 
mažą šviesą. Atrodė, kad kas rūko. Parėjęs į stovyk
lą pranešiau vadui gautas žinias iš vietos gyventojų, | 
apie NKVD dalinio išvykimą ir pastebėtą šviesą dur
pyne. Vadas atleido mane ir aš nuėjau truputį pri- 
snausti, nes jau pirmieji vyturiai linksmai giedojo 
iškilę virš žydinčių Lietuvos laukų. Dar nespėjus už
migti, nes mintys skrido prie vargstančio brolio Sibi
re, kai išgirdau griežtą vado balsą “Kelt! Mus puola! 
Skubiai pašokęs iš palapinės, vykdžiau vado įsaky
mą. Pasiėmęs tinkamą skaičių karių, skubėjau už
kirsti besiveržiantiems bolševikams kelią į mišką. Iš
ėję į pakraštį miško pamatėm pilnus krūmus bolševi
kų, drauge su “išgamom” įstrebitėliais. Gretai paruo- 
šėm kulkosvaidžiams vietas ir užėmėm patogę pozici
ją. Visur viešpatavo tyla. Tik kur nekur iškildavo 
miško paukštis išbaidytas bolševikų, iš po nakties 
saldaus miego. Ne ilgai teko mums jų laukti. Nors mi-

Prie Vilties Kryžiaus

“PRIE VILTIES KRYŽIAUS”

Veikalas Galima Gauti 
“Darbininke”

Šiomis dienomis “Darbi
ninko” administracija ga
vo siuntinį “Prie 
Kryžiaus” knygų, 
leidėjas, Kun. Pr. 
ras, LDS Centro 
ninkas, teikėsi prisiųsti 
platesniam visuomenės į- 
sigijimui. Tą veikalą ga
biai suredagavo žymusis 
mūsų žurnalistas Kun. 
Dr.' J. Prunskis ir ne tik 
žodžio faktais, bet žymių
jų asmenų gyvenimu įro
do žmogaus siekimą aukš
tesnės laimės negu kruvi
na marksizmo sistemai

Bolševikinė sistema pa
sirėmė ant kūjo ir piautu- 
vo — teroro, žudymų ir 
vergijos. Milijonai vergų 
dar šiandien neša baisią 
vergiją ligi šių dienų ir 
kaip šiomis dienomis dar 
kartą patvirtina JAV ka
ro sekretorius savo kalbo
je pasakytoje Vokietijo
je, raudonasis Kremlius

Vilties 
kurias 

M. Ju- 
pirmi-

laiko pavergęs apie tryli
ka milijonų rusų, vokie
čių, estų, latvių, lietuvių 
ir kitų. Tai dvidešimtojo 
amžiaus “pažangiųjų” ža
damas “rojus” ant žemės. 
Raudonieji marksi štai 
“geležine užuolaida” užsi- 
sklandę taip ir manė, kad 
jų teroras neišeis į viešu
mą, bet štai šioj knygoj 
suminėtos asmenybes ra
do progą paliudyti apie 
tuos baisumus ir taip pat 
savo gyvenimu paliudija, 
kad jokios sistemos žmo
gaus nepatenkina ligi jis 
prieina prie vilties kry
žiaus. Veikalas nepapras
tai įdomus ir faktų fak
tais nusėtas apie žmogaus 
pasiilgimą prie Dievo. Tą 
veikalą skaitydamas ne 
tik tikintis, bet ir netikin
tis turės progos duoti sau 
klausimą, ar aš kartais 
nesu užsispyręs savo pa
žiūrose’? Juk jeigu toks

..... . . iiit 
religingas žydų rabiną? 
Zolli rado tikrojo tikėjimo 
pradą Katalikų Bažnyčio
je tai ką kalbėti apie ma
žesnius studijozus. Jeigu 

į pastebėti tokį žymų diplo
matą kaip Dr. Bilmanis, 
kuris irgi priėjo įsitikini
mo, kad tik Katalikų Baž
nyčia skelbia pilną ir nuo
dugnų tikėjimo pažinimą, 
tai ką kalbėti apie kokį 
raudonąjį nemokšą užsi- 

į spyrėlį. Jeigu prisiminsi
me garsiąją Klarą Luce, 
kurios jokios garbės nei 
turtai nepalenkė ir nepa
tenkino, tik Katalikų Baž
nyčia tai mes irgi turėsi- 
me faktų, kad žmogui že
miškieji turtai neviskas, 

i o palikus K. Bažnyčios 
■ nare ji rado tai ko ilgėjo- 
įsi ir Apvaizdos vedama 
: surado. Paminėtos ir ki
tos asmenybės šioje — 
“Prie Vilties Kryžiaus” 
knygoje yra lyg tos 
žvaigždutės tamsoje klai
džiojantiems, o pasistipri
nimas faiktais visiems, 
kurie siekia didesnio žino
jimo, kas dedasi pasauly
je ir apie mus.

Knyga labai gražiai iš
leista ir turi 142 pusi. 
Plati bibliografija iš ku
rių šaltinių autorius sė
mėsi žinias šiam veikalui 
paruošti. Taipgi knygos, 
gale yra sąrašas 
riaus ir kitų parašytų lei
dinių, kurie buvo išleisti 
Lietuvoje ir Amerikoje ir 
net anglų kalba.

Viršelis dviem spalvom 
— raudonam kampo fone 
skaitome knygos antraš
tę — “Prie Vilties Kry
žiaus”, gi dešiniame že
mesniame knygos kampe 
stebime kryžiaus šešėlyje 
kūjį ir piautuvą.

Turint mintyj taip gra
žaus veikalo pasirodymą 
taip ir siūlosi mintis pa
raginti kiekvieną lietuvį 
tą veikalą įsigyti, ir tai 
už taip mažą jos kainą — 
tik už vieną dolerį. Rašy
kite ir siųskite užsaky
mus: Darbininkas, 366 W. 
Broadway, So. Boston 27, 
Mass. ir gausite tą vertin
gą veikalą labai greit.

BS s

Apie Kalendorius Gražiai Atsiliepia

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ

“Darbininko” 1949 metų sie
niniai kalendoriai yra išleisti la
bai meniškai su Aušros Vartų 
Stebuklingosios Švč. Marijos pa
veikslu, ir koplyčios vaizdu, su 
Gedimino kalno pilimi ir su Lie
tuvos motina, kurios rankose lai
komas kūdikis tiesia savo ranku
tę prie Aušros Vartų Dievo Mo
tinos. Pačiame kalendoriuje yra 
kiekvienos dienos šventųjų var
dai pažymėti; pasninkai ir vigili
jas atžymėtos žuvelėmis; sekma
dieniai ir šventadieniai atžymėti 
raudona spalva.

Gavusieji kalendorius apie juos gražiai atsiliepia 
ir nuoširdūs “Darbininko” prieteliai ir rėmėjai kalen
doriaus Fondan šią savaitę prisiuntė aukų sekantieji: 
Kun. V. J. Martusevičius, Phila., Pa. ... 
Mrs. V. Levickienė, Pittston, Pa............
Alex Utka, Hamtromeh, Mich................ '
Mrs. A. Bučinskas, Rozbury, Mass........
Mrs. A. Pradewicz, Detroit, Mich.........
Albina Zadeikienė, Lewiston, Maine......
Mrs. A. Urbikas, Cicero, UI....................
Mrs. Elizabeth Railo, Millinocket, Maine 
Zigmond Pocius, Roslindale, Mass.........
William Yurgelaitis, Detroit, Mich........
Mrs. Kunigundelis, Detroit, Mich..........
Mary & Joe Yelinskas, So. Boston, Mass............

auto- A. Rinelis, So. Boston, Mass...............................
P. Jezukevich, So. Boston, Mass..........................
S. Pocius, Belmont, Mass.....................................
Antanas Yaces, Euelid, Ohio...............................
J. G. Venis, So. Boston, Mass..............................
W. Sluzkąnis, Broad Brook, Conn.......................
Frank Zdanis, Waterbury, Conn..........................
Kun. C. Paulonis, Lake Ronkonkinia, L. I., N. Y. 
Josephine Miecuna.......................... .........
Anastazia Antanaitienė, Sugerne, Pa.............
Ludvina Misienė, Cleveland, Ohio..................
Mrs. Agnės C. Dorbuck, Phila., Pa................
Ona Dikšienė, So. Boston, Mass....................
Ana Gaputienė, So. Boston, Mass.................
Cirbulienas, Brockton, Mass............................
Paule Gluodienė, Cleveland, Ohio..................
Mr. Simon Balukinas, Pittsburgh, Pa...........
A. Kazlauskas, Wilkes - Barre, Pa.................
K. Gelinauski, Chicago, UI.............................
J. Rutkauskas, Brockton, Mass......................
P. Balevičius, Brockton, Mass........................
Mrs. A. Klimas, Peabody, Mass. ...............
Agota Krakauskienė, Cleveland, Ohio...........
Mrs. Mary Yesaitis, Minersville, Pa.................
J. Montvilla, Cleveland, Ohio .......................
Simon Balnanosis, Minersville, Pa.................
Mrs. Peter Dudavage, Minersville, Pa.............
Mrs. A. Yankus, Detroit, Mich........................
Jonas Deveikis, Phila., Pa................................
Rozalija Vitonienė, Cleveland, Ohio...............
Mrs. A. Vaitekūnienė, Cleveland, Ohio .......
John Kasheta, Westfield, Mass.....................
Jonas Dikčius, Maspeth, LINY.....................
Mr. J. Miknis, Detroit, Mich...........................
Mrs. Anna Kinduris, Manchester, N. H.........
Anna Račkauskas, Peabody, Mass.................
Mrs. A. Charnasky, Baltimore, Md.................
K. Mišeikis, Detroit, Mich.............................
Rev. M. J. Urbonas, DuBois, Pa....................
O. Dabravalskis, Kearny, N. J........................
Mrs. Rose Ravish, Holyoke, Mass.................
Frank Janiūnas, Cambridge, Mass.
Mrs. Anna Brazdis, Pittsburgh, Pa...............
E. Stasiukevičiūtė, Ont. Canada ..................
Josephine Brown, Lynn, Mass...... ...............
J. Lesenskas, E. Cleveland, Ohio..................
Mrs. Anna Butauski, Cleveland, Ohio..........
J. Kniciunas, E. Millinocket, Maine..............
Mrs. S. Skuzinskas, Cleveland, Ohio ...........
Leonora Svecionas, Lawren.ce, Mass.............
K. Rimkevičius, Coniston, Ont. Canada
Marijona Žemaitienė, Phila., Pa.....................
Julia Buikienė, Glastonbury, Conn.................
Ignas Radius, Johnson City, N. Y.............  r
Mr. A. Strunyšinskas, Detroit, Mich.............
Juozas Jocnukis, Detroit, Mich.....................
Stanley Masaitis, Bentleyville, Pa.................
Mrs. A. Stanulis, Wilkes - Barre, Pa..........
Mrs. S. Žukauskienė, Sq. Boston, Mass. 
Charles Mikonis, Haverhill, Mass.................
M. Valeska, Rochester, N. Y.........................
Mrs. M. Barzdąitys, Cleveland, Ohio 
Mrs. Agnės Žemaitis, Cleveland, Ohio 
Helen Cabotoricnė, Hartford, Conn. 
Emilia Žukas, Detroit, Mich.........................
M. Lopsaitis, Burlington, N. J.....................
Mrs. Emilija Tamošūnienė, Athol, Mass. .

Visiems “Darbininko” kalendoriaus fondo rėmė
jams nuoširdžiai dėkojame už paramą ir nuoširdumą. 

“Darbininko” Administracija.
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nutės darėsi kas kart ilgesnės. Lapuoto miško pa
kraštyje, toliau nebuvo galima įžiūrėti kai tik per pen
ketą metrų nuo savęs. Ir staiga iš dešiniojo šono, pa
sigirdo šūvis. Neatsargus bolševikų slapukas, per 
daug priartėjo prie mūsų ir norėjo trauktis atgal. Bet 
mūsų karių paleistas šūvis neklydo. Bolševikų slapu
kas, paskėsčiojęs rankom krito kniupščias ant žemės. 
Tuo kart pasigirdo laukinių azijatų šūkis “Ura”! ir 
jie puolė visu smarkumu ant mūsų. Bet mūsų taikli 
automatinių ginklų ugnis, juos privertė sustoti. Visa
me miške tratėjo smargūs ginklų šūviai. Mano kovos 
draugai šaltai žvangindami šautuvų spynas, leido šū
vis po šūvio bolševikams lauktuves. Matydami bolše
vikai sunkiai įkandamą priešą — partizanus, pradėjo 
supti mus. Apie antrą valandą po pietų, mes pradėjom 
traukti miško gilumon. Retkarčiais pasigirsdavo pa
vienis šautuvo šūvis ir vėl pasidarydavo tylu. Mes su 
nekantrumu laukėm artėjančios nakties. Sulaukę nak
ties, mes prasiveržėm, pro bolševikų sargybas apleis
dami apsuptą mišką. Ir naktis mus priglaudė po savo 

! tamsiais sparnais nuo žiaurių bolševikų akių.
♦ ♦ ♦

Pražydo pirmos melsvos žibutės, 
Paukštelių dainos skrido linksmai. 
Tėvynės ginti išėjo broliai, 
Tylūs, bet narsūs lyg tie arai.

Vartuos rymojo sena močiutė, 
Ir mergužėlė likus viena, 
Inai žinojo ko vėjai siuto, 
Kad partizanų sunki dalia.

Vėjai įniršę siuto ir staugė,
• Draskė žibučių žiedus melsvus. 

Skambėjo ginklai mielos granatos, 
Liūdėjo vėjai plačiuos laukuos.

Atgulė kapą lieknas berželis, 
žvaigždėms sužibus verkė naktis. 
Girdėjos balsas: Sudie Tėvyne.’, 
Jau nematysiu daugiau tavęs.

Sudievu mieli brangi tėvyne! 
Sudfevu'broliai narsūs arai!
Skrajokit miškuos laukuos arimuos, 
Atneškit laisvę mūs Leituvon.

D. Žaibas,
Pogrindžio kovų invalidas.

I
English - Lithuanian Dictionary j

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

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broodway So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $•—........  ir prašome atsiųsti
mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Vardas......................................................................
Adresas

4

Amerikos Lietuviams 
Veteranams

Lietuvių tauta savo ilgoje 
praeityje dar niekada nėra gy
venusi tokių sunkių laikų, kaip 
šiandieną. Mūsų tėvynė yra 
kankinama žiauraus raudonojo 
Maskvos despoto ,ir šitai tūks
tančių lietuvių kenčia Sibire ir 
kitose koncentracijos ir priver
čiamųjų darbų stovyklose, o 
kiti, išblaškyti po įvairius že
mės kraštus, kenčia benamių 
dalį.

Kur lietuviai bebūtų, visų jų 
didžiausias troškimas ir pasi
ryžimas — išvaduoti Lietuvą 
iš okupacijos ir atkurti laisvą, 
nepriklausomą valstybę.

Mes, Lietuvos Laisvės kovų 
dalyviai, suvažiavę į Hanau/M. 
Vakarų Vokietijoje, 1948 m. 
lapkričio 23 d., Lietuvos ka
riuomenės šventės dienoje kur
ti savo Sąjungą, įvertindami 
jūsų .broliai veteranai, atlik
tus žygius Lietuvos vadavimo 
darbe, šia proga kviečiame jus 
ir toliau dirbti Lietuvos vada
vimo darbą visais galimais bū
dais iki Lietuva atgaus nepri
klausomybę.

Suvažiavimo vardu: 
pas.: P. Plechavičius, Br. Iva

nauskas, J. Grigolaitis. 
Vakarų Vokietija, Hanau/M, 
Lapkričio 23 d.

Žmonės besididžiuojan
tieji savo protėviais labai 
panašūs j bulves, kurių 
geriausia dalis yra žemė* 
je.



*

parapijiečiams už jųjų duosnu- 
mą ir aukas.

I
I

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

parapiją užimti vargonininko 
vietos, šiomis dienomis p. V. 
Marijošius užėmė vargoninin
ko vietą. Sveikiname p.p. Ma
rijošius su jų giažia šeimynėle 
ir linkime jiems Dievo Palai
mos naujoj šaly, sveikatos ir 
sėkmės mūsų tarfie.

NEW BRITAIN, CONN

£
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vo dvasios vadui kun. Kazimie
rui Jenkui ir kleb. kun. Jonui 
Skaiandžiui.

i ____  ___

vių sugyvenimą, nesudrumstą 
jokio nemalonumo šešėlio.

BraškaitA

Ugonės
Šiomis dienomis namuose 

i sveiksta p. Juozas Sabaliaus
kas, kuris buvo pavojingai su
žeistas darbe. Linkime 
greitai pasveikti.

DAYTON, OHK)

LDS 69 Kp. Susirinkimas
jam

Sekmadienį, sausio 16 d., Šv. 
Kryžiaus parapijos salėje, Day
ton, Ohio, įvyks LDS 69 kp. 
netinis susirinkimas. Kviečia
me visus narius dalyvauti ir 
atnaujinti organą “Darbinin
ką”. Be to, turėsime padaryti 
veikimo planus ateinantiems 
metams.

Pranas Gudelis, rašL

Kalėdinė party-puota
Sausio 2-rą, praeitą sekma

dienį, šv. Rožančiaus draugija, 
laike šv. Mišių ėjo bendrai prie 
šv. Komunijos. Po pietų turėjo 
metinį susirinkimą, kuriame 
buvo išklausytas metinės veik- f 
los raportas. Draugija gražiai į 
gyvuoja ,nes rajiorte skambėjo, 
kad yra Į>er du šimtu narių. 
Praeitais metais iš iždo aukuo
ta įvairiems reikalams i>er tris 
šimtus dol.; prisirašė trylika 
naujų narių, mirė trys narės. 
Po susirinkimo įvyko Kalėdinė 
puota. Visoms narėms pasivai
šinus, skaniais užkandžiais ir 
pasikeitus dovanėlėmis, sekė 
gausūs sveikinimai ir minčių 
pareiškimai, kuriuos patiekė 
klebonas kun. V. Karkauskas, 
kun. B. Benesevičius ir p. V. 
Marijošius bei jo žmona. P. V. 
Marijošius pareiškė didelį dė
kingumą kleb. kun. V. Kar- 
kauskui už tokią tėvišką globą 
jo ir jo šeimos, atvykus jiems 
čion iš tremties; ryškiai apibu
dino ir bendrai didelį amerikie
čių rūpestį lietuviais tremti
niais užjūryje.

Kvietė ir toliau tęsti savo 
gailestingumo darbą ir gelbėti 
brolius - seseris iš tremties.

šv. Rožančiaus draugijos va
dovybė dėkoja už atsilankymą 
klebonui, kun. V. Karkauskui 
ir pasižadėjimą remti draugijos 
veiklą; ačiū K. B. Benesevičiui 
bei p.p. V. Marijošiams už at
silankymą ir pareikštą džiaugs
mą

MARCH Matosi Mūsų Tarpe
Yra malonu matyti mūši 

tarpe Ple Rutvilą Jonuitį, ku 
ris ]>er pastaruosius mėnesiui 
buvo ligoninėje.

Mūsų Mirusieji
Laike dviejų savaičių mirė: 

parapijiečių a. a. Jonas Kurevičius, pragy- 
Seselių venęs šioj šąly 47 metus; išli

ko tris nuliūdusias dukteris ii 
žmoną. Taip pat buvo parvežt; 
palaikai a. a. Raymundo Balin- 
sko, kuris žuvo sunkvežimio 
nelaimėje balandžio 3 d., 1946 
m. Osaka Japan, eidamas ka
riškos tarnybos pareigas. Jo 
netekę liūdi tėveliai, p.p. S. M. 
Balinskai ir keturi broliai, dvi < 
seserys ir senoji močiutė Gra- 
žukevičienė. Sausio 2 d. buvo 
parvežtas kūnas a. a. Vincos 
Matulevičiaus, kuris mirė gruo
džio 27 dieną, 1948 Seattle, 
Wash. Velionis buvo 52 metų 
amžiaus. Buvo veteranas pir
mo pasaulinio karo. Paliko liū
desy velionio keturios seserys 
ir keturi broliai.

Visi paminėti mirusieji palai
doti šv. Andriejaus bažnyčios 
šv. Marijos kapuose. Laidotu
vėmis rūpinosi laidotuvių 
rektorius A. P. Kartonas, 
būna amžina ramybė jųjų 
lems.

vietos
pasidarbavimu 
proga mūsų 

parapijos baž-

* šv. Kalėdų įspūdžiai

Mūsų dvasios vadų rūpestin 
gupiu bei gerųjų 
dupsnumu ir 
Pranciškonių 
Kalėdų švenčių 
šv. Andriejaus
nycia buvo įspūdingai išpuošta 
gyvomis gėlėmis, ir žaliais vai
nikais ir elektros šviesa gražiai 
apšviesta; Betliejaus kūtelė 
skendo melsvoje elektros švie
soje; didysis altorius įvairių 
spalvų šviesoje darė didingą 
įspūdį, parapijiečiai gėrėjosi ir 
dalinosi įspūdžiais. Vieni sakė, 
kad pirmą kaitą mūsų bažny
čia taip puikiai išpuošta Kalė
dų šventėms, kiti sakė, tai yra 
didelis rūpestingumas mūsų 
naujo klebono kun. V. Kar- 
kausko.

40 Mėty Jubiliejus
Aušros Vartų Moterį) Drau

gija rengia vakarienę paminėt 
savo 40 metų gyvavimui sau 
šio 30 d. 1949 m. Yra kviečia
ma daug svečių ir taip pat na
rės ragina visus dalyvauti, kad 
bankietas pasisektų.

Rraškaitė.

DETROIT, MICH.

Nauji papuošimai bažnyčiai
Gruodžio 19-tą. sekmadienį, 

mūsų dvasios vadai nareiškė 
iš sakyklos viešą padėką už 
suteiktas aukas dėl įtaisymo 
šių naujų papuošimų bažny
čioje šiems parapijiečiams, bū
tent: p. F. Lenk už auką $110. 
dėl trijų kėdžių Sanctuarijai, 
P. A. Venskūnui, laidotuvių 
direktoriui, už auką 60 dol. dėl 
mišiolo, p. V. Kasper - Avičie- 
nei 100 dol. dėl dviejų vėliavų: 
tautinės ir šv .Tėvo, kurią ji į- 
teikė atminčiai savo žuvusio 
sūnaus antram pasauliniame 
kare, Mr. G. Smithurck, airis. 
Už auką 45 dol. dėl įtaisymo
Švęstam vandeniui indo. Teat- ’ pakvietimą 
lygina Dievulis šiems geriems M. Pankaus

di- 
Te- 
vė-

Naujas Vargonininkas
Gruodžio 23 dieną klebonas 

V. Karkauskas buvo išvykęs į 
New York uostą sutikti trem
tinių šeimą, būtent, p.p. V. Ma
rijošius, kurie atvyko iš trem
ties su dviem dukrelėm ir sū
neliu. Vytautas Marijošius yra 
buvęs Lietuvos Operos Kaune 
dirigentas ir muzikos mokyto
jas. Būdamas tremtyje gavo 

nuo a. a. kunigo 
atvykti į mūsų

Traukinys užmušė vaikutį
Ties Oolah Avė. ant geležin

kelio traukinys, važiuojantis iš 
Hartford į Bostoną, užmušė 
31-no mėnesio amžiaus vaikutį, 
George Burke, Jr. Apie dvi sa
vaitės atgal traukinys užmušė 
81 metų amžiaus senuką.

Gyventojai ir miestelio val
džia labai jaudinasi dėl tų ne
laimių ir rūpinasi, 
miestelį geležinkelis 
tvertas.

Kunigaikščio Vytauto Klube 
Kalėdų Senelis aplankė vaiku
čius gruod. 18 d. Senas, žilas 
ir geras su didele barzda ir 
sunkia našta ant 
Senelis atėjo su 
nomis ir laime, 
kučio neužmiršo
Vaikučiai džiaugėsi kratomais 
paveikslais, sotines skaniais 

i pyragaičiais ir saldainėmis.

pečių, Kalėdų 
švenčių dova-
Nė vieno vai-t 

tas senelis.

ir dėkingumą draugijai.
B. M.

kad 
būtų

4 d.
46 Tre-

1

Antradienį, sausio
Mykolas Kodis, gyv. 
mont St., pasidavė operacijai į 
Norwocdo ligoninę. Linkime 
sėkmių.

P
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Kun. Antanas Karužiškis 
gruodžio 19 d. šv. Antano baž
nyčioje atlaikė sumą, paminė
damas savo kunigystės 25 me
tų sukaktį. Jis prieš 25 met. 
toje pačioje bažnyčioje laikė 
primicijas.

Parapijos Mugė — !
“Penny Sale”

“Tik dirbant, pasitenkinimas 
savaime atsiras”. Gal niekam 
nebūtų galima taip gerai pri
taikyti šį Goethe’s posakį, kaip 
Lowellio Šv. Juozapo parapijos 
lietuviams, kurie š. m. gruo
džio 19 d. suruošė labai sėk
mingą mugę parapijos naudai. 
Su pasididžiavimu ir pasitenki
nimu jie gali pažvelgti į atlik
to darbo barą ir, pridėję ran
kas prie širdies, pasakyti, kad 
jokios kliūtys nėra baisios, jei 
yra noro, valios ir pasiryžimo 
veikti.

Nors buvo baltu sniegu ap
kloti keliai ir laukai, šarmoti 
medžiai, nors pūgos siautė ir 
pro langus gūdžiai švilpė vė
jai, parapijos mugė (kermo
šius), “penny sale”, kaip be
pavadintum lietuviškai tą po
būvį, vis dėlto susilaukė virš 
350 žmonių. Ar jis pavyko? 
Nėra abejonės! Kas krito į a- 
kis — pasigėrėtinas grakščių 
sodaliečių darbštumas, nuosta
bus jaunų, žavių sąjungiečių 
sugebėjimas palaikyti linksmą 
nuotaiką.

Užteko tik kurį laiką pabu
voti svetainėje, kad bematant 
iškilo aikštėn parapijos klebo
no ryški asmenybė. Kun. Ska- 
landis visur maloniai sveikina
si, kaip bitelė nuolat darbuoja
si. Jo patraukli šypsena visus 
linksmina, visus skatina ener
gingai dirbti Bažnyčios ir tau
tos labui. Klebonas negalėjo 
nuslėpti savo pasitenkinimo ir 
džiaugsmo, matydamas tokį 
gausų ir malonų parapijiečių!I 
sambūrį.

Reikia pažymėti, kad rūpes
tingos šeimininkės parodė, 
daug darbo ir atsidavimo, ruoš
damos įvairiausius valgius —■ 
lietuviškas dešras, dzūkiškas 
babkas, Vilniaus krašto pyra
gus! Malonu pažymėti ir tai, 
kad šis parengimas parodė la- j 
bai gražų ir darnų visų lietu-;

Prof. Pranas Padalskis ir 
prof. Bronius Kazlauskas šven
čių proga buvo išvykę į New 
Yorką. Šie abu profesoriai sa
vo studentų ir žymių asmenų 
tarpe gražiai garsina 
vardą, iškeldami jai 
skriaudas.

Lietuvos 
daromas

skyriausFederacijos 4-to 
valdyba turėjo pasitarimą, ku
riame aptarė ateities veikimą 
ir užsibriežė gražius veikimo 
planus. Komisija tarsis su kle
bonais ,kad surengus J. E. vys
kupui

Moterų Sąjungos Veikla.
Gruod. 12 d. 1948 m. įvyko 

Moterų Sąjungos 73 kuopos 
metinis Kalėdų vakarėlis. Ka
dangi visos narės atsilankė, 
prieš vakarienę, tai įvyko nau
jos valdybos rinkimas, kurion 
buvo išrinkta sekančios: pirmi
ninkė — Mikalina Blažionytė, 
vice pirmininkė — Alena Mik
šienė, finansų raštininkė — A- 
gota Drevenskaitė, prot. rašt. 
Joanna Čepaitienė, ižd. — Juo-

Bradford St., zaphina Rusienė.
Buvo suruošta skani vakarie-

♦

V. Brizgoui prakalbas.

CHICAGO, III.
Sunkiai Serga'

Šių metų lapkričio 30-tą die
ną Rapolas Baliauskas gavo 
širdies ataką. Jis dabar randa
si ligoninėje ir tenai sunkiai 
serga. K. Baliauskas.

I

sek- 
baž- 
susi-

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik* 
raštj “Darbininką”!JANUARY CLEARANCE

SALE!
Šeimų sekmadienis

Sausio 9 d. yra šeimų 
madienis. Visose Katalikų 
nyčiose tos dienos rytą
rinks Šv. Vardo draugijų na
riai su savo šeimomis ir ben
drai priims šv. Komuniją. Šv. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje 
Šv. Vardo draugijos nariai su 
savo šeimomis 
šv. mišiose ir 
muniją.

Po pamaldų 
mas parapijos

dalyvaus 9 vai. 
priims šv. Ko-

įvyks susirinki- 
svetainėje.

Sekmadienį, sausio 2 d. Šv. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje 
pakrikštytas pp. Petro ir Va-

I. J. FOX di
džiausia moteriš
kų kailinių firma 
Amerikoje, šį mė
nesi skelbia JAN
UARY CLEAE-
ANCE SALE — DIDELĮ KAILINIŲ IŠPAR
DAVIMĄ. Šiame išpardavime kailinių kainos 
yra numažintos, šiuo kainų numarkiavimu 
Naujosios Anglijos ponios ir panelės yra 
kviečiamos pasinaudoti.

BE TAKSŲ
Mūsų krautuvėje galima pirkti kailinių 

ir be taksų. Mes turime ant nekuriu kailinių 
speciali) leidimą, parduoti juos be federalių 
taksų. Perkant be taksų susitaupo daug pini
gų.

Kailinius galite įsigyti labai prieinamo
mis sąlygomis — duodame išsimokėjimams ir 
pritaikome mėnesinius mokesčius pagal rei
kalą.

Jei kas turite senus kailinius, mes išmai
nome į naujus, duodami už senus gerą kaina. 
Taigi, kam nešioti senus ir nudėvėtus kaili
nius, kad pas I. J. FOX galite įsigyti elegan
tiškus ir labai prieinama kaina? Ateikite pas 
mus šiandien ir prisimieruokite šių metų ma
dos gražiausius kailinius. Atėjusios į krautu
vę visuomet reikalaukite, kad Jums patar
nautų šios krautuvės lietuvis atstovas p. Ber
nardas Koraitis. 

jši-ifo
411 WASIIINGTON STREET 

BOSTON, MASS.

Pi

“šnypšnyčio vestuvės”
Sekmadienį, sausio 9 d., 6 v. 

vakare, Šv. Pranciškaus lietu
vių par. salėje,
L. Vyčių 78 kuopos mėgėjai 
suvaidins juokingą komediją nė ir išdalintos visoms narėms 
“šnypšnyčio vestuvės”. Taipgi 
bus dainų ir muzikos progra
ma. Vadovauja kun. Petras ša
kalys. Kviečia visus ateiti.

LOtfHl, MASS.

dovanėlės. Sąjungietės suteikė 
dovanas gerbiamiems svečiams, 
būtent, kleb. kun. Jonui 
landžiui ir dvasios vadui, 
Kazimierai Jenkui.

Ska- 
kun.

w.j.a
GRABORIUS 

“Atmeniika* Patarnavimas'* 

331 Smith SL, 

PROVIDENCE, R. I.
Telephone: 

Ofiso: Dexter 1952 
Namų: PI. 6286

1

Pagerbimas
73 kuopos Sąjungietės 

‘.ruošė “surprise party” —
su- 

puo- 
kuri 

per 7 metus.

PADĖKA
Juozapo lietuvių parapi

jai paremti “Penny Sale” gruo- tą dėl Alenos Mikšienės, 
džio 19 d. sėkmingai įvyko, pirmininkavo
Nuoširdžiai dėkoju visiems Lo- Puota įvyko Mikalinos Blažio- 
well’io lietuviams už didelį j nytės, dabartinės pirmininkės

Šv.

g* lerijos Rakauskų, gyv. 4 St. triūsą, pasidarbavimą ir gau- i namuose. Sąjungietės suteikė 
W George Avė., sūnelis vardais— sias aukas. Esu sužavėtas lie- P- A. Mikšienei dovanėlę už jos 
5S Jurgis Rikardas. Krikšto tėvais!tuvių draugiškumu ir bendra- energingą veikimą. Dalį prog- 

• — —— . — - - I « • • • « • • • 1^1 r* Ui
® ^uvo P-

Louis MaMachi.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1844

207 PARK BUILDING 
Worcester, Mass.

275 Main St, Webster, Mass.

Sofija Lewis ir p. j darbiavimu. Pelno parapijai
buvo $1021.59. Neatsižvelgiant 
į visą eilę sunkumų, surištų su 
tuo parengimu, jūsų suteiktoji 
parama, buvo priežastimi pasi
sekimo ir tikrai pasilieka džiu
giu reiškiniu rimto lietuviško 
solidarumo parapijoje.

Visiems ir visoms reiškiu gi
lią padėką

Kun. Jonas Skalandis,
Klebonas.

Naujų Metų pirmadienioPo 
vakare grįžo Šv. Jono Semina- 
rijon klierikas Antanas P. 
Kneižys. Į Kolegijas grįžo 
stud. Bernardas Sykes, stud. 
Angelą M. Kneižytė ir kiti.

ramos išpildė Monika Blažio- 
nytė, kuri pasakė juokingą mo
nologą, pavadintą ::Mrs. 
phy’s Permanent”.

Sodalietės
Merginų Sodaliečių 

i “Christmas Party” 
d. vakare Jnip

I

i

M

Mur-

metinis 
įvyko gr. 

30 d. vakare. Joje dalyvavo jų 
dvasios vadas, kun. K. Jenkus. 

Dovanėlės buvo išdalintos, 
kurios laike išdalinimo sukėlė 
daug juokų tarp merginų. Šio 
nuopelnus reikia pripažinti An
taninai Sabaliauskaitei ir Ale
nai Bomiliūtei, kurios suruošė 
tokį linksmą vakarėlį.

Maudosi šiltoje Floridoje
Šiomis dienomis pp. Kazys 

ir p-lė 
prisiun- j

Floridos, j
“Jau mes įtraukimas) pravestas parapijo- 

lapkr. mėnesy užsibaigė, 
kaip ir ant bilietų buvo pažy
mėta, gruodžio 19 d. parapijos 
“penny sale” metu. Reklamuo
ti kalakutai teko sekantiems: 
Eileen Sapra — 310 Rogers 
St., Lowell, Mass., Jedvyga 
Kavaliauskienei — 36 Wamesit 
St., Lowell. Bill McGuire — 50 Skalandžio, 
Kinsman St., Chelmsford., Ha-. choristams už jų gražų 
rold Ross — 15 Wilson St., No. j darbavimą laike Kalėdų šven- 
Billerica, Mass.. Martin Zorow-jčių. Užkandę choristai, turėjo 
ski —

i Macs. .

ir
Petronė Naujokaičiai 
Valentina Naujokaitė 
tė sveikinimus iš 
Tarp kitko jie rašo: 
maudomės šiltoj Floridoj. La-ije 
bai šilta ir graži saulutė”.

Daug kas norėtų būti Flori
doj, bet...

Margumynų programa
Sekmadienį, sausio 23 d., Šv. 

Jurgio lietuvių par. svetainėje, 
St. James Avė., LDS 3 kuopa 
ruošia nepaprastai gražią ir į- 
domią programą. Jau pakvietė 
dainininkus, muzikus, šokėjus 
ir vaidintojus išpildyti progra
mą.

Kviečia visus iš anksto ruoš
tis ir tame parengime dalyvau
ti Pasižymėkite dieną ir vietą. 
Pradžia 3:30 vai. po pietų.

Laimėjo Kalakutus
Dovanų (t. y. laimėjimų

Padėkos Žodis
Sekmadienį, sausio 2 d., 

po pietų klebonijoje įvyko 
rų pobūvis ir užkandžiai,
surengė dvasios vadas, kun. K. 
Jenkus, su kleb., kun. Jono 

pagelba pagerbti 
pasi-

4 v. 
cho- 
kurį

KVIEČIU
NEW YORK. Iš anksto visus nuoširdžiai kvie
čiam į Nepaprastą Koncertą ir Balių, kurį rengia 
— Brooklyno Apreiškimo Parapijos Choras ir J. 
Stuko Lietuviška Radija, bei Radijo Tautinių Šo
kių Ansamblis. Įvyks: Sausio-Jan 9 d. 1949, Sek
madienį, Webster Hali: 119 E. lith St., arti 3rd 
Avė., New Yorke. Programoje: dainuos garsusis 
Apreiškimo Choras, vadovaujant muz. P. Sakui. 
Bus taip pat solų, duetų, kvartetų, ir t.t. iš cho
ristų. Šoks gražioji J. Stuko Radijo Tautinių Šo
kių Ansamblis, vadovaujant L. Stilsonaitei. Bus 
pašokta gražesni mergaičių, vyrų, vaikučių^ ir 
mišri tautiški šokiai.

Iškilmingos vėliavos ceremonijas atliks unifor
muota Lietuvių Veteranų Sargyba iš Newarko. 
Programos pradžia: 4-tą valandą popiet; nuo 
8-tos valandos šokiams gros J. Thomas Lietuviš
kas orkestras. Įžanga, įskaitant taksus, $1.25. 
Rezervuotos vietos — $1.75.

Ruoškitės dalyvauti šioje New Yorko ir New 
Jersey Lietuvių meno šventėje, ir užkvieskite 
savo draugus.

dalį išpildė 
svečias “ventriloąuist” ir taip 
pat choristai su savo dainomis, 
Zofijai Blazevičiūtei pritariant 
piano.

Varney St., Lowell, programą, kurios 
i

Kalėdų Eglute Lietuvių 
Vaikams

Lov/eirio Lk tuvių
RENGĖJAI.

Didžiojoj Esame dėkingi už vaišes sa-



DARBININKAS
ssss=9-ap

t

LIETUVOS VYČIŲ 17-tos ALGIRDO
____  ______ ve

KUOPOS

PIRMIEJI 1949 ŠOKIAI
Rengia Lietuvos Vyčių 17-tos Kp., Šeštadienį, Sausio - January 22,1949 Municipal Svetainėje South
Boston, Mass. (arti G’ St.) Gros Krakowiaki Orkestrą Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga 83c, taksų 17c. Viso 01.00

Jaunimas stengiasi sukelti $1000 dėi įrengimo 6v. Petro Lietuvių Parapijos bažnyčioje lango. Kviečiame visus atvykti į šiuos milžiniškus šokius. Remkime 
savo jaunimą. Jūsų parama bus įvertinta. JAUNIMAS — VYČIAI lauks visų atvykstant. KOMITETAS.

VIETINĖS ŽINIOS
D š L

ŽINUTES
šeimų Komunijos. Sausio 9 

d., šioje diecezijoje, yra skiria
ma kaipo šeimynų šv. Komuni
jos sekmadienis. J. E. Arki
vyskupas Richard J. Cushing, 
D. D. ragina visas šeimas sy
kiu arba dalimis tą dieną pri-

imti švš Komuniją, neš tai yra 
šv. šeimynos sekmadienis.

Šv. Vardo 
Komuniją

Tą dieną, 9 v. r., 
draugija priims Šv. 
in corpore.

2:30 v. p. p., bus
draugijos naujų narių 
mas.

šv. Vardo 
įrašy-

LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimas

i. i i ■■ u. r

Sekmadienį, sausio 23 dieną, 
š. m., 3 vai. p.p.. “Darbininko” 
patalpose, 366 W. Broadway, 
So. Bostone, įvyks LDS 1-mos 
kuopos susirinkimas. Bus ren
kama nauja valdyba ir svars
tomi kiti svarbūs klausimai. 
Gera proga visiems atsilyginti 
už organą “Darbininką”. Kvie
čiami visi nariai dalyvauti.

Valdyba.

įdomios Prakalbos 
So. Bostone

Pasiėmė Auginti Lietuvos 
Našlaitę

Sek-

DAKTARAI

SO 8-4476

Ir. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Svarbus susirinkimas.
madienį, sausio 9 d. po sumai, 

salėje, W. 5th St., 
svarbus Saldžiau-

V. J. pašelpinės 
susirinkimas. Ši

Lankėsi įžymūs svečiai 
“Darbininko” įstaigoje
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Tel. SO 8-2805

Dr. J. L Pasakinis
DR. AMEUA E. EODD

OPTOMETRISTAI

x 447 W. Bro«dw*y
1 So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—

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

Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius.

534 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, MD.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

Svarbus susirinkimas
Antradienį, sausio 11 d.,

7:30 vai. vakare, Lietuvių sve
tainėje, 309 E Street, įvyks 
Bostono Lietuvių Komiteto 
svarbus susirinkimas Vasario 
16 minėjimo reikalu.

Komiteto pirm. adv. Kazys 
Kalinauskas ir visa valdyba 
kviečia visus ateiti į susirinki
mą.

Vasario 16 Minėjimo 
Reikalu Papildymas

Praeitame “Darbininke”, ap
rašyme draugijų atstovų susi
rinkimo, Vasario 16 minėjimo 
reikalu praleista Garbės Komi
teto sąrašas. Be - paskelbtos 
valdybos buvo išrinkta ir tos 
dienos minėjimo Garbės Komi
tetas iš šių garbingų asmenų: 
Prelatas Dr. K. Urbonavičius, 
klebonas kun. Pr. Virmauskis, 

į Lietuvos Konsulas idv. A. O. i 
Shallna, Dr. Paul Jakmauh - 
Jakimavičius 
Komisionierius 
liūs.

Vasario 16 
sekmadienį, vasario 13, South 
Boston High School auditori
joj, 2 vai. po pietų. Kalbės 
Vyskupas Vincas Brizgys, Ge
nerolas Jonas Černius, Juozas 
Audėnas ir kiti. Visi ruoškitės.

Rap.

Praeitą sekmadienį, t. y. sau
sio mėn. 2 dieną 3 vai. po pie
tų Šv. Petro parapijos svetai
nėje buvo susirinkę daug vyrų 
ir moterų išklausyti įdomių 
prakalbų. Tam susirinkimui 
vadovavo kun. J. Bernatonis iš 
Lawrence, Mass., LDS Akcijos 
komisijos pirmininkas.

Prakalbas pasakė Prel. Dr.___________
K. Urbonavičius, So. Bostono (Vidos tėveliai pabėgo dar lais- 
lietuvių šv. Petro parapijos Von Lietuvon. Rusams užėmus 
klebonas kun. P. V irmauskas, ■ Lietuvą jos tėveliai ir vyres- 
nesenai iš Romos atvykęs ir , 
dabar Amerikoje viešįs Lietu- ] 
vių Kolegijos Rektorius Romo- t 
je kun. prof. dr. VI. Tulaba, 
Lawrence klebonas kun. P. M. 
Juras, LDS Centro pirminin
kas, kun. A. Kontautas ir kiti.

Prakalbose buvo iškelta ir 
pabrėžta begalo sunki dabarti
nė Lietuvos padėtis ir dar ne
matytos istorijoje lietuvių tau
tos kančios. Ta didžioji mūsų 
gimtojo krašto nelaimė įparei
goja viso pasaulio lietuvius bu
dėti, dirbti ir aukotis kad grei
čiau ta nelaimė pasibaigtų. 
Kad tas lietuvių darbas būtų 
pasėkmingesnis, reikia gerai 
susiorganizuoti ir. darniai su
gyventi. Reikia skaityti savąją 
lietuviškąją spaudą bei laik
raščius ir iš jų imti naujausias 
žinias apie Lietuvą ir lietuvių 
gyvenimą. Lietuva nėra dar 
žuvusi, kaip kai kas norėtų 
manyti, ji yra tik svetimųjų 
pavergta. Tie vergijos pančiai 
nepasiliks visam laikui, jei bus 
sutraukyti ir lietuvių tauta 
bus vėl laisva ir nepriklauso
ma, reikia 
ties ir nenustoti dirbti 
kotis greitesniam tos 
sugrąžinimui.

Tomis prakalbomis 
pradėtas vajus ‘^Darbininko 
skaitytojų ir LDS narių skai
čiui padidinti. Susirinkimas la
bai palankiai ir jautriai atsi
liepė į prakalbose pareikštas 
mintis ir ta proga daug susi
rinkusiųjų, kurie dar nebuvo 
“Darbininko” skaitytojais, jį 
užsisakė. Be to suaukota graži 
suma pinigų “Darbininko” 
užsakymui lietuviams tremti
niams Europoje.

Pradžia — graši, tikėkimės, 
kad graži bus ir šio vajaus pa
baiga.

Silvestras ir Suzana Jaske- 
vičiai, gyveną 92 Sawyer avė., 
Dorchester, Mass., gruodžio’ 10 
d. per BALF’o tarpininkystę, 

j pasiėmė sau už augintinę pir
muoju tremtinių laivu atvežtą 
našlaitę Vidą Klimauskaitę 11 
m. amžiaus. Vida yra kilusi iš 
Klaipėdos krašto. Hitleriui už
ėmus Klaipėdą, dar prieš karą.

i

Ka* norite įsigyt* Sauktoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas: 

aus. LIKSIS 
Reaistatininkas

719 N. Vm Ness Avė.,
Hollywood 38, Calif.

nioji sesuo tapo rusų - bolševi
kų išvežti Sibiran. Ji liko už 
tai, kad tuo metu sirgo ir bu
vo ligoninėj. Antru kartu ru
sams užeinant ji su ja globo
jančia teta atbėgo į vakarus ir 
dabar kaipo našlaitė atgabenta 
Amerikon.

Silvestras Jaskevičius yra 
brolis kunigo jėzuito Jaskevi- 
čiaus ir sūnus žinomų LDS na
rių ir darbuotojų p.p. Jaskevi- 
čių, o jo žmona Suzana Žukau
skaitė buvusi žymi veikėja. Vi
si Jaskėvičių namai džiaugiasi j 
tąja malonia ir protinga Kalė
dų Dovana, ir bandys našlaitei 
suteikti tą, ką sužvėrėję bolše
vikai iš jos išplėšė. Jie ją įsi
dukrino, . Itap.

GRABORIAI
Antradienį, sausio 4 d. “Dar

bininke” lankėsi Monsignor 
Antonio Samorė, Apaštališkos 
Delegacijos Washingtone pa
tarėjas, ir kun. dr. V. Tulaba, 
Lietuvių Katalikų Kolegijos 
Romoje rektorius, nesenai at—

bažnytinėje 
įvyks labai 
sios Širdies 
draugijos
draugija dėl kokių nesusiprati
mų yra skilus. Dalis jos narių 
susitvėrė Lietuvių Romos Ka
talikų Saldžiausios Širdies 
draugiją. Dabar ši draugija vykęs iš Romos, lydimi kun. P. 
šaukia susirinkimą, kad išveng- m. Juro, LDS Centro 
ti tolimesnių nesusipratimų. 
Mat vieni nariai nori grįžti 
vienybėn prie atskilusios: L.R. 
K. Saldžiausios Širdies V. J. 
draugijos. Kiti nori prirašyti 
šią visą draugiją prie LRKSA. 
Vieniems atrodo taip gerai. Ki
tiems. antraip. Reikia išsiaiš
kinti ir susitarti. Tam svar
biam reikalui yra šaukiamas 
minimas susirinkimas.
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pirmi-

Lankėsi

Antradienį, sausio 4 d. “Dar
bininke” lankėsi p. Juozas Au
dėnas su savo žmona, nesenai 
atvykę iš tremties.

Pereitą sekmadienį p. J. Au
dėnas su savo šeima dalyvavo 
Baltic American draugijos su
sirinkime, Bostone, ir pasakė 
kalbą.

ninko.
J. P.

Samorė 
atstovu 
leido 
(1940 m.). Jis labai gerai pa
žįsta lietuvius, Lietuvos ir lie
tuvių tremtinių reikalus.

Garbingam svečiui, Lietuvos 
ir lietuvių bičiuliui kun. Pr. M. 
Juras, LDS Centro pirminin
kas, įteikė dovanėles — kny
gas LDS ir “Darbininko” var
du, už ką Monsignor’as Anto
nio Samorė padėkojo. Kun. 
Juras svečiui aprodė “Darbi
ninko” spaustuvę, kuria jis gė
rėjosi, ir džiaugėsi, kad lietu
viai katalikai darbininkai turi 
savo modernišką spaustuvę. 
Jis laimino ir linkėjo geriausių 
sėkmių.

Monsignor’as Antonio 
: yra buvęs Vatikano 

Lietuvoje ir jis ją ap
tik Rusijai okupavus

šv. Vardo Draugija
I

ir• Metropolijos 
adv. J. Griga-

minėjimas įvyks

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SOuth Boston 8-0948

Bes. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-1233-W

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

BOB1S BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

Užsmakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopta Club Beverage Co.
Grafton Ave^ Islington, Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R
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AteitininkiĮ Susirinki
nms

Pradedant Naujuosius Metus 
sekmadienį, sausio 2 dieną 5 
vai. 30 m. So. Bostono Lietu
vių Šv. Petro parapijos svetai
nėje įvyko Ateitininkų Sen
draugių Sąjungos Bostono sky
riaus visuotinas narių susirin
kimas. Į susirinkimą dėl svar
bių priežasčių neatvyko tik 
vienas narys. Šiaip dalyvavo 
visi.

Buvo svarstyta artimiausieji 
darbai. Nutarta įkurti Liaudies 
Universitetą, 
ciklus gerai 
tautiniais ir 
mais. Be to
viškos dainos ir muzikos popu
liarinimu ir meninio lygio pa
kėlimu. Tuo tikslu nutarta su
rengti meniniu atžvilgiu gerai 
paruoštą lietuviškų dainų kon
certą, kurio visas pelnas bus 
paskirtas lietuviams tremti
niams šelpti Vokietijoje.

Dalyvis.

kuris suruoštų 
parengtų paskaitų 
religiniais klausi- 

susirūpinta lietu-

Raudonieji atidaro 
mokyklą

Praneša, kad Komunistų par
tija atidaro naują mokyklą 
Bostone, kur bus dėstomas 
Markso-Stalino - Lenino moks
las.

Valdžia turėtų tokią mokyk
lą uždaryti, nes Lenino - Stali
no ir kitų komuništų vadų 
mokslas yra nuodai.

tik neprarasti vil- 
bei au- 
laisvės

buvo
99

Naujas “Darbininko” 
Skaitytojas.

Joninės Banketas Pavyko
Sausio 2 d.. Lietuvių salėje 

įvykęs Šv. Jono Ev. BĮ. Pašai
pūnės draugijos bankietas pa
vyko. Žmonių buvo apie 200. 
Kalbas pasakė draugijos val
dybos nariai ir keli svečiai. 
Meninėj programos daly gra
žiai eilėraščius pasakė: Felytė 
Prakapaifė, Norma Razvadaus- 
kaitė ir Vyt. Dambrauskas. 
Trejetą liaudies dainelių, solo 
ir duetų, įspūdingai padainavo 
gražiabalsiai jaunuoliai Vanda 
Griganavičiūtė ir Mamertas 
Simonavičius. Jiems akordionu 
akompanavo Rymantas Ivaška. 
Pabaigoje banketo šeimininkės 
padainavo vieną sutartinę. 
Banketo šeimininku buvo V. 
Medonis, o šeimininkė p. Bal
čiūnienė. Viskas praėjo jau
kioj nuotaikoj. Jouittis.

S. BarvevKiK ir Sūnus
Fanerai Home

254 W. Broadvray 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY FUBLIC
Patarnavimu Diena ir Naktį 

Koplyčia Sermenūna Dykai 
Tel. SOutb Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

f

Sekmadienį, sausio 9-tą dieną 
Šv. Vardo Draugija eis ben
drai prie Šv. Komunijos per 
šv. Mišias 9-tą vai. ryte. Nauja 
valdyba kviečia visus parapijos 
vyrus dalyvauti šiame nepa
prastame įvykyje: šimtai vyrų 
bendrai priimdamo Šv. Komu
niją, tuo pareikš savo meilę ir 
ištikimybę savo vadui Jėzui 
Kristui. Vietoj susirinkimą po 
šv. Mišių Draugija turės ypa
tingas pamaldas 2:30 v. po pie
tų. Visi nariai atnaujins Šv. 
Vardo įžadas ir vėl pasiryš 
bendrai ir vieningai veikti Die
vo garbei ir bažnyčios naudai.

Daugiau vietinių žinių 2-me p.

PAIROS SKELBIMAI

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boeton, Mase.

JesephW. Cas 
(KA8FERA8)

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

PAIEŠKO Kambarių — Ve
teranas su žmona ir vienu vai
ku paieško gyvenimui flatą. 
Turintieji kambarių, prašome 
tuojau telefonu pranešti: — 
SO 8-0716. (4-7)

Res. SO 8-3729 SO 8-4618

Lithuanian Fumftire Cs.

YAKAVONIS
runeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mase.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius fr 

Balsamuotojas

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580MOVERS— 
Intured and

Local A Long 
Oietance 
Moving

326 - 328 W. Broadw*y
SO. BOSTON, MASS.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 9VO.
Plrmininkč — Eva Marksienė,

625 E. Sth SL, So. Boston, Mase. 
Tel. So. Boston 1298. 

Vice-Pirmininkė — G. GailiOnieiZ,
8 Winfield St. So. Boston, Mass. 

Prot. RaSt. — Ona Ivaškienė,
440 E. 6th St, So. Boston, Mase. 

Finansų Rait — B. COnienė,
29 Gould St, W. Roxbury, Mana. 

Tel. Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa St Mattapan, Mass. 
Tv&rkdart — Ona Krasauskas,

11 Springer St, So. Boston, Mass 
Kasos GL — Elzbieta AukiUkalnytB,

110 H St, So. Boston, Matai 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, Parapijos salėje, 493 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais krelpkltte 
’K. protokolu mMfninke

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterim® JT®
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

251 Vest Broekny,

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

South Boston Mtss.

•V. JONO EV. BL. FABALPINM 
DRAUGIJOS VALDYBA

VAITKUS
FUNERAL HOME .

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS

(Nątofy PuMtri

Patarnavimu dieną ir naktį. 
NąuJa motarnttka koplyčią Ber- 
mentaM dykai. Aptarnauja Cam- 
iRtogii^fcr^Bootono^kolocijM te-

KbIrm tos pačteo ir į kitai 

įteikite šaukite; TeL TR-6-6434.

ZAltTSKAS
FUNtRAL HOME

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

Fatamavimas Eleną ,r naktį.
Koplyeia Šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tai. SO S-0815

SOvth Beeten 8-2908



Penktadienis. Sausio 7 d., 1949

Vladas Mingėla
NAUJI METAI IR MES

8

vislioms

kunigr.i 
iki G ir 

—9. Prieš
Ir tas viskas am- 
dingo. Daugelis 

įmant- bežengdami į Naujų Metų 
rak ietos. Jangą nuėjo vėlių šalelėn, 

kiti truputį vėliau nueis.
Bet ar dėl to turime nu

siminti?
Ar verta rankas nuleis

ti?
Neverta!
Pažvelkime atgalios ir 

nasimokykime iš savo 
klaidų. Gyventi ir dirbti 

(turėtume taip, kad nelny- 
tume amžiną gyvenimą ir 
čia ir ten.

Kas darytina, kad nu- 
įblokštume mirties siaubą 
i į šalį? Ogi turime pratin-

— Bam! — Bam! —Bam! landų!
— skamba pasauly var- žiams 
pa i. Dangų raižo 
riaušių šviesų 
šūviai garsai niška.Ir jau
no ir seno širdi kutena 
per metus neišgyventas 
džiaugsmas. Keliame tau-l 
res už laimę savų artimų
jų giminių, draugu. Svei
kiname ir linkime laimin
gų 1949 metų.

Palydėjome amžinybėn 
1948 metus. Jie nebesu
grįš. Istorijon nuėjo 1939- 
1945 
pasiėmė 
kančių 
nančiom

Ir tie, kurie Naujus Me- tis atsikratyti materija
me- lizmo, dolerio meilės, li

gos. Tapę idealistais ir 
Dr. mirties nebijosime, nes 
kur! žinosime už ka mirštame, 

į Arba — žinosime mirda
mi, jog laiko veltui nelei
dome ir atlikome beveik 
viską, ką gero turėjome

m. karas. Istorija 
tautu išgyventu 
perdavimą atei- 
kartom.

tus sulaukė vienais 
ta>s senesni tapo.

Karta skaičiau kun.
Prunskio straiDsnį, 
jis išreiškė minti:

— Gyvenimas tai nuola
tinis ir tolydžiai greitė
jantis bėgimas į mirti...

Tikrai taip yra. Tai gili atlikti.
gyvenimo išminti^: didelė 
tiesa.

Paskutinę valanda 
nuošė metuose žmonijoj—miršta už savo šalį, 
šeimose iprasta nemiego- Lietuvos laisvę, jie 
ti. Kodėl O gi dėl to, kad ties nebijo, nes jų ideali 
branginame ta senų metų meilė Tėvynei Lietuvai y- 
akimirką, prailginame gv- ra didesnė, nei mirties 
venimą. susimąstome. Ir baimė.
gerai darome, nes visus Kai žmogui pritrūksta 
metus vis greitėjančiu oro, tai jis dūsta. Kiekvie- 
tempu bėgdami, — skubė- nas normalaus proto, 
darni į mirtį neturėjome sveikas žmogus turi įgim- 
laiko geros knygos pa- tą jausmą mylėti visa, 
skaityti, pamąstyti, pasi- kas yra surišta su jo tau- 

O mus suna, 
čia Amerikoj, 
Euroooj, daug 
skurdo ir bado.

Pamąstyk, tautieti, argi — liaudies meną, 
karrm- m*

žvalgyti aplink, 
galėjai savo 
sesėms 
žinti, tą vargą palengvin- Juk sotūs 
ti? Gal gi po to ir Nauji mobiliais 
Metai Tau būtų laimin-j Nuosavus 
ges^i, malonesni... gų

Ko nenadarpį 
ratais, skubėk 
šiais metais: 
liau, negu niekad”.

Praėio metai. Atgal visi mum artimų žmonių virto 
keliai išgriauti — negrįši, nuolatine kasdienybe. 
Gyvenimas verda, kunku
liuoja ir dideliu 
rieda pirmvn, o 
tartum galingo 
traukiamas metalas

Štai Lietuvos pogrin
džio kovūnai - partizanai. 

se-jJie dešimtimis tūkstančiu v uz 
mir-

Vienybė yra mūsų di
džiausias ginklas. Mums 
lietuviams dabar kaip nie
kad būtina vienybė. Kur 
mes begyventume: Ame
rikoj, azijatų valdomoj 
Lietuvoj, Argentinoj, 
Brazilijoj, Vokietijoj. Au
stralijoj, Anglijoj, Kana
doj ir 1.1. Reikia atsimin
ti, jog esame vienos moti-j 
nos Lietuvos vaikai. Jeigu 
kartais tarp vaikų bei ar
timų giminių ir pasitai
kytų ginču ar nesklandu
mu. Naujuose Metuose 
ryžkimės kitą gyvenimą 
gyventi. Ištieskime taria- 
miem priešam draugiškai 
ranką, nes kiekvienas lie
tuvis turi tapti rimtas ir 
įsitikinęs kovotojas dėl 
Lietuvos Nepriklausomy
bės atgavimo. Jeigu būsi
me vieningi susiklausę ir 
nesigailėsime savo triūso,1 
darbo, renutolsime nuo 
mūsų tautos skaisčiai ži
bančių idealų, būkime tik
ri, jog mūsų kova bus ne
užilgo apvainikuota lai
mėjimo vainiku.

Baigdami pabrėšime tą 
faktą, jog tokia tauta! 
kaip Lietuva, kuri pergy
veno amžių glūdumoje 
nesuskaitomą kiekį galin
gų ir baisių naikinančio 
vėsulo smūgių, nesutrupė- 
jo, neištįžo. 600 m. atgal, 
istorijos duomen imis, 
300,000 lietuvių valdė da
bartinę Lietuvą ir siekė 
iki Juodųjų jūrų. Praėjus

jei ir ne ta. Jis myli savo lietuviš- 
tai kitur, ką kalbą, papročius, savo 

vargo, tautos būdą, dainas, šo
kius, muziką ir, apskritai,

Mes irgi čia; Amerikoj, 
nors ir netrūkstame oro, 

broliams ir bet dustame. Mes irgi esa- 
tą skurdą suma- me nelaimingi. Dėl ko? 

esame. Auto- 
važin ė j a m e. 
namus ir pini- 

turime — dažnas ar 
pereitais daugumas mūsų gyvena 

tą atlikti be idealų. Pavydas, alko- 
“geriau vė- holio nuodai ir šmeižimas 

apkalbinėjimas kitų

Buvo plačiai rašyta, kad Pietinės / meri’ros Costa Rica valstybę 
užpuolė įsiveržėliai. Štai šis paveiksias parodo tuos įsiveržėlius į sveti
mą valstybę jau sugautus ir kelyje į belaisvės stovyklą. Tas k’ausi- 
mas šiandien yra tyrinėjamas ir kaltininkai šio įsiveržimo bus išaiškin
ti ir reikalinga bausmė pritaikinta.

Du Nauji Katalikai

600 metų lietuviai kad irj„ *! r t____7.- __ :x_..u-o. Mendelis suteikė

Tuo tarpu mūsų šalelė 
greičiu gimtoji, 122-ius nepriklau- 

žmogus sc-mo gvvenimo metus iš- 
magneto gyvenusi, pateko žiaurion

vis azijatų vergijon. Bolševiz-j 
greitėjančiai bėga į mirtį, į mo vampyras 
į amžinybę. i*”

Užtat verta pamąstyti 
ir apsvarstyti 1948 metų 
išgyvenimus ir nuveiktus 
daraus.

Vie’ri metai — tai daug: 
tai 365 dienos ir naktys, i 
tai daugiau negu 3760 va-

• *
į siurbia iš 

gyvo tautos kūno šiltą 
kraują. Ar ilgam to krau
jo užteks

Kad ir pavergta Lietuva 
ir pančiais sukaustyta, 
bet ii graži!

“Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi...”

Jackie Blevvitt, 4 metų amžiaus vaikutis, gi
męs visai be kojų, išaugęs Newark Crippled vai
kų ligoninėje, bando vaikščioti su artificial - pa
dirbtomis kojomis. Motina jį prilaiko už rankos.

Betliejus, jau paskutinėje ad
ventų savaitėje sukėlė 
kalėdinį ūpą.

Kūčių dieną net šeši 
klausė išpažinčių nuo 3 
vėl vakare nuo 8
Bernelių mišias didysis bažny
tinis choras per 30 minučių 
giedojo kalėdines giesmes. 
Prieš pat šv. Mišias visi mo
kyklos berniukai, pasipuošę al
toriaus tarnų rūbais, su žva
kėmis rankose ėjo pas BetMc- 
jų, giedodami tą1 .jau įamžin' į 
kalėdų giesme ADĖSTĖ FIDI1- 
LES.

Šv. Mišias atnašavo klebo
nas kun. dr. Mendelis. Jam pa
gelbėjo kun. Antanas Dubins
kas if kun. Jonas Menkei''?. 
Klierikas Kazimieras Pugevi- 
čius ir Jėzuitų mokinys Jonas 
Pilipauskas vadovavo apeigose. 
Kun. dr. L. Tulaba pasa
kė pamokslą lietuviškai, o kle
bonas pridėjo kelius žodžius 
angliškai.

Šv. Komunijos metu beveik 
visa bažnyčia artinosi prie 
Dievo Stalo. Šv. Mišios užsi
baigė 1:45 v. ryte. Kitos Ka
lėdų mišios 
mos 7 v.,
po kurių buvo 
minimas Švč. 
v., iškilmingos 
rias klierikas 
szewskis, parapijinės mokyklos 
alumnietis, pirmą kartą savo
gyvenime atliko subdiakono
pareigas. Kazimieras Pugevi- 
čius buvo apeigų vedėjas. Pas- 
kutinios šv. Mišios buvo atna
šaujamos 12:10 v. Nei po pie
tų nei vakare jokių pamaldų 
bažnyčioje nebuvo.

t

dr. Tulaba, 
metus, yra 
daug pergy-

buvo atnašauja- 
8 v., vaikučių 9 v., 

suteiktas palai- 
Sakramentu 10 
11 vai., per ku- 
Juozas Anto-

•»

■ suteikė moterystės Sakramen
tą pora metų atgal. Dabar jis 
už mirusio vėlę atnašavo šv. 
gedulingas Mišias. Wallace 

Juške |Glenn priklauso prie šv. Al
fonso parapijos ir buvo ištiki
mas švč. Vardo Dr-jos narys. 
Lai ilsisi Viešpaties ramybėje.

I Mirė Kazys Trapočka. Reiš
kiame užuojautą jo šeimai liū- 

Įdėsio valandoje.
• Vaikučiai po kalėdinių atos-

Pirmą Naujų Metų sekma- 
į dienį, sausio 2 d. kun. Jonas 
________ ______ i krikšto 
kramer.tą Caplinskų ir <. 
lių sūnams. Alfonso ir Lilijo- 
nos Čaplinskų sūnus gavo var
dą Jono - 
tėvai buvo 
Čaplinskas 
skaitė.

Juozo ir Veronikas Juškelių .........................
' aūSiiš ūpMrtjė vardą Tomo p,rma’

Juozo. Jo krikšto tėvai buvo 
naujagimio dėdė ir jo žmona 
Jonas ir Liudvisė Juškevičiai- 
Young. Sveikiname naujųjų ka
talikų tėvelius. Linkime jiems 
daug džiaugsmo iš savo sūne-

. Uų.

sa-naikinami neišnyko, bet 
išaugo iki 4 milijonų gy
ventojų kiekio.

Dar vienas pavyzdys:
Prieš 2000 metų Romė

nų imperija varu ir prie
varta sugaudė ir pardavė 
įvairiom y apstybėm apie 
1 milijoną žydų vergijon. 
Tie žydai, išsisklaidę po 
pasaulį, ne tik kad nenu
tauto ir neišmirė, bet jų 
dabar priskaitoma 16 mi
lijonų. Jie pajėgė sukurti 
nepriklausomą žvdų vals
tybę ISRAEL. Žydų eko
nominis ir politinis svoris 
pasakiškai didelis. Su juo 
skaitomasi...

Lietuva po pirmojo 
(1914 - 1918) pasaulinio 
karo pradėjo kurti savitą 
lietuvišką gyvenimą: nau
ją gyvenimą. Per trumpą 
laiką tauta savo mokslu, 
menu, ūkiu ir, aplamai, 
kultūra pakilo iki vakarų 
Europos seserų kultūros 
ir civilizacijos lygio, o 
daugelį Europos tautų net 
pralenkė.

Ši tauta negali žūti kol 
yra jai besiaukojančių 
lietuvių. Tegu šiai ateičiai 
tarnauja ištisi 1949 metai. 
Lietuvos laisvės kovai 
skirkime visas savo min
tis ir darbus ir lėšas. Su 
laisvos Lietuvos prisikėli
mo tikėjimu ir viltimi 
pulkim ir kelkim. Dievas 
laimins mūsų kraštą, o 
pragaro vaikai nugarmės 
atgal i pragarą.

Viešpaties būsime iš- veikiai visiškai pasveikti, 
klausyti, jeigu prie mal
dos pridėsime gerų darbų laidotas iš šv. Alfonso bažny- 
vainiką. Dirva plati.' čios svetimtautis Wallace 
60,000 tremtinių nevilty' Glenn. Kun. dr. Mendelis iš- 
ir bandė vos išlaikyti gy- mokino katalikų tikybos kaip lybėje 
vybę, bet daug mūsų bro- jį, taip ir jo žmoną. Jis jiems 
lių ir sesių, jų vaikučių, |-------------- -—-—~---------
iš bado be laiko apleidžia sim i 
šį pasaulį. į Dievą ir amžių amžiais

Todėl tenelieka nė vieno tie 
lietuvio, kurs nebūtų nu- laisvos lietuvių tautos, 
siuntęs bent vienam var
go 1 
niui reikiamų atvažiavi- ros pasiekusios, artojų dienį, gruodžio 26 d. Kuriems 
mui popierių ar maisto tautos. Jis tikrai mus pri- tik teko sustikti su šiuo bran- 
siuntinėlio. Išlaik y k i m kels gyvenimo pakelyje £iu asmeniu visi pastebėjo 
tautinio ir valstybinio su-!suklupusius, ištiesdamas kun- d-ro didelį kuklumą ir 
brendimo egzaminus. Tais gailestingą pagalbos ran- rimtumą. Nors jis tėra vienin- 
savo darbais užsitarnau-ką. | telis lietuvis šv. Rašto d-ras

Juozapo. Jo krikšto 
dėdė ir teta: Vincas 
ir Barbora Rutkau- 

i

NUOTRUPOS
Veronikai Valiūnienei nuo 

Hollins Street padaryta akių 
operacija. Linkime ligonei vei
kiai pasveikti.

Juozos Strazdauskas, kaipo 
pirmininkas Jaunimo Klubo,

! dienį, sausio 3 d.
Į Ligonės Šalkevičienė, Dubin- 
skienė, Lukšienė, Rašlevičienė, 
Klevečkienė ir Pilipavičiūtė vi
sos laimingai praleido Kalėdas 
ir Naujus Metus. Visos laikosi 
yra tos pačios sveikatos sto
vyje.

Lankėsi iš Washingtono mū
sų bažnyčioje ir pas kunigus 
Valentinas Matelis su savo 
žmona Marijona ir dviem sū
num. Tai buvo sekmadienį, 
sausio 2 d. Linksma, kad ne
užmiršta nei savo bažnyčios,

Ij
Skautės Linksmina Senelius
Šv. Alfonso parapijos mer

gaitės skautės. vadovaujant 
poniai Velžienei, Vinco Velžio 
žmonai, atlankė Little Sisters 
of the Poor senelius gruodžio
23 d. ir išpildė kalėdinę prog-į““^" ku'nigų7

visame pasaulyje, tačiau nie
kas nepastebėjo jame jokio 
puikumo. Jis niekad pats ne
užsiminė, kad ne viena semina
rija pasaulyje pageidautų jo, 
kaipo dėstytojo Dievo apreikš
to žodžio.

Kadangi kun. 
nors tik turi 36 
daug iškentėjęs,
venęs bolševikų okupacijos lai
kais, tai jo veide spindi nepa
prastas švelnumas. Jis kiek
vieną nelaimėje atjaučia: jis 
kiekvienam gali tarti tinkamą 
suraminimo žodį. Gaila, tik, 
kad švenčių dėliai nebuvo ga
limybės didesnei Baltimorės 
visuomenės daliai su kun. dr. 
Tulaba arčiau susipažinti.

Jau ne kartą žiūrėjęs mir
čiai į akis, kun. dr. Tulaba at
sižymi nepaprastu rimtumu. 
Kaip kalboje taip darbuose jis 
viską mato “sub specie aeter-
nitatis”, tai yra amžinybės deda visas pastangas, kad su- 
šviesoje. Kun. dr. Tulaba į sa-1 rengtų tinkamą Naujų Metų 
vo trumpą 36 metų laikotarpį (Balių, sausio 1 d. Balius įvyks 
yra įspraudęs visą amžių, kaip.šv. Alfonso salėje šeštadienį, 
darbo taip prityrimo. Ne vėl- (Naujų Metų vakare nuo 9 iki 
tui tad dabartinis Kristaus 1 vai. Įžanga 90 centų. 
Vietininkas, Popiežius Pijus, Mišios Naujų Metų dieną 7, 
XII, pavedė kun. dr. Tulabai 8, 9, 10, 11 ir 12:10 vai. Kaip 
rūpintis ir tvarkyti vienintelės. Kalėdų dienoje taip per Nau- 
lietuvių Romoje seminarijos jus Metus jokių pamaldų nebu- 
reikalais. Dieve padėk 
gerbiamam viengenčiui 
sakomingame darbe.

ramą seneliams pasilinksminti, j 
Sesučių globoje randasi 130; 
moterų ir 110 vyrų. Visiems ! 
labai patiko lietuviškos kalėdi- Lės, kaip Simui Mažeikai taip 
nes giesmės. Mergaitės taipgi jo giminėms, nes Kūčių vakarą 
kiekvienam suteikė kalėdinę, mirė a. a. Anelė Mažeikienė, 
dovaną — pyragaičių, saldai-J per ilgus metus gyvenusi šal- 
nių, tabako ir cigaretų. Sveiki-į kevičių name ant Hollins St. 
name ponią Velžienę ir mūsų j Ligonė sirgo ilgą laiką, daug 
parapijos skautes jų gražiai at-'kentėjo, ir nėra abejonės, kad 
liktu darbu. į Dievas buvo gailestingas ją

pašaukdamas pas save.
► antradie- 

Kun. dr.
Mišias 
o kiti 

šv. Mi-

A. a. Anelė Mažeikienė 
Liūdnos buvo Kalėdų šven-

I
Trumpo. iinutfe |‘

Feliksas Juškevičius sunkiai nį 28 d.
serga. Randasi Sinojaus ligoni- Mende)ia giedojo

Iprie didžiojo altoriaus, 
Teklė Kupriūnienė, kuri bu- du kunįgai atnašavo

(vo pavojingai apsirgusi ir gias prie altorių Jonag
į daugiau, negu savaitę praleido Grebliauskas rūpinosi laidotu- 
Franklin Sųuare ligoninėje. ųtvarka Palaidota ant Holy 
f*? < “gO"'i; Redeemer kapinių.

1 Kaip vyrui Simui, taip vė- 
Trečiadienį, sausio 5 d. buvo |jon& reiskiame gi.

liausią užuojautą jų liūdesio 
valandoje. Lai Anelės Mažei
kienės vėlė ilsisi Viešpaties ra-

mūsų
jo at-

Kalėdų Iškilmės
Šv. Alfonso bažnyčioje kalė

dinės iškilmės prasidėjo baž
nyčios papuošimu gruodžio 15 
d. Tie kalėdiniai vainikai nuo 
lubų iki žemės, tas atnaujintas

Miliaus* 
savo vai- 
katalikiš-

vo nei po pietų nei vakare.
Antanas ir Anelė 

kai nuo Belair Road 
kams suteikė tikrai
ką dovaną Kalėdoms. Už jų 
intencijas gruodžio 26 d. 11 v. 
buvo atgiedotos kun. dr. Tula- 
bos šv. Mišios. Visa šeima da
lyvavo šiose šv. Mišiose.

JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK — 

ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS" 
Norintiems angliškai pagal 

gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliau
jant traukiniu, pas gydytoją, 
pas siuvėją, krautuvėje ir pa
našiai. Knyga turi 174 pusla
pius, stipriu viršeliu. Knygos 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
36* W. BROAOWAV. SO BOSTON. MASS.

1
I

i! 
i!

i! 
i! 
i!

Trečiadieniais, 
5:30 iki 6:00 v.v. 

Stotis V/GYN (F. M.) 
97.9 mėgo 20,000 vvatts
D;rėk.—Jokūbas J. Stukas

429 Walnut St,
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5360

Stotis WEVD (A.M.)
1330 kil., 5000 watts

KLAUSIKITE
"Lietum AtsMihnų" Radijo Valandų

šeštadieniais, 
5:00 iki 5:30 v.v.

Atsisveikinant su kun. dr.
Tulaba

i! 
i!

Po savaitės vaišių ir darbo i Į 
vardai bus minimi kun. dr. L. Tulaba, rektorius i!

< į

nemirtingumo pas

, šv. Kazimiero seminarijos Ro-
■ Dievas neapleis kuklios, moję, apleido mūsų tarpą. Jis

prispaustam tremti- darbščios, aukštos kultu- išvyko į New Yorką sekma-

u
< Į




