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Toronto dienraštis “The Eve- 
ning Telegram“ savo sausio 10 
d. naktinėj laidoj praneša, kad 
JAV-bės vėl įteikė Sovietams 
notą, kurioje klausiama kodėl 
ligi šiol vis dar nepaleidžiami 
iš Sovietų Sąjungos vokiečių 
karo belaisviai.

Laikraštis priduria, kad dėl 
galutinio vokiečių karo belais
vių paleidimo iš visų' Sąjungi
ninkų belaisvės buvo susitarta 
Maskvos Konferencijoj 1947 m. 
balandžio mėn. ir paskutinis 
paleidimo terminas buvo numa
tytas — praėjusių metų pabai
ga. Vakariečiai tą susitarimą 
įvykdė, tačiau Sovietai — ne.

Tuo pačiu reikalu JAV-bės 
buvo įteikusios Sovietams no
tą pr. metų rugsėjo mėnesį 
tačiau į ją tebėra neatsakyta 
ir šiandien.

1947 m. vasario mėn. Her- 
bert Hoover raportavo Prezi
dentui Trumanui, kad Sovietų 
Sąjungos daugiau kaip trys mi
lijonai karo belaisvių buvo lai
komi priv. darbų stovyklose. 
Gi susirinkus į Maskvą Minis- 
teriams ,tų pačių metų balan
džio mėn., Molotovas pareiškė: 
kad pas juos tėra tik 890.532 
karo belaisviai. Iš to skaičiaus 
turimomis žiniomis .tebuvo 
patrijuota į gimtąją žemę 
447,387 belaisviai.

Italų valdžios sluoksniai 
taipogi teigia, kad iš buvusių 
italų karo belaisvių Rusijoje 
115,000 skaičiaus, tik 12,512 
asmenys grįžo į namus.
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mirusią belaisvių skaičius So
vietų darbo stovyklose — nie
kas nežino ir negali sužinoti.

Taigi, kaip matome, Sovie
tuose veikia itin puikus žmonių 
malūnas. Tas malūnas milijo
nus sumalė karo belaisvių ii 
milijonus sumalė ir tebemals 
iš visų okupuotų kraštų depor
tuotųjų nekaltų žmonių. Jų 
tarpe šimtai tūkstančių malami 
ir mūsų brangių tautiečių...

Ach, kada gi to malūno dar
bas bus sustabdytas?...

•

Kai pasiskaitai lietuvių ko
munistų užjūryje leidžiamą 
spaudą, visur gana daug rašo
ma apie begaliniai “laimingą“ 
Tarybų Lietuvos gyvenimą. 
Ten, atrodo, žmonės jaučiasi 
tarytum tikrame “rojuje”. Ir 
už visas tas “geradarybes” dė
kojama ,tik dėkojama “tėve
liui” Stalinui. Tremia į Sibirą— 
dėkoja, grūda į kalėjimą — 
taip pat, varo į kolchozinius 
ūbagynus— taipogi reikia siųs
ti padėką Stalinui...

Jų padėkas mes puikiai žino
me. Žinome, kad Sovietų Są
jungoje — tai yra prievartinės 
mados dalykas. Juk tenai, pav., 
jeigu kolchozo karvė atsiveda 
veršiuką, ir tai... tučtuojau 
siunčiama padėka “tėveliui” 
Stalinui...

Tęsinys 2-rame puslap.

New York — Kaip jau 
buvo pranešta, pirmadie-. 
nį, sausio 17 d. prasidėjo | 
komunistų partijos vadų, 
byla. Komunistų vadai 
kaltinami už sąmokslą 
mokyti ir kurstyti smurtu 
ir jėga nuversti Jung. 
Valstybių vyri a u s y b ę. 
Kaltinamieji komunistai 
baisiai bijosi to teismo. 
Jie pasisamdė geriausius 
advokatus, kurie bandė tą 
bylą atidėlioti. Šį kartą 
taip pat reikalavo atidėti 
bylą, nes sergąs William 
Z. Foster, Komunistų par
tijos pirmininkas. Bet 
valstybės prokuroras rei
kalavo pradėti bylą, ir 
teisėjas Medina komunis
tų advokatų reikalavimą 
atmetė.

Komunistų advokatai 
sugalvojo kitą priekabę, 
būtent, kad Teisėjas Ha- 
rold R. Medina pasitrauk
tų ir užleistų vietą kitam 
iš toliau atvykusiam tei
sėjui. Jie savo kalbomis 
išeikvojo daug laiko įro
dinėdami , kad į grand 
jury nebuvo priimta iš 
mažumų grupių. Teisėjas 
Harold R. Medina atsisa
kė pasitraukti ir pareiškė, 
kad jis, o ne kitas teisė
jas svarstys šią komunis
tų bylą.f

Jung. Valstybių advo
katas Johu.K X. McGo- 
hby pareiškė griežtą pro
testą už laiko eikvojimą 
ilgomis kalbomis.
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Truman Pasmerkė Komunizmą
Pažadėjo Amerikos galų nepertrau
kiamai kovai dėl teisingos ir pastovios 
taikos pasaulyj. - Komunizmas yra 
klaidinga filosofija, sakė Prezidentas

VVashington, D. C. — 
Ketvirtadienį, sausio 20 d. 
Prezidentas Harry S. Tru
man ir Vice Prezidentas 
Alben W. Barkley iškil
mingai padarė priesaiką, 
pasižadėdami dirbti savo 
krašto ir visos žmonijos 
gerovei.

Inauguracijoj dalyvavo 
šimtai tūkstančių žmonių, 
tarp kurių buvo užsienio 
valstybių ministeriai, am- 

___  __________ _ basadoriai ir šio krašto 
tedrą, tenai Gedimino kalno atšlaitėj. Seni kunigaikščių pilies griuvėsiai pakibę' vyriausybės pareigūnai.

1 —— — —_ - 1 - I m m. -X lm 1 ■ Ln m trtvi t rln m i »-s i m lrv»x r m 1i f* 1 _ • i 4j Prezidentas Trumanas 
ta jos, tarytum ją saugotų, stiepiasi lieknas minaretinis bokštas. Saules atokai- savo inauguracinėje kal-

’ ” boję gpįgįįnį pasmerkė ryj.

VILNIAUS KATEDRA. Nesenai atvykęs iš tremties prof. Simas Sužiedėlis 
savo iškeistoje “Šv. Kazimieras” knygutėje štai kaip apie katedrą nusako: Kas 
yra lankęs Vilnių, tikiuosi, ne kartą bus praėjęs pro baltą kolonų apjuostą ka-i

stūkso aukštai, apačioj dunkso karališka šventovė, dangun įrėmusi kryžių. Grc-
• . . • . _____ 1 _ a i _ • •

toje jų atspindžiai tvyska visam Šventaragio slėny, liejasi Vilnelės ir Neries pa
šlaitėmis it žari liepsna, kuri čia, sako, plazdenusi kitados amžinąja ugnimi. Ka-

komunizmą kaipo klaidin
gą filosofiją ir pažadėjo 
Amerikos visą galią pa
naudoti kovoje dėl teisin
gos ir pastovios taikos. 
Jis labai aiškiai pabrėžė 
savo tvirtą apsisprendi
mą vadovauti kovoje 
prieš komunistų rėžimo 
“apgaulę ir tyčiojimąsi, 
skurdą ir tironiją”.

Prezidentas Trumanas 
taip stipriai kalbėjo prieš 
komunizmą, kain niekas 
kitas nėra kalbėjęs Jung. 
Valstybių vardu. Plačiau 
jo kalbą paduosime kita
me “Darbininko” nume-

I

tedros skliautai, pasakojama, gaubią to senojo altoriaus akmenis, o šalimai jų pTfA TccifrouVo Te Pocouliri FVirkt 
ilsisi ir Vytauto Didžiojo kaulai. Neatsiejamai jaugę tie pastatai j mūsų sostinę,' rdaduiiu Uctiui
didžiųjų Lietuvos kunigaikščių miestą, kaip tradicija sena į tautos būdą. O su 
ta istorine ir religine Vilniaus būtimi suaugęs yra ir Kazimieras — šventas Lie-ta istorine ir religine Vilniaus būtimi suaugęs yra ir Kazimieras 
tuvos karalaitis ir josios žemės globėjas. Sidabrinį jo karstą dengia aštuonkam
pis katedros kupulas.

DP Laivas Atplaukia į New Yorką'
Atveža 30 lietuvių tremtinių

ninku Unijų Federacijos
Pary žius, sausio 20 — 

Amerikos CIO, Britų Uni
jų Kongresas ir Olandijos 
Darbo Federacija forma
liai išsitraukė iš Pasaulio 
Darbininkų Unijų Federa- 

Berįynas, Vokietija — ei jos, kurią jos pasmerkė 
Pulk, Charles A. Lind-[ kaipo komunistų propą-

New York City — Sau
sio 19 d. vakare ties Jer- 
sey pajūrio susimušė du 
aivai — tankeris smogė į 
edlaužį. Pastarojo įgulos 

10 vyrų užmušė ir 21 su
žeidė. Eastwind (ledlau
žis) po susimušimo' užsi
degė ir degė per 7 valan
das.

organizavimą naujos Pa
saulio Darbininkų Unijų 
Federacijos. Amerikos 
Darbo Federacija jau se
niai darbuojasi, kad Eu
ropoje būtu suorganizuo
ta pasaulinė 
organizacija, kuri np tik 
būtų anti - kemunįitlnč

darbininkų 
tik

bet ir kad remtų dem> 
Amerikos Darbo Fede- kratiniu kraštų reikalus, 

racija tuojau įpareigojo kaip tai: Maršalo planą ir 
savo atstovus Europoje taipgi 
tartis su Anglijos, Olan- darbininkų būklę, 
dijąs ir kitų demokratinių Darbininkai įsitikiPo, 
kraštų darbininkų orga- kad komunizmas vra di. 
mzadjų atstovais apie su-|džia„sias demokratijos 

! priešas ir kad su komu
nistais negalima bendrai 
veikti, nes komunistai yra 
darbininkų priešai.

' antradienį, sausio
____ 18 d. lėktuvu buvo nuvy- 
Bajerčius, Vladas pas k§s į Berlyną. Šią kelionę 

iš Vokietijos iš- Vincą Gegužį, Dorchester padarė slaptai.
laivas “Marine 25, Mass. , Pulk. Lindbergh apžiū-

su išvietintais Į Budas, Matylda, Maria rėjo Templehof aerodro- V • w _____ ■________—X_____ A—.

jtrolės įrengimus ir aplan-

21 das.
Dūda, Bronius, Agota.1 

Rimantas, Vidm a n t a s, 
Kęstutis, Jonas - Vytenis 
pas Juozą M. Marcelyną, 
Waterbury, Conn.

Jurkūnas, Jonas, Vin- 
centina, Ramune - Julia, 
Algimantas - Antanas pas! 
Stasį Jurkūną Chicago, j 
DI.

Mačys, Vincas pas Oną
Zorskas, Scranton, Pa. 'pagalbos ranką žydų vals- 

Mitrulevičius, Vincas tybei — Izraeliui, būtent, 
pas Andrių Mitrulevičių,' skolina $100,000,000. 
Waterbury, Conn. | Export - Import bankas

Mulokas, Jonas, Jadvy- jau paskyrė $35,000,000, o 
ga, Rimvydas pas Joną kitus $65,000,000 žydų 
Ugą, E. St. Louis, III. 'valdžia galės sunaudoti

Rukštelė, Bronius pas prįeš gruodžio 31 d. š. m. 
Edvardą Jodwalį, Saraso- 
ta, Fla.

Ščesnūlevičius, Kazys, 
Valentina - Laima pas 
adv. Kaaų V. Ščesnulevi- 
čiu (Chesnul) Chicago, UI.

Šmulkštys, Vincas, Mag- 
delena pas V. Šmulkštį, 
Waterbury, Conn.

Staras, Aleksas pas 
Mike Zaukas, Melrose Pk., 
Chicago, UI.

Zabielskis, Elsie, Jurgis,
Feliksas pas Rose Nebol- 
sine, New York City, N.Y. 

Atvykusius pa s i t i k s 
BALF’o, NCWC ir Lietu
vos Generalinio Konsula
to pareigūnai.

Praneša, kad sausio 10
d. š. m.
plaukė
Marlin” __ ________ . ____ ,___„__ , ____ _ .
žmonėmis, tarp kurių yra pas Louis Harvey, New me radaro ir trafiko kon- 
30 lietuvių. Numatyta, York City. j i
kad laivas įplauks į Newj Butkienė, Rožė, Edmun-.kė oro saugumo centrą. 
Yorko uostą sausio 
dieną, bet gali dieną kitą 
suvėluoti, kaip kad suvė
lavo laivas į Bostoną.

Atvyksta sekanti lietu
viai:

Atkočiūnas, Baltrus pas 
Petrą Vileišį, Naugatuck, 
Conn.

Gubernatorius Reikalauja Dau
giau Pinigų Valstijos 

Administracijai
Boston, Mass. — Guber

natorius Paul A. Dever 
paruošė ir įteikė Massa- 
chusetts valstijos Kongre
sui savo metinį budžetą, 
nuo liepos 1, 1949 iki lie
pos 1, 1950. Gubernato
rius reikalauja $23,000,- 
000 daugiau mokesnių 
(tax).

Gub. Dever biudžetas y- 
ra rekordiniai aukščiau
sias. Jis reikalauja $208,- 
518,459. Kad tokią sumą 
sukelti, tai turės pakelti 
mokesnius (tax) už alų ir 
stipresnius gėrimus, ark
lių ir šunų lenktynes, kor
poracijų pajamas ir kt.

Kinijos Valdžia Persikelia 
| Canton’ą

Can-kelia iš Nanking’o į 
ton’ą kaipo sostinę.

Wang Ki-ting, Užsienio 
Ministerijos protokolų de
partamento viršininkas, 
pakvietė visus užsienio 
diplomatus persikelti iš 
Nanking’o į Canton’ą, nes 
Nanking’as “gali būti 
greitu laiku karo sritimi”.

Tuo pačiu metu premie- 
ro Sun Fo’s kabinetas su
sirinko ir nutarė pasiūlyti 
komunistams nutraukti 
kautynes pirm negu bus 
pradėtos taikos derybos.

Nanking, Kinija —Cen- 
tralinė Kinijos valdžia 
pranešė visiems užsienio 
diplomatams, kad ji persi-

Paryžius, sausio 20 — 
Prancūzijos valdžia pri
pažino Izraelio valstybę 
de f acto. Ji tą padarė 
tikslu apsaugoti savo in
teresus Palestinoje.

gandos agentūrą.

siektu pagerinti

Darbininkai įsitikint,

Junng. Valstybės Davė Stambią 
Paskolų Žydų Valstybei

Skolina $100,000,000
Jauną V«ru Draftovhnas 

Atidėtas

H'ashington, D. C. — | Toliau sako, kad “parti- Į VVashington, D. C. —
Jung. Valstybės padavė jos vadų teisimo pasek-’Jung. Valstybių ginkluotų 

’ mės” bus kaip tik priešin-; jėgų jaunų vyrų kvotos 
gai negu, kad Amerikos pripildytos. Numatyta, 
valdžia tikisi. (kad per pusantrų metų

Gali būti taip ir ne. La-'nebus reikal° draftuoti 
jaunus vyrus.

Jeigu neatsiras tiek sa
vanorių vyrų įsirašyti, 
kiek jų bus atleista iš tar
nybos, tai gali būti draf- 
tavimas atgaivintas.

bai daug priklausys nuo 
to, kaip bus įrodytas ko
munistų nusikal t i m a s. 
Rusijoje su tokiais kitaip 

Jung. Valstybės, skolin-'pasielgtų. Be teismo nu- 
damos tokią stambią su
mą pinigų Izraeliui, nori į- 
tikinti pasaulį, kad toji 
valstybė turi gyvuoti. 
Jung. Valstybės ir Brita
nija bando išlyginti visas 
Palestinos problemas.

Mūsų valdžia mano, kad 
paskola pagelbės paliaubų 
deryboms.

I

kankintų.

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

Salėm, Mass. Brookline, Mass.

Maskva pramato naudą iš 
k

šeštadienį, sausio 22 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 23 d., 9 vai. rytą iš WV0M sto- 
išgirsime

Maskva, Rusija — So
vietų žurnalas “Literary ties — 1600 kilocycles, Brookline, Mass., 
Gazette” įtalpino M. Mitin taip pat dainų, muzikos kurinių, sveikinimų ir kalbą, 
straipsnį, kuriame sako,1 Kalbės kun. Pranas Bulovas, MIC., iš Mariaaapo- 

_______ kad New Yorko komunis- lio Kolegijos, Thompson, Conn.
nis “Darbininko” pikni-įtų vadų teisimas “išjudins Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 

Sekmadienį, Birželio 12,demokratines jėgas Jung. siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu: 
d., Palangos Parke, Law-i Valstybėse ir iškels aukš-’ 
rence, Mass. įvyks meti-1 čiau marksizmo ir leniniz- 
kas. imo iškabas”. i

"barbininko"Ptimikas
#

. «•

LITHUANIAN RADIO HOUB 
Telephomi: SOuth Boston 8-2880 arta NOrwood 7-1440 
366 W. Broadway So. Boston 27, Masą.



Penktadienis. Sausio 21. IMS

ĮVAIRIOS žinios
(suparalyžuo-’
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Įstaiga užlaiko Į 

Warm Spring 
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TRUMANAS PASIRAŠĖ ALGŲ 
PAKĖLIMO BILIŲ

čiai, žurnalai, radio stotys 
garsina ir praneša šį vajų 
nemokamai..

Kur tik pasireiškia ši li
ga, yra tuojau pasiunčia
mi į tą vietą prityrę dar
bininkai su reikalingomis 
priemonėmis,\ tik reikia, 
ligai pasirodžius, pranešti 

Tauti
nis Fondas aprūpina ligo
nines, kur ši liga gydo
ma. specialiais įrengi
mais. Jis paruošia ir lavi
na gydytojus. slauges, 

[Viešosios sveikatos darbi- 
Bucharestas, Rumunija j ninkus ir kitą personalą.

aplt’ošina •
ja) tąja liga sergančius 
žmones.
garsiąją
Foundation Georgta vais

yti joje. kurią vietą pats 
į Prezidentas Rooseveltas į- 
i steigė ir kurioje jis numi
rė. C.C.

sas panaikinti elektoriuWashington, D. C. —
Trečiadienį, sausio 19 d. sistemą. Dabar ras balsas
Prezidentas Trumanas pa- padidėjo. Elektoriu siste- 
sirašė bilių, kuris pakelia mos priešai nori, kad Pre- 
jo algą nuo < 
$100,000. Jis yra pirmas vesta Atstovų Butui.
Prezidentas Amerikos is-' ---------------
tori joj, kuris gaus $100, •
000 metinės algos ir $50,-Į
000 metinėms jo išlai
doms.

_ t

Tuo pačiu biliu pakėlė;
Vice Prezidento algą nuo;— Komunistinės valdžios}Per spaudą ir radiją teikia 

. $20,000 iki $30,000, Kon- teismas nuteisė 15 buvu- apie
greso kalbėtojui nuo $20,-siu Rumunijos kabineto ii- f
000 iki $30,000. «--'••• .......... • '
kiekvienas jų t 
$10,000 metinėms 
doms.
Trumams PrieSngas Elek-

toriį Sistemas Pamiki-
rimui

$7o,000 iki zidento rinkimas butu pa*! \,Tįę”įįi^j^iYi skyriui.

Rumuniji nuteisė 15 
btmniiĮ ministerių

Masiringtoii, D. C.
Prezidentas

šią ligą reikalingas 
t _ brmacijas. Stengiasi

Be to, ministerių. Kiekvienas jų'surasti šios ligos priežas- 
gaus P° ’ gavo nuo dviejų iki dešim- j tis ir ieško priemonių, 
“i išlai-‘ties metų kalėjimo. kaip sulaikyti šios ligos

Iš penkiolikos nuteistų-'baisias pasekmes, kurios 
ijų penki buvo pasišalinę j 
ir nuteisti už akių. Du mi- 

Inisteriai buvo išteisinti. 
I Maskvos dominuojamuo
se kraštuose komunistų 
tvarka ir taktika ta pati.

Leveft Suku Ita^i Turi 
Stetf Trita

WsKh»«gton, D. C. —Ro
bert A. Lovett, valstybes 
sekretoriaus pavaduoto
jas, pareiškė, kad Sovietų 
Rusija turi įrodyti dar
bais, o ne komunistų žo
džiais, kad Kremliaus po
litika siekią pagerinti 
santykius su Vakarais.

Jis sakė, kad Rusija pir
miausia turėtų atšaukti 
Berlyno blokadą ir taipgi 
pasitarimuose dėl taikos 
sutarties su Austrija, ku
rie gali būti prasidės kitą 
mėnesj, parodyti . nuošir
dumą — siekti taikos.

KAM MELSTIS?
Jau buvo rašyta, kad bus jums duota”. Tai 

Jėzaus Nukryžiuotojo Se- džiai, kurie niekuomet
žo- 
ne-

Trumanas J Opozicijos vadai areštuo-• sėlių Vienuolių Vienuoli- gali būt užmirštami.
kalbėdamas Elektoriu Ko- jami ir kaltinami už to-j jos Rėmėjai paskelbė di- Vienas studentas nuėjo 

nusikaltimus”, dingą Seimelį, kuris įvyks pas savo gerą kleboną ir 
išdavystę”. Ta- vidugavėny, t. y., Sekma- sako: “Tėveli, padėk man 

yra žinoma, dienį, kovo 27 d., 1949 m. atsikratyti ydų”. Maldin- 
Seimelio pradžioj — iškil- gasis kunigas prižadėjo 
mingos pamaldos 11:30 v. karštai už studentą mels- 
Šv. Petro par. bažnyčioje, tis. Po kiek laiko studen- 
South Bostone ir 2 vai. po tas grįžta ir sakosi jo y- 
pietų, sesijos Municipal dos nė kiek nesumažėję. 
Buildinge, So. Bostone.

Rodos, 
maldos... 
visi “pažangieji”... Pamal-i javai į maišus ir krauna- 
dų nenori net ir mūsųįmi į vežimus vežti į malū- 
“bendrapartiniai” Kon-Iną, ir prašo padėti jam 
gresai. Na, o jau jeigu pa- išnešti vieną maišą. Bene- 
sisekė atskaityti įivoka- šant jiems įkaišą, kunigas 
cija, tai ir tai tik dėl ma- jį paleidžia. Studentas 
dos, o ne dėl maldos.

Šis klausimas prašyte 
prašosi atsakymo. Šiuo 
kartu siūlosi pora pavyz
džių, kurie bent kibirkš
tėlę nušvies tiesos, kam 
melstis? Štai jie:

“Vysk. Ketteleris, 23-ais 
savo amžiaus metais bai
gęs aukštuosius mokslus, 
kartą užsidaręs savo kam
barėlyje galvojo apie savo 
busimąjį gyvenimą — ji
sai svajojo užimti aukštą 
vietą, užsidirbti daug pi
nigų, išgarsėti pasaulyje 

i ir patogiai gyventi. Bet 
! netikėtai (sapne ar kaip 
— jau ir pats nebežino!) 
pasirodęs jam Kristus ir 
nurodęs į šiurkščiais dra
bužiais apsirengusią vie
nuolę, tardamas: “Ji ne
nustodama už tave mel
džiasi”. Šitas regėjimas

legijos jo garbei suruošta-! kius pat 
me bankiete, tarp kitko! 
pareiškė, kad jis yra prie
šingas elektoriu sistemos kad komunistai labai bi- 
panaikinimui. josi opozicijos ir už tai a-

Prezidentas Trumanas reštuoja ir kankina jos 
sakė, kad pereitų rinkimų i vadus be jokio nusikalti- 
metu buvo keliamas bai- mo.

u.

būtent, “ 
čiau visiems

“MARCH OF DIMES” VAJUS
Šiemet metinis Tautinio ir vietinius komitetus. JĮ 

Fondo Kovai su Vaikiš-'remia miestų, žemės ūkio, 
kuoju Paralyžiumi (Na-.industrijos ir kitos darbi- 
tioflįl. Foundation for In- ninku grupės. Laikraš- 
fantilė Paralysis) ankųt 
rinkimo vajus, taip vadi
namas “March of Dimes”,! 
prasideda sausio 15 d. irt 
tęsis ligi 31 dienos. Šis. 
fondas buvo įsteigtas Pre-- 
zidento Roosevelto.

i
Tautinis Fondas prane-! 

ša, kad praeitais metais J 
amerikiečiai suau k a v o; 
šiame vajuje $18,669,299. 
Tikimasi, kad šiemet bus 
surinkta aukų daugiau, 
nes 1948 metais sirgo tąja 
liga žymiai daugiau žmo
nių. “March of Dimes" dė
žutės yra išdėstytos vi
sur: kinų teatruose, gele
žinkelių stotyse, krautu-! 
vėse, restoranuose ir t.t. Į 
Patariame įdėti nors po 
dešimtuką į vieną iš tų 
dėžučių arba pasiųsti savo 
auką į National Infantile 
Foundation, Washington,

Tada kunigas ima stu- 
kam čia tos pa- dentą už rankos, nusiveda 
Juk jų kratosi i j klėtį, kuf buvo pilami

• • •«• « 1 • • * • v • t

Po pasakytos Jo Šven
tenybės Popiežiaus Pijaus 
XII kalbos Šv. Kalėdų 

D. C. ! proga, Kardinolų Kolegi-
Vajus daromas per tau-? jos atstovai pasveikinai jam padarė nepaprastą į- 

tinius valstijų, apskričių'Popiežių.

Tik

Tik

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.
per “DARBININKĄ ” sužinosime apie savo 
draugus, gyvenančius Amerikoje ir visame 
pasaulyje.
per “DARBININKĄ” mes sužinosime, kas 
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 
metams kainuoja $5.00; pusei metų $2.50.

"DARBININKAS” imant tik sykį į savaitę, me
tams kainuoja $3.00; pusei metų — $1.50.

“DARBININKAS”
366 Weot Broaduay, So. Boston 27, Mass.
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spūdį. Jis įstojo į kunigų 
seminariją ir, baigęs ją, 
buvo įšvęstas kunigu.
Kada Ketteleris jau buvo 

i pasenęs vyskupas, kartą 
■jis laikė šv. Mišias viena- 
, me vienuolyne. Dalyda
mas šv. Komuniją, jis pa

imate tą pačią seserį vie
nuolę, kurią buvo matęs 

I jaunystėje dvasios regėji- 
ime. Paskum įsikalbėjęs su 
'ta seserimi, jis patyrė, 
■ kad ji visas savo maldas, 
darbus ir nemalonumus 
aukojanti už bet kurią 
vargšę sielą, kurios ji ne
pažįstanti, bet kurią Die
vas norėtų turėti Jėzaus 

!Širdies įrankiu.”
Šis pavyzdėlis mums 

parodo, kad maldos galy
bė yra didelė ir ji kartais 
siekia keliasdešimts metų 
tolumoj ligi savo tikslą 
pasiekusi paaiški tam 
maldininkui. Bet neginči
jamai malda savo tikslą 
pasiekia. “Prašykite, u

I

O
fe

Kaip jau žinios skelbia, kad Javos saloj įsi
veržė Olandijos kariuoYnenė ir stumdama Indone
zijos armiją okupuoja miestą po miesto. Štai Su- 
rakarta, Javoj alkani vaikai atkišę rankas pra
šo iš olandiečių karių maisto. Tie jiems dalina 
sausainius bei cukrainius. Atrodo, kad kur tik- 
karo veiksmai paliečia, ten ir badas slenka kaip 
šešėlis iš paskum.

BALF PARAMA TREMTINIAMS

paleidžia. Studentas 
šaukia: “Kunige, kam pa
leidai — aš vienas neiš
laikysiu!” Gerasis klebo
nas šypsodamasis tarė: 
“Matai vaikeli! Taip yra 
ir su tavo ydų naikinimu. 
Aš ėmiau už tave karštai 
melstis, bet tu man nepa
dėjai. Jei nori, kad mano 
maldos būtų tau išganin
gos, prisidėk ir tu prie 
maldos”.

Grįždami mintimis prie 
virš paminėto J. N. Rėmė
jų seimelio mes dar kartą 
norime prisiminti ir to 
seimelio pagrindinę mintį, 
kuriame dalyvaus ir Bos
tono diecezijos Ganytojas, 
kad labiau išryškinus mi
nėto vienuolyno užduoties 
kilnumą ir atėjus su nuo
širdžiomis aukomis gerų 
darbų talkininkavimui.

Taigi kovo 27 d., suklu
pę prie Dievo Altoriaus 
melskimės už tuos gera
širdžius labdarius, kurių 
mes šiame momente ne
matome, bet juos pamaty
sime, kaip ateis diena ir 
valanda, kurioje susi
lauksime šimteriopo atly
ginimo.

Jeigu kieno širdis geis
tų pasiekti Jėzaus Nukry
žiuoto Vienuolijos Centrą 
terašo: Our Lady of Sor- 
rows Convent, 261 Tha
tcher St., Brockton 54, 
Mass.

PAIEŠKOJIMAS

L.

Zigmantas, kilęs 
km., Daugėliškio
Murinos, kilusio 
km., Ignalinos

iš 
v., 
iš 
v.

Leonas 
Cepuliškių 
paieško J. 
Vieliuonių
Švenčionių aps.

Taip pat prašau atsiliepti 
giminių ir pažįstamų, kilusių 
iš Daugėliškio v. Laiškus pra
šau adresuoti: Leonas Zigman
tas (Iii Kassel - Mattenberg, 
D. P. Camp, Churchilstr. 11. 
USA Zvue Germany.

Kai kuriuose tremtinių f mokamus 
laikraščiuose pasirodė ži
nių, būk BALFas 1947 — 
1948 biudžetiniais metais 
vidaus aparatui išlaikyti* 
suna u d o j o $55,000, o 
tremtinių šalpai tik $45,- 
000, į kurią sumą įeina 
senų drabužių ir maisto 
siuntos.

Objektyvi kritika yra 
sveikas dalykas, bet kri
tika, pagrįsta melagin
gais faktais, kenkia ne 
kam kitam, o patiems 
tremtiniams, nes gerašir- 
džiai Amerikos lietuviai, 
susilaukę iš tremtinių vie
toj padėkos, nepagrįstų 
užmetimų, susilaiko nuo 
aukų. O kad toji žinia ne- 
atatinka tikrenybei, ge
riausiai matos iš BALFo 
valdybos apyskait i n i ų 
pranešimų, iš * revizijos 
komisijos ir viešosios at
skaitomybės tikrin tojo 
(public accountant) revi
zijos protokolų, kurie bu
vo viešai BALFo seime 
Chicagoje spalių mėn. 15- 
16 d.d. paskelbti, kiekvie
nam atstovui raštu įteikti 
ir seimo priimti.

Štai tie patikrinti duo
menys: piniginės įplaukos 
nuo 1947. X. 1 d. — 1948. 
IX. 30 d. — $157,026.75; 
piniginės išlaidos nuo 
1947. X 1 d. - 1948. IX. 
30 d. administracijos apa
rato . išlaikymas, kelionės 
išlaidos, telefonas, tele
grafas, skelbimai vajaus 
vedimo išlaidos — $24,- 
038.91; siuntų persiunti
mo išlaidos — $13,172.46; 
tiesioginei šalpai — $103,- 
710.27; namų hipotekinės 
skolos pad engimas — 
$4,150.00; centralmio šil
dymo įvedimas $2,000.00; 
saldo 1948. 9. 30 d. —
$9,955.11. Daiktinės aukos 
(išsiųstos 24 siuntos): 
rūbų 80,127 sv. vertės — 
$93,909.75; avalynės — 
6,455 sv. vertės $3,841.05; 
maisto 548,697 sv. vertės 
$199,363.33; vaistų 84 sv. 
vertės 30.00; kitų dalykų 
1,472 s v. vertės 708.00. 
Viso — 636,795 sv. vertės 
$297,852.13.

Tuo būdu BALFas tie
sioginei šaipai išleido viso 
$401,562.40, o visiems ki
tiems reikalams $43,361.- 
37.

Visas BALFo dirckto- 
riatas, valdybos nariai ir 
pirmininkas bei komisijos 
dirba be atlyginimo ir 
techniškam darbui atlikti 
BALFo centras visoje A- 
merikuje turi tiktai 5 ap-

• v

tarnaut o j u s 
raštinėje ir du darbinin
kus sandelyje, kurie gau
na žymiai mažesnį atlygi
nimą už kitų analoginių 
įstaigų tarnautojus. Jei 
aukotojai būtų patys be
tarpiai siuntę tuos 636,- 
795 svarus suaukotų ge
rybių, tai vien pašto išlai
dų, neskaitant įpokavimo 
medžiagos ir sugaišto lai
ko ruošiant pakietus, bū
tų išleista $63,683.50 
(siuntimas vieno svaro 
daiktų | Europą iš JAV 
kainuoja 10 centų). Tuo 
tarpu organizuotai dir
bant, kaip matos iš apys- 

išlaidos yra žy* 
Be to,

DABARTIES PASTABOS
Gi dėl Sovietų okupuotų 

kraštų žmonių džiaugsmo, de
rėtų priminti šitokią pasakė
čią, kurią papasakojo vienas ū- 
kininkas Lietuvoje ir nugirdęs 
J. Mantas užrašė į savo knygą 
“Lietuva bolševikų okupaci
joj”. Štai, ji:

“Kartą senovėje, kai dar bu
vusios žvėrių valstybės, liūtas 
— žvėrių karalius lankė savo 
pavaldinius, klausydamas skun
dų, bausdamas skriaudėjus, žo
džiu, tvarkydamas reikalus, 
kad visiems žvėrių pasaulyje 
būtų gera gyventi. Visa kelio
nė vykusi sklandžiai, ir kara
lius buvęs patenkintas, kad vi
si jo pavąjdiniai gyvena lai
mingai, teisingai, pagal įstaty
mus, atseit, — pagal konstitu
ciją. Bet kartą, atsiskyręs nuo 
palydovų, ir netikėtai pakliuvęs 
prie upės, liūtas pamatė lapę, 
kepančią ant ugniakuro lieps
nos žuveles.
— Ką čia veiki, lapute? — 

paklausė prisiartinęs liūtas.
— Slidaus belaukdama jūsų, 

o valdove!
— O kas čia keptuvėje?
—Tai — žuvytės...

— O kodėl jos taip linksmai 
šokinėja ?

— Džiaugiasi tave išvydusios, 
o valdove!..

Šis tautos išminties vaizdelis 
' labai gražiai apibudina šio me

to Lietuvos ir jos pavergtų 
žmonių gyvenimą.

Pranys Alšėnas.

kaitos, 
miai mažesnės. 
BALFas dabar dirba ne 
vien šalpos, bet ir imigra
cijos ir jkurdinimo darbą, 
kas taip pat susieta su di
delėmis išlaidomis.

BALFo seimas Chica
go je kaip tik konstatavo, 
kad lėšos buvo racionaliai 
sunaudotos ir pareiškė 
buvusiai BALFo valdy-; 
bai, direktoriatui ir admi
nistracijos personalui pa
dėką už atliktą darbą.

Jonas Valaitis,
BALF Visuomeniniams

kais. Riaušėse užmušta 5 
žmonės ir 55 žmonės su
žeisti. Per dvi dienas už
mušta 9 žmonės ir 70 su
žeista.

Riaušės prasidėjo kada 
studentai pareiškė protes
tą policijai už vartojimą 
draskančiu (ga*ą prieš 
tremtinius iš Rytinio Pa
kistano.

Policija planuoja šauk
tis kariuomenės pagalbos, 
jeigu ji viena nepajėgs 
riaušininkus numalšinti.

New York (LAIC) —
' Agentūra ONA skelbia 
pranešimą iš Lodzės, kad 
valdžia likvidavo “Murato 

Reikalams Vedėjas. Gaują”. Kapitonas Murat 
esąs buv. puskarininkis 
Jan Malolepszy, kuris cen
trinėje Lenkijoje įvykdė 
248 užpuolimus ir nužudė 
43 “demokratinius veikė-

Calcutta, India — Sau- jus”. Suimta keliasdešimt 
šio 18 dieną atsinaujino asmenų, jų tarpe 3 kuni- 
riaušės. Policija per visą gai. Juos teis kariuome- 
dieną kovėsi su riaušinin- nes teismas.

Atsmaujino Rausės 
Kalkutoje

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 

16 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

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

Užsakymus siųskite:
i DARBININKAS
366 West Broodwoy So. Bestom 27, Mom.

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

Vardas.
Adresus
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Kūčių dieną iš Vokieti- Konservatoriją ėekoslo- 
jos į New Britain, Conn. vakijoje. Ten jis su pagy- 
atvyko Vytautas Marijo- rimu baigia dirigavimo 
šius su šeima, kurių su- skyrių, diriguo damas, 
tikti New Yorke ir parsi- kaipo paskutinį kvotimą Akis įsmeigę į liepsnas,
vežti į New Britain buvo viešą Philharmonijos kon-Tai vėl prasmego girių toliuos 
atvykęs nau jasis Lietuvių certą su dideliu simphoni- i Kovos ir nerimo diena, 
parapijos klebonas kun. niu orkestru. Kaip profe- PJevenk> plevenk miela 
Karkauskas. Svečias suti- šonai taip ir spauda vien-i i:„nBn„iA 
ko būti lietuvių parapnoje balsiai jo dingavimą ir Ir su mumis 
vargonininkas. New Bri- didelius sugebėjimus or- j Ui8Vę veda mūsu kelias 
taino lietuvių kolonijai kestro valdyme nepapras- { kupinas dienas 
tenka didelė garbė turėti tai įvertino. Laurais veži-’_

Apie naujai paskirtą Valstybės Sekretorių Ache- tarpe muzikos vadovu to- 
soną spauda palankiai atsiliepia. Tai esąs gabus, kį garbinga muzika, koks 
aukštai išmokslintas, tauraus būdo advokatas, turįs yra V. Marijošius. Kadan- 
drąsos atvirai p*asisakyti ir nesiduodąs įbauginamas, gi išeivijoje apie ji mažai 
Pats geriausias vesti “šaltą karą” prieš atkaklius kas žino, pasinaudodamas 
Maskvos užsimojimus. Kremliui neteksią džiaugtis proga noriu patiekti apie 
dėl Achesono paskyrimo.

Tačiau Achesoną seka nejaukus praeities šešėlis: 
tai buvusi jo palankumo nuotaika Rusijos atžvilgiu. 
Bet tai buvo Roosevelto laikais, kuomet Rusija dar 
tebebuvo Amerikos talkininkė. Achesono viršininkas 
Prez. Rooseveltas į padanges kėlė rusų žygius prieš 
Hitlerio galią — tai kaip gi Achesonas galėjo eiti 
prieš savo šefą? Pagaliau tais laikais rusų imperializ
mas dar nebuvo pasireiškęs. Jei Rooseveltui teko su
klysti, tai kuo Achesonas p: jį geresnis bei gudres
nis? Už tai, Rooseveltui jau mirus, kai pasireiškė tik
ras rusų bolševikų veidas — tuomet ir Achesono nuo
taika pasikeitė: jis virto griežtu komunistinio impe
rializmo priešu. Tačiau praeities šešėlis pritapo prie 
Achesono asmenybės, ir jam teko pasiaiškinti prieš 
Kongresinę Tardymo komisiją.

Komisijos pirmininkas Senatorius Vandenbergas 
paklausė, kokie buvo Achesono santykiai su Algeru 
Hissu? Klausimas labai varžantis, nes Alger Hiss ap
kaltintas kreivapriesaikiavimu ryšiumi su jo šnipinė
jimu Sovietų Rusijos naudai. Jau viens prisiminimas 
santykiavimo su tokiu tipu kaip Alger Hiss yra ly
gus įžeidimui, bet formalumas vertė Vandenbergą tą 
klausimą pastatyti. Žinoma, Senatorius laukė maž 
daug šitokio atsakymo: Tais laikais mes visi buvom 
Rusija susižavėję. Neišvengiau to ir aš su Hissu, kurs 
tuomet buvo mano draugas. Bet dabar, atsižvelgiant 
į Hiss smerktiną poelgį, mūsų draugiški santykiai na
tūraliai nutrūksta.

Toks atsakymas būtų visiškai natūralūs ir ko- 
raktingas, ir tolymesnio tardymo reikalas savaime 
būtų atpuolęs. Bet Vandenbergas išgirdo štai kokį 
atsakymą: “Alger Hijss buvo ir tebėr geras mano 
draugas; aš taip lengvai draugų neišsižadu”.

Tenka manyti, kad seno Senatoriaus akys su
mirksėjo. Kas čia: šventas paprastumas, gudrus di
plomatinis triukas, tuščias pademonstravimas neno
ru meluoti, ar atkaklus metimas pirštinės: sukrims- 
kite ,jei galite, šį riešutą, jūs gudragalviai tardytojai?

Nežiūrint į tokį išsišokimą, plačiai manoma, kad 
Achesono kandidatūra bus patvirtinta. Bet tuomet 
Hisso apkaltinimas beveik atpuola: juk pats Valsty
bės Sekretorius net dabar vadina jį savo draugu. 
Reiškia, Hisso šnipininkystė daugiau nieko, kaip tik 
paprasčiausia “raudonoji silkė”. Kreiva priesaika?. 
Su tuo dar galima pasitampyti. Kur įrodymai? Gal* 
kas kitas yra kreivai prisiekęs?..

Jei Achesonas bus toks drąsus prieš rusus, kaip 
prieš saviškius, tai galima tikėtis, kad šaltas karas 
bus veikiai laimėtas. K.

Vertė A. Maceina.
“AŠ TURIU DAR LAIKO!”

jį keletą žinių.
Asmeniškai su V. Mari- ros dirigavimo 

jošiumi susipažinau būda- susipažinti su

nas grižo Lietuvon ir bu-; Pa“°ka kibirkštys į aukštį 
vo priimtas Lietuvos Vai-,Ir dmeste tamso> staiga, 
stybines Operos dirigen- Mišk” tankmėj pabunda patik
tu. |

Po kiek laiko jį dar val
džia pasiunčia Italijon pa- Atėjo vakaras į giria, 
studijuoti specialiai Ope-i^®^41 “įsidegė ugnim, 

meno įr Priešą tamson sau kelią skina, 
“italioniz- Drąsiai mes žvelgiame naktin.

ščiai —
Iš žygio grįžta trys draugai.

mas Klaipėdoje muzikos mu”, kurį kaip visi žino J _ . . Viešpats raštu laidavo,
konservatorijos vedėju, italai geriausiai atvaiz- mentus, gėrėdamasi jo dar gyVensį 2o 40 
kuomet jis buvo atvvkęs duoja savo tautiečių ope- gabumais. Jis yra pasta- met„? Argi Jis ne’pasaI 
studijuoti muzikos. Tuo- rų charakterį. "Vėliau V. V1S4 euę naujų operų “Todėl budėkite ir jūs

Kai lengvapėdiškas jau- ko” ir todėl atidėlioja 
nuolis perspėjamas, kad vo pareigų atlikimą 
nenaudingą savo gyveni- sielos tobulinimą, tas 
mą padarytų turiningesnį, liau tiesiog išsigąs, kaip 
jis paprastai išdidžiai at- greitai laikas bėga. Amži- 
sako: “Tam aš turiu dar no jo Teisėjo akivaizdoj jis ‘ 
laiko! Juk negalima prieš atsistos tuščiomis ranko- 
laiką surimtėti ir subręs- mis, kai šis pašauks jį 
ti. Jeigu aš dabar neflir- duoti žemės gyvenimo a- 
tuočiau .kada gi galėčiau? pyskaitą. Veltui norėtum 
Jaunystėj tik ir ūžti!” Ir sustabdyti laiką! Gyveni- ' 
taip toliau! .mo rodiklis vis slenka

i “Aš turiu dar laiko!” 
Bet ar esi tikras? Ar tau

sa- 
ar 

vė-

mo 
prie dvyliktos!

Tie, kurie vis “dar turi 
laiko”, teapsižiūri, kad 
jiems taip neatsitiktų, 
kaip anam svajotojui bra
manui.

Viename mieste, — sa
ko sena indų pasaka, — 
gyveno bramanas vardu 
Svabhavakrpana. Jis tu
rėjo prisielgetavęs pilną 
indą košės, kurį pasikabi
no ant dramblio ilties, iš
tiesė ties juo palaDinę ir 
pradėjo svajoti: “Šis in- ‘ 
das yra pilnas košės. Kai 

. ateis bado metai, aš už jį 
gausiu 100 sidabriniu. 
Tuomet pirksiu porą ož
kų. Bet kadangi ožkos y- - 
ra gana veislios, tai greit 

____  __ turėsiu jų visą bandą. Jas 
vykusį gerb. Vytautą Ma- pardavęs pirksiu karvę, o 
rijošių ir linkiu geriau- vėliau — kumelę. Tuo bū- 
sios kloties įsikurti šioje du prisiauginsiu daug ar- 
šalyje, kad tinkamai kelti ir būsiu turtingas,
lietuviškos muzikos kultu- Pasistatysiu gražius na
ras vardą drauge teikiant mu^ ir fa,į°P_^es_i“ 
garbę mūsų tautai.

kė “Todėl budėkite ir jūs 
prisirengę, nes tą valan
dą, kurios 
žmogaus
(Mat. 24, 44).

Kad mes kada nors mir
sime, tai labai aišku; bet 
labai neaišku
Kas mano turįs “dar lai- 
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kalu, manau būtų galima 
tikslo atsiekti, o tas su
teiktų didelę garbę lietu
viams ,nes p. Pakštienės 
brolis Mr. Wassell yra ke
letą metų tokiame festi
valyje dirigavęs.

Baigdamas sveikinu at-

Kaune, kurių tarpe ir St. 
Šimkaus “Pagyrėnai”, nes 
velionis pats reiškė noro, 
kad Marijošius ją statvtų. 
Kai Marijošius buvo Klai
pėdoje studentu, tuosyk 
St. Šimkus dar tebebuvo 
direktorium, žinojo jo ga
bumus iš pat jaunystės, o. 
beto, matė Kaune, todėl 
jam ir patikėjo, kaipo ar
čiau autorių nažistantį 
asmeniui. V. Marijošius 
yra nuodugniai apsipaži
nęs su visomis rūšimis 
muzikos, kurios įeina į o- 

choras, so- 
turėjo Europinio ^rtai- orkestras, ansamb- 

masto dirigentą. Lietuvos baleto muzika, todėl, 
valdžia jį vertino, suteik- J*s yra universalus visose 

srityse muzikos ir visur 
jis parodo savo sugebėji
mus. New Britain koloni
ja nuo senai yra rimtai 
veikusi muzikos srityje, 
turi prityrusių ir senų 
choro narių, net ir solistų, 
reikia manyti, kad nau- 

jjam klebonui padedant, 
i bus galimybė pakelti mu
zikos lysrmeni iki aukš- 
’čiausio laipsnio. Ne pro 
sali būtų, kad ateinan
čiais metais, kuomet bus 
kaip kas metas, ruošiama 
Worcester Music Festival, 
į kurį kviečiami gabiausi 
dirigentai, solistai, kurių 
tarpe Polyna Stoska yra 
pirmaujanti, padaryti a- 
tatinkamų žygių iš anks
to, kad V. Marijošiui būtu 
duota proga, kaipo kai- 
minystėje gyvenančiam, 
padiriguoti nors vieną 
koncertą. Su pagelba į ta-, 
kingų asmenų ir iš anks-į 
to besirūpinant tuo rei-!

syk dar buvo nepasiekei Marijošius tampa vyriau- 
nei 20 metų jaunuolis. Iš sias Lietuvos Valstybinės 
karto jis visų mokytojų Operos muzikos vedėjas, 
atkreipė dėmesį savo ga- kuris nustatinėjo operos 
bumais, maloniu ir gyvu krypti, rinko repertuarą, 
būdu. Jis buvo tiek persi- skirstė partijas solistams 
ėmęs muzika, jog visas ir tp.. žodžiu jis buvo ope- 
atrodė lyg skambantis ros “bosas’*. Dėl io gabu- 
garsas. Teko man jį ture- mų visi operos dalyviai ji 
ti savo studentų tarpe ke- vertino. Jis savo užsimo- 
letą metų, vėliau jis persi- jimu ir skoniu labai pri
kėlė i Kauną, kur jam bu- lygsta garsiems dirigen- 
vo platesnė dirva, nes čia tams, kaip Cooper, N.

Malko, o temperamentu 
vargiai užsileistu Stokov- 
skiui. Neperdedant. V.
Marijošiaus asmeny j Lie- P^os rybasį 
tuva

buvo pakviestas operon 
koncertmeisteriu, t. v. so
listams akomponiatoriu- 
mi; čia jis dar daugiau 
pasireiškė savo gabumais 
ir buvo jam duota progos 
bandyti dirigavimą opero
je. dama jam ordenus, neat-

Kaipo dirigentas nuste- siliko nuo to ir kitos vals- 
bino visus, bet trūko iam tybės. pav. CėktĮ- slbvakų 
pagrindinio mokslo šioje valdžia irgi, jį'vertinda- 
srityje. Švietimo Ministe- ma suteikė garbės orde- 
rija suteikia jam stipendi- nūs. Visa spauda jam bė- 
ją į Prahos Valstybinę rė didžiausius komple-

Aukokime pagal savo galimumų. Kiekviena auka, 
bus nuoširdžiai įvertinta ir sunaudota švenčiausiam 
tikslui — alkanam papenėti, trokštančiam pagirdyti, 
nuogam pridengti.

EKSCELENCIJOS

r
Kauno Arkivyskupo-Metropo- 
lito 75 metų amžiaus Sukakties 

minėjimas.
Kai 1917 metais Kauno seminarijoje vėl 

prasidėjo darbas, mes sutinkame prof. Skvi
recką bebaigiantį versti pirmąsias penkias 
Senojo Įstatymo knygas ir veik paruoštą 
pilną N. Įstatymo vertimą. Senojo Įstatymo 
pirmasis tomas pradžioje spausdinamas at
skirais sąsiuviniais “Šviesos” spaustuvėje 
Kaune, gi vėliau išleidžiamas atskirai Pir
muoju Šventojo Rašto Senojo Įstatymo to
mu. Veik lygiagrečiai dirba prieš penkioli- 
ką metų pradėtąjį N. Įstatymo vertimą, 
kurs jau Nepriklausomai Lietuvai susikūrus 
išeina iš spaudos VI-ju Šv. Rašto tomu.

Artėjo 1922-ji metai, Lietuvos Krikšto 
500 metų jubiliejus, tad prof. Skvireckas de
da visas pastangas, kad jubiliejaus proga 
duoti Lietuvos tikintiesiems kuoprieina- 
miausia kaina N. Įstatymą, kurs spausdina-

v •

jūs nežinote, 
Sūnus ateis”

kada.

LIETUVAITE
Tu lauki, ir laukti nusibosta. 
Bet laukdama nelaukti negali... 
Akis nuleidi, it beviltį mostą — 
Ir verda reibsta ratilai žali...

O gailesys — platesnis ir už žvilgsnį, 
Netilpdamas krūtinėj ima smaugt — 
Gyvenimo ir taip nešviesią pilksmę 
Juodžiausi debesys pradėjo niaukt.

Akimirksniui per šitą naktį juodą, 
Nors sunkiasi širdin aitriausi nuodai, 
Nusidriekia viltis, it žaibo gijos...

O kuo, o kaip gi man tave paguodus —
Tave, gležnesnę už laukų leliją?.. 
Tikėk ir lauk — ne tai tikėjime atgijo.

. J. Aistis.

mas Berlyne. Kiek išlyginęs kalbą, savo 
ryžtą ištesėjo, nors spaudos darbu ypatin
gai pasidžiaugti ir neteko. Kadangi švento
jo rašto skaitytojų Lietuvoje palyginamai 
nedaug tebuvo, todėl galime suprasti, kad jo 
išleidimas reikalavo daug pinigo įdėti, kuris 
tik mažu nuošimčiu tegalėjo grįžti. Jei ne
priklausomoj Lietuvoj išviso knygos buvo 
mažai teskaitomos, arba jų tiražas retai te
pasiekdavo penkis tūkstančius egzempliorių, 
tai galime įsivaizduoti kaip sunkiai teko su
organizuoti kapitalą išleisti tokiam veikalui 
kokiu yra šventraštis. Čia prof. J. Skvirec
kui atėjo talkon šv. Kazimiero draugija ir 
Lietuvos Dvasininkija, nes visi suprato ir 
įvertino, kaip didelės istorinės reikšmės tu
ri Lietuvai ištiso šventojo Rašto pasirody
mas lietuvių kalba. Nes tuo pačiu buvo iš
sklaidytas kitų konfesijų žmonių įskiepytas 
teigimas, esą katalikams draudžiama šven
tąjį raštą skaityti.

Ir taip, metai iš metų prof. J. Skvirec
kas tęsė labai sunkų ir didelį darbą, kuriam 
tik laisvoj Lietuvoj jau buvo atsiradę dau
giau priemonių ir sąlygų, kad ir tai pačiai 
mūsų kalbai išlyginti. Nuo 1906 metų iki 
1922 ir mūsų kalba buvo padariusi didelę 
pažangą, todėl šventraščio vertėjas ir sten
gėsi savo tautiečiams ir šituo atžvilgiu pa

gą žmoną”. Indas tain įsi
svajojo, jog nė neiautė, 
kaip paspyrė indą, ir ko- 

tę varguolių bliūdeliuose, šė pasiliejo. Visos svaio- 
negu turtingųjų piniginė- nes dingo, 
se. Saugokitės, kad ken- tikrenybė, 
čiančiųjų gerovė nebūtų Manai, 
laikoma uždaryta jūsų gyvenimui 
seifuose, pinigų spintose, nys tie, kurie vis “dar tu- 

Šv. Ambroziejus. ri laiko?”

Pinigas turi d;dėsnę ver-

liko tik pilka

kad amžinajam 
daugiau pel-

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
3M W. ■R0ADWAV. SO. BOSTON. MASS.
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tiekti gražesnį vertimą. Be pagrindinio ver
timo, prof. Skvireckas seka ir studijuoja 
mūsų kalbą. Tuo pačiu motyvu vaduodama
sis jis vėliau vėl palygina kalbą, kai Klaipė
doje išleidžiama trečioji N. Įstatymo laida, 
ar, pagaliau, kad ir čia, tremtyje patiekda
mas ketvirtąją laidą, trumpame įžangos žo
dyje siūlo pasisakyti mūsų kalbininkams ar 
negeriau tiktų šventrašty bažnyčios terminą 
pakeisti kitu — eklezija — kurio sąvoka 
daug platesnė, visuotiniškesnė už slavišką 
bažnyčios terminą, arba kankinio terminą— 
martyru — visa tai rodo, kaip jam brangus 
šis darbas, kaip jis tarsi suaugęs su jojo as
menybe, kad ir po 50-ties metų laiko su juo 
nesiskiria, bet kaip bitė lipdo vis gražesnį 
korelį prie korelio.

Nors šventojo Rašto vertimo darbas su
daro pagrindinį Arkivyskupo gyvenimo už
davinį, tačiau lygiagrečiai su šituo darbu 
jis kopia bažnytinės hierarchijos laiptais 
aukštyn: pakeliamas į kapitulos kanaunin
kus, 1919 metais — Kauno vyskupu - sufra
ganu, gi vėliau, Lietuvos bažnytinę provin
ciją įsteigus, Vatikano pakeliamas į Kauno 
Arkivyskupo sostą su Metropolito titulu, be 
to Popiežius Pijus XI-sis suteikia jam Ro
mos grovo titulą.

Lietuvos Universitetui susikūrus, vysku-

t

pas J. Skvireckas dirba Teologijos - Filoso
fijos fakultete kaip šventojo rašto katedros 
vedėjas, vėliau jis pakeliamas į šito fakulte- • 
to didžiuosius Kanclerius. Iš Universiteto 
profesoriaus pareigų tepasitraukia prieš pat 
antrąjį pasaulinį karą, nes Arkivyskupas - 
turi daug darbo ir sunkumų, tvarkant Baž
nyčios reikalus ir vis tebepuoselėjant savo ; 
pagrindinio darbo, Šventojo Rašto reikalą, 
žodžiu tariant, po 37 metų, galima sakyt, 
nenutraukiamo darbo pasirodo lietuvių kal
ba pirmą kartą išverstas visas Senasis ir 
Naujasis Įstatymas.

O kur gi gyvenimas? — jei taip paklaus
tume. Kai jaunas, dar trisdešimties metų 
amžiaus nesulaukęs įsitraukė į šitą didelį 
darbą, arkivyskupas, atrodo, apie nieką kitą 
ir nepagalvojo, kaip apie darbą, kurio vai
siais naudosis lietuvių kartų - kartos; jam 
svarbu buvo kitiems duoti, todėl sau veik 
nieko nebepasirinko. Arkiv. J. Skvireckas 
buvo girdėjęs, kad šito darbo pasėkoje vys
kupas Baranauskas, ilgiau nebegalėdamas 
sėdėti prie rašomojo stalo, nutarė tęsti 
šventraščio vertimą klūpomis.. Tačiau, po 
trijų metų darbo tokioj padėtyj, prakiuro 
keliai, Kad išvengus tokiu atveju ir vienos 
ir kitos blogybės, arkiv. J. Skvireckas imasi 
dailydės amato mokytis.

t

*>



JC4S
PŽUIHIMAg

LIETIMU

Ltetm m 31 Metų
Nepriklausomybes Mtoėjtoiss

CAMNKGE, MASS. I
I

B

kolonuose
LAIENCE. MASS.

LDS 70 kuopa turėjo aavo 
metinį susirinkimą šių metų 

' sausio 14 d. penktadienio va
kare. Į susirinkimą atsilankė 
kunigai: klebonas P. M. Juras, 
J. Bernatonis ir svečias kun. 
dr. VL Tulaba. kuris pradėjo 
Šv. Pranciškaus bažnyčioje 
misijas lietuvių kalba 16 d. šio 
mėnesio. Susirinkime dalyvavo 
ir tie. kurie interesuojasi kata
likiška spauda ir su- “Darbi-j 

i ninku" nesiskiria.

Kuopos susirinkimas buvo 
gyvas. Buvo renkama nauja 
valdyba 1949 m. Pirmininku 
buvo vienbalsiai išrinktas p. F. 
A. Krancevičius, kuris praeity
je per daug metų darbavosi 
vietinėj kuopoj. LDS seimuose 
ir apskričių suvažiavimuose, 
rašt. p-nia Marijona Pilipienė, 
iždininkas Aleksandras Marcin
kevičius. vienas iš pirmųjų 
kuopos narių, vice pirm. Kazi
mieras Bauža, kuris yra darbš
tus veikėjas. Turint darbščią 
kuopos valdybą su priešakyje 
energingu dvasios vadu kun. 
Jonu Bematoriu. galima tikė
tis. kad kuopa sutvirtės. Kun. 
J. Bernatonis, svetys kun. dr. 
Tulaba ir kuopos pirm. F. A. 
Krancevičius kalbėjo apie ka
talikiškos spaudos reikalingu
mą ir priedermę, kiekvienam 
katalikui jąją remti Kun. Tu
laba nesigailėjo laiko ir daly
viams pasakė pamokinančią 
kalbą, kurios visi įdomiai klau
sėsi.

<

Į kuopą prisirašė keli nau£ 
nariai, taip pat ir iš senųjų, 
kurie dar buvo nesumokėję, 
tai užsimokėjo savo mokesčius.

Gerbiamieji lietuviai katali
kai. kurie įvertinate katalikiš
ką spaudą priklausykite visi 
prie Darbininkų Sąjungos vie- 

• tinęs kuopos ir dirbkime visi 
kartu, kad kuopa augtų ir bū
tų skaitlinga nariais. Lankyki- 
mės į susirinkimus, nes kiek
viename susirinkime išgirsite 
įdomių žinelių iš katalikiško 
veikimo ir dvasios vado gerų 
patarimų bei pamokinimų.

Pirm. F. A. Krancevičfvs.

Lavrrence'o lietuvių patrijo- 
tinės srovės be įsitikinimų bei 
pažiūrų skirtumo mato būtiną 
reikalą gelbėk kenčiančią mūsų 
brangią tėvynę Lietuvą, kuri 
yra iki šiolei kankinama bai
saus tirono, kokio pasaulis iki 
šiolei nėra matęs. Mūsų broliai 
lietuviai yra išblaškyti po visus 
pasaulio kampus. Saugodami 
savo gyvybę, turėjo apleisti sa
vo gimtąjį kraštą.

šeštadienį, sausio 15 d. N. 
P. bažnyčioje. įvyko jungtuvės 
p.p. Palaimų sūnaus, aviacijos 
atsargos leitenanto, p. B. Pa
laimos su p-le E. Shimkiūte. 
Jungtuvių liudininkais buvo p. 
J. Palaima ir p-lė E. Shimkus. 
Vestuvių bankietas įvyko Lie
tuvių Piliečių klube. Jaunave
džiai išvyįo praleisti medaus 
mėnesį į New Yorką. Linkime 
jiems laimingo gyvenimo. * 

i

d. susirinko Šv. 
parapijos raštinės 
šių grupių: Ame- 
Federacijos sky-

Sekmadienį, sausio 16 d., mū-, 
sų Šv. Vardo draugijos vyrai 
labai gražiai pasirodė organi
zuotai dalyvaudami šv. Mišiose 
ir bendrai priimdami šv. Ko-į 
muniją. Po šv. Mišių parapijos 
svetainėje įvyko draugijos me
tinis bankietas. Bankiete, na-' 
riai skaitlingai dalyvavo. Prog
rama susidėjo iš judamų pa
veikslų ir kalbų. Visi nariai 
buvo patenkinti šiuo parengi
mu.

Metinė atokaitą unmiMASs.
Pereitą sekmadienį, klebonas 

kun. V. Karkauskas patiekė 
parapijiečiams metinių pajamų 
ir išlaidų atokaitą. Pasirodė, 
kad buvo pajamų virš 31 tūks- 

(tankio doL ir apie tiek pat iš
laidų. Klebonas priminė, kad 

' skolos nėra, bet pataisymų 
bažnyčiai reikalinga didelių. 
Padėkojęs parapijiečiams už 
bendradarbiavimą, kvietė ir 
šiais metais vieningai veikti, 
prisidedant prie bažnyčios pa
taisymo. Be abejo visi parapi
jiečiai supranta klebono didelį jai varg. p-lė Zofija Blazevičiū- 
pasiryžimą bažnyčią pataisyti tė. Visi parapijonys linki varg. 
ir stos jam pagelbon. į greitos sveikatos ir greito pa-

_________ simatymo prie darbo.

Dėkingumas
Bažnyčios kotektonai nori iš

reikšti savo padėkos žodį kleb., 
kun. Jonui Skalandžiui, už jo 
pakvietimą klebonijoje dėl pie
tų sekm. sausio 9 d. Taip pat 
Alenai Linkevičiūtei, Antaninai 
Bujaitei ir Alenai VUldšiūtei už 
jų pasišventimą suruošiant 
šiuos valgius.

ir stos jam pagalbon.

Mirtis

Sausio 11 
Pranciškaus 
atstovai nuo 
rikos R. K.
riaus, klebonas lran. P. M. Ju
ras, kun. Jonas Bernatonis, 
Liuda Venčienė, Leonora Šven- 
čionienė, ir F. A. Krancevičius. 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius — M. Stakionis. V. 
Akstinas. A. Šauris. L. P. klu
bą atstovavo klubo pirm. J. 
Žuraulia. Pradžia buvo sklandi 
ir atstovų nuotaika buvo vie
ninga. Tam tikslui buvo išrink
ta valdyba*: pirm. J. Žuraulia. 
vice pirm. L. Venčienė. rašt. 
M. Stakionis. ižd. V. Akstinas; 
anglų spaudos komisijon — 
kun. J. Bernatonis, ir p. J. Žu
raulia; lietuvių spaudos komi
sijon — M. Stakionis ir F. A. 
Krancevičius. Kun. P. M. Juras 
pakvietė išrinktąjį pirm. J. Žu- 
raulią vesti susirinkimą, kuris 
ir užėmė savo vietą. Plačiai bu
vo apkalbėta svarba vieningai 
ir iškilmingai paminėti tą Lie
tuvos istorinę šventę, kuri į- 
vyks šių metų vasario 20 d. L. 
P. kliubo salėje, 41 Berkley St, 
Lawrence, Mass. Salės durys 
bus atdaros nuo 2 vaL po pie
tų. Prakalbos bei muzikalė 
grama įvyks punktualiai 
vaL po pietų.

Už tai garbė priklauso 
sios vadams ir apskritai 
siems atstovams už taip labai j 
svarbų susibūrimą į bendrą* 
veiklą šioje kritiškoje Lietuvos tintos šie asmenis: 
vadavimo valandoje. Botling Co. savininkas.

F. A. Krancevičius,
M. Stakioato, |ir 5 dol.,

komiai ja. I kas mėnesis.

Sekmadienį, sausio 16 d. bu
vo padaryta mūsų parapijos 
atskaita. Pasirodė, kad mūsų 
parapija stovi stipriai. Skolų 
nėra, fondas banke virš ketu
rių tūkstančių dolerių. Ateityje 
numatoma pagražinti bažny
čią modernišku tapymu. Įeigos 
praeitų metų neblogiausios, ži
noma, sumažėjus darbams po 
karo ir, bažnyčios įeigos buvo 
mažesnės, negu kitų metų.

Šią savaitę mūsų bažnyčioje 
vedama 8 dienų bažnyčios vie
numo oktava. Pamaldos rytais 

■8 vaL po Mišių.

Šį ketvirtadienį, atvyko iš 
Vokietijos p-lės B. Mažutaity- 
tės sesers duktė su vyru p. V. 
Drieže. Ponas V. Drieže yra 
latvių kilmės. Dar neteko ma
tytu su tremtiniais. Be abejo, 
pasikalbėjus su jais patirsime 
iš jų įdomių žinių. Tremtiniai 
p.p. V. "Drieže apsigyvens Ros
lindale, Mass., pas p. A. Mažu- 
taitienę. Sveikiname atvykusius 
tremtinius, p.p. V. Drieže į šią 

I laisvės šalį, kur jie galės lais- 
dva-'vai gyventi, nebijodami raudo- 

vi- no jo teroro.

pro-
3:00

Vienuolikos metų Jimmy Colclough, iš Ca- 
nastota, N. Y., sapnuodavo, kaip traukinio inži
nierius paleidžia ir veda traukinio garvežį. Štai 
jis apžiūrėjo, kad vienoj vietoj geležinkelio bėgis 
sutrūkęs ir jis kuogreičiausiai pranešė tarnybos 
pareigūnams. Tas sutrūkimas tikrai galėjo pa
tikti nelaimę su traukinio nubėgimu nuo bėgių.. 
Už tą taip gerbtiną jo darbą, jam ir buvo suteik
ta proga jų sapnų realizacijos —- jis buvo “sve
čias inžinierius” važiuojant iš Albany į Syra- 
cuse. Jis čia matomas prie garvežio vairo.

kienė iš Brightono pasiuntė’ Lietuvių programa per radio 
maisto siuntinį tremtiniui A. stotį. Kiekvieną sekmadienį 10 
Valančiui. Taipgi pasiųstas vai. ryto būna lietuvių progra- 
maisto siuntinys p. J. Puzino ma iš WKNB stoties New Bri- 
ir p. P. Burokienės Eidintų tain. Programos vedėjas yra p. 
šeimai. Siuntinius prirengė ir Vytautas 2alnieraitis, kuris pa- 
pasiuntė A. Daukantas. Trem- sižymi savo gražia lietuviška 
tinių rėmėjams širdingas ačiū, iškalba ir papuošia programą 

įvairiomis iš liaudies dainomis 
iš plokštelių; taigi visi pasi
klausykime ir parašykime į 
stotį laiškelį su padėka.

Sausio 14-tą po trumpos li
gos mirė savo namuose Vincas 
Pakasius. Paliko nuliūdime 
žmoną, keturias dukteris ir du 
sūnus bei anūkus ir gimines. 
Velionis išgyveno šioje šaly 65 
metus ir buvo vienas iš šv. An
driejaus lietuvių bažnyčios bei 
parapijos kūrėjų. Buvo didelis 
muzikos mėgėjas. Tad, kai 
jaunesnis buvo, visuomet links
mino kitus smuiko stigamis, 
grodamas vestuvėse bei įvai
riuose pasilinksminimuose. Iš- 
kilmingai palaidotas su šv. Mi
šiomis iš šv. Andriejaus par. 
bažnyčios šv. Marijos kapuose. 
Viešpatie suteik jo vėlei dan
gišką ramybę. BJL

Cigootoi
Per pastarąsias savaites pa

sidavė ligoninėn sekanti para
pijonys: Ponia Zofija Sharron 
ir P. Juozas Karsokas. Prašo
me pasimelsti, kad jie greitai 
pasveiktų ir būtų neužilgo lai
ko mūsų tarpe.

Nauji šeimos nariai
Gruod. 26 d. susilaukė sūne

lio p. August Rodrigues (Jed- 
vyga Mikalopuitė), Whipple St.

t

Mirimai
Sausio 9 d. staigiai mirė p. 

Zofija Alaburdienė. Bavo pa
laidota su iškilmingomis šv. 
Mišiomis iš Šv. Juozapo lietu
vių parapijos bažnyčios. Paliko 
nuliūdime tris dukteris.

Brašinitė.

A. D.

Prisidėkime su šukelėmis bei 
dalyvavimu Novena prie Kūdikėlio Jėsaus

Sv. Andriejaus par. bažny&o- 
uuvtuią ė.z^,je kiekvieną sekmadienį pusė
sekmadienį, sausio 30-tą po pie-jpo trijų įvyksta 
tų 4-tą vai. parapijos
Komisija kviečia visus geros žmonių, bet vis 
valios tautiečius dalyvauti, o Į dešimtos dalies 
galinčius, prisidėti ir ! 
nėlėmis, kad tas vakaras būtų prašyti iš Kūdikėlio 
sėkmingas ir kad būtų galima vairių malonių sau ir kitiems, 
daugiau paremti mūsų brolius Ankščiau ši novena buvo laiko- 
ir seseris išblaškytus po įvai- 

Praeitą savaitę parėmė trem- rius pasaulio kraštus tremtyje.
Cambridge. ALT vietinis skyrius susirūpi- 

p. J. j nęs netik tremtinių būkle trem- 
(Puzinas, aukavo daug drabužių tyje, bet ir visos Lietuvos liki- 

kuriuos jis aukoja mu, dėl kurios reikia nuolat 
Ponia G. Lalec- dirbti.

ALT vietinis skyrius ruošia 
dovanų vakarą, kuris įvyks

novena prie 
salėj.: Kūdikėlio Jėzaus. Daug lankosi 

tik nėra nei 
parapijiečių,

su dova-; kurie galėtų atsilankyti ir pa-

v. i a
GRABOR1US

Asmeniškas Patarnavimas**

331 Smtth St,
PROVIDENCE, R. L

Telepbone: 
Ofiso: Deater 1952

Namų: Pi. S2S6

Jėzaus į- ■

ma šeštadienių vakarais. Vė
liau dėl patogumo buvo perkel
ta į Sekmadienį po pietų. Yra 
vedama lietuvių ir anglų kalbo
mis. Stenkimės visi sekmadienį 
pusė po trijų praleisti valandė
lę laiko prie Kūdikėlio Jėzaus.

k’

I 

t

Albert R. Barter
Pirmiau — >ope Optieal Cp.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Roam 20* 
Tet 4-1*44 

207 PARK BUILDING 
WMcestor, Maas. 

275 Mato St, Webator, Mass.

LDS NARIŲ ir ‘DARBININKO’ 
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Didžiumos LDS narių ir “Darbininko” skaity

tojų prenumeratą baigėsi su Sausio 1, 1949 m. 
Taigi, kad sutaupius “Darbininko” administraci
jai išlaidų, siuntinėjimui paraginimų, nuoširdžiai 
visus LDS narius ir “Darbininko” skaitytojus 
prašome kuoskubiausiai atsilyginti už 1949 metų 
“Darbininko” prenumeratą.

“Darbininko” Administracija.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ KONGRESO 

RAPORTAI

Išklausius vaidybos pranešimų pasirodė, kad esa
momis sąlygomis atlikta tai. kas reikėjo atlikti. At
spausdinta Federacijos kongreso anglų kalba rezo
liucijos į atskirą knygutę. Atspausdinta penki tūks
tančiai knygučių ir jos visos išsiuntinėtos LAIC tu- 
imais adresais. Apie tas rezoliucijas buvo palankių 

atsiliepimų anglų spaudoje.
Kun. P. Juras, Centrabnio Knygyno ir Archyvo 

direktorius padarė praneštoią, kas padaryta ir kas 
planuojama ateityje veikti. Po trumpų diskusijų už- 
girta patarėjų komisija iš šių asmenų: Kttn. Pr. Ju
ras. Pr. Razvadauskas. A. Kneižys, B. Budginaitė, 
dr. A. Kapočius, A. Peldžius, A. Ivaška, J. Kumpa, S. 
Grigalavičius. S. Mockus. Nutarta šią įstaigą ap
drausti. Nutarta skirti lėšas šėpai, kurioje bus su
krautas federacijos archyvas. LDS neima nuomos už 
Centralinio Krygyno ir Archyvo patalpas. Suprasta, 
kad tuo bus atlyginamas nuošimtis už Federacijos 
paskolą “Darbininko” spaustuvei. Kun. Jurui, direk
toriui. išreikšta padėka už iniciatyvą, visas jo pas
tangas ir įdėtas lėšas šios Federacijos sekcijos išaugi- 
nimui.

Daug laiko pašvęsta svarstymui Lietuvių Kultūri
nio Instituto reikalų- Nutarta jį sustiprinti. LKI pa
vesta rūpintis tremtinių liet, katalikų intelektualų ir 
studentų globa. Šiam tikslui iš Federacijos iždo nu
tarta paskirti $1.000.00.

Kadangi šiemet sueina 400 metų Lietuviškai Kny
gai. todėl nutarta paraginti visuomenę, kad tą su
kaktį minėti. Iniciatyva pavesta LKL

J direktoriatą išrinkti: kun. J. Karaltos, kun. P. 
Juras, prof. K. Pakštas, A. Vaičiulaitis, kun. J. Bal

kūnas, Juozas Laučka, dr. A. Gervydas, dr. B. Kaz
lauskas ir adv. K Jurgėla.

Kad pravesti sistematingą Federacijos vajų ir su
daryti pastovų direktoriatą Katalikiškai Akcijai ves
ti, nutarto šioms pareigoms pakviesti kun. Stasį 
Railą. Direktoriui alga nustatyta $50.00 į mėnesį ir 
kelionės išlaidos. Kun. J. Balkūnui pavesta kun. St. 
Railą pakviesti.

Dar kartą buvo peržiūrėtas Amerikos Lietuvių 
Katalikų Kongreso priimtas ALRK Federacijos nau
jas statutas. Nutarta atspausdinti 2,000 knygučių.

Nutarta pranešti Federacijos skyriams ,kad loka
linių draugijų mokestis pasilieka tokia pat, būtent — 
vienas doleris metams.

Baigiant susirinkimą, priimtos šios rezoliucijos:
MaMas Diana ir Nepriklausomybės Minėjimas.
1. Kadangi Kunigų Vienybė ir didysis Amerikos 

Lietuvių Katalikų Kongresas, įvykęs pernai spalių 
mėn., New Yorke, nutarė paskelbti Pasaulio Lietu
vių Maldos Dieną ir ją vykdyti 1949 metais vasario 
16 d., todėl ALRKF centro valdyba kreipiasi į visą 
lietuvių visuomenę, prašydama visų kuo prisidėti, 
kad paskirtoji malda už Lietuvą atitiktų jos pavadi
nimui. Pasitikima ir nė kiek neabejojama, kad visose 
lietuvių bažnyčiose ir koplyčiose vasario mėn. 16 d. 
bus surengtos specialės pamaldos ,per kuriąs ypatin
gu būdu bus sudaryto nuotaika, kuri padės sujungti 
visų lietuvių širdis apeliacijon į Dievą, kad Jis leng
vintų pavergtų Lietuvos žmonių kančias, kad stip
rintų jėgas kovojančių už savo šventas teises ir kad 
padėtų Lietuvai greičiau numesti sunkų vergijos 
jungą. ALRKF trokšta, kad ne tik tie, kuriuos šie 
žodžiai pasieks, įsijungtų į maldos už Lietuvą tinklą, 
bet kad ir visiems kitiems pasakytų ir nuoširdžiai 
paprašytų vasario 16 d. panaudoti didžiąją maldos 
galybę Lietuvos išlaisvinimui.

2. ALRKF centro valdyba skatina kiek Federaci
jos apskritis ir skyrius, tiek visas kitas lietuvių ka
talikų organika"’ja*8. draugijas ir jų veikėjus stipriai 

ir nuoširdžiai dėtis prie vasario 16 d. — Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo dienai minėti surengtų 
iškilmių salėse visokeriopo pasisekimo. Mūsų darbš
tumas ir duosnumas tesustiprina lietuvių tautos pa
stangas ir ryžtingumą darbuose ir kovose dėl Lie
tuvos išlaisvinimo.

Lietuvai Gelbėti Vajus
Federacijos valdyba skatina Amerikos lietuvius 

visomis jėgomis ir visais galimais ištekliais remti 
Lietuvai Gelbėti Vajų, kurio tikslas yra pagreitinti 
ir sustiprinti Lietuvos išlaisvinimo kovą.

Federacijos valdyba primena, kad šio vajaus pra
šė Europos lietuvių vadovybė, į kurią įeina visos pa
triotinės grupės — katalikai, tautininkai, socialistai 
ir kiti.

Tenebūnie šioje šalyje nė vienos lietuvių kolonijos, 
kuri neatliktų savo pareigų Lietuvai Gelbėti vajuje, 
kurį veda Amerikos Lietuvių Taryba.

BALF Reikalu
ALRKF centro valdyba, plačiai apsvarsčiusi, sun

kią Lietuvos tremtinių padėtį, vienbalsiai užgyrė ge
neralinį Bendro Amerikos Lietuvių šalpos Fondo vą- 

, jų ir prašo skyrius, apskritis ir prie Federacijos pri
klausančias organizacijas, draugijas ir bendrai visą 
katalikių visuomenę visomis pajėgomis remti vajų.

Lietuvių Katogija Romoje
ALRKF vaidyba su džiaugsmu priėmė žinią apie 

Lietuvių Kolegijos įsteigimą Romoje, kurioje yra su
sitelkę einantieji mokslą lietuviai kunigai ir klierikai, 
siunčia tai kolegijai sveikinmus ir geriausus linkėji
mus ir drauge kreipiasi į katalikišką Amerikos lietu
vių visuomenę, prašydama materialiai ir moraliai pa
remti tą kolegiją.

Dalies Valdybos Pasitarimas
Dalies ALRKF valdybos narių pasitarimas įvyko 

1947 m. liepos 18 d. Pennsylvania Hotei, New Yorke. 
Pasitarime dalyvavo kun. Juras, kun. Balkūnas, J.

Laučka ir L. šimutis. Tada buvo nutarta šaukti Fe
deracijos Tarybos suvažiavimą dieną prieš BALF 
seimą, būtent, lapkričio 4 d., New Yorke. Gana daug 
buvo kalbėta apie A. Kairio planuojamą leisti kultū
rinį žurnalą- Pranešta, kad į redakcinį personalą yra 
pakviesti — kun. dr. J. Prunskis, prof. K. Pakštas ir 
A. Vaičiulaitis. Žurnalas norima leisti LKI vardu. Su
tarta patarti LKI direktoriatui duoti savo firmą su 
ta sąlyga, jei žurnalas bus leidžiamas kukliai ir jei 
vadinsis “N. Aušra”.

Kun. Balkūnas pranešė, kad yra projektuojama 
steigti Brooklyn, N. Y., lietuvių katalikų centrą. Duo
da sugestiją, kad toks centras imtųs pareigos ir imi
grantus pagloboti. Prašytas kun. Balkūnas, kad dar 
kartą pakalbėtų su kun. Raila ir paprašytų vadovau
ti katalikų akcijai.

ALRK Federacijos Tarybos Suvažiavimas
Suvažiavimas įvyko 1947 m. lapkričio 4 d., Hotei 

Pennsylvania, New Yorke. Jį atidarė malda kun. Ig. 
Albavičfas, dvasios vadas, {vado žodį pasakė Anta
nas Kneižys, pirmininkas. L. šimutis, sekretorius, 
suregistravo dalyvius. Dalyvavo: kun. Ig. Albavičius, 
kun. Pr. Juras, kun. J. Balkūnas, kun. dr. J, Vaškas, 
MIC., J. B. Laučka, kun. dr. J. Končius, kun. dr. J. 
Vaškys, O.F.M., E. Paurazienė, prof. A. Vaičiulaitis, 
E. Samienė, M. Zujus, K. Čibiras, J. Bulevičius, A. 
Daugirdas, Eugenija Karpiūtč, kun. dr. J. Starkus, 
kun. Ant Kasparas. Svečiai: dr. Pr. Padalskis, kun. 
prof. Ražaitis ir dr. A, Trimakas, šie trys pakviesti 
garbės prezidiuman. Dalyvavo ir K Jurgėla, LAIC 
direktorius.

Sudaryta suvažiavimo rezoliucijų komisija iš: kun. 
dr. V. Vaško, MIC., prof. A. Vaičiulaičio, red. M. Zu- 
jaus, E. Paurazienės ir red. K. Čibiro.

Darbotvarkė priimta tokioj tvarkoj, kaip buvo 
valdybos patiekta.

Sekr. L. šimutis skaitė išsamų pranešimą iš sekre- 
torijato ir visos valdybos veiklos. Pranešimas buvo 
priimtas. .......................... (bus daustau)
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Katalikų Kančios ir Paguoda
KAT. BAŽNYČIA STIPRĖJA PERSEKIOJAMA. — 
KINUOS KUNIGŲ IR TIKINČIŲJŲ KANČIOS. — 
PER GELEŽINĘ UŽDANGĄ GALI PEREITI TIK 

MALDOS. — BĖKIME IR GYVENKIME SU 
BAŽNYČIA!

Šiandien labiau nei ka- kaip gyvulius ir nuvarė į 
da nors anksčiau Kat. kalėjimą. Pastatė mus 
Bažnyčią galima vadinti prieš “liaudies teismą” ir 
kovojančia. Daug e 1 y j e ilgai tardė. Vieni stojo 
kraštų ji persekiojama, o-teismo akivaizdon po ke- 
jos tikintieji kalinami, i turis kartus, kiti tik po

kartą. Taipgi ne su visais

ypačiai ekonominė

iDARBININKAS

"Darbininko" 1949 Kalendoriai 
Su Aušros Vartų Paraksiu

Apie Kalendorius Gražiai Atsiliepia

nusikaltimais prieš viso
kias galimas teises. Ligo
nine pavadinta “mėsine”, 
tvirtinant, kad vienuoliai 
;en nukankinę šimtus 
žmonių. Vaikų prieglauda 
ir senelių namai pripažin
ti išdavimo ir priespaudos 
lizdais. Misijos darbas — 
gryna politika.

Tautinės Kinijos padė
tis
— yra labai sunki. Peki
nas yra perpildytas pabė
gėlių iš komunistų oku
puotų vietų. Žmonės pani
kiškai bijo komunistinės! 
valdžios, tačiau vargas ir 
rytų fatalizmas talkinin
kauja sovietų plano fana
tikams...”

Iš tikrųjų, kas išskai
čiuos Kinijos katalikų 
vargus, kas sustabdys 
naujo teroro jėgas?!..

KAS GALI PEREITI 
PER GELEŽINĘ 

UŽDANGĄ?
Panašūs dalykai vyksta 

ir kituose kraštuose, ku
rie atsidūrė už geležinės 
uždangos----------

Albanijoje nužudyti ke
li vyskupai; Jugoslavijoje 
antrus metus kalinamas 
Arkivyskupas Stepinac; 
Vengrijos Primas Kard. 
J. Mindszenty sėdi kalėji
me ir laukia teismo spren
dimo; Lenkijoje suiminė
jami kunigai ir baudžiami 
kalėjimu už išgalvotus 
nusikaltimus...

Lietuvoje... Vilniaus Ka
tedroje rengiami šokiai, o 
vyskupai ir kunigai tre
miami.

Kokiu būdu padėti tiems 
persekiojamiems tikėji
mo kankiniams?

Anglijos katalikų vys
kupas Flynn (iš Lancas- 
ter) advento ganytojinia- 
me laiške rašė:
— Kas gali šiandien pe

reiti per geležinę uždan
gą? Aš jums, brangiausie
ji, pasakysiu: malda. Tik
ras ir karštas tikėjimas 
galėtų ją nupūsti, kaip 
kadaise Jozues trimitas 
sugriovė Jericho mūrus. 

Kviečia budėti ir Škoti
jos Arkivyskupas Mac- 
IDonald, nes situacija e- 

Atlaidų Šaltinis”. Tai yra viena iš pa-!santi labai grėsminga:
— (Raudonoji banga) 

jau nuplovė rytų Europą, 
jau siekia mūsų krašto 
sienas. Vienoje pusėje su
laikyta, drasko 
kitoje. Sulaikyta 
je, plačiai liejasi 
Grąsina Kinijai, 
Birmai. Kiekviename kra
šte kursto išdavimo nare
lius...

BURKIMES APIE 
BAŽNYČIĄ!

Paryžiaus Arkivysku
pas Kardinolas E. C. Su- 
hard, švęsdamas auksinį 
(50 metų) kunigystės ju
biliejų, gruodžio 5 d. 
Saint Severin bažnyčioje 
pamokslo metu pasakė:
— Bažnyčia auklėja tuos, 

kurie tarnauja viešam rei
kalui. Bet Bažnyčia turi 
daug svarbesnį darbą, nei 
rūpintis viešu reikalu. 
Taip, kaip Kristus, Baž
nyčia eina pas nusidėjė
lius, pas muitininkus, pas 
ligonius, pas vargšus — 
ir skelbia jiems linksmą 
naujieną ir neša jiems as
tuonių pa 1 a i m i n i m ų 
džiaugs mą. Naikina 
skriaudas ne tik žemiško
mis priemonėmis, bet dar 
labiau nuskriaustųjų iš
rinkimu...
— Palaiminti, kurie ver

kia, kurie ilgisi, kurie 
kenčia dėl teisingumo. 
Mokslo, kurį skelbia Baž
nyčia, išdavoje, budelis ir 
skriaudėjas žeidžia save,

jos tikintieji 
kankinami ir žudomi.

Tačiau Bažnyčia nebijo vienodai elgėsi, 
persekiojimų. Priespauda 
ir įvairus sunkumai lydi 
ją nuo pat pirmųjų dienų. 
Dar ir šiandien Romos 
katakombos liudija apie 
sunkius praėjusius laikus. 
O kiek katakombų ir šiais 
laikais saugoja tikinčiuo
sius nuo piktų akių!

Bažnyčia, tačiau, ir to
liau gyvena ,dirba ir ko
voja —

KUNIGAI RAUSTAN
ČIOJE KINIJOJE

Kinijoje pilietinis karas 
pasiekė aukščiausios į- 
tampos. Komunistų kolo
nos žygiuoja vis toliau, o 
su jomis seka katalikų ir 
kunigų persekiojimas. Ta
čiau pasaulis apie tai taip 
maža žino, ir tyli...

Prieš kurį laiką Lenkų 
Misijos nariai po dviejų 
metų kalėjimo atgavo 
laisvę. Iš jų tarpo trys 
kunigai ir dvi vienuolės 
pasiekė Pekiną, kuris šiuo 
metu taipgi yra pavojuje.

Vienas kunigas, buvęs 
komunistų kinų nelaisvė
je, savo laiške taip aprašo 
pergyventus įspūdžius:

“1946 m. gruodžio 4 d. 
komunistai dei keliu, mū- 
sfškių pasiuntė apie7 $00 
gerai apginkluotų milici
ninkų. Tuojau surišo mus

v •

w •

Kun. Kazimierą Skowi- 
rą keturis kartus tortūra- 
vo. Jam taikė stereotipinę 
procedūrą: “ 
pė prisipažinti 
fantastiškiausius 
kaitimus.

Kas priešinosi, 
ant pečių rankas, per su
lenkimą rišo ilgos virvės 
mazgą, kitą jos galą per
metė per lubų balkį ar 
medžio šaką — ir į viršų! 
Tai vadinasi “skraidymu 
lėktuvų”. Taip pakabinta 
auka buvo mušama iki 
sąmonės netekimo, pas
kum nuleidžiama ant že
mės, apliejama vandeniu 
ir vėl “ant 
“Liaudies teismo” 
zdoje buvo mušami 
kunigai, o taipgi ir 
nuolės”.
KATALIKAI — ANGLO

SAKSŲ AGENTAI
Apie kinų katalikus ku

nigas taip rašo:
“Raudonoje Ki n i j o j e 

kiekvienas katalikas yra 
laikomas anglosaksų im- 

• perializmo agentu ir ka
pitalizmo bei visokio blo
gio šalininku. Visi ilgų 

■Įmetu vargu pastatyti vie- 
'Įnuolynų pagalbos ir gai

lestingumo pastatai ko
munistų buvo pripažinti

teismas” lie- 
padarius 

nusi-

tam rišo

lėktuvo”. 
akivai- 

visi 
vie-

Padėkime Plytelę A. A. Tėvo 
Kazimiero Amžinam Paminklui 

lėw Kazimiero Kapucino parinktos maMos.
1. Iš spaudos išeina maldų knyga

«

čių vertingiausių maldaknygių, nes jo
je surinktos maldos yra sukurtos gar
sių šventųjų ar kitų Dievo moksluose 
išmintingų žmonių, ir didžiuma maldų, 
esanti toje maldaknygėje, yra paties 

Tėvą* Kaeimieras popiežiaus apdovanota specialiais atlai- Kapuctaas 
2. Lietuviams šią maldaknygę parinko, spaudai 

paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kazimieras Ka
pucinas, kurio vestos misijos paliko, neišdildomą įspū
dį. Jis mirė 1941 m. gruodžio 26 d. Kaune, Lietuvoje. 
Jo kapą mindžioja svetimųjų bolševikų kojos. Įsigy
damas šią maldaknygę padėsite plytelę amžinam pa
minklui tam misijonieriui, nuo kurio mirties šiemet 
sueina 7 metai.

3. Šioje maldaknygėje yra ypatingai gražių mal
dų į Dievišką Jėzaus ir Marijos Širdį, sielvarte, nelai
mėje, prašant ramybės, vedusiųjų maldos už tėvus, 
mirties atvėjuje. Visos tos maldos popiežiaus apdova
notos atlaidais.

4. Maldaknygė spausdinama labai aiškiomis dide- 
lemi s

5. Maldaknygė “Atlaidų šaltinis” turės net 560 
puslapių, bet bus patogios išvaizdos, prabangiais vir
šeliais, auksuotais kraštais. Kaina $3.50. Kas ją užsi
sakys dabar iš anksto, gaus pigiau — už $3.00 ir be 
to — bus įskaitytas į Rėmėjų-Leidėjų skaičių ir gaus 
a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo.

6. Ši maldaknygė — puiki dovana švenčių, vardi
nių, gimtadienio, sukaktuvių proga.

Kreiptis adresu: —•
DARBININKAS

366 West Broadway South Boston 27, Mass.

“Darbtatako” Aduitatetradjai: —
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti 

didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę — 
AtiaHą MCtais* man atsiųsti.

Vardas--------------------- -------- ---------------------------- ---

Adresas............................... ..........-..... ........ ....... ......

f

pylimus 
Europo- 
Azijoje. 
Indijai,

Čia viršutinis vaizdas parodo, kaip sniego 
audra paskandino sniego pusnyse miestelius ir 
kelyje automobilius. Viršuje vaizdas iš Cheyen- 
ne, Wyoming. Apačioje Los Angeles miesto jau
nuoliai pastatė sniego diedą. Ten sniego nėra sni- 
gę kaip tas miestas įsikūręs. Tas sniegas atnešė 
ir daug nuostolių, nes laukai pilni gražaus vaisių 
ir daržovių derliaus.

BITES IR REUMATIZMAS
Du prancūzų gydytojai: 

Naucy universiteto profe
sorius Perrantr d-ras Ko
ne gana originaliai ir sėk
mingai pastaraisiais me
tais pradėjo gydyti reu
matizmą bičių įkandimu 
(įgėlimu). Apie tokią reu
matizmo gydymo priemo
nę kalbėjo dar Hipokra
tas ir Halenas, bet dabar
tinė medicina ligi šiol į to
kį gydymo būdą žiūrėjo 
labai skeptiškai ,nors kai 
kurie gydytojai. tvirtino 
kad bičių įgėlimu buvę ga
lima išgydyti dargi tokias 
ligas, kaip džumą (marą), 
cholerą ir maliariją.

Bičių nuodai turi labai 
sudėtingą konstrukciją. 
Juose yra lecidito, kuris 
taip pat randamas ir kob
ros (labai nuodingos gy
vatės) liaukose, be to, yra 
kai kurie dar neištirti al-

“Darbininko” 1949 metų sie
niniai kalendoriai yra išleisti la
bai meniškai su Aušros Vartų 
Stebuklingosios Švč. Marijos pa
veikslu, ir koplyčios vaizdu, su 
Gedimino kabio 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
jos 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: 
Mrs. Ursula Zlatkauskas, Cleveland, Ohio 
V. Caplinskas, Baltimore, Md. .............. . ....
S. Kontrimas, Cambridge, Mass....................
Justa Karpiūtė, Westville, III.......................
J. Liubinskas, Bayonne, N. J.......................
Mary Šilanskienė, Haverhill, Mass...............
Al. Rasimavičius, So. Boston, Mass............
George Urbas, Scranton, Pa............... ..........
Veronika Beliauskienė, Worcester, Mass. ... 
G. Yekinevičiūtė, Kearny, N. J.....................
Mrs. Wayshville, Islington, Mass..................
Marijona Janovicz, Norwich, Conn. ..........
J. Kudrevičius, So. Boston, Mass................
F. Barcaitė, Phila., Pa..................................
T. Tattan, Arlington, Mass...........................
Mrs. A. Kvederas, Detroit, Mich.................
Juozas Dilys, Whitney, Ont. Canada..........
A. Wilkins, Jamaica Plains, Mass................
K. Adomaitienė, Baltimore, Md...................
Lena Skabisky, Baltimore, Md......................
Rev. P. Vaičiūnas, Nashua, N. H..................
S. Druskauskas, Detroit, Mich. ....................
S. Stepulionis, Detroit, Mich. . ...................
Ona Banelis, So. Boston, Mass....................
J. Leščinskas, So. Boston, Mass..................
Mr. John Aczas, Chicago, Itt.' ....................
Walter Vilkus, Brooklyn, N. Y.....................
Elizabeth Selens, Waterbury, Conn.............
P. Lapinskas, Worcester, Mass. ................
Mr. William Mizaras, Lavyrence, Mass. .....
Elena Liolienė, Brockton, Mass...................
John Grigas, Stoughton, Mass. ....................
Mrs. John Wallace, Springfield, Mass. ......
J. Kašėtienė, Brockton, Mass......... ..........
L Walkavičius, Hudson, Mass......................
Vincas Bekanynis, Detroit, Mich..................
Elizabeth Roae, Pellston, Mich......................
Stephen J. Rokas, Detroit, Mich..................
V. Parulis, Detroit, Mich...........................
Mrs. P. Babravičius, Norwood, Mass..........
Mrs. M. Veizgihenė, Camden, N. J...............
Mrs. M. P., Phila., Pa______ ;........................
Ignas Rakauskas, Waterbury, Conn...........
Antonette Baltunis, Argo, III......................
Mrs. T. Bernotas, Phila., Pa........................
Mrs. N. Damukaitė, Cleveland, Ohio .........
John Martin, Cleveland, Ohio ...................
Mrs. Veronica Petraitis, Worcester, Mass. ..
A. V. Detroit, Mich............................ ..........
M. Abraitis, Waterbury, Conn......................
Joseph Bender, Detroit, Mich......................
P. Rasimas, Scranton, Pa. ...........................
J. Jekavičienė, Taunton, Mass......................
Mrs. Elise Dunchus, Cleveland, Ohio .........
Mrs. A. Yonkus, Detroit, Mich...................
W. J. Slefka, Dolgeville, N. Y......................
Clemen Drevinsky, Middleboro, Mass.........
Walter Chaplick, Groveland, Mass. ..........
Mrs. Tillie Sharkey, Phila., Pa.,.................
M. Alukonis, Brockton, Mass.......................
Adomas Driznus, Scranton, Pa....................
Leonas Stoškus, Brighton, Mass...................
Mrs. M. Cicėnas, Cleveland, Ohio .............
Katrina Jurgelites, Detroit, Mich................
Sarah Romain, Detroit, Mich.......................
P. Zajauskienė, Quincy, Mass.......................
Mrs. M. Mikutis, Cicero, III.........................
Mrs. John Kutis, Colchester, Conn............
Emilija Slatkevičienė, So. Boston, Mass. ... 
Z. Juknis, Ontonagon, Mich.........................
Andrius Martinaitis, Detroit, Mich.............
Alifonsas Galcius, Worcester, Mass............
B. Luomonas, Welland, Ont. Canada.........
Mrs. J. Galinauskis, Rumford, Me...............
Mrs. Anna Rekasie, Pgh. Pa.......................
Mrs. Elizabeth Mitchell, Montreal, Canada 
P. Paulauskienė, Detroit, Mich....................
Josephina Narenkaitė, Lowell, Mass.........
George Berzinskas, Ashley, Pa...................

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

" “Darbininko” Administracija.
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kojidai, labai panašūs į 
bellandoną ir strichniną. 
Kai kuriais atvejais bitės 
įkandimas gali būti net 
mirtinas. Apskritai, bičių 
įkandimai sužadina orga
nizmo atsparumą, sustip
rina jį.

Geriausiai gi bičių įkan
dimai veikia prieš reuma
tizmą. Prof. Perrenas ir 
d-ras Kone, padarę ištisą 
eilę bandymų, pasiekė la
bai gerų rezultatų. Iš pra
džios, pagaudami bites, 
tupdydavo jas ant skau
damos vietos, kurios tuo
jau įleisdavo savo geluo
nį. Reakcija įvykdavo 
tuojau ir po to bandymai 
vėl buvo kartojami.

Dabar, kad galima būtų 
apsaugoti ligonį nuo už
krėtimo, nuodai yra pai
mami tiesiog iš bičių, ste
rilizuojami ir leidžiami li
goniui po oda. Perrens ir 
Kone aprašo daugiau 100 
aštraus reumatizmo- išgy 
dymo įvykių. Bičių nuo
dai ligoniams buvo lei
džiami po oda iš pradžios 
kas trys dienos, paskiau 
dažniau, kol sunkiai ser
gą ligoniai visiškai pa- 

■ sveiko.

1

Ine aukas. Kryžius nėra 
kartuvės, bet triumfo ar
ka. Ir tironas, nusigėręs 
krauju, gamina kanki
nius... norėdamas nenorė
damas — tarnauja.
— Burkitės apie Ganyto

ją!.. Būkite su Bažnyčia, 
gyvenkite su Bažnyčia, 
žiūrėkite į Ją iš vidaus, oįs 
ne iš oro, kaip svetimtau-į 
čiai ir praeiviai...

Teisingai anksčiau pa
brėžė Šv. Ignacas, kanki
nys:
— Kur Vyskupas, 

Bažnyčia: saugokitės 
siskaldymo!..

* *

Iš. Draugas.

AUGIN TĖVAS

ten 
su-

♦

Kovojanti Bažnyčia 
vo Kunigaikščių lūpomis 
šaukia tikinčiuosius budė
ti, melstis, burtis apie 
Bažnyčią, laikytis savo 
dvasios vadų, ypačiai vys
kupų, nurodymų.

Mes esame tos pačios 
Bažnyčios vaikai, 
ir mūsų tautos 
Dėl to ir mes 
reigoti ne snausti ir lauk
ti ,bet su malda įsijungti 
į kovojančios Bažnyčios 
gretas...
1949. I. 13.

J. Kuzmickis.

sa-

Kenčia 
žmonės, 

esame įpa-

Augin tėvas du sūnelius. 
Kaip darže rūteles, 
Užaugino, išnešiojo 

■ Ant baltų rankelių.

Ir nupirko tėvužėlis 
Po plieno dalgelį, 
Ir išėjo abu broliai 
Žalio šieno plauti.

Vienas brolis šieną piovė. 
Labai gailiai verkė, 
Vai tu, broli, brolužėli. 
Kodėl nedainuoji?

Ar tau gaila žalioj lankoj 
Baltų dobilėlių.
Ar tau gaila jaunų dienų. 
Gražios mergužėlės?

, Nei man gaila žalioj lankoj 
Baltų dobilėlių.
Tik man gaila jaunų dienų, 

, Gražius mergužėlėm. ’ •
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GZRDE27 LIETUVIU 
KOLONIJOSE *■

KOMP. A. J. ALEKSIS
JUBILIATAS

6D a R B i hi i ii k A S 
iš Pittsburgh, Pa.: vietiniai 
karai. Sesutės mokytojos 
klebonijos šeimininkės.

Taip pat laiškais su gausio
mis dovanėlėmis pasveikino:— 
šv. Juozapo par. choras, dova
nas pridavė — J. Kalinauskas, 
pirm ; ALRK Fed. 22 skyrius, 
M. Andrikis, koresp.; Vyčių 
74a kp.. adv. William Matasa- 

ivage; ALRK Mot. S-gos 43 kp. 
įBritain, Conn.; kun. J, Abro-įir choras, pirm. S. Sapranas; 
jmaitis, muzikas Justas su žmo-j ALRK Darbininkų S-ga —Nell 
, na Balsiai, Matas su žmona;Meškunas, rast.: ALRK Susi- 
Kripai iš Hartford; 1 

; Pranckietis
šauskas

I

B. Gauronskas _______į * 
kun. P. Bulovas, MIC., ir kun. į rius, Ona 
A. Ignotas, MIC. iš Thompson. i Tretininkų 

į Conn.; Adv. K. Gingela, p. J. 
į B. Ieaučka, dainų žvaigždė — 
; Barbora Darlys ir Marijona Ki
užis. Ksaveras su žmona Strum- 
iskiai iš New Yorko; Mrs. Ona 
■Šaliūnas ir [tanelė Frances She- pirm.;
paraitos iš Kingston, Pa.

Laiškais bei telegramomis 
sveikino: p. Povilas Žadeikis, 
Lietuvos Ministras ir p. Juozas 

įKajeckis, attache, Washington, 
i D. C.. Dr. Petras Daužvardis. "■>“ VaikeU'' Dr->~Helen
Liet. Konsulas Chieago, III.; p. L ..." . _  .

Albert Francis, Chief Inspector 
Joseph Bendler. Alderman Ed- 
ward I^asky, miesto Sherifas 
Albert Povilaitis: buvęs Ma- 
yor John S. Monagan, ir J. 
Francis Smith. Visi iš VVater- 
bury ir jo apylinkių.

Iš kitų miestų: kun. V. 
kauskcs, kun. J. Matutis,
B. Benesevičius ir muzikas V. 
Marijošius su žmonjį iš New

Kar- 
kun.

vi- 
ir

NORVOOD, MASS.
Koncertas — Vaidinimas — 

Tautiniai šokiai — Judamieji 
Paveikslai

JANUARY CLEARANCE

U'aterlziry, Conn. — Sekma-mojo jį Didžiojo Lietuvos Ku- 
c'ienį, sausio 9 d. š. m. susirin- nigaikščio Gedimino ordenu. 
ko virš keturi šimtai asmenų į 
Šv. Juozapo lietuvių par. audi
toriją pagerbti mūsų vargoni
ninką, įžymų muziką, visuome
nininką. trijų chorų vedėją, 
komp. A. J. Aleksį. Ta proga 
įvyko šaunus bankietas.

Programa pradėta malda, 
kurią atkalbėjo kleb. kun. J. J. 
Valantiejus. Pasistiprinus ska
niais valgiais, prasidėjo kalbų 
- sveikinimų programa. i įtriotinė operetė “I

Miesto mayoras Raymond E. Į 
Snyder, kurio žmona yra įžy
mi lietuvaitė, savo kalboje pa
reiškė. kad kleb. kun. Juozapo 
J. Valantiejaus ir komp. Alek
sandro J. Aleksio, kuris per 
praėjusius 25 metus sumaniai 
dirbo Dievo ir Tėvynės naudai 
ir visu lietuvių gerovei, vardai . ,----------,---------- , — ...-------
vra įžvmūs ne tik Brooklvne, raiesto ir;<1Joras ymon • j Balkūnas, L. Vyčių Cen-j 
bet ir kitur. ’ jSnyder ir sekanti kalbėto->al: ,tro pirm. J.Boley. red. L. Si-|

Trumpai apie komp. A. J. A- S-n 
leksį. Jis yra baigęs Varšuvos latas Jonas Ambotas. Hart- tas Kudirka, komp. A. Pocius, sas ir Mrs. Magdalena Kari- 
Konservatorijoje muzikos mok- ford. Conn.; kun. Dr. Alfonsas kun. Dr. K. Matulaitis, Nutau- nauskas. 
sius 1913 m. Atvykęs Ameri- Jagminas, MIC., 
kon uoliai darbavosi i 
srityje ii- visuomeniniame vei
kime Chieago. Detroite. Brook- 
lvn (N. Y.) ir Spirngfield, III. 
Kleb. kun. Valantiejui pakvie
tus komp. Aleksį už vargoni
ninką į Waterburį. 
rtvyko ir savo pareigas prade- vienymo Centro rašt.; 
jo sausio mėn. 1924 m. 
laiką eneringai veikė muzikos monas William Kolbeck; 1 
ir lietuvių kultūros srityje. J. V. Kazlauskas iš Bridgeport. jus, W. Kvetkas iš Wilkes Bar-'komp. Aleksiui ilgiausių metų 
1938 m. 20-ties metų Lietuvos ir kun. H. W. Cabitor iš Wa- re, Pa.;
Nepriklausomybės minėjimo terbury.
proga Lietuvos valdžia apdova-* Svečiai ir viešnios: Constableįdam. N. Y.; Sesuo Josephine

Komp. Aleksis yra pirminin
ku sekančių skyrių: ALRK 
Federacijos 22 ir EALF’o 2 
skyrių. ALT VVaterburio sky- 

’ riaus ir Conn. Apskrities; LDS 
‘ ir Lietuvos Vyčių organizaci
jų Garbės narys. Taip pat yra 
Mattatuck Musical Arts ir A. 
Fed. of Music Coral =xl86. Jis 
yra parašęs daug muzikos kū
rinių. Vienas gražiausių yra 

Tėvynę“.

Nėra galimybės 
komp. Aleksio visus 
darbus. Pasakysiu tik tiek, kad 
jis veikė visose organizacijose, 
visuose visuomeniniuose dar
buose. kur tik buvo veikiama 
Dievo garbei ir Tėvynės nau
dai. A.pie tokį asmenį kalbėjo 
miesto mayoras P 
Snvder ir sekanti kalbėtojai: 

i

surašyti 
nuveiktus

gi
kun. V. vienymo 11 kp. ir Kančios Ar- 

ir muz. A. Stani- kibrolijos 1-masis skyrius, M. 
iš Bridgeporto; kun. Karinauskas, pirm.; Maldos A- 

iš Ansonia; įpaštalavimo vyresniųjų sky- 
Girdziauskas, pirm.; 
Brolijos — M. Stan- 
pirm.: ALRK Sus.

Ant. Barkauskas, 
Juozapo Maldos — 

Gyvojo Rožan- 
- Mariutė Kašėtaitė, 
Maldos Apaštalavimo, 

Jaunesniųjų skyrius — Dorma 
Gudiškis; Kančios Arkibrolija 
— 2-rasis skyrius— Mary Gar- 
tus, pirm.; Studentų choras— 
Barbora Yanovich, pirm.; Ma-

kevičienė, 
91 kp. — 
pirm.; Šv. 
B. Juodaitė; 
čiaus

Stokan, pirm.; ALRK Vargon. 
JonasBudryš^ Liet'generalinis Pan”
konsulas N. Y., ir p. Anicetas'apskr*t*€s valdyba - muz. J. 

.Simutis, attache. N. Y.; Prela-lVoraitis’ *
muz. J. Karašauskas.

Taip pat Dr. ir Mrs. S. Sa-
Sen. Richard Forester; Pre- mutis, art. S. Pilka, muz. Jus- 'pranas, Mr. & Mrs. John Lu-

V A 8 VVA .a.- B • 1 1 A T-* • . . ' . ~ * V « •

Marianapolio tų šeima, Eva Lukas, ALRK 
muzikos Kolegijos rektorius, Thompson, Susivienymo Feminine Fancies

1 ’ « I * C

Conn.; kun. Dr. Vladas Tulaba, į bei Bendradarbiai iš Chieago,;^ 
iš Romos. Lietuvių Pontifikalės III.; kun. P. M. Juras. LDSi 
Kolegijos rektorius; vietinis; Centro pirm, iš Lawrence,' 
klebonas, kun. J. J. Valantie-

. jus; Juozas Šaliūnas. W ii kės - šeima, Norwood,_____ ___ ,
Jubiliatas Barre. Pa., buvęs ALRK Susi- J. Simonaitis ir komp. J. Žile- •I°nas

Statė vičius iš Elizabeth, N. J.; adv.assesorius, kuris yra ilga- 
ir visą Rep. Daniel Mahoney; Alder- Vytautas ir žmona Bielskai iš mėtis komp. Aleksio bičiulis.

Tarp kalbų ir sveikinimų bu
vo įpinta ir liet, dainelių, ku
inas išpildė choras, vadovau- 

kun. P. M. Jums. LDS;^ sūnui Norbertui
pirm, iš Lawrenee. g N y

Mass.: red. A. F. Kneižys ir;
Mass.; kun.j Programą gražiai pravedė p. 

s W. Jenušaitis, miesto

Sekmadienį, sausio - Janua- 
ry 23 d., 3:30 vai. po pietų. 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
svetainėje, St. James Avė., į- 
vyks .nepaprastai marga, links
ma, graži ir turininga progra
ma. Rengia LDS 3 kuopa.

Koncerto programą išpildys 
muzikas Jonas Tamulionis ir 
dainininkė Ona Skirkevičienė 
iš Nashua, N. H. Akompanuos 
pianu p. Eleonora Novikaitė ir 
akordionu gros muzikas Jonas 
Tamulionis. Dainuos gražias 
lietuviškas liaudies dainas ir 
gros muzikos kurinius.

Bostono Lietuvių Tautinių 
Šokių Grupė, vadovaujant p. 
Onai Ivaškienei, suvaidins link
smą komediją “MUZIKAN
TAI”, kurioj dalyvauja: meš
ka, ožys, lakštingala, asilas ir 
beždžionė. Taip pat toji grupė 
šoks gražius tautinius šokius, 
dainuos ir gros.

Baigiant programą, bus 
rodyta įdomūs judamieji 
veikslai, būtent, pirmuoju 
vu į Bostoną atvažiavusieji 
tuviai ir kiti tremtiniai, Lietu
vių Dienos dalyviai ir kiti iš 
lietuvių veikimo vaizdai.

Paveikslai spalvuoti. Juos pa
skolins p. D. A. Zaletskas, lai
dotuvių direktorius, iš So. Bos
tono. Čia pamatysime lietuvių 
veidus.

Rengėjai kviečia visus vieti
nius ir iš kitų kolonijų lietu
vius — suvažiuoti į Nonvoodą 
— ateiti į parapijos svetainę ir 
praleisti pora valandų 
linksmai ir naudingai. Šis 
rengimas yra tai retenybė.

a % gM

i

Pa- 
pa- 
lai- 
lie-

laiko 
pa-

Pereitą sekmadienį, 3:30 vai.
kun. Montreal, Canada; red. M. Zu-Į Aš taip pat linkiu jubiliatui!po pietų, parapijos svetinėje į- 

” .................. ~ ‘ ........................... į vyko parapijiečių susirinkimas.
Kleb. kun. F. E. Norbutas iš
davė metinę parapijos apyskai
tą, iš kurios sužinota geras pa
rapijos stovis. Nutarta ruošti 
“Penny Sale” parapijos naudai.

Vienas parapijietis pasiūlė 
pastatyti paminklą antrojo pa
saulinio karo žuvusių lietuvių 
karių atminčiai ir pažadėjo 
tam tikslui aukoti stambią su
mą. Kleb. kun. F. E. Norbutas 
parodė paminklų braižinius ir 
pasakė kiek maždaug kainuotų. 
Išrinko komisiją pasitarimui.

Varg. Są-gos sekr. ir nepailstant veikti su mumis, 
muz. J. Ališauskas iš Amster- Telaimina Dangus jūsų žygius.

Nell P. Meskunas.

Vairuokite

and:en

UŽSISAKYKITE FORDĄ ŠIANDIEN PAS FORDO
Jūsų Fordo Dyleris kviečia jus pasiklausyti 
Fred Allen Show, Sekmadienių Vakarais— 

NBC Network 8:00 E.S.T. 
Klausykitės Fordo Tbeatro Se.tadienio 

Vakarais—CBS Nstvrork 9:00 C.3.T.

Jis tikitės m šimtus daugiau už Ford? naują ‘Teei” vairavime. 
x židv.me! sta: ka jūs gaunate Fordo "Fingeit p SLeering”. naują springsų 

< ■ ;Tydr,:-Coil" p:xšakio. -Para-FTexl ir Fordo naują •'Ząua-Poise" Inžino.

? p. vairuok '-19 F >rdą ir JAUSIES skirtingai.

ir JAUSITĖS Skirtingai!

Paimk rat3...fe

DYLERIUS

SALE! M

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

BE TAKSŲ
Mūsų krautuvėje galima pirkti kailinių 

ir be taksu. Mes turime ant nekuriu kailinių 
specialu leidimą, parduoti juos be federalių 
taksų. Perkant be taksų susitaupo daug pini
gu-

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 kainą. 
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.

I
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K

411 WASHINGTON STREET 
BOSTON. MASS.

Tuoj po parapijos susirinki
mo įvyko LDS 3 kuopos susi
rinkimas. Plačiai kalbėta apie 
būsiantį parengimą sekmadie
nį, sausio 23 d. Išrinko šeimi
ninkes pagaminti užkandžių, ir 
kitus darbininkus. Visi džiau
giasi, kad pavyko gauti muz. 
J. Tamulionį ir p. Skirkevičienę 
iš Nashua, ir Bostono Lietuvių 
Tautinių Šokių Grupę, vad. p. 
Onos Ivaškienės, išpildyti pro
gramą. Dabar tik laukia sek
madienio.

Valdyba 1949 m. vienbalsiai 
užgirta ta pąti.

Šiomis dienomis ponia A. 
Zemlickienė, gyv. St. Joseph 
Avė., lėktuvu buvo nuvykus į 
Canadą dalyvauti savo mamy
tės laidotuvėse. Ponia Zemlic
kienė yra Šv. Jurgio lietuvių 
par. Sodalietė. Užjaučiame.

BMD6EP0RT, CONN.

mas ir aiškiai suprantamas. 
Užtat ir publika jam, dirigen
tui ir chorui nepasigaili paplo
ti. Visą chorą dirigentas S. 
Jaroff labai lengvai valdo, tad 
ir visi atlieka savo užduotį pui
kiausiai. Po koncerto teko kal
bėtis su p. K. Jurkevičiumi, 
kur jis buvo užklaustas, ar ne
norėtų pakoncertuoti po lietu
viškas* kolonijas ir lietuviams! 
parodyti savo gražų balsą. Bet; 
žinoma, jis žiemos 
užimtas su choro 
kas Vakaras kitur, 
tikrai įvertina jį 
ringą aukštai išlavintą tenorą. 
Tad ir mes bridgeportiečiai, 
gal, kada išgirsime jį dainuo-

laiku yra 
koncertais 

Kitataučiai 
ir jo kultū-

d 
buvo atvy-

Trečiadienį, sausio 11 
kaip ir kas metai, 
kęs į Klein Memorial Audito
rium, garsusis Don Cossack 
choras, kurį galima vadinti pa
sauliniu choru. Jame gieda ir 
mūsų tautietis, garsus tenoras, 
K. Jurkevičius (Klaipėdietis). 
Tame chore Jurkevičius užima 
labai svarbią geriausio tenoro 
solisto vietą kur ir šiuo kartu 
jam buvę skirta gražioji “Avė 
Maria“. Jo tikrai graži tarmė, 
kiekvienas žodis gražiai taria-

viai tai įvertins ir susirinks 
kuoskaitlingiausiai.

Vasario 16 minėjimas šįmet 
įvyks šeštadienį, vasario 19, 
parapijos svetainėje, 7:30 vai. 
vakare, kur kalbės trys kalbė
tojai, neseniai atvykę iš Vokie
tijos. Taipgi dalyvaus parapi
jos choras ir solistai. Visi turi 
atminti ir šį vakarą nieko ne

įrengti, o kartu dalyvauti šiame 
šventės minėjime. O.

DAYTON, OHiO

LDS t? Kp. Susirinkimas
Sekmadienį, sausio 16 d., Šv.!

jant lietuviškoje salėj ir savo Kryžiaus parapijos salėje, Day- 
tautiečiam lietuviams. ;ton, Ohio, įvyks LDS 69 kp.

; metinis susirinkimas. Kviečia- 
'me visus narius dalyvauti ir 

Penktadieni, sausio-28, vaka- atnaujinti organą “Darbinin- 
re, 7:30 v. šv. Jurgio bažnyčio- ką”. Be to, turėsime padaryti 
je lankysis labai garbingas veikimo planus ateinantiems 
svečias, J. E. vyskupas V. metams. 
Brizgys. Turėtų kuodaugiausia 
atteiti žmonių išklausyti jo 
kalbą, nes jis tik ką yra atvy
kęs iš Vokietijos. Manau, kad katalikišką spaudą— laik- 
Bridgeporto ir apylinkių lietu- raštj “Darbininką”!

Pranas Gudelis, rašt

Skaitykite ir platinkite

t
97.9 meg., 20,000 vvatts
Direk.—Jokūbas J. Stukas

429 VValr.ut St.,
Newark 5, N. J.

(t

KLAUSIKITE
"Lietuvos Atsiminimų

šeštadieniais,
5:00 iki 5:30 v.v. 

Stotu: WGYN (F. M.) 
Stotis WEVD (A.M.)
1,330 kil., 5000 watts

Trečiadieniais,
5:30 iki 6:60 v.v.
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Lietuvs Generalinio Konsulato New J?JS“u,£!ie

Ieško Vyčių šokių. Teisių 
studentas New Yorkietis p. 
Justys, kurs mokosi Bostone 
telefonu klausinėja kur bus 
Vyčių šokiai. Jis ten būsiąs. 
Norįs susipažinti su Bostono 
žmonėmis. '

DAKTARAI

SO 8-4476

Dr. Jeseph F. Antaiefc
OPTOMETRISTAS

515 E. Braadway
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Išmoko amatą. Antram Trem
tinių laivui priimti, Bostone, 
žmonės buvo gerai prisirengę 
bei išsimokslinę savo pareigose. 
Tremtinius j 
prie savųjų į porą valandų lai-i 
ko. Reiškia, Bostoniečiai išmo
ko naują amatą.

Šių naujų amatininkų tarpe 
Į randame, ir duodame jiems di
delį kreditą už taip gerą trem
tinių pasitikimą ir jų kelionėje 
tinkamai aprūpinimą: kun. Al
bertai Abračinskas, red. A. F. 

! Kneižys, adv. J. Grigalus, Do- 
į mininkas Zaletskas, ponios Stu- 
! kienė, Juškauskienė, Šimkienė, 
Gailienė, Cunienė, ponia Turėk 
ir k.

Atostogauja. Kun. Albertas 
Kontautas, pirmadienį išvyko 
poilsiautų. Prie progos jis ieš
kos sniegynų, nes nori paban
dyti žieminių sportų. Jis grįš 
ketvirtadienio vakare.

4

t

L.

l

Trečiadienį, sausio 19 d. lan
kėsi “Darbininko” įstaigoje Dr. 
Ferdinandas Kaun&ckis pirma
dienį, sausio 17 d. š. m. atvy
kęs iš tremties — Vokietijos, 
lydimas p. Bronės Cūnienės.

Dr. Kaunackis atvyko į šį 
kraštą su žmona ir dviem vai-

Yorke Paieškomi Asmenys:
ADAMONIS, Jonas.
ADOMAT - Jenerichaitė, Jo

ana.

’ ADOMAVIČIŪTE - Billis, 
Teklė, iš Mikėnų, Ukmergės

Stasio ir jo 
Lapinskaitės, ku- 
grįžo į Lietuvą, 
giminės

priėmė ir paleido kučiaifi> 4 dukre. ap. ir jos dvi dukterys bei vie-l

įVAIROS SKELBIMAI
DYKAS

katalikišką spaudą— laik
raštį “Darbininką”!

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C Sejnour
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius.

534 E. Broadu ay, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

LAUKAIČIO, 
žmonos Onos 
rie 1912 m. 
draugai bei 
atsiliepti. 

| LISAUSKAS, Antanas, 
Mažeikių km., Kuktiškių vi., 
tenos ap.

MORKUS, Aleksandras, iš 
riogalos vi., Lenčių km.

NADIŠAUSKAS, iš Norkūnų 
km., Krakių parap., Kėdainių a.

RAMONAS - Jokubonis, Pet-- 
ras, iš Druseikių km., Biržų a. i 

RIMKEVIČIENE - Braunai-’ 
tė, Malvina ,iš Ariogalos, ir vai
kai Paulina ir Ralph, gimę A- 
merikoje, bei Valteris, gimęs 
Lietuvoje, Kaune.

SELKAITIS, Jonas, gyvenęs 
Kearny, N. J.

Ieškomieji ar apie juos žinau 
rieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consuiate General of Lithuania 

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

Km nąrlte įsigyti Saulėtoje • 
Caiitornijoj* Namus ar kitas 

nuosavybes
kreU6dtės pas: 

aus. UKSIS 
Realstatininkas

710 N. Vau Nere Ave^
HoOyvood 38, Calif.

PAIEŠKAU Albinos Naujo- 
.’kienės - Balčiūtės ir josios bro- prasomi J

lių: Juozą ir Joną Balčiūnų.
.. Mes sykiu gyvenome Žeimiuo- 
u' .........................................- ■

Į
A-iI I 

. I

. i
se, Liškavos parapijoje. Prašo-: 
me patiems ar kas apie juos ži
note man parašyti: J. Baltado-' 
nis, 140 Branch St., MansfieldJ 
Mass. (21) ’

PARSIDUODA Hyde Park 6 
kambarių namas geroje padė
tyje. Karštas vanduo, 1 akta- 
ras žemės, garadžius, vynuogy
nas, stalernė skiepe, kuri gali
ma paversti į gyvenamus kam
barius. Prašome kaina $13,500. 
Parduosim už geriausį pasiūly- 
jimą. Kreipkitės: 220 Wood 
Avė. (21-24)

nas sūnūs.
Į AGURKIENE, Agota.
’ ALEKNA, Pranciškus, iš Pa-

l, Link
menų vL, Švenčionių ap.

ALELIŪNAS, Antanas ir 
Juozas, sūnūs Kazio, iš Pane
vėžio vaL

ALELIŪNAS, Jonas ir Juo
zas, sūnūs Povilo, iš Panevė
žio vL

AMPUSA1TIS, du broliai iš 
Katilių km., žvirgždaičių ar 
Griškabūdžio vi., Šakių ap.

ANSKAITIENB - Bagdonie
nė, Petronėlė.

ARBAŠAUSKAS, Baltrus, iš 
BALTA - Bajūtė, Marijona, 

ir Buja, Juozas.
BAUKYTE, Pranė ,iš Rokiš

kio ap., Svėdasų vL ‘
BELECKIS, Juozas, iš Teres- 

dvario km., Subačiaus parap., 
Panevėžio ap.

BRAUNAITE - Ritnkevičienė, 
Malvina ,iš Ariogalos ir vaikai 
Paulina ir Ralph, gimę 
koje, ir Valteris gimęs 
Lietuvoje. 'T,

BUIVYDAS, Diontoas, 
ir Stepas, iš šmilkščių 
Kartenos vi., Kretingos apskr.

BUJA, Juozas ir Balta - Bu- 
jūtė, Marijona.

GRIGALIŪNAITES, dvi sese
rys, iš Devinduonių km., Pocū- 
nelių panų)., Kėdainių ap.

GRIGALIŪNAS, Vladas, iš 
Josvainių vL, Kėdainių ap., Ciu- 
kiškio km.

•JOKUBONIS - Ramonas, Pet
ras, iš Druseikių km., Biržų a.

JONUŠAS, Jonas, iš Gudelių 
km., Kretingos ap.

JURKIŪNAS, Vincas, gyve
nęs 338 Trumbull SL, Hartford, 
Conn.

KISIELIS, Petfta, gyvenęs 
Cambridge, Mass.

KROMAS, Albertas, ir jo sū
nus Edvardas, iš Znrių km., 
Kidulių vL. Šakių ap., gyveno 
Homestead, Pa.

KRUPAUNICKAS - Skrups- 
kys, Vladas, iš Vilkijos vi., 
Kauno ap. e

LAPINSKAITĖS - Laukaitie
nės, Onos, ir jos vyro Laukai
čio, Stasio, kurie 1912 metais 
grįžo į Lietuvą, giminės ir 
draugai prašomi atsiliepti.

lė 6 mėnesių. Sūnus susirgo 
kelionėje tymais ir buvo nu-1 
vežtas į ligoninę. Tėvai su dūk- „ . . .
rele turi laukti kol sūrelį išleis 
iš ligoninės. NCWC (katalikų 
organizacija) juos apgyvendi
no viešbutyje Bostone. Iš Bos
tono jie tikisi išvykti penkta
dienį, sausio 21 d. į Nevvark, 
N. J., kur Dr. Kaunackio se
suo yra apsigyvenus, o iš ten 
vyks į Chicagą.

Tą pačią dieną lankėsi kun. 
Pr. M. Juras, LDS Centro pir
mininkas, organizacijos reika
lais. Taipgi lankėsi p. Mulks 
(Cerienė), NCWC pareigūnė, iš 
New Yorko.

Antradienį, sausio 18 d. lan
kėsi kun. Jonas Bernatonis, 
LDS Akcijos Komisijos pirmi
ninkas, ir turėjo pasitarimą 
LDS vajaus reikalais. Pranešė, 
kad Nekalto Prasidėjimo beto

Viencs šeimynos 9 kamb. su vių parapijoj, Cambridge, Mas- 
6 garadžiais parsiduoda Rox- 
bury namas. Reikalinga patai
symai. Prašoma $7500. Rašyki
te: 80 Boylston SL, Boston, 
Rm. 927. (21)
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A. J. NAMAKSY

Real Estate &
Insurance

409 W. Breadway
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. SOuth Boeton 8-0948 

Res. 37 Oriole Street
West Roxbu-y. Mass.

TEL. PA—7-1233-W

Tel. TROwbrMge 6330

J. Repshk, MD.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

i i i

■3729 80 8-4818

MFumitatCo.
MOVERS —. 
Insured and 

Banded
Local A Lene 

Oietance 
Moving

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

Pristatome Alų ir T
Mes turime ll-ko6 rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

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

/

/

GRABORIAI

Paieško

sachusetts, įvyks prakalbos 
sekmadienį, sausio 30 d. š. m. 
2:30 vai. po pietų, parapijos 
mokyklos svetainėje, Windsor 
St. Kalbės įžymūs kalbėtojai ir 
bus parodyta judamieji 
veikslai.

VYČIU ŠOKIAI .

pa-

Pelnas skiriamas Šv. Pet
ro Liet. Parapijai.

^jŠtai, jau artinasi visų laukia
ma diena, kada galėsime at
vykti į Vyčių rengiamus šo
kius. Ryt, šeštadienio vakare, 
sausio - January 22, Municipal 
svetainėje, So. Boston, Mass., 
tas laukimas išsipildys.

Atrodo, esame laimingi, kad 
ši žiema NĖRA šalta,, nėra nei* 
sniego nei lietaus. Vieta yra į 
patogi, visų žinoma. Laukiame 
iš visos Naujos Anglijos at
vykstančio į šiuos šokius jauni
mo, o taip pat ir tų kurie buvo 
jauni, ir dar dabar mėgsta 
šokti. Bus iki valios įvairumo, 
tad nebus nuobodu. Bus kon- 
testų, polkų ir valcų, gros įžy
mi orkestrą. Galima sakyti, 
bus tikras lietuviškas vakaras.

Sulig registracijos Sv. Petro 
lietuvių parapija turi daug pa
rapijiečių. Visi nori, kad jų 
bažnyčia būtų graži ir puikiai 
išpuošta, kad parapijiečiai tik
rai galėtų jąja pasigrožėti, kai 
bus išremontuota. Tad ir kvie
čiame visus parapijiečius remti 
šį vakarą, į jį atvykstant ir 
savo draugus 
atsivėdant

Liet. Vyčių 
kuopa stengiasi

'dėl įtaisymo bažnyčios lango. 
Tad visas pelnas ir skiriamas 
šv. Petro liet, parapijos fondui. 
Jeigu nors vienas narys iš 
kiekvienos šios parapijos šei
mos atvyks į šįuos šokius, tai 
šokiai bus sėkmingi.

Komitetas jau yra pasiruošęs 
visus atvykstančius svečius ir

bei pažįstamus

17-ta Algirdo 
sukelti $1,000

; rėmėjui prumti šeštadienio va-

Ameri-
Kaune,

Juozas
km.,

Antanas Jankauskas, kilęs iš 
Geruhškių kaimo, Pilviškių vl.,1 
Vilkaviškio apskr., paieško sa-’ 
vo tetos, Marijonos Sinkevičiū-J 
tės - Jankauskienės, kilusios iš 
ten pat, kur ir jis. Ji išvyko 
Amerikon prieš pirmąjį pasau
linį karą.

Paieškoto jas dabar randasi: 
Lithuanian DP Camp, P.O. Box 
229, (13b) Kempten, Germany, 
U.S. Zone. *

REIKALINGA 
Patyrę ir Nepatyrę 

ŠTITCHERIAI
Dirbti moteriškas blouses. 
Nuolatinis darbas, geras 
atlyginimas. Atsišaukite: 
ALUED BLOUSE CO.
30 Knedaad SL, Boston

(21-t-18)

REIKALINGI PATYRĘ

STITCHEMAI
dirbti moteriškas blouses.

Nuolatinis darbas, geras atly
ginimas. Atsišaukite: 

ALUED BLOUSE CO.
20 Kneelaad St, Boston. 

(18-t-28)

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JO8 

PO GLOBA MOTINO8 8VC.
irmlnlnkč — Eva Markslenč,

625 E. 8th 8L. So. Boeton. Mase 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininke — G. GalliUnlent,
8 VVinfield SL, So. Boston, Mass. 

Prot. RaSt. — Ona Imikienč.
440 E. 6th SL, So. Boeton, Mase. 

Finansų RaiL — B. CUnienė,
29 Gould SL, W. Roabury, Mase 

TeL Parkway — 1M4-W 
Iždininkė — Ona Šiauria,

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

11 Springer SL, So. Boston, Masa 
Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytė.

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh SL, So. Boston, Maaa. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas protokolu raktininke

•V. JONO EV. BL. PA8ALPINO
DRAUGIJOS VALDYBA

kare. Pradžia 7:30 vaL vakare. 
Tikietai yra platinami tarp 
Vyčių narių ir parapijiečių, 
taipgi galima gauti ir “Darbi
ninko” name.' A.E.L.

22 d., 
patal- 

ave., 
įvairių

. WHIST PARTY
Rengia Dorchesterio Lietuvių 

Moterų kliubas, šeštadienio va
kare, Sausio (January) 
Lietuvių piliečių kliubo 
pose, 1810 Dorchester 
Dorchester. Bus daug
dovanų. Taipgi visi gaus už
kandžius. Pelnas paskirtas ge
ram tikslui. Taigi visus malo
niai kviečiame atsilankyti ir 
smagiai laiką praleisti. Pradžia 
7 vai. vakare. Komisija.

S. BareseviSus Ir Sūnus
Fanerai Home

234 W. Rroadvsy 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boeton 8-2590

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

joseph W. Casoer 
- (KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLJC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

YAKAVONIS
runeral Home

741 No. Main SL
Brockton, Mase.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

| POPIERIUOJAME ir MALIA- 
l VOJAME NAMUS

Esame ekspertai maliavotojai — Turime Rolling Stage. 
Darbininkai apdrausti ir Bondsuoti Speciali™ o jamės 

Bažnyčių Darbą. Su malonumu apkainuojarae.

į THEODORE WISKONT & GORDON A CO.
41 Stoughton St., Stoughton, Mass.

Tel. Stoughton 1323-R.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.
/ Jr e \ Pagamina gerus lietuviškus pie- 1

! I I tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir Į
j degtinę, ir visiems draugiškai

ū* mandagiai patarnauja..
i 251 West Broadmy, South Boston, Mass.

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale šaukite; Tel. TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

M4 Bart Broatvay 
SOUTH BOETON. MASS.
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BROCKTON, MASS
šurum'- Burti m

Naujiems Metams sutikti 
jaunos Brocktono parapijos 
moterys ir panelės, parapijos 
svetainėje, suruošė vakarą su 
vakariene, dainomis, šokiais ir 
muzika. Žmonių buvo prisirin
kusi pilna salė, 
tenkinti ir 
kartą turi 
kų Naujų 
sas gautas
yra atiduotas naujos bažnyčios 
statybos fondui. Tai didelis 
nuopelnas ir garbė Brocktono 
jaunoms ponioms ir panelėms! 
Taipgi Užgavėnėms ta pati ren
gėjų grupė ruošia panašų pa
rengimą. Laukiam!

mas, kad artimiausioje ateity
je reikia suruošti arbatėlę - 
parengimą naujos bažnyčios 
statybos fondo naudai. Tam 
tikslui išrinkta komisija iš sep
tynių narių. Linkime sėkmės 
šių metų darbuose.

Zakarka - Balek

fjoui ikt
OE DĖMĖS

JANUARY 14

—------------- •—f—

per 52 sekmadienius 
Baltimorės lietuviams 
ir dainų savo kalboje, 
ką galima būtų kriti-

— .... .  A
■!!■ I "J— »■■■■ J i . |

švč. Vardo Draugijos Ištiki
mybės Kryžiaus Nariai 

1948 m.

Visi buvo pa
kalbėjo. kad pirmą 
Broektone tokį pui- 
Metų sutikimą. Vi- gautą pelną — 52 dol. 
pelnas — $1.012.21

Apaštalavimo Susirinkimas
Sausio 7 d., parapijos salėje, 

įvyko metinis Maldos Apašta
lavimo susirinkimas. Jame, be 
kitų dienotvarkės punktų, buvo 
dar ir naujos valdybos rinki
mas ir neseniai iš tremties at
vykusio prof. Simo Sužiedėlio 
žodis. Valdyba visų susirinku
sių pritarimu, buvo palikta ta 
pati ir sekantiems metams, o 
prof. Simas Sužiedėlis labai 
gražiai pasveikino susirinku
sius. pakalbėjo apie maldos 
reikšmę gyvenime ir pats įsira
šė į maldos apaštalavimo na
rius. Klausymuose ir sumany
muose buvo priimtas nutari- bėję.

Pupų ir Kortų Vakaras

Sausio 8 d. pas p. Liolienę. 
jos pačios namuose, buvo su- - 
ruoštas parengimas, ir už iš jo 

buvo
nupirkta peilių ir šakučių dėl 
parapijos svetainės, nes paren
gimų metu minėtų daiktų daž
nai trūkdavo ir reikdavo jų iš 
kitur skolintis. Dabar tas trū
kumas bent dalimi yra paša
lintas. bet p. Liolienė. kiek te
ko girdėti, vėl ruošia panašų 
parengimą, kuo gi siekia visus 
kitus nedateklius pašalinti. La
bai džiugu, kad netrūksta susi
klausymo parapijiečių tarpe 
bendram tikslui, 1

MEW HAVBI. CONN.

A. 
A.

a. Wallace Glenn ir
a. Juozas Mikelaitis, Pr.

Pirm. Julius Kastantin, Vi- 
ce-pirm. Juozas Kašinskas, 
rašt. Antanas Strasdamk.-’s, 
iždin. Feliksas Rėkus, Marš. 
Kazimieras Wilchinskv, Garbės 
Pirm. Valerijonas 'Stn»sd.*»”s- 
kas, Antanas Adomaitis. Sr., 
Antanas Adomaitis Jr., 
nas Ambrazas. Adam /"tn- 
szeurski, Joseph Arv»s, Jnnas 
Bayliss, Vineas B»-’dicHs. Juo
zas Budelis Sr.. Edvarde Pu
delis, Pijus Bukevičius, Vi^^as 
Čaplinskas Sr., Vincas CaMins
kas Jr., Vincas Čemavr-k''s, 
Pranas Čėsna Jr, Jonas čuču- 
lis, Robert Distefano, Pranas 
Dubinskas, Matas Franka. Juo
zas Gensevičius, Pranas Grigą-

klausyti 
visiems 
muzikos

Daug
kuoti, daug jiastabų daryti, ta
čiau yra faktas, kad tie du jau
nuoliai atlieka milžinišką kul
tūrinį darbą. Tas ju pusvalan
dis jungia visus Baltimorės lie
tuvius į vieną bendrą šeimą. 
Išsiblaškę jxi visus miesto 
kampus, lietuviai negali suseiti 
taip dažnai į krūvą. Radio pus
valandis juos suvienija. Visi ži
no, kas darosi: kieno gimtadie
nis, vardinės ar jubiliejus, kur 
kokie susibūrimai ,kas juos 
rengia, kas kur kviečia. Visa 
tai girdėsi per Lietuvių Melo
dijos Pusvalandį sekmadieniais 
nuo 12:30 iki 1 vai. po pietų. 
Ta stotis šiandiena jau visiems 
žinoma WBMD, 750 jūsų radi
jo skalėje.

Kad tinkamai paminėjus šio

Antradienio rytą, sausio 11 
d. dirbtuvėje krito negyvas, 
širdies atakos auka, Juozas 
Mačis, kuris ilgus metus gyve
no W. Pratt St. Buvo viengun
gis. Artimiausieji jo giminės, 
tai buvo jo brolio Ksavero Ma
čio našlė ir jos vaikai. Kiek te
ko sužinoti Juozas

i turtą užrašęs savo 
karna

Laidotuvės įvyko 
sausio 15 d. su trejomis šv. Mi- 
išomis. Kun. dr. Mendelis gie
dojo šv. Mišias prie didžiojo 
altoriaus, o du svetimtaučiai 
kunigai atnašavo skaitytas šv. 
Mišias prie šoninių altorių. Ka
zimieras Kučauskas rūpinosi 
laidotuvių tvarka.

Kadangi Juozas Mačis buvo 
plačiai žinomas ir visų gerbia
mas, tai didelis būrys žmonių 

i dalyvavo jo laidotuvėse. Nuly
dėtas į Holy Redeemer kapines 
buvo palaidotas greta savo bro
lio Ksavero. Lai ilsisi Viešpa
ties ramybėje užbaigęs savo že
miškus vargus.

šeštadienį, sausio 15 d
vai., prieš Mišias, dienos metu, 
įvyko Juozo Zakarkos ir Geno
vaitės Balek jungtuvės. Jung
tuvių liudininkais buvo James 
Selway ir Dolores Kasper. Kun.

Sveikinam Komo A J Aleksį Antanas Dubinskas palaimino 
jaunųjų moterystes ryšį ir at- 

Bankiete, kuris įvyko pager- našavo šv. Mišias už jųjų in- 
bimui komp. A. J. Aleksio iš tencijas. Klebonas kun. dr. L 
mūsų kolonijos dalyvavo prą- Mendelis, stovėdamas 
monininkas K. Vilniškis, Jurgis kun. Dubinsko, pridavė 
Tamulis ir M. Jokubaitė. Visi 
gėrėjosi pakilusia nuotaika ir 
Waterburiečių šauniai surengtu 
bankietu. kuris visais atžvil
giais buvo įspūdingas.

Kadangi solenizlntas yra 
daug kartų ir mūsų kolonijoj 
lankęsis koncertuose bei vaidi- ng lanko parapijinę mokyklą, 

kad kuogrei- nikuose su savo puikiai išla- buvo žiedų nešėjas. Sveikiname 
, tai prie šios pp. Zakarkus ir linkime jiems 

A. i progos, švenčiant sidabrinį jo j taip gražiai gyventi, kaip kad 
I meninės, kultūrinės bei visuo-, gyvena jų tėveliai. Ilgiausių 
, meninės darbuotės jubiliejų i metų Juozui ir Genovaitei Za- 
mūsų valstijoj, malonu yra ir 
mūsų kolonijos lietuviams nuo- 

i širdžiai pasveikinti komp. A. J.
mirė Phi-’Aleksį ir palinkėti jam ilgiau

sių metų sveikam dirbti mūsų 
tautos, bažnyčios ir lietuvybės 
naudai.

greta 
dau

giau šioms apeigoms iškilmin
gumo. Juozas Zakarka yra šv. 

' Alfonso parapijinės mokyklos 
alumnietis ir yra kilęs iš vienos 
iš geriausių šeimų Baltimoreje. 
Jo sesutė Elena yra žmona Al
fonso Šilansko. Jos sūnus, ku-

čiau sulaukus Broektone lietu- vatais chorais.
vių naujos bažnyčios.

'WM)FIPHIA PA karkams.

buvo visą 
brolio vai-

šeštadienį,

Mirė “Darbininko” Skaitytoja

Kaip sužinojome, 
ladelphia, 1304 E. Moyamen- 
sing Avė., “Darbininko” skai
tytoja, gera bažnyčios ir spau
dos rėmėja, B. Lambutienė.

Tegul ilsisi Viešpaties ramy-
Lietuvos Nepriklausomybės

vietinio skyriaus susirinkime, 
kuris įvyko sausio 13 d., vien
balsiai buvo nutarta suruošti 
programą paminėjimui Lietu
vos nepriklausomybės, kuris į- 
vyks vasario 13 d., parapijos 

susilaukti

A. a. Andrius Petruškevičius

l

pusvalandžio metinį gyvavimą, p1*11*8’ Grossi, Jonas Gru- 
Idzinskas, Adolf Gruzinski, Jo
nas Ivanauskas, Antanas I- 
voška Sr., Antanas Ivoška Jr., 
Petras Jančys, Kazimieras Jan
kūnas, Jonas Jasaitis Sr., Al
bertas Jovaiša, Constantine 
Jenkins, Henry Jenkins, Anta
nas Kablys, Jonas Karalius, 
Mateušas Kavaliauskas, Justi
nas Kiškis, Povilas Kriaučiū
nas, Jurgis Kupriūnas, Juozas 
Kursevičius Sr., Jonas Levic
kas, Christopher Lindner, Jo
nas Lukša, Kazimieras Mačins- 
kas, Augustas Magdušauskas, 
Juozas Makarauskas Sr., Juo
zas Makarauskas Jr., Petras 
Makarauskas, Antanas Man- 
dravickas, Mario Marconi, Juo
zas Maskevičius, Jurgis Mas- 
tauskas, Juozas Matulevičius, 
Aleksas Medzveckis, ' Edward 
Mierzwicki, Juozas Mikelaitis 
Jr., Juozas Miliauskas, Jonas 
Mockevičius, Jurgis Pabedins- 
kis, Kazimieras Pakalniškis Sr., 
Mykolas Paškauskas Sr., Anta
nas Pastarnokas, Juozas Petri
kas, Juozas . Petkus, Juozas 
Petrauskas, Juozas Petrošius, 
Andrius Petruškevičius, Kazi
mieras Pugevičius, Pranas Ra- 
zauskas, Jonas Rėkus, Simonas 
Rėkus, Antanas Remeikis (Fa- 
yette St.), Jonas Remeikis, 
Juozas Rutkauskas, Antanas 
Sakevičius Sr., Vincas Sakevi- 
čius Sr., Viktoras Šalkauskas, 
Ignas Šalkauskas, Alfonsas Ši
lanskas, Jurgis Stalgys, Alfon
sas Stalionis Sr., Juozas Stras- 
dauskas, Vincas Tarsefskis, 
Kazimieras Tauteris Sr., Alek
sas Urbonavičius, Kazimieras 
Urksta, Pranas Vasiliauskas 
Sr., Pranas Vasiliauskas Jr., 
Vincas Vaškevičius, Vvtautrs 
Višnauskas, Vincas Vaitukai
tis, Juozas Valčečkas, Jurgis 
Varnauskas, Vladas Weisen- 
goff, Jonas Vikšauskas. Jurgis 
Voznelius, William Wychulis.

Jau na mečių Skyriaus Nariai: 
. . Salvadore Davella, Vincent

pradžioje. Vakarie-į Ingson, Theodore Ingson, Al- 
ifonsas Kiškis. Earl McLaugh- 
Įlin, Eugene Melcavage, Anta
nas Razauskas, Roy Sisk Jr.,

Lietuvių svetainėje, Hollins St., 
buvo surengtas balius, šešta
dienį, sausio 15 d. Balius praū
žė su nepaprastu smarkumu. 
Apskaičiuojama, kad susirinko 
arti 700 žmonių į vakaro iškil
mes. Be šokių buvo įterpta ir 
dainų, kuriose dalyvavo visi 
susirinkusieji. Buvo renkama 
gražiausia Baltimorės lietuvai
tė. Apie 40 kandidačių troško 
tos garbės. Pirmutinę dovaną 
laimėjo Marijona Yucytė, antrą 
Dolores Mičiulytė, o trečiąją 
Latvėnų duktė iš Jessup, Md.

Visa laiką vakaro nuotaika 
buvo kuopuikiausia. Antanas 
Dranginis, kaipo apeigų vedė
jas, atliko gražų darbą. Pusva
landžio vedėjai Albertas Juš
kevičius ir Juozas Ruzgą dėko
jo per radio sekmadienį, sausio 
16 d. už tą tikrą lietuvišką pa
ramą, dėl kurios šis vakaras 
pasisekė, šis vakaras, tai ge
riausias paskatinimas, kaip Al
bertui, taip Juozui jų sunkiame 
darbe. Lai gyvuoja Lietuvių 
Melodijos Radio Valanda! Lai 
gyvuoja jos vedėjai Albertas 
Juškevičius ir Juozas Ruzgą!

Vienas iš seniausių lietuvių 
gyventojų, Curtis Bay, Balti
morės miesto dalyje, buvo a. a. 
Andrius Petruškevičius, kuris 
pirmadienį, sausio 17 d. buvo 
palaidotas iš šv. Alfonso baž
nyčios. Tai buvo milžinas vy
ras, ištikimas katalikas - lietu
vis. Nežiūrint tolio, jis atva
žiuodavo kiekvieną sekmadienį 
šv. Alfonso bažnyčion. Senukas 
buvo narys švc. Vardo Dr-jos. 
Pereitą sekmadienį, sausio 9 d., 
dalyvavo Dr-jos bendroj šv. 
Komunijoj, o trečiadienį be di
delių skausmų ir kančių buvo 
pašauktas amžinybėn.

Kadangi gyveno nuošaliai, 
gan toli nuo didžiumos lietuvių, 
tai buvo pašarvotas pas Juozą 
Kašinską, Washington Blvd. 
Sekmadienį, sausio 16 d. kun. 
Dubinskas ir gana skaitlingas 
būrys vyrų susirinko ir atkal
bėjo rožančių už mirusiojo na
rio vėlę. Klebonas, kun. dr. 
Mendelis, įvertindamas a. a. 
Petruškevičiaus ištikimybę sa
vo parapijai, patsai atnašavo 
iškilmingas gedulingas šv. Mi
šias ir pasakė susirinkusiems 

j atatinkamą atsisveikinimo pa
mokslą. A. a. Petruškevičius 
paliko dideliame nuliūdime 
žmoną ir kitus devynius suau
gusius šeimos narius. Buvo pa
vyzdingas žmogus. Nė vienas 

ta viską, kas yra scenoj stato- negalėtų ką bloga apie jį atsi- Jonas Mendelis yra vyriausias Alfonsas Stalionis Jr., Ronald 
ma lietuviškai.

n . svetainėje. TikimėsPaminėjimas i . ... ...
. .. T -4. m . svečių kalbėtojų, kūne ką tikAmenkos Lietuvių Tarvbos1 , ... .. _. . .

PONIA... PAKLAUSK SAVĘS
kokis jūsų amžius bus

1949?

c

DUODAME
IŠSIMOKINIMAIS

TAI YRA

Venkite nuovargio ir būsi jauna! Pasidžiaug* 
kitę prabanga ir jausies laiminga! Pasi- 

liuosuokite nuo savaitinio drabužių skalbimo, 
pavesdama tą darbą elektrikai, kuri pada

rys geriau, greičiau ir nepadarys jums nuovar
gio... ir jums kainuos labai mažai.

Atsiminkite — elektra kainuoja daug mažiau 
negu prieš karą!

Elektrikiniai vandens šildytuvai, skalbiamos 
mašinos, prosai ir džiovinto jai, pagarsėję* 

visoje Amerikoje, laukia jus aptarnauti. Pa
matykite juos Edison Shops ir pas elektri- 

kos dylerius.

JAUNYSTES APDRAUDA
SKALBTI - DŽIOVINTI - PROSYTI

ELEKTRA

at Boston Edison Shops or Your Slecfric Doęrfor
r -

BOSTON EDISON COMPANY.
• . - ■ -•-■» • > ■ - »

' <

s

j yra atvykę - iš tremties. Taigi 
j prašom visas šios kolonijos 
draugijas bei kuopas tai dienai 

: neruošti kitų parengimų, bet 
iš kalno rengtis dalyvauti ta
me paminėjime.

Rengimo komisija susideda 
iš sekančių asmenų: M. Vokie
taitis, V. Norkūnas, J. Pikelis, 
ir M. Jokubaitė.

ALT šiems metams valdyba 
išrinkta iš sekančių asmenų: 
pirm. M. Vokietaitis, vice pirm. 
J. Pikelis, ir S. Zaromskas; 
rašt. M. Ramanauskienė, ižd. 
V. Norkūnas. Iždo globėjai — 
M. Lukoševičienė ir P. čičirka. 
Tvarkdarys V. Kripaitis.

Pirm. M. Vokieitaitis padė
kojo visai valdybai, kuri pe
reitais metais gražioj vienybė
je dirbo ir kvietė naujus val
dybos narius bei nares energin
gai dirbti dėl ALT.

Malonu buvo šiame susirin
kime susilaukti tremtinės po
nios, Aleksandros Kazickienės, 
kuri savo kalboje pareiškė 
tremtinių troškimą šioje kolo
nijoj daugiaus pasidarbuoti 
meno srityje aplinkybėms lei
džiant. Valio! ir laukiam, nes 
mūsų kolonijos lietuviai mėgs-

tėvais buvo 
ir Uršulė 
naujagimio

Char- 
Callis. 

tėve- 
daug

Nuotrupos
Kun. Antanas Dubinskas sek

madienį, sausio 16 d. suteikė 
krikšto sakramentą Jono h* E- 
leanoros Kairytės Lamana sū
nui. Krikšto 
les Lamana 
Sveikiname
liūs. Linkime jiems 
džiaugsmo iš savo sūnelio, ku
ris gavo Tomo Juozapo vardą.

šeštadienį, sausio 15 d. iš šv. 
Petro svetimtaučių bažnyčios 
palaidotas Kazimieras Rauli- 
naitis, gyvenęs W. Pratt St. 
Lai ilsisi Viešpaties ramybėje.

Teko sužinoti, kad 
priedermės kvitelės ir prieš - 
užgavėninės vakarienės bilietai 
jau paruošti. Bus pasiusti laiš
kais visiems parapijiečiams va
sario mėn. i 
nė įvyks parapijos salėje sek-j 

• madienį, vasario 27 d. Kun.:

Velykinės

minti.
Palaidotas sv. Kryžiaus kapi

nėse, kur ilsisi dauguma Curtis

vakarienės šeimininkas. Kadan
gi ši pramoga bus pirma po jo! 
globa, tai visi turėtų ją nuo-įK BALF Susirinkimo . . _

Sausio 15 d., įvyko BALF 32 Bay gyvenančių lietuvių. Reiš- širdžiai paremti, 
skyriaus mėnesinis susirinki-; kiame užuojautą mirusio šei-

Tracy, Jonas Jonča Jr. 
Suaugusiųjų 106; Jaunamc- 

čių 11; Viso — 117.

Artinasi pusmetiniai mokyk- 
mas, kuriame aptarta plačiai mai. Lai gerasis Dievas ramina los kvotimai. Prasidės sausio 
ateities darbuotė dėl BALF. j jo gerą pasišventusią žmoną, j 24 d. Vaikučiai susirūpinę, nes 

Pirmininkė M. Jokubaitė pa- kuri irgi ilgi metai, kai nesvei-'bus reikalas visiems parodyti, 
darė smulkų pranešimą iš kor- kuoja. Vaikams jų tėvas paliko' kiek jie išmoko nuo rugsėjo m. 
tavimo vakaro, kuris įvyko gražiausius krikščioniškų dory-Į .* ’* 
gruodžio 12 d. Pasirodo, kad bių pavyzdžius, kurie įamžina Syti 
pelno liko $84.50. 7“ ‘ . J — ------ ” .........
dovanas, tortus ir darbą pirmi- jam 
ninkė visiems pareiškė širdingą Viešpats, 
padėką.

Nutarta tuojau pasiųsti į 
BALF centrą $50.00, taipgi pa-! 
skirta $10.00 -iš iždo dėl pa-' 
siuntimo paketėlių i* 
tremtiniams, kuriems skubiai vių kolonija jau 
yra reikalinga pagelba. i kai turi progos

Bendro šalpos skyriaus vai- lietuviškų dainelių 
dyba nuoširdžiai kviečia visus mų. Kai kas gal ir abejojo, kad 

išios kolonijos lietuvius ir lietu- šis Melodijos pusvalandis galė- 
vaites prisirašyti prie šio aky- tų finansiniai išsilaikyti, tačiau 
riaus nariais-rėms, sumokant tų dviejų jaunuolių pasiryži- 
$1.00 į metus. j mas jau suteikė, progos pasi-

II Aštuonių dienų maldos išpra- 
atsivertimams prasidėjo 

Už aukas, jo atmintį. Amžinąjį atilsį tegu antradienį, sausio 18 d. Per vi- 
suteikia gailestingasis sas 8 dienas maldos bus viešai 

kalbamos per šv. Mišias 12 v. 
dieną.

Apsilankydamas Holy Redee
mer kapinėse, pastebėjau, kad 
a. a. Elžbietos Mendelienės ka
pas jau apsodintas vijoklėmis 
ir akmeninis antkapis pažymi 
jos palaidojimo vietą. Sausio 
19 d. suėjo du mėnesiai, kaip 
Mendelių mamytė buvo pa
šaukta amžinybėn.

Ievai Ratkevičienei padaryta 
akių operacija. Ligonė sveiks-! 
te. ______ _  . _______ I

Lietuvių Radio Valandos 
Metinė

Dėka Alberto Juškevičiaus ir 
dviems Juozo Ruzgos Baltimorės lietu- 

metai laiko 
pasiklausyti 
ir praneši-

SKUBIU
i

ė




