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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.
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DemagoginiuoK kailiniuos 
Betrūksta

' Stato ir griauna
Argi nebesupranta?

Besisielojantieji Lietuvos lais
vės kova tautiečiai, skaitydami 
“Naujienas”, dažnai gal kraipė 
pečiais ir nebesusigaudo kui 
tas dienraštis spausdinamas: 
Tarybų Lietuvoj ar Amerikoj? 
Nuolat “Naujienų” puslapiuos! 
talpinami iš Pietų Amerikon 
reportažai, parašyti tūlo, de
magoginiais kailiniais apsivil- 
kusio, J. Lazdausko - Toliušic 
(žiūr. “Naujienų” Nr. 261 — 
“Urugvajaus lietuvių darbai ii 
dienos”, Nr. 7, iš šių metų — 
vėl tuo pačiu pavadinimu ii 
kituose), kurie persunkti dide
le pagieža ir nešvankiais, dis
kredituojančiais išsireiškimai! 
prieš mūsų oficialų asmenį Lie
tuvos Pasiuntinį Pietų Ameri
kai Dr. K. Graužinį ir Pasiun
tinybės Kultūros Atstovą Kazį 
Čibirą - Verax.

Čia, pastabose, tų straipsniu 
turinio nenagrinėsime, tik pri
minsime kokie nekultūrigi žo 
džiai straipsniuose vartojami: 
kiaulės, žiopliai, begėdžiai ir k

Iš tokių žodžių aiškiai mato
si, kad tie, išėjusio iš lygsva
ros žmogaus pagiežingi žodžia 
— yra ne kas kita, kaip asme
niškumai. O, vis dėlto, “Nau
jienų” Redaktorius randa gali
mu tokias pamazgas perpilti 
per savo redaguojamo dienraš
čio skiltis...

Nepriklausomos Lietuvos Pa
siuntinybės yra pripažįstamo! 
visoj eilėj demokratiniu kraš» 
tų/Betruksiu/ loaX^W»jfeųp 
Redaktorius, “bimbinikiškuoeė” 
sluoksniuose, susirastų dar ko
kį vieną arba du tokius dema
gogus, kurie pradėtų pilti pa
mazgas ir ant kituose kraštuo
se akredituotų mūsų diplomati
nių, tuomet jau šimtaprocenti
niai būtų pasitarnauta Mas
kvai, nors ji ir dabar iš džiaug
smo rankas trina, 
dažnus “perlus” 
puslapiuose...

skaitydama 
“Naujienų’’ 

f

Ir, iš tikrųjų, tenka tik ste
bėtis “Naujienų” Redaktoriam 
taktika, kuris, šiaip — atrodo 
nuoširdžiai sielojasi Lietuvos 
laisvinimo reikalais, dažnai de
da savo garbingą parašą po į- 
vairiais 
durnais, 
pan. Gi 
tų taip,
ma, kita — griaunama, 
tai nebūtų liūdnas vaizdas, pa
sakytume, kaip žemaičiai sako: 
“Vakų (vaikų) darbs”...

Tik jie mėgsta statyti smėlic 
pilaites ir vėl jas griauti...

tuo reikalu memoran- 
pro memorijomis ii 

šiame atvejuje — išei- 
kad viena ranka stato- 
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Vatikanas — “Observa- 
torio Romano” patalpino 
Šv. Tėvo laišką, kuriame 
ūs ragina įsileisti daugiau 
tremtinių, ypač ištremtų 
kunigu.

Šv. Tėvas laiškas buvo 
atkreiptas į Cincinnati 
Arkivyskupą John T. Mc- 
Nicholas ir National Ca- 
tholic Welfare Conf. pir
mininką, kuriame jis nu
rodo, kad Amerikos dva
siški ja rodo ypatingą nuo
širdumą Europos tremti
niams. Ji turėtų dar kiek 
pasidarbuoti, kad Jung. 
Valstybių durys būtų ati
darytos plačiau tremti
niams.

tautinio tribunolo 8 me
tams kalėjimo ir taipgi 
sumažino piniginę baus
mę iki 30,000 markių 
($9,000).

Vokiečių teismas iš
sprendė, kad von Papen, 
buvęs gabus diplomatas ir 
tarptautinė figūra, nebu
vo toks jau didelis nusi
kaltėlis. Jį pripažtoo tik 
antros nacizmo kategori
jos nusikaltėlių. Taigi 
teismas nutarė jam grą
žinti beveik visa 1947 m. 
konfiskuota jo turtą, kurį 
jis turėjo Britų ir Pran
cūzų zonose.

Tel. SOuth Boston 8*2680 SLX CENTS.

Ragina Būti Pasiruošusiem Ko
vai Už Laisvę Prieš Komunizmą
Stiprinti militarę ir ekonominę galią

Washington, D. C. — į sąjungą su Vakarine Eu- 
Valstybės sekret orius ropa. 
Dean Acheson turėjo pir-i 
mą spaudos konferenciją, * nai sutinka su Prezidento 
kaipo Jung. Valstybių už-. Trumano pareiškimu, kad 
sienio politikos viršinin-į “mes esame įsitikinę, kad 
kas Prezidento Trumano mes geriausiai galime pri

sidėti taikos palaikymui 
susidėdami su kitomis 
tautomis ir iš anksto aiš- 

i kiai įrodydami, kad bet 
ikoks ginkluotas puolimas

Sekretorius Acheson pil-

• v 
irE. Vyskupas V. Brizgys, neseniai atvykęs 

tremties į Jung. Valstybes ir čia lanko lietuviškas pa 
ra pi jas, nuo sausio 22 d. 1949 m. pradėjo lankyti N. 
Anglijos lietuvių parapijas.

J. Ekscelencija šį sekmadienį, sausio 30 d. at
vyksta į Lawrence, Mass. ir čia ap’ar.kys Šv. Pran
ciškaus lietuvių parapiją, kurios klebonu yra kun. Pr. I - -- ■ --- — — .....

• — ■—.— —.— y-------------------£-•— y —— —— i

numatytą liet, parapijų vizitavimo maršrutą lankysis; 
šiose N. A. liet, parapijose: vasario 3 d.— T
L I.; vasario 4 d. — Nonvood, Mass.; vasario 6 d. — 
Srockton, Mass.; vasario 13 d. — So. Boston ir Cam
bridge, Mass.; vasario 15 d. — Athol, Mass.; vasario
6 d. — Worcester, Mass.; vasario 17 d.

Teisėjas įspėja nudoniįjy
advokatę

New York —a Kaip žmo- 
na, Federaliame apskri
tos teisme yra teisiami 
denuolika komunistų va
lų. Jie kaltinami sąmoks- 
u mokyti ir kurstyti nu- 
zersti šio krašto vyriau-ciskaus lietuvių parapiją, kurios klebonu yra kun. Pr. ._

M. Juras, LDS Centro pirmininkas; iš čia toliau pagal. .. , . .
r i Kaltinamieji komunistų

Providence" lvadai geriau-
sius advokatus, kurie da
bar stengiasi visokiais 
būdais trukdyti ir vilkinti 
teismo eigą. Komunistų 
advokatai........................ ta-Westfield,

d. — Rochester, N. Y. IŠ N. Anglijos pyksta šų net. 
parapijų vizitais į Ohio ir Mich. valstijas.

Sveikiname mūsų labai laukiamą svečią, Jo Eks
celenciją Vyskupą V. Brizgi, lankantį N. Angliją.

Kinijos Komunistai Reikalauja
Išduoti Jiems Chiang'ą

Austnioie randasi dar 
544,552 tremtiniai

Viena — Vidaus reikalų 
ministerija praneša, kad 
Austrijos teritorijoj ran
dasi dar 544,552 tremti
niai. Iš to skaičiaus 366,- 
368 vokiškai kalbantieji iš 
pietrytinės Europos, 119,- 
989 ik kitų kraštų, daugu
moje rytinės Europos. 40,- 
650 vokiškai kalbančiųjų 
vra iš Vokietijos ir 17,278 
žydai.

Nuo pastarojo karo pa
liaubų iki šiolei iš Austri
jos yra išvykę į kitus 
kraštus 907,109 tremti
niai. Vien tik 1948 m. iš-

vadovybėje.
Sekretorius Acheson pa

reiškė, kad Jung. Valsty
bės turi duoti militarės iri 
ekonominės galios naujus;” °:------ ----------
rezervus pasauliui kovai i a remtas galinga jc- 
už laisvę prieš, kaip jis 
pavadino, “reakcionieriš
ką” komunizmą.

Jis sakė, kad galima 
gauti “labai didelį” priva- 
tiško kapitalo rezervuarą 
finansavimui Prezidento 
Trumano naujos progra
mos, kad pakelti atsiliku
sių kraštų pasaulyj gy
venimo standartą. Tačiau 
kraštai, kurie nori gauti 
tokią pagalbą, turi suda
ryti “patraukiančias” są
lygas privačiam invest- 
mentui.

Šalto karo militariame 
fronte Dean Acheson už- 
gyrė buvusio valstybės 
sekretoriaus Marshall’o ir 
jo pagelbininko Lovett

ga”.

Komunistai Superka U. S
Žemėlapius

New Yorkas — Oficia
liai užsiregistravusi So
vietų Rusijos propagan
dos agentūra dabar dide
liais kiekiais superka stra
teginius Jungtinių Ameri
kos Valstybių vietų žemė
lapius. Agentūra sakosi, 
kad tokį įsakymą gavusi 
iš viešojo Maskvos knygy
no.

Seniau Maskvos vieša
jam knygynui tokie Jung. 
Amerikos Valstybių že
mėlapiai buvo nereikalin
gi. Jų prireikė tik dabar,

. Jduo Uapoa. 1 pUnus sudaryti militarf ir labai dideliais kiekiais-

Čia pat norisi paklausti: 
“Argi jau nebesuprantama, 
kad tokie demagoginiai raši
niai, persunkti pagieža ir ne
kultūringais išsireiškimais, tė
ra tik grynų gryniausia asme
niško pykčio intencijų bazė?”

Juk turint pagrindą ir norint 
ką nors pakritikuoti nors ir iš 
oficialių asmenų —- yra tam ir 
būdas: kultūringas, paremtas 
faktais ir pan. Juk demokrati-

Nanking, Kinija — Pre
zidento pareigas einąs Li 
Tsung-jen ir jo valdžia 
bando surasti kelią į tai
ką su komunistais, kad 
užbaigti civilį karą. Ta
čiau komunistai, pamatę 
Nankingo valdžios nuolai
dumą, reikalauja, kad ji 
besąlyginiai pasiduotų.

Komunistai reikalauja, 
kad Nankingo valdžia iš
duotų jiem gen. Chiang 
Kai-shek ir jo pagelbinin- 
kus, kaipo “karo krimina
listus”. Vienu žodžiu jie 
reikalauja visą valdžią a- 
tiduoti komunistams, o jie 
jau sugebės pravesti ko
munistų teroristinę prog-

ramą, būtent, suvaldyti 
komunistų opoziciją.

Nori nupiginti kelionę 
lėktuvais dvasiškiams

United Air Lines pla
nuoja įteikti prašymą Ci
vil Aeronautics Board’ui, 
kad leistų sumažinti tikie
tų kainas lėktuvais dva
siškiams.

Kompanija planuoja pa
siūlyti sumažinti 25 nuo
šimčiu.

tieji teisėjas (jurors) yra 
parenkami tik iš turtin
gųjų klasės, o darbinin
kai, ypač negrai ir žydai 
visai nepriimami. Taigi 
jie išgavo teisėjo leidimą 
kviesti prisaikintuosius 
teisėjus ir kitus liudinin
kais. Jie nori įrodyti, kad 
yra diskriminacija ir to
dėl kaltinimo aktas yra 
neteisėtas.

Teisėjas Medina, pasi
klausęs minėtų liudininkų 
pareiškimų (jų buvo net 
14), kurie pasakė, kad ne
buvo šališkumo, įspėjo ir 
davė suprasti, kad jis su
stabdys daugiau prisai- 
kintųjų teisėjų šaukimą.

Von Papen Išlaisvintas
Frankfort, Vokietija — 

Vokiečių teismas išlaisvi
no Franz von Papen, ku
ris buvo nuteistas tarp-

Rusija Ruošiasi
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niai kraštai — specialiai turi 
opozicinius vadus: Anglija — 
Churchilį, Kanada — Drew, 
JAV — net visą opozicinę Res
publikonų partiją, bet iš jų 
niekas gi nesisvaido tokiais 
“kultūringais deimančiukais”, 
kaip: kiaulės, žiopliai, begėdžiai 
ir pan.

Šias savo pastabas norėtųsi 
baigti amžinos atminties Di
džiojo mūsų Dainiaus Maironio 
žodžiais:
“Apsaugok, Viešpatie, nuo 

priešo,
Kursai patamsiais duobę knisa, 
Nuo to, kursai ant kelio viešo 
Purvais apdrabsto žmogų visą! 
Bet aš bijau ir tų draugų, 
Kuriems nelaužė nieks ragų; 
Kurie perdaug akyvai mano, 
Kitus, ne savo ožį gano.”

Pr. Al.

Londonas — Gregory 
Tokaef, rusas tremtinis, 
kuris sakosi esąs Sovietų 
štabo leitenantas pulki
ninkas Berlyne, pareiškė, 
kad Rusija smarkiai ruo
šiasi karui.

Jis taip pat pasakė, kal
bėdamas Britų Institute, 
kuris studijuoja tarptau
tines problemas.

Gregory Tokaef pabėgo 
iš Rusijos zonos, Berlyno, 
pereitą rugpiūčio mėn. ir 
apsistojo Anglijoj. Tačiau 
jis ir Britų užsienio ofi
sas nesako kaip jis galėjo 
pabėgti iš Rusijos zonos.

Kiekvienam Išpota po $283

d. 1947 metų Austrija yra 
išleidusi tremtiniams šelp
ti 152,633,946 šilingus. 
IRO Amerikoje tam rei
kalui yra suteikusi 19,- 
000,000 dolerių.

Jungtinės Tauta Pasitari
muose su Jung. Valsty-

DCiInj

Lake Success, N. Y. — 
Trygve Lie, Jung. Tautų 
generalis sekretorius, pra
neša, kad J. T. ekonomis
tai pradėjo pasitarimus 
dėl teikimo pagalbos atsi- 
likusiems kraštams pagal 
Prezidento Trumano prog
ramą.

Trygvie Lie supratęs, 
kad Prezidentas pažadė
jęs vykdyti savo progra
mą per pasaulio organiza
ciją “kada tik bus prak
tiška”.

Neklausė Radaro įspėjimo

BEVIN LAIMĖJO PASITIKĖJI 
MĄ IZRAELIO VALSTYBES 

KLAUSIMU

patiektą biudžetą 1949-50 
metams 41.9 bilijonų dole
rių, finansininkai apskai
čiavo, kad, visas tas išlai
das padalijus ant Jung. 
Am. Valstybių gyventojų, 
kiekvienam vyrui ir mote
riai, jaunam ar senam, iš
eitų po $283, skaitant 148 
milijonus Jung. Valst. gy
ventojų. i

Saitas karas tebeina

New York — Tyrinėjant 
dviejų laivų susimušimą 
New Jersey 
sausio 19 d., kur dvylika 
žmonių neteko gyvybių, 
pakrantės sargybos kari
ninkas, navigatorius ant 
Eastwind ledlaužio prisi
pažino, kad jis ignoravęs 
radaro įspėjimą.

Jis sakęs, kad kito laivo 
pozicijos pakeitimas nepa
keitė radaro ženklų. Tai 
jis ir abejojęs, kad tai ra
daro įspėjimas.

Londonas, sausio 27 — 
Kaip jau žinoma, Anglijos 
Darbo partija, kuri yra 
pozicijoje ir sudaro val
džią, yra smarkiai opozi
cijos, ypač konservatorių 
partijos plakama. Šiuo 
metu opozicija puolė ir 
griežtai kritikavo užsie
nio sekretorių Ernest Be- 
vin’ą už Palestinos prob
lemas.

Ernest Bevin, užsienio 
sekretorius, apgynė savo 
poziciją parlamente ir ga
vo jo pasitikėjimą. Bal
suojant Izraelio klausimu, 
balsai šiaip pasidalino: 
283 prieš 193 balsus. Pa
žymėtina, kad Darbo Par
tijos 50 narių nedalyvavo 
balsavime.

Anglija kol kas nepri
pažino Izraelio valstybės.

Bevin pareiškė, kad kaip 
tik abi pusės — arabai ir 
žydai padarys taiką, tai ir 
Izraelis gaus pripažinimą. 
Tačiau tas pripažinimas 
visai nelies Izraelio sienų. 
Jos pasiliks taip, kaio 
Jungtinės Tautos nustat?.

Buvęs Teisėjas Gavo 15 
Mėty Kalėjimo

Newark, N. J.—P. James 
Pellecchia, 39, buvęs poli
cijos teisėjas, nuteistas 
kalėjiman nuo 10 iki 15 
metų už išeikvojimą dau
giau kaip $500,000 iš jo 
tėvo bankos.

Pellecchia pats prisipa
žinęs, kad jis išeikvojęs 
$657,000 gembleriavimo 
nuostolių padengimui.

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

Salėm, Mass. Brookline, Mass.

Washington — Priėmus 
kongresui Prez. Trumano

Berlynas — Gen. Lucius 
D. Clay, Jung. Valstybių 
militaris gubernatorius 
Vokietijai, sakė, kad nėra 
jokių įrodymų, kad Rusi
ja būtų sustabdžiusi “šal
tąją karą”, kurį ji yra 
pradėjusį.

Mirė soortininkis Bradtev■ VII w ■ RlllrRIM W Wvw ■

Worcester, Mass.—Sau
sio 26 d. mirė savo na
muose Hugh F. Bradley, 
63, buvęs įžymus sporti
ninkas ir žaidęs su CIeve
land Indians ir Boston 
Red Sox.

šeštadienį, sausio 29 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 30 d., 9 vai. rytą iš WVOM sto
ties ;— 1600 kilocycles, Brookline, Mass., išgirsime 
taip pat dainų, muzikos kurinių, sveikinimų ir kalbą.

Kalbės kun. Pranas Bulovas, MIC., iš Marianapo- 
lio Kolegijos, Thompson, Conn.

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

LITHUANIAN RADIO HOUR
Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood 7-1449
366 W. Broadvvay So. Boston 27, Maas.
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PRAKALBOS
Judamieji Paveikslai 

įvyks sekmadienį, sausio- 
January 30, 1949, 2:30 v. 
po pietų, Nekalto Pras. 
liet, parapijos svetainėje, 
432 VVir.dsor St., Cambrid
ge. Mass.

Šias prakalbas ir “mo- 
vieš“ rengia LDS Akcijos 
Komisija ir LDS 8 kuopa.

Kalbės kun. Jonas Ber
natonis, LDS Akcijos Ko
misijos pirmininkas, p. 
Stasys Lūšys, neseniai at
vykęs iš tremties, ir kiti.

Jokios įžangos mokesnio 
nebus. Rengėjai.

/

Jo Prakilnybė Prelatas Jonas Ambotas
Šiomis dienomis J. P. Prelatas Jonas Ambotas, 

Švč. Trejybės lietuvių par. klebonas, Hartford, Conn., 
šventė savo 80 metų amžiaus sukaktį. Garbingojo va
do sukaktis buvo iškilmingai atžymėta pamaldomis 
ir šauniu bankietu sekmadienį, sausio 23 d. š. m. Da
lyvavo ir J. E. vyskupas V. Brizgys.

J. Prakilnybė Prelatas Jonas Ambotas yra Švč. 
Trejybės lietuvių parapijos klebonu nuo 1912 m. Jis 
yra LDS Garbės narys ir nuoširdus “Darbininko” rė
mėjas. Sveikiname Jo Prakilnybę ir prašome Aukš
čiausiojo jam stiprios sveikatos.

ria, vyksta pas: Wm. L. 
Gatz, Paragould, Ark.

Gražulis, Pijus, vyksta 
pas: Peter Gražulis, Cher- 
ry Vailey, Mass.

Vabalaitis, Kazys, vyks
ta pas: Anthony Lazdaus- 
kas, Cicero 50, III.

Atvykstančius pasitiks 
BALF’o ir Konsulato at
stovai.

BALF Imigracijos
Komitetas.

tuoja Anglijoje

DABBINIHgAą
I

1
LDS Kuopų ir Narių Dėmesiui
Šv. Juozapo Švenčių Paminėjimai

ATVYKSTA NAUJU
TREMTINIŲ

f

1949 m. sausio 19 d. iš-j Jurkūnas, Teofilius, 
plaukė iš Hamburgo uos-įvyksta pas: Stanley Jur- 
to Vokietijoje laivas SS j kūnas, Chicago, III. 
MARINE SHARK, kuris! Krakauskas, Bronius, 
laukiamas New York uos-į vyksta pas: Anthony Žie- 
te apie pirmadienį sausio|mys, Rochester, N. Y.
31 d. Šiuo laivu atplaukia Kurnevičius, Andriejus, 
šie lietuviai: _ Ema, Helena, Renata,

Jeanette Pe-
šie lietuviai:

Antanaitis, Jonas, Ona,!vyksta pas: 
Algis— vyksta pas: Stan-raies, Riverside, Calif.

Kuzmickis. Vaclovas, 
j Valeria, Algimantas, vyk- 

Augaitis, Juozas ir Ma- sta pas: 
ria, vyksta pas: Mike Waterbury 28, Conn. 
Stulginskis. Waukegan.
III. pas: Adelę Maurutis, Wa-

Ausiejienė, Elena ir Sau-;terbury, Cpnn.
lutis, vyksta pas: p. Moni- Levanas, Vladas, Sta- 
ką Jankauskienę, Anso-;nislawa, Felicia - Valeria, 
nia. Conn. Aldona - Stanislava, vyk-

Baliutavičius, Frankąsta pas: Charles Matuliū- 
vyksta pas: Julius Avižie-inas, Waterbury, Conn. 
nis, Rochester, N. Y. ■ Maurutis, Bronislavas, 

Blažys, Jonas, vyksta ! Gražvyda, Balys - Jonas, 
pas: Kastas Dcmikis, New;vyksta pas: Mrs. Adele 
Britian, Conn. ! Maurutis, Waterbury, Ct.

Briedis, Juozas, vyksta Mogenis, Kazys. Maria, 
pas: Anthony Butrin, Ro-įAldona, Algimantas, vyk- 
chester 5, N. Y. sta pas:

Čerekas, • Nikodemas, kis, East St. Louis, III. 
Jane, Algimantas, vyksta Sadauskaitė, 
pas: John Bortweck, vyksta pas:
Stamford, Conn. į Bakšys, St. Georgc’s Pa-

Dailydė, Vytautas, Joa-įrish, Rochester, 5, N. Y.
na. vyksta pas: Juozas! Širvinskas, Bronė, vyks- 
Zubkus, Chicago 29, III. rta pas: Peter Paliulis, Los 

Diljonas, Antanas, vyk- Angeles 4, Calif.
sta pas: Charles M. Shim- Truškauskas, Juozas, E- 
kus. Hartford, Conn. i’

Grigalavičius, Antanas/ 
Marta, Gražina, ir Algi-į 
mantas, vyksta pas: John; 
Mažeika, Chicago. III.

Jančys. Aloizas, vyksta uao. *
pas: Waltcr PetronisjAnsonia, Conn.
Rush, N. Y. Šeštokas, Vytautas, Ma-

ley Seakus. Waterbury, 
Conn.

John Vingress,

Lapenas, Zofia. vyksta

British Art Council 
kvietimu tremtyje gyveną 
Lietuvos Operos solistai: 
Antanina Dambrauskaitė 
(sopranas), E. Kalvaitytė 
(mezzosopranas) ir Ipoli
tas Nauragis (bosas) at
vyko iš Vokietijos į Ang
liją, kur dviejų mėnesių 
laikotarpy dainuos Lon
done ir kituose Anglijos 
miestuose sutartus pen
kiolika koncertų. Su jais 
kartu vyksta kompozito
rius Vladas Jaktibėnas, 
kaip akompaniatorius ir 
grupės vadovas, o taip pat 
ir dainininkas Stasys Ba
ranauskas (tenoras).

Šių anglų visuomenei 
skirtų koncertų programą 
sudarys operų arijos ir į- 
vairūs operiniai 
liai (duetai, trio 
teta).

D. Britanijos 
Tarybos rūpesčiu šios žy
mios lietuvių dainininkų 
grupės koncertai yra or
ganizuojami ir mūsų 
tiečiams, dirbantiems 
glijoj, — įvairiose jų 
boviečių vietose.

Jo Prakilnybe Prelatas Dr. K. Urbonavičius
Šiomis dienomis labai kukliai šventė savo 75 me

tų amžiaus sukaktį mūsų šefas, LDS organizacijos 
Garbės narys, J. P. Prelatas Dr. Kazimieras Urbona
vičius. Vasario 7 d. š. m. Garbingasis Vadas švęs 52 
metų savo kunigavimo sukaktį. Prelatas Dr. Urbona
vičius yra žinomas kaipo įžymus literatas ir poetas 
ne tik mūsų išeivijoje, bet ir visoje mūsų tautoje. Jis 
savo auksine plunksna — savo raštais puošia kiek
vieno “Darbininko” numerį. Tai nepalaužiamos ener
gijos ir didelio pasišventimo asmenybė.

Sveikiname mūsų šefą, Prel. Dr. Kazimierą Urbo
navičių ir prašome Aukščiausiojo jį laikyti ilgiau- 
sius nnetuą, geriausioje sveikatoje. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARY 
BA PASVEIKINO 
H. S. TRUMANĄ

John Keseraus-

Valeria, 
kun. John

i Iena, Irena, Elena, vyksta 
pas: Stanley Tiknis, Los 

į Angeles 16, Calif.
židžiūnas, Vladas, Ma- 

; ria, Rimantas, vyksta 
oas: Joseph Radzevičius,

ansamb- 
ir kvar-

Lietuvių

tau- 
An- 
dar-

Maskva sudarė raudonųjų 
kraštų blok)

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-

Ig
* jai išlaidų, siuntinėjimui, paraginimų, nuoširdžiai✓
lI

visus LDS narius ir “Darbininko” skaitytojus 
prašome kuoskubiausiai atsilyginti už 1949 metų 
“Darbininko” prenumeratą.

“Darbininko” Administracija.
9.

Maskva, Kusi ja — Šio
mis dienomis pranešė, kad 
Rusija, Bulgarija, Vengri
ja, Lenkija, Rumunija ir 
Čekoslovakija sudarė taip 
vadinamą savitarpinės e- 
konominės pagalbos tary
bą. Tokia taryba Rusijai 
visai nereikalinga, nes ji 
ir taip naudojasi visų pa
vergtų kraštų turtu. Bet 
tai padaryta, kad parody
ti Jung. Valstybėms, An
glijai ir kitoms demokra
tinėms valstybėms, kad ir 
“mes esame vieningi”. Ta
čiau tas vieningumas pa
silaiko tik kardu.

Areštavo 41 Komunistę 
Graikijoje

Athcns, Graikija — Po
licija areštavo 35 vyrus ir 
6 moteris, ir jie visi kal
tinami priklausymu ko
munistų požemio organi
zacijai, kuri sąmokslinin
ką vo nužudyti įžymes
niuosius Graikijos val
džios vyrus.

Inauguracij o s proga 
ALT Sekretoriatas pa
siuntė USA prezidentui 
Harry S. Trumanui tele
gramą, perduodamas A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
nuoširdžiausius sveikini
mus ir linkėjimus jam 
sveikatos, o jo adminis
tracijai geriausios sėk
mės. Telegramoje įverti
nama jo reiškiamos sim
patijos Sovietų diktatorių 
pavergtoms Europos tau
toms ir tas faktas, kad 
prez. Trumanas tebepri- 
pažįsta Lietuvos Nepri
klausomybę. Kartu pa
reiškiama viltis, kad jisai 
savo prezidentavimo me
tu ras galima panaudoti 
savo didžiulę jėgą ir įtaką 
padėti atgauti mūsų tėvų 
kraštui laisvę.

Telegramos angliškas 
tekstas yra toks:
Hon Harry S. Truman 
President of USA 
White House 
Washington. D. C.

9

“On your inauguration 
President of United Statės 
Lithuanian American Council 
serais its warmest congratula- 
tions. We deeply appreciate 
your sympathy for the peoples 
of Europe subjugated by the 
totalitarian Russian dietator- 
ship, and your continued rc- 
cognition of Lithuania's inde- 

■ pedence. Hoping that during 
the forthcoming term of your 
presidency you will find it pos- 

. sible to ūse the great power 
, and influence of your office to 

help in restoration of freedom 
. to the land of our ancestors, 
’ we express our sincerest

as

wishes for your health and the 
success of your administra- 
tion.”

ALT Sekretoriatas.

PAGALBA TREMTINIAMS

Gruodžio 18 d. BALF Cent
ras gavo malonų laišką iš ge
radario Jono F. Baltrušaičio. 
266 Seigel St., Brooklyn 6. N. 
Y. Laiške rašo:

Sveikinu visus lietuvius ir 
pasiunčiu dideliam reikalui, 
BALF, keletą dolerių, kuriuos, 
kaip'darbo žmogus, esu uždir
bęs savo penkiais pirštais. Nors 
esu seno amžiaus, bet duoną 
užsidirbu ir mano širdis pa
jaučia nukentėjusiems nuo ne
dorų žmonių”.

Jei -tokių žmonių su tokia 
jautria širdimi J<uri tiek giliai 
atjaučią vargstančiuosius trem
tinius, būtų daug, tai tremti
nių vargai tikrai sumažėtų. 
Mielas skaitytojau! Ar atlikai 
savo pareigą? Ar savo dovaną 
tremtiniui gelbėti jau atsiuntei 
BALF Centrui? Pasek gerą pa
vyzdį ir auką siųsk tuoj pat, 
adresuodamas: United Lithua
nian Relief Fund of America, 

, Ine., 105 Grand St., Brooklyn 
11, New York.

ŠILTAS GRAŽUS 
RUDENĖLIS

Šiltas gražus rudenėlis 
Oi dra—dra, dra, 
Platus kelias vieškelėlis 
Oi dra—dra, dra.

Bėkit, bėkit rekrūtukai, oi... 
Sugananti jau liuosukai, oi.

Vieni rengias į veseię, oi.. 
Kiti eina į karelę, oi...

Ir ištraukė tau liuosuką, oi. 
Ir tą mažą uumeruką, oi...

Jaučiant gyvą reikalą pagyvinti LDS kuopų ir 
narių veikimą ir kad plėstųsi katalikiškoji spauda be
dievybei ir komunizmui atremti, LDS N. A. Apskri
ties suvažiavusieji atstovai nutarė, kad visose lietu
vių kolonijose šiais metais kovo mėnesyje būtų ap
vaikščiojama šv. Juozapo, mūsų organizacijos globė
jo, šventė, o trečią sekmadienį po Velykų, Šv. Juoza
po, Visuotinės Bažnyčios Patrono šventėje, būtų pa
minėta pačios mūsų organizacijos ir bendrai darbi
ninkijos šventė apskrityse bei didesnėse kolonijose.

Šį nutarimą entuziastiškai užgyrė ir LDS Centro 
Valdyba.

į PROGRAMA:
Kad tinkamiau pasiruošus šioms šventėms bei jos 

jiamiučjimams, buvo išrinkta komisija vadovauti ir 
kuopoms padėti pravesti atatinkamą programą kiek
vienoje kolonijoje.

Žinoma, kad įvairių kolonijų vietinės aplinkybės 
ne visur vienodai leis šias šventes apvaikščioti. Todėl 
svarbu, kad kuopos susirinkimas išrinktų tam tikrą 
komisiją, kuriai būtų pavesta, pasitariant su vietiniu 
klebonu ir su jo pritarimu bei užgyrimu suruošti baž
nyčioje pamaldas ir svetainėje programėlę..

ŠV. JUOZAPO DIENOJE
Siūlome sekmadieniui, kovo 20 d. paminėjimui 

Šv. Juozapo, mūsų organizacijos globėjo, šventes se
kančią programą:

Iš ryte visi LDS nariai išklauso šv. Mišias ir 
bendrai, “in corpore”, priima Šv. Komuniją in
tencija, kad katalikiška spauda stiprėtų ir plės- 
tųsi;
Po piet ar vakare, suruošti kalbų ir muzikos 
programą ir, kur įmanoma, su užkandžiais. Pro
gramai pravesti kviesti vietinius kunigus: kle
boną ir vikarus, su kalbomis ir vieną kitą pro
fesionalą arba tremtinį pakalbėti. Kiekvienoje 
kolonijoje yra talentingų solistų bei muzikan
tų, kurie maloniai sutiks -išpildyti muzikalinę 
programos dalį.

DARBININKIJOS ŠVENTĖ:
LDS Apskričių vadovybėje bei didesnėse koloni

jose trečią sekmadienį po Velykų, būtent, geg. 8 d., į- 
vyks iškilmingesnis šv. Juozapo, Visuotinės Bažny
čios Patrono bei mūsų organizacijos ir darbininkijos 
globėjo šventės paminėjimas. Tą,.dienątaip pat bus 
laikomos pamaldos bažnyčiose intencija išprašyti 
“Krikščioniško Santykio Tarp Darbdavių ir Darbinin
kų”.

Po piet ar vakare galima suruošti konferencijas, 
debatus, paskaitas, diskusijas, liečiančias darbininki
jos klausimą.

PARAGINIMAS:
Pavedame kiekvienai kuopai bei apskričiui ap

svarstyti, išgarsinti ir gražiai įvykdinti šv. Juozapo 
šventes ir mūsų organizacijos globėjo dienos pami
nėjimus. Prašome kuopas per spaudą pranešti savo 
nutarimus bei pageidavimus, kad visose kolonijose su
judėtų LDS veikimas, kad viena kuopa paskatintų ki
tą ir kad mūsų globėjo šventė nepraeitų nepaminėta.

Esame pasiruošę visoms kuopoms padėti. 
Šv. Juozapo švenčių Paminėjimo Komisija: 
Kun. Jonas Bernatonis, S. Lūšys, V. Kudirka, V. 

Paulauskas, B. Jakutis, J. Baronas, J. Guzevičius, A. 
F. Kneižys ir A. Peldžius.

PRANEŠIMAS: “Darbininko” laikraščio Bendra
darbių Fondo ruošiamas piknikas įvyks sekmadienį, 
birželio 12 d., Palangoje, Lavvrence, Mass. Kviečiame 
visus iš anksto ruoštis dalyvauti iš visų kolonijų.
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3.

4.
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Jonas Gailius.

Tu ateini kai kada pas

Nes aš darau ne gera.Įdas, baltos, kaip paguoda, 
kurio noriu, bet darau pik
ta, ko nenoriu...

Šv. Povilas.

Vertė A. Maceina, mane ir kalbi, kaip sąži-
TRYSJŽANDARAI j^Rodos, apie save kalbi...

Tačiau pro tavo žodžiu

3

Apsiryjimas neina į sveikatą
Kinijos komunistai būk tai baigia užkariauti vi- ‘ 

są kraštą. Į nacionalistų pasiūlymus padaryti taiką 
atsako labai sunkiomis sąlygomis: sudaryti visoj Ki
nijoj komunistinę valdžią. Nacionalistams tokios są
lygos nepriimtinos, bet kas bedaryti? Kaip atsispirti 
komunistų antpuoliui? Vienintelė nacionalistu viltis 
— Amerikos pagelba — atpuola. Kodėl? Kiniečiai ne
bežino, kaip į tą klausimą atsakyti. Jie nesupranta, 
kaip Amerika gali apleisti ištikimą savo talkininkę 
Kinija, kuri pereito karo metu laikė prirakinusi kele
tą milijonų Japonijos kareivių ir tuomi atnešė Ame
rikai milžinišką pagalbą. Čia jau ne tik žemas nedė
kingumas, bet ir nedovanotina politinė klaida, nes jei 
komunistai užkariaus Kiniją ir įsibraus į Indiją, ir 
tuo būdu kontroliuos visą Aziją, kokia gi bus pačios 
A.merikos padėtis? Ar gi amerikiečiai dar nesupranta, 
kas yra komunizmas?

Viens amerikietis šitaip prasitarė vienam Kini
jos pareigūnui: “kodėl jūs kiniečiai nacijonalistai ne
galite susitarti su komunistais? Juk ir jūs ir jie esate 
tos pačios tautos žmonės”. Į tai kinietis liūdnai palin
gavo galva, tarsi kalbėtųsi su nepilnai subrendusiu 
mokiniu, ir tik tiek teatsakė: “Jūs amerikiečiai 
mėgstate daug kalbėti apie geležinę uždangą, bet ar 
nors per plauką jūs žinote ar nujaučiate, kas už jos 
darosi?” Kartus tai buvo atsakymas, bet vargu ame
rikietis pilnai jį suprato... Dėl tokios tai Amerikos 
pareigūnų nuotaikos ir vyksta baisi Kinijos tragedi
ja,, kurios, savo nelaimei, didžiuma amerikiečių taip 
ir nepajėgia suprasti...

Gi tragedija nebesulaikomai tebevyksta. Ne 
Mukdenas, bet Maskva ją žaidžią. Jos planai, jos fi
nansai, jos tvarkoma armija, kurią diriguoja jos ge
nerolai. Maskvai skubu Kiniją užkariauti, nes atei
nančiais metais jf planuoja Europą pribaigti, kur jos 
rūpesčiai ne tik nesibaigia, bet vis didėja. Nukąsta 
toks didelis kąsnis, kad jau nebesiduoda suvirškina
mas. Maskva atsirado didelio turtuolio padėty. Kartą 
viens sąmoninguolis, paklaustas, koks yra skirtumas 
tarp turčiaus ir vargšo, atsakė: vargšui rūpi, kada 
gaus valgyt, o turtuoliui rūpi, kada perdaug sočius 
pietus suvirškins. Tokį suvirškinimo rūpestį dabar 
Maskvai tenka pergyventi. Ar sėkmingai pergyvens? 
Nieks nesiima atspėti, bet visi žino, kad pilvo ligos 
pavojingos.

Papildęs apsiryjimą, Kremlius bando savo vidu
rius sutvarkyti. Dar pusė bėdos, kai iš vidurių atsi
rūgsta; daug bėdžiau, kai diegliai vidurius suspau
džia. O dieglių esama visuose šonuose. Apskaičiuoja
ma, kad visuose bolševikų okupuotuose kraštuose po
grindinio sąjūdžio dalyvių bei partizanų skaičius sie
kia milijono. Ukrainoj veikia 200,000 gerai organi
zuotų partizanų, Čekoslovakijoj 600,000, Lenkijoj ir 
Pabaltėj 110,000, Balkanuose 140,000, Suomijoje 
40,0000. Tų skaitlinių neįmanoma tiksliai patikrinti, 
nes partizanai veikia slaptai, bet tiek galima nuspėti,

Prancūziioj gyveno tur
tingas bajoras. Ilgai jis 
buvo vienos vrovinciiop 
prefektas, ir visi jį gerbė. 
Tik štai viena pa
sklido žinia, kad šis žmo
gus. nametes pasaulio 
garbę, istoio i trapistų or- 
deną, aštriausios regulos 
vienuolyną netoli Marsei- 
lle. Tai buvo tikrai nuos
tabu! Giminės stengėsi .jo 
neleisti, draugai bandė 
jau iš vienuo’yno išvilioti, 
bet viskas veltui.

“Aš negaliu!” — jis at
sakydavo. — “Argi jūs 
nematote prie vartų trijų 
žandarų, kurie manęs ne
išleidžia?” — “Trijų žan
darų? Niekas ten jų ne
mato!” — atsakydavo šie. 
— “Tik pažiūrėkit gerai, 
kas viršuje vartų parašy
ta: Mirtis! Teismas! Am
žinybė! Tai ir yra tie trys 
žandarai, kurie manęs ne
išleidžia. Aš pasiliksiu!” 

Tikrai ,tur būt nėra ge- 
‘ resnės pagalbos kovoje su 
1 gyvenimo priešais, kaip 
• ta, kurią parodo paskuti- 
! nis “Tikiu” sakinys: “Ti

kiu į amžinąjį gyvenimą”.
Vienas seno krikščionių 

antkapio parašas sako: 
“Jie nemirė, jie dabar tiki “Na ,na, tik pagalvok!”— 
pradeda gyventi”. Jei ir “ 
manvje būtų toks gyvas 
tikėjimas, tada kad ir ka
žin koki skausmai mane 
prislėgtu, žinosiu, jog jie 
nėra amžini, o dėl pasitai
kiusio džiaugsmo irgi ne-

visam tam vyriškai galė
siu pažvelgti į akis.
ik tikėsiu į amžinąjį gy

venimą.
Esi prislėgtas ligos, 

argi truks šis likimo ban
dymas? 30. 50. 60 metų? 
Tuk tai menkniekis, paly
ginus su amžinybe! Mums 
atrodo, kad 50 metų — 
baisiai ilgas laikas, o tai1 
dėl to, kad mes juose gy-į 
venam. Tuo tarpu šitie mas, pačios rankos 
metai, išmatuoti amžiny-1 
bės matu, vra visai trum
pučiukai. Įsivaizdink esąs 

; istorijos pamokoj po 500 
metų, taigi 2449 metais. 
Mokiniai mokosi apie Di
dįjį Karą. Vienas pasako
ja: “Didysis Karas truko 
nuo 1814 metų ligi 1818 
metų”. “Bet ką kalbi!” — 
sako mokytojas. “Visu 
šimtu metų vėliau!” — 
“Taip, taip! Aš tik šimt
mečius sumaišiau”, — at
sako mokinys ramiai. 
Šimtmetis šen arba ten — 
argi tai daug reiškia? Juk 
taip pasitaiko ir šiandie. 
Štai klausiame mokinį: 
“Kada ties Termonilais 
buvo mūšis?” — “Mūšis 
ties Termopilais buvo 8 
šimt. prieš Kristų!” —

rožės.
Sakytum, visas dangus 

leidžiasi ant žemės ir už
dengia visus žmogaus 
sielvartus ir ašaras.

Ir kai dangus pinasi su 
jeme, atrodo, kad žmo
gaus gyvenimas nešamas 
angelo sparnais iki žvaigž-

LV\ skraistę matau daugybę j džiu, iki pat Viešpaties 
~iei žemės keleiviu, regiu tokįįsosto...

painu žmogaus pasauli...

gus. keldamas ranką 
prieš savo artimą, pamir
šta. jog neseniai gilioje 
maldoje kalbėjo su savo 
sielos Viešpačiu —-------

1. MALDA
Ir kai narklundo skaus- 

susi- 
deda. kad iš sielos prasi
veržtu ugnies vyNčios.

Iš dangaus nraded«* hir- 
ti raudonos, kaip skaus
mas, mėlynos, kaip skun-

Tada ir žmogaus akys 
dvi švie

čiančios žvaigždės: jos ra
miai pažvelgia į dangų ir 
susidrėkina ašaromis.

O žmogaus širdis mel
džiasi :
— Mano Tėve, dėkoju 

Tau ne tik už džiaugsmą, 
ne tik už

Nejau iš tikrųjų žmo- pasidaro kaip

kad nebūtų tokio kvailo 
vaiko, kuris nepriimtų ši
tokio pasiūlymo. Bet štai 
žemės gyvenimo kovos, 
palygintos su amžinybės 
atlygiu, atrodo dar men
kesnės, kaip 
nučių prieš 
metų.

“Nelaisvė

nai, nesupranti — už ką, 
kodėl...

Tu nežinai-----------
nerimas iškraipė tave 

sutikusiojo veidą, ir jam, 
rodos, lengviau, nes mato, 
kaip krito ant tavęs jo 
pyktis.

Nerimas nepasotinamai 
geru žodžiu, nenuramina
mas paguoda: jis sotus 
nuolatiniu alkiu ,jis gyvas 
kito plakančia širdimi.

Bet argi nežinai, mano 
broli-----------

ir neramuolio viduie 
plaka gyva širdis, kuri il
gisi ramybės, kuri prašo 
Viešpatį palaimos nelai
mės valandą...

Pasilenk ir pakelk jį: jis 
niekad nepamirš tavo nu
sižeminimo...

3. AKMUO
Žmogus pasilenkia ir 

pakelia akmenį. Pakiloja

Aukštagirės Dvasia.

Kelionė apleidžiant tėvynę
KELIONES IŠVAKARĖSE

1944 metų spalio mėn. iš penktos dienos į 
šeštos naktį pradėjo traukti ištisos vokiečių 
sunkvežimių kolonos Vakarų link trečiosios 
rūšies vieškeliu, kuris ėjo netoli mūsų sody
bų. Visą naktį kelias bildėjo nuo motorų. 
Tą naktį gana ramiai miegojau. Tiesa, ma
šinų ūžesys nelabai liūliuojančiai veikė į ma
no nervus, bet kadangi buvau išvargęs nuo 
dienos įvairių rūpesčių, tai tas triukšmas ne
darė man perdaug didelio įspūdžio.

Pagalvokite, kiek paskutinėmis savaitė
mis, ypač paskutiniomis dienomis žmonės 
turėjo iškęsti! Rusų - vokiečių frontas jau 
virš du mėnesiu stovėjo mūsų pašonėje. Vo
kiečiai per tą laiką gaudydavo žmones po 
laukus, po trobesius ir sugautus varydavo 
apkasų kasti. Gyvenamos patalpos buvo re
kvizuotos ir vokiečių karių užimtos. Trobe
sių savininkai gyvendavo klėtyse bei dar
žinėse. Prekių būtinam vartojimui rinkoje 
visai nebuvo. Jokio prekybinio judėjimo. 
Spaudos — nei pauostyti nebuvo. Radio a- 
paratai buvo atimti, jeigu kas ir įstengė ko
kį išklerusį nuslėpti, tai tas pats savininkas 
tik retkarčiais tegalėdavo kokios daržinės 
kajnpc patyliai pasiklausyti. Žinoma, iš to

ž palaimą; už pil- rankoje, apžiūri, paskum 
nas saujas dovanų ir kie- numeta į šalį.
tos širdys dėkingos... _ Kam tu mėtaisi ant

Mano Tėve, dėkoju įg^o? — kalba žmogus.— 
Tau ir už* ašaras,* ir uz praeivis užklius koja, ^al 
kietą Kryžių, ir už Tavo sUsižeis ir nusikeiks. Tau 

irankį°’ kur™° vieta pašalėje...
Paskum ateina kitas 

žmogus, pasiima numestą 
j ir meta jį į veži

mą, kuriame guli daugyba 
akmenų.
— Bus geri pamatai na- 

sako. — Patvarūs,

tos širdys dėkingos...

v •

Kam tu mėtaisi ant

yra žmogus — mano arti
mas, šiurkštumą...
— Dėkoju Tau ne tik už akmenį 

saulę, ne tik už džiaugs
mingą dieną, bet ir už 
juodą bemiegę nakti, ir už 
sutemas mano sieloje, ir 
už rūsčias ašaras...

Ir žmogus parkrinta po 
saldžiu gvvenimo kryžiu
mi. kaip Viešpats pakeliui 
i Kalvariją.----------

2. NERIMAS
Bet vos žmogus išsitie-l

mui, ■ 
tvirti 

O tu man pasakoji ir, 
rodos, apie save kalbi, ta
čiau pro tavo žodžių 
skraistę matau daugybę 
žemės keleiviu-----------

i iškoliojo ma- 
šia, vos vieną tylią naktį ns; ~ tyį®jau Nieko ne
ramiai pasilsi, - jį Stu-.sak>au-. ka‘ kiekvienam 
mia nerimas, veja iš na- įtiktajam pasakojo, 

koks niekšas esu...
į — Kai jis susidūrė su 
‘sunkumais ir jam reikėjo 
gero bičiulio, — jis atėjo 
pas mane ir tarė: “Priete- 

, liau, gal padėsi man? Jie 
visi bijo rizikuoti...”
— Ir aš nuėjau paliudvti, 

kad jis geras mano pažįs
tamas ir gero vardo žmo
gus... kaip akmuo didelio 
pastato pamatams...

- .1 * ♦ * Ir vidų sutemos apkrin-į Neaprėpiamas žmogaus 
pasaulis.

Jo rankose ramybės ir 
kad tu dau- blykčioja akimis, klydinė- taikos įrankiai, nors daž- 

giau apsigausi, jei praga- ja veido brūkiais, klykia nai jis piktų žodžių vyly- 
sukepusiomis lūpomis.

Kraujas trokšta pagie- 
kad pogrindis prieš bolševikus gausiai ir plačiai vei- gyvenimo pabaigoj gali žos; akys ieško pasiklydu- 
kia. Visiems nuostabu ,kodėl bolševikai su tiekiu su- pasakyti: “Kristus mirė sios aukos; lūpos pasvei-

mobilizuotų divizijų iki šiol nepajėgė silpnos, begin- dėl manęs, tad kam man kiną, pabučiuoja ir išduo- 
klės Vokietijos ir Prancūzijos užkariauti. Tur būt bi- bijoti? Aš buvau Tavo, da
lo pajudėti kol dar nesuvirškino pavergtųjų kraštų. Viešpatie, kareivis ir štai į Mano broli, 
Vargu juos besuvirškins. Apsiryjimas niekam neina dabar grįžtu iš kovos at-(suskudusia širdimi parė- šimtą mokytojų, 
į sveikatą. K. gal pas Tave”.

penketas mi- 
šešiasdešimts

baigiasi, su
trupa plienas ir retežiai: 
mūsų gyvenimo abėcėlė 
jau perskaityta. Bet visas 
laikas nepajėgia perženg
ti vieno amžinybės taš
ko”. (Gunther).

Pagalvok tad 
rimtai apie mirtį, 
matysi, kaip būsi 
gas. Juk jeigu

I

kartais
ir pa- mų į gatves ir plėšo, kaip 

laimin- skudurą.
viskas

Aha, 5 šimt., pone mo- 
kytoiau. Aš tik sukei- 
čiau!” — Taip, jeigu jau 
galima šimtmečius sukeis
ti, tad ką kalbėti apie į argi nereikia pirmoj eilėj į vysta rožių žiedai — ne 
trumpą žmogaus gyveni-1rūpintis apie tą, kas ne-įtik raudoni, bet ir mėlyni, 
mą? j nyksta, — apie savo šie- ir balti, kaip numirusi pa-

nustosiu pusiausviros, nes Dabar pasvarstyk tokį,la? Vienas netikintis no- guoda.
atsitikimą. Vienas tėvas rėjo kartą pajuokti pa- ’ 1
sako savo sūnui: “Mielas į maldų žmogų: 
vaikeli! Būk penketą mi- 

nors ir sirgčiau sun- nučių kuklus, penketą mi
nučių nemeluok, nekeik, 
nebūk išlaidus. — o už tai 
būsi šešiasdešimt metų 

į laimingas ir turėsi visko,
— .ko tik panorėsi”. Manau, ras nėra pasaka”. 
------------------------ ---- —~— j Laimingas tas, kuris

jis taip pat nėra amžinas.
Nors visas mano gyve

nimas būtų tik viena kan
čia, 
klausiomis ligomis, nors 
mano visi geri tikslai ne
būtų pasiekti nė pripažin
ti. nors likimas mane ir 
labiausiai persekiotų,

kių klausytojų nedaug teisybės buvo gali
ma sužinoti. Pirma, kad tie, kurie turėdavo 
galimybės klausyti, paprastai nemokėdavo 
svetimųjų kalbų, o antra, nebuvo galima 
aiškiai nugirsti, kas buvo pranešama per 
radio, kadangi buvo klausoma primityvinė- 
se sąlygose be tinkamų įrengimų. Tokiu bū
du nestebėtina buvo, kad tikrieji informato
riai paskleisdavo tokias žinias, kurios visai 
neatitikdavo tikrovę. Be to, tamsūs įvairūs 
gaivalai skleidė sąmoningai pramanytus 
gandus. Vadinasi, nebuvo galima orientuotis 
tikrosios padėties atžvilgiu, kitaip sakant, 
padėties orientacijos atžvilgiu buvo tikras 
chaosas. Įvairios bandos bei plėšikai užpul
dinėdavo naktimis ramius gyventojus, plėš
davo bei žudydavo juos ir dažnai degindavo 
jų trobesius. Narsesnieji lietuviai organizuo- 
davosi į būrius apsiginti nuo įvairių plėši
kų. Vokiečių civilinė valdžia žiūrėdavo į tą 
dalyką dažniausiai pro pirštus, ir tik kai 
kur kartais įsimaišydavo kariškoji valdžia į 
tuos reikalus. Mat, valdančioji mūsų karštą 
valdžia buvo nepatenkinta lietuviais, kam 
jie nesidavė organizuojami į dalinius, ku
riuos jie norėjo išsiųsti į Vakarų Frontą, ir 
todėl nesirūpino mūsų ramių gyventojų ap
sauga.

Mano šeimininkės namuose gyveno dvi
dešimts vokiečių, o mes namiškiai klėtyje. 
Nors vokiečiai buvo mus išstūmę iš savo gy
venamų namų, tačiau kai kuriais atžvilgiais 
jie buvo mums naudingi. Jie mane, mano

Pasislep ia dangaus 
nyksta: drabužiai, grožis.!žvaigždės, saulę uždengia 
jaunatvė, energija, tad į juoda debesų marška. Nu-

Irūpintis apie tą, kas ne-įtik raudoni, bet ir mėlyni, 
•nyksta, — apie savo šie- ir balti, kaip numirusi pa-

Nukrinta juoda naktis 
ir sudrasko išsigandusius 

Klausyk! Man rodos, i spindulius.
tu labai apsigausi, jei 
dangus vra tik pasaka”, ta.---------
— Krikščionis atsakė: “O Nerimas plaukia krauju, 
man rodos,

čias vartoja.
O tačiau jis yra akmuo 

pamatams pastato, kurį , 
visa žmonija stato.

1949. I. 18. .
i ________________

sužeistas, Gera motina vertesnė už

Ijai į namus. Rodos, neži-

pusbrolį ir tarnaitę išgelbėjo nuo išvežimo 
prie apkasų kasimo. Tuo laiku apkasus kas
ti ir stipriam žmogui buvo menki pyragai, o 
ką bekalbėti apie silpnesnės sveikatos žmo
gų, kaip aš. Tikrai nebūčiau pemešęs tą sun
kumą, baisų vargą ir skurdą, kurį griovių 
kasėjai turėjo pernešti.

Rytmetį atsikėlę, pradėjome teirautis vo
kiečių, kodėl jų mašinų kolonos ėmė taip va
žiuoti savo tėvynės link. Jie mus ramino, 
kad čia nieko baisaus nesą. Jie sakė, kad tos 
mašinos važiuoją parvežti iš Vokietijos ka
riuomenės. Tiesa, tie sunkvežimiai važiavo 
tušti, kur-ne-kur buvo po keletą kareivių. 
Taigi jų paaiškinimas šiek tiek mus nurami
no.

Apie pietus ėmė aiškiau girdėtis rytuose 
patrankų dundėjimas. Į tą dalyką niekas nei 
iš mūsiškių, nei iš vokiečių nekreipė rimto 
dėmesio. Vokiečiai dirbo savo paskirties 
darbus, o mes triūsėmės lauko darbuose.

Vakare klausėme žinios vokiečių kalba. 
Reikia pasakyti, kad kariai nelabai didelį 
susidomėjimą jomis rodė. Žinioms baigian
tis, išgirdome tarp sakinių kitu balsu pasa
kymą: “Hitler veruckt” (Hitleris pamišęs). 
Kariai po tokio pasakymo šiek tiek sumišo 
ir pasakė, kad čia esąs Ivan’o (taip vokiečiai 
rusą vadindavo) šposas. Iš žinių paaiškėjo, 
kad rusai pradėjo stiprų puolimą nuo Šiau
lių link Bubių ir kad vietomis yra padaryta 
prasilaužimų. Vokiečiai tam pranešimui ne

Georges Herbert. ;

skyrė didelės reikšmės. Po trumpos kalbos 
nuėjome miegoti.

Naktis buvo rami. Gurguolių bei sunkve
žimių kolonų mažiau tevažiavo. Palyginti 
miegojome ramiai. Tik mano teta kažkodėl 
negalėjo miegoti. Neaiškūs vaizdai ją kanki
no ištisą naktį.

Rytmetį pamačiau vieškeliu važiuojant 
savo tautietį su vežimu, prie kurio ėjo pri
rišta karvė. Paskutiniomis dienomis tuo ke
liu tevažiavo tik vokiečiai, o mūsų judančiu 
žmonių jame nebuvo matyti. Nubėgau pas jį 
pasiteirauti, kitaip tariant, pasiįdomauti. 
Pasirodė, kad tas žmogus buvo mano pažįs
tamas: kadaise buvęs mano mokinys, o da
bar agronomas. Sužinojau iš jo, kad šian
dien, tai yra spalio mėn. 7 d. rytą paėmė 
Kražius. Vadinasi, frontas nuo mūsų yra už 
kelio1 ikos kilometrų. Paklausiau jį:

— Kur jūs dabar važiuojant?
— Toliau nuo fronto — trumpai atsakė 

mano pažįstamasis.
Tuo užsibaigė mūsų kalba ir, grįžęs prie 

savųjų, pranešiau viską, ką buvau girdėjęs.
Apie dešimtą valandą prasidėjo smarkūs 

dundėjimai ir rytuose pasirodė dūmų stul
pai. Tie dundėjimai nesilpnojo, bet dar stip
rėjo. Dūmų stulpai nuolat paeiliui kildavo, 
sudarydami ištisinę liniją, einančią iš rytų 
pietų link. Karo vėsulas nuolat artėjo.

(Bus daugiau)



DARBININKAS

NASHUA, N. H.

audi-

ir darbininkai. i

Darbai
Praeitą metą vietinės 

mo įmonės, Taxtron Company, 
mašinų ir pa-

Penktadienis. Sausio 28. 1949

ir automobilių. Čia dirba apie 
300 darbininkų.

Visus kitus Cotton Mills 
status už pusę milijono 
nupirko vietiniai biznieriai, 
rie nori juos išnuomuoti 10

B 1

išpardavė daug 
skelbė, kad iki gruodžio mėn. 
visai užsidarys 
kurių čia dirbo apie 3.500, bus
paleisti iš darbo. Tuo reikalu 
CIO unijos atstovai kreipėsi į 
Washingtoną. Iš ten atvažiavo 
senatorius Tobey į Nashua. pa
sikvietė Taxtron Company vir
šininkus ir po ilgų pasitarimų 
ir svarstymų buvo nutarta tas 
įmones neuždaryti, bet prie 
darbo pasiliks tik apie 1.100 
darbininkų, o visus kitus iš 
darbo paleidžia.

Dideli pastatai Cotton Mills, 
kur buvo Storhouse. vardu An- 
derson, parsidavė. Ten dabar 
atsidarė penkios mažos dirb
tuvės. kurios samdo tik apie 
200 darbininkų. Kitą tų pasta
tų dalį nupirko Plastic Compa
ny, kuri samdo irgi apie 200 
darbininkų, bet čia jie labai 
mažai uždirba. Trečią tų pasta
tų dalį su mašinomis išnuoma
vo Nashua
kur audžia audeklus dėl batų

pa- 
dol. 
ku- 

, __ me-
tų naujoms Jackson Mill kom-i 
panijoms. Manoma, kad čia vėl. 
kokiai 10-čiai metų galėtų eiti 
darbai, bet tuo tarpu mūsų ko- j 
Jonijoje daug žmonių lieka be 
darbo, ir jiems kur kitur dar-j 
bai gauti bus sunku, nes dau-Į 
gumoje jie yra seni ir kitokių 
darbų nemoka.

LDS 65 ltp. metinis susirinki
mas įvyko sausio 16 d. Narių 
atsilankė nemažas skaičius. Su
sirinkimą atidarė kuopos pir
mininkas muz. J. Tamulionis, 
pradėdamas jį malda, kuriai 
vadovavo kun. J. Bucevičius. j 
Pirmiausia jvyko komisijų pra-į 
nešimai. Pirmininkas raportavo 
apie vasarą pykus} pikniką.į0*“ 
M Matijofldenei pristačius. P^-uodavo ka! kas .r is pu- 
buvo priimta nauja narė, Ona 
Valentukevičienė. ir dar buvo 
gauta dviejų pasižadėjimai pri
sirašyti nariais. Valdyba 1949 

Textile Company, i metams buvo palikta praėjusių

Olandijai pereinant per Indonezijos respubli
kos kraštą karo šmėkla paliko daug alkanų. Šis 
vaizdas parodo olandiečiuš išduodančius maistą 
to krašto gyventojams.

• __ 
nė — vice pirmininkai, Nell
Meskunas — rašt, Marcella 
Andrikis — anglų spaudos ko
respondentė, Stephania Sapra- 
nas — ižd., Jokūbas Trečiokas 
— ižd. pagelbininkas, Petras 
Jokubauskas — finansų rašti
ninkas, Antanas Šambarys ir 
Juozas Žemaitis — iždo globė
jai, Jonas Jakštas 
ka. Sekantis
vyks sausio 30 d. 2:30 vai. po 
pietų L. N. politinio Klubo pa-

lių ir dainų. Dainavo mūsų 
choro nariai: Ona Skirkevičie
nė, Jonas Karauskas, Antanas 

:Zautra. Daugiausiai prie prog- 
, rainos išpildymo prisidėjo var
gonininkas J. Tamulionis ir O. 
: Skirkevičienė ,kaip ir visados

W. J. Chishota
GRABOR1US

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St, 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

metų, kuri pasižadėjo, jeigu 
leis galimybės, veikti gyviau.

Valdybos pirmininku vėl li
ko: varg. J. Tamulionis. vice- 
pirm. — A. Zautra, finansų! 
raštininkas — J. Okulavičius. 
protok. raštininkas — Ona 
Skirkevičienė, iždininkas — A. 
Tūbinis.

Nutarta surengti vakarėlį 
kuopos naudai, minėti šv. Juo
zapo šventė kovo 20 dieną, bus 
užprašytos narių intencija šv.

Iblikos, kas pridavė susirinki- 
jmui daug gyvumo ir įnešė juo
ko. Jauniausias iš dainininkų 
buvo Grauslių anūkėlis Anta
nukas. 6 m. amž.

Prie surengimo šio vakarėlio talpose, 
daugiausiai dirbo kuopos pirmi
ninkas J. Tamulionis. Jam pa- 

įdėjo Izab. Tamulionienė, T. Mi- 
itchelienė, K. Zapenienė, Ur.
Grauslienė, Ona Skirkevičienė,
A. Gaidienė ir M. Nadzeikienė.

Kazys.

WATERBURY, CONN.

Albert lt Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944

207 PARK BUILDING 
Worcester, Mass.

i

!

balsą ir geriau susipažinkite*nigai. Bažnyčia buvo pilnutėlė tų labai malonu, kad pažįsta- 
lietuvių tremtinių kančiomis, žmonių: giminių, draugų, pa- mi ir draugai neužmirštų ap- 
Visi dalyvaukime, ir nors vie- žįstamų ir draugijos narių, ku- lankyti Idą.
nos dienos uždarbį paaukokime rie buvo atvykę palydėti savo 
tiems kilniems tikslams,
greičiau ateitų Lietuvos ir jos giminaitį į amžiną poilsio vie- rjus Jonas Yoga, kuris randasi 
gyventojų taip laukiama išsi- tą. -savo namuose, 36 Shelter St.,
laisvinimo diena. Tad visi įĮ Velionis paliko dideliame nu- gydytojo ir šeimos priežiūroje, 
darbą. -liūdime savo mylimą žmoną Pasimelskim už šių ligonių

Waterburio Lietuvių Taryba. Adelinę, brangią motinėlę. A- sveikatą, kad gerasis Dievas 
gotą Kudarauskienę, 4 brolius: greitu laiku jiems sugrąžintų 
Julių, Edvardą, Antaną ir Jo-

Iną, dvi sesutes — Oną ir Ve- 
ironiką, dėdę Vladą Norkūną ir 
į tetą, Gentrudą Norkūnienę ir 
'daug kitų giminių, kurie liūdi 
netekę savo brangaus giminai
čio.

Šioj gilioj liūdesio valandoje 
. visi parapijiečiai draugai ir 
. draugės, taipgi korespondentė 

reiškia gilią užuojautą liūdin
čiai žmonai, motinėlei, broliams 
ir sesutėms, dėdei ir tetai, taip
gi visiems giminėms. Juozo 
sielai tegul Aukščiausias sutei
kia amžiną atilsį.

Taipgi rimtai susirgo mūsų 
kad ištikimą draugą, sūnų, vyrą ir geras parapijietis ir kolekto-

NEW HAVEN, COHN.
Netikėta Mirtis Juozo 

Kudarausko

sveikatą. M.

maršal-
susirinkimas į-

Vasario 18-ta dr-jos ir pavie
niai atneškite savo aukas

j Peoples Ice I Coal Co.
Gardner, Mass.Sausio 9 d., staiga susirgo J 

Juozas Kudarauskas. Buvo nu- < 
vežtas į ligoninę ir tenai pada
ryta jam operacija, kad su
stabdžius didelį kraujo plūdi- 1 
mą. Nors operacija buvo sėk
minga, bet vis ligonis buvo kri
tiškoj padėtyje ir antradienio 
rytą po didelių skausmų, aplei
do šį pasaulį. Žinia apie Juozo 
mirtį labai sukrėtė visus gimi
nes, parapijiečius, draugus ir 
pažįstamus, kurių jis turėjo la

ibai daug, nes buvo plačiai pa- 
įsižymėjęs visam mūsų apskri
tyje sporte ir priklausė prie 
Knights of Columbus draugi
jos, kurioje per daugelį metų 
užėmė aukštas valdybos vietas, 
nors buvo dar tik 36 metų am
žiaus. Buvo geras katalikas, 
doras' ir kilnių minčių žmogus.

Juozo karstas skendo gausy
bėj gražiausių gėlių. Buvo at
laikyta už jo vėlę kelerio6 šv. 
Mišios, kurias užprašė giminės, 
pažįstami ir draugai bei drau
gės; nesuskaitomos minios ap
lankė velionio karstą, kad pas
kutinį kartą atsisveikinus su 
savo draugu. Įspūdingiausias 
buvo momentas tas. kada apie 
300 Knights of Columbus na
rių atsilankė bendroj eisenoj 
su savo kapelionu, kun. J. Mc- 
Grath, ir visi bendrai kalbėjo 
rožančių ir įvairias maldas už 
savo nario Juoio sielą. Galima 
sakyti, kad pirmą kartą tokias 
iškilmingas apeigas teko maty
ti lietuvio laidotuvėse mūsų ko
lonijoj.

Laidotuvės įvyko ketvirtadie
nio rytą iš šv. Kazimiero para
pijos bažnyčios, kur šv. Mišias 
atnašavo vikaras, kun. A. Za- 
navičius, kun. Bischoff, ir kun. 
J. McGrath. Sanktuarijoj sėdė
jo ir kitų vietinių parapijų ku-

Mūsų Ligoniai
Savo tėvelių priežiūroje dar 

vis serga Ida Balčiūtė. Nors 
dar jaunutė, bet jau keli metai 
kaip ligos yra kankinama. Jos 
tėveliai deda visas pastangas, 
kad tik dukrelė pasveiktų. Bū- i

N. G. Gumsey Co.

‘ ■ •I
j *

i

i Keene, New Hampshire
I
j

j

i

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

3CS West Broadway So. Boston 27, Mass.
Šiuomi siunčiame $................ ir prašome atsiųsti

uums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
Vardas ............................................................... .
Adresas.................................................................................

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas įvyks: ryte šv. Juo
zapo bažnyčioje pamaldos, va
kare 7 vai. naujosios mokyklos 

; auditorijoje kalbos. Kalbės 
■kun. dr. J. Borevičius, adv. F. 
J. Bagočius, Dr. Juozas Motie
jūnas ir vietinės ALT skyriaus 
garbės pirmininkas, kun. J.* J. 

; Valantiejus. Programą pradės 
; šv. Juozą po parapijos choras, 
. komp. A. J. Aleksiui vadovau-
• jant. Klebonui leidžiant bus
• bažnyčioje antroji rinkliava 

skiriama dėl Lietuvos žmonių

Nauja ALT Vaidyba 
Gruodžio 19 d., 1948 “Nemu- 

mišios ir ta proga bus bendravo” svetainėje įvyko paskutinis 
šv. Komunija. Po mišių ir Ko-; 1948 m. ALT susirinkimas, 
munijos bus pusryčiai. Tačiau valdybos 
prieš tą šventę bus dar susi- kad 1948 m. Lietuvos išlaisvi- 
rinkimas vasario 20 d. Laike nimo reikalams 
susirinkimo mokesčių buvo su-(pasiųsta virš S1000.00. ,
mokėta virš 100-to dolerių, j 1949 metų valdybon buvo iš- vargo sumažinimo.

Po susirinkimo pyko metinis - rinkta: kun. J. Valantiejus — 
šeimyninis vakarėlis su užkan- garbės pirmininkas, 
džiais, kuriuos susinešė mūsų J. Aleksis — pirmininkas, To- teriojamos tėvų žemės-Lietuvos 
gerosios motelėlės. Buvo kalbe- mas Matas i

Iš
pranešimo sužinota.

centran buvo

Broliai ir sesės waterburie- 
komp. A. ičiai! Išgirskite pavergtosios ir 

. — —— _ A - A .. * — ... . n .v. f. T '

ir Alena Devenie-i balsą ir geriau susipažinkite su

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ KONGRESO 

RAPORTAI
REZOLIUCIJA LIETUVOS REIKALU

Unanimously adopted at a meeting of the Council 
of the American Lithuanian Roman Catholic Fede- 
ration on Tuesday, November 4, 1947 at the Penn- 
sylvania Hotel, New York, N. Y.:

WHEREAS Soviet Russia by force of arms de- 
prived the Lithuanian Republic of its independence,

WHEREAS Soviet Russia is systematically con- 
demning hundreds of thousands of Lithuanians to 
forced labor camps,

WHEREAS the presence of Soviet armed forces 
in Lithuania has reduced that unhappy land to the 
status of a police statė.

THEREFORE BE IT RESOLVED that we appeal 
to the United Statės of America to intercede for the 
innocent people of Lithuania to the end that Soviet 
Russia be reųuired to withdraw her ariried forces 
from the Lithuanian Republic and to repatriate the 
hundreds of thousands df Lithuanians nows in Soviet 
forced labor camps.

BE IT FURTHER RESOLVED that copies of this 
Resolution be presented to The President of the 
United Statės of America and to the Secretary of 
Statė.

Suvažiavimas baigėsi 6 vai. vakare. Padėkos mal
dą atkalbėjo kun. Ig. Albavičius.

J. E. ARKIV. McNICHOLAS ATSAKYMAS 
f SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJĄ

My dear Mr. Simutis: December 4, 1947
His Grace, Archbishop McNicholas. Chairman of 

the Administrative Board has instructed me to 
acknovledge your esteemed communication of No
vember the sixth and to assure you and the Council 
of Lithuanian American Roman Catholic Federation 
of the deep appreciation of the greetings and the ex- 
pression of homage vvhich it conveyed. His Grace 
hai asked me further to tell you of the abinding 

interest of the National Catholic Welfare Conference 
in the tragic plight of the peoples to whom your iet- 
ter makes reference and to assure you that the sug- 
gestions which you offered were received sympathe- 
tically and with every consideration.

May I take this occasion to extend to you and 
your associates. my own personai greetings and good 
wishes?

Very sincerely yours.
Houard Carroll

General Secretary.
Į suvažiavimo rezoliucijas Prez. Trumanui ir Vals

tybės Sekretoriui gen. Marshall gautas toks atsaky
mas iš Valstybės Departamento:

November 18. 1947 
My dear Mr. Simutis:

The receipt is acknowledged of a resolution 
recently adopted by the Council of the American 
Lithuanian Roman Catholic Federation regarding 
Lithuania and the repatriation of Lithuanians in the 
Soviet Union. By reference from the White House I 
have also received, for further consideration and 
acknowledgment, a similar resolution and a telegram 
of November 6. 1947 expressing gratitude for the 
President’s action concerning displaced persons in 
Europe.

The resolution and your telegram are being brought 
to the attention of the appropriate officers of this 
Department for their consideration. Thank you for 
making the views of your organization available to 
this Govemment.

Sincerely yours, 
For the Secretary of Statė:

Margaret R. T. Carter
Division of Public Liaison

PASKUTINIS ALRKF' CENTRO VALDYBOS 
SUSIRINKIMAS

Centro valdybos susirinkimas įvyko 1948 m. lic- 
įios 1 d. pas kun. Pranciškų Jurą. Lawrencc, Mass. 
Susirinkime'dalyvavo: dvasios vadas kun.. Ig. Alba
vičius; pirm. Antanas Kneižys; vice pirm. Matas Zu- 
jus; sekr. L. Šimutis; ižd. Monsignoras Jonas Balkū
nas; trustistai — kun. Pr. Juras ir Juozas Laučka. 
Svečiai: dr. Pr. Padalskis, kun. dr. J. Starkus, kun.

M. švarlys ir kun. A. Pažereckis.
Kun. Ig. Albavičius vadovavo maldai. Pirm. A. 

Kneižys padarė pranešimą iš savo veiklos. J. Lauč- 
kai pasiūlius, kun. Albavičiui parėmus, pranešimas 
priimtas.

Sekr. L. šimutis perskaitė ALRK Federacijos Ta
rybos suvažiavimo, buvusio 1947 m. lapkričio mėn. 
3 d., Hotel Pennsylvania, New Yorke, protokolą ir 
padarė pranešimą iš organizacijos ir sekretoriato 
veiklos. Kun. Jurui pasiūlius, M. Zujui parėmus, ir 
protokolas ir pranešimas priimtas.

Ižd. Msgr. J. Balkūnas pranešė, kad įeigų nuo 
1947 m. lapkričio 1 d. iki 1948 m. liepos 1 d. buvo 
$4,199.40; išlaidų — $3,075.11. Ižde su balansu 
<$2,028.98) yra $3,153.27. Federacijos vajus atnešęs 
iždui $4,006,65. Stambiausios išlaidos buvusios šios: 
“Darbininko” spaustuvei už spaudą vajaus reika
lams — $1.299.00; “Amerikai” — už Federacijos 
knygučių (2,000) atspausdinimą — $123.50; L.K.L— 
$200.00 ir Europos vakaruose besilankantiems dviem 
Lietuvos partizanams $300.00. Kunigui Albavičiui 
pasiūlius, J. Laučkai parėmus, raportas priimtas. Tuo 
pačiu kartu pareikštas džiaugsmas dėl mūsų iždinin
ko paaukštinimo monsignoru.

Susirinkimą nuoširdžiai sveikina dr. Pranas Pa
dalskis ir patiekia svarbių ir įdomių žinių iš Lietuvos 
]X)grindžio veikimo. Dėkoja už talką Lietuvai laisvin
ti darbams.

Kun. Pr. Juras LKI direktorių pirmininkas, rapor
tuoja iš Instituto veikimo. Nemaža problema esanti 
su žurnalu “N. Aušra”. Pastaruoju laiku ALKA-ai 
kiek mažiau begaunama eksponatų. Vedami susira
šinėjimai su tremtiniais Europoje, iš kur būsią gali
ma gauti nemažai lituanistikos dalykų. L. Šimučiui 
pasiūlius, M. Zujui parėmus, raportas priimtas su 
padėka.

Dėl “N. Aušros” tolimesnio leidimo susitarti su 
redaktorium A. Kairiu. Pasitarimui įgalioti kun. Ig. 
Albavičius ir L. Šimutis.

Monsignoras J. Balkūnas kalba apie tremtinių į- 
kurdinimo reikalus. Praneša, kad Federacijos komi
sija veikia. Tos komisijos pirmininkas (Msgn. Balkū
nas) yra pakviestas National Catholic Ressetlement 
Council direktoriatan. Amerikos Lietuvių Tremtinių 

Įkurdinimo Komitetas neveikia sklandžiai. Vargu jis 
galėsiąs ką gero nuveikti. Išklausius pranešimą, pri
imta tokio turinio rezoliucija:

“Kadangi BALFas susideda iš visų lietuvių gru
pių ir kadangi ši organizacija parodė daug iniciaty
vos ne tik šalpoje, bet ir tremtinių įkurdinime ir toje 
srityje jau daug ką yra nuveikusi. ALRKF valdyba 
pasisako už BALF imigracijos įkurdinimo skyriaus 
rėmimą ir todėl nemato reikalo įeiti į paskirą komi
tetą imigracijos reikalams tvarkyti.

“Federacijos Imigracijos Komisijai suteikiama pil
na teisė praplėsti savo veikimą ir sąstatą, kiek bus 
reikalinga, kad lietuvių katalikų tremtinių įvažiavi
mas ir įkurdinimas būtų pravestas geriausiai galimu 
pasisekimu”.

Federacijos vajaus komisijos raportą išklausius, 
paprašyta komisijos, kad ji vestų vajų iki Amerikos 
Lietuvių Katalikų Kongreso.

Lietuvių Delegatūrai Vakarų Europoj nutarta pa
siųsti per kan. F. Kapočių $500.00.

Peržiūrėtas* prof. VI. Juodeikos memorandumas 
Kansas City lietuvių parapijos reikalu. Kadangi šis 
klausimas nėra ALRKF kompetencijoj, nutarta jį 
perduoti Kunigų Vienybei.

Kun. Ig. Albavičius plačiai kalba apie prisirengi
mus Chicagoj prie ALRKF kongreso, kurs bus spa
lių mėn. 17 ir 18 dd. Pirmą dieną — spalių 17 d. Šv. 
Vardo Katedroj bus Šventoji Valanda, per kurią pa
mokslą pasakys patsai J. Em. Kardinolas Samuel 
Stritch. Jis bus ir Kongreso globėjas. Po pamaldų 
pirmoji Kongreso sesija bus Švento Vardo Katedros 
auditorijoj. Antrąją dieną — spalių 18-tą kongresas 
persikels į Morrison viešbutį. Vakare bus koncertas 
Šv. Kazimiero Akademijoj. Rengimo komitetui pirmi
ninkauja Stasys Pieža. Pranešimas priimtas su pa
sitenkinimu ir padėka.

L. šimutis plačiai referuoja apie ALT veiklą. Val
dyba. pareiškus pasitenkinimą šios bendrosios Lietu
vai laisvinti organizacijos veikimu, reiškia pageidavi
mą, kad ir ketvirtoji (tautininkų) grupė būtų įjung
ta į ALT. Jei iki rugsėjo 1 d. ALT sudarančios gru
pės šiuo klausimu konkrečiai nepasisakys, ALRKF 
bus priversta padaryti atitinkamas išvadas. * 

(Bus daugiau)
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Kenčiančiųjų Dievas
Dievas gyvena net Jį nepažįstančiųjų 
sielose.-Sovietų karo belaisves ir kry- j 
želis. - Vienuoles pravoslaves Char

kovo kalėjime. - Dievas gyvena ir 
viešpatauja!

— Jis gyvena, nes tikė
jo... — mirusio rašytojo 
noru, buvo iškalta kapi
nių paminkle.

Ir tada ateina mintis: 
nejau negyvena visi tie, 
kurie netikėjo?

Tačiau ar iš tikrųjų jie 
netikėjo? Ar netiki į Die
vą tie, kurie užaugo neti
kinčioje šeimoje, kurie 
lankė bedieviškas mokyk
las, kurie niekad nesimel
dė?...

Neieškosiu tiesioginio 
atsako į šituos klausimus, 
tiktai duosiu kelis tikrus 
gyvenimo atsitikimus. —
GYVENIMAS TURI BŪ

TI LENGVESNIS SU 
JUO...

Karolina Lanckoronska, 
kuriai vokiečių laikais te
ko su įvairių tautybių mo
terimis ir mergaitėmis sė
dėti Ravepsbruecko kon
centracijos stovykloje, su
sidūrė su Raudonosios 
Armijos herojėmis, paim
tomis į nelaisvę.

Jos turėjo savo vyres
niąją, saugojosi vienos ki
tų ir iš viršaus žiūrėjo į 
kitų tautybių kalines. K. 
Lanckoronska buvo pa
skirta jų prižiūrėtoja. 
Štai jos pačios pasakoji
mas. ;
’ Kartą pastėbejau', kad 
jų būrelis kažką aptaria; 
tuo metu laikas nuo laiko 
pažvilgoja į mano pusę. 
Po valandėlės viena atsi
skyrė ir prisiartino prie 
manęs. Tvr rkyd a m a s i 
prie stalo, šalia kurio sė
dėjau, tartum nenorėda
ma paklausė:
— Ponia Karlo, jūs reli- 

giozna — tikinti?
Klausimas mane nuste

bino; bijojau, kad papras
tas teigiamas atsakas nie
ko neduos, nenurodys ke
lio.
— Taip, esu tikinti; nevi- 

suomet tokia buvau, bet 
dabar tokia esu nuo dau
gelio metų ir esu labai lai
minga.
— Ką ten turite po rū

bais ant virvutės? — ir 
parodė mano kaklą.

Ištraukiau kryželį, iš- 
piaustytą iš dantų šepetė
lio. Pasižiūrėjo.
— Ar tai jūsų Dievas?— 

paklausė.
— Ne, tai tiktai Jo at

vaizdas, kuris man yra 
reikalingas besimeldžiant, 
nes malda atvaizdo nerei
kalinga ,bet — matote — 
man labai malonu jį vi
suomet turėti su savimi, 
nes jeigu eisiu sušaudy
mui, tai norėsiu dar kartą 
į kryželį pasižiūrėti.

Kai kalbėjau, prisiarti
no ir anos, kurios prieš

tai pasikalbėtoją atsiuntė, 
stovėjo už jos ir klausėsi. 
Pagaliau ji atsiliepė man 
beveik pakuždomis:

— Gyvenimas turi būti j 
lengvesnis su tuo, nei bei 
to.

Staiga lengvai suvirpę-: 
jo, nes. tik dabar pastebė
jo, kad draugės stovėjo 
čia pat už jos; atsigrįžda-i 
ma pažiūrėjo į jas iš pa
dilbų, ir greitai pabėgo. 
Anos taipgi išsiskirstė, 
nuduodamos, kad negirdė-' 
jo tų žodžių...

VIENUOLES SOVIETŲ 
KALĖJIME

Pasirodo, kad komunis
tinis rėžimas dar nespėjo 
sunaikinti visų tikinčiųjų. 
Dar nuostabiau, jog praė
jusio karo metu sovietų 
kalėjimuose galima buvo 
užtikti netgi vienuolių.

Tikėjimas joms davė jė-į 
gų didvyriškai pernešti • 
visus kalėjimo nepatogu
mus ir kančias.

M. Rudzka, pasakodama 
apie Charkovo kalėjimą, 
rašo----------

...Tiktai joms žinomomis 
valandomis iš kelių celės 
vietų netikėtai kilo pravo
slavų vienuolių giesmė — 
sunki, rimta, cerkviška 
giesmė, išsisklaidanti ore, 
tartum lėtais kodylo ka
muoliais.

Vienuolių buvo kelioli
ka. Visą dieną sėdėjo ne
judėdamos, nedalyvauda- 
mos celės gyvenime, mirš
tančios, peleniniais vei
dais, gęstančiomis ir bu
komis akimis... Kažkurios 
darė įspūdį tikrai jau mi-i 
rusių...

Pasakojo man apie jas, 
kad, išskyrus arbatą ir 
cukrų, nieko nevalgan- 
čios, į ką man sunku įti
kėti, nes kai kurios jų sė
dėjo čia jau dešimts me
tų! Nebijojo nei karcerio, 
nei mušimo, nei stovyklų. 
Viskam, kas su jomis at
sitikdavo, pasiduodavo 
lengvai,* nė žodžiu nesi- 
priesindamos, — bet jų 
pasipriešinimo negalėjo 
sugniuždyti jokia žmogiš
ka ar šėtoniška jėga.

Nors ir kažin kas dary
davosi celėje, jos paskir
tomis, o nežinau, kokiu 
būdu atpažįstamomis va
landomis, klaupdavosi ant 
kelių veidu į sieną ir, ne
paisydamos paj uokos, 
triukšmo, budinčiųjų riks
mo ar labiausiai nežabotų 
pokštų celėje, pradėdavo 
regulos joms įsakytas 
maldas. Jų monotoniškas, 
vašku ir kodylais kvepiąs 
giedojimas žadino mus 
prieš auštant ir migdė vi
durnaktį.

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
M6 W. BROAOWAY, SO. BOSTON, MASS.

Laike karo veiksmų su naciais buvo sučiupta 
ir ši foto camera, kuri per Prez. Trumano Inau
guraciją buvo pavartota fotografavimui parados. 
Šią foto camerą naciai vartojo fotografuoti Ang
liją skersai English kanalo. Ji turi 100-colių focal 
lentght.

Kanados Lietuvių Pastabos
“Nepriklausomą Lietuvą” beskaitant

Ką tik pateko į rankas Mon-Įtarti dėl trijų dalykėlių, bū- 
trealyje (Kanadoj) lietuvių lei- tent: dėl vedamojo straipsnio, 
džiamojo savaitraščio “Nepri- dėl Montrealio žinių netikslumo
klausoma Lietuva” 1949 metų 
2 numeris, šis numeri* yra *u- 
redaguotas naujojo redakto
riaus p. Kardelio, kuris Lietu
voje pasirašinėdavo “Lietuvos 
Žinių” redaktorium. Numeris 
jau skiriasi nuo praėjusiųjų. 
Dėl vietos stokos nenoriu duo
ti viso laikraščio recenzijos.

Tačiau tegu būna leista išsi-

ir dėl trumpos žinutės “Kunigo
kova au komuūatm*”.

Kažkas taip nuostabaus 
plaukė iš tos giesmės, 
kažkas taip stipraus savo 
bejėgiškume, kad netgi 
kartais — nusižemindama 
prieš tą Kažką, daugeliui 
nepažįstamą, o daugeliui 
vos atsimenamą — visa 
celė, nedrąsi ir surimtėju
si, tildavo. O giesmė plau
kė sunkiais gabalais mo
notoniškos, paniurusios ir 
tamsios melodijos, šiame 
nelaimingame krašte su
mindžiotų žodžių rimtimi, 
malda, kuria, tur būt, taip 
viešai, taip drąsiai, taip 
užsispyrusiai ir taip iš
tvermingai — tiktai dar 
kalėjime — tos pusiau są
moningos, neprimuštos 
vienuolės mokėjo šauktis 
užmirštojo Dievo pagal
bos.

Nuostabus, veriantis į- 
spūdis...

JIS GYVENA IR 
VIEŠPATAUJA!..

Žmogaus siela savo pri
gimtimi yra krikščioniš
ka.

Dievo ilgisi ypačiai ken- 
čiantieji, kankinami, žu
domi. Ilgisi net tie, kurie 
Jo nepažįsta, kuriems Jo 
vardas svetimas.

Dievas gyvena net Jį 
nepažįstančių sielose ir 
nori viešpatauti vesdamas 
juos erškėčiuotais kančių 
keliais.

Kol Dievas gyvena žmo
nių sielose, — jų, tų sielų, 
ifegali pavergti net pik
čiausi tikėjimo priešai...

J. Kuzmickis. 
1949. I. 4.

Numeryje yra aprašytas sau
sio 9 dieną įvykęs lietuvių su
sirinkimas. Beskaitant tą žinu
tę tektų tik džiaugtis tuo lietu
vių solidarumu ir demokratiš
kumu. Tačiau tas neatitinka 
tiesai. Besisvečiuodamas tuo 
metu Montrealyje turėjau pro
gos dalyvauti tame susirinkime 
ir pažinti bendrąją dvasią. Aiš
kiai buvo matytis dvi srovės. 
Jau pačioje pradžioje buvo 
duotas pasiūlymas įtraukti į 
dienotvarkę Naujosios Tarybos 
rinkimą. Pasipriešino keletas 
asmenų ir kiek atrodo, kad tie 
kaip tik sudaro 1948 metų Ta
rybos valdybą. Asmenų nepa
žįstu, bet jie patys prieš kal
bėdami pasisakydavo: “Esame 
Taryboje, tačiau kalbame be
šališkai”. Pasipriešinimas buvo 
motyvuojamas iš anksto ne- 
pranešimu visuomenei. Man at
rodo, jog tas nepranešimas 
kaip tik yra tyčia sugalvotas, 
nes Taryba norėtų ilgiau šeimi
ninkauti. Tas aišku ir iš revi
zijos komisijos vieno nario pra
nešimo. Šis irgi yra prieš Val
dybos rinkimą, būk esą dar 
revizija neatlikta. Ir čia, vagie, 
kepurė dega! Įdomu būtų žino
ti, kodėl iki šiol ta revizija nė
ra atlikta. Tas įvyko arba iš 
apsileidimo arba tyčia norint 
pailginti Tarybos “ponavimą”. 
Vienu ar kitu atveju revizijos 
komisija yra kalta.

Po ilgų ginčų, tas tęsėsi 
maždaug dvi valandas, susirin
kimo pirmininkas norėjo ginčą 
išspręsti balsavimu, t. y. kaip 
paprastai susirinkimuose yra 
daroma. Tačiau čia pasiprieši
no Kardelis. būk pirmininkas 
neturįs teisės tokį balsavimą 
pravesti, o jeigu pravesiąs nau
dosis Stalino ar Hitlerio totali
tariniais metodais. Atrodo, kad 
Kardelis čia prasišoko (nes sa
vo kalboje turėjo net teisintis) 
tačiau juk jam buvo vienintelė 
priemonė save išgelbėti. Mat 
išrinkus naują Tarybą pagal 
Montrealio susipratusių lietu

vių valią, kuriai tikrai rūpėtų 
gyvybiniai Lietuvos reikalai, 
Kardeliui nebūtų vietos redak
cijoje. Kilo šauksmai ir buvo 
išprovokuotas susirinkimo pir
mininko nepasitikėjimas. Kitas 
pirmininkas vistiek pravedė 
balsavimą, kuriam nesipriešino 
Kardelis. •

Po to sekė Kardeiio kalba a- 
pie vienybę. Kalbėjo maždaug 
ta pačia tema kaip ir Toronte. 

I Kalba nevykusi, žaidimas žo- 
’džiais. Po kalbos pirmajam 
įduotam užmetimus pats Karde- 
: lis paprašė, kad diskusijos bū
tų atidėtos kitam susirinkimui. 

įTuo tik ir išnešė savo sveiką 
kailį. Kada gi bus tas kitas su- 

Isirinkimas? Argi kas nors be
prisimins išdėstytas mintis? 

! Pagaliau, argi bus noro ginčy- 
į tis su tokiais žmonėmis, kurie 
I svaidosi stalinizmais ar hitle- 
rizmais. o pasakyti porą logiš
kai sukombinuotų sakinių neiš
gali. Susirinkime matėsi, kad 
tie. kurie reikalavo teisės kal
bėti, nes Kanadoje esanti lais
vė. tie patys keldavo triukšmą, 

i kada kitos pusės žmogus rim
tai, logiškai išdėstydavo daly
ką. Net buvo girdėtis kad ir 
toks sakinys: “Tas perdaug 
išmintingai kalba. Reikėtų jam 
akinius sudaužyti”. To ir be
trūko. Reiškia, Tarybos šali
ninkai tiesą norėtų iškovoti 
kumščiu, o ne demokratišku į- 
rodymu. Su tokiais žmonėmis 
nėra kalbos. Vienu žodžiu, Kar
delis atsakinės kitame susirin
kime į duodamus užmetimus, 
nes šiame, vargšelis, matė, kad 
neišneš jo galva.

Ypatingai paaštrėjo susirin
kimas, kada buvo sprendžia
mas suvažiavimo klausimas. 
Čia paaiškėjo, jog jau nebepir- 
mą kartą yra atidėtas suva
žiavimas. Pirmiau buvo pasi
teisinama statuto projekto trū
kumu. Tuo tarpu dabar, dr. 
Daukšai, žymiam mūsų teisi
ninkui, sudarius projektą, tas 
atidėjimas nėra pateisinamas 
nebent kažkokių tai dalykų 
kombinavimas. Taryba beveik 
neatsakė į užmetimą, ypatin
gai po to kada buvo aiškiai pa
sakyta, jog Taryba nenorinti 
skaitytis su Montrealio žmonė
mis (didžiausia kolonija iki 
šiol neturi savo skyriaus) ir su 
toliau esančiais skyriais. Nega
lėdami atsakyti į užmetimus 
nutraukė susirinkimą ir taip 
išsiskirstė nebaigę kalbos. - 

štai koks buvo susirinkimas. 
Todėl, kas turi antrąjį “Nepri
klausomos Lietuvos” numerį, 
būtų gera, jog dar sykį pa
skaitytų ir susidarytų vaizdą 
naujojo redaktoriaus “bešališ
kumu”. Be to redaktoriaus ve
damasis, kuris patiekia susi
rinkime išdėstytas mintis, yra 
žaidimas žodžiais. P. Kardelis 
gerai žino, tą pasakė ir kalbo
je, jog Montrealio žymiausieji 
lietuviai yra priešingi jam. Jis 
žino, kad tų nesutarimų akmuo 
yra jis pats. Susipratusi Mon
trealio visuomenė nenori, kad 
buvęs “Lietuvos Žinių” redak
torius skleistų savo partijos 
mintis per bepartinį Kanados 
Lietuvių organą. Kardelis ne
gali būti bešališkas, nes kas 
žiūri pro melsvus akinius sa
vaime viską mato melsva. To
dėl būtų patartina, kad Karde
lis, vietoj kalbėjęs apie vieny
bę (kuri kažkaip skamba pana
šiai į: VIENYKIMfiS PROLE
TARAI ), susikraustęs savo 
daiktelius išvažiuotų ten, iš kur 
atvyko. Tada ir be žodžių 
Montrealyje bus vienybė, nes 
pasišalins nesantaikos įnešėjas. 

Dar vienas mažmožis, kuris 
nereikėtų praeiti nepastebėjus. 
Zinutė “Kunigo kova su ko
munizmu” simpatizuoja komu
nizmui. Jeigu laikraštis kovo
ja prieš komunizmą, kaip mūsų 
Tėvynės griovėją, vien jau dėl 
taktikos turėtų vengti simpati- 
zavimo. Nieko stebėtina. Tas

Tęsinys 8-tame pusi.

"Darbininko" 1949 Kalendoriai 
Su Aušros Vartų Paveiksiu

Apie Kalendorius Gražiai Atsiliepia
“Darbininko” 1949 metų sie

niniai kalendoriai yra išleisti la
bai meniškai su Aušros Vartų 
Stebuklingosios Švč. Marijos pa
veikslu, ir koplyčios vaizdu, su 
Gedimino kalno pilimi ir su Lie
tuvos motina, kurios rankose lai
komas kūdikis tiesia savo ranku
tę prie Aušros Vartų Dievo Mo
tinos. Pačiame kalendoriuje yra 
kiekvienos dienos šventųjų var
dai pažymėti; pasninkai ir vigili
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:
Jonas Zakarauskas, New Haven, Conn.................. 5.40
Tamošus Daukšys, Laceyville, Penna. ................... 2.00
M. Ausikaitė, So. Boston, Mass............................ 2.00
S. Sviokla, Brockton, Mass...................................  2.00
Agnės Šalkauskas, Baltimore, Md........................  1.30
Mrs. S. Petronienė, Phila., Pa...............................  1.00
B. Juodaitė, Waterbury, Conn.................................1.00
B. Jakutis, Cambridge, Mass................................ 1.00
M. Tamošiūnienė, Hartford, Conn........................  1.00
J. Bernotas, Hartford, Conn.................................... 1.00
M. Balukinas, Hartford, Conn.................................1.00
Ig Grusas, Hartford, Conn................................... 1.00
A. Pateckis, Hartford, Conn................................ 1.00
John Kaukas, Brooklyn, N. Y...............................  1.00
J. K. Chapas, Rochester, N. Y.................................1.00
M. Kuderauskas, South Boston, Mass.................  1.00
Mrs. Grace Ramoškas, Scranton, Pa....................  1.00
Petronė Skermontienė, Baltimore, Md................. 1.00
Mr. Grigas, Chelsea, Mass.................................... 1.00
Peter Yankauskas, Haverhill, Mass..................... 1.00
Peter Yankauskas, Haverhill, Mass..................... 1.00
Mrs. A. Naudžiūnas, So. Boston, Mass................. 1.00
A. Sinkevičius, Dorchester, Mass......................... 1.00
Juozas Žemaitis, Millbury, N. J............................  1.00
Salomėja Kazlauskas, Amsterdam, N. Y............. 1.00
Jonas Vaičiulis, Hartford, Conn. ......................  1.00
Mrs. A. Kazimieraitis, Florence, Mass................. 1.00
Mr. M. Gabys, No. Andover, Mass..........................1.00
Mrs. J. Ziemis, Detroit, Mich...............................  1.00
Joseph Shukietis, Dorse, Ohio............................. 1.00
Rev. Paul Gailevičius, Cincinnati, Ohio .............. 1.00
Mrs. E. W. George, Dorchester, Mass................. 1.00
Mrs. A. Stankus, Montreal, Canada............... 1.00
Eva Papsene, Roslindale, Mass............................  1.00
Mr. G. Dalindavičius, Chester, Pa........................  1.00
Mrs. Marijona Vrubliauskienė, Brooklyn, N. Y. 1.00 
Elizabeth Blass, Detroit, Mich.................................1.00
Margaret Vollen, Maspeth, L.I. N.Y....................  1.00
Ursula Mačiulis, Cleveland, Ohio .........................  1.00
Veronika Gudaitis, Wilkes - Barre, Pa............... 1.00
Mrs. M. Vichulis, Minersville, Pa............................. 1.00
Rev. K. Klevinskas, Minersville, Pa..................... 1.00
Prancis Azarauskienė, Phila., Pa......................... 1.00
Mrs. Alena Balcunas, Dorchester, Mass. ............... 1.00
Juozas Kutauskas, Scranton, Pa....................... ?.... 1.00
M. Mockapetris, Dorchester, Mass........................ 1.00
Mrs. Karoblis, So. Boston, Mass............................ 1.00
Veronika Dzegas, Hudson, Mass. ...................  1.00
John Okulavičius, Nonvood, Mass........................  1.00
Mikolas Margis, Chicago, III.................................  1.00
Juoz. Šalkauskas, Athol, Mass. .........................  1.00
Mike Lukis, No. Weymouth, Mass........................ 1.00
T. Tereskevičius, Minersville, Pa......................... 1.00
Mrs. Anna Boterus, Askan Peely, Pa....................  1.00
A. Radzeikinas. Cleveland, Ohio .........................  1.00
D. Aniloinis, Elizabeth, N. J.................................... 50
M. Valatkienė, Detroit, Mich.................................  50
R. Valatka, Detroit, Mich.....................................  50
O. Gecias, Hartford, Conn..................................... 50
J. Kavaliauskienė, Hartford, Conn....................... 50
K. Balčiūnas, Hartford, Conn................................. 50
Julia Oreska, Binghamton, N. Y............................ 50
Mrs. Žilinskas, Brighton, Mass.......................... 50
L. Kauneckienė, Levviston, Maine ..................... 50
Mrs. B. Sykes, South Boston. Mass. ............... -50
Vincas Yurgelis, Cleveland, Ohio ...................... 50
Mrs. P. A. Dennis, Manchester, N. H. X 50
Simonas Bundza, Worcester, Mass..........  50
Mrs. Mary Gražulis, DuBois, Pa............................ 40
Mrs. Josephine Miliauskas, Lawrence, Mass. 50 
Mrs. Martha Litvinas, Ansonia, Conn......................50
Ona Simanauskienė, Phila., Pa.............   50
S. Biunauskaitč, Montello, Mass......................... 50
Peter Albriek, Chicago, III.................................. 50
Mr. John J. Jason, Turncrs Falls, Mass. 50
Jonlas Maziliauskas, Toronto, Canada 50
A. Vaškevičius, Detroit, Mich............................... 50
Simon Blaskevičius, Detroit, Mich...................... 50
Marijona Mazaikune, Baltimore, Md. ................. 40

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

“Darbininko” Administracija.
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DARBININKAS

HARTFORD. COHK.

i

LOVELI, MASS

amo sausio 23 d.
Amboto 

aštuoniasde- 
. Numatyt?

Moterų Draugija švęs 40 Metu Sukaktį, Sekmadienį, Sausio 20 d 
parapijoj, Loweil, Mass.
•y a.'-aswrr-.»<iJMi aczcr , sjrr " ' y:'

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

lūiip buvo paminėtas Prelato 
J. Amboto 80 m. amžiaus su

kakties jubiliejus?
Tuojau po Naujų Metų vietos 

lietuviai 
banketo, reni

pradėjo ruoštis prie
i<r& 

pagerbimui prelato J. 
susilaukusio savo : 
šimtos gimtadienio, 
tam bankietui dieną mūsų pa 
rapijos bažnyčioje lankėsi ir 
neseniai atvykęs iš tremties 
vyskupas V. Brizgys. Todėl tą 
dieną ypač daug žmonių buvo 
bažnyčioje, o penktą vai. va
kare atvyko į bankietą. Tikietų 
buvo tik tiek, kiek sėdimų vie
tų. kurie jau buvo visi išpar
duoti. Atvykusieji svečiai buvo 
maloniai pakviesti prie stalų i 
salę. Atvyko keletas kunigų, 
pats jubilijatas ir J. E. Vysku
pas Brizgys. Visi svečiai buvo 
gražiai pavaišinti.

Pasibaigus vakarienei, buvo 
išpildyta programa. Šv. Cecili
jos choras padainavo “Ilgiausių 
Metų”, solo dainavo M. Kripas 
ir duetą — dvi mergaitės. Dai- 
nos buvo pritaikintos tai iškil-l 
mei. Mokyklos berniukai, pasi-į 
puošę baltais rūbais ir baltoms 
aukštoms kepurėmis ant galvų, 
pavaizdavo duonkepius ir paro
dė, kaip pyragus kepti. M. Kri
pas su sūnumi dar padainavo: 
“Ar tu žinai, mano broli, bet 
kitaip, kaip yra vieno mūsų 
viengenčio parašyta. Berniukas 
J. Balsiukas drąsiai ir gražiai 
padeklamavo. Toliau sekė pra
kalbos ir jubilijatą sveikinimai. 
Prie sveikinimų prisidėjo visi, 
palaikydami linksmą nuotaiką.

Pasibaigus sveikinimams, jubi- 
lijatas pasakė keletą padėkos 
:odžių ir pareiškė, kad nors e- 
sąs senas, bet dar sveikas ir 
.virias. Tai buvo visiems malo
nu išgirsti iš paties jubilijato 
lūpų. Svečiai pasižadėjo pami
nėjimui jo šimto metų gimta
dienio surengti geresnį bankie
tą.

Po to sekė J. E. Vyskupo 
Brizgio kalba. Jis gražia skam
bia lietuvių kalba papasakojo 
apie pasilikusiųjų Lietuvoje į 
lietuvių kančias ir naikinimus. į 
apie jų ryžtingą didvyrišką ko-; 
va prieš okupantus.

K. Vailionis.

I 
Ameri- ( 
Ameri-' 
metinis!

Į Į 
i

Ši aušros Vartų Dievo Motinos Moterų draugija savo sukakti minės iškilmingai sekmadienį, sausio 30 
d. š. m. iškilmingomis pamaldomis Šv. Juozapo parapijos bažnyčioje 8 voj. rytą. Pamokslą pasakys J. P. 
Prelatas Dr. Kazimieras Urbonavičius. 5 vai. vakare, parapijos salėje įvyks vakarienė, kur dalyvaus įžymūs 
svečiai. Bus kalbų ir dainų programa. Nuotraukoje —pirmoje eilėje, iš kairės į dešinę: M. Paleckienė, A. 
Petkevičienė, T. Alukonienė, A. Staneliūnienė, Kun. K. Jenkus. M. Dirsa (čarterio išrūpintojas), Kleb. Kun. 
J. Skalandis, A. Kazlauskienė (pirmininkė), A. Ručinskienė, M. Andriuškevičienė, M. Slivauskienė, J. Jonie
nė; antroje eilėje: A. Mikšieė, K. Bagdonienė, M. Bujienė, P. Andriuškevičienė, T. Valantinienė, D. Eorr.i- 
lienė, J. Sadauskienė, J. Zaleckienė, F. Bomillenė, I. Bujienė; trečioje eilėje: Z. Alaburdienė, M. Stakeliū- 
nienė, Z. šaukimienė, A. Slukienė, L. Sabaliauskienė, V. Rudžiuvienė, A. Bazadragienė, M. Bujienė.

Mrs. A. Kadis. Mrs. R. Man
chunas ir J. Medonis. Progra
ma bus labai įdomi, nes jos da- 

įlį išpildys ką tik iš Vokietijos 
atvykę lietuviai. Tai bus tikrai 
malonu ne tik juos scenoje pa
matyti, bet ir su jais pasikal
bėti. Kadangi programa nėra 
dar galutinai nustatyta, tai a- 
pie ją paskelbsime vėliau.

Susirinkime buvo tikrai įdo- 
patrijotės, bū-imu klausytis Mrs. Manikienės 

Mrs. Kurtinaitis, Mrs. i pranešimo apie drabužių ir 
moictn VU jų.

Sausio 18-tą d. įvyko 
kos Lietuvių šalpos ir 
kos Lietuvių Tarybos 
susirinkimas, kuriame buvo ap
tarta daug svarbių dalykų ir 
kas link sukėlimo daugiau pini
gų dėl tremtinių pagalbos. Pa
sitarus su visais Hartfordo lie
tuvių draugijų atstovais, kurie 
atstovauja arti dvidešimts įvai
rių draugijų, buvo nutarta su
rengti bingo vakarus, kurie 

(prasidės kovo mėnesį. Dėl su- 
i rengimo bingo vakarus yra iš
rinkta labai darbščios ir gera-! 
širdęs lietuvės 
tent: Mrs. Kurtinaitis, Mrs. i pranešimo 
Manchunas, Mrs. Pugzlis, MrsJ maisto metinį vajų. Dėka to 
Labon. Mrs. Lucas, Mrs. Mani-‘vajaus buvo surinkta ir pasiųs- 
kas. Mrs. Stanvvick. į ta lietuviams į Vokietiją virš

Taip pat nutarta minėti Va-į dviejų tonų įvairių gėrybių. 
; sario 16-tą sekmadienį, tai yra Nors Hartfordas mažai yra ap- 
i vasario 20-tą 3-čią vai. po pie-: gyventas lietuviais palyginus 
■ tų lietuvių parapijos svetainė je,; su kitais miestais. Bet savo 
. kampas Broad & Capitol Avė. Į darbštumu neatsilieka nuo ki- 

Programai parengti išrinkta 
komisija iš sekančių asmenų:

Vieni aukuoja tuo jaus šimtinę, | 
kiti išmokesnio būdu kas savai-j 
tė įdeda stambesnę auką į tam! 
tikrą jubiliejinį konvertuką.

Taigi, Šv. Andriejaus lietuvių į 
parapijos Juibilejaus
prasidėjo su entuziazmu. F.

metai
P.

NEW BRITAIN. CONH
Naujojo klebono priėmimui 

pagerbimui bankietas
ir

Rengiasi Minėti Lietuvos Ne
priklausomybės šventę

ki- 
at-

I

JANUARY CLEARANCE

SALE!

Joui thr

MAKCH 
OF 

DLMES

Juozas Kasimks
Ine. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

602 Washington Blvd.
BAI.TIMORE 30. Md.

Tel. Lexington 8595
I. i m ošina i dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dienų ir Naktj.

I
East Boston Savings Bank

East Boston, Mass

Lambson Fumiture Co.
Pilnas Namų Įforničiavimas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Cor. Elm & Thomas Sts. 
Tel. 22 — Westfield, Mass.

Brockton, Mass.
Nutarta ruošti spaudos va

jaus prakalbos ir kviesti kun. 
J. Bematonį ir kitus.

Išrinkta atstovai į Federaci-, 
ją: A. Peldžius, P. Danyla ir! 
Adomas Česnauskas.

A. Česnauskas davė sumany-; 
mą aplankyti lietuvių namus.! 
užrašinėjant “Darbininką”. Tą I 
apsiėmė padaryti A. Česnaus
kas ir M. Kamandulis.

Nutarta LDS 2-ros kp. nau
dai ruošti kokį nors vakarą. 
Išrinkta rengimo komisija: A. 
Česnauskas, M. Kamandulis ir 
P. Danyla.

! šiame susirinkime prisirašė 
keturios naujos narės: Eva

> Yaskevičienė, Rožė Latauskie- 
; nė, Teofilė Akstinienė ir Elena
■ Liolienė. Visos naujos narės y- 

ra darbščios ir pasižadėjo uo
liai dirbti LDS orgaizacijai.

Šiems metams užgirta ta pa
ti valdyba: K. Grigas — pirm., 
A. Akstinas — vice pirm., Ju
lius Baronas — fin. raštinin-

Woodward's Auto Spring 
Shop

SPYRUOKLĖS DĖL BET KOKIO į 
AUTO-KARO. TROKŲ AR BUŠO 

Ratus Suvienodina ir Generaliai Taiso

172 No. Montello St
TELŠ. 3609-8032 BROCKTON, MASS.

Šv. Andriejaus parapijiečiai 
stropiai rengiasi prie bankieto, 
kuris ruošiamas priėmimui bei 
pagerbimui mūsų naujojo kle-i 
bono, kun. V. Karkausko. Ban
kietas įvyks sekmadienį, vasa
rio 6 d. 5:30 v. p. pietų para
pijos salėje, Stanley ir Church 
gatvių kampas.

Bilietai jau platinami, ku
riuos galima gauti pas visų 
liet, draugijų pirmininkes bei 
pirmininkus, 
note tame bankiete dalyvauti, 
pasistenkite bilietus įsigyti, nes 
vėliau bus sunku gauti arba ir 
visai negausite. E—LLL, ŪL . 
ną prie įėjimo bilietai p-1'—' 
parduodami. Į šį bankietą yraįropos kalbėtojai, 
pakviesta dvasios vadas 
miesto valdininkai.

Yra ruošiama ir muzikalinę svetainėje.
programa, kurią išpildys para- visus Lowell’io ir apylinkės gy-ikas, A. Peldžius — prot. rašt., 
pijos jaunimas ir šv. 
choras, vadovaujant 
vargonininkui, Vytautui Mari- 
jošiui. Tad šiame bankiete visi 
turėsite progos geriau susipa- tos dienos pamaldas 10 vai. ry-i

Sekmadienį, sausio 23 d. Šv. 
Roko par. salėje įvyko metinis 

i LDS 2-ros kp. susirinkimas, 
Kaip kas metai, taip ir šie-'kuris ĮjUVo vienas skaitlingiau- 

met visos lietuvių Loweil io or- ■ sjų Susirinkime dalyvavo kle- 
gamzacijos bendrai rengia 31 ■ bonas kun. Pr. Strakauskas ir 
metų Lietuvos Nepriklausomy-j kun. A. Klimas.

| bės paminėjimą. Tam tikslui y-1
1 ra sudarytas iš lietuviškų or-: 
ganizacijų komitetas, į kurį į- 

’eina nuo ALRK Federacijos, 
LDK Vytauto klubo ir nuo 
tų lietuviškų organizacijų
stovai. Į tą komitetą įeina na-

: riais sekantieji asmens: 
Juozapo parapijos klebonas, 
kun. J. Skalandis — garbės 
pirmininkas, Vyt. Ramanaus
kas — pirmininkas, A. Versec
kas — vice-pirmininkas, J, 
Bandzevičius
St. Kundrotas
V. Paulauskas 
Paulauskas ir J. Bandzevičius
— spaudos komisijon.

Žinomas veikėjas, buvęs karo 
kapelionas, kun. Kazimieras 
Jenkus prirengs meninę prog- 

Bankieto die-:ra!Tią. Pakviesti geriausi apy- 
bilietai nebus į linkės ir neseniai atvykę iš Eu- 

t— ______j  Iškilmės į-
ir'vyks vasario 20 dieną, 3 v. po 

pietų šv. Juozapo parapijos 
Komitetas kviečia

Šv.

Manchester, N. H.

vice-pirmininkas,
— sekretorius

— kasininkas.
— patarėjas. L.

C. A. Hoitt Co, Ine.
Vertingi baldai, ir kilimai

tų. Už tai jam yra garbė.
Pasibaigus pranešimams ir 

išrinkus darbo komisijas, pirm. 
Kaziūnas, kuris labai daug y- 

Į ra pasidarbavęs labdarybės 
reikaluose, paskelbė valdybos 
rinkimus 1949 metams. Nors 
pirm. Kaziūnas buvo visų susi
rinkusių atstovų prašomas, 
kad pasiliktų ir toliau pirmi
ninku, bet jis griežtai atsisakė 

; kandidatuoti dėl rimtų priežas
čių. Jis pasižadėjo ir toliau 
dirbti šį garbingą darbą, kiek 
jis išgalės. Dėl šių metų valdy
ba vienbalsiai buvo išrinkta se
kanti: pirm. J. Medonis, vice- 
pirm. S. Srupšas, sekr. A. Yu- 
sinas, fin. sekr. J. Leonaitis, 
ižd. A. Luckienė ir ižd. Glb. 
Manikienė.

I Hartfordo ir apylinkės lietu- 
Į viai lankykite susirinkimus, 

FS Į nes kiekvienas susirinkimas y- 
į ra labai svarbus. Hartfordas

* 
R

M

Taigi, kurie ma-
Cor. Valley and Wilson Sts.

Manchester, N. H. Tek 1880
s

Lovvell, Mass.

Harry Bass, Ine.
United Cloak t Suit Co.

VYRAMS ir MOTERIMS DRABUŽIAI 
166 Centrai St., 

LOWELL, MASS.

Cecilijos ventojus paminėjime ir tos die- • ir 
naujajam nos pamaldose kuoskaitlingiau- Į 

šiai dalyvauti.
Paminėtina, kad iškilmingas

I. J. FOX di
džiausia moteriš
kų kailinių firma 
Amerikoje, ši mė
nesį skelbia JA.N- 
UARY CTEAR-
ANCE SALE — DIDELĮ KAILINIŲ IŠPAR
DAVIMĄ. Šiame išpardavime kailinių kainos 
yra numažintos. Šiuo kainų numarkiavimu 
?<aujosios Anglijos ponios ir panelės yra 
k liečiamos pašino uJoti.

žinti, kaip su savo naujuoju 
klebonu, taip ir su vargoninin
ku. Pasistenkite visi vasario 6 
d. j šį bankietą atsilankyti.

RE TAKSŲ
Mūsų krautuvėje galima pirkti kailinių 

be taksu. Mes turime ant nekuriu kailinių

Į turi dar labai daug darbo at- 
likti, kol pasieks savo tikslą.'

ir 
specialu Fidimą. parduoti juos be federalių 
taksu. Perkant be taksų susitaupo daug pini-

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

Jei kas turite senus kailinius, mes išmai
nome i 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 kaira? Ateikite pas 
mus šiandien ir prisimieruokite šių metų ma
dos gražiausius kailinius. Atėjusios į krautu
vę visuomet reikale. 
nau‘11 šios krautuvė 
r ardas

ūkite, kad Jums patar- 
s lietuvis atstovas p. Ber-

411 5VASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

Iš vietos darbininkų gyvenimo

Darbininkų gyvenimas pasta
rosiomis dienomis pradeda eiti 
blogyn: nemaža darbininkų yra 
visai atleista iš darbo, daugu
mai darbo valandos sutrumpin
tos, pragyvenimas brangus, 
butų didelis trūkumas. Praeitą 
savaitę vietinėje spaudoje ma
tėsi, kad yra užregistruota 139 
šeimų iš butų iškeldinimo “Wa- 
rrant’ai” - įsakymai. Tai dėl 
tokio miestelio jau yra didelis 
skaičius, o kiek šeimų arti
miausioje ateityje tokių iškel
dinimo įsakymų laukia?

Iš tos pačios spaudos matosi, 
mieste pasi- 

, . ...__ _  „r____ _ o__________ ,,_____,__________ vagystės bei
bus atspausdinta pilna apy-i užpuldinėjimai gatvėse, tarp 

«£ skaita parapijos jubiliejinėje (kurių buvo apiplėštas ir radijo 
knygoje. Kiekvienas galės ma-į krautuvės savininkas, E. Ma- 

f^jtyti, kiek jis ar ji prie to kil-. zuronis, prie Park gatvės. Bu- 
naus darbo prisidėjo.

Tam vajui tapo išrinktas ir 
dapildytas veiklus komitetas 
mūsų darbščių kunigų vadovy
bėje. Į\yko keli svarbūs susi
rinkimai. Reikalas svarbus, 
remtinas ir pilnai užgirtas. 
Parapijiečiai gausiai prisideda.

Vi Dirbdami visi iš vieno.kaip mes 
visada dirbome savo užsibrėž-

tikslą greitai pasieksime.
J. Medonis.

PHILADELPHIA, PA.
Sekasi

Andriejaus 
parapijos 25 

su-

Labai Gerai
Švenčiant Šv. 

Lietuvių R. K. 
metų jubiliejų, sumanyta
mažinti skola jubiliejaus skait
line ,tai yra 25-kiais tūkstan
čiais dolerių. Skolos sumažini
mo vajus eis per visą metą. 
Visos stambesnės aukos ir au
kavusiųjų pavardės bus pami-'kad vis dažniau 
nėta ir spaudoje, o gale metų | kartoja įvairiosR

P. Danyla — iždininkas.
Rap.

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik- 

. , v t , jraštj “Darbininką”!to laikys kun. K. Jenkus ir pa-j 
sakys tai dienai pritaikintą pa-! 
mokslą. Tos dienos šv. Mišios* 
bus aukojamos intencija, kadį 
vėl Lietuva taptų laisva ir Ne-j 
priklausoma valstybė. Tą dieną, 
surinktos aukos bus skiriamos 
ALT’o ir BALF’o naudai. Lo- 
well‘iečiai visuomet pasirody
davo kuoduosniausiai, be abejo, 
jie taip pasirodys ir šį kartą.

Vytautas Ramanauskas.

vo išmuštas krautuvės langas 
ir išnešti du radijo setai - apa
ratai. Policijos yra užregistruo
ta. kad per visus metus buvo 
2,897 įvairūs areštavimai. Pa
vogta ar pamestų pasisavinta 
daiktų — 23.544.76 dol. vertei. 
Tai jau prastas rekordas. B.M.

Lavvrence & Methuen, 
Mass.

Chandler’s Flowor Shop
“Gėlės Įvairioms Progoms” i

162 Essex St.

LAWRENCE, MASS.

Bancroft Package Store,
Ine.,

Importuoti ir Naminiai 

Gėrimai: Vynai, Cordials, 

Alus ir Ale.

578 South SL, Athol, Mass.

Tel. 770

I

II
IIi

F. X. Robichaud
Geležies reikmenys 
Dažai ir Cementas

1 Lowell St., Methuen, Mass. .

JOAN of ARC 
„™„BERGMAN

< •L. *

/

ii
'^9 1

A VICTOR FLEMING PROOUCTION
COIDR 8* TECHNICOLOR

I

-DABAR VAIDINA-

RKO KEITH MEMORIAL
Specialė kaina tik šiuo tarpu.

Rodoma be pertraukos nuo 8:30 A.M.. Vietos nerezervuotos.
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vietinės žinios!
apie vasario 18 d. Jo oliaas y- 
ra: 517 E. Broadvvay. Dr. A. 
L. Kapochy per daug metų ne
turėjo ilgesnių atostogų, tai 
jam tikrai reikalingas poilsis.

ŽINUTES
Laukiame garbingo svečio. 

Šiomis dienomis naujoji Angli
ja laukia atsilankančio tremti
nio lietuvio, Jo Ekscelencijos 
Vyskupo V. Brizgio. Jo Eksce
lencija į Mass. valstiją įžengia 
sausio 30-tą. Pirma vieta bus 
Lavvrence. Po tam Jo Eksce- 
lencija lankysis Providence, R. 
I., Norwood, Brocktone, South 
Bostone ir Cambridge.

South Bostone Jo Ekscelen
cija pontifikuos šv. Mišias, va
sario 13 d., ir sakys pamoks
lą. Dalyvaus So. Bostono lie
tuvių 16-tos Vas. minėjime.

I

Lietuvos NeoriklausoniviMS
Ukag-a Kalkac I F PIHICjINRf IMMRA J* La 

Vyskupas Brizgys

Lie* 
pa-

DAKTARAI

SO 8-4476

Pr. Joseph f. Antanėlis
OPTOM ETRISTAS

515 E. Broadvvay
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Bostono lietuviai minės 
tuvos nepriklausomybės 
skelbimo sukaktį sekmadienį, 
vasario 13 d., South Boston 
High School svetainėje.

Kalbės J. E. vyskupas V. 
Brizgys, nesenai atvykęs iš 
tremties, p. Černius, buvęs Lie
tuvos premjeras, ir kiti. Bus 
dainų programa.

Tęs Tėvelio Darbą

M». Jutai B. fiaHty 
Į Kapus falHėjus

Visai netikėtai mirties ange
las aplankė Gailių šeimą. Sau
sio 22 d., staiga mirė advoka
tas Juozas B. Gailius. Trečia
dienį, sausio 26 d. velionis iš
kilmingai tapo palaidotas iš šv. 
Petro lietuvių par. bažnyčios 
Naujos Kalvarijos kapuose. Iš
kilmingas 
atnašavo 
mauskas; 
Kontautas
iš Norvvood. Prie šoninių alto
rių šv. Mišias atnašavo Prela
tas Dr. K. Urbonavičius ir 
kun. A. Abračinskas. Sanktu- 
arijoj buvo kun. kap. J. Dau- 
nis ir kun. A. Baltrušiūnas.

gedulo šv. Mišias 
kleb. kun. P. Vir- 
asistavo kun. A. 

ir kun. A. Jeniūnas

ir

Tel. SO 8-2805

Dr. L L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD 

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadvvay
So. Boston. Mass.

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

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

South 
taip,

Gailio

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius.

534 E. Broadvvay, 
South Bostoh, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TROwbndge 6330

his.MJ).
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

J. • k'

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadway

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

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-1233-W

p. Marijona Gailienė, likusi 
dideliame nuliūdime a. a. adv. 
Juozo B. Gailio žmona, prane
ša, kad real estate ir insurance 
biznis, 317 E. Street, 
Bostone, bus vedamas 
kaip ir iki šiolei.

A. a. adv. Juozo B.
darbą pasiima ant savo pečių 
jo sūnūs — Edmundas, kuris 
per pastaruosius metus dirbo 
kartu su savo tėveliu, ir Alber
tas, kuris taip pat yra susipa
žinęs su real estate darbu. Jie 
stengsis patarnauti real estate 
ir insurance reikalais taip pat 
maloniai ir nuoširdžiai, kaip ir 
jų mylimas tėvelis a. a. adv. 
Juozas B. Gailius.

Sveikinimas iš Floridos

Dr. A. L. Kapochy, kuris šio 
mėnesio pradžioje išvyko pra
leisti atostogas Floridoje, pri
siuntė savo sveikinimus ir lin
kėjimus.

Jis rašo, kad turįs “ a won- 
derful time”.

Dr. A. L. Kapochy yra pla
čiai žinomas ne tik kaip dantų 
gydytojas, bet ir kaip visuo
menininkas - veikėjas. Linkime 
Dr. Kapočiui geriausių atosto
gų. Jis žada sugrįžti į namus

I

I

ĮVAIRŪS skelbimai
PARSIDUODA Arthur’s Res- 

taurant, Ine., su nh.mu 49 Hun- 
ting St., Somerville, Mass. 7 

'dienų laisnis. Šaukite: Eli 9767. 
(28-1)

REIKALINGA patyrę stit- 
1 cheriai prie moteriškų sports- 
iwear, darbas ne sekcijomis, 
nuolatinis darbas. Atsišaukite: 
V. £ B. Sportswear Co., 515 

iWashington SL, Boston, Mass. 
I (28-1)
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Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

BOB1S BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 £ 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, Mass.

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

> X X X X X X X X S K XXXXXXXXXXXXKX

____7
|WUIKSKa»MAIjkm., Veprių vL, Ukmergės ap. 

j BIRBALAS, Vincentas, gim. 
Juodupiu km., Vevirženų vi., 
Kretingos ap.

BIRŠTONIENĖ (vėliau Kup
stienė) — Miliunutė, Uršulė, iš 

i Bartininkų, Vilkaviškio ap., ir 
Sausio 20 d., 1949 m.,’globstį laisvoje Amerikos . vyras Kupstas, Petras, bei sū- 

MARINE MARLIN laivu žemeje ir patikinti juos,!nus ir a„kteryS Mūryt* ir Ona 
atvykusieji 39 lietuviai kad mes būsime ištikimi!-- 
tremtiniai įteikė Lietuvos šio krašto gyventojai iri 
Generaliniam Kons u 1 u i verti mums suteikto prie- ’ 
Jonui Budriui New Yorke globsčio. 
jų pasirašytą tokio turi
nio pareiškimą:

“Ne dėl savo kaltės ne-; 
tekę savo Tėvų Žemės, ne ' 
geresnio gyvenimo ieško
dami pakelėm virš ketu
rių metų tremties vargą; 
ne turtų ir garbės ieško
dami atvykome į šitą kra
štą, bet esame ištroškę 
laisvės, nes vėl norime, 
tapti laisvi žmonės.

Mes, 39 lietuviai šian
dien pasiekę Amerikos 
krantą, kur respektuoja
ma teisė ir teisingumas, 
kur tikrąja prasme su
prantamas žmoniškumas 
ir branginama laisvė, šio
je šalyje pradėdami savo 
pirmąją gyvenimo dieną, 
norime Jums, Pone Gene
ralini Konsule, pareikšti 
savo ištikimybę ir tvirtą 
pasiryžimą ir toliau dirb
ti mūsų Tėvynės išlaisvi
nimui. Šiam svarbiam žy
giui mes visi, pradedant 
dar vos vaikščioti bepra
dedančiu kūdikiu ir bai
giant 77 metų seneliu, 
mes visi atvykę ryžtamės 
atlikti kiekvieną pareigą, 
kuri iš mūs bus pareika
lauta. Šį mūsų pareiškimą 
prašome perduoti Ponui 
Nepaprastam Pasiunti
niui ir Įgaliotam Minis
trui Vašingtone, kaipo vy
riausiam Lietuvių tautos 

. ir valstybės reprezentan
tui U.S.A.

Šia proga norime papra
šyti Jūsų globos šiame 
krašte, o taipogi perduoti 
mūsų didžiausią ir gilią 
padėką ir pagarbą mūsų 
broliams Amerikos Lietu
viams už jų nenuilstamą 
rūpinimąsi į vargą pate
kusiais lietuviais.

Būkite malonūs išreikš
ti mūsų didžiausią dėkin
gumą atatinkamiems U. 
S. A. Valstybės orga
nams, o per juos visai kil
niai Amerikos Tautai už 
tremtinių padėties supra
timą ir už suteiktą prie-

MARINE MARLIN LAIVU 
ATVYKUSIŲ TREMTINIŲ i 

PAREIŠKIMAS

J kapines palydėjo gausus 
būrys a. a. Juozo B. Gailio ir 
jo šeimos artimųjų. Kapinėse 
maldas atkalbėjo kun. A. Ab
račinskas.

Karstnešiais buvo Šv. Kazi
miero R. K. draugijos nariai, 
o palydovais ir garbės ' karst
nešiais buvo šie: adv. A. O. 
Shallna, Lietuvos Garbės kon
sulas; adv. Jonas J. Grigalius, 
Metropolitan District komisijo- 
nierius; adv. Kazys J. Kali
nauskas, Federalio Prokuroro 
asistentas; adv. Juozas Cunys, 
Suffolk County prokuroro asi
stentas; adv. William Howard 
(Kavaliauskas); adv. Petras 
Šimonis; adv. Antanas J. 
Young; adv. F. J. Bagočius; 
pp. Stasys Mockus, Juozas Ar
lauskas, A. J. Namaksy ir A. 
F. Kneižys.

Bažnyčioje ir kapinėse daly
vavo daug profesionalų ir biz
nierių, tarp kurių buvo Dr; Po
vilas Jakmauh (Jakimavičius), 
buvęs Massachusetts Valstijos 
Sveikatos komisijonierius; Dr. 
Jurgis Galės, ir kiti.

A. a. Juozo B. Gailio išsisky
rimas yra skaudus smūgis ne 
tik Gailių šeimai jo giminėms 
ir artimiems, bet ir visai Bos
tono lietuvių kolonijai, — vi
suomenei. Velionis buvo taurus 
lietuvis, nuoširdus, kuklus, rū
pestingas, sumanus šeimos tė
vas, nuoširdus patrijotas Ame
rikos ir Lietuvos.

Jaunas atvykęs į šią šalį ne
pasitenkino 
bet siekė 
Dirbdamas 
mokslus. Dirbo Lietuvių Agen
tūroj — Lithuanian Agency, 
(A. Ivaškevičiaus) būdamas 
jos vedėju - manager tais lai
kais, kada joje dirbo keliolika 
nuosavybių pardavimo ir ap
draudos agentų. Visuomet ko- 
rektingas džentelmanas, tvar
kus ir nuoširdus. Bet taipgi 
savo tikėjime ir lietuvybėje 
tvirtas kaip uola. Nekartą teko 
girdėti jį atremiant daromus 
Katalikų Bažnyčiai priekaištus. 
Aplanko laisvą Lietuvą. Ten 
susipažįsta su savo dabartine 
žmona. Sukuria ir išauklėja 
skaitlingą šeimą, tris sūnus ir 
dukterį, kuri yra slaugė. Jau
niausias sūnus Bentley Ac- 
counting School studentas ir 
jau pasižymėjęs gabus akor
dionistas,grojęs Lietuvių Radio 
koncerte Jordan Hali ir radio 
programoje. Dalyvauja Tauti
nių šokių grupėje, 
sūnūs bendradarbiavo 
bizny

paprastu darbu, 
idealo — mokslo, 

išėjo advokato

I
sa

Seka atvykusių parašai...

Skautų savaitė

Bay 
tarp

Bostone (Mass.) 
Scout savaitė įvyks 
vasario 6—12. Toji savai
tė bus pradėta pamaldo
mis bažnyčiose ir sinago
gose.

Katalikų pamaldos įvyks 
sekmadienį, vasario 6 d., 
3 vai. po pietų Šv. Kry
žiaus Katedroje po gra
žios 
dos.
Richard J. Cushing, D. D. 
pasveikins skautus ir į- 
teiks dovanas.

ir įspūdingos para- 
J. E. Arkivyskupas

tuvių Radio valanda, bei jų pa
rengimai.

Nors daug reikalų turėjo ve
lionis su kitataučiais, teismuo
se, profesijoje, namų pardavi
mo ir apdraudos bizny, bet sa
vo gražios lietuviškos pavardės 
nekeitė.

Lai suteikia jam Aukščiau
sias užsitarnautą užmokestį, o 
mes, likusieji sutelkime savo 
jėgas, kad nors dalinai užpil
džius tą spragą, kurią paliko 
iš mūsų tarpo pasitraukdamas 
garbingos atminties advokatas 
Juozas B. Gailius. Draugas.

PAIEŠKOJIMAS

PAIEŠKOJIMAI

BENDIKIENE - Draugelytė, 
Adelė iš Pažeriu, Vilkaviškio a.

BENIKAS, Adomas, Antanas, 
Kazimieras ir Kostas.

BERENT, Olga, iš Bajorų 
km., Šiaulių ap.

BERNOTAS, Jonas, iš Klovi- 
nių km., Utenos ap.

BERNOTAS, Petras, ir kiti, 
iš Bartininkų, Vilkaviškio ap.

BICHNERIS, Jurgis, iš Pa- 
šešuvių km., Batakių vi., Tau
ragės ap.

BILLIS - Adomavičiūtė, Tek
lė, iš Mikėnų, Ukmergės ap., ir 
jos dvi dukterys bei vienas sū
nus.

BINKYTĖ

Kupstai.
BLAZDZEVIČIUS, Juozas, iš 

Obelių, Rokiškio ap., vedęs Ka- 
napeckaitę.

BLAZE, Jonas.
BORUSAITES, Ieva ir Uršu

lė iš Jonaičių km., Tirkšlių pa
rapijos, Mažeikių ap.

BRAZAUSKAS, nuo Pilviš
kių, fotografas.

BRAZAUSKAS, Justinas ir 
Vladas, iš Drutunų km., Kalti
nėnų vi., Švenčionių ap.

BRAZAUSKAS, Motiejus, iš 
Bartninkų km., Pilviškių par.

BRAZYS, Mikas, iš Kareivo
nių km., Kietaviškių vi., Trakų 
apskr.

BRUSCHAT, Martin, iš Igliš- 
kėlių km., prie Marijampolės, 
sūnus Onos Stanat - Bruachat, 
kuri vėliau ištekėjo už Jokūbo 
Norgiesis.

BRUŽAITĖ - Remeikienė, 
Marijona ,iš Tauragės.

BUDINĄS (Budinaitė) 
Baradinskienė, Leonora.

BUDRIKAS, Aleksas, iš 
teiių vi.,’ Kretingos ap.

BŪDVYTIS, Antanas, ir Bud- 
vytytė, Agota, iš Bilvyčių km., 
Švėkšnos par.

BULVIDAS, Dionizas, Juozas, 
Kazimieras ir Stepas.

BUJAUSKIENĖ - Rutkaus
kaitė, Petrone, iš šikšnių dv., 
Kybartų vi., Vilkaviškio ap., ir 
sūnūs Bujauskas, Jonas ir Sta
sys.

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

/

Pla-

41 West 82ad Street 
New York 24, N. Y.iš Sližių

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininke — Eva Marksienč,
625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 

Tel. SOuth Boston 8-1298. 
Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė.

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

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

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

Iždininkė — Ona Šiauria.
51 Tampa St.. Mattapan. Mass. 

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės1 
pas protokolų raštininkę.
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. ŠV. JONO EV. UL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius.
I 699 E. Seventh St.. S. Boston, Mass. 
Maršalka — Jonas Z3ikis.

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

čią sekmadienį kiekvieno mėnesio,
2 vai. po pietų. Parapijos salėj,
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Visais draugijos reikalais kreipki- 

itės pas protokolų raštininką.

KLAUSKITE
"Lietuves Atsintinimii" Radijo Valandų

šeštadieniais,
5:00 iki 5:30 v.v. 

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

Trečiadieniais,
5:30 iki 6:00 v.v.

97.9 meg., 20,000 uatts 
Direk.—Jokūbas J. Stukas 

429 Wa!nut St, 
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5360

Vištyčio

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

REIKALINGA
Patyrę ir Nepatyrę

SBTCKRIAI
Dirbti moteriškas blouses. 
Nuolatinis darbas, geras 
atlyginimas. Atsišaukite: 
ALL1ED BLOUSE CO.
30 Kneeiand St, Boston 

(21-t-18)

I
R««. SO 8*3729 SO 8-4618 '

UHmanlM Furnitūra Co.
MOVERS — 
Intured and 

•onded
Local A Long 

Distance 
Moving

326 - 828 W. Broadu ay
SO. BOSTON, MASS.

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 

kreųriatės pas:

OttS. LIKSIS
Bealstatiiiinkas

710 N. Vaa Ness Avė.,
Hollywood 38, Calif.

GRABORIAI

Vyresnieji 
vėlionies 

profesijoj (Boston 
Realty Trust). Žmona p. Mari
jona Gailienė žinomoji energin
goji darbuotoja parapijoje ir 
visuomenėje.

Visus visuomenininius patrio
tinius ir kultūrinius vertingus 
darbus velionis gausiai remdavo 
finansiniai ir savo su visa šei
ma atsilankymu. Tos jo para
mos yra sumiaukę ne tik para
pija, bet “Darbininkas” ir Lie- U. S. Zone, Germany.

Morta Zalekerytė paieško 
dviejų savo dėdžių: Henry Za- 
lecker’io ir Gustavo Zalecker’io 
ir dviejų tetų: Justos Zalecker 
ir Annos Zalecker, kurių pa
vardės pagal vyrus jai nežino
mos. Jie visi yra kilę iš Lietu
vos, Liukių kaimo,
valsčiaus, Vilkaviškio apskri
čio. Išvyko Amerikon prieš 45- 
50 metų ir paskutiniu laiku 
prieš karą gyveno Cleveland, 
Ohio ar Detroit, Mich.

Paieskotoja Morta Zalekery
tė dabar randasi, Vokietijoje. 
Frickenfelden 4 bei Gunzen- 
hausen Mittelfr. (13a) Bayern,

Vincas Balukonis, Savininkas.

1

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

ii 
i! 
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WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Ave^
Cambridge, Mass.

PRANAS VVAITKUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale taukite; Tel. TR-6-8434.

258 West Broadvay, South Boston, Mass.
3O(K»6SXS»6X30SSSSX»6X3Šs96*SXK»a6XX»SKX9a^^

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadwaj' 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia Šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. 80 U-0«15 

BOuth Boston 8-2609



Penktadienis Sausio 2? Iš-iš

Kanados Lietuvių Pastabos

sutraukia iki 20,000

Pradžia 5-tame pusi.
kas parašė tą žinutę buvo blo
gos valios žmogus. Kunigas 
Iaombardi. kaip kad rašo “Ne
priklausoma Lietuva” Cagliari. 
mieste turėjo ginčą su komu
nistu Sparo. Pasikeitę žodžiais, I 
Lombardas atsakęs: “Tas ne
tiesa”. pasisveikino ir išsiskirs
tė maža gi-upelė žmonių, vieni 
į kitus žvairuodami. Maždaug 
panašiai rašo “Nepriklausoma 
Lietuva". Būtų gera, kad Kar
delis žinotų, jog Tėvas Lom-! 
bardi yra netik kunigas bet ir 
vienuolis jėzuitas. Jėzuitai tiek 
mokslo srityje, tiek logiškume; 
yra nepergalimi. Be to Tėvas j 
Lombardi yra dabartinis žv-' 
miausias Italijoje kalbėtojas. 
Prieš jo a rgumentus. prieš jo 
kalbos logiškumą niekas negali 
atsispirti, ypatingai jeigu kalba 
eina apie papraščiausį italą ko
munistą kaip Sparo, kuriam 
“UNITĄ", komunistų organas 
Italijoje, yra tiesos šaltinis, ne
žiūrint., kad kiekviename 
ryje yra pilna šmeižtų, 
čiau paminėti kad ir šį 
gerai žinomą įvykį, 
prieš rinkimus po visą
buvo išklijuota paveikslai ro
dantys ką komunistai yra at
likę Lietuvoje. Italų komunistų 
“Vienybė” paskelbė .jog tai esą 
grynas šmeižtas, nes tie nužu
dytieji yra komunistų kanki
niai žuvę prie Bolonijos. Už
čiaupė savo bumą tik tada, ka
da Lietuvos Atstovybė Ameri
koje paskyrė 10.000.00 dolerių 
premiją tam italui, kuris įro
dys. jog tie kankiniai nėra lie
tuviai. Kartu buvo atspausdin
ta lietuviškos knygos viršelis 
ir tie puslapiai, kuriuose buvo 
kankinių paveikslai.

talijos miestuose teima tik po 
20 žmonių iš kiekvienos pusės. 
Iš “Nepriklausomos Lietuvos” 
atrodytų, kad susirinko visai 
mažas skaičius žmonių, kai tuo 
tarpu vien tik T. Lombardi pa- 
sirodvmas
ar 30,000 klausytojų. Taigi T. 
I^ombardi
atvertų akis tiems, kurie dar 
šiek tiek galvoja. Tie. kurie y- 
ra nusistatę aklai sekti komu
nizmą. tie tikrai neatsivers. v- 
patingai. kada vien dėl komu
nistinės idėjos gali naudotis 
puošniais rūmais ir šilta viete
le.

nori, kad tie ginčai 
. t

be-
su-
yra

nume- 
Norė- 
mums 

Pernai 
Italiją

I

A. a. Karys Edvardas ’jam paskutinį laidotuvių pa-
Rašlevičius į tarnavimą.

Kovo 23 d. 1945 m. baltimo- 
rietis lietuvis Edvardas Rašle- 
vičius paaukavo savo gyvybę 
ant laisvės aukuro. Beveik 
prieš put karo pabaigą vokiečio 
kulka išplėšė pavyzdingą sūnų 
ir jaunuolį iš Rašlevičių šeimos. 
Abu Edvardo tėvui dar buvo 
gyvi, kai ta liūdna žinia juos 
pasiekė iš VVashingtono. Verkė 
tėvas Kazimieras, veikė motina 
Agota, verkė brolis ir seserys.

Keturius metus jo kūnas iš
gulėjo Europoje Amerikos ka
rių kapuose. Tik pereitą ketvir
tadienį. sausio 20 d. Edvardo 
kūnas buvo pargabentas į jo

8
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Gapučiai,

Juozas Kašinskas, artimas 
Grajauskų šeimos draugas ir 
bičiulis, rūpinosi laidotuvių 
tvarka. A. a. Vincas Grajaus
kas buvo pašarvotas pas Juozą 
Kašinska. Nulydėtas į Holy 
Redeemer kapus. Kadangi ve
lionis buvo plačiai žinomas, tad 
skaitlinga minia dalyvavo jo 
laidotuvėse. Buvo daug prisiųs
ta velionio atminčiai kaip gyvų, 
tain dvasinių gėlių puokščių. 
Reiškiame giliausią užuojautą 
kaip poniai Grajauskienei, taip 
jos sūnui adv. Tomui jų liūde
sio ir skausmo valandoje, o už 
mirusiojo vėlę tarianie rami
nantį Amžinąjį Atilsį.

D. A. Zaletskas iš So. Bostono.
Šis LDS 3 kuopos parengi

mas tikrai buvo sėkmingas. 
Gausioje publikoje buvo daug 
svečių ir viešnių ir iš kitų ko
lonijų, kaip tai: iš Providence 
— pp. čičiai; iš So. Bostono—

' p.p. Razvadauskai,
Plevokai, Kraunelienė, Ivanaus
kienė, O. Siaurienė ir kiti'; iš 
Cambridge ir Arlington — pp. 
Smilgiai, Bačinskienė ir kiti; iš 
Stoughton, Canton, VValpole ir 
kt. Vietiniai biznieriai taip pat 
dalyvavo — pp. A. Navickai, 
Ramanauskai, Neviackai, Vie
sulai, Pauplys, ir kiti.

Pavaišino programai 
pasibaigus

I
l
iI

LDS 3 kuopos šeimininkės
Kavolynienė, 

Ona Paziokaitė 
programos da- 
užkandžiais.

Zableskytė - McConville

1 pp. Smilgienė, 
. Pazniokienė ir
• pavaišino visus 
lyvius skaniais

Pereitą sekmadienį kartu su 
dainininkais pp. Jonu Tamulio- 
niu ir Ona Skirkevičiene buvo 
atvykus ir p. Tekia Mitchell iš 
Nashua. Taipgi buvo 
p. Vincas Kohanskas 
chester. Jie visi lankėsi

i Kneižius.I ----------

atvykęs 
iš Dor- 
pas pp.

Italijoj, Piza mieste stovi šis milžiniškas pa
virtęs bokštas. Vienas iš gabiųjų fotografų nu
žiūrėjo, kad šis pavirtęs bokštas galima paremti, 
nors fotografijoj, amerikiečio-jūrininko stipriomis 
rankomis. Štai jis ir padarė. Kaip jis tą padarė, 
atspėkite?! Juk tas jūrininkas nėra toks milžinas 
kaip milžiniškas bokštas, kad galėtų pasiekti be
veik pačio viršaus su savo delnais.

Trečiadienio vakare, sausio 
26 d. įvyko Merginų Sodaliečių 
pamaldos ir susirinkimas. Po 
susirinkimo parodyta gražūs

; judamieji paveikslai.

Į Mūsų Parapiją Atvyks 
Lietuvos Vyskupas

I Kaip jau žinoma, į Jung. 
Valstybes yra atvykęs J. E. 
vyskupas V. Brizgys. Vasario 
4 d. atvyks į Šv. Jurgio lietu
vių parapiją ir vakare bažny- 

. čioje pasakys pamokslą, o po 
pamaldų, parapijos salėje kal
bės apie svarbiuosius mūsų 
tautos reikalus.

■Dalyvaujant J. E. Lietuvos 
vyskupui V. Brizgiui, mes pa
minėsime Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo — Vasa
rio 16 — sukaktį. Visi iš anks
to ruoškimės dalyvauti šiose 
pamaldose ir prakalbose.

i 
Sekmadienį, sausio 23 d., p-lė 

Emilija Zableskytė ištekėjo už 
jaunuolio Karolio McConville.: 
Kun. Antanas Dubinskas priė
mė iš jaunųjų pasižadėjimus ir 
bažnyčios vardu palaimino jųjų 
moterystę. Donald McConville 
ir Betty Emich buvo liudyto
jais jaunųjų jungtuvių sutar
ties. Kiti du mūsų kunigai, sto
vėdami greta kun. Dubinsko, 
pridavė daugiau iškilmingumo 
jungtuvių apeigoms. į

P-lė Emilija Zableskytė yra 
duktė visiems gerai žinomos 
parapijietės, Anelės Zablockie- 
nės. Jaunoji lankė šv. Alfonso• i

.parapijinę mokyklą ir yra narė- 
sodaliečių draugijos, kurios 
dvasios vadas yra kun. Anta
nas Dubinskas.

j Sveikiname naujavedžius. 
i Linkime jiems ilgiausių metų, 
savytarpinio susiklausymo ir 

j visų jiems reikalingų Dievo' 
i malonių jų naujame gyvenime.

I Altoriaus ir Rožančiaus Dr-jos 
Metinė šventė

Kiekvienais metais sausio 
mėn. ketvirtasis sekmadienis 

■tuviai legionieriai nešė jo kars-!yra skiriamas mūsų lietuviškų 
i tą ir tuo suteikė paskutinį jam mamyčių ir senesniųjų lietu- 
;—▲------ • ------—- •*« -------

je surinktos maldos yra sukurtos gar-i;ią užuojautą; kaip Edvardo mldiZnį* tos" dr-jo7 ”na^s ”‘in 
>” ryte priima šv. Ko-

Sausio 22 d. net penki kuni
gai atliko paskutinį patarnavi
mą tam mūsų kolionijos didvy
riui. Klebonas, kun. dr. Mende
lis su diakonu ir padiakonu at
giedojo gedulingas šv. Mišias. 

Dubinskas ir

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

Į
I

i 
Pamokslininkas tardamas ke-‘ 

liūs žodžius po šv. Mišių, dėko-'
HCmOD. MASS

Štai kokios mintys atėjo 
skaitant pirmąjį Kardelio 
redaguotą numerį. Žinios 
tendencingai duodamos ir nea
titinka tiesai. Tokiu būdu yra 
klaidinami tie žmonės, kurie 
gyvena toliau nuo Montrealio. 
Ypatingai gaila tų lietuvių 
tremtiniu atvykusių į Kanadą, 
su kuriais nenorima skaitytis,
kai tuo tarpu vien tik jie su tėviškę. Tėvelis Rašlevičius ne-, 
savo prakaitu uždirbtais cen- sulaukė Edvarduko kūno, bet; 
tais remia pirkdami šėrus - ak- mamytė jį priėmė ir savo na-’ 
cijas ir kuriems vieniems rūpi muose išlaikė iki praeito šešta- 
tas laikraštis ir jo tobulėjimas dienio. 
iki dienraščio. Tuo tarpu dabar 
nežymiai bus skleidžiamos tos 
idėjos, tos mintys, kurios buvo 
skleidžiamos Lietuvoje per kai
riųjų dienraštį “Lietuvos Ži
nias". Neužtenka gražiai kalbė
ti apie vienybę ir vėliau laik- Kun. Antanas 
raštyje dėti neteisingas žinias, kun. Jonas Mendelis tuo pačiu 
Būtų geriau, kad vietoj galvo- laiku atnašavo šv. Mišias prie 
jęs apie didžiulius redakcijos šoninių altorių. Edvarduko 
rūmus (apie kuriuos užsiminė karstas buvo apdengtas Ameri- 
savo kalboje), vietoj skleidęs kos žvaigždėtąja vėliava, tąja 
savo asmenį kaip esantį Tau- vėliava, kurios dėliai jis paau- 
tos tranyboje, kai tuo tarpu kavo savo gyvybę, 
faktiškai yra vienybės griovė-; 
jas. pasišalintų ir tokiu būdu,
leistų Montrealyje klestėti tai jo Rašlevičių mamei, kad ji už- 
vienybei kuri ankščiau buvo, 'augino Edvarduką krašto la- 

Montrealio Svečias. *bui’ dėkojo jis žuvusiam kariui 
--------------------------------------------- ; už jo meilę, kad jis dėl mūsų' 

l“| • • ^1 | I A AT“---------------- • laisvės žuvo karo lauke. Duokiradexime rlytelę A. A. I evo
Kszirnicro Amžinsiu Psminkiui. sa°j tėvo Hclv Redeemer kapuose. 

Tėvo Kazimiero Kapucino parinktos maldos i Juozas Kašinskas rūpinosi lai-i
1. Iš spaudos išeina maldų knyga dotuvi'4 tvarka- 154 Posto lieJ 

Atlaidų Šaltinis”. Tai yra viena iš pa-1 ............. ....
A- • • • • I ''*r ** V — ——g J—— UiaiilJVlU 4A 11VVM

cių vertingiausių maldaknygių, nes JO-, patarnavimą. Reiškiame giliau- vaičių dr-jos iškilmėms. Tą sek 
je surinktos maldos yra sukurtos gar- Sją užuojautą, J ' ’ !_„ ' ' - —
šių šventųjų ar kitų Dievo moksluose mamytei, taip jo broliui Kaži-: co?pore' 
išmintingi) žmogių, ir didžiuma maldų,'mierui ir visoms jo sesutėms muniją; po pietų turi ypatingas 
esanti toje maldaknygėje, 
popiežiaus apdovanota specialiais atlai
dais.

2. Lietuviams šią maldaknvsrę parinko, spaudai 
paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kazimieras Ka
pucinas, kurio vestos misijos paliko neišdildomą įspū
di.- Jis mirė 1941 m. gruodžio 26 d. Kaure, Lietuvoje. 
Jo kapa mindžioja svetimųjų bolševiku 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 atvejuje. Visos tos maldos popiežiaus apdova-j . . 
r.otos atlaidais. s

4. Maldaknygė spausdinama labai aiškiomis dide- h] v’
lėmis raidėmis.

•5. Maldaknygė “Atlaidų Šaltinis” turės net 560 
puslapių, bet bus patogios išvaizdos, prabangiais vir
beliais. auksuotais kraštais. Kaina $3.50. Kas ją užsi- 
r akys 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-
i

Todėl Lombardi disputuoda
mas su komunistais netik Sar- 
dinijos saloje, bet ir kituose I-

Tė’.’»<s Kazimieras
K a nueinąs

yra paties.bei giminėms.
i Edvarduko krikšto motina,
| Marijona šeškiūtė, užprašė eg- ____________
;zekvijas ir trejas mišias kartu įvykis mūsų parapijos gyveni- 
■už Edvardo vėlę. Visi šeimos me.
nariai, būdami giliai tikinti ka-

; talikai vietoj gyvų gėlių, užpra- ga įvyko sekmadienį, sausio 23 
jšė šv. Mišias už mirusio vėlę.
Lai ilsisi Viešpaties ramybėje, šv. valandą dr-jos

pamaldas, po kurių įvyksta me
tinis dr-jos pasisvečiavimas ir 
susirinkimas. Tai yra svarbus

rių, gimtadienio, sukaktuvių proga. 
Kreiptis adresu: —

DARBININKAS
366 VVest Broadnay South Boston 27, Mass.

i kordionu pritarė pats dain. j 
Imuz. Jonas Tamulionis.

Tautinių vaizdelių — tauti-j 
nius šokius ir vaidinimą išpildė 

i Bostono Lietuvių Tautinių Šo-' 
kių Grupė (mažesnioji), p. O- 
nai Ivaškienei vadovaujant.

i Programą pradėjo įžangine 
kalba p. E. Balutis, LDS 3 kp. 
pirmininkas, ir jis pakvietė vie
tinį vikarą kun. A. Jeniūną. 
Pastarasis pasveikinęs gausią 
publiką ir programos dalyvius,1 
pakvietė p. A. F. Kneižį prog-Į 
rangos vedėju Sekmadienį, sausio 23 d. pas

Dainininkai muz. Jonas Ta-; adv. B. Sykes lankėsi pp. Jes- 
mulionis ir p. Ona Skirkevičie-. kevičiai iš Dorchester su savo 
nė sudainavo daug linksmų liau-augintine, nesenai atvykusia i.-j 
dies dainų, kurios visiems labai ■ tremties, našlaite, 
patiko. Gausi publika nenorėjo] 
jų iš scenos paleisti, tiek plojo. I 
Keletą kartų iššaukė nors pasi-Į 
rodyti.

| P. Onos Ivaškienės vadovau- kė mūsų parapijoj šv. misijas, 
ijama grupė labai gerai užsire- Oras buvo gražus, todėl ir 
Ikomendavo tautiniais šokiais žmonių lankėsi labai daug, ir 

Moterų Sąjungos vietine kuo- jr komedijėlės “Muzikantai” j visi džiaugėsi gražiais pamoks- 
pa nutarė kovo 25 d. surengti vaidinimu. Pažymėtina, kad tai Jais.
Bingo balių savo naudai. Jau buvo p. Ivaškienės mažesniųjų j Sausio 24 d., lydimas mūsų 
seniai turėjome tokį pasilinks- mergaičių (nuo 7 iki 12 m. klebono, kun. P. M. Juro. kun. 
minimą, tad visi lauksime šio amž.) grupė. Šokėjams ir jau- L. Tulaba išvyko į Kanadą, 
vakarėlio. 'niems dainininkams grojo p. i Sausio 23 d. prasidėjo anglų

SLRKA 13 kuopa praneša Ona Ivaškienė lietuviškomis kalboie 
visiems, kad atvelykyje įvyks kanklėmis, ios sesutė p. Mari io- vau ja

Koncertas ir tautiniai vaizde
liai pavyko

Pereitą sekmadienį, sausio 
23 d., ŠV. Jurgio lietuvių para
pijos svetainėje įvyko koncer-j 
tas, kurį išpildė muz. Jonas Ta-' 
mulionis ir dain. Ona Skirkevi- 
čienė iš Nashua. N. II. Daini
ninkams pora dainelių dainuo- 
jat akompanavo vietinė piais- 

i tė p. Eleonora Novikaitė, o a-. 
I-----------------------------------------------
giedotos mišios. Be to. metų 

i bėgyje daug yra atnašaujama 
i šv. Mišių ir už kitų narių in- 
jtencijas. Kaip klebonas, taip 
i kun. Dubinskas džiaugiasi, kad, 
I nežiūrint mirimų, po 20 metų 
i ši draugija auga ir bujoja, 
i Sveikiname naująją valdybą ir 
linkime gražiausių vaisių 
gijos darbuotei.

Šiais metais ši metinė pramo-

Į d. Kun. dr. Mendelis atlaikė 
moterims, 

po kurios gan skaitlingas mo
terų būrys susirinko į svetainę,

drau-

Nuotrupos

Staiga susirgo 
nuvežta į Norwoodo ligo- 
p. Dudienė iš Walpole,

ir
ninę
Mass. Ji yra p. Adelės Raude- 
liūnienės mamytė. Linkime pa
sveikti.

IAVRFNCE MASS
Kun. daktaras L. Tulaba lai-

A. a. Vincas Grajauskas
Senoji karta tikrai greitai kur joms valdyba davė užsi-

! nyksta.
į lietuvius labai nustebino žinia, dalyvavo pasisvečiavime. Visų 

’įkad ąnksti, ketvirtadienio rytą, pirmiausia kun. klebonas apdo-
mirė adv. Tomo Grajausko tė- 
---- , Vincas Grajauskas. Tai 
buvo senas gyventojas ir įžy
mus veikėjas. Tik keturi metai 
atgal jis ir jo žmona garbingai 
minėjo 50 metų vedybinio gy
venimo jubiliejų. Būdamas gan 
stiprus, a. a. Vincas Grajaus- 

,kas tikėjosi dar sulaukti dei- 
■ mantinio jubiliejaus, bet Die
vas kitaip sutvarkė. Nesirgęs 

i ir net nesiskundęs, kad sirgtų, 
ketvirtadienio rytą staiga kri
to, kaipo širdies ligos auka.

Laidotuvės įvyko pirmadienį, užsimokėjo 1949 m. nario mo- sodalietės gaus savo 
sausio 24 d., su trejomis šv. kesčius. Susirinkimas buvo Kun. Jonas Mendelis
Mišiomis. Kadangi a. a. Gra- baigtas malda. Per 20 metų sa- liečiu dvasios vadas, 
jauskas buvo senas parapijie- vo gyvavimo Altoriaus ir Ro-i Girdėjau, kad baltimoriečiai Marytė Prakapaitė. 
tis, kleb., kun. dr. Mendelis, žančiaus dr-ja daug gero pada- laukia garbingų svečių: prel. reckaitė, 
gerbdamas jo atmintį ir pa- rė, kaip bažnyčiai, taip para- Krupavičiaus ir prof. Sidzi- 
reikšdamas užuojautą žmonai pijai. Kas mėnesis šv. Mišios kausko. Tik gaila, l"*'1 '
jo sūnui Tomui, neprašytas, yra atnašaujamos už gyvus ir tikrų žinių, kada tie svečiai at- 
parūpino dar kitus du kunigu J mirusias nares, 
ir taip penki kunigai suteikė Į mirusią narę yra užprašytos Aplankys mūsų kolioniją.

Visus baltimoriečius kasti. Kun. Antanas Dubinskas
t

misijos, kurioms vado-
>----------------- - ---------- - --------------------j— ------------------------ r-- ----------- j- , tėvas Domininkonas.
.tos kuopos balius šv. Alfonso na Valatkienė pianu, p.p. Ivaš- žmonių pilna bažnyčia. Misijos
salėje. Prašo kitų draugijų pa- kų sūnus akordionu. o p. Ple- baigsis sausio 30 d. 
rengimų tą vakarą nerengti ir vokaitė grojo fleitų. Iš jaunųjųi 
kviečia į savo balių. ; dainininkų labai gerai pasirodė

Mokyklos vaikučiai šią sa- Mamertas Simanavičius ir Van- 
vaitę laikė savo pusmetinius da Griganavičiūtė. Jaunutė, 7 

į kvotimus. Visi laukia žinios, m. amž.. Loreta Kontrimaitė,

I
1

“Darbininko” Administracijai: —
Šiuomi siunčiu S3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti 

didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę — 
Atlaidų šaltinis, man atsiųsti.

Vardas ...........................................-............................

Adresas

vanojo valdybos nares už pe
reitų metų darbą. Sekė valdy
bos rinkimai. Vienbalsiai iš
rinkta vėl ta pati valdyba dar
buotis dar vienus metus. j kvotimus. Visi laukia žinios, m. amž.. Loreta

Valdybą sudaro: pirmininkė kaip jiems pasiseks, ar kartais Norwood^etės Jrsionytės -Kon- 
Elžbieta Makarauskienė, vice- kai kuriems nereikės iš naujo trimienės dukrelė, pasakė labai 
pirmininkė Aleksandra Jončie- juos laikyti. 'gražų eilėraštį; taipgi pasakė
nė; rašt. Viktorija Gfenesevičie-1 Feliksas Juškevičius randasi eilėraščius — Marytė Kraune- 
nė ir maršalka Magdalena Viš- sunkioje ligoje Sinai ligoninėje, lyte ir Norma Razvadauskaitė. 
niauskienė. Kun. dr. Mendelis, Duok, Dieve, jam kantrybės ir Gegutė — tautinį šokį 
dr-jos dvasios vadas, ir toliau ištvermės jo skaudžioje ligoje, 
atliks iždininko prievales. Po Vasario 6 d. įvyks 
trumpų kalbų virš 100 moterų Sodalicijos iškilmės.

metinės 
Ištikimos 
diplomus, 
yra soda-

šoko 
trio — Giedrė Natkevičiūtė, 
Aneta Savickaitė ir Diana Ple- 
vokaitė.

Komediją “Muzikantai” vai
dino šie: Veronika Ivanaus
kaitė, Vytautas Dambrauskas, 

Dile Dva-
Vanda Griganavičiū- 

tė ir Mamertas Simanavičius,

Sausio 29 d., laukiame at
vykstant į mūsų parapi ją, J. 
E. Vyskupo Brizgio. Sekmadie
nį. sausio 30 d.. Jo Ekscelenci
ja sakys pamokslus mišiose 
8:00 ir 9:30 vai., ir 4:00 valan
dą po pietų svetainėje papasa
kos apie tremtinių gyvenimą.

Pasimirė a. a. G. Paplaus
kienė. Palaidota iš Šv. Pranciš
kaus parapijos bažnyčios sau
sio 24 d. Iškilmingas mišias su 
asista atnašavo kun. Virmaus- 
kis.

i Antanas ir Rita Akstinai su
silaukė sūnaus, kuris sausio 23 
d. buvo pakrikštytas Povilo- 
Antano vardu.

kad nėra • dalyvaujant visai grupei. į Vasario 5 d., 8:00 vai., šv.
Baigiant programą, buvo pa- Vardo draugija bažnytinėje 

Už kiekvieną vyks į Ameriką, nei kada jie rodyta spalvuoti judamieji pa- svetainėje turės *Whist Party’. 
veikslai, kuriuos paskolino p. Į Aušrelė.




