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• Kartūs, bet teisingi žodžiai
• Net keturi garbės daktarai
• Klaiku už “geležinės

uždangos“
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DARBININKAS

I

— Amerika jau pralošė “šal
tąjį karą” prieš sovietus! — 
neseniai atstovų Rūmuose taip 
pareiškė kongresmanas Smith 
(Resp. Wis.).

Toliau minėtas kongresmanas 
teikė ir paaiškinimus tuo rei
kalu. Jo žodžiais tariant, 1945 
m. sausio mėnesį Rusija valdė 
190 mil. žmonių, 1948 m. — 
Maskva pasiglemžė jau 450 
mil. žmonių, o 1949 m. lapkri
tyje — Kremlius savo geležine 
uždanga atskyrė nuo laisvojo 
pasaulio net 800 mil. žmonių.

Gi Jungtinės Amerikos Vals
tybės — pabrėžė kongresma
nas Smith — per tą laiką iš
mokėjo užsienio pagalbos rei
kalams daugiau, negu 35 bili
jonus ir 70 milijonų dolerių...

Negana to, — kalbėjo toliau 
Smith, — per tą laikotarpį dėl 
svyruojančios užsienio po
litikos programos Jungtinės 
Amerikos Valstybės prarado 
pasaulio akivaizdoje savo pres- 
tyžą ir joms prideramą svorį 
nūdieniam pasaulyje...

Kartūs, bet teisingi žodžiai...
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Rev. James H. Griffiths konsekracijos į vys
kupus iškilmingos ceremonijos, kurias atlieka 
kard. Francis Spellman Šv. Patricko katedroje. 
Naująjį vyskupą matome gulint kniūpsčią ant al
toriaus laiptų.

Torontiškis “The Telegram” 
aprašo romantišką Common- 
wealth’o užs. reik, ministerių 
konferenciją, vykusią Ceylono 
sostinėj Colombo.

Esą, visi ministeriai, sėdėda
mi puikiam tropikiniam sode, 
po palmėmis, bevalgydami šal
tą kalakutieną ir kitus ceylo- 
niškus patiekalus, būdami ap
šviesti specialia “laumių švie-

Rusai sustabdė 3 Amerikos

Ame-

beke- 
maiše,

silinksminančius ir įvairius ma
giškus eksperimentus išdarinė- 
jančius ceyloniecius... Kanados 
užs. reik, ministeris L. B. Pear- 
son, vienam iš magikų, 
pančiam kiaušinienę 
netgi asistavęs..

Be to, Ceylono Universitetas, 
pagerbdamas konferencijos da
lyvius, netgi keturis iš ministe
rių apdovanojęs garbės dakta
rų laipsniais. Tais laimingai
siais buvo: Didž. Britanijos 
užs. reikalų ministeris Ernest 
Bevin, Commonwealtho ryšių 
sekretorius Philip Noel Baker, 
Indijos premieras Nehru ir 
Kanados užs. reik, sekretorius 
L. B. Pearson.

Taigi, tik romantika, garbė, 
o darbų pasaulio politikų sfe
rose — ne kažin kiek... Vieni, 
romantiškai nusiteikę, kalaku
tieną valgo, o kiti — plūsta a- 
šarose, kraujuje, skęsta varge 
ir skurde. Štai, pažiūrėkime, 
ką kalba vienas laiškas, gautas 
iš anapus “geležinės uždan
gos”.

Delhi— Dr. Rejen- Tuomi Indija visiškai iš- 
dra Prasad tapo pirmuo-’siskiria iš britų dominijų 
ju Indijos respublikos'šeimos ir tampa visiškai 
prezidentu, kuris buvo* formaliai nepriklausoma, 
uakviestas Indijos Kons- suverenine demokratine 
titucinio susirinkimo (sei-‘respublika.
mo). Dr. R. Prasad iki Dr. R. Prasad vieninte- 
šiolei ėjo Konstitucinio lis kandidatas į preziden- 
seimo pirmininko parei- tus, buvo vienbalsiai iš- 
gas. Indijos respublikos rinktas. Jį kandidatu į 
prezidento pareigas iškil- prezidentus pasiūlė Indi- 
mingai priėmė praeitą jos premieras Jaharlal 
ketvirtadienį, gausio 26 d. Nehru.

Pasitraukė Liet. Raud. Kryžiaus 
pirmininkas

mosios blokados paskel- mil. dol. sumoje, 
bimą. P—’ *’ '*

ACHESONAS UŽ ŪKINĘ 
PARAMĄ FORMOZAI

v-----------------------------------
Washingtoa — Valsty- dokumentų komunistų 

įbes sekretorių* Acheson gentui.
i užsienių Senato komisi
joje pareiškė, kad Jung. 
Valstybių vyriausybė at
sisakanti teikti karinę pa
galbą Kinijos nacionalis
tams Formozai ginti, ta
čiau teiksianti ir toliau 
šiai salai ūkinę paramą. $5,000, bet teismas parei- 
Dabar teikiamos pagalbos kalavo $10,000 
laikas baigiasi vasario 15 
d. Acheson patiekė numa
tomos Formozai ateityje 
ūkinės paramos projektą 
28 mil. dolerių sumai. 
Taip pat Acheson už ūki
nę pagalbą ir Korėjai 60

Pfullingen, Vokietija — darbu.
Patirta, kad sausio 16 d. Jis išbuvo Liet. Raudo- 
Lietuvos Raudonojo Kry- nojo Kryžiaus pirmininko 
žiaus pirmininkas, Dr. D. pareigose nuo 1945 m. 
Jasaitis, įteikė Išlaisvini- saros,
mo Komitetui prašymą, kitų liet, veikėjų pastan- 
prašydamas jį atleisti iš gomis buvo atkurta Liet, 
iki šiolei eitųjų pareigų. Raud.
VLIK-as jo prašymą pa- zacija Wurzburge. 
tenkino ir paprašė pasi-J 
likti savo pareigose ikis 
bus paskirtas jo vieton 
nuajas Liet. Raud. Kryž.
pirmininkas. įjos akivaizdoje taip pat

Dr. D. Jasaitis pasitrau- įvyko pasikeitimas ir 
kia emigraciniais sume-įVyr. Lietuvos Išlaisvini- 
timais, nes šį pavasarį mo Komitete. Ligi šiolinis 
ruošiasi išvykti į Jungt. (Lietuvių Taut. Sąjūdžio 
Valst. Vyriausias Išlais-,atstovas VLIK-e ir Vyk- 
vinimo Komitetas padė-'domojoj Taryboje P. Ulė- 
kojo Dr. D. Jasaičiui už nas pasitraukė iš eitųjų 
iki šiolei dėtas pastangas pareigų. Naujuoju Liet. 
Lietuvos Raudonąjį Kry-Tautinio Sąjūdžio atstovu 
žiu organizuojant ir jam į VLIK-ą ir Vykd. Tary- 
vadovaujant. Dr. Jasai- bą priimtas T. Šidiškis, 
tis paaiškino, kad jis pa-: Pastaruoju laiku T. Ši- 
sitraukia trejetu mėnesių diškis ilgesnį laiką gydė- 
anksčiau prieš savo emi-'si vienoje Vakarų Vokie- 
graciją, nes norįs naująjį tijos sanatorijoje. Šiuo 

‘ ‘ * j supažindinti metu jis yra visiškai pa
lšu Liet. Raud. Kryžiaus sveikęs.

va-
kada jo paties ir

Kryžiaus organi-

!

a-

Teisėjas Henry W. God- 
dard nuteisė jį 5 metams 
kalėti. Claude B. Cross, 
Hiss gynėjas, tuojau įtei
kė Jung. Valstybių Ape
liacijos Teismui apeliaci
ją. Hiss įkaitas buvo

Pasikeitimas VLIK-e
Pfullingen Emigraci-

ir Natio- 
nal Securety bendrovė to
kią sumą įteikė teismui 
Alger Hiss apeliacija bū-lpį^fninką 
sianti rudenį.

Valstybės sekretorius 
Acheson spaudos konfe
rencijoj pareiškė lojalu
mą savo buvusiam ben
dradarbiui Valstybės De
partamente. Jis sakė, Al- 

Įger Hiss ir ję brolį pažįs-

Jung. Valstybių ■ Airijos Pasiun
tinybės Pakeliamos į Ambasadas

Ha^ingtoa, D. C. 
Jung. Valstybės*ir Airija 
sutiko savo pasiuntinybes 
pakelti į ambasadas.

Taigi Airija gavo pilną 
Jung. Valstybių pripaži
nimą, kokį turi ir kitos 
didžiausios tautos diplo
matinėje srityje.

Gub. Paul A. Dever 
Massachusetts valstijos ir 
joje gyvenančių airių pi
liečių vardu padėkojo 
Prezidentui Trumanui už 
pasiuntinybės pakėlimą į 
ambasadą.

Dublin, Airija — Airi
jos užsienio ministeris 
Sean MacBride pareiškė 
džiaugsmą ir sveikinimą 
Prezidentui Trumanui sa-

....t. Senato komisija svars-
Jei rusai rimtai pradėtų tė šiuos reikalus uždara-j 

me pog&iyjg, pirmi-,
mastuos

l jo nusigęžti”. ___

trukdyti susisiekimą su 
Berlynu, Amerikos trans-

pasiruošę vežti maistą ir 
kurą j Berlyną oru.

šumai.

Berlynas — Sausio 23 
d. rusų karo vadovybė su
laikė tris amerikiečių 
traukinius, einančius iš 
Berlyno į Vakarų Vokie- 

mą sunkvežimiais,
rikiečių traukinys, einan
tis iš Berlyno į Frankfur
tą, buvo sustabdytas Ma- 
rienborn stotyje. Čia so
vietų policija patikrino 
visų keleivių dokumentus 
ir leido jam išvažiuoti 
6:30 vai. ryte. Kiti du 
traukiniai buvo sulaikyti sai pralaidžia tik du ar 
važiuojantieji iš Vakarų tris sunkvežimius per va- 
į Berlyną: vienas iš Bre- landą iš Vakarų zonų į 
menhaveno, antras iš į Berlyną.
Frankfurto. Pirmasis bu- Daug sunkvežimių lau- 
vo išlaikytas kontrolės'kia ištisas valandas, kad 
punkte Marienbom 5 vai., j juos praleistų per rusų 
antrasis 3 vai. Rusai su- zoną į Berlyną.

Rusai praleidžia tik du ar 
tris sunkvežimius per 

valandą
Berlynas — Vokiečių 

policija praneša, kad ru-

Alger Ms gavo 5 meta 
kalėjimo 

New York — 
šeštadienį 
teismas nusprendė, kad
Alger Hiss, buvęs Valsty
bės Departamento parei
gūnas, yra kaltas mela
vęs, kad jis nedavė slaptų

! Kun. Pranciškus Juras, 
iLawrence lietuvių parapi- 

Praeitą jos klebonas ir žymus vi- 
prisiekusiųjų suomenininkas, kultūros 

žurnalui Aidams paremti 
paaukavo $100.00. Aidų 
platinimo metu žurnalą 
užsisakė žymus Lawrence 
inteligentų skaičius.

KINIJOS DARBININKAI LENKI 
JOS ANGLIŲ KASYKLOSE

— ivo tautos vardu. Jis sakė, 
rijalkad kiėkrfenfea pe-
Koc' saulyj, turįs airių kraują 

nuoširdžiai sveikina tą 
žygi-

laikymo priešasčių nenu
rodė.

Svarbiausiame Berlyno 
vakarų plente rusų sar
gyba sulaikė daug sunk
vežimių, važiavusių į Ber
lyną, ypač prie Helmsted 
miestelio, kur laukė il
giausios mašinų eilės, kol 
rusai patikrina. Rusai

Raudonieji pradėjo metalo 
atmatų rinkimo vajų 

Berlynas — Rusai ir jų 
sudaryta rytų Vokietijai 
valdžia pradėjo didelį me
talo ir atmatų rinkimo 
vajų.

Sakoma, kad rytų Vo- 
pradėję ieškoti priekabių'kietjoj yra didelis metalo 
panašiai, kaip ir prieš pir-|trūkumas.

“Kuryer Polski” atspausdino 
laišką, rašytą iš Lenkijos, kurį 
gavo vienas Ulinois valstijos 
lenkų tautybės asmuo. Laiško 
vertimą čia paduodu.

“Mylimasis,
Jau keletas mėnesių laukiu 

iš Jūsų laiško, nes noriu žino
ti, kaip Jūs gyvenate. Belauk
damas, sumaniau parašyti ir 
Jums ku6 ilgesnį laišką ir iš
dėstyti, kas šiuo metu dedasi 
Lenkijoj. Nors iš tikrųjų turiu 
viltį, jog Jums toji padėtis, 
daugiau, ar mažiau, yra žino
ma.

Mes kenčiame jau .seniai ir 
tų kančių galo nematyti. Deja, 
kaskart gyvenimas eina sun
kyn ir mūsų padėtis darosi 
blogesnė. Neseniai gavome ži
nią apie dabartinės valdžios 
pakeltus mokesčius. O tie mo- 

Tęsinys 2-rame pusi.

STAIGA MIRĖ BULGARIJOS 
PREMIERAS

Sofija — Sausio 23 d. zanų užpuolė Palouri
rytą staiga mirė Bulgari-J mėlį ir jį apiplėšė, 

kaimelis 
atstu 

Bulgarijos sienos.

jos premieras Vasili Ko- Minėtas 
larov, 72 met amžiaus.'trys mylios 
Paskutiniu laiku jau sir- 
ginėjo. Pranešimai sako, 
kad jis rimtai susirgęs po 
to, kai premieras Dimit- 
rovas mirė Maskvoje. Kai 
raudonoji Armija okupa
vo kraštą, buvo pasklidę 
gandų, kad jis netekęs 
Maskvos pasitikėjimo.

Sovietai pripažino 
Indoneziją

Vienna, Austrija — Iš 
informuotų šaltinių žinios 
skelbia, kad sausio 25 d. 
daugiau, kai 3000 kinų 
darbininkų per Rusiją bu
vo atvežti Lenkijon į Že
mosios Silezijos anglių 
kasyklas darbams.

Kinijos vergų atgabeni
mo dėka siekiama paša-*ir kaip jie 
linti, ar bent sumažinti j Kremliaus besočiams), 
kritišką rankų darbo jė
gos trūkumą tose Lenki
jos dalyse, kurios buvo 
išjungtos iš

cijas. Dabar papildomai 
pranešama, kad tas pro
vincijas bolševikams per
leido pati komunistinė Ki
nijos vyriausybė, pasira
šydama slaptas sutartis 
su Maskva. (Tas aiškiai 
rodo, kiek komunistams 
rūpi saVd šalies gerovė, 

nuolaidūs

Įsigaliojo naujas algų 
įstatymas

Nuo š. m. sausio 26 d., 
ketvirtadienio, pra d ė jo 
veikti algų įstatymas, ku
riuo valandinis atlygini
mas pakeliamas nuo 40 ct. 
iki 75 ct. Tačiau jame y- 
ra nemaža išimčių. Kilus 
abejonėms ar ginčiams, 
geriausia išsiaiškinti ati
tinkamoje įstaigoje 
(Wage-Hour Administra- 
tion).

ANGLIAKASIŲ STREIKAS JAU 
DAROSI PAVOJINGAS

kai-

yra
nuo

Išmeti iš Polttbiuro
ko-Vokietijos Sofija — Bulgarijos 

m-jo“ Reicho po šio karo, munistas ir darbo minis- 
Galimas daiktas, kad to- ^^ Dobri Terpešev yra 
limesni kinų transportai 
bus atgabenti į Lenkijos 
šių sričių žemės ūkį ir 
miestų atstatymui. Vergų 
prekyba jau nesiriboja 
vien Europa ir rusiškąja 
Azija, bet jau siekia ir 
tolimiausius Azijos kraš
tus.

Washington, — Anglies streikuojančių angliaka- 
kasyklų dir e k t o r i u s, šių nepalenktų dirbti bent 
James Boyd, sausio mėn. 3 
24 d. pranešė Senato ko-į 

misijai, kad menkos ang
lies atsargos jau grąso 
pavojumi krašto gerovei 
ir saugumui. Vyriausybės t 
sluoksniuose kai b a m a, nančių metų Jung. Vals- 
Ikad prezidentas Trumą- tybių biudžetan įrašomos 
nas dar šią sąvaitę gali išlaidos radio praneši- 
griebtis Taft - Hartley į-.mams svetimomis kalbo-

i yra nu- 
monių, jei John L. Lewis matyta ir lietuvių kalba.

dienas į savaitę.

"Voice of America" 
lietuviškai

LAIC praneša, kad atei-

išmestas iš bulgarų kom
partijos politinio biuro.
Sakoma, kad esą išmesti _ - - ,
dar penki nariai, nes jie statyme nujnatytų prie-, mis, tarp kurių 
nekreipę tinkamo dėmesio 
į partijos liniją.

Maskva — Assoc. Press 
pranešimu sausio 26 d. 
Sovietai pripažino Indo
nezijos Jungt. Valstybes. 
Apie šį savo žygį sovietai 
painformavo Danijos am
basadorių Maskvoje ir 
pranešė telegraba Indone-

Apipiešė Graikų kaimeli
Athens, Graikija- —

Graikų armijos viršinin
kas sako, kad praeitą1 zijos premjerui Mohamed 
sekmadienį apie 50 parti- Hatta.

Lietuvių Radio Programa
WESX — 1230 kilocycles, Salėm, Mass.

Komunistinė Kinija pati 
atsisako savo žemių

Washington — Valsty-

Gal pasitraukti ODwyer
New York — New Yor

ko majoro draugai kalba, 
kad dėl savo sveikatos 
būklės galįs pasitraukti 
iš šio didžiojo miesto ma
joro pareigų. Jo sveikatos

bės sekretorius Acheson'būklė pastaruoju laiku 
neseniai yra pareiškęs, atrodo blogesnė, negu 
kad Sovietų Rusija yra anksčiau buvo. Dabarti- 
paglemžusi ir užvaldžiusi niu laiku majoras O’Dvvy- 
keturias turtingiaus i a s er su savo žmona randasi 
Šiaurinės Kinijos provin- Key Largo, Fa.

šeštadienį, sausio 28 d., 1:15 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.

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

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 W. Broadvvay So. Boston 27, Masa.

Telephonai: SOutli Boston 8-6608 arba NOrvvood 7-1449



Penktadienis, Sausio 27, 1950

Senato Komitetas Užgyre Naują TS'vSfSSAI
D. P. Įstatymo Projektą I

MM Mantijos Pirmi- 
■irtas Stasys Pieža

I
DABARTIES PASTABOS

(Prndžia 1-me puslapyjj imus kiekvienu atveju ir kiek- 
tocuu - besius teisus. Muks vienam P«'

I užkrovė sps«okėti net 280.000I verenauej. darbai, norais tik- 
.zlotu- Toji suma reiškia, jos. '’r l8Vam 
pardavus visų metų dertių ir|ned“u« S™ «er“u “ 

visą ūkio inventorių, nebūtų! Perskaitęs šį laišką, prašau, 
galima tokios sumos sudaryti, pasiųsk jį (pavardės vieta, ta- 

ruhBrteMf cHmmu i Mą aa-Į čia u nepaskelbta), tegul ir 
dėtį SMteitošgiB, v įtaiko tiki jis sužino apie mūsų “rojų”, 
mokėti- MaM*umokėjiw, atima
ma tauė, o jos vaidytojai — 
paautatiam* į darbo stovyklas.

Tokį tai gyvenam dabar tu
rime mūsų “demokratinėj Len- 
kijoj“. Stalmas akaMia pašau- 
Jiui, kad žmogus būti iš
naudojamas žmogaus- Deja, iš į 
to skelbimo viem*s dalykas tik fatat Suodiy Menki

GroŽB, Vokietija—Gau-;tai streikas paliestų ir ki
tomis žiniomis iš GrohnĮtas įmones, kurios yra su-

mis dienomis iš Bremen-1 gamyba ir apimtų apie 
haven išplaukė ir išplau-' 300.000 darbininkų, 
kia *su tremtimy transpor-J ----------—
tais šie laivai: sausio 15 MMli Mrtiiii
d. laivas Hersey su 1319
_ ___ ‘ itassei, Vokietija — Čia
saus. 16 d. — laivas Mc- Histeigė nauja ekspansi- 
Rae su 1168 asm. į New »^s vokiečių dvasios poli- 
York; saus. 19 d. — laivas partija Ji atsirado įš 

I Greely su 1281 asm. į New suirimo kraštutinių 2e- 
n ■’ ' ' 3 nacio-

ląjvas nalsocialistų darbo parti- 
1357 asm. į jos ir tautiniai demokra-

New York; saus. 30 d. — tiaės Heso partijos ame- 
laiv. Heintzelman su 1303 rikiečių zonoje. Partijos 

vadas yra Franc Richter. 
f . . Jos vėliava yra juoda-bal-

ta-raudona. Ta partija 
’ stovi už sukūrimą ketvir- 

ir
vo-

AM W**8*V»***W U* 4V4J O VA

mą vykdant būtų griežtai stovyklos Vokietijoje šio- rištos su aulo reikmenų 
dabojanti jo nuostatai,...........................  ‘ *
draudžiantjeji nepagei- 
daųjąmų asmenų įsileidi
mą, kaip antai: komunis
tų ir kitų, kurie kovojo

Uasltingtos — Senato 
teisių komitetas 10 balsų, 
prieš 3 užgyrė naują DP.s 
įstatymo projektą, pagal 
karį iki birželio 30 d., 
1051 m. gali būti įsilei- ____
džiama į šį kraštą 330,000 prieš mūsų kraštą. Senat. asmeny į Nevy Orieaųs;
išvietintųjų asmanų, pri- 
skaitant šiam skaičiui 
124,000 jau iki šiolei įva
žiavusiųjų. Taigi pagahkriminacijos. 
naująjį projektą iki bir
želio 30 d., 1951 m. būtų 
leidžiama įvažiuoti 
196,000 DP.s.

Pagal iki šiol veikiantį 
DP įstatymą galėjo įva
žiuoti iš Vokietijos ir 
Austrijos tik tie DP. as
mens, kurie buvo atsira
dę tenai iki gruodžio mėn. 
1945 m. Pagal naująjį DP 
įsileidimo įstatymo Pro‘ Direktorių Taryba krei- 
jektą galėtų įvažiuoti į pėsi į orggnizsucijas ir vi- 
Jung. Valstybes iš Vokie- suomenę prašydama su- 
tijos ir Austrijos visi DP kelti $20,000.
asmens, kurie ten atsira- Maspeth parapijos kle- 
do iki ''sausio 1 d., 4^49|įjOnag Prelatas Jb-
m., žinoma leistosios kvo- nas Bąlkūnas, įvęrtinda- 
tbs 320,000 ribose. mas šio reikalo svarbą,

I

dar

McCarran pareiškė, kad 
įstatymo projekte nėra 
nė šešėlio kokios nors dis-

Projektas teps įstaty-l York; kiti laivai išplauks: mosios Saksonijos 
mu, jeigu bus Kongreso sausio 24 d. — I 
priimtas, ko reikia laukti Howsc su 
šioje kongreso sesijoje.

Maresae iAZfllIMIMffl lal ' ociuvaJEKIMt ;į Bostoną.
Pirmasis alsįtiepė ___ ___

Tikslu apmokėti 600 Jje- Stūrgis‘su 1313'asm.; t“, 
tuvtų ūkininkų tremtimi; 5 d _ 1272
nuo uosto iki ūkių Michi-asm vas 6 d toJ° vokiečių reicno,gan valstijoje, BALF-o w«zv'v 'ioao'vAinasl valstybineiasm.; vas. 6 d.

Black su 1302 asm.; vas. ki-xin nartna 
10 d. - Iaiv. McRae su * y

suomenę prašydama su-

Maspeth parapijos kle-

1168 asm. ir tą pat dieną m*?* .* bu___ «
lai v. Muir su 1280 asm.; HieflO INrDlUVei

tbs 320,000 ribose.
Senato Komitetas įnešė pirmasis atsiliepė į Direk- 

į DP įstatymo projektą torių Tarybos atsišauki- 
keletą pataisų, būtent: mą ir parašė BALF-ui šio 
kad būtų įsileidžiama, įi-Jturinio laišką: 
mant į bendrą įsileidžia-;“Gerb. 
mųjų skaičių (320,000),i Tremtinių transportari-i 
18,000 buv. lenkų karių,; jai į Michigan ūkius prisi- 
kurie kovojo laike praei-Įžadu sukelti ligi Velykų 
tojo karo vakarinių a- $500.00. 
liantų pusėje, 10,000 grai-[ 
kų benamių sąryšyje su i 
naminiu karu, 4,000 iš j 
Šanghajaus j

Su pagarba 
Jonas Balkūnas”

Neabejojame, kad šį 
Šanghajaus pabėg ė 1 i ų, mūsų prelato ir vįsuome- 
5,000 karo našlaičių. Se-nės darbuotojo pavyzdį 
nato komitetas sutvirtino' paseks ir kiti, 
du dabar veikiančiojo į- M M ,

vas. 14 d. — iaiv. Greely 
su 1281 asm.; vas. 23 d.— 
Iaiv. Heintzelman su 1303 
asm. ir vas. 25 d. kiv.

Hashiūgton, D. C. 
Kaip žinomą, 
etts valstijos Gub

Massachu-
Paul

į Mą pa-1 čiau nepaskelbta),
apie mūsų 

kurį mums suteikė Rusija”. — 
Seka parašas.

Tokie reiškiniai, kurie dedasi 
už “geležinės uždangos”, ma
nau, nieko bendro su romanti- 

Pr. Al.

I 
j

mums yrą žtoooae, jog stali-

statymo nuostatus, bū-j MP Teisei NeRSiMsi' 
tent — kad būtų įsilei-! Muencheną* U.S. Ro
džiams 30'*-tremtinių žė-mizariato teisių skyrius 
mes ūkio darbininkų ir skelbia, kad DP.s, priešįp- 
40'? iš dabartinių oku-’gai sklindantiems gan- 
puotų kraštų. [danas, ir toliau pasiliksią

Kas liečia žemės ūkio'karinės valdžios teismų 
darbininkus, tai jie priva-' priklausomybėje, tik civį- 

administracinės 
bylos nuo sausio 1 d. pri
klausys spręsti vokiečių 
teismams. Vokiečių įstai
gos įpareigotos praneši
nėti karinei valdžiai apie

lo turėti bent 2-jų metalinės ir 
žemės ūkio darbams pa
tyrimą.

Senato šio komiteto pir
mininkas šen. McCarran 
pareiškė, kad esąs paten-^vz 
kintas naujuoju įstatymu,[visas DP bylas, nežiūrint 
pabrėždamas, kad įstąty- kokio pobūdžio jos būtų.

Hersey su 1319 asm. Visi A norį
vasano men. suminėtieji . m giver kpr 
su tremtinių trans^rtais pastatyta plieno
laivai atplaukia iš ^btuvė.
menhaven į New Yorką. i Pjjgųo dirbtuvės pasta- 

’ [tymo ir įkūrimo reikalas

[Kongreso komitetas susi- 
; laukė protestų. Jonės & 

• Detroit, Mich. sausio 25 Laughlin Bteel jkorporaci- 
— Chrysler auto jmonėse ja ir United Statos Steel 
prasidėjo streikas, kuris korporacija pasisakė 
paliečia apie 110.000 dar-‘prieš naujos plieno dirb- 
bininkų pačiose auto dirb tuvės statymą Naujoje 
tuvėse (Chrysler, De So-j Anglijoje. Jos sako, kad 
to, Plymouth ir Dodge) irt tokios dirbtuves pastaty- 
apie 80.000 įvairiose pa-mas pakenktų jų įstaigų 
gelbjnėse auto įmonėse. — —1
Streikąs kilo dėl to, kad 
auto darbininkų unija su 
Chrysler bendrove nega
lėjo susitarti dėl pensijų 
ir algos. Jei vyriausybės 
tarpininkams nepavyks ą- 
bi šalis greitai sutaikyti,įnjąJdų.

Siriraikro Chryder ■ įteiktas J. V. Kongresui-
Knn<rro«n komitetas susi.

Citicago, Iii. — Aųieri- ninjąj myąų naiaiko žnosėmis. 
kos Lietuvių Katalikų Su- o tik ik*ii*$r"ig

canreteinio skyriaus re- „UolBW 
diktorius ir •Darbmiuto’ 
bendradarbis p. Stasys
Pieta 4. m. sausio ZsTiė **“• *** F
New York lėktuvu ir "Rketa-
skrenda j Romą drauge •***
su nemaža grupe Ameri
kos rašytojų, redaktorių 
ir žurnalistų. Dviejų aą- 
vaičių kelionėje, be Ro
mos, aplankys dar Pary
žių, Lisaboną, Fatimos 
šyentovę ir Milaną. Ro
moje dalyvaus šventųjų 
Metų iškilmėse. Specialio
je audijencijoje bus pri
imti popiežiaus Pijaus 
XII. Vykstančiųjų grupė
je, be kitų, atstovaujama 
apie 15-ka Jungt. Ameri
kos Valstybių katalikiš
kųjų laikraščių.

sausio 8 d. numery patalpino 
Kazio Merkio laimėta partiją 
iš JAV IV Goiden Knights. 
1949 Postai Chess Tournamen- 
to su gražiais komentarais. 
Toje partijoje K. Merkis po ri
kio ir žirgo auku paskelbė ma
tą 4 ėjimais stud. Benderiui iš 
Pennsylvanijos. Laikraštis pa

mokėjus jų, bate galMM* žemę žymėjo, kad K. Merkis, nese
niai atvykęs iš Europos , stip
riai įsijungė į šio krašto šach
matų gyvenimą apie kurio sėk
mė kalba ir talpinamoji parti
ja-

konfiskuoti, ją jaugti į didelius 
vienetus ir daryt* koiefeoaus.

Atima jie iš mūsų se tik že
mę, bet ir tikėjimą į Dievą. Ir, 
vienas Dievas težino, ligi kol 
lenkų tauta dar maudysis savo 
ašarose ir kraujuje...

Negaliu aš net pamanyti a- 
pie tai, kad mano tėvas, taip 
sunkiai dirbęs ir savo prakaitu 
aplaistęs kiekvieną žemės pė
dą, turės, pagaliau, tą žemę a- 
tiduoti kitiems valdyti...

Nepavydžiu aš niekam, ta
čiau Jūs, nors gyvenate sveti
mam krašte, esate šimtus kar
tų laimingesni už mus. Pas

Aukas, kurias Jūs duodate 
BALF-ui atskaitomos nuo pa
jamų mokesčių. Tat Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga paaukok 
tremtiniams.

Aukas siųskite:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

modernizavimui.

Kas meldžiasi, padaro 
pasauliui daugiau gero, 
negu tie, kurie kovoja. Pa
saulis eina blogyn, nes 
daugiau yra kovų, kaip 

Cartes.

SUPILTAS NAUJAS KAPAS

įsigykite 
Paminklinę 

T. Kazimiero Kapucino 
Didelėmis Raidėmis

Tčvas Kazimieras

MALDAKNYGĘ -

atlaidų Šaltinis
Tai tikrai įsjjūdinga. |>atraukli ir graži maldaknygė, 

574 puslapių, odos stipriais viršeliais, apskritais kampais, 
paauksuotais kraštais. Ant viršelio gražus dekoratyvinis 
lietuviškas auksinis kryžius.

Maldų atlaidus patikrino Tėvas Dr. Klemensas Žalalis, 
O.F.M. Maldaknygės kaina $3.75.

Šioje maldaknygėje keliamųjų katalikiškųjų švenčių 
kalendorius siekia iki 1993 m. Tai reta maldaknygė turi to* 
k j ilgą kalendorių.

Užsisakant maldaknygę, nereikia rašyti laišką, tik iš* 
kiijię apačioje pridėtą kuponą, įdėję į konvprtą su money 
orderiu ar pinigais, pasiųskite “Darbininkui”, 366 West 
Bruadway, South Boston 27, Mass. ir tuojau gausite mal
daknygę.

kur supiltas naujas ka
pas. Kun. Al. Abračins- 
kas atskaitė maldas, o 
po to Jonas J. Romanas, 
Sr., posto adjutantas, 
perskaitė miiitarę maldą.

Šeimos atsisveikinimas 
buvo labai jaudinantis. 
Visi giliai užjaučia.

Laidotuvėse dalyvavo 
visi Bostono lietuviai ad
vokatei, Suffolk County 
prokuroras Wm. . Foley, 
jo asistentai, gydytojai, 
Amerikos Legiono Stepo
no Dariaus 317 postas ir 
jo Ladies Auxiliary, So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 

Massachuetts 
Bas Associaion, So. Bos
ton Citizens’ Association, 
Dorchesterio ir Brighto- 
no klubų ir Suvienytų 
Lietuvių klubų valdybos 
ir atstovai. Prie minėtų 
organizacijų a. a. Juozas

DARBININKO Administracija,
366 W. Broadway. So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiu $3.75 ir prašau prisiųsti Tėvo Kazimie
ro Ka|*ueino paminklinę didelėmis raidėmis maldaknygę — 
ATLAIDŲ ŠALTINIS.

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

Vardas ..........................................................................

Antradienį, sausio 24 d-, 
a. a. adv. Juozas Cunys, 
gyv. 29 Gould St., W. 
Rozbur, Mass., iš Šv. Pet
ro lietuvių par. bažnyčios 
nulydėtas į Naujos Kal
varijos kapines.

Pradedant gedulingas 
šv. Mišias buvo atgiedo
tos egzekvijos, vadovau
jant prel. Dr. K. Urbona
vičiui. Šv. Mšias taip pat 
atnašavo prel. Dr. K. Ur
bonavičius. Jam asistavo 
kun. Ai. Abračinskas ir 
kun. A. Kontautas. Cere
monijų vedėju Shvo kjete. 
kun. P. Virmauskis. 
Sanktuarijoj buvę kleb. draugijos, 
kun. Pr. Juškaitis ir kun. 
J. Daunis iš Cambridge; 
kun. K. Jenkus iš Lowell; 
kun. A. Janušonis, kun. 
J. Švagždys iš Brockton 
ir vietinis kun. Kimas.

Šv. Mišių metu ir kapi
nėse miiitares apeigas at- Cunys priklausė, buvo jų 
liko Stepono Dariaus A- 
merikos Legiono 31T pos
to nariai.

Bažnyčia buvo pilną 
žmonių. Visi jaudinosi, 
nes neteko pavyzdingo 
lietuvio kataliko ir visuo
menininko. Ypatingai ve- 
lionies mylima žmonelė 
Bronė (šukytė) Cunienė, 
jos šeima, senutė motinė
lė Marcelė Cunienė, brolis 
ir pesutė pergyveno dide
lius širdies skausmus. .

Iš bažnyčios po gedutis- šutei reiškiame gilią už- 
gų pamaldų ir mititarių 
apeigų palydėtas į Nau
jus Kalvarijos kapines,

vaidybose ir daug veikė. 
Taipgi jis priklausė prie 
Šv. Petro lietuvių parapi
jos. Velionis ir jo mylima 
liudėsyj likusi žmonelė 
Bronė buvo LDS organi
zacijos nariai ir rėmėjai, 
daug veikė Lietuvos gero
vei, lietuvių tremtinių 
šelpimo ir globojimo dar
be.

Likusiai liūdesy  j a. a. 
adv. Juozo Cunio šeimai, 
jo motinėlei, broliui ir se-

uojautą, o vetionies vėlei 
lai Dievas suteikia amži
ną ramybę.

z<:-. •'

Nustatyk pageidaujamą šili
mą — ir nežiūrint kaip šalta 
būtų naktis •— tau bus šilta! 
Ir maloni btts šilima—be sun
kumo automatiškai palai
koma visą naktį. Dailios spal
vos ... minkštos, švelnios, 
SKALBIAMOS! Tik vieną 

blanketą lovai pirkti, vieną 
kloti, vieną skalbti. Daug su
sitaupo!

ŠK ga/>us ir popuUanit* Ea»y u*>- 

driit* yr» gatavas, sa automatiška 

pumpa. Paima 8 iki 9 svarų akaibi- 

nių ir visada gerai išskalbia — bet 

švelniai Naujas sklandus gręžtuvas 

padary tas saugumui. _ Pamatylūt 

garsųjį Easy.
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DARBININKAS
(THE W0RKER) 

Publiahed Semi-Weekly except holiday weeks, when insued veekly
---------by----------

•AINT JOSEPH** LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR 
Cntered M aeco&d-claaa matter Sept. 12, 1915 at the post offlce at Boston

Mau. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for malling at ■pečiai rate of postage provided for In Seettao 

1103. Act of October 8, 1917 authorized on July 12. 1918.
8UBSCRIPTION RATES

Oomeetlc yearly_____________ *5.00
Domeatic once per week yearly *3.00
Foreign yearly _____________ *5.50
Foreign once per week yearly *3.50

TAUTOS HIMNAS

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama---------------- *5.00

Vieną kart savaitėje metamo _ *3.00 
Užsieny metams ___________  *5.50
Užsieny 1 kart aav-ttj metams *3JW

Stasys Yla
Kiekvienas lietuvis — 

mažas ar suaugęs, krašte 
ar svetur — kartoja kaip 
tautinio išpažinimo mal
dą: Lietuva Tėvynė mū
sų. Kiekvienas žino šio 
tautinio mūsų Credo žo
džius,tačiau ne kiekvienas

DARBININKAS pagalvoja, kokį gilų turi-
866 West Broadway. South Bn«tnn Masu nį, kokią dvasinę progra-

Telephone: Redakcijai — SO 8-6*08; Administracijai — 80 8-2*80 mą išreiškia

j Mūsų tėvynė yra didvy
rių žemė — tai pagrindi
nė tiesa, ne tik istorinė, 
bet ir nūdieninė, ne tik 
faktas, bet ir įpareigoji-

Katalikybė didžiausia kliūtis 
Ispanijos pripažinimui

Vis dar stipriai nesilipdo Vakarinių Demokrati
jų frontas. Prancūzai bijo atgijančios Vokietijos.. 
“Naciai jau vėl rikiuojasi į žąsų eiseną; istorija pasi-l 
kartos”, šis tūlo žurnalisto paleistas balsas šiurpu
liais perėjo per prancūzų nugarą. Tačiau kiti Demo
kratijų vadai mėgina būt realūs: naciai ar ne naciai, 
o Vokietiją reikia ekonomiškai atstatyti. Jos netvar
ka paraližuoja viso pasaulio normalų gyvenimą. Ir 
Vokietija šiaip taip atstatoma. Kiti reikalai taip pat 
pamažėli tvarkosi.

Tačiau du stambūs klausimai dar tebėra neiš
spręsti: Franco pripažinimas ir santykiai su Titu. Šis 
pastarasis lengviau sprendžiamas, bet pirmasis, Fran
co pripažinimas, vis kliūva ir kliūva. Vadinasi komu
nistas turi pirmenybę prieš kataliką. Kodėl? Tokia 
jau šiandien pasaulio dvasia, — atsidusta katalikai. 
Priekaištas teisingas. Tačiau reikia čia apsidrausti.

Demokratijų vadai iš visos širdies nepakenčia 
komunistų, ypač už tai, kad jie, būdami didžiausiais 
demokratizmo priešais, skelbiasis esą geriausi pasau
lio demokratai! Tokio įžūlaus melo istorija dar nebu
vo girdėjusi. Carai mokėdavo meluot ir veidmainiaut, 
bet niekad tokios įžūlios melagystės nedarė, kad bū
tų skelbęsis demokratais. Taigi, Vakarų Demokratija 
nepakenčia nė Tito kaip komunisto. Jis toks pats dik
tatorius Jugoslavijoj, kaip Stalinas Rusijoj. Gi Stali
nas nepakenčia kito diktatoriaus, nes visi komunistų 
pavergti kraštai turi būt Maskvos žinioj ir paklusny
bėj. Tad tarp dviejų diktatorių kilo peštynės — kol 
kas tik žodžiais, bet toliau visko gali būti. Bolševikų 
frontas tapo pralaužtas. Vakarų Demokratijos būtų 
kvailos, jei ta fronto spraga nepasinaudotų. Jos per 
tą spragą nori Titui ranką/kol kas tik pini-
giškai. Mat, Stalinas* nori Jugoslaviją ekonomiška blo
kada pasmaugti. Vakarai nori duoti jugoslavų tautai 
pinigų ir maisto, kad Jugoslavijos darbininkai galėtų 
sudaryti palyginimą tarp tikrosios ir Stalino “demo
kratijos”.

Tito, žinoma, yra komunistas, po senovei varžo 
žmonių laisvę ir persekioja tikėjimą, bet — ką pada
rysi, jei yra galimybė sulaužyti komunistų frontą... 
Taip, tai taip, bet kodėl kitokiomis akimis žiūrima į 
Ispaniją, kur yra visa eilė pliusų, o tik vienas, minu
sas? (Kairiųjų manymu, tas minusas tai katalikybė).

Ilgai reikėtų skaičiuoti Ispanijos pliusus. Jau vie
na geografinė padėtis ko verta. Ji stovi ant Vidurže
mio jūros kranto ir gali gerai ginti gyvybinius Angli
jos interesus. Ji gali padėti ginti Prancūziją, Italiją, 
Afriką, Graikiją ir Turkiją. Ir kas labai svarbu — Is
panija stipri katalikiška šalis, sėkmingai atrėmusi 
bolševikų antplūdį.

Taip, mano Demokratijų vadai, Ispanija turi 
daug pliusų, bet tarp jų įterptas vienas minusas: ji 
yra katalikiška. Argi taip jie manytų? Jie sako, esą

jmia ir mūsų Tėvynės ko-'dama, vienybę veikiau žu- ' IRO Vėl Varžo Tremtinio 
jvą. Išpažindamas šią ver- do, nei kuria ir palaiko.! r •

dirba ben- Reikia širdimi degti, rei- 
gėrybei, o kia mylėti Lietuvą, visą 

iiau- Lietuvą, kad atsirastų su
tarimas tarp jos atskirų ja — Sausio 11

.'dalių ir atskirų narių.

tuo, kad lietuvio kelias vainikuoja-' Lietuvos Himnas yra, 
mas Lietuvos meile. Ši kaip matom, himnas tau- 
meilė nėra egoistinis 

Ji nėra tik žo-
šviesa ir tiesa

tre
jetą, plaukiantį iš vieno 
šaltinio, kaip iš kokios 
saulės. Meilė, drauge su 
šviesa ir tiesa, sutirpdo 
visokį melą, visokią k-as-i 
tą, apgaulę, neapykantą. 
Ji nesiduoda suvedžioja- 
ma klasinio, partinio, am- 
bicinio ar savinaudinio 
siaurumo, kuris skaldo 
Tėvynės vaikus. Atvirkš
čiai. Ji glaudžia 
prie lietuvio, nušviesdama 
teisingąjį kelią. Ji nėra 
akla, kuri nemato blogio, 
puvėsių ir pe’ėsių, kurių 
[aukomis pasidaro kai ku
rie Tėvynės vaikai. Jos 
tikrasis vaisius — tautos 
vienybė. Interesų kova, 
kad ir Lietuvos vardu ve-

mybę, lietuvis
drai žmonių

Lietuvos

Spauda

ir aukojos žmonių gėry- drauge ir 
bei, nes jie jautė besąly- dai.

T.. - . ....... 'daliu ir atskiruIšbaigtas ir įsryskintasginį sąžinės įpareigojimą. 
Jie nesitenkino 
lietuviais yra gimę, bet 
tokiais norėjo likti patys 
ir visus tokiais išlaikyti, jausmas. 
Ir jie pasirinko aukos, dis. Meilė, 
kančios, kovų kelią. Tatsudaro neišskiriamą 
ir buvo tas dorybių ke-' 
lias, kuriuo turi eiti kiek
vienas lieutvis.

Sąmoningas, doriškai i 
apsisprendęs lietuvis turi 
prieš akis šviesų, idealų 
savo Tėvynės vaizdą. Ta
čiau jis regi niūrią, klai
kią ir tamsią tikrovę, ku
ri idealųjį Tėvynės vaiz
dą temdo. Jis todėl šau
kiasi saulės, kad toji tam
sumas Lietuvos padangė
je prasklaidytų. Ta saulė, 
aišku, nėra fizinė. Tai 
simbolis dvasinės šviesos. 
Mes, lietuviai šitą dvasi
nę šviesą negalime išsi
aiškinti kitaip, kaip ats
pindį amžinosios Šviesos, 
kuri viena tegali visas 
tamsumas išskla i d y t i. 
Lietuvis tiki, kad ši švie
sa iš amžių glūdumos ly
di mūsų žingsnius ir jis 
juo labiau tuo tiki, juo 
pikčiau tuos pačius žings
nius sekioja kaip koks 
priešas 
mos ir 
pranta, 
tamsos 
nesibaigianti. Tačiau jam

tinėms dorybėms: didvy
riškumui, šviesumui, tie- 

įsumui, meilei ir vienybei, 
j Gražesnės tautinės gies
mes mums niekas negalė
jo sukurti. Tauta gali di
džiuotis savo himnu išpa
žindama dvasinę progra
mą, kuri yra pirmoj eilėj 
gėrio programa. Gal būt 
tas atsitiko todėl, kad ge
rumas yra būdingiausias

Bad Kissingen, Vokieti-
d. buvo 

sukviesta DP laikraščių, 
išeinančių Vokietijoje a- 
merikiečių zonoje, atsto
vai. Jos metu buvo išda
linti, varžantieji DP spau
dą “Ukazai”, 
nustebino 
spaudos 
“ukazus” 
reigūnas,
aiškino, kad atėjęs toks 
iš aukščiau įsakymas, ku
rį jis esąs įgaliotas per
duoti yisiems DP laikraš- 

, čių redaktoriamsmas.
Istorija suveda didvy

rius iš įvairių laikų ir 
luomų, neklausdama, kuo 
jie skyrėsi gyvenime. Ir 
mums šiandien vistiek, 
kas jie buvo: valdovai, 
valstybininkai ar kariai, 
rašytojai, publicistai ar 
knygnešiai, Kražių, Kens- 
taičių ar Žemaitkiemio 
vyrai ir moters, kaliniai 
a rtremtiniai dėl savosios 
kalbos, rašto ar tikėjimo, 
rezistentai ar partizanai. 
Juos visus apjungia vie
nas vardast didvyriai. Ir 
po to, kai savo gyvenimu, 
drąsiais žygiais ir auko
mis pasidarė didvyriais, 
jie nebepriklauso daugiau 
nei žemaičiams, nei aukš
taičiams, nei sūduviams, 
juo labiau jokiai klasei, 
srovei ar ideologijai. Jie 
tampa visos tautos, visų 
lietuvių, visos mūsų Tė
vynės bendras dvasinis 
turtas, pasididžiavimas, į- 
kvėpimas, stiprybė.

Didvyriškumas, apsi
reiškęs tautos vaikų gy
venime ir veikime, tampa 
istorinė vertybė. Tačiau kaip dvi sesės, katrų ne-senimus ir darbus surašė. Ne pro šalį ir fotografijų 
jis lieka visada ir pėda- išskirsi 
goginė vertybė. Jis žavi, Lietuvis, 
kalba, skatina, vadovau
ja. Tuo būdu jis turi ne 
tik užbaigtą praeitį, bet 
ir atvirą, plačią ateitį. Sa
vo amžina dabartimi did
vyriškumas pasireiškia 
kaip moralinė vertybė. Is
torinis didvyrių pavyzdys 
parodo tik tą jėgą, kurią 
savyje slepia ši dorybė. 
Jie dirbo Lietuvos naudai

mūsų tautos bruožas. -At- Vėjams.

kurie labai 
demokratinės 

atstovus. Tuos 
dalinęs IRO pa- 
Mr. Rayner, pa-

bei lei-

y • . Pasirodo, kad
tautos bruo- dovybė Genevoje . * i “ —

lietuvį žu, Lietuvos Himnas tą 
bruožą išskaido į keturias 

i vertybes: brangini m a s 
didvyriškosios praeities 
kaip stiprybės šaltinio, 
darbas Lietuvos naudai iri

si remdamas 
diniu mūsų

šiuo pagrin-

' žmonių gėrybei, tikėjimas'
į Šviesą, kuri tamsumus 
šalina, ir meilė, kuri su
kuria vienybę. (ELI)

JAV MŪSŲ RAŠYTOJAI
Amerikoje yra nemaža proga ir Amerikos mūsų 

nuo seniai gyvenančių lie- rašytojus — ]
tuvių — mūsų 
mūsų knygos bendradar- pavardė, vardas, tėvo var- 
bių: rašytojų, žurnalistų, das, gimimo data (nauj. 
knygų leidėjų, knygų pla-;kalendorium), 
tinto jų.

______ ______ __________  mūs, ar 
aišku, kad jo Tėvynė nie- lietuviškosios 
kada nenusilenks tamsai, darbininkai, mūsų tautos ir visi jų 
nes, tai padariusi, ji pra- švyturiai. chronologine
rastų savo dvasinę ir f i-i y----’-’ j-j- T
zinę gyvybę. jtuvoje buvo įstaigų, buvo mis, — visa

_ - ----
J i — plunksnos) 

spaudos, darbininkus surašyti: jų

IRO va- 
uždrau- 

dė rašyti ką nors bloga 
: prieš Sovietus.

Taigi IRO DP auklėto
jai tuomet, kai visas kul
tūringas pasaulis gali 
laisvai rašyti ir kalbėti vi
są teisybę savo krašto rei
kalais, pavergtų ir žiau
riai žudomu tautų žmo
nėms draudžiama ką nors 

i blogai prasitarti apie sa
vo tautų žudikus. Įdomu, 
kokią demokratiją atsto
vauja tie aukštieji IRO 
atstovai.

įvairios tamsu- 
nykumos. Jis su- 

kad šviesos ir 
kova yra ir bus

. > gimimo 
Ar jie būtų žy- vieta, mokslas, iškeliavi- 

nežymūs — jie mas į JAV, priklausymas 
kult ū r o s' organizacijoms, <’ 

rašto < 
tvarka i

‘’ j Nepriklausomojoje Lie- pilnomis kūrinių metriko- 
■ jtuvoje buvo įstaigų, buvo mis, — visa tai kiek ga-

Šviesa" ir Tiesa yra dvi atsidėjusiųjų žmonių, ku- lint plačiau aprašant ir 
sąvokos, dvi vertybės, rie juos registravo, jų gy- tikslias žinias duodant.

AUL* t \ . O . V J

ir nepadalysi. Bet gi neviskas surašyta, gauti su jų metrikavimu. 
kartu su sava Nevisi

tauta, kovoja dėl abiejų, darbininkai 
arba kovodamas dėl vie- Tad nevisi ir surašyti, 
nos, kartu kovoja ir dėl i Taip, didžiausias mūsų 
kitos. Lietuvis nepadalina bibliografas prof. Vaclo- 
tiesos sau ir saviškiams, vas Biržiška yra ir “Ra- 
nes tiesa nedaloma. Jis 
ieško tiesos draugų vi
sur ir pats tiesą visiems 
skelbia, nes kiekvienas, 
net ir kitos tautos žmo
gus, kurs tikisi tiesa, re-

mūsų plunksnos 
ir žinomi.

Aplankė sulaikytus 
lietuvius

Š. m. sausio 17 d. Kun.
_ Dr. M. Ražaitis ir Kun. V. 

darbuotė, Pikturna aplankė Ellis 
) darbai įsiand saloje sulaikytus 
—su. lietuvius ir nuvežė jiems 

BALF-o parinktus drabu
žius ir avalynę.

Jų apsilankymas paliko 
sulaikytiems tremtiniams 
gero įspūdžio, pakėlė 
jiems nuotaiką ir prisidėjo 
prie moralės palaikymo. 
Gautos amerikiečių dova-

Jei norima, rašytojo gy
venimas aprašant, galima 
(ir tai juo labiau naudin-^nos jiems buvo reikalingos 
ga) ir smulkiai monogra- 
fiškai aprašyti, nes tada 
įeitų ir poveikiai, rašytojo 
gyvenimą ir jo raštus for-

ir “Ra-
— to-
knygą . ..
kuris gavusieji.

1

šytojų Kalendorių” 
kią informacinę 
tremtyje išleidęs, 
dėl karo sąlygų nėra pil
nas ir 
ketina 
progoje išleisti.

Yra žinoma, kad 
naudingas darbas jau 
romas ir Amerikoje.

Kiekvienai tautai svar-.ma pradėti per visą Ame- 
nebe diktatoriai? O su vienu palaikomi diplomatiniai bu turėti visą savo turtą rikos lietuvių 
santykiai, su kitu norima juos užmegzti. Tad nežiū- surašius. Tai svarbu tau- kad neliktų nė 
rint tų gramozdiškų pasiteisinimų visi gerai žino, kad tos kultūros istorijai,'aprašyto mūsų 
katalikiškumas yra vienintelė priežastis, dėl kurios mokslams, informacijai, arba ir šiaip jau kultūros 
taip ilgai atidėliojama Franco pripažinimas. K. Tuo sumetimu gera dabar darbuotojo.

■ ■■■ .— ■■■■■■* I ■ ■ I ,,■■■■ ■■ . ■■ ■ I -■■■■- — ■ I

tik du minusai: kad Ispanija nebepajėgsianti grąžinti 
paskolos, ir — Franco yra diktatorius. Tai tušti žo
džiai. Ar suskurdusi ir komunistiniai nunokiota Ju
goslavija pajėgs skolą grąžinti? Ar Stalinas ir Tito

ypač prasidėjus šalčiams. 
Už dovanas tremtiniai la
bai dėkingi.

Štai Žmogus,
Gavėnios knygutė. Trumpi V. 

kurį profesorius jau yra atvykęs į Ameri-!Jėzaus Kančios mąstymai. Lais- 
platų surinkti ir ką. Galimas daiktas, kadrai vertė O. Zaštautaitė. Per- 

į jis pats tą sritį spaudoje spausdino kun. Jonas Vaitekū- 
—.... x-------'nas, 1946 m., 186 pusi. Kieti

viršeliai.
Labai tinka Gavėnios laikui, 

ypač apmąstant Kristaus kan
čios kryžiaus kelius. Kaina — 
$2.00.

“Darbininkas”, 
366 W. Broadway. 
So. Boston. Mass

Prof. Vaclovas Biržiška

tastnušvies. O tuo tarpu tik’ 
va- trumpai paminėjau, kad 

jtą svarbų darbą jau gali

koloniją, 
vieno ne
rašytojo

I. Laisvys.

Marija Pečkauskaitė

Mergaitės Kelias
Mergaitės asmenybe

KAIP BŪDAVO SENIAU
Kad to nebūtų, gera yra, kiekvienai pro

gai pasitaikius, priminti tas kovas ir kan
čias, nes jos sudaro vieną garbingiausių ir 
kilniausių mūsų istorijos lapų. Kiekvienas 
kad ir smulkiausias anų laikų atsiminimas 
turi mums būti brangus ir įdomus.

Kai imu raustis savo atmintyje, visados 
pirmiausia nerias iš jo du atsitikimai.

Buvo tai 1900 metais. Vieną gražų vasa
ros rytą atsikėliau slegiama keisto sapno 
įspūdžio. Kažin kas pasakė man:

— Dešimta gruodžio!
Nubudus tas kažkoks nepaprastas, gūdus 

balsas nesiliovė skambėjęs man ausyse. Ne
žinau, nei kieno jis buvo, nei kur jį girdėjau 
ir veltui stengiausi tai atsiminti. Atmintyje 
nieko daugiau nebeliko, tik balsas, tariąs 
tuos žodžius:

— Dešimta gruodžio!
Galų gale ėmiau manyti, kad tai būta 

pranašingo sapno ir kad tą dieną mane kas 
nors ištiks. Laikui einant dilo sapno įspūdis, 
bet vis dėlto tie mįslingieji žodžiai pasiliko 
atmintyje.

Pasibaigus atostogoms, apsigyvenau ties 
Kuršėnų stotim, Mūruose, pas p.p. L. Tie 
metai buvo aršiausi lietuvių persekiojimo 
laikai. Pavasarį areštavo gydytoją Vaineikį, 
paskui kelis kitus lietuvių patrijotus. Nuo
lat ateidavo skaudžių žinių apie kratas ir 
areštus. Atmosfera rados labai sunki. Dėl 
savęs aš nelabai bijojau, tiesiog nemąsčiau 
apie pavojų ir ramiai rašiau “Viktutę”. Taip 
praėjo ruduo ir atėjo žiema.

Vieną rytą pabudus atsiminiau, kad jau 
prasidėjo gruodis, ir tuojau pat ausyse su
skambėjo pažįstamas gūdus balsas: “Dešim
ta gruodžio”!

Ir tame akimirksnyje supratau: dešimtą 
gruodžio mane kratys. Rados man lengva ir 
ramu. Tiktai tiek! Ta data nereiškė nei 
brangaus asmens mirties, nei kitos kokios 
nelaimės. Lig tos dienos dar buvo laiko, ir 
tuoj nesirengiau sutikti malonius svečius. 
Pradėjau galvoti, kad reikia šeimininkus 
perspėti, juos nuteikti, kad neišsigąstų ir 
nemanytų tuos svečius atvažiavus pas ma
ne vogtų daiktų ieškoti.

Kelias dienas prieš 10 gruodžio atvažiuo
ja iš Šiaulių vienas pp. L. pažįstamas ir duo
da man laišką nuo mano motinos, gyvenu
sios tuomet Šiauliuose. Motina man rašo, 
kad pasirengčiau kratai, nes kaži kas pas ją 
atėjęs ir įspėjęs tikriausiai ją būsiant. (Kas 
buvo tas geradaris, ligšiol nežinau). Man tai 
nebebuvo naujiena, tik dar labiau nustebau,

kad viskas sutinka su mano sapnu. Atsime
nu, 9 gruodžio pavakarį ėmiau “rengtis”. Iš
rinkau iš savo daiktų visas lietuviškas kny
geles, visus sąsiuvinius ir rankraščius lig 
paskutinio popiergalio, visus laiškus nuo į- 
tariamų asmenų ir, viską sudėjus, prašiau 
ponią L. padėti kur nors į savo spintą ką ji 
noromis padarė. Tepasilikau kaip tik tuomet 
savo skaitomą vieną Tolstojaus knygelę, iš
leistą užsienyje, nenorėdama pertraukti 
skaitymo.

Jos formatas buvo nedidelis, ir tikėjaus 
paskutinę valandą įsikišti į kišenę. Be to, 
pasiėmiau dar ir vieną “Viktutės” lapelį.

10 gruodžio buvo sekmadienis. Mėgdavau 
ilgiau pamiegoti tomis dienomis, bet šį rytą 
miegas anksti pabėgo nuo mano akių. Nega
liu pasakyti, kad jį pavarė baimė: žinojau, 
kad svečiai nieko neras, nors kažin kaip ieš
kotų, — bet viena ta mintis, kad svetima ne- 
prieteliška ranka rausis mano daiktuose, 
buvo be galo skaudi ir sunki. Tuomet pirmą 
kartą taip giliai pajutau, kas tai yra ver
gauti.

Sapnas nenurodė valandos, tad nuo pat 
ryto ėmiau žiūrėti pro langus į kelią ir klau
sytis, ar neskamba varpelis. Pašto varpelis 
anais laikais buvo nejaukus garsas: su juo 
važinėdavo įvairūs valdininkai, kurių apsi
lankymas nelemdavo nieko gera. Tiek kartų 
teko patirti dėl to skambalo stiprių pergyve
nimų, kad ir dabar, išgirdus ką nors su juo

važiuojant, širdis nesąmoninkai ima stip
riau tvaksėti.

Tuo tarpu atėjo vidudienis, o svečių vis 
nebuvo. Pavalgius pietus, atsisėdau svečių 
kambary prie lango su Tolstojum rankoje. 
Argi sapnas būtų apgavęs? Bet vos spėjau 
perskaityti kelis puslapius, prie vartų su
dundėjo, pasklido nelemtas dindin — din, ir 
prie prieangio privažiavo brika, kaip man 
pasirodė, pilna prisėsta žmonių. Paslėpiau 
knygą į kišenę ir, nors mane kelte kūlė iš 
vietos, nutariau ramiai sėdėti.

Netrukus į kambarį įėjo L. ir jaunas, au
galotas, gražus vyras su policijos uniforma. 
Ponas L. pristatė man jį esant Kuršėnų “pri- 
stovu”. Ponas “pristovas” pasirodė didelis 
džentelmenas. Mandagiai pasisveikinęs, jis 
ėmė skųstis turįs labai nemalonią pareigą — 
padaryti pas mane kratą. Jam esą be galo 
sunku, bet ką padarysi — įsakymas, tarny
ba, aš juk, turbūt, suprantanti. Žinoma, sku
bėjau pareikšti visiškai suprantanti jo padė
tį ir juokdamos paprašiau greičiau tą nema
lonią pareigą atlikti. Jo pašaukti, atėjo “u- 
riadninkas” ir žandaras su raudonais “ak- 
selbantais”. Visus juos nuvedžiau į savo 
kambarį. Žandaras su “uriadninku” ėmė 
kratyti mano spintą ir skrynią, bet labai 
švelniai, nemėtydami ir ne perdaug vartalio
dami daiktus.

(Bus daugiau).

I
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CAMBRIDGE, MASS.
15 d. bu- vinus. Programa irgi bus įvai- 
parapijos ri, nes rengiamasi tinkamai 
atskaitos paminėti mūsų parapijos 40 
parapija metų gyvavimo sukaktį. Visi

produktų"kntutuvę^švent^sa-J 

vo 25 n*“tų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Sveikiname šia 
proga p.p. J. ir O. Smilgius ir, 
linkime laimingai sulaukti auk
sinio

Į>AltlMt«tA$ 1

jubiliejaus.
Sekmadienį, sausio 

vo pranešta mūsų 
metinė atskaita. Iš 
pasirodė, kad mūsų
stovi gerai. Ne tik nėra skolų, vasario 19 d. dalyvaukime šia- 
bet dar geras balansas banko-

• je-
me šauniame bankete.

Daukanto krautuvėje ran- 
laiškas iš Vokietijos p.

A.
dasi
Kapčiui. Prašome atsiimti.

A. D.

•9

Xz

* s

'A

v.

Sausio 15 d. mūsų parapijos 
Šv. Vardo draugijos, buvo mė
nesinė bendra šv. Komunija. 
Po Mišių Cambridge lietuvių 
katalikų klube įvyko draugijos 
metinis banketas. Bankete da
lyvavo gražus būrelis draugi
jos narių. Valdybos nariai tarė 
sveikinimo žodį. Kalbas pasa
kė kun. J.. Daunis ir, pulk. A. 
Andrušaitis, atvykęs iš trem
ties. Judamuosius paveikslus 
parodė 
to visi 
skirstė

Vasario 12 d. 3 vai. p.p. ka
talikų klubo svetainėje, įvyksta 
“Vasario 16” paminėjimas. Jau 
yra pakviesta geri kalbėtojai 
ir, rengiamasi programai. 
Skirkime tą dieną, susikaupi
mui ir rimčiai, prisimindami 
mūsų tautos laisvės dienas ir 
dabartines kančias. Būkime ti
kri lietuviai ir visi dalyvauki
me šiame parengime.

a. a. D.
p. Morozas. Po banke- 
nariai patenkinti išsi- 
į namus.

19 d.

Sausio 22 d. mirė 
Navašinskienė gyv. Somerville, 
Mass. Velionė sausio 22 d. iš 
N. P. bažnyčios palaidota Hol- 
ly Cross kapinėse. Velionė di
džiame nuliūdime paliko vyrąSekmadienį, vasario

Cambridge lietuvių katalikų Adomą, dvi dukteris ir vieną 
klubo patalpose, įvyksta mūsų sūnų. Buvo pašarvota namuo- 
parapijos *40 metų sukaktuvių se 3 Harrys St. Didžiame nu-( 
banketas. Banketo bilietai jau liūdime pasitikusiai velionės 
dabar platinami,
gauti Bačinskų ir Daukantų 
krautuvėse. Visi 
čiai raginami iš anksto bilietus Ona Smilgiai gyv. Dorchester, 
įsigyti, kad rengėjams paleng- Mass., kurie turi savo valgomų

jų galima šeimai, reiškiame užuojautų.

cambridžie- Sausio 11 d. p.p. Juozas ir

LDS Narių ir "Darbininko" 
Skaitytojų Dėmesiui

Didžiumos LDS narių ir “Darbininko” skaityto
jų mokestis už ‘Darbininko’ prenumeratą užsibaigė su 
gruodžio 31 diena. Tat-gi prašome LDS narių ir “Dar
bininko” skaitytojų atnaujinti prenumeratą šį mė
nesi.

• n

“DARBININKO” ADM.

NELEISKIME UŽGĘSTI 
Lietuvių Kultūros Žiburiams! 

KuitAres Žurnalo 

AIDŲ 
Motininio Vajus 

Sausio, Vasario ir Kovo mėnesiais
Kas sielojasi lietuviškąja kūryba^ krikščioniškai - 
tautine kultūra, tautos išlikimu ir Lietuvos laisve, 

skaito, remia ir platina 
vienintelį pasaulio lietuvių mokslo, literatūros bei 
meno ir visuomeninio gyvenimo mėnesinį žurnalą 

AIDUS
Kultūros žurnalą AIDUS redaguoja redakcinis kolektyvas, su
darytas iš žymių lietuvių mokslininkų, rašytojų ir kitų kultūri
ninkų. Vyriausias redaktorius rašytojas Autams VsjčfaiaMis.

AIDŲ PEENUMEBATOS KAINA METAM8:
JAV ir Pietų Amerikoje — $5.00; Kanadoje — $5.50; kituose 
kraštuose — $5.00. Atskiras numeris JAV — 50c, kitur—55c.

Visi į Kultūros žurnalo AIDŲ Plafiniaio Ta*ą 
T e ne lieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų 

AIDŲ
Prenumeratas ir aukas siųskite sekančiu adresu: 

AIDAI, Kennebnnk Port, Maine (U.S.A.)

Šiuomi siunčiu $ ... ir prašau prisiųsti maldaknygę

Adresas

Vardas ....

Altoriaus ir Rožančiaus 
Draugija

Linksmas Užgavėnių vaka
ras, kurį rengia Lietuvių Ka
talikų Klubas antradienį, vasa
rio 21 d., Klubo svetainėje, 163 
Harvard St., Cambridge, Mass. 
Pradžia 7 vai. vakaro. Grieš 
klubo orkestras. Bus šokiai ir 
skanių valgių bei gėrimų. Visi 
kviečiami atvykti ir užbaigti 
šį žiemos sezoną pasilinksmini
mais.

ku-
pe- 
iš-

Išsirinko saują vaidybą, 
ri laike klubo susirinkimo 
rėmė pareigas. Valdybos 
rinkta: pirmininku F. Janū-
nas, vice pirm. p. Radaitis, 
prot. raštininltas, J. Mockevi
čius, fin. rast. V. Žukas, ižd. 
J. Smūgis, maršalka A Sky
rius; board direktoriai — A. 
Jankauskas, J. Tebėra, B. Ja
kutis, A. Pilkoms, A. Smūgis, 
Jr. Klubo susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio paskutinę 
savaitę antradienį vakare klu
bo salėje. Kep.

Susilaukė dukrelės
Ponai A. J. Pakštys sulaukė 

mielos ir gražios dukrytės La
ižos. Vienu nariu pagausėjo 
Amerikos lietuviškoji bendruo
menė, o mes ilgainiui tikimės 
būsimos uolios choristės. Pakš- 
čių šeimos laimė yra mūsų 
džiaugsmas. Linkime visiems, 
ypač mažajai, stipriausios svei
katos ir visokeriopos laimes.

Nekalto Prasidėjimo bažnyčios 
Vargoniaiikas ir Choras.

Tremtinių Katdto tMitdrirtimM
S. m. sausio mėn. 28 d., t. y. 

šeštadienį, 6:30 vai. vak. Lie
tuvių klube, 163 Harvard St, 
šaukiamas tremtinių susirinki
mas bėgamiesiems reikalams 
aptarti. Visi tremtiniai kviečia
mi dalyvauti.

Ratelio Valdyba.

PastaitHs AII(Į mneris 
iš Europos

dė-
nu-
se-

rūpinosi jį 
numeriu ap-

Antanas Ma- 
įdomią teoio- 
Mariią. Juo-

Banaičio, Kačanausko ir kitų 
harmonizuotomis, gyvai primi
nė gimtąjį kraštą, o operų ari
jomis perkėlė į dainos meno 
viršūnes.' G. Leonienė pianu iš
pildė puikiai. Didesnę jos re
pertuaro dalį sudarė F. Liszt ir 
Chopin kūriniai; girdėjome ir 

j M. Čiurlionies nocturnas.
Abi menininkės turėjo už- 

i tarnauto pasisekimo. Publika 
|iš kiekvienos išsiprašė po porą 

, ,, v priedų, o savo pasitenkinimąkun. klebonas . ~........................ : ir padėką pareiškė gausiais 
~~ puoiaūii gėlių bukietais.

o**“™* °y*zį Atsilankiusiųjų buvo beveik 
Buvusioms valdybos!

Ši 
rėjo 
Jai priklauso daugiau, kaip 
200 moterų.

Susirinkimas buvo pradėta* 
popietinėmis pamaldomis baž
nyčioje. Kun. dr. L. Mendelis,: 
draugijos globėjas, atlaikė pa-i 
maldas ir pasakė šiltą paragi
nimo žodį.

Susirinkime 
padėkojo 1949 metų draugijos 
valdybai, kuri gražiai ėjo savo į1 
pareigas, i 
narėms kun. globėjas padova
nojo po didelį gražų paveikslą. 
Paskui išrinkta valdyba 1950 
metams. Naujosios valdybos 
sąstatas toks: pirm. — Vikt 
Gencevičienė, vicepirm. — EI. 
Šukevimenė, sekretorė — EI. 
Žydelienė, maršalka — M. 
Vyšniauskienė. Iš atsilankusių 
narių buvo surinktas mokestis, 
kuris visai nedidelis — 10 cen
tų mėnesiui. Nežiūrint mokes
čio mažumo, 1950 m. draugijos 
kasoj liko $71.05. Kalbant apie 
ateities darbus, pareikštas pa
geidavimas, kad būtų suruoš
ta kur nors ekskursija. Po su
sirinkimo pasisvečiuota.

Dainos ir piano koncertas
Tą pat dieną vakare Lietu

vių salėje klausėmės Juzės Au- 
gąitytės dainų ir Galinos Leo
nienės piano koncerto. J. 
gaitytei akompanavo taip 
G. Leonienė.

J. Augaitytė nuoširdžiai 
dainuotomis liaudies dainomis,

Draugija sausio 22 d. tu
šavo metinį susirinkimą.

pilna salė. Tai tikrai nemaža. 
Buvo pusė senųjų amerikonų 
ir, kaip čia pradedama sakyti, 
naujakurių. Publika laikėsi la
bai kultūringai.

Koncertas paliko gražų įspū
dį. Tai su kaupu verta sumo
kėto $1.20. Iš tikrųjų nebran- 

kuo,gios, palyginus »su visa 
kultūrinės pramogos.

Au-
pat

pa-

Lietuviškos Maldaknygės!
Darbininko" Kny^6rite Įtinti PaftiaKių

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko” spau
da. 788 puls. —................. .......... .........—...................  $4.00
RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M. Juras. “Darbininko” spauda. 544 
puslapių ....................................    $3-0®
ATLAIDŲ ŠALTINIS, trečioji pataisyta laida. Surinko 
Tėvas Kazimieras Kapucinas. Išleido “Darbininkas”. 547 
pusi. Odos apdarai. Didelėmis stambiomis raidėmis.
Kaina $3.75. Užsakymus siųskite:

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

Norime šį kartą atkreipti 
mesį į tą paskutinį AIDŲ 
merį 26, kurį išleidžia dar 
nieji leidėjai Europoje. O šisai
numeris ypač stiprus moksli
niais straipsniais ir meniniu 
atžvilgiu. Baigdami savo darbą 
senieji redaktoriai 
savo paskutiniu 
vainikuoti.

Mūsų filosofas 
ceana duoda labai 
ginę stadiją apie
zas Girnius baigia savo pasisa
kymą dėl dabarties egzisten
cialistinių filosofų pastangų 
sukurti ateistinį humanizmą. 
Gi literatūros kritikas Jonas 
Grinius išsamiai analizuoja 
mūsų žymiojo poeto Bernardo 
Brazdžionio poeziją.

Be šių straipsnių, kurių kiek
vienas yra maža studijėlė, šia
me AIDŲ numeryje yra duota 
dar keletas ir kitų įdomių 
straipsnių. Visiems bus pra
vartu susipažinti su mūsų et
nologas M. Gimbutienės - Al- 
seikaitės škicais apie lietuvio 
charakterį, su Juozo Lingio 
straipsniu apie pernai minusą 
Nobelio laureatę Sigridą Und- 
set ir pagaliau su argentinie- 
čio L. Galtier specialiai mūsų 
žurnalui parašytu 
pie lietuviškosios 
O. V. Milašių.

Bet ypačiai šis
ros žurnalo numeris vertingas 

Iū* savo dailiąja literatūra. Ji
sai įvesdina į mūsų literatų ei
les net du nauju autorių. Čia

turima mintyje A. Jasmantą ir 
St. Ylą. Ligšiol negirdėtas poe
tas A. Jasmantas iš karto at
kreipia dėmesį savo gilios min
ties poetine kūryba, o apie teo
logą kun. St. Ylą turime pro
gos patirti, kad savyje slepia 
ir literato talentą. Be šių dvie
jų naujų mūsų literatūros jė
gų, skaitome paskutiniame AI
DŲ numeryje dar ir naujuo
sius, jau senai žinomų poetų 
kūrinius. Alf. Nyka-Niliūnas ir 
Kazys Bradūnas duoda savo 
eilėraščių, o Paulius Jurkus 
tęsia savo poemą “Juodvar
nius”, didelės apimties ir ver
tės kurinį.

Kaip visuose, taip ir šiame 
AIDŲ numeryje yra ir aktua
lus apžvalgų skyrius, kuriame 
iškeliami gyvieji dabarties 
klausimai.

Reikia dar paminėti, kad 
paskutinysai europinių AIDŲ 
numeris ir meniniu požiūriu 
labai dailiai išleista: devynios 
iliustracijos mus supažindina su 
pačiais naujaisiais mūsų daili
ninkų Galdiko, Jonyno, Kasiu
lio, Valeškos ir kitų kūriniais. 
Tarp kitų yra duotas ir mūsų 
žymiojo valstybės vyro preL 
M. Krupavičiaus meninis por
tretas, kurį nupiešė dailininkas 
A. Varnas.

Besidžiaugiant gražia Euro
pinių AIDŲ užbaiga, belieka 
linkėti, kad ir amerikoniniai 
AIDAI išsilaikytų tame pačia
me lygyje. Lauksime visu 
smalsumu pirmojo AIDŲ nu
merio pasirodant jau čia JAV- 
bėse.

straipsniu a- 
kilmės poetą

mūsų kultū-

Motum Steboktiaeij* 
BMoiikelfo IHoto 

Motinos Gorim 
Kaina — 25e.

DARBININKAS
South Boston 27, Mos*. 

So. Boston 27, Mm*.

Taip atrodo ištvinusios Muddy upės užlieti 
laukai ir keliai netoli Murphysboro, III. iš oro. 
Tūkstančiai šeimų neteko pastogės.

KnMūrinte Kintam

Jau senokai pradėta kalbėti 
apie suorganizavimą Baltimo- 
rėje Kultūrinio Lietuvių Klubo. 
Turėta galvoje, kad paskiro
mis dienomis susieis pasidalin
ti mintimis žmonės, kurie val
do plunksna ar domisi litera
tūros ir visuomenės klausimais. 
Klubas įsteigtas sausio 21 d.

Sutarta veikti be kokio ypa
tingo statuto. Būrelis turės tik 
savo vadovą, kuris kvies susi
rinkimus ir atliks kitus techni
nius reikalus. Toms pareigoms 
parinktas Cez. Surdokas. Pasi
kalbėjimai numatomi kas dvi 
savaitės.

Šiame suėjime įdomią pa- Į pinosi jos vestuves iškelti gra- 
skaitą apie rašytoją V. Nagor-............................
noskį skaitė adv. Rastenis, se
nas baltimoriškis. Paskaita bus 
baigta sekančiame posėdyje. 
Tada parašysiu apie V. Nagor- 
noskį, kuris yra labai įdomus 
kaip žmogus ir rašytojas.

žiai ir širdingai.
Pačios

per sekmadienio
Mielo iškilmingumo 
vėms pridavė, 
tuvių dalyviai 
su jaunaisiais 
Kun. dr. L. 

j sakramento suteikimo apeigas 
I ir pasakė pritaikintą kalbą.

sutuoktuvės įvyko
• šv. Mišias, 

sutuoktu- 
kad visi sutuok-

priėmė drauge 
Šv. Komuniją. 

Mendelis atliko
Auginai dukrelę ne sau...

Šie liaudies dainos žodžiai) Vestuvių puota į^ko po‘ pie- 
pasitvirtino sausio 22 d. Vinco jtų Svečių atsilankė apie 400 
Caplinsko šeimoj. Tai katali
kiška ir lietuviška šeima. Sa
vo kruopščiu darbu V. Čap- 
linskas pajėgė ne tik 2 
ir 3 dukras išauginti, 
gražų namelį 
dukra nuėjo 
mierietės keliu, 
buvome liudininkais paskuti-! 
nes dukros Onos sutuoktuvių 
su Jonu Lekevičiumi, taip pat 
lietuviu. Tėvai Čaplinskai iš- ‘ 
leisdami paskutinę dukrelę, rū-

įsigyti, 
vienuolės 

Sausio

sūnus! 
bet ir!i Viena! 
Kaži-j 
22 d.;

Juozas K<

Koresp.

I

Ine.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 IVasbiagton Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

TeL Lexingto« 85SS 
Llmoetaal dSl visokių reikalų 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Daugiau Parduodama Kaip 
Kitų Trokų Sudėjus j Vienų

Tas Parodo, Kad Fordas Yra 
Amerikos 

No. 1 Troky Vertėje
Nėra kitų trokų, kurie lygintus šiam padaugėjimui!

Serija F-5 čia parodyta iŠ 175 modelių Fordo pilna 
trukų pasirinkimo 1950 m.

Išmintingi Trekų PirMjai {vertina 
txtra vert*... Jie tino, kad šiandien 

Geriausia* Pirkinys tai ’JO m. Fordas.

‘BONUS: "Kas nors cxtra pridėta, 
prie to. kas paprastai priklauso 

VVebstcr

PAMATYKITE FORD TV KAY KYSER.
Ketv. WBZ., ch. 4, 9 p.m.

Naudojantis vdliauaia registracijos data iš 6.106.000 trokų. gyvybės apdraudos ekspertai yra įrodę, 
kad Fordo Trokai ilgiausiai tveria!



Penktadienis, Sausio 27, 1950 i.

J. E. Vyskupas B. Sloskanas 
Anglijoje

Lietuvių katalikų delegacija pas J. 
E. Vyskupą. - “Jūs laimingi, kad esate 
katalikai”. * Iškilmingos pamaldos ir 
lietuviškos giesmės. - Su paprastais 
žmonėmis. - Pagrindines gairės trem
tiniams.

J. KuzmickisJo Ekscelencija VyskJnelaiminf‘
v mum c

maldose prisiminti mūsų 
į Tėvynę, o 

mums, tremtiniams, su-| 
teikti ganytojinį palaimi
nimą sustiprinimui.

J. E. Vysk. B. Sloskanas 
lietuvių kalba padėkojo 
už pasveikinimą, pasi
džiaugė skaitlingu lietu
vių katalikų skaičiumi ir 
pasakė:

— Jūs laimingi, kad be
veik visi esate katalikai. 
Pamenu, Rusijoje, mano 
diecezijoje, buvo lietuvių 
katalikų parapija, kurią 
sudarė 3,000 tikinčiųjų. 
Nepamirškite savo tikėji
mo, nes jis tvirčiausias 
ginklas tremtyje. Stenki
tės svetimame krašte 
žmoniškai įsikurti ir ven
kite pasidalinti į taria
mus turtuolius ir biednio- 
kus: visi būkite lygūs...

Baigiant audijenciją, J. 
E. Vyskupas lietuvių dele
gacijai suteikė savo palai
minimą.

IŠKILMINGOS 
PAMALDOS

St. Ann’s bažnyčioje, 
kur vyksta pamaldos lie
tuviams ir latviams, J. E. 
Vysk. B. Sloskanas laikė 
iššilmingas Šv. Mišias.

Žmonių prisirinko pilna 
bažnyčia: lietuvių buvo a- 
pie 200, latvių — 80; be 
to, buvo matyti anglų ir 
net protestantų.

J. E. Vyskupui 
šių metu asistavo 
kun. J. Kuzmiekis 
vis kun. Mozga. 
latvių kapelionas kun. Ri
chardas Mutulis žiūrėjo 
tvarkos bažnyčioje.

Šv. Mišių metu giedojo 
vietinės anglų parapijos 
bažnytinis choras. Prieš 
Šv. Mišias ir gale giedojo 
latviai unisonu. Lietuvių 
choras, diriguojamas Jono 
Juškos, sugiedojo dvi gies
mes: O, Kristau, pasaulio 
Valdove! ir Apsaugok, 
Aukščiausias, tą mylimą 
šalį.

J. E. Vyskupas pamokslą

pas Boleslovas Sloskanas 
— mūsų kankinio Vysku
po Teofilijaus Matulionio 
draugas ir bendradarbis.

Abu jie, kol buvo gali
ma, dirbo sovietų Rusijo
je. Abu buvo suimti, ka
linti ir priversti dirbti pri
verčiamojo darbo stovyk
lose. Abu vėliau buvo ne
priklausomų Lietuvos ir 
Latvijos vyriausybių iš
traukti iš sovietų praga
ro ir įkurdinti savo tėvy
nėse.

Mūsų Vysk. T. Matulio
nis antrasis sovietų oku
pacijos metu liko Lietuvo
je ir, kiek mums yra žino
ma, buvo suimtas, išga
bentas į S.' Rusiją ir ten 
nukankintas. Latvis Vys
kupas B. Sloskanas pasi
traukė į Vakarus ir šiuo 
metu gyvena Belgijoje.

LIETUVIŲ
delegacija

Sausio 15 d. rytą Brad- 
fordo lietuvių Katalikų 
Parapijinės Bendruome
nės Centrinis Komitetas 
prisistatė J. E. Vysk. B. 
Sloskanui, kuris atvyko 
aplankyti latvius katali
kus, Bradforde jų yra a- 
pie 40.

Lieutvių kapelionas J.E. 
Vyskupui pristatė šiuos 
C. Komiteto narius: pik. 
Valkūną — vicepirminin
ką, A. Laurinaitį — iždi
ninką ir K. Martinkienę— 
narę.

Nuoširdų sveikinimo žo
dį tarė pik. L. Valkūnas. 
Jis pasidžiaugė Garbingo
jo Svečio, mūsų broliško
sios tautos nario ir Vysk. 
T. Matulionio draugo, ap
silankymu; pranešė kal
bąs 800 lietuvių katalikų 
vardu ir pabrėžė:
— Lietuvių tauta dabar

tiniu metu kenčia neapsa
komas kančias. Nelengvas 
ir mūsų tremtinių gyveni
mas. Mes prašome Jūsų 
Ekscelenciją Aukoje iri pasakė latvių ir lietuvių

kalbomis. Ragino visus lai
kytis katalikų tikėjimo, 
praktikuot pamaldumą į 
Švč. Jėzaus Širdį, melstis, 
gražiai sugyvent ir turėt 
vilties.

Iškilmingos pamaldos bu
vo pabaigtos Švenčiausiojo 
palaiminimu ir Šventas 
Dieve giesme.

Po pamaldų latviai turė
jo savo bendrą susitikimą 
salėje su J. E. Vyskupu, o 
lietuviai — visuotinį susi
rinkimą.

ŽMONIŲ TARPE
Iškilmėms pasibaigus, J. 

E. Vysk. B. Sloskanas da
lyvavo latvių kapeliono rū
pesčiu surengtuose pietuo- 

Įse. Pietų buvo pakviesti ir 
Bradforde gyveną svetim
taučiai katalikų kunigai.

Lenkų katalikų vardu Jo 
Ekscelenciją pasveikino jų 
kapelionas kan. Bol. Mar- 
tinėllis (Vilniaus diecezi
jos, gerai kalbąs lietuvių 
kalba). Ukrainiečių kuni
gas dėl gausaus pastora
cinio darbo atvykti nega- 

’ Įėjo.
Pietų nuotaika buvo 

■ jauki ir šeimiška. Be lat
vių kunigų ir keturių

Šv. Mi- 
lietuvis 

ir lat- 
Vietos

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ

Dėkoja "Darbininkui"Mes Pasiilgstame Dievo

Kalendorių“Žmonės stebėjosi

Kas gi Jis yra, kad vėjai ir jū

ra Jo klauso". (Mato 8:27).
“Darbininkas” atspausdino 1950 m. kalendorių 

dviem spalvom, kurio kiekvieną mėnesio puslapį puo
šia skirtings paveikslai. Sekmadieniai ir šventadieniai 
pažymėti raudonomis skaitlinėmis; pasnykai pažymė
ti žuvelėmis.

Gavusieji kalendorių juo labai patenkinti. Sekan
tieji asmenys prisiuntė kalendoriaus fondui aukų: 
Sisters of St. Francis, Harrison, N. J. ..................
Mrs. Elena Balcunas, Dorchester, Mass.................
Aleksandra Kisielus, Amsterdam, N. Y. ..............
C. Brasiskienė, Phila., Pa........................................
A. Yonkus, Detroit, Mich........................................
F. A. Condrot, Phila., Pa. .....................................
T. K. Tattan, Boston, Mass. ..................................
Rev. Paul A. Gailevičius, O. P., Cincinnati, Ohio 
Wm. Andriunas, Dorchester, Mass.........................
D. Žukas, Cambridge, Mass....................................
M. Dereskienė, Mahanoy City, Pa. ......................
Mrs. E. Lubinienė, Worcester, Mass.....................
Julius Gaidis, Worcester, Mass.............................
Vladas Norkūnas, New Haven, Conn.....................
Mrs. Rose Paznonskas, Plymouth, Pa.....................
Mrs. J. Yankauskienė, E. Millinocket, Maine.......
Mr. & Mrs. Veličkai, Lawrence, Mass.....................
J. Calkaukas, Athol, Mass........................................
Juozupas Balkis, Brockton, Mass.............................
Anastazija Barciauskas, Baltimore, Md. ...........
Paul Sabulis, Ansonia, Conn....................................
Frank Zdanis, Waterbury, Conn.............................
P. Kapčius, Cambridge, Mass.................................
Jonas Galvydis, South Boston, Mass. ..................
P. Elseika, Newark, N. J........................................
Jonas Avižinis, Norwood, Mass.............................
Mrs. Kazimiera Gumauskas, Lawrence, Mass......
Miss Petronella Davidonis, Bridgeport, Conn......
A. Maksvitis, Cicero, III. ......................................
Paul Tvilis, Stoughton, Mass.................................
Marijona Pukilis, Cleveland, Ohio 
A. Daminaitis, Cleveland, Ohio

, Joesphine Miecuna, Bayside, N. Y. ......................
• P. Bertman, Sask, Canada .....................................

Mary Galco, Cleveland, Ohio
. Edv. Davidonis, Dgment, Ont. Canada 

Mrs. V. Limbo, Baltimore, Md................................
Antonette Baltunis, Argo, III.................................
Mrs. Francis Kolwaitis, Phila., Pa.......-...................
K. Arlauskas, South Boston, Mass........................
Jonas Sestavickas, Norvvood, Mass.......................
M. Monkevičius, Norwood, Mass. ..........................

' Pranas Statkus, Worcester, Mass.
' Jonas Sakaitis, Worcester, Mass.............................

Magdalena Giraitienė, Worcester, Mass. ..........
1 Mr. Jonas Raiteris, Brockton, Mass......................

Mrs. Martha Litvinas, Ansonia, Conn.
Mrs. Charles Zerofsky, South Boston, Mass. ......
K. Kouklis, Nevvark, N. J........................................
M. Ažubalis, Pittsfield, Mass.................................
Mrs. A. Kersanskas,* South Boston, Mass. .........
Pranas Tuleikis, South Boston, Mass. 
Simonas Kudzma, Nashua, N. H............................
Jrsulė Zalegiris, Baltimore, Md.............................
<az. Andrujauskas, Chicago, III............................

Mrs. J. Montville, Waterbury, Conn....................
Pranas Jocas, South Boston, Mass........................
P. Kudirka, Norwood, Mass....................................
Em. Slatkevičienė, So. Boston, Mass.....................
Elzbieta Pauliukonienė, Worcester, Mass...........
Jokūbas Solomskas, Phila., Pa..............................
Mrs. P. A. Dennis, Manchester, N. H.................
Juozas Kersis, Worcester, Mass.............................
Mrs. J. Stadolnik, New Haven, Conn. ..................
Mrs. G. Ramoška, Scranton, Pa. ..........................
Miunas, So. Boston, Mass........................................
N. Jocunskas, Pittsburgh, Pa. ..............................
O. Višniauskienė, So. Boston, Mass. ..................
Mrs. U. Bender, Dorchester, Mass.
Vac. Juonys, Chelsea, Mass.....................................
F. Biunevičius, Gilbertville, Mass. ......................
Mr. Miehael Bulkevičius, Northampton, Mass. 
Eva Gudaitienė, Hyde Park, Mass............................
J. Gumbakis, South Boston, Mass.
Vytautas Chesnulis, So. Boston, Mass. ..................
P. Bakay, Eiizabeth, N. J...........................................
O. Visnisakienė, So. Boston, Mass. .........................
Juozas Bacys, Worcester, Mass.
Ona Sidabrienė, Worcester, Mass.............................
Magdalena Grazulienė, Worcester, Mass. 
Bernardas Tamošiūnas, Worcester, Mass................
Juozas Ramanauskas, Worcester, Mass. ..............
Steckienė, So. Boston, Mass.......................................
Jurgis Razvadauskas, So. Boston, Mass. ............
Alex Speicys, Brooklyn, N. Y. .................................
Ona Valinčienė, New Britain, Conn. .....................
Julia Buikienė, Glastonbury, Conn...........................
M. Navickas, South Boston, Mass............................
Ignas Radnis, Johnson City, N. Y. .........................
Bronius Gelusevičius, Worcester, Mass. .................
J. Janulaitis, Phila., Pa. .................................................

Nuoširdžiai dėkojame už paramą.
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Mielasai Skaitytojau:
Staigi audra ant Galiliejos jūros tai dažnas ir į- 

prastas dalykas; dėl to kad tos jūros paviršius yra 
682 pėdas žemiau Viduržemio jūros paviršiaus, ir yra 
apsupta kalnais, kurių aukštis siekia arti 2000 pėdų. 
Taigi kuomet šiltas oras ima kilti aukštyn, o šaltas 
kalnų oras žemyn kristi, tuomet staiga pakila vėjas 
ir audra. Žmonės nesistebėjo audra, bet josios nuosta
biu nutildimu; nes jie sakė: “Kas gi Jis yra, kad vėjai 
ir jūra Jo klauso”. Audra tokia didelė, kad išsigandę 
mokytiniai šaukėsi 
“Viešpatie, gelbėk mus, 
vo mokytinių prašymą, 
damas vėją ir audrą.

Audros blaškomas 
dvasinę kovą Katalikų 
nos sielos ypatingai šiame pasaulyje. Katalikų Bažny
čios priešai, tartum pragaro galybių vėjo sukelta aud
ra, nuolat persekioja ir puola ją; bet gi jos nugalėti 
nepajėgia ir nepajėgs; nes ji yra Kristaus mistinis 
Kūnas: Kristus ją valdo ir gina. “Dievas jos viduje, 
todėl ji nesugriaunama”.

Šis pasaulis yra tartum didelė jūra per, kurią 
kiekvienam žmogui tenka perplaukti vieną kartą sa
vo žemiško gyvenimo laiveliu, kad pasiekus amžiny
bės uostą. Žmogaus siela su pagalba gamtinių dova
nų, būtent proto ir valios, ir antgamtinių dovanų, 
būtent Dievo malonės, kuri ir protą apšviečia ir valią 
pastiprina, vairuoja gyvenimo laivelį. Trys ypatingi 
sielos priešai, būtent į piktą linkęs žmogaus kūnas, 
nedoras pasaulis ir piktoji dvasia nuolat bando su
kelti audrą ir nuskandinti gyvenimo laivelį; tačiau, 
jei Kristus drauge plaukia laivelyje, visos priešų pa
stangos yra bejėgės.

Kristaus pagalbos, sakydami: 
žūvame”. Kristus išklausė sa- 
savo dieviška galybe nutildy-

laivelis jūroje pavaizduoja 
Bažnyčios bendrai ir kiekvie-

vių kunigų ir keturių pa
sauliečių dar dalyvavo lie
tuvių atstovas Jonas Juš
ka ir kun. J. Kuzmickis.

J. E. Vyskupas teiravo
si apie žmonių gyvenimo 
sąlygas, jau iš karto pa
brėžęs, jog tremtiniai, ap
sigyvenę Belgijoje, turi 
kur kas sunkesnes darbo 
ir gyvenimo sąlygas. Lat
viai pabrėžė, jog 60% jų 
žmonių, gyvenančių hos- 
teliuose, visą savo uždar
bį pragerią.

Vėliau svečių skaičių 
papildė kelios latvių mo
terys, kurių viena, ašaro
dama iš susijaudinimo, 
paklausė Ekscelen c i j ą, 
kada bus galima grįžti į 
Tėvynę. J. E. Vyskupas 
ragino turėti vilties, ne
pavargti ir pasitikėti Die
vu.

įspūdinga buvo, kaip J. 
E. Vyskupas laimino ma
žutį kūdikį. Glostydamas 
jo galvutę, Ganytojas sa
kė:
— Motinos, rūpinkitės 

savo vaikais! Tai jūsų 
šventa pareiga. Mokykite 
juos žegnotis, melstis, kad 
užaugtų geri katalikai. 
Jeigu latviai netektų tikė
jimo, jie iškriktų tremty
je.

Pietų metu J. E. Vysku
pas pasidžiaugė lietuviais, 
pagirdamas jų gražų gie
dojimą bažnyčioje ir krei
pėsi į latvius:
— Kada jūs panašiai pa

giedosite?
* # *

Kuklus, nusižeminęs, pa
maldus Ganytojas visiems 
paliko gražiausių prisimi
nimų. Šiltai 
viai, gražiai apie jį kalba 
lietuviai.

Ganytojas 
šeimą, katalikišką auklė
jimą, gražų sugyvenimą, 
pakenčiamą bent įsikūri-. 
mą. Tai yra pagrindinės 
gairės tremtiniams, gyve
nantiems sve t i m u o s e 
kraštuose.

Kiekvieną progą Gany
tojas išnaudojo pamoky
damas ir patardamas 
žmonėms. Jo tėviškas rū
pestis tikinčiaisiais, ne
žiūrint kokios tautybės 
jie bebūtų, visus šiltai 
nuteikė.

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 
Duikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS .
366 W«st Broodway So. Boston 27, Mass.

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

Vardas 99999 9 9 9^0^00+9 9 9 99 99999999 9 99999999999999999999999> •••••••• ••••••••••••

* ^k^irsoaa .............,.......

Dr. B. Paulius, O. P.

Naujosios Anglijos Apskr. Lietuvių 
Katalikų Metinis Seimelis

įvyks vasario 22 d., 1950 m. So. Bostone, 
čiama šiame seimelyje dalyvauti dvasiškija, 
gentija, visų . katalikiškų organizacijų atstovai, 
tėjai bei svečiai. Dideli darbai stovi mūsų tautai prieš 
akis. Tad stokime vieningai į juos. Seimelio darbų 
tvarka bus pranešta vėliau.

B. Jakutis,
N. A. Apskr. Fed. sekretorius.

KELIONĖ Į ROMĄ

jį mini lat-

akcentavo

Kovoti už Lietuvos iš
laisvinimą ir Nepriklauso
mybę yra visos lietuvių 
tautos ir visų lietuvių, kur 
jie bebūtų, švenčiausia pa
reiga.

Kvie- 
inteli- 

vei-

Suėmus visus davinius į vieną, Kunigą Vienybės rengiama 
Amerikos lietuvių jubiliejinė kelionė į Romą įvyks orlaiviais. 
Suprantama orlaiviai bus naudojami didesniems tolumams. Vie
tiniai važinėjimai Europoje bus traukiniais arba autobusais. Ke
lionei nustatyta du pasirinkimu: pirmas išvyksta iš New Yorko, 
arba Bostono liepos 30 dieną ir sugrįžta atgal į tas pačias vietas 
rugpidčio 20 dieną Tame tarpe su visomis iškilmėmis aplankys 
sekančias vietas ir šventoves: Usbon Portugalijoje, Fatimą, 
Murdą, Nicą, Romą, Šv. Pranciškaus Asižiečio vietą ir pa
keliui kitas vietas. Romoje išbus ir lankys įdomybes 6 dienas. 
Audijenciją pas šv. Tėvą. Toji kelionės kainuos S9904M).

Antras, išvyks iš tų pačią vietų ir tą pačią dieną, liepos 30, 
o sugrįš rugpiūčio 27 dieną, šioje kelionėje aplankys visi kartu 
visas pirmos kelionės vietas. Be to dar aplankys Veneciją, Inąs- 
bruką Austrijoje ir dalyvaus Kristaus Kančios vaidinime Obe- 
Kammergau, Šveicarijos Lucerne ir kitas vietas. Antroji kelionė 
kainuos $1,205.00. Į šias sumas įeina visos važinėjimo, gyveni
mo ir valgio išlaidos. Taip, kad daugiau niekur nebus reikalo iš
leisti, nebent sau ką norėtų nusipirkti atsiminimui.

Kelionei visi privalo turėti pasportus. Šios kelionės yra prie
žiūroje Bostono Arkivyskupo ir joms asmeniškai vad. Kunigų 
Vienybės įgaliotinis kuo. donas F. Bernatonis 94 Bradford St., 
Lavvrence, Mass. Visais kelionės reikalais kreipkitės į jį.

Gali kam kilti klausimas, kodėl keMonę ortakiais pasirinko
me? Žymiausi žmonės šiais laikais važinėja orlaiviais. Bet ypa
tingai mes pripratę nesiskubinti ir į laikraščių skelbimus domės 
nekreipti, bus laiko, o tuom tarpu jau du mėnesiu kaip visi lai
vai Ugi rudenio užpildyti ir nėra vietos jokiai grupei. Laivų 
trūksta, o orlaiviai vasarą skris po apie 20 į dieną ir jie greitai 
suvažinėjo, duoda daugiau laiko vietas aplankyti. Belo, orlai
viais visur pirmos klasės pigesne kaina patarnavimas ir lygiai 
saugu kaip ir dideliais laivais vandenyne.

Kelionė į Romą duos progos pamaty ti daug gražių ir įdo
mių vietų pasaulyje, bet ypatingai — tai Dievo malonių kelionė, 
atgaHos kelionė, jubiliejinių atlaidų įgijimas ir dalyvavimas Ka- 
taHką Bažnyčios centro iškilmėse. Viso to pinigais neapkainuosi. 
Tad skubinkitės užsisaky ti vietas, nes vėliau ir čia pritruks. 
Linkiu laimingos kelionės.

KUN. K. A. VASYS, K. V. Pirmininkas,
153 Sterting SL, Worceuter 4, Maus.1 .
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f
NEW KAVEN, CONN.

GZRAEIT LIETUVIU 
KOLONIJOSE ‘

BRIDGEPORT, CONN.
Praeitą penktadienį įvyko pa

rapijos choro metinis susirinki
mas, kuriame buvo išrinkta 
nauja valdyba: pirmininkas V. 
Brilvičius. vice-pirm. — H. Ku- 
kliauskaitė, rašt. — Cl. Šulins- 
kaitė ir M. Disiele, iždininkė H. 
Cibulskienė. Linkime naujai 
valdybai gražiai pasidarbuoti, 
o buvusiai valdybai, kuri 
daug pasidarbavo, dėkojame.

Dabar choras 
vasario 16 minėjimo, 
vyks vasario 18 d. 1 
dainų, solisčių ir pora 
duetų, kuriuos parapijos choro 
nariai išpildys. Atsilankys vieš
nia iš tremties. Vėliau choras 
pradės rengtis prie savo meti
nio koncerto ir vaidinimo, ku
rio pelnas eina parapijai.

LAWRENCE. MASS
Katalikiškos spaudos vajus
Sausio 8 dieną Šv. Pranciš

kaus parapijoje buvo pravestas 
katalikiškos spaudos, ypatin
gai kultūros žurnalo Aidų pla- 

i tinimo vajus. Bažnyčioje apie 
kat. spaudą pamokslus pasakė 
Tėv. Justinas Vaškys, O.F.M 

i Tėvų Pranciškonų Provincijo-
ir,las. Apie spaudą Tėv. Justinas 

j Vaškys kalbėjo ir susirinkime
rengiasi prie ■ parapijos salėje. Nemažas

, kuris į-1 skaičius Lawrence lietuvių už-
Bus choro] 

gražių
sisakė ka|. laikraščius ir žur-

Gražiai pasisekė
Sekmadienį, sausio 22 d., jk> 

pietų .Park St. Lietuvių salėje 
įvyko margumynų vakaras, 

[kurį suruošė Lietuvių Radio 
’ programos vadovybė, būtent: 
p. V. Žalnieraitis. Vakaras ge- 

•rai pasisekė. Prisirinko pilnu- 
Itėlė salė, net ir vietų pritrūko. 
I Matėsi ne tik vietiniai lietuviai, 
bet ir iš visos apylinkės. Prog
rama buvo įdomi, kurią išpildė 
didesnėje dalyje atvykęs iš 
kremties ir čia iš seniau vieti
nis jaunimas. Buvo atvykusi 

jir iš Hartfordo grupė, vado
vaujama p. Šimkaus, kurį su
vaidino vaizdelį “Sekminių nuo
taikos”. Tautinių šokių grupė, 
vadovaujama K. Marijošienės, 
visus 
kiais.

l

sužavėjo tautiniais šo- 
Po vaidinimo ir dainų,

nalus. Kultūros žurnalą Aidus įvyko bendri . grOJant

i

Brooklyno Laisvės Bridge- 
porto korespondentas Laisvėj: 
užsipuola mūsų kolonijos buv. j 
tremtinius, paminėdamas, kad 
ir “dipukų” įsirašė į jų organi
zaciją. Tai tikrai įdomu. Tuo 
Įrodoma, kad Lietuvoje nepy- 
ragai, kad net bėgo iš Lietuvos 
ir komunistai nuo komunistų. 
Tokie “dipukai” komunistai tik 
patvirtina, kad Lietuvoje nepa
kenčiamas gyvenimas ir komu
nistams, jeigu jiems reikia ieš
koti globos pas Amerikos ko
munistus. Kas stoja į komunis-j 
tinęs organizacijas, aišku, kad! 
ir pats toks. Tokių “dipukų” 
reikia sergėtis ne tik amerikie
čiams lietuviams, bet ir vi
siems. O.

užsisakė Kun. P. M. Juras, 
Kun. J.. Bernatonis, ir Kun. P. 
Šakalys ir visa eilė pasaulie
čių inteligentų. Aidams parem
ti Kun. P.
$100.00.

Spaudos 
platinamas 
metraštis, 
kys sausio 
pat ir Šv.
jos tretininkų vizitaciją. Law- 
rence, Mass. tretininkai pasi
žymi savo sąmoningumu 
veiklumu.

M. Juras paaukavo

vajaus metu buvo 
nesenai išleistas 

Tėv. Justinas Vaš- 
8 dieną padarė taip 
Pranciškaus parapi-

ir

šauniai orkestrai, ir jaunimas 
linksminosi iki vėlaus, vakaro.

Kad būtų šviesiau
Sekmadienį, vasario 5 d. 7 v. 

30 min. vakare Šv. Andriejaus 
parapijos salėje, kampas Stan- 
ley ir Church gatvių, įvyks 
linksmas vakaras. Bus suvai
dinta juokinga komedija. Bus 
dainų, deklamacijų ir šokiai. 
Programą ruošia vietinės šv. 
Pranciškaus seselės. Pelnas 
skiriamas naujų šviesų bažny
čioj įtaisymo fondui. Taigi tiks
las gražus ir svarbus. Visi at
silankykime. Įžangos bilietai y- 
ra platinami. Patartina 
iš anksto.

AUKSINES ŠAKNELES
Auksinės Šaknelės 

(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais
tas nuo kataro, 
baltųjų, akių užde
gimo, 
nuo

gedimo, 
vidurinių skaudulių, 

sugedusios

Ruošiamasi Vasario 16 d.
minėjimui

ALRK Federacijos susirinki
me, kuris įvyko sausio 15 d. 
Šv. Pranciškaus parap. patal
pose buvo renkama 1950 me
tams valdyba, į kurią buvo 
išrinkti šie asmens: J. Kuras 
pirm., dr. J. Leimonas vice 
pirm. Abu yra buv. tremtiniai. 
Rašt. M. Phillips, ižd. L. Sven- dirbinių. Kviečiami 
čionienė. J. Kuras ir dr-as J. lankyti.

■

įsigyti

nuo rožės, 
drugio, nuo 
nuo skilviokepenų 

ir kitų 
nuo sugedusios burnos. 
Auksinės Šaknelės veikia tiktai 
nesveiką kūno dalį, kuri serga. 
Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne mūsų pa
sakyta, bet taip sakoma viso
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
Šaknelių, gert po čerkutę kelis 
kartus jierdien, arba plauti ser- to majoras 
gančias kūno dalis. Svaras 
Auksinių šaknelių kainuoja 
$15.00. Perkant mažiau, unci
ja kainuoja $1.00.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broaduay 

South Boston 27, Mass.

I 
I

Leimonas yra žinomi visuome- 
i nininkai, tai iš anksto galima 
tikėtis, kad veikimas šioje ko
lonijoje pagyvės.

Federacijos susirinkime nu
tarta iškilmingai paminėti Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo aktą vasario 12 d. 
Šv. Pranciškaus parapijos sa
lėje. Lietuvos intencija ir už 
visus žuvusius i------------- -
laisvę 9:30 vai. ryte bus atna
šaujamos iškilmingos šv. Mi
šios. Po pietų įvyks prakal
bos su koncertine dalimi, vado
vaujant muz. A. Šimkui. Ang
liškai kalbės Lawrence’o mies- 

ir kongresmanas 
Thomas J. Lane. Svarbiausiu 
kalbėtoju bus Merrimack Ko-

Vakaras
Sekmadienį, vasario 12 

tą vai. p. p. Šv. Rožančiaus 
draugija ruošia, parapijos sa
lėj vakarą. Bus proga įsigyti 

[įvairių gražių rankų darbo iš- 
visi, atsi- 

B.

d. 4-

M.

" ■!■■■■ ■! . . 

OtL PASTATYMO PAMINKLŲ 
Atsilankykite pas

Gate Citv Monument Co.
GRANITE MEMORIALS

321 W. Hollis SL,
Nashua. N. H.

Marintieji pas mus atvykti, telefonuo- 
kite Nashua 4251. T«-ansportac» ja 

•vltai. nežiūrint, kad nepirktumėte.

r r
> 
r

I

i

Sesuo vienuolė ir slaugė Mercy Davenport, 
Iowa ligoninėje suteikia pirmąją pagalba ligonei 
pavojingai nukentėjusiai nuo gaisro, kurio laike 
žuvo apie 40 moterų.

jubiliejaus. Susirinkimas užsi- ’ 
baigė pakilioj nuotaikoj. Visos 
skirstėsi į namučius dėkoda- 
mos sąjungietei L. Yogienei, 
jos dukrelei A. Case ir B. Bal- 
cher už malonias vaišes.

Šv. Kazimiero parapijos 
metinė vakarienė

Vasario 12 d., 6:00 valandą 
vakare įvyks metinė šv. Kazi
miero parapijos vakarienė, į 
kurią klebonas ir rengimo ko
misija kviečia 
čius lietuvius.
nės pelnlas yra skiriamas baž
nyčios remonto darbams. Tai
gi remkime mūsų parapijos 
darbus, apie kurią sukasi visas 
mūsų veikimas.

6

PROVIDENCE. R. L

visus parapijie- 
Visas vakarie-

paminėti. 
susilaukė 

atsilan- 
ir prog- 

Malonu

daug buvo pažadėta, bet nieko 
neištesėta. Turime |<atys išsi
kovoti, ką galėsime padaryti 
tik |>er organizacijas.

Anastazas Valančius,

ateityje, stos į talką Gerbia
mam Kunigui Strakauskui mo
kyklos reikaluose.
i' Ten Buvęs.

Susitvėrė Tėvy • Mokytojų 
Guflda 

Brockton, Moss.
Sausio 22, 1950, švento Roko 

Parapijos mokyklos salėje įvy
ko nepaprastas susirinkimas.] kimą,

BROOKLYN, N. t
BALF susirinkimas

BALF-o 100-tojo skyriaus 
Valdyba kviečia š. m. sausio 
27 d. penktadienį, 7:30 v. va- 
Ikarą, skyriaus metinį susirin- 
Įkimą, kuris įvyks BALF-o 

Gerbiamam Kunigui Pranciš- Centro patalpose, 105 Grand 
kui Strakauskui vadovaujant St., Brooklyn 11, N. Y. 
buvo sukurta “Tėvų ir Moky-' Tarp kitų reikalų bus įdomus 
tojų Gildą”. i BALF-o Reikalų Vedėjo p. P.

|Minkūno pranešimas.
Mokyklos veikloje beveik nė- Skyriaus nariai ir norintieji 

ra pasisekimo be tėvų-mokyto- prįsį(jėti nauji nariai kviečiami 
jų bendradarbiavimo. Pripa-dalyvauti, 
žindamas šį faktą, Kunigas; 
Pranciškus Strakauskas kaip j 
tik ir užsimojo sukurti tokią 
Guildą. Pirmasis susirinkimas 
puikiai pavyko.

Klebonas pasakė puikią įžan
ginę kalbą, pabrėždamas reika
lingumą Guildos. Jis numatė 
aiškiai, kad tik per kooperaci
ją tėvų su mokytojoms bus ga
lima atsiekti sėkmingą vaiku
čių auklėjimą. Klebonas gra
žiai paaiškino, kad Guildos su-

Salomėja Čerienė-Mulks,
skyriaus pirmininkė 

Izabelė Radzevičiūtė, 
skyriaus sekretorė.

GRAŽIOS IR VERTINGOS 
KNYGOS

"Pranašystės Apie
Pasaulio Pabaigą“
Knygoje yra surinkta prana

šų ir Paties Kristaus žodžiai
sirink imu metu tėvai gaus pro-‘apie pasaulio artėjantį galą ir 
gą sutikti mokytojas pasidalin-^fljp baigsis Knyga labai 
ti mintimis ir pasiaiškinti įvy- gražiai išleista ir paveiksluota; 
kusius neaiškumus. Irgi bus turi m puslapių Kaina $1.00. 
proga išgirsti naujų dalykėliui 
liečiančių vaikučių auklėjimą.

Po įžanginės kalbos, 
mas Klebonas perstatė

Komunizmas — Anti 
kristo ReligijaGerbia- 

mokyk-

Atžymėta 30 metų parapijos 
įkūrimo sukaktis

Š. m. sausio 22 d., sekma
dienį, buvo suruošta vakarienė 

| parapijos sukakčiai 
j Parapijos vakarienė 
didžiausio pasisekimo 
kiusiųjų skaitlingumu 
ramos turiningumu,
pastebėti ir buvo džiugu ma
tant salėje mažamečius kūdi
kius, jaunimą, mamytes, tėve
lius ir žilagalvius senelius. Vi
sus čia subūrė bendri reikalai 
— vienas tikslas.

I Vakarienei vadovavo šios 
parapijos ilgametis kleb.’ kun. 

; Vaitekūnas.
Vakarienės programa buvo į- 

ir turininga. Programą 
parapijos mokyklos mo- 
ir parapijos choras. Pa- 
tautinių šokių, padai- 
solo, duetų ir mišrių 
dainų. Malonu pažymėti 
kad nelietuvių tėvų vai- 

padainavo lietuviškai.

los viršininkę, Sesutę Imeldą,! Parašė K. Čibiras, išleido kun. 
kuri toliau paaiškino 
tikslą ir naudą. ' 
džiai ir žingeidžiai klausėsi Se-1

Guildos Pr. M. Juras, “Darbininko” 
Tėveliai* aty- spauda, 1947 m.

Apie baisiąją bolševizmo sis- 
sutės kalbos. Ji priminė savo temą, kuri turi Antikristo reli- 
kalboje, kad Tėvai tai yra pir- gijos bruožus, ši rimta studija 
mieji mokytojai, o jų nameliai iškelia daug naujų faktų, ypač 
tai pirmoji mokykla. Tėvų už- iš Lietuvos įvykių ir komunistų 
duotis mokymo srityje niekuo- veiklos J. A. Valstybėse. Tinka 
met neužsibaigia. Mokyklose platinti didesniais kiekiais. Kai- 
mokytojos tęsia toliau prade- na 25 et. 
tąjį darbą ir kad įvykdinti jį 
ko sėkmingiausiai, reikia būti-'' 
nai bendradarbiavimo su tė
vais.

Kalbėjo irgi Kunigas Simo
nas Saulėnas ir Kunigas Aloy
zas Klimas. Jų pasveikinimo 
žodžiai pridavė tėveliams daug 
ūpo. Susirinkimo metu Penkta
sis Mokyklos skyrius paįvairi
no posėdį savo gražiomis dai
nelėmis.

Baigiant susirinkimą buvo 
išrinkta Guildos valdyba, kuri

Pa minėsim V asario 16-tą
Vasario 19 d., 4:00 vai.

pietų vietos lietuviai ir lietu
vaitės, susirinks į pąrapijos 
svetainę minėti savo tėvynės 
Nepriklausomybės su k a k t į. 
Šiam minėjimui yra ruošiama 
pritaikinta meninė programa, 
kurią išpildys vietos naujaku
riai. Dalyvaus Šv. Kazimiero 
parapijos choras, vadov. varg. j 
Aug. Rosselli. ir mūsų koloni-1 
jos solistė Agota Vokietaitie- 

jnė. Kalbės prof. Vaclovas Bir
žiška, neseniai atvykęs iš trem- 

,ties. Po programos bus šokiai.
Tai bus paskutinis vakaras 
prieš užgavėnes.

vairi 
išpildė 
kiniai 
šokta 
nuota 
choro 
faktą, 
kučiai 
Tai nuopelnas lietuviškos pa
rapijos mokyklos.

Kun. klebonas Vaitiekūnas 
padarė trumpą pranešimą iš 
parapijos kūrimosi istorijos ir 
jos veiklos laike 30-ties metų. 

| Sveikino 
tekūną ir 
parapijos 
klausimais 
vai ir svečiai.

Po oficialiosios dalies sekė 
linksmoji — šokiai. Visi daly- 

Sugrįžo iš atostogų. Mūsų viai turėjo puikią progą pra- 
veikėja ir menininkė — skulp- leisti keletą valandų jaukioje 
tore ir tapytoja — panelė A- ir pakilioje nuotaikoje, 
dėlė Smailiūtė pastaruoju lai-j Ačiū rengėjams ir visiems 

dalyviams.

Po

“DARBININKAS”
366 W. Broadway,

Sąjungiečių Metinis
Bnairialrimaa
19 d., sąjungietės 
Yogienės puošniuose 
įvyko Moterų Sąjun-

Le-- Sausio
onoros
namuose
gos 33-čios kuopos metinis su
sirinkimas, kuriame dalyvavo 
gražus skaičius narių. Atsilan
kė viešnios naujakurės sesutės 

už Lietuvos'P- P- Pažemeckienė, Samulienė

I

i

ir Gruodienė, kurios visos pa
reiškė norą tapti sąjungietė- 
mis ir pareiškė geriausių linkė
jimų sąjungietėms sėkmingai 
pravesti naujų narių vajų.

Perskaitytas ponios K. Kron- 
kaitienės padėkos laiškas, ku
riuo nuoširdžiai dėkojama už 
švenčių dovanėlę. Taip pat pa-

PHILADtLPHIA, PA.

I

M.

kun. kleboną Vai- 
padarė pranešimus 
veiklą liečiančiais 

organizacijų atsto- H

legijos prof. p. Lesčinskas, ir l dėkos pareiškimas sąjungietės
vietiniai. Prašome kitas Law- 
rence organizacijas tą dieną 
nerengti kitų parengimų, kad 
galėtų visi lietuviai dalyvauti 
tautos šventėje.

Šeštadienį, sausio 21 d. įvy
ko Šv. Vardo draugijos narių 
kortavimo vakaras. Ta proga 
nariai gražioje nuotaikoje pra
leido laiką ir. kaip patyriau, 
turėjo pelno, kuris skiriamas 
parapijai už neseniai įdėtas 

, minkštas klaupkas. F.A.K.

PARAMOUNT CLEANERS B LAUNDERERS
Vieninteliai Brocktono Dry Cleaners su Mothproofing 

Patarnavimu
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) 

Marškiniai gražiai išplaunami 
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME 

Krautuvė 
766 Main St

Kampas Grove St. i’’

Offisas ir Plant
530 Warren Avė.,
Tel. 736 — BROCKTON. MASS. —

*

I
t
I1

Musų Kompanijos APDRAUDĖ 
\tholio Z nones
virs 100 meta

r lyuaLt'irfara j
1 nompson |

465 MainSt., Athol, Mass
TEL. 204

S. Leikienės, kurią ligai ištikus 
sąjungietės apdovanojo vaisių 
pintinėle, kas suteikė ligonei 
didelį malonumą. S. Leikienė 
yra neseniai atvykusi iš trem
ties ir tuojau prisirašiusi prie 
mūsų sąjungos.

Pirmininkė kvietė visas pasi
darbuoti naujų narių vajaus 
metu.

Vienbalsiai buvo užgirta se- 
! no ji valdyba šiems metams. 
Valdybos sąstatas toks: pirm. 
M. Jokubaitė. pagelb. S. Tamu- 
lienė, fin. rašt. M. Ramanaus
kienė, nut. rašt. O. Dėkas, ižd. 
O. čirvinskienė, dvasios vadas 
kun. A. E. Gradcckas.

Susirinkimui užsibaigus įvy
ko arbatėlė ir bendros vaišės, 

j kuriomis rūpinosi sąjungietė 
; Alena Case ir Bernadeta Bal- 
' cher. Vaišių metu kukliai pa- 
i gerbta darbšti kuopos finansų 
raštininkė Marijona Rama
nauskienė. kuri bendrai su sa
vo vyru Karoliu švenčia sausio 
22 d. gimtadienius. Sugiedota 
Ilgiausių Metų ir palinkėta 
skaitlingų gimtadienių.

Buvo pareikšti sveikinimai 
nutarimų raštininkei Onai Dė
kas ir jos vyrui Kaziui, kurie 
sausio mėnesį minėjo 19 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Palinkėta sulaukti sidabrinio

o.
ku buvo išvykusi į Lake Ha- 
milton, Fla. atostogų. Po trijų 
savaičių atostogų sausio 14 d. 
sugrįžo namon į Philadelphia, 
Pa.

(komandierius) į 
Gasiorovskis,

Katalikų veteranai šv. Jur
gio postas 728 sausio 20 d.1 
Lietuvių muzikalinėje salėje 
surengė puikų šokių vakarą. 
Posto vadas 
yra česteris
“Welfare officer” — Mamertas 
Oresko, sekretorius, į kurį vi
sais posto reikalais reikia 
kreiptis, yra Domininkas Ea- 
raminas, 2339 E. Allegheny 
avė., Phila. 34, Pa. Koresp.

dainos ir meno 
į kurį lietuviškoji 
atkreipė didelio 
fimusis

Vytautui

J. K.

CICERO, ILL
Šv. Antano parapijos na-Iš

mų savininkų klubo susirinki
mo, kuris įvyko sausio 18 d. 
1950 m. Susirinkimas buvo ne
labai gausus, nors yra virs 560 
namų savininkų. Jeigu nors 
pusė namų savininkų priklau
sytų šiam klubui, tai daug ga
lėtumėm padaryti: galėtume ir 

, taksas sumažinti ir nuomų 
(kontrolė būtų panaikinta. Da- 
įbar mokesčiai (taksos) yra ke
liami, o nuomų pakelti negali
ma, nes valdžia neleidžia. Mies
to valdžios pastatytiems na
mams nėra jokios kontrolės, ir 
gali imti nuomos už keturius

Prieš kelis mėnesius Phila- 
delphijoje pradėjo kurtis 
tuviškos 
samblis, 
suomenė 
mesio.
vadovauti 
jauskui, susibūrė į jį gerokas 
skaičius čia gimusio ir iš trem
ties atvykusio jaunimo. Daž
nais vakarais jaunimas renka
si iš visų miesto kampų lavin
tis mūsų dainos meno ir paro
dyti gražų ateivių ir iš seniau 
lietuvių jaunimo bendradarbia
vimą.

lie- 
an-į
vi-. kambarius iki $53.50 į mėnesį, 
dė- Tokia mūsų namų savininkų

ansambliui padėtis veda mus prie bankro- 
Maci- to. čia nereikia kaltinti val

džią, o tik pačius savininkus, 
kurie yra taip apsileidę, kad 
nekreipia dėmesio į savo rei
kalus. Kai jau blogai, tai tada 
šaukia kiek gali, bet dažnai 
jau būna per vėlu. Tad mes 
turime priklausyti prie mūsų 
organizacijų ir kliubų, jeigu 
norime ką nors iškovoti. Mums

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944

207 PARK BUILDING 
Worcester, Mass.

275 Main St., H’ebster, Mass.
i
I

Darbininko" Sieniniai

“Darbininke” galite gauti gražų 1950 metų sieni- 
kalendorių, kurio kiekvieno mėnesio puslapį puo-nį

šia puikūs paveikslai. Kalendoriuje sekmadieniai ir 
šventadieniai pažymėti raudonomis skaitlinėmis, pas
ninkai — žuvelėmis. Kiekviena diena pažymėta šven- ' 
tojo vardu. Kaina 40c. Nyrintieji užsisakyti, prašome 
nedelsti, nes nedaug jų teturime. Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas”, 366 W. Broadway, So. Boston 27, 
Mass.

Mes Instaliuojame Visokios Rūšies Aliejumi
■>

TTMKEN
OIL HEAT
•* - AM COM'T'ONlMG O»l PVMACK
•n mkhi - oi tutNiNA watii manu

Šildomus Bumelius
Brockton 01 Heat., Ine

27 Legion Parkuay, 

Brockton, Mass.
Tel. Brockton 323
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Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
■■ ■> >

♦
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pie
tus. užlaiko geriausį alų, vyną it 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

251 Wetf Breidwąj, »



Penktadienis, Sausio 27, 1950 DARMM1HEAS
SU HARVARDO UNIVERSITE- 

TU LYGIOMIS
Sausio 20 d. So. Bostono Lie- VIAI - HARVARDO urivereite- 

tuvių Piliečių klube įvyko Bos
tono Metropolitan Lygos pir
menybių rungtynės LJETU-

DAKTARAI
SO 8-4479

Dr. Janph F. Anhnek
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadw»y
South Boston, Maso.

Ofiso Valandos išskyrų* 
Trečiadieniai* ir Penktadieniai*

Vakarai* Nuo 7 iki 9-tal 
Šeštadieniai* nuo 2 iki 8-tai.

Tel. SO 8-2805

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

OFTOMETRISTAI

447 W. Broadway
So. Boston, Mase.

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

Seredomi*: —
Nuo 9 ryto iki 12 vaL dienų.

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr.J. CSejamr
LANDŽIUS

Lietuvi* «yBytoj»* Ir eNnpga*, 
Maudoj* vėliau*!, X-R»y aparatą 

Pritaiko akiniu*.

534 E. BroadtoBy, 
South Boston, Mass.

tas. Harvardieėiai atvyko pa
čiam geriausiam sąstate ir 
rungtynes pradėjo au gera sėk
mė. Pirmuosius du taškus jie 
laimėjo gana greit 3 ir 4-toj 
lentoj. Šiuokart labai “minkš
tai” sužaidė mūsiškis K. San-; 
dargas. Toliau jau taškus pel- 

;nė lietuviai: pirmoj lentoj1 
■meisteris Tautvaiša ir 5-toj 
|— V. Kubilius, pirmu kart į- 
keltas į lietuvių komandos sąs
tatą. Ir reikia pripažinti, jis su
žaidė labai gerai.

Antroj lentoj žaidęs K. Mer
kis išvystė puikią partiją, ku- 

r rioje, nežiūrint paaukoto savo 
i rikio, grasino prasiveržusiu 
pėstininku nulemti partiją, bet 
'joje oponentas Leavitt spėjo 
'pasigauti amžino šacho ir par- 
:tija baogėsi lygiomis. Ir ben- 
Idras rungtynių rezultatas pasi
darė 2!/o - ž1/^.

Tautvaiša - Kealson 1—0 
Merkis - Leavitt —V» 
Sandargas - Watts 0—1 

— Keturakis - Stern 0—1
Kubilius - Craig 1—4)

Penktadienį, sausio 27 d. lie
tuviai turi paskutines rungty
nes Newtone. Pirmam susitiki-! 
me lietuviai laimėjo prieš juos' 
5—0! Ir šiuokart nedvejojama 
dėl lietuvių galimo laimėjimo, j

i

VISI! VISI!VISI! 
einame 

į Lietuvių Piliečių Svetainę 
“E” ir SILVEB ST.. KAMPAS, SO. BOSTONE, 

Kur fcių metų

Sausio 29 d. 6 vai. vakare
LRKSA 94 Japnimo kuopos rengiama*

ŠAUNUS BANKETAS

7
NAŠLAICIŲ FONDUI:

Kearny, N. J. M. Baltruko- 
nienė $5.00.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

IVAIROS SUKIMAI

A J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Breadway

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

Bes. 37 Oriole Street 
Wodt Rorbury, Mm 

TIL PA-ni8S-W

«

Dalyvauja:
Liet, valstybinės operos solistes 

VYTAUTAS BARONAS
Visų Bostoniečių taip mėgiamas rašytdjas-feljet.

ANTANAS GUSTAITIS 
“čiurlieaies” ansamblio artistas 

PRANAS PETRAITIS.
Solistui akomponuoja muzikę 
ANELĖ JANUŠKEVIČIENE

Po vakarienės geram orkestrui grojant, šokiai. 
Nepraleiskite progos skaniai pavalgyti ir links

mai laiką praleisti.
RENGIMO KOMISIJA.

Vėl pradeda eiti 
“Skautų Aidas"

Kanadon patekę lietuviai 
skautai, bendru darbu ir su- 
mestinėmis lėšomis įsigyjo ne
didelę spaustuvėlę. Jau praei
tais metais išleido keturis kuk
lius žurnalėlio “Skautas” nu
merius. Susispietus didesniam 
bendradarbių skaičiui, šiais me
tais vietoje “Skauto” atgaivi
namas, savo laiku Lietuvoje, 
vėliau Vokietijoje
Skautų sąjungos leistas 
nimo plačiai skaitomas, 
tų Aidai”, 

j Kanadiečiai skautai

iIšknis Pobūvis

Lietuvių 
ir jau- 
“Skau-

lietuvių kalbą bei kultūrą. Pa
skaita sugriovė kanadiečių tar
pe plačiai įsigalėjusį įsitikini- 
mą. jog lietuvių kalba tai viena 
iš slavų kalbų atšakų. Klausy
tojai stebėjosi ir klausėsi su 
susidomėjimu, girdėdami, kad 
lietuvių kalba yra viena se
niausių pasaulio kalbų, turinti 
artimų giminingumo ryšių su 
sanskritu bei klasikinėmis kal
bomis. Paskaita buvo iliustruo
ta. Labai gyvą susidomėjimą 
sukėlė lietuvių liaudies meno 
bei Čiurlionio paveikslai, 
skautus apie leidžiamą žurna-1 
lėlį.

BALF Vadovybė už aukas 
nuoširdžiai visiems dėkoja. Vi
siems BALF skyriams, jų va
dovybėms, nariams ir gerašir
džiams bendradarbiams linki 
linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų.

Turime vilties, kad ir atei
nančiais metais Amerikos lietu
viai neužmirš tų. kurie liko a- 
napus vandenyno.

Savo aukas siųskite šiuo ad
resu: United Lithuanian Relief 
Fund of America, 105 Grand 
Street, Brooklyn 11, N. Y.

j

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

įvyksta šį sekmadienį, sausio 
29 d. 6 vai. vakare, 
Piliečių klubo salėje, 
E ir Silver gatvių, So. 

i Linksma ir gera

BOSTON ANTR . SAUS-24
DANCETHEATRE 8:30

MARK RYDER 
EMU.Y FRANKEL 

Moderniškų Šokių Duetas 
BOSTON

KONSERVATORIJOJE
31 Hemenway Street

Sėdynes: $3.00 ■ $2.40 - $1.50 (Su taks.) 
Dabar Conservatory ir Filene's 
Išrašykite čekius Bvstun Dance 

Tlumtie vardu.

i kviečia
visame pasaulyje išsiskirsčiu
sius seses - brolius ir skautų 

spindulėlis sušvitęs kiekvieno bičiulius bendron talkon. Ben- 
dalyvio nuotaikoje. Palinksmė- dradarbiaudami ir prenumeruo
si ir daug laimei Sujudinsi darni “Sk. Aidą” paremsime 
stovintį vandenį paversdamas gražias kanadiečių pastangas 
džiaugsmingu šaltiniu ir taip suburti viso pasaulio lietuvius 

“Sk. Aidas” išeis kas mėnesį.
Prenumerata ateinantiems me
tams 2 dol. Redakcijos ir admi
nistracijos adresas: “Rūta”, 
P. 0. Box 78, Rodney, Ont., 
Canada. K. N.

BAU Centre Gautos Aukos 
1949 m.. Lapkričio Mėn.

Dės 
$2.00.

- Arkansas:
Are, A. ir F. Bredowicz GRABORIAI

už mažą kainą bus daug 
žmogaus sveikatai naudos ir 
sielai malonumo. Ten bus pa-

California:
Angeles, Br. Draugelis

Lietuvių 
kampas

Bostone, 
nuotai

ka prailgina ir pasaldina gy
venimą... — taip sako moksli
ninkai. Kada žmogus mono-

Dėl Lygos sprendimo nu- toniškoj glūdumoj leidžia savo ruošta skani vakarienė, vyks
traukto j A. Keturakio partijoj gyvenimo dienas be jokių link- dainų ir juokų programa, gros 
su Pike (Lynn), kuri pripažin- smų spindulių, jis pradeda šauni orkestrą.. Tai tik trum- 
ta Pike naudai, lietuviai moty- rūgti, kaip vanduo prūde ir.pai pasakyta, bet tas viskas

I ..... . 1 Prof. Dr. A. Paplauskas -uzimr visą ilgą vakarą. ' _ . .. _

Piršlys.

vuotai protestuoja ir įrodo jo kraujuje prisirenka menkos 
sprendimo klaidingumu. Jei ne- medžiagos, lyg tame prūde ža- 
pavyktų pakeisti to sprendimo, liųjų maurų ir tik žiūrėk jau 
tai Harvardas būtų Bostono į ir trūko gyvenimo siūlelis...
1949/50 pirmenybių nugalėto-, Tada jau ir šimtai dolerių rie
jas, o lietuviai greičiausia, lik- ko nepadeda... Kodėl nenuriti į 
tų antroje vietoje, atsilikę pus- linksmą linksmųjų žmonių ap- 
taškiu nuo Harvardo. Bet apie linkumą ir nepasidžiaugtj šiuo 
tai kalbėsime po rungtynių
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su momentu, kuris lyg saulės

Los
(BALF 13) $200.00.

Colorado:
Pueblo, Prelatas J. F. 

nat $10.00.
Connecticut:

Manchester, J. Bastis 
New Britain, K. Demikis 

Į Kun. B. P. Banesevičius
Ramūnas skaitė viešą paskaitą' Stamford AL Bielskis

War-
I

$1.00; i
$3.00.
$5.00;':
$1.00; j 
Susiv.

Water- i

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484 J

1

I SO 8-4618 
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Moving

Šachmatininkų 
Susirinkimas

'įvykęs Lietuvių parapijos 
kykloje, sausio 21 d. išsirinko *uoi apoigyventi. Kaina
Bostono Lietuvių Šachmatiniu-j 
kų klubo vadovybę į kurią įei
na: Kazys Merkis, Andrius Ke
turakis, Jonas Starinskas ir 
Pranas Petraitis.

Netrukus manoma surengti 
meisterio Tautvaišos simultaną 
ir pradėti B klasės pirmenybes, 
So. Bostone.

mo-

PARDUODAMA:
Namas Dorchesterr. 3 šeimynų 

(4-R.H 5-5 kmb j. Balti sinkai. mau
dynes, kieto medžio grindys ir pia-

$5.000 -
Naujas namas Dedham. Moderniš

kai įrengtas. Ąžuol. grindys, elek
triškas pečius, kabinetiniai sinkai. 
apšildymas karštu vandeniu, kūre
namas alyva. 6 kamb. Vieta auto
mobiliui. Galima eiti ir gyventi. 
Kaina 88.900.—

B. KALVAITIS
545 E. Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. SO 8-0605

LIETUVOS D0KTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS SVS. j 

Plrmihtak* -r Ev» Markstaoi,
625 E. «th St, 89. Boston. Mm*. 

Tel. SOuth Boaton 8-1268.
Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė,

8 Winfield SL. So. Boaton, Maaa. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškiant,

440 E. «th SL, Se. Boston, Mam 
Finansų Ra*t. — B. Cūnienė,

29 Gould SL, W. Roxbųry, M**a 
Tel. Parkvay — 1864-W 

Iždininkė — Ona Siauru,
51 Tamsa BL, Mattapan, Maaa. 

Tvarkdarį — Ona Krasauskas,
II Spriager 8L, So. Boaton, Mase. 

Ka*os GL—Elzbieta Aukštikalnyte,
110 H SL. Se. Boston, Mass. 

Draugija aavo susiitakimua laike kas 
antrų antradienį ptenesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Savsnth St, So. Boston, Mass. 

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
pa* protokolų raštininkų.

Waterbury, ASLRK
Conn. Apsk. $10.00; 
town, Albinas Kuslis $2.00 
Windsor Locks, P. Gelzienė — 
$10.00.

J Newtoną šeštadienį
Lietuvių šachma t i n i n k a i 

vyksta į Nevtoną ne penkta
dienį, kaip anksčiau buvo 
skelbta, bet šeštadienį, sausio 
28 d.

Tai bus paskutinės Bostono 
pirmenybių rungtynės.

Linkime sėkmės!

Skubiai reikalingas Mao- 
taipistas. Kreiptis sekančia ad
resu:

Kennebunk Port, Maine 
AIDAI

SKELBIMAS
Vargonininkas - chorvedys 

ieško vietos. Nevedęs, 30 metų, 
R. K. tikybos. Studijavęs var
gonus, dainavimą, choralą ir 
kitus muzikos dalykus savo 
darbą žinąs gerai. Rašyti: Var
gonininkui Stud. “Darbinin
kas” Red. 366 West Broadway 

So. Boston 27, Mass.
(27-31)
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KrUdKynomu ir vigokierai 

PirectginumB.

Myopia Club Beverage Co,
Graftoa Avė., IoUiigtM, Mm

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Nmpų TeL MIm» 130VR
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•V. JONO EV. BL. PA4ALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

i Pirmininkes Viktorą* Medoni*. 
21 Saaaer St, So. Boaton. Maaa.

Vica-Pirtn. — Vince* Stakutia, 
684 Sixth St., So. Boston. Masa

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

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
699 E. Seventh SL, S. Boston, Maaa

Maršalka — Jonas Zaikia,
787 Broadway, So. Boaton, Masa.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mžnesio, 

2 vaL po pietų. Parapijos salėj, 
402 E. 7th SL. So. Boaton, Maaa
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštininkų.

Illinois:
Chicago, Katrina Galvanaus- 

kis $5.00, Miss E. I. Kegowicz 
$5.00.

Massachusetts:
Norwood, K. Kvederavičius 

$5.00.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTaHT PUBLiC 
Patarnavimas Dienų ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

Intome Taksy Raportus
Pradedant su Vasario (Febr.) 1, 1950, išpildau. 
Turiu kelių metų patirimą, ir studyjavusi įstaty
mus. Interesantams patartina ateiti nelaukiant 
paskutinės valandos.

Raštinės valandos:
Kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakare. 

Trečiadieniais: nuo 10 ryto iki 4 po piet.

Marie D. LLB• T
302 W, Jkoa4w»y, So. Boston, Masą. !

(Adv. Bagočiaus Offise, jam padedant)
KUEKKaaKK**aaMcaaaKKXKKXKKK»aaRK9SMcą9ana0aMi*aMHat«aMM*

Michigan:
Detroit, Anna Yankus

New Jersey:
Elizabeth, BALF 24 skyrius 

$235.00; Linden, BALF 132 
skyrius $35.00; Newark, N. J. 
Lietuvių Taryba $25.00, St. 
Damauskas $6.00.

New York:
Long Island City, C. Melku- 

nas $2.00; Ridgewood, A. Raz
minas $1.00; Ozone Park, J. 
Bartkevičius $2.00.

Ohio:
Dayton, J. A. Urbonas $10.00; 

Steubenville, M. Remeskienė — 
$5.00.

Pennsyi vania:
Kingston, Ant. Skripkas — 

$5.00; Pittsburgh, A. Maske
liūnas $1.00; Warrior 
Wm. Botyrius $10.00.

Washington:
Tacoma, Ann Melnik $5.00.

»
$7.00.

Run,
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YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dienų ir Nakt) 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1960

WAITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mas*.

Edward J. Waitt
(VVaitekūnas)

Laidotuvių Direktorius l» 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dienų ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

INCOME TAXES
Kiekvienas gyventojas, ku

ris turėjo uždarbio 1949 me
tais privalo išpildyti ir priduoti' 
valdžiai apyskaitą.

Jonas Jį Romanai, ir Sūbun 

kas vakarą nuo 6:30 iki 9:30 
valandos ir šeštadieniais nuo 
10 vai. ryte iki 6 vai. vakare 
bus Amerikos Legijono Stepo
no Dariaus Posto No. 317 na
me, 265 C Street, Soutl» Bosto
ne, padėti tiems, kuriems bus 
reikalinga pagalba išpildyme 
minėtų apyskaitų. (-III-12)

Casper’s Grobo Salonas
NUPIGINO

Ilgalaikį Sušukavimą 
$10 vertės už 

(no kink ar frizz)
» « •

Expertiškas Plaukų dažymas 
■aturattomis Spalvomte

* * *
įvairūs moderniški Šukavi
mai, pasirenkant iš grožio 

kultūros žurnalų.,
» ♦ ♦

Pagrąžinimo darbus atlieka 
grožio eapertai.

CAROLINE CASPER, Prop.
CASPER’S BEAUTY SALON

Atdara Ketv. ir Pekt. vakarais
738 Kast Bxoadway, South Boston, Mass.

Tel. SO. —8-4645

NARIU MOKESČIAI;
BALF 7 Skyrius, Kearny, N. 

J. $24.00; BALF 36 skyrius, 
Stamford. Conn. $7.00; BALF 
86 skyrius, Peterson, N. J. — 
$8.00; BALF 132 skyrius, Lin- 
den, N. J $3.00.

|
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WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
Notary Public

Patarnavimas dienų Ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer-' 
meninis dykai. Aptarnauja Cam-, 
brldge ir Bostono kolonija* te- 
noiausiomia kainomis

Kainos to* pačio* t» i kitu* 
miestus

Reikale šaukite; Tel. TR-6-6434.

NuižyptoiKl
Surašė J. K. M. Išleista 1935 

m., 150 pusi.
Sakoma: juoktis sveika. Nu

sišypsok! pripasakoja visokių 
juokų ir ilgesnių linksmų nuo
tykių. Kaina $1.00.

ZALETSKAS
FUNERAL HOMB

564 East Broadvay 
SOUTH BOSTON, MASS

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

Patarnavimas dieną ir nakt|.
Koplyčia šermenims Dykai 

NOTARY PITBLIC 
Tel. SO 8-0815 

BOuth Boaton 8-2608



8DARBININKASPenktadienis, Sausio 27, 1950

VIETINES ŽINIOS
Prašom, Prašom Paklausyti

Šv. Petro Parapijos Choro koncertas sausio 29

♦ *• a

metais. Klaipėdos opera pasta
tė kelis Traviatos ir Fausto 
spektaklius.

Vilnių prisimenu ne vien dėl

A. t A.
ADV. JUOZUI CUNIUI netikėtai mirus, jo 

liūdinčiai žmonai Bronei Cunienei (Šukytei), 
tremtinių geradarei, motinai Marcelei Cunienei, 
dukrai Daratai G. Bradbury (Cunytei), seseriai 
Kotrinai A. Durbin, broliui Jonui,. Anūkei, Žen
tui ir kitiems giminėms, šioje skausmo ir liūdesio 
valandoje, nuoširdžią užuojautą reiškia

Stasys, Antanina Mockiai ir 
šeimaKelis kartus savaitėje apie operos Kaune. Tai buvo 1935 

60 moterų ir vyrų susirenka 
bažnyčios salėje ir po dvi va
landas pasiduoda dirigento J. 
Kačinsko valiai. Praktikos me
tu dirigentas nepakenčia jokio J. Kačinsko. Ten mes turėjome 
nedrausmingumo. Kai dirigen- garsų M. K. Čiurlionio ansam- 
tas visa siela įsigilina į moko- blį. Kaip Vilniuje garsus mūsų 
mo dalyko tikslią interptetaci- dailininkas ir muzikas M. K. 
ją, tai ir choristai privalo būti Čiurlionis gyveno ir turėjo sa- 
atydūs, klusnūs. Kitaip būtų vo chorą, taip čia, Naujojoj 
bereikalingas laiko gaišinimas. Anglijoj, gyveno ir turėjo savo 
Stiprius nervus turi turėti di- chorą žymus mūsų kompozito- 
rigentai! Vargas choristams, rius Mikas Petrauskas, 
jei dirigentas nervuotas. atrodo, kad geriausias lietuvių

Dažnai pagalvoju, kas gi Kultūrinis veiksnys, žadąs il- 
verčia tokį būrį choristų regu- gai gyvuoti ir daug nuveikti, 
lianai lankyti choro praktikas? privalo ieškoti tradicinių šak- 
Jie už tai algos negauna, nei nų, kaip jų ieškojo ir rado Vil- 
klebonas, nei dirigentas, nei niuje M. K. < 
kas kitas jiems įsakyti chorą pasivadinęs garsus 
lankyti negali. Dalis choristų (šiandien 
ateina į 
darbo. Bet yra jėga, kuri ver- iškilę daug kultūrinių veiksnių, 
čia juos tokiam gražiam reika- kurių daugumą likvidavo žiau-. 
lui pasišvęsti. Ta jėga — dide- rūs Lietuvos okupantai, 
lė meilė giesmei ir dainai, tau- štai dėl ko šiam straipsne- 
tinis susipratimas, noras akty- liui daviau poeto kunigo Alek- 
viai dalyvauti dideliame kultu- navičiaus dainelės pavadinimą: 
riniame veiksnyje ir dirigento Prašom, prašom paklausyti 
asmenybė. Kiekvienas choris
tas žino, kad gero choro di
džiausia garbė tenka dirigen
tui, bet jie jaučia, kad ir kiek
vienam iš jų tenka dalis gar
bės, kai klausytojai žavisi cho
ru, kai salė karštai ploja. Tai 
vienas iš geriausių užmokesnių 
choristams.

Kai po dviejų valandų įtem- nų pasirinkimas yra labai di- 
tos choro praktikos palydžiu delis. Jos viena už kita gražes- 
dirigentą, man prisimena Klai- nės. Tik dainuokime jas visi ir 
pėda ir Vilnius. neleiskime joms numirti, nes

Tada jis dar buvo kompozi- su jų mirtimi ir tauta mirties j 
toriaus Stasio Šimkaus veda- patalan gula. Chorų gi pareiga 
mos Klaipėdos konservatorijos mūsų dainas parodyti pilname 
vienas iš geriausių studentų, jų muzikaliniame grožyje. To- 
Kaip ir tada, kai jis važiavo į dėl Šv. Petro parapijos choro 
Prahą muzikos mokslų pagilin- koncertas yra So. Bostono ir 
ti, šiandien jis toks pat kuk- apylinkės lietuvių dėmesio cen- 
lus, neišdidus, draugiškas, vi- tre. Ed. Karnėnas.
siems prieinamas.

Grįžęs iš Prahos, J. Kačins
kas ypatingai gražiai pasireiš
kė kaip choro, simfoninio

Šv. Petro lietuvių parapijos choras So. Bostore su dirigentu Jeronimu 
Kačinsku ir savo globėju kun. Al. Abračinsku.

Sekmadienį, sausio 29 d. 3 vai. po pietų, Patrick Gavin mokyklos 
tainėje, F ir W. 7th Sts. kampas, So. Bostone, išpildys gražią koncerto 
gramą.

sve-
pro-

Tu Kelsies, Kenčianti Tauta!
ansamblis Į

_ . Cleveland, Ohio).!
į pamokas tiesiog iš Mūsų kultūros istorijoje buvo Bostone-

Baltijos Dr-jos Metinis 
Susirinkimas

Baltijos draugija, susidedanti 
iš latvių, estų ir lietuvių, turė-|Iystės ženklu 
jo savo metinį susirinkimą ir ship pin). 
valdybos rinkimus sausio 7 d., Į 
International Institute, 
n’e.

Pakviestas kalbėtojas, Dr.

svarbus, nes bus renkama nauja 
1950 m. valdyba.

Be to, šia proga, prašome už
simokėti nario mokestį už 1949 
metus tų, kurie dar jo nėra už- 

Į simokėję.
Kviečiami taip pat ir mūsų 

naujai atvykusieji broliai lietu
viai.

tės padarė gerą įspūdį savo šo
kiais, dainomis ir tautiniais 
rūbais. Jis leido naudotis mo
kyklos sale kiekvieno penkta
dienio vakarą.

Tautinius šokius — “Jonke
lį” ir “Kalvelį” — pašoko 
Andriušaitytė, D. Podelytė, 
Ulpaitė, V. Montvilaitė, 
Kulbyfė, V. Karosaitė, D. Pa
plauskaitė ir T. Paplauskaitė, 

I vadovaujant skaut. S. Lazdi- 
' nienei ir akordeonu pritariant 
sk. vyčiui Vyt. Stroliai. Skaut. 
L. Čepienė ir S. Lazdinienė bu- sis kultūros žurnalo Aidų nu- 
vo apdovanotos pasaulio bičiu-

(VVorld friend-

J.
G.
O. Į Valdyba

AIDŲ Pirmasis 
Numeris

Jau išėjo iš spaudos pirma-

meris. Galima gauti DAREI- 
NINKE. Taip pat Aidų 26 Nr. 
gaunamas “Darbininke”.

čiuriionio vardu u Hteratūrcs ir muzikos popiečio lietuviškajame Bostone
“Dideli dalykai darosi South džioji meilė, Jūs ir mes, Kai 

!” Tuos žodžius paša- du stos — vis tai gyvenimiški 
kė vienas iš senųjų ateivių, posmai, parašyti lietuviškaja- 
Jeigu taip ir toliau žengsim me Bostone ir jo nuotaikoj.

pirmyn, tai šį priemiestį ture- Dramos aktorius, Henrikas
sime kitu vardu vadinti”. Kačinskas, daugumai girdėtas, Charles Osborne, gražiai kalbė

senas ateivis pasakė tikrą bet jis yra visada naujas, kad jo apie atvykstančius tremti- 
tiesą. Lietuviškojo Bostono vi- ir tuos pačius dalykus kartotų, nius, Latvių tremtinių tautinių 
suomeninis ir kultūrinis gyve- Deja, jo repertuaras didelis — šokių grupė gražiai pasirodė ir 
nimas yra labai gyvas. Nuo a- visa grožinė lietuvių literatūra, solistė p-ne Barmus, tremtinė, 
no “paliokų” mūšio su “kazo- Jis toje pačioje scenoje vis ki- gražiai padainavo, akompanuo- 
kais” Tomo kalne ši kolonija tas. Šį kartą 
yra judri ir bene gyviausia vi- ilgus kūrinius 
soj Naujojoj Anglijoj. Bet da- gio Andriušio 
bar, čia apsigyvenus keliems pusėj ežero” 
šimtams naujų 
vių, lietuvių 
kultūrinis gyvumas 
dėjo.

Praėjusį sekmadienį tai pa- giau išprususi publika. Jis pa- Sekr. E. S. Attemann 
tvirtino pilnutėlė Municipal sižymi dideliu žodingumu ir Iždininkas 
Building salė gražios publikos, gyvosios bei negyvosios gam- (latvis); Iždo Globėjai 
Malonu buvo stebėti, kai greta tos vaizdais, 
vienas kito sėdėjo ir visą lai- tant aktorius buvo pertraukia- nup (latvis), 

Iką gyvai programą sekė ir pa- mas publikos juoko ir kvatoji- Norvish 
kilia nuotaika gyveno čia gimę mo.
lietuviai ir naujieji ateiviai. Pirmą kartą lietuviškajame (estas). Velta Wilks 
Tarp jų matėsi daug svečių iš Bostone pasirodžiusi solistė iš A. R. Gailitis (latvis), 
toliau, iš kitų kolonijų, taip kitos valstijos, 
pat mišrių šeimų aukštų žmo- nas Stasė Daugėlienė 
nių.

Tai 
masto 
ros ir 
kartą 
iškilę mūsų literatai, išaugę ir Tallat - Kelpšos). Solistė buvo — Ludwig Juht, pirm, (estas), 
pagarsėję Nepriklausomoj Lie- priversta padainuoti “ma.ga.ry- p-lė Amelia Tataronis (lietu- 
tuvoj. Greta jų matėme dide- čių” Alaus, alaus (Gruodžio), vaite) ir p. Skujins (latvis); 
lio talento aktorių, du daini- Baritonas Julius Kazėnas šioj Direktoriai: iš lietuvių — adv. 
ninkus ir kompozitorių. scenoj dainavo jau antrą kar- A. O. Shallna, kun. P. M. Ju-

Poetas - rašytojas - drama- tą. Gražiai praskambėjo: Da ras, Dr. F. Galinis, Dr. Jurgis 
turgas Stasys Santvaras (Lie- nepaketinau, Išėjo tėvelis į ža- Gimbutas, Jonas Tuinila ir My- 
tuvių tremtinių rašytojų sąjun- lią girią, Ko vėjai pučia (visos kolas Venis; iš latvių: 
gos pirmininkas), 
New Yorko, skaitė iš savo kū
rybos: Nutolusi pakarantė, O- 
kana uoste, Du ėriukai, Penke
ri metai, Paukščių keliai, Flei
tininkas, Žuvėdra, Viltis. Vaiz
džia poezija jis pasakė dau
giau, negu gražiausia prakal
ba galėtų pasakyti. Ryškiai at- tūros rėmėjų būrelis, 
sispindėjo benamio lietuvio iš
gyvenimai netekus Tėvynės, il
gesys, meilė ir tvirta viltis į 
ją vėl sugrįžti.

Poetas ir rašytojas Bernar
das Brazdžionis, Lietuvos vals
tybinės premijos lauretas, 
skaitė poemą “Vaidyla Valiū
nas”, kuri susideda iš kelių da
lių: Prie teismo stalo. Lanko 
milžinkapius, Valstiečių mitin
ge, Balsas iš kapų 
poema atvaizduoja 
tragediją dabartinėj 
joj. Šio reportažo 
(Tu kelsies, kenčianti 
paimta iš poemos posmo “Lan
ko milžinkapius".

Kiek šie du autoriai sukau
pė publiką prie vaizdžių, rit
mingų ir prasmingų minčių, 
tiek poetas ir rašytojas Anta
nas Gustaitis savo jumoristiš- 
kais eilėraščiais juokino klau
sytojus iki ašarų. Linkėjimai 
šiems metams, Sudiev, Europa, 
Man linksma buvo..., Mano di-

“Šatrijos Raganos” vyr. skau- 
Bosto- tės sausio 23 d. išsiuntė Vo

kietijoj likusioms seserims pir
mą maisto siuntinį. Tikėkim, 
kad šis gražus užsimojimas ir 
•įoliau bus vykdomas. Skautė.

Ką mes norim pasakyti.
Arba giesmę pagiedoti,
Ar dainelę padainuoti.

Gražus miškas, miško būdas, 
Visi groja savo dūdas, 
Dobile, dobile, dobilėli 

žaliasis
Kas iš mūsų nemoka 

gražios dainos? Lietuviškų

Kunigų Vienybės rengiamai 
maldininkų kelionei į Romą 
pažadėjo padėti Dr. Th. Ra- 
žynski, buvęs Bostone Lenki
jos vicekonsulas, kuris sausio 
27 d. išvyksta į Romą. Ten ji
sai su Šv. Kazimiero kolegija 
tarsis dėl maldininkų priėmi
mo. Matysis taip pat su J. E.

Juozas Akstinas, 56 metų 
gyv. So. Boston, 33 Story St., 
kilęs iš Vilniaus krašto (nuo 

i Eišiškių), senas LDS narys ir Vysk. V. Brizgiu ir išsiaiškins, 
------- ar bus galima maldininkams

užsukti į Kenersreuthą pas

šios 
dai-

Skautes pas amerikietes

England skaučių sąskri- 
kuris įvyks š. m. vasario 
22 d. Lietuvaitės dalyvaus 
atskiras lietuvių skaučių 

K. N.

Bostono amerikietės skautės 
Tik jo dėka Klaipėdoje Aukuro pakvietė lietuvaites dalyvauti 
draugija galėjo sukurti operą. New 
Tai operai tinkamas orkestras dyje, 
buvo sudarytas iš geresnių ka- mėn. 
vinių orkestrantų, operos cho- kaip
rui tiko St. Sodeikos vedamas vienetas.
Vaidilutės choras, artistai — 
vietinės muzikos mokyklos mo- Skaitykite ir platinkite kata- 
kytojai ir mokiniai, o žymes- fikišką spaudą — laikraštį 
nieji solistai — iš valstybinės “Darbininką”!

Kreipkitės su užsakymu:

u

KAINA —$3.50

įvyksta ^iandi

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE • 
Šia knyga susidomėjo visi 

Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

DARBININKAS
366 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass.

padeklamavo du jant Anelei Januškevičienei.
iš rašytojo Pul- Valdybon buvo išrinkta: p-ne'uolus “Darbininko” rėmėjas, 

knygos “Anoj Bemice Cleveland 2-ram termi-1 sausio 25 išvyko operacijai į 
(Dvivėžis kelelis nui (lietuvė) pirmininkė, vice- Mass. General Hospital. Jis jau Teresę Neumonaitę.

ateivių, lietu- parugėj) ir Antano Gustaičio pirmininkai: Rein Kolka (Es- 28 metai dirba Trimount Clo- ---------------------
visuomeninis ir čia parašytą feljetoną “Žinote, tas), A. E. Brachman (lat- thing C©. Linkime greitai pa- Ąyfr Valanda

dar padi- aš ne taip kaip kiti”. Pirmąjį vis); Sekretorė — Anelė Ja- sveikti.
rimtą kūrinį šiltai priėmė dau- nuskevičienė (lietuvė),

Arvid F.

Feljetoną skai- vo Kalias (estas), Dn 
Prof.

(lietuvis);

I

niuose
buvo pirmas didesnio lomis
ir aukšto lygio literatu- Anoj 
muzikos vakaras. Pirmą Šimkaus),
čia viešai pasirodė trys nausko), Šalia ūlyčios,

mezo - sopra- 
(tauti- 

rūbuos), džiugino mie- 
lietuviškomis dainomis: 
pusėj Duno jėlio (St.

Vai gražu (Kača- 
(abi

Asst, 
(estė), 
Tilton

— Ar- 
A1 Gri-

Franklin 
Member- 

ship Committee — Rein Kolka 
(latvė),
Longi- 
Publi-

Ivaška

Lietuviškoji susiarti
nimo vakariene

Vasario 12 d. 6 vai. Lietuvių 
klubo svetainėje tremtinių ra
telis rengia senųjų ir naujųjų 
ateivių susiartinimo . vakarienę 
su lietuviškais valgiais ir lietu
višku krupniku. Bus įdomi 
programa, puiki muzika, šo
kiai, ir gražios dovanos. Pelnas

nas Svelnis (lietuvis);
kacijos — Alexander
(lietuvis), p-ne Lili Poeld (lat- skiriamas Lietuvos laisvinimui: 
vė), A. Teikmanis (latvis); 
Priėmimo — ponios A. Kolka 
(estė), Tilton (latvė), ir p-ne 
Manys (lietuvaitė); Programos

Sekmadienį, sausio 29 d. 5:30 
v. po pietų per WMEX radio 
stotį — 1510 kilocycles bus 
transliuojama apie Pietų Paci- 
fiko misijonierius, šiuo atveju 
apie prancūzų misijonierių bro
lį Eugenijų Juozapą Eyraud, 
kuris 1864 m. paliko savo 
kraštą ir išvyko misijoms Pie
tų Amerikon į laukiniais žmo
nėmis 
buvo 
tas.

apgyventus kraštus, kur 
nukankintas ir nužudy-

ir lietuvių kultūros reikalams.! Kūrybinis momentas yra 
Bilietus iš anksto galima gau-: džiaugsmo šaltinis, nes jame 
ti “Darbininko” administraci- žmogus turi progą pareikšti Sa
joj ir tremtinių informacijos asmenybę, 
biure, 545 E. Broadway, So.
Boston.

Prof Rt. Rallcauski*

BALFo 17-to SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Rev.l 
atvykęs iš trys St. Šimkaus), Kam šėrei Carl W. Selmer, Rev. E. Spigu- 

žirgelį (M. Petrausko). Ir jis lis, Kapt. Paul E. Neimanis, J. 
buvo šaukiamas kartoti. A- Sieberg; iš estų: Dr. Oscar 
biems solistams akomponavo Poeld, Rev. Emil Mend, Prof. 
kompozitorius J. Kačinskas. jKitzberg.

Lietuviškasis Bostonas ilgai j Buvo susirinkusi rinktinė pu- 
neužmirš tokio šaunaus popie- blika virš 150. Matėsi daug 
čio, kurį surengė Lietuvių kul- pabaltiečių ateivių. Susirinki- 

mą gražiai vedė p-ne Bemice 
Cleveland. Po programos buvo 
susipažinimo valandėlė. Rap.

Ed. Karnenas.

svetur. Ši 
Lietuvos 
okupaci- 
antraštė 
Tauta!)

Š. m. sausio 27 dieną, 7:30 v. 
vakare, Lietuvių Piliečių Klu
bo patalpose, “E” ir Silver St. 
kampas, So. Boston, Mass. , į- 
vyks svarbus metinis BALFoM J
17-to Skyriaus narių susirinki
mas. Susirinkimas labai

Pas Bostono'o skautes
So. Boston’e sėkmingai vei-J 

Amerikos kia skaučių bendrija, vadovau- 
sąjungos jama skaut. V. Barunienės. 
skyriaus Bendrija susideda iš: “Balio

V. Vakauza, A. jos Raganos” vyr.

■ ------

Dailės paroda bus ir
Bostone

Sausio 21 d. Lietuvių klubo 
svetainėje įvykęs 
lietuvių tautinės 
(ALTS-gos) 10-to
metinis narių susirinkimas iš- Sruogos” jaun. skaučių d-vės, 
rinko naują valdybą ir revizi- kuriai vadovauja paskilt. D. 
jos komisiją. Valdybą sudaro:. Podelytė; “Kregždžių” 
Inž. Jonas Kasmauskas (sky- skilties, vadovaujamos 
riaus garbės pirmininkas), Dr. D. Pulkauninkaitės; iš 
B. Kalvaitis,

iMatjoška ir St. Jakutis; kan- skiltie*, vad. vyr. skilt. 
didatai: A.
Vilutis. Rev. kom.: ___
Namaksy, F. Eidimtas ir 
Variako jis; kandidatais:
Makaitis ir A. Liauba. Susirin
kime tarp kitų klausimų buvo 
nutarta atkviesti Dailės paro
dą ir į Bostoną, 
dos eksponatai, 
yra surinkti tremtyje ir per
kelti į JAV.

Veleniškis ir 
Mrs.

V. driušaitytės.
k. i
Stj
B.!

Į

Dailės paro- 
kaip žinoma,

skaučių 
paskilt. 
“Šatri- 

skaučių 
A. An-

Skautės ir vyr. skautės uo
liai dalyvauja visuose parengi
muose. Taip pat yra palaikomi 
glaudūs ryšiai su amerikietėm 
skautėm. Sausio 20 
džių” ir “Šatrijos 
skiltys dalyvavo 
skaučių sueigoje
High School — Thomas Park. 
Mokyklos direktoriui lietuvai-

d. “Kregž-
Raganos” 
Amerikos 
įvykusioj

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas'

S31 Smith St,
PROVIDENCE. I. 

Telephone
Ofiso: Dexter x»52

Namu: PI. 6286

Kanadoje, British Columbia, prieš Naujuo
sius Metus gilus sniego sluoksnis padengė kelius. 
Nuotraukoje matome sniege įstrigusį busą pake
liui į Hope Princeton.




