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PASTABOS

Komunistus egzaminuos 
Jie jau slepiasi 
Kas keičia vardą?
Ant kryžiaus pjautuvas...

šio mėnesio 24 d. Wašingtone 
prasideda įdomūs egzaminai: 
Priešamerikietiškai Veiklai Tir
ti Komitetas pradės svarstyti 
Komunistų Partijos uždarymo 
klausimą. Šiam sumanymui pa
remti yra pakviesti tokie svar
būs liūdininkai, kaip darbo se
kretorius Lewis B. Schwellen- 
bach, Prel. Fulton J. Sheen, 
gub. Earle, FBI viršininkas J. 
Edgar Hoover, L. F. Budenz ir 
kiti. Bet taip pat kviečiamas 
pasisakyti ir Kom. Partijos se
kretorius, kažkoks paslaptingas 
Eugene Dennis.

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

Vyskupas Kettelerls.
---------- -- ----------------------------------------------------------------------
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Bando Užkariauti Dardanelius

Bus svarstoma Komunistų 
Partiją, kaipo prieš valstybinę, 
paskelbti už įstatymo ribų ir jos 
bet kokią veiklą atitinkamai 
bausti. Yra pasiūlymų komu
nistams neleisti dalyvauti fede- 
raliniuose rinkimuose, neduoti 
jiems tarnybų valdžios ir pra
monės atsakingose vietose, ne
leisti būti nariais ir viršininkais 
unijose. Jei komisija siūlymus 
ras priimtinus ir kongresas pa
skelbs prieš komunistinį įstaty
mą, Kremliaus draugams ir 
bendrakeleiviams šioje šalyje 
ateis karštos dienelės.

•
Šiaip ar taip bus, bet atsarga 

gėdos juk nedaro. Todėl Kom. 
Partija ir jos fronto pagalbinės 
organizacijos jau prieš keletą 
mėnesių pradėjo rengtis pogrin
džio veiklai. Atsakingiausieji 
partijos pareigūnai vieni pa
smuko užsienin, kiti pasislėpė. 
Esą, nervingai naikinami par
tijos archyvai, slepiami narių 
sąrašai, siuntinėjami kuopoms 
nurodymai, ką ir kaip toliau da
ryti. Kas įdomu tuose slaptuose 
komunistų aplinkraščiuose, tai 
įsakymai užsiginti savo vardo 
ir, vietoj komunistų, visada ir 
visur vadintis demokratais...

•

Ar komunistas turi teisę va
dintis demokratu, tai mums dar 
nekartą šioje skiltyje teks fak
tais paklausti, šį kartą tenka 
pastebėti, kad komunistų sąži
nė — jei kuris iš jų ją dar turi 
— matyt labai nešvari, jei jiems 
ir jų organizacijoms tolydžio j 
tenka kaitelioti vardus ir suktai 
vingiuoti, kaip unguriams dum
ble. Viešasis komunizmo teis
mas Wašingtone, reikia laukti, 
iškels labai įdomių ir lemiamų 
davinių prieš Amerikos ir de
mokratijos priešus ir gal atida
rys akis bent kai kuriems jų ak
liems bendrakeleiviams.

•

Apie raudonųjų bendrakelei
vius kalbant, tenka stebėtis ir 
gailėtis kai kurių protestantiš
kų sektų. Wašingtone yra tokių 
bendrakeleivių sąrašai, kuriuo
se matyti 73 protestantų dva
siškių pavardės. Kai kurių savi
ninkai nešioja net vyskupiškus 
kryžius... štai, Methodistų Fe- čiais. Spėjama, kad tokio pie jų santykius su ameri- į 
deracija jau pasiskubino Wa- 
šingtonan nusiųsti memorandu
mą, kuriame kritikuoja pasku
tinę Prez. Trumano kalbą, puo
la darbo sekretorių už jo pasiū
lymą uždaryti Komunistų Par
tiją ir reikalauja atšaukti diplo
matinį atstovą iš Vatikano... 
Tai bent “demokratai”...

I
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Jų Maldos Buvo Išklausytos — šios ūkininkės moterys iš Passopisciaro, Sicilijos (Italijos), 
suklupo maldai prie besiveržiančios lavos iš Etnos kalno prašyti Aukščiausiojo, kad Jis sulai
kytų lavą, kad ji nepasiektų jų namelių. Jų maldos buvo išklausytos. Ugniakalnis aprimo ir jų 
nameliai išliko nepaliesti.

Arkivyskupas Pašventino 
Naujų Bažnyčių

ij. V. Slaptus Dokumentai Iškelia Ru
sijos Planą Graikijoj. - Iš Užsienio Di- 
reguojami Ginkluoti Būriai Kelia 
'Krašte Suirutes. - Radonųjų Strategi

jos Vadai Nori Pavesti Krašto 
Valdymą Komunistams.

Washington, D. C., kovo Lenkiją,
24 — Pereitos savaitės pa- kraštus, 
baigoje įteikė Atstovų Už- rimtas pavojus Jung. Val- 
sienio Reikalų Komitetui 
slaptus dokumentus, kurie

i parodo, kad Rusija veda 
; nervų karą Turkijoj. Ji no
ri priversti Turkiją, kad ji 
leistų Rusijai kontroliuoti

. Dardanelius.
( Dokumentai parodo, kad

kitus Balkanų 
tai tuomet būtų

stybių saugumui.

Ragina J. V. Pirmiausia 
Apvalyti Savo Namus

Salėm, Mass.— Kongres- 
manas James E. van Zandti lyuAUiucuvai <--------------------- -----------------------— -----------------------------

Turkija ideologiniai yra‘iš Pennsylvania, kalbėda- 
stipri ir vieninga atlaikyti. mas Jaunų Vyrų Katalikų 

i tą spaudimą, tačiau, ji yra ”’ 
į kiek nerami dėl savo mili- 
tarinio ir ekonominio sto
vio.

I Slaptus dokumentai iš
velka aikštėn Rusijos pla
ną, pagal kurį raudonųjų

Blaivininkų draugijos me
tiniuose Komunijos pusry
čiuose, pareiškė, kad Jung. 
Valstybės kaipo kraštas 
“dabar nėra galingiausia 
militarė tauta pasaulyj”.

Kong resmanas van 
i Zandt, buvęs laivyno vir- 

’s of Fo-
■ o■ ■■ . v . »_ ~ - — _ , . .-ireign Wars komandierius,DĖL VOKIETIJOS VALDŽIOS k?munistams. Is užsienio kad Rusija J dire^uoiami i—’

KETURI DIDIEJI NESUTARIA ■strategijos vadai nori pa- šininku ir Veteran’
__________ J___________________ vestl Graikijos valdymą. = w koman

Streikas Kainavo 05 Mili
jonai Dolerių

Miluaukee, Wis. — Al- 
lis - Chalmers Manufactu- 
ring kompanija sako, kad sienių Ministerių Taryboje nuo balsavimo. (bando suskaldyti Graiki-
streikas iki šios dienos dabar eina smarkūs gin-j Ministerių kabinete, bal- j da]is> o Amerikos 
kainavo $85,000,000. čai dėl sudarymo Vokieti-suojant už 34 bilionų fran- 'tikslas yra padaryti politi-

Kompanija už produkci- jos valdžios. jkų paskyrimą militariams nę įr teritorialinę taiką
McGlinchey ir parapijie-'ją turėjo $65,000,000 nuo-j Jung. Valstybių sekreto- reikalams Indo - Kinijoj, tarp Graįkijos ir jos kai- 

i i__i ‘-'mynu, jr jsteigti Salonikoj
daryti demokratinę vai- to nariai, taipgi balsavo už iajSVą uostą, 
džią, kuri garantuotų gy- pasitikėjimą valdžiai ir, §iais dokumentais

Ualii Daealiukt Vaiiic ventojams pilną laisvę, tos sumos paskyrimą. ........................
ITa!H r®aiP0S_ '"I® J*1 ! Ja mpritaria Anglijos už-1

(sienių ministeris Bevin’as.' 
Prancūzijos užsienių mi- 

New York— Amerikos nisteris Bidault kol kas IS J. V iZuO DcpUndniCntO 
________ ______ , t___ Pašalpos Fondas Italijai laikosi rezervuotai.   

pijiečiai ir klebonas ėmėsi praneša, kad jau surinkta į Rusijos užsienių minis- _------------------------__
darbo ir sulaukė naujos vienas milijonas dolerių, teris Molotovas siūlo su-24 — Jung. Valstybių iždo 'Neatsižvelgiant į skirtin- 
bažnyčios pašventinimo iš-, Vajus baigsis su šio mene- daryti stiprią centralinę departamentas atleidžia iš gą didumo tarp jos ir Ru

sijos, Turkija yra apsi
sprendus kovoti už savo 
egzistenciją, su ar be 
Jungtinių Tautų pagalbos, 
parodo dokumentai. Ta
čiau, jos dabartinė armija 

! sunaudoja pusę tautos pa
jamų. Tokia padėtis negali 

kritikį1 Pakvietė Austrus 1 Užsienių tęstis ilgai be pagalbos iš

Laike iškilmingų šv. mi
šių, J. E. Arkivyskupas 
Richard J. Cushing, sek
madienį, kovo 23 d., labai; 
gražiai pagyrė Šv. Marijos, 
parapijos kleboną Prelatą j

____1   i — •

čius, kurie nuoširdžiai pa-!stolių, o darbininkai algo- rius Marshall’as siūlo su- penki komunistai, kabinę-1 
sidarbavo ir pastatė naują 
parapijinę bažnyčią, Lynn, 
Mass.

Prieš penkis metus gais
ras sudegino bažnyčią ir 
(karo metu, medžiaginis 
(trūkumas pakenkė atsta
tymo darbui. Tačiau, para-

Maskva, kovo 24 -
direguojami ginkluoti bū- būt ’ ėjusi j Dardanelius 

~ “ nai kelia krašte suirutes*.Ii,nr.
Uz-, nistai atstovai susilaikė Komunistų part i z a n a i

kilmių.

mis $20,000,000.

I Sukėlė $1,000,000

' šio pabaigoje.

po patsarojo karo, mūsų 
karo jėgos, stovėjusios Vi
duržemio jūroje, būtų tu
rėjusios ieškoti saugesnio 
vandenyno, nes nebuvo pa
siruošusios kovai.”

Kongresmanas ragino 
Jung. Valstybes pirmiau
sia apvalyti savo namus 

, . . . , , , -nuo komunistų ir būti pa-ikiai Įrodo, kad yra būtinas 3iruošusiom atremtj prie. 
! reikalas vykdyti Preziden-'^

aiš-

t i Atleidžia 1,000 Darbininkų į to Trumano planą, būtent, 
1_ skolinti Graikijai ir Turki

jai $400,000,000, kad jos 
galėtų atremti komunizmo 

VVashington, D. C., kovo agresiją.
Neatsižvelgiant į skirtin-

(valdžią ir tikisi, kad ji bus Muitinės ir kitų skyrių 
komunistų dominuojama. į1.000 darbininkų nuo kovo

Rusai Areštavo Daug Vokiečių į Raudonųjų Laikraštis Smer-!
28 d.

Priežastis atleidimo esą 
bilius, pagal kurį iždo 

i 1947-48 operavimo išlaidos 
! sumažinamos $80,000,000. 

Maskva, Rusija — Laik-1
■ - raštis ‘T"
‘k^ mas” smarkiai kritikuoja
— savo rašytojus už liūdnas

i j- •• * • „ i „4.. dainas ir romansus. Sako,kad sužinoti ar jie neturi mokratų unijos vjrsinm- dainos
kokių rysiu su amenkie- kus, norėdami sužinoti a-

Pritariančių Amerikai kia Dainų Rašytojus

daž-Berlynas, kovo 24 —Ru- bai nervuotai. Rusai 
sijos agentai pradėjo iš nai ir labai stropiai 
naujo tyrinėti vokiečius, mantinėja Krikščionių De- 
kad sužinoti ar jie neturi mokratų unijos viršinin-

Ministerių Konferenciją
Maskva, kovo 24 Už-

• permirkusios pesimistine sienių Ministerių Taryba 
.... t. . inuotaika. nutarė pasiųsti kvietimątyrinėjimo priežastis yra kiečiais. , Tag laikraštis ragina, Austrijf,s vaIdžiai, kad jj

Prezidento trumano rei-Į perejtą saVaitę Ernst kad meno reikalų komite- prisiųstų savo atstovus į kalavimas duoti pagalbą E T............... ~ -----
Graikijai ir Turkijai. įmokraĮų ^nimo'Sp'^L

Šiomis dienomis Rusijos organizacijos vadas, iš ■ Bet ką gali rašytojai da- 
agentai areštavo daug vo- Berlyno nuvyko į Halle, ryti, kad raudonųjų reži- 
kiečių. Sužinota, kad Ho- Sachsen - Anhalt, ir taip mas nesukelia optemizmo 
ben - Schoen h a u s e n e r buvo neatsargus viešai pa- ir smagumo. Rusijoje vien 
Street, Berlyne, koncėn- sisakyti, kad jis turėjęs tik vargas, skurdas ir aša- 
tracijos stovykla, kuri per pasikalbėjimą su Ameri- ros. 
visą žiemą buvo tuščia,;kos korespondentu. Už po-! __________
pradėjo .................
kaip kad mažiausia viena 
kita Turingijoje.

Po Trumano kalbos, ru
sai Vokietijoje elgiasi la-

Krikščionių De-.tas įsakytų rašytojams ki- konferenciją išreikšti sa
vo pažiūras apie pasiūlytą 
taikos sutartį Austrijai.Bet ką gali rašytojai da-

t

i

kitur.
Jeigu Rusijai pavyktų 

pavergti Graikiją, Turki
ją, kaip ji turi pavergusi

Aukščiausias Teisinas Re
mia J. V. Teisę Prašalinti 

Raudonuosius
Šio-Washington, D. C.

mis dienomis J. V. Aukš
čiausias Teismas atsisakė 
peržiūrėti Morton Fried- 
man, New Yorko advoka
to, bylą, kuris buvo atleis
tas iš valdiškos tarnybos, 
ir pareiškė, kad valdžia 
turi teisę prašalinti parei
gūnus iš valdiškos tarny
bos, jeigu yra įrodymų, 
kad jie komunistai arba 
komunistų simpatizato- 
riai.

AMERIKIEČIŲ NUSITEIKIMAS 
PRIEŠ KOMUNISTUS DIDĖJA
Washington, D. C., kovo 

2 4— Šiandien J. V. Atsto
vų Buto komitetas, kuris 
tyrinėja prieš - Amerikie
čių veikimą, pradėjo viešą 
išklausymą kalbų dviejų 

VVashington, D. C,, kovo bilių reikalu, kurios už-

Senatas Nutarė Panaikinti 
Bylas Už Sugaištį Laiką

vėl prisipildyti,'ros valandų jis buvo rusų! Pranrinimę Parpk. i24 — Jung. Valstybių Se-|draustų komunistų veiklą
mažiausia viena areštuotas, ir iki šiol, kaip .. M .Ji-.. • . inatas 64 balsais prieš 24 ir pasireiškimą šiame

ke PasrtikejinąPremierai (nutarė sumažinu dar-.:
---------- Įninku legales privilegijas

'ir panaikino apie $6,000,- mius asmenis išreikšti sa-

Kad ir kaip keistas kai kurių 
sektų prokumunistinis nusista
tymas, jis Amerikoje paskuti
niais keliais metais buvo, deja, 
labai madingas. Toks metodistų 
vysk. G. Bromley Oxnam pasi
žymėjo atkakliu, bet pigiu ad
vokatavimu Sovietams, toks ■ Montgomery Brown, mirdamas 
vysk. Hartnan. Methodistų Fe-1 Komunistų Partijai užrašė per 
deracijos prezidentas, per radio:350,000 dolerių. Tikrai pasitvir- 
gyrė bolševikų koncentracijos tina senas posakis: ką Dievas 
liagerius, toks episkopalas vysk, baudžia ,tam atima protą... č.

žinoma, jis tebėra arešte.
Daug jaunų vyrų rusai 

areštavo Berlyne, Saksoni
joj ir Turingijoj.

Paryžius, kovo 24

darbi- krašte.
Komitetas pakvietė įžy-

* ai .▼ XI dLjJIC IlllUb d-olllvlllo JDivinoli

Prancūzų tautinis seimas, 000,000 bylas, reikalaujam vo nuomones apie komu- __  -A 3 —     ____ * _ __ _ V. Al • A* V • v A I • . • • . • • «svarstydamas premiero čias atlyginti už sugaištą 
Paul Ramadier’o politiką laiką einant nuo dirbtuvės 
Indo - Kinijos reikalu, 411 ar kasyklos vartų iki dar-

nizmą ir komunistų veikią. 
Amerikiečių nusiteiki

mas prieš komunizmą irTeikis atmint mus savo _ „ __ __ ____ ___________ ___r___  ________
širdyje, melski už mus Die-I prieš 0 pareiškė premierui bo vietos (portal - to - por- komunistus padidėjo po 
vą, sveika Marija! ...... — .isavo pasitikėjimą. Komu-tai). Prezidento Trumano kai-

bos, prašant Kongreso 
skirti $400,000,000 Graiki
jai ir Turkijai kovai prieš 
komunizmo agresiją.

Dean Acheson, valstybės 
sekretoriaus pavaduoto
jas, pereitą penktadienį, 
atstovų užsienio komitetui 
pareiškė, kad bet kurioje 
pasaulio dalyje sudaryta 
komunistinė valdžia suda
ro pavojų Jung. Valstybių 
saugumui. Jis sakė, kad 
valstybės departamentui 
nežinoma nei viena komu
nistinė valdžia, kuri ne
klausytų įsakymų iš Mas
kvos.



T
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Antradienis. Kovo 25 d. 1947

Uąshington, D. C. — Se
natorius Fulbright ir kon- 
gresmanas Hale Boggs 
siūlo paruošti planą ir są-; 
daryti Jungtines Europos 
valstybes, panašiai kaip 
Jung. Valstybės.

Toki sumanymą jau se
niai yra iškėlęs Winston 
Churchill. Šis sumanymas 
gal ir būtų geras. Mažosios 
tautos būtų apsaugotos 
nuo žiaurių diktatorių, ko
kiu buvo Hitleris ir kokiu 
yra raudonųjų fašistų dik
tatorius Stalinas.

2

LIETUVOS NAŠLAIČIAI AME
RIKOS LIETUVIŲ GLOBOJE

Trumanas Įsake Prašalinti 
Neištikimus Darbininkus 

Iš Valdžios Įstaigų

Edmontcn — Po ilgos ir 
sunkios ligos, mirė kun. 
Egide - Marie Roy. Pran
ciškonas, buvęs Apaštališ
kas Prefektas. Kagoshi-

■ma. Japonijoje.
Mirusio kunigo brolis y- 

ra Edmunstono vyskupi
jos vyskupas. Jųjų šeimo
je buvo 16 vaikų, iš kurių 
7 įsišventino kunigais ir 
trys tapo vienuolės sese
lės.

Kunigas Roy išvyko i Ja
poniją 1922 metais, misi- 
jonierauti. Po penkių me
tų jį paskyrė Apaštališku 
Prefecktu. Laikui bėgant, 
kuomet jau japoniečių ku
nigų buvo Įšventinta, japo- 
nietis užėmė jo vietą ir jis 
grįžo Į Kanadą.

W2>hington. D.
Kongresas r.niarė pavesti 
valstijoms nubalsuoti su-' 
manymą, kad bet kuris as- 

.muc negalėtų būti ilgiau 
prezidentu kaip 10 metų.

Jeigu šį sumanymą pri- 
ketvirtadaliai vi- 

;ų Kongresų, tai 
onstitucijos prie-

IVashington, D. C. — 
Prezidentas Trumanas Į- 
sakė prašalinti visus dar
bininkus iš valdžios depar
tamentų, kurie nėra ištiki
mi.

Kaip jau lietuvių spaudoje 
buvo pranešta, vasario 11. 1947, 
laivu Marine Perch, Amerikon 
atvyko sekanti Lietuvos naš
laičiai : Danutė Vasiliauskaitė, 
18 m.; Izolina Namajauskaitė, 
17 m.; Marija Kukštaitė. 17 m.; 
Birutė Jesevičiūtė, 15 m.; Brc- 
nė Andriuškaitė, 14 m.; Danu
tė Šidikytė. 11 m. 
Brencius. 16 m.

Viršmįnėti našlaičiai Ameri-į,.. •_- įdėjo riedėti, kon atgabenti pastangomis 
United Statės Committee for 
Refugee Children, o vėliau pa
vedami Catholic Committee for 
Refugee globoje. Pastaroji Ko
misija bendrai veikia su Lietu- 

ivių Našlaičių Komisija, ir prisi
laikant tam tikrų taisyklių. \’ė-' 
liaus našlaičiai apgyvendinti 

’ atitinkamose prieglaudose, mo
kyklose arba atskiruose namuo
se. jeigu jie surandami tinkami, 
sulyg valstijų reikalavimų. Iki 
surandama atitinkama vieta 
našlaičiams, jie laikinai apgy
vendinti U. S. Committee for 

.Refugee Children prieglaudoje.
(Shelter. Bronx, N. Y.i.

Lietuvių Našlaičių Komisija 
tiesioginiai veikia su Catholic 
Com. for Refugees. Kartu su 
jais laikomi bendri pasitarimai, 
'išdirbami planai ir surandama 
I vietos našlaičiams. Kaipo Lie
tuvių Našlaičių Komisijos pa
tarėja. man teko atlankyti virš 
minimus našlaičius prieglaudo
je — Bronx’e, vasario _. 
Kartu su manim lankėsi p. No
ra Gugienė, BALF sekretorė, 
kuri tuo laiku buvo atvykusi 
New Yorkan. į BALF posėdį ir 

' nuoširdžiai rūpinasi našlaičių 
i reikalais.

kino našlaites, sudainuodamos 
Amerikos ir Lietuvos himnus ir 
jų garbei sudainavo specialiai 
pritaikintą dainą — "Sveikos, 
sesutės.’’’ Vėliau mokinės pasi
bučiavo su našlaitėmis ir prabi
lo į jas lietuvių kalba. Tai buvo 
begalo jaudinantis momentas ir 
kiekviena našlaitė apsiverkė iš

ir Pranas j džiaugsmo, išvidusios tokį šir- 
; dingą ir įspūdingą priėmimą. 
Į Net ir suaugusiems ašaros pra- 

, matant našlaičių 
'susijaudinimą, iš didelio džiaug
smo. Vėliaus mokinės apsikabi
no našlaites ir nusivedė. jas pa
rodyti savo kambarius, moky
mosi kambarius, knygyną, labo
ratoriją ir didelį, juokų poilsio 
kambarį. Apžiūrėję mokyklą, 
našlaitės pavalgė kartu su mo
kinėmis. Kiekviena našlaitė bu
vo pasodinta tarpe dviejų mo
kinių ir kalbėjosi lietuviškai. Po 
vakarienės, našlaites pasveiki
no kun. Kidykas ir pasakė ati
tinkamą kalbą. Labai malonu 
buvo matyti tokį širdingą moki
nių susidraugavimą su našlai
tėmis. kurios priėmė jas į savo 
tarpą, kaipo tikras sesutes, o ne 
našlaites.

Prie progos noriu pažymėti, 
kad Vilią Joseph Marie randasi 
labai gražioje vietoje, netoli 
Philadelphia, Pa. Mokykla po 
priežiūra Seserų Kazimieriečių 
ir labai pavyzdingai užlaikoma. 
Mokyklą lanko lietuvaitės iš į- 

d vairių Amerikos miestų ir turi 
mokėti už mokymąsi. Mokoma 
tiktai gimnazijos (High School) 

(kursai. Visos mokinės gražiai 
išauklėtos ir tokiu draugišku 
atsinešimu link našlaičių pilnai 
parodė, kad supranta našlaičių 
padėtį ir skaito jas savo sesu
tėmis. Mokinės taip susigimi
niavo su našlaitėmis.. kad kele
tas jų jau užkvietė našlaites 
praleisti Velykų šventes su jo
mis, jų tėvų namuose.

Baigiant. Komiteto vardu, no
riu širdingai padėkoti seserei 
Geraldinai ir kitoms sesutėms, 
už tokį nuoširdų našlaičių pri
ėmimą. Iš viso ko buvo matyti, 
kad našlaitės labai patenkintos 
nauju gyvenimu, tarpe savo se
sučių - lietuvaičių. Kuomet šių 
žodžių rašytoja atsisveikino su 

(jomis, visos buvo linksmos ir a- 
šalį ir galės čionai ramiai apsi-k>’s SpindėjO iš džiauSsmo-

P. Jurgeliūtė-Beverage.

Uzdraudš Valdžios Pareigū
nams Priklausyti Unijose
Los Angeles, Cal. — Ka

lifornijos apskrities teis
mas išsprendė, kad nei po
licininkai. nei kiti valdžios 
pareigūnai negali priklau
syti prie unijų.

Darbininkų unijos ape
liuosią i valstybės aukš
čiausiąjį teismą, prašyda
mos pakeisti apskrities 
teismo sprendimą.

t
i -----------------------------

| Vyskupas Protestuoja Baž-
' nyčiy Apiplėšimą Viennoje

Vien na— Vyskupas Flie- 
me-Įser iškėlė protestą ir krei- 

schooljpėsi i valstybės policiją, 
Vals-jkad ji atydžiau apsaugotų 

bažnyčios nuosavybes nuo 
paroda plėšikų, kurie Linz vysku- 

ir konkurencija Įvyko New pijoje apiplėšė kelias baž- 
Yorke. Columbia Universi- nyčias. sudraskė altorius, 
ty Scholastic Press Asso- išvogė tabernakulus ir su- 
ciation vadovavo ir šutei-i mindžiojo Švenčiausį Sa
kė laimėjimus. ikramentą.
---------— , ............................ 1 ■ i 
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Katalikiškas Jaunamečiu 
Laikraštis Gavo Aukščiausi 

Pažymėjimu
The Botolphian”, Bosto-j 

no Kolegijos High School, 
laikraštėlis, laimėjo aukš- ( 
čiausį pasižymėjimo 
dali iš visų high 

T . .. leidiniu Jungtinėse Japomeaams t
Šių laikraštėlių

Rodys Filmą Apie 26 Kan
kinius Japonijeje

Jo Kautynės Užbaigtos — Jūreivis skaito Ba- 
taan laivo nepaprastai gerą rekordą, kurį jis pa
darė Pacifiko vandenyne. Laivas Bataan nu
skandino arba sužalojo 12 karo laivų, nušovė 
250 priešo lėktuvų. Dabar šis laivas kartu su ki
tais laivais stovi Philadelphijoj.

Tokyo —
vėl bus proga pamatyti fil
mą apie Japonijos 26 kan
kinius. kurie buvo nukry
žiuoti kartu su kun. Peter 
Baptist 1597 metais.

Filmą padaryta prieš 20 
metų. Vienintelė tokia fil
mą buvo Japonijoje prieš 
karą, ir prasidėjus karui.1 
filmą buvo užkasta duobė-; 
je prie namelio. Namelis 
subombarduotas ir viskas! 
apylinkėje sudegė, išsky
rus tą filmą.

I
kė laimėjimus. ikramentą.

LIETUVIŲ ŠELPIMO VAJUJE 
AUKOS GAUSIAI PLAUKIA

Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo (BALFi vajus 

_____________ 'jau pasiekė beveik visas valsty-

Kunigai Bus Renkami Į Cos- Iš visuJ gei aš"džių f 1 žmonių aukos lietuviams trem
ta Rikos Kongresą

•Jan Jose — Costa Rikos 
prezidentas Teodoro Peca- 
do reikalauja, kad valdžios 
įstatai būtų pakeisti ir ku
nigams būtų leista tarnau
ti valstybės kongrese.

Dabartiniai Įstatai drau
džia kunigams kandida
tuoti Į kongresą ir tuomi. 
atima jiems pilietybės tei
ses ir taipgi žmonėms ne
duoda teisės išrinkti asme
nis. kurių jie pageidauja.

pra-
1947

. $10.080.71

tiniams šelpti. t
Nuo vajaus atidarymo 

džios iki kovo 15 d. BALF 
metų vajaus sąskaiton įplaukė,
pagal valstijas, sekančios su- 

!mos:
INew York
‘Amerikos Katalikų
I
! Vyskupai — N.C.W.C.
Pennsvlvania
Maryland 
Illinois .....................
Massachusetts
Connecticut

New Jersey
Michigan .............
Ohio
California ..........
"VVisconsin . ........
Rhode Island
Missouri
Nebraska
Minnesota ..........
New Hampshire
Florida
Canada
Texas
District
New Mexico
Maine
Indiana 
Kansas ... .
Kentucky

of Columbia

E S

j
i

ŠV. PRANCIŠKAUS SESELIŲ 
VIENUOLIJOS SIDABRINIS 

JUBILIEJUS

1922-1947
Prieš dvidešimt penkis metus apie tai lenkų vienuolyno Sese- 

Šv. Pranciškaus Seselių ateitis 
buvo tik viltis. Tada, viskas 
kuomi jos šįmet, minėdamos sa
vo įstaigos įsikūrimo sidabrinę 
sukaktį, džiaugiasi, buvo tik
troškimas. Įvykdymui tų šven
tų siekimų, kuriuos Amžinoji 
išmintis į lietuvaičių* Seselių 
širdis įskiepijo.

lės pradėjo priiminėti lietuvai
tes į savo vienuolyną. Vėliau 
toms lietuvaitėms buvo paves
tos lietuviškos mokyklos lenkių 
globoje. Kad ten esančios lietu
vaitės galėtų pilniau ir laisviau 
atsiduoti lietuvių 
vei, kilo

Aukščiausiojo skyrimą.

tautos gero-
klausimas apie atsi-

Našlaičiai labai nudžiugo, 
kuomet mudvi pasveikinome 
juos lietuvių kalba, nes ilgai ne
girdėjo lietuvių kalbos ir buvo 
labai pasiilgę saviškių. Visi • 
našlaičiai apgailestavo, kad tu
rėjo apleisti savo tėvynę ir nuo 
1944 m. gyveno Vokietijoje. į- 
vairiose stovyklose. Iš pasikal-

Tas darbas buvo pa-'bėjimo su našlaičiais daug ką 
valia pavartojo nelengvas prie- vestas a. a. kun. M. Kraučiūno ^sužinojome apie jų vargus ir 
mones. : rūpesčiui. Šis atsiskyrimas tęsė- i nemalonumus, kuriuos pergyve-

si net per 25 metus.
Matant, kad atsiskyrimas ne-

ANTANO VIENUOLYNE
St. Francis. Greene. Maine 

Prasideda

ANTANO GARBEI

Kovo-Ma^ch 18. 1947

Lietuvos Pranciškonų 
sv.

Mount

ŠV.
Iškilmingos 13-kos Antra

dienių Pamaldos 
kurios baigsis birželio 4—12 d.

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

Pranciškonų Sv. Antano Vienuolyno 
Novenos dalyvius, už visus Lietuvos 
ir Koplyčios Fundatorius. Rėmėjus 
ir Geradarius, bus laikomos

Kas Antradieni; f

7:30 AM. — IŠKILMINGOS SV. Ml$tQS.
7:00 P. M.— I$K ILMINGOS PAMALDOS PRIE I&STATYTO Į 

SVENČ. SAKRAMENTO.

Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, 
kuriomis Pranciškonai melsis.

Visus šv. Antano Mylėtojus Kviečiame
Jungtis su Pranciškonais maldoje. Sv. Komunijoje ir Sv. Mišiose. Ė 
kad per didžiojo Stebukladario Sv. Antano užtarymą išprašius = 
iš Dievo:

TEISINGOS ir PASTOVIOS TAIKOS:
LAISVE.S ir NEPRIKLAUSOMYBES MuSŲ TĖVYNE' 

LIETUVAI:
|R — KAD APSAUGOJUS PASAULI nuo GALIMO KARO 1 

baisybių: Į
Iki Kovo March 18 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten- j 

Cijas sekančiu adresu:

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis Greene. Maine Į

.................................................... ............ ............................

Įsikūrimo Pradžia
Dar tais laikais, kada lietuvai-!

tems Seselėms :
kos vienuolijos buvo tik svajo
nė. dabartinės pirmos penkioli
ka Šv. Pranciškaus Seselės pijo- 
nierės. būdamas dar šv. šeimy
nos lenkų 
jau tarnavo 
auklėdamos jaunąją 
talikiškai - lietuviškoje dvasio- miero vienuolyno Seselės nega-Į

16.00: Susitvėr us keletai lietuviškų 
39.00 ParaP>jU Amerikoje, tuojau pa- 
36.10 gi rodė reikalas įsteigti mokyk- 
31.00 ’as tikėjimui ir tautybei palai- 
31.001 kyti. Įsteigus lietuviškasI
30.001 kyklas, nebuvo
29.00
21.00
16.00
16.00
12.00
11.00
10.00
9.00
6.00
6.00
5.00,
5.00
5.00
4.00
3.00

Ino nuo to laiko, kada prievarta 
turėjo apleisti savo mielą tėviš-

savos lietuvis- galimas įvykdinti. 1907 metais k^ tačiau visi džiaugėsi, kad pa-į 
tapo įkurtas Šv. Kazimiero lie- ?a^*au pasiekė Amerikos laisvą
tuvaičių Seselių vienuolynas.

Colorado
North Dakota
Virginia
West Virginia
Washington 
Louisiana
Oregon
Vermont
Mississippi 
Oklahoma 
North Carolina 
Montana 
South Dakota
Alabama
Georgia
South Carolina 
Utah .........

■ Delauare 
■Arkansas
i Nevada

Čia pažymėtina, kad pagal sa
vo kvotos didumą, iki šiol labai 
stipriai pasirodė Scranton. Pa.. 
Baltimore. Md. ir Great Neck. 
N. Y.

Į
į BALI- vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja visiems auktojams ir 
vajaus darbo vedėjams. Tęski
me šalpos darbą visu nuoširdu
mu ir veiklumu. Mūsų paramos 
ypač laukia tūkstančiai lietu
vių tremtinių vaikučių, jos lau
kia ligo!’''l- /eiieliai faljegu-

Lietuviai kunigai, rūpindamiesi ^arPe savųjų. Visi naš-J
doriniu ir tautiniu jaunimo auk-'lai^iai aPart Prano Brenciaus. 
Įėjimu, veikiai pajuto reikalą iPareiškė, kad neturi giminių A- 
didesnio skaičiaus mokytojų merikoJe> Učiau iš anksčiau Pa’ 

— _ I Tinm oiAn i iri a iri cLDlO
įjuos, gal atsiras giminių arba 

'Įėjo apimti visų lietuviškų mo-i^rau^’ kur’e pažinojo jų tėvus 
•Ryklų. Dėl tos priežasties vėl'irfa!«s kuo patarnauti jų j 
| iškilo atsiskyrimo klausimas, šį 
kartą Pittsburgh'e. a. a. kun. J.
Sutkaičio dėka, f
kad neilgai bus lemta lietuvai-į
tems svetimtaučių vienuolyne (ka<^ v'sos našlaitės apsidžiaugė.! 
tarnauti savo tautiečiams, jis kuome^ J°ms buvo pranešta.; 
ieškojo priemonių tam pačiam-ka<^ ke^’9 dienų apleis prie-'

, 4 . ... . I crloiirlo ir* o rkcicrtrvorkc! Villo Trx_vienuolyne įkurti atskirą lietu- 
višką provinciją, bet Romos vy
riausybė atsisakė tai įvykdinti.

1918 m. rekolekcijų laike, Šv.
Pranciškaus vokiečių vienuoly
ne. Millvale, Pa., lietuviai kuni
gai kreipėsi į to vienuolyno vir- 
šinin 
mą, 
čias 

j les, 1

I
I
I
i

i
I

i

Ii

tautos vienuolyne.
lietuvių reikalams,. , „

kartą ka- vienuolių, nes naujojo Šv. Kaži-: skelbtų žinių spaudoje 
t • • , lillAS erai atcirac criminii

mo
kam jas vesti. 

1895 m. liepi s "mėnesyje. suva- 
Ižiavus lietuviams kunigams pas 
į a. a. kun. Burbą. Plymouth. Pa. 
: nutarta įsteigti lietuvaičių Sese
lių vienuolyną. Darbui pradėti 

(buvo daug kliūčių. Sužinojusios

’sios našlės ir invalidai. Kiekvie
na auka bus priimta didžiausiu 
dėkingumu.

Visas aukas siųskite BALF 
Valdybai tokiu adresu.
United Lithuanian Relief Fund 

of Amrrica, Ine.
19 West 44th St., 

New York 18, N. Y.

reikaluose. Beveik visi našiai- ■ 
čiai jau baigę kelių klasių gim- ■ 

! noro toliau, 
mokintis. Todėl ir nenuostabu, j

Suprasdamas, nazi^ ir Pleiške

Užmušė 6 Vaikus Traukinio- 
Automobilio Nelaimėje

Kaysville, LTtah, kovo 24 
— Penktadienio vakare, 
važiuojant automobiliu 
skersai geležinkelio, Union 
Pacific’s Los Angeles 
traukinys trenkė i auto
mobilį ir užmušė 5 vaikus 
ii j'iž' i'J' *’' asmenis.

įkę, Motiną M. Chrysosto- 
su prašymu priimti norin- 
{>ersikelti lietuvaites Sese- 
kuriamam šv. Pranciškaus 

lietuvaičių vienuolynui. Kuni
gai atstovai — J. Sutkaitis ir 
M. Kazėnas gavo atsakymą, 
kad, vyskupui leidus, jos neatsi
sakysiančios tai padaryti. Už 
savaitės, sutikus vyskupą, ku
nigai gavo patarimą mėginti 
pervesti į kitus Pittsburgh’o 
vienuolynus. Buvo kreiptasi į 
airių vienuolyną, bet dėl ypatin
gų nepatogumų Seselės negalin
čios to prašymo išpildyti. Su 
tuo kai kuriam laikui ir baigėsi žengus vidun, 
visos pastangos.

i kuomet joms buvo pranešta, 
(kad už kelių dienų apleis prie- 
!glaudą ir apsigyvens Vilią Jo- 
įseph Mario gimnazijoje, New- 
ton. Pa., kur toliau galės tęsti 
savo mokslą ir kartu išmokti 
anglų kalbos. Kadangi į Vilią 
Joseph Marie mokosi tik mer
gaitės. tad Pranas Brencius ap
sigyvens Marianapolio Kol., 
Thompson. Conn.

Kuomet buvo atlikt: visi for
malumai laikinoje prieglaudoje, 
vas. 18 d., visos šešios našlai
tės. lydimos šių žodž: rašyto
jos, išvažiavo į New\ >wn, Pa., 
kur buvo iškilmingai priimtos į 
Vilią Joseph Maria. Stotyje 
našlaites pasitiko kun. Kidykas 
ir kuomet privažiavo Vilią, se
serys - mokytojos, lydimos vy
riausios mokytojos, sesers Ge- 
raldinos, lauke pasitiko našlai
tes ir širdingai pasveikino. Prie 
mokyklos vartų plėvesavo A- 
merikos ir Lietuvos vėliavos. Į- 

apie 20 gimnazi
jos mokinių, pasipuošusios gra- 
/•ui- uošvei-

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Limosinai dėl visokiu reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

/
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VINCENT Al'RIOL lcavcs 
Elysėes Palace in Paris aftcr 
bcing notificd of his clection 
as first prcsident of the 
r ■ "irth T rsi.Lh Skp’-blzL,
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Visi žmonės Amerikoje, žais prasižengimais ir bau- 
čia gimę ir svetimtaučiai, džiami už tai, kad nesu
turi tę sę prie teisybės ir pranta Amerikos teisių, 
tinkamo apsiėjimo.

Visi turi laikytis šios ša
lies įstatymų. Pageidauja
me, kad mūsų teismai su 
visais būtų teisingi, bet 
daugelį sykių atrodo ki
taip. Gal tikime, kad netei
singai pasielgta su mumis, 
bet greičiau mes neapsipa- 
žinę su įstatymais.

Daugelis teisėjų tvirtina, 
kad žmonės kaltinami ma-

Tėvų Jėzuitų leidinys, 1943 m. 
176 pusi. Mąstymų ir maldų 
rinkinys. Jos autorius kun. J. 
Kidykas, S. J. rašo, jog vienin
telis troškimas yra tas, kad ši 
knygelė atvestų kuo daugiau
siai lietuvių katalikų, ypač vy
rų, prie dieviškosios Jėzaus šir
dies. Kaina — $1.00.

Laikraštis “World Report” štai kaip atvaizduoja 
šio momento politinę padėtį. Washingtono diplomatų 
požiūriu.

Vyriausias Rusijos tikslas — sukomunistinti pa
saulį. Jos vadai, atkaklūs ir tampriai organizuoti, sie
kia plėsti komunizmą paskubintu būdu, išnaudodami 
Anglijos sunegalėjimą. Komunistų metodas — įsi
sunkti į visus gyvenimo sluoksnius — ypač į viršūnes 
— per gudrią, neapčiuopiamą propagandą įvairiais

Pavyzdžiui, ateivis turi i 
mažą vaisių krautuvę. At
eina sveikatos inspekto- j 
rius ir jam paliepia už- j 
dengti vaisius ,kad apsau- I 
gojus nuo dulkių. Krautu
vės savininkai nesupranta 
to įsakymo ir mano, tai 
menkniekis. Jis paklausia 
savo draugo, kuris jam pa
taria nepaisyti įsakymo. 
Bet tas draugas irgi nepa
žįsta įstatymų. Kuomet 
antrą kartą sveikatos in-, 
spektorius ateina pas 
krautuvininką ir randa jo 
įsakymą neišpildytą, jis 
nusiunčia krautuvininką į 
teismą. Krautuvininkas ti
ki, kad jis nuskriaustas.

Teisės padarytos dėl šios 
šalies piliečių ir gyvento
ją

Teismai yra prasikaltę- spausdintos lotyniškai ir lietu
kams nubausti ir teisybe yiškai. Kaina — 25c. 
pripažinti kam ji priklau-j 
so: teismai apgina ir pa-’ 
gelbsti į nelaimę papuolu- 

ir duoda patarimus

Pamaldų Vadovėlis
Sudarė ir išleido kun. J. Kon

cevičius, 1929 m. Kaina— 20c.

Šventoji Valandatai išblaškytus po visą pa
saulį. Dievui pagailę ir vai
kučių ir Senelio BALF’o, 

„ , ir atsiuntęs jis jam perkū-Artinasi Velykų šventės. Vienas, dėstydamas lupy- nn kurini®
Visi jų laukia, bet dau-tes, kartojo mintyse nese- lis per vieną akimirką at

sidūręs Paryžiuje, šiame 
didžiuliame vaikų būry.

Vaikai godžiai klausėsi 
Senelio BALF’o kalbos. 
Jie gailėjosi jo pavargusio, 
ir suprato, koks geras turi 
būti Senelis BALF’as, kad 
leidžiasi į tokią kelionę, 
norėdamas juos apdovano
ti. Tačiau visų akys buvo 
nukreiptos į tą didelį mai- sius 
šą, kurį pagaliau senelis tiems, kurie patarimų rei- 

kartodami mū- nusiėmė nuo savo pečių ir kalauja. Naudokis ta pro- 
atsirišo. ga. Pasistenk pažinti savo

Iš maišo pasipylė dova- miesto teises.
nos: kiekvienam vaikui Trumpai paaiškinsime į-
gražus gėlėmis išmargin- vairius teismus Amerikoje 
tas maišiukas, o jame — 
nedrąsu net pasižiūrėti,— 
pilna visko, ko tik vaiku
tis galėjo laukti ir svajoti: 
lėlytės, kaspinėliai, spal
voti pieštukai, sagtukai— 
visko vistiek išvardinti ne
galėsi, nei visiems vai
kams išrodyti negalėsi.

Senelis BALF’as, apdo- 
jo milžinišką žilą barzdą, vanojęs vaikučius, liko 
jo ilgą raudoną apsiaustą, vienas prie eglutės. Vaiku- 
o ypač — tą didžiulį pilną čiai džiaugėsi dovanėlė- 
dovanų maišą, kurį jis mis, iš džiaugsmo net už- 
sunkiai velka ant savo pe- miršdami senelį, o seneliui 
čių. Bet koks gi ten užra- smagiu buvo širdyje, ma- 
šas ant jo krūtinės. Tai, tant vaikučių džiaugsmą, 
turbūt, to senelio pavardė.* 
(Aha, tai senelis BALF’as,

ru_ tai jis šiandien neša vaiku- švenčių, 
čiams dovanas.

Mirtina tyla kambaryje. 
Vaikučiai spaudžiasi, kiek 
galėdami, prie Senelio, no-

Švenčių Metu, BALF'as Aplanko Vaikučius Paryžiuje Maldos ir giesmės. Sustatė ir 
išleido kun. J. K.
1937

Miliauskas,
m. -Kaina — 20c.

giausia jų laukia mažieji niai išmoktą naują eilė- 
vaikučiai. Amerikoje vai- raštį, kitas spaudė po pa
kai bus tėvų ir artimų ap- žasčia smuiką ar kišenėje 
dovanoti, aprengti, pavai- lamdė armonikutį. 
šinti įvairiais skanėsiais.

1 suu..,. lietuvių tremti-prieinamais keliais. Rusija manevruoja jsibraut į Vi-jM.ti voilr\- nuvarei™,
duržemio jūros sritį, darydama smarkų spaudimą į 
Graikiją ir Turkiją. VVashingtone įsivyravusi nuomo
nė, kad Amerika ,paremdama savo žodžius doleriais ir 
militarinėmis misijomis, įdrąsins nusiminusius Euro
pos vadus imtis rimto ir energingo darbo atstatyti sa
vo suardytą bei sunaikintą ekonominę būklę. Ypač tuo 
pasinaudotų Vokietija, jei tik jai būtų duota kiek lais-

Šventė prasidėjo. Vaikai 
vienas po kito, vienas drą
siu žingsniu, kitas mamos 
pastūmėtas žengė į kam
bario vidurį ir, viso būrio 
plojimo lydimi, kiekvienas 
rodė savo sugebėjimus. 
Gražu buvo klausytis, kaip 
vaikučiai, 1___ 1____
sų poetų žodžius, drąsiai 
šaukė atvaduosią Lietuvą. 
Liūdna darėsi, iš jų nekal
tų lūpų girdint sunkaus 
tremtinių gyvenimo skur
dą ir aimanas.

Kad ir bežaisdami, kad ir 
_ . . ratelį bešokdami, vaiku-

-3!1’ Pavy.zdznJ\ _ čiai nuolat dairėsi į duris, 
Kalėdų Senelis— BALF as pro kurįas> jje manė, turė- 
aplanke Paryžiaus lietu- jo pasįrocjyti Kalėdų Sene- 
vius vaikučius pereitais 
metais: ! Ir štai ,pagaliau, jisai.

Artinosi visų vaikų lau- Kiekvienas vaikas pažįsta 
kiamos Kalėdos. Paskuti
nes savaites vaikučiai bent 

nežiūrint kurion !tr«u.bai gares.ni ir Paįlus-. . i . . . v. . „ ;nesm pasidarė: visi buvokryptm pasuks Įvykiai Amerika nesumažins srvo ar-|savo gud ; Ka)5d
Senelį ir labai bijojo savo 
negražiu elgesiu ar nepa-

nių vaikai karo nuvargin
toje Europoje tik gali ti- 
įkėtis ir svajoti apie tokius 
; skanėsius, kokius kadaise 
švenčių proga gaudavo sa
vo tėvynėje. Tuos vaiku
čius BALF’as, su Ameri
kos lietuvių pagalba sten- 

, nors 
kiek geriau 

aprūpinti tais mažais ir 
menkučiais skanėsiais, ku
rie berniuko ar mergaitės

I

vės ir paspirties ekonominiai atsigriebti. Ir kitos šalys, . . . F 2Ltl.
kaip Prancūzija, Italija, Olandija, Belgija, Graikija, J kiek’! 
mėgintų išsikrapštyti iš ekonominio skurdo. Net ir 
tautos, dar tebesančios bolševikų vergijoj, gal pasi- 
purtys sutraukyti nelaisvės pančius. Tai optimistinis 
bei šviesiai nudažytas vaizdas.

Pesimistinė bei tamsesnioji ir, i 
nioji vaizdo pusė jau kur kas kitoniškesnė. Ji aptaria 
tokią galimybę, jei Rusija erzintų ir provokuotų Ame
riką. Tokiam atsitikime pasaulis vėl sudrebėtų prieš 
karo šmėklą. Rusijos kariški pasiruošimai sulaikytų 
viso pasaulio ekonominę pažangą. Rusijos diplomatijoj 
ir visokeriopoj propagandoj skambėtų karingi šūkiai. 
Visų pavergtų kraštų pramonę Rusija sunaudotų savo 
karinių reikmenų gamybai. Visam pasauly sukiltų: 
klaikus nerimas.

Tai gana tamsus vaizdas. Bet,

sakyčiau, tikres- genime turi didelės reik- 
t;’ „ĮSmes.

v •

Liturginės Mišios
Tai visai tokios pat mišių 

maldos, kokios lotyniškai kal
bamos. Šioje knygelėje jos at-

Maldų Rinkinėlis,
celuloidiniai viršeliai. Kai-balti

na — $1.50.

Novena Aušros Vartų Dievo 
Motinos Garbei

mijos ir laivyno iki taikos meto lygio.
Tokios oficijalaus Washingtono pažiūros į dabar-

yra patiektos visuomenei, tai, suprantama, kad jos 
taip sutvarkytos, idant mes tik tiek žinotume, kiek 
mums žinotina. Į tikruosius vyriausybės planus jos 
nesigilina, tad priešai iš jų negali nė kiek pasinaudoti. 
Bendri vaizdai — ir tiek. Jokių ypatingų informacijų 
neduodame, jokių paslapčių neatskleidžiame. Ne būti
nai viena iš tų dviejų perspektyvų — šviesesnioji ar ‘

ptaSūZ —i šS 
tinti.

Mamoms gi — kiti 
pėsčiai: kaip paruošti Ka
lėdų šventes, jei indauja 

i tuščia, kuo pralinksminti 
vaikučius, kaip palepinti

ir koki dalykai tuose teis
muose sprendžiami.

Federaliniai Teismai
Randasi visur Jung. Val

stybėse. Juose išrišama — 
Nesusipratimai dėl fede- 

ralinių teisių ir konstituci
jos;

Visi dalykai, kurie liečia 
ambasadorius ,kitus visus 
ministrus ir konsulus;

Ginčai, kuriuose Jung.' 
Valstybės dalyvauja;

Ginčai tarpe dviejų arba 
daugiau valstybių; į

Ginčai tarpe valstybės ir 
kitos valstybės piliečių;

Ginčai tarpe piliečių į- 
vairių valstybių;

Ginčai tarpe piliečių vie
nos valstybės ,kurie reika-l 
lauja žemių pagal įvairių 
valstybių leidimus.

Ginčai tarpe valstybės ir 
jos piliečių ir svetimų ša-į 
lių ir tų šalių piliečių.

Valstybiniai Teismai 
riša klausimus dėl valsty-1 
bės teisių ir išklauso gin-' 
čų žmonių tos valstybės; 
miestų.

Miesto Teismai
Paprastai, žmonės 

tais teismai geriausia 
sipažinę, nes dažniausiai 
tenka į juos kreiptis.

FLIS.

Sustatė Domininkonas T. Ka
zimieras Žvirblis. O. P., Pridėta 
dar stebuklingojo Aušros Vartų 
paveikslo istorija ir keletas Ma
rijos giesmių. Kaina — 25c.

Novena Stebuklingojo Me- 
dalikėlio Dievo Motinos 

Garbei
Kaina — 25c.

i Kristaus Kryžius
Stacijos, graudūs verksmai, 

maldos gegužio, birželio ir spa
lių mėn. Išleido kun. K. Vasys, 
1926 m. Kaina — 25c.Ir dabar, nors jau kuris 

laikas praėjo po Kalėdų 
, vaikučiai nepa

miršta Kalėdų Senelio ir 
dažnai kartoja: “Ačiū, Se
neli BALF’ai, kad mus ap- 
lankiai su tokiom gražiom 
j.-----=!=_»♦ Tačiau dar
dažniau jie klausinėja sa- 

O jisai pasakoja atkelia- vo mamų: “Mama, pasa- 
:, ar Senelis BALF’as 

limos Amerikos. Ilgai jis ir per ateinančias šventes 
ieškojo vaikučių Lietuvo- mus aplankys, ar nepa- 
je: vienų Žagarėje, kitų mirš jis mūsų, netekusių 
Prienuose, ftvčiii Diihiri- fpvvnėsj^” 
siuose, bet niekur jų nėra-1 
dęs. Pavargęs Senelis tiems 
BALFas, lietuviukų beieš- čiams, kad BALF’as juos

turi išsiSl UŽgiVedami, nepraleisti nei vie-’dovanėlėm”,
šiai išsirinks vidurinį kelią. Matydami, kad jau nebe- . no žodžio iš jo kalbos. dažniau jie
gali Amerikos terorizuoti bei iš kampo į kampą stum- Mamoms j pagalbą laiku j p - - Į. ~ ’ J 
dyti, jie labai maloniai apsimes bet kokia nuolankumo ,^erac™^1^. BALF as. vęs iš už jūrų marių, iš to- kyk

Mamoms į pagalbą laikui
_ - - — - — —-gali Amerikos terorizuoti bei iš kampo į kampą stum-

role ir sudarę sau palankią reputaciją, po senovei kni- į Gruodžio 22 dienai buvo 
sis po demokratijos pagrindais ir lauks patogesnio mo-1 sušauktos tremtinių _ vai- 
mento — pasaulio revoliucijai. Nuo to jie niekad neat- motinos ir aprupin-
sižadės. K. i t*** Papildomu maistu vai-

Maitinimas Blogėja
kūčių kalėdiniam stalui.
67 į Prancūziją karo at
blokšti vaikučiai gavo po 1

trečių Dubin- tėvynės?”
Atsakykime tiems ir ki- 

tremtinių vaiku-

Iš visų trijų Vokietijos kad stovyklose verdama dėžę alyvos, po vieną de- kodamas, ir atsisėdęs ant aplankys ne tik per Kalė- 
zonų, prancūzų zonoj mai- sriuba, buvusių koncen-;?u^ ^uv4 konservų, 1 de- akmens, ėmęs melsti Die- dų šventes, ne tik per Ve- 
tinimas buvo blogiausias, tracijos stovyklose teigi-'konservuotų dešrelių, vą, kad tasai padėtų jam lykas, bet visuomet! 
Geriausioje padėtyje buvo mu, beveik nieko nesiski- Į surasti vaikučius, nekal-________________ BALF.
laikomi amerikiečių zonos ria nuo ten gautosios sriu-Į 
tremtiniai. Šiuo metu mai- bos. Jei tokia padėtis il- 
tinimas beveik sulygina- giau užsitęstų, jau ir taip 
mas visose zonose, ir trem- menkas stovyklos gyven
iniai iš gaunamo maisto tojų sveikatingumas būtų 
davinio negali išsimaitinti, galutinai sugri auta s”. 
Štai, kaip atvaizduojamas Sausio mėn. dėl kuro sto- 
maitnimas anglų zonoj kos tik sykį per dieną bu- 
Lubecko stovykloj, kurio- vo duodama šilto viralo, 
je yra 1441 lietuvis tremti- net kavos pusryčiams ir 
nys: “Labai skaudžiai pa- pietums nebuvo verdama, 
lietė maisto normų suma-į Tokių vietų, kur maitini- 
žinimas. Nors ir laikoma, mo padėtis labai sunki, 
kad maisto normos suly- šiandien jau galima labai 
gintos su vokiečių maisto daug rasti. Ir nėra jokių 
normomis, bet praktiškai davinių tikėti, kad artimo- 
gaunama mažiau. Vokie- je ateityje maitinimo pa
čiai, kurie šiuo metu teikia dėtis pagerėtų. Maitinimo 
DP maistą ,pasirūpina pa- nedateklių kenčia visi, bet, 
tiekti blogiausios rūšies ypatingai kenčia vaikai ir Į 
produktus, kaip pav., duo- jaunimas. E.B.1
na būna daugiausia žalia, j ----------------
bulvės apipuvusios, mėsa Ar manote, kad vieniems Die- 
apgedusi, svieste būna į- vas leido mirti bekovojant už 
maišyta miltų ir t.t. Bul- civilizaciją ir Bažnyčią, o ki
vių vokiečiai visai nepri- tiems gyventi susidėjus rankas 
stato, o jas kompensuoja i kišenius arba ilsėtis rožiy pa
ketu rguba apip u v u s i ų tale? 
grieščių norma. Yra dienų,1

, 1 dėžutę surasti vaikučius, nekal-
! kompoto ir po 30 dėžučių 
specialaus maisto vai
kams. Motinoms kaip ak
muo nuo širdies nukrito: 
jų vaikai galės sotūs ir lai
mingi švęsti šventes.

Taip lauktos Kalėdos pa
galiau atėjo ir į Paryžių. 
Pirmąją švenčių dieną, pa
valgę skanius BALF’o pa
stangomis pagerintus pie-, 
tus, visi vaikai susirinko: 
;pas p. p. Bačkius, kurių1 
;bute jų laukė Kalėdų eglu-' 
tė ir apie ją surengta vai
kų šventė.

Drebančiomis širdelėmis 
rinkosi vaikučiai į “balių”: 
Kalėdų Senelis, tą jie tik
rai žinojo, turėjo juos čio-' 
nai aplankyti ir paskuti
nės savaitės geru elgesiu 
jie visų metų prasikalti
mus manė su kaupu išpir- 
kę. Ne dėl to drebėjo jų 
širdutės, ne: prieš Kalėdų 
Seneliui pasirodant, kiek
vienas vaikas turėjo pasi-j 

Fr. Ozanamas rodyti, ką jis gali ir moka.t

VEIKALAI APIE LIETUVA

SU 
ap-

Katalikiškoji Lietuva
Parašė kun. Dr. K. Gečys, 

1946 m. 575 pusi.
i Stambus veikalas iš šešių da- 
■ lių. Aprašoma krikščionybės 
i keliai j Lietuvą, reformacijos 
sąjūdis Lietuvoje, Lietuva ca- 
ristinės Rusijos okupacijos lai

škais, Šventoji Lietuva. Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 
(1918 - 1940), Nebaigta lietu
vių tautos Golgota (1940 - 
1046). Pridėta labai svarbūs do
kumentai apie bolševikų žiauru
mus Lietuvoje. Knyga naudin
ga ir labai gražiai atrodo. Kai
na — $4.00.

Čia Nėra Didelių Istorijų

Old Golds
Yra Seniai Kaipo Smagumas!

(Md Golds nėra vilgomi vandeniu 
iš Jaunystės šaltinio.

Ir rūkymas Old Golds neteiks 
Jums geležinės konstrukcijos; ar
ba neteiks cigaretose išreklamuo
tų pasakiškų dalykų.

Bet, jei nori rasti rakime sma
gumą,—rūkykite Old Golds kurie 
tą suteiks savo skoniu!

Old Golds siūlo tik vieną daly
ką: smagų, malonų rūkymo pasi-

tenkinimą, su pasaulyje prabangi
ne tabaka. Netoli du šimtai metų 
patyrimo, su skrupuliatišku at
sargumu ir mokslo pažanga Old 
Gold daromi.

Ar interesiuojate šios rūšies 
tabaką? Ar žiūrite j aukščiausią 
tabakos kokybę, pasiekusią viršū
nę ? Jei taip, užsidegkit Old Golds, 
žmogau, tikrai turėsite smagumą, 
cigaretės istorijoje!

Padaryti

garsios 
tabako? 
firmos 

žinomos por 
2<)0 metų

Bandyk

vietoje TREATMENT



Antradienis
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—- Kai stisiUenkė du JrctfkiniaL Ką kelei
viai daugiausia vaige. — Traukinio virtuvę kū
rena piuveni£ plytelėmis. — Virtuvė valgydina 
apie 150 žmonių. — Chicagoį pusnys, o Seattle: 
pavasario žiedai.

rus išdirbęs 
r estoranv a gone

TARP CHICAGOS IK 
PACIFIKO PARKAM IV

Mūsų parapijoje gyvena 
įdomus žmogus Jonas A- 
domaitis (839 \V.
Chicago 8. III.)Įdomus 
kad jis yra 
nyje, kuris 
Chicagos 
shingtor. 
Pacifiko 
krančių.

ee <?r-U<J K_ vi

tuo,
ūki-

f- n |*r>p-/

Wa

viroj u t r 
vaikščioja 

ir Seattle, 
taigi — iki pat 
vandenyno pa- 
Vieną dieną su

juo turėjau ilgėlesnį 
kalbėjimą.
— Tai kaip putink 

bas?
aa

KIEKVIENA KELIOM 
59 V ALANDOS

— O. darbas nieko. IS 
išsimokini, 
nieko. Aš 
kaip esu v 
restorano vagone. Nc-ipra- 
v OUUJŪlU. L£ <1112x111 V o
supa vi t įvė i si tui 
— kitam galvą skauda, bet 
kai Įpranti — viskas gerai. 
Dabar per mėnesi padarau 

tris keliones iš 
Pacifiko pa- 

Man daugiausia 
kiaušinienes, 

kepu traukinio 
-jus . “keksus’.

(vagonas 
sustojus rr- Ta- 

p _
-gs-

vaip
Įpranti, visai 
jau 26 metai, 
rėjų traukimų

maždaug 
Chicagos i 
krantes.
tenka kepti 
steikus: kepu trau 
vagone ‘ pajus ", “kek 
Daba?' tuos mažiau b • 
pame: restora?
daugiau perka : 
kur didesnėje stotvie. 
me restoranvagohe di'b 
me keturi 
ta ar suserga, ta 
už ji padaryti.

-’itas su .1
i reikia ir 

Esu dirbęs 
restorane, o dabar trauki
ny. Man geriau patinka 
traukiny dirbt. Mat, pa
prastame restoran e - 
kiekvien ą diena <a 
tuok tu virtuvė 
išdirbai savo 
ir- laisvas.
rusto?" n - 
16 ir ilgia 
pr;

sę yra 2200 mylių, trauki
nys eina 59 valandas, tai 
"is reikia žmones pavalgy
dinti. Nuvažiavę gauname 
ooilsio anie • 30 valandų.A.
Paskiau vėl ta pati kelionė 
atgal i Chicagą. Tada gau
name poilsio po trejetą 
dienų .ir labai malonu toki 
laisvalaikį "is maždaug 
kas savaitę turėti.

Mes paruošę valgius per- 
duodame ‘vaitariams’. ku
ria jau nuneša keleiviams.

IRAI KINIO 
KATOSTROFOSE

— Ar nepasitaikė kokio 
nemalonumo, kad kada iš
keptumėte kiaušinį su viš-. 
čiuku, ar ką?

— Mes labai saugomės. 
Kompanijos Įsakyta ne
duoti nieko, kas būtų blo
ga. Kad jau kiaušinis kiek 
raudonas, ar ką — meta- 
meme lauk. Su mėsa, kar
tais sunkiau bet jau kad 
kas. tai keleiviai tuojaus 
raportuoja, skundžiasi.

Kalbi nt apie atsitiki
mus. tai mug sv-’ių teko 
pergy -'-j traukinio uo
lai es. Vieną vakarą apie 

dą ruošėme vaka- 
■ak’i pr ieš Kalėdas, 
raukinys susidaužė 

Užmušė kelius 
žmones. Mūsų virtuvėje 

tas užgeso, karšto van- 
s puodas užvirto man 
pečiv. nuplikino visus 

. šoną, Įmušė šon- 
O šalta, sniegas, ne- 

- pasidėt. Laukė- 
as 3-4 valandas 

kol 
d’iri- atv 

fto. Ten
■' • , ; gy

— nebuvo

6 "via 
rievę.
3 fūs 
su i

* 4

Vi?-a "

vis 
der
aru 
pečius

Įį. 
labai kur 
me r j 
šaltyje, :

■ mob 
i p

a

SERAFISKI

šv. Pranciškus išgyveno 
vienoje saloje keturiasde
šimt dienų visai nevalgęs.

Tikrasis Kristaus tar
nas šv. Pranciškus, kuris 
daugelyje dalykų buvo be
veik antrasis Kristus, 
duotas pasauliui žmonijos 
išganymui, . <

ŽIEDAI
i labai tankų krūmą, 
ris savo šakutėmis sudarė 
tartum lūšnelę, gubos pa-j 
našumą. Toje vietoje pra-' 
dėjo melstis ir kontem-

! nuolių vardu. Dar ir šian-
1 dien • su dideliu pamaldu- 
' mu
Į

Į
i

ku-|
l

žmonės lanko tą vietą. 
Vertė Barnabas M.

; ■*

MALDAKNYGES IR 
NOVEHOS

Didysis Ramybės Šaltinis
dėjo melstis ir kontem- Surinko ir išleido kun. P. M. 
pliuoti dangiškus dalykus. Juras. Antroji . laida, 1945 m. 
Ir čia praleido visą Gavė- ,787 pusi.
nią nieko nevalgydamas ir 
nieko negerdamas,

Naujai suredaguotos maldos, 
pasi- švari kalba, gražūs paveikslai, 

_ ____ i __ o______ Vieno brangūs viršeliai.
• Tėvas panoro, kad jis bū- turinčio duonos kepalėlio, nesnio amžiaus žmonėms skai- 
tų panašus į Jo Sūnų Jė- ne®j^as J° gera^aris, suMyti raidės-šiai maldaknygei’už-

■ zu Kristų. Tai matyti dvy- gpižęs Didįjį Ketvirtadie- j tikrino didelį pasisekimą. Kai- :
• iikoje garbingųjų draugų, nl» rad° pusantros duonu- |na $3.50.

______ . > •_____ -____ i... t S c- rlar lilrnaina Manoma *

dangiškasis i tenkindamas puse patogios se-

< 
i

Ina -į- $3.50. 
tės.dar likusios. Manoma,, 
kad šv. Pranciškus su
valgė tą šmotelį duonos iš: 
nusižeminimo ir pagarbos: Surinko ir išleido kun. P. M. 
Kristaus palaimintojo pa- juras. 1943 m., 544 pusi.

Užgavėnių dicnoj‘e““?ados'i snir!k°' kuri? ..pasninką- 
vo keturiasdešimt 
ir naktų visiškai jokio žvilgiais graži, naudinga ir pa- 
maisto neimdamas. Ir to- togi. puošnūs viršeliai, paauk- 
kiu būdu su duonos šmo- < 
teliu pašalino nuo savęs ųOs 
tuščios garbės nuodus, iš
pasninkaudamas Kristaus 
pavyzdžiu keturiasdešimt į 

dienų ir naktų.
w

Paskiau toje vietoje, 
kur šv. Pranciškus atliko 
nuostabų pasninką, Die
vas padarė daug stebuklų 
pž jo nuopelnus. Žmonės 
pradėjo statyti namus ir 
apsigyventi toje saloje. 
TYumpu laiku buvo pasta
tyta pilis ir pavadinta vie-

nuostabiame šventų Stig- 
■ matų (Žaizdų) gavime ir 
nuolatiniams šventos Ga
vėnios pasninke.

Kartą šv. Pranciškus

dieniniai rūpesčiai stovykloje. — Čia vaizduo
jamas lietuvių stovyklos britų zonoje administracijos 
posėdis, kuriame dalyvauja ir valdžios, atstovas. Toki 
posėdžiai įvyksta dažnai. Juose aptariami stovyklos 
gyventojų reikalai, kasdieniniai rūpesčiai ir Įvairios 
problemos. Tokius komitetus sudaro patys, lietuviai
'tremtiniai — stovyklos gyventojai. Čia nustatoma A- 
merikos lietuvių prisiųstos pašalpos padalinimo tvar
ka ir būdas ir aptariami ateities šalpos reikalingumas 
ir kiti reikalai. Siųskite savo aukas šiuo adresu: United 
Lithuanian Relief Fund of America, 19 West 44th St..
New York 18, N. Y. pas vieną savo geradarį

“ " “ “ prie Transimeno ežero.
2 ligo- piuvenų plytelės pačios ge-, pjevo Įkvėptas, sumanė 

.......... . ~.... praleisti Gavėnią to ežero 
saloje. Šv. Pranciškus pra
šė savo geradario, kad jis 

i savo luoteliu jį nuvežtų į 
tą salą, kur nėra jokio 

s žmogaus, ir kad tai atlik- 
įtų naktį prieš Pelenų die- 
’ną, jog niekas negalėtų 
matyti. Šis, būdamas labai 

.pamaldus į Šv. Pranciškų, 
•tuojau išpildė jo prašymą, 
jnuveždamas į minėtą salą. 
Šv. Pranciškus teturėjo 
su savimi tik du kepalėliu 
duonos; pasilikdamas sa
loje, prašė grįžtančio į 
namus geradario, kad nie- 

jkam nepasakytų apie jo 
čia buvimą ir tesugrįžtų 

i pas jį tik Didįjį Ketvirta- 
_..... .. pasakyti. Daž- dieni prieš Velykas. Ir

niausiai taip apie 150. bet taip sis nuvažiavo, palik- 
kareiviai damas Sv. Pranciškų vie

ną.
Nesant jokio namo, kur 

galėtų prisiglausti, įlindo

ko savaitę su viršum 
ninėje praleisti.

DIENOS MAISTAS 
TRAUKINY — APIE 

5 DOLERIAI
— Kokius valgius dau

giausia pasirenka kelei-

. Ramybės Šaltinis

Ši maldaknygė panaši Į aukš- 
dienų čiau minėtą. Taip pat visais at

*> A

gydytojai su 
ko iš ki- 

toksai ron- 
•.entojų re- 
kur prisi-

Smith College studentės, Northa įpto
Mase., peržiūri istoriją moterį kų madų, kurios 
b’ ' o labai p-> v uituos 1č7? >» 299J 4 • i.

.aip
•jus

’ = '-ki”s penkius 
iki-io relai 

kartą te

I

. viai ?
— Daugiausia toki 

trumpus • užsakymus: 
“sendvičius”, lašinukus 
kiaušiniais. Vakarienėms 
tai ima ir steikus, vištuką. 
kalakutą. Vakarienę tai 
valgo gražią, 
užkanda 
pusryčių, 
kaštuoja, 
penkis dolerius. Vakarienė 
už du doleriu — neperdau- 
giausiai dar valgio duoda.

— Ar teko kada vaišinti 
garsių keleivių?

— Vienoje rinkimų kom
panijoje mūsų traukinys 
vežiojo Wilkie, kurs “ru- 
nino” į prezidentus. Su 
juo vis buvo palydovų, 
taip, kad taisėm apie 30- 
čiai žmonių. Dažnai trau
kiniu važiuoja kokie aukš
ti žmonės su palydovais. 
Mums tada iš tikietų ofiso 
ateina laiškas — žiūrėti, 
kad viskas būtų kuo ge
riausiai.

O kitą kart — susėda ko
kie keturiese prie stalų, 
užsisako po gerus steikus. 
dar gėrimų, taip kad ketu
riems visa vakarienė kas

inę tuoja po 20 dolerių su vir
šum.

— O KAIP SU TIPAIS?
— Mums, virtuvėje esan

tiems. mažai ateina. Kad 
ir paduoda kas “veiteriui”, 
primindamas pasidalinti, 
kol iki mūsų ateina, gau
name tik koki cigarą, al
ka rtais ir iki dolerio. Taip, 
uždarbis — neblogiausis: 
gauname valgį, drabužius, 
gulėt vietą ir dar mėnesiui 
140 - 150 dolerių. Tai jau 
grynas uždarbis, nes trau
kiny nėra kur išleisti.

u s

su

Vakarienę
Pietums — 

panašiai, kaip 
Dienos valgis 

maždaug, apie

nausios — labai gerai de
ga. nieko, nei pelenų nelie
ka — išeina i dūmtraukį, o 
dega karštai. Sako tų ply
telių atradėjas esąs koks 
tai japonas; jas pradėjome 
naudoti prieš kokį dešimtį 
metų. Jos dega geriau, 
kaip anglis, ir oras švarus.
DIDELĖ “ŠEIMA” PRIE 

STALŲ
— O kaip su maisto pro

duktais?
— Prisikrauname trau

kiniui išvykstant. Kartais 
pritrūkstame. tada tele
gramą duoda ir paimame 
paruoštą kieki pakeliui.
— Kiek žmonių traukiny 

pavalgydinate?
— Sunku iX

anksčiau. kai 
daugiau važinėjo, tai ture- Į 
davome po 300 - 400 žmo- J 
nių valgydinti.

— Taip kokių nemalonu-Į 
mu iš keleivių neoasitai- 
ko?

— Su keleiviais nedaug! 
man tenka susidurt, bet j 
tarp tų. pačių virėjų yra to
kių. ką labai mėgsta gerti. 
Vargšai jie sau, nemažai 
vargo sudaro ir kitiems.

— KAIP N AKTį?
— Geros, minkštos lovos, 

patogiai supiesi ant spy
ruoklių. Pavargęs krinti, 
keletą valandų numiegi ir 
vėl prie darbo. Papratęs, 
nieko!

— KAIP ATRODO 
SEATTLE MIESTAS?

— Kalnuotas, gatvės ne
lygiai — viena aukščiau, 
kita žemiau. Ten žymiai 
šilčiau. Kovo pradžioje — 
Chicagoje sniegas ir šaltis, 
o tenai — medžiai sprogs
ta. Žiemos mažai, bet lie
taus tai daug. Lietuvių ten 
neperdaugiausia, taip gal 
koks 50 šeimų.

— Kaip sugalvojote liktis 
traukinio virėju?
— Buvau prasimokinęs 

dirbti restorane, bet nepa
tiko. kad vis pririštas, to-

per visą savo gyvenimą,— 
energingai pasakojo resto- 
ranvagono virėjas, malo
nus lietuvis Jonas Ado
maitis.

Dr. J. Prunskis
i

suoti pakraščiai, rinktinės mal- 
_ j ir paveikslai. Kaina—$2.75.

Štai Žmogus.
!
i
Gavėnios knygutė. Trumpi V. 

(Jėzaus Kančios mąstymai. Lais
vai vertė O. Zaštautaitė. Per
spausdino Kun. Jonas Vaitekū
nas, 1946 m.. 186 pusi. Kieti vir
šeliai.

Labai tinka Gavėnios laikui, 
ypač apmąstant Kristaus kan
čios kryžiaus kelius. Kaina — 
$1.50.

I

Vyrams Šventoji Valanda
Rengia ir Kviečia 

Sv. Vardo Drauaiiu Valdvbos ir Dvasios Vadai 
SEKMADIENI, 

BIRŽELIO 1 D., 1947
• Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių Vienuolyno aikštėje 

Brockton, Mass.
3 valandą po pietų 

Vyrai parodykime savo katalikybę ir lietuvybę!

* 1
S'

KAI STEIKAI IŠLAKSTO 
ANT GRINDŲ

— Šiaip, virtuvėje kokių ^ėl ir nusprendžiau pereiti 
nelaimių nepasitaiko? J traukinį

— Labai dažnai — kada , 
kad susitrenks, s 
vagonas, tai kai krinta' 
steikai, kiaušinienės ir vis
kas ant grindų, tik pilna 
stiklų ir lėkščių šukių.

N AUJAS KURAS
— Kain verdate trauki-X

ny je ?
— Kūrename tokiom ply

telėm, suspaustom iš pju
venų. Seniau buvo kūrena
ma alyva ar elektra, bet 
kai vagonai supasi, tai 
dažnai genda, trūksta. Dar 
anksčiau kūreno angliais 
bet ii tas nepatogu tai tu

susisupsi PAMĖGUS LIETUVIŲ 
PARAPIJĄ

1 — Ir ilgai manote prie to 
darbo pasilikti?
— Kolei tik sveikata 

Kai sulauksiu virš 60 
tų. mokės pensiją.

— Kaip kitų darbininkų 
nusistatymai?

1 — Yra visokių. Iš pr an
cūzų, airių — daugelis ge
ri katalikai, kitų — nė ne-

• žinai ką jie mano ,0 elgiasi 
į visa ip. Aš tai visada užlai
kau pasninką ir myliu lie- 

,Įtuvišką parapiją Chicago- 
ic nuo ios nesitrauksiu

neš.
me-

Savo

FO
Duok

i!

Atvažiuokite j “namus” 
4-pui Fordo Aptarnavimui

Vieta, pašalinti žiemos sistemą iš savo 
karo, geriausia “grįsti į savo namus“— 
pas Fordo dylerį- Mūsų Fordo išlavinti 
mekanikai naudoja geriausias metodas, 
tikras Fordo dalis, specialius įrankius 
ir įrengimus. Jums, reiškia padary tą 
gerą darbą ir sntaiiįM»ma pinigą. Atva- 
žiokite “namo” dėl:

1. Fordo -Išlavintų Mekaniky
2. Tikrų Fordo Dalių
3. Specialiy Fordo Įrengimų
4. Dirbtuvės-Pripažintų Metodų
Skubus Patarnavimas—Lengvos

Išlygos

pažįsta jūsų

j/įfc'0 f A



Antradienis, Kovo 25 d J .1917

DIDYSIS MELAS
Nesunku yra suprasti, 

kad demokratija, kurios 
pagrinde yra žmogaus tei
sių gerbimas, kurioje val
džią laisvai renkasi patys 
žmonės, neturi reikalo 
griebtis melo nei šalies vi
duje, nei santykiuose 
užsieniais, 
visi vieši 
svarstomi, 
lietis turi 
tiesą apie tuos reikalus su-! 
žinoti. Jokių slaptų komi
tetų, politinių biurų ar ki
tų įstaigų, kurios nuo žmo
nių užsidariusios spręstų 
jų reikalus čia nėra. Dėl to 
nėra ir priežasčių meluoti.

Visiškai kitokia padėtis 
diktatūroje. Čia jau visa 
dėl to, kad mažuma siekia 
išlaikyti savo valdžioje 
gyventojų daugumą, ta 
mažuma yra priversta me-į 
luoti, kitaip atvaizduoti i 
padėtį, negu ji tikrumoje 
yra. Mūsų laikais teisės 
mokslas kalba apie tautos 
valią ,iš kurios turi kilti 
valdymo forma ir pati val
džia. Demokratijoje tai sa
vaime yra suprantama, bet 
diktatūroje “tautos valią” 
tenka falsifikuoti, kitaip 
sakant, • iškreipti tiesą. O 
kai diktatūra remiasi tik 
nedidele šalininkų sauja, 
tai meluoti tenka kiekvie
name žingsnyje. Melas pa
sidaro pagrindinė 
mo priemonė. Jis 
kuojamas visokiose slap
tose kanceliarijose, o vie
šoji propaganda turi jį iš
platinti, kaip tiesą, tiek 
savo piliečių tarpe, tieki 
dar labiau užsieniuose.Įlend - lease (paskolas), 
Kad skelbiami dalykai yra į bolševikai, kaip dabar aiš- 
biaurus melas, skirtas tikĮkėja. sąmoningai veidmai- 
tam tikram politiniam tik-jniavo, linksniuodami žodį 
slui atsiekti, kartais žino 
tik keli artimi diktatoriui 
žmonės. O milijonai, šim
tai milijonų žmonių siekia
ma apmulkinti.

Iš to, kas buvo pasakyta, 
tektų daryti išvadą, kad 
tai “didysis melas”. Nes 
erdvės atžvilgiu jis siekia 
apeiti visą pasaulį, o savo 
turiniu liečia pagrindines

kultūringo žmogaus mora
lines vertybes.

Baisausio melo pavyz
džių duoda šiandien bolše
vikinė diktatūra. Čia, pra
dedant nuo ideologijos ir 
baigiant kasdieninio gyve
nimo reiškiniais, kone vis- 

■ kas yra pagrįsta melu. 
Melas čia sąmoningai pa
naudojamas, kaip įteisinta

s su
Demokratijoje 

reikalai viešai 
kiekvienas pi-.

galimumų visą! politikos priemonė. Bolše- 
i vikinė diktatūra daro. iš 
juodo raudona, o iš raudo
no vėl-juoda, - jeigu tik tai 
randa politiniu atžvilgiu 
naudinga. Juk štai bolše
vikų propaganda giriasi, 
kad sovietų žemėje esąs 
.panaikintas žmogaus iš
naudojimas, kad kapita
listų ten nesama, kad ten 
darbo žmonių rojus. Bet 
ar atsiranda norinčių vyk- 

j ti į tą rojų net pačių ko- 
jmunistų tarpe užsienyje? 
Labai maža, nes net šie ko
munistai žino, kad tokio 
darbo žmogaus išnaudoji
mo, kaip Sovietų Sąjungo
je, niekur nėra.

Taip pat visi gerai žino- 
[ me, kad karo metu bolševi- 
i kine diktatūra pasirašė 
■Atlanto Charterį ir pradė
jo vadintis demokratija, 
Įneš, girdi, Stalino konsti
tucija esanti “demokratiš
kiausia pasaulyje”. Bet ži
nome taip pat, 

įgaus teisių 
rios sudaro 
santvarkos 
konstitucija 
didžiausias 
metu, siekdami galimai 
daugiau išnaudoti USA

valdy- 
fabri-

kad žmo- 
atžvilgiu. ku- 
demokratinės 
pagrindą, ta 
yra taip pat 

melas. Karo 
galimai

demokratija”. Ir tikybos 
reikalais ir tautinio pat
riotizmo šūkių atžvilgiu jie 
taip pat siekė tik išnaudo
ti savo bizniui rusų tautą, 
bet Kremliuie niekas rim- M
tai nemanė keisti bolševiz
mo nustatytos linijos. Tai 
buvo žiaurus begėdiškas 
melas, nes jis buvo laiko
mas moralinėms tautos

Apsukrus šunelis — Šis šunelis “Chubby” y- 
ra nepaprastas tuo, kad jis moka, šokti ir kaukti 
“dainą”. Jis taip pat nesipriešina, kada jo savi
ninkas, Michael Lo Breck iš Milvvaukee. ji apren
gia. Kaip “Chubby ’ parodytas šiame vaizde

Tautų kalėjimas. Sovietų Sąjunga su savo septyniais milijonais politinės po
licijos budelių, su dvidešimt milijonų nekaltų tremtinių vergijos darbuose, su sa
vo netvarka ir badu yra tikras tautų ir atskirų žmonių kalėjimas, kaip čia ke
liais bruožais menininkas atvaizduoja.

s
LINKSMAI

AMERIKONIŠKAS KYŠIS
Geležinkelio linija, kuri jun-

Iii* 
I
i 
gia buvusią carų Rusijos sosti
nę Peterburgą (dabartinį Le
ningradą) su Sovietų sostine 

■ Maskva, yra tiesiausias geležin
kelis. Kai carui Nikalojui I be
ne 1842 metais buvo patiekti’ 
projektuojamojo geležinkeliai •
planai, jis ant žemėlapio nubrė
žė tarp Peterburg ir Maskvos

■ tiesią liniją, visai neatsižvelgda
mas į tarpe abiejų sostinių esan- 

įčių miestų bei miestelių reika
lus. O kadangi caro valia buvai 
Įaukščiausias įsakymas, tai gele
žinkelis ir buvo nutiestas pagal 
maro ranka nubrėžtą tiesią lini- 
Įją-
į Viena Amerikos bendrovė, ku
ri statė medžiagą geležinkelio 
statybai, panorėjo gauti konce
siją ir plačiai statybai. Bendro
vės agentai rūpinosi išgauti 

[koncesiją įprastu Rusijos būdu, 
'tai yra visur, kur tik priėjo, 
isišykštėjo “arbatpinigių” ir 
■šių.
i Jau buvo beveik viskas
įruošta koncesijai gauti, tik štai 
atsirado nauja kliūtis: susisie-

; kimo ministerijos priešaky atsi- 
[ stojo nepaperkamas žmogus.
I Atsiųstas į Peterburgą Ame- 

- jrikos bendrovės agentas tuojau
i pristatė naujam , ministęriui-^i 
! pasiūlymais. Ministeris nustebo. 
:kai amerikietis įėjo į’jo kSbine-

_ ... v. ,. .. , ... , i ta su didžiuliu skėčiu po pažas-Lietuvos Raud. Kryžiaus ^ms isduos padėta lapus.,,;
■Raudonasis Kryžius tikisi, I _ Ir kuficms galams"tamsta 
Ikad jis galės ir toliau rem-itampai misterl Džo.

, . nai? — tarė ministeris. — Juk
mažus 'f šjan(jjen tokia giedra, kad tie- 

isiog saulė žeme raičiojasi!
— O aš galiu eiti lažybų, pone 

ministeri. kad už valandos pils 
kaip iš viedro! — įtikinėjo ame
rikietis. — Statau 10.000 rublių, 
kad sakau teisybę'.

Lažybos buvo sukirstos. Ka
dangi ne tik po valandos, bet 
ir visą tą dieną nelijo, ministeris 

i visai padoriu būdu laimėjo 
10.000 rublių.

Gudrus agentas pasiekė savo. 
“Nepaperkamas” ministeris ki
tą dieną pasirašė įsakymą, ku
riuo koncesija geležinkeliui sta
tyti buvo oerduoda Amerikos 

. bendrovei.

ne- 
ky-

pa-

vertybėms. Tokių pavyz
džių iš bolševikų “rojaus” 
galime rasti daugybę. 
Baigsime, prisimindami tą 
bolševikinės diktatu ros 
melą, kuris buvo panaudo
tas Baltijos valstybėms 
pagrobti ir sovietizuoti.

Kad tokį pasiryžimą bol
ševikinė diktatūra turėjo 
jau 1939 m. rugpiūčio 23 d. 
matyt iš slaptos sutarties, 
kuria Stalinas pasidalino 
su Hitleriu Rytų Europą. 
Tuo tarpu tiek pasirašyto
se spalių mėn. tarpusavio 
pagalbos sutartyse su Bal
tijos valstybėmis, tiek Mo
lotovo kalboje spalių 31 d. 
Aukščiausiai Tarybai, tiek 
sovietų vyriausybės parei
škimuose Baltijos valsty
bių delegatams derybų 
metu buvo į akis meluoja
ma ,kad Sovietų Sąjungai 
terūpi draugiški santykiai 
su Lietuva, Latvija ir Es
tija.

Yra sakoma, kad melas 
yra silpnybės ženklas.

Ka«ri0 Naujienos Iš Tremtinių Gyvenimo
Memmingen - Fliegerhorst

(Airport)
Į vasario 16-tosios vėliavos pa-; 

įkėlimo iškilmės atėjo netik lie-- 
jtuviškoji visuomenė, bet ir , J£ryŽlUS 
įvių, estų ir pirmojo P------'
>
Karo rusų emigrantų komiteto 
nariai. Organizuotai atžygiavo

Vajus
Lietuvos Raudo naši s; ti buvusius politinius kali-į 

_ Vokietijoje ir ki-[n^us, ligonius, 
Pasaulinio tuose Europos kraštuose. kus, senelius ir kitus, rė- 

I komiteto’sovietų nekontroliuoja. mimo reikalingus. Reikia, 
muose. darbą pradėjo 1945 atsiminti, kad Raud. Kry-' 

lietuvių skautų gretos, atėjo metų vasara šiuo metu jis žius remia apie 2,000 stu- 
taip pat organizuotai latvių ir sav0‘ skyrįUs turi, kur yra dentų įvairiuose universi- 
estų Skautai su vėliavomis ir didesnis tremtinių skai- lėtuose ir aukštosiose mo- 
uniformomis. Po trumpos lietu- ^ug jQ pagaJbą tremtiniai ky’klose.
vių komiteto pirmininko inži-J 
nieriaus p. J. Augiaus - Augus- "

. tinavičiaus kalbos pakilo J.A.V. - •
Į ir UNRRA-os vėliavos, o gie-; ---■ 
įdant Tautos himną pakilo ir tu VOS 
Lietuvos trispalvė, ją palydėjo

į latvių ir estų vėliavos.
9:30 vai. stovyklos koplyčio

je iškilmingos pamaldos, kurias 
’ atlaikė stovyklos kapelionas 
kun. prof. Steponavičius.

16 vai. stovyklos teatre iškil
mingas aktas. Čia susirinko ne 
tik lietuviškoji visuomenė, bet 
atėjo bendro likimo draugai «yra silpnybes ženklas. 4 11Diktatūrų atžvilgiu tai y- latviu be. estų tautyb.ų žmones. Amerikos iietuvių,

i_____ tL. Po kai du ir sveikinimų, buvo Rand Krv~1](,ra. be abejojimų, taip. Jos 
neišdrįsta parodyti pasau
liui savo pasibaisėtiną tik
rovę, dėl to yra priverstos 
tą tikrovę pridengti melu, į 
ar nuslėpti atsitverdamos 
“geležine uždanga”. Tuo
met joms dar lengviau mo
derninėmis propagandos 
priemonėmis kurti didįjį 
melą. Šiandien tas melas 
yra jau užtvindęs pasaulį. 
Dėl jo gausumo geros va
lios žmonėms darosi troš
ku. Jie su baime žiūri į tai. 
kad tas melas savo verpe
tuose gali pažeisti ir visai 
į iškraipyti aukštus dori- 
nius principus, kuriais di- 

[džiuojasi mūsų laikų civi
lizacija. Matydami, 1 
melas lengvai pasirausia 
po nieko blogo nenujau
čiančiais demokratijos pa- . 
matais, tie žmonės prade- ™>n'£ 
da statytis klausimą, ar 
moderninė civilizacija gali 
ir turi pakęsti savo tarpe 
santvarkas, pagristas me
lu? Katalikų F ” 
Galva, susirūpinęs morali- spaudos darbininku eiles, 
nėmis žmonijos vertybė- ---------------------------------
mis, kurias bolševikinės tis, kas nenori tos ateities 
diktatūros plėtimasis sta- kurti ant pliko materialis
to į rimtą pavojų, jau pa- tinio idealo, pavergiant 
kėlė savo ; _ ‘ __ j
balsą prieš didžiojo melo ^Tikėkime, kad melas, kaip 

jo pavyzdį seks 
brangi yra žmonijos atei-

meninė dalis, kurią išpildė Vii-' 
niaus operos solistas p. K. Či
rentas ir p. Radzevičiūtė taip 
pat iš Vilniaus operos. Be to. 
vietos choras padainavo keletą 
dainų.

Vakare skautų laužas. Stovy- 
k-os Teatre laužo pasižiūrėti 
prigužėjo pilna salė. Ir šį kartą 
skautai publikos neapvylė. Čia 
taip pat matėsi daug svetimtau- 
i..cių.

Ši šešioliktoji praėjo didžiau
siame susikaupime. Pamaldų 
metu atnaujintas pasiaukoji
mas Saldžiausiai Jėzaus Širdžiai 
aktas, kuris buvo visos tautos 
padarytas Kaune 1934 metais. 
Be to .pasirašyti penki memo-

i jaučia, kada atsiduria var- 
ige ir būtinai reikalingi 
skubios paramos.

°*e‘i 1947 metų pradžioje Lie-: v
Raudonasis Kry- Pranesa:. is Amerikos ir 

pradėjo aukų vajų ^ilU kra»tų giminės bei — „,^4.--- savo artimie-
siunčia siuntinius.

i ateina nusi- 
Lietuvos skundimai, siunti

niai gaunami labai netvar
kingai. Iš siuntinių būna 
išimta vertingesnieji daik
tai. Labai daug atsitikimų 
yra. kada siuntinių visiš
kai negauna, nors giminės 
ir pažįstamieji laiškais 
praneša. kad tokie siunti- 
niai išsiųsti. Tai nuolati
nis tremtinių, pakliuvusių

Dovanos Iš Amerikos
Anglų zonoj iš Lubecko 

Kry. praneša:
Z1US, pi cuacjvj aunu vajų
[tarp pačių tremtinių. Tas PazlsĮaK11 - 
vajus pradėtas sausio 6 d. s^ems ----
ir trūko iki vasario 16 d. , Vlsa vie^a 
Vajaus proga. Lietuvos, 

:Raud. Kryžiaus pirminin
kas dr. J. Jasaitis, davęs 

[“Žiburių” bendradarbiui 
pasikalbėjimą. pareiškė: 
Kad ir dosniai remiamas

, Lietu
vos Raud. Kryžius nebepa
jėgia atlikti visų jam sta
tomų uždavinių, kurie to
lydžio didėja ir didėja. . , . .
.Tremtinių vargas pastebi- var?a, apiplėšimas.į
mai auga. Nėra jokios vii- O kaltininkų niekas ne tikį 
jties, kad jis pradėtų mažę- nesuranda, bet niekas ir 
L_- T-.-T _•______ •-__neieško.'Savo laiku Lietu-

C1V1- , . ..„ ,AUI, . randumai 16-tos vasario proga: u j.
KalP 1l Ū.r Tavu! Pilni YTT 9"i1) Šv. Tėvui Pijui XII. 2) Zmo-' 

gaus Teisių Lygai. 3) Tarp. 
Žurnalistų Sąjungai. 4) Krikš-
:—Bažnyčios Sąjungai ir 

5) Eleonorai Rooseveltienei. 
Po šiuo tepasirašė tik moterys 
ir vaikai. Iz. V-čins.____________ i

K: m brangi krikščioniškoji j 
Bažnyčios kultūra, testoja j jos gynėju —. 

------------- ‘ • ■ -*— ••
■ - ’ I

idealo,
autoritetingąi jam žmogaus^ asmenybę.

ti. Būkime pasiruošę dar 
sunkesnių dienų sulaukti. 
Jau priskaičiuojama apie 

[15.000 pašalpos reikalingų 
i tautiečių. Tam reikia daug 
lėšų. Lėšoms padidinti ir 

.patiems tautiečiams la
biau suartinti, kad vienas 

j kitą labiau užjaustų ir ne- 
į laimėje padėtų, skelbia- 
'mas šis piniginis vajus.
Žinodami dabartinius sun
kumus, mes skelbiame šū- 

: “Tautieti, padėk vargs
tančiam tautiečiui”. Nori
me, kad neaukojusio ne
liktų nė vieno lietuvio”.

į aukų rinkimo vajų įsi
traukė Lietuvos Raud. į 
Kryžiaus centras, skyriai, 
įgaliotiniai, moterų komi
tetai. Piniginio vajaus 
darbe talkininkauja Trem
tinių Bendruomenės komi
tetai, visos organizacijos, 
studentai ir moksleiviai. 
Vajaus metu buvo numa
tyta daryti dvi rinkliavos

Tikėkime, kad'politikos priemonė, bus 
visi, kam nuvainikuotas.

1 V. J. Karas.

• 4 »- * '
Ir kuriems galams tamsta

PIPKŲ MAGDĖ
Visa apylinkė žinojo, kad Pip- 

kų Magdė mokinasi muzikos. 
Na. pereitą mėnesį ji užbaigus 
studijas parvažiavo į namus. 
Žingeidi motina duktės muzika 
užprašė dukrelę pasirodyti savo 
prašmatnumu. Anoji tuojau ati- 

! darė piano ir skambina sunkųjį 
■muzikos kūrini... Užtruko... Pa
baigus klausia motinos, kaip pa
tiko?

Motina pakraijiė galva ir sa- 
arba ko:

I — Gražu tai gražu, bet vis no 
ar monika!

Rytojaus dieną Magdė nuėjo 
Ją priėmė vieno 

Paskuti- teatro direktorius ir prašė pasi
jau tvar- rodyti ką jį mokanti. Ji skam* 

Tremti- Dino sudėtingąjį veikalą ir 
nušvinta, baigus sustojo skambinus.

neieško.'Savo laiku Lietu
voje, jei siuntinys ateida-Į 
vo netvarkingas 
dingdavo, visada būdavo' 
surašomi aktai ir kaltiniu-, 
kai surandami. Tuo ta^pu

■čia tokiais atvejais net nė- ieškoti darbo, 
ra kam skųstis, 
niu laiku atėjo 
kingu siuntinių, 
niams net akys 
gavus dovaną iš Amerikos, rektorius žiūrėjo ant .jos ir 
nes tai didelė, didelė pa- įėjo. Tada ji paklausė, ką ii 
galba. Tik tas ir gali ją dė- rinti daryti toliau? 
kingai įvertinti, kas yra Direktorius atsukę- 
nedavalgęs. E. B.1 — Apsiz*-nyį;

Č7*

pa- 
Di
ly- 
tu-

I 
t

bažnyčiose, rinkliavos pra
vedamos pramogų metu, 
susirinkimuose. Visiems, 
kurie paaukos nemažiau 
kaip 100 RM, Raud. Kry-į

i

" ..........." .. 1 — —

Visli Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėję? 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — S1.00 metams.
“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
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GZRDJSTI LIETUVIU \ 
KOLONIJOSE

MIRĖ ELENA ŽEMAI 
TIENĖ Į

\ asario 27 d. mirė Elena Že
maitienė. 47 melų amžiaus, gyv. 
Springfield. Mass. Palaidota iš
kilmingai iš Saldžiausios širdies 
par. bažnyčios šv. Mykolo ka- 
puošė.

Velionės sesuo ii- švogeris 
Juozas Blažoniai, gyv. Lawren- 
c-e. Mass.. nuoširdžiai dėkoja vi
siems ir visoms 1 
gėles, dalyvavimą 
laidotuvėse.

pp. J. Blažoniai 
mišias už velionės 
dienį, kovo 29 d., 
šv. Pranciškaus lietuvių 
bažnyčioje, Bradford St.. 
rence. Mass. Prašo visų pasi
melsti už a. a. Žemaitienės vėlę.

Vasario 16 Minėjimas
BALF skyrius suruošė vasa

rio 16 d. Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą parapijos sa
lėje. Skyriaus pirm. kun. J. Vai
tekūnas. pasakęs įžanginę kai- • 
bą. pakvietė chorą, vad. muz. V. 
Stasevičiaus. sugiedoti Lietuvos 
himną. Turiningą kalbą pasakė 
p. Juozas B. Laučka iš New 
Yorko. BALF reikalų vedėjas. 
Taipgi kalbėjo kun. K. Žvirblis 
(Domininkonas), agronomas T. 
Dambrauskas, nesenai atvykęs 
iš tremties — Vokietijos, prof. 
kun. McGregor t Domininko
nas). Dainininkai pp. Vaičaitis. 
A. Vaitekūnas ir p. Lukšytė, 

šimtas asmenų išlaikė Massa- akompanuojant muz. V. Stase-

už šv. mišias, 
šermenyse ir

užprašė šv. 
vėlę šešta- 
8 vai. rytą.

par. 
Law-

Naujas Lietuvis Advokatas

atlyginti kiekvienai Jūsų gau
siai

Su dėkingumu ir malda
N. Pr. švč. P. Marijos Seserys

PROVIDENCE, R. I

Senas jūrininkas. Peter Peterson, kuris per 40 metų užsiėmė žuvinin
kyste Lake Michigan, pasitraukęs senatvės poilsiui, dirbdina įvairius 
senoviškų laivelių modelius. Vaizde matome modelį Viking II, kurį nau
dojo pirmieji amerikiečiai.

chusetts valstybės teisių kvoti- vičiui. sudainavo [>orą dainelių. Rozukevičius, M. Ruselevičius. nuliūdime velionio žmona Mari-'mulevičius, E. Petronis, J. Ma- 
jona (Skliutaitė) Baranauskie-'tačinskas. E. Pauliukai. Po $3. : 
nė. dvi dukteris ir vienas sūnus.; M. Ulevičienė. L. Baliukonis. 
Laidotuvių direktoriaus parei-i p. s, _ j Karsokas j Pi. 

gas atliko Juozas Mikelionis, 26'gaga j virbašius, K. Tumule- 
. Kinsle. St. vičius, E. Sereičikienė. E. Liubi-

Sv. o. pp. Baranauskų ir Skliutų šei- njen- v SvjWas L Kukaus. 
mom reiškiame gilią užuojautą. kas g AleksandravKius, p. ši.

Ilanskas. V. Levencevičius, T. 
Mūsų kolonijoje serga daug Debeikienė> j Kirmiias, F. Sa. 

lietuvių. Pasimelskime už ser- , ... ~* lasevieius, Ona ?, M. Baliuko-
gančius ir mirusius. EPSN. . _° , mene, Maciams. M. Kureisiene,

[O. Cipronienė.

Po $1.00 — J. Luikey, M. 
Montvilienė, N. A. Sklute, L. E.

tarne vra 'A «

RYTINIU=
VALSTYBIŲ ŽINIOS

c
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AATERBURY, CONN
■S

| Hudson County Tuberculosis 
League sveikatos mokinimo di
rektorė, rodė judamuosius pa
veikslus ir pranešė krutinęs 

jX-Ray. Kovo 25, nuo 9 vai. rytą 
i iki 5 vai. po pietų, ir kovo 26, I
nuo 3 vai. po pietų iki 9 vai. va- 

j kare, Kearny Town Hali bus dy- 
ikai traukiami X-Ray paveikslai 
i žmonių, gyv. Kearny, Arling- 
■ton, Harrison ir East Newark. f
i Lietuviai nepamirškite ir pasi
naudokite šia gera proga.

Po susirinkimo ir paveikslų 
i visi buvo pavaišinti skaniais 
: valgiais.

I

BALF Vajaus Aukos
BALF šalpos vajus oficialiai 

pradėtas prakalbomis, kurios į- 
vyko šv. Juozapo par. svetainė
je kovo 2. Surengė BALF 2 sky-' 
rius. Kalbėjo kun. klebonas Juo-! 
zapas Valantiejus, kun. J. J. Ja-Į 

i kaitis, MIC., Juozas B. Laučka ■ 
iš New York, Kazys Vilniškis iš i 

Į New Haven ir L. N. P. Klūbo i 
pirm .T. Matas. Muzikalei bei 
visai programai vadovavo kom
pozitorius A. J. Aleksis. Aukų i 
surinkta $260.00.

Pp. Tarnas ir Aldona Matai I Alena ir Vincas Baršauskai iš 
$51.00; Federacijos 22 skyrius; Kearny susilaukė sūnelio kovo 
$50.00; komp. A. J. Aleksis —Ij2 vardu Vincas. Taipgi jie tu- 

i $21.00; Dr. Stasys ir Stefanija rj kjtą sūnų Timothy, 6 ir puses 
Sapranai $12.00. Po $10 — Kun. metų amžiaus.
J. J. Valantiejus. Vincas Rama- ■ 

. žas, Petras Jokubauskas, Pet
ras Kevinas, Petras Motiečius. | 
Marcelė Andrikytė. Po $5. — 
Ona Barzdevičienė, Marė For- 
tier, Stasys Senkus. Petras Liu- 
binas. Motiejus Verbyla, Vincas 
Vitkus, Jonas Kvaraciejus, Ma
rijona Stankevičienė, 
na Karinauskienė.
Šauklienė 
Valuckas, 

j Vincas ir
Antanas 
Po $1 —
Monika Šimulynienė, 
nikas, Elžbieta 
Pranas Suopis, 
Antanas Orantas, Jonas Rauga- 
lis.

Vasario 16 Šv. Juozapo bažny
čioje surinkta $1059.64. Skirta 

'po $529.82 BALF ir Tarybos va- pašto ^1^” *L -
jams. Vasaros metu (rugpiūčio liai nUQ vokų siųstį Mįsijų Rlū. 
3) įvyks piknikas Lmden Park buJ adresu.

Marianapolis College 
Thompson, Conn.

Šiuo savo kilniu darbu pagel-

N. J. Sodaliečių Suvažiavimas
Sekmadienį, kovo 16, įvyko 

New Jersey Sodaliečių bendras 
veikimas Šv. Mykolo par. sve
tainėje, Bayonne.

Programą pradėjo kun. Kara- 
levičius malda. Kalbėjo Sodalie
čių centro pirmininkė A. Tuma- 
šienė ir Sodaliečių dvasios va
das kun. S. Šarnas. Vietinis 
klebonas, kun. M. Kemėžis įdo
miai aiškino šv. mišias, ir po to 
parodyta judamieji paveikslai 
šv. mišių, šis dvasiškas suren
gimas buvo labai sėkmingas ir 
naudingas.

Po programos Bayonne Soda- 
lietės priėmė dalyves ir pavai
šino valgiais ir gėrimais. A.E.S.

Kleb. kun. J. Vaitekūnas, pa- §ausi° 5 (prakalbose! $211., 
16 vas. (prakalbose) $266.50;--------- . ALp

50 Lietuvos reikalams. Po toiklabas — $150.00; LRK klubas 
mo" buvo perskaitytos ir priimtos 18100.00, Šv. Jono d-ja $50., 

DLK Gedimino $50.00;
nos $25.00. BALF ižd. E. Čio
čys 1946 metų aukas pridavė — 
$151.50. Viso $1.230.00; iš šių 

i $1.000.00 pasiųsta A. L. Tary
bai ir $210.00 pasiųsta BALF 
Centrui. Pas ižd. liko $20.00.

Rap.

mus. Išlaikiusiųjų
vienas lietuvis — Veto A. Ne-1
viackas. gyv. 46 Lakehill Avė.. už aukas kurių surinkta S266.- Parapijos auka $200.00;

sakęs patriotinę kalbą, dėkojo

Arlington. Mass.
Adv. Veto A. Neviackas

kėši teisių Bostono Universitete rezoliucijos Lietuvos išlaisvini- 
ir užbaigė teisių mokslus Bosto- mo rejka]u
no Kolegijos Teisių mokykloje.| Aukojo sekanti: B. Simanavi- !
Jis yra vedęs. Jo tėvelis p. A. K. čius S20.00: po $10.00 — kun. 
Neviackas, gyv. 7"
Mass.. ir yra real esate ir
draudos bizny j.

Noruood. j Vaitekūnas. A. Marcevičienė. j
— .r ap- g Stražnickas. E. čiočys. J. 

Kruopis. A. Gumauskas. Al. 
Dzekevičius. J. Dzekevičius, A. 
Savickas. J. Rusas. (V. Belko- 
nis aukojo anksčiau, o vėliau 

Brockton, Mass. — šiomis aukojo K. Cironka ir A. Ladi- 
dienomis vagys išsinešė iš p. sius); A. Alukonis $8.00. 
Juozo Ykasalos. 
No. Montello St., 
staigos $1000. kuriuos jis buvo rienė. A. Klimavičius, 
padėjęs į refrigiratorių užperei- 
tos savaitės pabaigoje.

p. Juozas Ykasala šeštadienio 
vakare padėjo tuos pinigus į re
frigiratorių. manydamas, kad 
vagys nesuras. Tačiau išėjo ki
taip. Vagys turi būti matė kur 
p. Ykasala padėjo pinigus ir 
jokio vargo juos išsinešė.

Vagys Pavogė $1000 WORCESTER, MASS.
NASHUA, N. H.

Nuoširdus Dėkui

Magdale- 
Veronika 
— Mikas 
Kuncaitis, 

Pabilioniai, 
Asevičiai.

$4. Po $2
Antanas
Barbora 
ir Agota

Ona Pranskietienė,
Alic-e Jo- 

Matuliunienė, 
Jonas Kairys,

i
Lietuvos Nepriklausomybės Sklute, A. Kasparienė. J. Varaš- 

šventė. Vasario 16 dieną šiais ka. K. Klimkaitis. M. Milienė, M. 
metais. Aušros Vartų parapijo- Jurgelionienė, P. Tumosienė, 
je labai iškilmingai buvo šven- Andruškienė, I. Kriščiunienė, ' 
čiama. Mišios buvo laikomos už M. Cavanaugh, V. Baranauskie- da*"^ ir bus įvairių kitų paren- 

nė. A. Akstinienė, J. Čėsna, V. I^mii BALF šalpos vajaus nau- 
Vieraitis. M. Katinienė, P. Lei- ^ai. VVaterburio lietuviai išgirs ___
kienė, M. Dapšienė. J. Varas-!kenčianči* broli4 lietuvili baisą. t^te misijonieriams. 
kienė. M. Kirmilienė, D. Anuse- atjaus ir gelbės juos darbu ir

Marcelė Andrikis.
Į
I

Prašome visų rinkti vartotus
> ir nukirpus dai-

Šiame mieste darbai gerai
na. Mūsų parapijoje yra nema- 

Įžai veikimo. Balandžio 26 d. Šv. 
i Kazimiero lietuvių par. choras 
! ruošia šokius City Spring St. 
; Nashua. Leidžia tikietais 
Ivanas. Pelnas skiriamas 
'vargonų fondui. Kviečia 
[dalyvauti.
I

ei-Blinker Cafe. §5.00 — Z. Turonis. J. Bu- į
savininko į- bier.ė. p. Deltuvienė. O. Bado- į 

Z. Luk-; 
švs. St. Rusas. D. Barnatavi-1 
čius. A. Martušis. P. Sinkevi-1 
čius. P. Petronis; M. Bonevičie- 
nė $4.00. Po $2.00 — M. Tamo
šauskienė. M. Turonienė. 
Dzekevičienė. O. Švaistienė. 
O. Avižinis. V. Stasevičius. 
Lezinkevičius. J. Žiedelis.

Po $1.00 — D. Romeika.
, Menciūnas. Z. Cilcius. 
donas. St. Vaistis. J. 
čius. V. Bankauskas. 
monis. V. Žukaitis. R. Januse- 
vičius. V. Dzekevičius. A. Kazu- ‘ 
konis. J. Jozukevičius, L. Aviži-1 

■ nienė,
. kienė. A. Marcinonytė
1 bonas. 
nienė. 
čienė.
nienė. P. Petraitienė. 
cinkienė. J. Turonis, 
veckienė. M. Kazlauskas. B. Na- 
livaikienė, M. Savickienė. L. 
Martušis. P. Kuzmickienė, S.

A.
A.
M.

4 do- 
naujų 
visus

be

Socialinis Lietuvių Moterų 
Klubas. \Vorcester. Mass. vado
vaujant veikliajai valdybai mū
sų seselėms tremtinėms, esan
čioms Vokietijoj, sušelpti su
rengė arbatėlę. Ta proga surin
ko $125.13.

Labai nuoširdžiai dėkojame 
pirmininkei p. V. Kielienei. vi
sai Valdybai bei Komisijai pa- 
geibėjusiai šią arbatėlę suruošti.

Stengsimės mes ir mūsų sese- 
t. malda, prašydamos V. Dievą

D. Zavackienė.
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V. 
M. Bag- 
Akulevi- 
J. Ado-

dieną, 
mote-
(kor-

skiria

Lietuvą, ŠŠ Sakramentas buvo 
išstatytas garbinimui nuo 12 
valandos dieną iki 3 vai. po pie
tų. Tame tarpe draugijų grupės 
nuolatos kalbėjo rožančių ir a- 
doravo ŠŠ. Sakramentą. Trečią 
valandą įvyko iškilmingos pa
maldos už Lietuvą ir pasiauko- Čėsna, M. Stelmokienė. E. Dir- 
jimas ŠŠ. širdžiai V. Jėzaus. 
Atskaičius pasiaukojimo aktą, 
čia patAoažnyčioje prie įstatyto 
ŠŠ. Sakramento ant gražiai nu
piešto akto paveikslo pasirašė 
kunigai, kolektoriai, draugijų 
atstovai, miesto mayoras. kon- 
gresmanas ir svečias kalbėto
jas. Dokumentas padėtas prie 
ŠŠ. Širdies altoriaus.

vičienė, Z. Tamulevičienė. M. iauka-
Sviklienė. K. Liberienė. O. Vait
kevičienė. T. Saurusaitienė, P. I KEARNY, N. J.

i

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,
L

Kovo '10 d. įvyko mūsų 
pijos keturių grupių Sodaliečių 
bendras susirinkimas LAPC sa
lėje, 7:30 vai. vak.

Apsvarstyta N. J. ir N. Y. 
suvažiavi-

para-

PROVIDENCE, R. I.

Ketvirtadienį, kovo 27 
8 vai. vakare, parapijos 
rys ruošia “Card Party” 
tarimo vakarėlį). Pelną
nupirkimui gėlių dėl altorių pa
puošimo Velykose. Kviečia vi
sus dalyvauti. Bus puikių dova- 

inų.

Kovo 20 d. įvyko tikrai sek- 
'mingas LDS 65 kuopos kortavi- 
mo vakarėlis. To vakaro šeimi
ninkais buvo vargonininkas p. 
Jonas Tamulionis ir kuopos fi
nansų rašt. Jonas Okulevičius. 
Jiedu
vo.

Tel. Plantations 0753

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

I. .taisymo.

sienė, A. Pigagienė, M. Gvaz- 
dauskienė, M. Butkevičienė, J. 
Balsevičienė, R. Lukošiunienė, 
Karalienė, Liberienė, J. Galčius, 
J. Puodžiūnas, A. Ivaškienė, M.
Švedienė, M. Čirienė, A. Malec- bendras Sodaliečių

A. Kašėtienė. M. Pinkie- mas ir apvainikavimas Švč. Ma- 
Totilienė. A. Volungevi- rijos stovylos. kuris įvyks mūsų 
K. Meškinienė, K. Staku- parapijoj, geg. 18. Dedamos pa- 
E. Atkočienė. O. Jonytie- stangos, kad šis metinis suva- 
Repeika, G. Bagdis, P. žiavimas būtų sėkmingas.

Elizabeth Schaefer, kuri yra

M. Špo-
P. Ur-

P. Zlat-P.
J. Mociunienė. D. Genevi-
P. Taraškienė.

Akulevičienė.

P. Macio-
A. Mar-

K. Dang- i
tikrai gražiai pasidarba-

SPAUDOS VAJUS
Būtinai Užsisakykite ir Platinkite

Amerikos Lietuviu labiausiai skaitoma mėnesini, religini, pat
riotini ir gausiai paveiksluota laikrašti

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ”
LETDŽTA

Lietuvos Pranciškonai
MOUNT ST. FRANCIS GREENE, MAINE

"Varpelyje”
Spa .«■ ir.ami gražūs aprašymai, pavyzdžiai ir trumpi straipsne- 
113: įvairiais klausimais. Talpinamos naujausios žinios iš Kata
liku gyveninio Amerikoje ir kituose kraštuose. Aprašomos Lie
tuvi;; k; nčios komunistų okupuotoje Lietuvoje ir ištrėmime.

“Varpelio”
Kaina metams — $2.00.

gauna kasmet gražu, spalvuota, 
Kalendorių.

naudas "Varpelio” prenumeratas, 
veltui. P'atmtojų pavardės bus

Visi •Varoebo" Skaitytojai
Sieninį

PLATINTOJAI. Surinkę tris 
ketvirta prenumerata gauna 
skelbiamos "Varpelyje."

KIEKVIENOJE AMERIKTOS LIETUVIO ŠEIMOJE 
TESKAMBA LIETUVIŠKAS

“VARPELIS”
Kreipkitės adresu:

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis Greene, Maine
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miesto mayoras J. Sulli- 
kongresmanas H. Dono- 
adv. A. Milleris, klebonas 
K. A. Vasys ir kun. J. Jut-

Po pamaldų saiėje įvyko pra
kalbos ir muzikalė programa. 
Kalbėjo svečias Dr. J. Kazlaus
kas.
van, 
hue, 
kun.
kevičius. Dalyvavo militarinėje 
parodoje mūsų Veteranų Pos-, 
tas. Muzikalir.ei programai va
dovavo varg. V. Burdulis.

Tąja proga buvo renkamos 
išlaisvinimui, 

ir pasiųsta į

kienė, 
nė. L. 
čienė.
nienė, 
nė, P.
Kudzma. A. Volungis. O. Men- 
činskas. O. Miller, J. Rukšnaitis.Į 
K. Džiaugis. Švitojienė. P. Pro-' 
slauskienė, Kraunelis. Maščins- 
kienė, A. Galčius, P. Mačionis,! 
V. Keršis. Kundrotienė. M. Jan
kauskas. A. Kuilanskas, Pranė 
Banionytė.

Naujas Skyrius
Kovo 2 d., po parapijos vaka

rienės. klebono kun. M. Cibuls
kio iniciatyva ir svečių kalbėto
jų. būtent. Dr. B. Kazlausko, p. 
Daugirdo ir kun. Dr. J. Vaško.
MIC.. pasidarbavimu suorgani- aukos Lietuvos 
zuotas BALF 129 skyrius. lAukų surinkta

Skyriaus valdybą sudaro šie: centrą $588.79. Stambesnes au- 
ipirm. varg. Jonas Tamulionis; kas aukojo sekantieji: 
rašt. Marijona Veličkienė, adv. j Federacijos 33 sk. pirmiau su- 
Leonardo Veličkos žmona: ižd. .rinko $112.40; Šv. Šeimynėlės 
Teklė Mitchell’ienė. Turime ne- draugija — $25.00. Po $10.00— f

Kun. K. A. Vasys, Liudvikas 
Sviklas. M. Burokienė. V. Kaz

lauskas. S. Ščiglinskas, A. Ka- 
liunas, P. Aikšnoras, L. Volun- 

Įgis. P. Vaškelevičius. B. Tamu
levičius, J. Ivaška, P. Lapins
kas, J. Keršis. E. Sapkiūtė, M. 
Nedzveckas. J. Stoškus. G. Ši
lalė. P. Kosulis. J. Kosulis. LDS 

]108 kp., A.
Kureiša, K. 

i Jankauskas, 
i J. Glavickas,

Po $5.00 — S. VVackell, J. Au- 
gustinavičius, O. Čiutinskienė, 
Čepulis. S. Tamošaitis, E. Ta-

mažai narių ir tikimės jų gauti 
daugiau. Iš Centro gavome dau- 

Igiau informacijų. Visi 
j pasižadėjo darbuotis 
j darbe.

Mūsų klebonas kun. 
Cibulskis labai daug ' 
ragina kitus veikti dėl Lietuvos 
išlaisvinimo ir lietuvių tremti
nių šelpimo.

ir visos 
šalpos

Dr. M. 
veikia ir

Bara-
22 d.

par.

Kovo 18 d. mirė Jonas 
nauskas. Palaidotas kovo 

j iš Šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčios šv. Kryžiaus (parapi

jos) kapuose. Liko dideliame

I

Tamulevičius, K. 
ir T. Mažeikai, P. 
K. Kaminskienė.

J. Struckus.

!

LEKCIJOS
IR

EVANGELIJOS
Skaitomos visų metų Viešpaties 

Dienomis, Šventadieniais 
ir Šiokiadieniais. 
Tekstas imtas iš 
Arkivyskupo

Juozapo Skvirecko
Šv. Rašto vertimo 

Šią be galo naudingą knygą 
savo lėšomis išleido

Kun. Juozapas J. Valantieji!s.
Visas tekstas kirčiuotas. 
Visos knygos sukrautos 
“Darbininko” knygyne. 

Knyga stipriai įrišta.
Kaina $3.00.

Užsakymus su čekiais ar money 
orderiais siųskite:
“Darbininkas”
366 W. Broaduay,

So. Boston 27, Mass.

Howard L. Ely, Philadelphijos policijos virši
la, yra vienas iš policininkų viršininkų, kuris ne 
tik gerai žino policijos viršininko pareigas, bet 
taip pat laisvą laiką sunaudoja populiarių melio- 
dijų skambinimui.



Antradienis, Kovo 25 d., 1947

(VIETINES ŽINIOS
kai nuoširdžiai dėkoja savo šei
mai — sūnui Juozui, dukteriai 
Birutei ir Ednai Sadonytei ir 
taipgi ponioms — Markelionie- 

Inei, Genevičienei, Strimaitienei 
(Puraitė), penkis mėnesius sun- Janiūnienei, Jomantienei, Plėve- 
kiai pasirgus, 62 metų. gyv. 307 kienei, Sidlevičienei, Lisell, Šim- 
Bolton St. Paėjo Runčkų parai kienei, Geležinienei, Grinkaitie-’ 
pijos. Amerikoje pragyveno per nei, Nanartavičienei, Lizzy Mel- 
30 metų. Paliko vyrą Igną, du vidas, Lucy Pipiora, Markavi- 
sūnu, dukterį ir seserį. Tapo pa-pienei. Agnės Burke už suruoši- 
laidota iš 'Šv. Petro parapijos mą “party”,-sveikinimus, linkė- 
bažnyčios, kovo 24 d., 9 v. r.,' 
Naujos Kalvarijos kapuose.

ŽINUTFS
Kovo 21 d., miesto ligoninėje, 

mirė Skolastika Kudrevičienė

-i. ■
- . Ijimus. dovanas ir dalyvavimą • 

tame parengime.

7

Kovo 22 d., staiga mirė Jonas 
Misiukevičius, savo namuose. 
13414 W. 6th St., 63 metų am
žiaus. Laidojamas kovo 25 d.. 9 
v. r., iš Šv. Petro parapijos baž
nyčios Naujos Kalvarijos ka
puose.

Sveiksta
p. Silvestras Zavadskas. Sil- 

ver Cafe. So. Boston, savinin
kas, po operacijos, kuri buvo 
sėkminga. Allerton ligoninėje, 
baigia pasveikti ir tikisi šią sa
vaitę sugrįžti į namus.

‘ Tremtiniai linksminasi. — Lietuvių stovy Mos gy
ventojai, kaip, ir kiti žmonės, ne visuomet skundžiasi 

j ir liūdi: kai kada bent atvirame ore pasilinksmina, pa- 
šoka, pažaidžia ir nusiramina. Čia matyt, kali) stovyk- 

ilos kieme, tautiniais rūbais apsirengusios merginos šo
ka ratelį. Jiems reikalingas maistas, vaistai, drabužiai, 
avalynė ir kiti daiktai. Siųskite savo aukas BALF’ui s 
šiuo adresu: United Lithuanian Relief Fund of Ameri- 
ca, 19 West 44th St., New York 18, N. Y.

■ ■ ’ — ■ I

i

Pagerbė Sakatauskus
Šiomis dienomis pp. Juozas ir į 

Petronėlė Sakatauskai persikė
lė j kitą savo namą. 850 East 
Broadway, So. Boston, gyventi. 
Šia proga jų šeima ir artimieji 
suruošė “Surprise Party” pp. 
Sakatauskus pagerbti.

Juozas ir Petronėlė Sakataus-

DAKTARAI

Susilaukė Pirmagimės
Kovo 22 d.. Jonas ir Estera 

(Leščinskaitė) Jakimavičiai su
silaukė pirmagimės dukrelės. 
Jonas yra Bostono miesto poli
cijos narys, priskirtas prie Sta- 
tion 15. Charlestowne. Jo ma
mytė Ona Jakimavičienė yra 
žymi veikėja bažnytinių drau
gijų tarpe. Vienas iš jo penkių 
brolių yra kunigas, jėzuitas, o 
sesuo slaugė. Sveikiname!

PAIEŠKOMI ASMENYS
i BAKŠYS,
’ Šilinskų km.. Šimkaičių valšč., 
i Raseinių apskr.

BARANAUSKAS, Jonas — 
apie 27-29 m. amžiaus. Lietu-

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Lankėsi

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

KIŠKIS, Julius — apie 28-30 ’ 
m. amžiaus. Iviięs iš Laibiškių ’ 
km., Ukmergės apskr. Išvažia
vo iš Lietuvos 1938-39 m.

KRGK0NI3, Antimas, apie ( 
60 m. amžiaus.

KROKONIEN6, \ eromka 
(buv. Tiškaittė) — į Ameriką 
atvažiavo prieš Pirmąjį Pasau
lini Karą.

LAZDAUSKAl, Kazimieras 
ir Motiejus — kilę iš Raseinių 
apskr. Aukštašiynų km.

LIUDGIN, Moše — Išvyko iš 
Raseinių miesto rūgs. - spalių 
mėn. 1939 m.

LUKŠAITIS-. Karolis — 70 m. 
.amžiaus. Gyvenęs Milvaukee 
Wisc. 1900-01, metais išvažiavo 
iš Vilkaviškio.

MARCINKUS, Kazimieras — 
Išvyko prieš 20 m. Kiięs iš Ža
garės km., gyveną Kanadoj.

MENKELIŪNAS, Jonas —, 
Raseinių apskr.. Šimkaičių vai- • 
ščiaus, Patalupo km.

NOVICKIS, elementas — gi-1 
rnė Kiviltos, Šiaulių apskr.; 
Prieš Pirmąjį Pasaulinį Karą 
išvažiavo į Ameriką. Klemen-' 
tas jau miręs, bet paliko našlę 
ir 18-20 m. dukterį.

PETKEVIČIUS, Antanas — 
iš Šiaulių - Šakėnų, Slabada 
km.

PETKEVIČIUS. Stasys — iš 
Šiaulių - Šakėnų. Slabada km.

PILIPONYTĖ. Liucija — 
PILIPONYTĖ. Bronė — Abi 

Amerikos pilietės. Liucija grį-

i

at-
m.

Antanas — Gimė voj gyveno Pcteronių km., 
važiavo į Ameriką 1937-38

. ir gyveno Brooklyne. 
j BALTRUŠIŪNAS, Jonas
Gimęs Pasvalio km.. Pasvalio i

•. valšč.. Biržų apskr., apie 50 m. 
amžiaus.

BUTAUTAS. Vladas.
Susilaukė Dukrelės

Penktadienį, kovo 21 d. adv. 
Jonas ir p. Cecilija (Karbaus- 
kaitė) Grigaliai. gyv. 52 G St.. j 
So. Bostone, susilaukė pirma-, 
gimės dukrelės. Motina ir auk- j 
relė randasi Carney ligoninėje. į

Adv. Jonas J. Grigaius yra;
Metropolitan District Komisi- Ustukių km., 
jos narvs. turįs ofisus Eostone Biržų apskr. Apie 56 m.

i ------------------- --- ---------- * ■ir savo namuose.
Sveikiname adv. Joną ir ponią 

Grigaius ir linkime 
patriotingą lietuvaitę!

gy-

į

Pereitą savaitę lankėsi Nor- 
’vvoodietės: Agota Kurienė, P. 
Naujokaitienė ir M. Bartulienė. 

iP-nia M. Bartulienė atnaujino 
; “Darbininką” metams, o p. Ku
rienė nupirko knygų ir kalen- 

idoriaus fondan aukojo SI.00. 
i i i Padėka

Lietuvs Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys:

SABALIAUSKIENĖ, Scanis- lų - Rūdos vai., Marijampolės 
ap.

ŽUKAUSKIENĖ - Šiaudku- 
llienė (Bundzaitė), Ona. iš Šiau- 
: lių apskr.
, Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti 

CONSULATE GENERAL
OF LITHUAN1A

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

(Bus daugiau)

lava, iš Kauno.
STANKŪNIENĖ - Jucevičai- 

tė, Aleksandra, iš Kražių vai., 
. ir vyras Stanislovas Stankūnas, 
gyv. Homestead, Pa.

STAŠAITIS, Jonas ir Kazys, 
iš Raseinių ap.

S VAR AVICIUS. (Svaravi-! 

čiai), giminės Marijos Gedgau
daitės - Sausaravienės, iš Že- 
maltuos.

į SVIOKLA. Kazimieras, ir Sil- _
yestras, ir Svioklaitė! Elzbieta, 
iš Balstogės vai., Gardino ap., 
gyv. Brockton ir Montello, 
Mass.

SVIOKLA, Motiejus, iš Bals
togės vai., Gardino ap., gyv. 
Lawrence, Mass.

ŠAKMANAS, Klemensas, iš 
Joniškio vai.. Šiaulių ap.

ŠIAUDKULIENĖ 
kienė I Bundžaitė), 
Šiaulių apskr.

TRAINAVIČIENĖ 
laite?), Antolka, iš
vai., Gardino ap., gyv., Nashua, 
N. H.

i VAITKUS. Jonas, iš Šakių 
i aP-> gyv- Worcester, Mass.

VILČINSKAS, Juozas, vedęs 
Stasę Žigantaitę.

VIZBARAS, uošvis
ko.

ZVINKLEVICIUS 
vičiai). iš Žemaitijos,

- Žukaus-
Ona. iš

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

WOLLASTON, MASS.
PARSIDUODA grocernė.

Krautuvė randasi labai ge
roje vietoje tirštai apgy
venta. Švari gatvė. Krau
tuvė su visais įtaisymais. 
Jeigu per sava'tę $900 iki 
1000 dolerių. Kreipkitės 
pas VVm. Amsie, 30 Car- 
ruth St., Dorchester. Tel. 
jGENiva 3719. (i-p)

(Sviok-
Balstogės

PARSIDUODA FURNIČIAI
Dvejų ruimų ir virtuvės forni- 

čiai parsiduoda tuoj pat. Galima 
apžiūrėti nuo 4 iki 9 vai. vaka
ro. o nedėliomis visą dieną.

K. tVALOCK.
I

Šumaus-
1 Dyer Avė., tarpe F ir 

Athens Sts. — ant antro flioro 
South Bostone.

Anglu Kalbai Išmokti 
Be Mokytojo

(Zvinkle- 
giminės 

Marijos Gedgaudaitės - Saus- 
dra vienos.

ŽEMAITIS, Antanas, iš Kaz-

BUTAUTIENĖ, Veronika, iš 
Ukmergės apskr. Taujėnų mie
sto.

CEGELYTĖ, Marija 
venusi Chicagoje.

CVIKLIENĖ, Elena — Kilusi 
Pasvalio valšč.. ■ 

amž.
DAUKŠAITĖ, Marta — Kilu

si iš Plungės. Dabar gyvena 
išauklėti Chicagoje.

DNEPROVVSKY, Eugenia — 
Apie 15 m. gyvena New Yorke. 
dirba grožio salione. Broadway, 
Brooklyn.

EVANOWSKI. John — pas
kiausia gyveno Columbus. O. 
Baigė L'kmergės vals. Gimnazi
ją Lietuvoje. Atvyko pas mo- 

, tiną į Ameriką 1931 m.
! GAVELIENĖ. Teofilė — Ki
lusi iš Alytaus apskr.. Mirosla
vo valšč., Mociškenų km.

Boston, Mass. — Penktadienį. ( HARTUNGA. Jonas — Gimė 
kovo 21 d., prieš pietus ki!o;Manino kaime, Tauragės apskr. 
gaisras North End name, kam-; Išvyko į Ameriką 1912 m. Pra- 
pas Hanover ir Union Sts. Ug- ■ džioje gyveno Chicagoj. vėliau 
nis taip greit apėmė keturių i persikėlė į Bostoną.
aukštų namą, kad visi dirbusie-i KARINAUSKAS, Feliksas— 
ji siuvykloje ir kitose įstaigose Į Gyvena Amerikoje nuo Pirmo- 
nesuspėjo pabėgti. ' jo Pasaulinio Karo ir išvyko iš

Septyni asmenys pavojingai i Lietuvos iš Ruškeiių kaimo, 
apdegė, iš kurių jau du mirė.' KARINAUSKAS, Juozas. 
Kiti tebėra mirties pavojuje. i KAZLAUSKIENĖ. Renė 

Vedamas gaisro priežasties j (buv. Daukšaitė). Gimusi Plun- 
tyrinėjimas. Įgėj, dabar gyvena Chicagoje.

Lietuvos Dukterų po globa 
Motinos Švč. draugija suruošė 

■arbatėlę parapijos naudai. Liko 
į virš $100.00 pelno. Tuo parengi
mu daugiausia rūpinosi p-nia 
Stela Averkienė. o narės nuošir
džiai parėmė gausiai suaukoaa- 
mos dovanų.

Todėl draugija reiškia viešą1 
padėką p. Stelai Averkienei ir 
toms narėms, kurios prisidėjo 
savo aukomis.

Draugi jos Valdyba.1 
i

I Pristatome Alų ir Toniką
Į Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir ff 
i toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems » 
[ ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

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

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.
-3

I

A, J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE & 

INSURANCE
414 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. So. Boston 09483

!

I
I

I
i 
!

I

Lankėsi
Pirmadienį, kovo 24 d. lankė

si ‘^Darbininke” kun. J. S. 
Švagždys, Brocktono lietuvių 
par. klebonas ir buvęs ilgametis 
LDS Centro pirmininkas.

I
I Z

7 North End Gaisro Aukos

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury. Mass.
Tel. Parkway 1233-W i

i

Draugijų Valdybų Adresai

Albertas — Ki- 
Šakių vai. 
Jonas — 
Konstancija — 
Iii.

I

1
I

Norintiems angliškai pagal
gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS.
dingi pasikalbėjimai: keliaujant
traukiniu, pas gydytoją, pas 

i siuvėją, krautuvėje ir panašiai.
Knyga turi 174 puslapius, stip- 

jriu viršeliu. Knygos kaina tik 
j$2.00. Užsakymus siųskite: — 

DARBININKAS,
366 W. Broad.wav, 

So. Boston 27. Mass.

žo į Ameriką 1941 m. ir Bronė 
apie keturiais metais pirmiau. 

SEDAITIS.
lęs iš Žurų km..

STAČIOKAS. 
STAČIOKAS, 

gyvena Chicago, 
ŠIMKUS, Sofija (buv. Petrai

tytė). Gimusi Tauragėj. Dabar 
gyvena Chicagoje.

ŠIMKUS, Jonas.
VENCKIENĖ, Teofilė, iš

Joje yra nau- Šaukėnų vai.. Šiaulių ap.
ŠIMKUTĖ. Veronika — Gim. 

šilišninkų km.. Šimkaičių vai., 
, Raseinių apskr.

Prašomi atsiliepti:—
Lithuanian American 
Information Center — 

233 Broaduay, New York 7, 
New York.

Raminančioji jo
liluma palengvina kankynę

STRĖNŲ GĖLOS
• Prisidėk pri*> milionų tų. ku
prisiekauja Johnson's NUGAI? • ; 
KLASTERIU—pagamintu taip, kad 
greit palengvintų nugaros sk i 
mtM*. r>aktar’j -r r
žmonių įrodo, kad jis patarnauja.

• Vartojant šj plasterį. tai lyg 
naudoti kaitinamąją paduškaitę pa
čiam#* jūsų darb#1. Švelnūs vaistai 
sužadina kraujo aplmktaką. ŠIL
DO jums nugarą, atliuosuoja ska i- 
smą ir sustingimą. Jis švarus. Jo 
jėga tęsiasi kelias dienas.

• Johnson's NUGAROS PLASTE- 
RIS saugo nuo užsišaldymo. Pasti
prina raumenis, duoda atramos pa
čioj skaudamoj vietoj. J j gamina 
Johnson & Johnson — vardas, ku
ris reiškė kokybę per 50 metų. Vi
sose vaistinėse.

So. Boston Fumiture Co
Matrasai naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš .nksto

Jūsų kreditas ger is.
Pristatymas skubvs.

I

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

i

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

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
PO GLOBA MOTINOS SV0.

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

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

8 \Vinficld St.. So. Boston. Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. 6th St., So. Boston. Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cūnienė.
29 Gould St.. W. Roxbury. Mass.

Tel. Parkway — 1864-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

177 VVest 7th St.. So. Boston. Mass.
Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

11 Springer Si., So. Boston. Mass.
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė.

110 H St.. So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas ’

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininke.

I ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖ.S 
DRAUGIJOS VALDYBA

i
Pirmininkas — Juozas švagždys, 

601 6th St.. So. Boston. Mass.
Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis, 

702 E. 5th St.. So. Boston. Mass.
' Prot. Rašt. — Jonas Glineckis.

5 Thomas Pk.. So. Boston. Mass.
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška.

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 
Iždininkas—Stasys K. Griganavičius.

i 699 E. Seventh St.. S. Boston. Mass 
Maršalka — Jonas Zaikis.

787 E. Broad\vay. So. Boston. Mass.

čią sekmadienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj.
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

Žį Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
l SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

258 We$t Broadway,

IIt

WB«SSSSS3___ _______________________ _________________ ___

\ Geriausias Pasirinkimas
Įvairiu degtinių, likerių alaus ir vyno. j 

i

s Pristatome alų ir degtinę i namus. I

£
t§iSouth Boston, Mass.

Pagamina geruy lietuviškus pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda- § 

giai patarnauja.

I
*
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Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubčnas, savininkas

323 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Tol. ŠOU 9772

ATIDAROME
Pavasarinio Sezono

KAILINIŲ
Jackets, Capes ir Salikų Išpardavimą

Mūsų kainos yra labai priei
namos ir mūsų kostumeriai 
rekomenduoja pas mus pirk
ti, už tai. kad mes parduoda
me puikios kokybės kailinius, 
stipriai ir gerai pasiūtus. Visi 
kailiniai yra pasiūti mūsų pa
čių siuvykloje; jie yra taipgi 
čia taisomi ir jjermodeliuoja- 
mi. Ateikite ir patys tai įsiti
kinsite.

Užtikrinu, kad aš duosiu 
Jums .geriausį patarnavimą, 
pirmos rūšies kailinius ir ga
rantuotą jų pasiuvimą.

TAISOME ir 
Permodeliuojame 
(Žema vasarinė kaina)

380’/2 West Broaduay,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

ANTANAS MEIZIS

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK®

Lietuvių Graborius-Bafsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

Padėkite Kailinius 
| STORAGE Kaina - 2% 

(Minimum kaina $3.00)

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Man. 

Joseph W.Ca$per 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ 
Koplyčia šermenims Dvkal 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

E

Telefonuokite — LIBERTY 8393 ir aš tuojau 
pas Jus atvažiuosiu.

RELIABLE FUR CO. INC., 
59 Temple Place Boston, Mass. 

5-tam aukšte.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
G ra bočiai ir Balsamuotojai.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia Šermenim* Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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Laisves Varpai
Užgaus varpai Lietuvos laisvės, 
Skambės jų širdys, oi skambės.
Sukvies mūs brolius iš nelaisvės. 
Nuo žingsnių žemė sudrebės.

Paržengs, sugrįš, pulkų pulkai. 
Per vieškelius, per kalnus...
Parves keliai, parves takai — 
Sukvies varpai taip švelnūs...

Iškils trispalvė bokštų bokštuos, 
Vaivorykštėms ji sužydės.
Skrajos Vytis mūs plačioms aikštėms, 
Karžygių gretos sudundės.

Švytės šalmai, sutrenks būgnai. 
Valio! Valio! Mes šauksim.
Skambės varpai, paplvs himnai, 
Procesijomis trauksim.

Ir nešim šūkius iškilmingus, 
šventovės laimins mūs žygius.
Pagerbsim tuos kapus garbingus, 
Apklosim laurais didvyrius.

Kalnai prašneks, sielas uždegs; 
Pirmyn! Prie idealų!
Varpai lydės. “Valio!” skambės: 
Girdės mus už Uralu.

Girdės mūs dainą, jaus mūs dvasią; 
Arai nutukę mūs krauju.
Iškelsim kardo jėgą drąsią;
Rubežium juosimės nauju.

Vyčių Vyčiai užims gretas, 
Ateitininkai Kristaus.
Lietuva bus nauja, šventa, 
šaukta varpu psalmistu.

7. III. 47.

Krunąs pavasarį. Laike karo buvo subombarduoti kai kurie jo pastatai ir sugriauti tiltai. Niekas nesirūpina jų atstatymu, nes 
negi azijatams rūpės Lietuvos pažanga ir grožis...i I jkų, dramų ir kitokių vei

kalų. Bot nuo senų senovės 
j tie mūsų knygų žmonės 
į buvo ir lietuviškojo susi-

Marija Aukštaitė.

Lietuviškos Knygos Metai

GRAŽIOS IR VERTINGOS ! Kiekvienas šią knygą perskai- 
IfkiVrA** itęs bus S'lia* sujaudintas. Cra-
nfllUvJ žiai išleista, su daugybe pa-

veikslų. Amerikos lietuviams 
Darbininkas* Tamstai Apsireiškimai Liurde taip pati-

me — grįžti į laisvą, nepri- ir raštą, uždeda priedermę 
klausomą savo tėvų žemę, tiems, kuriems laisvė ne- 

1547 metais Lietuva bu- atimta. Uždeda jiems prie- 
........... ...............______  vo didelė valstybė. Per dermę atsiminti pirmąją 
pratimo, lietuviškosios tei- šimtmečių eigą lietuvių lietuvišką knygą, tą kerti- 
jsės ir laisvės žadintojai bei tauta išgyveno daug mar- nį akmenį mūsų žemės kul- 
1 pranašai.

Todėl mūsų raštų istori
ja yra ne tik grožio veika
lų atžymėjimas, bet sykiu 
ir lietuviško tautinio bei 
valstybinio pilnėjimo, tik
ro tautos kūno ir kraujo, 
bei jos sielos kilimo doku
mentas.

Šį kelią lietuviškoji kny
ga pasirinko pačioje savo 
jaunumėje, vos žengus iš 
'lopšio, ir jo laikės ligi pas
kutinių dienų.

Nors ilgai ieškotume, 
vargiai ar berastume daug 
tokių stiprių ir gilių pat- 

' riotizmo žodžių, kokius 
!dar šešioliktame amžiuje 
yra taręs kanauninkas M. 
Daukša, kada jis kalbėjo 
apie tėvų žemę, papročius 
ir kalbą. “Ne žemės derlu
mu, ne drabužių įvairumu 
— rašė jisai, — ne šalies 
gražumu, ne miestų ir pi
lių tvirtumu gyvuoja tau-

tūroje ir sąmonėje.
Šie metai yra lietuviško

sios knygos metai. Draugi
jos, organizacijos, susi-

i

---------------------------------------------------------- t -------------------------------------- . J7O.L1”

i siūlo pasirinkti šių gerų ko, kad jie jau baigia išpirkti
knygų ir knygelių: trečią laidą. Kaina $3.50.gų atsitikimų. Jos galybė 

silpo, kol visas kraštas pa
teko į vergiją. Bet ir liūd
nais mūsų istorijos laikais 
tauta nepasidavė amžių ir 
priešo dūžiams, stiprėjo 
savo sieloj ir savo tautinėj 
sąmonėj.

’ Nuo pirmosios knygos 
laikų žili mūsų tautos se
niai statė anas puikias 
mūsų šalies bažnyčias, ko
plytėles ir kryžius pakelė
se,—džiaugsmą praeivio a- 
kiai ir sielai, drauge ir 
tvirtą liudijimą apie mūsų 
žemės ir žmonių kūrybinį 
bei tautini stiprumą ir sa
varankiškumą.

Mūsų protėviai mums iš- jai jokios aukos ir pasi
laikė dainų lobį ir pasakas, šventimo;
rūpinosi mokyklomis, per viškąją sąmonę savyje ir tarnai išdėstytais keturių Parašė 
sieną iš Prūsų nešė drau- kituose; tą pačią knygą ir amžių istorijoje, mes ten prancūzų kalbos 
ūžiamąsias knygas, išau- spaudą daryti galybės gin- randame grožio, tautos są- banauskaitė. Išleido kun. Pr. M. 
gino poetų, mokslo ir vals- klu, keliant mūsų tėvų že- monėjU.o ir kovos paliki- Juras, 1945 m. 424 pusi, 
tybės vyrų, menininkų ir mės teises į laisvę ir nepri- mą bei liudijimą.
architektų, kol šalis sužy- klausomybę, visam pašau- Sykiu tas amžių balsas 
do tuo gražiausiu žiedu, liui skelbiant brangiausią šaukia mums, kad mes, lie- 
mūsų raštuose atvejų at- mūsų tautos turtą ir teisę, tuvių žemės vaikai, ištesė- 
vejais pabrėžta brangeny- ;kad ji turi būti lygi ir gar- tume savo pareigą jos kul- 

nepriklauso- binga laisvų valstybių šei- tūros grožinio kilimo, tau- 
ma, šviesia ir kūrybinga moję. tinės sąmonės ir valstybi-
Lietuva. Galop toji pirmosios mū- nės kovos žygyje.

Šiandien Lietuvoje nėra sų knygos sukaktis tegul Ir tas balsas, šaukiantis 
laisvė, kurią lietuviai, kaip būna akstinas atmerkti a- iš mūsų žemės raštų ir iš 

Duonelaičio, sako Simanas Daukantas, kis ties ta liūdna tikrove,
Šatrijos “

Švč. P. Marijos Apsireiški
mai Liurde 

įrinkimai, kiekvienas lietu- parašė vysk. Petras Būčys, M. 
vis, kur jis bebūtų, tegul Į J q “Darbininko” leidinys 
atžymi tą brangią sukaktį.'1943 m 510 pusL 

j Atžymėti galima ją or-1 DauS kas girdėjo apie Liurdą 
ganizuotai, per parengi
mus, per tai progai rengia
mas iškilmes ir šventes. 

! Lygiai tą priedermę kiek
vienas gali ištesėti ir indi
vidualiai.

Geriausias šios sukak
ties atžymėjimas — eiti 
tradiciniu lietuviškos kny
gos keliu: remti Lietuvos 
laisvės kovą, nesigailėti

ir jame įvykstančius stebuklus, 
bet nevisi žino tų nepaprastų į- 
vykių istoriją. Pasižymėjęs ti
kėjimo klausimuose mokslinin
kas vysk. Būčys rašo apie tai 
nepaprastai įdomiai ir aiškiai.

Ištisy Metų Šventųjų 
Gyvenimai

Savo lėšomis išleido kun. P. M. 
’ Juras, 1945 m., arti 1000 pusi.

I Tai trumpi, kilnūs pasiskai
tymai kiekvienai dienai. Tikrų 
didvyrių — vyrų ir moterų — 
pavyzdžiai šviečia mums šim
tais vardų. Argi neįdomu susi
pažinti su šventaisiais mūsų 
bendravardžiais ir kitais globė
jais? Ši knyga ,tai įvykių ir as
menybių enciklopedija (žiny
nas). Daug paveikslų, patogus 
formatas, stiprūs viršeliai. Kai
na

vo lietuviškosios kalbos, 
arba net ją išguja iš tų pa
čių lietuvių išlaikomų mo
kyklų.

Sustodami ties mūsų 
stiprinti lietu- raštų paminklais ,nenyks-

$4.00.

Kristaus Sekimas
Tomas Kempietis. Iš 

vertė 0. La-

Imkit Toji sukaktis lietuvių
— to- tautai juo brangesnė ir 

ji atžymi 
pirmasis ne tik kultūrinį, mokslinį 

autorius — Mar- ar religinį tautos tarpsnį, 
bet lygiai nušviečia ir tą 
tautos sąmoningumo bei 
laisvės kovos kelią, su ku- bet labiau išlaikymu ir 
riuo yra neatskiriamai su- vartojimu savo kalbos, ku
si jus lietuviškoji^ knyga rį didina ir išlaiko bendru- 
nuo pat pirmųjų žingsnių. mą santaiką ir brolišką bė — laisva, 

Per keturis šimtus metų meilę”.
lietuvių raštuose iškilo Tasai tautos sąmonę, jos 
daug didelių asmenybių, teisę, jos grožį ir garbę ke- 

au- Tų raštų lapus puošia toki liantis balsas nenutilo 
stambūs vardai kaip pir- skambėjęs 

su- masis mūsų poetas Duone- Valančiaus. Šatrijos Ra- “nėr vis mylėjo ir godojo, su kuria lietuviškam raš- 
Simanas _ Daukan- ganos, V. Kudirkos, Vaiž- už kurią viso pasaulio auk- tui ir lietuviškajai sąmo- 

susidurti šioje

“Broliai, seserys! 
mane ir skaitykit,” 
kiais tai žodžiais kreipėsi reikšmingesnė: 
prieš 400 metų 
lietuvių 
tynas Mažvydas.

Jo knyga. Katekizmas, 
pasirodė 1547 metais Ka
raliaučiuje. ir ji buvo skir
ta “broliams ir seserims 
lietuviams ir žemaičiams.” 
Ir pats pirmutinio lietu
viško spausdinio parūpin- 
tojas buvo žemaitis, at
kakęs į Prūsų kraštą na 
jo mokslo ieškoti.•z

Pirmosios knygos 
kaktis kiekvienai tautai y- laitis. 
ra didelis ir brangus įvy- tas , vyskupas Baranaus- ganto, J. Biliūno, J. Aisčio so nebūtų ėmę”. Ten nėra nei reikia 
kis. kuris reiškia, 
krašto žmonėms 
plūstelėjo gausesne vers
me. kad buvo duotas nau-į 
jas ir stiprus akstinas kul-! 
tūriniam bei meniniam j
tautos kilimui. |

kad to kas, Maironis, Žemaitė, ir kitų mūsų knygos žmo- nei laisvo žodžio, nei lais- šalyje, Amerikoje, kur lie- 
šviesa Jurgis Baltrušaitis, Vydū- nių sieloj bei veikaluose, vos knygos, nei laisvų

nas, Vincas Krėvė ir Ber- lygiai kain jie nenutilsta žmonių, 
nardas Brazdžionis. šiandien šaukęs lietuvio Toji žiauri ir kruvina

Jie lietuvių tautai davė partizano kovoje arba mū- vergija, kuri ištiko Lietu-
gražių. nežūstančių kuri- sų brolio tremtinio ilgesy- vos žemę ir kuri ten už-'skursti, ir kur esama tokių į
nių — eilių, poemų, apysa- je ir didžiausiame troški- gniaužė laisvą žodį, mintį tautiečių, kurie gėdisi sa-f
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tuviškoji knyga yra už
miršta našlaitė, kur mūsų 
laikraščiai nesusilaukia 
deramos paramos ir turi

į Jau keli šimtai metų, kai pa
našiausia į N. Testamentą kny
ga laikomas tylaus vienuolio 
parašytas KRISTAUS SEKI
MAS. Gal būt nėra jam lygaus 
vadovo savo minčių svarumu, 
savo kilnumu, žmogaus sielos 
pažinimu. Viso pasaulio žino
mesnėse kalbose jis skaitomas, 
apmąstomas ir platinamas. Šia 

pačios tautos sielos gel- knyga domisi kartais net neti- 
mių, primena: toji pareiga(kintieji. Ji bet kam bus geriau- 
ištesėti priklauso ne ku-isia dovana, o ligoniams ir gyve
nam rinktiniui būriui, nerimo prislėgtiesiems tikras pa- 
kuriems paskiriems asme-.guodos ir stiprybės šaltinis, 
nims, bet kiekvienam lie- ‘ Kaina — $2.00. 
tuviui, net ir visų nežy-į ----------------
miausiajam mūsų broliui! Valstybės jėga yra ne jos 
ar sesei. Į ginkluose, tvirtovėse ar laivyne,

Lietuvių Kultūrinis — žmonėse.
Institutas. j Tukididas.

Česlovas Grincevičius.

St. Valentino miestą apibėgo jaudinanti ži
nia: miesto pasididžiavimas — iki šiol ištiki
mai tarnavęs rotušės laikrodis, kuriam nėra 
lygaus visam krašte, o gal net ir pasaulyje, 
netikėtai ir. svarbiausia, nelaiku sugedo. Su
gedo kaip tik tada, kada kiekvieną dieną, o 
gal net ir valandą gali atvažiuoti seniai lau
kiamas hercogas apžiūrėti miesto įžymybių, 
tarp jų. žinoma, ir garsųjį laikrodį, už kurį 
miestas, o ypačiai jo burmistras, neabejoti
nai. susilauktų pagyrimo. Teisybė, laikrodis 
eina ir valandas rodo, ir neatskiriama laikro
džio dalis — šventųjų, kankinių ir karalių 
statulos su knygomis, kirviais ir kalavijais 
kas valandą visoj puikybėj iškilmingą proce
sija praslenka ir pasirodo miestiečiams, su
sirinkusiems aikštėje, bet pati šauniausioji 
laikrodžio dalis — jo skambėjimas nutilo. 
Laikrodžio mechanizmas, kuris buvo sujung
tas su rotušės varpu, sugedo.

Taikiesiems St. Valentino miesto gyven
tojams sidabrinis varpo garsas nuo neatme
namų laikų skaičiuodavo, kiek jie yra nuto
lę nuo gyvenimo pradžios, keldavo juos iš 
miego kas rytą ir vakarais pranešinėjo, ka
da reikėjo baigti nesuloštas partijas; tamsio
mis naktimis ir ūkanotomis dienomis toli 
sklindantis balsas rodydavo paklydusiems 
kelią. Paklausyti jo virpančio skambėjimo, 
kuris turėjo kažką ilgesingo, lyg pirmosios 
meilės atminimas, kas valandą atsidarydavo 
visų namų langai, o vakarais į aikštę susi-

* frrinkdavo jaunimas, ir ant rotušės stogo su
skrisdavo miesto išlaikomieji karveliai. Ir 
miestiečiai taip mėgo ir didžiavosi kitiems 
savo laikrodžiu, kad velyk sutiktų pusę mies
to turto atiduoti, negu netekti šio stebuklo su 
jo šventaisiais, kankiniais, karaliais ir, svar
biausia, skambėjimu.

Laikrodžiai sutaisyti buvo pakviesti ge
riausieji miesto amatininkai ir gudriausieji 
žmonės — architektas, kalvis, dailydė, var
gonininkas ir gaisrininkų viršininkas. Tačiau 
pakviestieji didžiausiam burmistro nusimini
mui pranešė, kad laikrodžio mechanizmas 
reikalingas pakeisti naujomis dalimis — ir 
kad jį sutaisyti tegalėsiąs tik bokšto laikro
džių meisteris, kuris nežinia kur gyvenąs.

Kadangi laikrodis turėjo būti greitai su
taisytas, tai nelaimingasis miesto galva iš 
eilės šaukė visus aukštuosius valdininkus ir 
nepakeičiamus pareigūnus — notarą, gydy
toją, kleboną, spaustuvininką, kepėją, polici
jos prefektą. Bet po labai rūpestingo apžiū
rėjimo, be daugybės, neabejotinai labai nau
dingų ir išmintingų vienų kitiems patarimų, 
nuo kurių laikrodis neturėjo noro pradėti 
skambinti, aukštieji valdininkai ir nepakei
čiami pareigūnai nieku kitu negalėjo padėti. 
Kai ir šitie nieko nepagelbėjo, miesto pasidi
džiavimą sutaisyti bandė pagaliau pats bur
mistras, įkopęs į bokštą ir tuo rizikuodamas 
sutepti savo iškilmių drabužį. Bet ir šį kartą 
laikrodis buvo nepermaldaujamas.

Nepagelbėjo ne nepaprastam posėdžiui su
šaukta protingiausia St. Valentino miesto 
taryba, nė viską žinantieji slaptieji patarėjai, 
nė pažadėjimas didelio atlyginimo ir sutaisy
tojo vardą įrašyti marmurinėje lentoje prie

didžiųjų rotušės durų priešais miesto aikštę.
Tiek gerų norų pagelbėti miestui sunkią 

valandą, tiek slaptų troškimų matyti savo 
vardą amžiams įrašytą marmurinėje lentoje 
netrūko; taigi norintieji laikrodį sutaisyti 
lenktyniaudami karstėsi vingiuotais rotušės 
bokšto laiptais, bet ir iš to tik tiek tebuvo 
naudos, kad kažkas iš taisytojų numovė ka
raliaus statulos pasidabruotą su blizgančiais 
akmenukais kalavijo rankeną ir išlupo šv. 
Laurynui stiklinę akį. Kad neatsitiktų dar 
kas blogiau arba kad kas neišneštų ir laikro
džio rodyklių, nuo geros valios savanorių te
ko atsisakyti, ir buvo nutarta suieškoti bokš
to laikrodžių meisterį. Tačiau kadangi laik
rodis įrengtas seniai ir iki šiol nė karto nebu
vo sugedęs, ir dar neteko šauktis bokšto laik
rodžių meisterio, tai jo įrengėjo vardą ir gy
venamąjį miestą visi užmiršo.

Meisteriui suieškoti buvo išsiųsti į visas 
šalis pasiuntiniai su vežimais, pakinkytais 
greičiausiais miesto žirgais. Tačiau nelaimin
gieji pasiuntiniai grįžo tik su apdaužytas ve
žimais ir nukamuotais žirgais, bet bokšto 
laikrodžių meisterio neparvežė.

O St. Valentino miestiečių nusiminimui ne
buvo galo. Ir vakarais jau niekas nesusirink
davo aikštėje priešais rotušę, niekas neatida- 
rinėdavo kas valandą narni) langų. Net ir 
miesto karveliai pasirinko savo vakariniams 
susirinkimams medinį bažnyčios stogą. Ir 
taip šventųjų, kankinių ir karalių statulos su 
knygomis, kirviais ir kalavijais praslinkdavo 
tylia, sustingusia procesija, be pirmykščio 
išdidumo, lyg atlikdami būtiną ir nemalonią 
pareigą.

Hercogas tuo tarpu buvo laukiamas, ir

kiekvieną dieną ir valandą žvalgai galėjo 
pranešti apie jo atvykimą.

Ir šį kartą, kaip ir visada, kada valdžiai 
esti didelių sunkumų, netrūko ir labai įsidė
mėtinų patarimų, kaip išsigelbėti nuo miestą 
ištikusios negarbės. Ir atsitiko, kad burmis
tro tarnaitė, kuri iki šiolei nebuvo laikoma la
bai gudri, nors ir kilminguose namuose tar
navo, suįdomino nusiminusią miesto galvą: 
reikia kas nors pasamdyti, kuris budėtų, 
skambintų rotušės varpu ir pranešinėtų va
landas.

— Reikia kas nors pasamdyti! — pritarė 
pašokęs ir iš džiaugsmo trindamas rankas 
burmistras.

— Reikia kas nors pasamdyti! — šaukė iš
siųstieji pasiuntiniai ieškodami žmogaus, 
kuris eitų laikrodžio pareigas.

— Reikia kas nors pasamdyti! — kartojo 
miestiečiai ir stebėjosi burmistro sumanumu, 
kad jis turėjo tokią išmaningą tarnaitę.

Nors mokslas St. Valentino mieste buvo ir 
labai vertinamas, bet piliečiai, kurie užsiima 
filosofijos arba kurių kitų amžinųjų moksli) 
studijomis, darančiomis žmones tik laimin
gais, bet miestui nenaudingais, kadangi išva
duoja nuo troškimo didinti turtus, nešančius 
miesto iždui palūkanas, buvo laikomi neatli- 
kusiais savo pilietinės pareigos. Todėl, norint 
duoti progą nors senatvėje pasitarnauti ben
driesiems miesto reikalams, ir buvo nutarta 
pasamdyti senelį Jokūbą, kuris per die >as ir 
naktis, nenulipdamas iš savo palėnės net ir 
didžiausių švenčių metu, kaip Užgavėnių kar
navalas ar metinės gaidžių peštynės, vis 
skaitė iš labai didelių ir labai senų knygų.

(Bus daugiau)


