
Kartais yra įdomu pasižval
gyti įvairiausios spaudos pusla
piuose ir jos žiniomis pasida
linti su Gerb. “Darbininko” 
skaitytojais, čia yra parinktos 
charakteringesnės laikraščių 
ištraukos, kurios, tikiu, bus į- 
domios visiems.

Rusai planuoja milžinišką karo 
“žaidimą” Vokietijoj

Kanados dienraštis “The Te- 
tegram”, savo kovo 14 d. nu
meryje, remdamasis tą pačią 
dieną gauta AP iš Berlyno ži
nia, praneša, kad šį pavasarį 
Raudonoji sovietų Armija Vo
kietijoje planuoja milžiniškus 
manevrus, kurie . būsią patys 
didžiausi po Antrojo Pasaulinio 
Karo.

Vakarų licensijuotoji vokie
čių spauda sako, kad tai būsiąs 
gigantiškas Sovietų karo žaidi
mas rytų Vokietijoj. Būsian
čios forsuojamos upės, dangus 
nutvinsiąs oro pajėgomis ir tas 
viskas kombinuotai vaizduosią 
milžinišką priešo puolimą - 
ofenzyvą...

Britų licensijuotas ‘TelegraT 
teigia, jog manevruose daly
vaus 50,000 ir vokiškosios po
licijos, komunistų vadinamos 
“volks polizei”, kurios tikslas 
karo metu perimti savo žinion 
susisiekimą.

Vakarinių Alijantų 
sluoksniai salto, kad 
per taip vadinamas
mokyklas, perleidžia begaliniai 
daug vokiečių, kurie apmokina- 
mi sovietų karininkų. Taip, esą, 
palengva, ruošiamos rytų Vo
kietijos karinės pajėgos, kurių 
ir dabar-priskaitoma apie 250,- 
ooo 
karių yra Sovietų 
sudarytų iš Paulaus

Manevrai vyksią 
burgo apylinkėj, 
puikus aerodromas ir ideali 
vieta tam didžiuliam kariniam 
žaidimui...

ne
Katalikas, kuni neremia 

katalikiškos spaudos,
turi teisės vadintis geru
Bažnyčios vaiku.
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KOMUNISTŲ VADAI P ADA! 
PRIESAIKĄ STALINUI

kariniai 
sovietai, 
policijos

New York — Vienuoli- riuos^ kraštuose skelbiant 
ka komunistų vadų yra generalius streikus ir gin- 
teisiami ir kaltinami są- kluotus^uki’imus. 
mokslu savo tarpe ir kur
styti kitus nuversti šio 
krašto valdžią jėga ir 
prievarta.

Komunistų advokatai 
bandė visokiais būdais 
nutęsti teismą ir net visai 
panaikinti bylą. Bet nepa
vyko. Teisėjas Medina sti
priai išlaikė savo poziciją.

Pažymėtina, kad Jung. 
Valstybių distriktp pro
kuroras pakvietė liudinin
ku prof. Louis F. Budenz 
iš Fordham Universiteto, 
buv. komunistų laikraščio 
redaktorių. Jis pareiškė, 
kad komunistų [ 
reikalavo, kad jis pasiža- kraipymą^ 
dėtų būti lojalus premie- Teisme buvo perskaitv- 
rui Juozui Stalinui, kaipo tos Kominterno rezoliuci- 
pasaulinės i 
komunistų vadui visuose 
kraštuose, įimant ir Jung. 
Valstybes. Jis įvardijo 
kaikuriuos kaltinamuo
sius, kurie tokią priesaiką 
turėjo padaryti Maskvoje.

Visi kaltinamieji yra

Mr. Budenz sakė, kad 
1939 m. kai buvo pasira
šyta Sta’ino - Hitlerio su
tartis, tai jis turėjęs pa
keisti liniją laikraštyj. 
Turėjęs rašvti redakciji- 
nius straipsnius smer
kiančius Prezidentą Roo- 
seveltą.

Komunistų gynėjai ad
vokatai bandė sulaikyti 
Mr. Budenz liudymą ir 
patiektus dokume n t u s, 
bet veltui.

Teisėjas Medina sudrau
dė juos už “šūkavimą ir 
triukšmavimą” teismabu- 

partija tyj ir už jo pareiškimų iš-

KTADIENIS (Friday), KOVO (March), 25 D., 1949 M. Tel. SOuth Boston 8-2680

♦-----------------~~

DARIININKAt
Uthuaniui Seml-We«*kly

Newapaper
Publiahed every 

TUESDAY and FRIDAf
3M BroWway, S.

Popiežius Cdebruos Šv. Mišias 
Balandžio 3 Dievo Priešų 

Nusikaltimu Išpūtimui

revoliucijos jos pasaulinės revoliuci
jos reikalu. Mr. Budenz 
pasakojo kaip jis buvo 
paskirtas kito laikraščio 
redaktorium ir su kuo jis 
turėjo reikalą. Jis buvo 
pasiųstas redaguoti kitą 
komunistų laikraštį Chi- 

komunistų partijos komi- caS°je> kuris 1940 m. su- 
teto nariai — vadai. M**, bankrutavo. Jam pakenkė 
Budenz labai gerai juos

I

Budenz labai gerai juos Stalino - Hitlerio sutar- 
pažįsta, nes būdamąst ko- tis* 8Tįžęs į New Yor- 
munistų laikraščio redak- ką ir buvo paskirtas ko- 
torium su jais sueidavo, munistų laikraščio redak- 
Jis sąkė, kad jis tuifcjfstorium. .

J. E. Arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D. 
sekmadienį, kpvo 27 d. pasižadėjo atvykti į Nukry- 
žiutojo Jėzaus Seserų Vienuolijos Rėmėjų seimą, į- 
vykstantį Šv. Petro lietuvių parapijoj, So. Boston, 
Mass. Jo Eksęelencija atvyks 4:30 vai. po pietų ir 
pasakys kalbą*

Popiežius Pasmerkė Katalikų 
Bažnyčios Priešus

Roma — Jo Šventenybė čias Argentinos slavų 
Popiežius Pijus XII, švęs- kongresas susipešus dėl 
damas savo 50 metų kuni- Stalino - Tito ginčo, užsi
gavimo sukaktį, Kančios baigė riaušėmis, 
sekmadieni, balandžio 3, A je atst buvo 
d. atnašaus šv. Mišias, jie įgalėjo
kad išprašyti Dievą pasi- jeitj • brinkimo salę, 
gailėjimo Jo priešams uz ' Iidjo8 lef.
jų nusikaltimus. !dimo J

šm ! Suvažiavusieji slavai
AtVykO winStOfl CRtfCIM susirinko į artimą ten 

---- :----- valgyklą. Kas tai iš daly- 
New York — Kovo 23 vių sušuko: “Viva Mar- 

dieną atvyko Winston shal Tito!” (Lai gyvuoja 
Churchill, buvęs Anglijos Tito). Kiti pradėjo šauk- 
premieras. Atvyko kartu 
jo žmona, duktė ir žentas 
laivu “Queen Elizabeth”.

Winston Churchill šiais 
metais lapkričio mėn. bus 
75 metų amžiaus. Jis pa
reiškė 1 
kad jis visa širdimi remia . ., .
Šiaurės Atlanto sutartį. Paleido 1 _or4-

ti: “Lai gyvuoja Stali
nas!” Ir štai kaip bema
tant prasidėjo peštynės. 
Valgykla paversta į griu
vėsius.

— 1 Policija
laikraštininkams, darbolx. ko1 

numalšino.

turėjo daug 
riaušininkus 

Keletą šūvių 
__  Mažiausia 

Kovoji d*Winston Chur-75 areštavo.
kalbės Massachu- 

Technologijos Insti- 
Cambridge, Mass., 

jam bus suteiktas

Policiia Išvakė 
Raudonuosius

ir

Sąjungoj, 
armijos?
Brandes

nes ten yra

Ir rusams darosi riesta...
Jungtinių Tautų Ekonominėj 

ir Socialių Reikalų Taryboj bu
vo iškeltas klausimas ištirti pa
dėtį priverčiamųjų darbų sto
vyklų, esančių Sov. Rusijoj ir 
kituose Rytų Europos kraštuo
se.

Kaip praneša tas pats “The 
Telegram”, šis klausimas buvo 
pastatytas balsavimui. 14 bal
sų pasisakė už ištyrimą ir tik 
trys — prieš. Prieš balsavu

sieji buvo: Rusija, Baltgudija 
ir Lenkija. ,

Tokiu būdu Taryba ir apro
bavo reikalą pravesti specialų 
tyrinėjimą, nes, jau iš seniau 
jos turimomis žiniomis, esą, 
Sovietų Sąjungos priverčiamo 
darbo stovyklose iš Baltijos 
respublikų, Lenkijos, Rumuni
jos, Bulgarijos ir kitų kraštų, 
kurie yra priešingi sovietų ty- 
ronijai, yra laikoma tarp 8 ir

Tęsinys 2-rame puslap.
1 - ■ * ■ 1 '■

sekti įsakymus paremtus 
ant pasaulinės revoliuci
jos programos, kuri buvo 
priimta 1935 m. Komunis
tų Internacionalo Maskvo
je-

Kada prokuroras paro-
dė Mr. Budenz’ui tą ko- bankoms ir kitoms biznio 
munistų programą, tai jis įstaigoms yra teikiama 
patvirtino, kad ta pati, pilna laisvė duoti pasko- 
Paskui iš tos programos las Ispanijai.
ištraukas skaitė prisieku-i Chase National Bankas 
siems teisėjams, kad įro-|jau yra nutaręs skolinti 
dyti kaip komunistai yra 125 milijonus dolerių Ispa- 
instruktuoti veikti įvai- nijai.instruktuoti

.V
JIb Gmm StMibiį 

Ftekolg Iš Amerikts
VVashington, D. C. — 

Valstybės Departamentas 
pareiškė, kad Amerikos

Senatas Nubalsavo Nuomy

sumas
BALF’ą*. 

lietuvių ;pa- 
reiga aukoti į tą fondą 
pagal išgalės.

Roma — Jo Šventenybė gavę stambias

smėrke 
čios priešus ir ragino ka
talikus neskaityti anti - 
katalikiškos propagandos, 
kuri yra persunkta šmeiž
tais ir melais.

Popiežius Pijus XII, kal
bėdamas kunigams, pa- 
br^ė, kad Katalikų Baž- tracija jteikg j Valgt. 
nyaos priešai jvainaislt 55100i.
budais bando suardyti ka-.^ ka^io var.
talikl .vienybę ir sumąžin-|tojimą tarp Berlyno ir va- 
ti pasitikėjimą Kristaus J r
vietininkui, vyskupams ir 
kunigams.

Atmetė j jos Sgdaitg

n

chill 
setts 
tute, 
kur
daktaratas.

Komunistai baisiai ne
kenčia Churchill’io. Jie 
nutarė rengti demonstra-

Roma, Italija — Lavello 
miestelyj raudonieji - ko
munistai surengė demons
traciją, kaipo protestui•-*«« na ■ ■■■ ■ ■ ■ A. *

cijas prieš jį, kur tik jis! prieš Šiaurės Atlanto są
vaduos. "" t kurią ir Rafija

■ - hmtarė įstoti.
SIivįį Ktngresas UžsUgė

Berlynas — Sovietų Ru
sijos okupacinė adminis-

Buenos Aires, Argenti
na — Praneša, kad tre-

Policija įspėjo komunis
tus nedrumsti ramybės, 
bet jie nepaklausė. Ji bu
vo priversta panaudoti a- 
šarines dujas ir demons
trantus išvaikyti.

GELBĖKIME TREMTINIUS!

conhelp 
throvgh Your 
RED CROSS

Washin.gton, D. C.
Jung. Valstybių Senatas 
68 balsais prieš 10 pratęsė 
nuomų kontrolę iki birže
lio 30 d., 1950 m., palikda
mas teisę valstijoms, 
miestams ir miesteliams 
pravesti tą kontrolę taip, 
kaip joms geriausia.

Taigi pagal Senato už- 
girtą pratęsimą valstijos, 
miestai ir miesteliai gali 
visai panaikinti nuomų 
kontrolę, tačiau turi gau
ti valstijos gubernato
riaus sutikimą.

Be to, namų savinin
kams leidžiama pakelti 
nuomas 5 nuošimčiu spa
lių 1 d., 1949 ir 5% ba
landžio 1, 1950.

Stassen Pavaduos Tnanang
o

Kaip žinoma, buvo kvie
stas ir apsiėmęs Preziden
tas Trumanas, bet jis dėl 
svarbių priežasčių turėjo 
atsisakyti.

Cambridge, Mass. — 
Harold E. Stassen, Penn- 
sylvania Universiteto pre
zidentas, atvyks čia ir 
kalbės Massach u s e 11 s 
Technologijos Instituto iš- 

d.kilmėse balandžio 1 
Boston Garderi.

Maskva — Rusijos val
džios spauda smarkiai 
puola Suomiją už tai, kad 
ji “laužanti taikos sutartį 
su Sovietų Sąjunga”.

Leningrado “Pravda” 
rašo, kad Suomijos val
džia leidžia Rusijos prie
šams sudėti ginklus į 
slaptus sandėlius ir treni
ruotis karui prieš Rusiją.

Iš to galima suprasti, 
kad Sovietų Rusija ren
giasi visiškai užgniaužti 
Suomijos laisvę ir nepri
klausomybę.

karų Vokietijos.
Jung. Valstybės tą Ru

sijos sąskaitą atmetė ir 
pareiškė, kad pagal sutar
tį, kuri buvo pasirašyta 
tuojau po V-E Dienos, 
Jung. Valstybės gali nau
dotis kabeliu susisiekimą 
nemokamai.

Rusai tą labai gerai ži
no, bet jie norėjo ir kabe
liu susisiekimą nutraukti 
tarp Berlyno ir vakarų 
Vokietijos.

Maskvos Kruvina 
Vekia Vengrijoj

♦ v j

Gelbėkime Nuo Karo Nu
kentėjusius 2i Al

Kun. Jonas S. švagždys, 
Nukryžiuotojo Jėzaus Se
serų Vienuolyno kapelio
nas ir LDS Garbės narys, 
sekmadienį, kovo 27 d. š. 
m. to vienuolyno rėmėjų 
seimelyj, kuris įvyks šv. 
Petro * lietuvių parapijoj, 
So. Bostone, skaitys įdo
mią paskaitą.

Sekmadienį, kovo 27 d. 
visose katalikų parapijose 
bus daroma rinkliava, kad 
sukelti 5 milijonus dolerių 
į Katalikų Vyskupų Fon
dą šelpimui nuo karo "nu
kentėjusiųjų žmonių Eu
ropoje ir Azijoje.

Jo Šventenybė Popie
žius Pijus XII asmeniai 
atsišaukė į visus ir prašė 
gausiai aukoti nelaimin
giems žmonėms.

Kaip žinoma, iš. Katali
kų Vyskupų Fondo yra11950 m.

BALF-ui Reikia 3500 Talkininku
f •
zacijos bei draugijos pra
šomos paremti rinkliavą 
tremtiniams gelbėti. Au
kas rinkite ne vien iš lie
tuvių, bet ir iš kitų tauty
bių Amerikiečių.

Tegul nebus nei vienos 
organizacijos, nei vieno 
asmens; kuris darbu ar 

Įaukomis neprisidėtų prie
au- šio kilnaus darbo.

| Mes visi dirbame vie- 
au-.ningai BALF-ui ir todėl 

| vieningomis pastangomis 
BALF-o Valdyba vykdys sukeikime reikalingų šal- 
šį planą pradedant balan- pos darbui lėšų, 
džio 1 d.

Visi BALF-o skyriai, bendrą talką! 
visos lietuviškos organi-

BALF-o Valdyba skel
tis balandžio mėnesį rin
kliavą tremtiniams. Šiai 
rinkliavai reikalinga vi
soje Amerikoje 3500 aukų 
rinkėjų geros širdies A- 
merikiečių tarpe, kurių:

500

Roma— Praneša, kad 
dabar yra visų įsitikini
mas, kad areštavimas ir 
nuteisimas Kar d i n o 1 o 
Mindszenty, Vengrijos 
Primo, yra tai tiesioginis 
įsakymas iš Maskvos.

Maskva diriguoja tikin
čiųjų persekiojimą visuo
se dominuojamuose kraš
tuose.

Sustabdė Vyrų Šaukimų 
MIRtarėn Tarnybon

1000

au-sutiktų surinkti 
kų po $100.—

sutiktų surinkti 
kų po $50.— 

sutiktų surinkti 
kų po $25.—

2000

Tat kviečiame visus į

BALF-o Valdyba.

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

Salėm, Mass. Brookline, Mass.

VVashington, D. C. — 
Vinson iš Georgia, Atsto
vų Buto ginkluotų jėgų 
komiteto pirmin i n k a s 
pranešė, kad daugiau ne
ims jaunų vyrų militarėn 
tarnyboj iki liepos 1 d.,

šeštadienį kovo 26 d. 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

SEKMADIENI LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, kovo 27 dM 9 vai. rytą iš WVOM sto
ties — 1600 kilocycles, Brookline, Mass., išgirsime 
taip pat dainų, muzikos kurinių, sveikinimų ir kalbą.

Kalbės Tėvas Bernardinas Grauslys, OJ'.M.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 

siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu: 
LITHUANIAN RADIO HOUR

Telepbnssi: SOuth Bustos 8-2680 arba NOnraod 7-14I0
366 W. Broadway So. Boston 27, Mana.



Penktadienis. Kovo 25 d., 1949■ ■sė ■> ■. tA L.
Naujas lietuviy Transportas

š. m. bal. mėn. 1 d., lai-!
___ ____________ ♦» •

j’

vu “Marine Falcon” į New 
Yorką atvyksta šie lietu
viai tremtiniai:

Adomaitis, 
zabelė, Vygandas į Det
roit, Mich.

Algenis, Kazys j Brook
lyn, N. Y.

Bacanskas, Juozas Roza
lija,'' Vytautas, Aldona, 
Brone, Algirdas į Spar- 
rows Pt., Maryland.

Bagdonavičius, Jonas, 
Vaclovas į Raynham, Ma- 
ssachusetts.

Bauras, Albertas, Kazi
miera, Robertas, Albertas 
į Bridgeport, Conn.

Blažys, Marija, Anta-Į 
nas, Marija į Baltimore,! 
Md. Į

Brickus, Antanas, Irena, 
Romualdas į Waltham, ‘ 
Mass.

Impulevičius, 
Brone, Danutė, 
Philadelphia, Pa.

Januškevičius, 
į Yonkers, N. Y.

Vitkauskas, Aleksas į 
Roxford, N. Y.

Atvykstančius pasitiks 
organizacijų atstovai.

BALF Imigracijos
Komitetas.Antanas, I-

į Š. m. kovo 20 d. lėktuvu 
atskrido iš Vokietijos šie j 

; lietuviai tremtiniai:
' Jaras, Petras, Marijona 
į Baltimore, Md.
• Nomeika, "Zenonas, Ja
nina, Kristina į Altadena, 
Calif.

Pilmonas, Jonas, Ona, 
Rimvydas į Crete, UI.

Rejeris, Jonas, Antani
na, Jonas, Antanas į May- 
wood, UI.

BALF Imigracijos 
Komitetas. <

Achesofa Apie Jėgos

I

*

LIETUVOS PRANCIŠKONAI 
ĮSIKURIA KANADOJE

DABARTĖS PASTABOS

Įkūrę savo vienuolynus mieste bus laikomos kovo 
Jungtinėse Valstybėse ir 27 dieną 10 vai. šv. Kot- 
čia pasekmingai plėsdami rynos bažnyčios koplyčio- 
savo veiklą, Lietuvos 
Pranciškonai jau senai 
rūpinosi kuriuo nors būdu 
padėti ir lietuviams trem
tiniams, kurių kaskart di
desnis skaičius paskuti
niu metu vyko į Kanadą, 

i Nemažas Kanadon at
vykusių tremtinių skai
čius susikoncentravo On
tarijos Provincijos mies
tuose: Toronto, Hamilton, 
St. Catherines, Welland, 
kur yra išsivysčiusi nema
ža pramonė.

' Toronto ir Hamilton lie
tuviams turint savo para
pijas, Niagaros pusasalio 
miestų St. Catherines ir 
Welland lietuviai taip pat 
ėmė rūpintis įkurti savo 
religinį centrą. Šioje Pro- 

, vincijos dalyje neesant 
lietuviui kunigui, kuris ne 

_} tik religiniai aprūpintų 
savo tautiečius tremti
nius, bet kartu su jais 
dirbtų taip pat kultūrinį 
ir tautinį darbą, Lietuvos 
Pranciškonai Amerikoje 
pasiryžo Kanados lietu
viams vykti į pagalbą.

Lietuvos Pranciškonų į- 
sikūrimo Kanadoje reika
lu Provincijolas Tėv. Jus
tinas Vaikys, O. F. M. 
keliais atvejais tarėsi su 
Toronto arkivyskupu Jo 
Eminencija kardinolu J. 
Ch. McGuigan ir Jo padė
jėju Vyskupu B. T. Webs- 
ter. Abu Ganytojai paro
dė didelį palankumą tiek 
lietuviams tremtiniams, 
tiek tėvams Praneilko- 
nams. Lietuvos Pranciš
konams buvo duotas leidi
mas įsikurti Toronto ar
kivyskupijoje ir, čia gyve
nant aprūpinti Niagaros 
pusasalyje gyvenančių lie
tuvių religinius reikalus.

Kovo mėnesio pradžibje, 
gražiajame St. Catharinės 
mieste, kuris tėra tik 14 
milių nuo garsiojo Niaga
ros kroklio, Tėvai Pran
ciškonai nupirko nedidelį, 
kukių namelį savo pintaa- 
jam vienuolynui Kanado
je, kuriame netrukus ap
sigyvens du kunigai Pran
ciškonai: Tėv. Modestas 
Stepaitis, O.F.M. ir Tėv. 
Kęstutis . M. Butkevičius, 
O.F.M. ir brolis Antanas 
Trumpa, O.F.M., Naujaja
me vienuolyne apsigyvenę 
Pranciškonai šio mėnesio 
gale ims pastoviai laikyti 
pamaldas S. Catharinės ir 
Welland miestų lietu
viams ir karts nuo karto 
kituose Niagaros pusasa
lio miesteliuose.

širmosios lietuvių pa-

• v •

je ir Welland lietuviams— 
balandžio 3 dieną Švenč. 
P. Marijos bažnyčioje.

Kanados lietuviai nau
jojo religinio centro - lie
tuviško vienuolyno įkūri
mą Ontarijos Provincijo
je, sutiko su dideliu 
džiaugsmu ir kartu tiki, 
kad Lietuvos Pranciško
nai apsigyvenę Kanadoje 
daug prisidės prie orga
nizacinio ir kultūrinio gy
venimo suaktyvinimo.

Pirmuosius savo žings
nius Kanadoje Tėvai 
Pranciškonai pradeda gi
liai pasitikėdami Dievo 
Apvaizda ir Jo palaima. 
Nors šiuo metu Lietuvos 
Pranciškonai ku r d a m i 
Jungtinėse Valstybėse sa
vo vienuolynus, Provinci
ją ir ruošdami kunigus at
eities darbams Lietuvoje, 
turi nemaža skolų ir rū
pesčių, bet iki šiol Ameri
kos visuomenėje savo dar
bams sulaukę nuostabaus 
palankumo ir didelės pa
galbos, pilnai tiki, kad A- 
merikos ir Kanados lietu
viai parems jų užsimoji
mus ir naujoje lietuviško
je darbo dirvoje.

LIETU VOS PRANCIŠ
KONAI HTNNIPEGE IR 

MONTREALYJE
Lietuvos Pranciškonai, 

susilaukę iš tremties dau
giau savo kunigų, ėmė 
plėsti savo veiklą ne tik 
Ontarijos Provincijoje, 
bet taip pat ir kitose Ka- 
nsM Provincijose Toli
mame Winnipego mieste 
Monatobos . F^ovincijoje 
jau nuo seno gyveno lietu
vių, kurių skaičius nese- 

1 nai buvo padidintas lietu- 
’ viais tremtiniais. Neesant 
šioje kolonijoje lietuviui 

• kunigui, Winnipego arki- 
1 vyskupo kviečiamas, va- 
į: sario mėnesio viduryje 
čia apsigyveno Tėv. Jur
gis Gailiušis, O.F.M. iš 
Kennebunk Port, Maine ir 
ėmė rūpintis lietuvių reli
giniais reikalais. Lietuviš
kos pamaldos jau pradė
tos laikyti kas sekmadie-

Montrealyje pasekmin
gai dirba Tėv. Dr. Kle
mensas Žalalys, O.F.M., 
profesoriaudamas Pran
ciškonų Seminarijoje Ro- 
semont, kun. Jono Bobino, 
lietuvių šv. Kazimiero pa
rapijos klebono pakvies
tas, jis kartu daug dirba 
su lietuvių parapijos įvai
riomis organizacijomis.

L. L.

Vaclovo Sidzikausko 
Philad e 1 p h i j o j. 

rašoma: “Vienas iš 
Lietuvos kovotojų 
ezministeris p. V. 

vasario 27 d.,

Pradžia 1-me puri.

14 mil. žmonių, kurie yra ne 
kriminaliniai nusikaltėliai.

Lenkų spauda apie lietuvius 
“Gviazda”, lenkų leidžiamas 

Philadelphia, Pa. laikraštis, 
kovo 3 d. numeryje, įsidėjo ra
šinį apie Vykd. Tarybos Pirmi
ninko
lankymąsi 
Straipsnyje 
svarbiausių 
dėl laisvės,
Sidzikauskas, 
vietos lietuvių salėj, buvo svar
biausiu kalbėtoju į savus tau
tiečius”.

Tai buvusi 31 metų sukaktis 
nuo proklemavimo Lietuvos 
Nepriklausomybės.

“Ponas Sidzikauskas savo 
kalboje pabrėžė — toliau rašo
ma straipsnyje — kaip du ir 
du — yra keturi, taip yra tik
ra, jog Lietuva bus vėl laisva 
ir Nepriklausoma, nes, esą, 
raudonajam šėtonui turės ap
laužyti Vakarai ragus... Nes, 
priešingu atveju, visa Europa 
būtų užlieta bedievišku bolše
vizmu, kaip ir šiuo metu jau y- 
ra daugelyje valstybių, kurias 
diriguoja Kremlius, jų tarpe ir 
Lietuvoj, kur teprigyventas 
jiems bevaldant tik “utėly- 
naš”...
“Štukoa” už gftežtets uždangos

Naujausias Australijos lietu
vių laikraščio “Mūsų Pastogė” 
numeris, iš kovo mėn. 2 d. pra
neša, kad Čekoslovakija pasta
ruoju metu buvusi net tris die
nas be prezidento. Sovietai pa
reikalavo, kad 400,000 vokiečių 
iš Sovietų zonos Vokietijoje 
būtų perkelti į sudėtų kraštą, 
kad atgaivintų ten atsilikusią 
pramonę. Tas nepatiko ček'o- 
slovakų prezidentui Gi Gott- 

ir jte bm atsistatydi
nęs. šiam nemalonumui likvi
duoti į Pragą atvyko sovietų 
atstovas (dabartinis užs. reik, 
komisaras) Višinskis ir vėl “į- 
kėlė” prezidentą Gotturaldą į 
pirmykštę kėdę... DixL ,

Italijoje yra didelis trūkumas gyvenamų na
mų, o ypač Romoje. Jo Šventenybe pradėjo kėli
mo tam reikalui fondą, kad padėjus įsikurti 
tiems benamiams. Vaizdas parodo paruoštą ma
žytį projetko modelį kaimelio, kuris bus pavadin
tas “village of St. Francesco”. Prof. A. M. Colini, 
kuris rodo į modelį yra Romos Komiteto tai sta
tybai pirmininkas. 

Antanas,
Milda į bės Sekretorius 

j kiek plačiau 
Henrikas spaudos atstovams apie 

t : šiaurės Atlanto Paktą.
Karvelis, Kazys. Elena,' Paklaustas, ar užpuoli- 

Albertas į So. Boston, Ma- mas pareikalautų kovos, 
„ ssachusettš. Acheson'as paaiškino: •

Kazakevičius, Irena, Jur- Jeigu, U. S. valdžios ma- 
gis į Eylizabeth, N. J. nymu, būtų reikalinga 

Keraitis, Juozas, Izabe- ginkluota jėga atstatyti 
la. Audrone, Edmundas į šiaurės Atlanto srities 
Fairlavvn, N. J. : saugumą, tai tuomet būtų

Kisielius, Alfonsas, Ge- privaloma ją panaudoti, 
novaitė, Andrius į Brook- Kaipo pavyzdį ginkluoto 
lyn, N. Y. puolimo, koks galėtų iš-

Koncinienė, Viktorija į šaukti pasipriešinimą 
Elizabeth, N. J. }

Kungys, Stasys į New- kad jau būtų skaitoma! 
ark, N. J. 'ginkluotu puolimu, jeigu i

Kuns kaitė, Domą į Amerikos lėktuvai, vežam’ 
Brooklyn, N. Y. ; tieji maistą į Berlyną, bū-

Labuckas, Bronius į As-.rtų sovietų užpulti virš 
toria, L. I., N. Y. ^sovietinės zonos.

Laskauskas, Adomas,! Jis taip pat stipriai pa- 
Julijonas į Baltimore, Md. brėžė, kad tai galėtų būti 

Mačiulis, Petras, Van- pritaikoma ir kai kuriuo-; 
da, Antanas, Eugenija į se atsitikimuose, kur ko-i 
Brockton, Mass. įmunistai bandytų sukurs-

Mitkevičius, Adomas, E- tyti sukilimą vienoje ku
tena, Kęstutis, Antanas į rioje vakarų sąjunginėje 
Bridgeport, Conn. i valstybėje, išskyrus gry-(

Petraitis, Teofilius, Vik- nai kurioje nors sutarties: 
tori ja į Elizabeth, N. J. j šalyje naminės revoliuci-

Racevičius, Juozas, Ju- jos atvejus.
Ii ja, Danutė į Cleveland,! Achfesonas pridūrė, kad
Ohio. -toks revoliucinis sukili- taikos

Sakaitė, Julija į Roches-'mas, kuris yra kurstomas Raudoniesiems_ _____ ,___ „___________ ,
ter, N. Y. į ir remiamas iš užsienio, ra, ne mokslas, ne taika i Ir skęsta galva jo paguodoj,

* Sakevičius, Jonas į Wa-;kaip Graikijos komunistų 
terbury, Conn. ; _

Samatauskas, Viktoras,-! jau gali būti laikomas
Ona, Gediminas, " 2
Brunswick, Ohio.

Sarpalius. Vladas į Cin-
cinnati, Ohio.

Skučias, Andrius, Adelė,
Milda. Donatas, Ginutis,
Evelina į Fanwoor, N. J.

Skudzirskas, Bronius į
Linden. N. J.

Sumila. Jonas, Elena,
Jonas į Bridgeport, Conn.

Vasiliauskas,- Jonas, Bi
rutė į Cleveland, Ohio.

H'ashtegton — Vaisty-
Acheson 

paaiškino

I
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Piketuos Raudonųjų "Kišti 
rinę" Konferenciją

Penkta-New York
dignį, kovo 25 d. Waldorf- 
Astoria viešbutyj prasi
dės raudonųjų “kultūrinė 
ir mokslinė” konferencija. 
Toje konferencijoje daly
vauti atvyko ir atvyksta 

■. \ v .. ~su-|iš Rusijos, Lenkijos, Če-
.suarusių salių, jis nurodė,!koslovakijos ir kitų kraš- 

j tų atstovai. ’
i Prasidėjus konferenci
jai, Waldorf - Astoriai

pylė protestai prieš tą 
raudonųjų konferenciją.

Kongreso Prieš - Ame
rikos Veiklos Tyrinėjimo 
Komiteto pirmin i n k a s, 
John S. Wood pasmerkė 
tą komunistų konferenci
ją Kongrese. Valstybės 
Departamentas pareiškė, 
kad toji New Yorko kon
ferencija yra viena iš dau
gelio “taikos” koriferenci---------- --------- — ™ — 

viešbutis bus pikietupja- jų, kurioje jos dalyviai 
mas taip, kaip niekad nė-'stengsis sukelti viešą opi-
ra buvę. Tai bus protestas niją prieš Šiaurės Atlanto} 
prieš raudonųjų komunis- sąjungą.
tų terorą.

Raudonasis smakas pra- kaiku r i e m
Jung. Valstybių valdžia

■ “kultūrinin- 
rijo milijonus žmonių "gy-! kam” nedavė vizų įva- 
vybių ne tik Rusijoje, bet-šluoti. Pažymėtina, kad 
ir kituose Rusijos paverg-j keturiem Britų atstovam 
tuose kraštuose. Taigi ne- nedavė vizų. Iš Rusijos, 
suprantama kaip gali Lenkijos ir Čekoslovaki- 

į vykti iš tų kraštų atsto- j°s atvyko 14 atstovų. 
Į vai į laisvą ir demokratinį.
kraštą neva “kultūros DIEVO GLODŪĮ 

konferen c i j o n. i Tikėjimas viltį man duoda, 
! ne kultu-Į Tikėjimas gydo mane,

---------- , — -------- -— —t— o------ ----------------v, 
apeina, bet propaganda. Kaip vakaras ten, Nemune... 

į prieš teisėtą vyriausybę, Todėl iš visų pusių pasi- 
- imi p-nli būti laikomas ———————-

kultūros - DIEVO GLOBOJ

Joana į ginkluotu puolimu.
Jei žaliąjį medį žydėjus 

rus kai kuriuos sukeltus SuPurtė Ranka įstabiai,
neramumus, neį vykdė. Lenkiuos aš pasaulio Kūrėjui

ItšlHOS Komunistai Pšbi- J Matyti, pabūgo, kad dar-iIr niekinu laiko stabus. 
bininkai visuotinai nepa- Į Aš vienas to medžio lap

JOJO rMWn jTictMo
I

Italijos komunistai buvo 
suplanavę pradėti gene
ralinį darbininkų streiką 
pareiškimui protesto prieš 
Italijos dėjimasi į Šiau
rės Atlanto sąjungą. Ta
čiau to savo plano, išsky-

klausys, kas atrodo, kad 
taip būtų ir išėję, nes jau 
darbininkai komunistų ne 
kartą buvo suvedžioti. 
Šiandien jau ne taip leng
va Italijos darbininkus 
sukurstyti.

tV

GAVĖNIOS KNYGUTE
Gavėnioje yra patogiausias laikas susitelkti ir - 

apmąstyti mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus Kru- . 
vinąją Kančią. Kad palengvinus apmąstymus da- į 
ryti, “Darbininkas” siūlo Jums Gavėnios knygutę ?

‘‘Štai ŽMOGUS”, kurioje yra 40 Kristaus Kan- j 
čios apmąstymų, tai yra kiekvienai Gavėnios die
nai. Gale šios knygutės yra ir “šventoji Valan
da”, kurioje mąstoma apie V.» Jėzaus maldą ir Jo 
Širdies Kančią Alyvų darže. Ši knyga yra maldaknygės formato. 
Gali ją parankiai skaityti vykdamas į darbą ar iš darbo. Knyga 
186 pusi. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite:
“DAliBLMAKAS”, 366 W. Broaduay, Co. Boston 27, Mass.

Darbininku Adin.
Šiuomi .siunčiu $2.00 ir prašau prisiųsti man Gavėnios Kny

gutę — ŠTAI ŽMOGUS.

Vardas .......... .... _ .... .................................... ............ .

Adresas .......................................... ...... . .... ............

Lietuvių Tremtinių visuome
nė Memmingene šiandien, Va
sario šešioliktąją dieną, iškil
mingai minėdama Nepriklau
somybės paskelbimo dieną, gi
liai įvertina didžias Amerikos 
lietuvių pastangas kovoje dėl 
Lietuvos laisvės ir gausias me
džiagines aukas nelaimingie
siems tremtiniams.

Mes šventai tikime, kad Jū
sų didžios pastangos, lygiai 
kaip ir visame pasaulyje iš
barstytų lietuvių kova, o ypač 
tebekovojančios Lietuvos žy
giai, atneš pergalę ir laisvės 
rytą nelaimingajai ir terioja* 
mai Lietuvai.

Šia proga leiskite padėkoti 
Tamstoms ir visiems Ameri
kos lietuviams už gausią mate
rialinę, teisinę ir moralinę pa
ramą tremtiniams.

Su nuoširdžiausiais linkėji
mais.

Susirinkimo įgalioti 
(Seka parašai).

(Aš vienas to medžio lapelis 
Toli nuo kamieno krentu... 
Nurodytas Viešpaties kelias — 
Teisybės apaštalas tu.

Tikėjimas viltį man duoda, 
; Tikėjimas gydo mane.
Ir skęsta galva jo paguodoj, 
Kaip vakaras ten, Nemune...

At Kairys.

i

Lietuvių Tremtinių 
Judėjimas Britų 

Zonoje 
A.

1949 m. vasario 1 d. Britų 
zonoje Vokietijoje buvo lietuvių 
tremtinių:

— 11,780 D. P. stovyklose;
— 1.481 už stovyklos ribų su 

D.P.

lose

teisėmis;
1,077 transitiilėsc stovyk- 
pakely į emigraciją.

B.
1948 metais iš Britų Zonos 

emigravo 3,880 lietuviai:
Į Angliją 971; j Australiją— 

802; į Argentiną 56; į Belgiją 
10; į Braziliją 61; į Prancūziją 
172; į Kanadą 1651; į Olandi- 

į USA — 70; kitur 79.
C.

1949 m. vasario 1 d. iš 
Zonos emigravo 10,289

B 8;

iki
Britų 
lietuviai.

BALF-o Ii’iigraeijjs
Huuutetas.

maldos St Catharinės Suštlpi Tnitininr

LIETUVIS PRANCKKONAS 
ĮŠVENTINTAS J KUNIGUS’

BELGIJOJE
Į Į-Į----------------- -------

galimybė toliau tęsti savo 
studijas.

Pirmąsias savo Mišias 
Tėv. Ambrozijus Praka
pas atlaikė Pranciškonų 
vienuolyne St. Trūidčti if 
lietuvių stovykloje Zwart- 
berge, kur apaštalauja 
kitas lietuvis Pranciško
nas Tėv. Kornelijus Gai
galas, O.F.M. Tėvui Kor
nelijui išvykstant netru
kus į Jungtines Valstybes 
pas Lietuvos Prancįško- 
nus Kennebunk Port, Me., 
kelis metus" jį pavaduos

Šiemet sausio 30 dieną 
St Truiden mieste Belgi
joje įšventintas į kunigus 
lietuvis Pranciškonas Tėv. 
Ambrozijus Prakapas, O. 
F. M. Tėv. Ambrozijus y- 
ra tremtinys, priklausęs 
prie Lietuvos Pranciško
nų Šv. Kazimiero Provin
cijos. Sovietams okupa
vus Lietuvą, Tėv. Ambro
zijus kartu su kitais lietu
viais buvo priverstas pa
likti tėvynę. Po didelių 
pavojų ir vargų pasiekęs 
Belgiją, jis buvo priglaus
tas Pranciškonų vienuoly
ne, kur jam buvo duota

Geros širdies lietuvis Vincen
tas Bubnis, gyvenąs E. Setau- 
ket, L. L, N. Y. parinko aukų 
BALF-o vykdomam piniginiam 
vajui ne tik tarp lietuvių, bet 
it tarp kitos tautybės ameri
kiečių.

Prisrųšdamas aukų lapą kar
tu su surinktais pinigais $37.50 
BALF-o Centrui jfo rašo:
— Siunčiu mano surinktą do

vaną dėl tų mažų vaikelių 
tremtyje. Labai prašau sunau
doti šią auką jų gelbėjimui. Jei 
visi Amerikos lietuviai sukrus
tų ir pasidarbuotų, tai tremti
niai susilauktų daug reikalin
gos jiems pagelbos. — 

BALF-o Centras visų šelpia
mųjų tremtinių vardu nuošir
džiai dėkoja gerb. V. Bubniui 
už jo tokį kilnų darbą ir pa- 

Tėv. Ambrozijus Praha- rinkimą aukų labdaringam tik
slui. Jis nelaukdamas balan-pas, O.F.M.

džio mėn. kaip tik gavo aukų 
lapą, tuojau parinko aukų -savo 
apylinkės gyventojų tarpe.

Mielas' skaitytojau, paaėk ir 
Tamsta šį gražų ir kilnų pa
vyzdį. Nepamiršk savo vargs
tančių brolių tremtyje. Parink 
jiems aukų ir pasiųsk per“: 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

Žmogus panašus į Dievą 
tuo, kad jis kūrybiškas, 
nes Dievas žmoguje yra 
apsireiškęs, kaip Kūrėjas 

Dr. A. Maceina.

F
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ŠvŪMjA.

JtiuAiajuA,

sa žiūrėčiau nuolankiai ir 
taip nusiteikęs imčiausi 
savo darbų. Tebūna ši 
malda ne žodžiais pasaky
ta, bet darbais į dangų 
pasiųsta...”

Ar manai, kad kas kita, 
i ne šis maldingas nusitei
kimas buvo nuolatinis 
“didžiausio vengrd” darb
štumo akstinas?

Vakaro maldose pirmas 
tavo žodis vėl tebūna pa
dėka. Melskis maždaug 

: “Viešpatie, ši diena 
, iau baigiasi! Prieš eida-Prasideda nauja mas norįu į Ta

niais Uždaviniais, kurių| Raketos. Kai bombone
šiai išvydo pasaulį, tuoj 
nat pritaikė naikintuvus 
jų gynybai. Naikintuvai 
F-85, greičio1100 km. į 
vai., sudarys palydą bom
bonešių, kurie veš “ver
tingą” krovinį: bombas ir 
raketas. Jei padaryta mil
žiniška pažanga bombų 
srityje, raketoms apval
dyti radijo bangos yra pa
senęs dalykas. Dabar nau
dojama “Homing princi- 
ple”: suderinimas magne- 
tizuotų vaizdų televizijos 
akrane. Kai tuodu pa
veikslu sutampa — rake
ta vadovaujamą į tikslą. 
Bandymai, daryti Aber- 
deen, netoli Philadelphia, 
davė geriausias išdavas. 
Mes galime turėti kitą 
pasitenkinimą,. nes sovie
tų ir jų įtakos kraštų ka
riniai atstovai. į tuos ban
dymus nebuvo pakviesti.

Veikmės sritis. Minėtoji 
išradimų sėkmė, o ypač 
atsiradimas bombonešio 
B-36, galop privertė baig-;gOs:

likiminė linkmė ryškėja : 
per past aruosiūs dvejis 
metus.

D. Britanijos tvirtovės 
yra nratęsiamos ligi Is- 
landi ios, šiaurinės, pran
cūziškos Afrikos, Cirenai- 
kos, Sudano, Kenijos. A- 
rabų pasaulio, Indijos, 
Malajų Salyno, Japonijos 
ir Aleutų salų. Tą liniją 
galima aptarti, kad jos 
gynvba yra nesunki, nes 
priešui nelengva pasiekti 

į ten esančias tvirtoves, o 
l lėktuvais, gavus parėdy
mą. įgalina suderintai ‘pa
gerbti’ priešą.

. Vakarinės Europos, ku
ri sudaro savotišką pusia
salį, strateginė padėtis y- 
ra pavojinga. Jai esančią 
grėsmę siekia sumažinti 
dviem linkmėmis. Mar
shall io planu siekiama su
stiprinti žemyno likučio 
ūkišką ir socialinę būklę, 
kad komunistų penktosios 
kolonos veikla būtų ma
žiausiai žalinga. Tuo pat 
metu visi Europos ištek
liai yra telkiami, šiaurinio 
Atlanto sąjunga lipdoma, 
kad vietinėmis jėgomis 
atlaikius galimą smūgį i- 
ki anglo-saksų karinės pa
jėgos galės suduoti triuš
kinantį priešsmūgį.

Ši empiriškoji strategi
ja, įskaitant ir bazes, re
miasi oro laivynu, vienin
teliu ginklu, kuriuo JAV 
iki šio meto vyrauja, ir a- 
tomine bomba. Mes gali
me pranešti, kad JAV yra 
daug kur naujai pritaikiu
si atominę, energiją karo 
reikalams, o ištekliai ato
minių bombų, kurių pajė
gumas žymiai pranašesnis 
už sprogusios virš Hiro
simos, . pastaruoju metu 
yra nemaži. JAV karimai 
tyrimai yra davę nepa
prastai sėkmingų išdavų 
minėtoms bazėms ginti. 
Seni gynybos metodai jau 
yra atgyvenę ir pašalinti. 
Tie nauji išradimai turės 
milžiniškos įtakos į da
bartinę politiką ir Euro
pos žemyno gynybą.

Stebėtinoji pažanga oro 
laivyne. Milijonas žiūro
vų, 1949. I. 20 atvykę į 
Washingtoną H. Trumano 
“įvesdinti” į prezidentus, 
buvo sutikti nepaprasto 
oro, laivyno parado. Ir vis 
dėlto jo tarpe daugelis 
lėktuvų buvo pasenę, nors 
ir neseniai išleisti apyvar- 

’ t6n, nes negali rungty
niauti su paskutiniaisiais, 
kurių laida neseniai “iš- 

’ kepta” mokslinių tyrimų 
įstaigose ir laborątorijo- 
se. Stuart Symington, 
JAV oro ministerio, mil
žiniškas pranešimas, pasi
žymįs nepaprastu tikslu
mu, nebuvo reikalingas 
propagandos. Jis ten atvi
rai kalbėjo apie oro laivy
no pažangą 1948 m. Toji 
pažanga pralenkė neseną 
lakiausią vaizduotę. Ban
dykime ją bent trumpai 
aptarti: už garsą greites
ni lėktuvai X-1 lekia 1100 
km. per valandą. Spraus- 
miniai lėktuvai F 86, F 91, 

_ _ F92 ir N. A. “Fury”, e- 
ir Irane. Tuose kraštuose santieji jau apyvartoje, 
organizuojamos bazės —prašoka greičiu 1300 km.' 
karinės tvirtovės gynybai per valandą, 
ir puolimui. Tos karinės 
tvirtovės, kurios dažniau- mingo skridimo nuotolis nimais, bet ir vadovauja- konstruktorius, spėja, kad pradėti, kad galėčiau Tau 
šia vadinamos tolimos ap- , siekia 9000 km, B-50 (4 ma užsienio politika.

labai mot. 3000 a. j.) 10,000 f

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams---------------- $5.00
Vieną kart savaitėje metams_ $3.00
Užsieny metams .................  $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

DARBININKAS
866 West Broadvay, South Boston, Mass

Telephone SOuth Boston 8-2680

Kaip komunistai išgauna 
"prisipažinimus"

Vienam Vengrijos gydytojui, vardu Dr. Tibor j 
Ham, pasisekė pabėgti iš komunistų kalėjimo. Nuvy- , 
kęs į Paryžių, jis nuėjo į laikraščio “Figaro” redak- ( 
ei ją ir ten papasakęjo, kaip bolševikai areštuotus . 
žmones tardo, kankina ir privedę prie kūno ir dva- . 
sios sunegalėjimo, išgauna prie tokių “prisipažinimų” 
ir vergiškų savęs apkaltinimų, kad nustebęs pasau
lis negali suprasti, kaip jie thi'atsiekia.

Ir štai kaip jie savo tikslą atsiekia. Pirmiausia 
pradeda belaisvį badu marinti. Normaliam žmogui 
reikia mažiausia 1500 kai. maisto. Jie duoda tik 350, 
reiškia, beveik tik penktą dalį. Jei kuris iš skaitytojų 
yra mėginęs kiek badauti, tai žino, kad pirmas 2-3 
dienas jaučia labai didelį alkį. Paskui alkis pranyks
ta, badaujantis jaučiasi visa kam abejingu ir labai 
nusilpusiu. Po 10-12 dienų, jei dar badaujantis tebiš- 
lieka gyvas, alkis vėl sugrįžta — su visišku nusilpnė
jimu ir kančiomis. Tuomet badaujantis praranda su
pratimą apie laiką ir apie daugelį kitokių dalykų. Jis 
jau nebetas žmogus, nes jau nebeteko normalaus po
jūčio. Betardant jau jis pamiršta ką buvo prieš minu
tę pasakęs ir daug kame nebesusivokia.

Pirmame tardyme Dr. Ham’ą labai švelniai klau
sinėjo — daugiausiai apie jo profesijos mokslą, ma
tyt, norėjo ištirti, kiek dar tebeturi proto orientuotės 
ir atsparumo. Antrojo tardymo metu jau buvo panau
dota fizinių kankinimų ir pavaišinta actedronu. To 
narkotinio svaigalo paragavęs, belaisvis iš pradžių 
būna drąsus ir ryžtingas, bet po kiek laiko pasijunta 
visiškai bevalis ir bejėgis. Jis tiek nusigąsta ir nusi
mena, kad rodos savo šešėlio bijosi.

Dr. Mam’ątar.dė ir kankino ištisas septynias die
nas, po kelioliką valandų kasdien. Išbadėjus} nuka
muotą belaisvį pastato veidu į sieną ir taip išsitempu
sį, neleidžiamą pajudėti išlaiko ilgas valandas, pri
mygtinai klausinėdami ir jam vis dar neprisipažįs- 
tant, šiokią ar kitokią fizinę tortūrą panaudodami. 
Žinoma, didžiuma kankinamųjų ilgai neišlaiko. Galva 
ima suktis, verčia vemti ir pagaliau tardomasis ap
alpsta. Duoda jam kiek atsigriebti ir tardo toliau, bet 
išsimiegoti neduoda.

Porą dienų Dr. Ham sąvoką išlaikė. Paskui sme
genys sunegalėjo, o budeliai vis nesiliovė kartoję: tu 
esi tą ir tą padaręs. Pagaliau pradėjo įsitikinti, kad 
jis iš tiesų yra kriminalistas. Mat, proto atsparumas’ 
visiškai išdilo. Tuomet jam duoda morfino. Staiga pa
sidaro linksma, jauku, malonu. Jokio skausmo nebe
jaučia, su visa kuo sutinka, prie visko prisipažįsta, 
bet ką pasirašo

Pirmam teismo posėdy, jau kiek sąmonės atga
vęs, Dr. Ham garsiai pareiškė, kad tardymo metu 
buvo kankinamas. Klausinėtojas piktai į ausį jam su
šniokštė: “Dar vieną žodį, ir saulės šviesos daugiau 
nebematysi!” Antrame teismo posėdy, jis jau nebeži
nojo, kas teisme dedasi... K.

Strategija B-36 t

kur ji bepasirodytų 
Europoje, 
Artimuo- 

Rytuose, Kinijos 
nors

1

vertė A. Maceina.

RYTO IR VAKARO MALDOSK®

Atėjus laikui keltis,, šios dienos darbus dirb- . . 
maldingai persižegnok ir,'damas būčiau vertas Tavo ųQ„’i 

• 1 • > • V 1 t • | • 1 — fI: meiles. 1 
diena. Taigi noriu visus* 
savo darbus, visas savo 
pareigas ir visa visa at
likti pagal šventą Tavo 
Valią. Padėk man, mano 
Dieve, kad vakare būčiau 

S ne tik suaugesnis, bet ir 
subrendesnis, negu buvau 
rytą. Bet aš turiu didelę' 
ydą. Tu žinai ją, Viešpa
tie. (Čia atsimink vyriau
sią savo ydą). Jeigu ją 
nugalėčiau, visos kitos 
būtų tik niekai. Šiandie 
vėl pasitaikys man progų 
nusidėti. (Čia pagalvok, 
kaip kovosi su šia vyriau
sia savo yda mokykloj, 

Dėkui gatvėj, namie, žaisdamas, 
Prašau pasivaikščiodamas.). Tai- 
kad ir gi prašau, padėk man, 

Viešpatie, nusigalėti! Vi
sa, ką šiandie darysiu ar 
kentėsiu, tebūna Tau, Die
ve, Tėvo garbei! Palai
mink mano tėvus, palai
mink mano geradarius, 
palaimink mane, ištikimą 
nors ir klumpantį, bet vi
suomet Tau priklausantį 
Tavo sūnų!” Po to sukal
bėk dar vieną Tėve mūsų, 
Sveika Marija, Tikėjimo 
išpažinimą — ir vertin
gos, gaivinančios ryto 
maldos baigtos. O dabar 
linksmas į darbą! Drąsiai 
priekin! “Jei Dievas yra 
už mps ,kas prieš mus?”

nė kiek negaišdamas, tuoj 
šok iš lovos. Keletą minu
čių pasigimnastikuok, pa
skui prauskis, 
apsirėdyk ir 
klaupki prie lovos 
jei negalima, 
dirbamojo savo 
Paremk galvą ranka ir į- 
sivaizdink stovįs Dievo a- 
kivaizdoj. Nesvarbu, jei* 
lūpos netars nė vieno žo
džio. Svarbu, kad virpėtų 
giliausios tavo sielos sty- 

“Viešpatie, dėkui 
Tau už šios nakties poilsį. 
Juk kiek vargšų ligonių 
šią naktį praleido be mie
go, tuo tarpu aš galėjau 
ramiai pasilsėti! 
Tau, Viešpatie! 
Tave, padėk man,

visiškai 
tik tada 

arba, 
sėsk prie 

stalelio.

ti amžiną ginčą tarp trijų 
rūšių amerikiečių tarpe. 
Viso to išdavoje atsirado 
“pasaulinė” strategija, 
kuriai vadovauja JAV.

Bazių politika yra nepa
prastai daug kaštuojanti. 
Nežiūrint į gen. Vanden- 
berg, oro laivyno virši 
ninko nepaprastą energi
ją ir jo aiškią linkmę — 
vesti karą oro laivynu ir 
atominėmis bomb o m i s, 
kiekvienais metais tenka 
kovoti prieš tradicines 
nuotaikas sausumos ka-l 
riuomenės ir jūrų laivyno'šiais bombonešiais galės 
naudai, kad oro laivynui1 derinti techniką ir takti- 
gavus kreditų iš kongre- ką. B-29 
so. Oro laivynas yra ne
paprastai brangus. Veik- B-54 galės skristi toliau, 
los apimtis milžiniška, o B-36 ir X. B-47 vado- 
Nepamirština. kad 760 .vaus žemės rutulio strate- 
mil. dol. išleista vien ban- gijai. Ir tuo atveju JAV 
dymams su sprausminiais naudotais eile bazių, kad 
lėktuvais, o vienam sraig- išvengus bet kurių netikė- (Rom. 8, 31). 
tiniam lėktuvo r —1 ... 
pagaminti išleista 2,5 mil. 
dol.

v •“l- kiekviena sovietų valdo
ma vietovė. Iš Aliaskos 
pakilę daliniai, atlikę už
davinį, gali grįžti per 
Šiaurės ašigalį, besivado
vaudami bet kurio meri
dianu, ^vieton lygiagrete 
[platumos. Vienu metu

• v

naudosis arti
mesnėmis bazėmis. B-50,

motorui tumo smūgių.
Apsupimas. Ptikėtina, 

kad JAV nepavėluos su
Kaip visai kitokia yra ši 

asmeninė malda, 
sąmoningas_ „J ^rva’

Bazių išlaikymas kas-‘telkti karinius dalinius, .. , T
■ir nepašykš- vaiko smbzdejunas! Ir ji 

*• * nnnn iloro lai n Ir otuo ja labai brangiai. Įgu-'savo krašte
lų išlaikymas ir medžią- tės daugelyje bazių laiky- 
gos sudaro milžiniškas su- ti stambius karinius dali- 
mas. O tokių bazių JAV nius, kad pažabojus so- 
turi apie 400. Tebūnie lei- vietus, įsispraudusius švę
sta čia ]_ _
svarbiausias: Ispanija, A- tai žinant, sovietai gerai 

Arabija, Malajai, nuvokia, ką tai reiškia jų 
Guam, Saipan, apsupimas.

Koks likimas laukia va-

nėra ilga. Jai užtenka ke- . 
lėtos minučių. Pirmą mi
nutę padėka už nakties' 
poilsį, antrą — prašymas AVMU441V 1V4 VJCLUD, 1010U1 C$UV41401 UO O V Vz • • J

paminėti pačias Urnose teritorijose. Visa P^albos dienos darbams, 
-- - - J trecią — paprasti pote-• • nai.

Gerai atliktos ryto mal
dos yra visos būsimos die
nos pašventimas. Pasa
kyk man kokios yra tavo 
ryto maldos, aš pasaky
siu, kiek verta tavo diena 
tau ir amžinybei.

__JH________  , _____ _________ , _ „__ “Jei Viešpats nestatys 
tropolijų ir numatomų o-'gi negalima prileisti, kad namo, veltui dirba tie, ku- 
peracinių sričių. Tokie ji nebus įvelta į kraštuti- rie jį stato. Jei Viešpats 
tarpiniai kraštai yra: —nybių karinį žaidimą? nesergės miesto, veltui 
Bermudos, Azorai, Libe- Galimas dalykas, kad Eu- budi tie, kurie jį sergi” 
rija, Naujoji Žemė Atlan- ropa, sudariusi vakarinę (Ps. 126, 1-2).
te, Havajai, Midway, sąjungą, budriai dabos Paskaityk tik šią kilnią 
Kvajalein — Ramiajame neutralumą ir privers ša- maldą, kurią grafas Ste- 
vandenyne. Bazėse reika- lis jį gerbti... (Tai pran- phan v. Scechenyi buvo 
linga ne vien aerodromai cūziškoji pažiūra, spėkų- parašęs pats sau: “Visa- 
bombonešiams, nes 30 lėk- liuojanti į Europos neu- galis Dieve, išklausyk 
tuvų aptarnauti reikalin- tralumą. Anglosaksai yra kiekvienos mano valandos 

mano 
širdį, kad būčiau geras 

savo

frika, 
Manila,
Volcano ir Grenlandija, 
kuri pastaraisiais nelai- karinės Europos? Reikia 
mingais atvejais papulia- prileisti, kad amerikiečiai 
rinama amerikiečių tarpe, ir toliau rems ją ūkiško- 
Tačiau šių esminių bazių mis priemonėmis. Jei Eu- 
neužtenka. Reikalingi dar ropa tampa kariniu perei- 
tarpiniai kraštai tarp me- namuoju tarpsniu, nejau-

• v •

Kai Vokietijos radiofo- žlai, 
nai garsino lietuviškas — vakarinėje 
dainas, laikraščiai skelbė Viduržem y j e, 
ilgus straipsnius apie Lie- siuose 
tuvą, prancūziškas oficio- baloje, nors čia kažkaip 
zas “Le Monde” 1202 Nr. jos likimas atsidūrė vien 
1949. II. 16 įdėjo nepa- kiniečių rankose, 
prastai įdomų straipsnį: Barių politika. Vienu 
“Šaltojo karo naujosios metu dvi priešginiškos jė-l 
gairės”. Dedame čia jo iš- gOS susikerta labiausiai 
tisą vertimą. prasikišančiuose kraštuo-

----------- 'se: Vokietijoje, Norvegi-
Tuo metu, kai pasaulis joje, Graikijoje, Turkijoje; 

prijunko prie šaltojo ka- ’ 
ro, kuris daugeliui nesu
daro progos daryti išva
dos, kad dėl temperatūros 
pakilimo negresia pasauli
nis karas, JAV iš esmės 
persvarsto strateginius saugos sritimis, 
planus. 1 greitai gali tapti išvykos'km, B-47 ir B-54 (apraus- skridimu aplekia pusęže-ton stos raketos, lėkiau- noriu galvoti ir dirbti die-

Tariamos taikos laimė- taškais paskubomis žy- miniai) —950 km per vai. mės rutulio. Jis neabejo- čios greičiau už garsą ne- ną ir naktį — ištisą savo
tojai, nusivylę taikos pa- giuoti pirmyn ir užkariau- lekia 16,000 km. Pagaliau tinai daug ką naujo įneš ribotame nuotolyje. Ban- gyvenimą. Padėk klestėti
sekomis, 1945-48 m. pasi- ti priešo sritis. Šis tarps- B-36 (6 mot 3500 a. j.), radikaliam klausimo dyti įspėti, koa s«a, « «>-
kliauna siekti vieno tiks- nis gali būti drąsiai vadi- sprausminis, galįs kelti spredimui. O tos naujeny- bus, reikštų derinti bepro- rauk iš šaknų tai, kas yra
lo: apsiginkluoti, vyrauti namas improvi z a c i n e 135 t, skrendąs 550 km į 
ore, paskubomis visur už- strategija, nes jis derina- vaL, gali sukurti 28,000 
kirsti kelią sovietinei ver- mas su anglosaksų politi-;km.

r . ' J ’ ~

I

ve pakelti savo sielą. Ta- ‘ 
vo Vardu pradėjau šią 
dieną, Tavo Vardu noriu 
ją ir baigti. Leisk todėl 
man padėkoti Tau už vi
sas gėrybes, kuriu sutei- 
ikei taio mano sielai, taip 
kūnui. (Jei pasitaikė koks 
pažeminimas, nesmagu
mas arba skausmas, ir už 
jį dėkok Dievui ir prašyk, 
kad Viešpats leistų tau 
suprasti, kokį tikslą Jis* 
nori juo pasiekti). Bet ar 
aš buvau dėkingas? Ar 
gerai praleidau šią dieną? 
O gal vėl turiu apgailėti 
daugelį nusikaltimų? (čia 
padaryk trumpą sąžinės 
sąskaitą, ar darei, sakei 
ir galvojai tai, ko neturė
jai daryti, sakvti ir galvo
ti, ir ar apleidai tai, kas - 
buvo tavo pareiga).

Taip, mano Viešpatie, 
aš vėl buvau neištikimas, 
silpnas Tavo sūnus! Tave 
įskaudino mano nedėkin
gumas. Atleisk man! Ry
toj jau bus kitaip! Pra
šau Tave, dangiškasis Tė
ve, neatimk savo pagalbos 
ir šią naktį. Duok, kad 
tinkamai pasilsėčiau ir 
rytoj vėl, naujų jėgų ku
pinas, būčiau uolus, vyk-_ 
dydamas Tavo Valią”. Čia 
dar pridėk vieną kitą ta
vo mėgiamą maldelę (Tė
ve mūsų, Sveika Marija) 
— ir vakaro maldos baig
tos. Joms irgi užtenka tik 
keletos minučių, keletos 
nuoširdžių, maldingų, gai
vių minučių.

Dabar gali eit į lovą, 
bet pasistenk dvasioj pa
silikti vis su Dievu. Visai 
nebus bloga, jei užmigsi 
su malda ant lūpų. Net 
bus geriausia, jei maldin
gos mintys bus paskuti
nės tavo dienos mintys. 
Siela nemiega, miega tik 
kūnas ir tai ne visas. Dau
gelis jo organų veikia ir 
toliau gyvena tavyje. Tai
gi jei užmigsi, kilnių ir 
skaisčių minčių gaivina
mas, poilsio metu jos įsi
skverbs į pačias sielos 
gelmes, ir kitą dieną pa
budęs jau būsi vienu žing
sniu arčiau priėjęs prie 
savo gyvenimo idealo, ku
rio taip aistringai seiki.

ga apie 10,000 asmenų, priešingos nuomonės. G. prašymo! Palenk 
(Tuo atveju nesunku ap- R.), 
skaičiuoti kiek reikalinga Ateities perspektyva la- savo artimiesiems, 
patarnaujančių, kai lėktų- bai gležni ir ji vargu pra- tėvynei ir savo šalies žino
vai Berlyno tilte padaro šoks keletą metų. Kele- nėms. Suteik man cheru- 
550 skridimų per dieną riems metams praslinkus, bino meilės galybę ir pro- 
G. R.). Tais kaštais bazės sovietai pagamins atomi- to aštrumą. Leisk man 
nesiriboja. Kiekviena ba- nį ginklą, o gal jau turės pažvelgti į savo ateitį ir 
zė reikalauja užnugarinio ištobulintą bakteriologinį gėrį atskirti nuo blogio, 
saugumo, kuris perkamas naikinimo būdą. North- Leisk man pažinti, ką aš 

Bombonešių B-29 veiks- ne vien kariškais patiki- rop, žinomas amerikiečių turiu daryti ir kaip turiu

Kiekvienas žmogus turi 
kitame žmoguje veidrodi, 
kuriame jis gali aiškiai į- 
žiūrėti savo paties silpny
bes, trūkumus ir įvairius 
blogumus; bet mes dažnai 
elgiamės šiuo atveju kaip 
šuo, kuris loja veidrodį, 
manydamas, jog mato ten 
ne save, o kitą šunį.

šopenhaue*’’*

po 10—15 m. baigsis lėk- duoti apyskaitą iš Tavo 
Bombonešis B-36 vienu'tuvų amžius, nes jų vie- patikėti? man gėrybių. Aš

_ _ _ i
tinai daug ką naujo įneš ribotame nuotolyje. Ban- gyvenimą. Padėk klestėti 
radikaliam klausimo dyti įspėti, kas ateityje tam, kas yra gera, ir iš-

I

I

bės ypač palies bazių poli- tybę su išradinguoju žmo- bloga. Suteik man pagal- 
tiką, nes iš bet kurios vie- gaus protu... bos apvaldyti visas mano
tovės galės būti pasiektai Vertė G. Kymantas..aistras. Padaryk, kad į vi-

»
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BALF-os 1949 Metų Vajus
1949 metų Balfo vajus, Nado 

Rastenio ir padėjėjų pastango
mis, buvo pradėtas su nepa
prasta iškilme ir gan gražio
mis pasėkomis. Sekmadienį, 
kovo 13 d., įvyko Masinis susi-

priims visus tremtinius, kurie 
atvyks, ar tai į Baltimorės 
miestą, arba į kitus šios vals
tijos kampus. Baltimorės mies
tas visuomet dosniai atsiliepė 
į visus nelaimingųjų atsisanki. 

'mus, tad ir šį kartą, be abejo, 
rinkimas ir prakalbos Lietuvių, “ūsų piliečiai atjaus tremtinių 
Svetainėje, Hollins St., kuriose vargą ir ašaras.
dalyvavo ir kalbėjo generolas BALF-os vajus ras pritan- 
Jonas Černius, buvęs Lietuvos 030 širdyse. Reiškiu ge- 
Premjeras ir Generalinio štabo riausius linkėjimus šiam gar- 
Viršininkas jbingam darbut Jei galėčiau

Iškilmės buvo pradėtos įneši-1 kuomi daugiau pagelbėti, malo
niu vėliavų ir Amerikos ir Lie-1 nėkite kreiptis į mane ’. baigė 
tuvos himnais. Po to kun. dr. savo kalbą.
Mendelis buvo pakviestas at
kalbėti maldą. Jis trumpais 
maldoj žodžiais pavedė šių me
tų vajų Lietuvos Aušros Vartų 
Švč. Panelės globai ir visus da
lyvius pakvietė sukalbėti Svei
ka Marija, prašant jos pagal
bos BALF-os 64-to skyriaus 
šių metų darbams.

Pirmas kalbėtojas buvo Bal- generolas Jonas Černius, 
timorės miesto meras Tomas aiškiai ir gražiai visiems išdės- 
DAiesandro, kurs labai užjau- tė, kaip ir iš kur atsirado 
tė nelaimingą Lietuvos padėtį tremtinių problema, kodėl mes 
ir jos gyventojus, kurie per- privalome remti tų tremtinių 
karą ir įvairias okupacijas pra- reikalus. Jisai džiaugėsi, kad 
rado visą, išskyrus gyvybę, ir pastarieji pasaulio sukrėtimai 
šiandien trokšta sau prieglau- atbudino, supažindino, vakarų 
dą ir ramybės rasti čia Ameri
koje.

Meras priminė, kad savo va
sario 16 d. Proklamacijoj jis 
visiems pabrėžė, kad Lietuva 
per savo nepriklausomybės lai
kotarpį visam pasauliui aiškiai kreipė domės, kuomet Lietuvos 
įrodė, kad ji moka savo reika- vyskupai buvo tremiami kuo-' 
lūs tvarkyti ir galėjo gražiai, met Lietuvos kunigai buvo ka- 
pažangiai gyvuoti. Tačiau ga- linami ir žudomi Laisvi kraš- 
lingi kaimynai to negalėjo ra- tai tik šiandien pradeda 
miai pakęsti. — Jis sakė: prasti,

“Šiandien tos nelaimingos gia ir 
valstijos piliečiai, dauguma iš 
jų neturi pastovios pastogės, 
jie gyvena tremtyje. Jų vienin
telis noras ir nuolatinė malda 
yra pasiekti laisvos Amerikos 
kraštus, kur jie galėtų gyventi 
be baimės mirties ar žiauraus 
persekiotojo ištrėmimo. Ameri
kai pridera čion juos įsileisti 
Tai yra šventa mūsų prieder- tė. Pirm negu buvo pradėta 
mė surasti jiems čia vietas, rinkti aukas salėje, pirm. Na- 
kur jie galėtų laisvai gyventi das Rastenis padarė kelius įdo- 
ir dirbti. mius pranešimus.

Aš galiu drąsiai liudyti apie Jis paskelbė, kad mūsų 
jų darbštumą ir ištikimybę se- jasis ganytojas, J. E. ark. 
nosios kartos lietuvių Ameri
kos kraštui. Jie supranta šio 
krašto demokratiškumą, jie lai
kosi jo įstatymų ir yra geri 
piliečiai. Amerika įsiieisdama 
juos čia apsigyventi praturtė
tų. Marylando valstija gali ir

I
Į
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Kadangi salėje matėsi keli 
lietuviai komunistai tad meras 
jų naudai pasakė šį tą ir apie 
komunizmo vergįją, ir kad čia 
Amerikoje nėra vietos 
nistinei tvarkai

komu*

Kiti Kalbėtojai
Svarbiausias kalbėtojas buvo 

Jis

valstijas su komunizmo žvėriš
kumu, nuo kurio Lietuva jau 
kenčia 8 metus. Šiandien visas 
pasaulis protestuoja prieš kar
dinolo Mindszenty neteisingą į- 
kalinimą, tačiau niekas neat-

mas. 
klausė 
tremtinio.

su
ko kią demokratiją skel- 
neša sovietų komuniz- 

Susirinkusieji įdomiai 
mūsų tautos patrioto ir

Dienos Medžiaginiai Vaisiai
Po generolo Černiaus kalbos, 

tremtinių vardu prabilo, nese
niai į Baltimore
lagerių atvykusi, p-lė Keženy-

iš tremtinių

rikas Keough, prisiuntė 
$500.00 čekį, linkėdamas 
riausio pasisekimo 
gai ir, prižadėdamas
kaip lietuvius tremtinius, taip 
vajaus dalyvius savo šv. Mi
šiose.

■ 1
valandį žinią, kad mūsų trem- naujagimio tėvelius. Linkime kaip ir ii kur jie suranda tas 
tiniai turėjo susirinkimą Lietu- jiems daug džiaugsmo iš naujo visas įdomybes, kurias jie gar- 
vių Salės patalpose 3 vai. po kataliko. sina kas sekmadienis savo pro-
pietų ir kad yra rengiami lie- Nors ketverios giedotos šv. gramoje. Bravo abiems. <Jie 
tuvių kalbos kursai penktadie- mišios kasdieną yra atnašauja- daug prisideda prie lietuvių su
nk) vakarais ir šeštadienio ry- mos mūsų bažnyčioje, girdėjau vienijimo ir lietuvybės palaiky- 

čia Baltimorėje.
■ A ■ ■

t«i«‘ * Į kleboną sakant, kad jau visos
Sumanymas gražus, vertas yra užimtos net iki 15 d. bir- 

visų lietuvių 1 ypač jaunesnio- želio mėn. Pagirtinas paprotys 
sios kartos paramos. Kaip nu- užprašyti šv. Mišias vietoj gė- 

' siseks tai tik ateitis parodys, lių įnirusiems, kas išaiškina tą 
Ar tik nepervėlai pradėtas dar- didelį skaičių sv. Mišių, kurios 
bas? Gal tokie lietuvių kalbos yra užprašytos mūsų bažny- 
kursai būtų daug pagelbėję lie- čioje. Nuo sausio 1 d. mirė mūc 
tuvybei palaikyti, kuomet Lie- sų kolionijoj daugiau ,negu 15 
tuva buvo laisva, nepriklauso- lietuvių.
ma? Rūta Razauskaitė rengiasi

Pereitas 30 metų laikotarpis priimti šv. moterystės sakra- 
buvo žalingas lietuvybei čia A- mentą mūsų bažnyčioje Velykų 
merikoje. Mažai domės buvo dieną. Rūtos tėvai yra susipra- 
kreipiama į Amerikos 
sios kartos lietuvius:
tizmas, meilė bočių žemės Lie
tuvos, apmirė ir beveik kai kur 

• visai išnyko. Šiandien reikia

Šis vaizdas parodo mažą vaikutį žaidžiant. „„
kas atrodo nieko ypatingo. Taip ir yra. Šis vai- " 
kutis Švedijos Prince Carl Gustav, taip kaip ir 
kiti darbininkų vaikai, kasasi į sniegą ir tiek. Jis 
matomai turi savo troką, kuriame primetęs snie
go veža į šalį ir verčia lauk. • .

• skaito, ar dėl to ,kad nemoka

bę čia Amerikoje. Tiesa lietu
viška spauda stengiasi Lietu
vos meilės ugnelę iš naujo su
kurti, bet jaunoji karta lietu- 

iviškų laikraščių ir žurnalų ne- 
! _ ______i____

Pakviestas kalbėti mūsų kle- landoje, o už pačių mirusiųjų ar^a ūėl to, kad nesųdomauja. 
bonas kun. dr. Mendelis pabrė- vėles kriečiv^e visus sukalbėti Reikia naujo Maironio, kad ap- 
žė, kad šiandien turi reikšmę dievobaimingai Amžinąjį Atil- mirusią lietuvybę čia Ameriko- 
darbai — ne žodžiai Jis paša- si Užbaigę savo vargus, lai ii- atgaivintų, 
kė, kad ryto rinkliavoj per risi visi trys Viešpaties ramy-! 
ketvertas šv. Mišias bažnyčio- bėję, 
je surinkta tik $150.00. Prie 
tos sumos jis iš parapijos iždo 
pridėjo $350.00, ir taip susida-! 
re $500.00 suma. Be to jis pri
dūrė “aš neprašau nei vieno 
daryti tai, ką aš pats nedarau. 
Kad padarius pradžią šiam 
svarbiam vajui, aš aukoju mė- jisai užsibrėžia kokią nors pa
nešto algą, ir štai mano asme- saulinio masto intenciją, 
nis čekis $100.00.” Į Tik pereitą savaitę man teko

Buvo praneštos įvairių dįrb- su juo kalbėtis apie šių metų 
tuvių sudėtinės aukos: taip pat planus geg. mėn. Jis man pra
buvo renkamos aukos nuo susi- nešė, kad planai yra priruošti 
rinkusiųjų. Komisija žadėjo milžiniškam maldos vajui už 
aukotojų pavardes paskelbti atsivertimą Rusijos prie Dievo, 
spaudoje. Teko sužinoti, kad Jis yra įsitikinęs, kad pastovi 
aukų iš visų šaltinių surinkta pasaulio taika nėra įmanoma 
virš $2,000.00. Tai yra penkta iki Rusija, tai 
dalis užsibrėžto tikslo, 
morečiai nesigarsina, 
surinks 50 arba 100 tūkstan-l šis maldos vajus bus išpla- 
čių dolerių, bet jie yra pasi- tintas tarp 20,000 maldininkų, 
ryžę sukelti $10,000.00, ypač kurie lankosi Novenos pamai
šą pagelba drabsčių, neseniai dose. Kiekvienam jų bus pa- 
iš tremties atvykusių naujų siųstas paskatinimo laiškas, 
pajėgų. Sveikiname masinio; 
susirinkimo rengėjus ir daly-! 
vius. Duok, Dieve, jiems lai-’ 
mingai visus lietuvius suburti! 
į bendrą gailestingumo darbą.

Didžiosios Novenos Žinios
Kiekvienais metais mūsų 

kleb. kun. dr. Mendelis suren
gia ką nors nepaprasto geg. ir 
spalio mėnesiams Marijos gar
bei Kaip pavasarį ,taip rudenį

Todėliai linkime mūsų tautos 
ir kalbos gaivintojams gra
žiausių vaisių jųjų patriotinia
me darbe. Vėlu, bet dar neper- 
vėlu bent dalį mūsų jaunesnios 
kartos išgelbėti nuo ištautėji- 
mo.

I

yra jos valdo- 
Balti-'vai, negrįž prie Dievo ir tikė- 

kad jie jimo.

mo N

Paieškojimas

nau- 
Pat- 
savo 

ge-
vajaus ei- 

atminti,

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Oictionary

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

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

3SS West Broadvay So. Boston 27, Mom.
Šiuomi siunčiame $................ ir prašome atsiųsti

mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
Vardas ~....................................... ...............

jauno- tę lietuviai ir ištikimi šv. Al- 
patrio- fonso parapijos parapijiečiai.

Juozas Makarauskas irgi 
rengiasi vesti. Jo jungtuvės į. 
vyks atvelykyje, bal. 24 d.

Parapijos Jaunimo Klubas, 
vadovaujamas Juozo Strazdau- 
sko, rengia metinį Velykų Ba
lių, pirmadienį, baL 18 d., antri 
Velykų dieną. Bilietai turbūt 
bus 90 centų.
• Reikia stebėtis darbštumu 
mūsų lietuvių radio valandos 
vedėjų, Alberto Juškevičiaus ir 
Juozo Ruzgos. Kaip jie ir suži. 
no visus tuos gimtadienius,

Paieškomas Vincas Kalvai
tis, sūnus Vinco ir Onos Valai
tytės Kalvaičių, kilęs iš Ky
bartų miesto, Vilkaviškio ap., 
į Ameriką išvyko prieš 45 me
tus. Jis anksčiau gyveno Chi
cagos mieste 29, III.

Ipško Anelė Vilkelienė • Ki- 
likauskaitė iš Kybartų miesto, 
dabar gyvenanti Vokietijoj, 
16 Kassel - Oberzwehren, Ma- 
ttenberg DP Camp U. S. Zone, 
Germany.

JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK — 

"ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS" 
Norintiems angliškai pagal 

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

DARBININKAS

NUOTRUPOS
Sekmadienį, kovo 20 d. buvo, 

pakrikštytas Alfonso ir Elenos 
Šilanskų sūnus. Jis gavo vardą 
Tomo Mykolo. Krikšto tėvais 
buvo Vincas Levickas ir Geno
vaitė Zakarkienė. Sveikiname

kuriame bus pabrėžta, kas yra 
reikalinga, kad atsivertimas 
Rusijos taptų tikrenybe.

Per visą geg. mėnesį, kaip ir 
visos 14 novenų pamaldos pir
madieniais ir antradieniais, šv. 
valandos ketvirtadieniais ir šv. 
Mišios kasdieną 12 vai. vidur-

BOSTON TDISO>

Beto, 300 mišių bus atnašau
jama geg. mėn. už pačių mal
dininkų reikalus. Būti dalyviu 
tose 300 mišiose nieko dau
giau nereikia ,kaip tik prisiųsti 
savo prašymų - intencijų lape
lį prieš geg. 1 d.

Šią savaitę mūsų kunigai

Savaitės Mirimai
Pereitos savaitės bėgyje net, 

trys lietuviai iš mūsų kolionijos dienį bus laikomos ta pačia in- 
buvo pašaukti amžinybėn: a.a. tencija už sugrįžimą Rusijos 
Mykolas Karuža, Apolinaris' prie Dievo. 
Niparavičius ir Jonas Einikis.

Karuža buvo palaidotas iš šv. 
Alfonso bažnyčios šeštadienį, 
kovo 19 d. Kun. Janas Mende
lis atnašavo šv. Mišias. Kazi
mieras Kučauskas rūpinosi lai
dotuvių tvarka.

Niparavičius ir Einikis buvo
laidoti pirmadienį, kovo 21 d. kvietė visus maldininkus padė- 
Kun. Antanas Dubinskas aprū
pino ligonį prieš mirtį, tad A- 
polinario Niparavičiaus žmona 
ir sūnūs prašė, kad jis atna
šautų laidotuvių šv. Mišias. Tą 
jis padarė 9 vai. ryte.

Už a. a. Jono Einikio vėlę 
šv. mišios buvo atnašautos 10 
vai. Patsai kleb. kun. dr. Men
delis vadovavo toms laidotu
vėms, nes jis gerai pažino pa
tį vėlionį ir jo šeimą, būtent, 
jo motiną, brolius ir sesutę po
nią Carter.

Visi įnirusieji sirgo ilgą lai
ką, ypač Jonas Einikis, kurs 
buvo džiovos kankinamas virš 
15 metų. Mirtis iš tikrųjų vi
siems trims buvo išsilaisvini
mas iš jų kančių ir skausmų. 
Visi palaidoti, Holy Redecmer 
kapinėse. Juozas Kašinskas rū
pinosi kaip Niparavičiaus, taip 
ir Jono Einikio laidotuvių tvar
ka.

Mirusiųjų šeimom^ reiškiame 
ą’lhi u&ojautą jų liūdesio va-

koti Dievui už sėkmingą prave- 
dimą OBER BILL, Annapoly, 
įstatymo, kurs veiks prieš ko
munistus ir komunistines orga
nizacijas. Šis įstatymas įsiga
lios birželio 1 d. Nuo tos die
nos nebegalės Marylando Vals
tijoj begyvuoti komunistų par
tija. Prasikaltėliai bus baudžia
mi $20,000 arba 20 metų kalė
ti.

Laikas visiems atsibusti. Lai
kas visiems suprasti, kad Ame
rika yra pavojuje nuo Stalino 
agentų. Kas įvyko Čekoslovaki
joj ir Vengrijoj, tas pats gali 
įvykti ir mūsų laisvam krašte, 
jei tik mes nebudėsime, neko
vosime prieš krašto išdavikus 
ir pardavikus.

Trcmtbriai Veikia
Baltimorės naujieji iš trem

ties atvykę gyventojai pradeda 
bruzdėti, veikti. Štai sekmadie
nį girdėjau Iš sakyklos bažny
čioje ir per lietuvių radio pus>-

aiCTIKCOO***
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SMŠUER

Tūkstančiai naujų šeimų dabar pereis į 
greitą, švarų elektrikinį virimą, nes 

Boston Edison apmoka laidų pr a vedimą, 
kaip žemiau parodyta. Nesvarbu, kur jūs 

perkate savo elektrikinę krosnį, Boston 
Edison krautuvėj, ar kitur . .. mūsų 

pasiūlymas pilnai galioja. Kaip tik jūs 
įsigysite krosnį, dyleris praneš Boston 

Edison Kompanijai ir mes pravcsime 
laidus be jokių iškaščių jums, pagal 
žemiau skelbiamas taisykles. Pasinaudokite 
šiuo pasiūlymu-pereit į elektrikinį virimą.

SĄLYGOS NEMOKAMAM LAIBŲ ĮVEDIMUI... 
Pradedant kovo 21 d. 1M» ir per tam tikrą laiką 
Boston Edison Kompanija suteiks nemokamą lai
dų Įvedimą kiekvienai elektrikinei krosniai, kuri 
b'is įjungta Į tos kompanijos linijas kiekvienuose 
vienos ar dvejų šeimų namuose, kuriuose n€ra ne- 
normališkų laidų įvedimo sąlygų.

E D j g o M COMPANY



PenkUdieaią, Kovo 25 cL, 1Š4R OZRltMlNtAS • S
J. Kuzmlckls.

Kova arba gėdinga vergija
Komunistai nori, kad persekiojama 
Bažnyčia tylėtų. - Motina negali tylė
ti, kai jos vaikai persekiojami. - Lietu

vių katalikų kančios ir mūsų 
apsisprendimo valanda.

Kardinolas Juo z a p a 8 pataikaudama, paniekin- 
Mindszenty tebsėdi kalė- tų dieviškąjį Įstatymą ta- 
jime.

Protestai, 
tikrą audrą, 
varne pasaulyje, pamažu nuo savo tikrųjų pamatų, 
aptilo. Atrodo, nauji įvy- aut kurių Kristus Ją par 
kiai ir naujos sensacijos statė, ir lengvai nuslystų 
užtrins daugelio atminty- į kasdieniškų nuomonių 
je to didžiojo komunistų judantį, smėlį ar pasiduo- 
nusikaltimo ir nehuma-tų praeinančiai srovei: 
niškumo faktą. . Bažnyčios, kuri sąžinių

Anksčiau buvo kalba- suvaržymui nesipriešintų 
ma, kad bent JT Organi- ir teisingos teisės bei tau- 
zacija savo artimiausia- tos teisėtos laisvės Degin
ine susirinkime svarstys tų:
Kardinolo problemą. Šian- Bažnyčios, kuri dėl gė- 
dien gi ir apie tai tylima, dingos vergystės užsida- 
----------- ,rytų tarp keturių muro 
KOMUNISTAI LAUKIA diTV-*.Ž’

TYLINČIOS BAŽNY
ČIOS

Kai vasario 20 d. r; 
trys šimtai romiečių susi-

da Juda pakeltu balsu tu- 
kurie sukėlė ri Jį skelbti ir ginti; 
visame lais- Bažnyčios, kuri atskiltų

kąją Kristaus Jai suteik
tą pasiuntinybę: “Eikite į 
kelius ir kryžkelius, mo- 

aPiejkykite visas tautas...” 
Mylimieji sūnūs ir duk-

_ &v- Aikštėje, rost Nesuskaitomų išpaži
ns’ nėJW ir kankinių legijonų
džius:
— Dabar jau

aišku, ko ši totalistinė ir 
prįešreliginė santvarka 
reikalauja ir laukia 
Bažnyčios, kaip kainos už ^Sduoti

^..ituos įsidėmėtinus žo- Ar šitokią Bažny.

visi?ms lėtumėte*?
čią jūs gerbtumėte ir my- 
 ___ ___? Ar atpažintu- 
mėte tokioje Bažnyčioje 

“ savosios Motinos veido 
bruožus? Ar jūs galite įsi- 

— , , . — . • . . WMA*»*W* tokį piTmOjO
^OS. ,^eraVim4^ ir proble- peĮro įpėdinį, kurs nusi- 
matinį pripažinimą. Ji panašiems reikalą-
U1Jk“: o x_ - Svirnams?-----------

tokio** Bažnyčios, kun 
tylėtų, kai turi kalbėti;) BAŽNYČIA jTEGALI

Bažnyčios, kuri, žemiš- 
kų troškimų užgaidoms

T ' s-

TYLCTI...
Toliau, kreipdamasis į

inam Paminklui
Tw» KuNen Kapucino parinktos maldos

1. Spausdinama didelėmis raidėmis la
bai turininga maldomis maldų knyga 
“Atlaidų Šaltinis”. Tai yra viena iš pa
čių vertingiausių maldaknygių, nes jo 
je surinktos maldos yra sukurtos gar
sių šventųjų ar kitų Dievo moksluose 
išmintingų žmonių, ir .didžiuma maldų 
esanti toje maldaknygėje, yra pati?* 
popiežiaus apdovanota specialiais atlai
dais.

TSvaa Kazimieras 
Kapucinas

k

F

2. Lietuviams šią maldaknygę parinko, spaudai 
paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kazimieras Ka
pucinas, kurio vestos misijos paliko neišdildomą įspū
dį. Jis mirė 1941 m. gruodžio 26 d. Kaune, Lietuvoje 
Jo kapą mindžioja svetimųjų bolševikų kojos. Įsigy
damas šią maldaknygę padėsite plytelę amžinam pa
minklui tam misijonieriui, nuo kurio mirties šiemet 
sueina 8 metai.

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

4. Maldaknygė spausdinama labai aiškiomis dide
lėmis raidėmis.

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

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

Kreiptis adresu: —
DARBININKAS

366 West Broadway South Boston 27, Mass.

“Darbininko” Administracijai: —
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti 

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

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

Adresas.......................................... ..........—....... ................

Sv. Tėvastikinčiuosius, 
klausė:
— Ar gali Šv. Tėvas ty

lėti, kai viena valstybė, 
peržengdama savo kom
petencijos ribas, oavinasi 
sau teisę tvarkyti vysku
pijas, —išlipti vyskupus, 
sutrikdyti bažnytines er
gu pirs rijas ir, geliąs, 
privesti prie to, kad sie
lų aprūpinimas Ūktų neį- 
manomas?

Į šitą Šv. Tėvo klausimą 
kelių šimtų tūkstančių ti
kinčiųjų minia vienu 
griausmingu balsu atsa
kė:
— Ne!... Ne!...

Mes neapsirikime ir bū
kime tikri, kad šitas es
minis Šv. Tėvo klausimas 
buvo nukreiptas ne tik į 
Romos gyventojus, bet į 
viso pasaulio tikinčiuo
sius. Dėl to ir viso pasau
lio tikintieji turi atsaky
ti:
— Ne, Bažnyčia — Šv. < 

Tėvas, Vyskupai, kunigai 
ir tikintieji — negali tylė
ti, kai Jos vadai ir išpaži
nėjai persekiojami, suimi
nėjami, teisiami ir kanki
nami; kai jie jmodyjami 
ir laužomi; kai verčiami 
niekinti dievisk u o s i u s . 
nuostatus...

Kada Bažnyčiai paskelb
ta mirtina kova, kada Jos , 
įtaka norima visiškai pa
naikinti, kai žmonių sie- 
losna skiepyjama anti- 
christinė dvasia, — viso 
pasaulio tikintieji turi bū
ti pasirengę kiekvieno 
smūgio atrėmimui.

YPAČIAI LIETUVIAI 
NEGALI TYLĖTI

I

Lietuva jau antrą kartą 
. neša sunkų komunistų o- 

kupacijos jungą.
Ši antroji okupacija, 

trunkanti jau penkerius 
metus, padarė nepapras- 

i tai didelių nuostolių tikin
tiesiems ir jų vadams.

Lietuviai tremiami tik 
dėl to, kad jie nenori atsi
žadėti savo tikėjimo ir se
nųjų papročių;

kunigai persekiojami, 
suiminėjami, tremiami ar
ba žudomi tik dėl to, kad 
jie vykdo Kristaus įsaky
mus;

vyskupai kankinami ir 
žudomi tik dėl to, kad jie, 
kaip gerasis Ganytojas, 
nepalieka savo tikinčiųjų 
priespaudoje ir persekio
jimuose...

Tuo tarpu vakarai tyli 
apie lietuvių kančias...

Niekas nerengė protes
tų prieš lietuvių trėmi
mus; niekas nekėlė balso 
prieš mūsų kunigų perse
kiojimus; visi tylėjo, kai 
buvo suiminėjami vysku
pai Matulionis, Borisevi- 
čius, Ramanauskas ir Ar
kivyskupas Reinys...

Dėl to dabar ,kai pasau
lis pradėjo praregėti, kai 
suprato, jog komunizmo 
skelbiama tikėjimo laisvė 
yra pasaka naiviems va
kariečiams, — mes visur 
ir visiems turime kelti tik
rus faktus, kurie surašyti 
lietuvių kankinių krauju.
IR TURI BŪTI BUDRŪS

Geriausiai mūsų parei
gas nusakė pats Šv. Tė
vas, baigdamas savo isto
rinę vasario 20 d. kalbą: 
— Viešpats’ Dievas, my
limieji sūnūs ir dukros*, 
teatlygina jums už jusi, 
ištikimybę. Teduoda jums 
gėgų dabarties ir ateities 
kovose. Tepadaro jus bud
riais prieš savo ir jūsų 
priešų puolimus. Savąja 
šviesa teapšviečia protus 
tų, kurių akys dar yra už
merktos tiesiai, Tesutei
kia visoms širdims, kurio*

z

Šiomis dienomis Tokio, Japonijoj, įvyko viso 
pasaulio laisvųjų tautų skaučių suvažiavimas, šis 
vaizdas parodo keletą tų skaučių. Iš kairės į deši
nę jos atstovauja: (pirmoje eilėje) — USA, Japo
niją; (stovi antroj teilėj): iš Jung. Valstybių, In
dijos, Anglijos ir vėl Amerikos.

AIŠKĖJA KURIUO KELIU 
VYKSTA “NEPARTIŠKAS” 

KANADOS LIETUVIŲ 
ORGANIZAVIMAS

Skaitytojams jau gana gerai 
žinoma, kodėl sutriko taip gra
žiai pradėtas Kanados lietuvių 
organizavimo darbas. Tačiau 
dar reikia kai kas paminėti po 
red. Kardelio pasirodymo ‘Nau
jienose’ ir ‘Drauge’.

Kanados lietuvių laikraščio 
“N. Lietuva” redaktorius pa
stebi, kad jis redakcijoje dirba 
vienas ir niekas jam nepadeda. 
Tuo tarpu “N. Lietuvoje” skel
biama, kol redaguojama .ben
dradarbiaujant Redakcinei Ko
legijai. Iki šiol niekas nežino, 
kas tą kolegiją sudaro ir kokie 
asmenys į ją įeina. Gal būt, 

praeis KLT skyrių atstovų su
važiavimas. Lygiai taip pat la
bai “politiškai” buvo pravestas 
redaktoriaus pakeitimas. Po 
laikraščio platinimo vajaus, iš
dygo ir redaktorius... Aišku, į- 
vykdžius tai anksčiau, laikraš
čio prenumeratorių skaičius 
būtų labai sumažėjęs.

Charakteringas reiškinys pa
stebimas “Naujienose” pasiro
dančiose korespondencijose iš 
Kanados. Ten visur užtinkami 
“krikdemai”, “viena ‘ partija”, 
ir tt. Norėtųsi paklausti, ar 
Kardelis ir visi socialistai esą 
KLT nėra socialistai? Nejaugi 
tk jie visur gali dominuoti ir 
tvarkyti, »be jokio bendradar
biavimo, organizaciją, kurioje 
didelę daugumą sudaro ne jų 
(sd) partijos nariai? šitoks el
gesys negali būti vadinamas 
vienybė (Kardelio mėgiama te
ma). Anksčiau “N. L.” apie
vienybę nebuvo rašoma, nes ji 
savaime KLT skyriuose buvo 
jaučiama. Dabar to nėra, o po 
KLT skyrių atstovų suvažiavi
mo šis reikalas dar labiau pa
blogės. Ir štai kodėl. KLT 
Centro valdyba mano KLT 
skyrius palikti, o Centro valdy
bą sudaryti iš kažin kokių or
ganizacijų atstovų, kokių Ka
nados lietuvių tarpe nėra, tik 
neseniai buvo suorganizuoti so-

cialistų partijos skyriai. Tokiu 
būdu tų atstovų žymią daugu
mą sudarys socialdemokratai 
Savaime aišku, kad kitokių pa
žiūrų žmonėms nebus prasmes 
likti KLT skyriuose, ir teks 
organizuoti pasaulėžiūrines or
ganizacijas. KLT skyriuose 
veikla išsiskaldys, ir Kanados 
lietuvių vienijimasis savaime 
bus palaidotas. Ar to nesu
pranta “didieji vienybės sklei
dėjai”? Galima manyti, kad 
prisidengus KLT skraistele, 
norima prisižvėjoti klausytojų 
savo propagandos mašinėlei 
(“N. L.”) priminimas įsileisti 
į VUKą Mažokos Lietuvos at
stovą). Tuščias jų darbas. Visi 
gerai žino, kuo tos kombinaci
jos kvepia, ir tik gaila gražiai 
pradėto darbo.

Ta pačia proga reikia pabar
ti gana optimistiškai nusitei
kusius katalikiško nusistatymo 
Kanados lietuvius. Niekas Ka
nadoje nedraudžia steigti kata
likiškų, labdaros, draudimo ir 
kt. organizacijas. Aktyviai jas 
steigia socialistai, komunistai. 
Reikia ir katalikams neapsileis
ti. Mūsų vieningas, aktyvus 
pasireiškimas viešajame gyve
nime leis mums apie lietuvius 
susidaryti gerą nuomonę kana
diečių tarpe. Dabartinis lepšiš- 
kumas ir apsileidimas visuome
ninėje veikloje yra nepateisi
namas ir smerktinas.

Vyt Buteika.

I

Aš regiu tavo kančią ant Kry
žiaus,

Aš jaučiu tavo Kūno žaizdas— 
Kas už kitą numirt pasiryžo, 
Tas nemirs amžinai, niekados.

Nešei kančią už ateitį mano 
Ir vokei užu mano klaidas — 
O many pykčio dievas gyvena 
Ir suprasti nenoriu tavęs.

Tu sakei, kad Jeruzalės tautos 
Nepažinusios Viešpaties žus — 
Ir kad ginančiam miestą 

sugriautą
Rajaus laimę paskyrė dangus.

Tu nekartą buvai išvarytas — 
Taigi, būkime budrūs, Iš namų, kaip ir aš...

nes piktoji sėkla mėgina Ar supras šitą kančią kas kitas, 
įleisti šaknis ir į mūsų Kas paguodą atneš? 
sielos dirvą. Dar blogiau/ 
kai dalis visiškai neprak
tikuoja ’ savo tikėjimo ir 
nori pasilikti drungni.

Apsisprendimo valanda 
atėjo; mes stojame Baž
nyčios Galvos nurodytoje 
pusėje ir meldžiamės, kad 
Dievo karalystė ko grei
čiausiai ateitų į žemę... 
L --- - - --1949.4II.16.

šiandien dar toli amo Jo, 
malonę sugrįžti prie tikė
jimo ir broliškų jausmų, 
kurių paneigimas sunaiki
na žmonijos taiką.

•va •__ • « __ z — — —

Tave gaudė, sekiojo ir plakė... 
Mane plaka dabar!
Ir pavasario laukiančios akys 
Meldžia, prašo — užtark!

Aš regiu tavo kančią ant Kry
žiaus,

Aš jaučiu tavo Kūno žaizda*— 
Kas už kitą numirt pasiryžo. 
Tas nemirs amžinai, niekados.

-------- - AU Kairys

A. a. Tėvo Kazimiero Kapucino 
"Atlaidų Šaltinis 

didėlėmis raidėmis maldaknygė
*

n

jau spausdinama
ATSIKANDA DAUG BCMfiJŲ
Paminėti garsaus misijonieriaus 

a. a. Tėvo Kazimiero Kapucino 8-nių 
metų mirties sukaktį, “Darbininkas” 
pradėjo spausdinti didelėmis raidėmis 
“ATLAIDŲ ŠALTINIS”, kuriai maldas 
buvo surinkęs ir išleidęs Tėvas Kazi
mieras. Išleidimas šios maldaknygės 
tai bus jam amžinas paminklas, kurio 
ir bolševikai negalės savo purvinais batais sumindyti. 
Reikia tikrai pasidžiaugti, kad šios vertingos malda
knygės išleidimui atsiranda daug rėmėjų. Pereitą sa
vaitę į paminklinės maldaknygės rėmėjus įsirašė se
kantieji: 
Jula Skarulis, Brooklyn, N. Y..............
Vincent Kazlauskas, Chicago, UI.........
John Berteska, Harrison, N. J..............
Isabel Paulauskienė, Roselle, N. J........
Magdalena Pavilaitis, Mt. Carmel, Pa. 
Josephine Bastis, Pewaukee, Wisconsin 
Petronela Starazinskaitė, Chicago ,111. 
Pauline Gudinski, Chicago, III................
Agota Kalinauskaitė, So. Boston, Mass. 
Rev. John Baltrūnas, New York, N. Y. 
AL Rapsis, Hartford, Conn....................
Peter P. Peledzius, Phila., Pa................
Mrs. P. Remesh, Brooklyn, N. Y............
Mrs. K Melusky, Shenandoah, Pa........
Mrs. Elizabeth Senkus, Elizabeth, N. J.
Mrs. 
Mrs. 
Mrs. 
Mrs.
Magdė Alarovičius, Cleveland, Ohio ..........
Mr. A. Dutkus, Maywood, N. J....................
Sisters of SL Casimir, Cicero, III...................
Mrs. G. Siųsis, Long Island, N. Y................
Mrs. Svetoka, Tenafly, N. J. ..........................
Mrs. P. Vancevičienė, Middietown, Ct.........
Mrs. H. Roklin, Needham Hts., Mass............
J. Kavaliauskas, Hartford, Conn...................
Mrs. Ona Radzevičienė, New Britain, Conn. 
W. šašis, Brooklyn, N. Y...............................
Martin Stokna, Watertown, Conn................
Barbora Almond, Alberta, Canada .............
Mrs. Eva Radjunas, Fores City, Pa.............
Mrs. Pleinis, Phila., Pa..................................
Mrs. Frances Ehalt, Brooklyn, N. Y............
Albina Zadakis, Rumford, Maine .................
Mrs. S. Urban, Montagne City, Mass............
Mrs. Mary Staniulis, Kearny, N. J.......... .....
Rev. P. Laumakis, St. Clair, Pa...................
Al. Petrusky, Shenandoah, Pa.......................
Victoria Daiveikienė, Chicago, III................
Mrs. N. Kubelle, Stoughton, Mass................
Katrina Gelvinauski, Chicago, III.................
Rev. Joseph Valantiejus, Waterbury, Conn. 
V. Kupcikas, Pittsburgh, Pa........................
Mrs. A. Jakubauskas, Wilkes - Barre, Pa......
John Stupur, Chicago, UI...............................
Mrs. Eva Jackevicz, Brockton, Mass............
Anthony Skripka, Kingston, Pa....................
Petronėlė Baujakienė, Chicago, III................
Barbara Bacevice, Cleveland, Ohio.............
Mrs. E. Galchus, Long Island City, N. Y. ... 
M. šveikauskis, Chicago, III...... ....................
Mrs. Sophie Kazlauskis, Brooklyn, N. Y. ... 
Veronica Kazlauskas, Chicago, III................
Rose Bagdon, Chicago, HL............................
Mrs. A. Yankus, Detroit, Mich.......................
Mrs. J. Kuderauskas - Eva, So. Boston, Mass..... 3.00
R. Jakimovich, Elizabeth, N. J..............
Rosary Shop, Schenectady, N. Y........
Stanley Stone, Baldivinsville, Mass. ... 
Mrs. Mary Dapsis, Plainsfield, Conn. .. 
Anton Shadbaras, Chicago, I1L............
Theodor Shadbaras, Chicago, III...........
Miss Anna Casper, Shamokin, Pa.......
Antanas Andrunas, So. Boston, Mass. 
Mrs. Tillie Kalinauskas, Chicago, Dl. .. 
Mr. Joseph Monstvillo, Chicago, III.......
Mr. Sangavičius, Brighton, Mass. ..... 
M. Matulevičienė, Newark, N. J...........
A. Valančius. Cicero, III.........................
Mary Mockela, Chicago, III...................
Alex Laurinaitis, Chicago, Dl...............
John Urbanavich, Luzeme, Pa............
Anna Limantas, Brooklyn, N. Y...........
Kazimieras Rubinas, Chicago, III..........
Mrs. Helen Kersnauskas, Chicago, III. . 
Teklė Paprockas, Chicago, UI...............
Mrs. Elizabeth Augulienė, Elmhurst, L. I., N. Y. 
Estelle Ribikauskas, Chicago, Dl....... ..................
Mrs. Agnės Yorkus, Detroit, Mich......................
E. Laužikaitė, Phila., Pa......................................
Mrs. P. Kibartas, Phila., Pa.................................

Visiems “Atlaidų šaltinio” Leidėjams - Rėmė
jams iš anksto prisiuntusiems užsakymus, nuoširdžiai 
dėkojame! “Darbininko” Administracija.

John Stauskas, Sheboygan, Wis. 
A. Zanavich, Waterbury, Conn. .. 
T. Sadusky, Mahanoy City, Pa. .. 
A. Philips, Linden, N. J...............

Tėvas Kazimieras 
Kapucinas
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Įtuviškai ir balandžio - April 
|4 — 10 d. angliškai., Misijas, 
Įves kun. Antanas Mažukna, 
M1C. Kviečiame visus vietinius 

i ir apylnikės lietuvius dalyvauti 
■ šiose misijose.

NOltwnnn mass
Brangūs, Broliai ir Seses, 

Amerikos Lietuviai!
Leiskite man bent keletu žo

džiu išreikšti savo (ir šeimos) 
padėką, tikiu ir visų kitų 73 
lietuvių D. P., atplaukusių kovo 
mėn. 12 d. "Marine Jumjier" 
laivu į Bostono uostą. Jums už 
Jūsų rūpesčius mus 
(J. A. V.) įsileisti ir 
galbą < materialinę
nę), kurią jutome gyvendami 
sunkiame stovykliniam gyveni
me Vokietijoje bei Austrijoje.

Be galo sujaudino mus p.
Kneižio sveikinimas, prieš įke- Stoughton 
liant koją j šią Laisvės šąli. 1949. 3. 20. 
Jis įspėjo mūsų mintis, su Ju
mis. broliai ir sesės, eiti vienu 
mūsų brangiosios Tėvynės Lie

Sekmadienį, kovo 13 dieną 
buvo šv. misijų užbaiga, kurias 
vedė jaunas gabus pamoksli
ninkas, misijonierius kun.' 
Pranciškus Bulovas marijonas. 
Jo gražūs pamokslai klausyto
jams labai patiko. Daug žmo
nių lankėsi misijose.

i šią šalį 
už tą pa- 
ir morali-

jei p.p. Jonuškiai galėtų, visus 
vargstančius tautiečius parsi
kviestų. nes jie visi vienodai 
jiems yra brangūs, o jų var
gais ir jie gvvena savo širdvse. į

Baigiant, linkiu p.p. Jonus-' Pirmadienį, kovo 14 d. buvo 
kiams ir kartu visiems Jums, rodomi šv; Vardo draugijos 
broliai ir sesės, gyventi laimėj | sP°rto garsiniai paveikslai. Tai 
ir džiaugsme ilgus, ilgus me- buvo surengta kun. A. P. Ja- 
tus. ir kartu su mumis sulaukti niūno šv‘ Vardo draugijos dva- 
Lietuvos Laisvės Ryto, 
mūsų gilaus troškimo.

Jurgis Janickas.

!

bar rungiamasi dėl laimėjimo
* Ijiwrence miesto čempionatą, 
i šeštadienį supliekė garsųjį 
Seark-s Five.

kurias

BMPGEKBT. CONN
I Praeitą sekmadienį baigėsi 
dviejų savaičių misijos,
vedė Tėvas Gabrielius pasijo- 
nistas. Misijos buvo tikrai sėk
mingos, kaip lietuviškuose, taip 
ir angliškuose pamoksluose, 
žmonių lankėsi skaitlingai. Pa
mokslai buvo labai gražūs ir 
pamokinanti .kurie visiems pa
tiko ir ilgai pasiliks atmintyje. 
Parapijiečiai dėkingi kleb. kun. 
J. Kazlauskui už tokio svar- 

i baus pamokslininko pakvieti
mą.

6
Sakramentu suteikė - kun. K. 
lenkus.

Rekolekcijos
Metinės trijų dienų parapijos 

rekolekcijos ir “tridium” Šv. 
Juozapo, mūsų parapijos patro
no, įvyko kov. 17, 18, 19 d., 
kurias vedė pranciškonas Tėv. 
K. Butkevičius, 
tingai lankėsi 
rus 
Šv.

Žmonės skait- 
per visus vaka- 

įgyti Dievo malonėms ir 
Juozapo užtarimui.

Tretininkų Vizitacija
Didi garbė buvo Tretinin

kėms kovo 20 d. po Graudžių 
Verksmų, kada mėnesinis susi
rinkimas buvo sujungtas su 
metine vizitacija, kurią atliko 
pranciškonas Tėvas Kęstutis 
Butkevičius. Jis suteikė daug 
gražių patarimų ir pamokini
mų, kurie liks ilgą laiką visų 
širdyse. Braškaitė.

Dviejų savaičių bėgyje atsi
skyrė su šiuo pasauliu du pa
rapijiečiai, a. a. A. Klinga ir 

į O. Navitckienė. Pastaroji buvo 
:96 metų moteris. Ji buvo palai
dota iš lietuvių bažnyčios. Ve- 
įtionės sūnus J. Navitckas savo 
įmotinėlę labai iškilmingai pa- 
i laidojo. J. Navitskas yra geras 
'lietuvis ir lietuviškų laikraščių 
rėmėjas, kaip antai: “Darbinin
ko”, “Amerikos“ ir kitų. Buvo 

j atvykęs ir jo brolis iš Netvar
ko, o sesuo iš Baltimorės.

I 
iNesenai spaudoje plačiai išgarsėjęs savo grei

tu lėkimo rekordu Capt. William P. (Ęill) Adom, 
priima Raudonojo Kryžiaus vėliavą, kad su pa
darius naują skridimą — “mercy mission”, kad 
tuomi padėjus padidinti Raudonojo Kryžiaus 
vajaus fondą. Lakūnas ruošiasi pakilti iš Teter- 
boro aerodromo, N. J.

„i'.sios vado rūpesčiu, kad dau- 
giau pritraukus jaunimo prie 
Šv. Vardo draugijos. Dalyvavo 
daug žmonių, o ypatingai jau
nimo. Paveikslus rodė A. F. 
Kneižys. “Darbininko” redakto-j 
rius ir jo sūnus Vincukas. Pa
veikslai buvo aiškūs.

ii

I
i 

tuvos vadavimo keliu. Mes su jęare parapijos salėje įvyko! 
šia mintimi čia atvykome ir ji svarbios prakalbos, 
niekad mumyse neužges, ją už- buv 
grūdinome kietame netolimos 
praeities gyvenime.

Dabar nukrypsiu prie savęs 
a .meniškai. Pirmiausia tariu 
savo, žmonos ir mažosios duk
relės vardu žodžiais 
kiamą padėką 
Elžbietai Jonuškiams

NEW BMTAIN, CONN.
šeštadienį, kovo 19 d., va-

neišreiš- 
p. p. Jonui ir

(Stough-
tesėti savo 
dabar, kai

Karkauskas

Kalbėjo
Lietuvos užsieniuose mi

nisteris Vacį. Sidzikauskas.
Svečias padarė svarbų pra

nešimą Lietuvos išlaisvinimo 
reikalais ir tremtinių vardu iš
reiškė padėką Amerikos lietu
viams už suteiktą didelę para
mą tėvynei, kaip po pirmojo 
pasaulinio karo, taip ir dabar,

ton. Mass.) ir p.p. W. ir I. Rei- Prašė ir toliau 
lly (Stoughton. Mass.). Šios a- duosnumą. ypač 
bi šeimos, mūsų nepažinusios. nyksta ALT vajus 
pirmoji sudarę buto, antroji —Į Klebonas V.
darbo sutartį, kad atidarj’ti nuogjr(j2jaį pasveikino kalbėto- 
mums vartus į Ameriką. \’ac. Sidzikauską. Žodį tarė

Neminint daug siuntinių, ku- įr p Vileišis 
riais p p. Jonuškiai saugojo 
mūsų sveikatą gyvenant Vo
kietijoje. pamatę mus pirmą j 
kartą uoste, ašarotomis aki
mis apkabino mus -!
žūčiai. Pirmuosius žodžius iš
tarti buvo sunku. — nežinojo
me nei vieni nei antri nuo ko 
pradėti.... — susijaudinimas 
begalinis.

Turiu pastebėti, kad mes e-: 
šame tik vieni iš daugelio. ku-Į 
riais rūpinosi ir tebesirūpina! 
p.p. Jonuškiai. Jų vardas gerai! 
pažįstamas daugeliui lietuviui 
tremtinių Vokieijoje ir Austri-] 
joje. 28 siuntiniai ir 3 darbo ir* 
buto sutartys Įrodo jų konkre
čią atliktą pagalbą savo bro
liams ir sesėms vargstantiems

Per ilgą 40 metų gyvenimą 
Amerikoje jie nepamiršo savo 
gražiosios gimtosios lietuvių 
kalbos: laisvu nuo darbo laiku 
s’mito visą tremtyje ir Ameri
koje leidžiamą lietuvišką spau
dą. knygas, žurnalus.

Man atvažiavus, klausinėja

Tėvų Pranciškonų Misijos
1949 Metais

Šv. Jur-Rochester, N. Y.
gio parapijoje, misijos ir treti
ninkų vizitacija, kovo 20—27 
d. — Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, O.F.M.

Cicero, III. — Šv. Antano 
par., misijos ir tretininkų vizi
tacija, kovo 28 — balandžio 3 
d. — Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, O.F.M.

Detroit, Mich. — Šv. Antano 
parapijoje, misijos ir tretinin
kų vizitacija, balandžio 4 —10 
d. Tėv. Placidas Barisa, O.F.M.

Montreal, Canada — Šv. Ka
zimiero parapijoje, moterų - 
vyrų misijos ir tretininkų vizi
tacija, balandžio 4—17 d. Tėv. 
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

Schenectady, N. Y. — Šv. 
Kryžiaus par., 40 Valandų at
laidai, balandžio 1—3 d. Tėv. 
Kęstutis M. Butkevičius, O. 
F. M.

Gary, Ind. — šv. Kazimiero 
parapijoje, 'misijos, balandžio 
10—17 d. Tėv. Leonardas An- 
driekus, O.F.M.

Letviston, Maine — Šv. Pat
riko koplyčioje, misijos ir Mo
tinos Dienos iškilmės, gegužės 
5—8 d. — Tėv. Bernardinas 
Grauslys, O.F.M.

Franciscan Fathers 
Kennebunk Port, Maine.

PA1BB0M, M. J.
Kovo 27 d. mūsų parapijos 

bažnyčioj prasidės 40 valandų 
atlaidai. Kun. kleb. J. Kinta 
yra pakvietęs žymius pamoks
lininkus: Tėvą salezietį Juozą 
Stašaitį, kun. Karalevičių ir 
kun. Bastakį.

Pamokslai bus sakomi vaka
rais 7:30 vai.

nėjo savo organizacijos globė
jo, Šv. Juozapo, šventę. 9 va
landą ryte klebonas kun. F. E. 
Norbutas atnašavo šv. Mišias 
už gyvų ir mirusiųjų narių in
tencijas. Pamokslą pasakė kun. 
A. P. Janiūnas. Jis labai gra
žiai apibūdino šv. Juozapo gy
venimą ir jo šventumą ir dory
bes, kaipo darbininko, Šv. P. 
Marijos ir Vaikelio Jėzaus glo
bėjo .Jis savo darbais ir gražiu 
pavyzdžiu parodė žmonėms, 
kaip reikia gyventi. Mes lietu
viai esame darbininkai ir turi
me sekti Šv. Juozapo pavyz
džiu.

Antradienį, kovo 15 dieną. 
Moterų Sodalicijos Draugijos 
kviečiamas. Šv. Kotrynos kle
bonas. prelatas J. F. Minihan 
rodė iš savo praeitos vasaros 
kelionės judamus paveikslus: 
apsilankymas Romoje pas Šv. 
Tėvą Pijų XII, Prancūzijoje — 
Liurde. Airijoje ir kitose žy- 
miose vietose. Paveikslai buvo 
labai gražūs. Tai tikrai buvo 
verti pamatyti. Prelatas ne tik 
rodė paveikslus, bet ir pasakė 
gražią kalbą apie savo kelionės 
įspūdžius. Jo kalba klausytojus 

'labai nustebino. Jis pasakė, 
•aš jaučiuosi, kad airiai ir lie- 
■ tuviai esame, kaip du broliai, j 
Aš sakau taip todėl: pirma, 
kad Lietuva ir Airija yra ma
žos tautos; antra, kad abi yra 
katalikiškos; trečia, kad yra ū- 
kio šalys; ketvirta, kad tos abi 
tautos nuo amžių kentėjo prie
spaudą ir kenčia nuo svetimų 
dabar. Airija kentėjo šimtme
čiais Anglijos priespaudą, Lie- 

Ituva kentė ir kenčia didelę 
.priespaudą nuo žiauraus Rusi- 
jjos komunizmo. Jis ragino būti 
gerais savo tautos mylėtojais 
ir ištikimais katalikais iikgerais 
Bažnyčios nariais. Prelatas la
bai gražiai pasisakė apie lietu
vius, jis pagyrė, kaipo dorus 
žmones. Džiaugėsi klebonas 
kun. F. E. Norbutas, kun. A. ' 
P. Janiūnas ir visi atsilankiu
sieji prelato paveikslais ir jo 
gražia kalba.

I
i
i

Programai vadovavo ALT 
viėtinio skyriaus pirmininkas, 

Maksimavičius, kuris au
koms rinkti pakvietė B. Miciū- 

pirmai pa-jnjenę jr Steponaitį.
Į Aukavo: p. $5.00: Kun. V.I
i Karkauskas. M. Mažeika. A. 
B. Mičiūnai;

Po $2.00: kun. J. Matutis, J. 
Maksimavičius. K. Savickienė. 
P. Narkevičius, J. Turskis. P. 
O. Gudynai;

Po Si.00: V. Vaznis. J. Bal
čiūnas. A. Masiulionis. V. Vitu- 
kinas. A. Yakas. K. Valiūnas. 
D. Mukonas. E. Yekienė, 
Riktoraitis. M. Budrickienė. M. 
Jakubinienė. A. Labutis. 
Draučikas. P. Kavolis. P. Poš
kus. A. Erinius. J. Blažys. V. 
Marijošus. K. Demikis. P. Šim- 

jkienė. P. Esiukevičius, K. Ste
ponaitis. J. Buinis. M. Ravis- 
kas. P. Vileišis,.

Čia per neapsižiūrėjimą neį
rašyti trijų aukavusių vardai. 
Smulkių aukų buvo. $1.20. Viso 
surinkta $56.20. Visiems auka- 

k.nm dabar, mūsų vietoje, siųs-į vnisiems nuoširdi padėka. B.M.

J.

J.
i

ti siuntinius, ir jau 
pat supakavo dvi 
dovanas mūsų 
tremtiniams. Man

šiandien 
džiaugsmo 

nurodytiems 
atrodo, kad
"f

Misijos
Šv. Andriejaus par. bažnyčio

je. bus skelbiamos misijos ko
vo 28 d. iki balandžio 3 d. lie-

Lietuviai komunistai bijo tie
sos, kaip tas gyvūnėlis kurmis, 
kuris nematęs saulės šivesos ir 
nenori jos matyti, nes jos bijo. 
Sąžinė neduoda jiems ramybės. 
Jie kviesdavosi iš Brooklyno 
Stalino vergus bimbininkus su 
prakalbomis, kad ją nurami
nus, bet bimbininkai nepajėgė 
tai padaryti. Dabar jie kviečia 
iš Chicagos “Vilnies” Maskvos 
komunistų agentėlį, gal tas su
gebės ją nutildyti. Jie sako, į 
kad atvykę tremtiniai baisiai 
pasakoja apie rusų užimtą Lie
tuvą. ir tas jiems neduoda ra
mybės. Tačiau apie Stalino 
žiaurius darbus, kuris išžudė 
tūkstančius mūsų brolių ir se
serų, ar ištrėmė į Sibirą, pasa
koja ne tik tremtiniai, bet ir

■ visas pasaulis žino. Lietuviai 
j komunistai, kaip ir visi komu-

Gegužės 24 dieną įvyks Šv. nistai, vadina tuos melagiais, 
Jurgio lietuvių parapijos Pen- kurie pasako tiesą apie komu- 

iny Sale. Yra leidžiama išlaimė- nistus ir jų darbus.
■jimui Television. LataSjimoj Rovo lg „ mW Svent<> y„. 
.knygutes parėpusia, jau pae- do Draugijos nario p.p. Rūškių! 

. 2 metų sūnelis. Švento Vardo
p i Draugijos nariai reiškia po-

■ nams kuškiams nuoširdžiausią

Kovo 13 d. sodalietės suruo
šė šaunų kortų vakarą. Dalyva- 

j vo tikrai rekordinis žmonių 
'skaičius. Pusė pelno paskirta 
parapijos naudai.

Vakarą pravedė Ona Vaičai
tytė, kuriai talkininkavo Elena 
Ulinskienš, J.esulaiaienė ir 

j rija Justienė.

lAIHBO. MASS.

t

Ma-
AJS.

jimui 
knygutes parapijiečiai jau paė
mė ir jauni ir suaugusieji sten
giasi kuo daugiausiai jų 
tinti.

Sekmadienį, kovo 13, 3 
po pietų įvyko Naujos Angli
jos apskrities Sodaliečių meti- 

jnė šventa Valanda šv. Pranciš- 
jkaus bažnyčioje. Visų kolonijų 
j sodalietės įėjo į bažnyčią gie- 
Įdodamos “Sveika Marija”. Vi
soms susirinkus bažnyčion, pa
nelė Valeria Jankauskaitė, 
Cambridge apskričio prefekte, 
apvainikavo Švč. Panelės Ma
rijos statulą. Šv. Valandą turi
ningai pravedė kun. Jonas 
Daunis, kurią pabaigė iškilmin
gu palaiminimu kun. Albertas 
Abračinskas. Asistavo kun. Jo
nas Bernatonis.

Po pamaldų vietinės sodalie- 
tės suvaidino vaidinimėlį salė
je. Parapijos klebonas kūn. Pr. 
M. Juras kalbėjo, apibūdinda
mas sodaliečių aukštą tikslą. 
Po to sodalietės vaišinosi ska
niai pagamintais valgiais. Visi 
grįžo namo linksmi ir paten
kinti.

I vai.

Sekmadienį, kovo 20 dieną užuojautą jų liūdnoje valando- 
LDS 3-čia kuopa gražiai pami- je. Žvalgas.

Kailiniai Nupigintomis Kainomis!
Artėjant -pavasariui, didžiausia Amerikos moteriškų kailinių firma— 

I. J. FOX, Ine. skelbia didelį kailinių kainų sumažinimą. Mūsų krautuvėje 
yra labai didelis ir platus vėliausios rūšies kailinių pasirinkimas. Duoda
me lengvomis sąlygomis juos įsigyti. Galite paimti išsimokėjimui ir mo
kėti kas mėnuo po tiek, kiek Jums paranku mokėti.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų 
krautuvės lietuvis atstovas, kuris yra kailinių ekspertas ir žinovas, 
jį pirkdamos kailinius tikrai nusipirksite tokius, kurie jums tiks ir

f

šios
Per 
padarys elegantiška.

SENUS IŠMAINOME Į NAUJUS— Jei turite senus ir sudėvėtus kai
linius, išmainykite juos į naujus. Mes duosime už senuosius gerą kainą.

Bernardas Kuraitis, 
lietuvis atstovas.

Ateikite į mūsų krautuvę šiandien ir 
Įsitikinkite kaip galima lengvai įsigyti 
naujausios mados elegantiškus kailinius, j 
Kas dabar pirks iš mūsų krautuvės kaili
nius, tiems duosime storage dykai. BOSTON, MASS. j

Parapijos choras rengiasi 
gražioms naujoms dainoms sa
vo metiniam koncertui, kuris į- 
vyks balandžio 24, parapijos 
svetainėj. Dalyvaus svečiai ar
tistai Al. ir Alb. Vasiliauskai. »
Tikrai bus ko pasiklausyti, ir 
manau, kad kiekvienas panorės 
pamatyti svečius ir artistus. D.

LOWELL, MASS.
Pagerbimas Mūsų Arkivyskupo

Kovo 13 d. 8 vai. ryte įvyko 
šv. Vardo Brolijos mėnesinė 
bendra šv. Komunija ir pusry
čiai su programėle. Buvo pa
kviesti kun. Arthur Roche, di
rektorius visos Šv. Vardo Bro
lijos So. Middlesex deanry ir 
vice - pirmininkas Joseph Mc- 
Glinchy visos Šv. Vardo Broli
jos So. Middlesex deanry. Ve
dėjas šio parengimo buvo Zig
mas Stanevičius Jr. Šis paren
gimas buvo suruoštas pagerbti 
musų Arkivyskupui Richard J. 
Cushing, ir šia proga buvo pa
siųstas maldų bukietas, prie 
kurio prisidėjo visi nariai. Mu- 
zikalinę programą išpildė Hy- 
politas Valentinas. Į komisiją 
buvo išrinkta: Albinas Versiac- 
kas, Alphonsas Versiaekas, 
Stasys Blažionis ir Zigmas Sta
nevičius. Draugijos nariai dė
koja p.p. Alenai Linkevičiūtei 
ir Antaninai Bujaitei už pasi
darbavimą ir pagelbą suruo- 
šiant šiuos pusryčius.

Panelė Julė Andrukaitis pra
eitą savaitę turėjo sunkią ope
raciją Lawrence ligoninėj. Ti
kimės, kad Dievas greitai jai! 
sugrąžins sveikatą ir vėl mes 
ją greitai galėsime matyti Vy
čių ir Sodaliečių tarpe.

Naujas Bandymas
Vienas iš nepaprastų įvykių 

mūsų tarpe, kuris įvyko kovo 
13 d. 7 vai. vakare, tai buvo 
parodymas judomųjų paveiks
lų apie Kristaus kančią bažny
čioje. šie paveikslai išjudino 

į daug žmonių ir patiko gilų į- 
spūdį visų širdyse. Po paveiks
lų buvo rinkliava apmokėti iš
laidoms. Palaiminimą su Švč.

Sekmadienį, kovo 20, įvyko 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių 
Rėmėjų mugė (kermošius), 
kurioje dalyvavo daug žmonių. 
Dirbo sekantieji: ponia J. Sa- 

■ vičienė, panelė Paulina Rimas, 
'panelė H. Skrodis, ponia M. 
Blake, panelė N. Wallalis ir 
Julė Wallaiis, ponia A. Turo
nis, ponia E. Billa, ponią Leo
nora švenčionienė ir ponia A. 
Švenčionienė.

Lawrence N. J. S. V. rėmėjai 
rengiasi vykti į seimelį ir jau 
užsisakė busą. Vietų dar yra, 
tad norintieji važiuoti prašome 
įsigyti bilietus iš anksto.

šv. Pranciškaus CYO krepšio 
ratelis labai šauniai pasižymėjo 
baigdamas antroje vietoje. Da-

Albert R. Borte
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1M*

207 PARK BUILDING
H’orcester, Mass.

275 Main St., Webstcr, Mass.

W. L Chishota
GRASOMUS 

"Asmeniškas Patarnavimas” 

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dezter 1952

Namų: PI. 6286

C.H. AUSTIN, INC.
Ėst. 1893

EVERYTHING ELECTRICAL

Nashua, New Hampshire į

»

*

I KELLY BROS., INC.

Gardner, Mass.

■
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VIETINES ŽINIOS
a s a a 8

ŽINUTES pradėjus seimelį, bus visiems 
geriau .nereikės Įsukti, daugiau 
bus laiko programai, kalboms 
ir nutarimams, Jo Ekscelenci
ja Arkivyskupas Richard J. 
Cushing, D J)., grife ilgiau 
mums pakalbėti.

Tuomet

Prasidės laiku. Jėzaus Nu
kryžiuoto Seselių Rėmėjų Sei
melio sesijų pradžia skelbiama, 
2 vai. p.p. sekmadienj, kovo 27 
d., Municipal salėje,
seimelis ir prasidės, kaip pir
mininkas kun. Pr. M. 
ko, kad ir du žmonės laiku 
ateis. Taigi seimelis punktualiai 
bus pradėtas, 2 vai. p.p. Laiku

Juras sa-

DAKTARAI

SO 8-4478

Jr. JtSMh F. Ariasete
OPTOMETRISTĄS

515 E. Broadsray
South Beatos, Mato

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

Nebus GnadHg Verksmų. 
Sekmadienį, 2:30 v. p.p. šv. 
Petro parapijos bažnyčioje neį
vyks, kaip paprastai, Gavimos 
pamaldos: nebus giedami Grau
dūs Verksmai dėl J. N. Seserų 
Rėmėjų seimelio. Po seimelio 
pamaldų, kurios prasidės 10 v. 
r., bus palaiminimas švenčiau
siu Sakramentu, vietoje mini
mų pamaldų.

Kovo 21 A, ndrl Jlgri 
si, Antanina 8taniuliūtš 65 me
tų. Tapo palaidota kovo 24 d. 
iŠ šv. Petro parapijos bažny
čios, Naujos Kalvarijos kapuo
se. Antanina bttVd labai dori, 
lgai darbavosi parapijos ir 

labdarybės labui.
Melskimės už mirusius.

— ------ ---- - Ž

Visas Bcritmris Kalba
Lietuvių Radio Valandos va

dovybei paskelbus kad į jos 
ruošiamą metinį koncertą ba
landžio 24 d. Jordan Hali, Bos
tone atvyksta garsioji Lietuvos 
-operos dainininkė Vincė Jonuš
kaitė sukėlė daug kalbų. Viri 
dainos mylėtojai drisugiari, 
kad turis progos fią lietuvių1 
liaudies dainų Įftrriįhity išgirs
ti. Iš atvykusių tremtinių, ^r- 
dijusių Vincę JoUuškritę dti- 
nuojant teko gifdėti pareiški
mų, kad lietuvių liaudies dainų įnei pgmUiddBfc

■

j
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. sios Visuomenės 
Mriifem Dėmesiui!

Ntdryžtaotojo Jėzaus Vienuolijos 
Rtoiijų it Prietelių Seimelis įvyks 

. Sennadtenį, Kovo 27,1949

6

Sr.iM* parapija j, So. Boston. Mass.
SMfjoM dalyvaus ir Jo Ekscelencija 

Affcivyitapaa Richard J. Cushing, D. D.
Kaip jtu buvo anksčiau spaudoje rašyta, Jėzaus

Nukryžiuotojo Vienuolijos Rėmėjų ir Prietelių, ypač 
įju tebdarių bendras suvažiavimas — SEI- 

_______ Sekmadienį, kovo 27 d., 1949, Šv. Petro 
parapijoje, South Boeton, Mass.

10:00 vaL bus atnašaujamos šv. Petro bažnyčio
je i&cihningoa iv. Mišios, ir pasakytas momento reikš-

?
Jaunimo vakarius ĮKMEVinIškio km., Raseinių ri., 

___ ___ (ir dukterys Irena ir Zofija.
DEVEINIS, ar DOVEINIS, 

turi seseris Ievą ir Oną. 
Ieškomieji ar apie juos žinan 

tieji maloniai prašomi atsiliepti 
Coasulste General of Lithuania 

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

šeštadienį, kovo 26 d., 7:30 
vai. vakare, Šv. Petro lietuvių 
par. svetainėje, 492 E. 7th St, 
So. Bostone, įvyks Lietuvos 
Vyčių kuopos rengiamas vaka
rėlis — Whst Party ir žaidi
mas pupomis.

Jaunimas kviečia visus ateiti, 
kur linksmai praleisite laiką.

Rengiam Komisija.

PAIEŠKOJIMAI

i

A-
So.

PAIROS SKELBIMAI

Ofiso Valandos Hskyras 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

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

&

Atlaidai, šv. Petro*parapijos 
metiniai keturiasdešimtis va
landų viešo garbinimo šven
čiausio Sakramento atlaidai 
prasidės penktadienį bal. 1 d., 
8 vai. r j, iškilmingomis šv. Mi- 
šiomis, procesija, speųįalėmis 
maldomis ir Visų šventų Lita
nija.

šioje prisirengimo savaitėje 
įvyks daug judėjimo. Kun. Al
bertas Abračinskas rūpinasi 
papuošti bažnyčią, net pats pa
deda kontraktoriams darbe. 
Kun. Albertas Rimtautas nau
jais rūbais puošia altoristus. 
Seselės rengia mergaites - ber
naičius
puošėjos renka aukas gėlių 
fondan.
rengiasi giedoti. Kun. Virmaus- 
kis kviečia visus mūsų diecezi
jos ir apylinkės diecezijų lietu
vius kunigus talkon. Prelatas 
Dr. K. Urbonavičius laukia 

ryto — pradėti su
iškilmėmis parapijos 

metinius Eucharistinius atlai
dus. Be abejo parapijiečiai ir 
visi Bostono lietuviai katalikai 
laukia šio švento tridienio. Bus 
tam gera proga dvasiškai atsi
gaivinti su pavasariu.

dainavime, bei ihterpretavime > 
ji sau lygios neturi. .

Visų dainos mylėtojų svajo
nė buvo kada nors išgirsti Vin
cę JonuŠkaitę dainuojant Da
bar, dėka Lietuvių Radio Va
landos vadovybei, ši svajonė 
galės būti įvykdyta pirmąjį 
sekmadienį po Velykų, 3:30 va
landą po pietų nuvykus į Jor
dan Hali, Bostone.

procesijoms. Altorių

Choras rūpestingai

Tel. TROwbrtage *390
If no answer call AV 2*4026

Pirmadienį, kovo 28 d., 
p.p., šv. Petro parapijos bažny
čioje, bernaičiai ir mergaitės 
praktikuos 40-tės procesijai.

4 v.

BALFo Piknikas 
BfrteHoSd.

Kun. Pr. M. Juras.
Po pamaldų seks užkandžiai.
Seimelio sesijų atidarymo maldai vadovaus J. P. 

Prelatas Di*. Kazimieras Urbonavičius.
2 vai. po pietų, Sesijos įvyks . Municipal salėje, 

Broadway, So. Boston. Šiose sesijose prisižadėjo at
vykti ir mūsų nuoširdusis Ganytojas, Jo Ekscelencija 
Arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D.

Seimelio eigoje įdomią paskaitą skaitys Jėzaus 
Nukryžiuotojo Vienuolyno Brocktone Kapelionas kun. 
Jonas S. švaįždys.

Dalyvaus seimelyj ir pasakys kalbą panelė diplo
matė Avietenaitė.

Kviečiami visi rėmėjai ir gerų darbų labdariai ir 
prieteliai ruoštis dalyvauti šiame Seimelyje.

ĮVAIMS SKHRMAI
A. J. NAMAKSY

Real Estate A 
Insurance

409 W. Brdadway
SO. BOSTON, MASS.

Office Tol. SOuth Boston S-OMS 

Bes. 37 Oriole Street
5Vest Roxbury, Mus.

TEL. PA—7-129>-W

Penktadienį, kovo 25 d., Ma
rijos didelė Apreiškimo šventė. 
7 v. r. laikomos šv. Mišios už 
Parapiją.

Atplaukia Tremtinių laivas.
4 v. p.p. ir 7:30 v. v. vaikš

čiojamos Stacijos, klausomos 
išpažintys.

Po vakarinių pamaldų, moky
kloje Susivienymo kuopos susi
rinkimas, po bažnyčia, susirin
kimas Jėzaus Nukryžiuotojo 
Seserų Rėmėjų. Bus viešai Bos
tonui perstatytas profesorius 
Jeronimas Kačinskas, 
kviečiami atsilankyti.

visi

Pirmas, šaunus šio pavasario 
piknikas įvyks birželio 5 <1, Tį
siems žinomame Romuvos Par
ke, Brocktone. Jį ruošia Bosto
no BALF 17-tas skyrius. Pa
tartina visiems iš anksto ruoš
tis į šią pirmąją gegužinę. Kap.

BALF Vakarienė Pavyko
Kovo 20 d. Lietuvių salėje į- 

vyko BALF 17-to skyriaus va
karienė, į kurią pilna
salė žmonių. #

Programą pradėjo Rengimo 
Komisijos jūrm. S. Jakutis pa
kviesdamas skyriaus iždininką 
A. Matjošką programą vesti. 
Iš vedėjo sužinojome, kad, be 
labdarybės, šios vakarienės tik
slas yra pagerbti ir naująją 
skyriaus valdybą, ir perstatė 
naująjį pirmininką Joną J. Ro
maną pakalbėti. Pirmininkas 
trumpoj jautrioj ir energingoje 
kalboje pareiškė, kad mes turi
me sutelkti savo jėgas ir ener
giją teikimui pagalbos nelai
mėn patekusiems tremtiniams 
Europoje ir pageibėti visokiais 
būdais čia atvykusiems ypatin
gai susirasti darbą, ir butą. 
Jausmingą kalbą pasakė, tik 
ką atvykęs iš tremties pas V. 
Gegužį Lietuvos kariuomenės 
Ulonų majoras Bajerčius.

Meninėj daly, Birutė Svilienė 
jausmingai padainavo keletą 
lietuviškiį dainelių. Jai pianu 
pritarė Anelė Januškevičienė. 
Dr. Juozas Antanėlis, kaip vi
suomet, visus maloniai nuteiki 
savo puikiai padainuotomis lie
tuviškomis dhinomis. Buvo iš
šauktas daužau dainuoti. Jam 
akompanavo mus: E. Tataro- 
nytė. Tremtiniai jaunuoliai Vy
tautas Dambrauskas ir jaunu
tė Dalia Vakauzaitė jausmin
gai padeklamavo eilėraščius a- 
pie tremtinių vargus. Iš vakaro 
vedėjo sužinojome, 4md šią va
karienę gausiai 9 parėmė mūsų

“Esame sotūs ir laisvi, nepa
mirškime alkanų”, ir "Sustok 
Ir ilgai negalvok, BALF’ui ke
letą centų paaukok”.

Lankiai

Rap.

Suvienytų klubų tikslas yra 
palaikyti, lietuvių vienybę ir 
plačiau visus supažindinti su 
šio krašto pilietinėmis teisėmis 
ir pareigomis.

PARSIDUODA NAMAS 3 
Šeimynų, 265 Bolton St., So. 
Boston, Mass. Atsišaukite virš 
minėtu adresu į pirmą aukštą. 

(26-1-8)ALEKSA, šeima, Juozo 
leksos, kuris gyveno 3430 
Morgan St, Chicago 8, Ui.

ALEKSAITE, Bronė, turėjo 
brolį Chicago — Juozą Aleksą.

AMBUSAITIENE - Pimiutė, 
iš šaukščių km., Bublelių vi., 
Šakių ap.

ANDRIUKAITIS, Dimijonas, 
brolis Agotos Vognerienės.

AUGLYS, Jonas, iš Šalnų 
km., Taujėnų vi., Ukmergės a.

BALTRŪNIENE, Emilija, iŠ 
Žadeikių km., Andriejavo ri., 
Kretingos ap.

BALTRUŠKIENfi - Končifi- 
tė, Barbora, iš Žadeikių km., 
Andriejavo vi., Kretingos ap.

BARANAUSKAS, Antanas 
ir Vincas, iš Eistiškių km., 
Gražiškių vi., Vilkaviškio ap.

BARZDAITES Barbora ir O- 
na, iš Genetinių km., Panevėžio 
vi.

BERNOTAS, Kazimieras ir 
Elena, nuo Ylakių.

BRIŽGINTIENE - Lučins- 
kaitė, Marijona, iš Andriejavo 
vi., Kretingos ap., Pyktiškių - 
Tiekinų km.

BRUOŽIŪTE - Mykolaitienė, 
iš šiaudiniškių, Virbalio vi., 
Vilkaviškio ap.

BRUOŽlCTfiS, Kašte ir Ma
rė, iš Apšrutų km., Pažeriu v., 
Vilkaviškio ap.

BRUOŽYS, Anupras, iš Būd
viečių km., Pajavonio 
kariškio ap.

BRUOŽYS, Jurgis ir 
das, iš Būdviečių km., 
nio vi., Vilkaviškio ap.

BURNEIKIS, Petras, 
Dulkių km., Vilkijos vi.

ČESNA, Jonas, iš Ribinų 1 
Kybartų vL, Vilkaviškio ap.

ČESNA, Jonas, s. Kazio, iš 
Ribinų km., Kybartų vi., Vilka
viškio ap.

CIBULSKIS, Stasys, su šei
ma, iš Cibulynės km., Imbrado 
parap., Earasų ap., prašo atsi
liepti 
iš to 
duoti 
tijas.

DABŠIENE - Poškaitė, Bar
bora, iš Užvenčio.

DANILEVIČIUS, Tomas.
. DAUGIRDAS, Adomas, iš

w Kas norite jsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namu* ar kitu 
w nuosavybes

kreipkitės pas: *

CNAS. LUKSIS
Realstatininkas

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

GRABORIAI

IVAfROS SKELBIMAI
Trečiadienį kovo 23 d.

bininke” lankėsi kun. Juozas į NORĖČIAU GAUTI VAR
Matutis ir kun. Bronius Bene- GONINKO VIETA- — Esu ge- 
sevičius iš New Britain, Conn. pgg vargoninkas ir eilę metų 
Atsilankymo prągą..Išsipirko vargoninkąvęą „Lietuvoje. Esu 
sau knygų ir didelį kiekį mal- vedęs, negeriu ir nerūkau. Jei 
daknygių ir kitokių knygų nu
vežė savo parapijon, kurioje 
neužilgo įvyks misijos.

“Dar-

Naujas Advokatas
Kovo 16 d. š. m. gavo žinią 

Povilas P. Baronas, gyv. 111 
La Grange St, West Roxbury, 
Mass., kad jis išlaikė valstijos 
teisių kvotimus. Jis yra pp. 
Antano ir Onos Baronų, ilga
mečių "Darbininko” skaityto
jų, sūnus.

Jaunas advokatas Povilas P. 
Baronas yra vedęs ir šiais me
tais, vasario 14 d. susilaukė 
sūnaus, pirmo šeimos nario.

Sveikiname adv. Povilą P. 
Baroną ir linkime geriausių 
sėkmių advokatauti.

-*

kam iš gerb. Klebonų reikėtų 
vargonininką, labai prašyčiau 
man parašyti ir sudaryti gali
mybės atvykti į USA, nes per 
penkius metus 
pakarto. Mano 
rius Nausėdas, 
gen Hohensoll,
Germany, French Zone.

(22-25)

tremtyje tikrai 
adresas: Izido- 

(14b) Hechin- 
Jakobsgasse 8,

Re*. SO 8-3729 SO 8-4818

LMiuMriin Furnitūra Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local < Long 

Distance 
Moving

S26 - 328 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

ri., Vil-

Leonar- 
Pajavo-

iš

biznieriai savo aukomis. Juos
jis visus išvardino.

Teko patirti kad į* šios vaksi-
rienės ruošimo darbą buvo įsi
jungę tremtiniai. Darius buvo
sunkesnis, nes reikmenys buvo

Klubų metinis susirin
kimas

k.,

geradarius, ypač kilusius 
pat krašto, sutinkančius 
jam darbo ir buto garan-

nes reikmenys buvo 
bet kolektuojs- 

geraširdžių biznierių.
stalgu

neperkamos, bet kolektuojs-
mos iš geraširdžių biznierių.

Salėje buvo įrengtas staiga
str atatinkamu Vytauto Gurkos
("Darbininko” i'patnrt.uvės tekupaustuvės tek- 

šū-niko) nupieštu atvaiadu ir šū
kiais. Ten buvo išstatyta trem-
tyjč-duodami "pusryčiai”, "pk-
W’ ir "vakarienė”.

Tarp sykių buvo u* tokje'I^-zreace.

Sekniadienį, kovo 20 d. Lo- 
well, Mass. įvyko šios valstijos 
lietuvių klubų susirinkimas. 
Dalyvavo trisdešimt šeši atsto
vai.

Suvienytų Lietuvių Piliečių 
Klubų valdybonT 1949 m. iš
rinkti šie asmenys:

Pirm. adv. Jonas J. Grigalus Finansų Rast 
iš Bostono Metropolitan 
trflrto Komisijonierius.

Vice Pirm. — Vladas 
lataskas iš Loffell.

Sekr. — Albinas Versiackas 
iš Lowell.

Fih. Sekr. — Juokas Arlaus
kas iš So. Boston.
- Ižd. —Adolfas J. Nalnaksy 
iš West Roriširy.

Sporto Direktorius 
Antanas L Kapočius 
Boston.

Direktoriai: Kaston 
iš Brighton, adv. Kazys J. Ka- 
linatakas iš So. Boston, Fedc- 
raMo Distrikto prokuroro asi
stentas, B. J. Palby iš W. Rox- 
būry, Juozas Klimavičius iš 
Cambridge, Petras Saulėnas iš 
Lowell, Kasys Tankeyičius iš 
Wdrcest<?r,' if Povilas Alekas iš

Dis-

Pau-

Draugijų Valdybų Adresai
SV. JONO EV. BL. PASALPINtS 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Rašt. — Aleksandru Ivalka,
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass. 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičlus, 
699 E. Seventh St, S. Boston, Mass. 

! Maršalka — Jonas Zaikis.
787 Broadway, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimu* ku tre
čia sekmadienj kiekvieno mėnesio,

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
F0 GLOBA MOTINOS SVC.

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

Tel. SOuth Boston 8-1298.
Vice-Plrmininkė—B. GaiUūnienė.

8 Winfield St, So. Boston, Mass. 
įProt RaSt. — Ona I Vaškienė, 
> 440 E. Sth St, So. Boston. Mass.

’ . , ~ ‘ . *- B. Cūnienė,
29 GOUld St, W. RoZbury, Mass.

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

51 Tampa St, Mattapsn, Mass.
Tvarkdarė — Ona Krasauskas, ?

11 Springer St., So. Boston, Mass.
Kasos Gi.—Elzbieta Aukštikalnytė,

110 H St., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas ________ ,____

antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St, So, Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

492 E. 7th St„ So. Boston, Mass. 
Visais draugijos reikalais kreipki- 

Itės pas protokolų raštininką.

— Dr. 
iš So.

Barkus

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas. -

251 lest Bradiny,

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

jOuin MSTOn, MHS.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorehester Street 
South Bocton, Mase.

W. Casper
PERAS) ----

Laidotuvių Direktorių* ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBUC 
Patarnavimu Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. 80 8-1437 
SOuth Bocton 8-3880

YAKAVONIS
ermeral x Home

741 No. Main St.
Brockton, Maso.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1900

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Ave^
Cambridge, Mass.

’ PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius ir

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadffay 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia iermenims Dykai 

NOTARY PUBUC 
Tel. 80 8-0815 

BOUth Beston 8-2608

■s
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Nemunas - Lietuvos Nugarkaulis
Neužmirštamo įvykio dešimtmečio 

sukakties paraštėje

Ityje dar kada būtų parce
liuojama Lietuva ir Ijen- 
kija, tas turi sutikti, kad 
Rytprūsiai, kaip Vokieti
jos ekspansijos basti jo
nas, kaip buvęs vokiečių 
užgrobtas ir kolonizuotas 
kraštas, niekada daugiau 
negali grįžti Vokietijos 
verg jon. Jei to nepadary
ta Versalio traktatu, tai 
turi būti padaryta dabar Į 
nauja taikos sutartimi su 
Vokietija.
NESULAIKOMAS MAŽ. 

LIETUVOS ATBUDIMAS
Siekdami šito tikslo ir 

remdami ML Tarybos tei
singą misiją, mes patys

Nemunas priklauso prie Bent dabar, kada mes ap- 
tu didžiųjų upiu, kurios tariam būsimos Lietuvos 
nuo priešistoriniu laiku respublikos pavidalą, su- 
T>?r vienos tautos etnogra-'dėtį ir gyvenimą, valsty- 
fines žemes teka. Nors binės išminties šaltiniu 
kuri laiką jo aukštuDis ir turėtų būti Nemunas su 
žemuDis buvo ne Lietuvos visu savo baseinu. Juk at- 
'-alstvhės ribose ir Vo’’ie- ei ties Lietuvą atkurti pa
ti ia ii “Memel” vardu sa- sirvžom su laisvais abiem 
vo išdidžiame himne gar- Nemuno krantais nuo 
bina. o slavai “Nemen” aukštupio iki Kuršių ma-.

Todėl nesuprantamas turime tvirtai tikėti prū- 
.....................  ' nesutarimas su lietuvių atgimimu, kaip 

nintėlis tikras Lietuvos u- su Mažosios Lietuvos Ta- aušrininkai tvirtai tikėjo 
Nė vie- ryba ir apgailėtinos yra Lietuvos atgimimu. Ir ta- 

....... • * ~ ( rodo, da lietuvių akademikų 
apdainuotas jo? ir mūsų tarpe yra buvo gal nedaugiau kaip 

apipintas, trumparegių, kaip kad ir JU šiandien yra prūsų lie- 
’ * ' i istorijoj būta tuvių tarpe. O skaičius y- 

Kas ra džiuginantis. Studenti- 
pažįsta Mažosios Lietu- jos prieauglis yra nema- 
vos gyventojų (ne vienijas: vien tik Vakarų Vo- 
Klaipėdos krašto) dabar- 
tinę politinę būklę, tas ga
li suprasti, kodėl tūks
tančiai lietuviškos kilmės
Rytprūsių gyventojų tirp- 

buvo mūsų sta vokiečių masėje...
kol Nemuno šias mintis diktuoja 

nematė atėjūnų, paskutiniojo dešimtmečio

vardu nažista. — Xemu- nu.
nas buvo, yra ir bus vie- yra VLIKo

I

piu tėvo vardas, 
n n<? tautos Nemunas nėra to pasekmės, kas 
tain gražiai i _ 
ir pasakom ;
kaip lietuvių tautos. Sla- Lietuvos 
vu X ir vokiečių dainose trumparegiškumo...- 
Nemunas pradėtas minėti 
tik vėlesniu laiku, kada jų 
ekspansija pasiekė jo 
krantus.

VAIKAI KOVOJA D£L 
TĖVŲ PALIKIMO

Laimingi 
protėviai, 
krantai i 
Senovės tarpjūrinėj pre- Lietuvos būklė: 1939. III. 
kvboj (Baltija — Juodoji 22 d. Klaipėdos krašto at- 
jūra) dėl Neringos pusią- plėšimas, tų pačių metų 
salio užtvaros Nemunas Vokietijos - Rusijos slap- 
išvengė svetimų vaizbūnų tas Lietuvos ir Lenkijos 
antplūdžio iš jūros. Bet pasidalinimas, naujos 
neišvengė pajūriu atsilin- žiaurios okupacijos, nauja 
kusių vakarų “kultūrtre- geopolitinė būklė Lietu- 
gerių”. Čia buvo Nemuno vos erdvėje, bręstantis 
žemupio tragedija, kuri y- Rytų - Vakarų karas ir 
ra prūsų lietuvių ir visos visos Mažosios Lietuvos 
Lietuvos didžiausia trage- su Didžiąja Lietuva susi- 
dija. Neprašyti atėjūnai jungimo galimybės, 
už pralietą savo kraujo 
lašą išgalvota teise tūks
tanteriopai daugiau lietu
viško kraujo reikalavo ir 
pagaliau kaip vanagai

. 8
S!——

į §įtą vieningumo nuotaiką pa
dėka ir garbė priklauso sąmo
ningiems vadams ir mūsų dva
siškiams, ypač Prelatui Ambo- 

jtui, nes jo iniciatyva stijirėja 
I mūsų bendrpomenės lietuviš
koji vienybė. VMK.

CLEVELAND, OHIO
Į Clevelandą atvyko neperse

niai, atvažiavęs iš tremties Tė
vą* Placidas Barisa, O.F.M., 
pranciškonas. Laikinai yra an- 
sigyvenęs pas Tėvus Pranciš
konus prie Šv. Juozapo bažny
čios. Jis, stropiai mokosi anglų 
kalbos.

Tėvas Placidas buvo įšventin
tas į kunigus Vokietijoje trem
ties metais.

kietijos universitetuose 
studijuoja apie 50 lietu
vių iš Maž. Lietuvos. 

Kalbant apie Maž. Lie
tuvos atgimimą, prisime
na anų laikų šūkis: Nebe- 
užtvenksi upės bėgimo, 
nors ji tekėtų pamažu. 
Kas tiko anuo laiku už 
Nemuno ir Šešupės, tas;Į* Gaigalių km., 
tinka šiandien šioj Nemu-;” 
no ir Šešupės pusėj. Tik J 
reikia ir patiems ML vi
suomenės veikėjams ne
palūžti ir būti tokiais ryž
tingais, kokie buvo aušri
ninkai, knygnešiai.
NEKALTAS KANKINIŲ i 
KRAUJAS ĮPAREIGOJA 

Maž. Lietuvos atgimi
mas yra sutvirtintas to 
krašto sūnų ir dukrų kan
čiomis, krauju ir mirtimi 
nacių kacetuose ir sušau
dytųjų Lietuvoje: Jurgio 
Reizgio, Edvardo Simai
čio, Albino Gailiaus, Jago- 

; mastų ir Vilmantų šeimų 
ir daug kitų. Jie gyveno, 
dirbo, kentėjo ir mirė dėl 
savo tėvynės gerovės ir 
laisvės. Jie nacių budelių 
yra nukankinti ar sušau
dyti dėl lietuvybės. Jie 

> mirė su šventu vardu 
Lietuva lūpose. Jų neuž
mirštami vardai ir kapai 
įpareigoja visus tau tie-’ 
čius šimtais jų vieton sto
ti ir jų darbą tęsti iki lai-j 
mėjimo. I

Karaliaučiuje gimė lie
tuvių raštija, Tilžė buvo 
Lietuvos atgimimo švytu
rys, Tolminkiemy Krist. 

.. . , . ................. Duonelaitis klasiškai ap-lietuvių tautos ik dėl organizacinių jėgų dainavo lietuvių ūkininkų 
buitį. Ir kiekviena senvie- 
tė, ir vietinių žmonių pa
vardės Prūsų Lietuvoj 
daugumoj tik lietuvių kal
ba suprantami, ir daugu
mos vietos gyventojų gy- ____ 
slose Uetuviškss kraujas tuUųta.'IiiS.’’ (H^de"irug5 
teka. Visa tai šaukia vi- 
sus lietuvius šventai ko
vai, kad Nemunas dau
giau nevergautų, kad lie
tuviškojo Nemuno vardas, 
būtų išbraukas iš Vokie
tijos himno.

Ugniagesiai kovoja milžinišką gaisrą Armijos sandelių, Oakland, 
Calif., kur buvo pakrauti prie pat uosto milžiniški kiekiai aliejų ir ga
zolino. Tie reikmenys buvo numatyti pasiuntimui USiA kariškoms jėgo- 
goms užjūryj. Ugnis padarė milijoną dolerių nuostolių.

PAIEŠKOJIMAI

ARBAITIENE - Gvazdikaitė, 
Marija, iš Paežerių vi., Vilka
viškio ap.

ANTANAVIČIUS, Antenas, 
Užpalių vi.,

NEMUNAS JUNGIA 
VISAS LIETUVIŲ 

GENTIS
Nežiūrint bundančio ■ 

svetimoje gūžtoje sau šil- prūsiškojo junkerizmo vo-, 
tą vietą susisuko tvirtin- kiečių rytų karo pabegė-;
darni, kad tai jų “nuo am- lill organiząvimo_ priedan- 
žiu gvver.amas kraštas”. &°Je> pirmoj eilėj mums 

Žinoma, dėl tokio Lietu- patiems reikia būti vienos 
’ i dėl Lietuvos 

Bet dori vai- teisės į Mažosios Lietuvos 
į tą 

kurį Podsdamo

vos likimo ne vien sveti- nuomonės 
mieji kalti. __ ___ ____
kai visada kovoja dėl sa- sriU Rytprūsiuose, 
vo tėvų palikimo — dėl, kraštą, T
tėviškės, dėl gimtosios so- konferencija 1945 m. nuo 
dvbos, _______  ____ ’
būdu tai buvo prarasta. 
Nemuno baseinas — tai 
ištisa lietuvių tautos so
dyba. dėl kurios lietuviš
kumo ir laisvės turi kovo
ti visi lietuviai.

nežiūrint kokiu Vokieti jos atskyrė ir lai
kinam administravi m u i 
Rusijai pavedė. Mes turi
me be jokių svyravimų 
visais galimais būdais 
remti Mažosios Lietuvos 
Tarybą, kad jos veikla 
būtų sėkminga.

Neužmirškime, ftad 1918 
m. Lietuvos respublika

l

VALSTYBINfiS IŠMIN
TIES ŠALTINIS

Jeigu T*
vadams kada valstybinės trūkumo (kariuomenės ir 
išminties trūktų, pakanka'valstybės 
ž ilgterėti i etnografinį,Versalio 
Lietuvos žemėlapį, kur ( 
Nemunas visame savo di-L_
dingume žėri kaip Lietu-įsimoji Lietuva turi turėti 
vos kūno nugarkaulis, j 
kaip centrinė arterija. I

aparato) ir 
traktato klaidų 

nebuvo atstatyta pilnai 
etnografinėse ribose. Bū-

laisvus abu Nemuno kran
tus. Kas nenori, kad atei-

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

kas” turi įrengęs mo
dernišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai.

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas,

plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimų 
programas. įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes, konvertus. vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass.

Kun. V. Vilkutaitis, atšven
tęs savo 30 met. Šv. Jurgio 
parapijoj buvimo sukaktuves, 
rengiasi taip pat šiais metais 
švęsti 40-ties metų kunigystės 

įsukaktuvęs.
Kun. V. Vilkutaitis buvo į- 

! šventintas į kunigus 1909 me
tais. Jis turi labai vertingą į- 
vairių knygų biblioteką, ir yra 
knygos bei mokslo mėgėjas.

Kr.

I

DETROIT, MICH.
Vyčiai pradėjo lietuvių kal

bos ir rašybos pamokas, kurias 
veda profesoriai 
Pr. Padalskis. Į 
mokas atsilankė 
daug. Pamokos
tadienį vakare po stacijų.

Šv. Antano parapijos vargo
nininkas, A. J. Blažys pradėjo 
mokinti vyčių 102 kuopos cho-

Kazlauskas -ir 
pirmąsias pa- 
jaunimo labai 
įvyksta penk-Utenos ap. /

BAKŠYS, Jurgis, kiL iš Al- 
bertiškių km., Gelgaudiškio vi..

BANDŽIUKAS, Domininkas,
iš Tytuvėnų, Raseinių ap.

BUINICKAITfi - Česnulevi- ’
čienė, Marija, iš Bobriškių km., ‘
Varėnos II vL, Alytaus ap. į

BULSIENfi - Srugytė, Mor- '
te, iš Naumiesčio, Tauragės
ap., vyras iš Degučių km.

ČESNULEVIČIENfi - Bui-
nickaitė, Marija, iš Bobriškių
km., Varėnos II vL, Alytaus a.

DAUKŠAS, Ignas, iš Girde-
nų km., Ylakių vi., Mažeikių a. gusi P- S. Kantrimienė. Taipgi

GVAZDIKAITĖ - Abraitienė, buvo susirgęs jos sūnus ’Alfon- koncertas rengiamas TMD sky- šydamas įsakyti savo parapijų 
Marija, iš Paežerių vi., Vilka- sas. Abu ligoniai pasįrgę keletą riaus klubo auditorijoj 2:30 v. sargams, kad stropiau saugotų 
viškio ap. ” ” - — -

GVAZDIKAS, Eduardas, sū
nus Vinco.

IVAŠKEVIČIENE - Petkevi
čiūtė, Juzefata, iš Vendžioga- 
los, sūnūs Boleslovas ir Vladis
lovas ir duktė Marija. 

! JANULAITE - Milevičienė, iš 
Žemalės km., Tirkšlių vi. 

į JASULIS, August, iš Šiaulių 
aP-, gyvenęs 531 West 44 St, 

;New York, N. Y. 
Į JOCAITIS, Jonas, iš Kiaulu-
1 pių km., Sintautų vi.

MILEVIČIENE - Janulaitė, 
iš Žemalės km., Tirkšlių vi.

PETKEVIČIŪTE - Ivaškevi
čienė, Jozefata, ir sūnūs Boles
lovas ir Vladislovas, ir duktė 
Marija. 

I POPIERA, Mykolas, ig Pus- 
kepurių km., Marijampolės 

RUPKALVYTE, Greta, 
Naumiesčio, Tauragės ap., 
vo du kart ištekėjusi 

SCHLENTHgR, Otto, iš Vie-

CAMBRD6E, MASS. Žmonių buvo atsilankiusių į 
prakalbas apie 200.

•Sekmadienį, kovo 20 d. 3 vai. 
p.p. N. P. bažnyčioje užsibaigė 
anglų kalba misijos. Misijas 
pravedė Tėvas Dr. Bružas, 
M.S. Pirmą savaitę Misijos bu
vo bendrai dėl visų lietuvių 
kalba; antęą savaitę anglų 
kalba daugiausia skirta jauni
mui. Misijos praėjo su geriau
siomis pasekmėmis.

Šiomis dienomis buvo susir- nuškevičius, Jr.

Kitos Žinios
Radio lietuviškų programų 

pusvalandis prasidėjo šį sekma- rą Velykų giesmių. Turintieji 
dienį, kovo 20 d., ir bus toliau/ gerus balsus kviečiami įstoti į 
Radio programų įsteigėjai yra chorą. Kr.
mūsų klubiečiai. Programa bus 
vedama kiekvieną sekmadienio 
rytą per WKNB radio centri
nę 10:30 vai. ryte. Programos 
vedėju paskirtas p. Juozas Ja-

chorą.

CHICAGO. ILL
Prašo saugoti bažnyčias 

Ugniagesių . viršininkas Mi- 
chael J. Corrigan kreipėsi per 

Sekmadienį, kovo 27 d. įvyks spaudą į visus klebonus, pra

dienų pasveiko.

Sekmadienį, kovo 27 d., 3 v. 
p.p. -N. P. parapijos svetainėje, 
įvyksta “Penny Sale” vakaras, 
kurį rengia N. P. Moterų drau
gija. Rengimo komisija pažada 
visiems atsilankiusiems gražių 
dovanų.

Sekmadienį, kovo 20 d., 8:30 
vai. šv. Mišios buvo atnašau
tos Šv. Juozapo vyrų draugijos 
intencijai. Nariai bendrai mar- 
šavp išklausyti šv. Mišių. A.D.

po pietų. Programoje dalyvau- bažnyčias. Gaisrai, kurių jau 
ja vietos ir apylinkės meninin- yra kilę apie devyniolikoje baž- 
kai ir menininkės: p-lė Elea-nyčių, manoma buvę sukelti 
nor Reeves, žymi solistę, dūk- Į vieno ar grupės fanatikų, 
relė a. a. kun. Vaškelio sesu-' 
tės, p-lė Beverly Johnson, p.1 
Abraitis, muzikas, p. Mikas 
Kripas, p. Šimanskienė, choris
tė ir solistė, p. O’Meara ir kiti.

_________L_

Lietuvos Vyčių choras pasta
ruoju laiku visą dėmesį krei
pia į ruošiamą vakarą - kon
certą, kuris įvyks balandžio 24 
d. Chicagos Lietuvių auditori-

Po Velykų pirmąjį sekmadie- joje. Koncerto komitetą suda- 
nį įvyks šaunus bankietas pa- ro šios choristės: 
minėjimui jubiliejaus. Šį ban- naitis, Dolores Srupsa, 
kietą rengia Lietuvių R. K. Su- 
feivienymo Amerikoje 89 kp. 
nariai. Bankiete dalyvausią vi
sos lietuvių draugijos per savo 
atstovus. Tai bus proga malo
naus susikaupimo mūsų lietu
viškai bendruomenei parapijos 
mokyklos auditorijoje. Bus 
daug svečių iš apylinkinių ko
lonijų. Patartina visiems

Regina Be- 
Zita 

Simutis ir Loratta Stankus. Po 
koncerto bus šokiai.

Atvyko iš Anglijos Ameri
kon ir apsigyveno Chicagoje 
Jonas Prunskis, kun. J. Pruns- 
kio, brolis. Jis atvyko čion su 
žmona Vanda Volkaite.

Senai lauktas svetys, p. Si
dzikauskas, aplankė mūsų ko
loniją. Jo kalba paliko mūsų 
žmonėse daug vilčių Lietuvos 
išvadavimui iš komunistinės 
barbarų nelaisvės. ALT sky
riaus surengtos prakalbos sek- gyti bilietus iš anksto, 
mingos. P. Sidzikauskas kalbė
jo virš valandos laiko, išsamiai 
pavaizduodamas klaikius mūsų 
tėvynės dabarties pragyvena
mus laikus po maskoliškųjų 
komunistų nuožmia priespauda.

Gerb. kalbėtoją mūsų publi
kai perstatė ALT skyriaus va- • Į 
das, jaunas mūsų veikėjas, p. ; Į 
Jonas Medonis. Į j i

Po jo kalbos trumpai kalbė- , į 
, jis pabriežė, , Į 

kad mūsų švente pareiga nenu- i Į 
Ieškomieji arba apie juos ži- leisti rankų žeAyn ir nenusto- i 1 

nanatieji maloniai prašomi at- ti vilties, rūpintis, jausti, ben- '! 
tirai dirbti ir kovoti už atstaty- į! 

Consulate General bf Uthuania mą Lietuvos valstybės. Dr. M. 1! 
pasakė reikš- i Į 

į!
Reikia j>asakyti, kad šis ma- < !

mitingas i Į 
i!

Prelatas Jonas Ambotas tarė i Į 
paskutinį žodį, pareikšdamas j l 

!

vieuuijp. muciiuju puuiinai uz '
1 gausias aukas. Po prakalbų 1 ■---- - - - , į

ap. 
iš 

bu-

apskr. 
SRUGYTfi - Balsienė, Morta, 

iš Naumiesčio, Tauragės ap., 
vyras iš Degučių km.

TUČKUS, Jonas, iš Budų 
km., Raseinių ap.

___ ~ -____1 VIRKUTIS, Antanas, iš žibi- r - - -
Kalnėnas. kų Viekšnių Vi., Mažeikių 'j, dr.'Dirmeikis, 

_________ apskr.

PAIEŠKOJIMAS
siliepti:

Amerikos Lietuvių Taryba 
kovoja dėl laisvos, demokrati
nės Lietuvos Respublikos at
statymo. Paremki ją darbu ir 

j jos vykdomą Lietuvai Gelbėti 
į Vajų savo gausia auka. Aukas 
; siųsti Lithuanian American 
Council, 1739 So. Halsted St., 
Chicago 8, I1L

; Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik
raštį “Darbininką”!

13. m. 49.

• J. Colney irgi 
mingus žodžius.

šėsi Vokietijos policijos vir
šininkai dabartiniu metu lanko
si Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, studijuodami Amerikos 
policijos organizaciją ir vyriau
sybės santvarką. Ta proga jie 
lankėsi ir Chicagos policijoje. 
Čia išbuvę vieną dieną, išvyko 

prėja ir žada gražių vaisių. Už'toliau. r K.

įsi-

Tenka pažymėti, kad pasta
ruoju laiku visi mūsų kolonijos 
lietuviai įsijungė į ALT ir 
BALF ir sėkmingai veikia:! 
vieninga nuotaika ir veikla sti-j

KLAUSKITE
"Iltims AtsMninų" Radijo Valandų

šešthdieniais, 
5:00 iki 5:30 v.v.

Stotis WEVD (A.M.)

. Isinis ALT skyriaus 
Nepagailėkite jiems aukų. Pavyko.

Paremkite BALF-o vykdomą 
piniginį vajų ir tuo sušelpkite lietuviai
tremtinius. Aukas siųskite:
United Lithuanian Relief Fund mSsią, jei visi būisą ryžtingi ir 

of Amerfca, Ine. vieningi. Padėkojo ^publikai už
105 Grand Street, (programos prasidėjo’lošintes

Brooklyn 11, N. Y. į Bingo ALT ir BALF naudai. 1

tikslo pa
sieksią — laisvę ir gerovę lai-

1330 kiU 5000 watts 
Trečiadieniais, 

5:30 iki 6:00 v.v.
Stotis WGYN (F. M.)
97.9 meg., 20,000 watts
Direk.—Jokūbas J. Štokas

429 Wabrat SL, 
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5360

. i




