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Prehtas Samore paskirtas Vyskupas John J.Wright Paskirtas 
Popiežiaus Pasiuntimu

Jis yra buvęs Apaštališkoje Pasiunti
nybėje Kaune, Latvijoj ir Estijoj

Washington, D. C. — | Jis yra buvęs Apaštališ- 
Apaštališkas Delegatas kos Pasiuntinybės 
praneša, kad šventas Tė- Kaune, Lietuvoje, 
vas paskyrė Prelatą An- joje ir Estijoje 
tonio Samore, Delegacijos trys kraštai yra 
patarėju, Apaštališkuoju -Rusijos pavergti. 
Pasiuntiniu į Kolumbiją. I Prel. Antonio 
Prelatas Samore yra Ter- yra artimas 
nobus i——
vyskupu. -ninko, ir bendrai lietuvių

Prel. Antonio Samore bičiulis, pavergtos Lietu- 
gimęs Italijoj gruodžio 4, vos gynėjas, “Darbinin- 
1905, įšventintas kunigu ko” skaitytojas. Praeitais 
birželio 12, 1928 m. Jis y-, metais per kun. Pr. M. 
ra šventosios teologijos ir'. Jurą jis labai nuoširdžiai 
kanonų įstatymų dakta-i pasveikino LDS Seimą, į- 
ras. I vykusį Lawrence, Mass.

Worcesterio Diecezijos Ganytoju
Žyniai padaugėja kataHkg 
skaičius mkljg kraštuose
Vatiknas. — šventoji 

Kongregacija tikėjimui 
skleisti paskelljė, kad per 
pastaruosius 25 metus 
katalikų skaičius misijų 
kraštuose padvigubėjo. 
1923 m. birželio 30 d. bu- 

Tituliariu Arki- Juro, LDS Centro pirmi- vo 10,640,000 katalikų, o 
i---- m pakik) įkį 23,765,-

000. Statistika apima tik 
misijų kraštus, neskai
tant Europos ir abiejų A- 
merikos žemynų. Dau
giausia padidėjo Belgų 
Konge, nuo 425,000 iki 
3,281,000, ir Britų Afri
kos teritori iose, nuo 725,- 
000 iki 3,555,000. Kituose 
misijų kraštuose katalikų 
skaičius taip pat žymiai 
paaugęs.
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I

nariu 
Latvi- 

— visi 
Sovietų

Samore 
kun. Pr. M.

PRANCŪZIJA ĮTEIKE 
PROTESTĄ RUSIJAI

Paryžius, — Prancūzi-'*
jos valdžia įteikė Sovietų Karas gafc netikėtai kilti 1

Paryžius, — Prancūzi-

Rusijai protestą dėl Indo- 
Kinijos sukilėlių vado Ho 
Chi Minh pripažinimo. 
Prancūzų užsienio minis
teris notoje pažymėjo, 
kad Sovietų Rusija tokiu 
savo žygiu “labai kenkia. 
Prancūzijos - Sovietų san
tykiams”. Sovietų amba
sadorius Bogomolov pran
cūzą protestu atmetė.

Valsty-

j

I

I

Jo Ekscelencija 
Vyskupas John J. Wright, D. D.

-

ll« Ml VlMkl V I

Grįžęs iš Romos, 1939 
m. buvo paskirtas profe
sorium į Šv. Jono Semi
nariją, 1943 m. ėjo sekre
toriaus pareigas prie Kar- 

ir prie 
1945

dinolo O’Connell 
naujo arkivyskupo.

Rusija reikalauja teisti 
Hirohito

VVashington, D. C. — 
Sovietų Rusijos ambasa
dorius Aleksandras S. 
Paniuškin pasiūlė Jung. 
Valstybėms, kad buvęs 
Japonijos imperator i u s 
Hirohito ir kiti japonai 
būtų teisiami kaipo karo 
kriminalistai tarptauti
niame teisme. Rusijos at
stovas įteikė valstybės se
kretoriui Dean Acheson 
22 pslapių notą, kurioj iš
dėsto japonų “nusikalti
mą”. Rusų tikslas aiškus, 
vylingas ir propogandinis.

Nuskendo vokiečių laivas
Rotterdam, Olandija — 

Arti vokiečių salos Bor- 
kum nuskendo vokiečių 
175-tonų laivas Fidamus. 
Britų vilkikas “Rumuni
ja” išgelbėjo 8 įgulos na
rius.

Wa«hington
bės Gynybos sekretorius 
Johnson pareiškė, kad ka
ras galįs kilti iš priešin- 

igojo pusrutulio visai ne
lauktai, be jo paskelbimo 
ir negirdėto smarkumo. 
Šiuos pareišimus Johnson 
padarė savo metiniame

kad Rusija jau žinanti a- 
tomines paslaptis.

Iš antros puses pareiš
kė, kad gal pasiseks karo 
išvengti, nors ir nebūsią 
pastovios taikos ir užsiti- 
krinimo saugumu tol, kol 
pasaulinei laisvei graso 
totalistinių valstybių ag
resija.

SkalbyHy dariminkai 
laimėjo

New York — Dvidešimt 
penki tūkstančiai skalby-

užtikrintas metines algas. Į REIKIA DAUGIAU GINKLUO- 
Darbininkų unija pasira
šė dviejų metų sutartį, 
pagal vyrai, at
stovaują apie 40 procen- T

. ,, , . , . i Tokio, Japonija — Gen.tų skalbyklų darbininkų, MacArthur kJalbėdamas 
dirbs 40 valandų per sa-( bendrame karininkų šta- 
vaitę ir jiems užtikrintas bo susirinkime, pareiškė, 
darbas per visus metus, kad Jung. Valstybės ture- 
Moterys gaus minimumo'tų sutraukti daugiau gin- 
savaitines algas, nežiū- kiuoJt1 Pacifiko ore,
rint kiek valandų jos^-denyne^r „y, 

dirbs per savaitę._______ I munįstų bangą.

1900 m. giją skiria Katalikų Baž
nyčios Akcijai.

TŲ JĖGŲ KOMUNIZMO 
- BAMSAl^ULAlKYTfc

j kyti seksualinio auklėji- 
jmo mokyklose. Keisti ‘T 
niją” privertė pastarojo 
karo patirtis. Seniau ve
dybos ir skyrybos būdavo 
paprasta ir lengva regis
tracija. Bet karas parodė, 
kad moterystės ryšiai ga
na svarbūs. Dabar sten-

Š. m. sausio 30 d. J. E. 
Arkivyskupas A mieto 
Giovanni Cicognani, A- 
paštališkas Dele g a t a s, 
pranešė, kad Jo Šventeny-j 
bė Popiežius Pijus XII pa-į 
skyrė J. E. Vyskupą John^
J. Wright, D. D., kuris y-; m. Popiežius Pijus XII 
ra jau nuo 1941 m. liepos pakėlė jį prelatu ir vėliau 
mėn. 1 d. Bostono vysku-Į vyskupu 
pas pagelbininkas, naujos Tada J. 
VVorcester’io (Mass.) die- Richard 
cezijos ganytoju. Iki šiol apie jį 
VVorcester ir apylinkė pri
klausė Sp r i n g f i e 1 d’o giškas, uolus Dievo žmo- 
(Mass.) vyskupijai.

Naujoje Worcesterio die- ir toliau pašvęs savo lai- 
cezijoje bus 95 parapijos ką ir energiją, eidamas į 
su 200,000 katalikų. Čia 
yra ir trys lietuvių kata
likų parapijos, būtent:
Šv. Kazimiero ir Aušros gerą Mūsų Viešpaties tar- 
Vartų parapijos Worces-i 
ter (Mass.) ir Šv. Pran-} 
ciškaus parapija Athbl .

■ 1
J. E. Vyskupas John J.

“įi i Wright, D. D. prie du me-
- jtus buvo paskirtas Bosto

no vyskupo pagelbininku 
ir Tegea tituliariu vysku
pu. Jis buvo vienas iš jau
niausiųjų, užėmęs tokias 
svarbias pareigas Bosto
no katalikų arkidiecezijo-: 

Į

pagelbin inkų. 
E. Arkivyskupas 
J. Cushing, D.D. 
šiaip prasitarė: 

“Jis yra malonus, kuni-

gus, jaunas vyras, kuris

žmones taip, kaip jis da
rė per visus savo kuniga
vimo metus, darydamas

Iš Europos atvykusioms 
lietuviams R. K. kunigams

Visus iš Europos atvy
kusius lietuvius R. K. ku
nigus, apsigyvenusius, ar 
tik laikinai apsistojusius 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių rytuose (pradedant 
Ohio, abiejų Virginia ir a- 
biejų Carolina Valst. iki 
Atlanto vandenyno), jo
kioje Amerikos vyskupi
joje neįkardinuotus, pra
šau pranešti savo adresus 
ir, eventualiai, adresų pa
keitimus. Brolių kunigų 
adresai man reikalingi, 
kad greičiau jų reikalais 
su jais galėčiau suisiekti.

Kun. Dr. M. Ražaitis,
Lietuvos Vyskupų Dele
gatas Amerikos Rytams.

32 Dominic Street 
New York 13, N. Y.

Katalikų skaičius J. Valstybėse
New York

Jung. Valstybėse buvo tik
9,907,412 katalikų iš 74,- 
400,000 gyventojų, arba 
13.3 procentas. 1950 m. 
katalikų skaičius jau sie
kia 26,718,343 iš 147,900,- 
000 gyventojų, arba 18,06; 
procentų. Šie faktai yra 
parodyti braižiny kuris 
parengtas Šventųjų Metų1 
parodai Romoje. Dr. L. 
Kenedy, “Katalikų Met
raščio” redaktorius, nese- 
Iniai grįžęs iš Romos, pa
žymėjo, kad dabar yra 
J.A.V. apie 200,000 katali
kų, kurie visą savo ener-

Mirė Teresės NeaMO 
motini

Neseniai mirė Teresės 
Neumanaitės motina, su
laukusi 77 metų amžiaus. 
Visa Teresės Neumanai
tės šeima gyvena Kon- 
nersreutho mieste, Bava
rijoj. Jau daug metų kai 
Teresė Neumanaitė gyve
na be 
taus 
kad
žaizdų išbėga daug krau
jo, ji yra geros sveikatos.

Lenkai prieš Pietinę 
Korėja

Lake Success, N. Y. — 
Lenkijos delegacija už
protestavo prieš Pietinės 
Korėjos norą įstoti į 
Jungtinių Tautų švietimo, 
mokslo ir kultūros orga
nizaciją. Tačiau 3 balsais 
prieš 1 lenkų reikalavi
mą atmetė.

mamasi vedvbas skatinti Jis yra gimęs’ 1909 m giamasi veayoas sKaunu, 18 d
o skyrybas sunkinti. Taip; 
pat griežtai pasisakomai 
prieš seniau buvusį “lais
vosios meilės” auklėjimą.
Taigi, gamtos įstatymai' 
tvirtesni ir už geležinę; 
diktatūrą. Kas jų nepai
so, anksčiau ar vėliau ap- 
sivilia. Matyti, apsivylė 
ir Sovietų Rusija, kuri se
niau buvo leidusi “drau
gams” gyventi, kaip gy
vulių bandai.

nyboje”.
( J. E. Vyskupas John J. 
' Wright, D. D. yra labai 
įgerar pažįstamas it lietu
viams, nes jis yra kalbė
jęs lietuvių sueigose ir la
bai gerai žino mūsų tau
tos vargus ir kančias.

J. E. Vyskupo ingresas 
bus kovo mėn. pradžioje. 
Jau numatyta katedra 
seniausia VVorces t e r i o 
mieste, užbaigta statyti 
1874 m.

i liepos mėn. 18 d. Dorches- j 
ter, Mass., sūnus John Jo-i 
seph ir Harriety Cokley 
Wright. Baigęs Boston 
Lotynų mokyklą 1927 m., 
mokėsi Bostono Kolegijo
je, Šv. Jono Seminarijoje 
Brighton, Romoje, Šiau
rės Amerikos Kolegijoje, j 

1936 m. gruodžio 8 buvo 
įšvęstas kunigu Šiaurės 
Amerikos Kolegijos kop
lyčioje, Romoje. Po to

maisto ir turi Kris- 
žaizdas. Nežiūrint, 
penktadieniais iš

Bolševikai keičia savo 
pažiūras

Maskva. — Komunistų 
partija įsakė mokytojams 
ir tėvams grįžti prie 
griežtesnio jaunuomenės 
auklėjimo, būtent, atsisa-

a-

ALT Vykdomasis Komitetas įteikė J. V. valdžiai 
Kongreso nutarimus

Washington, D. C. — ;pie masinį lietuvių depor- tuvos okupantams — So- 
Pirmadienį, sausio 30 die- tavimą į Sibirą ir kurdini- vietų Rusijai, 
ną Amerikos Lietuvių Ta- mą rusų ir mongolų Lie- 
rybos Vykdomojo Komi- tuvoje. 
teto nariai įteikė Jung 
Valstybių valstybės se- rybos pareigūnai turėjo 
kretoriui laišką, kuriame 
išdėstė dabartinę Lietu
vos padėtį, žmonių žudy
mą ir Amerikos Lietuvių 
Kongreso nutarimus.

ALT pareigūnai pakar 
tojo tragiškas žinias apie

Amerikos Lietuvių Ta-

Atominė energija ir 
medicina

Baltimore — Vienas 
tominės energijos komisi
jos narių pareiškė, kad 
dėka atominės energijos 
jau yra daugiau išgelbėta 
žmonių gyvybių, negu jų 
nuo jos žuvo laike Hiro- 
šimos ir Nagasaki sunai
kinimo. Paminėjo daugelį
atvejų, kuriuose buvo pri-( 
taikinta atominė energija} 
medicinoje.

New Y’ork — Popiežius 
Pijus XII paskyrė prelatą 
Christopher J. Weldon, 44 
m. amžiaus, Springfieldo 
(Mass.) diecezijos vysku
pu. Jis užims mirusio vys
kupo Thomas M. O’Leary 
vietą. Toje diecezijoje yra 
viena lietuvių parapija, 
būtent, Šv. Kazimiero, 
Westfield, Mass. J. E. 

_____ ™ Vyskupas Christopher J. 
studijavo teologiją ir įgi- VVeldon buvo New Yorko 
jo doktoratą (Doctor of Arkidiecezijos Labdaros 
Divinity)._________________įvedėjo pagelbininkas.

"Išrinktas" naujas 
premjeras

Sofija, Bulgarija — Mi-
pasikalbėjimą ir su įta
kingesniais senatoriais ir 
su Senato komisijos na- rus premjerui Vasil Kola- 
riais, kurie svarsto geno- rov, Bulgarijos seimas 
cido konvencijos ratifika- “išrinko” vice premierą 

----------------- yujko černikov’ą premie- 
Lietuviai yra dėkingi ru, kuris tuojau patvirti- 

Sovietų Rusijos kėslus su- Jung. Valstybių valdžiai no naują ministerių kabi- 
naikinti lietuvių tautą, a-[kad ji nepripažįsta Lie- netą.

vimo sumanymą.

GINA PARAPIJINIU MOKYKLŲ 
TEISES

Boston, Mass. — Mason klausimus, liečiančius re- 
Sears, respublikonų parti- ligi ją. Tam yra taip pat 
jos komiteto pirmininkas,! priešingi ir tolerantinges- 
pareiškė, kad abiejų par- ni protestantai.

I tijų kongresmanai sten-' ---------------------
I giasi apsaugoti parapiji-; SeitttaS RUbalsaVO Diliai* 
nių mokyklų vaikų trans- - ■ .
portacijos teisę. Kaip ži
noma, kai kurie protes
tantų ministeriai ir jų pa
sekėjai yra surinkę pilie-į 
čių parašus ir įteikę vals-i 
tijos sekretoriui, kad bū-į 
Simuose rinkimuose būtų! 
leista piliečiams balsuoti; 
prieš vaikų transportaci- 
ją į parapijines mokyklas. 
Dabar yra tikrinami pa
rašai. Šis protestantų mi
nisterių ir jų pasekėjų nu
sistatymas yra priešingas 
Massachuetts valst i j o s 
konstitucijai, kuri griež
tai draudžia balsuoti

I I
Leido atnašauti Mišias 

kelionėje
Vatikanas — šventoji 

Kongregacija leido kuni
gams, važiuoja n t i e m s 
traukiniais su maldinin
kais, atnašauti Šv. Mišias. 
Leidime pažymima, kad 
traukinys turi sustoti ma
žiausia 45 minutėms ir 
prisilaikyti kitų reikalavi
mų.

kinti Rinkėjų Kolegijų
IVashington, D. C. — 

Jung. Valstybių Senatas 
64 balsais prieš 27 nubal
savo panaikinti Preziden
to rinkėjų kolegiją. Pagal 
naują konstitucijos pa
taisą Prezidentas būtų 
renkamas piliečių balsų.

Senatas konstitucijos 
pataisą perdavė Atstovų 
Rūmams. Jeigu Atstovų 
Rūmai minėtą pataisą 
priimtų dviem trečdaliais 
balsų, tai ją turėtų dar 
patvirtinti atskiros vals
tijos (36 iš 48).



Penktadienis, Vasario 3, 1650

Svarbusis šų dienų reikalas |ti Veikimo Komisijos sąstatą 
bei adresą. Jei Mturitulbėte iš

DARimiMEAS.

AB VNM ESAME 
PADARU?

Reikalas lietuviams organi
zuotis, siatematingiau ir dau
giau veikti, berods, yra. labai 
aiškus. Daug kas paausys, 
kad, jei kam, jei kam, tai lie
tuviams katalikams organizuo
tis nebėra reikalo, nes ir taip 
jau jie yra vieningi. Juos riša 
į krūvą parapijos ir įvairios 
bažnytinės draugijos; sekma
dieniais jie gausiai lankosi baž
nyčion .atlieka savo religine* 
oareigas ir išgirsta tai, kas 
jiems reikalinga girdėti. Ar to 
neužtenka?

Atsakydamas j šį klausimą, 
kiekvienas sąmoningas katali
kas pasakys: žinoma, kad to 
dar neužtenka. Kodėl? Todėl, 
kad šie laikai iš mūsų daug 
daugiau reikalauja. Jie reika
lauja, kad visas mūsų gyveni
mas būtų persunktas Kristaus 
dvasia. Jie reikalauja, kad 
Kristaus mokslą nešti visur — 
į šeimą. į socialinį ir ekonomi
nį gyvenimą, neaplenkiant ir 
politikos. Juk jei šiandien nėra 
taikos, jei šimtus milijonų 
žmonių turi pavergęs komuniz
mas ir, jis graso visą žmo
niją užkariauti ir prie to kol 
kas nesulaikomai varosi, ko 
nors tautų gyvenime, neišski
riant ir katalikiškųjų, truko ir 
dar trūksta.

kO TRŪKSTA*

Trūko ir trūksta katalikams 
gilesnio įssąmoninimo ir, be 
to, uolesnio bendro darbo viską 
atnaujinti Kristuje.

Jei šiandien vis dažniau gir
dime apie reikalą visur plėsti 
Katalikų Akciją (trumpai — 
pasauliečių apaštalavimą), tai 
nemanykime, kad taip daroma 
tik tam, kad popiežių enckh- 
kas pailginti, kad kunigai tu-

MŪS UŽSIMOJIMAI

Amerikos lietuvių parapijos, 
ir katalikiškos organizacijos 
bei draugijos garbingai yra 
nusipelniusios Katalikų Akci
jai. Bet tai nereiškia, kad jau 
viskas yra padaryta, kad nieko 
daugiau nebegalime pridėti. A- 
naiptol!

Amerikos Lietuvių R. K. Fe
deracija, gavusi Lietuvių R.K. 
Kunigų Vienybė® pritarimą, j 
jau praėjusiųjų metų rudenį į- 
steigė specialią sekciją —Ka
talikų Akcijos Centrą ir jam 
vadovauti pakvietė kun. Petrą 
Patlabą. Jis paruošė sekcijai 
statutą, šių metų veikimo pro
gramos metmenis nustatė ir 
drauge su atatinkamais laiš
kais išsiuntinėjo kunigams kle
bonams ir ALRKF apskritims 
ir skyriams. Neabejojame, kad 
gavusieji tuos pranešimus, jais 
ne vien tik domėsis, bet tuoj 
imsis darbo organizuotis pa
ruoštam planui vykinti. Bent 
kiek atidžiau pastudijavę KAC 
planą, patirsime, kad tikrai 
nieko ypatingai naujo juo ne
siekiama, bet tik „norima, vyk
dant Katalikų Bažnyčios valią, 
geriau suorginizuoti lietuvių 
katalikų jėgas ir platesniu 
mastu vesti Katalikų Akciją. 
Tuo planu siekiama, ne tik 
mūsų organizacijas ir draugi
jas, bet ir paskirus lietuvius 
katalikus apjungti didžiajai 
šiandieninei misijai — viską 
atnaujinti Kristuje.

TODfcL MALONIAI
Prašome :

1. Susipažinkite su katali-j 
kiškos akcijos statutu.

2. Išrinkite savo skyriaus 
katalikiškai akcijai vesti Vei
kimo Komisiją.

ko komisijos sudaryti, tai ras
kite bent vieną asmenį katali
kiškos akcijos reikalams, kaip 
ryšininką su centru.

4. Prašome palaikyti glaudų 
ryšį su centru. Centras mielai 
talkininkaus. Iš centro gausite 
veikimo planų, medžiagos bei 
paskaitų. Visais reikalais 
kreipkitės: 2334 So. Oakley 
Avė.. Chicago 8. III.

5. Katalikiškos akcijos di
rektorius lankys jūsų skyrių. 
Norėtumėm jau rasti sudarytą 
Veikimo Komisiją, kad būtų 
galima pasitarti katalikiškos 
akcijos reikalais. Gal ta proga 
būtų galima suorganizuoti ir 
veikėjų kursus. Šiuo klausi
mu malonėkite pranešti savo 
nuomonę bei pageidavimus.

ALRKF ir Katalikų Akcijos 
Centras nuoširdžiausiai linki 
Šventųjų Metų proga gausios 
Dievo palaimos ir gausių vai
sių Kristaus vynuogyno darbe.

A.L.R.K. Federacijos
Sekretorijatas.

Gen. Omar Bradley, gen. I. Lawton CoHins 
ir armijos sekretorius Gordon Grey tariasi karo 
tarnybos klausimais. Karių verbavimas siūloma 
pratęsti dar trims metams.

Į komisiją rinkite kiek gali
ma naujus žmones, kad ir ne- 
|>riklausu8ius Federadjai. ®ū- 

rėtų daugiau apie ką pamoks- tų gera, kad dalis būtų iš 
lūs sakyti, kad katalikų laik- tremtinių. Ateitininkai gali 
raščių redaktoriai turėtų dau- duoti gerų kandidatų, 
giau apie Jcą rašyti. Katalikų Komisija iš savo tarpo tepa- 
Akcija siekia žmogų perauklėti skiria bent po vieną asmenį 
taip, kaip jis savo gyvenimu ir vyrų, moterų jaunimo ir vaikų 
darbais būtų vertas žmogaus reikalams. Tie asmenys suda- 
vardo. Ji siekia visą gyvenimą rys taip vadinamus branduo- 
pertvarkyti taip, kad išnyktų fen: katalikų vyrų, moterų, 
nesantaikos, neteisybės ir jaunimo ir vaikų reikalams pa- 
skriaudos. 1 rapijoje stebėti, spręsti bei

Tokiai misijai yra reikalinga ’ vykdyti.
visų tikinčiųjų talka. * 3. Malonėkite tuojau praneš-

Tėvas Kazimieras

įsigykite 
Paminklinę

T« Kazimiero Kapucino 
Didėlėmis Raidėmis
MALDAKNY GĘ -

ATLAIDŲ ŠALTINIS
I ,■!■■■ T ■■ i a.■■■■—»»— - -I

Tai tikrai įspūdinga, patraukli ir graži maldaknygė, 
574 puslapių, odos stipriais viršeliais, apskritais kampais, 
paauksuotais kraštais. Ant viršelio gražus dekoratyvinis 
lietuviškas auksinis kryžius.

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

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

Užsisakant maldaknygę, nereikia rašyti laišką, tik iš
kirpę apačioje pridėtą ku)>oną, įdėję į konvertą su money 
orderiu ar pinigais, pasiųskite “Darbininkui”, 366 West 
6roadway, South Boston 27, Mass. ir tuojau gausite mal
daknygę.

“Ateities" žurnale rekato
I

Pradėjusį savo gyvatą prel. 
A. Dambrausko — A. Jakšto 
redaguotos “Draugijos” priedu 
1911 m., “Ateitis”, davusi var
dą ir patiems ateitininkams, 
kartu su jais eina nelygiu gy
venimo keliu. Gimusi nelais
vės metais, mačiusi nepriklau
somo gyvenimo dienas, naujų 
okupantų išvyta iš savo tėvy
nės ir laikinai prisiglaudusi 
Vokietijoje, pagaliau ji atsidu
ria Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Jos jau išvarytas mil
žiniškas darbo baras, ji yra 
gyvas ateitininkijos darbų, 
siekimų ir pasiryžimų atspin
dys, jų džiaugsmų ir skausmų 
dalyvė. Ji ir toliau rodys ke
lią į idealą, gaivins ir kels mū
sų dvasią aukštyn. Ji rodys 
mums sir ^nūą|i tautai kelią į 
šviesesnę religinę, tautinę, 
kultūrinę Lietuvos ateitį.

Džiaugdamiesi “Ateities” pa
sirodymu Amerikoje, linkime 
jai geriausios sėkmės naujose 
sąlygose ir kartu skatiname 
visą gausią ateitininkų šeimą 
ją visaip remti. Ji laukia iš 
mūsų raštų, korespondencijų, 
ji labai reikalinga ir materiali
nės mūsų paramos. Tad pretou-, 
meruokimės patys ir pasiūly
kime ją kitiems. “Ateities” iš
laikymą laikykime savo parei
ga-

“Ateitį” redaguoja Redakci
nė Komisija: Dr. K. Ambra
zaitis. A. Sabaliauskas, A. 
Baužinskaitė ir R. Šomkaitė.

Raštus ir prenumeratą siųs
ti: “Ateitis” 21 Bridge St., 
Brooklyn 1, N. Y. Prehumera- 
tos kaina metams 2,5 dolerio.

Ateitininkų Federacijos 
Vyriausioji Valdyba.

MVHKIOJOJ LIETUVOJ

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

Šiuomi samčiu $3.75 ir prašau prisiųsti Tėvo Kazimie
ro Kapucino paminklinę didelėmis raidėmis maldaknygę — 
ATLAIDŲ ŠALTINIS.

Vardas

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

PRANEŠIMAS
Į Amerikos LietavM Jėzuitai
i perėmė Vokietijoje ėjusių “Mi-
■ si jonieriaus laiškų” leidimą. 
Dabar jie yra perreformuoti ir

' pavadinti ‘Laiškais lietuviams'. 
Eis kas mėnesį įvairūs, aktus-

' lūs, įdomūs. Pav.. šių metų va
sario mėn. numeryje atspaus
dinti laiškai temomis: šeimos 

, irimo priežastys (patarimai
■ renkantis gyvenimo draugę), 
jaunimo problemos (brendi
mas). “amerikono” laiškas

(“dypukui” ir kiti. Kas norėtų 
juos gauti tesikreipia šiuo ad
resu: “Laiškai lietuviams",
8101 Champlain Avė., Chica
go 19. III. Geriausia būtų užsi- 

’ sakyti keliems vienu adresu, 
, nes taip pigiau kainuoja per
siuntimas, bet bus siuntinėja
mi ir atskirai po vieną numerį.

i Už vieną numerį prašome at- 
: siųsti bent po 5 centus, nes a- 
' pie tiek kainuoja spausdinimas 
ir persiuntimas.

• Atbėgusiųjų iš dabar
tinės Lietuvos į Vokietiją 
žiniomis meniškoji Vy
tauto bažnyčia, ant Ne
muno kranto prie Alekso
to tilto Kaune, paversta 
grūdų sandeliu. Lankyti 
ją galima, tik gavus iš 
valdžios leidimą.

• Gražiosios Kauno ka
pinės yra sulygintos ir 
pastatytas Jose Stalinui 
paminklas. Mieste matosi 
labai daug rusų.

• Lietuvos skulptoriai 
lipdo Stalino biustus. 
Kauniškiai dailininkai J. 
Mikėnas, V. Rimša ir kiti 
gamina Stalino garbei 
medalių |gojektus ir savo 
sukurtus Stalino garbei 
darbus turi sunešti į spe- 
cialinę parodą.

• Dail. Br. Jacevičiūtė 
padarė įžadus dirbti Lie
tuvos pavergėjų garbei.

• Iš Maskvos atgaben
tas Rusas Gabadankas y- 
ra vyriausias Kauno va
dovas. Kauno miesto ta
rybos posėdyje smarkiai 
išbarė jos narius ir reika
lavo, kad Kauno miesto 
mokyklos būtų padarytos 
komunizmo tvirtovėmis 
ir, žinoma, tuo pačiu ru
sifikacijos centrais. Mo
kyklose esą daug užsi
maskavusių ‘liaudies prie
šų”, kurie šį darbą truk
do.

• Kaune nebėra Jėzuitų. 
Paskutinėmis žiniomis iš 
Lietuvos Kaune jėzuitai 
“nebegyvena”. Vėliausiai 
dalis yra ištremti ,o dalis 
išžudyta.

• Įspėjimas dėl ryšių stf 
Liėtūva. Viename laiške 
iš Lietuvos rašoma: “Ne
pykite, kad greit nepara
šysiu. Geriausiai atminki
me vieni kitus savo mal
dose. Pasimelskite už 
mus, tai bus geresnis ap
silankymas, negu kad 
laiškais”.

hmdškotal perima 
Jeruzalė Patriariiaf)
Paskutiniu metu Jeru

zalės patriarku būdavo ne 
vienuolis vyskupas. Pe
reitų metų pabaigoje po
piežius Pijus XII paskyrė 
ilgametį šv. žemės Kusto
dą T. Gorį, O.F.M. Tėvas 
Gori buvo pakonsekruo- 
tas Romoje gruodžio 27 d. 
Konsekracijos iškilmėse 
dalyvavo beveik pilnas di
plomatinis korpusas prie 
Šv. Sosto, norėdami iš
reikšti protestą prieš da
bartinę šv. Žemės padėtį. 
Dalyvavo taip pat šv. 
Karsto Riteriai ir Damos 
jų uniformoje. Naujasis 
patriarchas sausio mėne
syje viešėjo pava provin
cijoje Toskanoje ir vasa
rio 4 dieną vyksta į Jeru
zalę užimti patriarko sos 
tą. — Pažymėtina, kad 
naujasis vyskupas yra la
bai prielankus lietuviams 
ir yra daug padėjęs lietu
vių klierikams studijuo
jantiems Italijoje, kurių 
vieną T. Agnelių Krasaus
ką, OFM, buvo nusivežęs 
į šv. žemę ir ten savo lė
šomis išleido iki kunigys
tės.

pelningą pasiūlymą
Schenley gėrimų parda

vėjai kreipėsi į Winstoną 
Churchilį,, siūlydami jam 
aukščiausią atlyginimą, 
koks tik radijo istorijoje 
yra žinomas, kad jisai jų 
radijo programoje tik 15 
minučių kas savaitė kal
bėtų apie pasaulinius įvy
kius. ChurchiUis• šį alko
holio prekiautojų pasiūly
mą atmetęs.

Nedide suomių tauta, 
gyvenanti ant Skandina
vijos granito, yra kieta 
kaip akmuo, į kurį atšim
pa net ir Kremliaus iltys. 
Štai, per paskutinius rin
kimus, nepaisant bolševi
kų gąsdinimų, ji vėl savo 
prezidentu perrinko at
kaklųjį Juho Kaarlo Paa- 
sikivi. Kažin, ar yra pa
saulyje kitas prezidentais, 
ant kurio pečių gultų to
kia sunki našta, kaip ant 
Juho K. Paasikivi. Su sa
vo maža tauta jis yra prie 
pat vilkų rujos — prie So
vietų Sąjungos, kuri tik
tai ir tyko ją pasiglemžti. 
Negana, kad apiplėšė ir 
apgriovė per paskutinį 
karą, atplėšė visą ruožą 
teritorijos, užkrovė netei
singas ir dideles kontri
bucijas, bet dar sprogdi
na iš vidaus. Ir tu, žmo
gau, laikykis ant pliko 
akmens pasistojęs!

Tačiau Suomija kietai 
laikosi ir didvyriškai gi
na savo laisvę. Išrinktas 
prezidentu Juho K. Paasi
kivi yra įgudęs kovotojas, 
ir taip lengvai neįgąsdi
namas. Jis jau daug kar
tų kirtosi su rusais įvai
riose derybose, gerai juos 
pažįsta ir rusiškai kalba 
geriau už patį kaukazietį 
Staliną. 1939 m. rudenį, 
grįžęs iš pasitarimų su 
Stalinu, Paasikivi pasakė 
vienam amerikiečių žur
nalistui: “TaiD, Stalinas 
kalba rusiškai jau daug 
geriau negu anksčiau. Jis 
pramoko jau visai gerai”.

SMo Įtarti NpMai 
valstybę

-* - -

IRO pareigūnai pasiūlę 
įsteigti DP valstybę 1H- 
pistan, kuri būtų Jung. 
tautų globoje. Šio projek
to autorius yra Dr. Otto 
Brand, vienos amerikiečių 
zonoje IRO įstaigos vedė
jas. Jis yra austrų kilmės 
amerikietis. Otto Brand 
įrodinėja, kad tie žmonės, 
kurie niekur negalės iše
migruoti, būtų labai lai
mingi turėdami savo vals
tybę. Sakoma, kad aukš
tieji IRO pareigūnai Že
nevoje į tą projektą krei
pia dėmesio. Dipistan val
stybė turėtų būti įsteigta, 
kur nors Afrikoj: Libijoj, 
Abisinijoj ar Madagaska
ro dalyje.

Tai buvo prieš dešimtį 
metų, po tų nelaimingų 
derybų, kurias bolševikai 
nutraukė ir be jokios 
priežasties užpuolė Suo
miją.

Apie tas derybas, ku
rioms vadovavo Juho K. 
Paasikivi, buvo plačiai 
kalbama Skandinavijoje 
ir Baltijos kraštuose. 
Suomiai laikėsi nepapras
tai tvirtai, ypač Juho K. 
Paasikivi, kurio pasišne
kėjimas su Stalinu pasi
darė net anekdotiškas.

Stalinas prislinkęs prie 
to atkakliojo suomio ir 
jam šaltai taręs, norėda
mas įgąsdinti:
— Ar žinote, kad mes 

galime tuojau sutelkti 
milijoną vyrų prie Suomi
jos sienos?

Juho K. Paasikivi pasi
kėlęs ir paprašęs jį su
jungti su Helsinkiu. Paė
męs telefono ragelį, jis 
rusiškai pranešęs:
— Praneškite generali

niam štabui, kad jis tuo
jau visus mūsų 350.000 
kareivių aprūpintų trimis 
šoviniais: jie turės sutik
ti milijoną rusų.

Stalinas, tai girdėda
mas, įroniškai nusijuo
kęs:
— Tai jūs tik tiek tetu

rite kariuomenės? Aš ta
da sutrauksiu 10 milijo
nų raudonarmiečių.
— Gaila, vyrų, ■■— atsa

kęs Juho K. Paasikivi. — 
Mums bus daugiau darbo 
juos laidoti.

Anekdotai lieka anek
dotais, bet jie be pagrin
do nesukuriami. Pirmąjį 
karą su suomiais (1939 - 
1940) bolševikai prakišo 
ir jų nemažai buvo prilai- 
dota įšalusioje Suomijos 
žemėje. Antrasis karas 
(1941-1945), į kurį suo
mius įtraukė vokiečiai, 
pasibaigė skaudžia rusų 
invazija, tačiau po karo 
rusai vis dėlto Suomiją 
buvo priversti apleisti. O 
jie neapleido nei vieno 
krašto, kur buvo koją į- 
kėlę. Tai dabar ir kabina
si prie Suomijos, kad ga
lėtų ją iš vidaus sugriau
ti. Tačiau granitinė tauta 
laikosi. Prezidento rinki
mai parodė, kad suomiai 
yra kieti, vieningi ir taip 
lengvai ant raudonos 
meškerės nekimba. Jie 
pasiryžę geriau laidoti 
bolševikus, o ne save.

Našlė, motini 3 vakų,

Bethesda, Md. — šiomis 
dienomis Mrs. Mary Bris- 
ben, našlė ir motina 3 vai
kų, įstojo į vienuolyną. Ji 
yra 58 metų amžiaus. Gi
mus Cynthiana, Ky. Per 
pastaruosius du metus 
gyveno Washington, D. C. 
Jos vyras mirė 1944 m. 
Vienuolyne ji gavo vardą 
— Sister Mary Gertrude. 
Vieša jos duktė taip pat 
yra vienuolė.

Pervėfo...
Jonas ir Petras, mėgę girki- 

noti, sutarė būti blaivininkais. 
Jonas ir sako Petrui:

— Geras daiktas negėrti, bet 
žmonės sako, kad degtinė kar
tais yra nepamainomas vais
tas nuo vidurių skausmo. Ar 
nepalikti mums vienos bonkos 
atsargai ?

Kaip sutarė, taip ir padarė: 
vieną karčiosios bonką padėjo 
į spintą. Po trijų dienų Petras 
sako Jonui:

— Man šiandien kažkas ne
gera. Ar nėpaimt man gurkš
nelio?

— Pėrvėlu, — atkirto Jonas, 
— man jau vakar labai gniau
žė...

Tai sužinosi pėrškaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Būčio garsią knygą:

SFENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdč knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

Stebuklu ?
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Kreipkitės su užsakymu:
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Pareiga tikėti Įsigyja dėmesio

Ne, gerbiamieji, jūsų statistikos žmogaus širdies 
nepasiekia. Skaitlinėmis ir bolševikai įnJdo nepa
prastą savo šalies gerbūvį, o faktinai ten yra driskių 
ir vergų tėvynė. Tikrenybėje štai koks dalykas. Visi 
gi žinome, kad bent dviem būdais savo idėjai galima 
tarnauti: ją dėstant ir ją ginant. Aš ginu krikščio
nybę, tuo pačiu ir Kristaus Bažnyčią, mėgindamas at
remti jos priešų puolimą. Nors p. B. teigia, kad aš 

) kovoju “jaunatvišku peštukizmu”, bet pats gerai ži
nau, kad mano pastangos mažai tereiškia vien apsi-į 
gynimui, taip kad pozityvią bei dėstymo sritį atlie
ka kiti darbuotojai. Dviejų sričių man perdaug. Bū
tų man džiugu, kad nors savo srities darbuotę (kovą 
su tikėjimo priešais) kiek geriau atlikčiau. Iš viso 
teigti, kad man ar bet kokiam katalikui brangesni 
fašistiniai generolai, negu pats Kristus, — tai yra 
daugiau nieko kaip neatsakingi vaikiški plepalai.

Ponas B. matomai pats nelabai pasitiki savo 
I “statistika”, kaip argumentu, nes imasi rimtesnių 
priekaištų. Štai jie:

1. “Kristus mokė neskirti graiko nuo žydo, o p. 
K. ir lietuvių tarpe ieško žmonių, kurių gyslose gali į 
būti nelietuviško kraujo ir į juos rodo pagiežos pirš
tu”.

Jei būtų aiškiai pasakyta, tai mėginčiau pasiaiš
kinti, gi į tokią mįslę tik spėliodamas pareiškiu: jei 
čia būtų kokia asmeninė pono B. skriauda, tai tik 
sąlyginiai atsiprašau, nes mano “kaltė” neišaiškinta.

2. “Kristus atleido latrui ant kryžiaus, o mūsų 
p. K. be jokių įrodymų būtų linkęs apšaukti latrais 
visus tuos, kurie nepripažįsta jo ir jėzuito Borevi-j 
čiaus “pareigos tikėti”.

Buvo du latrai — vienas po dešinei, kitas po kai- 
; rei. Atgailaujančiam latrui Kristus atleido. Ir aš at
galio jantiems mieliausiu noru atleisdavau, atlei
džiu ir atleisiu. Kai dėl bedieviškai burnojančių, 
aš turiu taip pat pasekti Kristaus pavyzdį. Evangeli
joj nepasakyta, kad Kristus būtų jam atleidęs, nes 
latras savo bedievišku užsispyrimu pats save pa
smerkė. Aš tik galiu pasimelsti ir meldžiuosi, 
kad visi užkietėję latrai pasiimtų pareigą Dievui ti
kėti ir savo gyvenimą pataisytų.

3. “Kristus atleido paleistuvei Magdalenai, o mū-

Dėl pareigos tikėti man tebetenka kovoti dviem 
frontais: su Laisvamaniu iš Chicagos ir Bostoniškiu 
iš Bostono. Vienam prieš ,du 
aš, anot p. Bostpniškio išsireiškimo, “su jaunatvišku 
peštukizmu metuosi į kovą prieš tuos žmones, kurie 
nepripažįsta pareigos tikėti”. Čia viens iš daugelio p. 
Bostoniškio netikslumų. Aš prieš žmones nekovoju, 
nes žinau, kad panašiuose klausimuose jiems užtenka 
vargo kovot su savo sąžine. Mūsų kova ne asmeninė, 
bet idėjinė. Asmeniškai mes visai * nepasipažįstam. 
Jie be abejo žino, kas aš, bet aš nė nespėlioju, kas 
mano oponentai būtų, man tik rūpi tokia jų ideologi
ja, kokią savo raštuose atskleidžia. Apgailestautina, 
kad besiginčydami kartais nutolstam nuo temos, prie 
kurios, tikslumo dėliai, reikia vis sugrįžti.

Mano pirmykštis uždavinys buvo nurodyti bega
linį skirtumą tarp savanoriškos pareigos tikėti į Die
vą ir teroristinės bolševikų prievartos tikėti į Stali
ną. Disputos eigoje buvo nukrypta į šalį, daugiausiai 
dėlto, kad mano oponentai stojo ginti neįmanomą da
lyką: sugretinimą savanoriškos pareigos tikėti į Die
vą su žiauria prievarta tikėti į Staliną. To jau buvo 
perdaug: buvau priverstas reaguoti. Rodos, abiejų 
pusių buvo užtektinai pasisakyta, bet kadangi mano 

tais (tas pats šiupinys, tik atšildytas), tai aš, skaity- kurie naudojasi visiems priklausančia sąžinės laisve, 
tojų atsiprašęs, esu priverstas atsakyti. Pradėsim kuri yra garantuota ir šalies įstatymais”.
nuo p. Bostoniškio. Į Kristus atleido atgailaujančiai Magdalenai, ir

Jis turi lakią feljetonisto vaizduotę: akrobatiškų negali būt klausimo, kad aš ją ir garbinu, 
vikrumu šokinėja nuo vieno dalyko ant kito. Aš esu nes ji Yra šventoji. Kas gi daryt su neatgailaujan- 
pasakęs, kad kun. Borevičius negali daryti prievar- čiais nusidėjėliais? Žinoma, tik melstis, kad jie pasi- 
tos, nes nė priemonių tam neturi. Ponas B. nuo ma- imtų pareigą tikėti ir padoriai gyventų.
nęs ir kun. Borevičiaus peršoka ant Katalikų Bažny-j Dabar keletą žodžių p. Laisvamaniui. Svarbiau-
čios teigdamas, kad jeigu ji turėtų priemonių, tai tuo- sias ginčo taškas kol kas atsirėmė į šiuos mano žo- 
jau laisvamanius sutvarkytų. Kol kas — ir vėl šuolis džius: “Į žmogų neprisiimantį pareigos tikėti lojalus 
—jau nebe Katalikų Ęažnyčia, bet p. K. (tai aš) grū- bei normalūs amerikiečiai įtartinai žiūri^r ne bus 
moja laisvamaniams lojalių amerikiečių lazda. (Aš jis koks, jei dar ne komunistas, tai bent rausvas ben- 
buvau tik pasakęs, kad lojalūs amerikiečiai įtaria ne- drakeleivis”.
turinčius pareigos tikėti bendrakeleivystėje. Nuo įta-Į “Na, ar čia nėra “bolševikiška galvosena?” — 
rimo iki lazdos yra gerokas šuolis, bet p. B. labai sušunka p. Laisvamanis.
vikriai jį padaro). Į Kokia ta galvosena bebūtų, ji manęs neliečia. Aš;

Toliau seka ilgi išvedžiojimai, kas yra lojalūs tik paduodu faktą, kad lojalūs amerikiečiai taip lais- 
amerikiečiai. Pasirodo, kad jų bus vos pusė J.A.V.! vamanius įtaria. Tą faktą p. L. gali lengvai patik- 
gyventojų. (Lazdų vis dėlto užtektų). Dar toliau 
taip pat ilgos ir painios pastangos apibūdinti sava
noriškų pareigų prasmę. (Daugiau panašu į kamuotę 
su sąžine. Gaila, kad čia nėra vietos ištisai tą išdės
tyti). Pagaliau p. B. mane pliekia, kad daugiau rašau 
apie Franko, Mussolinį, kun. Coughliną, DeGaulle ir 
kitus fašistinius generolus, negu apie Kristų, tad jie 
man daugiau prie širdies, negu Kristus. Ar gi? “Vil
nies” redaktorius anais metais padarė visai kitoniš
ką statistiką, būtent, kad aš visų metų eigoje tik vie- voseną statyti greta bolševistinio teroro yra gryniau- 
name savo straipsnyje nepalytėjau bolševikų. Pripa-, šia nesąmonė. Čia įtariama apsigynimo dėliai, ir, net

kova nelygi, tačiau

Auksinis pragaras Sovietuose
Skrisdami lėktuvu iLl 

New Yorko, tiesiu keliu, 
jį rastume už 4000 mylių. 
Seatle (Wash.) mums bū
tų lygiai pusiaukelėje. To
liau į šiaurę skristame 
per Aleutų salas, Beringo 
jūrą ir nusileistume už 
Kamčiatkos rytiniame Si
bire. Čia iš kalnų išteka 
Kolymcs ujh*, kuri mus 
nuvestų į Lediniuotąją 

į jūrą. Visa toji sritis yra 
karalystė.
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ir ras- 

a dar 
sakant, auksinį 

pragarą.

J. Aistis
NAŠLAITIS
Pabodo man šis tuščias namas 
Ir ilgos rūsčios dienos. 
Nepalik manęs vieno, mama. 
Nepalik manęs vieno!

nūs”, yra ten ir mūsų bro
liu ii- seserų, kurie miršta 
tame auksiniame praga
re. Visai tikrais daviniais,
susirinktais iš lenkų Nes kaip be ratelio sutemus! 
tremtinių. 1942 m. Kuly- O dieną—dieną be staklių! 
moję buvo kalkinama a- Kas užriš, kas užriš tad. mama, 
pie 359.000 žmonių. Ka- Man skarelę ant kaklo? 
daugi žmogus ten negali1,. ,... Kas budės mano miegą neramų,išbūti ilgiau dvieju metu,' . . ,, . ... • Kas paseks karaitę?tai apskaitoma, įog nuo ...... .1 i • Juk as busiu pasauly, mama,1935 m. tose aukso nn-' .., , , , , ,. \ ienų vienas — našlaitis,kyklose yra žuvę jau keli į 
milijonai. Ir kokiose kan-, Nes sesutė apleis, pažemins...

j čiose?
Nuteistieji, ištremtieji, 

įtariamieji, nepageidauja
mieji — visi likviduotini Nežydės pavasarį žemėj
žmonės verčiami rinkti žibutės ir purienos... 
auksą didžiausiam šalty- Nepalik manęs vieno, mama, 
je po 12 valandų į dieną. Nepalik manęs vieno! 
Kas 
sugrubusiais 
siais pirštais 
paliekamas su 
na tokiam pat

mu vv> ur.ivA.Lmai paoioanj ta, naucuigi Klanu — -------------------- ---------------------*--------------- . ~ ° v’
oponentai grįžta su įtemptai padirbdintais priekaiš- s4 P- K. įtaria esant linkus į paleistuvystę žmones,]

speigų 
kartais siekia 
žemiau nulio, 
tume baltąjį, 
“gražiau”
Sovietų pragarą. Aukso 
čia rastume kiekviename 
žingsnyje: ant praminto 
tako, ant prasikišusių ak
menų, ant skurdžių 
manų, upės vagoje - 
veik visur, kur vėjas snie
gą nupūsto, kai kada sau
lė truputį pratimdo arba 
žmogus nukrapšto. O to 
žmogaus čia labiausia 
reikia, kad aukso smiltis 'neįasiįaį^’Nuš;.|
suzertų į maišelius. Bet , kojas h. rank ausis! 
kaip rasti tokius žmones, ir nosis žaizduoti ir nu. 
kurie atlaikytu svilinau- įa^ę, vos begyvi sugabe
nus speigus. 'narni j Buehta - Nachotka;

Bolševikai dėlto galvos stovyklą, kur jie ir numa- 
nelaužo. Jų revoliucijos rinami. Paleisti juos būtų 
kelias žmonių kaukuolė- gėda bolševikams, jei jie< 
mis grįstas. Jomis jie ir dar turi sarmatos. Ne, tai 
auksą kasa ir aukso grū- būtų sabotažas, būtų “ro- 
delius nuo speiguotos že- jaus” išniekinimas! Ne
mes surankioja. Taigi, y- paleidžiami ret tų stovyk- 
ra ten Kclymoj nelaimiu- lų prižiūrėtojai, kad neiš- 
gų žmonių, prigabentų iš siplepėtų. Jie turi geres- 
visos “plačiosios tėvy- nes gyvenimo sąlygas, ta-į

sa- 
be-

Tu žinai, kaip man gaila... 
Ką aš veiksiu pasauly, mama, 
Be tavęs, jos ir meilės?

nustatytos
ir
neprirenka, 
kita atmai- 
laikui. Bol

ševikai žino, kad žmogus

i

normos 
nušalu-

I .

RYTO MALDA
Pasveikinti auštantį rytą 

norėtum
Ir auką jam tyrą, nekaltą 

čia vistiek žus, o reikia! sudėti — 
skubėti, kol trumpa “va- O ryte, parodyk takus.

Kur žodis gyvena taikus! ?

Palaiminki. Viešpatie, manąją 
viltį —

Ir leiski džiaugsmu jai į žemę 
prabilti —

Nenoriu aš ryto klaikaus, — 
Aš tavojo Kryžiaus laikaus!

At. Kairys

vieną kitą nužiūrėtą asmenį, bet visus “liaudies prie-' 
šus”, t. y. nebolševikus. Juk tie dalykai p. Laisvama
niui gerai žinomi. Tiesiog nesuprantama, kaip jis ga
lėjo tokį sugretinimą padaryti.

Taip pat savotiška “logikos” vingė duodasi pa
stebima p. Laisvamanio pareiškime, kad bolševizmas 
išsivystė iš tikinčiųjų, nes Stalinas “buvo dvasiškoj 
seminarijoj ir mokinosi į popus”. Ir Judas buvo vie-Į 
nas iš Kristaus Apaštalų, bet virto veidmainiu - išda-j 
viku ir — pasikorė. Jis taip pat bolševikų gerbiamas,! 
net paminklą jam buvo pastatę. Bet ar juodu su Sta
linu ir kiti bolševikų vadai buvo ir tebėra tikintieji? 
Ne. Jie kaip tiktai yra nuo tikėjimo atsimetėliai: ki
tais žodžiais, tai žmonės, kurie paneigia pareigą į Die
vą tikėti.

Bolševikai yra kovingi tikėjimo priešai. Jų šū
kis: Šalin tikėjimą, nes jis žmonijos svaigalai. Tams-

• v

rinti, jei dar nėra patikrinęs. Kai dėl pačios galvose
nos, tai ji yra kaip tik prieš-bolševistinė. Tai papras- 
čiausis susirūpinimas, kaip nuo bolševizmo apsigin
ti. Be to, įtarimas tai dar ne areštavimas, ne kanki-Į 
nimas, ne likviduotė, kaip kad pas bolševikus daro- ta, pons L., juk nestovi po bedievišku bolševikų su
ma. Amerikos žvalgyba turi šimtus ne tai kad įtaria-! kiu, ypač po to, kai viešai pasiskelbei uoliu Kristaus 
mų, bet tikrų, patentuotų Maskvos agentų bei šnipų gerbėju. Juk savo straipsnyje rūsčiai išbarei ir kata- 
ir demokratinės tvarkos ardytojų, o bet gi jie beveik] likų spaudą (“D-ką”), ir kunigiją, ir bažnyčias, kad 
visi naudojasi Amerikos laisve. Tad vien įtarimo gal- Kristų kaip reikiant negarbina, ir dėlto “laisvama-

name savo straipsnyje nepaiytejau DoiseviKŲ. Aripa- sia nesąmone. via |iundiiid apoigymiiio n,
žįstu, kad jo statistika kur kas tikslesnė. Tad išeitų,'įrodžius kaltę, neišdrįstama nusikaltėlį bausti, o bol-, 
kad bolševikai užima pirmą vietą mano širdyje. Tai ševikijoj iš anksto žiauriai baudžiama už galimybę 
gas tik per nesusipratimą jie taip manęs neapkenčia ?| kada nors ateityje nusikalsti. Ir tai baudžiama ne j

čiau gyvena atskirti nuo 
pasaulio. Tiktai žvangąs 
auksas, kaip nelaimingų 
žmonių kaulai, sklinda į 
pasaulį, kad visiems gar
sintų, kaio "gera ir leng
va” žmonėms Sovietų Ru
sijoje.

Mielas lietuvi, kas tu 
bebūtum, jei išgirsi kur 
kalbant apie Kolymą, Ma
gadaną, Čukotką, Tiangi- 

/įną, Iakutską, arba vienu 
įžodžiu, Dalstroj aukso ka- 
I syklas, prisimink savo 
I šaldomus brolius, kurie 
miršta tame auksiniame 
pragare. Prisimink taip 
pat, kad už tą kruviną 
auksą čia ne vienas ištai
gingai ir šiltai gyvena ir 

' dėlto plačia burna šaukia, 
kaip gera toje Sovietų 
Sąjungoje. Pasiūlyk i t e 
jiems vykti į Kolymą. 
Ten aukso galės semti 
rieškučiomis, bet po pu
sės, o daugiausia viene- 
rių metų besoti burna pa
ti užsičiaups, o nušalusios 
rankos nepajėgs imti jo
kio aukso, net ir to, kuris

Kristų kaip reikiant negarbina, ir dėlto “laisvama
niai Jam (Kristui) duris atidaro”. Jei tas durų atida
rymas reiškia įeit, ne išeit, tai mums tenka tik pasi
džiaugti, kad laisvamaniai taip urmu atsivertė ir, tai 
savaime suprantama laisvai pasiėmė pareigą į Kris- judošiams mokamas. Ne- 
tų tikėti. Juk tokia išvada savaime siūlosi, ar ne? K. reikės net ir kartis. S.

Marija, Pečkauskaitė

Mergaitės Kelias
Mergaitės asmenybė

Ėmėm viską krauti ant savęs: laikraš
čiais apsivyniojome blauzdas, knygeles pasi
slėpėme po drabužiais. Tuo būdu iš laibų 
panelių tapome kresnomis moterėlėmis. Šei
mininkas prižadėjo mus aplankyti Šiauliuo
se, ir mes išvažiavome laimingos, įsisvajoju
sios apie Lietuvos ateitį, pasiryžusios dirbti 
jos naudai, kiek jėgos neš.

Nuo to laiko nė trijų pilnų metų nesuėjo, 
ir išaušo ta seniai laukiamoji diena — rusų 
vyriausybė grąžino mums spaudą. “Te De- 
um laudamus! — Spauda leista”! — rašė 
man prof. A. Voldemaras 23 balandžio 1904 
m. į Žemaičių užkampį. Jis pirmas pranešė 
man tą linksmą žinią, už ką lig šiol turiu 
jam gilaus, neišdildomo dėkingumo. Tas 
laiškas, rašytas triumfingu, džiaugsmo skli
dinu tonų, žavįs patrijotinio jausmo jėga, lig 
šiol tebėra laikomas su didele pagarba tarp 
kitų mano brangių raštelių svarbiam mūsų 
istorijos įvykiui atsiminti.

Perskaičius jį, viesulu nulėkiau iš savo 
kambario laiptais žemyn ir po visus kamba
rius bėgiodama, visiems apskelbiau tą žinią. 
O ką žinojau labiau tą džiaugsmą atjau
čiant, tam puoliau į glėbį su ašaromis akyse.

Po kurio laiko atėjo paštu iš Petersbur- 
go pirmas “Lietuvio laikraščio” numeris. 
Dieve, kiek jis buvo vartomas, skersai išilgai 
skaitomas, čiupinėjamas, žiūrimas! Žmo
gus pats save klausi nustebęs, ar tai tiesa, 
kad jis štai guli sau viešai padėtas ant sta
lo kambaryje, kur kiekvieną valandą gali 
įeiti’ “pristovas” ar “uriadninkas”.

Taip buvo prieš eilę metų. Taip sunkiai 
iškovota, su tokiu ilgesiu laukta, taip 
džiaugsmingai sutikta, kokia šventa turėtų 
mums būti mūsų spauda! Spauda — kanki
nė! Turėtume ją be galo gerbti, laikyti aukš
tai iškėlę, kad neprikibtų prie jos žemės tur
gaviečių ir gatvių purvo ir nešvaros. Bet ar 
taip yra? štai eilei metų praėjus, kad ir la
bai sopa širdis, bet turime pasakyti, kad 
dažnai ją profanuojame melu, šmeižtu, ne
apykanta.

Jūs jaunimas, kurie norite statyti gyve
nimą ant Kristaus mokslo pamatų, turite 
suprasti, kad tikras krikščionis seka Kristų 
visur, taigi ir spaudoje, vadinas, kad tikro 
krikščionio kiekvenas nespausdintas ir 
spausdintas žodis turi būti tiesa, ir gėris, ir 
artimo meilė.

Mergaites elgesys
FORMOS IR PAPROČIAI

Kuo skiriasi jauna mergaitė nuo jaunos 
moteriškės? Jauna mergaitė yra nukritęs iš 
dangaus angelas; jauna moteriškė yra jau

išmokusi taip suglausti savo sparnus, kad 
ji niekam nesipainiotų ant tako.

Šį gražų palyginimą esu skaičiusi kažkur. 
Tiesa, jis bent kiek perdėtas, bet tai nieko 
nekenkia: mūsų mergaitės gerai žino nesan
čios angelai. Bet jame yra viena gili tiesa. 
Net ir su angelu nenorėtų niekas gyventi, 
jei nuolat reikėtų kliūti už jo sparnų. Čia 
jau prieinama prie klausimo branduolio.

Ką mes galvojame, sakydami, kad gra
žus elgesys yra vienas svarbiausiųjų dalykų 
gyvenime? Jaunimas su panieka gūžtelėjęs 
pečiais dažniausiai pasmerkia visas tas tai
sykles ir pastabas. Jam tai grynai išorinis, 
antraeilis ir persenęs dalykas. Aišku, jog 
taip manydamas, jis nesupranta pačios da
lyko esmės.

Tų senųjų formų skatinamoji jėga yra 
giliai paslėpta; tai ne kas kita, tik meilė. 
“Niekam nesipainioti ant tako” reiškia: nie
kam neįkirėti, nieko neužgaulioti, nieko ne
nustelbti. Tai reiškia dar: apie kitus galvo
ti, į kitus atsižvelgti, savo noru stovėti už
pakalyje kitų. Čia jau priėjome įsakymą, 
kuris mūsų taip gerai žinomas, dažnai lūpo
mis kartojamas, bet pagal kurį sutvarkyti 
savo gyvenimą mums labai sunku. “Mylėk 
savo artimą, kaip pats save”.

Gal ne viena jauna skaitytoja purtina 
galva. “Visas mokslas, kaip elgtis gatvėje, 
mokykloje ir namie, draugijoje ir darbo vie
toje, juk neturi jokių ryšių su artimo mei
le”, galvoja ji. Kažin! Reikia tik pamąstyti,

kaip visa tai veikia kitus. Kiek šilumos dvel
kia iš meilaus pasveikinimo, iš greito rūpes
tingo patarnavimo, iš pagarbiai užleidžia- 
mos vietos kitam, net iš tylėjimo tinkamu 
laiku. Tik žinoma, nieko nereikia daryti me
chaniškai. Viską turi persunkti veiklioji ir 
tarnaujančioji meilė.

Jei mes nuolat atsimename, kad mūsų 
pareiga yra meilingai rūpintis savo arti
mais, tai visas mūsų elgesys turi išlavinto ir 
išgryninto žmogiškumo anspaudą. Ir tas 
žmogiškumas ne tik daro mus malonius ki
tiems, bet ir mums patiems tampa brangia 
dovana, nes tiesia mums kelią į artimą pasi
tikėjimą ir širdis. Jis yra kaip saulė: langai 
ir durys plačiai atidaromos jai įleisti, ir vi
sas pasaulis džiaugiasi.

Bet kaip įgyjamas toks elgesys? Atsa
kyti į šį klausimą yra lengviau, negu pas
kiau tą atsakymą paversti įpročiu. Ar iš
mokti gražiai elgtis yra taip painu ir sun
ku? Žinoma, ne! Tik čia būtinai reikalingi 
du dalykai: save valdyti ir save apgalėti.

Pažiūrėkime arčiau į šiuos du reikalavi
mus. Pirma į valdymąsi. Jei mes nemoka
me taip tvirtai savęs valdyti, kad mūsų kū
no ir dvasios “aš” visados paklustų mūsų 
geresniajai valiai, tai valdo mus ne valia, 
bet nekantrumas, mūsų nuolaidumas pa
tiems sau, putlusis jautrumas ir kiti pana
šūs jausmai. Būdami tokių impulsų žaislas, 
ar galime būti malonūs savo artimiesiems?

(Bus daugiau).
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KIBAUS
Kartu su tremtinių 

portais atkilo į Ameriką ir mė
nesinis kultūros žurnalas AI
DAI. Pirmąjį numerį jau turi
me rankose. Jis prašneka į 
mus dailiai ir jautriai surašyta 
vyr. redaktoriaus A. Vaiėfaftai- 
čia pratartim

Žodis skaitytojams

“Tremtinio dalia, — sako jis,

Į

O tasai siekimas 
ir kuriančioji Lie-

trans- sų siekimu, 
yra: laisva 
tuva”.

Nūnai Lietuva yra nelaisva. 
Jos kančios yra tokios didžios 
ir pasaulio rūpesčiai tokie raiz
gūs, kad juos išnarplioti gali 
tik Viešpaties ranka. Tam y- 
ra šventieji Metai, kad ji bū
tų malonesnė. Ir AIDAI savo 

f kelią Amerikoje ir savo naujus
— šiandien ištiko ne tik lietu- žingsnius į Lietuvos laisvę pra- 
vį, bet ir jo kūrybą. Kaip mū- deda Dr. Zommo Ivinskio 
sų brolis ir sesuo buvo išblokš- straipsniu
ti į svečias žemes, į kraštus, 
apie kuriuos nė sapne nesap
navo, taip ir mūsų spauda, 
knyga, menas, dainos ir muzi
ka atšiaurių vėtrų buvo svies
ti iš savo padangės į tolimas 
šalis...”

AIDAI pirmą kartą pasigir
do dar ne taip tolimoje šalyje
— mūsų kaimynės Vokietijos 
žemėje, bet po sunkių trem-

•" ties dienų, nukilo iš tikro toli. 
Iš čia. iš Amerikos, AIDAI 
jau sklis į visą pasaulį, kur tik 
yra išblaškytų lietuvių, kad 
būtų mūsų “balsas laisvės ko
voje ir tautinės — krikščioniš
kos kultūros sargas ir statyto
jas. Į jį savo raštais ir menais 
kviečiami visi lietuviai, kurie 
tik gyvena didžiuoju visų mū-

—- - - - - - —_ _ _ _ _ _ bAKklUlHKAS
dalyvauti, reiškia rūpintis ka-’mų žmonių masėmis aptvindo Mindaugo senų kovų aidai ir 
talikiškos Lietuvos ateitimi ir 
jos išlaikymu”.

Lietuvos ateitis yra jos žmo
nėse ir jos sienose. Bet mūsų 
žmonės blaškomi, o Lietuvos 
sienos — draskomos ir siauri
namos net dabar. Ar daug kas 
apie tai žino ? Pasiskaitykime 
prof. K. Pakšto

Keletas samprotavimų 
apie Lietuvos ribas

Straipsnis įdomus ir gyvas, 
galima sakyti, kraujuojąs, kaip 
pati draskoma Lietuva. Imami 
straipsniui duomens labai įvai
rūs, gausūs ir patys naujausi, 
net šio karo. Taigi, net šio ka
ro metu, kam rūpėjo Lietuvą 
parceliuoti, nesnaudė ir ją kar
pė. Ir dabar mūsų žemė sveti-
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šventieji Metai ir jų reikšmė

Prof. Dr. Z. Ivinskį tremtis 
yra nuvedusi į pačią derlin
giausią Lietuvos istorikams 
vietą — į Vatikano archyvų 
labirintus, kur mūsų praeitis, 
dulkėmis apnešta ir užrakinta, 
tūno jau ilgus amžius... Apie 
tai vėliau išgirsime AIDUOSE. 
O dabar tas mūsų kruopštus 
istorikas, pakėlęs akis nuo se
nų dokumentų, veda mus per
Šventųjų Metų istoriją bei jų' 
apeigas iki šv. Petro bazilikos 
durų ir čia, kaip maldininkus' 
klupdo, kad susitelktume ir* 
drauge su straipsnio autorium 
tartume: “pavergtosioms tau
toms Šventieji Metai turi dide
lės reikšmės. Aktyviai juose

t

I

Tėv. J. Vaškys, O.F JL,
Aldų leidėjas

ma ir naujbs ribos jai rėžia- 
mos. Straipsnis nebaigtas, bet 
toks trauklus, kad skaitytojas 
paliks nekantraudamas, kokios 
bus išvados to mūsų judrios 
minties žilstančio geopolitiko ? 
Ką atgausime, kiek ir kaip? 
Tai yra mūsų gyvybės klausi
mai.

Gyva tauta gali būti tik sa
vo laisvoje žemėje. Žemė juk 
žmogui nėra tik atrama jo ko
jom, bet ir jo dvasiai. Apie tai 
kalba mums Vydūno, lietuvių 
tautos vaidilos, straipsnis

f

Žmogus ir gimtinė jo šaft»
Savo įprastu stilium, mąsty

seną ir gilia nuojauta jis gvil
do ryšius, kurie 
su jo šalim, ta 
kurios poveikio 
iš savo širdies 
vis juos labiau,
prabočių ugnimi. Tautos gyva
ta plazda jame sentėvių krau
ju. O kas nutrūksta nuo savo 
gimtos šalies, “iš to kyla... dar 
gilesnis Tėvynės, ar gal tiesiog 
gyvybės ilgesys”.

Tai šaukia savoji 
dalioj palikta, bet 
suaugusi, kaip tos 
milžinų senkapiais,

mezga žmogų 
gimta šalim, 
niekas negali 

ištrinti. Lietu-
Jis vis dega

susipina su mūsų Danučių rau
domis. Mindaugas ir Danutė, 
Lietuves partizanai, šiame be
letristiniam vaizde įasmenino 
visus tuos mūsų karžygius, 
kurie savo gyvastimi gynė ir 
tebegina lietuvių tautos teisę 
gyventi savo namuose. Jų au
kos daina nuaidi per visą mū
sų istoriją, lyg koks “šauks
mas prie Baltijos”.

Tas lietuvių tautos šauks
mas sklido į pasaulio platybes 
ir seniau, bet niekada nebuvo 
toks gūdus, net ir carų laikais. 
Tie laikai tiktai nutašė nuo 
Vinco Kudirkos paminklo mū
sų himno žodžius, o raudonasis 
maras mina lygina su žeme. 
Bet liekti mums dvasios pa
minklai, kurie neišdildomi. Ir 
štai AIDUOSE muz. J. Žile-. . .

žemė, ne
su mumis 
dainos su 
ten kerta

muose Lietuvos pušynuose, 
ten dusliai ataidi dabarties

I

Iš;

Milžinų daina,
rašytojo A. Vaičiulaičio 
meniškos plunksnos pagauta, 
kad neišskirsi, kur prasideda

Ruošimąsi 16 Vasario
minėjimui

Baltimores Žinynas
PriešuŽgavėnlnė vakarienė

Šv. Alfonso parapija pasku-
Jau senokai Baltimores pasisvečiavimą prieš užga

vėnes ruošia vasario 12 d. Sve
čiams ruošiamos gausios vai
šės ir įvairus pasilinksminimas.

tuviai pradėjo ruoštis Vasario j 
16 minėjimui. Dabar galutinai! 
paaiškėjo to minėjimo smulk
menos.

Pačią sukaktuvių dieną, va
sario 16 d.. Amerikos Lietuvių 
Taryba ruošia iškilmingą mi
nėjimo pokylį. Svečiais bus 
kviečiami Amerikos valdžios ir 
parlamento atstovai; be kvies
tųjų svečių, galės dalyvauti 
kiekvienas, užsimokėjęs nusta
tytą mokestį. Šito minėjimo 
vyriausias tikslas — sudominti 
Lietuvos gelbėjimo reikalu 
aukštuosius Amerikos sluoks
nius.

Tik lietuviškajai visuomenei 
minėjimas ruošiamas 19 
sario.

va-

kad 
die-

Kun. klebonas paskelbė, 
iškilmingos Mišios bus tą 
ną 11 vai. Jos bus aukojamos 
už gyvus ir žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės kankinius. 3 vai. 
po pietų Lietuvių salėje bus 
kalbos ir meninė programa.

Vakarienės pelnas skiriamas 
mokyklos naudai, už kurios 
lankymą vaikų tėvams nereikia 
nieko mokėti. Tuo tarpu mo
kyklos išlaikymas parapijai 
kaštuoja ligi 5000 dol. Ir ne
nuostabu, nes kun. dr. L. Men
delis mokykla rūpinasi ne tik 
su atsidėjimu, bet ir su meile. 
Mokykla labai gerai aprūpinta 
auklėjimo ir mokymo priemo
nėmis. Visiems vaikučiams 
kasdien duodami pietūs. Kiek
vienas gali valgyti kiek tinka
mas. Vaikų darželio lankyto
jams įtaisytas erdvus ir šva
rus poilsio kambarys, kuriame 
šie “studentai” kasdien eina 
pora valandų primigti apypie
tės.

Bažnytinės Draugijos

Šv. Alfonso parapijoje veikia 
trys bažnytinės draugijos. Jų 
nariai Šv. Komuniją priima 
bendrai per Mišias 8:30 vai. iš 
ryto šiais sekmadieniais: Švč. 
Jėzaus Vardo Draugijos vyrai 
— I-mą mėnesio sekmadienį, 
Altoriaus ir Rožančiaus Drau
gijos moterys — IV-tą sekm. 
ir Sodalietės — III-čią sekm. 
Kun. klebonas savo laiške dė
koja naujakuriams, kurie į šias 
draugijas įstojo ir kviečia vi
sus tai padaryti

Naujakuriai visi išgirskite ši
tą kun. dr. L. Mendelio kvieti
mą! {stodami į šias draugijas, 
tampriau įsijungsite į religinį 
parapijos gyvenimą ir atnešite 
naujos lietuviškos dvasios. Vie
na ir antra kiekvieno naujakū- 
rio kataliko pareiga.

savoTremtiniai pagerbė 
geradarius

22 d., šv. Kazimiero 
svetainėje vietos 

suruošė įvairią ir į-

Sausio 
parapijos 
tremtiniai 
domią programą, susidedančią
iš vaidinimų, tautinių šokių bei 
eilėraščių pagerbimui savo ge
radarių, kurie teikėsi parūpin
ti garantijas tremtiniams at
vykti į šią .laisvės šalį.

Tremtiniu Komiteto

I
I

I

A. Vaičiulaitis
Aidų vyr. redaktorius

dainos, kad jos sklįsttį
vičius mums rodo, kaip Vin-ĮP^4““ ir P° Lfetuv« ir ?a’ 
«s Kudirka sau paminklus «* L*etuva nara dai-
yra statęs ne vien kaip rašyto*.1"' sa“s* 
jas ir kovotojas, bet ir kaip t Dainuoja ji visa savo

Jei dainos kartais i
i lūpų, tai jų meliodijos sklinda 
(nuo kryžių, nuo žiogelių, namų 
gonkelių, palangių.. Sakytume, 
dainuoja visas architektūrinis 
lietuvių tautos menas, kurį 
AIDAI atskleidžia Dr. Inž. 
Jurgio Gimbuto straipsniu

Lietuviškos architektūros 
kūrimas atstatant Lietuvą

Negi liksime Povolgės uba-

darkytoje tėvų žemėje? Dr. J. 
Gimbutas pasiėmė dėkingą 
darbą, kai jau dabar audžia 
metmenis naujai Lietuvos sta
tybai, kuri būtų ir sava, ir lie
tuviška, ir meniška. Iš tikrųjų, 
tiktai “apdairus etnografinio 
lobio tęsinys su civilizacijos 
laimėjimais galėtų pagimdyti 
gyvenimišką lietuvišką archi
tektūrą”.

Šitaip AIDAI veda mus pro 
visas degančias problemas, ir 
kad sušildytų gimtosios žemės 
meile, ir kad pakurtų mūsų 
dvasią ieškoti atpirkimo išva
davimo ir atstatymo. Drauge 
pinasi ir ilgesiai ir viltys, ir 
sava ir svetima žemė, ir blaš
kymasis ir nusiraminimas (A. 
Nyka - N i 1 i ū n a s, Nyki dai
na ; Jurgis Baltrušaitis, 
Nakties piligrimas; P.Ste- 
1 i n g i s, Sunkią valandą).
Randame tas pačias mintis dai
lininkų iliustracijose (P. Au-

būtimi. I £lus- Y. Petravičius, V. Kasi u- 
nevirpina I lis> v K- Jonynas). Daug opių

• •• - klausimų paliečia platūs ap
žvalginiai skyriai: Kūrybos pa
sauly, Mokslas (1949 m. isto
rinės mūsų sutartys), Religi
nis gyvenimas (Ar Dievas dar 
gyvas Rusijoje?), Visuomeni
nis gyvenimas, Politika. Aps
kritai, pirmieji “amerikoniški” 
AIDAJ brandūs savo turiniu ir 
dailūs forma. Linkėtina, kad 
jie nuaidėtų plačiai po visą 
lietuviškąjį pasaulį.

V.
su- 
ve-

muzi-

Pirmoji lietuviškos muzikos 
kregždė

Straipsnis yra skirtas 
Kudirkos 50 metų mirties 
kakčiai priminti. Autorius 
da mus pro lietuviškos
kos dirvonus, į kuriuos V. Ku
dirka “metė pirmąją sėklą, iš 
kurios sėkmingai išaugo dide-l 
lis derlius”. Iškeliami faktai 
nedaug kam ligi šiol buvo ži
nomi. V. Kudirkos mėgta, rink-* gai, kai sukolkozinta Lietuva 
ta ir harmonizuota mūsų liau- vėl kelsis apnuogintoje ir su

Rama-
v. sa-
Paulio- 
T. Sri-

režisorius;
Veikalas 

įspūdžius

S. Sož.

| Malonu Yra Melstis iš
| Lietuviškos Maldaknygės! 

"Darbfatako" Knygyne Salite (dgyti Putaiamta 
UetavHkg Sekančių MaMataiygą:

hjf 1. DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Su- 
b? rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko” spau-

da. 788 puls_______________________ _____ ____ $4.00
S? 2. RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš

leido kun. Pr. M. Juras. “Darbininko” spauda. 544 
puslapių ....................... —------ ----------------------------- $3.00

S? 3. ATLAIDŲ ŠALTINIS, trečioji pataisyta laida. Surinko 
fiį Tėvas Kazimieras Kapucinas. Išleido “Darbininkas”. 547 
K pusi. Odos apdarai. Didelėmis stambiomis raidėmis, 
ęį Kaina $3.75. Užsakymus siųskite:
w DARBININKAS
M 366 West Broadway, So. Boston 27, Maaa.

Prieškomunistinės paskaitos 
Kun. dr. L. Mendelio suma

nymu gavėnios laike organi
zuojamos paskaitos apie komu
nizmą. Jos bus skaitomos kiek- 

j vieną gavėnios sekmadienį 5 
! vai. po pietų. Kun. klebonas

Atsilankydami į šią vakarie-'jau išsiuntinėjo tų paskaitų ir 
nę, palaikysime mylimiausiąją kalbėtojų sąrašą kiekvienam 
savo įstaigą. Taigi kas tik ga- parapijiečiui, kviesdamas jose 
K, visi į šią vakarienę! dalyvauti.

“Eglutės” prenumeratoriai
; Teko patirti, kad Baltimorė- 
je surinkta bene 19 “Eglutės” 
prenumeratorių. Tai. žinoma, 
šis tas, bet vis dėlto labai ne
daug. Juk tik vienų naujaku
rių apie 70 vaikučių lanko pa
rapijos mokyklą! Vadinasi yra 
šeimų net naujakurių tarpe, 
kurios palieka vaikučius be 
vieno iš svarbiausių tautinio 
auklėjimo šaltinių. Dar yra 
laiko 
ti.

dinime dalyvavo: Aug. 
nauskas, Ant. Gruzdis, 
kas, B. Strimaitis, S. 
nienė, A. Kazickienė, 
maitienė. Šio veikalo 
buvo Vincas Šilkas, 
paliko neišdildomus 
atsilankiusiųjų tarpe.

Šokių mokytoja p. S. Pau- 
lionienė su savo šokėjų grupe 
gražiai pašoko keletą tautinių 
šokių, kurie taip pat paliko at- 
siiankiusiema gražų įspūdį. Šo
kis ‘Rugučiai*, priminė nevie-

pirmi- nam rugiąpiūtę laisvoje Lietu- 
ninkas p. Pažemeckas, kukliai, voje. Patrijotišką eilėraštį pa- 
bet nuoširdžiai pasveikino A- (sakė jauna atvykusi iš trem- 
merikos 
vardu 
siems 
čiams 
skaitlingai juos atsikvietė į šią 
šalį, užtikrindami darbus ir 
pastoges. Tarpe daug pasidar
bavusių šiuo atžvilgiu suminė
jo mūsų gerąjį kleboną kun. 
A. E. Gradecką, veikėją p. Ju
zę Dičkienę, kurią pavadino 
Tremtinių /Motinėle. Jai tas 
vardas visai teisingai suteik
tas, nes jos pastangomis atvy
ko apie 30 tremtinių. Ką jau 
bekalbėti, kiek yra sušelpusi 
tremtyje lietuvių. Nevienas y- 
ra patyręs tremtyje jos gailes
tingos širdies pagelbą ir da
bar jais rūpinasi, neatsižvelg
dama į tai, kad ir jai yra sun
kios gyvenimo sąlygos, nes jos 
vyras ligonis, 
buvo pagerbti, įteikiant gražių 
gyvų gėlių, 
jaunos lietuvaitės, 
sios tautiniais rūbais, 
vos dukros ir sūnūs 
reiškė savo dėkingumą Ameri
kos broliams lietuviams gera
dariams už jųjų i

lietuvius 
išreikšdamas 

vietiniams 
lietuviams.

tremtinių 
padėką vi- 

amerikie- 
kurie taip

§ t Šiuomi siunčiu $

Adresas

Vardas ...

ir prašau prisiųsti maldaknygę

Laiškas parapijiečiams
Sausio 25 kun. klebonas

L. Mendelis kreipėsi į Baltinio- 
rėš lietuvius laišku. Savo laiš
ke mūsų Dvasios Vadas prime
na savo tautiečiams religines 
gavėnios ir Velykų laikotarpio 
pareigas, ragindamas uoliai jas 
atlikti. Laiške aptarti visi šio 
momento parapijos reikalai, a- 
pie kuriuos jau kalbėta ar sa
vo vietoje bus kalbama.

Korcsp.

dr.

Rvmkite tuo* »rof«sij*n»hM »r 0*» 
kuri* mvo akeibimalt ramia 

‘OartrinKM".

Vasario 16 d. minėjimui pra-jvisų narių skaitlingai dalyvau- 
vesti Gardner 
iš vietos organizacijų atstovų 
komitetas, į kurį įeina: S. Ma- 
čionis, A. Glebavičius, V. 
kūnaitė, P. Mulevičius 
Vaičaits.

Komitetas kviečia
Gardner lietuvius , minėjime 
dalyvauti, nes čia turėsite pro
gos ne tiktai gerai praleisti 
laiką, bet kartu parodysite lie
tuvių tautinių reikalų suprati
mą ir meilę savo senajai Tė
vynei. J. Vaičaitis

yra sudarytas j ti, nes bus renkama nauja val
dyba šiems metams ir kitokie 
reikalai.

Ton- 
ir J.

Kurie nariai dar nesate užsi
mokėję už organą “Darbinin- 

Įką”, prašome šiame susirmki- 
visus me atsilyginti. Valdyba.

•ties lietuvaitė — Kronkaitytė.
Šio vakaro programa baigė

si bendrais šokiais, griežiant 
smagiai muzikai polkutes ir* 
kitus šokius. Visi jauni ir seni 
smagiai šoko ir jaukioj nuotai
koj linksminosi.

Už tai padėka priklaušo mū
sų tremtiniams bei tremtinėms, 
kad jie taip maloniai ir jau
kiai sumanė pagerbti savo ge-' 
radarius. M.

BROCKTON, MASS.

Mirė M. Kutaitis
Sausio 13 d. Hanau lietuvių 

stovykloje staiga mirė Lietu
vos kariuomenės savanoris - 

i kūrėjas ir didelis patrijotas 
buv. kapitonas Kukutis. Velio
nis gyveno Lietuvoje, Klaipė- 

1 dos Krašte ir paskutiniu laiku 
; tremtyje. Paliko žmoną ir duk- 

- j rą studentę.

i
i

LDS 2-ros kp. susirinkimas
Sekmadienį, vasario

| tuojau po Federacijos šusirin-' 
kimo įvyks LDS 2-ros kp. me
tinis susirinkimas Šv. Roko katalikišką spaudą— laik- 
par. mokyklos salėje. Prašome' rast į “Darbininką”!

a

Skaitykite ii platinkite

Naujosios Anglijos Apskr. Lietuvių 
Katalikų Metinis Seimelis

Visi geradariai

6MDMR,MASS. II
įvyks vasario 22 d., 1050 m. So. Bostone. Kvie

čiama šiame seimelyje dalyvauti dvasiškija, inteli
gentija, visų katalikiškų organizacijų atstovai, vei
kėjai bei svečiai. Dideli darbai stovi mūsų tautai prieš 

Seimelio darbų
Worcesteriečiai Gardner’yje

Visų kolonijų lietuviai ruo-'ajęjs Tad stokime vieningai į juos, 
šiasi paminėti taip svarbų lie-i tvarka bus pranešta vėliau.
tuvių tautai įvykį — Vasario} 
16-ją kiek galėdami iškilmin
giau. Tokios nedidelės koloni
jos, kaip Gardner. lietuviai, 
nepajėgdami vieni patys pasi
ruošti šia proga meninei prog
ramai, nutarė pakviesti talkon 
Worcester naujakurių meno

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

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

kurias prisegė 
pasipuošu- 

Lietu- 
tuo pa- rateli-

Worcester naujakuriai meno 
mėgėjai mielai sutiko gardne- 

išlaisvinimą, talkininkauti meninė-
suteikiant progą atvykti Ame- ^* programoje, ir r* ■*“ 
rilton Į Gardner šeštadienį.

Po to sekė vaidinimas trijų ^do 18 d. S^val. jh ir Mil- 
veiksmų veikalo "1__________
Piršlybos”, kurios taip sekmin-

ŽODYNĄ
atvyks j 

š. m. va-

English - Lithuanian Dictionary
Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin

gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 
stiprus patarėjas.

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

Biznieriškos °P®ra HaI1- 53 Pine StJ 6 4”‘ 400 Poslapių; kietais, stipriais audeklo
išpildys istorinį 6 veiksmų vei-l apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū-

gai ir vykusiai buvo suvaidin- kalą Kenčianti Tauta . Tas
• - — . * vrjfcilrolac' v**>4«*—

tos, kad visi negalėjo atsiste
bėti tremtinių gabumais. Vai-

Joozs Kasinsta
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington *595
LUnoSinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Nakų.

t

veiksiąs yra pačių meno rate
lio menininkų sukurtas ir at
vaizduoja istorinius mūsų tau
tos pergyvenimus carų lai
kais, nepriklausomybės kovas, 
okupacijas, o taip pat išpildys 
tautinius lietuvių šokius ir dai
nas.

Šis Worcesteriečių mostas y- 
ra gražus lietuvių kolonijų 
bendradarbiavimo pavyzdys, 
nes tiktai vieni kitiems padė
dami, galime atlikti didelius 
darbus.

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 
ouikų Angliškai-Lietuvišką žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 Wei< Bv»odway So. Boston 27, Mass.
Šiuomi siunčiame $.................ir prašome atsiųsti

nums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
Vardas
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Peaktadienis, Vasario 3, 1950

J. Kuzmickis

Lietuviai Anglijoje
Anglijoje jau yra devyni lietuviai 

kunigai. - Keighley lietuviai susior
ganizavo į parapijinę bendruomenę 
ir Lietuvių Sąjungos skyrių. - Mirė 
mokytojas Justinas Povilaitis. - Lietu
vių pradžios mokykla.

naudos atnešti veikliai 
Coventry kolonijai.

SUSIORGANIZAVO 
KEIGHLEY LIETUVIAI

Keighley—netoii Brad
fordo—yra gražus ir šva
rus miestas. Jame gyvena 
apie 70 lietuvių, kurių ar 
šeši yra įsigiję nuosavus 
namus.

Anksčiau, kai lietuvių 
čia buvo mažiai, jie įsi
jungdavo į Bradfordo lie
tuvių tarpą. Tačiau nuo 

; praėjusių metų pabaigos 
i jie pradėjo visai savaran- 
• kiškai tvarkytis.
j Puošnioje St. Ann’s baž- 
’nyčioje pastoviai yra lai- 

~ ' į protarpiais )komos pamaldos lietu-
kun. P. Kairiūnas; viams. Sausio mėnesį be-

Kiekviena diena, kiek
vienas mėnuo įneša šį tą 
naujo į Anglijos lietuvių 
gyvenimą.

Beveik nepastebimai iš
kyla naujos problemos ir 
nauji klausimai, kurie 
reikalauja skubaus iš
sprendimo.

LIETUVIS KUNIGAS 
CONVENTRY

Coventry yra viena iš 
gyviausių jų lietuvių kolo-į 
nijų Anglijoje. Čia lietu-: 
vių įsikūrė arti 200. Vieni 
kasa anglis, kiti dirba 
tekstilėje ar kitokioje 
pramonėje.

Nors Jigi šiol šią vietą 
atitinkamais j 
lankė L---- ------------------ ........
(iš Leicester), tačiau lie-i yęik visi vietos įr^apylin- 
tuviai gyventojai sumanė į 
parsikviesti sau atskirą 
kunigą. Kai praėjusią va
sarą tuo reikalu tarėsi su 
manimi jų atstovas Br. 
Daunoras, jis pažymėjo, 
jog kolonija pageidau
janti veiklaus, talentingo 
kunigo.

Kap tik įsikūrimo rei
kalu Anglijoje jau ilgesnį 
laiką susirašinėjau su 
su kun. Boleslovu Pacevi- 
čium (Greven, Vokietija), 
kurio brolis ir senelis tė
vas jau pora metų gyve
na Anglijoje. Iš karto pa
siūliau coventriškiams šio 
gabaus kunigo, buvusio 
Telšių gimnazijos kape
liono, 
tuviai 
rinkti būsimam kapelio
nui aukas, parašė prašy
mą Catholic Committee 
for E. V. Ws. Londone, 
surado jam butą ir tt.

Po ilgokai užtrukusių 
formalumų, pa g a 1 i a u, 
kun. B. Pacevičius prieš 
pat Kalėdų Šventes at
važiavo į Coventry. Iš 
karto jis ėmė organizuoti 
lietuvių katalikų parapi
jinę bendruomenę ir gel
bėti apirusį chorą.

Kun. B. Pacevičius, ku
ris jau yra devintas lietu
vis kunigas Anglijoje, y- 
ra iškalbus, geras organi
zatorius, chorvedis, reži
sierius, plunksnos darbi
ninkas ir labai taurus lie
tuvis. Be abejo, apsipra
tęs su naujomis sąlygo
mis, jis galės nemaža

• v

kandidatūrą. Lie-[ 
tuojau pradėjo

Laisvalaikiu, baigęs dar
bą tekstilės įmonėje, jis 
taisė laikrodžius, nepaisy
damas nei sveikatos, nei 
jėgų.

Sausio 14 d. J. Povilai
tis buvo geroje nuotaiko
je: juokavo su svečiais, 
vaišinosi ir išgėrė trupu
tį vyno. Tačiau jau vaka
re skundėsi, kad jo kojos 
tirpstančios. Atsigulęs į 
lovą, užmigo netrukus. A- 
pie rytą pradėjo blašky
tis ir dejuoti. Netrukus, 
neatgavęs sąmonės, nu
mirė. Velionies lavonas 
buvo nuvežtas į ligoninę 
ir padarytas skrodimas. 
Konstatuotas širdies smū
gis.

Velionis palaidotas St. 
Ann’s kapinėse (West

“Eikite ir jūs į mano vynuo- 
gyną ir, kas bus teisinga aš 
jums duosiu”. (Mato 20:4).

Norėdami po mirties įeiti į Dangaus Karalystę 
mes privalome, gyvendami ant žemės, tarnauti Die
vui; mes privalome Jo klausyti. Dievas kviečia visus 
žmones į savo vynuogyną uždarbiauti, sakydamas: 
Eikite ir jūs į mano vynuogyną ir, kas bus teisinga, 
aš jums duosiu”. Pirmiesiems mūsų tėvams nusikal
tus žemiškame rojuje, įeiti į Dangų buvo nebeįmano
ma; bet Jėzaus Kristaus kančios ir mirties nuopelnų 
dėka kelias į Dangų pasidarė laisvas visiems geros 
valios žmonėms. Tik vienas kelias veda į Dangų; tas 
kelias yra Jėzaus Kristaus nuosavybė, nes Jis tą ke
lią atidarė. Jis yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.

Vynuogynas, į kurį Dievas pakartotinai kviečia 
pasaulio tautas uždarbiauti, yra Jėzaus Kristaus į- 
steigta Katalikų Bažnyčia, kovojanti šiame pasauly
je. Kad vynuogyno darbininko darbas duotų pelnin-

Dėkoja "Darbininkui"
Už Prisiųstus 1950 Metų 

Kalendorių

i
t

Bovvling) sausio 18 d. Pa- gų vaisių išganymui laimėti, darbininkas būtinai pri- 
maldas atlaikė, į kapus valo, priklausyti prie vynuogyno unijos, būtent, Kris- 
palydėjo ir pamokslą pa- taus mistinio Kūno, ir būti geruose santykiuose su

q‘kės (Oakworth, Silsden) 
f susibūrė į parapijinę ben
druomenę, kurios komite
tą sudaro: Pik. Valkūnas, 
Ona Josiukienė ir Kazys 
Žukauskas. Bendruome
nė turėjo jau du pasitari
mus ir nutarė savanoriš
komis aukomis prisidėti 
prie savo kunigo išlaiky
mo. *

Sausio 8 d. buvo galu- 
. tinai susiorganizuota ir į 

Lietuvių Sąjungos sky
rių. Susirinkimą gražioje 
dvasioje pravedė pik. VI. 
Strimas. Garbės prezidiu
mą sudarė: Apygardos 
atstovas Jonas Jokubka, 
vietos lietuvių atstovas 
Jonas Plaskauskas 
kun. J. Kuzmickis.

Į skyriaus valdybą iš
rinkti veiklūs vietos lie
tuviai : Aleksas Armala- 
vičius, Viktoras Klimans- 
kis, Jonas Pužas, Liudas 
Oleka ir Vaitkevičius. 
Visi susitelkę išklausė J. 
Jokubkos i VI. Strimo 
kalbų, paakinančių ryž
tingai grumtis su visais 
sunkumais.

A. A. JUSTINAS 
POVILAITIS

Bradfordo mieste prieš 
metus įsikūrė mokytojas 
Justinas Povilaitis, kuris 
už savo santaupas su Ka
ziu Kaučiuku dalininkais 
įsigijo gražius namus 
(762, Gr. Horton Lane). . 

Atsiėmęs iš Vokietijos 
savo žmoną ir dukrelę Jo
aną - Iną, J. Povilaitis 
pradėjo neblogai gyventi.

ir

sakė kun. J. Kuzmickis. 
Dalyvavo keli jo bendra
darbiai ir pažįstami, o 
taipgi našlė žmona su 
dukrele.

A. a. Justinas Povilai
tis gimė 1902 m. gegužės 
1 d. Zezų kaime, Lekėčių 
parapijoje. Baigęs moks
lus, mokė vaikus Šakių, 
Skraičionių 
valse.) ir, pagaliau, 
kiečių okupacijos metu 
Sudargo pradžios mokyk
lose. Bolševikams ver
žiantis į Lietuvą, su šei
ma pasitraukė į Vokieti
ją, o iš Čia 1937 m. emi
gravo į Angliją. Ilgesnį 
laiką 
žemės 
štafe. 
nuoširdus ir 
rį laiką įėjo 
komitetą ir vadovavo vy
rų chorui. Visą laiką sva
jojo apie darbą su lietu- Į klubo patalpose, 
viais vaikais. Deja, to patalpos erdvios, 
troškimo jau. negalėjo į- 
vykdyti: netikėta viešnia 
mirtis išskyrė jį iš šeimos 
ir lietuvių bendruomenės.

Amžiną atilsį duok tau
raus lietuvio sielai, Vieš
patie!

LIETUVIŲ PRADŽIOS 
MOKYKLA

Bradforde nuo pernai 
vasaros veikia vaikų pra
džios mokykla. Joje nuo 
pat pradžios dirba mkt. 
Jonas Jokubka ir kun. J. 
Kuzmickis. Vėliau prisi
dėjo muzikas Vladas Čiži
kas ir agr. Juozapavičius.

• v

dirbo 
ūkio 

Buvo

v •

Iš PRAEITIES TAVO SCNt'S TE STIPRYBŲ SEMIA 

Lietuvių Žinios
* norėdamos pagerbti komunistų nukankintus lietuvių tautos
< didvyrius ir parodyti pasauliui tikrąjį bolševizmo veidą, o 

taip pat ir lietuvių pasiaukojimą ir kančias, išleido

. J. PADAUBIEČIO

TELŠIŲ KANKINIAI

(Butrimonių
vo-

Tadcasterio 
bendrabučio 
draugiškas, 

veiklus: ku- 
j bažnytinį

unijos ir darbo šeimininku — Dievu; reikia būti pa- 
švenčiančios malonės stovyje.

Darbo valandos vynuogyne nevienodos: vieniems 
tenka visą amžių darbuotis, o kitiems užtenka keleto 
metų, keleto dienų, net keleto valandų, kad. gavus 
pilną užmokestį — amžinąjį gyvenimą, šventas Ste
ponas pirmiau, negu Apaštalai užbaigė savo darbą 
vynuogyne ir gavo pilną užmokestį, kaip unijos dar
bininkas. Padorūs katalikai tėvai ištikimai tarnauja 
Dievui, pildo Jo įsakymus, dievobaimingai augina sa
vo vaikus, myli Dievą ir artimą ir turi vilties laimėti 
užmokestį po mirties Danguje, ir gerai daro. Bet jų 
mažas, tik ką pakrikštytas, kūdikis miršta ir gauna 
pilną užmokestį kaip unijos darbininkas, nes jis tik
rai yra Kristaus mistinio Kūno unijos narys. Darbo 
valandų nelygybė yra Dievo išminties ir Jo gerumo 
paslaptis; mums tenka tiktai dėkoti Dievui už pa
kvietimą į Jo vynuogyną, uoliai dirbti ir laukti už
mokesčio. Dr. B. Paulius, O. P.

Pradžioje buvo naudo
jamasi St. Ann’s katalikų 
mokyklos patai p o m i s. 
Nuo Naujųjų Metų pra
džios dirbama Stella Ma
ris (Seselių Pasijonisčių) 

Klubo 
šiltos, 

šviesios; yra ir pijaninas.
Vaikų susirenka iki 20. 

Atvyksta ne tik iš Brad- 
fordo, bet ir iš toliau — 
Pudsey (6 vaikai). Kalė
dų Švenčių metu vaikai 
pirmą kartą pasirodė prie 
Kalėdų eglaitės. Padaina
vo, pagiedojo, pažaidė ir 
dovanėlių iš Kalėdų Sene
lio gavo.

Jei visi lietuviai vaikai 
lankytų savo mokyklą, jų 
būtų dar daugiau. Pava
sarį, tikimasi, mokyklą 
pradės lankyti ir mažes
nieji, priaugantieji.

merginas ir nori pasiro
dyti joms savo žirgelius, 
važelius ir naujus pa
kinktus.

Per Grabnyčias visose 
pakriaušėse sniegas stovi 
nubraukytas ir šieno, rū
bų, popierų primėtyta. 
Šią dieną kiekvieno duse- 
tiškio pareiga išversti ir 
išmaudyti sniege visus, 
kas sėdi jo vežime. Jauni
kaitis verčia į pakriaušę 
merginas, tėvas savo 
žmoną su vaikais nuriedi- 
na ir patupdo sniege. Tas 
viskas turi ir reikšmę: 
sėkmė šiais metais 
vais ir gyvuliais 
boję ir namuose.

Šiandie, kaip ir 
Dusetose arklių
tebedaromi. Tik paskuti
niais prieškario metais 
Lietuvos vyriausybė at
kreipė dėmėsį į tą duse
tiškių tradicinę šventę, 
pakinktų, važelių ir rogių 
jomarką. Pradėjo vyriau
sybė aktyvinti ir visur re
klamuoti Sartų ežero ark
lių lenktynes ir pradėjo 
skirti premijas greičiau- 
siems žirgams, pinigais ir 
daiktais.

Tą dieną Sartų ežeras 
lūždavo nuo lenktyniauto- 
jų. Kiekvieno buvo noras 
pasivažinėti su greitai
siais arkliais, kiekvienas 
norėdavo pasirodyti savo 
greitus arklius perlėkda-

SU ja- 
preky-

"Darbininkas” atspausdino 1950 m. kalendorių 
dviem spalvom, kurio kiekvieną mėnesio puslapį puo
šia skirtinga paveikslai. Sekmadieniai ir šventadieniai 
pažymėti raudonomis skaitlinėmis; pasnykai pažymė
ti žuvelėmis.

Gavusieji kalendorių juo labai patenkinti. Sekan
tieji asmenys prisiuntė kalendoriaus fondui aukų: 
Mrs. Josephine Bronusas, Chicago, III.................
Mrs. M. Šakočius, Waterbury, Conn.....................
Antanas Baltutis, Newark, N. Y.............................
Frank Biaiga. Cambridge, Mass.............................
C. Drevinsky, Middleboro, Mass.............................
R. Latauskas, Brockton, Mass.................................
B. Kundrot, Hartford, Conn. ..................................
Juozapas Banys, Cambridge, Mass.........................
Joanna Dailidienienė, Cambridge, Mass...............
Antanas Zaveckas, Cambridge, Mass.....................
Jonas Gillis, Cambridge, Mass.................................
Petras Kadaitis, Cambridge, Mass. ......................
Benediktas Jakutis, Cambridge. Mass.....................
Jokūbas Puzinas, Cambridge, Mass......................
Juozapas Mockevičius, Cambridge, Mass..............
Anastazija Stankienė, Montreal, Que, Canada 
J. Morkūnas, Cambridge, Mass...............................
P. G. Bender, Detroit, Mich.....................................
Juozas Saladka, Lowell, Mass.................................
Jonas Dailidenas, Pittsburgh, Pa...........................
Mrs. Frances Marcin, Pittsburgh, Pa..................
Joseph Kurtinaitis, Steubenville, Ohio ..............
L. Wirmusky, Hoosick Falls, N. Y.........................
F. Dubauskas, Montreal P. Q. Canada 
Mrs. Rose Mikulan, Warren. Ohio
A. Aleksiūnas, South Boston, Mass.....................
B. Knasas, Quincy, Mass.........................................
John Chunis, South Boston, Mass.
St. Pusvaskis, Port, Hope, Ont. Canada ............
Mrs. Victoria Jasevičienė, Arlington, N. J............
Mrs. Marijona Valickas, Phila., Pa.............
Mrs. John Wallace, Springfield, Mass...................
Mrs. Anna Kukucionis, Pittsburgh, Pa................
Marcella Varciunas, Waterbury, Conn................
D. Bernatavičius, Providence, R. I. .....................
Jonas Daučiūnas, Worcester, Mass. ....................
Peter Stubeda, Somerville, Mass...........................
J. Šaukimas, Lawrence, Mass...............................
Katarina Ceslauskienė, Cleveland, Ohio .............
S. Pocius, Belmont, Mass........................................
Ona Marcinkienė, So. Boston, Mass....................
Mr. Anthony Daltuva, East Hartford, Conn. 
Rev. M. Daumantas, Girardville, 
Jonas Vilkišius, South Norwood,
J. Selukas, Norwood, Mass. ......
Petras Tamašauskas, Lavvrence, 
Tekle Jankauskienė, Cambridge,
Kazimieras Jankūnas, Cambridge, Mass........
Mrs. Elise Dunickus, Cleveland, Ohio ...........
Mr. & Mrs. Anhony Widjunias, Pgh. Pa. ........
A. Lemberges, Melrose Park, III.......................
Z. Pocius, Roslindale, Mass...............................
Anna Rekasie, Pittsburgh, Pa. ........................
Antanas Skirius, Cambridge, Mass. 
Aleksandra Tocionis, Cambridge, Mass.........
John Paszkus, So. Boston, Mass. ....................
K. Naudžiūnas, So. Boston, Mass........ ..........
William Layman, Pittsburgh, Pa....................
Stella Vilkalis, Amsterdam, N. Y...................
Adam Stanley, Hudson, N. Y...........................
Joseph Zeidal, Brooklyn, N. Y...........................
Anthony Bucklcr, Pittsburgh, Pa....................
Vincent Cegelis, Pittsburgh, Pa.......................
Juozas Glavickas, Worcester, Mass. 
Bernardas Tamulevičius, Worcester, Mass. 
Kazimieras Tamulevičius, Worcester, Mass. 
Juozas Kiermilas, Worcester, Mass................
Jonas Grigas, Worcestcr, Mass. ....................
Adolfas Tamulavičius, Worcester, Mass. 
Adelė Varža, So. Boton, Mass...........................
Stan. Mausewicz, Worcester, Mass. 
Helen Lutwinas, Broad Brook, Conn...............
Frank Valaitis, Brooklyn, N. Y.......................
E. Januciūtė, Rumford, Maine ........................
O. Stelmokienė, Rumford, Maine ....................
Adam Yuodzukinas, Linton, Ind.......................
Mrs. Anna Macnis, Ansonia, Conn. 
Rev. Antanas Deksnys, East St. Louis, III. 
Leon Miller, Chazy, N. Y.............................. ......
S. Luinys, Cambridge, Mass. ..........................
Eligijus Narušis, Leamington, Ont. Canada 
M. Vervecka, South Boston, Mass. ...............
Mrs. Eva Riekus, Phila., Pa.............................
Sister M. Anthony, Wilmington, Dėl. ............
Mrs. Anna Pikielis, Pittsburgh. Pa. .............
M. VVareikis, Phila., Pa. ...............................
A. Aviža, Albany, N. Y......................................
Ona Brazienė, Stoughton, Mass. 
K. Vasiliauskas, Dorchester, Mass.
P. Marsinauskienė, So. Boston, Mass..............
K. Krasnakevičius, So. Boston, Mass. ............

Nuoširdžiai dėkojame už paramą.
“Darbininko” Administracija.

seniau 
mainai

Grabnyčios — lietuviškos Šveicarijos

Pa......
Mass.

Mass. 
Mass.

1

Šioje knygoje aprašoma RAINIŲ miškelio tragedija. Ji pa
rašyta remiantis autentiškais gyvų liudininkų pasakojimais 
ir gydytojų komisijos protokolais. Kas nori suprasti ko bol
ševizmas iš tikrųjų nori TELŠIŲ KANKINIUOSE ras 

krauju rašytą atsakymą.

Užsakymus rašykite žemiau paduotu adresu. 

Kaina tik 75 centai

“Lietuvhj Žinios”, 2211 Sarah St, Pittsburgh 3, Pa.
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Kaip lietuviai švęsdavo tą šventę laisvi
gyvendami

Gražūs ir greiti arkliai 
Zarasų krašte stovi pir
moj vietoj. Nors zarasiš- 
kio ūkininko namai būtų 
ir apgriuvę, drabužiai ne- 
benauji, tačiau arklys 
žvilgės, kaip sidabras.

Jau labai senais laikais, 
kaip pasakoja dusetiškiai 
seneliai, suvažiu o d a v ę _ 
žmonės iš įvairiausių Lie- mas risčia per Dusetų 
tuvos vietų daryti mainus miestelį. Norint sau nusi-

Kas gi nežino ir kas ne-’ 
girdėjo Zarasų krašto! 
Kas gi nesimaudė ir ne
žvejojo jų ežeruose? Kas 
gi nepabandė vasaros me
tu padaryti baidarėmis 
kelionę šventąja upe ir 
aplankyti tą kalnų, miškų 
ir ežerų kraštą. Zarasai 
dėl savo gamtos grožio ir 
buvo pavadinti Lietuvos 
Šveicarija.

Grabnyčios ir kitose 
Lietuvos vietose švenčia
mos. Tą dieną visur ir vi
si žmonės, pasigaminę na
muose vaškfnes žvakes, 
veža jas bažnyčion pa
šventinti. Šios 
degamos prie 
ir numirusio.

Dusetose, 
šventinimo, 
metais vasario mėn. 2 die- jina važelius ir roges, šu- 
ną įvyksta tradicinės ark- kuoja, karpo arkliams ke 
lių lenktynės ir arkliui karčius ir uodegas ir die- “barankų” 
mainai. Lenktynės vykstama iš dienos laukia Grab- 
ant ilgojo, plačiašakio! nyčių. 
Sartų ežero, per kurį teka 
Šventoji upė. Čia lenkty- vienas 
niauja ir mainykauja nyčią: 
žmonės ristais žirgeliais

ir paprekiauti arkliais 
Grabnyčiose Dusetų mies
telyje, parodyti 
greitumą pirkėjams 
mainykautojams ant 
tų ežero. Tai ir buvo 
džia šios tradicinės

arklių 
ar 

Sar- 
pra- 
ark-

tuos greituosius 
reikėdavo daug 

Daugiausia juos

žvakės už
mirštančio lių lenktynių šventės.

Dusetiškiai jau nuo Ka
be žvakių ledų pradeda ruoštis 
kiekvienais Grabnyčioms: taiso, nau-

Grabnyčių rytą nieks 
nevažiuoja į baž- 
jaunuoliai vežasi 

savęs _ pasisodinę nyčios.šalia

pirkti 
arklius, 
pinigų, 
supirkdavo Lietuvos ka
riuomenė.

Grabnyčiose Dusetuose 
kitų kalbų ir nėra: tik a- 
pie arklius, lenktynes, 
kiek moterų pavažinėjo ir 
svarbiausia, kiek nuvertė 
į pakriaušes. Prisipirkę 
Dusetų Grabnyčių jomar- 

iš Kamajų atvežtų 
ir bandelių, iš

gėrę truputį pas Mišelei- 
bę, grįždavo su dovano
mis į namus. Taip ir baig
davosi gražioji, tradicinė 
dusetiškių šventė— Grab- 

J. Žiegela.
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X.
CAMBRIDGE, MASS.

Vasario 5 d. 3 vai. p.p. Cam
bridge lietuvių katalikų klube 
įvyksta Vasario 16-tos minė
jimas. Tą dieną N. P. bažny
čioje 10 vai. rytą bus atnašau
jamos šv. Mišios už Lietuvą ir 
žuvusius kovoje dėl jos laisvės. 
Svetainėje bus prakalbos ir 
programa. Kalbės atvykusieji 

rapijos bažnyčios, kurios kle- iš tremties ir taip pat vietos 
bonu yra kdn. Paškauskas, klebonas, kun. P. J. Juškaitis. 
Šv. Kazimiero kapinėse palai- buv> tremtinių kalbės p. An- 
dotas Jonas Laučius, gyv. 6808 įkaitis, buvęs Lietuvos ka- 
So. Artesian Avė. I romėnės pulkininkas. Visi

• Pliiladelphia, P. - PraJ kvieiiami dalyvauti, kad tinka-
neša, kad Eddie Vaitkus, pla- ma‘ >"‘m,netume U1P bra"&"< 
_. . .. , i mums lietuviams dieną.čiai žinomas sportininkas, ku
ris buvo sužeistas, pasveiko ir 
šiomis dienomis pasirašė su
tartį su Philadelphia Phillies 
žaist visą sezoną baseball.

• Chicago, IU. — T ’
Auditorijos direktoriai pagyrė 
savo vedėjo nusistatymą ne
duoti komunistų ir jų sėbrų or
ganizacijoms naudotis audito
rija. Pavyzdys ir kitų salių 
savininkams ir vedėjams.

Hartford, Conn. — Ameri
kos Lietuvių Legiono Sabonio

GDLD£Z7 LIETUVIU 
KOLONIJOSE ‘.

• šiuo metu Jung. Valstybių • Sausio 23 d. š. m. iš Mar- 
zonoj Vokietijoje yra 118,000 quette Park (III.) lietuvių pa- 
jvairių tautybių išvietintų žmo
nių (DP), kurie turi teisę iš
vykti į kitus kraštus.

• Baltimorę, Md. — Sausio 
22 d. Lietuvių salėje įvyko Ju
zės Augaitytės damų ir Gali
nos Leonienės piano koncertas, 
kuris buvo sėkmingas.

• Los Angeles, Cal. — Sau
sio 22 d. vadinamoji “Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros draugija” surengė pie
tus. Toji draugija yra komu
nistų arba jų sėbrų. Naujieji ir 
senieji lietuviai susirinko prie 
sueigos vietos ir pikietavo, 
nešdami plakatus, kuriuose 
buvo įrašyta: “Milijonai žmo
nių merdi Stalino kacetuose”, 
“Visi komunistai yra akli Mas
kvos įrankiai” ir t.t. Pade-

Papildydami “Darbininko” 
i sausio 27 d. laidoje tilpusį Šv. 
Vardo draugijos sausio 15 d. 
bankieto aprašymą, pažymime,

Lietuvių bankietx) programai vado- 
i vavo svečias p. W. Sabas iš 
i Medford, Mass. ir valgiai buvo 
i paruošti pasidarbavus p. Vait
kui iš Arlington.

Sausįo* 22 d. p.p. Nausėdai 
susilaukė gražios dukrelės. P. 
Nausėdienė, su naujagime duk- 

sekmadienį, reie randasi Kahil House ligo- 
naujos ninėje. Pp. Nausėdai neseniai 

yra atvykę iš tremties. P. J. 
Naują posto valdybą sudaro Nausėda nepriklausomoje Lie- 

, _ komandierius i tuvoje, buvo Lietuvos karo a-
a* — A. W. Morkus; vice koman- viacijos kapitonas nuo pat Lie- 

*r W. tuvos aviacijos įsikūrimo. Svei- 
šeštadienį viech; adjutantas — Strazdas; kinam**

monstravę, priėmė atitinkamą P°stas ? praeitą 
rezoluciją prieš komunistus ir sausi° 29 d. isausio 29 d. surengė
jų talkininkus ir prieš Sovietų vaW’b°s įvesdinimą. 
J Į r ■

j šie legionieriai:
Rusijos imperializmą.

• Gary, Indiana — šv.
zimiero lietuvių parapijos 
kykloje kiekvieną 
esti lietuvių kalbos 
istorijos pamokos.

• Anna Kaskas,
tan operos artistė,
ragis, Kauno operos solistas, kurie tarpininkauja, 
dalyvaus VVyoming Klonio, kius
(Pennsylvania) Vasario 16 d. su streikuojančių 
programoj, Wilkes Barre, Pa. i unija, pramato ilgą

mo- dieriai — A. Monchun
p.p. Nausėdus 

finansų rašt. — A. Sabeika, ir j naujagimę dukrelę.ir Lietuvos p -■ - -
• iždininkas F. Piliponis. 

Metropoli-' • Detroit, Mich. 
ir Ip. Nau-. Valstybių valdžios

Chryslerio

— Jung. 
atstovai, 

kad šutai* 
bendrovę 

darbininkų 
streiką.

NELEISKIME UŽGĘSTI 
Lietuvių Kultūros Žiburiams! 

Kultūros Žurnalo 

AID V 
Platinimo Vajus

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

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

AIDUS
Kultūros žurnalą AIDl’S redaguoja redakcinis kolektyvas, su
darytas iš žymių lietuvių mokslininkų, rašytojų ir kitų kultūri
ninkų. Vyriausias redaktorius rašytojas Antanas Vaičiulaitis. 

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

Visi į Kultūros Žurnalo AIDŲ Plafinimo Talką 
Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų 

AIDŲ
Prenumeratas ir aukas siųskite sekančiu adresu:

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

ir jų

p.p.Vasario 19 d. 6 vai.
Cambridge lietuvių katalikų 
klubo svetainėje, įvyksta mūsų 
parapijos 40 metų sukaktuvių 
paminėjimas. Parapijos sukak
tuvių paminėjimas, atžymimas 
iškilmingu 
bridžiečiai 
prisirengti 
yra viena 
parapijos 
šią mūsų 
dieną.

bankietu. Visi Cam- 
kviečiami iš anksto 
tai dienai, nes tai 
iš svarbiausių mūsų 
dienų. Padarykime 

parapijos istorinę

dienomis atvyko iš 
p.p. Paliuliai su šei- 
Paliuliai apsigyveno 

Lincoln g.

Šiomis 
tremties 
ma. P.p. 
Cambridžiuje prie
Sveikiname.

Išgulėjęs keletą savaičių li
goninėje P. Paukštys, visiškai 
pasveiko ir sugrįžo į savo na
mus. Sveikiname.

DARBININKAS.
NE« IMTAM. CONN

Penktadienį, sausio 27 d. 
vakare Šv. Andriejaus parapi
jos salėje įvyko A. L. Tarybos 
vietinio skyriaus mėnesinis su
sirinkimas, kuriame buvo pla
čiai pasitarta Vasario 16-tos 
paminėjimo reikalais. Komisi
ja pranešė, kad stropiai rengia 
įdomią, patrijotinę programą, 
kurioje muzikai 
dovauja prof, 
vaidinimams ir 
K. Marijošienė, 
paskaitos. Programą išpildys Nepriklausomybės 
beveik visi iš tremties atvyku- mas. Rinktiniai i 
šieji jaunuoliai, išskiriant šv. • susirinkę į iškilmingą posėdį, 
Cecilijos chorą, 
paminėjimas įvyks sekmadienį, J faktą, kad Lietuvių 
vasario 19 d. po pietų, L. Są- vargusi 123 
ryšio salėje, 354 Park St.

Skyriaus iždininkas kun. J7ją gyvenimą ir įeina į naują 
Matutis pranešė, kad šv. Ka- j laisvės ir nepriklausomybės 
ledų proga buvo pasiųsta iš iž- kelią, 
do 75 dol. šalpos fondan.

B. Mičiūnlenė perskaitė ’ šalyse pradžiugo 
BALF centro laišką kuriame 
atsišaukiama dėl sukėlimo 20 
tūkstančių dolerių 600 lietu
vių iš tremties į Mich. valsti
ją partraukti Laiškas buvo 
priimtas. Atsilankiusieji į su
sirinkimą tam tikslui suaukojo 
11-ką dol., iš iždo buvo pa
skirta 14 doL, ir visi tie 25 
dol. buvo nutarta tuojau pa
siųsti BALFo fondan; taip pat 
buvo nutarta aplankyti biznie
rius ir šiam svarbiam reikalui 
parinkti aukų. Paskirta komi
sija vieningai veikti renkant 
aukas.

P. Lembertas pranešė, kad 
buv. tremtinių susirinkimas į- 
vyks šeštadienį vasario 4 d., 
vakare parapijos salėje 8 vai.

Svarbus susi rinkimas
Šį sekmadienį, vasario 5-tą 

d. 4-tą vai. pų pietų parapijos 
salėje įvyks šv. Rožančiaus 
draugijos susirinkimas. Visos 
narės kviečiamos dalyvauti. 
Pasitarsime, kaip pasiruošti, 
kad būtų sėkmingesnis vaka
ras, kuris įvyks sekmadienį, 
seelės. Atsilankykim ir parem- 
pijos salėje.

Įdomus vakaras
Sekmadienį, vasario 

7:30 v. vak. parapijos 
įvyks įdomus vakaras, 
čiama visi dalyvauti. Šiuo va
karu rūpinasi pranciškietės 
seselės. Atsilankykim parem- 
kim jų gražią darbuotę. B.M.

WATERBURY, CONN.

ir dainoms va- 
V. Marijošus;

Vasario 16-toji
Kiekvienas žmogus, kiekvie

na šeima arba tauta turi kokią 
nors ypatingą ir svarbią šven
tę savo gyvenime. Lietuvių 
tautos istorijoj yra daug įvy
kių, kurie yra labai svarbūs ir 
paminėtini, ypač yra brangi ir 
reikšminga Vasario 16-toji. 
Tą dieną lygiai prieš .trisde
šimts du metu senojoj sostinėj

šokiams ponia (Vilniuj įvyko nepaprastai
Bus kalbų ir reikšmingas įvykis — Lietuvos 

’,J ---------paskelbi-
___ 1—1 tautos sūnūs,

’ oiieifjnlrA i i&lrilmincro

šios šventės .paskelbė istorijoj neišdilstantį 
I faktą, kad Lietuvių tauta iš- 
( 123 metus po caro
jungu, vėl keliasi, žengia į nau-

6

Vasario 21 d. 7:30 vai. vaka
re, Cambridge lietuvių katali
kų klubo svetainėje, įvyksta 
priešužgavėniniai šokiai, 
kius rengia klubo 
Visi cambridžiečiai
tą vakarą dalyvauti klubo šo
kiuose ir, linksmai praleisti lai
ką. {ėjimas 45 centai.

šo- 
komitetas. 

kviečiami

Vasario 5 d. 1 vai. p.p. įvyks 
Šv. Jono Evg. Draugijos susi
rinkimas. Nariai prašomi daly
vauti ir atsivesti kandidatų į 
naujus narius. Pabaigoje pra
eitų metų prisirašė nemažai 
naujakurių. Pageidaujama dar 
daugiau, nes Šv. Jono Evg. pa- 
šelpinė draugija yra viena iš 
seniausių šioje kolonijoj, šiems 
metams valdybą sudaro: Jonas 
Patrik pirmininkas, vice pirm. 
S. Balskis, nutarimų rašt. Al
binas Staniulis, finansų rašti
ninkas Juozas Barolis, iždinin
kas Alex. Kelenas. Report.

nas pažymėjo, kad Andrius Pa- 
teckis ir Marei joną Pateekaitė 
bažnyčioje įtaisė puošnią sa
kyklą. Dėkojama Pateckiams 
už auką ir visiems parapijie
čiams už prisidėjimą prie baž
nyčios atremontavimo.

5 d. 
salėje, 
Kvie-

karas, užsi- 
visame pa-

P*«evcti«M tterrine
MATYKITE

Jauną

Nekalta

Plakamą

Ir

Kankinamą

Mergaitę

CHARLES BICKFORD
a* Cardinal Mindsz»nty

Dramatiška - Pilna Faktų UžkulisinLtme 
Kardinolo Mindszenty Teisme

Starts Feb. 8 

at the Pilgrim - Mayflouer - Esquire
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; Mūsų Kompanijos APDRAUDĖ 

; Atholio Žmones
■ virš įoo metų “ nompson
E 465 MainSt.,» 7

5

■ <

Athol, Mass.
TEL. 204

NORWOOO. MASS.

A.D.

Vyčiai veilda
Metinis Vyčių susirinkimas į- 

vyko sausio 15 d. ir buvo iš
rinkta nauja valdyba, kurią 
sudaro: pirmininkas Jonas Si- 
palauskas, vice pirm. Christo- 
pher Morris, protokolo rašti
ninkė Katryna Saulėnaitė, fi
nansų raštininkas Vincas Ka- 
sauskas, iždininkas Francis 
Nevins. tvarkdarys Jonas P. 
Navickas.

Linkime naujai valdybai ge
riausios pasekmės. Nors praei
tyje buvo mažai kas girdėti a- 
pie Norwood’o Vyčiufc, bet pra
dėdami šiuos metus, užtikrina
me, kad nebūsime 
žengsime pirmyn, 
savo kuopą naujų 
čiumi ir veikimu.

Šokiai įvyks balandžio 15 d. 
Runeberg hall, Wilson St., 
Nonvood, Mass. Gros Al. Ste- 
vens orkestras, nuo 8:00 vai. 
iki 12:00. Kviečiame visus at
vykti į šiuos šokius, ypač Vy
čius iš kitų kolonijų. Atvykę 
tikrai nesigailėsite. XX.

BROCKTON, MASS
Nepaprastas sporto vakaras
Šv. Vardo Draugija š. m. 

kovo mėn. 11 d. rengia nepa
prastą sporto vakarą. Progra
moje pakviesti yra dalyvauti 
Edv. Krušauskas, Notre Dame 
universiteto sporto vedėjas, 
Jack Barry “Globė” spoto sky
riaus redaktorius ir Art. Spec- 
tor žymus krepšinio žaidėjas. 
Bus muzikos ir dainų. Vakaro 
pelnas skiriamas naujos Šv. 
Roko bažnyčios statymo fon
dui. Vakaro rengimui vadovau
ja kun. Simonas Saulėnas, 
šv. Vardo Dr-jas dvasios va
das. Bilietus vakarui galima 
gauti pas parapijos kunigus, 
Draugijos narius ir Ed. Vaite
kūną laidotuvių biure.

atsilikę, bet 
stiprinsime 
narių skai-

Sv. Roko lietuvių parapijai 
paliko $20,000

Šiomis dienomis Plymouth 
County Probate teismas pa
tvirtino a. a. Monikos Stonkie
nės testamentą, pagal kurį ji 
paliko šv. Roko lietuvių para
pijai $20,000. Ji savo testa
mente aiškiai pasakė, kad ji 
savo ir savo vyro Petro Ston
kaus atminčiai 
skiria įrengti
čioje didžiajam altoriui, šoni
niam altoriui, trims spalvuo
tiems langams, monstrancijoms 
ir šešiems suolams bažnyčios 
viduje. Dr. Alfonsas A Bud- 
reskis buvo paskirtas testa
mento vykdytoju.

Visi lietuviai visose pasaulio 
tai sužinoję 

ir savo dvasia skrido į gimtąją 
šalį pasveikinti tėvelius, seses 
ir brolius, sulaukusius nepri
klausomybės. Koks džiaugs
mas! Lietuvos artojas yra vėl 
laisvas. Jis drąsiai kalba tėvų 
kalba ir linksmai dainuoja lais
vės dainas.

Bet neilgai teko džiaugtis ta 
brangia laisve ir nepriklauso
mybe. Kruvinasis 
liepsnojęs beveik
šaulyje, mus pastatė į sunkią 
ir tragišką padėtį. Rusijos rau
donieji carai vėl užgulė mūsų 
Tėvynę Lietuvą ir jos sūnus 
pavergė. Birželio 15, 1940 yra 
pati liūdniausia mūsų istorijos 
diena. Bet ar ji turi užtemdyti 
mūsų viltis ir pasitikėjimą vėl 
gyventi laisvą ir žmonišką gy
venimą. Ne! Nei pragaras nei 
raudoniausi Rusijos komisarai 
nėra amžini Keisis pasaulis, 
taipgi ir gyvenimas — Lietu
va kelsis iš priespaudos ir vėl 
bus laisva. Laisvės himnas 
skambės nuo Aušros Vartų iki 
Baltijos jūros.

Broliai ir sesės lietuviai! Bū
kim susipratę, nepatingėkim 
pasidarbuoti dėl mūsų tėvynės 
išlaisvinimo, š. m. vasario 12, 
7:00 vai. vakare Šv. Juozapo 
parap. auditorijoje John St. 
Waterbury, Conn., draugijų at- 

. stovai ir pavieniai atneškite, 
savo aukas į 32-trąjį Lietuvos 
Nepriklausomybės Minėjimą. 
Ten iš.girsime įžymius kalbėto
jus kaip prel. kun. Joną Balkų- 
ną iš Maspeth, Long Island, 
adv. F. Bagočių iš Boston, 
Mass., ir neseniai atvykusį iš 
tremties Lietuvių Žurnalistų 
pirm, Aleksandrą Merkelį.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas bus pradėtas ryte 
Šv. Juozapo bažnyčioje. Lei
džiant kun. klebonui antra rin
kliava skiriama Lietuvos išlais
vinimo reikalams. 7:30 vai. va
kare programas bus pradėtas 
Himnais ir ALT skyriaus gar
bės pirm. kun. Juozo J. Valan- 
tiejaus invokacija — Šv. Juo
zapo parap. choras,, vad. kom
pozitoriui A. J. Aleksiui išpil
dys dainų bei tautiškų šokių 
programą. Taipgi pakviesti 
Conn. Valstijos Gubernatorius 
Chester E. Bowles ir Water- 
bury Miesto Majoras Raymond 
E. Snyder.

Į Minėjimo komitetą įeina 
kun. J. J. Valantiejus, komp. 
A. J. Aleksis, Tarnas Matas, 
Jokūbas 
Kušlis, 
Marcelis 
Sapranas,
kas, Antanas šambaris, Juo
zas Žemaitis, Juozas Bernotas, 
Jonas Jakštas, adv. Clarence 
Balanda, Dr. William Bulle- 
rick, Aldermonas Antanas Ja
nušauskas, 
nauskas

Visi į 
nušvistų 
diena.

NeB P. Meškūnas,
ALT prot rašt.

Pereitą šeštadienį mūsų vy
čiai buvo išvažiavę į Puritan 
Springs Resort, East Madison, 
New Hampshire pasičiužinėti 
(skiing). šios sporto šakos ko
mitetą sudaro: gabus čiuoži- 
kas Albinas Cayson, Ella 
Staum ir Darata Jankauskaitė. 
Turėjo progos pasidžiaugti 
šiuo sportu N. H. snieguotuose 
kalnuose: Teresė ir Elsė En- 
dreliūnaitės, Pranė Ambrasai
tė, Irena Jankauskaitė, Klara 
Gregaitytė, Irena Brazinskai- 
tė, Elena Klimaitė, Eleonora 
Rusavage, Jonas ir Povilas 
Krikščiuniai, Juozas Aiduko- 
nis, Karolis Busky, Danielius 
Medeška ir Jonas Picow.

Mūsų jaunimas taipgi spar
čiai darbuojasi kultūrinėje 
srityje. Dabartiniu laiku ruo
šiamasi prie vaidinimų “Lai
mingo Vyro” pastatymo.

Vyčio pirmasis ir antrasis 
laipsnis bus suteiktas nariams 
laike šv. Kazimiero, patrono 
šventės. Sausio 27 dieną pa
rapijos salėje žaidė vyčių vyrų 
ir mergaičių krepšinio koman
dos. To vakaro pelnas buvo 
paskirtas padengti ligoninės 
išlaidas už žaidiką Vytautą Sa- 
lemoną, kuris sunkiai susižaidė 
pirmose rungtynėse. Tenka 
priminti, kad abi komandos tą 
vakarą laimėjo žaidimus. Ma
lonu matyti mūsų jaunimą 
taip gražiai veikiantį.

Onai Brun-

Sausio 29 dieną parapijos sa
lėje Amerikos Lietuvių vetera
nų, Frederiko Sabonio Postas 
su įspūdingomis ceremonijomis 
įvezdino naujus oficierius. Da
lyvavo virš 150 žmonių vieti
nių ir iš apylinkių kolonijų. Po
nia Elena Mazotas, buvusi mo
terų legijonierių komendante, 
pristatė naujus oficierus. Da
bartinė komendante yra ponia 
Pranė Brookbanks. Buvo į- 
teiktas auksinių rožių bukietas 
Gold Star motinai
dzienei. Raudonų rožių bukie
tai įteikti taipogi buvusiai ir 
naujai komendantėms.

Vakaro vedėjas, Albertas 
Leonaitis, buvęs posto komen
dantas, perstatė Am. Liet, le- 
gijonierų tautinį adjutantą, 
Praną Norkų iš New Britain, 
Conn. Jis įvezdino naujus pos
to oficierus, būtent: komen
dantą Vincentą Morkų, vice- 
komendantus Edvardą Mon- 
shun ir William Veits ir kape
lioną, Klementą Skapipską.

Kun. Jurgis Vilčiauskas, bu- 
vusis šv. Trejybės parapijos 
vikaras ir legijonierių kapelio
nas, pasakė turiningą prakal
bą. Jis pabrėžė karo žiaurumą 
ir atšalimą nuo tikėjimo. Kal
bėjo prelatas kleb. Jonas Am
botas, kun. Pranas Pranckus, 
senatorius iš Windsor, Conn., 
Pranas Monchun ir New Bri- 
tain’o Stanley Ryiz posto ko
mendantas, p. Antanas Na- 
vitsky. Po ceremonijų sekė 
užkandžiai ir šokiai. Šokiams 
grojo veteranas, Antanas 
žalas ir jo orkestrą.

MANCHESTER, H. H.

Ma-
FJP

Įl

tuos pinigus 
naujoje bažny-

22 dieną Vincas ir A- 
Kedžiai šventė savo 

vedybinio gyvenimo

Sausio 
poloni ja 
35 metų 
sukaktuves. Jų keturios dukte
rys, sūnus ir draugai suteikė 
sukaktuvininkams daug dova
nų ir linkėjimų. Pietuose da
lyvavo trys parapijos kunigai, 
p.p. Bernardas ir Marijona 
Minkai iš Westfield, Mass., p.p. 
Albertai Vyteli, p.p. J. D. Laz- 
zari, p.p. Juozas ir Agnieška 
Becker, Pranas Kadis ir ponia 
Ona Navickienė. Sesuo Klarita, 
Kėdžių duktė, sesutė pranciš- 
kietė, nebegalėjo dalyvauti su
kaktuvėse, bet ji prisiuntė tė
vams savo linkėjimus ir mal
das. Linkim p.p. Kedžiams il
giausių metų ir laimės!

- Pereitą sekmadienį klebonas 
prel. Jonas Ambotas, 
parapijiečiams metinę apyskai
tą, iš kurios paiškėjo 
daviniai. Pažymėjo 
čių duosnumą. Ta proga klebo-

BALF įvyko metinis susirin
kimas, kuriame skyr. pirm. J. 
Vaičiūnas nariams už gerą 
bendradarbiavimą praėjusiais 
metais aukų vajuje dėkojo ir 
prašė su tokiu pat pasišventi
mu šiais metais bendradar
biauti. Skyriaus raštininkė 
pranešė praeitų metų apyskai
tą. iš kurios paaiškėjo, kad 
mūsų mažutė kolonija surinko 
$547.10. Išmokėta buvo: BAL- 
Fui $256.00, ALTui — $130, 
persiuntimui drabužių— $7.21, 
įvairūs išmokesčiai vietoje — 
$151.00.

Buvo svarstyta .kaip sukelti 
daugiau aukų šiais metais. Nu
sistatyta, kaip ir praeitais me
tais rengti įvairius parengi
mus. Pirmoj eilėj vasario 16 
minėjimą, kuriam programa 
yra numatyta su prakalbomis, 
dainomis ir vaidinimais. Prog
ramą išpildys vietiniai buv. 

pranešė I tremtiniai; kalbą pasakys inž. 
K. Daugėla, o ponia S. Daugė
lienė dalyvaus meninėje prog
ramoje.

gražūs 
parapijie-

P. Andrijūnas.

Trečiokas, Albinas 
Nell P.
Andrikis, Stefanija 

Petras

Meškūnas,

Jokubaus-

Magdalena Kari- 
ir Mariutė Kašėtaitė, 
darbą, kad greičiau 
Lietuvos išlaisvinimo

i! 
iI 
I! 
U

PARAMOUNT CLEANERS ILAUNDERERS 7
VtonintėHai Brocktono Dry Cleaners su Mothproofing

* Patarnavimu
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) 

Marškiniai gražiai išplaunami 
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME 

Offisas ir Plant Krautuvė
560 Warren Avė., 766 Main St.
Tel. 736 — BROCKTON, MASS. — Kampas Grove St. 51

I

I
I

Mes Instaliuojame Visekios Rūšies Aliejumi
A Šildomus Bumelius 

Brockton Oil Heat, Ik.
27 Legion Parkuay, 

Brockton, Mass.
Tel. Brockton 323

TTMKEN

OIL HEAT
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DAKTARAI it t;

80 8-4476

br. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRI8TA8

515 E. Broadway
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Sejmur
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius.

584 E. BroMhrsy, 
South Boston, Maas

Nauji Tremtinių Transportai
Dvra Juozas į Detroit, Mich. 
Dzigienė Veronika j Chicago, 

Illinois.
Gestautas Steponas. Ema, 

Loreta, Kristina, Daiva j East 
Chicago, Indiana.

Jaras Bronius, Jadvyga, Au
relija, Janina j Kenosha, Wisc.

Jasinskas Juozas į Detroit, 
Mich.

Kačinskas Vincas, Aldona,
Danutė, Evaldas j Brockton, 
Mass. I

Kevalaitis Modestas į Kont- 
rose, Pa.

Krygeris Julija, Aldona, Ma
rija į Rochester, N. Y.

Lenkevičius Jonas, Veronika Lilįcija^ Paterson, N. J. 
į Boston, Mass.

Macutkevičius Vladas, 
nija, Šarūne, Ramūnas į 
klin City. Vermont.

I Pencyla Fidelius j W.
, ford, Conn.
I Sumakeris Jonas, Aleksan-

Barauskas Kazys, Ona, 
ra, Birutė į Brooklyn, N.

Cekavičius Jurgis. Antanina 
j Athol. Mass.

J aukaus kaitė Jadvyga į Am- 
sterdam, N. Y.

Jurkūnas Alfonsas j Detroit. 
Mich.

Ona į St. Paul.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

SKELBIMAI

Karnickaitė
Minn.

Mikalauskas
ton, N. J.

| Mumgaudis 
Ona, Juzė į Rensselaur, Ind.

i Povilonis Viktoras, Jadvyga, 
’• I 

Sakalauskas Albinas j Brook- 
Stefa- >5™- N- Y 
Fran Šepka, Antanas j

'm.
Warf ! Sinkevičius Leonas

* lyn, N. Y.
Valiūnas Vincas, 

'dra, Alfonsas, Danutė, Aldona, Vir8ikjus, Rimgaudas 
i Jonas į Cicero, III.

Taraškevičius Albertas, Ele
na, Vytautas į Waterbury, Ct.

Aniukštis Juozas į Rodney,
Mich.

Ginkus Balys, Aleksandra į'
Cicero, III.

Karaliūnas Aleksandras, E- 
lena, Rimantas į Detroit, Mich.

Lotoza Regina, Kastytis į
i Cicero, III.
! Šarka Adolfas į Dorchester,
! Mass.i ” " _ - - -
il
' troit, Mich. j

Bakšienė Magdalena, Pranas
į Waterbury, Conn.

Aleksas į Tren-

Vladas, Emilija.

DARBININKAS

Buv. laike karo U.S. oro pajėgų vado, gen. H. H. Arnold, lavonas, 
parvežtas prezidento lėktuvu iš Sonoma, Kalif., sutinkamas VVashing- 
tono aerodrome. Sausio 19 d. su karinėmis gedulo iškilmėmis palaidotas 
Arlingtono Tautiniuose kapuose. Dešinėje matome iš lėktuvo išlipant 
velionio našlę, jo du sūnus ir kitus artimuosius.Chicago,

l ■ i
į Brook- Meškys Juozas į New Or-' BURDULIS, Jurgis 

leans, La. j ras, iš Būdviečių km.,
Valerija, Radavičius Vladas į Chicago, valakių vi., Vilkaviškio 
j Balti- Illinois.

i Radzys Simas,
Billerice, mutė į Peru, N. Y.

Į Rekašius Zenonas
j Billeri- hamton, N. Y.

I Sadauskas Aleksas, 
Billerice, į Philadelphia, Pa.

I Slivinskas Stasys,

’ | more, Md. 
Remys Nikolas j

Mass.
Remienė Pranciška

ce, Mass.
Remys Dionizas j

Mass. , _______  _
I Lošys Janina, Stanislovas į Jersey City, N. J. 
Great Neck, L.I., N.Y.

Urbonavičius Jonas į Fondą, 
N. Y.

Vasiukevičius Algirdas j De-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI į

REIKALINGA senyva mo
teris ar mergina (nesenesnė 
65 m.) dėlei draugiškumo, gy
venti mažoje šeimoje. Valgys, 
kambarys, ir atlyginimas sulig 
sutarties. Atsišaukite 639 E. 
7th St. So. Boston, Mass.

(3-6-10)

I
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
NAMAI PARDUODAMI

West Roxbury. parke vienos seimcs, 
naujas puikiai įrengtas dar neapgyven
tas ui $8500.

Mattapan. gražioj vietoj 2 šeimų pa 
5 kambarius moderniškas su tuščiu ba
tu už $12300. -

Dorchester. geroj vietoj 3 seimų po 5 
kambarius su von.om, šiluma, garaže 
už $7000.

So. Boston. E. Broadvvay. 3 šeimų, vi
so 20 kambarių su stimais. tuščiu butu 
už $9000.

So. Boston. Thomas pk. 3 šeimų po 5 
kambarius su voniom už $6500

Dorchaster. arti jūros ir Columbia 
Station, 6 seimų po 4 kambarius su vo
niomis. garažu, metines pajamos $1800. 
uz $7000 — parduoda

ANTANAS JUKNEVIČIUS
545 Broadvvay. So. Boston

Tel. SO 8-0606

ir Pet- 
Ketur- 

ap.
į DAMBRAUSKIENĖ - Juze-

Teklė, Lai- naitė, ir jos sesuo Malinauskie- naitė, ir jos sesuo

ARBATĖLĖ
Vasario 5 d. Mot. Sąjungos 

13 kp. ruošia puikią arbatėlę 
parapijos salėje, 7-tos gatvės, 

; 3 vai. p.p. Nuoširdžiai kviečia- 
j mi visi dalyvauti.

■■
i

KURPAUSKAS (Kurpaus-.
kai) ,iš Seredžiaus vi., Kauno 
ap., ar jų vaikai.

MALINAUSKIENĖ - Juze- 
Dambraus-

nė. Grasė ir Ieva. ‘ kienė. Grasė ir Ieva.
DOVYDAITIS, Antanas, ir PAULAUSKAITĖ, Jule, iš 

jo šeima, iš Seredžiaus vi., Lazduonos km., Seredžiaus vi., j
Jadvyga Kauno ap. Kauno ap.

j FEIFERIS, Martynas, iš Na- PAWLOWICZ. Bronislawa,
Ona į vininkų km., Marijampolės ap. iš Lapelių km., Čiobiškio vi.

SERAPINAS, Kazys ir Va-' 
leri jonas.

SIMONAVICIENĖ - Bugny- 
tė, Pranciška, iš Okmenės, Ma-j 
žeikių ap.

su- Ieškomieji arba 
' nantieji maloniai

Ie- siliepti į:
ir Consulate General

į Bing-

Res. SO 8-3729 SO 8-4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broaduay 
SO. BOSTON, MASS.

GRABORIAI
FIRAVIČIUS, iš Jokavų km., 

Į Vambutas Kon.stantin, Al- Seredžiaus vi., Kauno ap.
fonsas, Helena, Elena, Abata- GRUBAITĖ, iš Rinkūnų km., 
lija, Eleonora į The Cedars Pumpėnų vi., Panevėžio ap.
Latta So. Gar. ( JAKUTIS, Vincas, žmona O-

Medelienė Stase į Baltimorę, na Klimaitė - Jakutienė, ir 
Md. nūs Pranas Jakutis.

' JUZENAITĖS, Grasė ir 
va, ištek. Dambrauskienė 
Malinauskienė.

trans-! KAMARAUSKAS, V.., . . s. sausio
į sausio
General

Latoza Breuno j Leochburg, 
Pa.

apie juos ži- 
prašomi at-1

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

DftL PASTATYMO PAMINKLŲ 
Atsilankykite pas 

Gate CHy Moment Co.
GRANITE MEMORIALS

821 W. Holfis SL,
Nashua, N. H.

Norintieji pas mus atvykti, telsfonus- 
kite Nashua 4251. Transportacija 

dykai, nožiūrint. kad nepirktumtts.

INCOME TAXES
Kiekvienas gyventojas, ku-j 

tris turėjo uždarbio 1949 me- 
tais privalo išpildyti ir priduoti 
valdžiai apyskaitą. į
A ’ Jonas - Jf Romanas ir SHiras * 
kas vakarą nuo 6:30 iki 9:30 
valandos ir šeštadieniais nuo 
10 vai. ryte iki 6 vai. vakare 
bus Amerikos Legijono Stepo- ir kitų vidurinių skaudulių, 

i no Dariaus Posto No. 317 na- nuo sugedusios burnos.
me, 265 C Street, South Bosto- Auksinės Šaknelės veikia tiktai 

padėti tiems, kuriems bus nesveiką kūno dalį, kuri serga.
Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne mūsų pa
sakyta, bet taip sakoma viso- Nerkunų km. 
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir

AUKSINĖS ŠAKNELĖS
Auksinės Šaknelės 

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

kepenų gedimo,

nuo rožės, 
drugio, nuo 
nuo skilvio

Tąsa prie sąrašo — 
porto, kuris vyko š. m. 
mėn. 19 d. (nukeltas j 
mėn. 22 d.) laivu “< 
Greeley” — JAV—New York.

Brazaitis
Ohio.

Gudaitis 
cago, Indiana,

Jančauskas 
den, N. J.

Jance Antanas į Brooklyn, 
New York.

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boeton 8-2590

AVenue 2-2484

l

!
1
!

U 
ii 
i!

A. J. NAMAKSY
Real Estate A 

Insurance

Juozas į Cleveland, 

Viktoras į E.
riji-.k
Ahtanas į

Chi-

I
'ne. .
f reikalinga pagalba išpildyme 
įminėtų apyskaitų. (-HI-12) 
Į-------------------------------------

Skubiai reikalingas fino- 
■ taipistas. Kreiptis sekančiu ad- 
;resu:

Kennebunk Port, Maine
AIDAI

Albert R. Barta
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944

207 PARK BUILDING 
Worcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.

iš

PAIEŠKOJIMAI
BALTRUŠAITYTĖ, Matilda, 
Gelgaudiškio vL. Šakių ap.J

BENDARAVICIUS, 
(Bender, Albert), iš

Albinas 
r 

Vidgirių 
šaukštukas sutrintų Auksinių km , Keturvalakių vi., Vilkaviš-

KAROSEVICIUS, iš Jokavų’
km., Seredžiaus vi., Kauno ap.Į 

KLIMAITĖ - Jakutienė, Ona,1
vyras Vincas Jakutis, ir sūnus
Pranas.
LELIS, Antanas, iš Talačkonių Sakoma: juoktis sveika. Nu. 
km., Pasvalio vi., Biržų ap. t^y^, pripasakoja visokių 

! LUCZUN, John ir Joseph, iš juokų ir ilgesnių linksmų nuo-,
Lapelių km., Čiobiškio vi. tykių. Kaina $1.00.

SKELBIMAS į
Parduoda arba išnuomuoja dirbtuvę dešrelių, £ 

kumpių, bekono ir kitokių mėsos gaminių. Per Ž 
■{: savaitę pagaminama apie 5,000 svarų mėsos. Yra 
j 116,000 pėdų žemės. Dėl platesnių informacijų S 
| kreipkitės pas advokatą adresu:

JAMES J. CURRAN, Esq.
700 M’ashington St., Nonvood, Mass.

Tel. N0rwood 7-1660 |

Nusišypsok!
Surašė J. K. M. Išleista 

' m., 150 pusi.

▼

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS)

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas

* NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437
SOuth Boston 8-3960

i

Šaknelių, gert po čerkutę kelis 
kartus perdien, arba plauti ser
gančias kūno dalis. Svaras 
Auksinių šaknelių kainuoja 
$15.00. Perkant mažiau, unci- 

kainuoja $1.00.
ALEXANDER’S CO.
414 West Broaduay 

South Boston 27, Mass.

ja
i 
i

kio ap.
BUGNYTĖ - Simonavičienč, 

Pranciška, iš Akmenės, Mažei
kių ap.

BUNKUS, Alfonsas, Pranciš
kus ir Valerijonas.

BURBA, su šeima, iš Sere
džiaus vi., Kauno ap.

I

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th SL, So. Boston, Mass. 
Tel. SOuth Boston 8-1298.

Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė,
8 Winfie!d St., So. Boston, Maas.

Prot. Rašt. — Stela Overkienė, 
555 E. 6th St.. So. Boston. Mass.

Finansų Rašt. — B. Cūntenė, 
29 Gould St., W. Roxbury, Mass.

TeL Parkvay — 1864-W
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa SL, Mattapan, Maas. 
Tvarkdarė — M. Matejoškienė.

Į 866 E. 5th St.. So. Boston. Mass.
Kasos Ql.—Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

: antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
I vakare, Parapijos salėje, 482 E. 

Seventh St, So. Boston, Mass.
Visais draugijos reikalais kreipkitės 

pds protokolų raštininke.

8V. JONO EV. BL. PAŠALPINĖ8 ' 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis, į.
21 Shnger 8L, So. Boston, Mass. 

Vice-Ptrm. — Vincas Stakutis,
684 Sixth SL, So. Boston, Mass. 

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

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičiua,
899 E. Seventh St., S. Boston, Masa 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 Broaduay, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio, 

2 vaL po pietų. Parapijos salėj,
492 E. 7th SL, So. Boston, Mase

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

Raštinės valandos
Kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakare. 

Trečiadieniais: nuo 10 ryto iki 4 po piet.

Marie D. Bagocius> LLB.
302 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

(Adv. Bagočiaus Offise, jam padedant)

YAKAVONIS
runeral Home

741 No. Main SL 
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną tr Nakt) 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1 NO

W AITT
FUNERAL HOME

SO Emerson Ava 
Brockton, Mass.

Edward J. Valtį 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir NaktJ 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų raštininką.

Gerlaasia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
e J

Vincas Bakritonis, Savininkas.

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

Casper's Grožio Salionas
NUPIGINO

Ilgalaikį Sušukavimą 
$10 vertės už $5.95 

(no kink ar frizz)
♦ ♦ ♦

Expertiškas Plaukų dažymas 
natūraliomis Spalvomis

♦ e e
Įvairūs modemiški šukavi
mai, pasirenkant iš grožio 

kultūros žurnalų.
♦ ♦ e

Pagražinimo darbus atlieka 
grožio expertai.

CAROLINE CASPER, Prop.
CASPER’S BEAUTY SALON 

Atdara Ketv. ir Pekt. vakarais 
738 East Broadvvay, South Boston, Mass.

Tel. SO. -8-4645

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Ave„ 
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Bahamuotojas
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktj 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas te
minusiomis kainomis.

Kainos tos pačias ir i kitus 
miestus

Reikale šaukite; TeL TR-8-6434 1
ZALETSKAS

FUNERAL HOMB
564 East Broadvuy

SOUTH BOSTON, MASS
D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 

Graboriai Ir Balsamuotojal 
Patarnavimas dieną ir naktį. 

Koplyčia šermenims Dykai 
NOTARY PUBLIC 

Tsl. 80 8-0815 
BOuth Boston 8-2808
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VIETINĖS ŽINIOS
dOSTOGO iKTuVral minės

Vasario U
Šiais metais Bostono lietu

viai ruošiasi gražiai paminėti 
Lietuvos Nepriklausom y b ė s 
šventę. Minėjimas įvyks vasa
rio 12 d. Prasidės 10 vai. ryte 
iškilmingomis Mišiomis Šv. 
Petro lietuvių bažnyčioj. Po 
pietų, 2:30 vai. (punktualiai) 
South Boston High School au
ditorijoj įvyks masinis mitin
gas ir ta proga bus meninė 
programa, kurią paruošti yra 
pakviestas muzikas Jeronimas 
Kačinskas.

Kalbės gubernatorius Paul 
A. Dever, Lietuvos Konsulas 
A. O. Shallna, Lietuvos Nepri
klausomybės deklaracijos sig
nataras prof. M. Biržiška, 
Simas Sužiedėlis, J. Jonuškis 
ir J. Tysliava. Programos ve
dėjais bus: A L. Tarybos Bos
tono skyriaus, kuris šį minėji
mą ruošia, pirm. adv. Jonas 
Grigalius ir Dr. Brunonas Kal
vaitis. Rezoliucijas ruošia: adv. 
K. J. Kalinauskas, adv. A. Juk
nevičius, Dr. B. Kalvaitis. Ki
tataučių spaudos informacija 
rūpinsis adv. A. J. Young -| 
Jankauskas, estrada ir dekorą-' 
cijomis — Jonas Kasmauskas, 
o radio skelbimais — inž. Čap
likas.

Programa bus pradėta iškil
mingu vėliavų įnešimu, ką at
liks St. Dariaus Amerikos Le- 
gijono Postas, vadovaujamas 
J. Smiglo ir J. Romano.

Meninė dalis

Skambėjo lietuviška 
dailia

šv. Petro parapijos choro 
koncertas, vadovaujamas Jero
nimo Kačinsko, nustebino visus 
išpildydamas vien lietuviškas 
dainas. Paprastai artistai mėg
sta pasirodyti ir kitose kalbose 
dainomis.

Šv. Viaceato Pauliečių Lab
daros Draugija prašo visus at
silankyti į bažnytinę svetainę, 
West 5th St. ir pamatyti isto
rinį paveikslą “The Miracle of 
Monte Cassino”, vasario 26 d., 
3:30 v. p.p. Pelnas bus sušelpti 
beturčiams.

Stato didelį veikalą. Parapi
jos jaunimas ruošiasi pastaty
mui scenos veikalo “Fatimos 
Pranašystė”, kuri sulietuvino 
prelatas Dr. K. Urbonavičius. 
Tas veikalas bus statomas baž
nytinėje salėje, West 5th St., 
So. Boston, Mass., balandžio 16 
d., ir 23 d., 3 v. p.p. Iš to pa
statymo pelną jaunimas auko
ja parapijos mokyklų palaiky
mui.

p ra-Meninė programos dalis 
sidės 5 vai. vak. Programoje 
dalyvauja Šv. Petro parapijos 
vyrų ir mišrus chorai, vado
vaujami J. Kačinsko, vienas 
žymus solistas ir aktorius Hen
rikas Kačinskas. Po programos 
lietuvių tautiniai šokiai, ku
riuos išpildys Bostono Lietu
vių Tautinių šokių grupė. ,

I šį paminėjimą turėtų ne 
tik vietiniai lietuviai atsilan
kyti, bet ir iš apylinkių. Inf.

A. Gus- 
eilėraš- 

kūrybos, 
Petraitis

akomponuojant muzikei A. Ja
nuškevičienei, poetas 
taitis paskaitė keletą 
čių iš savo linksmos 
buv. čiurlionietis Pr.
pademonstravo lietuvių liau
dies muziką ragučiu. Kalbėjo 
kuopos pirmininkas adv. J. 
Grigalius, prof. Vasiliauskas ir 
St. Jakutis. Pobūvis baigėsi 
kiais.

šo-

neį-

Įspūdžiai iš Bostono lietuvių šv. Petro 
parapijos choro koncerto

Po pereitą savaitę įvykusio 
literatūros ir muzikos vakaro, 
paskutinį sekmadienį Bostono 
ir apylinkių lietuviškoji visuo
menė ir vėl sugužėjo į erdvią 
Patrick Gavin mokyklos salę 
paklausyti South Bostono šv. 
Petro lietuvių parapijos choro 
koncerto, vadovaujamo ne per, 
senai į Bostoną atsikėlusio i 
kompozitoriaus Jeronimo Ka- • 
činsko.

Pastaruoju laiku surengtos

Neįsileido japonų
Bostono miesto taryba 

sileido 14 Japonijos seimo na
rių, kurie atvyko į Jung. Vals
tybes patirti, kaip veikia mū
sų krašto demokratija. Tuo'
tarpu Massachusetts valstijos dvi kultūrinės šventės, ir dau- 
gubernatorius Paul A. Dever, gumoj pačių bostoniečių lietu- 
Kongresas ir miesto mayoras, vių pajėgomis, tikrai buvo ma- 
Hynes labai šiitai priėmė ja- loni staigmena jau kiek seniau 
ponus. Bostono apylinkėse gyvenan

tiems lietuviams. O kaip teko 
Vasario 16 d. minint pamal- sužinoti iš naujųjų lietuviškojo 

dose Šv. Petro bažnyčioje da
lyvaus ir baltieji tėvai — T. 
Jurgelaitis, T. Žiūraitis ir T. 
Žvirblis.

Bostono kultūrinės veiklos dar
buotojų, tai esanti dar tik tuose taip

Kompozitorius
Jeronimas Kačinskas

Valandos 
kurios vedėju ir 

Antanas F. 
koncertas į-

mai. Neaišku, ką reikės dary
ti su 5,000,000 kinų, kurie šian
dien yra prastoj padėtyje ir, 
sunku pasakyti, ar komunisti
nė Kinijos valdžia sutiks leisti 
gyventojus surašinėti.

Sunku ką pasakyti ir apie 
mieste1 Sovietų Sąjungą. Surašant gy-

Pelnas Lietuvos 
laisvinimui

Tremtinių ratelio rengiama 
senųjų ir naujųjų ateivių susi
artinimo vakarienė vasario 12 
d. (sekmadienį) 6 vai. Lietu
vių klubo svetainėje, 309 E 
St., įvyks tuoj po Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimo, 
todėl ji įgauna iškilmingą po
būdį. Dalyvaujantieji joje ne 
vien skaniai pasisotins lietuviš
kais valgiais, atsigaivins lietu
višku krupniku ir smagiai lai
ką praleis, bet ir padidins rei
kalingas lėšas Lietuvos laisvi
nimui ir lietuvių kultūros rei
kalams. Tą vakarą nevarginki
me savo šeimininkių namuose 
vakarienę ruošiant, bet leiski
me ir joms sekmą dieną švęs
ti-

1 Bilietus į susiartinimo vaka
rienę galima gauti iš anksto 
“Darbininko”

Mirė vienuolių motina
Vasario 1 d., sunkiai sirgus, 

mirė Ona Klebauskienė, gyve
nusi Scranton, Pa. Ji yra trijų 
vienuolių motina — kun. Jono 
Klebausko, MIC., kuris yra 
Romoje; Jėzaus Nukryžiuoto
jo Seserų vienuolyno generalės 
motinos Ligorijos, ir to paties 
vienuolyno sesers mokytojos 
Natalijos.

Vasario 4 d., 8:30 vai. rytą, 
Šv. Petro lietuvių par. bažny
čioje bus gedulingos šv. Mišios 
už a. a. Onos Klebauskienės 
vėlę. Mišiose dalyvaus seserys 
mokytojos, parapijos vaikučiai 
ir visi artimieji.

Prieš tai, 7:30 vai. rytą bus 
atnašaujamos šv. Mišios už 
Zemliackų ir Šliužų vėles, ir 
prieš 8 vai. rytą — Juozafinos 
Šultienės.

administracijoje 
ir tremtinių informacijos biu
re, 545 E. Broadway, So. Bos
ton.

Lietuviškas “Oželis” Mar- 
di Gras baliaus 

programoje
Vasario 15 d. Hotel Statler 

Main Ballroom įvyksta “Mardi 
Grass” balius, kuriame pa
prastai dalyvauja visų 
tautų Bostone esą konsulai. 
Tame baliuje bus pusvalandžio 
programa, kurioje dalyvaus į- 
vairios tautos. Programos ve
dėjas Stanley Herbertt buvo 
atsilankęs į Liet, tautinių šo
kių metinį parengimą (O. Ivaš- 
kienės), kad išsirinkus būdin
giausią tai programai šokį. Pa
sirinko šokį “Oželį”. Iš latvių 
toje programoje dalyvaus pa
garsėjęs Rygos oktetas.. Rap.

Tremtinių susirinkimas
Šį šeštadienį, vasario 4 d. 7 

vai. 30 min., Šv. Petro bažny
čios salėje šaukiamas So. Bos
tono ir apylinkės lietuvių trem
tinių susirinkimas. Tremtiniai 
kviečiami skaitlingai dalyvaut.

Tr. Ratelio Valdyba.

Jaukus pobūvis
Sekmadienį Lietuvių 

svetainėje LRKSA 94 kuopos 
surengta šauni vakarienė turė
jo kultūrinį pobūdį. Skaitlin
gai dalyvavusieji turėjo ne tik 
turtingą lietuviškų valgių sta
lą, bet ir malonų koncertą. 
Dainavo baritonas V. Bakūnas,

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

Tarytum neberandama dariu* 
Ruošiamasi gyventojų 
surašymui 
Dideli sunkumai prieš akis
•

Įsisteigus Jungtinių Tautų 
Organizacijai 1945 m. birželio 
26 d. San Francisko i_____  . .
buvo sudaryta Jungtinių Tautų j ventojus Rusijoje reikėtų įves- 
Charta. Svarbiausiu jos ti dar vieną ‘užsiėmimo” gra-
straipsniu reikia laikyti trylik- ^4 pažymint, kad asmuo yra 
tąjį, kuriame šitaip rašoma: kalinys, kacetininkas, perkel- 
“Stiprinti tarptautinį bendra- tasis, vergas...
darbiavimą ūkio, pramonės,] Surašymui bus ir kitokių
kultūros, auklėjimo ir sveika-' sunkumų. Pav., 29 iš 50 vals- 
tingumo srityje ir padėti piga- tybių yra nustačiusios amžių 
lėti žmogaus teisėms ir pagrin- žymėti pagal gimimo datą, o 
dinėms laisvėms visiems be ra- kitos, tarpe jų 14-ka Europos 
sės, kalbos ir tikybos skirtu- valstybių, žmogaus amžių iš- 
mo”. (Mano pabr. Pr. Al.) reiškia apskritu metų skai- 

Deja, jeigu paklaustume, ar čium. Dėl šeimos padėties bus 
'bent dalis įgyvendinta, šio 13 taipogi keblu. Yra kraštų, kur 
str. “B” posk.?, tai su apgai- į vedybas žiūrima laisvai. Mek

sikoj ir Nikaraguvoj pripažįs
tamas “laisvas ryšys”. Pana
moj ir Peru leidžiamas “pu
siau galiojantis susitarimas. E- 
gipte galima turėti daug žmo
nų. Trylika valstybių laisvai 
pripažįsta skyrimas. Keturioli
ka neduoda išsiskirti be labai 
rimto pagrindo.

Kalbų grafa taip pat nebus 
lengva. Pav., Austrijoj 1945 
m. gyventojų surašyme buvo 
nurodyta žymėti kalbą, kuria 
asmuo nuolat šneka ir mąsto, 

v ziuuuių. .JTO Komisija yra tos nuomo-
Sudarytoji komisija yra jaujnės, kad būtų atžymėta ta 

parengusi formuliarus. Į sąra- kalba, kuria asmuo kalbėjo 
šus įeisiančios tik tos žinios,1 vaikystėje.
kurios būtinai reikalingos susi
orientuoti pasaulio gyventojų! vyrauja įsitikinimas, jog žmo- 
masėje. Grafos yra maždaug na ir motina 
tokios: 1) gyvenamoji vieta,, užsiėmimo” 
2) amžius, 3) civilinė padėtis,' “prie šeimos’ 
4) išsimokslinimas ir 5) užsi- jos atlieka namų 
ėmimas.

Deja, šiam darbui jau iš'jų užsiėmimą žymėdami, 
anksto numatomi dideli sunku- mų ūkio vedimas*.

gražiai išlygintus lestavimu turėtume pasakyti, 
pradžia jų užsimojimų. Jie turį balsus. Ypatingai gražiai skam-jkad, toli gražu, ne! Ypatingai 
dar daugiau staigmenų ranko-j^ tyliosiog (piano) 
vėje. IF ' ----

Atrodo, neapsiriksiu pašte- fca deja., neleido pilnai įspū-; ko jomis mindomos...
•

Gi JTO, lyg neberasdama ki
tokio darbo, šiais metais ren
giasi pravesti visuotinį gyven
tojų surašymą visose valsty
bėse, kurios priklauso Jungti
nių Tautų Organizacijai. Tų 
valstybių, yra net 50. Surašy
mas turėtų paliesti 2,200,000,- 
000 žmonių.

bAdlIl’ j ILČIŲ, LU11 gI<U.U, IJC _ _

vietos, į Sovietų Sąjungoje žmogaus 
Labai nedėkinga salės akusti- j teisės ir pagrindinės laisvės

bėjęs, kad Eostone bene jau dįngai suskambėti galingosioms 
bus išsipildęs kaikurių mūsų (forte) dalims.
nuo seniau čia gyvenančių vi-j
suomenininkų troškimas, kad Dėmesio verta yra taip pat 
naujai į Jungtines Amerikos choro disciplina pasekant ma- 
Valstybes atvykę lietuviai at-!Žiaus*us dirigento mostus, sie- 
liktų čia vaidmenį 1 
transfuzijos, kad įkvėptų nau
ju jėgų, sustiprintų ir atgai-

Lietuvių Radio
programos, 
pranešėju yra 
Kneižys, metinis
vyks sekmadienį, balandžio -
April 30 d. š. m. 3:30 valandą 
po pietų Jordan Hali, Boston, 
Mass. Prašome visų kitų or
ganizacijų ir pavienių asmenų; 
tą dieną nerengti kitų paren-i 
girnų, kad visi turėtų progos vintų čionykštį lietuviškąjį kul- 
dalyvauti šiame radio progra-' 
mos metiniame koncerte.

kraujo kiančio išpildyti dainuojamas 
' dainas griežtai vengiant bet 
kokių pigių efektų, bet už tai 
laikantis kiek įmanoma arčiau 
kompozitoriaus plunksnos duo
tų nurodymų ir dvasios. Cho
ristams tegalima palinkėti iri 

kad toliau nepavargti eiti pradėtu 
keliu ir sėkmingai skleisti tik- 

lietuviškųjų ben- muzikos kultūrą siekiant 
tolesnio tobulumo.

I Be bendro choro, atskirai
i vyrai, su

dainuodami tris dainas vyrų 
balsams.

Iš visų choro dainų įspūdin
giausiai ir nuotaikingiausiai 
praskambėjo Banaičio “Oi mo
tinėle”, Strolioe “Užaugo ber
želis”, Sasnausko “Užmigo že
mė” ir Šimkaus “Eežerėlis”.

tūrinį judėjimą, metams bė
gant apsilpusį, netekus dauge
lio veikliųjų senesniosios kar
tos darbuotojų. Atrodo, ]___
Bostonas bus viena iš tų ne
skaitlingų 1

LRKSA 94 kuopos 
susirinkimas

įvyks penktadienį, vasario 3
d., š. m., 7:30 vai. vakare,1 druomenių, kuri bus jau gavu- 
“Darbininko” patalpose, 366 si tokio naujo kraujo minima- 
W. Broadway, So. Boston’e. j linę dožą, reikalingą, kad krau- Pasirode d®1* choro

Į susirinkimą kviečiami visi jo transfuzija iš viso galėtų 
nariai, nes bus padarytas pra- pasirodyti efektyvi. (
nešimas įvykusio parengimo, ir j Sis koncertas buvo pirmas' 
taip gi gera proga užsimokėti j Jeronimo Kačinsko pernai va- 
apdraudos duokles. ®®rą perorganizuoto So. Bosto-

VaJdyba. no Šv. Petr& Parapijos choro 
i viešas pasirodymas. Nuo pat 
vasaros pradžios choras, nebo
damas pernykščių kaitrų ir jo
kių atostogų, atkakliai dirbo, 
susirinkdami praktikoms ne re
čiau kaip du kartu į savaitę, o 
ne retai ir po keletą kartų. To
kio atkaklaus ir pasišventusio 
darbo išdavų liudininkais pe
reitą sekmadienį buvo virš 900 
Patrick Gavin mokyklos salėje 
susirinkusių lietuvių.

Choras išpildė šalia keletos 
senesniųjų ir vietos publikai 
gerai žinomų lietuviškų origina
lių ir liaudies dainų, 

; kad išauštų” ir “/ 
ežero” (J. Žilevičiaus), ‘Užmi- sekmadienis, nesugebėjo jų a-’lietuviškai, 
go žemė” (C. 
“Šiltas gražus 
Gruodžio), dar 
dienos šviesą 
vių kompozitorių kūrinių, ku- ir švelniu *sopranu labai muzi- 
rie Bostone, o kiti ir iš viso kaliai padainavo visą eilę lie- 
Jung. Amerikos Valstybėse bu- tuvių kompozitorių dainų. Jai 
vo išpildomi pirmą kartą. To- teko gal daugiausiai iš visų 
kių buvo dvi: vienos iš pasku- programoj dalyvavusių nuken- 

' tinių Stasio Šimkaus sukurtų tėti nuo netinkamos tokiems 
dainų, “Žaliojoj lankelėj” ir parengimams 3alės,

—j j-     r--------- j palubėse  D_   r —  
Anoj pusėj daug gražiausių jos išpildymo' 40 asmenų pareiškė

• Danutė Staknytė, kuri sa
vo laiku laimėjo So. Bostono 
Liet. Piliečių Dr-jos klubo pre
miją už “Darbininke” skelbtą 
straipsnį “Ką davė Nepriklau
soma Lietuva Lietuviams”, 
prieš porą metų išvykusi stu
dijoms į Šveicariją bei Pary
ju. įgijo Sorbonos universitete 
prancūzų kalbos, filosofijos bei 
pedagogikos diplomą. Šiomis 
dienomis iš Washingtono ji ga
vo žinią, kad skiriama sekreto
re prie Amerikos Ekonominės 
Delegacijos Europai, Ženevoje, 
Šveicarijoj.

Šachmatininkų susirin
kimas

šeštadienį, vasario 4 d. 4 v. 
p.p., So Bostono lietuvių pa
rapijos salėje (po bažnyčia) 
šaukiamas šachmatininkų klu
bo narių susirinkimas. Susirin
kimas svarbus. Visus šachma
tininkus kviečiu dalyvauti.

K. Merkis, L. Š. Klubo p-kas

klubo

šeštadienį, vasario 4 d./
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

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

UTHUANIAN RADIO HOUR
366 W. Brosdway So. Boston 27, Mms.

TelephonaT: SOuth Boston 8-6608 art* NOrwood 7-1449

Be to, veik visame pasaulyje

skaitomos “be 
arba įrašoma: 
nežiūrint, kad 

ruošos dar
bus ir augina vaikus, kas nėra 
lengva. Tik Filipinai užskaito 

‘na- 
Pr. AL

Šventųjų Mėty Beturiu ekskursija
Keturi mėnesiai greitai pra

bėgo, kai Kunigų Vienybės sei
mas nutarė organizuoti Ameri
kos Lietuvių Tautinę Ekskur
siją į Europos šventoves bei 
Romą šventųjų metų jubilieji
nių atlaidų proga.

Daug buvo nuveikta tame 
laikotarpyje ir galima šiuo lai
ku pranešti, kad visos šios is-

pos 30 d. — sustos Bostone ir 
tą patį rytą skris į Lisboną, 
Portugaliją, kur nusileis anks
ti pirmadienio rytą. Aplanky
sime Fatimą. Po to traukiniu 
į Liurdą, kur apsistosime tris 
dienas. Iš ten į Prancūzijos Ri
vierą praleisti porą dienų, ir 
tada į Romą, kur išbusime iš
tisą savaitę: nuo rugp. 10 iki 
16 d. Per tą savaitę bus gali
ma daug ką pamatyti Romoje 
ir apylinkėje. Aplankysime ke
turias bazilikas įgyti visuoti
niams jubiliejiniams atlaidams. 
Numatoma audiencija pas Šv. 
Tėvą, Pop. Pijų XII, Katali
kų Bažnyčios aukščiausią va
dą, Kristaus vietininką.

I Praleidę tris savaites, pasi
rinkusieji trumpesnę kelionę, 
lėktuvu grįž iš Romos į Bos
toną - New Yorką. Šioji ke
lionė su visomis išlaidomis 
kainuos $990. Galima pratęsti 
šią kelionę vieną ar dvi savai
tes, — aplankant Šveicariją, 
Vokietiją, Kristaus Kančios 
vaidinimą Oberammergau, Te
resę Neūmanaitę, Paryžių, An
gliją, ir iš Airijos grįžtant į 
Bostoną - New Yorką lėktuvu. 
Ilgesnė kelionė, žinoma, dau
giau kainuos.

Reikia pabrėžti šios kelionės 
šventą tikslą: — įgyti visuoti
nių Šventųjų Metų jubiliejinių 
atlaidų, aplankyti Katalikų 
Bažnyčios centrą ir Šventą Tė
vą, dalyvauti pamaldose bei iš
kilmėse pasaulyje pagarsėju
siose šventovėse ir pasimelsti 
tose vietose, kur šventieji gy
veno, kentėjo ir mirė. Tai be
veik vienatinė žmogaus gyveni
me proga aplankyti šias vietrs 
Šventaisiais Metais.

Į visus su šia Amerikos Lie
tuvių Šventųjų Metų kelione 
susijusius klausimus, maloniai 

. atsakys Kunigų Vienybės įga- 
paduodame liotinis:

Kun. Jonas Bernatonis 
94 Bradford Street 

Lavrence, Mass.

Ta pačia proga Bostone teko 
pirmą kartą išgirsti dainuo
jant du atstovus jauniausios 
Nepriklausomos Lietuvos dai
nininkų kartos: Juzę Krištolai- 
tytę, dabar gyvenančią Wor- 
cester, Mass. ir Stasį Liepą, 
dabar dirbantį Amsterdam, N. 
Y. kartonažo fabrike. Jie abu
baigė dainavimo mokslą prieš torinės kelionės datos nustaty- 
pat prasidedant paskutiniąjam tos. Jo Ekscelencija Richard J. 
karui ir buvo pradėję labai į Cushing, D. D., Bostono Arki- 
sekmingas karjeras Vilniaus j vyskupas, pilnai užgyrė kelio-

kaip “Oi operoj. Deja, tremtis jų kelią, nės tvarką. Laukiame iš spaus- 
Anoj ' pusėj sutrukdė, tačiau, kaip įrodė šis tuvės brošiūrėlių — vienos bus 

, o antros — anglų 
kalba, kuriose bus paduotos 
dienos, aplankymo vietos bei 
šventovės, pasirinkimas trum- j 
pesnės ar ilgesnės kelionės 
(trijų, keturių ar penkių savai
čių), ir kaip reikia užsiregis
truoti kelionei.

Visoms kolonijoms ir visiems 
laikraščiams bus pristatytos 
brošiūrėlės. Taip pat ir pavie- 

kurios niams asmenims bus siunčia- 
dingo ’ mos paštu. Iki šiam laikui jau 

_________, r_____ j norą va- 
niuansų. Publikai karštai plo-' žuoti su lietuviais maldininkais 
jant, solistė padainavo virs į Romą. Greitu laiku registra- 
programos dar dvi operų' ari-' ei jos vajus prasidės.
jas.

S. Liepas su savo skambiu

Sasnausko) ir 
rudenėlis’’ (J. 

visą eilę vėliau 
išvydusių lietu-

titraukti nuo pasišventimo pa
miltai dainai, nors ir sunkiau
siose sąlygose.

J. Krištolaitytė savo maloniu

Av* Mali* Valanda (“Ežerėlis”; jau tremtyje K. V. kampuose 
Sekmadienį, vasario 5 d., 5:30 

po pietų per WMEX radio sto
tį — 1510 kilocycles bus trans
liuojama apie austrų kilmės 
redemptoristų ordino vienuolį, gau”. 
tėvą šv. Clement Marie Hof- 
bauer, kuris skelbė misijas sa- 

tuo
ben-vo krašte ir Lenkijoje, 

daug prisidėdamas prie 
dro religinio atgimimo.

Banaičio sukurtos
Dunojėlio” 
bei paties 
stovykloje

ir 
choro 
parašyta

44

‘Oi motinėle”; 
vadovo

“Esi

rezultate

D.P.
Dan-

ir josavo
darbo, pa- baritono balsu patraukė publi- 

vienetas, ką spalvinga ir originalia dai-

Choras,
vadovo nenuilstamo 
sirodė kaip darnus -----------, —, _r------ .. -o------------- —
pasiekęs nežemo meniško lygio! nuojamų dalykų interpretaci- 

jtiek sąskambyje, tiek ir išraiš-'ja. Kiekviename lietuviškos 
koje. Tikrai ne dažnai tenka. liaudies dainos posmelyje jis 
girdėti ir senuose, daug dau- sugeba atrasti skirtingą ir tin- 

lei- giau patyrusiuose choro viene- karną atspalvį. Publikai pra- 
— -- 1 ~1 ' ----- . šant jo padainuotos tiek tech-
“Darbiniako” redakcija pra- niškai, tiek muzikaliai neleng- 

prisiųsti i vos Mozarto ir Rossini operų 
arijos, parodė jį esant pilnai 
priaugusį ir šiems dalykams ir 
susilaukė karštų publikos ka
tučių.

Abu solistus meiątriškai for- 
tepionu palydėjo viso koncerto 
vadovas, Jeronimas Kačinskas. 

Algis Šimkus.

TAUTIEČIAI,
turį skolų už Vokietijoje 
džiamą religinį žurnalą “Nau- 

1:15 v. po pietų įvyks j*®“ žmogus”, yra prašomi,
"---------- ■‘^skubiai atsiskaityti (20 cent'šo korespondencijas

už 1 egz.) ir skolą siųsti tik bent viena diena anksčiau, ne- 
šiuo adresu:

Mr. Vaclovas Dragūnas,
5710 W. 65th St.,

gu laikraštis išeina. Laikraštis 
spausdinamas pirmadieniais ir 

' ketvirtadieniais.
Chicago 38, IU.---------------------

“Naujojo žmogaus” | Skaitykite ir platinkite kata- 
leidėjas ir administracija Ūkišką spaudą — laikraštį 

Vokietijoje. | “Darbininką"!

j
i

Šio pranešimo tikslas paim- 
formuoti visuomenę apie eks
kursijos dabartinį stovį.

Dr. Thaddeus Raczynski, bu
vęs Lenkijos vicekonsulas Bos
tone, ir ilgus metus tvarkęs 
keliones į Europą, jo kompani
jos ir asmeniškoje priežiūroje, 
mūsų maldininkai padarys is
torinę kelionę, šiš' keliautojų 
vadas taip pat tvarko ir Ame
rikos Švento Vardo Draugijų 
Šventų Metų ekskursiją. Šio
mis dienomis Dr. Raczynski iš
skrido į Romą ir Europos šven
toves parinkti viešbučius nak
vynėms.

Visų dėmesiui 
trumpai kelionės kai kuriuos 
svarbesnius punktus. Lėktuvas 
išskris iš New York sekm. lie-.




