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turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Į Vyskupas Ketteteria.
-------------------------- ------------------------------------------------------

VOL. XXXV. No. 14.

♦!

BCSTO" FUULiV ,
C . IE F 0 F B 0 0 K SELECTIjH D T 
REFEREKCE DIVISION
COFLEY SQ BOSTON MASS 16

v

DARBININKAS
vAAAAr♦------------------- ---------------------1

DARBININKAS
IJthiianian Seml-Weeklji 

Neunpaper
PubliHhed e vary 

TUESDAY and FRIDAY
366 Broadway, 8. Boston 27, Maaa

♦---------------------------------------- «

Redakcijai Tel. SO 8*6608

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS,
skaitytas bažnyčioje sekmadienį, vasario 19, 

ir primintinas sekmadienį, vasario 26 d.

Mylimieji Kristuje:
Kasmet pirmąjį Gavėnios sekmadienį, įvyksta 

Vyskupijos eilinė rinkliava šv. Tėvui ir jo visokerio
piems labdaringiems viso pasaulio reikalams parem
ti. Mūsų šiai rinkliavai duosnumas yra plačiai pagar
sėjęs. Mūsų dvasiškija ir pasauliečiai pilnai supranta 
ypatingus Kristaus Vietininko reikalus ir skubiai, 
mielai ir ištikimai išpildo paraginimą juos paremti. 
Aš žinau, kad r šiometinis šv. Petro skatikėlis bus la
bai gausus, ypač atsižvelgiant į didingus šv. Metų rei
kalus.

Man nebereikia pabrėžti daugybę įvairiausių pa
saulinių klausimų ir uždavinių, kurie pastoviai var
gina šv. Tėvą šiais sunkiais laikais. Per dienas ir nak
tis radio ir laikraščiai skelbia, kaip šv. Tėvo ir reli
gijos priešai iš paskutiniųjų stengiasi sutrukdyti ir 
paneigti šv. Tėvo, kartu ir Kristaus darbuotę. Dabar 
daugiau kaip kada nors šv. Tėvas yra reikalingas 
maldų ir pašalpos iš rankų tų, kurie dar tebegali pa
reikšti jam savo ištikimybę. Milijonai žmonių, kurie 
labai nuoširdžiai norėtų šv. Tėvą sušelpti, nebegali to 
padaryti, nes juos varžo nedori įstatymai priešingi 
asmeninei ir religinei žmonių laisvei. Už tai mes. ku
rie tebeturime laimės laisvai savo tikėjimą išpažinti, 
pasinaudokime savo laisve šv. Tėvui meilę parodyt. 
Savo duosnumu stiprinkime šv. Tėvo ranką, kad ji^ 
galėtų sušelpti tuos, kurie nė jo, nė savęs šelpti ne
gali.

Telaimina Dievas tuos, kurie nuoširdžiai parems 
šv. Metų Popiežiaus rinkliavą.

Jūsų ištikimas Kristuje, 
t RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.
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Komunistai turės registruotis
VVashington, D. C. — 

Jung. Valstybių Senate 
yra baigiamas ruošti į- 
statymas, kuris privers
tų registruotis visus ko
munistus, turinčius par
tijos korteles.

Senatorius Mundt iš 
North Dakotos pareiškė 
spaudos atstovams, kad 
FBI viršininkas J. Edgar 
Hoover užgyręs tą bilių 
ir pareiškęs, kad tai yra 
vienas būdas iškrapštyti 
komunistus iš pogrin
džio. Hoover yra apskai
čiavęs, kad šiame krašte 
yra 54,000 komunistų 
partijos narių.

Mundt sakė, kad FBI

yra pasiruošęs, pavojui 
kilus, “išardyti komuniz
mo nervų centrus” Jung. 
Valstybėse. Komunistai 
yra sekami ir pavojin
gieji gali būti areštuoti 
24 valandų laikotarpyj.

Chiang teisto Staliną 
kaip karo kriminalista

Taipel, Formosa—Gen. 
Chiang Kai-šek pareiškė, 
kad nacionalistai pradės 
smarkią ofensyvą ir at
siims 
moję 
savo 
nistų
Tze-tung ir Staliną kaipo 
karo kriminalistus.

kiniečių žemę arti- 
ateityje. Atsiėmę 

kraštą teis komu- 
pirmininką, Mao-

PRIEŠ JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ 
KONSTITUCIJĄ

Lenkijos komunistai areštavo
I IX t ~t •
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Warfavi —Tlgniblel ganytojišką laišką, ku 
Varšuvos komunistinis 
rėžimas areštavo tik eili
nius katalikų Bažnyčios 
kunigus, keldamas jiems 
pramanytas bylas. Da
bar pirmą kartą pokari
nės Lenkijos istorijoje 
areštavo Pamario vysku
pą Kazimierą Kovalskį, 
kuris laikomas naminia
me arešte, kol vedamas 
prieš jį tardymas.

Jis yra kaltinamas var
tojęs įvairius grasinimus 
prieš “patriotiškus” (at
skalūnus) kunigus, ku
rie paskutinėms savai
tėmis užmezga bendra
darbiavimo ryšius su ko
munistiniu rėžimu ir jį 
remia kovoje su vysku
pais sąryšyje su perėmi
mu valstybinėn kontro
lėn katalikų labdaros or
ganizacijos “Caritas”.

Kai kurie vakarų di
plomatai aiškina, kad šis 
Varšuvos vyriausybės 
žygis išplaukia iš jos už
imamos pozicijos Katali
kų Bažnyčios atžvilgiu.

Lenkijos vyskupai nu
jausdami pavojų Kat. 
Bažnyčios vieningumui, 
išleido savo kunigams

riuo primena, kad jie ne
gali bendradarbiauti su 
komunizmu ir remti, pa
tekusią komunistinio rė
žimo kontrolėn, katalikų 
labdaros organiza c i j ą 
“Caritas”.
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Jugoslavija j uždarė 
motery vienuolynus 

Chicago Daily News 
korespondentas praneša, 
kad Jugosalvijos dikta
torius Tito per pastaruo
sius šešius mėnesius už
darė visus katalikių mo
terų vienuolynus Bosnia, 
Herzegovina ir Slovani- 
jos provincijose.

Vienuolės turėjo ap
leisti vienuolynus ir vyk
ti į namus. Vienuolynai 
buvo nacionalizuoti.

Po kelių dienų jas pra
dėjo lankyti policija, tik
rindama darbo dokumen
tus. Kadangi jos jų ne
turėjo, tai areštavo ir 
pasiuntė darbams į “dar
bo legijonus” ir pristatė 
dirbti prie geležinkelių ir 
kelių taisymo darbų.

Po kiek laiko tose pa
čiose provincijose iš visų 
ligoninių ir kitų įstaigų 
buvo pašalintos visos 
vienuolės, nors jos dirbo 
be atlyginimo.

JAV priešinius kiro stario
fMlMUMIIHIUI

VVashington, D. C. — sąjungoms. Balan d ž i o 
John L. Lewis, anglia- mėnesį Glazgove įvyks 
kasių unijos prezidentas, pirmas steigiamasis šios 

kreiptai * *
jančius angliakasius i 
ragino juos grįžti dar
ban. Tačiau streikuojan
tieji pasakė: “Nėra su
tarties, nėra ir darbo.” 
Kaip žinoma, vyriausybė 
yra gavus teismo spren
dimą prieš uniją. Ji nesi
skubino taikinti prievar
tos priemones, laukdama 
susitarimo. Derybos yra 
vedamos, bet maža vil
ties, kad susitars. Dėlto 
yra jau pasiruošta tai
kinti unijai teismo nuta
rimą.

Anglijos katalikai darbi- 
ninkai stipriau 

susiglaudžia
Londonas. — Anglijos 

katalikų darbininkų są
junga nutarė .persiorga
nizuoti į katalikų profe
sinę sąjungą. Katalikų 
darbininkų sąjunga Ang
lijoj šiuo metu turi 35.- 
000 narių, kurie priklau
so įvairioms profesinėms

ir jungos suvažiavimas, ja
me dalyvaus visų vysku
pijų atstovai. Pirmoje ei
lėje bus užmegsti ryšiai 
su kitų kraštų katalikų 
profesinėms sąjungoms 
Europoje ir Amerikoje. 
Tikslas — pagal katali
kiškus principus spręsti 
su darbu surištus klausi
mus.

Britų balsavimus nulerr.s 
nepriklausomieji

Londonas — Kaip ži
noma, ketvirtadienį, va
sario 23 d., Anglijoj, į- 
vyks rinkimai. Darbo 
partija turi apie 11 mili
jonų balsuotojų. Sakoma, 
kad tiek pat ’turt ir --
servatyvių partija. Libe
ralai turį apie 4 milijo
nus. Yra dar viena “par
tija”, kuri turi taip pat 
4 milijonus balsuotojų. 
Žinovai sako, kad pasta
roji “partija” nulems 
balsavimus. Vadin a m i 
nepriklausomieji keičia 
savo lojalumą partijai 
kiekvienuose rinkimuose.

VVashington, D. C. — 
Generalis advokatas Phi- 
lip B. Perlman kreipėsi į 
J. V. Aukščiausįjį Teis
mą, kad uždraustų kai 
kurių valstijų pabrėžia
mus mokyklose skirtu
mus tarp negrų ir baltų
jų. Mat, šiuo metu aukš-. 
čiausiame teisme yral

dviejų negrų studentų 
byla, kuri bus svarsto
ma kitą mėnesį. Negrai 
studentai skund ž i a s i, 
kad jie buvo žeminami 
ir niekinami dėl jų rasės. 
Adv. Perlman pareiškė, 
kad rasinė diskriminaci
ja yra priešinga Jung. 
Valstybių konstitucijai.

UŽMUŠTA 29, SUŽEISTA 129 
TRAUKINIŲ KATASTROFOJE 

’ Centre, N. jt. gąi Sužeistųjų
— Praeitą penktadienį 
du Long Island keleivi
niai traukiniai susimušė 
Toje katastrofoje žuvo 
29 žmonių, sužeidė 129 
žmones. Sužeistuosius 
nuvežė j ligonines, kur 
gydytojai ir slaugės su
teikė pirmą pagelbą. Kai 
kurie yra labai pavojin-

tarpe yra ir vieno trau
kinio vadovas, Jacob 
Kiefer, 55 m. amžiaus, 
kuris yra kaltinamas i»ž 
neatsargumą. Jeigu teis
mas pripažintų jį kaltu, 
tai jis gali gauti iki 15 
metų kalėjimo ir $1,000 
piniginės bausmės.

Šūviais sužeidė 4 
angliakasius

Pittsburgh, Pa. — Prie 
neunijinės West Virginia 
kasyklos tarp unijistų ir 
neunijistų darbininkų į- 
vyko susikirtimas ir šū
viais 
žeidė, 
nijos 
įvyko
unijistų 
darbininkų, 
patys darbininkai 
taria kovodami dėl savo 
gerbūvio.

4 darbininkus su- 
Kitose Pennsylva- 
Kentucky vietose 
susikirtimai tarp 

ir neunijistų 
Gaila, kad 

nesu-

Naujas Airijos atstovas 
Prancūzijai

Dubliu — Vidaus rei
kalų dapartamentas pra
neša, kad valdžia pasky
rė Cornelius C. Cremin 
Airijos nepaprastu at
stovu ir ministerių Pran
cūzijai. Jis užima Sean 
Murphy vietą, kuris šio
mis dienomis buvo pa
skirtas Airijos ambasa
dorium Kanadai.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

CIO TARYBA IŠMETĖ TRIS 
KAIRIŲJŲ UNIJAS

ted Public Workers, ku- 
Abram

Washington, D. C.
CIO vykdomoji taryba iš- riai vadovauja 
metė tris kairiųjų unijas Flazer. 
už tai, kad jos laikėsi ko
munistų partijos politi
kos. Ketvirta unija laukia 
tokio pat likimo, kaip ir 
anos trys pirmosios.

CIO vadovybė 34 balsais

CIO vadovybė patyrė, 
kad komunistai ir jų pa
sekėjai tik kenkia darbi
ninkams. Pašalinus 
mingiau veikti.

kai-

Washington, D. C. —
Jung. Valstybių valdžia prieš 6 nubalsavo išbrauk- 
yra pasiruošus reikalauti, ti Mine, Mills ir Smelter 
kad Anglija ir Prancūzija Worekrs su 44,000 narių, 
atidėtų karo stovio panai- United Office ir Profes- 
kinimą su Vokietija, sional Workers su 13,000; 
Jung. Valstybės prisibijo, Food, Tobacco ir Agricul-

Nereikia vizos lankytis 
Portugalijoj

Lisbon, Portugalija -r- 
Portugalų valdžia, kad 
paskatinti turistus lan
kytis Portugalijoj, pa
naikino vizas pravažiuo
jantiems keleiviams.

Valdžia sako, kad už 
$1.40 mokestį lankytojas 
gali būti nuo 4 iki 
dienų.

Bates išrinktas 
Kongresmanu

Salėm, Mass. — Vasario 
14 d. šešto kongresinio 
distrikto piliečiai išrinko 
VVilliam H. Bates, Laivy-

★ Roma — Italijos vyriausybė Šv. Metų proga do
vanojo bausmes ir išleido iš kalėjimų 13,000 kalinių. 
Italijos kalėjimuose dar paliko 53,000 kalinių.

— ★ Belgradas — Apie 20.000 darbininkų kasa 
Rumunijoje kanalą Dunojus - Juodoji jūra. Kana
las bus apie 45 mylių ilgumo ir jungs Dunojų su nau
jai statomu uostu prie Juodosios jūros. Planus, in
žinierius ir specialistus parūpina Sovietai. Darbo jė
gą teikia daugiausia priverstino darbo vergai, A- 
rad’o srities ūkininkai, apšaukti “kulakais”.
★ Poznanė — Vieno Poznanės Muziejaus rūmų 

požemyje buvo atrastas, gerai skrynioje paslėptas ir 
jokiame inventoriaus sąraše nepažymėtas Matejkos 
paveikslas “Joanna D’Are“, kuris čia buvo paslėptas 
karui prasidedant 1939 m. ir iki šiolei nesurastas. 
Tai yra vienintelis išlikęs iš Matejkos paveikslų isto
rinėmis temomis — piešinys.
★ VVashington — Jungtinis 

Energijos Komitetas pradėjo 
svarstyti civilinio apsigynimo
užpuolimo atveju. Šio komiteto pirmininku yra se
natorius McMahon (Conn.).
★ Jeruzalė — Prof. Albertas Einšteinas yra iš

rinktas Žydų Universiteto ir VVeizmano vardo Insti
tuto jungtinio direktoriato pirmininku.
★ Koelnas — M. Goldschmidt, žydų bendruomenės 

pirmininkas Koelne, Vokietijoje, praneša, kad da
bartinė ten žydų padėtis primena 1931-32 metų prieš 
Hitlerio atėjimą padėtį: pasikėsinimai prieš žydų su
sirinkimus, išniekinimai kapų, ne tik žydų, bet ir 
apskritai krikščionių, žydams užkertamas kelias į 
profesūrą universitetuose.
★ Vokietijoje šiuo metu yra 2 milijonai žmonių be 

darbo, 7 milijonai be pastogės ir šimtai tūkstančių 
tebėra Rusijos nelaisvėje.
★ Anglijos katalikai, 23 arkivyskupai bei vysku

pai ir 8 tūkstančiai žmonių, buvo susirinkę į “Albert 
Hali” išreikšti protestui prieš vyriausybės užmačias

■ neduoti katalikų mokykloms finansinės paramos, 
kurią gauna visos kitos mokyklos.

Kongreso Atominės 
uždarame 
galimybes atominio

posėdyje

10

Ekspifozijaj žuvo
8 darbininkai

Midland, Mich. — Pra
eitos savaitės pabaigoje no leitenantą, kongresma- 
Dow chemikalų dirbtuvė- nu.

kad karo stovį panaiki- turai Workers su 22,590 je kilo ekspliozija. Eks-
nus, gali kilti daug nesu- narių nubalsavo išbraukti pliozija suardė dirbtuvę, savo tėvo vietą, kuris pra-

Gen. Marshall, dabartinis sipratimų ir okupacinei 34 prieš 4 balsais. užmušė 8 darbininkus ir eitą apkričio mėn. užsi-
Amerikos Raudonojo Kry- valdžiai gali sudaryti Taryba svarsto pasiūly- sužeidė 26, iš kurių 10 pa- mušė lėktuvo katastrofo-
žiaus preridentas. daug sunkumų. mą išbraukti iš CIO Uni- vojingai. je. Bates yra katalikas.

VVilliam H. Bates užima
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Edv. Karnėnas

Kai tauta pati vaidosi
Seniau Didžioji Lietu- Maskvos, Berlyno ar Var

vos Kunigaikštija sudarė šuvos, kaip tvarkyti savo 
didelę Europos valstybę žemės ūkį, pramonę, pre- 
nuo Baltijos iki Juodųjų kybą, švietimą, mokslą ir 
jūrų ir ilgą laiką gynė visą kitą. Dėl to Lietuva 
Vakarų Europą nuo mon- buvo padariusi tokių re- 
golų, o Rytų Europą nuo formų, kurių joks oku- 
gernaacų. Nepriklausoma pantas nebūtų leidęs dary- 
Lietuva, dar neapėmusi ti. Žemės reforma davė 
visas etnografines žemes, daugeliui darbininkų že- 

' nebuvo taip pat mažiau* mes. Iš žemės ūkio kraš- 
sia valstybė Europoje, to Lietuva persitvarkė į 
Teritorija už ją buvo ma- gyvulių ūkio valstybę. Už- 
žesnės: Belgija, Danija, sienio prekyba iš privačių 
Estija, Olandija, Šveicari- rankų (daugiausia žydų) 
ja, Albanija ir kitos. Gy- perėjo galingoms koope- 
ventojų mažiau turėjo: racinėms sąjungoms, kaip 
Estija, Latvija, Airija, Lietūkis, Maistas, Pieno-
Norvegiją, Islandija ir ki- eentras ir kitos bendrovės 
tos. su savo didelėmis įmone-

Bet ne teritorijos plotu uūs.
ir ne gyventojų skaičium Ko gali pasiekti laisva 
valstybė vertinama. Per tauta, rodo netik ūkiški 
22-jus metus Neprikišu- laimėjimai, bet ir kultų- 
soma Lietuva įrodė, kad rįški. Lietuvoje buvo įves- 
ji yra pažangi, kultūringa privalomas pradžios 
ir ekonomiškai tvirta mokslas, kuris panaikino 
valstybė. Visos trys Bal- analfabetumą. Gimpazi- 
tijos valstybės (Lietuva, jų įr amatų mokyklų pla- 
Latvija ir Estija) įrodziu- tus tinklas ruošė jaunimą 
sios, kad jos ne ‘peryklai- aukštajam mokslui. Insti- 
dą” iškilo ir pasidarė, net tūtai ir universitetai buvo 
pavydo abjektaįs didie- pasiekę senų kraštų 
siems kaimynams, kurie mokslo lygį. Tai patvirti- 
tik laukė progos jas už- na mūsų aukštojo mokslo 
grobti. Kad jos karo lau- žmonės tremtinių tarpe, 
ke savęs neapgynė, tai ne- 
įrodymas, jog jos negali To viso buvo pasiekta 
egzistuoti. Ne tokios ga- tik per trumpą nepriklau- 
lybės griūna didesnei jė- somybės laikotarpį. Gali- 
gai spaudžiant. ma įsivaizduoti, kokia

Prof. Dr. Kazys Pakš- “Mažoji Amerika” Lietu- 
tas Amerikos Lietuvių va būtų buvusi Europoje, 
Kongrese teisingai sakė, jeigu ji būtų ir toliau ne- 
kad per 20 metų trijų mi- priklausoma buvusi. Pik- 
lijonų lietuvių tauta pa- tieji kaimynai pavydėjo 
siekė 15 milijonų tautos mums gražaus gyvenimo, 
laimėjimų. Lietuviai gali o jiems padėjo 2-jo pasau- 
tuo didžiuotis. Nors šian- imio karo laimėtojai su 
dien Lietuva gyvena tra- Mr. W. Churchill ir Mr. D. 
giškiaųsį laUu4asi. Raaeeveh. priešakyje...
jos laimėjimai kultūrinė-

šiandien niekam pikto 
nedariusi lietuvių tauta 
blaškoma, tremiama, žu
doma, o emigracijoje gy
venantieji lietuviai nega
li Lietuvon laiškų rašyti, 
telegramas siųsti, su Lie
tuva telefonu kalbėti, lai
vais ir geležinkeliais į 
svečius nuvažiuoti, kaip 
tą daro: airiai, švedai, 
graikai, italai ir kiti. Iš 
puslaukinių ir laukinių 
tautų nąujps nepriklauso
mos valstybės kuriamos, 
o sena ir kultūringa lietu
vių tauta žudoma.

Vienuoliktas įsakymas
Mokytoja klausinėjo vaikus, 

kiek jie atsimena dešimtį Die
vo įsakymų.
— Na, Petriuk, jei tu pa

trauktum katę už uodegos, ar 
būtų nuodėmė?
— Būtų!
— O prieš kurį Dievo įsaky-

kontenaųb-

Iš tremtinių gyvenimo

je ir ekonominėje srityse 
turės lemiančios įtakos ir 
Nepriklausomybę atkū
rus.

Nepriklausoma lietuvių 
tauta neprivalėjo klausti

— Sovietų akcija prieš 
DP paskutiniu metų vėl 
sustiprinta. Jų spaudžia
mas IRO centras Vokieti
joje (Bad Kissingene) į- 
spėjo DP laikraščius ne
rašyti prieš sovietus. So
vietai reikalauja IRO ne
galinčius emigruoti palie
gėlius, nepagydomuosius, 
senelius atiduoti jiems. 
Tremtinių globos ir šal
pos organizacijos pakėlė 
dėl to protestą. Pastebėta 
taip pat, kad sovietų a- 
gentai sustiprino skundi
mą emigruojančiųjų, kad 
tuo būdu trukdytų DP į- 
kurdinimą. Austrijoje su
imta grupė sovietų agen
tų, kurių uždavinys buvo 
grobt tremtinius ir ga
benti į sovietų zoną. So
vietai stengiasi pasidary
ti spragą vakariečių nusi
statyme neišduoti DP. To
dėl jie pradžioj nori tik 
psichinių ligonių. Spragą 
noriara tcUifiM iaU. rfŪlcZr 
lautų ir sveikųjų; Žinoma, 
tuos ligonius bolševikai 
demonstruotų kaip vaka
riečių elgesio aukas, nors

faktiškai tai kaip tiktai 
bolševikinio teroro aukos 
yra.
■■ Buvę DP gteteja P*- 

sMikitsius. Iš JV, iš Kana
dos paskirai ir kolekty
viai siunčiami siuntiniai 
pasitikusiems Vokietijo
je. Ypač gausi parama 
buvo Kalėdų šventėms. 
Tai gražus tautinio soli
darumo ženklas. Tiesa, 
paskutiniu metu siųsti 
maisto produktus į Vokie
tiją gal neapsimoka, nes 
už tuos pačius pinigus čia 
gal trigubai tiek galima 
būt įgyti.
— Kiek Hks DP Vokieti

joje. IRO apskaitymu po 
1950 m. birželio 30 d., kai 
baigsis IRO globa, ameri
kiečių zonoj liks įjungti į 
vokiečių ūkį 5.617, kurių 
1383 katalikai, 652 grai
kų apeigų, 1286 stačiati
kiai, 1576 protestantai, 
568 izrarifttoū, to- 152 kitu 
tikybų. Tautybėmis jie 
skirstysią — 41% ukrai
niečių, 35% pabaltiečių, 
19% lenkų, 5% žydų.

KRIKŠČIONIŲ DARBININKŲ 
SĄJŪDIS PLINTA

Pirmasis nepriklauso
mos Indijos respublikos 
prezidentas Ra j e n d r a 
Prasad, 65 m., buvęs apie 
keturius kartus britų ka
lintas už priešbritišką 
veiklą.

mą?
Petriukas truktelėjo pečiais, 

o paskui mikčiodamas sako.
— Neatsimenu prieš kurį, bet 

bus tikrai prieš tą. kur pasa
kyta: “Ką Dievas sujungė, 
žmogus tegu neskiria’.’-

Vatikanas. Vatikano 
dienraštis L’Osservatore 
Romano” vasario 3 d. 
duoda plačią apžvalgą 
žosistų organiza c i j o s 
(prancūzų krikščio n i ų 
darbininkų). Šį darbinin
kų sąjunga ne tik yra 
plačiai paplitusi ir išplė
tusi savo veiklą Vakarų 
Europoje, bet stipriai 
leidžia šaknis Anglijoj, 
Brazilijoj ir Pietų Ame
rikoj taipgi ir Jungtinė
se Amerikos valstybėse. 
Kai šiandien komunistai 
su visu brutalumu ver
žiasi su tuščiais paža
dais į darbininkiją, ir 
net katalikus, tai žosistų 
organizacija, siekdama 
katalikiškų principų įgy

vendinimo Ir ekonominės 
gerovės, stiprina visą vi
suomenę. Žosistai kovoja 
už realų ir taikų darbi
ninkijos padėties pageri
nimą. Jie yra jau pasie
kę nemažų laimėjimų ir 
turi didelį pasisekimą 
darbininkijos tarpe.

Naaja tatoji
a » • > r

Sausio mėn. 5 d. šv. 
Petro bazilikoj. Romoj, 
buvo kanonizacijos iškil
mės Marijos Desolata 
Torres Acosta. Naujai 
paskelbta Šventoji gimė 
1268 m. gruodžio 2 d. 
Madride, Ispanijoj. Tuo 
metu Madrido priemies
čiuose buvo daug var
guomenės ir ligonių be 
gtotos. Viename tų var
gingųjų priemiesty 
(Chamberi), vietos kle
bone paskatinta. Švento
ji teturėdama 22 metus, 
ėmėsi organizuoti varg
šų globą. Po keliatės me
tų ji įsteigia vienuolyną- 
kongregaeiją, pavadintą 
‘‘Ligonis slaugančių Ma
rijos tarnaičių seserys”. 
Vienuolynas greitai augo 
apimdamas ne tik Mad
rido priemiesčius, bet ir 
kitus Ispanijos miestus 
bei Pietų Ameriką, šian
dien tos seserys daugely
je kraštų atlieka krikš
čioniškosios artimo mei
lės darbus. Marija mirė 
1887 metais. Be šių kil
nių artimo meilės darbų 
Šventoji pasižymėjo kil
niomis krikščioniškomis 
dorybėmis. Jos švento 
gyvenimo pavyzdys liko 
neužmirštamas, kur tik 
ji buvo pažįstama. Jos 
kanonizacija paremta ei
le stebuklų. Kanonizaci
jos proga iš Ispanijos 
gausiai buvo atvykę 
maldininkų.

Npiežta apie katalikų 
spaudą

Roma. — šv. Tėvas In
donezijos katalikų spau
dos agentūrai pasiuntė 
paramos ir laišką, kuria
me nubrėžia didekk reildb 
mę tikslios katalikų in
formacijos. Katalikams 
priešinga spauda dažnai 
iškreipia faktus ar jų 
reikšmę sumažina, tuo 
klaidindama ir kenkda
ma bendram katalikų 
darbui, kuris šiuo metu 
itin svarbus kovoje už 
tiesą ir laisvę.

New York — Suskal
dant uranijų gaunama ši
limos tris milijonus kar
tų daugiau, negu sudegi
nus tokio pat. svorio ang
lių kiekį. Suskaldant 1000 
tonų uranijaus 238 plu- 
ton, gautume tiek šilimi- 
nės energijos, kiek jos 
duotų metinė viso pasau
lio gamyba.

Ženeva. Šveicarija — 
Raudonasis Kryžius ko
vo mėnesio 9-10 d. kvie
čia Čekoslovakijos, Bul
garijos, Jugosla vijos, 
Rumunijos ir Vengrijos 
raudonojo Kryžiaus at
stovus pasitarti dėl grą
žinimo 28 tūkstančių pa
grobtų Graikijos vaikų, 
kurie šiuo metu yra so
vietinėse Europos vals
tybėse. Nežiūrint iki šiol 
Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus pastangų, ne 
vienas vaikas dar nėra 
sugrąžintas jų tėvams.

Katalikai Kinijoj
VOKIEČIŲ VYSKUPAI RŪPI

NASI DARBININKAIS

Naujosios Anglijos Apskr. Lietuvių 
Katalikų Metinis Seimelis

sklypus apstatyti na
mais, skirtais darbinin
kams.

m coMMONvmn v MtssHKEns
BY HŠ EKCBIENCY 

PAIIL A DEVER 
GOVBNtt

A PROCLAMATION
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VVREREAS, the RepąbBe of Ltthuuiia, a peace-loving and 

progressive nation notwithst*nding its loyalty to inter- 
nationai troatiaz and agrn—natn, f«M vietim to anprovoked 
aggraudon and military ūtvaaioa of bar aejghbaes and is 
štili under foreign occupation and tyranny vhich the 
people have resisted and are štili resiating; and "

WHEREAS. the independenee of the Repuhiic of Lithuama has 
long been and is štili recogniaed by tbe Umted Statės and 
many other nations tbrooghout the world vhich has 
eonsdentiousiy proclaimed their allegiance to principles 
of liberty and the right of self-determination; and

WHEREAS, a permanent peaee can only be secured ttlrough 
a mpiual respect and consideration of the basic prmciples 
of justice and right as they affect all nations, large and 
small; and

WHEREAS, the 16th day of Febnury, 1959, is the Thirty- 
secoad Anniveraary of the estaNishment of the indepen- 
deace of the Republic of Lithuania,

NOW, THEREFORE, I Pau] A. Dever, Governor of the Com- 
monwealth of Massachusetts, do hereby proclaim the 16th 
day of February, 1950, to be

REPUBIJC OF UIMLANIA BAY
t

and commend the observance of the occasion to all citizens.
GIVEN at the Ezecutive Chamber in 
Boston this ninth day of February in 
the year of our Lord one thousand 
nine hundred and fifty, and of the 
Independence of the United Statės of 
America, the one hundred and seven- 
ty - fourth.

By His Excellency the Governor,
PALL A. DEVER 

EDVVARD J. CBONIN
Secretary of the Commonwealth

GOD SAVE THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS

NAUJAS PASKYRIMAS 
ROMOJE

Vatikanas. — Sv. Tė
vas vieton mirusio arki
vyskupo Rusino paskyrė 
Aąuilos arkivy s k u p ą 
Carlo Cafalonieri semi
narijų ir katalikiškųjų 
universitetų kongrega
cijos sekretorium. Šios 
kongregacijos žinioje y- 
ra visos kunigų semina
rijos ir katalikų univer
sitetai. Sekretoriaus pa
reigos yra itin svarbios, 
kaip didžiulės įstaigos,

kurią mes pavadintume 
Bažnyčios švietimo mi
nisterija. Jos rūpesčiu į- 
vairiuose kraštuose ati
daromi nauji katalikų u- 
niversitetai ir kunigų se
minarijos. Kongregacijos 
prefektu yra kard. Piz- 
zardo, labai nuoširdus 
lietuviams, kuris per va
sario 16 dieną jau kelin
ti metai Romos lietu
viams atlaiko pamaldas 
ir pasako pamokslą.

Š. m. vasario 22 d. South Bostone, Šv. Petro lie
tuvių parapijos svetainėje, įvyksta Naujos Anglijos 
A.L,R. Kat. Federacijos Seimelis. Iš ryto 9 vai. Šv. 
Petro bažnyčioje šv. Mišios ir pritaikintas pamokslas. 
Po pamaldų pusryčiai. Posėdžiai prasidės 11 vai.

Federacijos skyriai ir katalikiškos organizacijos, 
raginami prisiųsti skaitlingas delegacijas. Taip pat 
kviečiame mūsų katal. inteligentiją ir atvykusius iš 
anapus Atlanto brolius ir seses.

Dvatuos Vadas Kun. J. Vaitekūnas 
Pirm. A. Daukantą* 

bekr. B. Jakutis

Inąolstat, Vokietija. — 
Eicbstaett’o vysk. Schoe- 
ffer Ingolstatc pašventi
no pamatus grupės na
mų, statomų darbinin
kams. Namai yra stato
mi katalikų lėšomis ir 
pastangomis. Namai bus 
užbaigti ateinančią va
sarą. Tai jau antras pa- Jung. Valstybių ir Bulga- 
vyzdys vokiečių bažnyti- rijos santykiai taip pablo- 
nės vyriausybės, kuri gėjo, kad Jung. Valstybių 
konkrečiai rūpinasi atstovybės personalas yra 
spręsti sunkią ekonomi- pasiruošęs apleisti Bulga- 
nę, ypač butų problemą, rijos sostinę. 
Kiek anksčiau Kolno

NUtrgMB SMtyUB 
su Upriji

Belgradas, Jugoslavija 
Praneša, kad tarp

Komunistam laimint Ki
niją i jų rankas patenka 
likimas ir 3.250.000 Kini
jos katalikų. Komunistai, 
nesitenkindami Kinija, to
liau veršis į Vietnamą, 
Korėją, Rurmą, Siamą. 
Vietname yra 1.500.000 
krikščionių, Pietų Korė
joj — apie 150.000 katali
kų, Burmo bei Siame apie 
50,000.

•g------t------------------1

Gausiausias pasaulyje 
katalikų vienuolių orde- 
nas yra jėzuitų — 28.426 
nariai. Antroj vietoj eina 
pranciškonai su 24.614

Skaitykite ir ptartiakite kata- narių. Kitos vienuolijos 
kardinolas pavedė baž-'HkBką spaudą — laikraštįturi jau palyginti daug 
nyčiai prikl a u s u m u s'“barbinmką”.’ mažiau narių.

e
 Įsigykite

PamtnMinį

T. Kazimiero Kapucino 
Didelėmis Raidėmis 

Ttvas
MALDAKNYGĘ -

ATLAIDŲ ŠALTINIS
Tai tikrai įspūdinga, patraukli ir grali 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 rąąyti laišką, tik iš
kirpę apačioje pridėtą kuponą, įdėję į konvertą su money 
orderiu ar pinigais, pasiųskite “Dubininkui'’, 366 West 
Broadway, South Boston 27, Masa ir tuoju gausite mal
daknygę.

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

Šiuomį siunčiu $3.75 ir prašai prisiųsti Tėvo Kazimie
ro Kapucino paminklinę didelėmis ra įdėmiu maldaknygę — 
ATLAIDŲ ŠALTINIS.

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

Adresas ........................... ..............................-........ —

z
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

PubUshed Semi-Weekly ezcept holiday weeks, when tesued weekly. 
---------by---------

•AINY JOSEPH'* LITHUANIAN R. C. AMOCIATION OF LABOM 
<taUr»d M Mcond-clus matter Sept 12. 1915 at the poat office at Boston

Maaa. under the Act of March 3, 1870.
Kcceptance for malling atTpedal rate of poatage provUled for to Becuon 

UOS. Act of October 8. 1817 authoriaed on July 12. 1918.
8UB8CRIPTION KATES .PRENUMERATOS KAINA

Uomestlc yeariy____________*5.001 Amerikoje metama___________ SS.OU
Domeatic once per week yeariy *3.00; Vien* kart aavait*je metama _ *3.00 
Foreign yeariy______________*6.50 l Utaieny metama ...................  *5.50
Foreign once per week yeariy *3.501 Utaieny 1 kart aav-tij metama *3.50

DARBININKAS
166 West Broadway, South Boston Maaa

Telephone: Redakcijai — SO *-M0*; Administracijai — SO *2*30

Kaip jiedu pasidalys pasauli?
Rusų - Kiniečių komunistų 30 metų sutartis nu

gąsdino politikos vadus. Ir netik juos vienus. Ir eili
nis pilietis daro labai liūdnas išvadas. Ką gi, virš 
600 milijonų komunistų, neįskaitant jau Rusijos sa
telitų, tai tokia pasibaisėtina pajėga, kad prieš ją 
tenka nekomunistiniam pasauliui drebėti, ypač 
imant dėmesin faktą, kad prie tos, neva grynai eko
nominės sutarties, yra pridėtas slaptas puolimo ir 
apsigynimo dokumentas. Vadinasi, jei vienas sutar
ties dalyvis užpuls, arba bus užpultas, kitas eis jam 
pagalbon. Kadangi demokratija pirmoji nepuls, tai 
rusų - kiniečių sutartis numato tik puolimo karą. 
Čia komunistai mano pravesti nustatytą Lenino pla
ną: kad komunizmas ateis į Europą iš Azijos. Platūs 
buvo Hitlerio užsimojimai, bet komunistai daug to
liau siekia. Jei tie komunistų planai pavyktų, tai ci
vilizuotas pasaulis atsidurtų didesniam pavojuj, 
kaip prieš kelis šimtus metų totorių ir turkų puoli
mų laikais.

Tačiau toj sutarty yra spragų, kurių ar tik 
nebus didžiausia — Mandžūrijos paveldėjimas. Už 
tą kraštą daug kraujo pralieta: rusų - japonų, kinie
čių - japonų ir vėl rusų - japonų. Bokserių sukilime 
(1900 m.) pralieta ir rusų - kiniečių kraujo. Tegu ir 
nedaug, bet bokserių sukilimas yra, ar bent buvo, 
būdingas reiškinys kiniečių nusistatymo prieš “bal
tuosius velnius”, t. y. visus baltosios rasės žmones. 
Pažymėtina, kad su bokseriais, palaida banditų mi
nia, susidėjo kai kurie kiniečių armijos daliniai. 
Reiškia, ir oficijalinė Kinija norėjo “baltaisiais vel
niais” nusikratyti, tik suprato, kad prieš visą baltų
jų rasę nepajėgs atsilaikyti. Tad bokserių sukilimas 
tęaėaj tik keturję,jnępesius (nuo sausio iki baląn- 

' džio 1900 m.). Tačiau tai buvo lyg simbolis tautinio 
kiniečių sąjūdžio.

Po to įvykio, pusamžio laikotarpy daug kas pa
sikeitė. Kinijoj kilo daug naminių karų. Ji tapo res
publika. Dėl jos šiaurinės dalies, Mandžūrijos, daug 
kariauta tarp savųjų ir su svetimtaučiais, japonais, 
kurių rankose ji pabuvo kaip “konstitucinė valsty
bė” Manchukuo, faktinai kaip Japonijos provincija. 
Po karo Mandžūrija grįžo Kinijai, bet ten jau buvo 
įsitvirtinę rusų bolševikai, ir Mandžūrija faktinai ta
po Sovietų provincija.

Likimas taip sutvarkė, kad “baltieji velniai” ta
po “raudonais draugais”. Dabar jie ruošiasi vieni 
kitiems rankas mazgoti. Ar sutaps jų ideologijos? 
Jei dabar atrodo, kad sutampa, tai kaip ilgai? Rau
donieji vadai — abu azijatai — tariasi, kaip paverg
ti pasaulį. Bet abiejų galvose glūdi ta pati mintis: 
gerai, pasaulį pavergsim, bet kaip jį pasidalysim? 
Vienam Azija, kitam Europa? Bet kuriam teks Afri
ka, Amerika ir Australija? O gal abiejų smegenyse 
bręsta taip pat vienoda mintis: dalytis nebereiks, 
nes vienas jau bus likviduotas. Bet kuris? Tą klau
simą sprendžiu abudu savo naudai, nes ir Mao-Tse- 

.tung ne toks jau kvailas. K.

ŽMOGAUS LAISVES GYNĖJAS
Jurgio VaALngtono gimimo dieną minint

. Kiekviena tauta turi savo didvyrių, bet reta 
kurį tokį, kaip amerikiečiai Jurgį Vašingtoną 
(George Washington, 1732-1799), kurio gimimo die
na rytoj yra švenčiama. Jo garsas yra Apėjęs visą 
pasaulį ne mažiau, kaip ir kitų garsių vyrų — karo 
vadų, politikų, žymių valstybininkų ir tautų laisvin- 
tojų. Su pastaraisiais Jurgį Vašingtoną lyginti ge
riausia ir tinka, pavyzdžiui, kad ir su indų Gandhi. 
Vašingtonas ir Gandhi kovojo su^tuo pačiu britų im
perializmu, kovojo už laisvę slegiamų ir skriaudžia
mų žmonių. Skirtumas tik tas, kad Gandhi buvo vi
sai kitos tautos, o Vašingtonas priklausė tai pačiai 
anglo - saksų giminei. Vadinasi, jis sukilo prieš sa
vuosius, kad gintų taip pat savuosius. Jie čia, už ma
rių, buvo laikomi lyg kokiais pavergtais kolonistais. 
Kilus nepasitenkinimui, Vašingtonas įsijungė į jų 
eiles ir išėjo kovoti už skriaudžiamųjų teises.

Skriauda lieka skriauda, nepaisant, ar ji bus 
daroma savo ar svetimo žmogaus. Savojo esti dar 
skaudesnė. Lauki, kad tave suprastų, tikiesi geruo
ju susitarti, o susilauki tokio pat užsispyrimo ir 
smūgio, kaip ir iš priešo. Ir esi verčiamas tada ko
voti kaip su priešu.

Šio krašto gyventojai buvo priversti sukilti 
prieš tuos, kuriems dauguma priklausė savo krauju 
ir kalba. Įvyko skilimas, pagimdęs Jungtines Ame
rikos Valstybes. Vašingtonas buvo vienas iš pirmų
jų kūrėjų ir prezidentų. Tuo jis paliko savo vardą 
amžiams. Su jo vardu susijo jau legendos, kaip ir su 
kiekvieno karžygio vardu. Bet tuose pasakojimuose 
jis švytruoja ne tiek kalaviju, kiek, savo žmonišku
mu, charakterio tvirtumu ir tiesumu. Tokį jį pažįs
ta ir platusis pasaulis. S.

JAU SURANDAMAS IR 
ANTRASIS MINDSZENTY

Pranas I-emhertas Šventasis — RdUdOlOjO 
Kryžiaus steigėjas

Vasario mėnuo — Rau
donojo Kryžiaus vaiaus 
laikas. Pasaulis prisime
na Henri Dunant kaip 
Tarptautinio Raudono io 
Krvžiaus ikūrėia. Katali
kai su pasididžiavimu taip 
pat žiūri i viena iš didžiu
li! šventniu. kain i t’krs»ii 
R. Krvžiaus pirma t a kn. 
Juo tikrai cralima laikvti 
Šv. Camillus de T -ellis. ku
ris iau r>uo 1595 teikė r»a- 
gelba sužeistiesiems nū-* 
šio lauke ir patarnavimą 
sergantiems ligoninėse.

šv. Camillus ivedė savo 
ordino, slaugančiuiu Bro
liu Konerregaciios na
riams raudonus krvžhts 
ant iu rūbu, išvvstė karo 
lauko ligoniniu idėją, su
manė ir įgyvendino perri
šimo stotis ir pirmosios 
pagelbos transnorta. Ta 
darba iis pradėjo dar bū
damas 17 m. amžiaus ir 
kariaudamas su turkais. 
Jis buvo sunkiai sužeis
tas j koja, ka iis iautė vi
są savo amžių. Besiervdv- 
damas ligoninėje, susido
mėjo ligoniu slaugvmu. 
Po kiek laiko įsteigė slau
gytoju ordeną ir tapo ku
nigu. Popiežiui Klemensui 
VIII pageidaujant. Rau
donojo Kryžiaus Camilli- 
joniečiai pradėjo savo 

. darbus mūšio laukuose. 
Kas labiausiai stiprino sustiprėdavo pasiryžimas Dabar io ordenas vadina

si “Laimingos Mirties Tė
vų”.
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O kaip man gaila tų dienų — 
Trispalvių ir vasarių,
Kaip gulbės mirštančios dainų 
Atskridusių iš marių.

Tai buvo visa lyg sapne, 
Lyg lankoje žieduotoj, 
Dabar žaizda tik širdyje 
Gili — neišmatuota.

Ir slenka laikas kaip lava 
Ištriškusio vulkano, 
O žemė mano mylima 
Toli... ne man... ne mano.

Ar dar ištversi tu, širdie? 
Ar neaptemsit akvs 
Ieškodamos žvaigždės 
Kur tėviškėlėj matės?...

Ar nenurimsi dar viltie 
Svajonių karalaite?
Ar neištarsi man sudiev, 
Palikdama našlaičiu?...

Juk broliai - seserys mani 
Po žemę išsiraikštė;
Po visą žemę verkdami — 
Be tėviškės — be kraičio...

O kaip man gaila tų dienų — 
Trispalvių ir vasarių,
Kai laisvės skambesys varpų 
Aidėjo ligi marių.

Vatikanas. — “L’Osservatore Romano”, Vati
kano dienraštis, vasario 6-7 numery deda svarbes
nes vietas iš Kardinolo von Preysing, Berlyno vys
kupo, rašto, pasiųsto Rytinės Vokietijos respublikos Amerikos kareivius, kai 
prezidentui, kuris kartu yra ir bažnytinių reikalų jie mūšiuose susitikdavo 
komisaras. Kardinolas tarp kitko rašo: “Potsdamo priešą akis į akį? Ieško- tyrinėjimų į fronto karių 
konferencija ir respublikos konstitucija padeda pa- dama atsakymo į šį klau- šeimas, bet ir jų besąlygi- 
grindus dabartinėse aplinkybėse Katalikų Bažnyčiai simą, U. S. Armija prave- nįs pasitikėjimas malda 
laisvai veikti. Šito reikalaudamas, aš kalbu visų Ber- dė rūpestingą tyrinėjimą. yra įrodytas daugeliu at- 
lyno vyskupijos katalikų vardu. Taip pat žinau, kad Ar tuo didžiu moraliniu Vejų. 
mano reikalavimas ir susirūpinimas yra kartu ir faktoriumi buvo laiškai 
daugiau kaip 2 milijonų katalikų, kurie yra Rytinės iš namų? Ar tai, kad virš 
Vokietijos ribose. Tarp manęs ir jų yra ^Miškas su- jų. kovojo galingiausia a- 
tarimas, kiek tas liečia religijos ir sąžinės laisvę šio- viacija? Ar galingiausias 
je demokratinėj respublikoj. Deja, vyriausybės su- pasauly laivynas, patikri- ^ra 
prantama laisvė, reiškia ne ką kitą, kaip religinės nąs jų visokiariopą aprū- 
laisvės varžymą ir grasinimą. Tėvai katalikai man pinimą? Armija gavo vi- 
išreiškia nuolatinį savo rūpestį; kad jų vaikai vals- siškai nelauktą, visai ki- 
tybinėse mokyklose auklėjami ateistinėje dvasioje, tos šviesos atsakymą. Tai 
tai yra prievarta, nes tas prieštarauja tam auklėji- buvo — malda, 
mui ir mokymui, kurį jie gauna namuose. Kadangi 
vyriausybė yra monopolizavusi mokyklas, tai kata- Kai mūšio valanda ar- 
likai tėvai yra priversti vaikus leisti į valdines mo- tindavosi, kovon siunčia- 
kyklas. Bet valstybė, reikalaudama ateistinio moky- mų vyrų mintys skrido į 
mo, pažeidžia mokinių sąžinės laisvę, kurie yra Dievą septyniasde š i m t 
krikščioniškojo tikėjimo. Vaikai, kurie namuose procentų veteranų iš Pa
gauna pirmąsias žinias apie Dievą ir Išganytoją, cifiko fronto ir 83 procen- 
mokyklose per istorijos pamokas įtikinėjami, ‘kad tai iš Italijos fronto atsa- 
Kristus niekuomet nėra buvęs”. Toliau kardinolas iš* 
dėsto reikalą turėti katalikišką spaudą, nurodo, kad 
visi prašymai leidimui gauti buvo atmesti, kad ne
leidžiama spausdinti jokių religinio turinio knygų 
nei brošiūrų, kad katalikai pagal naujus potvarkius 
be leidimo negali dalyvauti pamaldose nei kitokiuo
se bažnytinio pobūdžio susirinkimuose.

Į kardinolo raštą piktai atsiliepė komunistų 
partija ir jų spauda, sugretindama jį su kardinolu 
Mindszenty ir reikalaudama imtis griežtų priemonių, vo, išgąstis praeidavo ir

Kas stiprino Amerikos karius?

nenusileisti.
Armija neišplėtė savo

di- 
ka-

★ Dėl anglies trukumo 
300 geležinkelių darbinin
kų neteko darbo.
★ Lenkija atsiėmė iš 

Jung. Valstybių savo auk-Kaip malda buvo 
džiausią paguoda 
riams, taip ji gali būti ir są'$3.069.096 sumai. 
—. geriausia priemonė 
sunkiuose civilinio gyve
nimo rūpesčiuose.

(‘The Votive Light”)

Ji per keletą mėnesių ė- 
mė stambias sumas, o 
sausio 25 d. paskutinius 
likučius.

Greitoji pagelba nelaimėje

kė armijos klausinėto- 
jams, kad tik malda juos 
labiausia stiprino.

Kariai laisvai prisipa
žįsta, kad baimė kartais 
juos prislėgdavo ir pada
rydavo nepajėgius kovai. 
Tada jie šaukdavos Die-

Pereitais metais Amerikos Raudonasis Kryžius suteikt 
pagelbą nelaimėse 228,500 asmenims. O šiais* Tas priklau
so nuo jūsų aukos (Red Cross)

Marija Ramonienė

Laiškas broliui
Aš sutinku Tave kasdieną, sutinku Tave 

gatvėj, sutinku krautuvėj, sutinku bažny
čioj, sutinku įstaigoj, bet vis nedrįstu pra
bilti į Tave. Gal ir šiandieną praeitume taip 
tylomis, kaip visada, jei ne Tavo akių žvilgs
nis tylia kančia prabilęs į mane... Aš neži
nau Tavo vardo, nei amžiaus, nei Tavo tau
tybės aš nežinau. Tik aš žinau, kad Tu man 
Brolis esi.

Aš sutikau Tave mažam Alpių kaimely. 
Nedrąsiai pravėrus Tavo duris, aš prašiau 
kelių kiaušinių už savo puošnią bliuzelę, ku
ri priminė man laimingąsias Kauno dienas. 
Tu tik paniurusį žvilgsnį man metei — Man 
nieko nereikia! — Atsisukusi išeiti, užkliu
vau akimis ant sienos kabančią jauno karei
vio fotografiją, gedulo kaspinu perrištą... 
Mano sergančiam sūneliui reikėjo kelių kiau
šinių, o Tavo skausmu ir neapykanta ser
gančiai sielai taip reikėjo kelių tikrai guo
džiančių žodžių. Aš Tau palikau mažą dova
nėlę — broliškos sąjautos žvilgsnio spindu
lį. Uždarant duris, Tu pašaukei mane. Aš 
negrįžau, kad kartais Tavo rankos neišblaš

kytų tyliai suvirpusios širdies gaidos. Aš su
tikau Tave laive. Mes sirgome abu. Tu ištie
sei man ranką, kai aš negalėjau išlaikyti 
smarkaus laivo siūbavimo, ir, susispaudęs 
pats į kampą pasiūlei man vietą ant denio 
suolelio. Ir staiga laivas mažiau siūbavo, kai 
sėdėjau šalia Brolio.

Aš sutikau Tave krautuvėje. Tu susirū
pinusi skaičiavai savo pinigus — jų neužte
ko Tavo pirkiniams. Kai Tu pakėlei nuo pi
niginės liūdnas akis, mūsų žvilgsniai susiti
ko. Aš taip pat neturėjau pinigų (Tu gal ir 
nebūtum paėmus jų iš manęs), bet turėjau 
sąjautą Tavo padėčiai ir meilę Tau, mano ne
žinomoji Sese. Ir Tu nusišypsojei palengvė
jusių šypsniu.

Geroku popiečiu aš skubinaus per turgų, 
pirkiniais nešina. Pardavėjai jau ruošėsi na
mo. Ant medinės dėžės* stovėjo dvi kraitelės 
kiaušinių, trys sušalę paukščiai, o prie jų 
stovėjai pusiau sušalusi Tu. Gal ne Tavo 
prekių kuklumas, tik Tąvo didelis susirūpi
nimas — jei neparduosiu visko, jei nepar
duosiu, mano- įsiskolinimas dar padidės, o 
namuose skurdas jau šiepia savo baltas il
tis — vedė pirkėjas nuo Tavęs prie besišyp
sančių pardavėjų, tikrų savo laimėjimu, ir 
savo buitim. Tu taip nedrąsiai pasiūlei man

savo prekių ir savo sušalusiais pirštais labai 
rūpestingai dėliojai kiaušinius man į krep
šiuką. Pakėliau akis, klausdama kainos, ir 
išvydau be įprastinės mandagumo šypsnio 
kaukės, nepriteklių kamuojamą žmogų — 
kenčiantį Brolį. Nueidama aš palikau Tau 
šypsnį, kuriuo dar vaiku būdama guosda
vau mamą. Taip buvo lengva keliauti namo 
su sunkiais nešuliais: aš nešiausi Tavo šal
tų pirštų dėkingą prisilietimą ir širdies ty
lius žodžius, žodžius, kurių neištaria lūpos.

Išvydau Tave bažnyčioj. Tu meldeisi 
karštomis akaromis. Po paskutinio bombar
davimo Tu palikai senutė tik su mažu ryšu
lėliu. O aš’ buvau dar labai turtinga — turė
jau savo vaikus, savo vyrą ir gal būt dar 
turėjau brangiausi turtą žemėje — mamą, 
gal taip pat šiandieną keliaujančią erškie- 
čiuotu gimtinės vieškeliu tik su mažu ryšu
lėliu. Aš pasidalinau su Tavimi savo pini
gų ištekliais ir širdies jausmu. Tu gi man 
dovanojai Motinos žvilgsnį, kuris ir šiandie
ną, po kelerių metų, aidu gyvena mano šir
dyje.

Kartą sutikau Tave įstaigoj. Aš atėjau į 
Tavo įstaigą su dideliu rūpesčiu, su rūpes
čiu širdyje, bet ne lūpose. Tu neišgirdai ma
nęs skundžiantis, nei prašant, tik Tavo jau

tri širdis pagavo manosios neramų virpėji
mą. Tavo akys sušvyto Gėrio atošvaisčių — 
pajutau, kad mes esame Broliai.

Aš sutikau Tave Tavo namuose. Tu bu
vai labai maloni ir rūpestingą šeimininke 
svečiams, bet Tavo akys dar švietė paslėptų 
ašarų liūdesiu, o Tavo vyro vyzdžiai gaubėsi 
sielvartu dėl Tau suteikto skausmo. Atsi
sveikindama aš sesers skaidriom lūpom pa
liečiau Tavo skruostą — ir Tu, metus viską 
atleidžiantį mylinčios moters žvilgsnį savo 
vyrui, nusijuokei laukų ramunės juoku.

Aš sutinku Tave gatvėj, kai Tu ryte skubi 
į darbą, nešinąs darbo drabužiais ir priešpie
čiais. Tu skubi į lekiantį tramvajų. Tu pali
kai dar neaptvarkytą pusryčių stalą, neiš
klausytą Tavo vaiko prašymą — Prie mano 
mokyklos krautuvėje yra tokių gražių svie
dinukų, duok man pinigų — Tu jam neda
vei nė malonaus atsakymo. Palikai žmoną, 
kuri norėjo Tau pasiguosti ateinančios die
nos rūpesčiais ir gal nesuprastos širdies il
gėsiu... Ir vaiko tylų atsidusimą, ir žmonos 
liūdną žvilgsnį pasiėmei širdin. Bet ir vaiko 
atsidusimą, ir žmonos liūdną žvilgsnį tuoj 
už namų slenksčio palikai laukti Tavęs su
grįžtant.

Jau gatvėj Tave pagavo šėlstantis miesto
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Užgavėnės Nepriklausomoje 
Lietuvoje

Gražūs ir daug juoko sukt I 
lig Užgavėnių papročiai yni 
užsilikę visoje Lietuvoje iki 
šių dienų.

Užgavėnių dieną Aukžtaft 
joje vaikžtmėdavo ubagai 
čigonai. Taip pat vzikttmūa 
vo vyrai apsitaisę moterimi 
ir sveikindamiesi bučiuodavo 
si į veidus. Ubagai giedodav 
giesmes ir prarydavo: “Gi* 
padinfie. ar neturi viralo č: 
likusio, duonos, lašinių' 
(Šiauliai), meldžiasi, gieda 
“Rado mane ponas kamaro 
sėdžiantį ir nuo puodynii 
smetoną graihiantj Davė mail 
penkias, dar penkias žadėjo 1 
o kai paguldė, dar daugiau! 
pridėję“. (Salakas). Praei
nančius čigonus apipildavo 
vandeniu merginos. *

Sunkių darbų šią dieną ne
dirbdavo: kapodavo malkas, 
sukdavo pančius... Jeigu dirb
davo sunkiai per Užgavėnes, 
tai sakydavo, kad gyvuliai 
kris (Užpaliai). Užgavėnėse 
bijodavo verpti, sakydavo, jei 
verpi, tai vasarą mėsą apipuls 
kirmėlės (Dusetos). Merginos, 
norinčios apsivesti, turi viską 
atlikti prieš Užgavėnes, kitaip 
liks netekėję iki sekančių Už
gavėnių. (Debeikiai). Didelis 
buvo paprotys važinėtis ir 
vartytis po sniegą. Sakydavo, 
kad linai geriau derėsią (Du
setos). Vaikai važinėdavosi 
rogutėmis. Dzūkuose, tai mo
terys atsisėdę ant verpsčių 
važiuodavo į pakalnę, sakyda
vo, kad žiema nuvažiuoja, o 
pavasaris atvažiuoja (Nemu
naitis). Vaikai mėgdavo pasi
supti. Gaspadoriai šią dieną 
mokindavo arklius važinėti.

Po pietų, artėjant vakarui, 
prasidėdavo Užgavėnių įdo
mybės. PafarodydzYU htai- 
ninskas su Kanapiniai. Tai 
vienas storas, apsivilkęs iš- 
versčiais kailiniais ir rankš
luosčiu susijuosęs, o kitas 
aukštas laibas, su kanapių 
kuokštą ir pančiu susijuosęs. 
Aukštaitijoj kartais Kana- 
pinskas vaikštinėdavo ant 
kūkalių, kad didesnis išrūdy
tų. Kanapinskas eidavo atimti 
lašinių. Vaikai įį- pamatę ap
mėtydavo sniegais Tada Ka
napinskas jiems sakydavo:— 
“Meskit nu m i kaktą, katras 
pataikysit, tai sugrąžinsiu 
paltį lašinių". O mergaitėms, 
tai sakydavo: “Jei nepataiky- 
sit, tai ant pelenų maišelio ir 
sėdėsit (Subačius), (eidami į 
pirkias, matydami bijančius 
vaikus, drąsindavo: “Nebijo
kit. mes tik ieškom, kas išvo
gė iš miesto lašinius (Suba
čius).

Žemaitijoj vaikščiodavo “žy. 
dai” ir ieškodavo pirkti sen
mergių. Čia važinėdavo —Ko
tryna. šiaudų kfih’s aptaisy
tas moters drapanoms. Per- 

išta kartis skersai kūlį, tai 
■ankos. Būdavo pamauta aut 

rato tekinio ir važiuojant suk
davosi ir švaistydavo® į šo
nus su spragilais. Ją lydėda
vo šunes lodami.

Taip pat vaikštinėjo ir gilti
nė. Tai vyras, nusitepęs mil
tais veidą ir apsivilkęs bal
tais drabužiais su peiliu ir 
dalgiu rankoje. Burnoje turė
davo įsidėjęs žariją. Km “gil
tinei" patikdavo, tai užšokda
vo ant stalo ir sakydavo: “Aš 
tave paplausiu". Vedžiodavo® 
ir “gervę” (apsitaisiusi su 
snapu žmogų), kuri paimdavo 
nuo stalų mėsos. Taip pat dar 
būdavo ir “ožys”, prisikabi
nęs maišelį pelenų užpakaly. 
Jei nieko dovanų neduodavo, 
tai barstydavo pelenais. Reiš
kė, kad ateina Pelenų diena. 
(Kuršėnai).

Valgydavo 12-14 kartų. Ir 
vis kuo riebiau. Kepdavo ir 
blynus. Žemaitijoj valgydavo 
šiupinį (žirniai, kruopos ir 
kiaulių uodegos). Iki 12 vai. 
kiekvienas skubėdavo pasiekti 
savo namus ir dar paskutinį 
kartą užvalgyti mėsos.

Pelenų dieną v ežiodavosi se
nį ant rogučių. Ir jei žmones 
neduodavo dovanų, tai jj kel
davo ant pečiaus ir palikdavo. 
(Varniai). Sakydavo “Prienai 
atvažiuoja.”

Pelenų dienos ryte Žemaiti
joj, atvažiuodavo Kotrina su 
su spragilais ant vienos pava
žos ir su spragilais švaistyda
vusi į šonus. Merginos ir val
timi, ją mušdavo su sniegais 
ir pagaliais: mat Kotrina, su 
spragilais išmuša lašinius. 
Taip pat šią dieną buvo ma
da vežioti ant rogių didelį ku
bilą su 9-10 vyrų- Vyrai turė
davo karteles rankose su bo
tagais. kurių galuose buvo 
grižgaiiukai pririšti. Važiuo
davo su skambalais. Žmonės 
išgirdę skambant, bėgdavo 
prie šulinių ir laukdavo su 
vandeniu tą vyrų. Privažiavus 
tuojau pila vandeniu, o tie gi
nasi su botagais. Įmonės sa
kydavo, kad jie važiuoja ‘van
dens ieškoti* (pageri).

Matome, kad tie papročiai 
yra susiję su kasis — jų geru 
šerifam... Mergiaoms susiaus
ti ir susikrauti lininį kraitį ir 
nepalikti senmergšms. O kas 
svarbiausia, tai žiemos galą ir 
pradžią pavasario.

Juozas Žiegeia.

KAUNAS LAISVES METAIS. Dabar įtaumfa priemonėmis fHMnanuiK Vakarais pavojinga vaikščioti dėl priveistų buriokų.

Ar Vytautą Antrą Tauta Pagimdys?
Iš karo ir skurdo klaikių gruvėsių
Valstybė nauja susidarė:
Ir ryžtingumu kareivėlių narsių
Ji priešus iš sienų išvarė.

Tai mūsų Tėvynė brangi Lietuva, 
Kentėjus, veik mirus, bet buvus laisva.

Deja, neblaisva... nes likimas skaudus
Iš naujo jai skyrė vergovę,
Priešai jai mirties jau įdiegė pradus,
Jos gerbūvį žiauriai sugriovę. —

Geriausiems piliečiams jie ruošia kapus: — 
Tegu Maskolijoj lietuviai supus...

Bet verda gyvybė dar mūsų tautoj —
Ji ąžuolo ištvermę turi;
Ir taip nukamuotoj ir taip prispaustoj.
Dar rasite didvyrių būrį.

Tebrūsi ugnis degėsių pelenuos, 
Ji, progai atėjus, vėl užsOiepsncs.

Ar rasit kur tautą po tiek sielvartų
Pakilusią staiga iš karsto?
Ir gyvą, nors priešai visi jai kartu
Į širdį vilyčiomis varsto?

Per šimtmečius jos numanot negalėj*. 
Kad ir surakinta ant žemės gulėj*.

Iš Vytauto Didžiojo sėmė jėgų. 
Kurs dvasioj ir šiandien ją valdo;
Maskolius ją plaka skaudžiu botagu. 
Bet branduolio jos nesuskaldo.

Gyvuoja žaliukas tautos vidurys, 
Dar Vytauto dvasią širdy beturįs.

Mes trokštam, kad mūsų gimto ji šalis
Aušros spindulėlį ilgėtų, •
Kad kiek palengvėtų širdies sopulys
Ir laisvės saulelė tekėtų.

Kad meilė sušvelnytų vargo takus 
Ir jungtų vienybėn visus jos vaikus.

Bet ji suvaržyta, negali pakilt,
Nemato šviesesnio rytojaus;
Jos skausmui širdies įsakyta nutilt,
Ji turi paliauti raudojus.

Į mus ji tylėdama tiesia rankas
Ir laukia darbų, bet vien girdi — šnekas...

Subruzkim, išeiviai! Trečiu jau. kartu
Mes galim vaduoti Tėvynę; —
Kai pereis laikai sopulių, sielvartų,
Mes džiaugsimės ją atgaivinę.

Belieka mums skruzdžių darbinga dalis. 
Kas drįstų sakyti nė to negalįs?

Vadai tegalvoja, kas reikia daryt.
Nelaisvės kaip triuškinti pančius.
Kad ilgai netrukus — ne šiandien, tai ryt,
Jos kruvinos baigtųsi kančios.

Kur didvyriai mūsų, kur jų karvedys?
Ar Vytautą antrą tauta pagimdys?

BALTIMORĖS ŽINIOS bai didelis lietuvių skaičius siu
vyklose ir dirba. Nenuostabu, 
kad 7 lietuviai turi savo siuvi-

greitis. Beskubančiųjų į tramvajų spūsty Tu 
skaudžiai alkūne uigavai seną motiną. Ir 
Tavąjį “I am sorry” ji net nepastebėjo, kaip 
nepastebėjai nė Tu nei jos veido, nei jos vei
dą sukausčiusio rūpesčio bei skausmo. Ji 
mintimi ir siela jau sėdi ligoninėj prie savo 
jauniausiojo, savo maitintojo lovos. Ir tram
vajaus vagone šią suvargusią keleive, sto
vinčią ant tako, nepatogiai, stumdo skubą 
keleiviai. Ji viena ranka laiko lagaminuką, 
o antrąja dažnai visai nesąmoningai čiupi
nėja rankinuką, kuriame Juozelio draugo ra
šytas laiškas... — Atitrūkęs anglies klodas 
griūdamas sutriuškino jam dešinę Tanką. 
Daktarai dar nežino, ar reikės ranką piauti. 
Už ligoninę sumokės company, bet kadangi 
jis nebuvo apsidraudęs, pinigų negausiąs...— 
Ir siunčia ji “Sveika Marija” baltųjų — vai
ko meilės ir skausmo — raudonųjų rožių 
rožinį Dangiškai Motinai. Šimtai keleivių 
lipo ir įlips, gal ir sėstis jai niekas nepasiū
lys, ne lagamino iš jos rankų nepaims. Ir 
daktaras, sutikęs ją koridoriuje, pasakys 
mandagiai ir šaltai: “Labai gaila, bet mes 
turėjome jį skubiai operugti, kad išgelbėtu
me gyvybę. Pagijęs galėJ įsigyti lanksčią 
protezą. “Ir jis skubės į &>eracinę kitą gy
vybę gelbėti kur jis parodft visą savo moks
lą sugebėjimą. Tik savo Srdį jis paliko na

muose prie savo naujagimio ir jo motinos. 
Gailestingoji sesuo, raktuku užrakinusi ru- 
žavu kaspinėliu surištus laiškus, sudžiūvu
sią rožę, ir širdį, įgudusiomis rankomis švel
niai ir greitai tvarstys žaizdas. Daktarai ir 
seserys, rūpestingai gydydami sergantį kū
ną, dažnai visai nepastebi sielos, ar kvap
nios, it tik besiskleidžianti rožė, ar nedalios 
pagraužtos, nukamuotos. O ir ligonys mato 
tik daktaro sugebėjimą ir pasišventimą, se
sers švelnią, pasiaukojančią ranką, tik ne
mato jose širdies, neretai labai daug ken
čiančios Brolio širdies.

Tu praėjai abejingai protą senąjai moti
ną, abejingu žvilgsniu Tu permėtei savo kai- 

' mynę, kuri vežėsi rūpestingai įsuptą savo 
matytį pirmagimį. Išraudusi, sušilusi, ji 
žvelgė baimingomis akimis tai į brangų jai 
nešulį, tai į keleivių veidus, tarsi klausdama
— Ar jis pagys? — Ir juodos, ir mėlynos a- 
kių poros šaltai leido nuslysti jos akių 
žvilgsniui, nei vienos nepratardamos šiltai— 
Nesirūpink, tai tik tymų aštresnė forma”.
— Tu sėdėdamas galvoji tik apie savo dar
bą — ar pavyks Tau šiandien priimti iš ma
šinos 1000 dėžių, ar uždirbsi daugiau 90 cen
tų. Ji galvoja, kad stalčiuje jos laukia dar 
vakarykščiai neperrašyti 5 lapai, o šefas vis

BALTIMOKES LIETUVIŲ 
GYVENIMAS SKAIČIAIS
Noriu pasidalyti su skaitan

čiąja lietuvių visuomene bea- 
droom žiniomis apie Baltimo
rės beturiu gyvenimą. Parody
siu skaičiais, kiek ir kokių šio
je Metimų kolonijoje yra įstai
gų, draugiją, profesionalų ir tt.
• Pampijz. Lietuvių parapija 

Baltimorėje įkurta 1888 me
tais. Nuo 1883 metų jos klebo
nu buvo kun. Lietuvninkas. Šio 
sve fantui pašlijus, 1928 metais 
klebono pareigoms paskirtas 
kun. dr. L. Mendelis, kuris ligi 
šiol uoliai ir sumaniai šiai pa
rapijai vadovauja.
• BeHgžnės draugijos. Prie 

parapijos veikia šios brolijos: 
Švč. Vardo Vyrų Draugija, Al
toriaus ir Rožančiaus Draugi
ja, Sodalietfa ir Tretininkės, 
šios brolijos nariais yra gau
sios; jų rezginis veikimas la
bai gyvas.
• Mokyklas. Parapija nuo 

1921 metą turi savo mokyklą 
ir vailm darželį. Vidutiniškai 
šioje mokykloje mokėsi apie 
200 vaikučių. Dabar mokyklos 
vaiką skaištas persirito per 
pustrečio šimto, nes prisidėjo 
naujakūrių mažieji, apie 70 
vaikučių.
• Knygjnal Didžiausias yra 

Leituvių Tautiškas Knygynas, 
prisiglaudęs Lietuvių svetainė
je. Jo pradžia siekia pirmuo
sius šio šimtmečio metus. Pa
sišventusių žmonių pastango
mis į jį surinkta, galima saky
ti, visos knygos, išėjusios ligi 
1920 - -925 metų; taip pat čia 
gali rasti beveik visų to laiko
tarpio laikraščių komplektus. 
Liūdniau, kad po 1920 metų 
knygyno papildymas ima šlu
buoti ir apie 1925 metus beveik 
visai nutrūksta. Tai nemielas 
reiškinys rodąs, kada mūsų iš
eivijoje ima blukti tautinis

šis knygynas turi nemažos 
istorinės vertės, nes, kaip sa
kiau. rasi beveik visą genesnio
jo laikotarpio spaudą. Neap

lenktos ir komunistiškos ar be
dieviškos knygos. Reikėtų im
tu priemonių, kad Kapsuko ir 
bimbiškosios dvasios spauda 
nenuodintų jaunimo dvasios. 
Tos priemonės, kurių šiuo tiks
lu imasi dabartinė knygyno va
dovybė, nėra visai pakanka
mos.

Šv. Alfonso parapijos moky
kla irgi turi lietuvišką knygy
nėlį savo reikalams.
• lietuvių Draugijos. Baltiti- 

morės lietuvių kolonija drau
gijomis gana gausi: čia egzis
tuoja įvairių draugijų net 26; 
iš jų keturias yra įkūrę buv. 
tremtiniai. Draugijos yra pa
talpinės, politinės, dainos me
no ar visuomeninio pobūdžio. 
Visų draugijų priekyje stovi ir 
jas apjungia Baltimorės Lietu
vių Draugijų Taryba.
• Advokatai. Lietuvių advo

katą turime penketą. Reikia 
paminėti advokatas ir N. Ras
tenis. Jis domisi literatūros 
klausięzais ir nemaža yra para
šęs. Iš tremties yra čion atvy
kęs adv. Alg. Leonas ir juris
tė E. Armanavičienė. Deja, 
juodu negali savo profesijos 
darbo dirbti.
• Gydytojai. Šios profesijos 

šeima yra gausesnė, nes turin
čių visas teises ir Amerikoje 
medicinos mokslą išėjusių lie
tuvių gydytojų čia turime apie 
12. Prie jų reikia pridėti dar 4 
lietuviai gydytojai atvykę iš 
tremties, būtent: B. Kerpė, p. 
Armanavičius, B. Radauskas ir 
veterinarijos gydytojas K. Ka- 
nauka. Šie visi dirba ligoninėse.
• Dantų gydytojai. Šių yra 

septynetas. Vienas šios šeimos 
narys, Ad. Želvys, yra dar uo
lus istorinės medžiagos apie 
Lietuvą ir lietnuvius rinkėjas. 
T06 medžiagos jis tūri surin
kęs daug ir gražiai ją sutvar
kęs.
• Gailestingosios sesers. Tu

rime 7 savarankiškai dirban
čias gailestingas seseris.
• Siuvyklos. Baltimorė yra 

vadinama siuvėjų miestu. La

' ragina skubėti... Štai kasininkė vis skaičiuo
ja — kaip tai vakar ji galėjo taip apsirikti, 
9 dolerius turėjo primokėti nedaktelių’’. Ir į 
fabriką atėjęs Tu skubini persivilkti, skubi
ni kartoti tuos pačius rankų judesius. Ir ne
pastebi, kaip rikiuojasi nepriimtų dėžių eilė 
Tavo senyvo bendradarbio vietoje. Tik pa
stebi, kad bosas atvedė naują darbo kaimy
ną. Naujos rankos jaunos, sveikos pakeitė 
tas, kurios iki paskutinio jėgų įtempimo 
tarnavo mašinai. Ir jus visus —- 800 žmonių, 
dirbančių tame fabrike, tejungia ta pati 
nuolatos skubantį, ūžianti, švilpauti mašina. 
Jūs ateinate ir išeinate; vieni į geresnį dar
bą, kiti į gatvę, treti, kaip tas senukas, ku
riam po penkių dienų jūs visi aukojate vai
nikui - paskutinę pagarbą atiduodami drau
gui — Broliui, Broliui, kurio jūs net nekal
binote, kuriame nepastebėjote didėjančio 
nuovargio, persidirbimo, ligos. Tik kada Tu 
rašei prie skaičiaus “SO et.”, savo pavardę, 
Tave persmelkė mintis — o man kada rinks 
bendradarbiai aukas vainikui?

Broli, aš vaikštau gatvėm, parkais ir alė
jom ieškodama Tavęs, ir Tu minioj manęs 
nesurandi. Ir akys veizi neregėdamos, ir lū
pos kalba nebyliai. Ir tik širdis, dažnai taip 
vieniša širdis ir besijuokiančioj draugėj, ir 
porų besisukančių muzikos takto sūkury, ir

mo dirbtuves, kurių nevienoje 
dirba po kelias dešimtis siuvė
ju-
• Vaistų prekyba verčiasi 3 

lietuviai.
• Grožio salionų yra 5, ku

rias laiko lietuvės.
• Auto aptarnavimo dirbtu

ves turi 4 lietuviai.
• Maisto krautuves turi 7 

mūsų tautiečiai.
• Saitūaai. Net 35 galiūnai 

priklauso mūsų tautiečiams.» 
Tai jau nemažas skaičius. Ne
reiškia, kad jie laikosi tik iš 
lietuvių kišenės.
• Kitokios įstaigos ar krau

tuvės, priklausančios lietu
viams : 2 spaustuvės, 3 gėlių 
krautuvės, 2 viešbučiai, 3 kir
pyklas, 2 foto studijos, 2 pikni
kams ruošti vietos, 4 restora
nai, 14 įvairių dirbtuvių ir 3 
laidojimo įstaigos.

Nėra tikrų žinių, kiek Balti- 
morėje gyvena lietuvių. Mano
ma, kad gali būti ligi 7-8 tūks
tančių.

Žinios paimtos iš “Kelrodis 
1950 metams”, kurį išleido A. 
Leonas.

* Prisiuntė
Kun. J. S. Martis iš Gary. 

Ind. prisiuntė aukų BALF-o 
Centrui kartu su laiškeliu, ku
riame rašo:

Gerbiamieji,
Šiuomi siunčiu $37.00 surink

tus bažnyčioje muilo rinkliavo
je. Taip pat siunčiu raštą dėl 
pasiųstų 210 svarų senų dra
bužių. Sykiu supakuota keli 
svarai gauto muilo.

Viso labo linkėdamas, lieku 
J. S. Martis.

Visų šelpiamųjų vardu BAL- 
Fas dėkoja už aukas. Tikimės, 
kad mūsų tremtiniai, likę Eu
ropos stovyklose, susilauks ir 
daugiau paramos iš gailestingų 
amerikiečių.
United Lithuanian Relief Fnnd 

of America, Ine.
105 Grand Street. 

Brooklyn 11, N. Y.

tarp draugų, ir net neretai šeimoj, širdis iš
skirta iš kasdieninio gyvenimo, iš darbo, iš 
profesijos, iš gyvenimo padūkusio tempo, 
širdis ilgisi širdies, brolio širdies. Pradėda
mas dieną, nepalik savo širdies, už namų 
slenksčio, už fabriko vartų, už įstaigos durų, 
nepalik jos obels žiedų kvepėjime, rudens 
gelsvoj melancholijoj, nei sniego skaidriam 
baltume Aš sutiksiu Tave — kai Tu perve- 
si gatve neatsargų vaiką, kai panėšėsi pa
vargusioms rankoms sunkų nešulį, kai tam 
savo bendradarbiui senukui leisi atsipūsti 
už jį patraukdamas vieną kitą sunkesnę dė
žę, kai savo mašininkei padėkosi šiltu žvilgs
niu už skubų darbą, kai savo buto duris ati
darysi benamiui broliui, kai guosi ligoninės 
koridoriuje Juozelio motiną, kai vesi už ran
kos savo šypsantį Vytuką sviedinuko pirkti, 
kai po vakarienės švelniai apkabinęs savo 
žmonos pečius, prašysi eiti su Tavimi pasi
vaikščioti, kai dėl Tavo nekantrumo bei ne
jautrumo jos skausmo šešėliu aptrauktas a- 
kis staiga paliesi mylinčiom lūpom — aš 
būsiu su Tavim —

Ir išnyks šalta nykuma dienų, kurioms 
palaima švies kenčiančio Brolio paguosta 
širdis.

Tavo sesuo.
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Kaip Sovietų komisarai keliavo Baltijos valstybių okupuoti
La Tribūne de Geneve” pįe penkmečio plano vyk- patinguosius. Slaptieji a- čia buvo sekamas vienas 

buvusio NKVD dymą ir stebint savo kai- gentai visi buvo vietinės užsienių reikalų komisa- 
ir kompartijos nariai, du iš riato valdininkas, kuris 

neapmo-čia. jau seniai gyveno ir 
kami. Jų pasitarnavimas turėjo “draugę”. Jis buvo 
buvo laikomas būtinu už
daviniu, kurį jie jaučia 
partijos atžvilgu. Kiti bu
vo apmokami po 10-15 fr. 
už kiekvieną atliktą užda
vinį. Kai kuriem, įžymie
siem buvo skiriamos do
vanos. Vienas prancūzas, 
pareigūnas institucijos šefas S. įsakė pasekti ir 
prie Tautų Sąjungos, ga- “draugę”. Ją pasekus bu
vo automobilį už tai, kad vo patirta, kad ji susiti- 
mums perdavė fotokopi- kine ja ir su jaunu šveica- 

ru gavo jaunų dienų 
draugu. Žaidimas buvo 
lengvas. “Draugei” buvo 
prigrasinta, kad, jei ji at
sisako pranešinėt. ką jie
du su sovietiniu pareigū
nu susitikdami kalba, bū
siančios paskelbtos visos 
jos paslaptys. Mergina 

Kapitonas jose buvo kitų NKVD re- sutiko. Tačiau NKVD su- 
: so- 

pradėjo aiškint, iš kur klai. Vienas iš jų, kuria- vietinis pareigūnas atsi- 
jis gavo gėrimų. Kapito- me dirbo veikliausieji, bu- sakė grįžti į Rusiją. Švei- 
nas pasiaiškino, kad savo vo personaliniame skyrių- carietė apstatė NKVD! 
šefą jis lydėjo audienci- Jo dėka mes gaudavo- 
joj ir, kol generolas buvo "
audiencijoje, per tą pus- adresuotų Tautų Sąjun- 
valandį jis užbėgęs į 
krautuvę ir i 
Juo nepatikėjo. Atvyku
siam Petrovui ir jo šefui 
kaip tik buvo pavestas už
davinys ištirti ,ar kapito- 

ga- nas gėrimus pats nusipir- 
ir pavojin- kęs, ar jie buvę jam pri- 

teroristinės or- statyti fašistų. Susipaži-

“1
spausdina buvusio 
majoro Petrovo atsiminimus, myno kiekvieną žodį
Jie apima laikotarpį nuo judėjimą, nes pirmas pra- jų intelektualai, 
1936 iki 1947 metų. Kaip nešdamas apie tai pats iš- 
Petrovas pasidarė agentas, vengsi pranešimo apie sa- 
kaip Maskvoje jo akyse bu- ve... *
vo tardomi suimtieji, net jo 
paties profesoriai. Pabaltie- 
čiui ypačiai įdomūs tie jo 
pasipasakojimai, kurie liečia 
Baltijos valstybių okupavi
mą.

Nieku būdu, Viešpatie!
“Štai, mes einame į Jeruzalę, ir įvyks visa, kas para

šyta apie Žmogaus Sūnų. Jis bus paduotas pagonims, iš 
Jo tyčiosis, bus plaktas ir apspiaudytas; nuplakę jie Jį už
muš, bet trečiąją dieną Jis prisikels". (Luko 18:31-33).

______________ £
T B E M Y I S

Atleisk man, brangieji 
Nina-.

Sovietų karo atache 
Berlyne gen. Purkajevas 
turėjo savo tarnyboje jau
ną kapitoną. Kapitonas 
buvo nesenai vedęs, bet 
žmonos į Berlyną atsiga
benti jam neleido. Ilgėda
masis kapitonas laikėsi 
nuošaliai nuo kitų tar
nautojų. Kai su kitais iš
eidavo miestan, nepraleis
davo progos nupirkti do
vaną ir pasiųsti žmonai. 
Tatai jo draugam nepati
ko. Pastebėjo kapitoną 
savo kambaryje užsida
riusį geriant. 1

ėmęsis visu atsargumo 
priemonių, kad tuos savo 
santykius nuslėptų, bet a- 
gentai susekė jo susitiki
nėjimo vietas. Tokiais at
vejais pareigūnas atšau
kiamas ij* jo laukia baus
mė. Tačiau šiuo atveju

Jos vykstate J 
Šveicariją

1939 m. gegužės vieną 
vakarą Petrovas, jau NK
VD pareigūnas, telefonu 
buvo iškviestas pas Deka
nozovą, NKVD užsienių 
departamento šefą. Jo ka
binete patikrino Petrovo 
prancūzų kalbos mokėji
mą, rado jį užtenkamą, ir 
tada Dekanozovas jam 
pareiškė: ’ ___w _____ ____________
— Šiąnakt jūs išvyksta- buvo suimtas, ir NKVD zidentų vadovaujami tin- silaukė staigmenos: 

te į Šveicariją. Pakeliui 
kelias dienas sustosite 
Berlyne. Sekcijos šefas 
duos jums instrukcijas,— 
ir Dekanozovas galva pa
rodė į kitą pareigūną, ap
sirengusį europiška, o 
pats įsigilino į popierius 
ant savo stalo. Audienci
ja buvo baigta. “Tokiu 
būdu aš buvau perkeltas į 
bendradarbius NKVD už
sienio departamento, 
tingiausios 
giausios 
ganizacijos, kokios tik y- nę su tardymo daviniais, 
ra kada buvusios. Po po- Petrovas ir jo šefas liepė 
ros valandų traukinys jau atvesti suimtąjį. Po minu- 
nešė mane į naują mano tės 
paskyrimo vietą.”

Berlyne kaip arešto

Atvykęs Bėrlyftan Pet- laukdami atsakant, puolė- 
rovas prisistatė . sovie- mes į gretimo pasiuntiny- 
tų atstovybei Unter den bei pastato rūsį, kuriame 
Linden alėjoje ir pasira- ’ 
syti skaitęs instrukciją a- 
pie sovietiniams pareigū
nams Berlyne elgesio tai
sykles. Vienas taisyklių 
nuostatas nūrodė, kad 
kiekvienas sovietinis pi
lietis, išeidamas iš atsto- taip pradėtas: 
vybės, turi registruotis man brangioji Nina, bet 
pas durininką, kada, kur, 
kokiu keliu ir ko išeina. 
Aišku buvo, kad šis “du
rininkas” nėra užsienių 
reikalų komisariato, bet 
NKVD pareigūnas. Kitas 
taisyklių nuostatas “re
komendavo”, kad iš atsto
vybės vykstantieji į mies
tą keliautų grupėm ne 
mažiau kaip po 3 asme- 

’nis. “Kad būtų išvengta 
vietinės valdžios provoka
cijų”, grupė turėjo turėti 
vadą, kuriam kiti grupės 
dalyviai turėjo paklusti. 
Praleidęs kelias dienas 
Berlyne, Petrovas patyrė, 
kad sovietinės kolonijos 
užsieniuose gyvena kaip 
kokiame slaptame kalėji
me: dieną visi dirba pa
siuntinybėje ar prekybos 
atstovybėje. Po darbo pie
tūs bendroje valgykloje. 
Buvo “nerekomenduoja
ma” eiti į restoraną. Ne
paklusęs rizikavo būt ap
kaltintas “susidemorali- 
zavimu” ir grąžintas į Ru-

svarbių susirašinėji- 
su britų darbo parti- 
egzekutyvu. Pranešė- 
iš Pietų Amerikos bu- 
atlyginami brangiai-

jas 
mų 
jos 
jai 
vo 
siais akmenimis. G. tink
las apėmė tik Tautų Są
jungos sekretoriato dalį. 
Kitose sekretoriato sekei-

me nuorašus visų raštų, Susidomėjimas Balti

•A- Dr. A. Levams, buv. Kau
no Teologijos Fakulteto do
centas, vyksta Amerikon. 
Kun. Aleksandras Levanas y- 
ra iškalbos mokslo specialis
tas ir abstinencijos klausimų 
žinovas. '

•£• Kun. Kuoki*. dabartinis 
Hanoverio stovyklos kapelio
nas, ruošiasi išvykti Kanadon. 
Norėdamas tapti kunigu, jis 
pabėgo iš Sovietų Rusijos, 
kur zbuvo mokytoju lietuvių 
kolonistų tarpe, baigė teologi
jos mokslus Lietuvoje ir įsi
šventino į kunigus. Yra veik
lus kunigas.

■£- švedai priims aergančios 
DP. Iš Ženevos vėl praneša, 
kad Švedijos vyriausybė pain
formavo IRO centrinę įstaigą, 
jog sutinkanti priimti 150 
džiova sergančių DP ir jų šei
mos narių. Tie asmens turės 
priklausyti tai DP kategori
jai. kuriems emigraciją kiti 
kraštai dėl tos ligos atsako. 
Reikia pasidžiaugti tuos ne
laiminguosius pri i m a n č i ų 
kraštų žmoniškumu.

■£■ BAU-' atstovas, J. Valai
tis, aplankė netoli Muencheno 
Vokietijoje DP sanatoriją, 
kurioje gydosi ir 54 lietuviai. 
Pasveikino, išdalino dovanas 
ir atsakė į įvairius jam pa
tiektus klausimus. Ligoniai 
nusiskundė stoka vaistų, ku
riems nusipirkti pinigų neturi. 
Šiuo metu Vokietijoje yra vi
so 434 tuberkulozu sergantie
ji lietuviai.

1KO įstaiga 
dalį tarnautojų, 
kurie, turėdami 
čia tarnybas, 
emigracija.

Kristus tris kartus pakartotinai kalbėjo savo A- 
paštalams apie artėjančią savo kančią ir mirtį; Jis 
atvirai ir aiškiai jiems pasakė, keliaudamas su jais į 
Jeruzalę, kad Žmogaus Sūnus bus paduotas pago
nims, kad jie tyčiosis iš Jo; nuplakę jie Jį užmuš, ir 
kad trečiąją dieną Jis prisikels iš numirusių... Bet A- 
paštalai, kaip ir visa Izraelio tauta, taip rimtai ir gi
liai buvo įsitikinę į žemišką Mesijo karalystę; jie ti
kėjosi kad galingasis Mesijas išlaisvins juos iš Ro
mos imperatoriaus nelaisvės, padarydamas Izraelio 
tautą galinga ir turtinga valstybe. Svajodami apie 
užėmimą svarbių vietų Mesijo karalystės pasaulinėje 
valdžioje, Apaštalai negalėjo sau įsivaizdinti, kenčian
čio ir mirštančio Mesijo; jiems atrodė neįmanoma, 
kad Dievo prižadėtasis Mesijas ir Izraelio karalystės 
įkūrėjas turėtų kentėti ir mirti.’ Taigi Petras, girdė
damas Kristų kalbant apie savo būsimą kančią ir 
mirtį, bet nesuprasdamas dvasinės Dievo karalystės 
paslapčių, išdrįso pakelti protestą tokiam sumany
mui, sakydamas: “Nieku būdu, Viešpatie, tai Tau ne
atsitiks!” Bet Kristus tuojau įspėjo Petrą, sakyda
mas: “Eik iš mano akių, priešininke; tu piktini ma
ne, nes tu mėgsti ne tai, kas Dievo, bet kas žmonių”.

Amžinas Švenčiausios Trejybės planas buvo at
pirkti žmoniją Kristaus kančios ir mirties kaina; 
Kristaus karalystės yra grynai dvasinio pobūdžio ka
ralystė, būtent, Katalikų Bažnyčia. Kuomet Kristus, 
prisikėlęs iš numirusių, įžengė į Dangų ir atsiuntė 
Šventąją Dvasią, Apaštalai aiškiai suprato kokią ka
ralystę Kristus įsteigė. Taigi Kristus ne-, 

apvylė savo Apaštalų, jiems sakydamas: “Kai Žmo
gaus Sūnus sėdės savo didenybės soste, taip pat sė
dėsite ir jūs dvylikoje sostų ir teisite dvylika Izraelio 
giminių”. (Mato 19:28).

jos Kraštais
Vieną vakarą Petrovo 

šefas nusigabeno jį į 
“Trylikos medžių” resto
raną. Prie stalo jau rado 
vyriškį ir moterį. Petro
vas juodu atpažino: mo
teris jauna, elegantiška, Tautų Sąjungos sekreto- misijos motyvų, bet mes 

Mes pradėjome kontro- buvo NKVD bendradarbė, riato sluogsniuose, tarp tuoj supratome, kad So- 
liuoti rendez-vous vietas, kuri kaip kambarinė Mas- delegacijų Ženevoje ir vietų Sąjungos šiaurės ir 
kuriose mūsų rezidentai kvoje buvo pristatyta ki- taip pat tarp šveicarų vakarų sienos virsta dide- 
susitinka su agentais. Nu
vykau į namus Alpių gat
vėje prie pašto. Man daly
vaujant taisyklingais lai
ko tarpais agentai lankė
si, įteikinėjo savo prane
šimus raštu ir pasakojo, 
ką jie svarbesnio yra nu
girdę ar matę. Matyda- gražuole Galią uždavinį 
mas juos sočiai atrodan- sudarinėti bolše v i z m o 
čius, gerai apsitaisiusius, priešų sąrašus Ženevoje, 
nusiskutusius, parfumuo- sąrašus “E. A. S.” 
tus, aš prisiminiau nelai
mingus rusus, NKVD te
rorizuojamus ir 
mus šnipinėti draugus ir 
tėvus.
mai kuklūs, 
trūksta 'drabužių, 
kankamas maistas, 
mesi išdavinėti, bet 
pinigus. Nereikia užmiršt, 
iš tikrųjų ,kad daugumas 
eilinių NKVD agentų ne
gauna jokio atlyginimo.

į gos sekretoriato 
nusipirkęs, nėms. Tai buvo 

parama NKVD, 
būdu galėjo sau verbuoti 
naujų bendradarbių...

sargybinis pasirodė 
vienas, išsigandusiu vei
du.
— Kaip? Pabėgo? —- su

švokštė mano šefas. Ne

buvo kalėjimas. Tikrai, 
kapitonas buvo paspru
kęs nuo sovietinės val
džios, kuri nepažįsta žmo
niškumo. Jis buvo ant sa
vo lovos pasikoręs. Palik
tas ant stalo laiškas buvo 

“Atleisk

zmo- -
brangi 

kuri tuo

Parsidavėliai.

aš nebeturiu daugiau jė
gų. Jie mane čia...”

Sovietiniai Agentai 
Taotų Sąjungoje

Kontrolės misija (Pet
rovas ir jo šefas), Berly- Jie yra savo silpnumo au- 
ne gavę svetimos valsty- kos: neturėjo drąsos į pa- 
bės vardu pasus, vyko į siūlymą “bendradarbiau- 
Ženevą. Čia je turėjo pa- ti” pasakyti NE, nes žino, 
tikrinti, kaip veikia so- į kokią padėtį taip atsa- 
vietiniai NKVD užsieni- k y darni save pastatytų, 
nio departamento agen- Nors pasitiako tokių, ku
tai, prikomandiruoti prie rie atsisako. Bet kas stu- 
Tautų Sąjungos sekreto- mia vakarų žmogų ben- 
riato. Agentų tinklui čia dradarbiauti su svetimos 
vadovavo kažkuris S., įsi- valstybės saugumu? Negi 
tvirtinęs dar nuo Jagodos tikrai susižavėjimas “vie- 
ir Ježovo laikų. Jis nebu- ninteliu pasaulyje 
vo painformuotas apie at- listiniu kraštu?” 
vykstančią kontrolę.
— Mūsų atvykimo metu grindo tarti, 

keletas mūsų agentų dir- listiniame pasaulyje visa 
bo kaip tarnautojai įvai- ko pagrindas 
riose kitų valstybių atsto- gas?” ’
vybėse prie Tautų Sąjun
gos. Agentų tinkle‘buvo 
kai kurie geriausi šveica
rų kairieji intelektualai.

_ _ Pagal siunčiamus Mas-
siją. Vakare galima buvo kvai S. raportus, intelek- 
pasivaiksčioti po miestą tualus 
grupėmis, budriai sekant lengva, 
šefui ir saugojantis ne- pažiūros 
reikšti savo jausmų. Ge- Iliustracijai

, riausia buvo viską, ką NKVD agento G. vado- 
svetur matai, kritikuoti vaujamą 
ir baigti: “Ką čia reiškia, veiklą turėjau progą pa- 
palyginti su Maskva!” tikrinti. G. buvo pareigū- 
Bet ir vakare daugiausia nas ne tik Tautų Sąjun- 
buvo praleidžiama namie, gos sekretoriato, bet ir 
miegamajame, klausantis NKVD. Jis turėjo tuziną 
iŠ Maskvos pranešimų a- slaptų agenų ir du dar y-

patraukti buvo 
nes jų politinės 

labai naivios, 
nurod y s i u

tinklą, kurio

Dr. B. Paulius, O. P.

tados vienam svečiui kairiųjų žurnalistų. In- lių įvykių scena”, 
prancūzų rašytojui, o vy- strukcijos neminėjo šios (b. d.)
ras — Semionovas, buvęs 
Maskvoje, Varsonoviros- 
kio gatvelės NKVD bude
lis, garaže šaudęs pa
smerktuosius. Dabar jis 
buvo gavęs drauge su

1949 m.

jau atleidžia 
ypač tuos, 
pakenčiamas 

nesiskubina su

(Ele
mentas Anti Sovietinis). 
Atitinkamam asmen i u i 

verčia- užvedama byla. Byloj bu
vo vardas, pavardė, adre- 

Nors jų reikalavi- sas, jei galima fotografi- 
bet jiem ja, žinios apie

nepa- 
Jie ė- 
ne už

v •

mes padėjome

34,i
profesiją, 

šeimą ir atžymėjimas, į 
kurią antisovietinio ele
mento grupę tas asmuo 
priskiriamas: į P. R. (o- 
pozicija partijos viduje), 
C. H. (šnipas), T. Z. lan
ko bažnyčią), S. J. palai
ko ryšius su užsienie
čiais), R. A. D. (užsienių 
radijo mėgėjas) ir kt. 
Petrovas sakosi, kad, Se- 
mionovo ir Galios tvar
komą antisovietinio ele
mento medžiagą patikri
nę, jie radę didelių klaidų. 
Viena pagrindinių klaidų 
buvo ta, kad daug pri
rinkta medžiagos apie 
Pietų Amerikos atstovus, 

sočia- o labai maža apie kaimy- 
O gal ninių kraštų atstovus, — 

Marksas tikrai turėjo pa- Rumunijos, Lenkijos, Es- 
kad kapita- tijos, Suomijos.

“Šita kritika buvo ne be 
yra pini- pagrindo, nes vėliau, kai 

_ ?” ’ aš buvau pasiųstas į Bal-
O ko nebuvo tarp NK- tijos kraštus, įsitikinau, 

VD bendrabių! Gerą su- kad NKVD trūko elemen- 
mą gavo vieno Londono tariausių žinių apie šių 
didžiulio dienraščio Zene- kraštų atstovus Ženevoje, 
vos korespondentas, pri- apie jų žurnalistus, vyks- 
statęs aprašymą savo še- tančius į Šveicariją, ir tt.” 
fo pasikalbėjimo su D. “Prieš išvykdami iš Ze- 
Britanijos atstovu prie nevos, diplomatiniu pake- 
Tautų Sąjungos. Po kelių tu gavome įsakymą, pasi- 
dienų į Maskvą keliavo rašytą Molotovo ir Beri- 
pranešimas, kaip britai jos. Buvo įsakoma, jei ga- 
laikysis konferenci joje Įima sudaryti nepalankius 
Maskvoje. gandus apie Suomiją ir

Rezidentas Ch. turėjo tris mažąsias 
savo žiinoje agentus, ku- valstybes. Buvo 
rie sekė sovietinius pilie- nukreipti mūsų agentus, 
čius, gyvenančius Ženevo- kad sulig pirmu ženklu iš 
je. Petrovas patyrė, kad Maskvos, jie imtųsi veikti

Baltijos
skubu

savo svajones!

Kiekvienos šeimos mėgstamas 
įsigyti nuosavus namus.

"r ■ ■ ■

sapnas —

Tai yra nuolatinė Amerikiečių sva
jonė. Kada vyras apsiveda... ir kada su
silaukia vaikų... jis nori duoti jiems vie
tą, kuri būtų jų nuosavybė... kurioje jie 
galėtų žaisti savo pačių nuosavybėje.

Massachusetts valstijoje daugiau 
kaip 34.000 šeimų 1949 metais yra įsigi
ję nuosavus namus, padedant Savings 
Bankams šioje valstijoje. Jei šios šeimos 
būtų nupirkusios namus vietoje, būtų pa
sidaręs miestas tokio 
Bedford!

dydžio, kaip New

tapti namų savi- 
pasiteiraukite su 

bankais. Šie 190

Jūs, taipgi galite 
ninkais. Ateikite ir 
draugingais savings 
mutual savings bankai padėjo sutaupyti
žmonėms pinigų ir nupirkti namus gent- 
kartčms... nekuriems daugiau kaip per 
šimtmetį. Atsimink, pažiūrėti į žodžius 
“Savings Bank” arba “Institution 
Savings” sąraše.

The

Savings B a n k s
of Massachusetts

CMrttrH br the 
Com<nonwealth et MeuichuiettJ
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• Tėv. Justinas Vaškys, O. 
F. M., Lietuvos Pranciškonų 
Provincijolas, kovo mėnesio 
pradžioje vyksta Provincijos 
reikalais į Romą. Grįždamas 
aplankys lietuvius Pranciško
nus Austrijoje, Vokietijoje ir 
Belgijoje. Tėv. Just. Vaškys 
vyksta Romon kartu su kun. 
J. Valantiejum, kun. P. Juš- 
kaičiu ir kun. St. Raila.
• E. Rinkevičius, buvęs Vy

tauto Didž. universiteto asis
tentas, dabar gyvena Philadel- 
phijoje ir dirba statinių re
monto dirbtuvėje.

• A šešplaukls, gyv. 2714 S. 
Wallace St., Chicago 16, III. 
būdamas tremtyje yra išvertęs 
154 Shakespeare sonetus. Da
bar rūpinasi jų išleidimu.
• Lietuvos Vyčių seimas šie

met įėyks Chicagoje rugsėjo 
7-10 dienomis. Seimo posėdžiai 
vyks Sherman vešbutyje, kuris 
randasi miesto centre.
• Žurnalistas A. šalčius stu

dijuoja Fordham universitete. 
Daro žygius atsikviesti Ameri
kon savo žmoną, kuri su tėvais 
gyvena Kanadoje.
• Minė Jonas KiHkevičius, 52 

m. amž., prieš 4 mėn. atvykęs 
Amerikon Clevelandan, Ohio. 
Paliko liūdinčią žmoną Ameri
koje ir dukterį Vokietijoje sa
natorijoje.
• Tėvai Marijonai organizuo

ja lėktuvu maldininkų kelionę 
Romon. Išskris gegužės 27 d. 
iš Chicagos. Kelionė užtruks 
apie tris savaites, laike kurios 
aplankys Romą, Paryžių, Liur- 
dą ir kitas svarbesniąsias vie
tas. Kelionės reikalais rūpina-

. ,1 ■>— —

si kun. P. Cinikas, M.I.C., 2334 
S. Oakley avė., Chicago 8, III.
• Vytautas Zelenkevičius su 

žmona atvyko iš tremties ir 
apsistojo Brooklyne. Jis gyve
no prancūzų zonoje, kur dirbo 
vienoje lietuviškoje stovykloje 
IRO žinioje.
• Philadelphia Universitetuo

se dirba šeši lietuviai profeso
riai.
• Du lietuviai kunigai, pa

skirti į Sah Francisco, Calif., į 
amerikiečių parapijas, galės 
aptarnauti ir lietuvių dvasinius 
reikalus.
• Baltų - Skandinavų draugi

ja Washingtone nutarė Lietu
vos nepriklausomybės ir taip 
pat Estijos nepriklausomybės 
sukaktis minėti vasario 21 d., 
o ne Washingtono gimimo die
ną. kaip yra įprasta, kadangi 
ta diena šiemet išpuola Pelenų 
dieną. Minėjimas įvyks Inter- 
national Student House
joj salėj, 1825 R Street, N.W.
• Lietuvių Teatro premjera, 

keturių veiksmų komedija, 
“Gyveno kartą keturi drau
gai” įvyks šeštadienį, vasario 
25 d. Lithuanian Theatre, 2739 
W. 43 St., Chicago 32, III. Vai
dina : L. Barčaitė, Brinką, J. 
Bautis, Zita Kevalaitytė, P. 
Mačys, R. Faevičiūtė, K. Ože
lis, St. Pilka ir kt.
•' “Vilties” advokatas įspėjo 

laišku A. K. Valuką. kad rei
kalausiąs atlyginti už nuosto
lius teismo keliu, jeigu jis ir 
toliau įžeidi nėsiąs tą leidinį 
(“Vilnį”). Valukas pareiškė, 
kad tokių grasinimų nesibijąs 
ir prieš komunistus kovoti ne
paliausiąs.

didžio-

4
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ATSAKINGI IR TIE, KURt WV NESUMAUDŽIA,
>

BROCKTON, MASS.

Vasario 16 per radiją
Vasario 16 d. per VVBKA 

radijo stotį buvo transliuoja
ma programa, pritąįkyta Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tei. Sugiedojus Amerikos ir 
Lietuvos himnus, advokatas 
Kazys J. Kalinauskas kalbėjo 
angliškai, o 
lietuviškai, 
vos kančios 
komybė tų, 
žudymą 
programą
Strazdo choras. Juozas Saluč- 
ka (solo) ir Olga Falcon (pia
no ). Programą parengė 
Brocktono tremtiniai.

Minėjimas buvo tuo reikš
mingas, kad jo 
maža kitataučių, 
Lietuvos kančias 
no. Vietinis 
“Brockton Daily 
aprašė minėjimą 
bų ištraukas, 
pusvalandžio
mūsų “maskviškiai”, kurie ne
tiki, kad Lietuva yra paverg
ta. ir į bendrus minėjimus 
retai užeina. RJL

ro pelnas skiriamas Šv. Roko 
naujos bažnyčios statymo 
fondui. Prašome sekti vėles
nius pranešimus ir plakatus.

DAUG KAS NETEKO DARBO
New Britain, Conn.

Reiškiame gilią užuojautą savo 
brangiai narei. Prsiimenam ją 
ir

adv. P. Viščinis— 
Nurodyta Lietu- 
ir pabrėžta atsa- 

kurie
toleruoja.

atliko

Lietuvos
Meninę
Jurgio

klausėsi ne- 
kurie apie 

mažai ką ži- 
dien r a š t i s 

Enterprise” 
ir įdėjo kal- 

Klausėsi šio
ir vadinamieji

Nepaprasta^ sporto 
vakaras

Šv. Vardo draugija, kurios 
dvasios vadovu yra kun. Si
meonas Saulėnas, o pirminin
ku Julius Konstautinavičius, 
š. m. kovo mėn. 11 d. rengia 
nepaprastą ir įdomų sporto 
vakarą. Vakaro programoje 
dalyvaus Ed. Krause, Notre 

. Dame universiteto sporto di
rektorius ; Jack Barry, laik
raščio “Boston Bloge” sporto 
skyriaus redaktorius; Ant. 
Spector, “Boston Celties” pa
žiba, ir Naujosios Anglijos 
krepšinio
England Hoboes 
Bridgewater Tovvnies). Vaka-

komanda (New 
East

SAUGUMAS yra šis tas daugiau negu 

aprūpinimas senatvės

• Ar norit matyti saugumą praktikoj?
Atsistokit dirbtuvėj ir stebėkit, kačp apdirbamas medis ir oda, plie
nas ir plastikas. Arba atsistokit lauke prie kelio ir žiūrėkit, kaip 
pr.aunama mašina sumaniai žygiuoja per kviečių lauko platybę.
Tose vietose jus matote saugumą praktikoje. Nes saugumas nėra 
kas nors randama atsisėdus minkštoje kėdėje sulaukus senų dienų. 
Saugumas yra visko perteklius, patogus gyvenimas ir užtenkamai 
laisvolaikio džiaugtis saulės spinduliais ir žaidimais.
Saugumą kuria žmonės su Įvairiais talentais ir gabumais, dirbdami 
išvien bendram tikslui: kurdami daugiau ir geresnių daiktų visiems 
naudotis.
Tuo budu. kada mes perkame gyvybės apdrauda, mes perkame dvi
gubą saugumą.
Pagalbą ir apsaugą nelaimėje.
Gerėjantį gyvenimą kiekvieną dieną.
Nes gyvybės apdrauda teikia abu tuos dalykus.
Ji užtikrina pagalbą ir apsaugą per garantiją kiekvienam asmeniš
kai.
Ji užtikrina kiekvieną dieną gerėjantį gyvenimą per investmentus 
pramonėje, viešuose patarnavimuose, valstijose ir bendruomenėse, 
farmų gerinime ir namų statyboje.
Tai yra tos kelios priežastys, kodėl John Hancock ir kitos gyvybės 
draudimo kompanijos auga be paliovos ir kodėl tas jų augimas džiu
gina visus, kurie dirba gyvybės draudimo srityje.

Turtas

vs.

1949 Metų Gruodžio 31
$2,696,506,366.08

Įsipareigojimai ir Pirmosios Atsargos .

Nepaskirstyti Fondai (Pertekliai)

Bendra Veikianti Apdrauda

$2,504,291,448.55

$192,214,917.53

$10,436,739,685.00

METINĖS APYSKAITOS KOPIJA SIUNČIAMA PAREIKALAVUS
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Bacevičiaus ir Baranaus
ko koncertas

bus i. m. vasario mėn. 22 
d. (trečiadienį) High School 
salėje 3 vai. p. pietų. Visi da
lyvaukime! c

Karališka vakarienė
Montello lietuviaį vadovau

jami gerb. klebono kun. Pr. 
Strakausko.yra tvirtai pasiry
žę pastatyti naują bažnyčią. 
Tam tikslui nuolat rengiami 
įvairūs vakarai ir pobūviai, 
kad tik greičiau surinktų rei
kiamą sumą pinigų. Š. m. va
sario 18 d. buvo surengta 
“karališka vakarienė”, kuri 
puikiai nusisekė. Parapijos 
salė buvo pilnutėlė. Visi buvo 
labai patenkinti skaniais val- 

gera nuotaika. Daly- 
Brocktono mayoras 

su žmona. Vakarienę 
darbščios montellie-

giais ir 
vavo ir 
Clifford 
surengė
tės — Maldos Apaštalavimo 
ir Moterų Sodalicijos narės.

Graži auka
Per Nepriklausomybės šven

tės minėjimą surinkta 468.52 
dol., kurie lygiams padalyta 
Amerikos 
(234.26) 
Jautrios 
ka— tai 
lės savo
vargan įpuolusiam.

Lietuvių Tarybai 
ir BALFui (234.26). 
širdys ir duosni ran- 
įrodymas tikros mei- 

tautai ir artimui,

Vakaras gerai pavyko
Vasario 12-tą Įvyko dovanų 

vakaras, kurį surengė šv. Ro
žančiaus draugija. Vakaras ge
rai pavyko. Pelnas perduotas 
bažnyčios šviesų fondui. Drau
gijos vadovybė reiškia gilią 
padėką narėms už įvairias pa
aukotas šiam reikalui dovanė
les bei dalyvumą. ‘
siems atsilankiusiems; 
vadams už pritarimą 
vavimą.

savo maldose.

Ačiū ir vi- 
dvasios 

daly-ir

Rimtai serga 
dienomis bus 
operacija p. Skalcsti-

padary-Šiomis 
ta sunki 
kai Kvederienei. Ligonė randa
si General ligoninėje. Ji yra il
gametė šv. Rožančiaus 
bei

Iš darbininkų gyvenimo
Mūsų v mieste priskaitoma 

tūkstančiai be darbo. Ir perei
tą savaitę viena dirbtuvė pa
skelbė, kad visai užsidarys ir 
palies apie devynis šimtus dar
bininkų, kurių tarpe yra daug 
ir lietuvių.

Butų vis dar didelis trūku
mas. Didesnėms šeimoms vi
sai neįmanoma butą gauti.

Sąjungietės ruošia paskaitas
Šv. Kazimiero šventės proga 

sąjungietės ruošia paskaitų va
karėlį. Vėliau apię tai praneši
me smulkiau. B.M.

dr-jos 
kitų įvairių brolijų narė.

IŠĖJO “LIETUVIŲ DIENOS”
Los Angeles, Caiifornia

veikimo apžvalga, daug gražių 
iliustracijų.

Naująjį iliustruotą žurnalą 
leidžia Antanas Skirius, o re
daguoja J. Vitėnas, M. C. 
Stark (ang. dalį) ir P. Puzinas 
(meninę dalĮ). A. Sk.

MOŠŲ MIRUSIEJI 
Netekome jauno savo 

tautiečio ir kario 
PHILADELPHIA, PA.

Vasario 10 d. Tacoma, 
Wash., pamirė jaunas mūsų 
tautietis karys, Raimondas M. 
Skelčokas, 19 m. amž., kurio 
tėvai gyvena 4240 Salmon 
St., Phila. 34, Pa. Palaidotas 
su gedulingomis pamaldomis 
iš Šv. Jurgio bažnyčios vasa
rio 18 d. Šv. Karsto kapuose 
(“Holy Sepulchre”). Karinėse 
iškilmėse dalyvavo 5207 Ve
teranų Postas. Prie laidojimo 
patarnavo irgi veteranas Do
mininkas Earaminas, gyv. 
Phila 34, Pa.

Velionis paliko nuliūdusius 
tėvus — Mykolą ir Eizbietą 
Skelčokus, dvi seseris — Na
taliją ir Elzbietą, bobutę 
kevičienę. Tesuteikia 
Viešpats amžinąjį poilsį, 
artimiesiems paguodą.

Šim- 
jam 

o jo 
K.V.

Tėvas L. Andriekus, 
O J* JM., lankėsi 

Montviloje
Vasario 12 d., sekmadienį, 

šv. Roko bažnyčioje laikė šv. 
Mišias ir sakė pamokslus tė
vas L. Andriekus, O.F.M. iš 
Kennebunk Port. Pamoksluose 
prisiminė Vasario 16 dienos 
šventę ir atkreipė dėmesį į 
būtiną reikalą skaityti ir rem
ti katalikišką spaudą — laik
raščius ir knygas. Prie bažny
čios ir parapijos salėje buvo 
platinami pranciškonų išleistas 
“1950 
“Aidai” 
lis”.

“Lietuvių Dienų” pirmas 
numeris

Ką tik išėjo iš spaudos “Lie
tuvių Dienų” laikraštis, skiria
mas Amerikos lietuvių gyveni
mui pavaizduoti paveikslais ir 
aprašymais. Daro gražų įspū
dį. Viršelį puošia Pittsburgh, 
Pa. lietuvaitės akademikės 
taut. rūbuose — šoka gamtoje. 
Turinyje St. Raštikio — “Ka
ras ar Taika”; L. Šimučio — 
“ALT Aktualieji Rūpesčiai”, 
V. Bakūno — “Klaipėda — 
Lietuvos Gibraltaras”, Dr. J.*J. 
Bielskio —r “Pirmąją Lietuvos 
Atstovybę Amerikoje Stei
giant”, tęsinys “Kryžių” roma
no vertimas anglų kalboje, 
“Yithuanian Art Exhibit”, 
“Looking Around Caiifornia” 
etc. Plati įvairių liet, kolonijų

Vasario 16-tos minėjimas

Vasario 18 d. vakare Patrio- 
tic Hali įvyks iškilmingas Lie
tuvos Neprkl. šventės minėji
mas. Koncerto programą išpil
dys Liet. Operos solistas Bal
trušaitis, solistė Helen Bar- 
tush - Swaggart, Liet. Tautinių 
šokių grupė ir Šv. Kazimiero 
parapijos choras.

Vasario 19 d. lietuvių bažny
čioje bus atlaikytos Šv. Mišios 
ir pasakytas pritaikytas pa
mokslas. '

Metraštis”, žurnalas 
ir “Šv. Pran. Varpe-

BALF-o 100-esis skyrius
Š. m. sausio 27 d. BALF-o 

100-asis skyrius turėjo savo 
metinį susirinkimą Brooklyne, 
105 Grand St, kuriame pirmi
ninkavo puta. S. Cerienė- 
Mulks.

Susirinkimo metu įdomų 
pranešimą padarė BALF-o 
Reikalų vedėjas P. Minkūnas, 
apibūdindamas reikalą išvysty
ti platesniu mastu mūsų liku
siųjų Europoje tremtinių šelpi
mą. Jis išdėstė labai įtikinan
čiai ir vaizdžiai BALF-o Di
rektorių Tarybos nutarimus, 
reikalą vykdytį šelpimą centra
lizuotu būdu per BALF-ą, o 
taip pat eiti prie padidinimo 
BALF-o narių skaičiaus. Buvo 
pabrėžtas reikalas sukelti lėšų 
600 lietuvių pergabenimui į Mi
chigan Valstijos ūkius.

Skyriaus susirinkimas vien
balsiai pritarė Direktorių nu
statytoms gairėms ir pasižadė
jo padidinti skyriaus narių 
skaičių pritraukiant kiekvie
nam nariui dar po penkius 
naujus narius.

Taip pat nariai pasižadėjo 
pasirūpinti, kad kitos draugi
jos, kurioms jie priklauso, 
skirtų 5% nuo rengiamų pra
mogų bendrai tremtinių šalpai.

Į naują valdybą įeina:
Pirm. S. Cerienė Mulks 
Vice pirm. V. Stašinskas 
Sekr. I. Radzevičiūtė 
Ižd. J. Černius 
Fin. sekr. P. Minkūnas 
Valdybos nariai: J. Jolkovs- 

ka ir A. Vaišvila.

Iškilningas Vasario 16 d. minėjimas 
Lawrence, Mass.

... ... '
Dalyvavo Kongresmanas p. Lane ir miesto Majoras
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės paminėjimas čia įvy
ko vasario 12 d. dideliu susi
kaupimu. Bažnyčioje šv. Mi
šiose žmonės skaitlingai daly
vavo, pasimeldė už Lietuvą ir 
gausingai ėjo prie Šv. Komu
nijos. 3 vai. p.p. vėl gausiai 
susirinko į bažnyčią specia
lioms pamaldoms už Lietuvą. 
Čia kun. P. M. Juras, para
pijos klebonas ir žymusis lie
tuviškos katalikiškos veiklos 
vadas, pasakė įspūdingą kal
bą. Po to visi susirinko į Šv. 
Pranciškaus parapijos sve
tainę. Salė buvo išpuošta lie
tuviškais motyvais. Tai veik
lios p. Švenčionienės darbas. 
Minėjimui vadovauti pakvies
tas p. J. Leimonas.

Į garbės prezidiumą buvo 
pakviesta: Šv. Pranciškaus 
parapijos kleb. kun. P. M. 
Juras, jo pagelbininkai kun. 
J. Bernatonis ir kun. P. Šaka
lys, specialiai į šį susirinki
mą iš Vašingtono atvykęs 
kongresmanas p. Lane ir vie
tos L. R. K. Federacijos na
riai: p. J. Kuras, p. Švenčio- 
nienė ir p. Pilipienė. Dar,pa
kviečiamas į garbės prezidiu
mą, kiek vėliau čion specialiai 
atsilankęs Lawrence, miesto 
majoras p. Meehan.

Susirinkimas pradėtas A- 
merikos ir Lietuvos himnais • 
muzikui Algiui Šimkui 
vaujant. Kun. P. M. 
susirinkusiems 
gresmaną p. 
sakė didelės 
pabrėždamas 
ryžimą remti 
voj už laisvę 
įsitikinimą, kad Lietuva, ne
trukus vėl bus laisva ir nepri
klausoma. Majoras p. Mee
han taip pat pasakė gražią 
kalbą. Po tų kalbų solistės p. 
Suslavičiūtė, muzikui r, Al-

vado- 
Juras 

pristatė kon- 
Lane, kuris pa- 
reikšmės kalbą, 
Amerikos pasi- 
Lietuvą jos ko- 
ir pareiškė gilų

Kalbėjo p.p. adv. Sakalauskas 
ir Sakalauskienė, kuri nušvie
tė Lietuvos padėtį ir perskai
tė Franklin County lietuvių 
vardu vienbalsiai priimtą re
zoliuciją prezidentui, valsty
bės sekretoriui, senatoriams 
ir Kongresui ir spaudai. Dė
dinas ir kiti linkėjo Lietuvai 
laisvės ir Šv. Onos draugijai 
pasisekimo. P. Antanina Ste- 
ponkevičienė dėkojo visiems 
už adalyvavimą šių minėjimų 
iškilmėse.

Prie gražiai papuoštų sta
lų įvyko pietūs, laike kurių 
visi gražiai šnekučiavosi, tik 
liūdėjo, kad kenčia baisiausią 
komunistų priespaudą ir iš
niekinimus jų mieloji tėvynė 
Lietuva.

Minėjimas buvo užbaigtas 
tautos himnu ir visi patenkin
ti skirstėsi namo. Minėjimo 
programai vadovavo p. Blan
che Janeliūnienė.

A. W. Dėdinas.
_ T

P. 
ir

giui akompanuojant, gražiai 
padainavo dvi liaudies dainas. 
Kim. Pr. Juras padėkojo sve
čiams už kalbas, ir jie, gau
siais plojimais palydėti, ap
leido salę.

Po to dar kalbėjo kun. 
Šakalys, kun. J. Bernatonis 
kleb. kun. P. M. Juras. Po
kalbų vyko Lietuvos laisvės 
kovai rinkliava. Surinkta 170 
dolerių. Aukojusių sąrašas 
bus paskelbtas vėliau.

Po rinkliavos skaitė tos die
nos iškilmei pritaikintą 
skaitą prof. A. Lešinskas, 
šviesdamas aktualiausias 
tuvių tautos problemas.

Solistas Jurgis Lisauskas, 
muzikui Algiui Šimkui akom- 
ponuojant, gražiai padainavo 
lietuviškų liaudies dainų. Bu
vo priimtos atitinkamos rezo
liucijos. Minėjimas baigtas 
giesme — “Marija, Marija”.

K. R.

pa- 
nu- 
bė

Nusišypsoki
Surašė J. K. M. Išleista 1935 

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

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

Dvigubas minėjimas
GREENFIELD, MASS.

Sekmadienį, vasario 12 d., 
senosios “Korthausės” svetai
nėje įvyko iškilmingas Lietu
vos Nepriklausomybės pa
skelbimo 32-jų met. sukakties 
minėjimas ir 
gijos' 15-kos 
paminėjimas, 
pradėjo Šv.
pirmininkė, Antanina Stepan- 
kevičienė, malda už Lietuvą.

šv. Onos Drau- 
met. sukakties 

Paminė ji mus 
Onos draugijos

Neleiskite 
PECIŲGfiLAI 
JUS PALJKT NAMIE
* Raumeniniu pečiugčlų palemviH- 
mui. uždėkite Johnson’o PEČIŲ 
PLASTER| — beveik tas pats, kį 
dėvėtum šildančią paduSkaitę 
prie darbo. Ji« veikia tr-iooai: 
(1) Atgabena tildantį, gydanti krau
ją į skaudamą vietą. (2) Suvaržo 
raumenų trūkčiojimus — sumažina 
skausmo smūgius. (3) Padužkai.ė 
neprileidžia žalčio.
* Gaukite Johnson’o PEČIŲ PLES- 
TER|, pagamintą Johnson A J->»«n- 
son — žinomi per 62 metus išdirbė
jai puikių chirurgiškų produktų. 
Gaunamas visose vaistinėse.

A

Mes Instaliuojame Visokios Rūšies Aliejumi

TIMKEN

OIL HEAT

Šildomus Bumelius
Brockton 01 Heat., Ine

27 Legion Parktvay, 
Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 323
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ŠACHMATAI
— veda K. Merkis —

JAV šachmatų Federacija 
Sveikina Lietuvius 

šachmatininkas

JAV šachmatų Federacijos 
vice-pirmininkas Moutgcouery 
Major atsiuntė labai gražų 
pasveikinimo laišką Bostono 
Lietuvių šachmatininkų klu
bui sąryšy su iškovota puikia 
padėtim Metropolitan lygoje. 
Anksčiau jis pats yra žaidęs 
toje lygoje už Harvardą ir to
dėl gerai žino tos lygos ankš
tą žaidimo klasę.

Nesveiki vėjai — toliau jis 
rašo — išblaškė žmones iš

DAKTARAI

ĮVABOS SKELBIMAI
.........■— ^==gm=MMMMMSg

A. J. NAMAKSY
Reni Estate k.

Insurance I
409 W. Broadvsy

SO. BOSTON, MASS. 
OHicc VM. SOuth Bocton BUME

Bes. 37 Oriole Steeet
West Rozbury, Masą.

TEL VA—

«
Rytų Europos su skurdu ir 
vargais po platųjį priaulį. Tai 
padėčiai negalįs padėti, bet su 
džiaugsmu sekąs mūsų tautie
čių pasižymėjimus.
— Ne tik’Jūs (rašo K. Mar

kam) -su Tautvaiša pazižymite 
Bostone, bet Pocilas Vaitonis 
— Canadoje, jūsų latvių kai
mynai K. Ozohs ir Endzelins 
puikiai reiškiasi Australijoje, 
o Jūsų tautietis Romanas Ar
lauskas laimėjo nesenai Pietų 
Australijos pirmenybes, kur 
antruoju buvo latvis Lidums. 
Ištiesų malonu skaityti tokį 
laišką ir stebėtis gera infor
macija apie baltiečių šachma
tininkų laimėjimus plačiajam 
pasauly. Galime džiaugtis, lai
mėję dar vieną lietuvių drau- 
n-
Harvardo Kapitonas įvertina 

lietuvius
W. Watts, Harvardo uni

versiteto kapitonas, rašo Je- 
remy Coulter (Tournament 
direktoriui):
— Boylstono klubas buvo 

stiprus kaip visad, bet Lietu
vių klubo išėjimas į viešumą 
ištikrųjų buvo laimingas įvy
kis Bostono šachmatams. —

o Harvardas au Boylstonu 3-2 
ir212-21/Q.

Paėmę trijų stipriųjų Bos
tono šachmatų khrbų (Havar
do, Lietuvių ir Boylstono) 
tarpusavio pasekmes 
me tokį vaizdą:
1. Lietuviai 2,/2-11j i 
1010‘j - 9įA.
2. Harvardas 2 - 2 i 
10 - 10.
3. Boylstono IV- - 2’ - ir par
tijų 9*ą - 101/?.

Lietuvių komandoje žaidė 
ir laimėjo taškų per visas 
p-bes: P. Tautvaiša — 6, K. 
Merkis — 6, A. Keturakis — 
5, E. Staknys — 2*/«, K. San- 
dargas — 2’/2, V. Kubilius — 
2, P. Šimonis — 2 ir V. Zen
kevičius — 0.

gauna-

ir

ir

partijų

partijų

Tau t vaisos pagerbimas
įvyko vasario 18 d. So. Bos

tono Lietuvių piliečių 
salėje. Tautvaišai teko 
su 18 priešininkų, kurių 
buvo 2 amerikiečiai

Lietuviai tarp stipriųjų — 
pirmieji

Lietuviai šachmatininkai 
per Bostono pirmenybes I ir 
II rate turėjo tokias pasek
mes:
su Harvardu 3-2 ir 2’/» - 2'- 
su Boylston 2-3 ir 3 -2 
su Isynn 4ir 2- 3- 
su Newton 5-0 ir 4 - 1

J. Arlauskas,

Draugijų Valdybų Adresai

Kai motinai vienai sunku, padeda Raudonojo Kryžiaus 
slaugės (Red Cross).

____ __________________ —L.
Mockaitienė Marijona, Jonas, ap., sūnus Petro, ir Marijonos 

Algirdas į Uaionville, Mich. Ališauskaitės.
Rutkauskas, Petras, iš Gri- 

gfkių km., Bagaslaviškiu vi.
Savickas. Jonas ir jo sesuo , 

Baublienė - Savickaitė, Vero
nika. iš Aukspamečių km. Kel
mės vi., Raseinių ap.

Trakšėti*, Antanas, Benius ir 
Karoba, iš Kalvių km., Kražių 
vt, Rastinių ap.

Valiauga, Antanas, iš Pa
griešiu km., Andrioniškio par., 
Anykščių par., Anykščių vi., 
Panevėžio apskr.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:
Consulate General of Lithuania 

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

Papildomas sąrašas prie lai
vo "General McRae” į JAV 
uostus New York ir New Or
iems išplaukusio š. m. vasario 
mėn. 10 d.

Brokas Vincas, Konstancija, 
Birutė, Zita, Zenonas į Karks, 

•Misa

Išvykusių lietuvių į JAV į 
New York ir New Orleans uos
tus laivu “General McRae” — 
1950 m. vasario mėn. 10 d.

Jurgis j Rosedale,

Petras, Julija, Al- 
Benoit, Miss.

PAIEŠKOJIMAI
Baublienė - Savickaitė, Vero

nika, ir brolis Savickas, Jonas, 
iš AnĮrspamečių km. Kelmės v^ 
Raseinių ap.

Bružas, Domininkas, iš Kal
vių km., Kražių vi., Rausimų a.

Dobilaitė, iš Skverbų km.,
Subačiaus vi., Panevėžio ap.

Gabartas, Juozas ir Kazimie
ras, iš Mozuriškių km., Gelgau
diškio vi., šakių ap.

Gopenas, ar Hopenas, Lion
ginas.

Hopenas ar Gopenas, Lšongi- apie pasaulio artėjantį galą ir 
kaip jis baigsis. Knyga labai 
gražiai išleista ir paveiksluota; 
turi 111 puslapių. Kaina $1.00.

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, 

South Boston 27. Mass.

"Pranašystes Apie 
Pasaulio Pabaigą" 
Knygoje yra surinkta prana

šų ir Paties Kristaus žodžiai

nas.
Juška, Adomas ir jo 

Elžbieta, iš Asiuklynės 
Subačiaus vi., Panevėžio

Kaminskis, Jonas, iš Radvi
liškio.

Karalius, Vincas, iš Pypliš-

sesuo 
km., 

ap.

klubo 
žaisti 
tarpe 
Taut

vaiša laimėjo 16-2 (- 15=
2—1).

Bostono meisterio Tautvai- 
šos pagerbime įspūdingas kal
bas pasakė Lietuvos konsulas 
adv. šalna, MSChess Ass’n 
atstovas Mr. Sanborn ir kt 
Meisteriui Tautvaišai dovanas 
įteikė Lietuvių Piliečių klubo 
vardu Dr. Kapočius, Tremti
nių ratelio — E. Karnėnas, 
Sandaros
LRKSA 94 kuopos — Jaku
tis, Lietuvių Šachmatininkų 
klubo ir jo pirmininko —Mer
kis.

Dar sveikino: prof. Končius, 
red. Jonųškis, p. Minkus, Ma- 

.tijoška ir amerikiečių šach
matininkas Frazer. Be to, 
adv. Šalna perskaitė JAV 
šachmatų Federacijos sveiki
nimą raštu.

Meisteris Tautvaiša gražiai 
padėkojo visiems jį sveikinu
siems ir įteikusiems dovanas.

Šis pobūvis puikiai pasitar
navo šachmatų sportui, ypač, 
kad buvo iškelti įvykiai, susi
ję su Tautvaišos meisterio ti
tulo ir lietuvių šachmatininkų 
komandos laimėjimais Bosto
ne, garscinantieji lietuvių var
dą.

ATVYKSTA Į AMERIKĄ
Slionys Jonas, Maria, Oska

ras, Lilija, Zelma, Emilis, Ema. 
Marta, Herta į Tehama, Coun- 
ty, Calif.

Urbaitytė, Elena į Montrea-
llo, Alb.

Duoba Juozas, Agota, Gvidas
į Brockton, Mass.

Puceta Jonas į Craw Point.
Ind.

Andriulaitis Augustas, Van
da, Augustas, Povlas, Jonas, kės km., Paežerėbų - Kriukų 

vL, Šakių ap.
Macijauskas, Augustas ir Ig

notas, iš Šilaičių km.. Obelių 
par., Rokiškio ap.

Motuzienė, Veronika, ir vy
ras Motuzas, Juozas.

Panavas, Adolfas.
Piešina, Rapolas, s. Dominin

ko ir Barboros, iš Deltuvos, 
Ukmergės ap.

Račkauskas, Juozas ir Ka
zys, iš Rumainių km., Šėtos v. 

Radzevičius, Petras Simonas, 
iš Juocapavos km... Vilkaviškio

GRABORIAI

SĄRAŠAS
Barodica Jonas, Aleksandra,

Birutė į Benoit, Miss.
* Bosas Juozas, Marija, Jonas,

Ona, Jozef,
Miss.

Druseikis
gimantas į

Gelažius, Julic, Irena į Dellas,
Tesąs.
" Kernagis Jonas, Vladislava,

Algis, Nijolė, Antanas į Green-
wood, MississippL

Lankutis Antanas, Domicėlė,
Aldona į Greenvood, Miss.

Smaizys Stasys, Justina, An- 
nemarie į Hender - Alligator, 
Miss.

Bepirštis Albinas, Saliome-
ja, Danutė, Ramutė į Brent- 
wood, Tenn.

Garbov Michael, Irena į San
Francisco, Galif.

Jurgelaitis Tomasz, Anelė, I-
rena į North Kansas, City, Mo.

Ramanauskas Kazys, Jadvy
ga, Joana, Jadvyga į Benoit,

Bajorūnienė Brone į Springs, kjas ligas. Ir tai ne mūsų pa- ris turėjo uždarbio 1949 
Coio.

Baporūnaitė Marija į Springs,
Colo.

Buskus, Antanas, Stefanija,
Vaclovas, Genė, Birutė į Moun-
tain View, Missoury.

Karalius Marija, Jonas į
llywood, Calif.

Mackus Pranas, Ona į
Angeles, Calif.

Naujokaitis "Helena į Sher-
man, Texas.

Vanda, Erika, Helena, Wil- 
helm, Alexander East Windsor 
Hill, Conn.

Michuraitė Antanine, į Balti
more, Md.

AUKSINES ŠAKNELĖS
Auksinės šakneles 

(Golden Seni) yra 
didelės veftės vais
tas nuo kataro, 
baltųjų, akių užde
gimo, nuo rožės, 
nuo drugio, nuo

gedimo, nuo skilvio 
vidurinių skaudulių, 

burnos.

I

Ho-

kepenų 
ir kitų 
nuo sugedusios 
Auksinės Šaknelės veikia tiktai
nesveiką kūno dalį, kuri serga. 
Kitaip sakant, jas gydo viso-

IVMHS SKELBIMAI I
INCOME T AXES
Kiekvienas gyventojas, ku

I

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Booton, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

LcMctuvią DiroktoMtat •» 
Balsamuutojas 

NOVAMK PUBUC 
Patarnavime Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

▼oi. SO S-14Z7 
SOuth Booton t-3960

; d

Isakyta, bet taip sakoma viso- tais privalo išpildyti ir priduoti 
kiose daktariškose knygose, valdžiai apyskaitą.
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
Šaknelių, gert po čerkutę kehs 
kartus perdien, arba plauti ser
gančias ' kūno dalis. Svaras 
Auksinių Šaknelių kainuoja 
$15.00. Perkant mažiau, unci
ja kainuoja $1.00.

ALEXANDEKS CO.
414 Weat Broadway 

South Boston 27

I
kas vakarą nuo 6 JO iki 9:30 
valandos ir šeštadieniais nuo 
10 vai ryte iki 6 vai vakare 
bus Amerikos Legijono Stepo
no Dariaus Posto No. 317 na
me, 265 C Street, South Bosto
ne, padėti tiems, kuriems bus 
reikalinga pagalba išpildyme 
minėtų apyskaitų. (-111-12)

YAKAVONIS
funeral Home

741 No. Main St
Brockton, Masą

V. YAKAVONIS 
įaidctavIvJMrekteHMB * 

Patarnavimas Dieną ir Naku
Koplyčia Šermenims Dyka*

Tel. Brockton S-1M0

I

kąs sakytųsi mylįs Lietuvą, 
bet stokotų meilės lietuviui, 
tasai pats liudytų, kad jo pat
riotizmas tėra tuščia deklama
cija. J. Girnius.

Los

Vincas Balukonis, Savininkas

TELSGILApM COMPANY

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-koa rūšių siaus ir įvairių tonikų. Mes alų ii 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, 
ir piknikams. Patarnavimas sktdbon fr

BOBIS BKVEBJKK
X ARLAUSKAS, SavMnkas

220 E St., TeL SO 8-3141, So. Bert

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

Iw», South

WAITT
FUNERAL HOME

SO Emersop Avė 

Edwrd j. Wattt 
(WaitelriuiM) 

Laidotuvių OlrsktoHus • 
Baisa moste jas

Patarnavimas Dieną ir Naku 
Koplyčia Šermenims Dykai (

▼«L Bmokten S3SS Į

I

Talka apsimoka
TIKINTIEMS P ART Y LINKS reikalingu gera koperactja — 

"te. m spiri**’. Tai puikus dalykaa. NcMirU* koeperacija daug padeda 

— IR JI VEIKIA DVEJOPAI.

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

Tel Dedham 1304-W
PRANAS GBRULSHS, Namų TeL Dedham 1304-R

Jei jOs turite party linc, galijote paeteMti aavo kaimyno nuoSir. 
dūmą, duodant progą ir kitam paainaudoti telefonu- Paprastai, reikia 

duoti tam tikro laiko tarpe šaukimų.^ ižak yru. skubu iaukimą. .Kada 

žinai, kad linija yra užimta, reikia Švelniai priimtuvą užkabinti. Pa
prastai, "tearti spiri*” yra įvertinama ir tuomi pačiu atsimokama!




