
i

I *

O----------------------------------------------------— ■

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

Vyskupas Kettelerla.
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GANDAI APIE SUKILIMĄ 
PRIEŠ STALINĄ

Berlynas, — Vakarų 
žvalgybos viršini n k a i 
praeitą šeštadienį bandė 
išaiškinti vokiečių laik
raščio žinias, kad Stali
nas ką tik užgniaužė re
voliucinį sąmokslą Le
ningrade. Vakarų Berly
no laikraštukas “Der 
Abend” rašė, kad Lenin
grade buvo areštuota a- 
pie 200 aukštųjų karinin
kų, tarp jų ir maršalas 
Leonid A. Govorov. Jie 
esą įvelti į sąmokslą. Ta
čiau oficialiai tos žinios 
nepatvirtintos. “Der A- 
bend” gavęs šias žinias 
iš “šaltinių, kurie yra 
artimi Sovietų kontrolės 
komisijai Rytinėje Vo
kietijoje”.

Sąmokslo priežastis e- 
santi ta, kad Stalinas su 
savo godžia politika vėl 
artėja prie karo ir, kad 
prigavo žmones karo 
metu duotais pažadėji
mais pakelti gyvenimo 
standartą.

Laikraštis rašo, jog 
dar nėra žinios, ar Krem
lius viešai teis sąmoksli

NORMUOJA ANGLIES 
ATSARGAS

šv. Veronika

New York — Dėl ang- 
su

mažėjo anglies atsarga. 
Kai kurios kompanijos 
buvo priverstos uždaryti 
dirbtuves ir kitas įstai
gas. Permatydamos pa
voju. įvedė anglies pri
statymo normą Massa
chusetts, New York, Vir- 
ginia, Pennsylvania, Min- 
nesota,'Ohio ir Ulinois.

Kaip žinoma, streikuo
ja apie 370,000 angliaka
sių, o dėl anglies trūku

Suglaustos žinios
★ Sovietų zonos komunistai atsisako veržtis į Ber

lyno vakarų sritį, kuri yra Jung. Valstybių, Anglijos 
ir Prancūzijos okupacinių valdžių kontrolėje. Britų 
zonos radio pranešėjas sako, kad FDJ vykdomoji 
taryba pabijojo leisti jaunus rytų zonos vokiečius į 
vakarų sritį, nes jie, pamatę geresnį gyvenimą Ber
lyno vakarų srityje, gali nebegrįžti į rytus.
★ New Yorko valstijos įstatymų leidžiamoji įstai

ga įgaliojo gubernatorių Dewey racionuoti anglius ir 
kitas apšildymui vartojamas priemones, kaip elektrą 
ir gazą. Tokių priemonių buvo imtasi, kad išvengus 
kriitškos padėties sąryšyje su anglių trūkumu.
★ Sovietų Rusija dabar pasirinko svarbiausiu savo 

atakų taikiniu Prancūziją. Pirmiausia šiam tikslui 
panaudojo Lenkiją sukeldama tarp jų Prancūzijos in
cidentus, o dabar pati įsikišdama į prancūzų Indoki- 
nijos reikalus.
★ Great Falls, Montana apylinkėje, susidaužė B-29, 

didelis keturių motorų lėktuvas, kuris ieškojo kito 
karo lėktuvo, B-36. Lėktuvo nelaimėje užsimušė 8 vy
rai ir 7 išsigelbėjo. Susidūžimo priežastis nežinoma.
★ Jungt. Valst. Senatas vienbalsiai patvirtino 60 

mil. dolerių Pietinei Korėjai ūkinės pagalbos įstaty
mo projektą ir tokios pat pagelbos projektą 10x/2 mil. 
dol. Formozai, kuriai dabar gresia rimtas iš Kinijos 
komunistų pusės pavojus.

it Douglas Shoe kompanijos akcininkai, vasario 16 
d. turėjo susirinkimą. Plačiai kalbėta, ar įstaiga kel
ti į Scranton, Pa. ar ją palikti Brocktone. Akcininkai 
65,092 balsais prieš 17,908 nubalsavo įstaigą perkelti 
į Scranton, Pa.
• ★ Automobilių nelaimėse praeitais 1949 m. žuvo 
31,500 žmonių Jungtinėse Valstybėse, dviem nuošim
čiais mažiau negu 1948 m. ir 4% mažiau negu 1947 m. 
Massachusetts valstijoj praeitais metais žuvo 471 
žmogus, 6% daugiau negu 1948 m. ir 11% mažiau ne
gu 1947 m. Pagal gyventojų skaičių Massachusetts 
valstija yra trečioje vietoje.

ninkus ar slaptai juos 
sušaudys. Sakoma, kad 
Rusijos karininkų tarpe 
kiląs didelis bruzdėji
mas. Sąmokslas .apėmęs 
Raudonosios Armijos po
litinį skyrių, Leningrado 
miesto administraciją ir 
valstybės saugumo mi
nisteriją. Sąmokslininkų 
tikslas buvęs sudaryti 
Didžiosios Rusijos naują 
respubliką su sostine 
Leningrade.

Sąjungininkų karinin
kai, kurie studijuoja 
“Der Abend” žinias, pri
mena, kad Sovietų Są
junga labai triukšmingai 
buvo panaikinusi mirties 
bausmę, tačiau ją vėl 
grąžino be jokio paaiški
nimo. Be to, nesutari
mas tarp Leningrado ir 
Maskvos vra labai gerai 
žinomas faktas Sovietų 
istorijoj. Vienas Lenin
grado partijos vadas, 
Sergėj Kirov, buvo nu
žudytas 1934 m., o jo į- 
pėdinis, Andrėj Ždanov, 
paslaptingai mirė 1948 
metais.

mo neteko darbo dar 
06,000 darbininkų. Jeigu 
streikas užsitęs, tai ir 
daugiau kompanijų turės 
uždaryti dirbtuves.

Uždare didelę plieno 
dirbtuvę

Pittsburgh, Pa. — Jo
nės and Laughlin Steel 
bendrovė uždarė savo 
dirbtuvę dėl anglies trū
kumo. 23,000 darbininkų 
neteko darbo.

Skulp. V. Kaiuba(Dailės Instituto klišė)

Trumanas pasmerkė komunizmą
Jung. Valstybės yra pasiruosusios 

kovoti už laisvę. - Neves atskirų de
rybų su Rusija. - Atomų kontrolės 
problemas palieka spręsti Jungtinėms 
Tautoms.

ŲNIJAĄIJPĘIO streiką «*;***>•
Addis Abeba, Ethiopi- 

ja — Kad būtų išvengta 
karo, imperatorius Haile 
Selassie, siūlo Jungtinėm 
Tautom sudaryti stiprią 
tarptautinę kariuomenę. 
Be to, Salassie mano, 
kad Afrikos valstybės 
turėtų sudaryti sąjungą, 
panašią į Atlanto Sąjun
gą-

Nuteisė amerikieti
Budapeštas, — Vengri

jos komunistinės val
džios teismas nuteisė a- 
merikietį, Robert A. Vo- 
geler 15 metų kalėti, ne
va už šnipinėjimą Jung. 
Valstybėms; anglas Ed. 
Anders gavo 13 metų ka
lėjimo, o du vengrai nu
teisti mirties bausme.

Washington, D. C. — 
CIO Amerikos Susisieki
mo Darbininkų unija, 
atsakydama į Preziden
to Trumano atsišauki
mą, sutiko atidėti 60 die
nų telefonų darbininkų 
streiką, numatytą pradė
ti penktadienį, vasario 
24 d.

Prezidentas Trumanas 
kreipėsi į unijų viršinin
kus ir kompanijas, siūly
damas padaryti 60 dienų 
paliaubas ir per tą laiką 
bandyti be streiko iš
spręsti nesusipratimus. 
Galimas dalykas, kad u- 
nijos ir kompanijos su
sitars ir streiko bus iš
vengta.

Negali pasirodyti 
gatvėse

t
Praga — Moterys, ei

damos į gatvę, gerai ap
galvoja, ką jos turi dėvė
ti. Paprastai, jos užsivel
ka seniausias ir papras
čiausias sukneles, nes su 
madniomis negalima pa
sirodyti. Dauguma čekių 
moterų laikosi taisyklės: 
“Jeigu nori išvengti 
smerkimo už prabangą, 
tai gražiausius drabu
žius slėpk, o paprasčiau
sius dėvėk”.

PRASIDĖJO DR. SANDER 
BYLA

— Pragos arkivyskupas 
Beran, kuris jau nuo bir
želio mėn. praėjusių me
tų neišleidžiamas iš sa
vo rūmų,‘paskelbė gany
tojišką laišką, kaip žmo
nės galėtų įgyti atlaidus, 
būdami kalėj i m u o s c, 
koncentracijos lageriuo
se arba negalėdami per 
geležinę uždangą nuvyk
ti į Romą.

Čekų moterys gerai ži
no daug atsitikimų, kad 
devintieji brangius dra
bužius ne tik buvo pa
smerkti už prabangą, bet 
ir įtarti prekiavę juodo
je rinkoje, 
mitetų jos 
tos arba 
smerktos.

Vietinių ko- 
buvo nubaus- 
griežtai pa-

Ekspliozija raudonų
jų spaustuvėje

Chateauroux, Prancū
zija — Spaustuvėje laik
raščio “La Marsellaise”, 
kuris visomis keturio
mis pritarė komunistams 
ir jų tironiškiems dar
bams, įvyko sprogimas, 
sunaikinęs namą ir 
spaustuvę.

STALINOPATEKO
NEMALONĖN

Maskva. — Komunistų 
partijos organas “Prav- 
da” smarkiai užsipuola 
Politbiūrcv narį Andrių 
Andriejevą, kad jis prie
šingas brigadų sistemai 
kolektyviuose ūkiuose. 
Spėjama, kad ne “briga
dų sistema” čia kalta, 
bet Stalino “nemalonė”,

Kunigų areštai
Lenkijoje

New York. — NCWC 
praneša, kad Lenkijoje 
yra jau suimta ir kalina
ma apie 700 kunigų. Kai 
kurie iš jų kalėjimuose 
laikomi jau antri metai 
be jokio teismo sprendi
mo.

kuri jau ne vieną jo sėb
rą likvidavo.

Daugiausiai skaito laikraš
čių Anglijoj

Lake Success — Jung. 
Tautų statistikos duome
nimis didžiausias laikraš
čius skaitančiųjų skaičius 
yra Didž. Britanijoje. Čia 
kasdieną iš 1000 žmonių 
600 perka įvairiausius 
laikraščius. Antrą vietą 
užima Luksemburgas, kur 
1000 žmonių tenka 450 
laikraščių. Toliau eina 
Australija, kur 1000 žm. 
tenka 425 laik.; Šveicari
joje 1000 žm. — 405 skai
tytojai; Jung. Valst. 1000 
— 357 skait.; Prancūzija 
1000 — 280 skait. ir taip 
toliau. Priešpaskutinėje 
vietoje yra Kinija: 1000— 
10 skait. ir paskutinėje 
Indija, kur 1000 žmonių 
tenka tik 5 skaitytojai.

VVashington, D. C. — Prezidentas Trumanas, 
Washingtono stovylos atidengimo ceremonijose pa
sakė reikšmingą kalbą. Jis griežtai pasmerkė komu
nizmo ginkluotą grąsinimą ir “modernišką tyraniją, 
kuri yra žiauresnė negu senovės imperijų”.

“Jeigu bus reikalinga jėga”, jis sakė, “tai mes 
esame pasiruošę tą jėgą pavartoti, kad atremtume 
mirtiną puolimą tų, kurie sunaikina laisvę”.

Prezidento Trumano kalba apie Jung. Valsty
bių užsienio politiką neužsiminė Rusijos, bet ir nie
kas neabejoja, kad jis savo žodžius taikė Sovietų Są
jungai ir jos satelitams.

“Komunizmo pavojus glūdi ne jo apgaulinguose 
pažadėjimuose”, sakė prezidentas, “bet ginkluotame 
imperializme, kuris siekia savo įtaką praplėsti jėga, 
šiandien didžiausi agresoriai yra komunistai”.

Daugelio pasaulio kraštų žmonės reikalauja ir 
kovoja dėl geresnio gyvenimo, kovoja dėl laisvės ir 
nepriklausomybės. Jie yra verti savo krašto nepri
klausomybės ir laisvės ir taip pat apsaugos nuo 
skurdo, ligos ir bado.

“Komunistai sako, kad jie duos maisto, ir dra
bužių, ir saugesnį gyvenimą tiems skurdo prispaus
tiems žmonėms. Mes žinome, kad tai netiesa. Tačiau 
neužtenka pasakyti žmonėms, kad komunizmas ve
da tik į priespaudą.

“Žmonės, kurie patys niekad neturėjo ir nepa
žino laisvės ir saugumo, labai mažai gali spręsti, 
kaip yra apgaulingi komunizmo pažadai.

“Jiems reikalinga pagelba”, sakė Prezidentas 
Trumanas. \

- Prezidentas Trumanas aiškiai pasakė, kati su* 
Sovietų Rusija neves jokių atskirų derybų atomų 
kontrolės klausimu. Jung. Valstybės turi atomų 
kontrolės planą ir jis yra įteiktas Jungtinėms Tau
toms. Ten tas klausimas turi būti svarstomas ir 
sprendžiamas.

Maskva apdovanojo kilimais
H’ashington, D. C. — 

Atstovų Rūmų komisija 
kuri tyrinėjo prieš Ame
riką nukreiptą veiklą 
Whittaker Chambers liu
dijo, kad keturi Jung. 
Valstybių valdžios parei
gūnai gavę brangias do
vanas — kilimus iš Mas
kvos. Tarp jų buvo ir Al- 
ger Hiss, neseniai nuteis
tas.

Chambers pa r e i š k ė, 
kad gruodžio mėn. 1936 
m., pulk. Bykov, Sovietų 
vyriausias žvalg y b o s 
agentas Jung. Valstybė
se, “pasiūlęs duoti dova
nas pinigais kai kuriems 
įžymesniems Washing- 
tono valdžios žmonėms”. 
Aš jam išaiškinau, “kad 
jie ne tik nepriims pini
ginių dovanų, bet ir la
bai supyks. Tuomet jis 
pasiūlė kitokias dovanas, 
būtent, orientališkus ki
limus. Aš turėjau jiems 
pranešti, kad tie kilimai 
yra Sovietų žmonių austi 
ir įteikia kaip dėkingu
mo išreišką už jų nuo
pelnus Amerikos komu
nistams”.

Chambers sakė, kad 
kilimai buvo gauti prieš 
Kalėdas ir juos gavę Al- 
ger Hiss, Julian Wad- 
leigh, buvęs valstybės 
departamento pareigū
nas, miręs Harry Dexter 
White, buvęs iždo sekre
toriaus pagelbininkas. ir 
George Silverman, bu
vęs geležinkelių tarybo

je. Kiekvienas kilimas 
kainavęs du arba tris 
šimtus dolerių.

ŠIAME NUMERYJE

Trumanas prieš komunizmą 
Estijos Nepriklausomybės 

šventė
Pasakoja ištrūkės iš Sibiro
N. Angį. Katalikų Seimelis 
Konsulo Budrio kalba 
Gavėnios pasninko nuostatai 
Liet. Raudonojo Kryžiaus 

atsišaukimas
Jablonskio mirties sukaktis 
Atkarpoje “Apie retą dorybę”

Prancūzijos ministeris pir. 
mininkas George Ridault.



Penktadienis, Vasario 24, 1950

J. Jablonskis - Rygiškių Jonas 
mūsų rašomosios kalbos kure j

1930 m. vasario 23 d. 
Kaune mirė didis mūsų 
kalbininkas J. Jablonskis 
— Rygiškių Jonas. Tat 
šiais metais vasario 23 
d. sukanka lygiai 20 me
tų nuo šio didžiojo mūsų 
kultūrininko mokslinin
ko mirties. Jonas Jab
lonskis yra vienas iš mū
sų rašomosios, taip vadi
namos bendrinės, kalbos 
kūrėjų, kurie nutiesė jai 
mokslinius pagrindus.

Ypač yra nusipelnęs 
šiuo atžvilgiu Jonas Jab
lonskis, kai mokė grynos 
gimtosios kalbos mūsų 
jaunuomenę gimnazijose, 
laikraštininkus ir knygų 
autorius, recenzuodamas 
jų raštus. Daug yra pri
rašęs pamokymų gyvais 
taisyklingos kalbos pa
vyzdžiais. Tik, deja, kad 
tų pamokymų ne visi 
klausė ir paisė. J. Balči
konis, žymus mūsų kal
bininkas, apie tai (1935 
m. “Gimtoji Kalba” 8 
sąs.) rašo: “Jei J. Jab
lonskio pamokymų būtu
mėm klausę, tai šiandien

Pasirinkt Nuostatai Bestam Mdvyskupijtje 1m-
Pasninkas prasidėjo Pelenų diena, vasario 22, ir baigiasi 

Didžiojo šeštadienio vidudienį, balandžio 8 d. Gavėnios pasnin
kas yra dvejopas: valgyti mažiau kaip paprastai ir susilaikyti 
nuo mėsos.

ABSTINENCIJA
Susilaikymas nuo mėsos arba abstinencija reikalauja, kad 

per visą dieną nebūtų valgoma mėsos. Tačiau leidžiama varto
ti kiek taukų valgiams gaminti.

* PASNINKAS
Pasninkas reikalauja, kad tik vieną kartą per dieną sočiai 

būtų valgoma. Pusryčiai ir vakarienė drauge paimti turi būt 
mažesni už pilnus pietus. Pusryčiams ir vakarienei mėsos val
gyt negalima. Daug žmonių ir ne pasninko metu mažai ką pus
ryčiams tevalgo — vaisių sunkos, kavos, gabalėlį duonos bei 
toasto, ar šiaip ką lengvai užkanda. Tokiems žmonėms pasnin
ko metu nebereik mažiau valgyti. Kiti papratę pusryčiams ir 
vakarienei daug sočiau pavalgyti. Tokiems pasninko metu su- 
silaikytina sočiai pusryčiaut ir vakarieniaut, tačiau ne badaut 
tiek, kad negalėtų atlikti savo pareigų, bet kad jaustų kiek 
prisimarinimo.

ABSTINENCIJOS IR PASNINKO TIKSLAS
Bažnyčia įsako pasninkaut tam tikslui, kad katalikai mo

kėtų susivaldyti ir prisimarinti dėl sielos išganymo bei dvasi
nio tobulėjimo. Pasninkas — tai išsižadėjimas kasdienio gyve
nimo prabangų ir patogumų, tuo įrodome mūsų maldų ir dva
sinių pratimų nuoširdumą.

KAS TURI PASNINKAUTI?
Penktadieniais, išskyrus kokią didesnę šventę, nuo mėsos 

turi susilaikyti visi nuo septynių metų amžiaus. Pasninkauti 
bei nepilnai pusryčių ir vakarienės pavalgyti turi visi pabai
gę 21 metus iki 59 metų amžiaus. Šio pasninko djenos yra: pir
madienis, antradienis, ketvirtadienis, šeštadienis — Gavėnioje, 
išskyrus metų ketvirčio šeštadienį.

Pasninko ir abstinencijos reikia laikytis Gavėnios trečia
dieniais ir penktadieniais, visas metų ketvirčio dienas ir vigili
jas prieš Sekmines, prieš Žolinę, Visų Šventę ir Kalėdas.

DISPENSOS
Pasninkas, kaip ir pareiga Sekmadieniais šv. Mišių klau

syti, yra skiriama sveikiems ir normaliems žmonėms. Kas -nė- 
ra pilnaf sveikas ir normalus, nuo pasninko ir abstinencijos yra 
atleidžiamas, ypač jei pasninkas būtų persunkus sveikatai. Kam 
kyla kokių abejonių, teatsiklausia savo nuodėmklausio.

Ypatingu indultu bei dis]>ensa sunkiai dirbantieji darbi
ninkai yra atleisti nuo abstinencijos, išskyrus visus j>enkta- 
dienika. Kūčias, Pelenų dieną ir Didįjį šeštadienį iki pietų. Ta 
diapensa suteikiama ne tik darbininkams, bet ir jų šeimoms. 
Tačiau dispensa nuo abstinencijos neatleidžia nuo pasninko, 
t y. nuo nevalgymo sočiai ryte ir vakare.

Specialiu indultu mūsų Arkivyskupijoje nėra abstinenci
jos nė imsninko šv. Patriko dieną, kovo 17 d.

VELYKINES IŠPAŽINTIES LAIKAS
Velykinės išpažinties ir šv. Komunijos laikas prasideda 

Gavėnios sekmadienį ir baigiasi Švč. Trejybės sekma
dienį. ''

t RIC1IARD J. CUSHING, 
Bostono Arkivyskupas.

Duokime savo auką lietuviams tremtiniams šelpti 
per BALF skyrius, savo organizacijas ir įstaigas, ku
rion gautas aukas persiunčia BALF centrui.

Aukokime pagal savo galimumų. Kiekviena auka 
bus nuoširdžiai įvertinta ir sunaudota švenčiausiam 
tikslui — alkanam papenėti, trokštančiam pagirdyti, 
nuogam pridengti.

Uuited Lithuantam Relief Fund of America, Ine. , 
195 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

as
dėl savo rašomosios kal
bos netaisyklingumo, ne
reikėtų daugiau kalbėti. 
Bet, gaila, mūsų visuo
menė neturi susidariu
sios nuomonės, kad ne
taisyklingai rašyti ar 
kalbėti yra gėda”.

Rašytais taisyklingos 
lietuvių kalbos pavyz
džiais, mokydamas gyvu 
žodžiu, Jonas Jablonskis 
išugdė mūsų inteligenti
joje dabartinės rašomo
sios kalbos kultūrą ir pa
darė ją tinkama priemo
ne mokslinėmis sąvoko
mis išreikšti. Pirmame 
Jablonskio raštų tome 
prof. J. Balčikonis vėl 
sako: “J. Jablonskis iš 
paprastos kaimiečių su
sižinojimo priem o n ė s, 
kuria buvo laikoma lie
tuvių kalba, beveik per 
pusę šimto metų nepa
liaujamo darbo padaręs 
ją tobulu minties įran
kiu, tinkamu vartoti vi
sose kultūriškai organi
zuoto krašto gyvenimo 
srityse”.

__ __ darbininkas
Trys kartos

Ex-prezidentas Herbert C. Hoover atostogauja Miami, 
Fla. su savo sūnumi Allen ir sūnaičiu (anūku) Andre*.

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETU
VIŲ R. KATALIKŲ SEIMELIS
Š. m. vasario 22 d. So. taikoj. Gražu buvo ste-

Bostone, Šv. Petro para
pijos svetainėje vietinio 
Federacijos skyriaus ir 
klebono kun. P. Virmaus- 
kio globoje, įvyko Nau
josios Anglijos L. R. Ka
talikų Seimelis. Susirin
ko gausus būrys iš visų 
Naujosios Anglijos vie
tovių veikliųjų lietuvių 
katalikų: kunigų ir pa
sauliečių, vyrų ir mote
rų.

9 vai. ryto Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažny
čioj buvo išklausytos šv. 
Mišios. Tėvas A. Jurge
laitis, O.P. atnašavo šv. 
Mišias ir pasakė pa
mokslą.

Po pamaldų vietinio 
Federacijos skyriaus šei
mininkės seimelio daly
vius pavaišino užkan
džiais.

Seimelį atidarė p. Za- 
vedskas. Prel. K. Urbo
navičius sukalbėjo mal
dą.

Seimelio Pirmininku 
išrinkta p. St. Lūšys, vi- 
ce-pirmininku p. Zaves- 
kas, sekretorium p. Ja
kutis. Seimelio Garbės 
Pirmininku visų entu
ziastiškai išrinktas Prel.
K. Urbonavičius. Rezo
liucijų ir sveikinimų ko- 
misijon išrinkta kun. P. 
Virmauskis, Dr. P. Kala
dė, Dr. J. Petronis ir p. 
J. Verseckas.

Seimelyje dalyvavo ir 
sveikino Kunigų Vieny
bės Pirmininkas kun. 
Vasys, Marianapolio Ko
legijos Rektorius kun. 
Dr. Jagminas ir kiti.

Svarbiausiu svastomu 
dalyku buvo katalikiško
sios akcijos klausimai, 
kurių pranešėju buvo Dr. 
J. Leimonas. Pranešimas 
sukėlė dau£ gyvų disku
sijų, kurios praėjo nuo
širdžioj, draugiškoj nuo-

VENGRIJOS STAČIATIKIAI 
PRIJUNGTI PRIE MASKVOS

Paryžius — Kaip pra
neša APF agentūra, dvi 
stačiatikių bažny č i o s 
Vengrijoje yra išimtos iš 
Konstantinopo 1 i o pat
riarchato priklausomy
bės ir prijungtos prie 
Maskvos patriarchato. 
Maskvos patriarchas A- 
lcxis pasiuntė į Budapeš
tą savo vikarą Kopolovic 

bėt>, kaip darniai savo 
mintis derino ir bendron 
veiklon rikiavosi nuo se
niau čion gyvenantieji ir 
naujai atvykusieji lietu
viai katalikai. Priimta 
visa eilė' rezoliucijų ir 
nutarta pasiųsti pasvei
kinimą J. E. Arkiv. Ri- 
chard J. Cushing.

Seimelis baigtas kun. 
Virmauskio sukalb eta 
malda. Visi skirstėsi pa
kilia nuotaika ir naujais 
pasiryžimais ateities 
darbui.

N. A. L. R. Katalikų 
Federacija savo Naujo
sios Anglijos apskrities 
metiniame seimelyje nu
tarė:

1. Pasveikyti J. E. Ar
kivyskupą Richard J. 
Cushing.

2. Pavesti Federacijos 
valdybai plėsti katalikiš
kos akcijos reikalus per 
spaudą, duodant tuo rei
kalu išsemiamų straips
nių, kurie būtų darbo 
gairių nurodymas tiek 
katalikų akcijos vadams 
tiek jų nariams.

3. Steigti galimai grei
čiau kiekyienoje parapi
joje katalikų akcijos 
branduolius įkuriant vai
kų, jaunimo vyrų ir mo
terų sekcijos, kad^pilnai 
būtų įgyvendyta katali- 
likiškosios akcijos gyvo
ji dvasia.

4. Pavedama Naujosios 
Anglijos Apskrities Fe
deracijos Valdybai stu
dijuoti ir vykdyti Kuni
gų Vienybės suvažiavi
mo ir L.R.K. Tederacijos 
Tarybos 1949 m. spalių 
5-6 d. Philadelphijoj už- 
girtą katalikiškosios ak
cijos darbą, derinant 
šiam darbui nuo seniau 
čia gyvenančių ir naujai 
atvykusių pajėgas.

toms bažnyčioms valdy
ti. Italijos komunistų 
spauda, rašydama apie 
tos rusų ortodoksų dele
gacijos, kuriai vadovavo 
metropolitas Nikalojus, 
atvykimą į Budapeštą, 
praneša, kad ji Vengrų 
vyriausybės stotyje buvo 
iškilmingai sutikta.

Ekskomunikavo 
Čekų “Vyskupą”

Romi— Jo Šventenybė 
Popiežius Pijus XII eks- 
komunikavo čekoslovakų 
kunigą, kurį komunisti
nė valdžia pakėlė “vys
kupu” be bažnytinės val
džios žinios ir sutikimo.

Sausio 8 d. š. m., mirus 
vyskupui Andretv Skra- 
bik, kun. Jan Dechet bu
vo pakeltas “vyskupu” ir 
paskirtas Banska Bys- 
triez diecezijos ‘adminis
tratorium*. Tai aiškiai 
rodo, kad Čekoslovakijos 
komunistinė valdžia vi
sai nenori skaitytis su 
Katalikų Bažnyčios vy
resnybe ir pati skiria 
jai patinkamus “vysku
pus”.

Šventojo Sosto spren
dimas yra griežtas atsa
kymas prieš valstybės 
kišimąsi į Bažnyčios rei
kalus.

Tito rasdtnas kaip 
bovfs

Belgradas, Jugoslavija.
— Komunistinis diktato
rius Tito, kad ir besirie- 
jąs su Stalinu, tebeina 
savo “mokytojo” keliais. 
Šiomis dienomis jo įsa
kymu areštuotas Belgra
do diecezijos generalinis 
vikaras Jonez Janko, ku
ris kaltinamas “rengęs 
perversmą ir spekuliavęs 
doleriais”. Kuo speku
liuoja pats Tito, kauly
damas dolerių iš Ameri
kos?

Apdribta iv. Stepono 
diena

Budapeštas, - Vengrija.
— Vengrų komunistinė 
vyriausybė paskelbė, kad 
šv. Stepono diena (rug
piūčio 20), kuri veng
rams jau nuo senų laikų 
yra tautinė ir 'religinė 
šventė, bus “naujos kon
stitucijos diena”. Šv. Ste
ponas buvo Vengrijos 
karalius (997 - 1033), at
vertęs visą tautą į krikš
čionybę. Bolševikai, ne
galėdami to šventojo ka
raliaus prisiminimo iš
dildyti vengrų širdyse, 
užmeta ant jo savo rau
doną skarmalą.

$500 Lietinių šeimų 
transpertadjai

Jo Prakilnybė Prelatas J. 
Balkūnas, nuo Viešpaties At
simainymo lietuvių parapijos 
Maspethe, L. I., N. »Y., įteikė 
BALFui $500.00 apmokėti 
lietuvių tremtinių, daugiavai
kių šeimų kelionės išlaidas 
nuo uosto iki darbo vietos ū- 
kiuose.

Ši stambi auka yra labai 
gražus pavyzdis mielaširdin- 
gumo ir gailestingumo darbe, 
suvargusius tremtyje lietu
vius ir jų vaikučius gelbėti iš 
skurdo ir netikrovės. Lietu-
vius ūkininkus su 5-6 ar dau
giau vaikučių, net giminės 
Amerikoje atsisako paimti, 
tik Amerikos ūkininkai sutin
ka juos priimti, bet atsisako 
apmokėti jų kelionės išlaidas.

Labai džiūgu, kad Maspe- 
tho lietuvių parapija taip 
gausiai aukojo šiam fondui. 
Turime vilties, kad mūsų nu
matytą šiam reikalui sukelti 
sumą — $20,006.00 pasiseks 
laimingai sukelti ir tokiu bū
du išgelbėti Vokietijoje skurs
tančias daugiavaikias lietuviš
kas šeimas.

Kan. Prof. J. B. Končius,
BALF Pirmininkas.

1950 in., c vasario 29 d.

Rim. Gailaitis

PARAPIJA LAUKIA...
Bolševikų nužudytam a. a. Kan. Jonui Navickui paminėti.

Į šilką suvytusio veido klebonas
Pakirdo iš kapo šventoriuj —

? — Viekšniuos, — 
Sutanoj, su kamža ir stula, —
Ir pelenus barsto
Pagruzdusiais pirštais 
Ant tėvo galvos.
Pasenę broliai ir sesers,
Bičiuliai, kaimynai ir gentys, '
Suklaupę į sniegą —

? — laužyklų garduos, 
Sibire laukia eilės minioje.

Jų laiko srovelės gyvenimo juostoj 
Išsitempė stygom plieninėm 
Ir šaltyje šiurpdamas trūksta 
Su plyštančiu aidu miške —

! — viena po ki^os...

Kunigas skuba.
Išty'susių vorų virtines lenkia
Ir latvių, ir estų, ir lenkų, 
Slovakų, ir vengrų, ir austrų, 
Bulgarų, rumunų, 
Būrius ukrainiečių, gudų — 
Visiems, kas šiuo vieškeliu žengia, 
Tik bendras žiupsnelis švęstų pelenų:

Rūpesčio žvilgsniu į šiaurę įbedęs, 
Kunigas lekia įšelusioj pūgoj —

Parapija laukia —
? — Vorkutoj!

KATALIKŲ PADĖTIS KINIJOJE
Roma— Agentūra “Fi- 

des” pateikia žinių apie- 
šių dienų katalikų būklę 
Kinijoje. Pagal tas žinias 
rytinėje Mandžiūrijoje y- 
ra sunaikintas beveik vi
sas misijų darbas: dau
gelis misijonierių išžudy
ta, kiti £ingę be žinios, 
dalis kalėjimuose. Vie
nas kitas misijonierius 
yra užsilikęs didžiuo
siuose miestuose, kurie 
šiaip taip slaptai aptar
nauja tikinčiuosius, ta
čiau kaimuose jau visai 
nėra bažnyčių. Centrinė
je ir pietinėje Mandžiū
rijoje misijonieriai turi 
didesnę laisvę.

Mongolijoje tuo tarpu 
padėtis geresnė: dar gali 
veikti katalikų labdaros 
įstaigos ir galima religi
nė praktika, tačiau mo
kyklose jau ir čia priva
loma komunistinė prog
rama. Kada aistros sėdi soste,
. Rytinė ir centrinės Ki- protas stovi už durų.

©
Įsigykite 
Paminklinę

T. Kazimiero Kapucino 
Didėlėmis Raidėmis 

Tėvas Kazimieras

...MALDAKNYGĘ -

ATLAIDŲ ŠALTINIS
Tai tikrai įspūdinga, patraukli ir graži maldaknygė, 

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

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

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

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

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

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

Vardas ........................... „....................................................

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

nijos miestuose katalikai 
mažiau trukdomi, kai 
tuo tarpu kaimuose reli
gijos persekiojimas vyk
domas labai smarkiai. 
Pietinėje ir vakarinėje 
Kinijoje tuo tarpu misijų 
darbas dar vyksta be
veik normaliai.

Tarptautinė Katalikių
Mergaičių Federacija

Friburgas — Tarptau
tinė Katalikių Mergaičių 
Federacija apjungia pen
kiuose kontinentuose 79 
atskiras mergaičių kata
likių organizacijas, ku
rių narės priklauso 71-ai 
tautai. 1949 m. įvyko 
šios federacijos suvažia
vimas, kuriame buvo 
svarstyta eilė svarbių, 
liečiančių jaunimą klau
simų.
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"Aidai"
Tenka manyti, jog šviesesnioji mūsų visuomenės 

dalis jau žino, kad lietuvių šviesuomenės žurnalas 
“Aidai” persikėlė į Ameriką ir yra Tėvų Pranciškonų 
žinioje. Administracija yra Tėvų Pranciškonų centre, 
Kennebunk Port, Maine. “Aidai” pasiima pareigą 
tarnauti visiems lietuviams pačiu kilniausiu tikslu: 
atkovoti Lietuvos laisvę. Tuo reikalu jų redaktorius 
A. Vaičiulaitis štai kaip pasisako: “Taip ir šisai žur
nalas turi pasiėmęs didesnę, negu kasdieninė, pareigą. 
Ir jis yra balsas laisvės kovoje ir tautinės - krikščio
niškosios kultūros sargas bei statytojas. Į jį savo 
raštais ir menais šaukiami visi lietuviai, kurie tik 
gyvena didžiuoju visų mūsų siekimu. O tasai sieki
mas yra: laisva ir kuriančioji Lietuva”.

Kadangi viso pasaulio lietuviai turi tą patį sie
kimą — išlaisvinti Lietuvą — tad visi turi spiestis 
aplink to uždavinio vadų - nteligentų organą — “Ai
dus”. Vadai, kad ir gabiausi ir pačių geriausių norų, 
be visuomenės paramos yra bejėgiai. Taip pat, antra 
vertus, visuomenė be vadų yra tik palaida minia, be 
plano, be tvarkos, be vadovybės. Tuo būdu, tokiam 
milžiniškam darbui kaip Lietuvos išlaisvinimas reikia 
vieningos bendros visų sluoksnių talkos. Vadai turi 
įsąmonyti visuomenei to siekimo būtinumą, o žmonės 
turi teikti paramos. Kokiu gi būdu žmonės tą reikalą 
supras? Tik skaitydami vadų organą “Aidus”: Todėl 
“Aidų” vadovybė ir ragina: “Tenelieka nė vieno lie
tuvio, kuris neskaitytų kultūros žurnalo “Aidų”. Ga
lima tai dar šiais žodžiais pareikšti: kam yra bran
gus Lietuvos atvadavimas, teskaito “Aidus”. O kam 
gi tas visų svarbiausis reikalas nebūtų brangus?

. x \ j , / z

Gali kas paabejoti: ar vien beskaitydami “Aidus” 
Lietuvą išgelbėsim? Tai būtų labai naivus klausimas, 
jei kas tokį pastatytų. Vien skaitymu ir rašymu Lie
tuvos neišlaisvinsim, bet daug prie išlaisvinimo prisi- 
dėsim. Šusibūrsim į vieną stiprų lietuvišką kūną; kits 
kitą paskatinsim prie darbingumo, pasiaukojimo, iš
sižadėjimo pasišventimo ir duosnumo; suorganizuo- 
sim Lietuvai palankią agitaciją svetimtaučių tarpe— 
bet kur čia visą naudą išskaičiuosi. Tik užteks pasa
kyti, kad, valandai išmušus, išeivija bus visa kam 
pasiruošus: turės ir organizuotę ir kapitalą. Tai bū
tina, nes tuščiomis rankomis į sprendžiamas tautų 
likimo komisijas neįsisprausime, nė Lietuvos valsty
binio aparato nesukursime. Čia reikia lėšų, lėšų, lėšų.

Ar “Aidai” tuos uždavinius atlikti pajėgs. Tiek 

pajėgs, kiek mes juos pąremsime. Visų pirma išspręs
kime jų gyvybės klausimą: ar jiems būt, ar žūt? Jau 
pat pradžioje jų vadovybė perspėja: “Neleiskime už
gesti lietuvių kultūros žurnalui!”

Ar gi mes tokio perspėjimo reikalingi? Ar nė 
tuomet kultūros žurnalo nepajėgtume išlaikyti, jeigu 
ir žinotume, kad jis pagelbės Lietuvą gelbėti?! K.

VIENAIP KALBA, KITAIP 
DARO

Sovietai dažnai kalba apie religijos laisvę Rusi
joje, bet ką kitą rodo jų darbai. Kaip pranešama iš 
Romos, inžinierius Serpuhov Maskvoje kreipėsi i mo
kytojams skirto laikraščio “Učitelskaja gazeta” re
dakciją klausdamas, ar mokvtojas eidamas savo pa
reigas privalo aiškinti nesuderinamumą religijos su 
mokslu. Minėtas žurnalas 1949 metu lapkričio 26 d. 
numerv davė toki atsakymai “Religija vra komuniz
mo priešas. Bolševiku partija ir sovietinė vvriausv- 
bė veda beatod^irinę kovą siekdama išrauti bet koki 
religinį pasireiškimą, įpareigodama ir rekomenduo
dama visiems sovietiniams piliečiams auklėiima ir 
švietimą materialistinio mokslo dvasioje. Sovietinis 
mokvtojas turi būti gerai įsitikinęs, kad mokslas tu
ri būti prisitaikęs partijos ideologijai. Mokytojas r>e 
tik privalo būti ateistas, bet kartu ir aktyvus ateiz
mo propogatorius”.

Taip pat Londono radijas sausio mėn. 31 d. pa
skelbė, kad sovietinėj Rusijoj prasidėjo vėl plačiu 
mastu ir visame griežtume priešreliginė akcija. Yra 
įsteigta centrinė organizacija ‘suderinti ir sustiprinti 
ateistinę propagandą visoje Sovietų Rusijoj ir jos 
užgrobtuose kraštuose, ši organizacija vadinasi 
“Propagandinė sekcija moksliniam ateizmui stiprin
ti”. Su ja atgyja senieji įstatymai, nukreipti prieš 
religiją ir veikusieji prieš karą. BBC agentūros rusų 
reikalų žinovas Walter Collar pabrėžia, kad šios or
ganizacijos jau padaryta nemaža pažanga. Ji buvo 
sukvietusi konferencijas rusų okupuotų mažų tautų, 
kurių atstovams aiškinta, kad religija neturi jokio 
mokslinio pagrindo. Lietuvoje, kur žmonės veik visi 
yra katalikai, pagrindinė tema buvo: “Vatikanas 
tarptautinės reakcijos tarnyboje”. Be to, vykdoma 
antireliginė “katekizacija” mokyklose. Lietuvoje 
švietimo ministerija reikalauja iš mokytojų plėšti 
“religinių prietarų” kiautą iš gyvenimo ir mokyk
los. Priežastis šios atgijusios priešreliginės akcijos 
yra ta, jog pastebėta, kad religija toli gražu nėra 
išrauta iš giliai tikinčios liaudies, kuri karo metu 
buvo kiek atgavusi laisvės tikėjimo reikalams. Da
bar vėl užsėsta viską varžyti ir griauti. Šėtonas ne
nurimsta.

LENKIJOS VYSKUPŲ LAIŠKAS
Paskutinėmis savaitėmis 25 Lenkijos vyskupai 

išleido 14,000 Lenkijos kunigų ganytojišką laišką, 
kuriame primena, kad Katalikų Bažnyčios nepri
klausomybė yra pavojuje. Tuo pačiu Lenkijos vys
kupai paskelbė, kad nepripažins ir nerenuj Lenkijoje 
“Caritas” organizacijos veiklos, kai tik ji pateko 
Varšuvos valdžios kontrolėn. Gi kunigams tame laiš
ke paskelbė visą eilę punktų, kurių jie privalo lai
kytis.

1. Lenkijos kunigai negali dalyvauti jokiuose 
politinio pobūdžio susirinkimuose.

2. Lenkijos kunigai, kuriuos rėžimas vadina pat- 
rijotingais dėl jų pareikštos nuomonės, pažeidžian
čios Bažnyčios vieningumą ir kanonus, privalo aiš
kiu ir atitinkamu būdu šią klaidą atitaisyti.

3. Kunigai negali dalyvauti susirinkimuose, nu
kreiptuose prieš bažnytines institucijas arba sie
kiančiuose susilpninti bažnytinę hierarchiją.

4. Kunigai turi žinoti, kad vyskupai darys ir 
daro, ką tik jie gali, kad būtų išsaugota Lenkijos 
viduje taika. Tačiau yra ir ribos, kurių vyskupai ne
gali peržengti, jeigu jie nori būti ištikimi Dievui ir 
Bažnyčiai.

5. Visi kunigai turi kovoti už gerą Bažnyčios 
vardą ir negali prileisti, kad jų vardas būtų įrašytas 
Bažnyčią puolančių priešų sąrašuose.

6. Kunigai privalo atminti, kad ir toliau juos 
saisto griežtai bažnyčios kanonai, kurių kunigas bū
tinai turi laikytis visokiose aplinkybėse.

Paskelbė Palaimintąja
Sekmadienį, vasario 

19 d., popiežius Pijus XII 
pirmą kartą pasirodė 
viešai po ligos. Jis Šv. 
Petro Bazilikoje iškil
mingų ceremonijų metu 
paskelbė vienuolę pa’ai- 
mintąja Vincenzą Marią 
Lopez Y Vicuną. Ji yra 
ispanų kilmės. Prieš 80 
metų įsteigė Nekalto 
Prasidėjimo D u k t erų 
vienuolyną. Ceremonijo
se dalyvavo apie 30 000 
žmonių. Popiežius Pijus 
XII suteikė palaiminimą. Kenčiąs Kristus

ŠVIESUS ŽIBURYS PRIE
RAUDONO LENINGRADO
Prisimenant Estijos nepriklausomybės šventę

Estų tautai vasario 24- 
ji diena yra tokia pat 
brangi ir kartu graudi, 
kaip mums vasario 16-ji. 
Brangi ji kaip istorinė, 
pradėjusi Estijos nepri
klausomybės metą po a- 
no pirmojo karo. Liūdna 
ir graudi ji, kad mena 
laisvės laikus, o tos lais
vės visam Baltijos pama
ry nei su žiburiu nerasi.

Estija, pati mažiausia 
iš Baltijos valstybių, bu
vo lyg šviesus žiburys 
prie pat raudono Lenin
grado. Siauras žemės 
ruožas, įsiterpęs tarp 
Baltijos marių ir bolše
vikinės Rusijos, neturė
jo nei 2 milijonų gyven
tojų, bet žmonių dorų, 
aukštos kultūros ir di
džiai darbščių. Savo ne- 
derlią akminingą kraštą 
buvo išdirbę kaip sodą. 
Keliaudamas matei gra
žų ūkių, dailių miestų, 
puikių pastatų ir visu 
pamariu įrengtų uostu. 
Švietimas, menas ir 
mokslas buvo europietiš
ko masto. Graži balsinga 
kalba ir puikios melio- 
dingos dainos aidėjo vi
su tuo Baltijos pakraš
čiu, kaip mierus žaismas 
tarp nuskalautų akme
nukų. Lygaus ir santū
raus būdo žmonės pa- 
traudavo kiekvieną, kas 
pas juos tik užklupdavo 
ar susitikdavo plačiam 
pasaulyj.

Estai buvo daug išken
tėję ir daug vargo prity
rę, per ilgus amžius sle
giami tai vokiečių, tai 
švedų, tai rusų. Rodos,

pakankamai būta nelais
vės ir kančios, pakanka
mai aukšta kaina buvo 
pirkta laimė, kad drįstų 
ją dar kas atimti.

Tačiau ramiems ir 
darbštiems, bet begin- 
kliems žmonėms sunku 
yra tarp plėšriųjų gy
venti. Ėriuko ir vilko is
torija vis atsikartoja. 
Atsikartojo ji ir Baltijos 
pamary, kai 1940 m. bol
ševikai apkaltino tris 
Baltijos seseris, kad jos 
rengiasi... Maskvą užpul
ti. Žinome, kas toliau nu
tiko. Žinome, kad ir Es
tijos graži valstybė buvo 
sutrypta raudonarmiečių 
orolų. Kaip klastingai ir 
niekšiškai tas buvo at
likta, neužilgo skaitysi
me šiame laikraštyje.

Šiuo metu Estija išgy
vena pačias skaudžiau
sias savo istorijos die
nas. Praėjęs karas ir da
bartinė bolševikų okupa
cija estų tautą sumažino 
beveik iki pusės. Talino 
mieste, estų sostinėje, 
kur retą žodį girdėjai ne 
estiškai, šiandien kalba
ma vien rusiškai, kaip 
pasakoja Švedijon pabė
gę žvejai. Jie liudija apie 
baisias deportacijas, apie 
žemės nusavinimą (kol
chozus), komunistų siau
timą, žudymus ir perse
kiojimus. Maža tauta, 
didžio žvėries užgulta, 
neprisišaukia jokios pa
gelbos iš šalies.

Būdami tokioje pat ne
dalioje, nuoširdžiai estų 
tautą užjaučiame.

S.

Šventieji Metai
— Berlyno maldininkai.

Iš trijų vakarinių Berly
no sektorių apie vidurį 
balandžio išvyksta į Ro
mą katalikai maldinin
kai specijaliu traukiniu. 
Kita grupė organizuoja
ma antroje pusėj Šven
tųjų Metų. Berlyno kar
dinolas von Preysing at
vyksta į Romą antroj 
pusėj vasario.
— Prancūzijos lenkai į 

Romą. — Lenkų maldi
ninkai iš Paryžiaus iš
vyksta į Romą balandžio 
mėn. 2-16 d. Maldininkų 
grupę sudarys tik Pran
cūzijoj gyveną lenkai. Iš 
pačios Lenkijos joks 
maldininkas atvykti ne
gali.
— Italijos kariai mel

džiasi. — Vasario 4 d. 
Italijos kariai pradėjo 
Šventųjų Metų jubiliejinį 
bazilikų lankymą. Pir
mąją grupę sudarė kari
ninkai įvairių kariuome
nės dalinių. Toliau bus 
organizuojamos grupės 
karių, kurie lankys bazi
likas ir melsis Šv. Metų 
intencijoms.
— Amerikos maldinin

kai išvyko į Romą. Kar
dinolo Spellman vadovy
bėje grupė amerikiečių 
maldininkų š. m. vasario 
20 d. laivu Atlantic išvy
ko į Romą. Viso daly
vauja 515 asmenų.
— Piešia Popiežius por

tretą. — Egiptietis me
nininkas Salaheddin Yu- 
fus piešia popiežiaus 
Pijaus XII portretą. Por
tretas bus padovanotas 
Jo Šventenybei. Tai pir
mas mozulmonas, piešiąs 
tokį paveikslą.

Apie retus žmones ir retą dorybę
Viskas ,kas reta, yra brangu. Knygos, 

paveikslai, akmenys, augalai ir gyvuliai, jei 
jie yra reti, pakyla iki fantastiškų kainų. Jei 
būtų tiek aukso, kiek yra geležies, tada nebū
tų jokios sensacijos pusryčiauti auksiniais 
peiliais ir šakutėmis. Jei būtų tiek deimanto, 
kiek gatvei grįsti akmenų, tai visi auksaka
liai galėtų uždaryti krautuves, kadangi neat
sirastų nė vieno žmogaus, kuris nešiotų ant 
kaklo arba ant žiedo akmenėlius. Viskas, ko 
randama krūvomis, būriais, centneriais, nu
stoja buvę brangiais daiktais.

Tas pats ir su žmonėmis!
Kas yra aukštesnis už du metrus arba 

žemesnis už metrą, tas gali duotis rodyti sa
ve už pinigus cirke, nes jis yra retenybė. Gi 
tarp vieno ir dviejų metrų yra vidurys, prie 
kurio truputis daugiau ar mažiau neturi 
reikšmės. Tik anapus vidutiniško dydžio 
žmogus pasidaro brangus. Jo brangumas pa
reina nuo to, kaip jis tą išimtį parodo; meis
teriu reikia būti, jeigu norima apskritai “kuo 
nors” būti.

Beje, galima juk labai įvairiose srityse 
pasižymėti. Vienas yra retenybė kojose ir 
pastato pasaulinį rekordą bėgime arba šoki
me; kitas turi jėgą rankose ir tampa bokso 
čempijonu; trečiam retenybė glūdi gerklėj, ir 
jis tampa geru dainininku, o ketvirtam galvo

je. ir jis tampa dideliu mokslininku. O abu 
garsieji kalbėtojai Ciceronas ir Demostenas, 
ir po jų keletas kitų yra įgyję pasaulinį gar
są savo iškalba.

Dažnai girdėti skudžiantis, ypač senes- 
niąsias ponias ir ponus, kad laikraščiai yra 
perpildyti sporto žiniomis. Taip ir yra. Bet 
prieš tą nieko negalima padaryti. Viešajame 
gyvenime sportas yra pasidaręs taip pat di
deliu numeriu. Aš nemanau, kad jis jau taip 
vertas pasigailėjimo. Sportas yra įtempimas, 
uždavinys, pasiryžimas, patvarumas. Tai vis 
geri dalykai.

Bet vietoj kūno sporto pakalbėkime a- 
pie sielos sportą arba — charakterio, valios, 
kilniaširdžio žmogaus sportą! Ne tik fizinių, 
bet ir dvasiniu atžvilgiu galima turėti bejė
ges rankas ir kojas, kaip degtukus blauzdas 
ir suglebusius kelius.

Galima taip pat ir dvasiniu atžvilgiu bū
ti žemesniu už metrą ir aukštesniu už du 
metru. Kas dvasia žemesnis už metrą, tas 
tampa puskvailiu, kas charakterio atžvilgiu 
nepasiekia žemosios ribos, tas paprastai gau
na galą sunkiųjų darbų kalėjime. O kurie iš
kyla dvasia ir charakteriu per du metru, tie 
tampa garsiais tyrinėtojais, vadais ir šven
taisiais.

Tapti charakterio srityje meisteriu ir 
retenybe — tai irgi sportas.

Aš norėčiau pasiūlyti sportą, kuriuo la
bai retai teužsiiminėjama. Konkurencija čia 
dar minimalinė. Viltis pasiekti žymių rezulta
tų, palyginti, labai didelė.

Čia galima iš tikro mažomis priemonė
mis tapti retu žmogumi ir meisteriu.

Galima būtų manyti, kad nėra nieko 
lengvesnio už išmintingą tylėjimą, paprastai 
pasakius, liežuvio laikymą, daugiau nieko. 
Pasakyti ką nors protingo, galimas daiktas, 
gali būti ir sunku. Pasakyti ką nors reikšmin
go pavyksta tik nedaugeliui. Bet liežuvį lai
kyti — tai štuka! Netgi reta ir didelė! Jau a- 
paštalas Jokūbas įsitikino, kad tik labai įžy
mūs žmonės gali išmintingai tylėti . Tuos 
žmones jis vadina “tobulais vyrais”. “Jie ga
li laikyti pažabotą ir visą savo kūną”, sako jis 
apie juos su pasitikėjimu (Jok. 3, 2). Tylieji 
tad yra tie žmonės, kuriems apaštalas pagar
bą rodo ir kurių charakteriu pasitiki.

O, kad gi mes turėtume kiekvienoj — 
taip miesto, taip sodžiaus — bendruomenėj 
reikiamo tylėjimo draugiją! Tada drąsiai bū
tų galima tris kitas panaikinti! Iš šios vienos 
draugijos eitų tiek palaimos, geradarės ra
mybės, patenkinimo ir santaikos, jog būtų 
didelis džiaugsmas gyventi brolių tarpe.

Tur būt, visai neperdedant, galima pasa
kyti, kad nė viena epidemija nėra taip išsi

platinusi, kaip liežuvavimas. Jis kalba viso
mis kalbomis, visomis tarmėmis, pradedant 
skalbyklų žargonu ir baigiant rūmų akcentu; 
jis yra toks pat dažnas svečias “teisingųjų” 
pariziejų, kaip ir visai prastų muitininkų. 
Jis gali taip pat lengvai apsivilkti visai pa
prasto pasitikėjimo laužymo forma, kaip ir 
skaudžiai — saldžiu šypsniu, kuriuo dvi mal- 
dininkės, grįžtančios iš bažnyčios namo, su 
meile apsiaučia savo pamaldų atsidūsėjimą 
apie kleboną ir parapiją.

Liežuvavimas yra pridaręs daugiau ža
los, išspaudęs daugiau ašarųuiž visas maro 
ir choleros epidemijas, kokias mes tik žirio- 
me. Juk maras ir cholera vėl pareina, taipgi 
paprastai yra apribotos vietos atžvilgiu, o 
liežuvavimas? Visur ir visuomet! Ir be to dar, 
deja, jis ne tuos pražudo, kurie juo serga, bet 
kitus! Atrodo, kad šis epidemijos lizdas visai 
neišnaikinamas.

Ir kad dar būtų nors padori liga! Tačiau 
net pati didžiausia liežuvininkė palaikytų į 
žeidimu, jeigu jai būtų pasakyta, jog ji lie
žuvaujanti. Pasauly nėra nė vieno žmogaus, 
kuris šią liežuvio silpnybę laikytų padoriu 
daiktu.

Ir tačiau tiek maža tėra žmonių, tiek 
nuostabiai maža žmonių, kurie rimtai susi
rūpintų kova su šia liga.

(Bus daugiau).
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VOKIETIJOJ BUVUSIEMS 
TREMTINIAMS

tėvynės 
tėviškės

akis šalti

triukš- 
nueitą 
ilgesio 
pievų

vokiš-

Kiekvienais metais Vasario yra nelaimingi atsilikę nuo jū- 
16 klysta mūsų mintys ir mū- sų. Jie tiki, kad jūs jų neuž- 
sų širdys Tėvynės šalin, kiek- miršite ir galės vieną dieną 
vienaiš metais mes regim Tri- kartu su jumis skubėti į fabri- 
jų Kryžių kaleniius, girdim kus, dirbtuves ir kt darbo vie- 
berželių raudą, kurie kartu iš- tas. Jie tiki galėsią savaitgaly 
gyvena mūsų visų skausmą, kartu išbėgti iš miesto 
Visuos pasaulio kampuos, avė- mo ir užmiršus skaudų 
tunuos namuos prisiglaudę, vi- kelią, dainuot 
si vienodai jaučiam didįjį tau- posmus, apie 
tos sielvartą. kvapą...

Niekuo nenutildysim tėviškės Prieš mūsų
ilgesį, niekur nerasim paguo- kų santorijų vardai ir skaičiai 
dos. Vienišas pakelėj Rūpinto- — Gautingen — 54, Amberg— 
jėlis su mūsų motinom tyliai, 35, Heilbrann — 39, 
tyliai kalba maldą antrajam berg 
mūsų tautos 
šame vieni palikti savo 
čiuose, vieniši jaučiamės 
už savo teises. Pasaulis 
męs savom problemom 
skriaudą paliko bendriems atei- jom. Ženklas, prieš kurį viso 
ties sprendimams. Toj mūsų pasaulio mokslininkai ieško 
tragedijoj mes turim išlikti ne- priemonių jo nugalėjimui. Tai 
palūžę, kantrumu ištverme pa- yra 325 žmonės iš mūsų tarpo, 
kelti tremties 
gyvenimo nešamus 
neviltj. Tyliai minėdami žuvu- valstybių imigracijos durys už- 
siųjų kovotojų vardus, tesėkim sidaro, nežiūrint jų stambaus 
jų mums paliktus darbus įveik- įnašo žmoniškumo 
ti, pradėtą kovą tęsti.

Daugely Vokietijos vietų gu- dus. Tai yru ženklas, 
Ii nemašas skaičius mūsų tau- atskiriami tėvai 
tiečių, palūžusių kovoj, fiziniai brolis nuo sesers, 
nuvargę tremties kelyje.. Ty- ženklinami žmonės, 
lūs jie savoj nelaimėj, dar ty
lesni savam skunde. Jie laukia 
kada vėl galės grįžti į savųjų 
tarpą, į darbo ir kovos draugų 
gretas. Juos remdami ir rūpin
damiesi jų likimu, mes jungsi- mums nematant, tačiau šypso- už jų suvedimą į santykius su 
mes visi vieningai į vieną tiks- si juos lankant. Jie patys šali- 
lą, vienon bendruomenėn, tu- naši nuo žmonių, bet laukia jų 
rinčiai vieną rūpestį ir vieną 
tą patį džiaugsmą. Dar silpnos 
žmogaus jėgos įveikti gamtos 
jėgas, permenki praparatai nu
galėjimui jį kamuojančių ligų. 
Tačiau, 
džiama 
gelbėti 
glėbio, 
pagalba ateina pervėlai.

To viso akyvaizdoje Lietuvos 
Raudonasis Kryžius, jau 5 me
tai tremty besirūpinąs ir besi- 
sielojąs vargan patekusių tau
tiečių likimu, ryžosi kreiptis į 
jus, buvusius kartu DP dieno
se ir jau pradedančius naują 
gyvenimą Amerikos 
te, ir drįsta prašyti jūsų para- juos pažįstate ir žinote ko jie 
mos. reikalingi. Jie daug ko ir ne-

Mes gerai žinome jūsų sun- reikalingi — turguolį ir stan- 
pirmąsias įsikūrimo die- dartinį ligonių maistą. Juos 
Labai gerai suprantame aplanko mūsų 
vienintelį norą — paga- 
būti nenumeruotais žmo-

prisikėlimui. E- 
rūpes- 
kovoj 
užsiė- 
mūsų

Schom- 
15, Rottenmunster — 

4 ir tt. viso — 325 Tbc ir 293 
sergą kitom įvairiom ligom...

Trim paprastom Tbc raidėm 
paženklinti žmonės... ženklu, 
kurį visi žinom ir visi taip bi-

Amerikos lietuviams. Jie jau studentus id gimnazijų moki- 
dešimtmečiais gelbėjo nelaimin- nius. Jums visada buvo teikia - 
gą mūsų, didžiųjų tautų kivir- ma pirmenybė, jūsų siekiams 
čių .kely gyvenančią tautą. Jie buvo nukreiptas visų mūsų dė- 
rūpinosi* mumis visais pokari- mesys, todėl iš jūsų ir laukia- 
nėm dienom, ir jūsų įsikūrimas ma dabar didžia dalim paaiau- 
neapsiėjo be jų pagalbos. Tik- kojimo šioj akcijoj. Jums dau
žai jų parama ir dabar gyvena geliui neteko galutinai pasiek- 
ir džiaugiasi likę tremtiniai, ti šviesos žiburį, teko įsijungti 
die davė daugiau nei tikėjome eilėsna, kietu ir sunkiu darbu 
ir Rakėme. Nerasim žodžių užsidirbančių duoną. Jūs paži- 
taip didžiam ir tyliam jų šal- note daugiau nei kiti — iš jū- 
pos darbui įvertinti. Įmantriais sų daugiau ir tikimės. Būkit 
žodžiais užgausint jų širdį, pa- jautrus šiam šauksmui ir verti 
prasti žodžiai per menki tam į jaunatvišką entuziazmą sudė- 
išsireikšti. Laisvės varpas nuo- tų mūsų vilčių.
lat mums primins jų auką ir 
mūsų pareigas.

Kokia kukli ir maža bebūtų 
jūsų auka, ji bus pradžiuginti 
liūstančiam, -parama vargstan
čiam. i

Ypač daug vilčių dedame į 
jus, buvusius Vokietijos univ.

Tuo pačiu, Lietuvos Raudo
nasis Kryžius dėkoja visiems 
aukojusiems ir prašo toliau te
sėti, kad galėtume pilnom ran
kom skubėti ten, kur mūsų 
taip kantriai laukia.

Lietuvos Raudonasis Kryžius.

Lietuvos Generalinio Konsulo 
J. Budrio kalba, 

koje su broliais lietuviais ir 
jų organizacijomis ir šian
dieną laikau savo pareiga pa
reikšti viešai gilų įsitikinimą, 
kad jeigu buvo Washingtone 
griežtai pasmerkta Lietuvos 
pavergimas, jei iki šiol plevė
suoja šioje šalyje mūsų vė
liava, kaipo simbolis laisvos 
Lietuvos, jeigu ir aš šiandie
ną čia kalbu į Jus, kaipo Lie
tuvos Gen. Konsulas, tai di
džiausias nuopelnas dėl to 
tenka Amerikos lietuviams. 
Tai yra įrodymas, kad Ame^ 
rikos lietuviai liko ir mirs 
lietuviais. Garbė Jums, bro
liai ir sesės!

NEBAIGTAS DARBAS
Imdama plunksną į ranką, aš ar kitokių priežasčių sulaiko- 

prisimenu laiką, kuomet krei- mi tremtiniai, yra baisu. Besi- 
ir emigracinio tuo dauginančiu ženklu pažy- piaus į savo tautiečius prašy- kankindami neaiškia būtimi, 

vargus ir mėti, kuriam pasirodžius visų dama gelbėti tremties gyveni- gyvendami šaltyje, menkai pu
mą vargąstaųčius mūsų sesu- valgydinami, daugelis suserga, 
tęs ir brolius. Daugelis man po Kai kurie gavę pavėluotai pa
to rašė, prašydami 
siuntinėjo 
vėliau sudarinėjo afidevitus, 
pagaliau siuntė buto - darbo 
garantijas ir kvietė juos į šią

labdary- 
bės vardan į tarptautinius fon- 

kuriuo 
nuo vaikų,
tuo ženklu
turį pasi- šalį. Daug tapo atkviesta. Pa

traukti iš gyvenimo palikti tyB tremtiniai, jau čia įsikūrę, 
juoką, dainas ir darbą. Jiems man parašo, 
valstybių įstatymais palieka
ma keturių sienų tyla ir ilgų kuriais 
metų vienun^a. Jie verkia nebesiskundžia, o tik padėkoja

to pasaulio išgelbėjimą. Ir tas 
pasaulis, galbūt pavėluotai, 
bet sistematiškai imasi prie
monių ne tik apsiginti, bet ir 
visas pavergtas tautas ir 
valstybes sugrąžinti į laisvų 
Suvienytų Tautų šeimą, 
tai įvyks po dviejų, trijų 
tų, bet įvyks, ir laisvos 
tuvos atstovas dar užims 
lygią su kitais vietą.

i

Toje kovoje ir yra 
pareiga dalyvauti ne 
niai, bet organizuotai
ningai. Tai vienintelis mūsų 
kelias. Turime Vyriausiąjį 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tą, turime išvien su juo dir
bančią Amerikos Lietuvių Ta
rybą. Taigi rikiuokimės su 
jais kovai, ir tada jie galės 
drąsiai kalbėti mūsų vardu.

Gal 
me- 
Lie- 
ten

Vasario šešioliktoji per dvi
dešimt metų buvo visuotino 
džiaugsmo diena! Tas pat 
džiaugsmas, tas pat jausmas 
apėmė ir Amerikos lietuvius, 
ir jie kas metai iškilmingai 
mini tą dieną. Juk jie, būdami 
čia Amerikoje, kovojo už sa
vo tėvų žemės laisvę. Tad su
prantama, kad žinia, apie jų 
tėvų, brolių, sesių laisvės at
gavimą pripildė džiaugsmu ir 
jų širdis. Jų kova prisidėjo 
prie to laimėjimo, ir jų troš
kimas įsikūnijo. Per daugelį 
metų įsitikinau, kad Vasario 
16-toji yra didžiausia išeivi
jos šventė.

Amerikos lietuviai nenusto
jo veikę ir po laisvės atgavi
mo. Jie prisidėjo ir prie toli
mesnio Lietuvos valstybės 
stiprinimo. Negana to, kad 
jie patys džiaugėsi ir šventė 
bei švenčia Lietuvos išlaisvi
nimo šventę, jie savo iniciaty
vi iškovojo, kad ir Marylan- 
do valstybė pripažino ir iki 
šiai dienai kasmet mini Vasa
rio 16-ją. Tai buvo pirmas 
pavyzdys, kuriuo dabar pase
kė daugiau, kai dešimt kitų 
valstybių bei daugelis 
ir oficialiai skelbia tą

Amerikos lietuviai 
liau gyveno su savo
jautriai pergyvendami jos pa
sisekimus ir jos pavojus. Tik 
reikia prisiminti protestai 
Lenkijos ultimatumo Lietuvai 
metu, arba tuos tūkstančius 
protesto telegramų JAV vy
riausybei dėl Sovietų 
ir brutalaus Lietuvos 
gimo.

Jau 14 metų veikiu

mūsų 
pavie- 
ir vie-

Vasario 16 d. Lietuvos su
sirinkdavome prie Nežinomo
jo Kareivio kapo, kad atida
vus pagarbą žuvusiems už 
Lietuvos laisvę didvyriams. 
Per pastarąjį dešimtmetį tų 
didvyrių nukankintų ir žuvu
sių už Lietuvos laisvę nely
gioje kovoje su žiauriu oku
pantu, eilės dešimteriopai pa
didėjo. •

Vasario 16 dienos minėji
mas nemažiau svarbus mums 
ir dabar, tik dar susirenkame 
ne džiaugsmui, bet susikaupi
mui ir apmąstymui. O apmąs
tyti yra ką. Per paskutinius 
metus didžiulė Kinijos tauta, 
kaip jau buvo laukta, pateko 
į Maskvos glėbį. Toks pat liki
mas gresia Indijai bei visai, 
Azijai. Bet nebūkime nei per 
dideli pesimistai, nei optimis
tai, o tik realistai. Be abejo, 
mums skaudu, kad Lietuva 
kenčia. Mūsų tauta ne dėl sa
vo kaltės taip žiauriai naiki- dijo stotį — 1500 kilocycles 
narna. Jau penki šeši metai 
reikalas eina ne vien tik apie 
vienos kitos tautos išlaisvini
mą, bet ir apie viso civilizuų-

Nepriklausomybės Aktą pa
sirašiusieji vadovavosi ne sa
vo asmenišku noru: jie žinojo 
visų Lietuvos žmonių norą ir 
valią. Partizanai pavergtoje 
Lietuvoje irgi veda kovą ne 
už savo gerbūvį, bet žūna už 
Lietuvos laisvę, už visą ken
čiančią tautą. Ir mūsų šventa 
pareiga gyventi su savo tau
ta. Kaip netolimoje praeityje 
Lietuva prisikėlė dėka visų 
jos vaikų kovos Mažoje Lie
tuvoje, J. A. Valstybėse, ir 
kitur, taip ir dabar, jei visi 
imdami pavyzdžius iš praei
ties vieningai kovosime, tai ir 
vėl matysime brangią tėvynę 
Lietuvą laisvojo pasaulio tau
tų tarpe, ir tai visados.

adresų, galbą visai nebepagyje. Jaučiu, 
jiems pakeitėlius, jei mes galėtume tai visa savo 

akimi pamatyti, mes be jokių 
svarstymų tiestume jiems pa
galbos ranką.

Ypač aš kreipiuos į jus, mie
li prieteliai, su kuriais taip 
gražiai kartu esame dirbę 
tremtinių reikalu. Pajudėkime 
smarkiau dar kartą. Pasiųski
me šįkart savo piniginę auką 
tiesiog į BALF*ą sulaikytųjų 
tremtinių atgabenimo reikalui. 
Nelaikykime mažiau reikalin
gų drabužių, žinodami, kad ne
mažas skaičius lietuvių Vokie
tijoj dar ilgai bus reikalingi 
mūsų pagalbos. Tai padaryki
me tuojau, dabar.

Pr. Lapienė

Jaudina mane toki jų laiškai, 
jie nieko nebeprašo,

daugeliui atvejų, nulei- mo, užuojautos, 
rankas,

savo artimą iš mirties tiečiai, 
nes labai dažnai toji galbos, 

padėti 
me.

Šiais 
miesi
tremtinio būklę, prašome kiek
vieno, pavieniai ar bendrai, ne
laukiant atsekirų raginimų, au
kokite vienos

kontinen- bį sergančiam

iik tol jiems nepažįstamais 
žmonėmis.

Nemažas skaičius jau ir ma
no slenkstį yra yra peržengę 
ir dar kiti tebesidairo savaran
kiškai įsikurti. Ne visi laimin
gi čia atkeliauja. Kitus dar ke
lyje ligos prislegia, kiti neleng
vai susiranda darbą ir butą.

ateinant. Neretai jų rūpestį 
mato tik mėnulis, užklydęs pro 
langą bemigę naktį.

Tačiau mums tai yra tautos 
dalis, įeinanti netik į žmonišku- 

bet ir kovos
norėjusia iš- už laisvę rėmus. Tai yra tau-

kurie laukia mūsų pa- Tenka mums, jų vadinamiems 
geradariams, kiek labiau susi
spausti ir kambariuose ir kas
dieninėmis išlaidomis. Bet už 
tat kaip lengva širdyje, galint 
nelaimingesniam padėti.

Taip, mes galėjome būti pa
galbos reikalingi,, vietoj kad 
galėti ją teikti. Šitoj mūsų lai
mė ir įpareigoja mus dalintis 
jąja su nelaimingais savo tau
tiečiais, kurie visko yra nete
kę tik todėl, kad jų Tėvynę y- 
ra užgrobę žiauriausias pasau
lyje priešas.

Keleri metai praslinko varge. 
Tūkstančiai tremtyje gyvenu
sių žmonių jau susimaišė su 
mumis, surado ramų kampelį 

Veik kožnas są
moningas Amerikos lietuvis y- 
ra jiems šiuo ar kitkuo padė
jęs. Tačiau . šis mūsų geras 
darbas dar nėra baigtas. Dar 
iki šiai dienai yra tremtyje

kuriems mes norime 
ir kuriems mes padėsi-

keliais žodžiais kreipda- 
į jus, kurie pažinote

valandos uždar- 
tautiečiui. Jūs

moterys, pa
guodžia ir perduoda B ALF-o 
duotą papildomą maistą, iš 
kuklių L R. Kryžiaus išteklių 
užprenumeruojama spauda. Ta- šioje šalyje, 
čiau tai nėra neišsemiami L. R.

kias 
nas. 
jūsų 
liau
nėmis, turėti darbą, savą už
dirbtą duoną ir pastovią pa
stogę. Tačiau, dar geriau žino
dami ir matydami Vokietijoj Kryžiaus šaltiniai ir būna mo- 

ligonių mentų, kada ištiesta ranka nu- 
prašome svyra tuščia atgal. Jei anks- 
įgalintų čiau buvo šelpiama 15% visų

tremtinių, tai dabar, ir jų akai- daug žmonių, kurie veltui lau-

likusių žmonių, ypač 
sunkią padėtį, jiems 
pagalbos, kuri juos 
grįžti gyveniman.

Visi gerai žinome kliūtis, ku- čiui žymiai sumažėjus, galima kia kam nors pakviečiant juos
liet, tremti- į šią šalį. Jų vardai ir pavar

dės randasi BALF’o įstaigoj, 
kurios adresas: Lithuanian Re- 
lief Fund, 105 Grand Str., 
Brooklyn 11, N. Y.

Kuomet jų pažįstami jau iš
vykę, likusiesiems dar graudes
ys gyvenimas. ‘

O, štai, per visą lietuviškąją 
spaudą nuskambėjo BALF’o 
šūkis, raginąs visuomenę padė
ti 600 lietuvių, kurie turėdami 
visus reikalingus dokumentus 
atvažiuoti į. šią šalį,< yra sulai
kyti Vokietijoj tik todėl, kad 
nėra kam garantuoti jų kelio
nės išlaidas apmokėti nuo uos
to iki darbo vietai.

Argi gi galime užsikimšti 
ausis? Tegu jau mes esame da
vę, tegu jau niekas mums ne
drįs prikišti kietaširdiškumo, 
bet mūsoji sąžinė negali duoti 
mums ramybės. Juk tai beveik 
lygu žmogui gyvybę gelbėti, 
žinau, man nuoširdžiai yra pa
sakoję jau Čia atkeliavusieji, 
turėti mano svečiai, kad sto
vyklavę kuriose dėl vienokių

Mes neturim mažiausios tei-
išdėstyti seniesiems

rias tenka mums nugalėti ir sušelpti 5% visų 
sąlygas, kurios mūsų dar lau- nių. 
kia. Jūs esate laimingi galėję 
įsijungti į normalią aplinką, jie sės, tai

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

SPAUSDINAME:

knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas,

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

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broaduay So, Boston 27, Maas.

f 
*z

miestų 
šventę, 
ir to- 
tauta,

Avė Maria Valanda
Sekmadienį, vasario 26 d., 

5:30 po pietų per WMEX ra-

klastos 
paver-

AmerF

apie nuostabų Montrealio pa 
saulietį brolį Andre, kuris pa 
sižymėjo dideliu šventumu, ti 
kejimu ir pamaldumu.

Pirm perkant bile karą r" 4 -< <

ĮTIKRINK 
S A VE-K A D

Fordas yra vienas puikiųjų karų iš nebrangiųjų rūšies

t

*

“Išbandyk Vairavimų” šiandien pas savo Fordo Dylerj

kaip, 
nauja 
tykų 
Ir y- 
kurit

Fordas turi Automatiškų 
Overdrive

su nauju, 
tykiu V-Š

FerSas su pagarsėjusiu V-8 
iniinu yra geriausias, 
kada yra buvę*.. turi 
"timing ges r", naują 
faną, naują eamehaftą. 
ra V-t typą intinae,
vartojami brangiuose karuo
se, bet jis kainuoja mažiau, 
kaip daugelis '■SąSią'’! (O 
Fortas “StilŲ" kainuoja 
dar mažiau.)

PAMATYK FORDĄ TV
- ---------------- -- WBZ-TV, Ch. 4, 9 p.m.

Bandyk Vairuoti” f

Jis išimtinai ektra apsimoka ui 
savę ir duoda iki 15*% daugiau 
mailių ir beto, tuojau jį galima 

gauti. Taipgi, jis yra daug ekonomiškesnis, prie
de. tufl naują parankumą, apie kurj tik sapnuoti 
galima, o jis randasi Štame kare iš nebrangiųjų 
rūšies.
Beit neimk vien žodžio. Ateik šiandien -- pavai
ruok 1950 m. Fordą ir įsitikink pats.
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Švelniai paėmė, kietai spaudė
Pasakoja Alfonsas Jezukevičius, 

buvęs Sovietų kalėjimuose ir Sibire 
Žmogus, kurį aplenkė mirtis

Vieną dieną užėjo į re- timi ateiną, tai geriau gal 
dikciją gražiai nuaugęs, bus prie ruskių, negu prie 
liemeningas, 45 metų vy- lenkų”, 
ras, tik neseniai atplau
kęs iŠ Anglijos į Ameri
ką. Prakalbėjo, ir iš kar
to pažinau, kad buvo dzū
kas iš Marcinkonių. Jis 
dar pridėjo — “iš Kapi- 
niškių kaimo”. Išsikalbė
jęs papasakojo, kaip bol
ševikai jį suėmė dar 1940 jo po žmonių pirkias; jei 
m., f _ . ‘
buvo išvežę į Sibirą, 
ten su lenkų kareiviais, 
pasiekė Angliją, kariavę 
Prancūzijoje, Belgijoje ir 
Olandijoje, paskui grįžo į 
Škotiją ir iš čia persikėlė 
per Atlantą. Ir bolševikų 
kankinamas ir kariauda
mas daug kartų žiūrėjo 
mirčiai į akis, bet jos iš
vengė. “Mirtis buvo lyg 
mano šešėlis; kuris mane 
sekė, bet, ačiū Dievui, iš
likau sveikas ir net nesu
žeistas”. Ir jis nusijuokė, 
lyg tai būtų buvęs koks 
žaismaą su mirtimi. Deja, 
ką jis toliau pasakojo — 
buvo šiurpūs išgyveni
mai.

KATIUŠIŲ NEIŠLEIS
DAVO Iš VAGONŲ

Pirmieji užėję rusų ka
reiviai buvo mandagūs ir 
geri. Jie nesikeikė (už tai 
grėsė Sibiras), nelandžio-

rengėm. Tas rusui komi
sarui labai nepatiko. Kai 
susirinkime aš pasakiau, 
kad tiek laiko praeis, tai 
tuojau ir užsirašė mano 
pavardę. Kitą kartą vėl 
sušaukė susirinkimą kol
chozui steigti. Kai kurie 
žmonės jau buvo nuvykę 
į Gardino apylinkes ir 
matė, kaip tie kolchozai 
atrodė. Niekas nenorėjo 
dėtis į krūvą: “Suneši, ką 
turi, o paskui ar gausi, ko 
reikia, kas žino”, kalbėjo 
žmonės. Vienas tiktai 
sėdėjęs kalėjime už ko
munistinę propogandą, 
norėjo kolchozo, o visi bu
vo prieš. Aš atsistojau ir 
pasakiau, kad mes gyve
name daugiau iš miško, 
kaip iš žemės, taip kaip 
mes tą kolchozą tvarky- 
sim?” Komisaras susirau
kė ir susirinkimą uždarė.

DARBININKAS

"Jėzus, pilnas Šventosios Dvasios, sugrįžo nuo Jor
dano. Jis buvo Dvasios vedžiojamas tyruose keturias 
dešimtis dienų ir buvo velnio gundomas". (Luko 4:1,2).

Už Prisiųstus 1950 Mėty 
Kalendorių

tampė po kalėjimus, ko norėdavo, prašydavo 
iš parduoti ir mokėdavo; ša

lindavosi žmonių ir mažai 
kalbėdavo. Žmonėms tas 
jau nepatiko. Raudonar
miečiai kažko bijojo ir 
slėpė. Vėliau supratome, 
kad tai buvo “pučiami dū- ĮRODYMAS 
mai į akis”, nes visiškai 
kitaip ėmė elgtis jų komi
sarai ir milicininkai. Mar
cinkonių komisaru buvo 
paskirtas žydas, milicijos 
viršininku taip pat žydas, 
o milicininkais 
mušeikos ar kalėjime sė
dėjusieji vagišiai ir bolše
vikų agentai. Po kaimus 
buvo išsiuntinėti po 3-4 
agitatorius, kurie šaukda
vo 2-3 susirinkimus į sa
vaitę ir 
tvarką, 
žmonėms 
kad tuojau pritrūko mui
lo, cukraus, batų, rūbų ir 
kitų prekių. Lengvai gali
ma buvo gauti tiktai ži
balo (karosinos) ir drus
kos. Matyti, viso kito pa
tiems bolševikams trūko. 
Kai ėmė važiuoti rusų 
žmonos, “katiušomis” 
dinamos, tai jų vagonai to namus, 
stotyje prastovėdavo po atvarytus ir kitus vyrus, tynių 14 metų 
kelias dienas ir net savai- kaip Kazylos Mackę, Pa- berniukų vienas.

niškai kiekvienas surūko 
po devyniolika cigarečių 
kasdien.' Tabako gami
niams išleidžiama keturi 
bilijonai dolerių per me
tus. Tai suma du kart di
desnė už valstybinių mo- 

ir pabraukė: kyklų mokytojų algas 
“kulokai” Ru- Jungtinėse Valstybėse.

buvo ne
spaudė ir 

lietuvius

- buvę

gyrė Rusijos 
Bet blogiausia 

pasirodė tas,

ŠVENTIEJI PAVEIKS
LAI — KALTES

Tą pačią naktį A. Jezu- 
kevičius buvo suimtas. 
Pas jį buvo padaryta kra
ta ieškant paslėptų gink
lų. Išvertė visus kampus 
ir visą skaityklą, bet nie
ko nerado. Knygas vers
dami žiūrėjo tiktai šven
tų paveikslų. Kur tiktai 
juos užtiko, tą knygą ar
ba laikraštį dėjo į šalį. 
Mat,lietuviškai nemokėjo, 
tai ir nesuprato, kokia ta 
knyga. Paskui liepė apsi
rengti ir eiti kartu; sakė, 
kad už valandos grįšiu, 
bet aš jau niekada į na
mus negrįžau ir daugiau 
jų nemačiau — nei žmo
nos nei vaikų...

Nuostabiai planingai ir sumaniai Kristus pasi
ruošė savo garbingai misijai, būtent, žmonijos atpir
kimui. Tuo tikslu Jis paliko tylųjį Nazareto miestelį, dviem spalvom, kurio kiekvieną menesio puslapį puo- 
kuriame ramiai gyveno tris dešimtis metų kaip pa- šia skirtings paveikslai. Sekmadieniai ir šventadieniai 
prastas darbininkas, ir pats vienas iškeliavo į Pajor- pažymėti raudonomis skaitlinėmis; pasnykai pažymė- 

• ti žuvelėmis.
Gavusieji kalendorių juo labai patenkinti. Sekan

tieji asmenys prisiuntė kalendoriaus fondui aukų: 
Rev. J. Valantiejus, Waterbury, Conn. ..... 
Benedict Chapas, M. D., Providence, R. I. .. 
A. Dėdinas, Greenfield, Mass............................
J. Poškienė, E. Pemsoken, N. J.......................
Mrs. U. Abračinskas, Montello, Mass..........
Zigmas Karalius, VVaterbury, Conn..............
Mrs. Victoria Grendevich, Nonvood, Mass. 
Mrs. Eva Viltrakis, Oakville, Conn. ...........
Mykolas Venskus, Greenfield, Mass..............
Aleksandra Stepankevičius, Greenfield, Mass...... 1.00
Jonas Vaičiūnas, Manchester, N. H.......................
Mr. W. Mizeras, Lavvrence, Mass............................
A. K. Masaitis, VVestfield, Mass. .............................
Mr. M. Virbašius, Worcester, Mass.......................
Mrs. P. Dodienė, St. Louis, Mo................................ .
J. Kalesinskienė, New Britain, Conn.......................
William Zuplauckas, Phila., Pa................................
Jonas Raudelunas, Vallego, Calif............................
Mrs. Joseph Green, Dayton, Ohio .........................
Mrs. Josph Green, Dayton, Ohio.............................
Petras Kliorys, Madison, Ind..................................
M. Matusaitis, Brooklyn, N. Y................................
Kulponas, So. Boston, Mass.....................................
Mrs. A. Kapivvodienė, Cambridge, Mass............. *
A. Daukanta, Cambridge, Mass................................
Mr. Margaret Brazonis, Waterbury, Conn..........
P. Wicker, Pittsfield, Mass.........................................
Mrs. J. Francis, New Haven, Conn.......................
Mr. Rudokas, Brockton, Mass.................................
Pranas Gobis, Amsterdam, N. Y............................
Vincas Parulis, Worcester, Mass. ........................
Juozas Laucius, Brockton, Mass. ........................
Mr. John Mockus, Oakville, Conn. .......................
J. Narukynas, Worton, Kent, Co. Md.................
Mr. L. Lolanauskas, Brooklyn, N. Y.....................
P. Muleckienė, Union City, Conn..........................
Antanas Kaunelis, Roxbury, Mass......................
Kazys Mekuska, Spirit River Alberta, Canada ... 1.00 
Ona Lidzienė, Belleville, K. J. ........................
Mrs. Agnieška Jakelevičienė, Phila., Pa. 
Mrs. A. Kindulas, Detroit,. Mich. ................
Ona Skirkevičienė, Nashua, N. H...................
Anelia Zautravienė, Nashua, N. H..............
Jonas Tamulonis, Nashua, N. H....................
Mikolas Bartis, Nashua, N. H.........................
Vincas Yankus, Hyde Park, Mass..................

Mr. & Mrs. J. Josinski, Cambridge, Mass. ... 
A. Stanislawaitis, Phila., Pa.......... .. ....................
Jos. Andriulionis, Phila., Pa................................
Juozas Yokshas, Rochester, N. Y....................
Mrs. E. Yurgutaitienė, Kansas City, Kansas 
Katrina Geležinienė, So. Boston, Mass.........
Ona Unguraitė, Phila., Pa.................................
Mrs. D. Bakanas, Penns Grove, N. J..........
Ona Unguraitė, Phila., Pa.................................
Mrs. Victoria Senutienė, Pittsburgh, Pa. ... 
Anelė Bernotaitė, Detroit, Mich. ................
Mary Zaremba, Manchester, N. H...............
Al. Kikutis, Manchester, N. H........................
Katrė Tvarijonas, Manchester, N. H..........
Juozas Vizynis, Londenderry, N. H.............
Juzė Nokutis, Manchester, N. H...................
Antanas Kemesis, Manchester, N. H..........
Petras Krikščiūnas, Manchester, N. H. ... 
Juana Olkavikas, Manchester, N. H..........
Anielė Antanaitis, Manchester, N. H..........
Ona Kinduris, Manchester, N. H. ................
Viktoras Simanavičius, Manchester, N. H. 
Marinas Kuslis, Manchester, N. H..............
Eva Petrušienė, Bristol, Conn........................
Jonas Skliutas, Nashua, N. H........................
Frances Nevulienė, So. Boston, Mass..........
A. Kindury, Dolgeville, N. Y............................
Mr. J. J. Novack, Orange, Mass................ 
John Gudelis, Roslindale, Mass...................
Mr. T. Dumska, Dorchester, Mass...............
L. Antanavičienė, So. Boston, Mass..............
Albert Keras, Coalmont B. C. Canada.......
Kazys Pareigis, Brockton, Mass...................
B. Waitkus, Waterbury, Conn........................
Kazimieras Gaidės, Nashua, N. H. ...........
Petras Gaidės, Nashua, N. H........................
Martinas Kasparavičius, Hudson, N. H. ... 
Teklė Kisscll, Nashua, N. H............................
Kazys Nadzcika, Nashua, N. H...................
Jonas Overka, Nashua, N. H...........................
Vincus Marauskas, Nashua, N. H.................
Elviną Čepienė, Nashua, N. H.......................
Hipolitas Stepanavičius, Nashua, N. H. ... 
Anna Wallent, Nashua, N. H. 
Mrs. Norkus, Brockton, Mass.

danę, pas Joną Krikštytoją, norėdamas priimti at
gailos krikštą. Krikšto metu Šventoji Dvasia karve
lio pavidalu nužengė iš Dangaus ant Kristaus as
mens ir tuo tarpu balsas iš Dangaus ^akė: “Tas yra 
mano mylimasis Sūnus, kurį aš sau pamėgau”. (Ma
to 3:17). Tuomet Kristus, pilnas šventosios Dvasios, 
pasitraukė nuo Jordano tyrų gilumon tikslu pasnin
kauti.

Nuostabiai įimtu ir paslaptingu būdu dieviška
sis Kovūnas, Kristus, pasiruošė dvikovai su tamsy
bių kunigaikščiu, kuris norėjo pakenkti žmonijos 
atpirkimo darbui. Galimas dalykas kad velnias se
kė Kristaus veiksmus; galimas dalykas kad jis gir
dėjo balsą, sakanti: “Tas yra mano sūnus, kurį aš 
sau pamėgau”, net vis dėl to jis rimtai abejojo Kris
tų esant Dievo Sūnumi. Taigi jis ir dėjo visas pa
stangas kad ištyrti Kristaus asmenybę; savo kyt- 
riais pasiūlymais bei patarimais velnias bandė ati
traukti Kristų nuo Jo tikslo. Tačiau Kristus gerai 
žinojo ir suprato su kuo turi reikalą; Jis paneigė pa
kartotinus savo priešininko, velnio, pasiūlymus ir 
galiausiai pašalino ir jį patį, sakydams: “Eik šalin, 
šetone! nes parašyta: Viešpatį, savo Dievą, tegar
binsi ir Jam vienam tetarnausi”.

Kristus leido velniui save gundyti, bet drąsiai 
paneigė jo siūloma gėrį ir galiausiai jį patį pašalino. 
Jis tai darė tikslu kad pamokyti mus drąsiai paneig
ti gundytojo siūlomą gėrį ir nugalėti pagundas Šven
tąją Dvasia ir apsimarinimu.

Dr. B. Paulius, O. P.

KIEK AMERIKIEČIAI SURŪKO?

“Darbininkas” atspausdino 1950 m. kalendorių
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AR RŪKYMAS TRUM
PINA GYVENIMĄ?

Maždaug prieš dešimtį 
metų Dr. Raymond Pearl 
tyrė gyvenimą ir rūkymo 
įpročius 6813 vyrų. Pagal 
jo statistiką išeina, kad iš 
300 vyrų 30 metų amžiaus 
100 nerūko, 100 nedaug 
rūko ir 100 daug rūko, ir 
kad iš 100 nerūkančiųjų 
66 pasiekia 60 metų 
žiaus, iš 100 saikingai 
kančiųjų 61 pasiekia 
metų amžiaus ir iš 
stipriai rūkančiųjų 46 
siekia 60 metų amžiaus. 
A. Salter, remdamasis Dr. 
Pearl skaičiais, savo kny
goje “Sąlyginė refleksų 
terapija” įrodinėja, kad 

kas kokioms draugijoms daug rūkantieji už vieną 
priklausė. Reikėjo prisi- cigaretę apmoka 34.6 mi- 
minti tėvų tėvus ir gimi- nutes gyvenimo, ir vieną 
neš iki... Adomo ir Ievos, dėžutę per dieną surūkan- 
Du kartus sėdėjau tam- tieji apmoka 11.5 valandų 
šiam ir drėgnam karcery- gyvenimo, 
je. Kartą ištisas 6 dienas 
beveik nieko nevalgęs. 
Kai išleido, negalėjau pa
eiti, tai vilkte išvilko į 
koridorių, kur man elek- tyrinėjęs J)r. Evarts Gra- 
tra pasirodė, kaip didelė 
didelė saulė.

KAS YRA KULOKAI?
Mane

Pereitais metais, kaip 
rodo statistika, 60 milijo
nų amerikiečių surūkė 
400 bilijonų cigarečių. 
Kasmet apie milijonas ne
rūkančiųjų pereina į rū-

nusivedė į Mar- kančiųjų eiles. Cigaretes 
va- cinkonis ir uždarę į areš- rūko iš trijų vyrų du, iš 

Čia radau jau penkių miterų dvi, iš sep- 
amžiaus 
Viduti-

tę, kol jos apsirėdydavo. linarkienės Adolfą iš Dar- 
Nieko iš šalies prie jų ne- želių ir kitus, 
prileisdavo, kad žmonės klausinėti, 
nematytų jų skarmalų. f '

“ ATIDUOK, PASKUI 
GAUSI”

Nors žmones jau buvo

Mane ėmė 
_ kiek aš turiu 

žemės ir gyvulių. Aš tu
rėjau 27 ha smėlėtos že
mės, 1 arklį, 3 karves, 4 
kiaules ir 10 avių. Visa 
tai surašė 
kulokas. O 
sijoje buvo siunčiami į Si
birą. Ir mane iš Marcin
konių nugabeno į Gardi
ną, o iš ten į Minską. Gar
dino kalėjime sėdėjo ne
mažai žydų, 
nuo Hitlerio pas bolševi
kus. Bolševikai juos laikė 
šnipais, tardė ir mušė. Aš 
taip pat buvau daug kar
tų tardytas ir muštas.

“VISTIEK ATEINA 
SVETIMI...”

Pradėjome kalbėtis apie 
Marcinkonių smėlynus ir 
pušynus, kur ir mano jau
nystėje braidyta. “O ko
kios gražios tenai buvo 
pušys, kiek uogų ir gry
bų!” — dūstelėjo namus 
prisiminęs. Bet žmonės 
gyveno vargingai, ypač 
kieno buvo daug šeimos. 
Jis pats augo tarp 5 bro
lių ir 2 seserų; kiti pami- 
rė. Vedęs pats turėjo 3 
vaikus. Gyventi 
lengva. Lenkai 
mokesčiais ir
persekiojo. Jo namuose 
byvo lietuviška šv. Kazi- 
nfiero Draugijos skaityk
la, tai su lenkų žandarais 
turėjo daug nemalonumų, lenkams mokesčius sumo-
Ir visi žmones jų nekentė, kėję, bet bolševikai tais 

.Grynai lietuviškas kraš- pačiais metais ėmė antru 
tas buvo lenkinamas, o kartu krauti duokles ir 
mažiausia rūpintasi žmo- varyti prie darbų. Reikėjo 
nėms varge padėti. Žmo- pilti grūdus ir vežti me
nės laukė atmainos, ir kai džius iš miško. Ūkininkai 
pagirdo bolševikus arte- turėjo tik po vienas ro- 
jant, 1939 metų rudenį, ges, tai reikėjo dirbdintis 
labai daug kas džiaugėsi, antras, nes ilgų rąstų ne- 
“Apie mus kalbėjo, kad buvo galima kitaip vežti, 
neturtingiems Rusij oje Pirmą kartą užtruko net
labai gera. O vistiek sve- keturios dienos, kol susi- PRISIMINK, AR TAVO

BOBUTE NEBUVO 
IEVA...

Minske mane išlaikė be
veik metus. Kameros bu- KATORGOS 
vo tiap prigrūstos, kad 
sunku buvo kvėpuoti ir 
gnlėti. Aš buvau 31, 145 

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin- ir 43 kameroje. Drauge
gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir buvo daug lenkų, gudų, 
stiprus patarėjas. rusų ir keli lietuviai. Gir-

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, dėjau, kad sėdėjo ir ketu- 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: ri lietuviai kunigai, bet jų 

400 puslapių; kietais, stipriais audeklo nepažinau. Valgis buvo 
Kalėjimui 

tai jie vir- 
bulvių

kurie bėgo

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ
I

ŽODYNĄ AŠTUONERI METAI

English • Lithuanian Dictionary

6 coliai per 4”. 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

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

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
36$ Braadwoy

šiuomi siunčiame $...................ir prašome atsiųsti Nesakant spardė ir mušė,
mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną. Vertė taip pat prisiminti

- - ’ visas gimines ir pažįsta-
vcLFu«*0 irms kas lanke
Idreras skaityklą,- ar koperatyvą.

labai prastsa. 
trūko katilų, 
davo kruopų ar 
košę ir paskui atskiesda
vo vandeniu. Kaliniai bu
vo sutinę ir nusilpę.

Tardydavo naktimis ir 
labai žiauriai. Mane vis 
klausinėjo, kur aš lai- 

So. Boston 27, Mass. kiau paslėpęs ginklus, ku- 
niekada neturėjau.

am- 
rū-
60

100 
pa-

AR RŪKYMAS IŠŠAU
KIA VĖŽĮ?

Šį klausimą, ypač yra

ham ir Ernest Wynder. 
Dr. Graham ištyrė 2000 
žmonių St. Louis, New 
Yorke, Čikagoj ir Salt 
Lake City. Buvo rasta, 
kad virš 95 procentų pa
cientų su plaučių vėžiu 
rūkė kasdien po dėžutę ar 
daugiau cigarečių ir jau 
ilgus metus.

“Ar galite tikrai pasa-

Minske mane pralaikė 
iki 1941 metų pavasario. 
Byla susidarė sieksninė. 
Ant paskutinio lapo užra
šė : nuteistas aštuone- 
riems metams. ‘ Sprendi
mas buvo paskaitytas dar kyti, kad rūkymas suke- 
apie 40 vyrų. Siūlė prašy- lia plaučių vėžį”? I------
ti Stalino malonės, bet nei ~ ” 
vienas nesikreipė. Visi no
rėjo išeiti iš kalėjimo, kad 
ir į Sibirą...

Per visą tą laiką netu
rėjau jokios žinios iš na
mų. Žmona vėliau rašė, 
kad visur ieškojo. Ji ma
nė, kad manęs jau ir gy
vo nėra. Buvau, žinoma, 
vos gyvas, ir nieko taip 
nenorėjau, kaip duonos. 
Rodos, viską atiduotum, 
kad gautum jos paragau
ti... bent prieš mirtį.

(b. d.)

’ buvo 
paklaustas Dr. Graham. 
“Ne”, atsakė 
nuostabu, kaip 
rūkančiųjų tegauna plau
čių vėžį”. “Labai maža”, 
tėra tik pusė iš šimto!

Plaučių vėžys, pabrėžė 
Dr. Graham, nepaprastai 
pakilo per pastaruosius 
35 metus. Priežasčių esą 
reikia ieškoti civilizacijos 
faktoriuose.

jis, “bet 
maža nc-
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Pirma reikia žemieji ligi
iškelti, kol pats ryšies dar auk- Alf. Jakūnas, Dorchester, Mass...........
ščiau palypėti. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Vaižgantas ------ : “IMrbtaiąko” AdmlątotrBcijfe
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1 žms—- - —:
i GIRDĖTI LIETUVIU 
I KOLONUOSE *

Kalbėjo prel. Balkūnas ir adv. Kapočius
Surinkta 2.000 dol. aukų

• Kun. J. S. Marti* iš Gary. 
Ind. prisiuntė BALF Centrui 
$37.00, surinktus muilo rink
liavoje bažnyčioje, 210 svarų 
vartotų drabužių ir kelis sva
rus supakuoto muilo.

• Daugeliui grėsia nedarlras. 
Jnternational Harvester Co., 
kuri gamina žemės ūkio ma
šinas dėl anglių stokos ruo
šiasi atleisti 70,000 darbinin
kų.
• Aldona Kepalaitė, neseniai 

atvykusi iš tremties, gavo 
Manhattanville, N. Y. kolegi-
• šv. Kazimiero par. choras 

vas. 19 d. sekmadienį, 8 vai. 
vakare dainuos per radio iš 
stoties CHLP (1410), Montre
al, Canada.

• Kun. V. Pikturna Kara
lienės Angelų parapijoje Šv. 
Vardo draugijos susirinkime 
skaitė paskaitą apie Teresę 
Neumanaitę. kurią pats yra 
lankęs.
• Pennsilvania lietuvių kle

bonai su savo vyskupų žinia 
priėmė į savo parapijas šiuo? 
iš tremties atvykusius kuni
gus: kun. A. Bielskų — New 
Philadelphia klebonas, kun. 
Budrecką — Easton klebonas, 
kun. Buikų — Giraddville kle
bonas, kun. J. Čeponį — Mi- 
nersville kleb., kun. Vasiuke- 
vičių — Frackville klebonas.
• Kun. V. Zdanavičius, nese

niai atvykęs iš tremties, pa
skirtas Hazletone ligoninės 
kapelionu.
• Labdaringa Draugija Wor- 

cester, Mass. paskelbė, kad 
praėjusiais metais yra sušel
pusi net 18 šeimų, t. y. apie 
55 asmenis. Aukų iš įvairių 
vietos draugijų gavo $116.36, 
o šalpai išleido 136.00. Jos 
pirmininku yra Petras Milius.
• Nekalt. Pr. švenč. Mari

jos seserys, Putnam, Conn. 
ruošiasi statyti koplyčią. Ko
plyčios planas jau sudarytas. 
Renkamos aukos planui įgy
vendinti. Baltimorės kleb. 
kun. Dr. L. Mendelis atsiuntė 
savo auką $100.00.
• Dr. P. Daužvardis, Lietu

vos Konsulas Chicagoje. Va
sario 16-tos proga vasario 12 
d. kalbėjo per radiją iš WW- 
GA stoties.
• Jack Sharkey, buv. sun

kiojo bokso čempi jonas, su 
Ted Williams. Boston Red 
Sox lošėju, aplankė Bostono 
ligoninėje esantį jauną atletą 
Francis Mansfield, kuris ser
ga vaikiškuoju paralyžiumi.
• Jurgis Bieliūnas, kuris bu

vo užkliuvęs nuo spalio mėn. 
iki vasario mėn. 1950 m. Bre- 
men - Grohno emigracijos 
stovykloje, pagaliau vasario 6 
d. išvyko ir atvyksta pas savo 
gimines į Brooklyn, N. Y.

Šv. Trejybes Parapijos 
Laimėjimai

HARTFORD, CONN.

Šv. Trejybės parapijos kleb. 
prel. Ambotas buvo pasikvie
tęs parapijos komiteto narius, 
kuriems laike arbatėlės pas 
save padarė pranešimą apie 
parapijos atliktus darbus.

Jis pasakė, kad prieš 59 
metų parapija buvo taip labai 
neturtinga, kad net neturėjo 
kur pasidėti. Tačiau dabar, 
Dievui laiminant ir parapijie
čiams nuoširdžiai remiant, 
parapija įsigijo užtektinai pa
talpų: pasistatė erdvią bažny
čią, kurią jau baigė išgražin
ti, parapijinę mokyklą ir į- 
rengta patalpos po bažnyčia. 
Per 50 metų iš buv. mūsų 
mokyklos mokinių išėjo dak
tarų, advokatų ir šiaip visuo
menės veikėjų.

Apytikriai parapijos turtas 
šiuo metu vertas apie $250- 
000, — M.

Lietuvos Nepriklau
somybės Paskelbimo 

minėjimas 
LINDĖK, N. J.

Sekmadienį, vasario 26 d., 
Lietuvių Laisvės Parko salė
je, 340 Mitchell Avė., Linden. 
N. J. įvyks Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 32 
metų sukakties minėjimas. 
Pradžia 3-čią vai. po pietų. 
Rengia BALF-o 132 skyr. ir 
bendrai visos Lindeno lietu
vių draugijos ir klubai. Ren
gimo komitetas deda visas 
pastangas, kad šią garbingą 
Tautos šventę kuo iškilmin
giau apvaikščiojus. Kiekvie
nas lietuvis, kurio širdyje de
ga tėvynės meilė, privalo tą 
dieną savo kenčiančią tėvynę 
prisiminti. Tad visi vietiniai 
ir apvlinkinių kolonijų lietu
viai prašomi minėjime skait
lingai dalyvauti.

Maloniai sutiko minėjime 
dalyvauti ir pasakyti kalbas 
šie garbės svečiai: miesto ma
joras H. Roy Wheeler. miesto 
adv. L. Winesky ir aldermo- 
nas adv. J. Manico. neseniai 
atvykęs iš tremties Pranas 
Vainauskas, New Jersey ALT 
pirm. J. J. Stukas. ,Jr.

Meninę programą išpildys 
Lindeno Lietuvių naujakurių 
choras, vad. muz. Jono Či- 
žausko. Įėjimas neapmoka
mas. Prašome visus l etuvius 
dalyvauti.

J. J. Liudvinaitis,
reng. komisijos pirm.

Juo daugiau vaikų pirštų 
nuospaud'i yra namie, juo 
mažiau ju būna policijos by
lose. J. Quinin.

WATERBURY, CONN.

Nepriklausomybės minėjimas
Vasario 12 d. surengtas 

gražus Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo sukakties 
minėjimas. Ta proga kalbėjo 
prelatas Balkūnas, adv. Ba- 
gočius, p. Merkelis, , miesto 
majoras. Conn. gubernatorius 
ir kiti. Įvyko dėl Lietuvos iš
laisvinimo rinkliava, laike ku
rios buvo Surinkta virš 
$2.000 auka. Tiksli atskaita 
bus pranešta vėliau. Publikos 
ats:lankė gausiai ir visi iki 
galo įdomiai klausėsi kalbų 
ir dainų.

Moterų Sąjunbos vakarienė

Sausio 29 d. įvyko Moterų 
Sąjungos 43 skyriaus vaka
rienė, kurioje gausiai dalyva
vo lietuvių visuomenė. Atsi
lankė vietos klebonas kun. J. 
J. Valantiejus ir kun. Čebato- 
rius, ir komp. A. J. Aleksis, 
kurie pareiškė savo nuošir
džius linkėjimus.

Šv. Mišios už Lietuvą
Sausio 31 d. buvo Federa

cijos 22 sk. ir BALF 2 sk.

susirinkimas, į kurį skaitlin
gai atsilankė atstovų. Fed. 
skyrius užprašė šv. Mišias už 
Lietuvą ir paskyrė $25.00 au
ką dėl Lietuvos išlaisvinimo. 
BALFo naudai aukojo Silves
tras Zdanys $10.00 kiti po 
mažiau.

Seselės išleistuvės
Vasario 5 d. įvyko našlait- 

namyje seselių mokytojos, 
kuri vyksta į Europą, išleis
tuvės. Skaitlingai atsilankė 
publikos: daugiausiai moterų, 
bet buvo ir vyrų.

LDS vakaras
Vasario 11 d. įvyko LDS 5 

kuopos pasilinksminimo va
karas, kuris buvo sėkmingas. 
Dėl vakaro daug pasidarbavo 
ponia N. Meškūnienė, Mary 
Kašėtaitė, p. Šmotienė, p. Še- 
brinskienė, p. Karinauskienė, 
Juozas Bernotą, Juozas Jokū
bą uskas, Juozas Žemaitis, 
Vincas Urbonas, Antanas Kle
vas, Juozas Liaudenskis ir 
Petras Jokubauskas. Kuopa 
paskyrė dėl Lietuvos išlaisvi 
nimo auką $30.00.

Korespondentas

Parapijos lietuviškos mokyklos vaiku
čiai minėjo Vasario 16 šventę

ROCHESTER, N. Y.

Šv. Jurgio mokyklos moki
niai. seselių pranciškiečių va
dovaujami, gražiai apvaikš
čiojo Vasario 16 d., išpildyda- 
mi įspūdingą programą. Ta 
proga tremtinių vaikučių var
du. penkto skyriaus mokinys. 
Saulius Grėbliūnas, pareiškė 
nuoširdžią padėką daug nusi
pelniusiam mūsų kleb., kun. 
J. Bakšiui šiais žodžiais:

“Šiandien minėdami Lietu
vos Nepriklausomybės sukak
tį, reiškiame pagarbą ir mūsų 
narsiems didvyriams, kurie 
paguldė galvas kovodami už 
mūsų tautos laisvę.

Dėkingomis širdimis prisi
mename ir tuos asmenis, ku
rių aukomis ir darbais buvo

atstatyta nepriklausoma Lie
tuva. Šių pionierių eilėse skai
tome ir jus, gerbiamas klebo
ne. Dėl jūsų rūpestingos tė
viškos širdies ir mes tremti
niai šiandien saugiai gyvena
me laisvoje šalyje. Į jus, 
kaip į uolą, atsiremia visų 
tremtinių medžiaginiai ir dva
siniai reikalai. Jūsų, su viso
keriopa ištiesta ranka, nu
šluostė nevienam tremtiniui 
ašaras ir praskaidrino skur
džias gyvenimo dienas.

Dėkoju 'jums, gerbiamas 
klebone, visų čia esančių 
tremtinių vaikučių vardu už 
nuoširdžią prieglaudą šioje 
jaukioje mokykloje, kur lais
vai skamba lietuvišĮcas žodis, 
lietuviškka daina ir klesti lie
tuviška dvasia”. Estrelita.

Iškilmingai paminėta Lietuvos 
Nepriklausomybes sukaktis

MARIANAPOLIS

PARAMOUNT CLUNER5 i LAIJNDERERS ' Ą
Vieninteliai Brocktono Drv Cleaners su Mothproofing Ji-

Patarnavimu !»•
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) *•£

Marškiniai gražiai išplaunami -:J
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME į

Offisas ir Plant Krautuvė J}
530 Warren Avė., 766 Main St. ;i
Tel. 736 — BROCKTON. MASS. — Kampas Grove St. ’»?
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BROTHERHOOD OIL CO.
' Pečiams ir šildymui aliejus. 

Urmu ir Retail
Mes įdedame apšildymui sistemą 

‘-Metered Service”

574 Nei. Montello St., Brockton, Mass.
Tel. 6140 l
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Nors dabar lietuvių moki
nių skaičius negausus, tačiau 
mokyklos vadovybė Vasario 
16 paskelbė nedarbo dieną ir 
pamokų tą dieną nebuvo.

Minėjimo iškilmes pradėjo 
8:30 v. ryto kolegijos koply
čioje šventomis Mišiomis, ku
riose dalyvavo visi mokiniai 
ir mokytojai. Iškilmingas šv. 
Mišias atnašavo Kolegijos 
Rektorius, kun. Dr. A. Jagmi
nas. asistuojamas diakono, 
kun. A. Šeputos. subdiakono, 
kun. V. Brazausko ir ceremo
nijų vadovo, kun. Bulovo.

Minėjimo programą pradė
jo 7:15 vai. vakare mokyklos 
sporto salėje, kuri ta proga 
buvo išpuošta lietuviškomis 
spalvomis bei Amerikos ir 
Lietuvos vėliavomis. Lietuvos 
vėliava buvo perrišta gedulo 
raiščiu.

Programą paruošė ir pra
vedė Aukštesniosios Mokyk
los principalas, kun. J. Dam
brauskas. įtraukdamas prog- 
ramon visus lietuvius moki
nius ir dar pakvietė Šv. P. 
Nekalto Prasidėjimo seselių 
pensionate esančią lietuvaičių 
moksleivių tautiškų šokėjų 
grupę. Iškilmėse dalyvavo tė
vai ir broliai marijonai, moks
lo personalas. darbininkai, 

. mokiniai, Šv. P. Nekalto Pra
sidėjimo seserys su vyresnią
ja Motina Aloyza ir kapelio
nu. kun. Stasiu Būdavu.

Minėjimas buvo pradėtas 
Amerikos himnu. Po to, kun. 
Bulovas atkalbėjo maldą. Mo
kinių sekstetas pagiedojo ‘Lie
tuva brangi”, drausmės pre
fektas, kun. P. Barauskas at
kalbėjo maldą už žuvusius ir 
žūstančius už Lietuvos laisvę. 
Po maldos visa salė sugiedojo 
“Marija, Marija”. Aukštesnio
sios Mokyklos mokiniai, St. 
Siūtilas ir Milaševičius, pade
klamavo patrijotiškų eilėraš
čių.

Kadangi salėje buvo nema
ža kitataučių mokinių ir pora 
mokytojų, .tai mokyklos prin
cipalas, norėdamas ir juos su
prantamu būdu lietuviškai 
nuteikti, programą paįvairino 
dainomis ir šokiais. Tikslas 
tikrai buvo atsiektas, nes ki
tataučiai labai entuziastingai 
susižavėjo mūsų tautiniais 
šokiais. Tautiniams šokiams 
ir dainoms akompanavo mari
jonas brolis J. Banys. Iš seks
teto dainininkų ypačiai išsi
skyrė malonus studento wa- 
terburiečio R. J. Krivinsko 
balsas.

Šv. P. Nekalto Prasidėjimo 
Seselių vienuolyno kapelionas, 
kun. Stasius Būdavas, papras
ta ir meistriška iškalba pasa
kė tai progai pritaikintą gilią 
ir turiningą kalbą. Iškilmės 
buvo užbaigtos visų susirin
kusiųjų sugiedotu Lietuvos 
himnu. Minėjimas užtruko 
daugiau nei valandą. Salėje 
buvo per šimtas žmonių.

Pasirodė Juokų 
laikraštis

Philadelphia, Pa.

Jau išėjo seniai lauktas juo
kų laikraštis “Valio". Antgal- 
vinė vinjetė — skęstąs žmo
gus. kuris iškėlęs abi rankas, 
šaukia valio.

e
Turinys gana įvairus: pa

sauliniai įvykiai, atskleisti iš 
kito galo, išradimai, pabari
mai. įspėjimai, klausimai, spė
jimai ir panašūs. Du jumoris
tiniai eilėraščiai, iš kurių vie
nas apie Staliną. Gera kalba. 
Paskučiausių “Žiburiu” for
mato, 8-nių puslapiu. At
spausdintas gerame pop ory
je. Išeisiąs vieną kartą mėne
syje. Atskiro numerio kaina 
pažymėta 20c. Metinė prenu
merata — $2.00. Administra
cijos adresas: 813 S. 2nd St. 
Philadelphia 47, Pa. '

Siuvėjai rungsis su atletais
Brooklyn, N. Y. — Vasario 

26 d. Brooklyno siuvėjai pirmą 
kartą po daugelio metų vėl pa
sirodys E. P. Mitchell Co. var
do siuvėjų krepšinio komando
je ir bandys paklupdyti Lietu
vių Atletų Klubo pasižymėju- 

’ sius sportininkus. Dabar tik 
šios rungtynės yra Brooklyno 
lietuvių pasikalbėjimų tema. 
Joms stropiai ruošiasi ne tik 
abi komandos, bet ir žiūrovai. 
Kiekviena komanda turi gau
siai savo šalininkų. Rungtynės 
įvyks Klasčiaus salėje. Prisibi- 
joma, ar ši erdvi salė galės su
talpinti visus, kurie norės pa
matyti šias retas rungtynes. 
Šio sporto vakaro rengėjas yra 
biznierius P. Lisauskas.

Statys veteranams 
paminklą

LAWRENCE, MASS.

Šv. Pranciškaus parapijos 
jaunimas, kad surinktų dau
giau lėšų veteranų paminkli- 
naim statybos fondui, š. m. 
vasario 18 d. surengė šokius 
Sočiai Club Bali Room salėje. 
Ne tik jaunimas, bet ir senes
nieji parapijiečiai daug šiam 
tikslui dirbo, tai buvo ir ge
ros pasekmės. Šokiai davė 
pelno $300.00 su kaupu.

Garbės pirm, buvo kleb. 
kun. P. M. Juras, jo pagelbi- 
ninkais kun. J. Bernatonis ir 
kun. P. šašalys. Rengimo pir
mininku E. Billa, rašt. M. 
Phillips, spaudos kom. R. Bo- 
lis ir F. A. Krancevičius, pai
šybos P. Wilan, programos G. 
Marcinonis ir S. Raznauskai- 
tė. Programo ir bilietų J. An- 
drukaitis, M. Blake, D. Gule- 
zian, A. Kazlauskas, S. Lay- 
cock, G. Lisauskas, A. Mar
cinkevičius, H. Marcinkevi
čius, A. Marcinonis, J. Mor- 
rell, M. Phillips, P. Rimas, S. 
Rimas, J. Šaukimas, F. Suslo- 
vičius, A. Svenčonis ir A. Vil- 

. kišius. Garbės globėjai^ — 
kun. P. M. Juras, J. Shay, K. 
Shay, A. Shay, J. Stanevi
čius, Broadvvay Saving Bank, 
Essex Saving Bank, Lawrence 
Saving Bank, šv. Vardo drau
gija, L. Vyčių 78 kp., Alder- 
man W. J. Casey, Larry’s Ta- 
vem, Ine., Joseph Flower 
Shop, (aukavo gėles), Wag- 
land Flower Shop, Previte the 
Florist, Elm Farm Florist, ir 
Sunnyside Nurseries.

Šokiams grojo šauni Terry 
Page kapela. Svečius priėmė: 
p. Sally Lacock ir jos duktė 
Shirley, p. Marijona Phillips, 
ir jos duktė Marytė, p-lės: 
Sofija Rimaitė, Paulina Ri
maitė, Alena Marcinkevičiūtė, 
Genovaitė Marcinonytė, Alena 
Paniuškaitė, Darata Gulezian 
ir Antanas Kazlauskas.

Gėles gavo Juozas Bolis, 
Pilypas Bingelis, Petras Um- 
pa, ir V. Paplauskas. Iš šo
kėjų gėlių dovana teko p.p.

Audros, kuri neseniai siautė Buffalo, N. Y. 
apylinkėse, išverstas medis, užgriuvęs automobi
lių, kurį jis sulamdė.

Jaskeliavičiams. Įžangos Juo
zui Boliui, o butelis šampano 
— ponui C. Scanell.

Vakarą vedė jaunas ener
gingas Edvardas Billa. Laike 
pertraukų padainavo parapi
jos choro solistė p-lė Pranciš
ka Suslavičiūtė, taip pat pa
linksmino dalyvius pašokdami 
ir padainuodami du svetim
taučiai. P-lė F. Suslavičiūtė 
ir Sophie Rimaitė buvo apdo
vanotos taip pat gėlėmis už 
pasidarbavimą.

Prie šokių pasisekimo labai 
daug prisidėjo parapijos ku
nigai, o ypač kun. Jonas Ber
natonis. F.A.K.

Įspūdinga Vasario 16 
Šventė

NEW BRITAIN, CONN.

Šiais metais vasario 16-tos 
šventę neurbritainiečiai pralei
do kuo geriausioj nuotaikoj. 
Nei vienais metais New Bri- 
taine ši šventės nebuvo taip 
nuotaikingai švenčiama. Jau 
šeštadienį, vasario 18 d. 8 vai. 
rytą šv. Andriejaus bažnyčioj 
dėl Lietuvos laisvės. Šv. Mi
šios už kovotojus, žuvusius 
dėl Lieetuvos laisvės. Šv. Mi
šias atnašavo kleb. kun. V. 
Karkauskas, kuriam asistavo 
kun. J. Matutis kun. B. Bene- 
sevičius. Katafalkas, apstaty
tas žaliomis palmėmis, gau
siai žvakėmis bei apdengtas 
Lietuvos trispalve, darė gi
laus įspūdžio. Šiose šv. Mišio
se dalyvavo beveik visi buv. 
tremtiniai ir senesnieji šios 
kolonijos lietuviai.

Sekmadienį, vasario 19 d. 
10 vai. 15 min. ryt. iš vietos 
radijo KNB stoties gražia 
lietuvių kalba pasakė patrijo- 
tišką kalbą prof. Vyt. Mari
jonus.

Jo kalba kląusytojus suža
vėjo ir iki ašarų sujaudino. 
11-tą vai. ryte Šv. Andriejaus 
bažnyčioj, buvo atnašaujamos 
šv. Mišios už Lietuvos Nepri
klausomybę. Šv. Mišias atna
šavo kleb. kun. V. Karkaus
kas, asistuojant kun. J. Ma
tučiui ir kun. B. Benesevičiui. 
Mišiose dalyvavo L. Legijono 
S. Ryz 4-tas postas ir jų uni
formuotos rėmėjos su vėliavo
mis. Paskui posto vėliavas ė- 
jo aštuonios auksinių žvaigž
džių motinos su baltomis gė
lėmis prie krūtinių. Kleb. kun. 
V. Karkauskas pasakė gražų 
šiai šventei pritaikintą pa
mokslą. Po mišių sugiedoti 
Lietuvos ir Amerikos himnai.

Žmonių prisirinko pilnutėlė 
erdvi bažnyčia. Bažnyčioj į- 
vykdyta rinkliava dėl atitrau
kimo 600 lietuvių iš tremties. 
Surinkta $225.89. 3 vai. p.p. 
Lietuvių Sanryšio salėje, 
Park St., įvyko graži meninė 
dainų programa, kurią išpil
dė šv. Cecilijos choras, vad. 
porf. V. Marijošiaus.

Gražaus įspūdžio padarė 
jaunų mergaičių choras, pri
tariant kanklėmis poniai O. 
Kelly - Valinčiūtei. Jauna so
listė p. M. Ragelytčt visus su
žavėjo daina “Kur bakūžė 
samanota”. Gražias eiles pa
sakė mažytė T. Griškevičiūtė. 
Gražiai pasirodė ir L. Legijo- 
nas. Kalbėjo p. Z. Strązdas, 
buvęs Lietuvos karininkas iš 
Hartford, Conn. Patrijotišką 
kalbą pasakė kleb. V. Kar
kauskas, ragindamas uoliau 
veikti ir aukotis dėl tautos iš
laisvinimo bei tremtinių. Kai- a
bėjo tremtinių vardu V. Mari- 
jošus, sveikino dalyvius ir 
pranešė, kad-ir vietiniai trem
tiniai suaukojo dėl tėvynės 
vadavimo 91 dol., kurių pusę 
paskyrė A.L.T. ir kitą pusę 
Balfui. ALT vardu sveikino 
p. P. Lembertas, vietinio sky
riaus. Kun. J. Matutis. Laike 
rinkliavos salėje surinkta 
$300.00, o bendrai visoj šios 
dienos rinkliavoj newbritai- 
niečiai suaukojo virš $600, 
neskaitant įžangos. \

Publikos prisirinko pilnutė
lė salė. Programą užbaigė P. 
Poškus padėkodamas visiems 
už dalyvavimą. B. M.

Skaitykite ir platinkite kata
likišką spaudą — laikraštį 
“Darbininką”!

W. J. Chisholm
GRABORIIS
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"Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St,
PROVIDENCE. °. I.

Telephone
Ofiso: Dexter 1^52

Namų: PI. 6286

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akus ir pritaikinti akinius
Mes padarome dirbtinas akta

Room 206 
Tel. 6-1944

207 PARK BUILDING 
Worcester, Mass.

275 Main St, Webster, Mass.

\ Mūsų Kompanijos APDRAUDĖ
\ Atholio Žmones1

1 virš 100 metu
S **
; 465 MainSt., >

TEL. 204 t

■l^ANCF >nc

1 hompson
Athol, Mass.



Penktadienis, Vasario 24, 1950

DAKTARAI
AR glN ĮH K Ą S

Tai. SO 8-2805

IŠVYKO Į AMERIKĄ
Laivu ‘General Greeley’ 1950 

m. vasario mėn. 17 d., j New 
York.

Dr.J. L Pasakantis
DR. AMEL1A E. RODD

OPTOMETRISTAI

447 W. Bro*dwsy
So. Boston, Mass.

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

8e rėdomi*: —
Nuo 9 ryto iki 12 vaL dieną

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymeor
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas Ir chirurgas. 
Naudoja v<Uausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius

534 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 Ir 7 iki 8.

(VAIRŪS SKELBIMAI

D£L PASTATYMO PAMINKLU 
Atsilankykite pas 

Gate Gty Mtmment Co.
GRANITE MEMORIALS

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

Norintieji pas mus atvykti, telefonuo- 
kitę Nashua 4251. Transportacija 

dykai, nežiūrint, kad nepirktumėte.

Avižienis Antanas, Stasė, Al
girdas, Aldona į Niles, Mich.

Petružis Juozas į Dorchester, 
Mass.

Šeduikis Mykolas, Elena, Mi
chalina, Mykolas, Emilia į Dor
chester, Mass.

Balčiauskas Birutė, Mindau
gas. Auksė, Birutė į Chicago, • 
Illinois.

Frizelis Stasys į Eden Valley, 
Minn.

Gedgaudas Mykolas, Alber
tina, Vitas, Bronius, Jurgis į 
Brockton, Mass.

Greve Steponas į Rochester, 
N’ Y.

Jablonskis Henrikas į Wor- 
cester, Mass.

Klimas Albinas į Norwood, 
Mass.

Maželis • Boleslaw, Albina, 
Jurgis, Marija į St. Louis, III.

Mingela Robertas į Dear- 
born, Mich.

Niaura Mykolas, Ona, Vy
tautas į Hebron, Indiana.* 

Plėnys Franciška į New 
York City, N. Y.

Kligys Vytautas, Stasys į 
New York City, N. Y.

Sakevičiūtė Stasė į Baltimo
re, Md.

Sauka Jurgis į Washington, 
Penna.

Sauka Marija, Viktoras į 
Washington, Penna.

Simoliūnas Jonas - Jurgis, 
Sofija į Detroit, Mich.

Švitra Zigmas, Elvira, Ar
noldas į Methuen, Mass.

Didzbalienė Ona į Cleveland, 
Ohio.

Gieda Bronius į Utica, N. Y.
Ivanauskas Vytautas į New- 

ark, N. J.
Lukoševičius, Balys į Ro

chester, N. Y.
Valys Vaclovas į Cleveland, 

Ohio.
Valys Marijona į Cleveland, 

Ohio.
Viskantas Vaclovas j Caro, 

Mich.
Žilinskas Jonas, Marija 

Creston, Iowa.
Tatoris Jonas, Elena, Algis 

CWS Receiving Home N. Y. 
Demikis Vytautas, Kun. 

Mercy Avė, Brooklyn, N. Y.
Jakimavičius Kristupas, Ne- 

onila, Konstantinas, Marija j 
New York.

Kryžius Feliksas į Detroit, 
Mich.

Maskaliūnas Leonas, Anta
nas, Paulina į Chicago, III.

Purvinas Mikas, Marė, Mar
tynas, Mariane į Worland, Wy- 
oming.

Bielinis Petras,
Cyleveland, Ohio.

Endriūnas Vincas
New Rochelle, N. Y.

Gružauskas Vaclovas į Ro
chester, N. Y.

i

j

i

Res. SO 8-3729 80 8-4818

Lithuinian FumitureC#.
MOVERS —
Ineured and 

BomM
LooaKLong 

Distance 
Movlng

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

Gaška Aleksandras, Emili
ja. Vida, Regigius Aleksan
dras į Detroit. Mich.

Lazdauskas Juozas. Agota.
Benediktas, Elena, Vladas į 
Bridgeport, Conn.

Mykolaitis Antanas į Keno- 
sha, Wisc.

Petrauskas Kostas. Rutįi j 
Watertown, Conn.

Pleskys, Antanas, Eleono
ra, Rimgaudas, Birutė j Det
roit, Mich.

Šlionys Jonas, Marija, Os
karas, Lilija, Zelma, Emilis, 
Ema, Marta, Herda-Ida į 
Gerber, Tehcma. County.

Valaitytė Danutė į Brook- 
lyn, N. Y.

Vasiliauskas Jurgis, Serafi
ną, Johana, Albinas. Juozas, 
j Orland Park, Iii.

Zabulis Juozas, Emilija, 
Steponas į Broad Brook, Ct.

PAPILDOMAS
sąrašas prie laivo “General 

Mc Rae” j JAV uostus New 
York ir New Orleans išplau
kusio š. m. vasario mėn. 10 d.

Brokas Vincas, Konstancija, 
Birutė, Zita, Zenonas j Marks, 
Miss.
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1914, žemdirbys; Velta 21. 8.
1925, darbininkė; Ričardas 31.
1. 1946; Viktoras 25. 2. 1948- 

Alimas, Ignas 5. 1. 1901, ū- 
kininkas. ' ’ -

(14a) Nurtingen, AUeenstr.'
23, Germany, U. S. Zone

Vaitkus, Antanas 6. 6. 1922, 
darbininkas; Margot 1. 11.
1926, darbininkė.
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Šešiolikos asmenų šeima, Mr. Walter Roberts, Leiterberg, Md., gyvena tik iš tė
vo algos 50 dol. į savaitę.

BALF Sandelyje Gauti Drabužiai ir
Kiti Daiktai 1949 m.Gruodžio mėn.

SVARAIS
Connectieut:

New Britain. Šv. Andriejaus 
paarp. 350 svarų.

Illinois:
Chicago, V. Bartuška 23 sv.; 

Melrose Park, Stella Brazinski 
31 sv.; Herrin, M. Ravaitienė

PAPILDOMAS
sąrašas prie laivo “General 

Greely”, išplaukusio j New 
York uostą 1950 m. vasario 
mėn. 18 d.

Milašauskas Bronius į Fair- 183 Sv.; Rockford, BALF 85 
fieid, Conn.

Povilaitis. Matas į Chicago.
Illinois.

Prapuolenis
den, N. J.

Juozas j Lin-

LĖKTUVU
New York -

m. va-

Irena,

IŠSKRIDO
Bremen’o i 

Idlevil aerodromą 1950 
sario mėn. 20 d.

Veblauskas Julius,
Jūratė į Elizabeth, N. J.

PASTABA: Ši šeima buvo 
įrašyta j 1950 m. vasario mė
nesio 6 d. sąrašą vykti laivu 
“General Black”, bet pasikei
tus sąlygoms, pasiliko skristi 
lėktuvu.

Pasisekimas moterystėje nė
ra vien tik atrasti tinkamą 
partnerį, bet daugiau būti ge
ru partneriu. xy

AUKSINĖS ŠAKNELĖS

kepenų 
ir kitų 
nuo

nuo rožės, 
drugio, nuo 
nuo skilvio

D. P. Hospital, Gauting, 
Germany, U. S. Zone

Jasinskas, Ona (motina) 
1896, virėja; Vytautas (sūnus) 
28. 12. 1931, elek. mech.

Antanavičiūtė, Ona 20. 3. 
1893, siuvėja.

Giedrys. Jonas (Onos Auklė
tinis) 27. 2. 1938.

Antanavičiūtė, Marija 8. 8. 
1895, šeimininkė.

Palenskis,. Jonas 29. 
ūkininkas.

Valaitis, 
ūkininkas; 
darbininkė;

SI usnys, Vaclovas 6. 6. 1924, 
; audėjas; Anelė 10. 10. 1924, 

3. pardavėja.
Lemanas, Povilas 17. 5. 1909, 

3 tarnautojas; Stasė 11. 8. 1905, 
šeimininkė..

Jonas 29. 
Uršulė 16.

9. 1915,

9. 1915,
1. 1902,

Ona 25. 10. 1939-

PRAŠO GARANTIJŲ
D.P. Camp H'ehnen, Olden- 

burg, i. o., British Zone, 
Germany

Kisielius. Jonas 21. 7. ! 
darbininkas; Albina 19.

Hannover - Stocken, D. P. 
Baltic “ACCU” Camp, Garb- 
senerlandstr 19, British Zone, 

Germany
Toleikis, Jonas, gim. 

1903, darbininkas.
Vagneris, Albertas, gim. 24. 

4. 1894, šaltkalvis; Magdalena 
31. 5. 1915, šeimininkė; Petras 
25. 11. 1947; Jurgis 15. 1. 1949.

Vyšniauskas, Juozas 17. 11. 
1907, šoferis.

Virzaitis, Kazimieras
1920.
1921.
1922.
1943;

Erna

Irena 
1948.

20,
11.

23.6.

2. 3
5.

8.

auto-mech.; 
šeimininkė, 
darbininkė; 
Elena 24. 3.

Saarbeckerstr. 47, (21a) 
Greven bei Munster,

28. 2. 1944.
1936; Ona 5. 7. 1940; Brigita

British Zone, Germany 
Faliingbostel, Resettlement 

Center, D. P. Camp,
British Zone, Germany

Staškevičius, Viktorija (mo
tina) 10. 9. 1890, šeimininkė; 
Vladas (sūnus) 9. 10. 1914, 
teisininkas.

Laurinavičius, Irena 16. 9. 
1920, virėja; Viktoras 9. 6. 
1940.

D. P. Camp, Schloss Kaserne, 
Kempten, Germany , U. S. Zone

Kučinskas. Vladas 14. 5.

(bus daugiau)

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus I!
FuneraI HomeFuneraI _____

254 W. Broadvvay 
South Boston, Masa

4OSEPH BARASEVICIUM 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną Ir N akt) 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boeton 8-2590

AVenue 2-2484

I s

Draugijų Valdybų Adresai I 
i

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

gedimo.
vidurinių skaudulių, 

sugedusios burnos. 
Natalija j Auksinės Šaknelės veikia tiktai 

nesveiką kūno dalį, kuri serga.
Kun. į Kitaip sakant, jos gydo viso

kias ligas. Ir tai ne mūsų pa
sakyta, bet taip sakoma viso
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių
Šaknelių, gert po čerkutę kelis parapija 4,490; Wilkes 
kardus perdien, arba plauti ser
gančias kūno dalis. Svaras 
Auksinių šaknelių kainuoja 
$15.00. Perkant mažiau, unci
ja kainuoja $1.00.

ALEXANDER’S €0.
414 West Broadway 

South Boston 27, Maw,

Klubas 55, 
P. P. 21. J.

Kumpikas
Hucza 35;

18, 
A. 
M. 
5;

Gurinskas 135, 
(BALF 100) 12,

(BALF 100)
J. Jankauskas 220;
Ignas Serapinas 8, 
Atsim. Parap. 350;

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime ll-koa rūšių alsus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite

BOBIS BEVEBAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St, Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass. |

U: %

(I 
i!

i! 
i!

UŽMsalcyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
- Kainos prieinamos.

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

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULIKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

i! 
i! 
i! 
i! 
i!

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS *V. JONO EV. BL. PA6ALPINE8 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC. į DRAUGIJOS VALDYBA

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

Tel. SOuth Boston 8-1298.
Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė.

8 Winfield St., So. Boston, Mass.
Prot. RaSt. — Stela Overkienė.

555 E. 6th St., So. Boston. Mass.
Finansų Rašt. — B. Cūnienė.

29 Gould St., W. Roxbury, Mass 
Tel. Parkvvay — 18«4-W

Iždininkė — Ona Šiauria,
51 Tampa St., Mattapan. Mass 

Tvarkdarė — M. Matejoškienė.
866 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St., So. Boston, Mass.

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

I
Pirmininkas — Viktoras Medonla,

21 Sanger St., So. Boston, Mass 
Vice-Pirm. — Vincas Stakutis,

684 Sixth St.. So Boston Maaa 
Protokolų Rašt. Kazys Rusteika

206 L St.. So. Boston. Mass.
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška

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

699 E. Seventh St., S. Boston, Maaa 
Maršalka — Jonas Zaikis,

787 Broadvvay, So. Boston, Masa 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią sekmadienį kiekvieno mėnesio. 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj,

492 E. 7th St.. So. Boston, Mass

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų raštininką

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W.Ca$per 
(KASPERAS) 

LaMatuviv Dieaktariua l» 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
BOuth Boston 8-3960

YAKAVONIS
runeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mase.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia šermenims DykaJ 
Tel. Brockton 8-1980

/

I

Casper's Grožio Salionas
NUPIGINO

W A I T T
FUNERAL HOME

80 Emerson Avė 
Brockton, Mass

Edrnrd J.Waffl 
(Wai tekūnas) 

laidotuvių Direktorių.
Balsamuotojas

Patarnavimas Dieną ir Nako 
Koplyčia šermenims Dyka 

Tel. Brockton 3368

Ilgalaikį Sušukavimą
$10 vertes už $5.95 

(no kink ar frizz)
* * *

Expertiškas Plaukų dažymas 
natūraliomis Spalvomis

* . * ♦
Įvairūs moderniški Šukavi
mai, pasirenkant iš grožio 

kultūros žurnalų.
* * ♦

Pagražinimo darbus atlieka 
grožio expertai.

CAROLINE CASPER, Prop.
CASPER’S BEAUTY SALON

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

Tel. SO. -8-4645
_________________________

skyrius 325 sv.
Massachusetts:

E. Milton, M. Michelsonienė 
10 sv.; Fitchburg, Janet De- 
zingas 9; Gardner, Lietuvių 
Komitetas 960; Lawrence, Šv. 
Pranciškaus Parapija 752, J. 
Yerusevičius 20; Worcester, 
Aušros Vartų parapija 85.

Marylaud:
Baltimore, BALF 64 skyrius 

253; Westemport, Helen Kazio 
24 sv. i

New Hampshire:
Manchester, John Vaičiūnas 

190; Nashua, Al. Laflamme 25.
New Jersey:

Newark, Šv. Trejybės parapi
ja 450. BALF 35 skyrius 160, 
Mr. Kaulelis 70.

New York:
Brooklyn. Kirtiklis 15. Anna 

Grasman 6, J. Brųndza 20, J. 
Kizlauskas 50, J. Starr 9, V. 
Stankevičienė 9, Uršulė Sasis 
12, J. Cirgelis 14, O. A. Jonai
tis 16. Tautininkų 
VI. Barčiauskas 38, 
Steponaitis 28, J. 
20; Clayville, John
New York, A. Wiesnievski 
Kun. J. 
Vaišvila
Valušienė 
Hudson, 
Mašpeth, 
Viešpaties
Bronx,. Kun. B. Liubauskas 12; 
Great Neck, St. Vincent de 
Paul par. 14. BALF 20 skyrius 
345. Wm. Wolf 80. *

Pennsyhania:
Homestead. Frank Rogers 

19; Shenandoah. Šv. Jurgio 
Bar

re. “Garsas” 25; Mahanoy Ci
ty, BALF 83 skyrius ir Šv. 
Juozapo Parapija 3,230; Phila
delphia. Šv. Kazimiero par. 
570, Adam Ozelis 49; Pitts
burgh, Vito Jucevičius 48.

Tennessee:
Clarksville, J. Jakštas 34.

Wisconsin:
Racine, Frank Bani» 4.
BALF vadovybė nuoširdžiai 

dėkoja visiems drabužių auko
jusiems, taip pat BALF sky- 

gyventojas, ku- riams, parapijoms ir visiems 
geraširdžiams lietuviams ir ki
tataučiams at jau tusiems lietu
vių tremtinių vargus.

Nežiūrint, kad daug lietuvių 
tremtinių emigravo į kitus 
kraštus, drabužių 
reikalingumas dar 
Aukokite BALF'ui. 
resuokite: 
United Lithuanian

ĮVAIRŪS skelbimai

INCOME TAXES
Kiekvienas

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

Jonas Jį Romanas irSūnus 
k<ų> vakarą nuo 6:30 iki 9:30 
valandos ir šeštadieniais nuo 
10 vai. ryte iki 6 vai. vakare 
bus Amerikos Legijono Stepo
no Dariaus Posto No. 317 na- 

i! me, 265 C Street, South Bosto
ne, padėti tiems, kuriems bus 
reikalinga pagalba išpildyme 
minėtų apyskaitų. (-III-12)

i
ir avalynės 
yra didelis. 
Siuntas ad-

Relief 
of America, Ine.

Brooklyn 11, N. Y.

Fund

Geriausia Užeiga V yrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas.

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

Aiškiai 'pažymėkite siuntėjo Jj- 258 Vest Rroadmy, 
vaidą ir adresa.

i!

WAITKUS
‘UNERAl HOM*

197 Webster Avė..
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
t Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge Ir Bostono kolonija* **- 
miausiosnis kainomis

Kainos tos pačios » l kitus 
miestus

Reikale šaukite; TeL TR-6-6434

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

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

Patarnavimas dieną Ir naktį. 
Koplyčia leMienlms Dykai 

NOTARY PUBLIC
Tol. 80 8-0816 

BOuth Besta* B-M08

8



Penktadienis, Vasario 24, 1950

BOSTONO ŽINIOS
SOUTH BOSTOH

Giedos ir bažnyčioje
Sekmadienį, vasario 26, Šv. 

Petro lietuvių bažnyčioje 10 
vaL, per sumą, solo giedos 
žymusis lietuvių tenoras, Sta
sys Baranauskas iš Chicago, 
III. Tą pačią dieną, po pietų, 
įvyksta jo koncertas So. Bos
ton High School auditorijoj.

Rap.

Rašytojas Kun. St.
Būdavas

Š. m. vasario 21 d. aplankė 
“Darbininko” redakciją, pasi
džiaugė laikraščio pagerėji
mu ir pasižadėjo duoti ištrau
kų iš savo naujųjų raštų. 
Šiuo metu jis yra kapelionu 
Vargdienių seselių vienuolyne 
Putnam, Conn. Amerikon yra 
atvykęs 1947 metais iš Vokie
tijos.

Antanas Peldžius, 
“Darbininko” laikraščio ir 

spaustuvės administratorius 
ir LDS Centro fin. sekreto
rius š. m. vasario 22 d. tar
nybos reikalais porai dienų 
išvyko į New Yorką.

Adv. Ant. O. Shalina,
Lietuvos garbės konsulas 

Bostone, š. m. vasario mėn. 
28 d. Wellesley College skai
tys paskaitą apie Baltijos 
tautas.

Antanas Vaitkevičius 
medicinos studentas, ateiti

ninkas visuomenininkas, prieš 
kėlės savaites draugų kviečia
mas išvyko Chicagon. Ten 
jau gavo darbą vienoje ligo
ninėj. Iš Vokietijos į Bostoną 
jis buvo atvykęs su savo tė
veliais ir jaunesniu broliu 
(Tacbniral High SchooJ mek
nių) praeitą pavasarį. Čia bu
vo įsijungęs į kultūrinį veiki
mą. Dalyvavo parapijos cho
re, dramos studijoje, tautinių 
šokių grupėje, ateitininkų są
jūdyje ir k. Linkime sėkmių.

Rap.

Aktorius H. Kačinskas 
ir rašytojas A. Gustaitis, 

Šį sekmadienį išvyksta į 
Waterbury, Conn. dalyvauti 
kultūrinės šventės programo
je. Ten pat iš Lavvrence vyks
ta poetas Br. Brazdžionis.

Adolfą Namaksį išrinko 
vice-pirmininku

Vasario 16, S. B. Lietuvių 
Piliečių Draugija išsirinko 
naują vice pirmininką, p. A- 
dolfą J. Namaksį, žinomą vei
kėją. Jis yra išrinktas į vietą 
neseniai mirusio tos draugi
jos vice pirmininko, a. a. adv. 
Juozo Cūnio. Rinkimuose da
lyvavo 232 nariai. Kandidatų 
buvo 7.

Taipgi draugija nutarė už
traukti $25,000.00 banko pa
skolą užbaigti remontui, savo 
neseniai nupirktų namų. Re
monto darbus vykdąs kon- 
traktorius lietuvis J. Rimtis 
pranešė, kad, jei viskas gerai 
seksis, tai remontas bus at
liktas per tris mėnesius lai
ko.

Pirm. adv. J. Grigalius pra
nešė, kad iš nupirktojo namo

Bostono miesto knygyno sky
rius jau išsikėlė ir jo vietoje 
bus įrengta svetainė.

Prie draugijos prisirašė ke
lios dešimtis naujų narių.

Rap.

Paskmtt $1,000.00 •
Amerikos Lietuvių Tarybos 

skyrius Bostone, turėjo susi
rinkimą vasari? 20, Lietuvių 
salėje. Pirmininkavo adv. J. 
Grigalius, sekretorius, J. Jo- 
nuškis. >

Išklausyta pranešimas. Bu
vo pranešta, kad Vasario 16 
minėjimas buvo sėkmingas. 
Aukų surinkta 1177.46. Išlai
dų buvę $193.58. Kadangi 
skyriaus ižde dar buvo kiek 
užsilikę pinigų nuo praeitų 
metų minėjimo, tai komiteto 
ižd. Dr. A. L. Kapočius perda
vė Tarybos skyriui $1000.00 
bonų ir, $22.00 grynais pini
gais. Tuojau buvo nutarta iš
siųsti Tarybos Centrui $1000. 
Likusieji pinigai bus pasiųsti 
vėliau, nes dar aukos plaukia.

Rap.

Šv. Kazimiero draugijos 
nariams

Sekmadienį, vasario 26 d. 9 
vai. ryto šv. Petro parap. baž
nyčioje bus atnašaujamos šv. 
Mišios šv. Kazimiero draugi
jos narių intencija. Nariai 
prašomi dalyvauti.

Mirė Matulevičius
Vas. 19 d. miesto ligoninėje, 

mirė Juozas Matulevičius,, 58 
metų, buvęs Šv. Petro para
pijos zakristijonas, gyv. 39 
Milford St., Bostone. Vas. 16 
d., jis buvo mirtinai automo
bilio nelaimėje sužeistas. Ki
lęs iš Lietuvos, Punios para
pijos. Amerikoje pragyveno 
40 metų. Pašarvotas pas lai
dotuvių direktorių Juozą Ba- 
racevičių. Laidojamas vas. 25 
d. iš Šv. Petro parapijos baž
nyčios šv. Mykolo kapinėse. 
Melskimės už mirusius.

Kviečia atsilankyti
Šv. Vincento Pauliečio Lab

daros Draugija kviečia visus 
atsilankyti į “Monte Cassino 
Stebuklas” — judamus pa
veikslus, vas. 25 d., 2 vai. p.p. 
ir vas. 26 d., 3 v. p.p.

Vakariene
solistams Bacevičiui ir Ba

ranauskui pagerbti tuojaus 
po koncerto rengiama Blins- 
trub’s Village (kampas W. 
Broadway ir D Street). Kvie
čiami atsilankyti visuomenės 
atstovai ir meno mylėtojai. 
Koncertas numatoma baigsis 
8:30 p.m.

Tremtinių auka
Sekantieji tremtiniai yra 

atlikę savo tautinę pareigą, 
paaukodami vienos dienos už
darbį Lietuvos laisvinimo rei
kalams.

1. K. Ramanauskas .... $6.00
2. P. Kausteklis ............  5.00
3. Iz. Miliūnas ................. 5.00
4. Dr. VI. Ramanauskas 5.00
5. Ed. Kamėnas ............  5.00
6. Al. Kazlauskaitė .... 5.00
7. J. Starinskas ............  5.00
8. M. Dunduraitė ........ 6.00
9. Inž. R. Bud reik a .... 5.00

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

šeštadienį, vasario 25 d., 1:15 v. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles. Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

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

LITHUANIAN RADIO HOUR
966 W. Broadway So. Boston 27, Mana.

Tetephonal: SOuth Boston 8-6608 arta NOrwood 7-1449 —

———r—«—
10. Inž. J. Mikalauskas
11. K. Markevičius
12. Adv. A. Keturakis
13. Inž. K. Nenortas
14. Adv. B. Kalvaitis ....
15.

17.

10.00
7.00
5.00
5.00
6.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

J. Radavičius ...........
16. J. Bakšys ...............

Dr. K. Karvelis .......
18. Adv. St. Lazdinis ....
19. St. G r. Jurgelevičius
20. Adv. A. Juknevičius 10.00
21. Julius Jarulaitis .... i.. 5.00
22. Teis. M. Kavaliauskas 5.00 

Duomenys iki š. to. vasario
21 dienos, 
tęsiamas 
Biure, 545 
Boston.

Tr. Ratelio Valdyba.

Aukų priėmimas 
Tr. Informacijos 
Broadway, South

Lietuviškas Caruzo 
Bostone

Prieš 20 metų Kudirkos 
Naumiesčio gatvėmis šventa
dieniais riedėdavo puiki ka
rieta su tėvais ir vaikais. Ži
nojau tik tiek, kad važiuoja 
Baranauskai, kurie netoli 
Naumiesčio (Vilkaviškio aps- 
krityj) turėjo dvarą. Jie buvo 
Lietuvos kunigaikščių ainiai, 
bet nuo liaudies nęatitrūkę. 
Vėliau, pardavė dvarą Vilka
viškio apskr., Baranauskai 
buvo įsigiję didelį ūkį Klaipė
dos krašte. Čia susitikdavau 
su Baranauskais kaip su pa
žįstamais nuo Šešupės kran
tų.

Kai 1946 m. Oldenburgb 
(Vokietijoj) teatre pirmą 
kartą išgirdau dainuojantį 
Stasį Baranauską, atsimi
niau anuos laikus ir nudžiu
gau, kad Baranauską mes tu
rime kaip 
dainininką 
tėvo Kipro

Šiandien
yra Bostone 
madienio 
School salėje (Thomas Park, 
So. Boston). Su juo kartu at
vyko iš New Yorko garsus 
pianistas Vytautas Bacevičius 
(Amer. pilietis). Neabejoju, 
kad didelė salė nesutalpins 
publikos, kuri norės išgirsti 
šias abi muzikos pasaulio pa
žibas. Tai nėra tušti pagyrų 
žodžiai. Visi įsitikinę, kad ne 
vien didelės tautos turi kuo 
didžiuotis. Stasį Baranauską 
galima drąsiai lyginti su Ca
ruzo, garsiu italų tenoru. Tu
rime būti dėkingi Amerikos 
lietuvių dainininkui J. Butė
nui, kuris St. Baranauską 
nukreipė dainininko keliu..

Solistui St. Baranauskui a- 
komponuos kompozitorius Je
ronimas Kačinskas.

Ed. Karnėnas.

pasaulinio masto 
— mūsų operos 
Petrausko įpėdinį.
St. Baranauskas 

ir dainuos sek- 
koncerte High

Susipažinkime su mūsų 
įžymesnybėmis

Profesorius Vytautas Bace
vičius, kurio koncertas, kartu 
su mūsų žymiausiu solistu te
noru S. Baranausku, įvyksta 
ateinantį' sekmadienį, vasario 
mėn. 26 d. 7 v. v. So. Bosto
no High School salėje, Tho
mas Park, muzikos mokslus 
yra baigęs Paryžiuje. Nuo 
1928 m. koncertavo didžiuo
siuose Europos, Kanados ir 
Pietų Amerikos miestuose. 
Virš 9 met. V. Bacevičius pro
fesoriavo Valstybinėj Konser
vatorijoj Kaune. Jo muzikos 
kompozicijos 
Vienoje, Paryžiuje ir New 
Yorke. Jo gausingos simfoni
nės, piano ir vargonų kompo
zicijos yra skambinamos vi
suose pasauliniuose muzikos 
centruose. Per paskutiniuo
sius dešimts metų Prof. V. 
Bacevičius aplankė su kon
certais'visus didesniuosius A- 
merikos miestus. Jo įspūdingi 
rečitaliai įvyko Carnagie Hali, 
Chicago, Cleveland ir per 
New York radio.

Taigi Bostono lietuviams 
ruošiama šį kartą didžiulė 
meno puota. Koncerto rengė
jai — Lietuvių Dailės Insti
tutas ir BALF Bostono sky-

DARBININKAS
Lietari&o pyne

Įspūdžiai iš vaikŲ vakaro
malūnėli”. Matėme ir jaunų 
dirigentų, kada didelis daly
vių skaičius dainavo choru. 
Pirmoji dalis man geriausiai 
patiko.

Antroji dalis buvo panaši į 
baletą. Dalyviai buvo apsiren
gę įvairiaspalviais kostiumais 
ir iiasigražinę vainikais. Šia
me “Vainikų šokyje” taip pat 
buvo deklamacijų ir dainų. 
Tarp didesniųjų matėme ir 
pačius mažiausius pipiriukus. 
Išsiskyrė “senesnės” ir “drą
sesnės” šokėjos, kurios vedė 
šokius. Programai puikiu pa
lydovu buvo akordionistas I- 
vaškutis.

Antras šį sezoną lietuvių 
tautinių šokių popietis vasa
rio 19 d. Municipal Building 
salėje menišku požiūriu buvo 
mažiau įspūdingas, kaip rude
nį. Tada scenoje matėme pa
augusiųjų šokėjų grupę. Šį 
kartą šoko vaikai nuo 3 iki 
10 metų. Eet didelio dėmesio 
ir pagyrimo vertas yra toks 
gausus (apie 60) vaikučių 
ansamblis. Galima įsivaizduo
ti, kiek energijos ir pasiau
kojimo parodė šokėjų vadovė 
O. Ivaškienė ir patys vaikai. 
Taip pat verti pagirti ir tė
vai, leidę savo vaikučius šok
ti “lietuvišką baletą”.

Programą sudarė atskiri šo
kiai ir jų montažas. Pirmoji 
dalis buvo pavadinta “Mes vi
siems”. Gražiai pasireiškė 
jauni artistai su deklamacijo- 

pasakomis ir 
Klumpakojis, 
Kubilas. Lie- 
pynę sudarė:

“Lai gyvuoja Lietuva”, “Pa
sėjau žilvytį tėvelio sodely”, 
“Gražus mūsų jaunimėlis”, 
“Mes ėjom”, “Sukis, sukis,

mis, dainelėmis, 
šokiais: Bustas, 
Kalvelis, 2ąselė, 
tuviškų žaidimų

rius deda pastangų pritraukti 
į šią meno šventę daugiau ki
tataučių. Prie to darbo kvie
čiami prisidėti visi Bostono 
lietuviai.. Pelnas gautas iš šio 
koncerto skiriamas labai kil
niems tikslams. BALF’as sa
vo gautojo pelno dalį skiria 
atgabenimui iš Europos 600 
lietuvių tremtinių — ūkinin
kų į Michigan’o valstybės 
kius. J.

CAMBRIDGE, MASS.

į

o

Publikoje buvo daugiausia 
tėvai su vaikais, šalę manęs 
sėdėjo lietuvė ištekėjusi už 
kitataučio. Kol dukrelė nelan
kė Lituanistikos mokyklos ir 
nemokėjo lietuviškai, uošvė 
retai kada atsilankydavo žen
to šeimoje. Dabar, dukrelei 
lietuviškai kalbant ir šokant, 
laiminga yra motina, ir uošvė 
ir patenkintas žentas...

Ed. K-nas.

Yorke p. Johan Kaiv. Meninė
je programoje dalyvaus jų 
žymus smuikininkas Ludwig 
Juht (Contra bass).

i
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Lietuvių Katalikų klubo
mėnesinis susirinkimas į- 

vyks vasarįo-Feb. 28, klubo 
svetainėje, 163 Harvard St., 
7:30 vai. vakare. Visi prašo
mi dalyvauti. Rap.

iškilmingai 
Lietuvos ne- 

paskelbimo 
I

TDORCHESTER, MASS.
Švente Sidabrinio Jubi

liejaus sukaktuves 
šeštadienį, vasario 18 d., 

Piliečių klubo patalpose, Dor
chester, Mass. įvyko linksmas 
susibūrimas Jurgio ' ir Sofijos 
Streimikių sidabrinių vestu
vių paminėjimo proga. Prisi
rinko pilnutėlė salė draugų, 
pažįstamų ir giminių, kurie į- 
teikė jubiliatams gražias do
vanas. Gausiai atsilankė vie
tiniai ir iš tolimesnių vietovių.

Dorchesterio Moterų 
Klubo Whist Party

Moterų klubo whist party 
bus šį šeštadienį, vasario 25, 
7:30 v. vak., Dorchesterio 
klubo patalpose, 1810 Dor
chester Avė. Bus gerų dova
nų ir gardžių užkandžių. Kvie
čiame visus atsilankyti.

Valdyba.

VISAME MESTE

Boston Post
pirmadienio laidoje įdėjo 

atvaizdą iš Norwoodo lietuvių 
Vasario 16 minėjimo. Atvaiz
de yra ten kalbėjęs kongres- 
monas Richard B. Wiggles- 
worth, klebonas kun. Feliksas 
Norbutas ir tautiniuose rū
buose Zita Zarankaitė ir Pat
ricija Spur. Aprašyme pa
žymima, kad visoje Mass. val
stijoje lietuviai 
minėjo 32 metų 
priklausomybės 
sukaktį.

Gubernatorius nusilaužė 
ranką

Vasario 22 d., Washingtono 
gimtadienio proga, 8762 as
menys buvo nuėję į sostinės 
namą pasisveikinti su Massa- 
chusetts valstijos gubernato
rium Paul A .Dever. Prieš tą 
šventę Guber. Paul A. Dever 
eidamas šaligatviu puolė ir 
susilaužė dešinę ranką. Ta
čiau nepaisydamas skausmo 
atėjo į savo įstaigą ir malo
niai priėmė visus sveikinda
mas kairiąja ranka.

Atsitrenkė į South 
Station sieną

Trečiadienio naktį, vasario 
22 d., 20 vagonų prekinis
traukinys, važiuodamas snie
gu apdengtais bėgiais, pa
slydo ir trenkė į stoties sie
ną. Traukinio palydovas ban
dė sustabdyti, bet stabdžiai 
nelaikė. Tada jis greit nušo
ko nuo vagono platformos ir 
įspėjo kitą žmogų, kuris prie 
sienos sėdėjo bilietų būdęlėje. 
Tokiu būdu nė vieno žmogaus 
nesužeidė.

(Dabarties {Pastabos

• Gerai ar blogai — reikia girti.
• Minėjimai.
• Susiskaldymas ir bendras darbas.

Išsikalbėjau kartą su vienu senai Amerikoje gyvenančiu, 
daug veikiančiu ir daug pažįstančiu kunigu. Apžvelgėme šio 
krašto lietuvių gyvenimą, veikimo formas, pasisekimus bei 
kliūtis, ateities perspektyvas, santykiavimą su naujai atvyku
siais ir t.t ir Lt. Mano bendrakalbis ir sako:

— Matai, Tamsta, tremtiniai čia daug kur negera mato. 
Jie ir šneka apie tai. Jiems ir tas negerai ir tas negerai: jiems 
vis lietuviškumo per mažai, mūsų organizacijos netikusios, ir 
t.t. ir t.t Reikėtų neužmiršti, kad čia 30 - 40 metų viskas bu
vo kuo puikiausiai. Pavartęs laikraščius, Tamsta nė žodžio ne
rasi, kad kas nors būtų buvę negerai, kad būtų buvę galima 
kas geriau padaryti. Kartais, pavyzdžiui, po kokio nepasise
kusio pikniko ar koncertėlio skaitai laikraštyje korespondenci
ją ir savo akimis netiki: viskas pavykę kuo puikiausiai, viskas 
kuo aukščiausiame lygy. Kaip čia pasakysi, kad negerai, dar 
užsigaus, nedirbs, nebus nė to. Tad kaip čia būsi patenkintas 
tremtiniais...

Tikrai, ir šiandien imant gyvenimą iš spaudos, tik pasi
džiaugti tegalima. Organizacijos, veikėjai — vaikščiojančios 
tobulybės. O ar tikrai taip yra? Juk visi žinome, kad pasitaiko 
ir geriau, ir blogiau. Tai kodėl nepakalbėti, nepažiūrėti į tikro
vę ir nepasvarstyti, kad ateity vienos kitos klaidos, vieno kito 
nepasisekimo išvengus. Turėkime drąsos prisipažinti, kad tobu
lybės nesame. Ir gudriausias, išmintingiausias žmogus gali su
klysti. Iš klaidų mokomės. Tik nereikia darbų būtinai sutap- 
dinti su asmeniu. Jeigu nagrinėjamas koks nors įvykis, jo da
lyviams nereikėtų pykti, nereikėtų užsigauti. Atrodo, jau la
biau vertėtų būti nepatenkintam, kai giriama ten, kur nėra ko 
girti. Gyvenimas nestovi vietoje, jis kasdien neša ką nors nau
ją. Kodėl nepaieškoti naujų kelių, naujų formų. O jas galima 
rasti tik bekalbant, visapusiškai beanalizuojant įvykius, žodžiu 
ar spaudoj besidalinant mintimis.

• • •
Atšventėme Vasario 16*ją, 32-asias Lietuvos nepriklauso

mybės- paskelbimo sukaktuves. Vienur jos praėjo su didesniu, 
kitur su mažesniu dvasios pakilimu. Bet ar dalyviai iš paren
gimų salių išsinešė tai, ko jie tikėjosi ir ko rengėjai siekė ?

Bendras įspūdis — dalyviai apsidžiaugė, kad minėjimas 
pasibaigęs. Išėjo iš salių suprakaitavę, pavargę. Bendra liga — 
programos kupeta, per daug kalbėtojų, per didelis ištęsimas. 
Minėjimo patalpose reikėjo išbūti po 4-5 valandas. Žinoma, per 
tokį laiką ir vertingiausi dalykai nublunka, tik maža dalelė te
lieka to įspūdžio, kuris galėtų būti. Į tai, atrodo, neatkreipta 
pakankamai dėmesio. Pora pavyzdėlių.

Štai vienoj ne mažoj kolonijoj numatyta 5 kalbėtojai. 
Kiekvienas nori pasakyti savo, jiems laikas ribotas, bet vienas 
kalbėtojas pasisako, jis esą keletą vąląndų važiavęs, tai ir 
kalbėsiąs žymiai ilgiau. Ir krečia juokus vaikštinėdamas tri
būnoj. Be abejo, pasako ir gražių minčių. Balastą atmestum, 
laimėtuih laiko ir nebūtų užtemdytos vertingos mintys.

Kitoj programoj skelbiami trys kalbėtojai, bet praktiškai 
pasidaro daug daugiau. Laikas užsitęsia ir klausytojams jau 
vistiek, ar paskutinieji kalba ar ne. Dar vienas dalykas. Kai 
numatyti keli kalbėtojai, jie turėtų tarp savęs susitarti apie 
ką kas kalbės ir laikytis nustatyto laiko bei vengti kartoti min
tis..

Ne paskutinės* reikšmės turi ir patalpa bei jos parengimas. 
Štai apie 5000 lietuvių kolonijoj Vasario 16-tosibs šventė ruo
šiama ankštoj žemoj salėje. Gyventojai tai žino ir iš anksto 
jau apsisprendžia, kad bus per ankšta, visi neišsiteks, ir nei
na. Rengėjai piktinasi, kad per mažai dalyvių. Surenkite šven
tes dienai tinkamoje salėje, iš anksto tinkamai pagarsinkite — 
dalyvių bus keliariopai daugiau. Arba vėl: žmonės jau renkasi 
į salę — nė vėliavų, nė vyties nėra. Tai tau ir Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimas! Kai pasigendama, vėliavos pastato
mos kampuose, o Vyties taip ir nepasirodo.

Taigi, ar nevertėtų čia suminėtus dalykus kritiškai per
žvelgti ir kiekvienam lietuviui brangiausiai šventei pasiruošti 
su visu rūpestingumu. Minėjimo tikslas gal būtų pilnai pasiek
tas, jei jį sudarytų oficialinių asmenų sveikinimo žodis, pora 
prakalbų, keletas choro dainelių, protarpiais keletas eilėraščių 
ir rinkliava. Jokiu atveju neužtęsti daugiau dviejų, maksimum 
dviejų ir pusės valandos.

Ant J. V-kas.
a

KONCERTAS
Estijos Nepriklausomy

bės šventi
Vasario 24, estams yra to

kia pat brangi diena, kaip 
išspausdintos , mums Vasario 16-ji. Bostono 

estų bendruomenė ją minės 
vasari J mėn. 26 d. (sekmadie
nį). Minėjimas rengiamas 
Bostono Tarutautinio Institu
to patalpose (190 Beacon St.) 
2:30 vaL p.p. Kalbės Estijos 
generalinis konsulas New

Apvogė krautuvę >
Trečiadienį, vasario 22 d., 

siaučiant sniego audrai, du 
vagišiai įsibriovė į Old Colo- 
ny Delicatessen krautuvę, 64 
Devinevay, So. Boston, ir pa
bėgo su $350.00.

Niekada žmogus netampa 
kvailiu, kai jfe nustoja klausi
nėti. Ch. P. Steinmetz.

DĖMESIUI!
Primenama, kad koncerto pradžia lygiai 

7 vai. vak. (pabaiga 8:30). Programos metu 
į salę neįleidžiama. Išvengti susigrūdimo 
svečiai prašomi atvykti 15-20 min. ankščiau. 
Salė bus apšildyta ir veiks rūbinė, todėl sve
čiai į salę prašomi eiti be paltų.

t LIETUVIŲ DAILRS INSTITUTAS
BALF BOSTONO SKYRIUS

Dalyvauja žymiausi Lietuvos solistai

Vyt. BACEVIČIUS
PIANISTAS — KOMP. — VIRTUOZAS 

St. BARANAUSKAS 
OPEROS SOLISTAS — TENORAS

JERONIMAS KAČINSKAS
MUZIKAS - KOMP. AKOMPONUOJ A
PROGRAMOJE pasaulinių ir Lietuvos kom
pozitorių kūriniai: Bach-Busoni, Bacevičius, Cho- 
pin, Debus^y, Dohnanyi, ^Gruodis, Halevy, Jaku- 
hėnas, Kačamuskas, LmhomH«( (taurini, Scar- 
latti, Šimkus, Verdi.

SO. BOSTON HIGtf SCHOOL SALfcJE 
(Thomas Park — G Street) 

VASARIO-FEBR. 26, SEKMADIENI, 7 v.v.




