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Išdalins darbininkams
15 milijonų dolerių

New York — Eastman 
Kodak bendrovė, prieš 
38 metus nusprendusi 
kasmet duoti savo darbi
ninkams priedus (divi
dendus) iš padaryto pel
no, pranešė, kad ji iš 
1949 m. pelno išdalins 
apie $15,200,000 46,000 
darbininkų.

Tai gražus pavyzdys 
ir kitoms bendrovėms. 
Deja, labai mažai tokių 
geraširdžių bendrovių.

Chiang Koi-Sheko po jėgos 
Fomozoj

Londonas — Formozo- 
je šiuo metu yra apie pu
sės milijono Chiang Kai- 
Sheko armija, visas ka
ro laivynas ir' aviacija. 
Dalis tos armijos yra 
gerai apmokyta ir apgin
kluota, tačiau apie 200,- 
000 yra menko lygio ir 
tik apsunkinimas salos 
gyventojų.

PRANCŪZIJOS PREZIDENTAS 
VYKS J U .S.

Galais, Prancūzija — 
Prancūzijos užsienių mi
nisteris, Robert Schu- 
man, pareiškė laive, ku
riame Prancūzijos resp. 
prezidentas su žmona vy
ko vizito j Didž. Britani
ją, kad prezidentas, Vin- 
cent Auriol, planuoja ofi- zijos prezidentas aplan- 
cialią vizito kelionę ir į

Jung. Valstybes. Tačiau 
to vizito data dar nesą 
nustatyta.

Washingtonas 
Departamento
niai, šias žinias patvir
tindami pareiškia: “Tu
rime vilties, kad Prancū-

- Valst. 
sluoks-
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Popiežius kviečia į taikos žygį
Vatikanas — Popiežius 

Pijus XII savo encikliko
je pasauliečiams pasmer
kė ginklų karą ir kviečia 
tautas į “taikos žygį”, 
ragindamas tikinčiuosius 
melstis už taiką. Verbų 
sekmadienį skelbia mal
das, kad Dievas atitolin
tų nuo žmonijos baisaus 
naikinančio karo nelai
mes. Nors praeitasis ka
ras jau baigėsi, bet pati
kima taika dar nėra iki 
šiol įgyvendinta. Kai ku
rios
tautų ir ruošiasi 
mam 
mui.

mases, sukelia neapy
kantą ir netvarką.

Nors Popiežius Pijus 
XII savo atsišaukimą 
kreipė į katalikų kuni
gus ir pasauliečius, ta
čiau buvo galima supras
ti, kad Jis nori atkreipti 
dėmesį
kad ir jie stotų bendrai 
į kovą prieš ateizmą.

ir nekatalikų,

tautos tyko kitų 
būsi- 

baisiam susidūri-

Roma — Popiežius Pi
jus XII pasmerkė anti- 
krikščionišką bedievių 
tvarką ir taktiką ir ragi
no kunigus ir viso pa
saulio tikinčiuosius at
remti ateistinę propa
gandą, kuri iš pagrindų 
griauna krikščionišką 
gyvenimą.

Lėktuvai buvai su povan
deniniais laivais

Hashington — Jungt. 
Valstybėse yra sukons- 
truktuoti specialūs lėk
tuvai, kurių greitis apie 
400 mylių į valandą, ap
rūpinti specialiais mag
netiniais ir 
aparatais, 
rakietomis, 
taikytomis 
kulkosvaidžiais 
kiais ginklais. Jie pava
dinti “Lockheed Nep
tūne”.

klausymo 
torpedomis, 
gelmei pri- 

bombomis, 
ir kito-

tikšta* svertas (pabaiga). • džiausiu pastangų neraš- 
M. ZOščENKA. šuns uoslė. • tingumui sumažinti, vis- 
TEL. VALIUS. Lietuvi? Dai- tik 90% Indijon gy- 
H* institutą*. • BALFas. ventojų yra beraščiai. Tai 
Apie Ligoni? Mpimą.e KUN. parodo, kiek Didž. Brita- 
L. JANKUS. Tautinis potvy- nijai rūpėjo jos valdomų 
aks Lm Angele*. • p. ALVY- kolonijų. Azijoj švietimo 
DAS. Naują laikraštį perskai- reikalai.
štaa. • Nauja kryptis darbo Apskritai didžiausias a- 
įstaiyvuose. • Korespoaden- nalfabetizmas pasaulyje 
djaa, 4, 6 ir 7 puri. yra Azijoje.

Suglaustos žinios
★ Dujų debesys, kuris žemai kibojo ant vieškelio 

Oleume, Martinez, Cal., kovo 12 d. anksti rytą spro
go, užmušė vieną moterį, du vyrus pavojingai apde
gino, ir tris automobilius padegė.

'★ Naujoje Anglijoje praeitą sekmadienį automo
bilių nelaimėse užmušta 4 žmonės ir 14 sužeista.
★ Senatorius McCarthy neduoda ramybės kitiems 

senatoriams dėl jo iškeltų įrodinėjimų, kad valsty
bės departamente yra komunistų arba jų bendrinin
kų ir kad būtinai reikalinga valyti
★ Kaiser - Fraaer bendrovė padarė sutartį su Iz

raelio (žydų) valstybe gaminti automobilius. Sako
ma, kad kasmet bus pagaminta po 6000 automobilių.
★ Neužregistruotus automobilius, kurie yra pas 

pardavėjus, vietinė valdžia (miestų ir miestelių) ga
li apdėti mokesčiais; taip nusprendė aukščiausias 
Massachusetts valstijos teismas.
★ Angliakasys Vincent Cehehiik, (Portage, Pa.), 

kalbėdamas su laikraštininku, pareiškė, kad strei
kas jam kaštavo $1,000. Gaudamas dabar po 70 cen
tų į dieną daugiau, jis turės dirbti 6 metus, kad at
gautų nuostolius.
★ Mirė Albert Lebrun, buvęs prieš karą 'Prancū

zijos prezidentas, mirė š. m. kovo 6 d. Jis buvo 78 
metų amžiaus. Vokietijai užėmus Prancūziją, liepos 
mėn. 1940 m. Lebrun buvo prašalintas. Jo vietą užė
mė Petain. Rugpiūčio mėn. 1943 m. vokiečių gestapo 
Lebruną areštavo ir ištrėmė į Bavariją. Jis dėl silp
nos sveikatos ten buvo tik du mėnesius.
★ John L. Lewis, angliakasių unijos pirmininkas, 

pasiūlė $1,000,000 paskolą CIO United Automobile 
Workers unijai, kurios nariai jau septinta savaitė 
streikuoja prieš Chrysler automobilių bendrovę.
★ Naujosios Zelandijos valdžia surado geriausios 

rūšies anglies klodus 1,900 pėdų gilumoje Davy kal
nų srityje.
★ Mrs. Viktorija R. Powers mirdama paliko tes

tamentą, pagal kurį jos šoferis, ilgametis ir ištiki
mas tarnas, Howard Raymond Kemp paveldėjo 
$175,000. _ . _________

įvesdinu į pareigas pirmąjį Worcesterio 

.................... i .........ante ?

LĖKTUVO NELAIMĖJE 
ŽUVO 80 ŽMONIŲ

mento tarnautoją; 
šnipinėjo Sovietų 
jos naudai.

Teisėjas Silvester J. 
Ryan nubaudė Judith’ą 
Coplon 15 metų kalėji
mo. Be to, ji turės atsė
dėti kalėjime tam tikrą 
laiką (nuo 40 mėn. iki 10 
metų) už valstybinių do
kumentų vogimą. Gubi- 
čev taip pat gavo 15 me
tų kalėjimo. Bet atsi
žvelgiant į tai, kas gali 
atsitikti amerikiečiams 
Rytų Europoje, jei ko
munistinės vyriausybės 
panorėtų keršyti, Valsty
bės Departamentas pa
prašė Gubičev’o bausmę 
pakeisti deportacija, pa
siūlant jam išvykti laike 1 
dvieju savaičių ir niekad 
negrįžti. Teisėjas sutiko, 
ir tai pranešdamas Gu- 
bičev’ui išvadino jį “žmo
niškumo išdaviku”. Gu- 
bičev ir Coplon advoka
tai sako, kad jie dar ape
liuos į aukštesnį teismą. 
Nuteistieji norėjo išeitį, 
iš kalėjimo už užstatą, 
bet teisėjas nesutiko ir 
abudu uždarė į kalėjimą.

Gubičev pareiškęs, kad 
jis grįšęs į Rusiją.

Cardiff, Hales —Grįž
tant iš Dublin (Airijos), 
keturių motorų “Avro 
Tudor” lėktuvas, kuriuo 
važiavo 78 keleiviai ir 
penki įgulos nariai, su
gedo visai arti aerodro
mo ir smarkiai trenkė į 
žemę. Lėktuvas subirėjo 
į šipulius, tačiau nespro
go ir neužsidegė. Mano
ma, kad lėktuvo vairuo
tojas, kap. Dennis J. Par- 
sons, dar suspėjo sustab
dyti visus motorus ir 
dėlto neįvyko sprogimas 
i rgaisras. Žuvo 80 žmo
nių, kurių kūnus sunku 
atpažinti. Du keleiviai ir 
vienas įgulos narys išli
ko gyvi.

Visi keleiviai iš Wales 
buvo nuvykę į Dublin pa
sižiūrėti (baseball) žaidi
mo.

G'jbKevu deoortuos
I

New York — Kovo 7 d. 
Federalinio teismo pri
siekusieji teisėjai pripa
žino kaltais Sovietų Ru
sijos inž. Valentin ,Gubi- 
čev ir Judith Coplon, 
buv. teisingumo departa-

; jie 
Rusi-

3UMlWĮP

Maistas badaujantiems 
vaikams

Phoenix, Arizona — 
Vienoje žemės ūkio sto
vykloje arti Phoenix pa
stebėtas vargingas ir 
skurdus žmonių gyveni
mas.

Maricopa apskr i t i e s 
jaunamečių teismo teisė
jas Thornas J. Croaff, 
sužinojęs apie badaujan
čius vaikus, įsakė tuo
jau nusiųsti maisto ir 
vaistų. Vienos šeimos 6 
vaikai neturėjo maisto 
per 10 dienų. Stovykloje 
yra apie 100 vaikų, ku
rie badauja. Šeimos gy
vena labai bloguose ba
rakuose, drobule apdeng
tose būdelėse. Visa šeima 
turi vieną kambarį. Dau
gumo šeimų yra be dar
bo.

Savieji pas savuosius
Praga — Komunistinės 

Čekoslovakijos pramo
nės ministeris pareiškė, 
kad čekai turėtų nu
traukti importą iš kapi
talistinių kraštų tų pre
kių, kuriomis Čekoslovą- 

, pa juo- kiją gali aprūpinti komu- 
naoEočitis * knštaL Ar tu-
• jr» ■ —• 9 • a.____lt f

Popiežius Pijus XII 
nurodo veikimo progra
mą savo enciklikoje “An- 
ni Sacri” (Šventieji Me
tai). Jis pabrėžė, kad 
anti - krikščioniškos val
džios, kurios kontroliuo
ja spaudą, remia anti - 
religišką veiklą,

ir žemiausios rūšies ne- ifctų laisvieji kraštai im- 
padoriais posakiais tvir- portuoti iš Čekoslovaki- 
kina jaunimą. Komunis
tai savo melagingais pa
žadėjimais apgaudinėja

jos tas prekes, kuriomis 
jie galėtų apsirūpinti iš 
kitų laisvųjų kraštų?

- zn.

KARALIUS LEOPOLDAS 
LAIMĖJO

Bruselis, Belgija — 
Sekmadienį, kovo 12 d. 
belgai balsavo dėl kara
liaus Leopoldo III grąži
nimo į sostą. Balsavimo 
daviniai iš 30 krašto aps
kričių rodo, kad už kara
liaus grąžinimą pasisakė 
57 procentai visų balsuo
tojų.

Už karaliaus Leopoldo 
grąžinimą pasisakė 2,- 
933,382, o prieš — 2,151,- 
881. Tačiau balsavimas 
dar neišsprendžia kara
liaus grąžinimo į Belgi-

SOVIETIŠKI “RINKIMAI”

SIŪLO NAUJĄ PACIFIKO 
SUTARTĮ

Canberra, Australija— 
Praeitos savaitės pabai
goje Australijos naujas 
vidaus reikalų ministeris 
pasiūlė, kad būtų suda
ryta Pacifiko karinė ir 
ekonominė sutartis Jung. 
Valstybėms vadovaujant.

Ministeris Spender, ap

kaltinęs Rusiją keliant 
pasaulyje neramumus, 
pareiškė, jos galutinis 
tikslas yra pasaulinis ko
munizmas. Tad Pacifiko 
karinės ir ekonominės 
sąjungos tikslas būtų 
ginti Aziją ir Pacifiką 
nuo komunizmo.

Maskva, Rusija — Ru
sijos komunistų 
mento “rinkimai” 
sekmadienį, kovo 
Niekas neabejoja, 
kandidatas, 
saulė”, 
“išrinktas 
su kaupu.

Buvo tik vienas kandi
datų sąrašas, kurį suda
rė Komunistų partija. 
Balsuotojai neturėjo pa- 
isrinkimo. Jie buvo su
varyti ir verčiami bal
suoti už tuos kandidatus, 
kurių vardai buvo sąra
šuose.

Naują parlamentą su
daro 1302 nariai; 671 na
rys išrinktas į unijos ta
rybą ir 631 — į tautinių 
grupių tarybą. Jie “iš
rinkti” 4 metams. Val
džia laiko šiuos “rinki-

parla- 
įvyko 
12 d. 
kad 1 

šviesioji 
Juozas Stalinas 

i” 100 procentų

jos sostą. Tokį sprendi
mą gali padaryti tik par
lamentas.

mus” pasitikėjimo įrody
mu jai ir jos rėžimui. Jei
gu Rusijoje ir jos 
vergtuose kraštuose bū
tų laisvi rinkimai, 
būtų galima sutikti, kad 
tai buvo pasitikėjimo pa- c. Marshall, pr 
reiškimas. Bet nei Rusi- Kryžiaus ženklelį, 
joje, nei kituose jos pa
vergtuose kraštuose pi
liečiai neturi teisės pasi
rinkti kandidatų nei lais
vai už juos balsuoti.

Vaitkus gaus $3500
Harrisburg, Pa. — Ed- 

die Vaitkus, Philadelphia 
National League base
ball žaidėjas, gaus iš 
valstybės kompensaci
jos biuro $3500 gydymo 
išlaidoms, kurių jis turė
jo besigydydamas nuo 
pakvaišu8ios moters šū
vio.

pa-

tai

Korėjoje persekioja 
katalikus

Vatikano radi jos pra
neša, kad Šiaurės Korė
joje komunistai areštavo 
daug katalikų misijonie- 
rių ir juos pasiuntė dirb
ti sunkius darbus anglies 
kasyklose. Religinis per
sekiojimas siaučia visa
me šiaurės Korėjos kraš- 
tCj nepaisant komunisti
nes valdžios tvirtinimo, 
kad ji respektuojanti re
ligijos laisvę.
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J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS 
Mylimieji Kristuje:—

Nuo pat karo pabaigos, ketvirtąjį Gavėnios sek
madienį. Amerikos Vyskupai kasmet kreipiasi į nu
mylėtus savo žmones, prašydami aukų pinigais ir 
šiaip jau daiktais, Kristaus vardu sušelpti nukentė
jusias Europos ir Azijos tautas. Turėdami minty 
šiuos Kristaus žodžius: “buvau alkanas, ir jūs mane 
pavalgydinote, troškau, ir jūs mane pagirdėte, bu
vau nuogas, ir jūs mane aprengėte”, Vyskupai, duos- 
nių žmonių padedami, mėgina krikščioniškai paleng
vinti kūniškai ir dvasiškai badaujančių savo brolių 
likimą. Kristaus vardu prašo juos sušelpti.

Nėra tos dienos, kad prieš mūsų akis nebūtų sta
tomi pasibaisėtinų karo pasekmių vaizdai. Šaltieji 
karai, tikrosios kruvinos kautynės, religiniai ir poli
tiniai persekiojimai, kova dėl valdžios tarp paskirų 
žmonių ir tautų, sunaikino žmonių laisvę ir gerbūvį 
ir įvarė juos i skurdą ir badą. Iš tiesų, tai yra tie, 
kuriuos sušelpti pats Kristus mums liepia.

Teikti jiems pastovią krikščionišką pagalbą bu
vo sudaryta Amerikos Vyskupų Komisija, kuri iki 
šios dienos tebeveikia. Kartu su ja bendradarbiau
jant. galima labai daug gero padaryti. Tai toks mil
žiniškas uždavinys, kad tik su jūsų pagalba tegali
ma jis atlikti.

Čia tenka prisiminti šie Tobijo žodžiai: “Pagal 
savo išgalia būk gailestingas. Jei turi daug, aukok 
gausiai: jei turi mažai, ir mažmožį noriai suteik”. 
Tad prašau jus. išgirskite tų nelaimingų žmonių 
graudų maidavimą. Tiktai pats Kristus gali tinka
mai jums atlyginti, ir šimteriopai atlygins. Dėl Jo 
garbės ir Jo Bažnyčios gerovės būkite nuoširdžiai 
duosnūs. •

Jūsų ištikimas Kristuje. 
t RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.

DR. H. SANDER IŠTEISINO
Manchester, N. H. — 

Kovo 9 d. Hilisboro aps
krities teismo priesieku- 
sieji teisėjai pripažino 
Dr. Herman N. Sander 
nekaltu. Jis buvo kalti
namas numarinęs vėžiu 
sirgusią Abbie Borroto 
įleisdamas jai oro i ve
nas. Dr. H. Sander teisi
nosi nežinąs, kam jis tą 
daręs, o kai kurie liudi
ninkai įrodinėjo, k^Ljtoji 
moteris jau buvo nffrus. 
kai jis įšvirkštęs oro. Ta
čiau Dr. Sander bėdos su 
teismu nepasibaigė. New 
Hampshire valstybės gy
dytojų taryba turės dar 
išspręsti, ar Dr. Sander 
gali toliau verstis gydy
tojo praktika.

Kas laikosi Dievo įsa
kymų ir žmoniškumo, 
yra tos nuomonės, kad 
N. H. oris i e k u s i ų j ų 
sprendimas paleisti Dr. 
Sander dar nepakeičia 
principo, jog niekas ne
turi teisės žudyti žmo
gaus is gailestingumo.

Tėvas John C. Ford. S. 
.J.. Weston Kolegijas teo
logijos profesorius, yra 
pareiškęs: “Teismas pa
sibaigė. tačiau medikų 
profesija tebeteisiama.

!

I

Ka tik iseio iš spaudos

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS
Surinko ir parengs spaudai kompozito. 

riaus sūnus ALGiS SIMKUS
t *

I

Knyga puikiais viršeliais, su plastikos juostele. 61 pusi., labai 
:• ngvai atsidaro ir skambinau pianu neužsiverėia. Kaina $2.00

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
36<» U ėst i»roadway, South Boston 27, Mass.
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I

Tūkstančiai žmonių tiki, 
kad Dr. Sander turėjo 
minty žudyti iš gailestin
gumo. ryžosi tai daryti 
ir prisipažino tai daręs. 
Lieka tik klausimas, ar 
New Hampshire medici
nos autoritetai tam ti
ki?”

Konusvstdi včjum 
išmoMta

.. Albui), N. i. — New 
Yorko valstybės trečiojo 
departamento apeliacijos 
skyrius vienbalsiai pri
pažino, kad Feinberg 
įstatymas, draudžiąs ko
munistams mokytojauti, 
yra policijos galioje.

Feinberg įstatymas, 
priimtas 1949 metais, 
įpareigoja regentų tary
bą sudaryti subversyvių 
organizacijų sąrašą ir jų 
narius, jei yra mokytojai, 
šalinti iš viešų mokyklų.

Partiečiai gavę 
pasitikėjimu

Londonas — Anglijos 
parlamentas 310 baisų 
prieš 296 pareiškė dar- 
biečiu valdžiai pasitikėji
mą. Darbiečius parėmė ir 
keli liberalai.

Angaj*M> karalių* Jaugi* Vi ir kantfieaė Etehieta karališkoje karietaje grįžta iš 
parianteoto, kur karalių* paaakė atataraiuą kalbą.

— Lietuvos kryžius bai
gia išnaikinti. Grįžusieji 
vokiečių belaisviai, kurie 
buvo Lietuvoje, pasako
ja, kad sovietai, kovoda
mi prieš religiją, baigia 
išnaikinti Lietuvos pa
kelėse ir kryžkelėse lie
tuviškuosius meniškus 
kryžius, kuriais ne kartą 
domėjosi didieji pasaulio 
menininkai ir mokslinin
kai ir kurie kiekvieno lie
tuvio yra širdžiai taip 
brangūs. Jų vietoje tup
do neapkenčiamo oku
panto, Stalino, biustus.
— Drg. Lazutka, svei

katos ministerio pava
duotojas, blogai tvarkąs 
gydymo reikalus, nes 
daug nemokšų į gydymo 
įstaigas patekę. Skun
džiasi “Tiesa”. Tarybi
niai gydytojai gydo pa
gal komunistų partijas 
istoriją, nes, kaip žinome 
iŠ pirmošioš okupacijos, 
kiekvienam specialistui, 
buvo svarbiausia sąlyga 
statoma — žinojimas ko
munistų partijos istori
jos. o iš savo specialybės 
— užtekdavo tik šį tą ži
noti.
— Susitikęs Lietuvos 

vyskupą prie belaisvių 
darbų, pasakoja vokiečių 
belaisvis grįžęs iš rusų 
nelaisvės. Tai buvo senas 
žmogus, kuris mokėjo 
vokiškai kalbėti ir pasi
sakė esąs Lietuvos vys
kupas. Jo nusikaltimas, 
už kurį jis kenčia buvo 
tas, kad atsisakė išduoti 
rusams raktus bažny
čios, kurią jie vėliau pa
vertę arklių tvartu. Už 
tai jį nubaudę 7 metus 
kalėjimo. Buvęs labai 
malonus ir geros širdies

darbi nike as ------------ - 2
Kun. L. Jankus 

TAUTINIS POTVINIS LOS ANGELĖSE

Pavergtoje Lietuvojei

žmogus, visa kuo su jais 
dalindavęsis.
— Drg. Leviėenko Vy- 

Žuonių valsčiuje įkūręs 
5 agitpunktus. nors ir ne
kūrentuose kambariuose 
ir be suolų, gi kitur agi
taciniai punktai, — ma
tyli, kur burliokų vado
vybėje nėra. — prastai 
veikia: Utenoje turėjo 
dirbti 3 punktai — nė 
vienas neupradėjo, Užpa
lių valsčiuje iš 5-kių vei
kia tik vienas. Daugailių 
valsčiuje iš 4-rių — trys 
uždaryti, nusiskundžia 
“Tiesa”. ‘Marijampolės 
punkte, kur paskirta ve
dėja Baltušnikienė, dar
bas visai apleistas.
— Drg. Opolski’s, kaip 

pranešė Vilniaus radijas, 
išstatytas nuo Marijam
polės apygardos kandi
datu į Aukščiausiąją Ta
rybą Lietuvos reikalus 
atstovautu: 

— BarloVskaja Tatjana, 
Sčeblakov Aleksandras, 
Kazakova Efrono sija, 
Goriačiov Aleksiejus ir 
panašūs sudaro lietuviš
kosios Klaipėdos 176 rin
kiminės apygardos sąs
tatą. Galima iš to spręs
ti, kas dab.ar lietuvišku
mą Klaipėdoje ir apskri
tai Lietuvoje atstovauja.
— Nataša Stoliarova 

paskirta dirbti, kaipo 
gailestinga sesuo, lietu
viškoje Varėnoje. Tary
binė komunistų “Tiesa” 
tą paskyrimą iš Rusijos 
užgiria.

Pakėlė algas auta 
vajnNtąaas

Providence, R. I. — 
United Electric Geležin
kelių bendrovė pakėlė al
gas vairuotojams ir ki
tiems darbininkams. Da
bar jie gaus $1.55 į va
landą. ADF unija pasira
šė su bendrove sutartį 
pagal kurią šoferiai gaus 
2 centus į valandą dau
giau nuo sausio 1 d. iki 
birželio 30 d. ir 3 centus 
daugiau nuo liepos 1 d. 
iki birželio 30 d.

fasijts priešu hpe

Teheran, Iranas— Hus- 
sein Ala. buvęs Irano 
ambasadorius Jung. Val
stybėse. tapo Irano už
sienio ministerių.

Ala. fiziniai smulki fi
gūra. pagarsėjo 1946 m., 
kada jis išėjo prieš So
vietų Rusiją ir ją sulai
kė Jungtinių Tautų Sau
gumo taryboje. Jo kova, 
kuri privertė rusus iš
traukti savo kariuomenę 
iš Irano, jį iškėlė savo 
tautos didvyriu.

— Nenori įtaikinti savo 
paskutinių gražiųjų miš
kų Skapiškio ' valsčiaus 
gyventojai. Todėl dabar
tiniai Lietuvos okupan
tai ir jų bendradarbiai 
laiko to valsčiaus gyven
tojus miškų kirtime la
bai atsilikusiais, o kas 
blogiausia esą. kad ne
vykdo jau iškirstųjų iš
vežimo, — žinoma į gele
žinkelių stotis, iš kur ve
žami Rusijon.

— Prievarta suvaromi 
visi Lietuvos amatinin
kai į arteles (matininkų 
kolchozus). Ligi šiolei 
buvo varomi į arteles tik 
stambieji. Dabar varomi 
ir patys smulkiausieji 
amatininkai, atimant iš 
jų savo kruvinu rankų 
darbu įsigytus įrankius, 
kad negalėtų individua
liai dirbti, o tik vergiško
je artelėje. Tad neleidžia
ma, kad ir smulkiausiam 
siuvėjui ar batsiuviui in
dividualiai siūti ar batus 
taisyti. Pagaliau jis ir 
negali, nes iš jo atima 
įrankius valdžios artelė.

— Myk. Šleževičiaus 
brolis ir prof. Tadas Pet
kevičius, žinomas nepri
klausomos Lietuvos di
plomatas. Urale, pasako
ja grįžę vokiečių belais
viai. Jie teigia, kad ten, 
Čeljabinsko srityje. Ovil- 
dry priverčiamojo' darbo 
stovykloje yra daug lie
tuvių, kurių tarpe Myko
lo Šleževičiaus brolis ir 
prof. Tadas Petkevičius.

Kinijaje gyvenimas 
simAk

Hong Kong, Kinija —
Šiomis dienomis pabėgęs 

iš Hankowo žmogus pa
sakojo, kad komunistinė
je Kinijoje gyvenimas 
labai sunkus ir vargin
gas. Kiniečiai komunis
tai. Sovietų Rusijos val
dininkų įtakoje, įvedė 
griežtą kontrolę. Nacio
nalizavo visą pramonę ir 
prekybą. Daugiausia nu
kentėjo smulkieji preky
bininkai. Smulkios pra
monės įstaigos paliktos, 
bet jos turi didelių nuo
stolių. Valdžia neleidžia 
atleisti darbininkų per
tekliaus. Ūkininkai labai 
cnpatenkinti ir klausinė
ja vienas kito: “Kada 
grįš sena tvarka?”

liauc lanoa

Acton, Mass. — Dide
lis elnias, atbėgęs į patį 
miestelio centrą, šoko 
ant važiuojančio automo
bilio. išmušė priekinį sti
klą ir sužeidė mergaitę. 
Po to elnias laito negy
vas.

Keisti ir nesuprantami 
kartais esti Apvaizdos 
planai. Prieš 10 metų 
klaikiu vergijos miegu 
užmigo Lietuva. Tarsi 
gaivinančios Bal t i j o s 
bangos būtų išsekę, tuo 
tarpu lygiai prieš 10 me
tų tautinės bangas pra
dėjo švelniai virpėti A- 
merikos vakaruos, Kali
fornijoj.

Čia prieš 10 metų tik 
menkas būrelis lietuvių 
vos keletas,tesvajojo apie 
kokias nors organizaci
nes formas, čia nebuvo 
nei vieno lietuvio kuni
go... Čia tik šiek tiek ju
dėjo, bubėsi paraudę, su
klydę tautos vaikai.

Dabar Pacifiko pama
rys — tarsi antroji Pa
langa. Čia jau mūsų 
tūkstančiai. Čia skamba 
lietuviška daina ir gies
mė, čia kas šventa diena 
girdisi lietuviškai Dievo 
žodis. Šių metų vasario 
16 minėjimui (H. 18.)
jau vadovavo pats buv. 
Lietuvos Kariuomenės 
Vadas. Kaip Kretingoj, 
kaip Palangoj jauteis to
mis dienomis. Virš ketu
rių šimtų dolerių per ke
lias minutes sudėta ver
gijos pančiams Tėvynėje 
susprogdinti.

Per šv. Kazimierą Los

HMU| LAIKRAŠTI PERSUOS
Pareinu anądien iš dar

bovietės, — ant stalo be
gulįs laiškas. Atplėšiu — 
“Laiškai Lietuvi a m s”. 
Vadinas, net ne vieno čia 
esama laiško, o keli laiš
kai. Bet kas gi čia per 
pokštas? Aha, tai Jėzui
tų išmistas. Nerimsta jie 
ten savo naujai įkurtame 
“Marijos prie kelio” na
melyje. Talkininkauja jie 
mūsų jaunimo organiza
cijoms (T. J. Borevičius
— ateitinin k a m s, T. J. 
Vaišnys — skautams), 
kiekvieną ketvirtadienį 
klausomės jų paruoštos 
religinės radijo valandė
lės, o čia, va, jau ir raštu
— spauda eina į lietuvių 
visuomenę.

Tiesa, nieko naujo ne
pradeda. Sakosi tik perė
mę ir reformavę T. Bru- 
žiko. S. J. Vokietijoje 
leistus “Misionier i a u s 
Laiškus”. Bet ylos maiše 
nepaslėpsi. Kai ką jau 
galima suprasti iš šių 
laikraštėlio įžangos žo
džių: “Ar šis laikraštėlis 
pasiliks ir toliau toks 
kuklus savo forma ir dy
džiu, priklausys nuo jū
sų. Tikimės, kad neužil
go jis galės padvigubėti 
ir įsivilkti į gražius vir
šelius. O gal būt turės vi
siškai sustoti, viskas pri
klausys nuo skaitytojų, 
bendradarbių, rėmėjų”... 
Vadinas, visą sėkmės at
sakomybę gudriai suver
čia ant skaitytojų, ben
dradarbių rėmėjų: “Jei 
nesiseks — ne mūsų kal
tė!...” Pamatysime, ar 
pavyks jiems mus “ap
statyti”? Bet iš Jėzuitu 
galima daug ko tikėtis, 
uolumo bei drąsos jiems 
nestinga. Be to, dabar jie 
turi gerai paruoštų dar
bininkų būrį, savųjų tar
pe.

Pirmam “Laiškų Lietu
viams” numery T. Bore
vičius “Titaniko” baisiu 
žlugimu primena laikų 
rimtumą, gresiančią ir 
mums katastrofą. “Tita

Angelėse (III.5.) pats 
vyskupas sakė žodį, pats 
laimino Švenčiausiuoju 
lietuvius. Ir bankietas ir 
koncertas nustebino mi
nias, bet mane tai nuste
bino tautiečių šventas 
ryžtas: kuo greičiau pa
statyti Šv. Kazimiero 
bažnyčią, kaip paminklą, 
kaip atminimą, kad lie
tuvių čia būta, nes jau 
netoli esą tie laikai, kai 
reiks daugeliui grįžti at
galios, namon. Per tuos 
atlaidus naujai bažnyčiai 
statyti suaukota net pen
ki tūkstančiai dolerių. 
Pamaldas laikė vien lie
tuviai kunigai, ir jų buvo 
šeši, visi tremtiniai.

Taigi, tikras tautinis 
kartu ir religinis potvi- 
nis prasidėjo Pacifiko 
pamariuos.

Dideliu keletos entu
ziastų (p. Skirius, red. 
Vytėnas) pasiaukojimu 
pradėta leisti iliustruo
tas magazinas “Lietuvių 
Dienos”. Jis kol kas tėra 
vienintelis šios rūšies 
laikraštis pasaulyj. Mat, 
kalifomiečiai ne tik vien 
gamtos grožybėmis bet 
ir savo darbais nori ki
tiems imponuoti, kad 
bendrom pastangom pri
keltumėm klaikiai mie
gančią savo Tėvynę.

niko laivo keleiviams 
daugiausiai vilties sutei
kė anoji didinga giesmė 
bei mintis: arčiau prie 
Tavęs, mano Dieve. Pa
galvokime nuoširdžiai, 
niekam nepastebint, ar 
tik ne geriausiai ir dau
giausiai padės mūsų gy
venimo laimei, mūsų šei
mos vienybei ir tautų 
taikai artėjimas prie 
Dievo? Ir šie laiškai 
stengsis Tau padėti, ma
lonus skaitytojau, šiame 
visų svarbiausiame žy
gyje — artėti prie Dievo, 
mūsų tikrosios laimės”. 
Kitas kaž koks “Kunigas 
Jonas” laiške Kaziui pa
liečia šeimų irimo prie
žastis bei šaltinius. T. J. 
Vaišnys įdomiai nagrinė
ja abiejų lyčių jaunuolių 
brendimo reiš kinius, 
amerikonas “Sponsorius 
Džanas” nuoširdžiai ra
šo “dypukui” — atsi
kviestam tremtiniui apie 
savo ir jo Tėvynės meilę. 
Mintys Vasario 16-tai 
Šventieji Lietuvoje ir 
kelios žinelės. Skoningai 
paruoštos vinjetės dail. 
Vijeikio. Antras numeris 
būsiąs jau dvigubai sto
resnis.

Kodėl Tėvai Jėzuitai 
šiuos “Laiškus Lietu
viams” pradėjo leisti, 
kaip ir ko jie jais nori 
siekti, artimiausia proga 
pasistengsiu sužinoti iš 
paties redaktoriaus. T. J. 
Vaišnio. S. J., aplankęs 
“Marijos prie kelio” na
mus — “Laiškų Lietu
viams” Redakciją ir Ad
ministraciją, 8101 Cham- 
plain Avė., Chicago 19, 
Illinois. P. Alvydas.

Nori ryBy sh JAV
Caaberra, Australija— 

Percy C. Spender. užsie
nio reikalų ministeris, 
pranešė parlam e n t u i, 
kad valdžia nori užmegs- 
ti su Jung. Valstybėmis 
ryšius, kokius ji turi su 
Anglija ir kitomis anglų 
kolonijomis.
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Stalinui nebe lengva apsispręsti
Laimėję Azijoj, Sovietai kreipia akį į Europą ir 

čia, žinoma, pirmiausiai susidurs su Berlyno, o pas
kui su Vakarų Vokietijos klausimu, kurį mėgins 
spręsti “šaltojo karo” priemonėmis. Numatoma tokia 
galimybė: gegužės pirmąją dieną Rytų Vokietijos 
komunistai “gaivalingu puolimu,” bandys išstumti 
iš Berlyno sąjungininkų įgulas. Tas gali būt lengvai 
padaryta, nes tos įgulos negausios, o puolikų atsiras 
ištisi legijonai. Bet kas bus toliau? Kadangi sąjungi
ninkų įgulos gražumu nepasiduos, tai įvyks kauty
nės, kurios gali būt naujo karo pradžia. Sovietų stra
tegai būtų akli, jei tokios galimybės nenumatytų. 
Jei raudonieji generolai to nesupranta, tai vyriausias 
vadas Stalinas jiems atidarys akis. Be jo žinios ir 
įsakymo Sovietai karo nepradės. Tad spėliojimai apie 
ryžtingus pirmosios gegužės įvykius gali būt netiks
lūs. Maskva, bent šiuo momentu, vargu karui pilnai 
yra pasiruošus. Medžiaginiu atžvilgiu — kariuome
nės skaičiumi ir ginklų gausumu — ji gali pulti bet 
ką ir bet kada, tačiau yra iš kitų būtinų veiksnių ka
rui laipiėti, būtent, vidaus frontas ir dvasinė gyven
tojų nuotaika.

Rusas savo tėvynę gina ryžtingai. Tai įrodo du 
“tėvyniški karai”: 1812 ir 1941-45 m. Gi karas su ja
ponais 1904-05 m. už Mandžuriją buvo tautoje labai 
nepopuliarus ir pralaimėtas. Šiuo momentu Rusija 
yra pagrobusi daug svetimų žemių ir jokiu būdu ne
pajėgia jų ne tik asimiliuoti, absorbuoti bei tautiniai 
suvirškinti, — ji negali nė momentui jų nuraminti, 
nes kiekviename žingsny turi vartoti kruviną terorą. 
Karo ar kokio sukrėtimo metu toks milžiniškas žmo
nių skaičius, virš 150 milijonų kerštu degančių prie
šų — juk tai baisus pavojus. Tas perdaug išpūstas Ki
nijos “pavergimas” tai ne koks pliusas, tik labai ne
aiškus, dar neapskaičiuoto dydžio minusas. Kinija 
juk tai milžinas (4,480,992 ketvirtainių mylių ir 
457,000,000 gyventojų), turįs žmonių du kartu dau
giau kaip Rusija. Kaip jį suvaldyti, ar bent ant pa- 
vadžios vedžioti? Tarnas dusyk stambesnis už poną 
ir tiek pat, o gal ir daugiau gudrumo ir suktumo tu
rįs ir kur kas alkanesnis. Kaip juodu kits kitą, išmai
tins? Ir kuris prieš kurį nusilenks? Ar tik neteks 
Stalinui prieš Mao tūpčioti. Tai nebe Tito.

Su Vokietija taip pat painus klausimas. Dalinai 
prievarta, dalinai patraukliais pažadais Maskva su
organizavo savo okupuotoj zonoj apie pusę milijono 
vokiečių policijos ar milicijos. Į karines organizaci
jas vokiečiai noriai jungiasi, nes žino, karo pratybos 
jiems vėliau “susigadys”. Jie taip pat žino, kad bol
ševikai juos statys prieš vakariečius, bet jie turi sa
vo planą. Vokiečių “bolševikams” nebe naujiena, kad 
amerikiečių ,anglų ir prancūzų zonoje taip pat ne
snaudžiamą. Ir ten organizuojama vokiečių “polici
ja”, ar kuriuo kitu vardu karinė jėga prieš bolševi
kus gintis. Tad abiem vokiečių armijom teks viena

DARBININKAS
Stasys Yla

Aklasis regi
jo nelaimė būtų pati di
džiausia. Ir jei mes, re
gintieji, galėtume matyti 
žydrinėje Dievo akis, ak
lasis turėtų mums pavy
dėti šitos didžiausios lai
mės pasaulyje. Bet kai 
mes, matydami, netiki
me, o jis nematydamas 
tiki — mūsų regėjimas 
nublunka prieš jo nere
gystę. Mums tenka raus
ti ir nutilti' kai jis pra
veria skundo lŪDas: 
Ar ir jūs neregėjot žydrynės,

kad suklupot prieš žemės sta
bus!

Prieš vaivorykštės šventę 
nepuolat, 

nesimeldžiate žiedui baltam— 
Prieš stabus, nepažįstami bro

liai,
pasiklydot pasauly šviesiam... 

(B. Brazdžionis)

Ir taip būna, kad regin- 
tysis turi žinojimą, o ak
lasis — tikėjimą. Regin- 
tysis mato, kas po jo ko
jom, ir nepajėgia savo 
akių pakelti aukščiau. 
Jis turi patirti; apskai
čiuoja tolius, apibrėžia 
formas, pasirenka kelius 
ir vietas; jis gali lentkty- 
niuoti su kitais, gali pa
naudoti kitų išradimus. 
Jis tariasi viską galįs, ir 
jis pasitiki savimi, savo 
sprendimu, savo protu ir 
savo pojūčiais. Jam ne
reikia kitų pagalbos, ne
reikia nei tos žydrynės, 
nei tų Karaliaus akių... 
Jis tariasi esąs sveikas 
ir laimingas, laiminges
nis už neregį. Kokia iro
nija! Nelaimingesnio už 
jį nėra, nes jis neregi 
savo neregystės.

Tuo tarpu aklasis jau
čia ir išgyvena. Savo ty
loje jis girdi daugiau, 
nei regintysis. Savo lėta
me žingsnyje jis nepasi
meta. Nei toliai, nei for
mos, nei spalvų mirgesys 
neblaško jo dėmesio. Jis 
nepažįsta jokio veido, ne
mato jokių akių; bet jis 
jaučia, kad turi būt Vei
das ir Akys ■— begaliniai 
šviesios ir mylinčios. Jis 
tiki, nes viskuo jis turi 
tikėti, ką jam sako kiti, 
regintieji. Bet jis tiki 
daugiau, negu jie pajė
gia jam pasakyti. Tikė
jimas jam atstoja žinoji
mą, tikėjimas jam teikia 
kitą regėjimą, didesnį ir 
pilnesnį.

Kai šviesiaregis Moky
tojas vaizdavo moki
niams savo kančią, šie

DUVO šventiškos nuo- 
taikos mieste. Vėlia

vos plazdėjo namų balko
nuose, aikščių stiebuose. 
Minios žmonių, išsipuo
šusių ir besišypsančių, 
plaukė gatvėmis, važiavo 
autobusais, tramvajais.

Tuo metu gatve praėjo 
vienas vyras, vedamas 
jaunos moters — nežinia, 
sesers, sužadėtinės ar 
žmonos. Jo veidas buvo 
retai pražus, o amžiaus 
jis galėjo turėti nedau
giau 20 metų. Iš unifor
mos buvo galima spėti, 
kad jis buvęs karys. Iš 
juodų akinių ir visos lai
kysenos matėsi, kad jis 
aklasis.

Pamažu jis praėjo gat
vę, sustojo ties tramva
jum ir atsargiai į jį įliDO.

Keleivių veidais perbė
go tarsi juodas šešėlis. 
Klegesys dingo, juokas 
sustingo lūpose. Vyrai 
stojasi užleisti jam vie
tos, kariai atidavė jam 
pagarbą, moterų akyse 
pasirodė ašaros.

Tai buvo Romoje 1938 
metais, kada Hitleris 
lankė Musolinį. Romėnai 
vyko pamatyti aukštojo 
svečio, ėjo pasotinti sa
vo akių naujais įspū
džiais. Ko keliavo šis 
jaunas nelaimingas ak
lys, Musolinio pasiųstas 
į ispanų pilietinį karą ir 
ten netekęs savo akių? 
Ko jis vyko — išgirsti 
minios šūkavimų ar pri
minti valstybių vadams, 
kur ių reginčios akys 
veda?

☆ «
Neregio nelaimė neap

rašoma. Kai mūsų akys 
nardo šviesų erdvėj lyg 
baltas debesėlis, kai jos 
mato spalvų spalvas že

mėje ir žiburių žiburius 
danguje, tai aklasis iš
gyvena amžiną naktį.
O naktie, o stebuklų pasauli, 
per tave, per tave aš einu, 
per tave aš nešu juodą saulę, 
ją iškėlęs iš skausmo dienų...

(B. Brazdžionis)

Kiekvieną kartą, kai 
susitinkame akląjį, 
mums baugu praverti 
burną. Lyg žadą užima 
tos užstingusios akys, 
kurios nemato ir niekad 
nematys saulės, žydinčių 
pievų, spalvomis žai
džiančių horizontų, ne
matys puošnių dailinin
ko darbų.. Jis nematys 
net savo žmonos, savo 
kūdikių šypsančio veido. 
Mums baugu pasakoti ką 
nors iš tų vaizdų, tų 
įspūdžių. Baugu, kad ne- 
sukeltume jame didesnio 
skausmo, ilgesio, gal net 
pavydo.

Kai matau akląjį man 
vis prisimena Čiurlionio 
dviejų karalių paveiks
las. Tamsią naktį susiti
kę, jiedu stebi vieną per
lą, kurio atošvaitoj iš
auga visas šviesų pasau
lis. Jų abiejų akys susi
tinka vienoj žydrynėj — 
Karaliaus Dievo akys ir 
karaliaus žmogaus akys!

Kai šį paveikslą prisi
menu, man rodos aklasis 
yra nuvainikuotas žemės 
karalius. Jis nemato, jis 
negali matyti to, ką dan
gaus Karalius jam davė. 
Jis nesutinka Jo akių žy
drynėj... Jis turėtų neti
kėti Tuo, kuriuo tiki re- 
gintysis.

Nežinau, ką pasakytų 
pats aklasis. Jei nebūtų 
aklumo, baisesenio už fi
zinį, jis turėtų tylėti. Jei 
jis nematytų ir netikėtų,

su kita kautis. Ir vieni ir kiti vokiečiai eis kur siun
čiami, tačiau kaip jie kariaus ir ar iš viso kariaus, 
tai kitas klausimas. Pirmiausiai jie apsispręs, kuris 
jų tikras priešas: europiečiai bei amerikiečiai, ar pu
siau azijatai bolševikai. Čia ilgai galvoti netenka. 
Vokiečiai gerai susipažino su vienais ir kitais karo 
ir taikos metu. Karo metu visi mažiau ar daugiau 
žiaurūs: toks jau laikas. Bet taikos metu negali būt 
palyginimo: vokiečiams, kaip ir visiems kitiems, 
bolševizmas nepriimtinas. Stalinas negali viso to ne
žinoti ir nelengva jam apsispręsti kas darytina. Pro
paganda jau atšipo ir nusidėvėjo, nes visi žino, kad 
anapus geležinės uždangos nebe rojus, bet baisus te
roras. K.

jos nematė. Mokytojas 
buvo pakeliui į Golgotą 
ir sujaudintu balsu kal
bėjo:
— Žmogaus Sūnus bus 

atiduotas pagonims, iš jo 
tyčiosis, bus plaktas ir 
apspiaudytas; nuplakę 
jie užmuš jį...

Bet mokiniai “nieko iš 
to nesuprato”. Jie žiūrė
jo ir nieko nematė iš tos 
baisios vizijos, kurią pie
šė Mokytojas. Ir reikėjo, 
kad šiame kelyje sutiktų 
juos aklasis. Pajutęs 
Šviesos srovę; praslen
kančią pro jį, aklasis pa
žino tikrąjį šaltinį. Jis 
ėmė šaukti:
— Viešnatie, padaryk, 

kad regėčiau! Kad regė
čiau...

“Ėjusieji priešaky drau
dė jį, kad tylėtu, bet jis 
dar labiau šaukė”.

Aklasis turėjo dvasinį 
regėjimą. Jis matė, kaip 
praeina jo Dievas, kaip 
virpa Jo lūpos, rodos, 
dabar kančios veriamos... 
Jei jis nūnai atgautų 
akis, o, koks, jis būtų 
laimingas! Matytų tas 
rankas, kurios išsities 
ant kryžiaus, tas atpir
kimą nešančias rankas! 
Jis regėtų Jo veidą...
— Regėk, tavo tikėji

mas išgelbėjo tave! —iš
girsta jis, ir jo akys at
siveria.

Jis Dievą jautė, Jį ti
kėjo ir nūn betrūko tik 
Jį regėti. Fizinis regėji
mas padarė jį dar laimin
gesnį, gal būt, laimin
giausią iš visų žmonių. 
Jo regėjimas dabar pil
nas ir tobulas.

Gal būt reikia pasida
ryti akluoju, kad paskui, 
atgavęs akis, nepraras
tum savo tikėjimo. Gal 
reikia išgyventi baisią 
naktį, kad pajustum di
džią šviesos palaimą. Gal 
būt! Kas kartą išgyveno 
mirties grėsmę, tas mo
ka džiaugtis tikru, neiš
kreiptu gyvenimu. Kas 
kartą matė badą, tas su
pranta kitą alkstantį. 
Kas tėvynės neteko, tas 
mato kiekvieno benamio 
vargą. Kiti šito nesupras 
ir nematys, nes jie nere
giai. Jie jaučiasi laimin
gi, bet buvęs aklasis 
jiems nepavydi šios lai
mės. Jis mato, girdi ir 
jaučia pilniau ir tobu
liau.

Regintysis ir aklasis — 
tai du pasauliai, kaip 
tamsa ir šviesa. Jų nieks 
neišlygins, nebent gydan
čioji Kristaus galia.

“ŠTAI ŽMOGUS”
Gavėnios knygutė

Gavėnioje yra patogiausiai 
laikas susitelkti ir apmąstyti 
mūsų Išganytojo Jėzaus Kris
taus Kruvinąją Kančią. Kad 
palengvinus apmąstymus da
ryti, “Darbininkas" turi ižiei- 
dęs Gavėnios knygutę —ŠTAI 
ŽMOGUS, kurioje yra 40 
Kristaus Kančios apmąstymų, 
tai yra kiekvienai dienai. Ga
le šios knygutės yra ir “šven
toji Valanda**, kurioje mąsto
ma apie V. J'zaus maldą ir 
Jo Širdies Kančią Alyvų dar
že. ši knyga yra maldaknygės 
formato. Gali ją parankiai 
skaityti vykdamas į darbą ar 
iš darbo. Knyga 186 pusL 
Kaina $2.00. .

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS,

366 W. Rrondvay, So. Boston 27, Maas.

DARBININKO Administracijai:
Šiuomi siunčiu $2.00 ir prašau prisiųsti Gavėnios knygutę:

Vardas —____________________ ___________ _________

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

Balys Rimgailaitis

Netikėtas svečias
— Reumatas ir dusulys mane vargina 

jau kokie dešimti metai. Rankos kartais su
tinsta, va, kaip ir dabar, o kojas visą laiką 
turiu kaip dramblio. Daktarai inkstus rado 
netvarkoje. Matomai, tą ligą atsivežiau iš 
Kretingos cypės.

— Kaip ten buvai patekęs, kaimynėli, — 
paklausė nustebusi žmona.

— Ugi kaip! Kvaili buvome. Mauša mus, 
visą būrį, penkis vyrus ir tris merginas, 
kaip atvežė į Kretingą  ̂ir paleido turgaus 
dieną. Sako, kad “oboščikams” į akis nekris- 
tumėte, dabar pasiskirstę pavaikščiokite po 
turgavietę tarp vežimų. Vėliau, girdi, ir bū
ryje pamatę, manys, kad bernai ir mergos 
iš turgaus grįžtate. Bet kur tau. Žandarų 
šunes tuojau užuodė. Ir pristojo prie manęs 
šnekinti žemaitiškai toks piščiukas su ru
dais ūseliais,, fermos ruselis. Suprato mane 
aukštaitį esant. Kretingiškių visiškai kito
kia šnekta kaip vyžuoniškių. Nu, tuojau ir 
raudonsiūliai. Kaip tu beišsisuksi. Buvau 
įsidėjęs kelių kaimų pavadinimus. Bet kaip 
ėmė klausinėti mano tariamų šeimininkų ir 
kaimynų Vardais pavardėmis — taip ir su
klupau. “Sadis, papai ptička” — suriko ured- 
nikas. Paskui visą savaitę laikė uždarę. Mu
šė kaip šunį, ir valgyti nedavė.

— Bet kaip ir ištrūkai Tamsta, — vėl ro

dė savo smalsumą žmona.
— Labai paprastai. Už mano paties pini

gus Mauša išpirko. Nujautė, latras, mane 
truputį daugiau auksinukų turint, negu bu
vo reikalinga kelionei. Kamajų klebonijos 
tvartai buvo kaip ir mano vieno priežiūroje 
pastatyti. Per vienus paskutinius metus bu
vau į kojinę įgrūdęs per 80 rublių. Tadas Va- 
laukis mane pasiėmė 15 metų vaikėzą, ir per 
penkerius metus jau buvo išmokęs į dešinę 
savo ranką. O! Kad ne kantungas, po metų 
dviejų trijų aš būčiau galėjęs bet kur va
žiuoti ir savo pinigais. Sueidavom į veseli- 
jas, į patalkes, vibres. Iš tėvo buvau pavel
dėjęs balsą. Pusėtinai pamaigydavau ir ar
moniką. Visas Vienažinskio dainas mokėjau 
mintinai.Man nereikėjo nekviestam į susiėji
mus pasalomis šliaužti. Už pagrojimą ir ge
rokai paskutiniuoju laiku parsinešdavau.

— Turėjau ir merginą apsirinkęs. Vienas 
nuo antro sekmadieniais neatstodavome. At
sisveikindamas ant Popšiakalnio tą sekma
dienį, — nu tą, kaip jau viskai turėjau iš
vykti, — Ruzytei kai užtraukiau prie ar
monikos pirmąjį posmelį: “Sudiev kvietkeli, 
tu brangiausias...”, taip ir užsikukčiojo 
vargšelė ant mano peties. Ir aš nebegalėjau 
toliau išsižioti. Žadėjau jai šipkortę atsiųsti. 
Bet nebeišėjo, šeštų metų rudenį ta cypės 
istorija mane sutrukdė. Persirgau inkstų už
degimą. Išvažiavau tik septintųjų metų pa
vasarį. Paskui užėjo sunkesni laikai. O ketu
rioliktais metais prasidėjo karas. Aš tuojau 

ir vedžiau savo Juzikę.
— Šiandien, jei visus pirštus tebeturė

čiau, labai man pritiktų tą dainelę toliau 
traukti: “Sudiev ir laime man biednam...”

— Kokia čia tamstos biednysta, — pro
testuodami įsiterpėme į įdomų pasakojimą.

— Juk savo namelius tebeturi. Vaikai po 
kojom nebesimaišo. Pavalgymui juk užtenka 
iš televizijos.

— Tai, tebeturiu..., užtenka..., nebesimai
šo. Bet nesakykite. Tamstos atjaučiate ma
ne, kaip aš vienas jaučiuos su savo sudužu
siomis viltimis. Aš gerčiau, pasigerčiau, Vy
žuoną išgerčiau, ir pa tėvą nueičiau, jei tik 
Dievo rūstybės nebijočiau. O, aš pasidariau 
kaip vaikas!

— Mano sūnūs užaugo visi trys dailūs. 
Vyresnysis, Antanas, šioms Kalėdoms dvy
nukus pasigavo. Jo moteris iš Hanoverio. 
Čia pat mūsų mieste savo namus turi ir ke
pyklą. Į pajūrį vasarą važinėja savo auto
mobiliu. Kas jiems vaikų auklę laiko. Per 
atvelykį nuėjau savo anūkų pažiūrėti. Nugi 
gražūs žiurkučiai. Bet grįžau, kaip beržas 
pakristas, svyruodamas. Tik ne dėl vaišių. 
Marti Antaną šnekina .vokiškai. Antanas 
laužo liežuvį. Aš užkalbinau leituviskai, jie 
man atsakinėja angliškai. Vienoj šeimoj 
toks Babelio bokštas. Neduok tu Dieve!

— iKekviena kalba, dėduli gera mokėti. 
Tik, žinoma, šeimoje vien dėl vaikų negerai. 
Vaikams visados pirmoje eilėje priklauso tė
vų kalba.

— Bet ką čia aš kalbu, šalta. Gūdu man 
likusiam toliau nuo vaikų.

Ir dėdė atsistojo išeiti.
— Dėkui už netikėtą paguodą, dėkui už 

vaišes prie šeimos stalo. Ir mano anūkai taip 
manęs nepasitiko. Ar bebus kas juos išmo
kytų taip, kaip šit Tamstos mane, bent savo 
tėvą priimti, kai jis atsistos į mano šių die
nų šliures.

— Dėkui tamstai, dėde. Visi po truputį 
esame turėję vargų ir bėdų: tik vieni vieno
kių, kiti kitokių. Prašom mūsų neužmiršti. 
Dabar vis galite užsukti šventadieniais.

Atsisveikinti atsirado ir senelė. Ji buvo 
pasidėjusi priejuostę. Vilkėjo išeiginį sijoną. 
Buvo susitampiusi. Ant pečių buvo nuleista 
skarelė, senoviška, šilkinė. Veidas švietė 
nuostabiu jaunumu.

— Mama, gal paeitumei ligi kepyklos. 
Pamiršau rytojaus pusryčiams duoną atsi
imti. Dar ne vėlu. Kepykla atidara ligi de
šimtos.

— Labai gerai. Prašau su manim. Aš pa
vėžėsiu, kad ir ne kokį žirgą teturiu.

Senelė pusiau šelmiškai dėbtelėjo į Do
bilą ir tarė:

— Seniau mes nebuvome pratę tokiais 
žirgais važinėti. Pėsti vaikščiojome. Be galo 
trumpos dabar turi būti palydos, ne tokios 
kaip per Sekmines Kamajuose... Bet dabar, 
mielai. Dėkui dėde Juozapai. Mane prašau 
vadinti teta Rozalija.

Galas
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APIE LIGONIŲ ŠELPIMĄ... dinese, perduodami patikrinti 
vokiečių veterinarijos gydyto-

BALF — Amerikos lietuvių 
spaudoje ir laiškais iš Vokie
tijos pranešama, kad paskuti
niu laiku atskirti asmenys, or
ganizacijos ir pasilikusių Vo
kietijoje . tremtinių prietelių 
grupės čia Amerikoje, suma
nė betarpiai šelpti Vokietijos 
sanatorijose esančius lietuvių 
ligonius. Tai labai gražus, 
naudingas ir gailestingas dar
bas, bet jis apima tik mažą 
dalelę tų, kuriems pagalba 
reikalinga. Pav., paskutiniu 
laiku tokios grupelės, tary
tum susitarusios, pradėjo 
siųsti maisto ir kitų daiktų 
siuntinėlius Gautingo sanato
rijoje esantiems lietuviams li
goniams. Tokių siuntinėlių jie 
gavo iš Clevelando, Chicago, 
Rochesterio ir kitų vietų. Va
dinasi, 54 lietuviai ligoniai to
je sanatorijoje buvo kuriam 
laikui puikiai aprūpinti, o tuo 
tarpu lietuviai ligoniai Am- 
bergo, Heilbronno, Schenber- 
go, Wislocho, Rottenmunster 
ir kitose ligoninėse, neskai
tant tų, kurie gydosi namie ar 
stovyklose iš tų siuntinių nie
ko negavo. Kuo jie blogesni?

lais, ir, reikalui esant, sutei
kia ir kitokią pagalbą.

Apskritai, ten kur BALF’ui 
daiktas kainuoja vienas dole
ris, privačiam asmeniui ar or
ganizacijai kainuoja apie tris 
dolerius.

Centralizuodami savo darbą 
šalpos srityje, žymiai daugiau 
nuveiksime, daug daugiau 
žmonių pasieksime ir daug 
daugiau jų aprūpinsime mais
tu, vaistais ir kitais reikalin
gais daiktais.
TUO REIKALU KOMEN
TARAI 16 VOKIETIJOS

Visi siuntiniai siunčiami at
skiriems asmenims ar gru
pėms perimami vokiečių mui
tinės kontrolės. Pakietai be 
maisto produktų, patikrinus 
tuojau perduodami jų gavė
jams, bet maisto siuntiniai su 
riebalais, mėsa, nors ir skar-

jams. Tuo tarpu BALF čia 
Vokietijoje ir aplamai Euro
poje yra pripažinta karitąty- 
vine organizacija, kuri nau
dojasi visomis * lengvatomis, 
teisėmis ir privilegijomis, 
įskaitant ir vokiečių muitinės 
formalumus, nes vokiečiai ži
no, kad oficiali Amerikos šal
pos organizacija siunčia tik 
jai leistinu būdp ir leistinas 
bei patikrintas gerybes.

Kai kurie maisto produktai 
Europoje dabar pigesni negu 
Amerikoje, todėl jų neapsi
moka siųsti (BALF’as tais 
reikalais nuolat informuoja
mas).

Centralizuotas gerybių siun
timai ir gavimas leidžia kon
troliuoti tikslingą jų paskirs
tymą, o organizuotu būdu 
skirstant, stengiamasi išlaiky
ti lygybės principas.

AUKOJO LIETUVAI
LAISVINTI

Vasario 16 minint buvo 
rinkta nemaža aukų paremti
kovai dėl Lietuvos nepriklau
somybės.

KEW HAVEN, CONN.

lietuviu mus institutas

8M-

LRKSA PRAEITAIS METAIS UŽRAŠĖ 
APDRAUDOS MILIJONO DOLERIŲ 

SUMAI

Minint Lietuvos nepriklau
somybės sukaktį vasario 19 
d., aukojo:

Jonas Zakarauskas, kuris 
visuomet savo gausiomis au
komis remia tėvynės reikalus 
aukavo $25.00. Prof. Vadovas 
Biržiška principalis šio vaka
ro kalbėtojas $10.00. Kun. Al
bertas Zanavičius $10.00. Po 
$5.00 — Kun. A. E. Gradec- 
kas, J. Lukša, J. Dičkienė, M. 
Vokietaitis. Po $2.00—J. Kun
cevičius, J. Petrulis, M. Bene- 
vičienė, J. Kazickas, K. Valič- 
kienė, O. Norkūnaitė, M. Jo- 
kubaitė. Po $1.00 — J. Tamu
lis, J. Matulaitis, J. Pažemec- 
kas, V. Vilnis, J. Janui, V. 
Kripaitis, J. Čeponis, J. Kal
tis, M. Benevičius, A. Vaškie
nė, Ą. Kazlauskas, J. Montvi
las, S. Zaremskis,
kaitis, K. Kronkaitienė, 
Rumskas, 
Norkūnas, 
Jąnush, A .Savage,
sakus, A. čičirkienė, p. Čičir- 
ka, A. Įtimavičienė, J. Žilins
kas, M- Lukasevičieąė, K. 
Juškevičienė, P. Anton, S. 
Cvirka, W. Zatųlskis, V.
ketaitis, A. Voketaitią, _ H.
Adušiūnas, J. Gruodis, 
Maskevičiūtė, J. Karkas, J. 
Solis, Makauskienė, B. L Gvil- 
dis, M. Valinčius, J. Pikelis, 
Solis B. M. Raminauskienė, 
J. Adušiūnienė, 
P. Šidlauskas, 
U. Parėdus, J.
Ramanauskas,
Rasimas, M. Letskus, K. Ra
manauskas, P. Gvildienė, J. 
Aleksa, Balčius J., Aputis J., 
J. Pavilionis, J. Lukoševičius. 
Viso su smulkiais surinkta— 
$149.55.

Visiems taria yna nuoširdžiai 
ačiū. M.

WILKE8 - BARRE, PA

Jeigu ligonių šelpimas būtų 
centralizuotas daug daugiau 
ligonių būtų gavę maisto. Štai 
kodėl:

1. Už didelę pinigų sumą 
perkant maistą eksportui, 
gaunama žymiai pigiau.

2. Persiuntimas žymiai kai
nuoja pigiau, nes BALF’as, 
kaip valdžios įregistruota šal
pos įstaiga, naudojasi tai vei
klai teikiamomis privilegijo
mis, kurių viena yra iš Eco- 
nomic Cooperation Adminis- 
tration gauti pinigus išleistus 
už jūrių transportaciją, o Vo
kietijoje transportacijos išlai
das apmoka IRO.

3. BALF’as kvalifikuotus 
gauti iš Amerikos perteklių 
tam tikrus kiekius maisto 
produktų, apmokant tik pri
statymo į uostus išlaidas ir 
įpakavimą.

4. BALF jau'turi savo ad- 
ministratyvinį aparatą, kuris 
ne tik čia Amerikoje, bet Vo
kietijoje ir kitur palaiko arti
mus santykius su įvairiomis 
organizacijomis, iš kurių gau
na ne tik patarimus ir infor-

Vykdomosios Tarybos susi
rinkime buvo išklausyta išsa
mių pranešimų, kurie kelia 
džiaugsmo ir pasididžiavimo. 
Organizacija eina pažangos 
ir naujų laimėjimų keliu. Pra
eitais metais narių skaičius 
tiek paaugo, kad jau prašoko 
ligi dešimties tūkstančių. Per
nai prirašyta apdraudos virš 
milijono dolerių sumai. Paau
go ir sustiprėjo turtu. Vykdo
mosios Tarybos nariai, visi 
be išimties, pranešė iš įvairių 
apylinkių narių pasitenkinimą 
dividendais, kurie buvo išmo
kėti praėjusiais metais. Suva
žiavime džiaugiamasi lietuvių 
tremtinių ir bendrai jaunimo 
stojimu į mūsų organizaciją.

Pereitą savaitę iždo globėjai 
— Jurgis K. Venslovas ir 
Vincas Abromaitis, taipgi 
kontrolės komisija: Leokadi
ja Žemaitytė, Pranas Katilius 
ir Vincas Grieštaraitis padarė 
Susivienijimo centre finansi
nių reikalų reviziją, o vasario 
28 Susivienijimo centro patal
pose prasidėjo metinis Vyk
domosios Tarybos susirinki-

Susirinkime dalyvauja visi 
Vykdomosios Tarybos nariai, 
būtent: dvasios vadas kun. 
Jonas F. Baltose vičius; prezi
dentas — Leonardas Šimutis; 
vice prezidentas — adv. Jo
nas J. Grigalius; sekretorius 
— Vincas T. Kvetkas; iždinin
kas— Petras J. Karašauskas; 
iždo globėjai — Jurgis K. 
Venslovas ir Vincas Abromai
tis.

Vykdomoji Taryba yra dė
kinga generaliniams organiza
toriams, kurie pereitais me
tais šauniai pasidarbavft pri
rašant naujus narius; dėkin
ga paskirų kuopų organizato
riams ir veikėjams, kurie savo 
kuopas padidino naujais na
riais ir teikė nuoširdžią koo
peraciją generaliniams orga
nizatoriams dirbusiems jų ko
lonijose. Vykdomoji Taryba 
prašo ir toliau kuopų parei
gūnus organizatorius dirbti 
Susivienijimo ugdymui ir 
kviečia visas kuopas išju
dinti ir prisidėt prie šio taip 
svarbaus darbo.

Šią vasarą tūri įvykti dvi- 
metinis, arba iš eilės 57 mūsų

V. Kron- 
F. 

A. Pilvejiepė, V. 
J. Augustine, L 

M. Ver-

Vo-

V.

B- Strimaitis, 
A. ftvilpienė, 
Trečiokas, A. 
J. šilkas, P.

macijas įvairiais šalpos reika- mas.

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

kas” turi įrengęs mo
demišką spaustuvę, 
kurioje atlieka įvai- . 
rįausiųs spaudos dar- Į 
bus, skubiai ir nebran- , 
giai. 1

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas,

plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimų 
programas, įvairius cirkuliorus, laiškams antraš- 

- tęs, konvertus, vestuvių pakvietimu# ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 VV. Broachvay So. Boston 27, Mass

Susivienijimo seimas, tat 
Vykdomoji Taryba savo susi
rinkime daug laiko paskyrė 
apsvarstymui, kaip šį seimą 
padarius kuo sėkmingiausiu. 
Seimas įvyks liepos 10, 11, 12 
ir 13 dienomis Detroit, Mich. 
Sesijos vyks Statler Hotel pa
talpose. Kuopų atstovų ir sve
čių priėmimu pasirūpins vieti
nis detroitiečių suorganizuo
tas komitetas. Apie šeimines 
pramogas bus paskelbta pla
čiau organe “Garse”. Dabar 
svarbu įsidėmėti, kad konsti
tuciniai pasiūlymai turi pa
siekti Statutų Komisiją ne 
vėliau 90 dien: prieš seimą. 
Tadgi kuopos turinčios kon
stitucinių pasiūlymų - patai
sų, amendmentų ir naujų pro
jektų malonėkite sukrusti ir 
laiku pasiųsti Statutų komi
sijai. Šios komisijos narių ad
resai randasi kiekviename or
gano numery.

Melskimės lietuviai!
1. Didysis Ramybės šaltinis. Surinko ir išleido Kun.

P. M. Juras. Antroji laida, 788 pusi., kaina $4.00

2. Ramybės šaltinis. Surinko ir išleido Kun. P. M.
Juras. Antroji laida, 544 pusi., kaina $3.00

3. Atlaidų šaltinis. Parengė Tėvas Kazimieras Kapu
cinas. Trečioji laida, didelėmis raidėmis, odos 
amarais, 547 pusi., kaina $3.75

-DABZndNKAS-
366 W. Broadway. Sau SmIm 17, Mali.

Jei dar neturite geros 
Ifietaviškes maldaknygės, 

užeikite į DARBININKO ad
ministraciją arba kreipkitės 

raštu už pildydama šį 
raštelį:

Šiuo siunčiu ............... ir
prašau prisiųsti man

maldaknygę ............................

...........................   pavardė

..................................... adresas

Lietuvių Dailės Institutas 
įsikūrė tremtyje Vokietijoje 
ir organizuotą darbą pradėjo 
1947 metų gruodžio mėnesį. 
L. p. Instituto tikslas — tir
ti, ugdyti ir remti lietuvių 
dailę. Institutui priklauso pa
jėgiausi lietuviai dailininkai, 
esantieji tremtyje. Kad šis 
atsakingas lietuvių dailės po- 
pulįarinimo darbas tarp savų- 
jųjų ir svetimtaučių sėkmin
giau būtų atliktas, LD. Insti
tuto narių tarpe yra ir žy- 
miep meno istorikai: prof. 
Dr. Jurgis Baltrušaitis ir 
prof. Dr. Mikalojus Vorobjo
vas, Dr. jur. Pranas V. Rauli- 
naitis — narys bendradarbis 
juridiniams reikalams. Vokie
tijoje L D. Institutas išvarė 
gilią vagą. Už nuopelnus lie
tuvių dailės VLIK’as paskyrė 
L. D. Institutui premiją ir 
moraliai ir piniginiai rėmė L 
D. Instituto veikią.

Bet jau ir čia J.A-V.'LD- 
Institutas dirba tuo pačiu in
tensyvumu. Neseniai įvykusi 
New Yorko Lietuviu Dailės 
paroda, kurią rengę visą Lie
tuvių Bendruomenė, buvo su
organizuotą glaudžiame kon
takte LD. Institutu. Jury 
komisija dailės darbams Vo
kietijoje atrinkti buvo Skirta 
Instituto. Kadangi Lietuvių 
Dailės Parodos Amerikoje 
eksponatai, parodoms pažibai- 

•gus, bus išskirstyti jų aari- 
njųkams, t#i L. D. Institutas 
ryžosi suorganizuoti Lietuvių 
Meno galeriją, kuri priklausys 
Tautai. Meno galerijos pra
džiai Instituto nariai suauko
jo dar Vokietijoje virš šimto 
būrinių. Freiburge L. D. I-tas

Kacevičienė, 
Ablačinskas,

PROVIDENCE, R. L

Ed. Ciočys $10.00; po $5.— 
St. Uždavinys, K. Cironka, F. 
Stankevičius, S. Rusas, kun. 
J. Vaitekčnas. J. Karpavičius,
L. Kačinskas, Čepienė, kun.
A. Kacevičius, A. Jurgelevi
čius, Barnatavičius, A. Mar- 
tušis, K. Taraškienė, J. 
Kruopis, B. J. Bartusevičiai, 
Dr. Matulionis, Tėv. Žvirblis 
ir Tėv. Žiūraitis, V. Chenis,
B. Simanavičius, J. Kavaliaus
kas, M. Dzekevich; po $3. —
M. Kaceniak, Vasiliauskienė, 
po $2. — A. Dzekevičius, V. 
Dėl, A. Savickas, J. Grigale- 
yičius, A. Kacevičius, Ladi- 
sius, A. Aliiukonis, R. Janu
šauskas, Alex Aliukopis, Ievą 
Lukšienė, St. Zalubauskas, E. 
Bekučinskiene, 
A. Marcinka,
šerkšnienė, Žiedelis, Labodny- 
kas, Sinkevičienė, J. Vaitkū- 
naitė, Cibulskienė, K. Benevi- 
čius. J. Beinoris, Minelga, Sta- 
lc liūnas, K Gaidemauskas, P. 
Kapickas, R. Kacėnas. V. Ba- 
liukonis, A. Gumauskas.

Po $1.50 — Pr. Dzekevičius, 
J. Dzekevičienė. Po $1-— M. 
Bagdonas, M. Ciočys, A. Vait- 
kūnas, J. Vaitonis, P. Vyš
niauskas, E. Stonis, K. Lzvec- 
kas, Kazlauskas, Turonis, J. 
Kairys, Petrulevičius, 8. Rat
kevičius, A. Avižinis, J. Ąku- 
lavičius, F. Žvingiys, J. Shes- 
na, Ratkevičienė, J. Gųobis, 
M. Vaitonis, A. Ivaška, L B. 
Margrey, M. Savickienė, Ta
mulevičius, V. Ladisienė, M. 
Urbonienė, P. Čižauskienė, 
Adomonienė, P. Urbonienė, K. 
Bragauskienė, J. Zekevičius, 
O. Misevičienė, K. Gumauskas, 
O. Mankauskienė, O. Lukšytė, 

Tęsinys 7-taaas p«sL

surangė savo narių parodą, 
kuri turėjo didelį pasisekimą. 
Kokią reikšmę turi Instituto 
veikla propagandos srityje, 
galima spręsti iš to gana 
reikšmingo įvykio, jog Frei- 
bųrge parodos metu buvo iš- 
aiųotiųšti anonimiuiai įsakai 
Frejbųrgo Muziejaus direkto
riui, Miesto majorui ir ki
time. Norėta sukliudyti pa
rodas paniaeiriiHą.

Tame pat Freiburge L. D. 
Instituto ruošiamuose pirma- 
{jįfjj'ijoy būdavo nagrinėjami 
pąeeo bei kultūros klausimai, 
kurių svarstyme be Instituto 
narių bendradarbiavo: Nyka - 
Niliūnas, H. Nągys, M. Kati
liškis, Blekaitis, Germanavi
čius, Akstinas ir daugelis kitų 
kultūrininkų. Instituto Garbės 
Narys yra dail. Adomas Var
us#, kurio kūrybinio jubilie
jaus progą Institutas suruošė 
minėjimą.

• Pirmąją L P* Instituto 
valdybą sudarė: dail. Vizgir
da Viktoras — pirmininkas, 
dail- VąĮįys Telesforąs — ge
neral. sekretorius, dail. Valeš- 
ka Adolfas — valdybas na
rys Spaudos ir Informacijos 
reikalams, dail. Augius Pau- 
Įįy# — yald. nąrys ir įgąlioti- 
ms amerikiečių zonoje, dail. 
Dajgis Alfonsas — vald. na
rys įr įgaliotinis anglų zonoje, 
dail. Vilimas Liudas — įga
liotinis prie Kultūros Tary
bos,* dail. Kiaųlėnas Petras — 
įgaliotinis UJ5.A.

Kadangi dauguma L D. In
stituto narių persikėle į Jung
tines A. V., tai ir organizaci
jos centras perkeliamas į A- 
meriką. Generalinio sekreto-

riaus ir įgaliotinio pareigas 
J. Ą. V. šiuo metu eina dail.- 
arch. P. Kiaųlėnas, kol bus 
galutinai perorganizuota da
bartinė Instituto Valdybą. Be 
dail. P. Kiaulė no, šiandien čia 
gyvena šie Instituto nariai: 
prof. Dr. Mikalojus Vorobjo
vas, dail. Angius, dail. Petra
vičius, dail. Vilimas, dail. Ko- 
šuba, dail. Steponavičius. Į U.
S. A. persikėlė taip pat dide
lis Instituto rėmėjas inž. arch.
T. J. Vizgirda, kuris dar Vo
kietijoje išleido vertingus Ins
tituto narių darbus ą prof. Dr. 
J. Bąltrušaičio “Lithuanian 
Folk Art”, dail. Viktoro Pet
ravičiaus grafikos darbų ma- 
pę, dail. Vaclovo Rato “The 
Twelve Ravens”, “Lithuanian 
Art in Exiie”; pastaroji kny
ga skirta Liet. Dailės parodai
U. S.A. ir išleista kontakte su 
parodos komitetu.

Kanadoje Įgaliotinio parei
gas eina dail. Telesforas Va
lius; ten yra nuvykę šie L.D. 
Instituto nariai: dail. Anasta
zija Tamošaitienė, dail. Anta
nas Tamošaitis 
Juozas Bakis. 
stitutas ruošia 
proga pirmąją
trealyje. Dailininkai Tamošai
čiai turi savo Meno Akade
miją; juodu su savo, bei sa
vo studenčių darbais — audi
niais jau dalyvavo daugelyje 
parodų ir plačiai išgarsino 
lietuvių dailę Kanadoje.

Australijoje įsikūrė šie Ins
tituto nariai: dail. E. Marčiu
lionienė ir dail. A. Marčiulio
nis, dail.
Vaičaitis, 
Ten bus 
pajėgus
dailei populiarinti.

ir keramikas 
Kanadoje In- 
Vasario 16-to 

parodą Mon-

V. Ratas, 
dail. T. J. 
sudarytas 

branduolys

dail. A. 
Zikaras, 
taip pat 
lietuvių

T. V alius

Mes padedame
tūkstančiams
jaunuolių
būti taupiems

The

OMflM FffV 109'040 iš jų yn taupyto
ji 9dįg nrtyU* Kiti įdeda į 
bąnlFą trisfri,, į tą sąfkąitą, kuri buyo 
>mą gfartmo proga atidaryta tėvų ar 

Tli yrą girtinas senas 
KaannchMaętta vąlstijoje paprotys.

Savings Banks
o/ Massachuutts
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1. Ar žinai, kokiam tu 
vežime sėdi? Jei remi ko
munistų spaudą ir orga
nizacijas — esi komunis
tas.

Gal tau sako, kad čia 
tik “progresyviųjų” ar 
“pažangiųjų” lietuvių or
ganizacija? Jei tuo tiki, 
tai leidiesi tik akis apdu
miamas. Žodis “progre
syvieji 
priedangai, 
reiškia — 
Jei su jais dirbi, esi ko
munistas. Nefulyk kitų 
ir nesiduok fulyjamas.
2. Ar žinai, kad kiekvie

no ištikimo komunisto, 
kurioje šalyje jis begy
ventų, vyriausias politi
nis bosas yra Stalinas?

Visų šalių komunistų 
partijos valdomos poįit- 
biuro iš Maskvos. Ir val
domos azijatišku despo
tizmu, kurio pavyzdžius 
matai, ne tik Lietuvoje, 
bet ir Lenkijoje, Vengri
joje, Čekoslovak i j o j e, 
Bulgarijoje, matai to de
spotizmo aukas — ant 
kartuvių. Jokios autono
mijos komunistų partijos 
tuose kraštuose neturi. 
Seni komunistų vadai, 
kaip Traičo Kosto v, pa
karti vien už tai, kad 
drįso nepaklusti Mas
kvos politbiurui ir bandė 
vesti savarankišką ko
munistinę liniją. Jugo
slavijos Tito už tą pat 
seniai apšauktas Sovieti- 
jos priešu Nr. 1.

Taigi, drauge, neapsi- 
gaudinėk: tavo tikrasis 
bosas yra Stalinas — tas 
didžiausias priešas tavo
je kpašto Amerikos ir ta
vo senosios tėvynės 'Lie
tuvos. Jo klausai ir jo 
komandoj eini. Bimba, 
Pruseika, Mizara, And
rulis — yra tik vergiški 
jo formanai.

Šitai žinok, ir žinok, 
kad kiti tai žino.
3. Ar žinai, kad Lietuvą 

dabar valdo ne lietuviai, 
o stalinistiniai naciona
listai ruskiai?

Kas liko iš senosios lie
tuvių komunistų gvardi
jos? Kur Zigmas Aleksa- 
Angarietis, Rasikas, Dr. 
Stasys Matulaitis?

Kur draugai, nuvyku- 
sieji iš Amerikos, — Juo
zas Šukys, Benesevičiū-

Žodis 
vartojamas tik 

jis tikrai 
komunistai.

nu

tė, A. Zolpys? Jie visi 
stalinistų nužudyti, o jų 
vieton Lietuvos valdyti 
atsiųsti: Pisariov, Ma- 
majev, škodin, Zasypkin, 
Ponomariov, T e o d i n, 
Sveščov, — tai vis Tary
bų Lietuvos “ministerių” 
pavardės, kurias gali 
rasti ir “Tiesoje”. Iš 18 
vadinamųjų LTSR
nisterių” 11 yra rusai, o 
ir tas ministerijas, kurių 
viršūnėse dėl vardo pa
likti lietuviai, tikrai val
do “ministerių pavaduo
tojai” ruskiai.

Tikras Lietuvos bosas 
yra ne Paleckis, ne Ged
vilą ir net pe Sniečkus, o 
Ščerbako — Maskvos po- . 
litbiuro įgaliotinis. Ir vi
sų didesnių įstaigų, net 
ir kulokių, tikrieji valdy
tojai yra importuoti rus
kiai, o šalia jų lietuviai 
tik pastumdėliai, be tei
sės turėti savo nuomonę, 
lygiai kaip Paleckis, Ge
dvilą ir kiti. Vadinamojo 
‘ministerių kabineto’ po
sėdžiai vedami rųsų kal
ba, taip pat ir oficialus 
Lietuvos Kom ų n i s t ų 
Partijos susirašinėjimas 
eina rusų kalba, tik kur 
reikia išverčia lietuviš
kai. Metrikai ir notari
niai aktai daromi jau ru
sų kalba, tik šalia da 
vartojama ir lietuviška. 
Vaikai nuo pradžios mo
kyklos turi mokytis rusų 
kalbą. Tas ir reikalinga, 
nes pagal stalinistų planą 
per 10 metų Pabaltijo 
kraštuose turi gyventi 
daugumoje rusai, likvi
davus “neištikimas estų, 
latvių ir lietuvių tautas. 
Ko-carai nepadarė per 
100 metų, politbiųro veli- 
korosai , žada padaryti 
per 10 metų.

Ar visa tai, drauge, ži
nai, ir ar žinai, kad tam 
tu prisidedi su savo do
leriu ir darbu Amerikos 
komunistų organizacijo
se?

4. Ar žinai, kad ruskiai 
jau per pirmą okupaciją 
deportavo į Sibirą apie 
40,000 lietuvių, o per da
bartinę antrąją, nuo 1944 
iki 1949 m. išžudė krašte 
arba deportavo lėtam nu
žudymui į baisias šiau
rės koncentracijos sto
vyklas apie 520,000 lietu-

vių. Tai tikri skaičiai, jie 
greičiau per maži, iki šio 
laiko jie bus dar daug 
padidėję ir didėa toliau.

Ar gali daleisti, kad 
Lietuvoje buvo apie 560,- 
000 ponų, buržujų, liau
dies priešų? Juk Lietuva 
turi iš viso apie 2,500.000 
gyventojų. Ne, drauge; 
naikinami ir deportuoja
mi lėtai mirčiai ne kokie 
kapitalistai, o tokie pat 
lietuviai, gal būt tavo tė
vai ir
Tai ūkininkai 
kų vaikai 
Ne,

likusieji broliai, 
i ir ūkinin- 
darbininkai. 

drauge: Lietuvoje 
lietuvių naikinimas tai 
nėra kova su socializmo 
priešais, — tai tik rusiš
kas imperializmas rauna 
lietuvių tautos šaknis, 
kad paruoštų dirvą dėl 
“jedinoj nedielimoj So- 
vietskoj Rusi” nuo Ode
rio iki Vladivostoko.

Ir jei žinai apie šituos 
baisius tavo brolių nai
kinimus tėvynėje, argi 
tad jau visai neturi nei 
širdies, nei lašo lietuviš.- 
ko kraujo, kad dirbi to
liau ranka rankon su lie
tuvių tautos budeliais?
5. O gal sakai, drauge, 

kad visa, kas čia rašoma, 
yra netiesa, pramanyta? 
Gal teisybė, kad Lietuvo
je dabar prasidėjo gra
žus gyvenimas?

Pasakyk tada, drauge, 
kodėl Stalinas nenori pa
rodyti tau tos teisybės? 
Kodėl nėra • normalaus 
susirašinėjimo 
su Lietuva? 
lietuvių laiškai plaukė į 
Lietuvą prie caro rėžimo 
ir nepriklausomybės lai
kais, rašei ką norėjai ir 
iš Lietuyos gaudavai il
gus laiškus.O dabar ?Vie- 
nas, kitas laiškas, gal 
pirmas ir paskutinis, ir 
toliau — kapų tyla. Ko
dėl?

Ir kodėl per tuos pen- 
keris metus po karo, So
vietams valdant Lietu
vą, nei viena “progresy
viųjų” ekskursija nega
vo nukeliauti į Lietuvą, 
pamatyti savo akimis ir 
pasveikinti naują “tary
binę kūrybą”? Kodėl, ne
skaitant Bimbai sureng
tu gastrolių,’ nei vienas 
“progresyvis” Amerikos 
lietuvis negavo vizos į

laiškais 
Amerikos

Sovietų Lietuvą, kad sa
vo akimis pamatytų tą 
gražų gyvenimą ir sugrį
žęs papasakotų savo 
draugams Amerikoje? 
Po pirmojo pasaulinio 
karo, kada Lietuva atsi
statė, Amerikos lietuvius 
ne tik įsileido, bet kvies
te kvietė atvažiuoti pa
matyti savo atsikurian
čios tėvynės. Ir važiavo 
šimtų šimtai, ir pavie
niai ir grupėmis. Kodėl 
dabar to negalima? Ką 
slepia Stalinas Lietuvo
je net nuo savo simpati- 
kų akių? Ar gali, drau
ge, į tai atsakyti?

Tie, kurie savo akimis 
matė, atsako: Stalinas 
nuo užsienio akiu slepia 
Lietuvos žmonių žudynes 
ir deportacijas mirtin, tą 
tikrą tautos genocide 
(tautažudystę), — slepia 
maskolių kolonistų pri- 
gabenimą į Lietuvos 
miestus ir kolchozus, sle
pia kolchozų skurdą, 
miesto darbininkų ap- 
driskimą ir menką už
darbį, slepia karo tvirto
vių įrengimus pagal Bal
tijos jūrą, daromus lie
tuvių krauju ir prakaitu.

Draugas Bimba ’ Įro
dyk priešingai. Paskelbk, 
jog Sovietų Sąjungos pa
siuntinybė Vašingtone 
sutinka duoti trims mė
nesiams vizą į Tarybų 
Lietuvą — “Laisvės” šė- 
rininkams ir rėmėjams, 
taigi, ne kokiems ten ka
pitalistams ar imperialis
tų šnipams, o tikriems 
saviems žmonėms!

O tu, drauge, stebėk, 
ką Bimba atsakys.

6. Ar pagalvojai, drau% 
ge, kas atsitiks su tavim, 
jei prasidės karas tarp 
Jungtinių Valstybių' ir 
Sovietų Rusijos?

Tikriausiai tu atsidur
si “behind the barbed 
wires”, kaip praeito karo 
metu atsidūrė vokiečiai 
naciai. Tadą nelauk pa
galbos ar užtarimo iš sa
vo tautiečių, nes buvai 
laiku įspėtas.

Tad apsigalvok: ar no
ri bėgti ir toliau paskui 
bolševikų propagandą į 
savo pragaištį, kaip avi
nas į stokyardą, ar nori 
grįžti į padorių lietuvių 
tarpą ir būti geru savo 
tautos sūnum ir geru 
šios šalies piliečiu.

Daugelis mūsų padaro 
klaidas. Prikalbi n t a s,

v •

M. Zoščenka

Darbo klausimais

NAUJA KRYPTIS DARBO 
ĮSTATYMUOSE

Jungt. Valst. darbo įsta
tymuose pastebimą nau
ja kryptis. Ji paliečia tuo 
tarpu ligos ir kitus ne
darbo atvejus.

Darbininkas, sužeistas 
darbo metu gauna atly
ginimą sirgdamas. Dar
bininkas, atleistas iš dar
bo ir negalįs greitai su
sirasti kito, gauna atly
ginimą, vadinamą ‘Sočiai 
Security’. Jau eilė metų, 
kaip yra išmokami tokie 
atlyginimai. Tačiau dar
bininkas neturįs darbo 
ar susižeidęs kitur, ne 
savo darbovietėje, atly
ginimo iki šiol negauna.

Rhode Island valstybė 
pirmoji susirūpino šiuo 
reikalu. Įstatymas buvo 
išleistas ir pradėjo veik
ti gegužės 10 d., 1942 m., 
išmokėjimai pradėta da
ryti balandžio 23 d., 1943 
m. Kalifornija pravedė 
tokį pat įstatymą 1945 
m. ir Nevv Jersey 1947 m.

Rhode Island ir Kali
fornija pagerino šiuos 
įstatymus, nustatydamos 
didesnius išmokėjimus. 
New York ir Washing- 
tono valstybės ryžosi 
įvesti panašius įstaty
mus. New Yorko valsty
bėje pradėjo veikti nuo 
sausio 1 d. 1950 ir išmo
kėjimai bus daromi nuo 
liepos 1 d., 1950. Wa-
shingtono valstybė susi
laikė iki lapkričio mėn. 
1950 m. referendumo.

Iš viso tik penkios vals
tybės pravedė šį įstaty
mą. Kiekvienoje šių vals
tybių atskiri šio įstaty
mo nuostatai kiek skiria
si, bet apskritai apima tą 
patį reikalą.

priklausomas nuo kapi
talo galybės, laikys sa
vo padėtį nepakenčiama. 
Jis turės įspūdį, kad dir
ba kitiems ir tarnauja 
tik kapitalui. Dirva vis 
bus palanki komunizmui. 
Čia turima galvoj ne al
gų padidinimas, trumpes

nės darbo valandos, il
gesnės atostogos, bet 
žmogaus laisvė, jo vertės 
iškėlimas ir jo pagarba. 
Tai bus atsiekta, kai 
darbininkas bus tiek su
interesuotas įmone, kiek 
ir jos savininkas ar tei
sėtas dalininkas. Tai e- 
sąs vienintelis kelias iš
vengti klasių kovos tarp 
neapykanta deg ančių 
darbininkų ir trumpare
gių darbdavių. Tik taip 
būsią išvengta visagalės 
komunistinės valstybės, 
kuri savo brutalumu jau 
šiandien yra toli pralen
kusi kapitalistinę san
tvarką.

nuo 10 ligi

Darbininkai, kad įgytų 
teisę į pašalpą, turi iš
dirbti tam tikrą laiką, 
vadinamą “base period”: 
Rhode Island valstybėje 
darbininkas per šį “base 
period” turi būti uždir
bęs $100.00, Kalifornijo
je — $300.00, Washingto- 
no — $600.00. New York 
valstijoje darbini n k a s 
įgyja teisę į ligos meto 
pašalpą, jeigu jis išdirba 
4 savaites prieš ligą.

Pašalpos, kurios išmo
kamos pagal Kaliforni
jos, VVashingtono ir 
Rhode Island naują aktą, 
yra nuo 10 ligi 25 dol. į 
savaitę per 26 savaites. 
Tai yra vienerių metų 
maksimaliniai perijodai. 
New Yorko valstybėje 
išmokėjimai
25 dol. per 13 savaičių. 
Maksimalinė 
mokėjimų suma— Rhode 
Island ir Kalifornijoje 
$650 dol., New Jersey — 
$572, Nevv Yorko —$338, 
VVashingtono — $600.

Kalifornijos Valstijoje 
dar turi teisę gauti spe
cialius išmokėjimus pa
gal 1949 m. tos valstybės 
aktą ligoninei, būtent — 
$8.00 į dieną, mokamus 
per 12 dienų perijodą.

Šių valstybių ligos ap- 
draudos fondai finansuo
jami darbdavių ir darbi
ninkų.

Bendrai, Jungt. Valsty
bėse, beveik visose vei
kia privati apdrauda, ku
ri turi prisilaikyti tam 
tikrų vienodų taisyklių, 
suderintų su bendrais 
valstybių planais. C.C.

PADĖKA
metine iš-

M. Zoščenka, gimęs 1895 
Petrapilyje, yra vienas iš 
žymesniųjų rusų jumoristų, 
dabar patekęs į bolševikų 
nemalonę, nes savo raštuose 
jis per ašaras juokiasi iš 
užguitų Rusijoje žmonių, lyg 
kokių Stalino šunelių.

Pirkliui Jeremiejui Bab- 
kinui kažkas nudžiovė ap
siaustą.

Puikus buvo apsiaustas. 
Kailinis.

Tiesiog širdį spaudžia, 
piliečiai, — skundėsi Bab
kinas, — tiesiog apmau
das ima, pagalvojus. Ne
pagailėsiu išlaidų, o vagį 
iš žemės iškasiu.

Na, ir iškvietė Babki
nas seklį. Atvyko, žinote, 
toks tipelis, šunį vedinas. 
Jis dar nieko, bet tas jo 
šuo.. Net šiurpas nukre
čia, pažvelgus: toks, žino
te, dryžuotas rudis. Akys stebimo, 
žaižaruoja, snukis krei- —r 
vas... šia.

Šuns uoslė
Paleido agentas tą savo 

šunį ties pirklio durimis, 
tarė “sa” ir pasitraukė.

Pauostė šuo orą, išma
tavo akimis minią (žmo
nės, suprantama, susirin
ko kieme pasižiūrėti) ir 
staiga, nei iš šio nei iš to, 
sėlina prie senutės Tek
lės iš 5 numerio. Prieina 
taip visiškai arti ir uosto 
sijono pažemius.

Senutė į šalį. Šuo paskui 
ją. Senutė į minią. Šuo už 
sijono. Sučiupo ir nepalei
džia.

Puolė moterėlė prieš a- 
gentą ant kelių.
— Įkliuvau — sako, ■— 

nesiginu. Viskas stovi pas 
mane vonioje. Ir rūgštis, 
ir kibirai, ir aparatas. 
Veskit mane nuovadon.

Aiktelėjo minia iš nu-

melagingos propagandos 
apgautas, tu patikėjai 
saldiems žodžiams apie 
darbininkišką rojų. Bet 
laikas praregėti ir pa
matyti, kad čia buvo ap
gavystė.

Padaryk išvadas. Lie
tuvių visuomenė tavęs 
neatstums, laiku susipra- 
tusio. Stok į jos eiles ir 
dirbkime visi iš vieno ge
resniam rytojui savo 
tautos ir visos žmonijos.

K. Ve.

Neprisidėti prie kraš
tutinių socialinių 

frontų
Olandų katali kiškoj 

spauda įspėja savo kraš
to katalikus, kad nepri
sidėtų prie kraštutinių 
socialinių frontų. Pabrė
žia, kad katalikų pasi
priešinimas kapitalizmui 
turėtų būti nemažesnis 
už pasipriešinimą komu
nizmui. Jei, sako, 
me praeityje su 
pat energija kovoję su 
kapitalizmu,

Pradėdami vėl atstatyti sa
varankišką gyvenimą, norime 
nors šiais trumpais žodžiais 
išreikšti savo nuoširdžią ir gi
lią padėką mūsų dėdienei Ve
ronikai Tumavičienei ir jos 
sūnui Edvardui, pas kuriuos 
East \Vaipole gyvenome nuo 
pat atvykimo dienos: 10. 6. 
1949. Nors buvo dideliame 
skausme, staiga netekus vyro, 
buvome nuoširdžiai priimti, 
viskuo aprūpinti ir motiniškai 
globojami. Išvykstant gi į 
nuosavą butą likome josios 
apdovanoti įvairiais labai rei
kalingais gyvenimui daiktais. 
Šitoks jos nuoširdumas paliks 
mumyse niekados neužmirš
tas.

Ta pačia proga norime iš
reikšti taip pat savo gilią ir 
ypatingą padėką Mrs. ir Mr. 
F. Nevins; Mrs. ir Mr. M. No- 
vikui ir Miss A. Novikas, kaip 
tikrai 
durno 
tikros 
giant
žingsnius.

reto gerumo ir nuošir- 
žmonėms.

pagalbos 
pirmuosius

ištiesusiems 
ranką, žen- 
laisvės šaly

V. ir A. Tumai.
Norwood, Mass.

butu- 
tokia

snukis ir apgavikas. Ir 
apsiaustas, tai, sako, bro
liai, visiškai, ne mano. Tą 
apsiaustą aš buvau iš sa
vo giminaičio nukniau
kęs...

Žmonės tuoj metėsi į 
šalis. Ėmė skirstytis.

O nevidonas šuo jau nei 
oro neuosto. Sugriebė dar 
du ar tris, kurie arčiau 
buvo, ir nepaleidžia.

Prisipažino ir tie. Vie
nas, pasirodo, kortomis 
valdiškus pinigus pralo- 

mirksi akimis, tik dairo- šęs, kitas pačiutei pa
šaukia, — si. Pagaliau išsitraukia gaikščiu sudrožęs, trečias 

gerieji, piniginę ir kiša agentui, vėl., net pakartoti koktu... 
“i — Veskis, — sako, — tą Išsigandę žmonės išbė- 

jūsų pinigus šunį skardžiais. Tegu žū- giojo. Kiemas tuščias. Li- 
ir visus juos va ir tas apsiaustas. Bala ko tik šuo ir agentas. _ 

jo nematė... Staiga prieina šuo prie
Bet rudis jau čia pat. agento ir vizgina uodega, 

išbalo agentas ir puolė 
prieš šunį.
— Plėšykit, — sako, — 

mane, pilieti, draskykit, 
mane. Aš jūsų išlaikymui 
gaunu iš viso tris červon-

Imkite

bailiai

— Dėl apsiausto, — de- padirbau. Man, sako, to- 
juoja senutė, — nieko ne- kiam drimeliui, reikėtų 
žinau ir numanyti nęnu- dabar armijoj tarnauti ir 
manau. O visa kita vo- tėvynę ginti. 0 aš gyvenu 
nioj. Uždarykit mane. septintam numery ir elek- 

Senutę išvedė. tros energija bei kitokiais
Vėl paėmė agentas savo komunali n i a i s patogu- 

šunį, vėl atvedė prie durų, mais naudojuos, 
vėl tarė “sa” ir pasitrau- mane, 
kė. Žmonės kažkaip

Dar kartą pervedė šuo ėmė žvalgytis,
akimis minią, pauostė orą — Kas čia per raganius 
if staiga artinasi prie na- šuo, — galvoja. O ir pirk- 
mų administratoriaus. lys Jeremiejus Babkinas 

Pabalo ądministrato- taip pat nerimsta. Tik 
riųs. Virpa visas.
— Kiškit, — 

mane, žmonės 
garbingieji piliečiai. Aš 
surinkąu iš 
už vapdenį 
prašvilpiau.

Minia, žinoma, puolė ad
ministratorių. Šūkauja, Spokso į pirklį ir uodega 
riša. O tas prakeiktas vizgina.

“šunpalaikis, žiūrėk, jau 
susirado septinto nume
rio pilietį ir taršo tam 
kelnes.

Išsigando žmogus, puo
lė prieš minią.
— Esu kaltas, — kuk-

Sumišo Babkinas. Mėgi
na trauktis. O šuo neat
leidžia. Seka ir kaliošus 
uosto.

Sumiksėjo kažką pano- sus, o jums tik vieną su
se j pirklys ir:
— Na,

naudoju. Du lieka man., 
sako, — Dievo Kas toliau įvyko — ne- 

O apsiaustas?— klau- čioja, — esu kaltas. Aš valia, jeigu taip. Prisipa- žinau. Aš taip pat turėjau 
___  darbo knygelėje metus žįstu. Aš esu tikras šun- nešti kailį__ ‘ Vertė A. M.

kokia 
su ko- 

šiandien 
bijotis

su
dabar kovojame 
munizmu, tai 
nebūtų reikėję 
komunistinio pavojaus.

Ieškau
dėdžių Jurgio ir Antano 

Survilų kilusių iš Karklenalių 
kaimo, Kražių vai. Jie patys, 
ar juos žinantieji, malonėkite 
man pranešti adresą, 
labai dėkingas, 
niai

busiu 
Esu neperse- 

atvykęs iš tremties.

Julius Vytautas,

15 Charter Oak Avė. 
Hartford, Conn.Kol darbininkas jausis

Kai Dr. H. Sander su žmona "ir advokatu vyko į teis
mą, Besitikėjo, kad jo bylataip lengvai praeis.

\
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KOLONIJOSE *
• Vytautas. Jucevičius, vie

nas iš pirmųjų Pittsburghan 
atvykusių tremtinių, kiek lai
ko padirbęs plieno fabrike įsi
gijo krautuvę ir pradėjo vers
tis prekyba.

• Pittsburgh'o vyčiai minė
jo vasario 16-tąją. Laike mi
nėjimo kalbėjo prof. K. Pakš
tas. Meninę programos dalį 
išpildė tautinių šokių grupė ir 
Maironio ansamblis.

• Milda Budrys, atvykusi iš 
tremties, išlaikė kvotimus Dli- 
nois valstybėje, ir gavo vers
tis medicinos praktika.
• Atsirado daug bedarbių 

Detroite dėl Chrysler fabrikų 
streiko, nes kaikurios mažes
nės dirbtuvės sąryšyje su tuo 
streiku sustabdė darbą.

• Stasys Sėlenas, neseniai 
atvykęs iš tremties, sunkiai 
susirgo. BALF pastangomis 
buvo paguldytas Bellevue li
goninėje, kur dabar sveiksta.
• Kun. Vincas Raitelis, MIC. 

paskirtas klebonu lietuvių pa- 
rapijon Niagara Falls, N. Y. 
Kun. V. Raitelis keturius me
tus darbavosi Pietų Ameriko
je tėvų marijonų vedamose 
misijose, iš kur neseniai su
grįžo.
• Kun. prof. Končiui pa

gerbti balandžio 2 d. Henry 
Hudson viešbutyje, Brooklyn, 
N. Y. ruošiama vakarienė, 
kuriai parengti sudarytas 
apie iš 40 asmenų komitetas.
• Tremtinių Dramos mėgė

jų grupė, vadovauja Vasi
liausko ir Žukausko, rengiasi 
Brooklyne vaidinti veikalą 
“Sekminių Vainikas“.
• DniL Pr. Lapė, neseniai 

. atvykęs iš Švedijos, gavo rim
tų pasiūlymų iš New York’o 
knygų leidyklų piešti kny
goms viršelius ir iliustracijas.
• lietuviškoji mokykla. 

Brooklyne susitvėrė tėvų ko
mitetas, kuris organizavo lie
tuvių vaikams ir jaunimui lie
tuvišką mokyklą šeštadieniais. 
Mokykla veikia Apreiškimo 
parap. mokykloje, kur moko
ma kraštotyros, tikybos ir is
torijos.
• Kun. Dr. T. Narbutas ga

vo nuolatinį paskyrimą Grand 
Rapids diecezijoj.
• Linksmojo vaidinimo gru

pė organizuojama Brooklyne. 
Vietos aktoriai, kurie turi ge
resnius balsus, ruošia specia
lią programą. Ta grupė nusi
stačiusi pavažinėti po arti
mesnes kolonijas ir dalyvauti 
parengimuose su jumoristine 
programa.
• Streiko nuostoliai. Anglia

kasių streikas Chicagai pada
rė iki 50 milijonų dolerių 
nuostolių. Kai kurios pramo
nės šakos buvo sumažinusios 
Eavo produkciją iki 4%.

I
BROTHERHOOD OIL CO

Pečiams ir šildymui aliejus. 
Urmu ir Retail

Mes įdedame apšildymui sistemą 
f “Metored Service”
Į 574 No. Modelio St, 
į Tel. 6140

Brockton, Mass.
, i

i UDILLAC PONTIAC !
i WM. H. BASSETT CO.

1782 Main St. 33 M3in St.

Aakojo Lietuvai laisvinti
MANCHESTER, N. H.

BALFo 53-čias skyrius Man- 
chesteryj, N. H. savo valdy
bos posėdyj gautas pajamas 
paskirstė sekančiai:

BALFo centrui 55 dol.; trem
tinių įkurdinimui Michigan'o 
valstijoj $36; A.L.T-bai $36. 
Pinigai gauti iš šių aukotojų: 
Visų Šv. Parapijos, LDS 74 
kuopos, Vytauto D. K. Drau
gystės ir Jaunų Vyrų klubo, 
pelnas iš vasario 16-tos minė
jimo ir narių mokesčių.

K. Da.

SusfrinUnai ir minėjimas
NEW HAVEN, CONN.
ALT sk. susirinkimas

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vietinio skyriaus mėnesinis 
susirinkimas įvyko šv. Kazi
miero parapijos svetainėje ko
vo 2 d., kuriame buvo iš
klausyta įvairūs pranešimai 
komisijų, kurios pasidarbavo 
Vasario 16 minėjimo rengime. 
Dėl nuoširdaus komisijų pasi
darbavimo paminėjimas buvo 
sėkmingas.

Nutarta pasiųsti ALT Cen
trui Lietuvos laisvinimo la
bui $200.00. Paskirta auka 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui $5.00.

Nutarta ateityje budėti ir 
veikti dėl mūsų tėvynės išlais
vinimo.

BALF sk. susirinkimas
įvyko kovo 2 d. parapijos 

svetainėje. Buvo išklausyta 
pranešimai mūsų nuveiktų 
darbų. Perskaitytas iš BALF 
Centro laiškas, kuriame pra
šoma suteikti pagelbą 600 
šeimų atsikvietimo į šią šalį 
išlaidoms padengti. Rimtai tą 
reikalą apsvarstęs, mūsų sky
rius paskyrė $100.00.

Pranešam visų New Ha-

SODALIETES STATYS 
LINKSMĄ OPERETĘ

BROCKTON, MASS.
Pirmadienio vakarais para

pijos mokyklos salėje įvyksta 
Šv. Roko lietuvių parapijos 
Moterų Sodalicijos choro re
peticija. Chore dalyvauja 35 
moterys.

Moterų Sodalicija, vadovau
jama kleb. kun. Pr. Strakaus- 
ko, sekmadienį, balandžio 30 
d., rengiasi vaidinti dviejų 
veiksmų linksmą operetę, var
du “Teta iš Kolorados”. Ope
retė susidės iš įvairių lietuviš
kų ir angliškų dainų, šokių ir 
kitų įvairenybių. Sodalietes 
deda visas pastangas, kad jų 
pirmas pasirodymas būtų sėk
mingas.

9

i

Kun. J. Viiutis laike Vasario 16-tos minėjimo, Linden, N. J., tam tikru braižiniu 
pavaizduoja vietas, kuriose yra išsibarsčiusios lietuvių tautos dalelės. Braižinį laiko, 
apsirčdžiusios tautiniais rūbais, iš kairės į dešinę: E. Statkevičiūtė, O. Zubavičienė, L. 
Adomavičienė, ir I. Stangvilaitė.

ven’o lietuvių žiniai, kad su 
šiais naujais metais prasidėjo 
ir naujas Bendro Lietuvių 
Šalpos Fondo narių vajus. 
Kiekvienas lietuvis bei lietu
vaitė gali tapti šios garbingos 
šalpos organizacijos nariu bei 
nare, sumokėję tiktai vieną 
dolerį metams. Skyriaus val
dyba nuoširdžiai kviečia visus 
lietuvius bei lietuvaites ame
rikiečius prisidėti prie šio sa
vo tautiečių gelbėjimo darbo.

Pa minėjom Šv. Kazimierą

Kadangi mūsų parapija turi 
pasirinkusi savo globėju Šv. 
Kazimierą, tai jo diena, kovo 
4-ta, buvo atžymėta pamaldo
mis mūsų bažnyčioje.

3 vai. p.p. įvyko su įstaty
mu Šv. Sakramento į Šv. Ka
zimierą pamaldos, kurias at
našavo ir įspūdingą pamokslą 
pasakė kleb. kun. E. A. Gra- 
deckas. Šv. Rožančių atkalbė
jo vikaras kun. A. Zanavičius, 
giesmę prie Šv. Kazimiero at
giedojo varg. Aug. Rosselli, 
choras jausmingai pagiedojo 
Marija, Marija ir “Šventas 
Dieve”, giedant visai bažny
čiai. Pamaldose gausiai daly
vavo vietos lietuviai.

Nuoširdžiai dėkojame klebo
nui ir vikarui už taip iškilmin
gų pamaldų surengimą. M.

Pelnas bus skiriamas naujos 
bažnyčios statybos fondui. 
Moterys, kaip ir visi kiti pa
rapijiečiai, stengiasi visomis 
išgalėmis bažnyčios statybos 
fondą didinti, kad greičiau 
įvyktų jų norai.

Mūsų Sodalicijos narėmis 
yra mūsų moterys lietuvės se
niau čia gyvenančios ir visos 
katalikės moterys lietuvės at
vykusios iš tremties. Didelis 
nuopelnas priklauso klebonui, 
kad mūsų moterys taip gra
žiai vieningai dirba Marijos 
garbei.

Mums labai skaudu, kad ne
katalikiški lietuvių laikraščiai 
šmeižia mūsų kleboną kun. 
Pr. V. Strakauską, būk jis 
esąs neprietelis dypukų ir ve
da parapiją prie ištautėjimo. 
Tai melo apaštalų darbas.

Nežiūrint į tai, kad mūsų 
klebonas yra Amerikoje gi
męs, augęs ir baigęs semina
riją bei universitetą, tačiau 
jam yra arti prie širdies Lie
tuva ir jos reikalai. Jis yra 
pasižymėjęs, kaipo didelis lie
tuvių globėjas. Mes amerikie
čiai lietuviai esame jam dė
kingi ir tikrai jaučiamės lai
mingi, kad turime iš mūsų 
jaunosios kąrtos klebonu kun. 
Strakauską, kuris labai įver
tina ir gerbia lietuvybę. Kai 
jis atvyko į Brocktoną, kaipo 
mūsų klebonas, jau yra išra
šęs 360 affidavitų lietuviams 
iš tremties atkviesti. ONA.

.DARBININKAS.
■ -y.-— !■ ■■

Pra:? pagreitinti Genocido 
Konvencijos Ratifikaciją

LINDEN, N. J. Vilutis ir braižiniu pavaizda-
Sekmadienį, vasario 26 d., 

Linden kolonijos lietuviai mi
nėjo Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 32-ją sukaktį. 
Minėjimo programai vadova
vo vietos BALF skyriaus pir
mininkas, J. J. Liudvinaitis. 
Minėjime dalyvavo: miesto 
majoras H. R .Wheeler, pre
latas Ign. Kelmelis, miesto 
tarybos narys adv. I. Manico, 
Pr. Vainauskas, J. J. Stukas 
ir kiti.

Minėjimas buvo pradėtas 
Amerikos ir Lietuvos himnais, 
prel. Kelmelis atkalbėjo mal
dą. Ęo to sekė svečių kalbos, 
ypač jautriai kalbėjo kun. I.

Suskambo senos 
lietuviškos dainos
BROCKTON, MASS.

Renkant tautosaką Montel- 
loje, teko sutikti retas daini
ninkes ir dainininkus, kurie 
padainavo gražių labai senų 
mūsų liaudies dainų, kaip an
tai Rožę Miliauskienę, Rožę 
Šarkienę, abi 134 Ames St.; 
Pigagus, 129 Ames St ir Jo- 
sepin, šašėtienę, 161 Ames St.

Montelloje jų yra ir dau
giau. Visiems dainavusiems 
tariu didį lietuvišką ačiū. Dai
nų melodijos bus užrašytos 
fonografu.

Mokančius dainų ir pasakų 
prašau savo adresus įduoti p. 
Onai Kašėtaitei, 161 Ames St.

J. Žiegela

KALIFORNIJOS LIETUVIU 
ŽINIOS

LOS ANGELES
Šv. Kazimiero šventėje 

dalyvavo vietos diecezijos 
vyskupas

Kovo 5 d. lietuvių šv. Kazi
miero parapija šventė metinę 
šv. Kazimiero šventę. Ta pro
ga Šv. Kazimiero bažnyčią vi
zitavo Los Angeles vyskupas 
T. Manning, D. D. ir, pasibai
gus Sumai, tarė keletą žodžių. 
Iškilmingas šv. Mišias cele- 
bravo kan. Steponavičius, asi
stuojant kun. Jankui ir kun. 
Jauniui. Gražų pamokslą apie 
šv. Kazimierą pasakė kun. 
Jankus. Ta pačia proga iš ry
to įvyko vaikučių Pirmoji Ko
munija ir didelių parapijos 
rėmėjų, Prano ir Elzbietos 
Morkų 50 metų moterystės 
jubiliejaus paminėjimas.

Po pamaldų įvyko parapijos 
bankietas ir koncertas. Ban- 
kiete dalyvavo ir pasakė kal
bas prof. M. Biržiška, kons. J. 
Bielskis, ir k. Ta proga buvo 
paskelbtas antras vajus baž
nyčios statymo fondui, ku
riam tuojau paaukojo po 
1,000 dol. Sleinys ir Viktorija 
Masiliūnas ir visa eilė mažes
nėmis sumomis.

vo lietuvių tautas išsibarsty
mą po visą pasaulį ir jos nai
kinimą rusų okupuotoje savo
je žemėje.

Meninę dalį atliko Lindeno 
-meno mėgėjų grupių choras, 
vadovaujamas prof. J. Čižaus- 
ko. Solo padainavo Ona Zuba- 
vičienė, eiles deklamavo: Alf. 
Petruitis, Marija Rumbinienė, 
Žemaitatė, Kurapkaitė, Ku- 
pinskaitė ir P. Vasilionis.

Buvo priimtos rezoliucijos, 
prašant greičiau ratifikuoti 
Genocido Konvenciją ir priim
ti naują DP įstatymą. Laike 
rinkliavos surinkta $122.51.

Koncerte pasirodė geriau
sios Los Angeles meno pajė
gos: Florence Korsak ir Vla
das Baltrušaitis. Taip pat 
pravedė savo programą ir pa
rapijos choras, vedamas A. 
Skridulio. Šventė praėjo su 
dideliu pasisekimu ir sutrau
kė daug lietuvių.

Susiorganizavo Kalifornijos 
ateitininkai

Jau prieš keletą mėnesių 
įvyko Los Angeles mieste gy
venančių ateitininkų susirinki
mas, kuriame buvo nutarta 
surengti Kalifornijos Ateiti
ninkų Sambūrį. Per tą laiką 
jau suspėta padaryti keli su
sirinkimai ir aptarti aktualūs 
klausimai. Valdybą sudaro J. 
Vitėnas — pirm., F. Kudirka 
— vicepirm., Elena Truskaus- 
kaitė — sekr., V. Prižgintas— 
ižd., ir Pr. Gasparaitis —vald. 
narys.

Naujas “Lietuvių Dienų” 
numeris

Vasario mėn. “Lietuvių Die
nų” numeris daro gan gerą 
įspūdį: gausiai iliustruotas ir 
pačios iliustracijos yra reikš
mingos. Viršelį puošia min. P. 
Žadeikio nuotr. Tekste nuo
traukos iš Vasario 16-sios mi
nėjimo Chicagoj. Vaizdai iš 
Anglijos lietuvių gyvenimo. 
Paminėtinas pasikalbėjimas 
su min. P. Žadeikių, prof. M. 
Biržiškos “Dviejų nepriklau
somybės paskelbimo raštų li
kimas”, St. Raštikio “Rusų 
kariuomenė Lietuvoje 1939- 
40”, Br. Ketarausko “Atomi
nė jėga ir jos ateitis” ir k. 
Skyriuj anglų kalba telpa 
reikšmingas prof. Malbone W. 
Graham str. “Era of Small 
Nations Not Past”. Laikraš
čio prenumerata metams 3 
dol. Adr. 9204 S. Broadway, 
Los Angeles, Calif. Atsiuntus 
adresą, vienas numeris siun
čiamas susipažinti. A. D-tas.

Kas kam skauda, tas tuo ir 
skundžias.

Taupyk duoną rytojui, bet 
ne darbą.
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DIDINGAS VASARIO 16 
MINĖJIMAS TORONTE

Vasario 16-toji Toronto lie
tuvių kolonijoje praėjo liūde
sio ir susikaupimo ženkle, 
šventę ruošė Toronto lietuvių 
organizacinis Komitetas.

Iškilmės susidėjo iš 3-jų da
lių : bažnytinio muzikos kon
certo, {ramaldų Toronto kate
droje ir iškilmingo minėjimo.
Bažnytinis muzikos koncertas

Vasario 16-ją, ketvirtadie
nio vakare, italų šv. Agnietės 
gražioje bažnyčioje įvyko baž
nytinės muzikos koncertas, 
kurį surengė Toronto lietuvių 
parapijos “Caritas". Koncer
to programoje dalyvavo solis
tai: Pr. Radzevičiūtė, A. šče- 
pavičienė, Br. Marijošius, 
smuikininkas Stp. Kairys, pa
rapijos choras, vad. J. Sima
navičiaus ir Verikaičio vado
vaujamas oktetas. Programa 
buvo įvairi ir įdomi. Išpildyta 
žymių bažnytinės muzikos, 
kūriniai, kaip antai: Šuberto, 
Chopin, Rosewig, Palestrina, 
Haendel, Caesar Frank, Bash 
ir kt. Vargonais akompanavo 
muzikas Ant. Dvarionas. Be 
to, keletą klasinės bažnytinės 
muzikos dalykų vargonais už
pildė gregorialinės muzikos 
specialistas, muzikos daktaras 
Rev. J. Roff.

Žmonių prisirinko pilnutėlė 
bažnyčia.

Pamaldos Katedroje
Vasario 18 d. įvyko pamal

dos Toronto arkivyskupijos 
katedroje, dalyvaujant Toron
to Kardinolui. Šv. Mišias at
laikė Toronto lietuvių parapi
jos klebonas, kun. P. Ažuba
lis, kuris pasakė šventei pri
taikintą pamokslą. Nuoširdų 
paguodos ir suraminimo žodį 
po mišių tarė, pamaldose da
lyvavęs Toronto arkivysku
pas, J. Em. kardinolas James 
C. McGuigan. Jo Eminencija 
pasidžiaugė gausiu lietuvių 
dalyvavimu katedroje ir pa
linkėjo kenčiančiai Lietuvai 
prisikelti. Ganytojas pasakė, 
kad jam labai gerai yra žino
ma simpatiškoji Lietuva ir 
josios šiandieninės kančios, 
kylančios iš ateistinio bolše
vizmo. Kardinolas taip pat 
prašė, kad Kanadoje apsigy
venę lietuviai išlaikytų gra
žias savo tradicijas ir nepa
mirštų tėvų tikėjimo. Aukšta
sis Ganytojas visiems dalyva
vusiems katedroje suteikė pa
laiminimą. Pamaldose dalyva
vo apie 1,500 žmonių.

Po pamaldų įvyko didinga 
lietuvių eisena prie Kanados 
nežinomojo kareivio pamink
lo. Eisenoje dalyvavo visi lie
tuviai, dalyvavę pamaldose 
katedroje. Buvo nešama pla
katai, kuriuose buvo nusakyta 
bolševizmo, kaip tokio, esmė 
ir jo daromos skriaudos Lie
tuvai ir visoms jo pavergtoms 
tautoms. Eisenoje dalyvavo 
apie pusantro tūkstančio žmo
nių. Daug kanadiečių, skaitė 
plakatus, gestais ar kepures 
nusiimdami, reiškė eisenai pa
garbą. Eisenos priekyje ėjo 
Kanados karo veteranų or
kestras. Prie Než. Kareivio 
kapo buvo padėtas tautinių 
spalvų vainikas. Vainiko pa
dėjimo ceremonijose žodį tarė 
Toronto mero pavaduotojas 
Mr. J. Innes ir lietuvis Dr. J. 
Kaškelis. Po to, sugiedota lie
tuvių ir anglų himnai.

Iškilminga Akademija
Trečioji Vasario 16-tos mi

nėjimo dalis — iškilmingas 
susirinkimas, kuris įvyko To
ronte sekmadienį po pietų di
džiulėje lenkų salėje Queen 
gatvėje. Jį atidarė ir įžangi
nį žodį tarė Toronto organi
zacijų komiteto pirmininkas, 
K. Grigaitis.

Kalbą pasakė Lietuvos ge
neralinis konsulas Kanadoje, 

Vytautas Gylys. Savo kalboje 
jis dokumentaliai pateikė 
klausytojams faktus apie bai
sius lietuvių tautos naikinimo 
darbus, vykdomus rusų oku
pantų. Kalbėtojas ypač pabrė
žė baisųjį genocido klausimą. 
Senųjų lietuvių vardu gražią 
kalbą pasakė Ona lndrelienė, 
vaizdžiai nupasakodama anks
čiau į Kanadą atvykusiųjų 
lietuvių gražias pastangas pa
dėti kenčiančiai tėvynei Lie
tuvai. Dr. A. Šapoka, “Tėviš
kės Žiburių” redaktorius, per
skaitė rezoliucijas, kurias pu
blika vienbalsiai priėmė, Vy
riausiojo Lietuvos laisvinimo 
Komiteto pirmininkui, Lietu
vos diplomatams, Kanados 
Premierui, ir Toronto miesto 
merui.

Meninę minėjimo dalį užpil
dė Toronto vyrų choras, va
dovaujamas A. Narbuto, so
listai A. Ščepavičienė ir Br. 
Marijošius, akompanuojant A. 
Dvarioniui; tautiniai šokiai, 
vadovaujami A. Ličkūnaitės - 
Šadeikienės; A. Kačanauskie- 
nės ir Vyt. Kastyčio deklama
cijos. Minėjimas buvo baigtas 
Organizacinio Komiteto atsto
vo Budreikos žodžiu ir Tautos 
Himnu. J. S.

Jv Valanda už Lietuvį
WATERBURY, CONN.

Sekmadienį, kovo 5 d., 2 v. 
p.p. įvyko Šv. Juozapo bažny
čioje Šv. Valanda už Lietuvą. 
Nuoširdų pamokslą pasakė ir 
palaiminimą Šv. Sakramentu 
suteikė kun. Alf. Jagminas, 
MIC. Įvyko pasiaukojimo ak
tas, Šv. Jėzaus Širdžiai.

Specialinę muzikalinę prog- 
,ramą bažnyčioje išpildė šv. 
Juozapo parapijos choras, va
dovaujuos komp. A. J. Alek
so. Buvo pagiedota šventos 
bažnytinės giesmės. Taip pat 
bažnytines giesmes giedojo 
solo: M. Andrikytė, K Selio- 
kas, N. Meškūnienė ir A. 
Aleksis.

Seni ir jauni — visi karštai 
maldavo Aukščiausiąjį Šv. 
Dievo Motiną Mariją ir Lie
tuvos globėją Šv. Kazimierą 
Lietuvai išsigelbėjimo iš bai
siosios raudonosios vergijos, 
palaimos lietuviams tremtyje 
ir apskritai esantiems visame 
pasaulyje. Viltis.

56 METŲ AMERIKOJ
PHILADELPHIA, PA.

Mūsų tautietis, Juozas Tu
rauskas, kilęs iš Vilnijos, Ne
munaičio parapijos,, minėjo 
savo 50-ties metų iš Lietuvos 
atvykimo sukaktį. Šia proga 
tenka pastebėti, kad yra pa
vyzdingas lietuvis katalikas 
patriotas, ilgametis ALRKS 
20 kuopos pirmininkas, visų 
šios kolonijos lietuvių gerbia
mas. Daug skaito ir remia 
spaudą — laikraščius bei 
knygas. Nuo savęs ir ALRKS 
20-tos kuopos narių sveikinu 
sukaktuvininką ir linkiu visa 
tai, ko trokšta jo širdis. K.V.

Šv. Valanda,
kuri įvyko kovo 5 d., vado

vaujant kun. Ignui Valančiū- 
nui, buvo paminėta visuose 
trijuose vietiniuose lenkų laik
raščiuose, kurie įsidėjo ir jos 
vedėjo, kun. Igno Valančiūno 
atvaizdą. XXX.

Kvieslys į Laisvę
Eilėraščių rinkinys. Parašė 

Jonas Kmitas. Knyga turi 352 
pusi. “Darbininko” spauda. 
Knyga išleista 1948 m. Kaina 
$2.00.

“DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 

South Boston 27, Mass.



Pirmadienis, Kovo 13, 1-950
«

INCOME TAXES ■'
Kiekvienas gyventojas, ku

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

Jonas Jį Romanas ir Sūnus 
kas 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
me, 265 C Street, South Bosto
ne, padėti tiems, kuriems bus 
reikalinga pagalba išpildyme 
minėtų apyskaitų. (-III-12)

AUKSINĖS ŠAKNELĖS
Auksinės Šaknelės 

XGolden Seal) yra 
didelės vertės vais
tas nuo kataro, 
baltųjų, akių užde
gimo, 
nuo drugio, 

gedimo, 
vidurinių skaudulių, 

sugedusios

nuo rožės,
nuo

nuo skilvio

ŠACHMATAI
veda K. Merkis —

ra- Juozo, giminės ir 
iš Lazdijų vi., Sei-

Rudaminos, Seinų

JAV “OPEN” 1950 
pirmenybės

įvyks liepos 10-22 d.d., Det
roit, Mich. Tai didžiausias

kepenų 
ir kitų 
nuo sugedusias burnos. 
Auksinės Šaknelės veikia tiktai 
nesveiką kūno dalį, kuri serga. 
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 
kartus perdien, arba plauti ser
gančias kūno dalis. Svaras 
Auksinių Šaknelių kainuoja 
$15.00. Perkant mažiau, unci
ja kainuoja $1.00.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadway 

South Boston 27, Mass.

ronto miesto pirmenybėse. Jie 
laimėjo prieš Gambit 3'2-2'Į, 
prieš Centrai YMCA 6-0 (be 
kovos) ir ĘART-House (uni-

JAV šachmatų turnyras, vyk- \ versiteto rinktinė, pereitų me- 
domas 51-mą kartą. 1948 me
tų nugalėtojas buvo Masachu- 
setts atstovas W. Adams, De
dham. 1949 m. laimėjo Albert 
Sandrin, Chicago, III.

Denker ir Bisųuier 
pasižymėjo

per JAV - Jugoslavijos
dijo rungtynes. Denker parti
ja laikoma gražiausia iš tų 
rungtynių. A. Bisąuier iš ame
rikiečių įveikė pirmuoju savo 
oponentą Irkovą.
Samuel Reshevsky simultanas 

Bostone
neįvyko: jis negalėjo atvyk

ti; aplankysiąs po poros mė
nesių. Rechevsky simultanas 
Firestone šachmatų klube 
baigėsi jo naudai - 35 3.

Chess Life mini lietuvius
JAV šachmatų Federacijos 

organas CHESS LIFE vasario 
20 d. numery, aprašydamas 
‘Harvard tops metro league” 
pažymėjo, kad palyginamai 
naujai organizuotas Lietuvių 
šachmatininkų klubas užėmė 
antrą vietą. “...Best individual 
scores were made by Tautvai- 
sha and Merkis (both Lithua
nian) with 6-2 each”.

Čia pat atitaiso netikslią 
Chess Life
tę, kurioje jie įvardino Taut- 
vaišą, kaip Boston City Clubo 
laimėtoją, o reikėjo Boston 
City championship nugalėto
ją. Kitoje vietoje patiekia pil
ną Metropolitan lygos pirme
nybių stovį, įvardindamas vi
sas 18 Bostono komandų: 5 
A klasės (Lietuviai II vietoj) 
ir 13 komandų iš “B 
sion“.

tų Toronto meisteris) 5-1. Šio
se rungtynėse lietuvių koman- 

•doje žaidė meisteris P. Vaito
nis iš Hamiltono, įveikęs Rod- 
gersą 1-0. Toliau taškus pel
nė: R. Paškauskas J. Ma
tusevičius 1, R. Rimas 1, H. 
Stepaitis 1 ir P. Guobys 
Beliko tik vienerios rungtynės 
su “Ukraina”. Nuo jų paaiš
kės Toronto miesto nugalėto
jas.

Torontiečiams linkime sėk
mės!

ją
3 lietuviai. Sužaisti 2 

Meisteris Tautvaiša pir- 
susitikime sužaidė ly- 
su Kagan ir antram —

sausio 20 d. žinu-
DAKTARAI

Massachusetts valstijos 
pirmenybės 

prasidėjo šeštadienį kovo 11 
d., Boylstono Chess klube. 
Dalyvauja 12-ka stiprių Mas- 
sachusetts šachmatininkų, 
tarpe 
ratai.
mam 
giom
įveikė Seletsky. K. Merkiu, tu
rėdamas lengvesnius prieši
ninkus. laimėjo prieš Under- 
wood ir Vibberį. Po 2-jų ratų 
pirmenybių padėtis tokia: 
Merkis ir Schoenfeld po 2 
tšk., Tautvaiša, Fliegel ir 
Cheevers po l>/2, H. Daly ir 
Brask po 1, Kagan ir Under- 
wood po U, Seletsky, Ketura
kis ir Vibbert po 0 taškų.

Iš pirmenyhių eigos reikia 
spręsti, kad nuo sekančių ra
tų pirmavimą perims mūsų 
meisteris Tautvaiša. Tolesni 
ratai bus kovo 18-19, 25-26 ir 
balandžio 1-2 dienomis.

Divi-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
IA J. NAMAKSY

Real Estate & 
Insurance

409 M. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Offlce TeL SOuth Boston 8-094*

Bes. 37 Oriole Street 
West Rozbury, Maaa.

TEL. RA—7-1233-W

Pirm Pirksiant Karą, 

Atsilankyk Pas Mus. 
Atidaryta Vakarais.

Džiaugiasi lietuvių 
laimėjimais

Bostono lietuvių šachmati
ninkus su laimėjimais Bosto
no pirmenybėse sveikino: 
meisteris: Povilas Vaitonis iš 
Hamilton. Canada. Matas Bra
zauskas, Baltimorė. V. Kut- 
kus, Philadelphia, K. Cerke- 
liūnas. Brooklyn ir rašytojas 
Paulius Jurkus iš Vokietijos.
Toronto lietuvių šachmatinin

kai pirmauja
Po trejų rungtynių lietuvių 

šachmatininkai pirmauja To

□ Brooklyno Lietuvių atletų 
klube kas šeštadienis rungiasi 
tarpusavio turnyre 16 vietos 
lietuvių šachmatininkų. Su
žaisti jau 4 ratai.
□ Australija: Melbourne bu

vo Australijos “open” p-bės. 
Laimėjo latvis K. Ozols (Vie
ton jos čempionas) su 9 tšk., 
antroj vietoj kitas latvis L. 
Endzelins — 8 tšk.
□ Argentina: Najdorf laimė

jo Argentinos j-bėms matčą 
su Julio Bolbochan 5’Ą - 4*/2 
(iš jų 7 lygiomis). Argentina 
įveikė Ispaniją 13-2. Pirmose 
lentose Naidorf nugalėjo Ri- 
co, Bolbochan - Mediną; Gui- 
mard - Perezą. Rossetto - 
Sanzą, Marini - Pomarzą.

Aukojo IHovoi laisvinti
Pradžia 4-tame pusi.

Tel. 8-1340

MAHONEY & FAY, IMC
119 Belmont St.,*
Brockton, Mass.

Gudavičienė, Baltrush, Martu- 
zis, Rukštelienė, 
Menciūnas, 
kevičienė, 
kulavičius, 
finavičius.

Benevičienė, 
Pasek, Rudis, 

Martušis,
Metta, Z. Cilcius, K.

Vinter-I
 Pristatome Alų ir Tonikų

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus.-Saukite

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E SL, Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.
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Stonienė, 
Ratkevičius, ČJes- 

Zydeckienė, V. A- 
Juknevičius, Para- 
Kreivys, Vyšniaus- 

A. La- 
Baliu- 

Karena,

»

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

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

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

kas, U. 
mul, G. 
konienė, 
Athien,
Cilcis, P. Petraitienė, 
sienė, Paplauskienė. Urnikas, 
Dankveckienė, A. Belca, V. 
Kraunelis, A. Baderis,. A. Sa- 
gaitis. J. Valackas, Karpavi
čius. V. Bankauskas, K. Dze- 
kevičienė, M. Valackienė, J. 
Nadzeika, P. Palackas, M. 
Banevičienė, P. Misevičius, J. 
Rusas, V. Begonis, A. Ulbi- 
nas, K. Ciočys, J. Tamašaus
kas. Z. Lukšys ir Kalonienė 

K.50 et. J.

Razukvičius, S. Guobienė, K.

NORWOOD, MASS.
Per Vasario 16 d. iškilmes 

aukojo:
$10. — J. Kačianauskas, $5. 

— Kleb. F. Norbutas, A. Mo
rus, S. Razulevičius, A. Na
vickas, H. Butters, P. Veta! 
$2.— V. Tumavičienė, P. Ku
dirka. V. Grudinskas, J, Ma
rška, A. Tumas. $1. < D.

C'onsolidated Anglių Bendrovės Montour Mine No. 10 Library, Pa. angliakasiai lai
mėję streiką, grįžta į darbą.

Pakarklienė, A. Kneižys. 
Laučienė, U. Pazniokienė, 
Balutięnė, Ę. Tvaskienė, 

Smilgienė, M. Babilienė, M. 
p. Zarankienė, 
M.

Tumasonis, M. Kavolinienė, J. 
Vasiliauskas, A. Kavaliaus
kas, P. Jakavonytė, S. 
Jasionis, J. Tabaras, p. Anta
naitis, J. Šilkauskas, J. Užda- 
vinis, A. Kavolinas, B. Ka- 
mantauskienė, J. Medzveckas, 
P. Rukštialis, p. Vilkišius, A. 
Žemaitis, p. Palevičius, J. A- 
kulavičius, J. Kakanauskas, J. 
Strašunskas, p. Pupalagis, p. 
Jankauskas, H. Balutis, J. 
Vaičiūnas, kun. Al. Janiūnas, 
A.
P- 
M. 
A.
Minkevičienė,
p. Cerankienė, M. Gaubienė,
U. Repšienė, A. K. Neviackas,
V. Stanevičius, H. Dalalis, A. 
Viškelis, S. Ahnkonis, M. Ta- 
mulionis, N. Patinskienė, A. 
Saulenienė, p. Akulavičienė, 
A. Ječius, p. Naujokienė, E. 
Vasiliauskienė, A- Šimenienė 
E. Krikštolaitienė, p. Stadel- 
nikienė, p. Kasiliūlienė, 
Dulkienė, N. Sastavičienė, 
Kudirka, U. Navickienė, 
Adomaitienė, G. Pazniokas, 
Kuras, J. Aidukonis, M. Kuo
dis, V. Tumas, J. Smiigis, J. 
Sastavickas, J. Dįrsa, J. Peža, 
S. Mainionis, A. Venckus, p. 
Bartulis, J. Grinevičienė, P. 
Zerengis, Jos. Versiackas, M. 
Citkauskienė, O. Lašinskienė, 
R. Laukaitienė, M. 
Z. Staašunskas. A. 
nė, S. Aukštuolienė, 
raitienė, P. Jakštys, 
nevičius, J.
Jakštis, 
Kudirkienė, 
Kudirka, 
Versiackas.

Viso aukų buvo surinkta — 
$157.45. Išlaidų gurėta $21.15, 
pelnyta $136.30. Pinigai per 
Federacijos centrą persiųsta: 
$68.00 ALT-ui, ir $68.00 BAL- 
F’ui.

Visiems pasidarbavusiems, 
minėjime dalyvavusiems ir 
aukavusiems Federacijos 10 
skyr. vargstančiųjų lietuvių 
vardu taria širdingą ačiū

Jurgis Versiackas,
Federacijos skyr. pirmininkas.

Barusienė, J. Kilka, M. Bui
vydienė, M. Juškevičienė, R. 
Eitavičiūtė, Stankienė, Valec
kas, A. Uksusienė, Saulytė, 
M. Balčiūnienė, Orentas, O- 
rentienė, Valeckienė. J. česna, 
Vaitkevičienė, Tamulevičius, 
Bielskus, J. Gutauskas. J. 
Baronas, Kašėta, Leonardas, 
J. Salučka, J. Jurgutis, Špo
kevičius, P. Juronis. Matulis, 
Dambrauskas, Paškauskas, G. 
Miškinis, V. Vaičiūnas, Ker- 
šulis, K. Keblinskas, Pašakar- 
nis, Jermolavičius, M. Jakavo- 
nienė, Jurėnas, K. Vyšniaus
kas, Plonienė, Kvaraciejienė, 
A .Vasaris, P. Miliauskas, Du- 
bis, Jermalavičius, Bubulis, 
Andruišienė, R. Bartkus, Se- 
nuta. Danielius, Dikčius, Dik- 
čienė, Šarkus, Šarkienė, Ma- 
černienė, Miliauskienė, Mi
liauskas, Navazalskienė, Gelu- 
sevičienė, Balevičienė, Ginčys, 

Laucevičius, J. Pakalniškis, 
Plaskus, K. Venslauskas,

K. Grigas, P. Liolienė, R. Ci- 
rokienė, E. Smetonienė, St. 
Binkauskaitė, E. Družinskie- 
nė, V. Zalatorienė, J. Stakiu- 
tė, J. Daugelavičius, J. Gu
tauskas, M. Kemzūra, M. Miš
kinis, S. Glinskienė, J. Bobu- 
lienė, M. Kumpienė, B. Bilvei- 
šienė, A.
kus, M. Ludavičienė, Pr. Pry- 
bušauskas, K. Germanavičius, 
A. Akstinas, (kai kurie vardai 
neįskaitomi). Eep.

iš Pervaz-- 
ninku- tan;, -Kidulių vi-r Sakių 
apskr.

JONYNAS, iš Laukintukų 
Miroslavo vi., Alytaus ap.

KARALIŪNAITES - Pečiu-.
konienės, ir jos sesers Gobe- 
rienė, Marijonos ir ir Mortos, 
gyvenusių Union St., Tama- 
qua, Pa., vaikai prašomi atsi
liepti.

KAZLAUSKAS. Jurgis ir 
Petras, iš 
apskr.

KLIMO,
pažįstami, 
nų ap., prašomi atsiliepti.

KORSAKYTE, Jadvyga, iš 
Salako vi., Zarasų ap., Veže
lių km.

KO VERA, Juozapas, iš Za- 
bikų km., Papilės par.

KRIUKLYS, Adomas, Sta
sys, ir Vaclovas, ir jų sesuo 
Tokarskienė - Kriuklytė, Ma
rija — vaikai Adomo.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti į:

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

Šidlauskas, U. Pet-

ir
Tau-

GRABORIAJ

A. 
V.
B. 
P.

Stašienė, 
Valatkie- 

U. Pet- 
J. Aku- 

Vasiliūnas, 
M. Minkevičius,

A. Kurienė, S.
K. Šimėnas, Jurgis

J.
K.
B. Tamulevičienė, A. Karpus, 
J. Piaušinaitis, P. Kubilius, A. 
Akstinas, Mrs. Alusan, Gu- 
tauskienė, D. Martin, J. Trei- 
navičius. Mėlynienė, J. Švagž- 
dys, M. Svirskis, J. Česnulevi
čius, Mašidlauskienė, Mašid- 
lauskas, Jonis, L. Družinskas, ’

-----------------------------
NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK -

"ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS"

PAIEŠKOJIMAI
AUGA, Augustas, Jonas 

Karolis, iš Balskų km., 
ragės ap.

BALIUNAITES. Gručkiū- 
nienė ir Skurskienė, iš Moly
nių km., nuo Kybartų.

BAUBINAITE, ar Gaspa- 
ravičiūtė, Adelė, iš Naujojo 
Strūnaičio km., Švenčionių ap. 
gyvenusi Dūkšto vi.

GASPARAVICIOTE, ar Bau
binaitė, Adelė, iš Naujojo 
Strūnaičio km., Švenčionių ap. 
gyvenusi Dūkšto vi.

GRUCKIUNIENE - Baliū- 
naitė, ir jos sesuo Skurskienė, 
iš Molynij km., nuo Kybartų.

HYBNERIS (Hubner), Au
gustas.

JEI

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

DARBININKAS
ui* w «DnAnwAv ro boston

l

Draugijų Valdybų Adresai

BROCKTON, MASS.
Minint Vasario 16 d. auko

jo: $10 — Jokūbas Saladonis; 
$5. — V. Zinkevičius, A. Jan
kūnas, Ad. Jurgutis, Mickevi
čius, K. ir O. Kulišauskai, K. 
Čirbulėnas; $3. — O. Kašėtai
tė, Dr. A. Waitkus, M. Kaziu- Viliais draugi jos reikalai*kreipkitės 
nia; $2.— Kun. Pr. Strakaus- 
kas, Kun. S. Saulėnas, M. 
Bartkevičienė, Kun. A. Kli
mas, Paulauskienė, G. Kuody
tė, J. Puidokas, P. Kukaus- 
kas, Saulėnas, Baronienė, R. 
Latauskienė, Pr. Keblinskas, 
Mr. ir Mrs. J. Vicbelis, J. Va- 
roneckas, L. Kumpa. J. Jaka
vonytė, P. Danyla, J. Petro
nis, Jurkevičienė, P. Juronis, 
Jakimavičius, P. Cesna, Mote- 
kaitis. $1.— Germanavičius, 
Baranauskas. Rud o k i e n ė, 
Aukštikalnienė, Paulauskas,

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 8VC.

Pirmininkč — Eva Marksienš,
•25 E. 8th St., So. Boston, Mass. Pirmininkas — Viktoras Medonis, 

Tel SOuth Boston 8-1298. " ~ “
Vice-Pirmininke—B. Gailiūnienė.

8 VVinfield SL, So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Stela Overkienė,

555 E. 6th St., So. Boston, Mass.
Finansų Rašt — B. C&nienč,

29 Gould St, W. Roxbury, Mass. Fin Rašt 
TeL Parkway — Į8«4-W

Iždininkė — Ona Šiauria, 
51 Tampa St, Mattapan, Maso

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

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradieni mėnesio, 7:30 v. 2 vai. po pietų. Parapijos saMj, 
vakare. Partijos salėje, 492 E. — — ~ ~ --------
8eventh St, So. Boston, Mass. i 

ImaIh milralnin lrv**irdrit£ią *
pas protokolų raštininkę.

Vincas Balukonis, Savininkas.

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

South Boston, Mkl

iv. JONO EV. BL. PAėALPIN** 
DRAUGIJOS VALDYBA

21 Sanger SL, So. Boston, Mass 
Vice-Pirm. — Vincas Stakutia,

684 Sixth St.. So Boston. Mass 
Protokolų Rast. — Kazys Rusteika 

206 L St., So. Boston, Mass.
Aleksandras Ivaika.

; 440 E. Sixth St., So. Boston, ITsss
Iždininkss—Stasys K. GrlganavKHua,

699 E. Seventh SL, S. Boston, Mass 
Maršalka — Jonas Zalkls,

787 Broadway, So. Boston, Mass 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią sekmadieni kiekvieno tntoesio, 
492 E.* 7th 8L. So. Boston, Mase* 

Visais draugijos reikalsis kreipki 
tčs pas protokolų raštininką

Geriausia, Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

25S Vest Broadmy,

i
i
i 
i!

’ H

f

i
i

S. IsraseviOus ir Sūrus
Fuaeral Home

254 W. Broadvay 
South Boston. Mass

JOSEPH BARASEVICroti 
Laidotuvių Direktorių*

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naku 
Koplyčia Šermenim* Dykai 
Tel. SOuth Boston *-2590

AVenue 8-24*4

I

«

i

CASPER I
FUNERAL HOMf

187 Dorchester Street 
South Boaton, Mass 

losepl) W.C«spef 

(KASPERAS) 
atoatuvią (Mraktoriu 

Balsamuotojas
NOTARY PUBLJC 

Patarnavimas Dieną Ir Nakt 
Fnplyčia Šermenims Dyka' 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 6-39F

YAKAVONIS 
runeral Hom»

741 No. Main St i 
Brockton. Mase

V. YAKAVONIS 
usMotuvIų Direktorių. • 

Beleamuotoja*
Patarnavtmae Dieną ir Naai 

Koplyčia Šermenims Dyk*
Tel Brockton 8-1980

ZALETSKAS 
funeral hom*

564 East Broadw*y 
SOUTH BOBTOK MAS>

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletokas 
Graboriai Ir Balsamuotojal

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenim* Dykai 

'.NgR’aky fublat 
Tel. 80 8-0818 

_ - APMth Boeten 8-2*0*

I

r

>



Pirmadienis Eovo 13- 1950 ______

BOSTONO ŽINIOS
Tremtiniai pas 
Arkivyskupą

So. Bostono lietuvių parapi
jos klebonui kun. Pr. Vir- 
mauskui tarpinikaujant, trem
tinių ratelio valdyba kovo 11 
d. 9 vai. vak. (šeštadienį) 
lankėsi pas J. E. Bostono Ar
kivyskupą Richard J. Cushing 
pareikšti padėką Amerikos 
katalikų episkopatui ir visai 
katalikų visuomenei už gau
sias aukas lietuviams tremti
niams. Delegacijoje dalyvavo: 
kun. Pr. Virmauskas, p. St. 
Lizdenienė, Ed. Karnėnas, A. 

'Keturakis ir J. Vembrė. Au
diencija užtruko pusę valan
dos. Su padėkos laišku įteikta 
gėlių puokštė, lietuviškas sti- 

, lizuotas kryžius ir J. Baltru
šaičio knyga ‘Lithuanian Folk 
Art*. Padėkos laišką skaitant, 
arkivyskupas šluostėsi ašaras. 
Kalbėdamas įdomavosi trem
tinių užsiėmimu, jų skaičiumi 
Bostone ir Lietuvos tragiška 
būkle. Jis apgailestavo Lietu
vos išdavimą sovietams ir pa
reiškė, kad tik stebuklas ar 
trečias karas galįs Lietuvą iš
gelbėti. Atsisveikindamas ar
kivyskupas suteikė palaimini
mą ir apdovanojo delegacijos 
narius savo paveikslu su var
diniais įrašais: “Dieve laimink 
jus ir jūsų kenčiančią tautą’’. 

E. K.

Religiniai paveikslai
bus rodomi penktadienį, ko

vo 17 d., tuoj po pamaldų 
(apie 8 vai. vak.) Šv. Petro 
parapijos salėje, W. Fifth St., 
So. Bostone. Įžanga tik 35 
centai. Filmą yra garsinė 
(sound), įvardinta “Mokiniai 
Emause” (“Disciples at Em- 
maus”). Filmą vaizduoja dvie
jų mokinių — Kleopo ir Joelio 
matytus įvykius iš Kristaus 
nukryžiavimo ir prisikėlimo. 
Kleopas ir Joelis sužinojo, kad 
Jėzus buvo suimtas ir bus tei
siamas, o žydų minia buvo 
apsisprendusi Jį nukryžiuoti. 
Nuėję į Golgotą, jie matė 
Kristaus nukryžiavimą.

Kviečiame visus ateiti ir pa
sižiūrėti gražių religinių pa
veikslų.

Noveną į šv. Juozapą
Novenos pamaldos įvyksta, 

Šv. Petro bažnyčioje: trečia- 
. dienį, penktadienį ir šeštadie

nį, 7:30 v.v.,; ketvirtadienį iš 
ryto.

40 valandų atlaidai 
prasidės Šv. Petro parapijo

je kovo 24 d. 8 vai. ryt. šv. 
Mišiomis ir procesija. Baigsis 
sekmadienį, kovo 26 d. 3 vai. 
p.p. Laike šių atlaidų ado
ruojamas V. Jėzus Švenčiau- 
siame Sakramente, sakomi pa
mokslai, klausimos išpažintys, 
dalinama šv. Komunija. Žmo
nėms atidaromi gausūs Dievo 
malonių šaltiniai.

Staiga mirė
Silvestras Galinauskas, 73 

metų. Jis jau iš seniau sirgu
liavo, bet dar vis vaikštinėjo. 
Kovo 10 d. pietų metu krito 
ir mirė savo namuose, 356 
Dorchester St. Paliko nuliū
dusius žmoną Oną Jurevičiū
tę, du sūnus ir dukterį. Buvo 
palaidotas, kovo 13 d., iš Šv. 
Petro par. bažnyčios, Šv. Be
nedikto kapinėse.

PADEK*
Lavrence klebonui kun. Pr. 

M. Jurui už rėmimą tautosa
kinio darbo, renkant dainas ir 
užrašant meliodijas, taip pat 
už sutikimą globoti tautosa
kininkus reiškiu didžiausią pa
dėką.

J- Būga.

Berniukai ir mergaitės
Lietuviškasis jaunimas tu

rės progos matyti gražių vaiz
dų iš Vokietijos ir Amerikos 
gyvenimo šį ketvirtadienį, ko
vo mėn. 6 d. 7:00 v.v. Vyčių 
patalpose (kampas Emerson 
ir E. Broadway). Veiklus vy
tis, p. Longinas Švelnia, pasi
žadėjo jaunimui parodyti savo 
nuotraukas, padarytas Vokie
tijoje po karo, ir taip pat iš 
Vyčių seimų Jungtinėse Vals
tybėse. Programai vadovauja 
Vyčiai jaunamečiai, apimą 
jaunimą 13-16 m. amžiaus. Vi
si jaunuoliai ir jaunuolės, ma
loniai kviečiami dalyvauti. Įei
nant mokėti nereikia.

Persikėlė į Bostoną
. Kovo 5 d. iš Amsterdam, N. 
Y. persikėlė į Bostoną Vil
niaus operos solistas barito
nas Stasys Liepa. Jis jau pui
kiai pisirodė su dainomis pa
rapijos choro koncerte.

Dalyvavo meninėje 
programoje

Vasario 15 d. suruoštame 
Intemational Institute, Stat- 
ler Hotel Mardi, Gras baliaus 
meninėje programoje* dalyva
vo ir Bostono Lietuvių tauti
nių šokių grupė. Vykusiai pa
šoko “Oželį“. Latvius atsto
vavo iš tremties atvykęs Ry
gos Oktetas “Tėvija”, estus— 
balerina Ella Lukk. Be pami
nėtų tautų dar dalyvavo: uk
rainiečiai, lenkai, italai, šve
dai, armėnai, ispanai, syrai, 
žydai, vengrai, zelandiečiai ir 
škotai. Žmonių buvo susirinkę 
per 2000. Buvo pakviesti įvai
rių šalių konsulai, kurie vado
vavo parodiniame marše. Jų 
tarpe buvo ir Lietuvos konsu
las adv. A. O. Shallna su po
nia.

Kulinarinėje sekcijoje lietu
viai turėjo ir savo lietuviškų 
valgių stalą, kurs turėjo ge
rą pasisekimą. Rap.

Vaitkus vėl žais 
“Base-Ball”

Spauda praneša, kad kilęs 
iš Cambridge Eddie Waitkus, 
kurs praeitą vasarą išprotėju
sios merginos buvo Chicagoje 
sunkiai šūviu sužeistas, visiš
kai pasveiko ir pradėjo Flo
ridoje baseball pratybas. Vait
kaus tėveliai gyvena Melrose, 
Mass. Prieš metus jis dalyva
vo šv. Petro parapijos su
ruoštoje “Sports Nights” pro
gramoje S. Bostone. Rap.

“Garnys” aplankė 
čiurlioniečius

.South Bostone apsigyvenu
sius Ciurlioniečius Antaniną 
(Labanauskaitę) ir Praną 
Petraičius vasario 18 d. ap
lankė “Garnys” ir paliko gra
žią dukrelę. Garsiame Ciurlio- 
nies Ansambly Antanina buvo 
kanklininkė, Pranas grojo ra
geliu. Jis jau yra pasirodęs 
kaikuriuose parengimuose ir 
So. Bostone.

Mirė Pranas Batakis
Kovo 11 d. mirė tris mėne

sius sirgęs Pranas Batakis, 
38 metų, gyv. 40 Vineland St., 
Brightone. Jis yra gimęs ir 
augęs Brightone. Paliko tėvą 
Klemensą ir pamotę. Pašarvo
tas pas laidotuvių direktorių 
Juozapą Baracevičių. Laidoja
mas kovo 14 d. 9 v. r. iš Šv. 
Petro parap. bažnyčios šv. 
Mykolo kapinėse.

Melskimės už mirusius.

Kur trūksta tėvynės, 
ten trūksta ir būtinų są
lygų žmogui išsivystyti 
ir išsitobulinti.-

*. e
J. Augustinavičienė,

gyv. 59 Story St., So. Bos
tone, (Hveitą sąvaitę buvo 
operuota Carney ligoninėje. 
Operacija pavyko. Ligonė 
sveiksta.

Aktorius Vitalis Žukaus
kas,

dalyvavęs Minkaus radijo 
valandos koncerte, į kurį jis 
buvo atvykęs iš Brooklyn, N. 
Y., aplankė ir “Darbininko” 
redakciją. V. Žukauskas yra 
vaidinęs Lietuvoje ir Vokieti
joje, o dabar, 
nuo paprasto darbo, 
daug laiko scenos menui 
Amerikoje.

atitrukdamas
skiria 

ir

Lietuviško Baleto 
atstovai Bostone

Malonu pastebėti, kad Lie
tuvos Kauno Valst. Teatro 
vieni iš geresniųjų baleto ar
tistų: p. Tatjana Babuškinai- 
tė ir'Alfa Liepinis apsigyveno 
Bostone.

Lietuvos Valst. Teatro ba
letas nepriklausomybės lai
kais, buvo pasiekęs aukšto ly
gio. Jo gastrolės Londone ir 
Paryžiuje susilaukė aukšto tų 
kraštų baleto žinovų įvertini
mo. Okupantų išblaškyti ba
leto artistai atsiradę Vokieti
joje, susidarius progai vėl tel
kėsi krūvon ir dirbo, kad iš
laikytų lietuviško baleto meno 
lygi-

Jų nepaprastų pastangų ir 
pasiryžimo dėka, tremtyje, jie 
ne tik kad reiškėsi atskirais 
koncertais, bet pastatė net iš
tisą baleto spektaklį — Cope- 
lia (muz. De Libo). Su tuo 
spektakliu jie aplankė lietu
vių gyventas stovyklas, pasi
rodė didesnių miestų vokiečių 
scenoje. Vokiečių kritikų atsi
liepimai buvo malonu skaityti 
kiekvienam lietuviui.

Gražu girdėti, kad Bostone 
apsigyvenę baleto artistai, po 
tiekos išgyvenimų, būdami 
sunkiose sąlygose nenuleidžia 
rankų, bet imasi darbo — 
ruošti koncertą ir steigti ba
leto studiją.

Organizacinį darbą pasiėmė 
geras to reikalo žinovas ir 
gabus organizatorius Jonas 
Vasiliauskas. Jis, nors nese
nai atvyko, bet jau padarė 
plačias pažintis su Bostono 
baleto vadovaujančiais asme
nimis ir tikisi, kad po poibs 
mėnesių, jie jau galės Bosto
no didžiojoj scenoj pademons
truoti lietuvišką baletą ne tik 
saviems tautiečiams bet ir

v *

plačiajai amerikiečių visuome
nei.

Be to, įsteigta ir jau veikia 
baleto studija - mokykla. Kol 
kas įsikūrė Dariaus posto pa
talpose. Į mokyklą priimamos 
mergaitės, berniukai ir vyres
nio amžiaus jaunimas.

Jie tikisi tuo būdu sudaryti 
progą čia gyvenančiam lietu
viškam jaunimui mokytis ba
leto meno ir išryškinti talen
tus.

Būtų malonu, kad čia gyve
nantis jaunimas išnaudotų šią 
progą, nes tiek p. Babuškinai- 
tė, tiek Liepinis yra išėję ge
rą klasikinio baleto mokyklą, 
dirbę ilgoką laiką scenoje ir 
baleto mokyklose kaip moky
tojai su garsiais to meno spe
cialistais.

Adv. B. Kalvaitis.

CAMBRIDGE, MASS.

Ruošia Vakarais
Katalikų Piliečių klubas 

kiekvieną ketvirtadienį vaka
rais savo patalpose, 163 Har- 
vard St., Cambridge, Mass. 
ruošia Whist Party. Parengi
mai sėkmingi. Vadovauja šio 
klubo pirmininkas p. Janiū
nas.------ -  —-  J—

DARBININKAS

LIETUVIU KULTŪROS RĖMĖJŲ SUSIRINKIMAS 
įvyko šeštadienį, kovo 11 d.,

Sv. Pc*tro lietuvių parapijos 
svetainėje, So. Bostone.
.. Valdybos vardu pranešimus 
padare: jos pirmininkas K. 
Mockus aide bendrus kultūros 
rėmėjų reikalus,Dr. Gimbutie
nė — apie įstatus, inž. Dr. 
Gimbutas — narių ir nario 
mokesčio reikalais. Iš prane
šimų paaiškėjo, kad narių yra 
apie 200. Kai kurie iš jų jau 
užsimokėję pirmyn už visus 
metus ar pusę metų. Apie 
40% narių yra senieji ameri
kiečiai.

Teatro reikalais kalbėjo H. 
Kačinskas. Pranešė, kad šioje 
srityje įtemptai dirbama, pa
žymėdamas, kad aktoriaus 
pasiruošimas yra nelengvas 
dalykas ir reikalaująs laiko. 
Yra numatyta statyti du vei
kalai: A. Gustaičio “Sekminių 
vainikas" ir “Šilkiniai Pan
čiai”. Pirmuoju bus statomas 
veikalas “Sekminių vainikas” 
gegužės 7 d. High School sa
lėje.

Lituanistikos reikalais kal
bėjo mokyt. V. Kulbokas. 
Pranešė, kad veikia pradžios 
mokyklos visi 4 skyriai ir 
gimnazijos 6 klasės. Viso lan
ko 64 mokiniai. Drba 6 mo
kytojai. Nusiskundė, kad 
daug yra ir naujakūrių vaikų,

PADĖKA

Nuoširdžiausiai dėkojame 
dėdei Vincui ir dėdienei Anas
tazijai Kudirkams už sudary
mą dokumentų atvykti, už 
malonų priėmimą ir už suteik
tas ir teikiamas gausias dova
nas mūsų gyvenimo pradžiai 
ir jų šeimos nariams: O. Čer- 
vokienei ir Onai ir Broniui 
Kudirkams; už suteiktas gau
sias dovanas dėdei Pranui ir 
dėdienei. Veronikai Kudir
kams, jų dukteriai Broniai ir 
jų sūnui Juozui; dėdei Juozui 
ir dėdienei Agotai Smilgiams 
už suteiktą nemokamai butą 
ir priėmimą mūs, kaip savo 
šeimos narių, už gausias do
vanas; jų. dukterims: Stelai 
Navickas ir Izabelei Sipuliaus- 
kas bei žentams, p.p. Uršulei 
ir Aleksandrui Navickams, 
Kurams, p. Vasiliauskienei, 
p. Kuodienei, p.p. Tomosio- 
niams, p.p. Duobams ir p. 
Kvederavičienei, už dideles 
dovanas, p.p. Balučiams ir 
p.p. Sakalauskams, Bostone 
už vaišes ir visiems kitiems 
gera mums padariusiems.

Antanina ir Feliksas
Liutkevičiai.

PiiMjmnt rugius su 
piaiitmfc

Padainavo Elzb. Nanarta- 
vičienė, 60 m. gim. Būdos 
km., Butrimonių vis., Aly
taus apskr.

Vaikščiojo šešurėlis 
Parugėmis pabarėmis

Prašinėjo, šešurėlis
Be kepurės, be kiauninės:

“Nemleiski, saulele, 
Kalneliuosna, aukštuosiuosna. •

Nepriilso martelė
Menkus rugius beplaudama

Iš klonelės—-kalnelin 
Pėdus nešiodama”.

Vaikščioja tėvelis 
Pabarėmis, parugėmis.

Prašinėjo tėvelis
Be kepurės, be kiauninės: 
“Nusileiski, saulele
Kalneliuosna aukštuosiuosna

Ba priilso dukrelė 
Gerus rugius bepjaudama.

Iš klonelių-— kalnelin 
Pėdus nešiodama”.

Užrašė J. Būga.

kurių tėvai į šią mokyklų ne
leidžia.

Vaikų darželio reikalu kal
bėjo prof. Vyt. Čepas, apibū
dindamas vaikų darželio 
reikšmę lietuviškumui išeivi
joje. Pareiškė, kad yra daro
ma šiuo reikalu žygių, net 
valdžios įstaigose, bet sutin
kama nemaža ir sunkumų, 
ypač dėl patalpų.

Dr. Gimbutienė kalbėjo apie 
lituanistikos kursus suaugu
siam mūsų jaunimui, kad ja
me per tokius kursus palai
kius gimtosios kalbos gyvybę 
ir savo tautos bei kultūros 
meilę. Tuose kursuose mūsų 
kultūrininkai bent kartą sa
vaitėje per tam tikrą laiko
tarpį skaitytų ciklą paskaitų 
iš lituanistikos dalykų: kal
bos, literatūros, geografijos, 
istorijos ir kitų dalykų. •

Tautosakos rinkėjas, Juozas 
Būga, pakviestas pasirodyti, 
pareiškė, kad Amerikoje yra 
užsilikusių retų lietuviškų dai
nų, ypač iš raudų, kokių pa
čioje Lietuvoje jau buvo sun
ku užtikti. Prašė kultūros rė
mėjus ir šio reikalo iš akių 
neišleisti. Dėkojo jau už su
teiktą paramą šiame reikale 
kun. Pr. Jurui, kuris labai 
jautrus lietuvių kultūros rei
kalams. Koresp.

^Dabarties Pastabos

• Dvi bylos ir žmoniškumas

Visą mėnesį laikraščiai lenktyniavo, kuris iš jų stambesnė
mis raidėmis parašys apie Dr. H. Sandėrio bylą. Ji nustūmė 
į šalį net stambius politikos įvykius ir kitas svarbias žinias. 
Atrodė, kad daktaro švirkštas, kuriuo jis “palengvinęs ligonei 
mirti”, buvo įdurtas ir į spaudos gyslas. Laikraščiai padarė 
sensaciją, kuri žmogžudystę beveik užstelbė, o iškėlė daktarą 
kaip herojų, kuris “buvęs ir labai geras ir uolus”. Ta moteriš
kė vis tiek būtų mirusi, o gal jau buvo mirusi, gi daktaras ir 
toliau turi žmones gydyti. Bet kokiu būdu: mirtį nešančiu 
švirkštu ar nuo jos saugojančia ranka, nors ta mirtis ateitų ir 
po minutės? Šis klausimas visus ir jaudino.

Tačiau teismas jo neišsprendė. Prisiekę teisėjai buvo gai
lestingi Dr. H. Sandėrio pasiteisinimui, kad jis buvo apglu- 
męs ir nežinojęs, ką daręs, net nenusivokęs, ar pacientė jau bu
vo mirusi ar dar gyva? Bet kam tada reikėjo to oro į venas? 
Nėra abejonės, kad jis ten pakliuvo dėlto, kad mūsų dorinės 
pareigos, ne vien tik gydytojų, kartais taip pat atskiedžiamos 
oro. Pasidaro tuštuma tarp Dievo įsakymų ir žmogaus nusi
statymo jų neišlaikyti. Tada “aptemsta protas”, visaip išsisu
kinėjamą ir teisinamasi dėl to, kas negali būti pateisinama.

Beveik vienu metu pasibaigė ir antra byla — Gubičevo ir 
Kaplanaitės. Abu buvo nuteisti už šnipinėjimą bolševikams. 
Kaplanaitė taip pat teisinosi, kad ji nieko pikto nedariusi ir 
kad jai “galva buvo apsisukusi”. Tačiau teismas jai priteisė 
ne ligoninę, o 15 metų kalėjimą. Į tokius pat 
mus” 
grįžti 
mai”, 
tiktai

Ruošiamasi “Sekminių 
Vainikui”

Aktorius H. Kačinskas dir
ba, kiek galėdamas, kad gegu
žės mėn. bostoniečiams jau 
galėtų parcK’-'ti 
scenos 
minių 
pančiai”.
dail. Andriušis ruošia gražias 
dekoracijas. Siuvami specia
lūs kostiumai. Staliai dirba 
baldus. Visi, mokantieji siūti 
ar staliaus darbo, kviečiami 
talkon.

bostoniečiams 
lietuviškos 

meną. Statoma “Sek- 
vainikas” ir “Šilkiniai 

Bostone gyvenąs

“pataisos na- 
turėjo būti padėtas ir rusas Gubičevas, bet jam leido 
pas “tėvelį”. Ten visas kraštas yra vieni “pataisos na
tai kam dar sodyti į demokratišką kalėjimą? Teisėjas 
išbarė jį už “nusikaltimą žmoniškumui”.

Dr. H. Sandėris taip pat buvo teisiamas kaip “nusikaltęs 
žmoniškumui”. Bylos skirtingos, politinė ir moralinė, bet kai 
kuo ir panašios. Daktaras “padėjęs” nepagydomai ligonei, o 
bolševikų agentas nori “padėti” anot jų, nepagydomam kapita
listiniam pasauliui. Tam tikslui jie triūsia iš visos peties, ne
paisydami nei žmoniškumo nei svečio teisių.

Yra nežmoniška atvykti į kitą kraštą svečiui, o pasidaryti 
šnipu. Gubičevas buvo svečias Amerikoje, bet jis tapo šnipas. 
Sugauti šnipai be pasigailėjimo teisiami ten, kur jie nusika to, 
ir kol bausmės neatlieka, nepaleidžiami Kitaip yra su bolševi
kų šnipais: vieni pabėga, kaip Eisleris, o kiti ištremiami, kaip 
Gubičevas. Sovietų Rusijai tas naudinga. Ji gali siųsti šnipus 
ir tikėtis, kad sučiupti jie vėl grįš namo kaip didvyriai.

Įdomu, kiek ilgai truks tokia “žmoniška” demokratijų po
litika? Ji primena žveją, kuris samčiu semia vandenį iš sky
lėtos valties ir pilą atgal į jurą. Vanduo iš apačios vėl įsisunkia. 
Taip skverbiasi į Ameriką ir bolševikų agentai, kurie čia tik 
tam ir yra, kad prirengtų mirtį demokratijai.

Pirmame numeryje eilė nuotraukų iš lietuvių gyvenimo įvairiose. Amerikos vie
tose. Taip pat jame rašo gen. St Raštikis (“Karas ar taika”), red. L. Simutis (pasi
kalbėjimas “ALT aktualėji rūpesčiai”), ir J. J. Bielskis (“Pirmąją Lietuvos atstovybę 
Amerikoje steigiant”) ir k. Plati- Amerikos lietuvių gyvenimo apžvalga. Įdomi dalis 
anglų kalboje.

“LIETUVIŲ DIENOS” išeina kartą per mėnesį z

PRENUMERATOS KAINA — $3.00 metams tiek Amerikoj, tiek kituose kraštuose. 
Atsiųskite adresą, vienas numeris siunčiamas susipažinti nemokamai. Siųskite adresu

"LIETUVIŲ DIENOS**
92M S. Broadwav, Les Angeles X Califomla

Amerikos Lietuvių Gyvenimą Paveiksluose ' ■
Pamatysite skaitydami vienintelį iliustruotą Lietuvių laikraštį

“LIETUVIŲ DIENOS"




