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Sovietai pašovė JAV lėktuvą
JAV karo laivyno lėktuvas negrį

žęs iš Baltijos jūros. - Sovietai tvirti
na, kad jis buvo įskridęs į jų teritori
ją. - Valstybes departamentas tai pa
neigia. ' f

Washington, D. C. — 
Oficialūs sluoksniai pra
neša, kad Maskvoje įteik
tas JAV ambasadoriui 
Alan G. Kirk protestas 
ir tuo pačiu metu viešai 
paskelbta žinia, jog vie
nas US karo laivyno lėk
tuvas įskridęs į Sovietų 
teritoriją, pats šaudęs ir 
buvęs sovietų apšaudy
tas, pasitraukė ir išnyko. 
Ta žinia 
skelbta i 
srautas 
Vokietijos 
vadovybės, jog yra din
gęs vienas B-29 tipo pat
rulinis lėktuvas, balan
džio mėn. 8 d. išskridęs į 
Kopenhagą (Danijoje). 
Oficialūs duomenys pra
neša, kad U.S. lėktuvas, 
apie kurį rusai praneša, 
kad buvo susikovęs su jų 
karo lėktuvu Baltijos 
srityje, buvęs patrulinis, 
neginkluotas laivyno lėk
tuvas, kuris iki šiolei yra 
negrįžęs į savo baze.

kad Amerikos lėktuvas 
“B-29” praeitą šeštadie
nį virš Latvijos teritori
jos atidengė ugnį į sovie
tų kovos lėktuvą, o so
vietų lėktuvas atsišau- 
dęs. Tačiau aukštoji US 
gynybos tarnyba prane
ša:

Vienintelis Amerikos 
didžiųjų lėktuvų tuo lai
ku Baltijos srityse tebu
vo laivyno patrulinis lėk
tuvas. Jis negalėjo daly
vauti jokioje kovoje, ka
dangi buvo neginkluotas. 
Be to, jam buvę įsakyta 
neperžengti sovietų oku
puotos teritorijos. Šio 
lėktuvo nuo praeito šeš-

kad tas 
kur nors 
užpultas 

Lėktuvas

Maskvos pa- 
anksčiau, negu 
pranešimas iš 

i oro pajėgų
Sherman prane- 
šeštadienio rytą 
iš Wiesbaden 

patrulinis bom- 
band o m a j a m 

į Kopenhagą,

tadienio ir trūksta. Reiš
kiama baimės, 
lėktuvas buvęs 
sovietų lėktuvų 
ir nušautas,
turėjo 10 asmenų įgulą.

Valstybės Departamen
to, Oro ir Jūrų laivvnu 
duomenys neigia, kad 
koks nors US Oro pajė
gų lėktuvas būtų galėjęs 
dalyvauti ginkluotame 
susirėmime Baltijos sri
tyje.

Jūros laivyno operaci
jų viršininkas Adm. P. 
Forrest 
ša, kad 
išvyko 
(Vok.), 
bonešis
skridimui 
tačiau nebuvo dar girdė
ti, nežiūrint plačių ap
klausinėjimų, kad jis bū
tų perskridęs Vokietijos 
ribas. Vienas iš to patru
linio lėktuvo įgulos nuo
latinių narių, Stephen J. 
Zacklin, kuris dėl ligos

tvirtina, kad tas lėktu
vas buvo neginkluotas. 
Jis negalėjęs nei kitą 
lėktuvą apšaudyti, nei 
pats kito užpulti. Įgulos 
vyrai galėję turėti tik 
45-to kolibro revolverius.

Maskva.—
Sovietų

Balandžio 11 
d. Sovietų vyriausybė 
įteikė Jungt. Valstybėms 
piktą notą, kurioje pa
reiškė, kad Amerikos ka
ro lėktuvas praeitą šeš
tadienį virš Latvijos te
ritorijos 
sovietų 
kuriam - 
pasukęs 
ir išnykęs, 
riausybė

iššaukęs į kovą 
kovos lėktuvą, 
atsišau džius, 

jūros kryptimi 
Sovietų vy- 

protes t u o j a

Mižioms tarnaujančių berniukų gyvas kryžius New 
Yorko katedroje per Velykas.
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■Bostono lietuvių tautinių šokių grupė, šią ąavaitę išvyko į St. Louis, Mo., ir dalyvauja įvai
rių tautų liaudies meno festivalyje (National Folk Festival) Opera House. Kiel Auditoriume. 
Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę stovi: Marijona Valatka. Milda Martinkaitė. Janina Andriu- 
šaitytė, Marytė Prakapaitė; grupės vedėja Ona waškienė, Gražina Ulpaitė, Diana Paplauskaitė, 
Zita Zarankaitė ir Birutė Ulevičiūtė. Antroje e>je: akordionistas Vytautas Strolia; čiurlionie- 
tis ir grupės ptarėjas Leonas Kazėnas, Antanas Kulbis, Vilimantas Vaitkevičius, Algimantas 
Rudžiūnas, Rimantas Ivaška, Viktoras BrandLeris (grupės ižd.J, Leonas Rudžiūnas, Petras 
Griganavičius ir Vytautas Dambrauskas.

Ua77*auja tautų festivalyje
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PASLAPTINGAS LĖKTUVO SPROGIMAS
Albuquerque, N. M. — 

Tuo pačiu metu, kai Bal
tijos jūroje dingo B-29 
karo lėktuvas, kitas to 
paties tipo lėktuvas, nu
krito ir užsidegė tokioje 

slapti atominių bombų 
sandėliai. Balandžio mėn. 
12 d. iš po lėktuvo degė-

šių ištraukti apanglėję 
13 lavonų. Dtevyni iš žu
vusiųjų yra kilę iš Nau
josios Anglijos. Atomi
nės Energijos komisija 
yra pradėjusi tardymą,

slaptingai nukri t u s i o 
lėktuvo priežastį.
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pakilusios 
lėktuvų es- 
apsukusios 
jūrą, bet

prieš jos teritorijos pa
žeidimą. Notą sovietų 
užsienių ministeris An
drėj Višinskį asmeniškai 
įteikė US Ambasadoriui 
Maskvoje Alan G. Kirk. 
Pastarasis ją tuojau per
davė US Departamentui 
Washingtone. Notoje tei
giama:

1. šeštadienį 5:39 vai. 
po pietų vienas keturmo- 
torinis “B-29” tipo lėktu
vas, kuris iš ženklų buvo 
identifikuotas, kaipo 
amerikoniškas, buvo pa
stebėtas į pietus nuo Lie- 
pojaus virš Latvijos teri
torijos;

2. Lėktuvas buvo įskri
dęs apie 13 mylių į Lat
vijos teritoriją, 
toje vadinama 
Sąjungos;

3. Kadangi 
skridęs toliau į 
teritoriją, tai sovietų ko
vos lėktuvas pakilęs iš 
artimiausio aerodromo ir 
pareikalavęs jį nusileis
ti;

4. Amerikos lėktuvas 
ne tik nepaklausęs, bet 
dar atidengęs ugnį į So
vietų kovos lėktuvą;

5. Mūsų kovos lėktuvas 
buvo priverstas atidengti 
atsišaudomąją ugnį, po 
kurios Amerikos lėktu
vas pasuko jūros link ir 
išnyko.

Notoje nieko nesako
ma, kad būtų buvęs ku
ris lėktuvas nušautas iš 
vienos ar antros pusės.

Atsisakė grjžti j konw- 
i*tų."rejg"

Praga — Čekoslovaki
jos meniško 
meisterė 
atvykusi 
Londoną 
šianti į 
Apie tai 
nistų laikraštis 
“Vrzanova 
savo 
laukusi 18-kos metų am 
žiaus. Pabrėžia, kad pa 
gal Čekoslovakijos įsta 
tymus jau esanti pilna 
metė ir tuo nori 
bet 
nuo 
Toliau “Rude Pravo” ap-

gailestauja, kad šiuo at
veju komunistinė valdžia 
nebuvusi pakankamai at
sargi, ir pažada daugiąu 
panašių numerių nepri
leisti. Tuo tikslu Infor- 

ja -miniaturis - parsiš- 
kė: “Ateityje pasisteng
sime sporto santykiuose 
apsiriboti tik socialisti
niam pasauliui priklau
sančiais kraštais, kaip 
tai Kinija ir Korėja”.

Baltija visų dėmesio centre
Viso pasaulio laikraščiai rašo apie 

tariamą incidentą virš Latvijos teri
torijos. - Primena, kad ji yra jėga pa
grobta ir Sovietu teritorijai nepri
klauso. - J.A.V. nėra pripažinusios 
Baltijos kraštų aneksijos. —

Kopenhaga, Danija — 
Iš Danijos 
amerikiečių 
kadrilės yra 
visą Baltijos
iki šiol neužtiko jokių 
pėdsakų, kurie rodytų, 
kad B-29 būtų Baltijos 
jūroje žuvęs. Amerikie
čių eskadrilės buvo prisi
artinusios prie Latvijos 
ir Lietuvos teritorijų iki 
20 mylių. Dėl jų skrai
dymo virš Morholmo sa
los Švedijos vyriausybė 
pareiškė švelnų protestą. 
Ji bijo, kad jos neitralu- 
mas nebūtų užkabintas.

Šia proga laikraščiai 
daug rašo apie Baltijos 
kraštų okupaciją ir pa
brėžia, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės nė
ra tos aneksijos pripaži
nusios. Nurodoma taip 
pat, kad visas Baltijos 
pakraštys Sovietų yra 
nepaprastai budriai sau- Maskvos 

pavadi

nešė Maskvai, kad, jo 
manymu, visas tas din
gusio lėktuvo ieškojimas 
yra ne kas kitas, kaip 
pridengti ameriki e č i ų 
manievrai Baltijos srity
je. Maskva taip pat pik
tai rašo apie jos pačios 
išgalvotą incidentą ir 
amerikiečių “brovimąsi” 
į Baltijos jūrą.

kuri no-
So vietų

lėktuvas 
Latvijos

čiuožimo 
Aja Vrzanova, 

varžyboms į 
pareiškė negrį- 

Čekoslovakiją. 
Pragos komu- 

raso:
skelbd a m a 

apsisprendimą su

nuimti 
kokią atsakomybę 
savo gimdytojų”.

Projektas angHii kainoms 
kontroRnoti

Washington, D. C. — 
Senatorius Kilgore pa
ruošė įstatymo 
anglių kainų 
nustatyti.

Prisibijoma, 
sykių savininkai nepra
dėtų, konkuruodami tarp 
savęs, mažinti anglių 
kainas. Kilgore nori, 
kad anglių kainų komisi
ja nustatytų kainų mini
mumą konkurencijai iš
vengti.

projektą 
kontrolei

kad ka-

PATTERSON GINA VALST. 
DEPARTAMENTĄ

New York — Robert P. 
Patterson, buvęs karo se
kretorius, pasmerkė prie
kaištus Valst. Departa
mentui ir sekretoriui, 
Achesonui. R. Patterson 
nepaminėjo vardais šen. 
McCarthy ar kitų kriti
kų, tik pastebėjo, kad 
nepagrįsti kaltin i m a i, 
kurie taip neapgalvotai 
daromi Senate, neturi 
pakirsti tautoje pasitikė
jimo. Patterson tvirtino, 
kad užsienio reikalai, 
kuriems dabar vadovau
ja Acheson negalėtų būti 
kompetetingesnėse ran
kose.

Komunistai rimtai rengiasi 
paimti Hainanę

Pasiekia žinios, kad Ki
nijos komunistai rimtai 
rengiasi užimti Hainano 
salą, į kurią kelis kartus 
mėgino keltis, bet vis 
buvo atmušti. Jos užėmi
mui vadovausiąs geriau
sias jų generolas Lin 
Piao. Į Luichow pusia
salį, kurį skiria tik 15 
mylių vandens* juosta 
nuo Hainano, yra atvykę 
iš Rusijos specialistai ir 
makština invazijos ka
riuomenės būrius.

Ragina ginkluotis 
iki dantų

Washington, D. C. — 
Senatorius Bridges, res
publikonas iš New Hamp- 
shire, kalbėdamas dėl 
Maskvos notos, pareiškė, 
kad Amerikos patruli
niai lėktuvai Baltijos jū
roje turėtų “apsiginkluo
ti iki dantų”. Tai būtų 
Maskvai įspėjimas, kad 
jos lakūnų užkabinėjimai 
bus “ugnimi atmušti”, 

kaltinimus jis 
o “fantaMiš- 

iT Ir ga/Ąįo 
tai tiktai tas, 
“šaltakraujiš- 

” jų teritori-

gomaa. Čia yra j 
radarų stotys ir 
tuvinės apsaugos židi- atsitikti, 
niai. kad rusai

Bolševikų koresponden- kai nušovė 
tas iš Kopenhagos pra- jos nepalietusi lėktuvą.

Suglaustos žinios
A Prezidentas Trumanas grįžo iš atostogų š. m. 

balandžio 12 d. ir pradėjo savo šeštuosius preziden
tavimo metus, kurie, sako, būsią karštesni, negu Flo
ridos saulė.

A Importas iš Sovietų Rusijos chromo ir magne- 
zijos į Jungtines Amerikos Valstybes vasario mėn. 
buvo apie 2 milijonais dolerių didesnis negu sausio 
mėn.

A Čilės prezidentas Gabriel Gonzalez Videla š. m. 
balandžio mėn. 12 d. atvyko vizituoti .prezidento Tru- 
mano. J.A.V. išbus apie tris savaites.

A Vengrijos komunistinė vyriausybė atmetė J. A. 
V. notą, kurioje buvo pareikštas protestas dėl nacio
nalizacijos (nusavinimo) Amerikos piliečių turto. 
Vengrijos komunistai pareiškė, kad savame krašte 
jie gali elgtis, kaip nori.

A Shanghajuje pasilikę apie 300 Amerikos pilie
čių bus bandoma išgabenti sausumos keliu į kitus 
uostus. Kinų komunistai ir nacionalistai nesutinka 
nutraukti karo veiksmų Shanghajaus uosto vande
nyse.

A .New Yorko plieno įmonės gavusios užsakymų 
keletai mėnesių, ir šiais metais kasdien dirbsiančios 
ištisą parą. Manoma, kad šių metų plieno produkci
ja virinsianti praeitų metų.

A Vokiečių karo belaisviai, grįžtantieji iš Rusijos, 
pasakoja, jog rusų liaudį, stengiamasi įtikinti, kad 
Amerika siekia karo ir dar šiais metais, rengiasi už
pulti Rusiją.

A Bostono Five Cents Bank prezidentas, J. Reed 
Morss pranešė, kad banko ištekliai siekia arti $237,- 
000,000. Tai yra didžiausia taupomoji institucija vi
soje Naujoje Anglijoje.

A Kep. Šen. Vanderberg’o sveikata, kaip pranešta, 
po operacijos yra patenkinama. 67 m. amž. republi- 
konų senatorius paskutinių septynių mėn. laike per
gyveno antrą operaciją.

A Sovietų Aukščiausiosios Tarybos prezidiumas 
ratifikavo tarpusavinės pagalbos sutartį su komu
nistine Kinija. Pastaroji per radijo pranešė, kad iš 
savo pusės taip pat ratifikavo tą susitarimą.

Lietuvių Radio Valandos KONCERTAS-JORDAN HALL Bal-April 30,3 vai. p.p.
NEPAMIRŠKITE IŠ ANKSTO ĮSIGYTI TIKĖTUS. GAUNAMI “DARBININKE”.



JAV RUOŠIASI ORINIO 
PUOLIMO ATVEJUI

SVETIMĄ SPAUDĄ 
BEVARTANT

WaahiMgUMUw — Karo 
ekspertai tvirtina, kad 
Jungt. Valstybės turi 
įrengusios pakankamą 
tinklą radiaro stočių, ku
rios teikia patikimą ga
rantiją, kad nepasikar
tos antras Paari Har- 
bor.

Tačiau tuo nepasiten
kinama. Gynybos depar
tamentas įrengia vis 
daugiau radaro stočių. 
Tikimasi, kad iki šių me
tų pabaigos turės paruo
šęs šiai tarnybai iki 160 
tūkstančių civilių asme
nų. Sudaryta aliarmo 
tarnyba, susidedanti apie 
iš 200 stočių, kurios per 
kelias minutes gali su
kelti ant kojų oro eska
drą ir civilinius gyvento
jus.

Taip pąt, susitarus su 
telefono bendrove, pa
ruošta telefono tarnybos 
sistema orinio užpuolimo 
atveju. Nustatyta iš oro

VIENBALSIAI PRIĖMĖ NUO
STATUS ŽMOGAUS TEISĖMS 

GINTI
bolševikams įsi p y k t i, 
Turkijos vyriausybė ligi 
šiol nepalaikė su jais jo
kio oficialaus ryšio. Da
bar tik yra leista ir ofi
cialiai pripažinta jog są
junga, į kurią įeina bul
garai, albanai, rumunai, 
vengrai, lenkai ir jugo
slavai. Sąjungos tikslas 
ginti pabėgėlio teises ir 
kovoti su bolševikais. 
Apie 200 iš jų yra glo
bojami IRO. Turkija ne
nori leisti pabėgėliams 
pastoviai įsikurti ir duo
ti pilietybę.

Nevykęs Italijos raudo- 
Mjv protestas

Neapolis, Italija — Ba
landžio 12 d. trijuose 
miestuose Italijos komu
nistai iššaukė streiką ra
gindami nekrauti iš A- 
merikos pristatomus Ita
lijon ginklus. Tačiau 
streikas buvo neefektin
gas. Komunistai širdo 
matydami, kaip pirmasis 
ginklų transportas iš 
Amerikos, laivu Exilona, 
per naktį buvo iškrautas 
be jokių incidentų.

Lake Success — UNo 
komisija Žmogaus Tei
sėms ginti vienbalsiai 
priėmė straipsnį, kuria
me nustatoma, kad “nie
kas negali būti kankina
mas ar nežmoniškai 
traktuojamas ir niekina
mas”. Toliau komisija 
priėmė tris kito straips
nio paragrafus, pagal 
kuriuos niekas negali 
būti varomas j priver
čiamuosius darbus*7 ir j 
vergiją. Tačiau nebuvo 
nagrinėti tie paragrafai, 
kuriuose aptariama pri
verstinieji darbai.

Juokingai atrodo toki 
vienbalsiai priimami nu
tarimai, kai už juos bal
suoja ir Sovietų Sąjun
ga, kuri laiko pavergusi 
ištisas tautas ir jas nai
kina kaip tik tomis pa
čiomis priem o n ė m i s, 
prieš kurias čia neva pa
sisako.

Turkijoje susiorganinvo

Istanbul. — Turkijoje 
jau yra keli šimtai pabė
gusiųjų nuo bolševikų 
teroro ir atbėga kaskart 
daugiau. Nenore dama

Ką tik išėjo iš spaudos

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS 
Surinko ir parengė spaudai kompozito

riaus sūnus ALGIS ŠIMKUS
L «-JI f ■ J- I ? g ? f L ? Jk I

1.1* ne-pa -fcc • ti - MU fUsmcr-gc-H jo - e
2. Dar aš ne-už • sč - dau Mt bė -ro-iir - gc -
3. Dar aš ne - iš * jo - jau ji lė-ve-lio dva - ro
4. Dar ai ne-da - jau nei ta -lies gi - a- - lės

Knyga puikiais viršeliais, su plastikus juostele, 61 pusi., Ubui 
lengvai atsidaro ir skambinau pianu neužsiverėia. Kaišu $24M) 

Užsakymus siųskite: 
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Ženeva. —Kovo 21 įvy
kusiame visuotin i a m e 
IRO Tarybos posėdyje 
ive įto Sosto delegatas 
prie šios organizacijos, 
tėv. Killion, pasakė kal
bą, kurioje pareiškė, kad 
turi būti šelpiami visi 
pabėgėliai be jokio skir
tumo. Tčv. Killion, išgy
ręs IRO vykdomą darbą, 
šelpiant daugiau negu 
milijoną išvietintų asme
nų, pareiškė, kad šis 
darbas negali būti baig
tas iki 1951 metų kovo 
31 dieną. Toliau jis tvir
tino. kad kokia prasme 
bebūtų imamas žodis 
“pabėgėlis", jokiu būdu 
negali būti daroma skir
tumų dėl kieno nors et
nines kilmės? Padėkoda

vę Lie mano vykti į mas Tėvui Killion, visuo-

pavojui įspėti ženklai: 
geltona spalva — užpuo
limo pavojus grasia už 
valandos; žydrai melsva 
(dangaus) spalva — pa
vojaus galima laukti už 
15-kos minučių; raudona 
— iš oro pavojus čia pat; 
balta — pavojus praėjo.

Visa tai yra tik atsar
gos priemonės netikėti
numo atvejui. Tai nereiš
kia, kad Jungt. Valsty
bės tokių oro pavojų 
lauktų netolimoje ateity
je-

Ue ftaueji 
Matai

Lake Success — Gen. 
Jungt. Taut. sekretorius 
Trygvi 
Maskvą svarbiems pasi
kalbėjimams su Rusijos 
vadais Kinijos atstova
vimo problemai Jung. 
Tautose išspręsti, šios 
kelionės pradžia numato
ma balandžio 22 d.

Pagal 
planą 
gerai

tinęs IRO Tarybos pir
mininkas pareiškė, kad 
Švento Sosto stebėtojui 
priklausanti aukšta pri
vilegija priminti visiems, 
kad pabėgėliai irgi Die
vo kūriniai, yra žmonės 
ir yra verti Tarynos pa
garbos.

Naujas pUnas karinome* 
ntt reZCrVafllS p*(MNnT1
Washington — 

naująjį armijos 
padvigubinamas 
apmokytų ir paruoštų 
bet kuriam karo atvejui 
rezervistų skaičius. Jis 
pakeliamas 170,000 iki 
367,000 vyrų. Tos pajė
gos taip išdėstomos, kad 
karo atvėju būtų galima 
jas tuojau permesti apie 
25-kias divizijas reikia- 
mon vieton.

Be to, pramatom* *Pie 
625,000, taip vaidinamų 
rezervistų savanorių, ku
rie nebūtų apmokami. 
Tačiau, reikalui esant 
15-kos dienų bėgyje turė
tų stoti karinėn tarny
bon. Tokiu būdu be 25 
divizijų, kurios turėtų 
būti pasiųstos į pirmąją 
ugnį, trumpiausiu laiku 
būtų galima sudaryti ki
tos papildomos 25-kios 
divizijos. Armija laukia, 
kad šį planą kongresas 
patvirtintų ir paskirtų 
tam tikslui pinigų.

Kas tik buvo mūsų pa
tirta ar pergyventa, visa 
mumyse lieka. Niekas 
nežūva ir niekas nenyks
ta. Tai yra savotiškas 
amžinybės atspindis.

A. Maceina

Du kamšai: Švedijos Gustavas, K m. tuuž, ir Besijos 
Lpapaidas IU Nicoj, Prancūzijoje laike draugiško paaikai- 
taljtam.

-

NACIONALISTINES KINIJOS 
ATSTOVO PROTESTAS

lake Sueeesa — Nacio
nalistinės Kinijos atsto
vas, dr. T. F. Tsiang įtei
kė Jung. • Taut. Sekreto
riui, Trygve Lie, skundą, 
kad Sovietų Sąjunga pa
siuntusi Kinijos komu
nistams, didelį kiekį lėk
tuvų ir personalo — pi
lotų ir technikų.

Dr. T. F. Tsiang savo 
notoje Jung. Taut. sekre- 
tdriui rašo, kad tie lėk
tuvai ir lakūnai sukon
centruoti trijose bazėse: 
Shanghajuj, Nankinge ir 
Suchowe. Sovietų tech- 
ninkų yra'n suorganizuo
tas ir palaikomas visas 
Kinijos komunistų oro 
signalizacijos korpusas.

Paskutinėmis savaitė
mis kinų komunistai va
ro propagandą, kad na
cionalistai naudojasi A- 
merikos ir Japonijos pi
lotais. Tačiau tie apkal

PAVERGTOJE LIETUVOJE
• Iš Daugų valsčiaus 

1944/46 metais buvo iš
vežta į Sibirą 131 asmuo. 
Kai kurie iš jų mirė pa
keliui, o kiti nėi metų ne
išgyveno. Yra jau mirę 
(ligi 1947 m.) šie 24 de
portuotieji: Vincas Alek- 
siūnas (23 m.), Jonas 
Čaplikas (36), Jonas 
Černiauskas (34), Romu
aldas Degesys (70), Pe
liksas Dirsė (31), Jonas 
Giedraitis, Uršulė Ka- 
mandulienė, Martynas 
Kamandulis (78), Jonas 
Lepeška (39), Adomas 
Kasiulevičius (78), Juo
zas Mikailoms (57), Ka- 
tarina Miliuvienė (80), 
Kazys Petrauskas (2), 
Juozas Pranokus, Jonas 
Rukštelė (42), Viktoras 
Serpenskas, An t a n a s 
Smigelskis (75), Petro
nėlė Smigelskienė (73), 
Zigmas Truncė (36). 
Petronėlė Truncienė (66), 
Benediktas Turskas (78), 
Petras Velička (9), Ma
rė Veličkaitė (6). Taigi, 
seneliai, jaunimas ir vai
kai! “Stalino saulė” vi
sus lygiai novija.

| Lietuvą plūsta rusai 
mokytojai

Maskvos aukščiausio
sios tarybos prezidiumas 
paskelbė ‘Tiesoje’ (2. 26) 
sąrašą Lietuvos mokyto
jų, apdovanotų ordenais 
ir medaliais. Čia Skaito
me tokias pavardes: Do
ke Nadicžda, Kolokvl- 

tinimai tik nori nukreip
ti dėmesį nuo Rusijos 
teikiamos Kinijos komu
nistams karinės pagal
bos.

Numatomas susitaromas 
pirmadfaiį

Detroit—Chrysler įmo
nių darbininkų 78-ių die
nų streiko galas numa
tomas ateinantį pirma
dienį.

Artimi CIO sluoksniai, 
United Auto Workers ir 
Chrysler atstovai sako, 
kad einama prie visiško 
susitarimo.

89,000. Chrysler’s įmo
nių darbininkų dėl šio 
streiko < neteko1 apie 
$1,000,000 uždarbio į die
ną. Kompanija gi nega
lėjo išpildyti didžiulio 
skaičiaus pavasario au
tomobilių užsakymų.

ceva Ana, Lukinas Vla- 
dimir, Cichockis Anton, 
Kuznecov Archipas, Mal- 
gina Ana, Mikulin Fai- 
nas, Parafinovič Ivan, 
Rubcova Marija, Agar- 
kov Vasiliji, Barsukova 
Ana, Bezlepkina Marija, 
Suslikovskaja Stanisla
va, Dubatovko Gavril, 
Korotkova Eugenija ir 
pn. Iš 13 apdovanotų Le
nino ordinu (tai aukš
čiausias ordinas) — 6 
yra rusai, iš 30 apdova
notų raudonosios vėlia
vos ordinu 6 rusai, iš 27 
apdovanotų medalium 
“Už pasižymėjimą dar
be” — 8 rusai. Pažymėti
na, kad apdovanotų ru
sų daugiausia yra Lietu
vos rytuose ir vakaruose. 
Vakaruose daugiausia 
apdovanoti rusai pra
džios mokyklos mokyto
jai. Tatai ’ patvirtina ir 
Kitų šaltinių žinias, kad 
Klaipėdos kraštas smar
kiai kolonizuojamas ru
sais. Rytuose JVilniuj, 
Švenčionyse) daugiausia 
apdovanoti rusai gimna
zijos mokytojai ar in
spektoriai. Po vieną kitą 
apdovanotą rusą moky
toją randame iš Panevė
žio, Tauragės, Kauno, 
švietimas ilgiausiai lai
kėsi lietuvių rankose. 
Kaip matom, ir ši sritis 
atiduodama rusam, iš 
kartą šaunant kelis zui
kius: bolševikinimo, ru
sinimo ir kolonizacijos.

I DIEVĄ PER... ATOMINI 
BOMBĄ

Žinomieji rašytojai ar filo
sofai, kaip J. Mantam, H. W. 
Anden, James Burnham, A. 
Koestler ir kiti — viso apie 
25 —gavo iš New Yorko laik
raščio “Partisan Reviev” to
kius klausimus: 1) Ar žmoni
ja gali toliau išsilaikyti be re
ligijos? 2) Ar mūsų amžiaus 
vidurys bus toks istorijos 
tarpsnis, kurį galima laikyti 
atsivertimų ir istorijos posū
kių laikotarpiu? 3) Ar nu
kryps Amerikos šviesuomenė 
į religiją?

Labiausiai nustebino visus 
ne tiek patys klausimai, kiek 
tai, kad juos iškili sociologi
nio politinio pobūdžio laikraš
tis. Į juos atsiliepdamas “New 
York Herald Tribūne” (euro
pinėj laidoj) teigia, kad tokie 
klausimai jau rodo Amerikoje 
didėjančią baimę ir visuotinį 
gyvenimo netikrumą. Techni
kos laimėjimų laikais, ro
dančiais mokslo galybę, kuri 
sykiu grasina visiškai sunai
kinti pasaaulį, net didžiausi 
skeptikai esą linkę peržiūrėti 
savo nusistatymus į begalybę, 
į Dievą. (ELI).

EUROPOJE AR AMERIKO
JE SAUGIAU?

Prancūzų laikraštis “Carre- 
four” paskelbė vieno ameri
kiečio iš Detroito laišką savo 
bičiuliui Prancūzijoje.

STALINO TIKYBOS PAMOKA
Vienoje Budapešto (Vengri- Jėzus ar malonusis Stalinas?

joje) pradžios mokykloje 
prieš pereitų metų Kalėdas 
mokytoja paragino vaikus uo
liai mokytis, nes ateisią sve
čiai jų mokymosi patikrintu 
Ir tikrai vieną dieną nė nepa- 
sibeldęs pro duris įsibrovė į 
klasę vyras, ilgu baltu drabu
žiu, žilais plaukais ir žila 
barzda su aureole ant galvos. 
Vaikai jį iš karto atpažino: 
Jėzus Kristus. Jo veidas buvo 
rūstus. Žingsniuodamas tarp 
klasės suolų, jis netarė nė žo
džio. Pasižiūrėjęs vieno ber
niuko sąsiuvinin, metė jį ant 
suolo ir tėškė vaikui antausį. 
Patikrinęs pro petį vienos 
mergytės sąsiuvinį, patampė 
mažylę už plaukų. Dar apda
linęs antausiais vaikus į kairę 
ir į dešinę, nė sudiev nepasa
kęs, jis triukšmingai iš klasės 
išėjo. Mokytoja, padarius pa
sipiktinusį veidą, paklausė 
vaikus:

— Kas buvo^ tas piktasis 
svečias?
— Jėzus Kristus, — atsakė 

keli mokinukai Pokalbį per
traukė švelnus pasibeldimas į 
klasės duris. Mokytojai pra
tarus: “Prašau”, lengvai atsi
darė klasės durys ir įžengė 
senyvas vyras, plačiai besi
šypsančiu veidu, tamsiais, 
smilkiniuose jau žilstančiais 
plaukais, tamsiais ūsais, pla
čia rusiška rubaška, išleista 
ant kelnių, kurios buvo su
kimštos į aulinius balus. Pasi
sveikinęs su mokytoja, jis 
vaikščiojo nuo suolo prie 
suolo, glostė mokinukus ir 
kiekvienam davė po riešutą 
ir saldainį. Vaikų rašiniais 
jis buvo patenkintas. Išeida
mas vaikam maloniai nusi
šypsojo, padavė ranką moky
tojai ir ant jos stalo paliko 
ryšulį.

— Kas čia buvo, vaikai? — 
juokdamos klausė- mokytoja.
— Dėdulė Stalinas...
— Taip, vaikučiai. Tikrai tai 

buvo mūsų visų vaikužių tė
vas draugas Stalinas, — pa
tvirtino mokytoja.
— O katras svečias jum, 

vaikučiai, geresnis9 Piktasis

— Mano brangusis, — rašo 
amerikietis — aš su malonu
mu prisimenu tuos laikus, 
kuriuos mes leidome bendrai 
fronte. Su meile tave mini ir 
mano žmona, kuri labai norė
tų pamatyti saldžiąją Pran
cūziją. Įr mano bahiee myli 
tą kraštą, kurį jų papa myli. 
O reikalas toks; tų žinai, ko
kia baimė mus apima dėl ka
ro. Mas esame labiausiai eks
ponuoti karo grėsmei, nes 
mes dirbam atomines, mes 
kalam ginklus. Mus pirmuo
sius ir noris sunaikinti. Man 
atėjo mintis vaikus ir žmoną 
iš Amerikos išsiųsti pas tave 
į taikiąją ir ramiąją Prancū
ziją, kuri yra visų emigrantų 
ir skriaudžiamųjų prieglau
dos idealas. Globok mano ba- 
bies ir žmoną, o aš jau nepa
gailėsiu dolerių.

Prancūzas, gavęs draugo 
laišką, sakosi, ilgai galvojęs, 
ar jis, ar draugas pakvaišęs, 
ir priėjęs išvadą, kad ameri
kietis labai protingas. Pats 
laikraštis savo išvados nepa
skelbė. Mums atrodo, kad 
amerikiečiui nėra baisesnio 
daikto, kaip atominė bomba, 
kuri veikiau sprogs Amerikoj, 
kaip Prancūzijoj. Todėl jis 
nori bėgt Europon. Kas pa
žįsta bolševizmą, tam jis bai
sesnis ir už atominę bombą ir 
nuo jo bėgtų kuo toliausiai.

(ELI)

— Dėdė Stalinas, — šaukė 
iš klasės.
— Gerai Jei taip, pažiūrė

kim, ką mums šventėm drau
gas Statau* dovanoję. Ir mo
kytoja išvyniojo ryšulį, ku
riame būta paveikslo.
— žiūrėkit, jis paliko mum 

savo paveikslą! Ką jūs norė
tumėt ant sienos turėti, seną 
kryžių su Jėzum, ar draugą 
Staliną?
— Staliną, — šaukė vaikai, 

ir drauge su mokytoja nuka
bino kryžių ir jo vietoje pa
kabino raudonojo caro pa
veikslą...

Tokios naujosios Stalino 
tikybos pamokos kartojosi 
daugelyje “išlaisvintosios” 
Vengrijos mokyklų. Europos 
spauda jau nevengia jas ap
rašinėti kaip būdingą sovieti
nės bedievybės skleidimo ir 
Dievo niekinimo būdą.

SUrinMf IIl. 2N0 
setų

Vokiečių belaisvių stovyklo
se Rusijoj kurį laiką buvo 
leistos pamaldos. Vokiečių ka- 
pelįonai savo pamokslų teks
tus turėjo pateikti stovyklos 
komendantų cenzūrai. Vienas 
pamokslas buvo pradėtas šv. 
Povilo (vokiškai Paulus) laiš
ku romiečiams. Nors apskri
tai komendantai nekibdavo, 
tačiay šiuo sykiu pamokslo 
tekstas užkliuvo. Tik po kebų 
mėnesių kapelionas buvo pa
šauktas į komendantūrą, kur 
ant stalo jis pamatė savo pa
mokslo tekstą su tokiu užra
šu: “Iš Maskvos pranešė, kad 
feldmaršalas Paulus pakarto
tinai tardomas griežtai panei
gė, kad kada nors romėnams 
butų rašęs”.

Kviesly* i Laisvę
Eilėraščių rinkinys. Paraše 

Jonas Kmitas. Knyga tari 352 
pusL “Darbininko” spauda. 
Knygą išleista 1948 m. Kainu 
ŪK

“Darbininkas*’,
366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.
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Vajus prieš šnipus
Jungtinių Amerikos Valstybių valdžios įstaigo

se dirba 3 milijonai žmonių — aukštųjų pareigūnų, 
vidutiniškų valdininkų ir smulkių tarnautojų. To
kioj milžiniškoj minioj atsiranda visokių tipų — ge
rų, blogų ir abejingų. Atsiranda ir šnipų, ypač šiais 
laikais, kuomet penktoji komunistų kolona turi savo 
lizdų visuose pasaulio kraštuose. Maskva mažinda
ma savo žmonėms duonos kąsnelį, nesigaili lėšų už
sienių propagandai. Rusijos agentai atidžiai teirau
jasi, ar nesuras kokį valdininką, kurs duotųsi paper
kamas dirbti komunistų naudai. Į smulkesnius tar
nautojus jie dėmesio nekreipia, tik ieško tokių, ku
rie užima atsakingesnes vietas, ypač valstybės de
partamente. Amerikos žvalgybos agentai (F.B.I.) 
jau seniai suprato tas rusų pastangas ir kreipia 
budrią akį į šnipų veiklą. Ypač pastaruosius tris 
metus F.B.I. uoliai dirba, kad apvalytų J.A.V. valdi
ninkiją nuo neištikimų tarnautojų. Tuo tikslu kiek
vieno kandidato į valdininkus labai stropiai nagrinė
jama charakteris, darbingumas ir praeitis. Didžiu
ma valdininkų visai nežino, kad jų visas gyvenimas 
pereina per labai tankų koštuvą. Įtariamus šaukia
ma pasiaiškinti. Kai kuriuos tardoma po kelis kar
tus: tai išteisinama, tai vėl kamantinėjama.

Suprantama, kad daugiausia dėmesio kreipiama 
į Valstybės Departamento pareigūnų ištikimybę. Čia 
jau pats Kongresas pradėjo rimtai tyrinėti. Ypač 
pasižymėjo Wisconsino Senatorius McCarty. Jis nu
kreipė savo žiūroną į pačias viršūnes ir pradėjo mi
nėti pavardes. Užkliudytieji pareigūnai labai niršta. 
Kai kurie (Lattimore) Senatoriaus apkaltinimus va
dina “moonshine” (mėnesiena, nukeltine prasme — 
namų darbo degtinė); kai kurie (Haldore Hanson) 
reikalauja, kad McCarthy savo apkaltinimus dary
tų ne Senate, 'bet kur kitur, tai jis (Hansonas) pa
trauktų McCarthy teisman už šmeižimą; dar kiti 
(Mrs. Brunauer) griežtai išsigina. Spaudoje girdisi 
pareiškimų, kad ta ligūsta “šnipomanija” primena 
fanatišką viduramžių “raganų medžioklę”. Tačiau 
normalioji visuomenė žiūri į McCarthy kaip į vyrą, 
turintį daug civilinės drąsos ir labai susirūpinusį sa
vo tėvynės saugumu, kuriam gręsia rimtas iš komu
nistų pusės pavojus.

Kai kam gali pasirodyti keista, kad Amerikoj 
gali atsirasti žmonių, ir tai dar gerai išmokslintų 
inteligentų, kurie norėtų čia įvesti komunistinę tvar
ką. Lyg jau jų nežino, kad komunizmas užmuša lais
vę ir įgyvendina skurdą. Juk tas faktas tiek įrody
tas, kad tik tamsūs ignorantai to nežino.

Taip, tai labai keista, bet reikia atsižvelgti į

Šveicarijos dienraštis 
“La Liberte” šio mėnesio 
15 dieną talpina straips
nį, užvardintą “Dovydo 
kova prieš Galijotą”. 
Strain^vje pirmiausiai 
pabrėžiama, kad Sovietų 
Politbinroq tęsia caro 
Petro Didžiojo politika ir 
už tai siekia Baltijos 
valstybes ne tik susovie- 
tinti, bet ir visiškai su
rusinti. Toliau nrimena- 
ma nirmoii Ba’tiins kraš
tu okupacija 1940-41 m. 
ir tada msų vykdytas te
roras. Tas teroras dar 
padidėjęs, kai 1944 me
tais antru kartu rusai 
įžengė i šias valstybes. 
Jie tada atvvko su aiš
kiu uždaviniu: “Baltu 
problema turi būti kuo 
greičiausiai taip išspręs
ta. kad būtu užtikrinta 
Sovietu viešnatavimas 
Baltijos jūroje, kuri yra 
išeities taškas į vaka
rus”.

Čia rusai daug pasi
naudojo pirmaisiais po
kario metais, kai vakaru 
sąjungininkai stengėsi 
puoselėti komunistams 
draugišką nuotaika. Ta
da iie ne tik visiškai paė
mė i savo rankas Balti
jos kraštus, bet taip pat 
prisigamino visa eilę taip 
vadinamų satelitinių val
stybių.

Masinis gyventojų 
naikinimas

Baltijos kraštuose — 
rašo “La Liberte” — so
vietai vykdo sistematįš- 
ką naikinimą. Tai pui
kiai pavaizduoja 6 dide
lės Lietuvos gyventojų 
deportacijos: 1945 m.
rugsėjo mėnesy, 1946 m. 
vasario 16-tą, 1947 gruo
džio 14-tą, 1948 gegužio 
22-rą, 1949 kovo 24-27 ir 

žmonių prigimtį. Kai kurie yra užsidegę fanatikai, 
užsimerkę į faktus ir tikį vien savo vaizduotei. To
kių yra nedaug. Didžiuma nori pasipelnyti. Jie dirba 
už pinigus. Apie kitus dalykus negalvoja. Dauguma 
šnipų tai papirkti niekšai. Juos tyrinėti, jų darbuo
se terliotis tai įkirus, nedėkingas darbas. Bet reikia 
gi nuodingus šliužus likviduoti. K.

1949 birželio mėnesį. To
kiu būdu buvo išgabenta 
320,000 asmenų. Prie jų 
dar reikia pridėti išvežtų 
į rytus 160,000 politinių 
kalinių.

Bet nežiūrint i šias ma
sines deportacijas, kiek
vieną mėnesį Lietuvoje 
suimama apie 3,500 as
menų. Jei prie šių aukų 
dar pridedama nacių nu
kankintieji. tai gaunama, 
kad nuo 1940 metu yra 
sunaikinta apie 700,000 
t. y. 23 nuošimčiai Lietu
vos gyventoju. Tas pats 
vyksta Latvijoje ir Esti
joj. Vietoj išvežtųjų vie
tos gyventojų atgabena
ma rusai ir azijatai.

Religijos persekiojimas
Toliau dienraštis mini 

religijos persekiojimus. 
Pavyzdžiu ir čia eina 
Lietuvos Katalikų Baž
nyčia, kurioj tėra likęs 
tik vienas vyskupas ir 
kurioj uždaryta 60 nuo
šimčių visų bažnyčių. 
Kaune 90-čiai tūkstan
čių katalikų tesanti tik 
viena bažnyčia su vienu 
kunigu. Visuose trijuose 
kraštuose skubiai vyk
doma ūkio kolektyvizaci
ja. Estijoj per 1949 metų 
Kalėdas jau buvę 80 nuo
šimčių gyventojų suva
ryta į kolchozus.

Rezistencija
Toliau kalbama apie 

Baltijos kraštų rezisten
ciją. Estijoj kovoja “Ge
ležinis Vilkas’’, Latvijoj 
“Plieninė Šluota” ir Lie
tuvoj “Girios Broliai”. 
Jų kova yra nelygi. Ta
čiau jų viltis negęsta. 
Dienraštis cituoja vieno 
iš jų vadų žodžius: “Mes 
kovosime už savo tėvy
nę ligi galo. Po trijų me-

tų mūsų trys milijonai 
kovos prieš 200 milijonų 
okupantu, apginkluo t ų 
moderniškiausiais gink
lais. Bet mes laimėsi
me!” Pabaisoje dienraš
tis sumini Baltijos kraš
tų istoriją ir ju dvasini 
ryši su vakarais. Smer
kiama vakarų pasaulio 
tyla, kuris pataikauda
mas komunistams tylo
mis nuleidžia šių ♦nin 
heroišku kraštu naikini
mą”. Ar neatsitiks ir nas 
mus kada nors tai. kas 
ten dabar vvksts?.. Nie
kas nė pagalvoja anie 
tuos. kuriems belikę 
mirti ir tai bp nnivdjn- 
čios maldos...” baigia sa
vo strainsni 
dienraštis “La Liberte”.

▲ Freibure'o katalikiš
kas universitetas vra mi
nėjęs savo Prvvavi,~'n 60 
metu sukakti. ?iame 
universitete vra ^n’ e<?;.s 
daug žvmiu liet”vi” 
kaip Dr. L. Bistras, prof 
St. Šalkauskis, poetas V. 
Mykolaitis-Putinas, nrnf
K. Pakštas, prof. I. Toto
raitis. Dr. J. Leimonas ir 
daug kitų. Dauguma ju 
mokėsi Amerikos lietu
vių katalikų šelpiami.

▲ Misijonieriams ruošti 
organizacija 1947 metais 
įsteigta Belgijoj, kurios 
tikslas remti misijas, 
Paryžiuje atidarė studi
juojantiems namus. To
ki pat namai — bendra
butis 1946 metais buvo 
atidarytas Bruxely.

▲ Viešųjų darbų minis
terija praneša, kad prie 
Fatimos bus pastatytas 
specijalus pastatas, skir
tas spaudos ir radijo rei
kalams. Fatima yra pla
čiai pagarsėjusi Marijos 
šventovė kuri sutraukia 
daug maldininkų.

▲ Ali Yehia Bey, svei
katos rūmų pasekreto- 
ris, pareiškė, kad euta- 
nasija yra nusikaltimas 
prieš natūralų įstatymą 
ir bet koks bandymas, 
atimant gyvybę, ligonį 
paliuosuoti iš skausmų 
yra neleidžiamas. Musol- 
monai šiuo palaiko krik
ščioniškosios mor a 1 e s 
dėsnius, pasmerkdami iš 
skausmų paliuosavimui

Eigiptiečių ir arabų delegatai susėdę tariasi dėl kr re 
paliaubų.

gyvybės atėmimą, kaip 
ir katalikų Bažnyčia.

▲ Jan antr, karto atv^- 
’’o D~sčir»ru8 belgas .Tean 
Van den Branden, 72 me
tu amžiaus, iš Bruxelio į 
T .įurd» nadėvoti Marijai 
už suteigta malone ne- 
reitais, 1949 metais. Tis 
atvyko i Liurdą ui’dvda- 
mas ižada Šv. P. Mari
jai, kad išmelstu jo ne- 
nagvdomai sergančiai 
dukteriai sveikatą. Kai 
jis grjžo į Belgija, pada
ręs pėsčiomis 3400 kilo
metrų kelio, rado savo 
dukterį jau pagijusią.

▲ Kreiptasi į Prancūzi
jos darbininkus, prašant 
paaukoti didžiojo penk
tadienio dieną vienos va
landos uždarbį labdaros 
reikalui. Šv. Tėvas tokią 
kilnią iniciatyvą pasiųs
tame laiške p. Raol Fol- 
lerosu pagyrė suteikda
mas apaštališką palai
minimą tiems, kurie į šį 
kvietimą atsilieps auka.

▲ Indonezijos švietimo 
ministeris paskelbė, kad, 
be islamiškų švenčių, ofi
cialiai vyriausybės yra 
pripažintos ir krikščio
nių šventės. Šiomis die
nomis krikščioniškosios 
šventės jau švenčiamos, 
ir valstybinės įstaigos 
tomis dienomis nedirba, 
išskyrus tas, kurių vei
kimas yra būtinas ir 
šventadieni a i s. Kinų 
šventėse, kinai tarnauto
jai yra paliuosuojami 
nuo darbo, tačiau įstai-
gos veikia. Yra laikoma Adresas: 8101 Champlain Avė., 
lyg pusiau švente. Chicago 19, ra.

▲ Nesiskaito su gy ven
tojų valia. Vengrijos mo
kyklose buvo išdalinti 
•apeliai, kuriuose bu. c 
galima laisvai užsirašyti 
religijos paskaitoms. Į 
tas paskaitas užsirašė 
beveik visi mokiniai. Ta
čiau vyriausybės švieti
mo atstovai ne tik dar? 
visokiausių kliūčių toms 
nas’-aitoms pradėti, bet 
taip pat sunaikino dau
gumą įsirašymo lapelių 
ir tik ant kai kurių pa
taisė, kad nori klausytis 
religijos paskaitų nuo 
pusės metų. Nors moki
niai ir jų tėvai prieš tai 
protestavo, bet mokyklų 
direktoriai nekreipė į tai 
dėmesio.

▲ Popiežius Pijus XII 
balandžio 1 d. suteikė 
audienciją 20,000 maldi
ninkų šv. Petro baziliko
je, Romoje. Jis prabilo į 
maldininkus penkiomis 
kalbomis. Ragino maldi
ninkus Šventųjų Metų 
proga pasinaudoti krikš
čioniško gyvenimo vai
siais. Jis kalbėjo: “Jūs 
neatvykote čia pasilinks
minimui, bet kaip maldi
ninkai savo sielos nau
dai”.

Jei neturi laiko savo drau
gams parašyti laiškų, nema
žiau džiaugsmo jiems padary
si, užsakydamas “Laiškus 
Lietuviams”.

Kaina tik 1 dol. metams.

“LAIŠKAI LIETUVIAMS”

SUSITIKIMAS
[ 8 ]
-------------- Jonas Gailius --------------

7.
— Bet juk ji laisva valia prie S. Sąjungos 

prisijungė, — šypsosi jauniausias. — Jūs 
patys taip nubalsavote!

— Mūsų priverstinis balsavimas buvo 
priemonė vakarus apgauti. Lietuva jau buvo 
sovietų^armijos okupuota!

— Užteks! — pertraukia pirmininkaująs. 
— Galite eiti!

— Graži mergaitė! — pusbalsiu pasako 
jauniausiasis ir pliaukšteli pirštais.

Indrė iškelta galva išeina į kiemą. Ji net 
nepažiūri į jaunąjį karį, kuriam visas šis 
apklausinėjimas — paprastutis žaismas, ne
vertas ypatingo dėmesio.

— Na, ir ką? — staiga ją paklausia Mo
tiejūnas. — Prisipažinote savo valia pabė
gusi?

— 0 taip! Nemelavau! — atsako Indrė, 
žiūrėdama jam į akis.

Motiejūnas parausta, prikanda lūpą ir 
siaučia piktą žvilgsnį.

— Jūsų dalykas, panele! — pabrėžia. — 
Savo galva veikiate, savo jėgomis ir ginsitės.

— Žinoma, kad ne kitaip! šiandien kiek
vienas pats ginasi užpultas. Savo jėgomis.

— 0 kodėl jūs nesiginate ir leidžiate že
minti savo vardą? — staiga jo balsas sutvir
tėja.

I .drė parausta, supratusi Motiejūno 
pnezaištą. Besiklausančių žmonių veiduose 

pamato šypsena. Vėl jai širdį suspaudžia.
— Nesiginu, nes nesu kalta! — tvirtai 

atsako. — Man nuostabu, kad ir jūs klauso
tės pakampių-gandų.

— Bet jūs mokytoja! Jūsų vardas turi 
būti švarus!

— Dievas žino, kad mano sąžinė rami, — 
pasako Indrė ir pradeda eiti.

— Dievas... — pakartoja Motiejūnas. — 
Dievas... — ir nusijuokia.

Ji pareina į savo kambariuką ir pirmą 
kartą gyvenime pasijunta nepaprastai vieni
ša ir visų apleista.

— Karolis — pusbalsiu galvoja — man 
kaip brolis. O juk jis nuo visų apsaugotų, 
neleistų niekinti... Dieve mano kokia viena 
esu, kokia apleista! Gal Tu baudi mane, kad 
jį atstūmiau? Bet mano priesaika, mano 
meilė Alvydui!

Ir prispaudžia Alvydo nuotrauką prie 
siūbuojančios, įskaustos krūtinės. Prašo jo 
pagalbos, maldauja sugrįžti, meldžia nors 
sapne aplankyti.

— Alvydai, ar ir tu kenti taip, kaip tavo 
Indrė?! — sušunka.

Vakare ji ilgai klūpo kuklioje stovyklos 
koplytėlėje ir meldžiasi. Jos ašarotos akys 
įsmeigtos į Jėzaus širdį. Rankos sudėtos.

Mažutis žiburėlis mirgsi prie altoriaus, o 
ant koplyčios sienų šokinėja juodi šešėliai.

8.
Juodi šešėliai siūbuoja gotiko bažnyčioje. 

Amžina ugnelė spinksi prie altoriaus ir šo
kinėdama garbina meilės Kankinį.

Jauni seminarijos auklėtiniai skirstosi po 
vakarinės adoracijos. Sulysę veidai, menki 
rūbai ir čia primena tremties pirštą, tik ryž
tingos akys visam veidui teikia nuostabaus 

giedrumo ir išraižo jį vidinės ramybės brū
kiais.

Karolis tebeklūpo navoje prie balto pilio
riaus ir, susiėmęs rankomis veidą, atrodo 
kaip kenčiąs Rūpintojėlis.

Vėliau jis žiūri į Dievo Motinos veidą ir 
stebi Kūdikėlį jos rankose. Paskum vėl nu
leidžia galvą.

Viršukalnių ereliai veržiasi į aukštumas, 
nors vėtros ir viesulai drasko jų sparnus, 
plušo plunksnas. Ne kartą jie pavargsta, ne 
kartą uraganai bloškia juos į aštrias uolas, 
bet niekad nenuramina aukštumų ilgesio.

Tiktai dumblinos varnos tenkinasi kie
muose išmestomis maisto nuobiromis ir pa
sisotinusios ramiai krankauja. Tiktai jos 
nepažįsta aukštybių svaigumo...

Karolį iš minčių tvano pažadina draugas:
— Jus kviečia į svečių kambarį!
— Kas?! — nustemba Karolis ir keliasi: 

juk jis neturi nei giminių, nei artimų drau
gų, kuriems dabar būtų reikalingas.

— Jauna lietuvaitė!
Karolis eina takeliu, ir jo šordin siūbteli 

deginąs kraujas. Krūtinėje oro pritrūksta. 
Juk tiek mėnesių niekeno neaplankomas čia 
mokosi ir meldžiasi, tiek vidinių kovų per
gyveno, tiek didžiausių abejonių nustūmė. 
Nejau kam nors parūpo sudrumsti jo vidų, 
nejau kam nors jo prireiks?..

Stumia duris, žiūri, — ištiesusi rankas 
bėga Indrė ir spaudžia jo ranką.

— Koks jūs pasikeitęs, Karoli! — sako. 
— Kiek rimties jums šie rūbai teikia!

Karolis nežino, ką atsakyti, tik jaučia, 
kad jo veidas dega, kad rankų pirštai pra
deda virpėti.

— Jūs atleiskite, kad sudrumsčiau ramy

bę, — teisinasi Indrė. — Turiu atostogas, 
šen ten keliauju, tai ir pas jus užsukau. Nors 
trumpai akimirkai.

Juodu susėda už nedidelio stalo vienas 
priešais antrą. Karolis vis dar negali susi
tvardyti ir jam kyla įvairių minčių: gal In
drė ką nors apie Alvydą sužinojo; gal jai iš 
tikrųjų jo gyvybiškai prireikė; gal ji griau- 
žiasi dėl šito jo apsisprendimo...

F f

— Karoli, jūs man kaip brolis, — laužia 
sunkią tylos sieną. — Aš vis tebesimeldžiu 
už jus, kaip ir jūs už... mudu su Alvydu. 
Kiek kartų, sunkių pergyvenimų blaškoma, 
pavydžiu jums ramybės ir vienatvės tuose 
mūruose.

— Jūs sakote — ramybės pavydite, — 
nusišypso Karolis ir dešine ranka perbrau
kia per kaktą. — Taip, aš ilgiuosi jos, aš va
lingai grumiuosi su visa praeitimi, bet ar 
esu ramus, — labai abejotina. Nors — po va
landėlės priduria — jau didelę pažangą pa
dariau... Jeigu ne mano pamaldžios motutės • 
atminimas, jeigu ne jos užuominos apie ma- • 
no ateitį, jeigu, žinau, ne jos karštos maldos 
dar ten, Lietuvoje, — aš nebūčiau čia ištvė- • 
ręs. Bet dabar jaučiu: čia, viduje, — jis pri
deda ranką prie krūtinės,— yra Dievo’įdieg
ta liepsnelė. Ir kurstau ją, saugoju, mel- ' 
džiuos, kad būčiau gerojo Ganytojo nors to
limas, netobulas vaizdas...

Indrė klausosi Karolio žodžių ir valandė
lėmis vos susivaldo, kad priėjus nepriglaus
tų galvos prie jo krūtinės. Karolis jos aki
vaizdoje — kaip su Jokūbu besigrumiantis * 
angelas, kurio akyse ji mato vidaus kovų • 
pėdsakus. ;

(Bus daugiau).
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dviejų 
ja ty- 
išpaži- 
Broliai

jūsų? Tauta 
prakeiks ir 

keršto už ne- 
vergijos kan-

PER KANČIĄ J PRISIKĖLIMĄ
Iš prel. J. Balkuno kai* 

bos, pasakytos 1950 m. ba
landžio mėn. 8 d. per WW- 
RL Lietuvių Radio Valan
dą, Brooklyn, N. Y,

Pradžioje priminęs Kristaus 
Kančią ir Prisikėlimą, kuris 
pasauliui buvo nelauktas, o 
Kristų niekinusiems — šiur
pulingas, Prel. J. Balkūnas 
toliau kalbėjo:

Rodos viskas baigta. Užte
mo saulė, sudrebėjo žemė, ro
dos, visa gamta išsigando Iš
ganytojo mirties. Koks bai
sus vaizdas. Nekaltoji Auka 
nulenkusi galvą užgęsta, pasi- 
imdama dangun dar vieną lat
rą nuo kryžiaus.

Brangūs klausytojai, pana
ši mirties drama vyksta mū
sų laikuose. Lietuva 1918 m. 
Vas. 16 d. buvo džiaugsmin
gai pasveikinta kaip Nepri
klausoma valstybė. Vos išgy
venusi laisvai 22 metu iš pa
salų užpulta ir apkaltinta 
prieš moderniųjų laikų Hero- 
dą ir Pilotą — Hitlerį ir Sta
liną. Išgamų išduota ir sukir
šintos minios išmainyta į Ba- 
rabą — Sovietinę valstybę. 
Išbėgiojo jos vadai ir išsi
slapstė mokiniai... Ji neša 
sunkų okupacijos . kryžių. 
Daug Simonų Kirenėjiečių jai 
padeda kryžių nešti. Daug iš
tikimų sūnų ir dukrų kenčia 
ištrėmimą, kalėjimą, net mir
tį, bet jos neišsižada. Daug 
Veronikų šluosto jai kraujo 
prakaitą, kad palengvintų jos 
kančią. Daug našlių ir našlai
čių verkia jos likimo ir ją ly
di net į Kalvarijos kalną.

Toli nuo tėvynės, po sveti
mus kraštus išblaškyti lietu
viai, nors gal ir nesupranta 
kryžiaus prasmės ir kančių

mistikos, tačiau jaučia ir tiki 
į tiesos pergalę ir galutiną 
triumfą — Lietuvos Prisikė
limą. Sėkla mesta žemėn turi 
mirti - pūti, kad diegą išleis
tų ir išaugtų į naują, gražią 
gyvybę išbujotų. Be mirties 
nėra gyvenimo — be kančias 
nėra pergalės — be kryžiaus 
nėra prisikėlimo.

Įtūžęs komunizmas tikisi, 
kad su Lietuva baigta. Ty
čiojasi iš jos išsigimėliai, sve
timųjų suklaidinti jos pačios 
sūnūs ir dukras. Lietuviai 
komunistai girdi jos šauks
mą — “Dieve mano, Dieve 
mano, kam mane apleidai”. 
Jie juokiasi iš jos, kaip aną 
Didįjį Penktadienį žydų mi
nia juokėsi iš Kristaus, ir 
laukia ar Dievas ateis jai į 
pagalbą. Lietuva, kaip kita
dos Kristus, aukojasi Aukš
čiausiajam : “Tėve, į Tavo 
rankas atiduodu savo sielą.”

Prie Lietuvos kančių kry
žiaus stovi jos Motina — Ka
talikų Bažnyčia, kuri priima 
globon jos vaikus. Mes lau
kiame ir tikime į jos prisikė
limą. Tesityčioja ir tesijuokia 
paklydėliai vaikai. Bet kartu 
su Lietuva ir meldžiamės — 
“Tėve, atleisk jiems, nes ne
žino ką daro”.

Broliai lietuviai komunistai, 
liaukitės niekinę savo tėvynę 
Lietuvą. Ar neužtektinai jūs 
turite brolių kraujo ant sa
vęs ir savo vaikų? Žydai pa
darė klaidą išsimainę Kristų 
į Romėnų ciesorių. Daugelis 
jų supratę, kad neteisingai 
pasmerkė Nekaltą Auką mu
šėsi į krūtinę. “Šimtininkas, 
matydamas kas buvo atsiti
kę, garbino Dievą ir sakė: 
Tikrai šitas žmogus buvo tei-

sus. (Luko 23, 47). Ir jūs 
kada nors gadėsitės savo 
klaidų, bet bus pervėlu!

Kristus mirė tarp 
latrų, kurių vienas iš 
čiojosi, o kitas kaltes 
no ir rojų laimėjo,
komunistai, ar taip užkietėjo 
jūsų širdys, kad nei brolių 
kraujas, nei sesučių ašaros 
nesuminkština 
jus amžiams 
šauks dangaus 
kaltą kraują,
čias ir trėmimą savųjų į sve
timas padanges! Argi krau
geriai svetimieji jums meiles
ni ir brangesni už kūno ir 
kraujo gimines lietuvius?

Bijokite tautos teismo! 
Romėnas Pilotas apie Kristų 
sakė: “Ir ką gi pikta yra Jis 
padaręs? Aš nerandu jame 
jokios kaltės, vertos mirties”. 
(Luko 23, 22). Kuo tėvynė 
jums prasikalto ? Ką pikta 
jums padarė tautiečiai lietu
viai? Grįžkite į tėvų šeimą, 
meskite sekę svetimųjų pa
saulėžiūrą ir idėjas, o motina 
tėvynės jums atleis ir vėl pri
glaus prie savo širdies.

Mirtinoji kova tarp blogio ir 
gėrio tęsiasi. Dar daug skaus
mo /dienų sulauksime. Bet 
Kristus pasakė: “Pasitikėki
te, aš nugalėjau pasaulį”. 
Tiesa galutinai laimės, kaip 
laimėjo Kristus Velykų rytą! 
Mes žinome ir tikime kad po 
šių audringų laikų, žiaurų 
kovų, ilgų persekiojimų ir 
nekaltų aukų, ateis Prisikėli
mo rytas.

Nei kareiviai, nei antspau
das, nesulaikė Kristaus prisi
kėlimo. Jokios pasaulyje galy
bės, jokie paktai ar ūkazai, 
nesulaikys Lietuvos prisikėli
mo. Kur tik yra lietuvis, ar 
tėvynėje, ar tremtyje, ar Si
bire, ar Amerikoje, jis laukia 
Prisikėlimo prašvaistęs ir jos 
susilauks. Tada tauta džiaug
smingai giedos — “Linksma 
diena mums prašvito’2.

TBEMTTJE

LDS Naujosios Angį. Apskričio 
SUVAŽIAVIMAS

įvyks balandžio 23 d., Šv. Kazimiero liet, parapi
jos svetainėje, Temple St., Nashua, N. H. Posėdžių 
pradžia 1 vai. po pietų. Ta proga bus įdomi paskaita.

Prašome visas Naujosios Anglijos apskričio 
LDS kuopas išrinkti į suvažiavimą delegatus ir atsi
vežti paruoštus sumanymus.

Taip pat prašome visus LDS kuopų raštininkus, 
malonėkite aiškiai įrašyti siunčiamųjų delegatų 
mandatiniuose įgaliojimuose pilną pirmąjį vardą o 
ne jo raidę, prieš pavardę, nes, esant parašytai tik 
vardo raidei, iškyla daug neaiškumų.

Dvasios vadas Kun. Jonas Bernatonis 
Pirmininkas Vladas Paulauskas 
Raštininkas Tomas Versiackas

VISI LIETUVIAI SKAITO

»
L

savaitinį, gausiai iliustruotą laikmatį

LIETUVIŲ ŽINIAS
LIETUVIŲ ŽINIOS kiekvieną savaitę savo skaitytojams 

pateikia pačių svarbiausių politinių įvy
kių santvaruką ir komentarus,

LIETUVIŲ ŽINIOS plačiai informuoja apie pasaulio lietu- 
• vius ir Amerikos lietuvių veiklą.

LIETUVIŲ ŽINIOS savo puslapius pagražina tiek lietuvių, 
tiek politinio gyvenimo nuotraukomis, 

LIETUVIŲ ŽINIŲ korespondentai Argentinoj, Ispanijoj, 
Vokietijoj, Anglijoj ir kituose kraštuo
se žinias surepka iš |»ačių pirmųjų šal
tinių.

TODfiL TUOJAU UŽSISAKYKITE “LIETUVIŲ ŽINIAS", 
KURIOS METAMS KAINUOJA TIK S3.

LIETUVIŲ ŽINIOS 
2211 Sarah SL, Pittsburgh 3, Pa.

I

uuumu._____
BALTIMORES ŽINIOS

■ Mykolas Satkevičius atvy
ko su šeima iš tremties ir ap
sigyveno Santiage, Čilėje. Bū
damas geras fotografas, susi
rado čia darbo savo speeialy- ' 
bėję. -

■ Kun. Jonas Duoba, MIC., 
baigęs aukštąsios Sv. Rašto 
studijas Romoje, gavo J. Em. 
Argentinos kard. Caggiano 
pakvietimą dėstyti klierikams 
šventąjį raštą. Jaunasis pro
fesorius pakvietimą priėmė.
■ Visose Tremties stovyklo

se kovo 12 d. buvo paminėta . 
Šv. Tėvo Pijaus XII 11-kos 
metų vainikavimo sukaktis ir 
Jo Šventenybės 
kytos pamaldos.
■ Gordoubade, 

noje, viename
tremtiniams seneliatns 
kur yra per 50 ir lie- 
senelių. Ši prieglauda 
po IRO likvidacijos.

intencija lai-

prancūzų zo- 
kurorte yra

4

tikrųjų 
ir kuo

I* M 
dugno, 

spindėjo 
cikorija

DIDŽIOJI SAVAITE IR 
VELYKOS

Šv. Alfonso bažnyčia puošiasi
Kaip kas metai, taip ir šie

met šią savaitę visų akys bu
vo nukrypuaios į šv. Alfonso 
bažnyčią.

Mūsų bažnyčioje iš 
buvo ko pasižiūrėti 
pasigėrėti.

Didįjį ketvirtadienį 
jomės Repozitorija. Švč. Pa
nelės altorius tarytum buvo 
išnykęs puošniose ir gražiai 
suderintose drobėse, 
sakytum, iš didžiulio 
ryškiai ir švelniai 
meniškai pagaminta
su didele ostija, šviesomis pa
puošta. Visą vaizdą gražiai 
atbaigė gausūs lelijų bukie
tai ir šviesos.

Didįjį penktadienį jau sto
vėjome prieš Jėzaus karsto 
altorių. Šv. Juozapo altoriaus 
visai nematyti. Apačioje iš 
priešakinio spalvotų šviesų 
Išganytojo vardas — Jėzus. 
Aukščiau ant altoriaus —pats 
Jėzaus karstas gražioje uolos 
imitacijoje. Viršuj karato — 
monstrancija su Eucharisti
niu Jėzum. Aukščiausioj vie
toj pergalės ženklas — gar
bės vainikas. Šie Jėzaus sim
boliai skendo baltose drobė
se ir buvo apsiausti raudono 
aksomo rėmais. Pagaliau to
kių pačių lelijų bukietai at
skiras šio didingo paveikslo 
dalis jungė į darnią visumą, 
o prožektorių šviesos tinka
mai ryškino atskiras dalis.

Didysis altorius, tris dienas 
tarytum budėjęs ir buvęs api- • 
plėštas, Velykų rytą pasirodė 
mums ir pats pasipuošęs taip 
pat baltomis piačiažiedėmis 
lelijomis ir žaliumynais.

Tikintieji laridfiari
Gražiai papuošta bažnyčia, 

giliai prasmingos liturginės 
apeigos ir žmogaus sielos il
gesys į mūsų bažnyčią pa
traukė daug tikinčiųjų. Ket
virtadienį nuo pamaldų ligi 
išvakarių bažnyčia be per
traukta buvo arti pilnio mal
doje susikaupusių žmonių.

Penktadienį ištisą dieną 
bažnyčioje sunkiai galėjai 
rasti vietos. Ligi pat vakaro 
Kristų mylintieji žmonės ne
pertraukiama eile lenkė savo 
kelius prieš Jo kančios įrankį 
— kryžių. O žmonių buvo 
tiek, kad reikėjo tvarkyti ju
dėjimas atsilankančių, norint 
išvengti susigrūdimo.

Velykų rytui auštant erdvi

mūsų bažnyčia jau buvo pil- 
nutėW; kai kam ir ant bažny
čios laiptų teko pastovėti. 
“Unknma diena” giesmės 
farsai graudino ir guodė. Ta
šau didžiaunta paguoda bdvo 
Iv. Komuniją, kuria pasistip
rino labai žymi dalyvaujan
čiųjų daba.

Dvasios Vadas prašo ir 
ragina

Visi mūsų bažnyčios darbi
ninkai, kunigai, seselės Kazi- 
mierietta ir kiti, savo darbu 
dalyvavo šių švenčių parengi
me. Tačiau^ visų tarpe ir vi
sų įkvėpėju buvo kun. klebo
nas dr. L. Mendehs. Didžiajai 
krikščionijos šventei Jis jau 
iš anksto visus paruošė ir 
nuteikė. Verbų sekmadienį jis 
pats per visas 4 Mišias pasa
kė po du pamokslu (abiem 
kalbom). Juose kun. Klebonas 
tai graudžiai prašė, tai švel
niu pabarimu, bet kiekvienu 
atveju iš širdies ir iškalbin
gai ragino visus savo brolius 
ateiti su Kristum paliūdėti ir 
savo gyvenimo apyskaitą pa
daryti. Ketvirtadienį, šešta
dienį ir Velykų rytą, kun. V. 
indriuškos, MIC. ir kun. V. 
Vjčo asistuojamas, pats 
šventąsias apeigas atliko. 
Gausus tikinčiųjų lankymasis 
tavo marias mūsų Dvasios 
Vadui atpildas. Tą jo džiaugs
mą jautėme įkvėpimo pilnoje 
Velykų kalboje, kurioje jis ir 
džiaugtai, ir savo parapijie
čius maldavo, kad pasiryži
muose ištvertų ir tamsius sa
vo pavyzdžiu patrauktų.

O kaip kitam bažnyčiose?
Velykų dienose aplankiau 

visas žymesniąsias Baltimorės

bažnyčias. Norėjau palyginti 
jas su savąja. Visur rimta 
nuotaika, visos bažnyčias pa
sipuošusios. Gražiau už kitas 
atrodė lenkų šv. Rožančiaus 
bažnyčia. Tačiau jos visos nei 
bažnyčios pasipuošimo at
žvilgiu, nei atsilankančių gau
sumu negalėjo lygintis su 
mūsiške. Velykų pirmąją die
ną per televiziją buvo trans
liuojamas pasikalbėjimas apie 
Didžiosios Savaitės apeigas. 
Per tą pasikalbėjimą buvo 
parodyta kaip pa vylinga 
Repozitorija, mūsų bažnyčio
je įrengtoji.

lb buvo iš tremties atsikvie- 
tęa ir jai palankus buvęs.

Prieš pat Velykas mirė Jo- 
naf šeškauskas, sulaukęs 72 
metų amžiaus. Paliko žmoną 
Jtavą. Palaidotas 10 balan
džio. Laidojimo pamaldos bu
vo mūsų bažnyčioje.

Mimsisoinu Amžinąjį atil
sį, o jų šeimoms nuoširdi 
užuojauta.

Kitiems Velykos atnešė 
naujo džiaugsmo

Pirmąją Velykų dieną šv. 
Alfonso bažnyčioje pakrikšty
tas Juozas Pranas, d-ro Kr. 
Hendelio, mūsų kun. Klebono 
brolio sūnus. Naujagimio 
mokina Ona Važkevičiūtė 
Mendcbenė. Krikšto tėvais 
buvo Vytautas Vaškys ir Fe
licija Ptasik, d-ro K. Hende
lio sesuo.

Mažytį ir jo tėvus teiaunma 
Dievas!

Atitabymaa

Kovo 24 dienos “Darbinin
ke" korespondencijoje apie 
Onos Riškienės kilmę atsira
do netiksliu žinių. Ji, t y. 
Ona Riškienė, gimusi Mikniū- 
tė, buvo kilusi iš Šiaulėnų pa
rapijos (Šiaulių apskr.) ir į 
šį kraštą atvyko 1912 metais.

Didelis Literatūros ir Muzikos 
Vakaras Baltimorėje

kio mėnesio 16 dieną (per 
Atvelykį) 6 vaL vakaro Bal
timorėje Šv. Alfonso lietuvių 
parapijos salėje Saratoga St. 
127 įvyksta didelis Literatū
ros ir Muzikos vakaras.

Programoje dalyvauja Bal
timorėje gyveną lietuviai ra
šytojai Nadas Rastenis, Juo
zas Mikuckis, Henrikas Ra-

danskas, Alfonsas Nyka Ni- 
littaas, Kasys Bradūnas, akto
rius Juozas Palubinskas, pia
nistė Elena Juškauakaiti, 
smuikininkas Alfonsas Paukš
tys ir klarnetistas Klemen
sas Praleika.

Įėjimas nemokamas.
Rengėjai — Baltimorės A- 

teitininkų kuopa.

d

PAIEŠKOJIMAI
POKLAVANSKIS, Vincės, 

iš Klovainių vi.
RAEDER, Nrkalojus, iš 

Kauno - Aleksoto.
REIZGYTE, iš Rietavo vi. 
RŪŠYS, Antanas.
TTPŠUS, Kazys.
VESELYTfiS . Gertaslde- 

nės, Sofijos, dukters Febcijo- 
no Veselio, iš Skuodo vi., Kre
tingos ap., ir jos vyro Gerais- 
kio, Tado, iš Ylakių vL, Ma
žeikių ap., giminės ir pažįsta
mi prašomi atsiliepti.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti į:

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

įsteigti 
namai, 
tuvių 
liks ir
■ Vysk. P. Bučys, MIC., ku

ris šiuo metu gyvena Romoje, 
yra pakviestas nariu į Galle- 
ry of Living Catholic Au- 
thors.
■ L. Baltrūnas* garsus Lie

tuvos krepšininkas, iš trem
tis atvyko Australijon.
■ Tremtinių organizacijų 

centrai persikelia Amerikon. 
Šiuo metu šiokia tokia veikla 
lietuvių tremtinių organizaci
jų Vokietijoje pasireiškia tik 
didesnėse stovyklose.
■ J. Valaitis, BALF atsto

vas Voketijoje, su buv. Lie
tuvos Raud. Kryžiaus pirmi
ninku dr. J. Jasaičiu, kuris 
netrukus išvyksta Amerikon, lų ir lietuvių kalbomis, 
ruošia šalpos planą tiems pa- Dar neturintiems Amerikon 
atliekantiems Vokietijoje lie-. pilietybės ypatingai naudinga 
tuviams, kurie dėl nesveika- knygelė. Kaina — 25c.
tos, invalidumo ar senatvės 
niekur iš Vokietijos negalės 
išvykti.

DARBININKAS,
366 W. Broadvray,

So. Boston 27. Mušt.

COMHKATIM
Dėlei pavasarinio 
valymo — puikus ir 
geriausis dalykas tai 
— ROYAL vacuum 
valytuvas yra pasi
ruošęs jums atlikti 

darbą! Pasirinkite va
lytuvą, kuris labiausiai

tiktų, atlikti darbui. “Tank 
Cleaner” turi valymui prie

taisus. Jis yra lengvas valyti ir iš vi- 
tiktai $69.95. su jūsų senu valytuvu. The Royal 

Upnght, grindų, Floor Polisher ir Rankinis valytuvas, kaina—$74.95. 
Paduotos kainos su jūsų senu valytuvu. LENGVI IŠSIMOKĖJIMAI

so žavingas. Kaina

lELVDUTOB SHS

/

Taip, šis yra ypatingas gražus 
ir puikus pirkinys už $249.95! 8 
kub. pėdų, elegantiškas Kelvinator 
refrižeratorius (modelis RK) ! Už
šaldymui vieta dėlei 40 svarų 
maistui ir ledui. 12 kv. vietos stal
čiai dėlei vaisių ir daržovių. Daug, 
daug naujų įrengimų.
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Kieta tauta
Nėra kito per kurį praūžė karo audra.

• kad būty taip sunaikintas, kaip Ryga.
Phėrti skaitoma* R**"***?

apauadaa ■mnrWrttw tur- 
na tirto Edmundo Stovėsi 
reportažą apie gyvenimą 
Rusijoje. Vedamas įdomu
mo ir tam tikro! aimpati- 

' jos dar jaunas nuvyko j 
Rusiją “Chrintians Selene* 
Mo»itnr" korespondentu. 
Išmoko rusiškai, vedė ru
saite, išgyveno Rusijoj per 
10 metų. Būdamas Maskvoj 
susipažino su vidurio Įmo
nėmis, maišėsi turguose, 
pažino skurdžių reikalus, 
nuotaikas, papročius, iliu
zijas ir nusivylimus. Jis yra 
išleidęs knygą “Rusais u 
no riddle”. Savo straips
niuose “D Messaggero” jis 
šaltai vaiaduoja Rusijos 
gyvenimą, bet virtiek susi
daro šiurpus to gyvenimo 
vaizdas su siautėjančia par
tijos ir NKVD Visagalybe. 
E. Stevens paliečia ir Bal
tijos valstybes. Neseniai ja 
keliavo po tuos kraštus. Jo 
patyrimai įdomūs (EU>.

NKVD pulkininkas, kuris 
sėdėjo prieš mane vagone, 
praskleidė lango užuolaidą ir 
susimąstęs stebėjo tamsoje 
bjykščiojančias švieseles.
— Kieta tauta tie latviai, — 

tarė. Rusų jie nekenčia ir 
sunkiai priima mūsų sociali
nę tvarką. Jie per daug kieti 
ir egoistai. Jei nuo manęs pa
reitų, aš juos visus suimdin- 
čiau ir išsiųsdinčiau į kokį 
saugų užkampį už Uralo, kur 
niekam nekliūtų. Krėstą ap
gyvendintume savo žmonė
mis.

Jam pastebėjau^iid “tai ne
būtų lengvas daiktas.
— Jei tas galima buvo pa

daryti su Volgos vokiečiais, 
su Krymo totoriais, su Ryt
prūsių gyventojais, tai gali
ma ir čia, — atkirto pulkinin
kas. Mes turime turėti saugų 
vakarinį pasienį. Pirma pasi
taikiusia proga ši tauta 
smogs mums nugaron lygiai 
taip, kaip 1941 metais. Prieš 
mėnesį šioj linijoj sustabdė 
traukinį, visus rusus kelei
vius apiplėšė, kitų neliesda
mi, du partijos pareigūnus 
pasiėmė ir apie juos daugiau 
žinių nėra. Veltui ieškotum 
nusikaltėlių: visas kraštas
jiems solidarizuoja. Norint 
suimti vieną reiktų visus su
imti.

Mes vykome iš Liepojaus į 
Rygą. Liepojuj įstrigo dėl le
dų mūsų laivas ir jūra pa
siekti Leningradą mes nega
lėjome. Važiuojant geležinke
liu atsiranda pasitikėjimo ir 
atvirumo. Gal tai dėl to, kad 
laikinai esi atitrūkęs nuo ap
linkumos, gal dėl to, kad išli
pęs iš traukinio kiekvienas 
skuba savo keliu ir nedaug 
galimumo susitikti dar kartą.

gal labiausiai dėl plepios 
ruso prigimties traukinyje at- 
zileirttiz rezervuotumas ir ru
sas pasijunta tartum sėdėtų 
prie savo šnypščiančio virdu
lio. Pulkininkui pastebėjau, 
kad ratai kur kitur teko ma
tyt turguj tiek daug mėsos, 
kaip Liepojuj ir daug pigiau 
kaip Maskvoj.

— Tai yra todėl, — paaiški
no pulkininkas, — kad latvių 
ūkininkai jaučia kolektyviza
cijos kvapą. Iki šiol kas de
šimtas latvis kokhoae (tai 
buvo 1948 m. gale). Masinė 
kolektyvizacija visai rimtai 
tik dabar prasidės.

Toliau jis aiškino, kad ūki
ninkai gyvulius piauja, kad 
tik jų neatiduotų koteboaams. 
Tas esą ir įrodo, kaip sunku 
su latviais.
— Po metų tik su dideliu 

vargu čia bus galima gauti 
jautienos kepsnys, — pridūrė 
jis su pasitenkinimu Koiekti- 
viaaeija bus įvykdyta 100%. 
(Faktiškai pulkininko apėji
mas įvyko net anksčiau. Kai 
praėjusią (1949) vasarą ma
no pažįstami rusai grįžo iš 
atostogų Latvijos pajūryje, 
jie skundėsi maisto trūkumu 
ir aukštom rinkos kainom).

Rygoj praleidau tris dienas. 
Veltui bandžiau rasti bent 
šiokį tokį panašumą į aną Ry
gą, kurią gerai pažinojau 
prieš dešimt metų. Jaučiaus, 
kaip patekęs į savo draugų 
namus, kur viskas buvo ge
rai pažįstama, kur atpažįsta
mi tie patys kambariai, tik 
jau be įprasto apstątymo, ap
leisti, tamsūs, kuriuose įsitai
sę svetimieji, o draugai išvy
kę nežinia kur. Mačiau daug 
per karą sugriautų miestų: 
Krokuvą, Kijevą, Smolenską, 
Hamburgą, Berlyną, Varšuvą. 
Nė vienas, net ir labiausiai 
nušluotas nuo žemės pavir
šiaus, nedarė tokio visiško, 
tokio neatšaukiamo sunaiki
nimo įspūdžio, kaip Ryga, 
nors materialiniai nuostoliai, 
išskyrus senamiestį prie jū
ros, palyginti menki. Rygoj 
ne pastatai sugriauti, kuriuos 
galima atstatyti. Rygoj su
naikinta miesto dvasia, jo 
charakteris, jo atmosfem, jo 
savitumas. Be pėdsakų dingus 
linksma, gražiai apsitaisius 
minia, dingę vaišingi restora
nai ir kavinės bei gražiosios 
parduotuvės. Prieš karą Ry
goj kiekvienoj gatvių sankry
žoj buvo gėlių krautuvė. Da
bar visa tai, kas ♦ Rygą darė 
Baltijos valstybių metropoliu, 
šiaurės Paryžium, kaip rygie- 
čiai mėgo sakyti, — visa tai 
dabar sunaikinta. Per tris 
Rygoj buvojimo dienas kai 
tik mano žmona išeidavo gat
vėn, praeiviai nustebę net at- 
sigrįždami žiūrėjo į jos dra
bužius, nors Maskvoj, kur pa
siekia vakarų mados, tatai

SKAUSMAS Tėvų Pranciškonų klišė
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melskimės prie Marijos per gegužės mč-

Gegužės Mėnesio Knygutė
Gegužės mėnuo yra skiriamas ŠVC. P. MA

RUOS garbei. Lietuvoje žmonės kaimuose rink
davosi į berželiais nukaišytas seklyčias ir ten 
suklaupę prie Dievo Motinos paveikslo užtrauk
davo SVEIKA MARIJA. DIEVO MOTINA! Pa
laikykime tas gražias tradicijas ir čionai Ameri
koje — 
nesj.

“Darbininko" administracijoje galima gauti 
GEG&2ES MENESIO knygutę, kurioje yra labai 
gražūs skaitymai kiekvienai dienai per visą ge

gužės mėnesį. Ji turi 184 puslapius. Kaina tik 50c.
Norintieji knygutė įsigyti. įdėkite į konvertą 50c. su kuponu ir 

užadresavę:

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

prisiųskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.
Siuomi siunčiu $............... ir praSau prisiųsti “GEGUŽES MENUO"
knygutę.

Vardas ............... ................... ....................... ......... .......... ..............................
Adresas ..............................................  _............................. ..................

nesukeldavo mekeno susido
mėjimo. Per tris dienas ne
mačiau nė vieno geriau apsi
taisiusio vyro, nei moters. Po 
nevykusių bandymų susirasti 
padoresnį restoraną, reikėjo 
tenkintis “Inturisto” virtuve.

Iš vietos gyventojų paty
riau dalį paskutinės miesto is
torijos. Kai 1940 m. rusai 
okupavo Baltijos valstybes, 
jos buvo paliktos tartum pu
siau kapitalistinės oazės so
vietinėje sistemoje. Negaluti
nai buvo susovietinta pramo
nė. Smplkūs pirkliai ir smul
kūs ūkininkai visai nebuvo 
paliesti. Ir 1944 m. grįžę ru
sai neskubėjo ūkio santvarką 
galutinai keisti. Dar 1946 m. 
Rygoj buvo nemaža privatinių 
prekybininkų. 1946 m. gale 
mokesčiai privatinei prekybai 
buvo pakelti 400%, iš 2,000 
rublių iki 8,000. Vis dėlto pre
kybininkai dar laikėsi. 1947 
m. gale mokesčiai vėl buvo 
pakeiti 400%. Tuo metu įvyk
dyta pinigų reforma. Už 10 
senų rublių išmokėtas 1 nau
jasis. Mokesčiai turėjo būt 
mokami naujais rubliais bet 
senų rublių nustatyta suma. 
Tatai privatinę Rygos preky
bą galutinai pribaigė. Greta 
mokestinės sistemos buvo pa
leista ir politinė mašina. Bu
vo paskelbta kova spekuliaci
jai, pradėti areštai ir depor
tacijos. Rygos gyventojai 
smarkiai sumažėjo. Aukščiau 
minėto-pulkininko metodai čia 
labai plačiu mastu naudojami.

(Bus daugiau)

TEKĖKI...
Tekėki, sauluže. 
Aplinkui dangužį.
Apeiki, sauluže. 
Aplinkui oružį.
Skaityki, sauluže, 
Ar visos žvaigždužės. 
Ar skaitau neskaitau, 
Jau vienos ir nėra. 
Šviesiausios žvaigždužės 
Kur anksti tekėjo. 
Vėlai nusileido.

Kai žmogus netiki, jis nuo
stabiai lengvai klaupiasi prieš 
bet kurį dievaitį.

Eraesl Heilo.

TĖVAI PRANCIŠKONAI MALDA 
PAMINĖS MOTINAS

Švenčiame gegužės mėnesio 
antrą sekmadienį Motinos die
ną. Prisimename tą dieną, 
kiek esame daug meilės iš sa
vo motinos pąįyrę, kiek rū
pesčių jai darę, kiek didelio 
pasiaukojimo iš jos pareika
lavę. Todėl ir stengiamės.
kiek galime pareikšti savo 
motinoms visą dėkingumą.
Rašome joms sveikinimo laiš
kelius, perkame dovanėlių, pa
rūpiname gėlių. Bet jaučia
me, kad visos šios mūsų pa
dėkos, nors ir kilnios, bet tik
vienadienės. Pradžiugina jos 
mūsų motinas, nes parodo, 
kad jaučiame joms meilę. Bet 
pačios savyje visos šios padė
kos tėra nedidelės vertės:
sveikinimas tėra tik žodžiai, 
ir visos dovanos tėra tik 
daiktai. Tėra tai visa tik 
menki mūsų padėkos ženklai. 
Tačiau yra vienas kelias pa
reikšti mūsų motinoms dėkin
gumą, kuris ir pats savyje 
turi vertę. Tai malda, kad 
Aukščiausiasis laikytų mūsų 
motinėles sveikas ir kad pa
lengvintų jų senatvės dienas. 
Malda bus ne tik mūsų padė
kos ženklas, ji turės ir pati 
savyje vertę.

Bet daugelis iš viso nebe
galime savo motinoms padė
koti nė šiais menkais padėkos 
ženklais, kaip dovanėlėmis ar 
gėlėmis. Daugelio mūsų mo
tinėlės jau amžinojo poilsio 
šalyje. Ir tačiau kartais taip 
norėtume joms pasakyti: tik 
dabar pamatėme kokia kilni

amžiną atiisį'. Tai visos tos, 
kurias palikome tėvų žemėje. 
Kai buvome auginami, buvo
me tikimi būsią senatvės pa
guoda ir parama. Bet žiauru
sis bolševizmas nevieną pri
vertė palikti ne tik tėvynę, 
bet ir savo motinėles. Vienas 
Dievas težino, kaip su jomis 
dabar yra, nes mes nedrįsta
me nė laiškelio joms parašy
ti. Vienas Dievas ir gali joms 
padėti. Niekuo mes nebegali
me padėti joms, išskyrus mal
dą, kad Aukščiausiasis jas 
paguostų savo malone.

Ir kai melsimės už savo tė
vynėje pasilikusias motinėles, 
tuo pačiu mūsų malda virs 
malda ir už visų mūsų ben
drąją motiną— Lietuvą. Kaip 
niekuo negalime padėti savo 
motinėlėms likusioms Lietu
voje, taip labai mažai kuo ga
lime padėti ir pačiai Lietuvai. 
Baisus priešas ją naikina, ne
be tik spaudžia, o tiesiog žu
do. O pasaulio galingieji pa
skendę tik savo rūpesčiuose. 
Mažai jie mato ir mažai jie 
girdi Lietuvos kančias, nes ir 
nenori jų matyti ir girdėti. 
Bet nė vienas neteisingai pra
lietas kraujo lašas nenu
grims be nežinios žemėn, o 
pakils į Tautų Viešpatį, pra
šydamas Jį sustabdyti pikto 
siautėjimą. Prisidėkime prie 
kenčiančiųjų tėvynėje bent 
savo malda, kad greičiau iš- 
melstume Viešpatį laisvės vi
sų mūsų motinai Lietuvai.

Tai visomis šiomis intenci

jomis — už gyvąsias ir miru
siąsias motinas, už tėvynėje 
pasilikusiąsias partizanų ir 
jau už Sibiran ištremtąsias 
lietuves motinas, už visų mū
sų bendrąją motiną Lietuvą 
— ir bus laikoma speciali iš
kilminga novena, kuri prasi
dės šių metų gegužės mėn. 5 
d. iškilmingomis Šv. Mišiomis. 
Per visą novenos laiką bus 
giedamos Šv. Mišios, o vaka
rais laikomos pamaldos už vi
sus novenos dalyvius aukš
čiau paminėtomis intencijo
mis. Kviečiame visus galimai 
gausiau įsijungti į šią noveną 
ir parašyti savo intencijas 
šiuo adresu: Franciscan Fa
thers, Greene, Maine.

NOVENA 
UŽ MOTINAS

Gerb. Tamsta.
Antrą Gegužės mėnesio sek

madienį visas kultūringas pa
saulis švenčia Motinos Dieną. 
Ta proga kiekvienas stengia
si pareikšti savo motinoms 
dėkingumą įteikdamas gėlių 
bei dovanų, bet jaučiame kar
tu, kad visa tai yra tik menki 
mūsų padėkos ženklai, o dau
gelis ir to negalėsime pada
ryti, nes vienų motinos jau 
bus iškeliavusios amžinybėn, 
o kitų atskirtos paties gyve
nimo, gal toli, gal Lietuvoj, 
kur nei paprastu laiškeliu 
neįmanoma pasiekti.

Kai šiuo būdu nevisi galime 
motinas pagerbti, yra kitas 
kelias, tai malda, kuria gali
me padėti savo mirusioms 
motinoms ir paprašyti gyvo
sioms Dievo palaimos.

Nevisi esame atskirti nuo 
savo motinų, bet nuo visų yra 
atplėšta mūsų motina Tėvynė 
Lietuva, kuri yra šiandien 
kankinama kaip ir jos Lietu
vė Motina.

Mes patys esam silpni, o 
galingiesiems nerūpim. Mal
daukime Galybių Viešpatį, 
kad Jis išvaduotų Lietuvą iš 
vergijos pančių, tai mūsų 
šventa pareiga.

Šiomis intencijomis ir yra 
laikoma Tėvų Pranciškonų 
vienuoyne Green. Maine iškil
minga novena, kuri prasidės 
šių metų Gegužės mėnesio 5 
d. iškilmingomis Šv. Mišiomis. 
Per visą noveną rytais bus 
laikomos Šv. Mišios, o vaka
rais pamaldos už visus nove
nos dalyvius aukščiau minėto
mis intencijomis.

Tėvų Pranciškonų vardų
T. Petras Baniūnas, O.F.M.,

Vienuolyno Viršininkas.

• Bogota — Kolumbijo
je dar yra daug beraščių. 
Nesant galimybių pa
ruošti pakankamai mo
kytojų, tėv. Solcedo su
galvojo įsteigti mokyklą 
radijo bangomis. Jo pro
jektas jau realizuotas. 
Radijo mokyklos atida
rymo iškilmėse dalyvavo 
pats Kolumbijos prezi
dentas. Pamokų klausosi 
7000 kaimiečių. Organi
zatorius mano susilaukti 
bent 150.000 mokinių.

Bloga paskala raita joja.
Kas nusidėjo, pabūgsta ir 

vėjo.

DARBO KLAUSIMAIS

• Automobilių šiemet 
per pirmuosius du mėne
sius pagaminta 200.000 
daugiau negu pereitais 
metais tuo pačiu metu. 
Nepaisant Chrysler ben
drovės streiko, šiemet 
jau pagaminta 870.000 
lengvųjų auto mašinų ir 
185.000 sunkvežimių ir 
autobusų. Automobiliai 
duoda valstybei 7,5 bili
jono dolerių pajamų (ta- 
xes) per metus.
• Plieno pramonės ben

drovės 1949 m. turėjo 
166 milijonus pelno, arba 
37 milijonais daugiau 
negu 1948. Ir tą pelną 
jos gavo pagamindamas 
3 milijonais tonų plieno 
mažiau negu praėjusiais 
metais. Sukliudė strei
kai darbininkų, kurie iš
sikovojo pensijas. Bet 
užtat ir plieno kaina pa
kelta, kad kapitalistų ki
šenė... nesuplonėtų.
• Nedarbui didėjant Ka
lifornijoje gubernatorius

Warren sukvietė specia
lų atstovų rūmų posėdį 
tam opiam reikalui ap
tarti.
• Nedarbui sušvelninti 

prezidentas Trumanas 
pasiūlė padidinti bedar
bės pašalpas (Sočiai Se- 
eurity) 29 procentas. Tą 
prezidento priemonė at
stovas Leslie C. Arens 
(III.) laiko juokingą, nes 
ji didina “labdarybę”, 
bet nemažina bedarbių 
skaičiaus, kuris, anot 
prezidento, š. m. birželio 
mėn. peršoks 5,000,000, o 
1954 m. pasieks 12,000,- 
000.
• Nakties.darbo įstaty

mas, kuriuo buvo norima 
leisti jaunoms moterims 
dirbti restoranuose, val
gyklose ir virtuvėse vi
dunakty, gubernatoriaus 
Dewey (Albany) buvo 
vetuotas jau antru kar
tu trijų metų laikotar
pyje-
• Detroito siuvėjų uni- 

jos valdyboje, kurioje 
anksčiau komunistai tu
rėjo trečdalį balsų, per 
paskutinius rinkimus ne- 
p/avedė nei vieno atsto
vo.
• Italijos komunistai 

stengėsi sukurstyti dar
bininkų ir ūkininkų re
voliuciją, prie kurios bu
vo pritraukę dalį Pietų 
Italijos mažažemių, vi
siškai prakišo. Ūkininkai 
pastebėjo, kad tuo nori
ma sukliudyti pačios vy
riausybės suplanuotą ir 
jau vykdomą žemės re
formą.
• Anglijos automobilių 

paroda New Yorke ren
giama balandžio 16-23 d. 
Anglai tikisi, kad per 
metus JAV jie galės par
duoti 50,000 mašinų arba 
10% visos savo gamy
bos.

buvo mūsų motinėlė, kai jau 
nebetekome jos. Ir drauge 
regime patys savyje: kaip 
dažnai ne toki buvome savo 
motinoms, koki turėjome bū
ti. Norėtųsi pasakyti bent 
vieną žodį: atleiski, mama! 
Ir tačiau yra kelias, kuriuo 
mes galime pasiekti ir tasias 
savo motinėles, kurių nebėra 
su mumis. Tai malda. Išgirs 
mūsų meilės bei padėkos žo
dį mūsų motinėlės ir iš ana
pus.

Daugelis pagaliau net patys 
nežinome, kas su mūsų moti
nėlėmis — gyvos dar ar jau

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 
ajidarais, 547 pusi., kaina $3.75

Jei dar neturite gerus 
įlietuviškos maldaknygės, 

užeikite į DARBININKO ad- 
! mmMracrją arba kreipkitės
|, raštu užpildydami šj
| rašte#:

, šiuo siunčiu $................... ir
prašau prisiųsti man

1 maldaknygę ..........................

'DARBININKAS”
366 W. Broodway, So. Boston 27, Mass. i

.................................... pavardė

..................................... adresas
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• Kas. St. Aleksiejus, nese
niai atvykęs iš tremties, pa- 
snirtas į Šv. Pranciškaus Sa
leziečio parapiją Hatch, N. 
Mez. Toje parapijoje ilgą lai
ką nebuvo kunigo, ir viskas 
buvo apleista. Naujasis klebo
nas parapiją atgaivino.

• Cicero, Iii., veikia lietuviš
kas knygynas - biblioteka, 
kuriai stiprią pradžią padarė 
kun. Ign. Albavičius, paauko
damas savo nemažą asmeninį 
knygynėlį. Knygynui vado
vauja Gražina Tulauskaitė 
Babrauskienė. Biblioteka turi 
apie 40 nuolatinių vietinių ir 
naujakurių lietuvių skaityto
ju-
• Geu. P. Plechavičius ligi 

Šiol dirbęs viename plieno fa
brike Chicagoje, dabar pasi
rinko šiame mieste naują 
darbą alaus atstovybėje.
• Prof. VL Staaka - Stan

kevičius balandžio 1 d. skaitė 
paskaitą Chicagoje apie pa
saulinę vyriausybę, dėl kurios 
jis pasisakė neigiamai.
• Dr. K. Grinius atstovau

siąs Lietuvos ūkininkus tarp
tautiniame Lietuvos ūkininkų 
suvažiavime, kuris įvyksta š. 
m. balandžio 17-19 d.d. Wa- 
shingtone, D. C.
• “Amerika” laikraščio pa

vasario koncertas įvyksta ba
landžio 16 d. Hotel New Yor- 
ker, 8th Avė and W. 34th St. 
Programoje dalyvauja daini
ninkai: Ypolitas Nauragis, 
Izabelė Motekaitienė, St. Ba
ranauskas ir Tadas Šidlaus
kas.
• Mdetavo surusėjusiu* lie- rjr, Conn.) ir klieriką Praną, 

(Šv. Tomo seminarijoje) ir 
tris dukteris — Šimkienę 
Hartforde, Ready ir Klimienę 
Terryville, ir 11 anūkų.

Likusiai Dilionių šeimai reiš
kiame gilią užuojautą, o a.a. 
Reginos Dilionienės vėlei Die
vas tesuteikia amžiną ramy
bę. Rap.

• PreL J. BalkAnas Didįjį 
Šeštadienį kalbėjo iš WWLR, 
radijo stoties, J. Ginkaus va
dovaujamos lietuviškosios ra
dijo programos metu.

• Lietuviai artistai, gyve
nantieji Brooklyne, rūpinasi 
pastatyti lietuviškai Operą 
Carmen. Reikalingų jėgų ma
no parsitraukti iš kitų miestų.

AteitinMial rengto retai
BROCKTON, MA8A

Š. m. balandžio 16 d., sek
madienį, Brocktono jaunieji 
ateitininkai rengia viešą va
karą. Programoje — monta
žas “Naktis ant Nemuno”, 
tautiniai šokiai, deklamacijos. 
Po programos — šokiai. Va
karas bus Šv. Roko parapijos 
svetainėje. 7 vai. v. Pelną 
ateitininkai skiria naujos Šv. 
Roko bažnyčios statybos fon
dui. Visi kviečiami dalyvauti 
ir paremti parapijos pastan
gas sutelkti daugiau lėšų baž
nyčios statymui. * A.

Brocktono tremtinių reng
tas balandžio šešiolikta, At
velykyje koncertas, kuriame 
turėjo dalyvauti St. Liepas ir 
Šv. Petro par. choras, dėl su-

mirė Regina . sidariusių kliūčių nukeliamas 
į tolimesnį laiką.

rengiasi 
Radio Valan- 
koncertą ir 

vykti visus

dzas, A. Vaičiulaitis, ir k. 
Lietuvių kalba ir jos praeiti
mi žavėjosi ir dabar gėrisi

ĮYILKTUVIŲ IR PROFESIJOS IŠKILMES NUKRYŽIUOTO 
JĖZAUS SESERŲ VIENUOLYNE

MliC
TERRYVILLE, CONN.

Kovo 25 d.
(Gudonytė) Dilionienė, 59 m., 
gyv. 21 Peari St. Palaidota 
iškilmingai kovo 28 d. Nekal
to Prasidėjimo parapijos baž
nyčioje gedulingas Mišias at
našavo velionės sūnus kun. 
Juozas A. Dilionas iš Water- 
bury, Conn. Jam asistavo Tė
vas Ignas Abromaits, M.C. ir 
kun. Alfredas Čebatorius, 
Kun. John T. O‘Connor buvo 
ceremonijų vedėju. Dalyvavo 
kun. B. Gauronskas, kun. 
Juoazs Kazlauskas, kun. Vin
cas Karkauskas, kun. A. Za- 
navičius, kun. Pr. Karvelis, 
kun. Budreckis, kun. Alfon
sas B. Jagminas, MIC., kun. 
Jurgis Vilčiauskas, kun. Vin
cas Ražaitis ir keliolika kita
taučių kunigų.

Velionė buvo gimus Nemu
naityje, Lietuvoje, 1890 m. 
lapkričio 4. Amerikoje pragy
veno apie 41 metus. Paliko 
dideliame nuliūdime vyrą 
Juozą P. Dilionį, du sūnus— 
kun. Juozą (vikarą Šv. Juo
zapo lietuvių par., Waterbu-

"Railas" sceaaje, koncer 
tas ir lenktynės .

NORWOOD, MASS.

Sekmadienį, balandžio 16 
vakare Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos 
komediją 
a.a. kun. 
kun. Al.
Jaunimas
ir pamatyti linksmą komedi
j

as Muzikas V. Kamantaus
kas, vargonininkas, uoliai dar-

d.

jaunimas suvaidins 
“Raulas”, parašytą 
Stepono P. Kneižio, 
Janiūno vadovybėje, 
kviečia visus ateiti

buojasi ir nori turėti geriausį 
chorą Naujoje Anglijoje. Jis 
su savo žmonele 
vykti j Lietuvių 
dos programos 
taip pat ragina 
meno mėgėjus.

Koncerto tikietus platina p. 
Eugenija Kavolinaitė, p. Ona 
Pazniokaitė, p. Ieva 
nė, Balch Pharmaoy 
Visi meno mėgėjai 
dalyvauti 
Versiackas 
važiuoti specialiu 
Gerai, 
Jonas Šestavickas sakė, kad 
jis suorganiibos visus meno 
mėgėjus ir savo “limozinu” 
atveš. Pažiūrėsime. Iš Nor- 
woodo tikrai bus šimtinė.

ms Trečiadienį, balandžio 12 
d., praleidus Velykų atosto-. 
gas pas savo tėvelius, grįžo 
kolegijon p. Angelą M. Knei* 
žytė.

H •

m P-lė Zarankaitė, gyv. Fo- 
lan Avė., Velykų sekmadienio 
vakare su p. Onos Ivaškienės 
tautinių šokėjų grupe išvyko 
į St. Louis, Mo.

mm Šeštadienį, balandžio 15 
d. p. Bronius Kudirka, L. Vy
čių apskrities 
kalbės Lietuvių 
dos programoje

m Norwoodo 
dės automobilių 
landžio 18 ir

koncerte, 
sako,

Tvaskie- 
ir kiti, 

rengiasi 
Jurgis 

kad turi 
autobusu.

Jurgi, suorganizuok!

pirmininkas, 
Radio Valan- 
Salem, Mass. 
arenoj prasi- 
lenktynės ba- 
19 diehomis.

Daug naujų dalyvaus lenkty
nėse. Lenktynės bus per 24 
valandas be pertraukos.

Klebonas Km J. V. Kazlauskas švenčia 
25 metų kunigystės jubiliejų

h imi a f

BRIDGEPORT, CONN.

tuvius Brooklyne, N. W., kur 
. jie buvo surengę komunisti
nes prakalbas, į kurias turė
jo atvykti ir chikagiškis agen
tas Andriulis, kurį Amerikos 
valdžia yra nutariusi ištremti. 
Pikietuotojai priėmė rezoliuci
ją, kad Andriulis būtų iš
tremtas.

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 

Parduodame
Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

BROCKTON ICE1C0ALC0.
27 Laurence St„ Brockton, Mass.

Tel. 189

I

Mūsų Kompanijos APDRAUDĖ
Atholio Žmones

mettl Ihompson
4$5 MainSt.,
virs 100

Athol, Mass.
TEL. 204

i! 
<!
H

Velykos praėjo labai iškil
mingai. Pirmos šv. Mišios bu
vo su procesija 6 vai. ryto. 
Jos atnašavo kleb. kun. J. V. 
Kazlauskas, procesija sutvar
kė kun. V. Pranskietis, cho
rui vadovavo A. Stanišauskas. 
Choro solistai: O. Radvilaitė, 
J. Bamotas, L. Argustienė, 
H. Cibulskienė, P. Česikas, P. 
Sitavičius, M. Spelman ir kiti 
pasirodė labai gražiai. Parapi
jiečiai džiaugiasi savo jauni
mo gražiu giedojimu.

Artėja ir choro koncertas 
balandžio mėn. 23 d., parapi
jos svetainėje. Bus svečių šo
kikų grupė, atvykstanti iš N. 
J., vadovaujama J. Stuko. 
Visi turėtų dalyvauti, pasi
žiūrėti šokių, paklausyti choro 
dainų, ir paremti parapiją, 
kuriai eina visas pelnas. *

Balandžio 16 d. kleb. kun. J. 
V. Kazlauskas švenčia savo 
25 metų kunigystės jubiliejų. 
11 vai. laikys Sumą, asistuo
jamas svečių kunigų. Svetys 
kunigas pasakys pamokslą. 
Tikimasi, kad visi parapijie
čiai atsilankys į šias Mišias; 
suaugusieji, jaunimas ir ma
žutėliai. Choras rengiasi spe
cialia muzikos programa pa
gerbti savo vadą. Parapijie
čiai linki geriausių metų ir 
ilgai dar darbuotis mūsų ko
lonijoje dėl Bažnyčios ir mū
sų Tautos labo. O.

biznieris, Viliamas Poška - 
Paschall kandidatuoja į Jung. 
Valstybių Kongresą kongres- 
manu; kad Philadelphi joje 
yra apsigyvenę ir įsikūrę 700 
lietuvių - tremtinių, kuriems, 
sakoma, daugiausia padėjo 
kazimieriečių klebonas, kuni
gas Ignas Valančiūnas.

Senas Padauža.

aukštas Filipinų valdininkas 
F. R. Thomson (amer.J; Ar
kivyskupas Samore (italas), 
skaito “Darbininką”; domi
ninkonas Pelletier (piane.); 
prof. Mikkola, (suom.); Jurg. 
2ychowskis (lenkas) ir k. Tai 
tuo labiau reikėtų, mums pa
tiems branginti savo kalbą.

Stoughtone yra ir 24 DP. 
iš jų 16 suaugusių ir 8 vai
kai. Palengva kuriasi. Vieti
niai lietuviai pasiturinčiai gy
vena ir daugumas paremia 
naujakurius.

Ponia Savicki - Savickienė 
(Drevinskaitė) yra gimusi 
Amerikoje. Ji yra High School 
mokytoja: dėsto muziką ir 
matematiką. Turi gražų bal
są. Pagieda ne tiktai per pa
maldas solo, bet ir lietuvių po
būviuose — Brocktone, Bos
tone ir k. 1938 m. ji buvo Ne
priklausomoje Lietuvoje. “Tik 
pravažiavus sieną, giliau atsi
kvėpiau, — pasakojo ji, — 
Mane apėmė nesuprantamas 
jausmas. Juk čia mano tėvų 
žemė, jų gimtinė, aš lietuvai
tė. — Čia amžiais lietuviai 
gyveno; kovojo su vokiečiais, 
rusais, totoriais”. Ji išvažinė
jo beveik visą Lietuvą —nuo 
Biržų, iš kur paeina jos tėvai, 
iki Kauno, Vilniaus, Klaipė
dos. Ji pamilo Lietuvą. Reikia 
manyti jos šeima bus lietuviš
koje dvasioje auginama. Jos 
vyras p. W. Savicki - Savic
kas — yra bosas viename fa
brike, naktinėje pamainoje. 
Ir p. Savickas gražiai kalba 
lietuviškai. Jiedu augina du 
sūnus ir vieną dukrelę. Turi 
savo namus 64 Pleasant St. 
ir automobilį, kuriuo dažnai 
pavežioja jo neturinčius.

M.LK.

Eugenija Glineckytė
bitą iš Kun 
stuojant vienuolyno kapelionui Kun. 
kui E. Svioklai iš Brockton, Mass.

sesuo Marija Petrą priima ha-
Pr. M. Juro, arkivyskupo atstovo rankų, asi- 

J; Švagždžiui ir klieri-

'I

I

PAMMOUMT CLEANERS * LAUHOBERS
Vienintėliai Brocktono Dry Cleaners su Mothproofing 

Patarnavimu
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) 

Marškiniai gražiai išplaunami
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME

KrautuvėOffisas ir Plant
560 Warren Avė.,
Tel. 736 — BROCKTON, MASS. —

(» 
i’ 
i!

766 Main St. < > 
Kampas Grove St. i Į ------------------------3

> 
f 
r»

Mes Instahojame Visokios Rūšies Aliejumi
r

hmken
OIL HEAT

£1domus Bamerius
Brockton 01 Heat., Ine.
27 Legion Parkway, 

Brockton, Mass. 
Tek Brockton 323

Rašančiam šiuos žodžius 
Velykų metu, teko, taip sa
kant, gerokai pasitrankyti po 
mūsų platųjį miestą ir sužino
ti tarp kitko, kad mūsų įžy
mybė, savo laiku buvęs na
riu Lietuvos Atstovybės Va
šingtone, Pranas Pūkas savo 
laikrodžių biznį perkraustė 
kiton vieton: 1910 Wallace 
St., Phila., 30, Pa.; kad ba
landžio 23 d. čia yra ruošia
mas pagerbtuvių vakaras kun. 
Juozui čepukaičiui jo 25 me
tų klebonavimo sukakties Šv. 
Andriejaus parapijoje pami
nėti; kad gerai čia žinomas

Kiok musę čia dar 
yra?— 

STOUGTON, MASS.

Stoughtonas yra apie 19 
mylių į pietus nuo Bostono ir 
6 mylios nuo Brocktono. Čia 
yra apie 12,000 gyv., gi iš jų 
apie 500 lietuvių!

Kovo mėn. pradžioje čia at
vyko kun. M. Vembrė. Sek
madieniais 3 v. p.p. esti lietu
viams pamaldos: evangelija, 
pamokslas, rožančius ir lai
minimas Švč. Sakramentu.

Per pamaldas gražiai pagie
da p. Savickis.

Turim “Tautinę Halę” ir 
du klubus. Vienas klubų prieš 
3 savaites atėjo užkuriom į 
“Tautinę Halę”. Halė buvo 
pritaikinta kultūros reika
lams: turėjo sceną - steidžių, 
pijaną, gražią uždangą, ir ki
tų scenos reikmenų. Joje su
sirinkdavo pasišokti; o per 
vestuves čia būdavo užkan
džiai ir linksmoji dalis. Po 
sale yra “sklepukas”, kur es
ti bilijardo kambarys ir gau
sus šaltinėlis: “lengvesnio ir 
sunkesniojo vandenėlio”.

Dabar salė pertvarkoma. 
Mat užkurys atėjo ne pliko
mis rankomis — atsinešė apie 
$12,000 pasogos. Už juos ma
no naujas lubas įdėti, sienas 
išgražinti, įtaisyti naujus bal
dus.

Gaila tik, kad panaikinama 
scena. Būk tai, senieji ateiviai 
paseno, nebesurengs pramo
gų, o jaunimas vis labiau nu- 
lietuvėja, nebebrangina nei 
lietuvių kalbos, nei lietuvių 
praeities. Ką gi ? Lietuvon 
nebegrįšim, kam ta lietuvių 
kalba! Jie pamiršta, kad USA 
universitetuose lietuvių kalba 
dėstoma, kaip antai, prof. 
Senn, prof. Salys, prof. Krė
vė Mickevičius, Dr. Pr. Skar-

Jaunimas rengia 
lokię vakarę 
LOWELL, MASS.

Lovellio lietuvių jaunimas 
rengiasi prie vieno didžiausių 
parengimų, kuris įvyks gegu
žio 6 d., tai yra Šv. Juozapo 
parapijos šokių vakaro. Jau 
pakviesta viena iš geriausių 
orkestrų “Krakowiaki”. Šo
kiai įvyks K. of C. Hali, kur 
gali sutilpti virš 500 žmonių. 
Tat lovelliečiai kviečia visus 
apylinkės lietuvius atvykti ir 
pasilinksminti Bus daug įvai
renybių.

Pranešimas DLK Vytauto 
klubo nariams

Klubo svarbus susirinkimas 
įvyks balandžio 16 (1. 3 v. p.p. 
Klubo narių dalyvavimas bū
tinas, nes bus svarstoma daug 
svarbių reikalų? įvyks svar
bus pranešimas apie naujo 
namo statybą.

Lietuvių Radio programos 
koncertas

Primintina, kad Lietuvių 
radio programos bilietus į 
koncertą galima gauti pas 
Vytautą Ramanauską, arba 
šaukite telefonu Loveli — 
30218. Mielai jums bus pasi
tarnauta, nes dar yra gerų 
vietų. Vyt. Ramanauskas.

Šio mėnesio 11 M. įspūdin
gose iškilmėse Sopulingosios 
Motinos vienuolyne, Brock
tone, penkios kandidatės priė
mė Nukryžiuoto Jėzaus ir 
Sopulingosios Motinos Seserų 
abitą ir dvi naujokės atliko 
savo pirmuosius įžadus.

Tuoj po iškilmingų Mišių, 
kurias atlaikė Kun. Pr. Stra- 
kauskas, kunigams V. Žemai
čiui ir A. Abračinskui asistuo
jant, kandidatės pareiškė sa
vo troškimą priimti kongre
gacijos abitą. Joms abitą su
teikė Bostono arkivyskupo 
įgaliotinis, Kun. Pr. M. Juras. 
Išlaukusios šios dienos jau 
šešis mėnesius, kandidatės 
pasipuošė vestuviniais rūbais, 
kurie pasaulyje laikomi gra
žiausiais, ir iškilmių metu 
apmainė juos ant juodo abi
to, kuris nuolat primins joms 
Kančią Kristaus, kurio sužie
duotinėmis jos tapo. Apsivil- 
kusios liauju abitu ir baltu 
gaubtuvu, jos buvo apvaini

kuotos baltų gėlių vainiku, 
kuris simbolizuoja mergystę.

Sesuo Marija Joną ir sesuo 
Kordija, užbaigusios novicija- 
tą, padėjo savo baltus vaini
kus prie Nukryžiuoto Jėzaus 
kojų ir padarė pirmuosius 
laikinus įžadus. Pasiryžusios 
sekti Nukryžiuoto Jėzaus pė
domis, priėmė kryžių ir erš
kėčių vainiką, tikėdamosios, 
kad po kryžiais ir erškėčiais 
nukloto šio gyvenimo kelio
nės, bus amžinu garbės vaini
ku apvainikuotos danguje.

Priėmė abitą ir naujus var
dus gavo:

Ona Ambrozaitė iš Brock
ton, Mass. (Sesuo Marija Do
mininką); Laurena Vaisoc- 
kytė iš Girardville, Pa. (Se
suo Marija Patricija); Euge
nija Glineckytė iš So. Boston, 
Mass. (Sesuo Marija Petrą); 
Teresė Judge iš Šv. Mykolo 
parapijos, Scranton, Pa. (Se
suo Estella); ir Florencija 
Sarokaitė iš Kingston, Pa. 
(Sesuo Gema Marija).

Naujas BALF skyrius
MINERSVILLE, PA.

Gen. Černiui važinėjant po 
mūsų rajoną, kovo 15 d. su
skubome taip pat įkurti BAL
F’o skyrių, į kurį jau susira
šė virš 26 žmonių. Valdybon 
išrinkome veiklius ir darbš
čius žmones: pirmininkas — 
Jurgis Klimas, sekretorius — 
Vincas Gruzdys, iždininkas — 
Juozas Dumbliauskas. Daugu
mas narių jau sumokėjo nario 
mokestį. Taigi, praktiškas 
šalpos darbas jau pradėtas. 
Tikimasi, kad minersviliečiai 
visi stos nariais ir rems savo

BALF’o skyrių, kaip jie gau
siai ir duosniai remia visus 
lietuviškus reikalus ir lietu
viškas organizacijas. Juk vie
no dolerio metinis mokestis 
yra ne daug, o tie doleriai 
naudojami tikrai kilniam tiks
lui — šelpti lietuvius visame 
žemės rutulyje. Tikimės, kad 
skyrius augs, didės, plės savo 
veiklą, verbuos kuo daugiau 
narių, darys rinkliavas ir t.t. 
Skyriaus veikimą remia para
pijos klebonas kun. K. Kle- 
vinskas, taip pat kun. J. Če
ponis ir kun. J. J. Bagdonas.

Naujas Narys.

Angliškai - Lietuviškas

ŽODYNAS
English - Lithuanian Dictionary

Patogaus formato (6x4), kietais audeklo 
apdarais, 400 pusi.

Kiekvienam yra 
būtinai reikalingas 
kaip geras kalbos 

okytojas ir patarėjas. 
Jūs galite jį gauti 

papiginta kaina 
tik už $3.00.

DARBININKAS

366 W. Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

Šiuo siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti man Žodyną. 
✓

................     pavardė

.......................................................................  adresas
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(VAROS SKELBIMAI ŠACHMATAI
— veda K. Merkis

Aš laimėjau, bet stipriausias 
buvo Tautvaiša

— pareiškė naujasis Massa
chusetts šachmatų meisteris 
Charles Schoenfeld, pirmeny
bėms užsibaigus.

Ir tai nebuvo tuščias pareiš
kimas, bet išdava gražaus ir 
įtikinančio Tautvaišos laimėji
mo prieš pirmavusius ameri
kiečius, kaip Schoenfeld, Da
ly, Fliegel ir kt. Šios pirmeny
bės, kurios truko keturias sa
vaites, žinoma, neapsėjo be 
netikėtumų.

Tautvaiša buvo nedvejoti- 
nai laikomas busimuoju Mas
sachusetts nugalėtoju, bet ne
tikėtas pralošimas 6 rate K. 
Merkiui, kaštavo jam pirmos 
vietos.

“Tautvaiša buvo pirmas, 
kuris turėjo pajusti kirvį nuo 
jo tautiečio Merkio”, — rašo 
B. S. Herald balandžio 2 d. 
laidoje, kai Merkis 
sumatavo Tautvaišą, 
duodant tą partiją 
landžio 9 d. laidoje 
kad Tautvaišai tai 
pirmos vietos.

Įdomu, kad paskelbtoje 
Masachusetts pirmenybių len
telėje paskutinės laidos BSH 
prideda taškų vertinimą pa
gal Bergerio sistemą ir ten 
matome, kad Tautvaiša stovi 
su geresniu santykiu, negu 
p-bių laimėtojas Schoenfeld. 
Schoenfeld 7-1 25.0 
Tautvaiša 6‘4-114 26.75 
Kagan 5 Va-2 *4 18.75 
Keturakis ^4 *>2-3*4 14-5
Merkis 4-4 15.0 
Daly 3‘4i-4*/2 13.25.

Vertinant pirmenybes,
tome kokį gražų pasitamavi- 
mą lietuvių vardui padarė 
mūsų šachmatininkai, kai pir
mųjų 5 Massachusetts laimė
tojų skaičiuje randame 3 lie
tuvius: Tautvaišą, Keturakį ir 
Merkį. Džiugu, kai greta 
Tautvaišos ir Merkio matome 
jau trečią lietuvių šachmati
ninkų pajėgą Andrių Ketura
kį, kuris šiose pirmenybėse 
labai gerai pasirodė.

Užbaigoje dera iškelti gra
žų sportišką žestą, kurį paro
dė pirmenybių nugalėtojas 
Schoenfeld mūsų Tautvaišai.

Po pirmenybių Tautvaiša 
gavo greta $50 už antrą vie
tą kitus $50 nuo neįvardinto 
amerikiečio Tautvaišos kelio
nei į JAV open pirmenybes 
Detroite. O iš spaudos dabar 
sužinome, kad tuos $50 pa
skyrė Schoenfeld iš savo gau
tų $100 už pirmą vietą. Labai 
gražu!

turnyro 
Kulpavičius 

Repečka 
Bileris 

Volskis 
Vakselis 

Zeidat

mėtojui. Dabartinė 
padėtis tokia: 
9-2, Staknys 8-2, 
7-2, Merkevičius 6-3, 
5-3, Milčins 5-4, 
3^-5'/», Kutkus 3-3,
3-6, Lišanskas 1*4-5! z, 
1-5, Kondrotas 1-9 ir Pajau
jis 0-3.
□ Toronto universiteto klu

bas Hart - House sužaidė 5-5 
su McGill universiteto šach
matininkais, o kitose rungty
nėse įveikė Montreal universi
tetą 6-2.

□ Ottawa. Dr. P. Bohatir- 
čuk simultanas baigėsi jo lai
mėjimu 4-24 ir —3 (pralaimė
jo prieš Graig, Jaska 
nėr).

ir Wei-

Boys’
79. Hi-

1 ėjimu 
o pa- 

BSH ba- 
prideda, 
kaštavo

□ Anglija. London 
pirmenybėse dalyvavo 
ron, Honan, Lines ir Loft da
linosi 1-4 vietas. Jauniausias 
pirmenybių dalyvis buvo 7 
metų Peter Ford.

Anglijos meisteris H. Go- 
lombek davė 3 simultanus 79 
dalyviams: 4-61,=13 ir—5.

ma-

NAUJAI ATVYKSTA
Išvyko iš Vokietijos į JAV 

(New Yorką) 1950. IV. 7 d. 
laivu “General Taylor”:

Balys Antanas į New York, 
N. Y.; Baitis Heinrich, Elze, 
Harmut - Wolfgang, Fried- 
helm - Uwe į Winnett, Mont. 
Bliukytė Juzė į Chicago, III.; 
Kun. Kirvelaitis Pijus į Chi
cago, III.; Klicius Juozas į 
Chicago, III.; Kovalčiukaitė 
Virginija į Scottville, 
Kuzmickis Mykolas, 
Wilkes Barre, Pa.;
Jonas į Brooklyn, N. Y.; Rad- 
viląvičius Apolinaras, Vanda, 
Zigmantas, Regina, Juozas į 
Chicago, III.; Skardys Ona į 
Chicago, III.; Valys Justinas, 
Aldona į Lemont, III.; Zails- 
kas Antanas, Teodora, Julija, 
Rimvydas į Cicero, III.; An-

Mich.; 
Ona į 

Miciulis

(VAROS SKELBIMAI

BOBIS BEVEBAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

!

□ Brooklyn, N. Y. LAK tur
nyras artėja prie galo. Biz
nierius Potašius padovanojo 
elektrinj laikrodį turnyro lai-

Pristatome Alų ir Tonikų
Mea turime 11-koe rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
tonika pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
(r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite

220 E St, TeL 80 8-3141, So. Boston, Maps.

UžstaĮcyfye Toniko Pas Mos
Pristatom geriausi toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prioiaamoa.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Ave^ Islington,

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKI8, Namų TeL Dedham 1304-R

!
I
!
! 
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AUKSINES ŠAKNELES
Auksinės Šaknelės 

(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais-

\ tas nuo kataro, 
baltųjų, akių užde
gimo, 
nuo drugio, 

kepenų gedimo, 
ir kitų vidurinių skaudulių, 
nuo sugedusios 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 {šauti ser
gančias kūno dalis. Svaras 
Auksinių šaknelių e kainuoja 
$15.00. Perkant mažiau, unci- 

kainuoja $1.00.
ALEKANDER’S OT, 
414 West Broadvvay 

South Boston 27, Mass.

nuo rožės,
nuo 

nuo skilvio

AJbert B, Barter
Pirmiau — Pape Opticai Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akta ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1844 

M7 PABK BUIUMNG 
Worcester, Mass.

275 Main St,, Webster, Mass,

drašiūnas Veronika, Danutė, 
Algirdas, Genovaitė, Danguo
lė į Cleveland, Ohio; Augenas 
Kazys į Hartfozd, Conn.; Ba
ranauskas Juozas į Kenne- 
bunk Port, Me.; BetkAuskas 
Juom» į Philadelphia, Pa.; 
Bendsiūtt Stasė į Watertown, 
Coa.; Betkaunkas Juozas, Eu
genija, Lakatuonė, Zita į Phi- 
ladelpiua, Pa.; Kun. Cukuras 
Valdemaras į Columbus, O.; 
Debesiunas Juozas, Bronė, 
Anelė, Danutė į Philadelphia, 
Pa.; Dragūnaitės Juozas, Ma
rija į Toledo, Ohio; Dubaus
kas Jonas, Juozas į Chicago, 
III.; Federavičius Ingrida, Al
girdas į Philadelphia, Pa.; 
Gricius Kazys į Westfield, 
Mase.; Gudaitis Jurgis, Kazi
miera, Gražina, Danutė į Tor- 
rington, Conn.; Ivinskienė 
Aurelija į Chicago, III.; Je- 
zerskas Juozas, Stefanija į 
Fond Du Lac, Wisc.; Jukne
vičius Jonas, Elena - Janina, 
Dalia - Marija į Chicago, III.; 
Juozapavičius Petras į Pitts
burgh, Pa.; Jurevičius Leo
nardas, Anastazija, Zenonas, 
Emilija į Elizabeth, N. J.; 
Jusy Juozas, Ona į Eastamp- 
ton, Mass.; Kadžiulis Marta, 
Algimantas, Katarina į Chica
go, III.; Kidolius Vytautas, 
Pranas į Broklyn, N. Y.; Ki- 
jauskas Pijus, Marija, Gedi
minas, Juozas, Algirdas, Sta
sė į -Cleveland, Ohio; Kirmo- 
nas Pranas, Juozapa į West- 
field, Mass.; Kukutis Gabrie
lė į Manhasset, N. Y.; Kuku- 
tytė Ramutė į Long Island 
Bismark, N. Y.; Lapurka Juo
zas į Keamy, N. J.; Lazdaus- 
kas Henrikas į Buckland, Ct.; 
Lekutis Pranas į Grand Ra- 
pids, Michigan: Leskauškas 
Napoleonas, Gene, Rymaritas, 
Arvydas, Viktoras į Clinton, 
Indiana; Ližaitis Eduardas į 
Baltimore, M d. ; Lukauskas 
Vaclovas į Rjverside. III.; 
Meckauskas Tadąs į E. Chi
cago, Ind.; Mikalauskas Juo
zas, Elena, Janina, Vida į 
Omaha, Nebr.; Norvaišas 
Juozas į Cicero, III.; Orantas 
Jonas, Marija, Pajauta, Vy
tautas, Ligija į Detroit, Mich. 
Petrauskas Stasys, Teresė į 
Omaha, Nebr. į Rackevičius 
Juozas į Omaha, Nebr.; Rep
šys Antanas, felėna, Riman
tas į Chicago, III.; Rudaitis 
Jonas, Magdalena, Birutė, Jo
nas į Chicago, III.; Sakalaus
kas Juozas, Teresė, Irena, Al
gimantas į Brooklyn, N. Y.; 
Sakinis Stasys į Chicago, III. 
Skridaila Povilas į Chicago, 
III.; Smilgevičius Aleksandras 
į Chicago, III.; Stonys Karo
lis į Boston, Mass.; Šulinskas 
Osvaldas, Ona į Newark, N. J. 
Tekorytė Valė į Chieago, III.; 
Valaitis Vaclovas į Worcester, 
Mass.; Veliuona Mykolas į 
Elkridge, Md.; Veliuona Mi
chalina, Janina, Danutė, Vio
leta į Elkridge, Md.; Visvydas 
Pranas, Stanislava, Margarita 
į Philądephia, Pa.; Minkaitis 
Aleksandras į So. Boston, 
Mass.; Korsakas Julijonas į 
Chicago, III.; Dumašius Jo
nas, Marija, Egunas, Jardu, 
Lilija į Preston,' Md.; Granzi- 
nytė Aldona į Cleveland. O.; 
Liaudaitis Aleksandra, Olga į 
New York, N. Y.; Malakaus
kas Česlovas į Bronx, N. Y.; 
Plaušinaitis Julius į Pitts
burgh, Pa.; Kun. Zajančkaus
kas Vincentas į Greene, Me.; 
Skinaitkis Prane, Zita-Valeri- 
ja, Nijolė į Baltimore, Md.; 
Vilčinskas Pranas, Albina, 
Pranas, Albikas į Omaha, Ne- 
braska; Žukauskas Antanas 
į Chicago, lUinois.

Jau beveik baigti statyti Jung. Tautų sekretoriato rū
mai New Yorke. Priekyje matome milžiniškus įtvirtintus 
stulpus kitiems Jung. Tautų taikos rūmams.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
TeL SOuth Boston 8-1298.

Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė,
8 Winfield St., So. Boston, Mass. 

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

Finansų Raėt. — B. Cūnienė,
29 Gould St., W. Roxbury, Mass 

T«L Parkvay — 1864-W 
iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa St., Mattapan, Mass 
Tvarkdare — M. Matejpškienė.

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Ssventh SL, So. Boston, Mass

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę

8V. JONO EV. BL. PA6ALPIN8B 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonls,
21 Sanger St., So. Boston, Masa 

Vice-Pirm. — Vincas StakutU,
684 Sixth St.. So. Boston. Mass 

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

Fin Rast — Aleksandras Ivaėka.
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh St., S. Boston, Mase 

Maršalka — Jonas Zaikis, 
» 787 Broadway, So. Boston, Msss 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čių sekmadien) kiekvieno mėnesio,
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 

492 E. 7th SL. So. Boston, Mass
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raitininką

...... . ....... 2-- - -
MARGUČIŲ VAKARAS ;
Rengia Dorchesterio Lietu

vių Amerikos Piliečių klubas, 
šeštadienį, balandžio 15 d. 7 
vai. vakare, 1810 Dorchester- 
avė. Visus kviečia skaitlingai- 
atsilankyti ir atsinešti gražių 
margučių, nes už gražiausi 
margutį gaus dovaną. Taipgi 
bus kitokių paįvairinimų.

Kviečia Komitetas.

PARSIDUODA ar išsiren- 
davoja duonkepykla So. Bos
tone su gerais pečiais, kepti 
lietuvišką duoną. Rašykite ar 
atsišaukite: Mr. L. švelnis. 
163 "I” St., So. Boston, Mass.

REIKALINGA jauna mer
gina dirbti mažoje šeimoje. 
Du vaikai — 8 ir 3 metų. 
Skalbiama mašina, puikus 
kambarys. Telefonas: — 
De 2-9271. (14)

v

IEŠKO DARBO
Moteris ieško virėjos darbo 

valgykloje arba viešbutyj. 
Moka ir siuvimo darbą. Gali 
gauti geriausias rekomendaci
jas. Kreipkitės šiuo adresu: 

Mrs. Juzė Laučienė, 
36 St. George Are., 

Norwood, Mass.

GRABORIAI

S. BarasertSus ir Sūnus
Fanerai Home

$54 W. Broadway 
South Boston, Mass

JOSEPH BARASEVICIU8 
Laidotuvių Direktoriau 

NOTARY PUBLIC

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

AVenue 2-2486

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W.Casper
.... -

Bslsamuotojse 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3860

41

Amelia T ataroms, A.B.-M. A

Kurios ateis iki 10 valandos

ryte, tos gaus $10. vertės

penktadieniais vakarais.

1

Vincas Balukonis, Savininkas.

25S Vest Bradiny,

Rytmečiais turi nupiginimų 
ant permanent wave.

YAKAVONIS 
fanera! Home

741 No. Main St
Brockton, Mase

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius l' 

Baisamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 6-1560

MUZIKOS MOKYTOJA

rengia

4
Dainų kiekvieno maloniam pasitenkinimui. 

SOLO — DUETAI — GRUPES. 
SEKMADIENĮ,

MUNICIPAL HALL — BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

Įžanga — .83 .17 taxai — viso $1.00

Casper's Grožio Salonas

permanent už $8.

Priimame ir be apointmentų.
Atidarą Ketvirtadieniais ir

Casper's Beaufy Šatai
738 E. Bro»dway

So. Bos
So. 5

Casper's Beaaty Setai
1047 Dorchester Avė.,

Dorchester, Mass.
Ge 6-8668

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

Pagamina gerus lietuviškus pie-
X

tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 
degtinę, ir visiems draugiškai 

ir mandagiai patarnauja.

W AITT 
FUNERAL HOMI

80 Emeraon Ava 
Brockton, Mass.

Edward J. Waitt 
(Waitekfinas) 

ualdotuvlų Dkektoriue •• 
Balsamuotojss 

Patarnavimas Dienų ir Naktį 
Ko^yčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

ZALETSKAS
FUNERAL 

564 I
SOUTH

D. A. Zaletakas, F. K. Zaletskaa 
Graborlal Ir BalsamvotojaI 

Patarnavimas dieną ir nskt$ 
Koplyčia Sormenlmo Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tol. SO 8-0815 

BOirth Mm S-SSOS ,
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G ražus vaidinimas > 

kilniam tikslui
Jaunamečiai parapijiečiai 

stengiasi iš visų jėgų gerai 
pasirengti ir suvaidinti “šven
čiausios Mergelės Marijos Ap
sireiškimą Fatimoje“. Šis 
Marijos apsireiškimas ir jos 
reikalavimai yra/taip svarbūs, 
kad Fatimos Marijos statuia 
yra vežiojama po visą pasau
lį. Buvo atvežta ir Amerikon. 
Iškilminga procesija Arkivys
kupo, kunigų ir pasauliečių 
buvo sutikta Bostone, Nor- 
woode, ir kitur. Dabar šioji 
garsi statula yra Indijoje. 
Travanbre ją sutinkant daly
vavo 20,000 žmonių, vysku
pas, ir civilinė valdžia.

Mūsų taip vadinami “moki
nukai”, seselėms mokytojoms 
vadovaujant, bandys suvai
dinti ir parodyti Jono Kmito 
sulietuvintą, “Marijos Apsi
reiškimą Fatimoje“.

Vaidinimas bus gražus, bet 
ir jo tikslai yra gražūs ir kil
nūs: pagerbti Mariją, duoti 
progos jaunimui viešai pasi
rodyti, kalbėti ir veikti, ir su
kelti mokyklai taip reikalingą 
fondą.

Kad visi turėtų progos pa
matyti šį giliai religingą vai
dinimą, jaunimas jį suvaidins 
net du kartu, bažnytinėje sa
lėje, W. 5th St., būtent: bal. 
16 d., 3 v. p.p., ir bal. 23 d., 
3 v. p.p. Auka labai maža.

Kun. Simeonas Saulėnas
Brocktono Šv. Roko para

pijos vikaras, veiklus vyčių 
organizatorius ir šv. Vardo 
draugijos dvasios vadas, ne
seniai atšventęs penkerių me
tų kunigystės sukaktį, Velyk- 
mečio proga lankiai Boatona 
ir buvo užėjęs į “Darbininką” 
palinkėti sėkmės žuvauti laik
raštines žinias. Nusiskundė- 
me, kad “stambiausios žu
vies” — Stalino—pasaulio po
litikams vis dar nepavyksta 
pamauti ant geros meškerės.

Kun. Jaozo Naudžiūno,

Kun. Pr. M. Juras,
Nukryžiuotojo Jėzaus Sese

lių rėmėjų draugijos pirmi
ninkas, Bostono arkivyskupą 
atstovaudamas, balandžio mė
nesio 11 d. dalyvavo Brock- 
tone Seselių įvilktuvių ir įža-
dų iškilmėse.

Lietuvių choras mokyk
los užbaigimo progra

moje
Balandžio 13 d., South Bos

ton High School auditorijoje 
įvyko tos mokyklos vakarinių 
kursų užbaigimo programa. 
Bostono Mokyklų vadovybė 
buvo pakvietusi šv. Petro pa
rapijos chorą su jo dirigentu 
komp. Jeronimu Kačinsku da
lyvauti toje programoje su 
lietuviškomis dainomis. Kap.

Tėvas J. Venckus, S. J.
laikęs So. Bostone inteligen

tams rekolekcijas ir praleidęs 
Velykų šventes Bostone ir 
Brocktone pas gimines, išvy
ko atgal į Wa8hington, D.C., 
kur jis profesoriauja žymiam 
jėzuitų universitete George- 
town. Išvykdamas aplankė 
“Darbininko” redakciją ir 
spaustuvę, palinkėdamas ge
ros sėkmės darbui.

Pakvietimas į vestuves
Stepono Dariaus Posto #317 

Moterų Auxiliary rengia dide
les vestuves š. m. balandžio 
(April) 16 d. Piliečių Klubo 
svetainėje (kampas Silver ir 
E. St., So. Bostone). Vestu
vės bus labai įdomios ir įvai
rios. Po vestuvių bus galima 
linksmai laiką praleisti ir prie 
gero orkestro pašokti. Bus 
užkandžių ir gėrimų. Atėję 
nesigailėsite.

Kviečia visus Valdyba.

Alice Plevokas,
gerai žinoma muzikos stu

dentė ir darbšti vytė So.
Bostono C-17, vadovauja Vy-
čių chorui, kuris dainuos lie
tuviškas dainas veikale —

Primicijų bankieto tikietų, 
kuris įvyks gegužės 7, š. m., 
1 vai. p.p., bažnytinėje sve
tainėje, W. 5th St., galima 
gauti “Darbininko” adminis-

“Šnypšnyti6 kariuomenėje”. 
Alice Plevokaitė ir visi vyčiai 
daug dirba, kad galėtų pasi
ruošti ir So. Bostono lietu
viams parodyti gražų, juokin
gą ir ilgam prisimenamą vei
kalą. Tad nepamirškite gegu-

tracijoj, Casper’o vaistinėje 
(I ir Broadway kampas) ir 
pas rengėjus.

Ateitininkų jaunimo 
kuopai

Bostone yra prisiųstos 
“Ateities” 2 Nr.”. Prašome 
užeiti į “Darbininko” admi
nistraciją pasiimti.

žės 21 d. ir Patrick Gavin sa
lės.

'Kartu norime pranešti, kad 
dar yra dvi mažos rolės 
“šnipšnytis kariuom e n ė n”. 
Kas turi laiko, labai prašo
me pasisiūlyti toms rolėms 
užimti ir ateiti į repeticiją 
pirmadienį ar
salę po bažnyčia 7:30 vai.

penktadienį į

Svarbu vištoms!
Dar kartą norime priminti 

gerb. skaitytojams, kad šv. 
Petro (South Bostono) para
pijos Jėzaus Nukryžiuoto Se
selių naudai šokiai įvyks šeš
tadienį, balandžio (April) 15 
dieną, Munieipal Building sa
lėje, East Broadway, South 
Bostone, 8 vai. vak.

Visas pelnas skiriamas Šv. 
Petro parapijos seselių para
mai. Tikietų kainos tik 75c, 
priskaitant taksas. Šokiams 
gros gerai žinomas Johnny 
Shurillos orkestras.

šokių metu bus išdalintos 
keturios gražios dovanos, bū
tent, VVestinghouse Electric 
Roaster, naujas Montorola ra
dio, graži tab’e lamp ir pa
auksuotas Gillette Aristocrat 
setas. x

Rengimo komitetas, vado
vaujamas p. Juozo Kaspero, 
ir seselės nuoširdžiai prašo 
visų paramos ir tikisi, kad 
visi atvyksite į šiuos metinius 
šokius. Komisija.

Pranešimas
LRKSA 94 kuopos valdyba 

šaukia mėnesinį narių susi
rinkimą, kuris įvyks š. m. ba
landžio (April) 14 d., 7::30 
vai. vakare “Darbininko” na
muose. Nariai, kuriems suėjo 
terminas duoklių mokėjimo, 
prašomi atvykti ir apsimokė
ti. Be to, bus renkama komi
sija ruošti piknikui, kuris 
įvyks š. m. gegužės mėn. 28 
d. Brocktone, Romuvos par
ke. Valdyba.

Kovai su vėžio Ugi
vajus yra vykdomas 

visą balandžio mėn. Ta 
proga “Darbininke” yra 
dedamos atitinkamos kli
šės, prisiųstos American 
Cancer Society, Ine.

Friedrick Ayer, Jr.,
Bostono advokatas ir buv. 

FBI agentas, pakviestas į Sė
nato komisijos posėdžius pa-
dėti tirti raudonųjų veiklą 
Valstybės departamente.

Avė Maria Valanda
Sekmadienį, balandžio 16 d. 

5:30 vaL po pietų per WMEX 
radijo stotį — 1516 kilocycles 
bus transliuojama apie Our 
Lady of the Cape, Kanados 
šventovę, kuri buvo pastaty
ta dideliu žmonių pasišventi
mu, pasitikint Dievo pagalba 
ir šiandien lankoma tūkstan
čių maldininkų.

Skaitykite ir platinkite kata-
Bkišką upandą 
“Darbininką”!

— laikrašti

KONCERTAS
-ĮVYKS-

Sekmadienį, Balandžio-April 30 d., 1950
3:30 vai. po pietų

JORDAN HALL
Huntingtsi Amine_ _ _ _ _ _ lamps 6itelwro Street,_ _ _ _ _ _ Bosten, Mes.

Programą išpildys choras, solistas Stasys Liepas, solistės — Susana Griškaitė 
(Grish) ir Stasė Daugėlienė, akordionistas Gilbertas Gailius. Akompanuos komp. Je
ronimas Kačinskas ir artistas Rapolas Juška.

Salėje visos vietos rezervuotos. Tikietai — $1.20 ir $1.80, įskaitant valdžios 
mokesn:us (taxes).

Tikietų galima gauti “Darbininko” ir L.R.V. ofisuose, 366 W. Broadway, So. 
Boston 27. Mass. Tel. SOuth Boston 8-2680 arba 8-6608; NOrwood 7-1449; pas Bronę 
Cunvs, Tel. PArkway 7-1864-W, ir pas kitus platintojus.

Kviečiame visus iš anksto įsigyti tikietus ir koncerte dalyvauti. Dalyvaudami 
koncerte, paremsite ir Lietuvių Radio Valandos programą šeštadieniais nuo 1:15 iki 
2:15 vai. po pietų iš WESX stoties, Salėm, Mass.

PRANAS RAZVADAUSKAS, Koncerto Rengimo Komiteto pirmininkas 
FELICIJA GRENDELYTĖ, sekretorė ._______ ______
ANTANAS F. KNEI2YS, Lietuvių Radio Valandos programos vedėjas.

Seniai laukiamas Lietuvių Radio 
Valandos koncertas jau čia pat

Suaaaa Griškaitė

kuo mes ypatingai galim di
džiuotis, turėdami tokią stip
rią meno pajėgą savo tarpe.

Be šių solistų koncerto pro
gramą išpildys Sv. Petro lie
tuvių parapijos choras, vado
vaujamas dirigento komp. Je
ronimo Kačinsko.

Dainininkams akompanuos 
komp. Jeronimas Kačinskas 
ir Rapolas Juška, buvęs Phi
ladelphia Civic 
tas.

Šis Lietuvių 
dos koncertas
tas ir savo programos daly
viais, ir gražia programa, ir 
koncerto vieta. Tik svarbu, 
kad didžioji koncerto salė bū
tų pilna klausytojų. To ir 
reikia laukti, nes lietuviai juk 
yra dainų šalies vaikai. Dai
ną myli lietuvis. Daina lydi 
mus per visą gyvenimą, daina 

daina mūsų
papildo ir nušvie- 
mus kovojančius 
drąsina!
iš anksto pasirū-

Operos artis-

Radio Valan- 
yra nepapras-

(Dabarties (Pastabos

Lietuvių Radio Valanda 
kas šeštadienį lankydama sa
vo klausytojus, atlieka labai 
svarbų uždavinį. Ji kas kart 
tobulėdama ne tik patarnauja 
lietuvių reikalams, bet yra 
taip pat žymus veiksnys mū
sų kultūriniame gyvenime. 
Lietuviškas žodis« ir skambi 
daina pasiekia klausytojus 
oro bangomis ir stiprina juo
se tautinį susipratimą, nuolat 
primena mums visiems opiuo
sius mūsų Tėvynės reikąlus. 
Reikia tad džiaugtis, kad Lie
tuvių Radio valanda, suma
niai vadovaujama, atlieka 
taip svarbų lietuvybei darbą.

Bet Lietuvių Radio valan
dos vadovybė nesitenkina 
vien radio programa — kas
met yra rengiami ir grandio
ziniai koncertai, kuriuose gali 
pasireikšti žymiosios mūsų 
muzikos meno pajėgos.

štai ir dabar, seniai laukia
mas Lietuvių Radio valan
dos koncertas jau čia pat — 
jis įvyksta balandžio mėn. 
d., paskutinį balandžio 
sekmadienį, 
pavasario 
koncertas, 
kiekvienam 
Koncertas
didžiojoj Jordan Hali salėje, 
pritaikinto j ^koncertams. Ten 
galėsime išgirsti tikrąjį lietu
viškos dainos skambumą ir 
grožį.

*0 pasiklausyti tikrai bus 
k—! Koncerto programą iš
pildys solistės: 8—ns Griš- 
ksitė (Grisiri, jauna, bet jau 
žymi Amerikos lietuvatiė dai
nininkė, kuri netrukus iš
vyksta Europon; Stasė Dsugė- 
beuė — iš tremties atvykusi 
dainininkė, jau daug kur su 
pasisekimu koncertavusi. Bus 
miela abi solistes išgirsti šioj 
didžiulėj dainos meno šven
tėj!

Koncerte dalyvauja taip 
P*t ir Stasys l iepas, buvęs 
Vilniaus operos solistas, da
bar gi jau mūsų bostonietis,

guodžia varge, 
džiaugsmą 
čia, daina 
palaiko ir

Tad visi
pinkime gauti bilietus į Lie
tuvių Radio Valandos koncer
tą, kur visi galėsime atsigai
vinti besigrožėdami skambio
siomis lietuvių dainomis. J.

30
m. 
šioTai pirmas 

——no dirteinlia 

kufį išgirsti bus 
maloni pramoga 
įvyksta Bostone,

• Spaudos laisvi
• “Žymus visuomenės velkė jas”

Gyvendami šio didžiojo demokratinio krašto aplinkybėje, 
viri vienodai naudojamės ir čia teikiama spaudos laisve. Ly
giai laisvai gali šiandien mintis reikšti seniau čia gyvenę ir 
naujai atvykusieji mūsų laikraštininkai Visi matome, kad tu
rint gerų norų ir takto, toji laisvė visai puikus dalykas. Ja 
mielai naudojasi ir tie, kurie prieš spaudos laisvę savo krašte 
anuo metu yra papildę tikrai gėdingų nuodėmių. Na, bet ką gi? 
Emigracijos sąlygos tegul įtikina mus visus, kad spaudos lais
vė iš esmės yra neatjungiama nuo modernios visuomeninės 
santvarkos. Kai pasitvėrus valdžią, imami kitaip manančius 
“prižiūrėti”, gaunasi nei šis, nei tas, kaip mūsuose savo laiku 
pasitaikydavo. Lai “priežiūros” apetitai mūsuose daugiau ne- 
atgyja.

Betgi spaudos laisvė uždeda laikraštininkui ir daugiau at
sakomybės. Mūsų emigracinėse sąlygose, ypač kai negalime 
turėti tikrų savo mokyklų, spauda atlieka labai didelį ir labai 
atsakingą uždavinį ir turi jį atlikti toliau. Mes norime matyti 
savo emigracinę spaudą vis įdomesnę, gyvesnę, vis labiau ati
tinkančią bendros kovos už laisvę siekimus, visada pažangią, 
įtraukiančią į savo bendradarbių eiles ko didesnį skaičių puikių 
bendradarbių. Daugeliui emigracijos laikraščių pavyko ištik- 
rųjų padaryti didelę pažangą. Tačiau, deja, dar esama ir to
kių, kurie per keliasdešimt metų nieko neišmoko ir nieko neuž
miršo. Jie pila iš peties šiandien tas pačias pamazgas ant sau 
nepatinkamųjų tokiu pat apetitu, kokių tai darė dar devynio
liktame šimtmetyje. Jeigu kiti laikraščiai imtųsi į tai reaguo
ti, mes su savo spauda vėl visiškai susmuktume. Tat išmintin
gai daroma, kai tik nebekreipiama dėmesio, nes kito kelio nėra. 
Lieka tik laukti, kol pažangos dvasia ir gyvenamojo meto rei
kalavimai sukrės ir tuos, kuriems užkietėjęs raugas, o kartais 
ir biznio sumetimai, neleidžia išriedėti iš atbukimo.

•
Čia begyvendamas žmogus ir šiek tiek aplinkui besidairy

damas, greitai pastebi, kad mums spaudoje, per radijo, per 
susirinkimus vis kalbama apie žymius visuomenės veikėjus. 
Kai arčiau pasižiūri, pamatai, kad tų nežymių veikėjų čia ir 
ieškoti nereikia, nes vienokiais ar kitokiais sumetimais žymaus 
veikėjo titulu čia papuošiamas net ir toks, kuris ir pats nežino, 
ką jis fštikrųjų veikia. .Jeigu mėginsi teirautis ir aiškintis, ko
dėl taip daroma, gausi paprastą paaiškinimą, kad Amerikoje 
taip reikia, kad kitaip žmonės visai nesidės į visuomeninį dar
bą. Tuo pačiu metodu imama pristatinėti visuomenei ir naujai 
atvykusiuosius. O, visdėlto, ar nereikėtų reviduoti šį reikalą* 
Jeigu žmogus praktiškai nieko nedarąs ir net nepajėgiąs veik
ti, vis bus pristatomas žymiu veikėju, tai kur tokiu keliu nuei
sime? Man rodos, kad tik į visišką sunykimą. Daugelis organi
zacijų jau ir šiandien merdi vien dėl to, kad trūksta žmonių, 
nėra kam vadovauti. IJesdaml šį jąptrų Iria—imą, anaiptol ne
norime paneigti daugelio tikrai žymių ir labai nusipelnusių šio 
krašto lietuvybės kovotojų. Mes jais didžiuojamės, jų vardus 
stengsimės perduoti būsimoms kartoms. Tačiau nevartokime 
to titulo beatodairiškai, nes tokih atveju jis tik nublanksta. 
Ugdykime iš savo tarpo daugiau tokių veikėjų, kurių jau pats 
vardas pasakytų, kas jie tokie yra. Tada gal vėl atgysime 
planingam organizaciniam darbut

“Tėvynės Sargas”
1949 m. 2-3 (6-7) Nr.

Tai 192 puslapių knyga 
žurnalas, išspausdintas dar 
Vokietijoje, bet gaunamas ir 
Jung. Amerikos Valstybėse 
už $1. Tame numeryje randa
me daug straipsnių kultūros, 
visuomenės politikos ir socia
linių mokslų klausimais. Jame 
rašo: Kun. V. Bagdonavičius 
— Visuomeninis Vyskupo po
būdis. J. Vaškas, MIC. —Lie
tai*, asmenybė ir kunigai, 
Eugene Duthoit — Laisvė ir 
bendrasis gėris.

Trys nevardiniai, bet labai 
aktualūs straipsniai — “Na- 
ciosaBzacija ar korporacija?”, 
“Tarp suvabtybtato ir mono
polinio kapitalizmo, krikščio
nybė ir politika”.

Ryškiųjų veidų skyriuje ra
šoma apie ark. J. Skvirecką, 
vysk. F. Bėčį ir Pulk. J. Lau
rinaiti. .

Platus įvairenybių ir praei
ties skyrius. Taip pat duoda
ma plati knygų apžvalga.
Praeities skyriuje randame (U-a papildyta laida) ir “Jo- 
pirmuosius L. Krikščionių De
mokratų Partijos ir L. Darbo 
Federacijos statutus.

žurnalą įdomiai skaitys 
kiekvienas lietuvis intelektua
las. Ypatingo dvasinio peno 
jame ras kiekvienas krikščio
niškos pasaulėžiūros lietuvis 
visuomenininkas. Gyvenamieji 
kritiški, tragiški laikai gali 
neigiamai paveikti net tvirtes
nės asmenybės. Tokio pobū
džio žurnalas padės ne vie
nam išeiti tiesiu keliu šių die
nų gyvenimo vingiuose.

K. Mockus.

liet tautos naikinimo meto
dai. Knygos kaina 2 dol.

Be to, “Ventos” leidykla 
dar rengia spaudai A. Macei
nos “Didysis Inkvizitorius”

i

K. Mockus.

UKkis "Mfahko" 
Rethkdiai

Malonus Redaktoriau, malo
nėkite paskelbti šį mano pra
šymą.

Heilbron IRO Sanatorijoje 
yra 35 lietuviai sergą džiova. 
Jie būtų labai reikalingi ma
terialinės paramos. Labai pra
šome, kad mūsų tautiečiai 
Amerikoje bent šiek tiek 
jiems padėtu Ten esą lietu
viai yra daugiausia jauni vy
rai tarp 25 ir 35 metų am
žiaus. Jiems reikalingas ge
resnis maistas ir vaistų, jie 
galėtų lengvai pagyti, ir būti 
naudingi savo tautai piliečiai. 
Tap pat jiems labai reikalin
ga ir dvasini parama, ypač 
lietuviška spauda jų labai 
gaudoma ir skaitoma. Už visa 
tai jie būtų labai dėkingi. Jų 
pirmininko adresas: Mr. Me
čys Jauniškis, IRO T. B. Hos- 
pital, HEILNRONN, Jager- 
shaus Str. 26. Germany.

bo drama”, K. Grigaitytės 
“Paslaptis” (eil.), Lietuvių 
kalbos vadovą, Dr. Pr. Gai
damavičiaus “Išblok š t a s i s 
žmogus".

Knygas galima užsisakyti 
per “Ventos” leidyklos įgalio
tinį J.AV. Vincą Joniką 
Avė A, Bayonne, N. J.), 
sais reikalais kreiptis į 
Rimeikį, (Bismarkstr.
Schwabisch Gmund Germany, 
US. Zone).

vieton ir nepageidaujamos. 
Jeigu kas nors yra prie 
degtinės aplaistyto stalo, 
neturėtų būti vietos mūsų 
mielam laikraštyj “Darbi
ninke”. Aš turėjau reikalo 
su daug tremtinių, bet jo
kio triukšmo nei barnių nė
ra ir prie blaivių žmonių 
neatsitinka, 
kienė”.

M. Karčiaus-

ačiū

(530 
o vi- 
Joną

1,

Redakcija pastabos
Redakcija yra gavusi iš 

“Darbininko” Nr. 25 kovo 
mėn. 31 d.) iškirptą jumoris
tinį eilėraštį “Sponsorių ir dy- 
pukų karas” su tokiu priera
šu:

“Darbininko Redakcijai. 
Tokios eilės užima daug

"Verto" tebeHfflo

“Ventos” leidykla Vokieti
joje nepaisant stiprios emi
gracijos, tęsia savo darbą to
liau, leisdama naujas knygas. 
Neseniai ji išleido anglų k? 
“Genocide". Tai platesnės ap
imties, 288 pusi, istorinis vei
kalas, paruoštas K. Pelėkio, 
redaguotas J. Rumšaičio. Tu
rinys apima tris paskutines 
Lietuvos okupacijas ir lietu
vių tautos rezistencijos kovas 
1940 - 1948 metais. Iliustra
cijos (dokumentinės nuotrau
kos) vaizdžiai parodo lietu
viui ir ypač uįpjeniečiui skai
tytojui didžiosios* tragedijos 
baisumas. Ypatingai čia iške- 366 West Broadway 

Kun. Aug. Steigvfla. liami boUevhčų~ naudojami '

už nuoširdžius 
taip pat mano

se niau

Labai 
žodžius. Mes 
me, kad kalbos apie 
atvykusiųjų lietuvių ir nauja
kurių nesutarimus yra perdė
tos ir jos, turbūt, dažniausiai 
girdimos prie “aplaistyto sta
lo”. Petras Petraitis tą ir no
rėjo pajuokti savo eilėraščiu. 
Kartais juokas daugiau pade
da, ypač tiems, kurie rimtų 
kalbų nenori išgirsti. Be to, 
mus labai džiugina M. Kar- 
čiauskienės pabrėžimas, kad 
su tremtiniais “jokio triukš
mo pei barnių nėra”. Iš tik
rųjų, jų ir negali būti Jei kur 
pasitaiko, galime tik nusi
šypsoti iš tokių nesusipratė
lių. Dėkui už gražią pastabą.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WESX — 1230 ldJocyeies, Salcm, Mass.

šeštadienį, balandžio 15 A, 1:15 v. p. pietų įvyks Lietuvių 
Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1280 ki
locycles, Salėm, Mass. bus transliuojamos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

Kalbės Valentinas Vaksuza.

Jeigu norite ką dqe&. paskelbtai ar pasveikinti, tai siųskite 
savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:

LITHUANIAN KAIMO HOUR

“ “ _ L _____  8®utM Boston S
Telephonai: ŠOuth Boston 8-6608 arba NOrwood 7-1449




