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Priešas stumiamas visu frontu atgal
■i Vasario 28 d. beveik visame Korėjos fronte 

buvo pasistumta pirmyn. Vakariniame jo sektoriuje 
3-čios divizijos patruliai buvo persikėlę per Han u~ę 
ir įėję į Seoul priemiestį. Grįždami iš ten parsivedė 
belaisvių, šešis ten priešo karius nukovę.

■■ Šiaurės Korėjos Rytuose pietų korėjiečiai užė
mė Hwangto salą, kuri yra penktoji Wanson uosto 
sala. Pats Wonsan uostas jau antra savaitė sąjungi
ninkų laivyno artilerijos bombarduojamas.

■■ Didžiausią pasipriešinimą priešas rodo vidu
riniame fronte tarp Hoengsong ir Pagnim. Tačiau 
nežiūrint to JAV 1-moji kavalerijos divizija, Britų 
Commonwealth 27-toji brigada ir pietų korėjiečiu 
6-toji divizija pralaužė kinų komunistų linijas tarn 
’Ioengsong ir Yongdu. Čia marinai tikisi atkirsti 
priešą nuo jo svarbiausių kelių einančių į šiaurės 
vakarus nuo Hoengsong į Kinijos komunistų fronto 
armijos būstinę Hongchon.

■b Gen. MacArthur komunikatas sako, kad Jung. 
Tautų pajėgos viduriniame fronte užėmė svarbias 
pozicijas, iš kurių privertė kinų komunistus apie 2 
mylias pasitraukti atgal.

m Gen. Omar N. Bradley rūmų karo tarnybos 
komitete pareiškė, kad Korėjoje dabar kovoja apie 
250,000 amerikiečių. Laivyno ir oro pajėgų persona
las operuojantis iš Japonijos, neįskaitomas. Mano
ma, kad visos JAV Tolimųjų Rytų pajėgos siekia 
apie 400,000.

■■ MacArthuras savo pranešime Jungtinėms 
Tautoms patvirtina, kad šiltinės epidemija ir šaltis 
yra smarkiai sumažinęs raudonųjų kovingumą.

m Maskvos radijas kreipėsi į pasaulio lietuvius 
ragindamas neiti kovoti į Korėją, nes ten “gali su
tikti savo brolius iš Kitos pusės”. Tuo būdu Maskva 
oficialiai patvirtina ankstyvesnes žinias, kad į Ko
rėją siunčiami ir lietuviai, mobilizuoti į raudonąją 
armiją.

Nauji trėmimai Lietuvoje
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— Čilėje 
posėdžiauja

KUO KVEPIA, TUO TEPA
Santiagos. 

šiuo metu 
Jungtinių Tautų ekono
minė komisija. Jai yra 
įteiktas svarstyti skun
das prieš Sovietų Rusi
ją, kurioje yra prakti
kuojamas vergų darbas. 
Sovietų atstovas S. G. 
Komejevas, kaip bolševi
kams įprasta, ėmė kal
tinti kapitalistines šalis, 
kurios pavergia darbi
ninkus ir moka jiems la
bai menką atlyginimą. 
Jis ragino sekti Sovietų 
Rusijoje, kur darbinin
kams nuolat keliamas at
lyginimas, duo damos 
atostogos ir laikomi 
jiems poilsio namai, kur 
kasdien rengiami kon
certai ir šokiai.

Vieno dalyko bolševi
kas S. G. Kornejevas ne-

pamelavo: Sovietų Rusi
joje tikrai kasdien dar
bininkai “šoka” po enka
vedistų botagu už duo
nos kąsnį. Jei jį padidi
na dar puse kąsnio, tai 
reiškia “atlyginimo pa
gerinimą”.

Ryty Vokietija stipriai 
militarizuota

Berlynas. — Vakarų 
Berlyne leidžiamas vo
kiečių laikraštis “Der 
Abend” rašo, kad iš pa
čių karinių sovietų 
sluogsnių patirta, jog 
Rytų Vokietijoje 620,000 
raudonarmiečių 
lėktuvų. Visa ta kariuo
menė suskirstyta į 28 di
vizijas. Žinios surinktos 
iš perbėgusių sovietų ka
rių.

ir 860

GRASO VISUOTINU STREIKU
Vašingtonas — Stam

biųjų unijų vadai nesusi
tarė su kainų tvarkyto
jais ir įsakė visiems uni
jų atstovams pasitrauk
ti iš kainų tvarkymo 
įstaigų. Unijų vadai kal
tina, kad paisoma tik 
įmonių interesų, o dar
bininkams norima algas 
užšaldyti. Unijų vadai 
nesutinka, kad jas gali
ma būtų kelti tik 10 pro
centų. Jei nebus susitai-

kyta, gali prasidėti 
suotinas streikas.

Pragyvenimo kainos 
visur kyla

■?

Laivai Kuršiu marėse

vi-

V’ .-X;. J ir kitų 
veiklą.

Remkime mobilizacijos 
vajų Lietuvai laisvinti.
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SOVIETAI STIPRINASI SIBIRE
Kalifornijos un-to prof. 

Steven P. Nagelis, žurna
lo “Look” pavestas, apie 
dvejus metus iš įvairių 
leidinių ir 25,000 vokie
čių rinko davinius apie 
Sibirą. Jo paskelbtaisiais 
duomenimis sovietai Si
bire turi 750,000 karių. 
Tai pačios rinktinės So
vietų divizijos. Tarp jų 
nemaža yra parašiutinin
kų ir šarvuočių dalinių. 
Jas remia apie 4,000 lėk
tuvų ir apie 100 povand. 
laivų, aprūpintų moder
niausiais vokiečių inži
nierių pagamintais ‘Šnor- 
keliais’. Visos tos divizi
jos yra vadovaujamos 
maršalo Malinovskio.

Sovietai lankinį Sibiro 
veidą stengiasi iš pagrin
dų pakeisti, 
naujos įmonės 
kai. Iš Rusijos 
mos ištisos 
šakos. Tuose
kur dar 1926 m. nebuvo 
nė 5 mil. žmonių, šian-

Statomos 
ir fabri- 
perkelia- 

pramonės 
plotuose,

dien gyventojų skaičius 
išvežimais yra padvigu
bintas ar net patrigubin
tas.

Sibiras išraizgytas ka
rinių bazių ir pramonės 
centrų tinklu. Vyriausia 
karinė būstinė yra Čito
je. Komsomolskio mies
tas 1940 m. turėjo tik 
70,000 gyventoji!, iį£n- 
dien jau turi 25o$00, 
Magadanas su savo pra
mone per keletą metų iš
augo iki 100,000. Obha- 
barovskas lenktyniauja 
su Vladivostoku — 600,- 
000.

Staigus pramonės au
gimas rodo, jog sovietai 
ten nori susikurti savąjį 
Ruhro kraštą. Šiandien 
ten pagaminama apie 
17% viso Rusijos plieno, 
gaunama 25% anglių ir 
5% naftos. Tai nežymūs 
skaičiai, palyginus su 
JAV, tačiau nereikia už
miršti, kad čia viskas

PREKIAUJA KRAUJO KAINA
Vašingtonas — JAV 

komercijos departamen
tas praneša, kad Sovietų 
Rusijos agentai 
pasaulyje 
reikalingas 
džiagas, kaip ciną, 
gumą, vilną, medvilnę, 
mašinas, įrankius jas re
montuoti ir k. Pastaruo
ju metu ta juoda preky
ba yra nepaprastai pagy
vėjusi Pietų Amerikoje, 
Tolimuosė Rytuose ir 
Europoje. Tarpininkau
ja daugiausia Britanija 
ir Belgija. JAV su Brita
nija tuo reikalu apsitašo 
aštriais žodžiais, bet juo
dos prekybos nepavyksta 
sustabdyti.

Raudonieji prekiauja 
opiumu

Santiago. — Čilėje po
sėdžiaujanti Jungtinių 
tautų ekonominė komisi
ja 14 balsų prieš 3 (So-

visame 
supirkinėja 
karui me- 

varį,

Rezoliucija buvo priimta 
po to, kai Britanijos at
stovas pranešė, kad ko
munistinė Kinija pasiūlė 
anglų firmoms Hong 
Konge pirkti 500 tonų 
opiumo. (Opiumas yra 
svaiginantieji nu o d a i, 
kuriuos vartodami žmo
nės greitai praranda 
sveikatą ir netenka proto.

Ateitis”

yra vietoje drauge su 
milžiniškomis karo šaud
menų atsargomis.

Prie tų atsargų padidi
nimo prisidėjo patys 
amerikiečiai. Pagal nuo
mos paskolos sutartį, pa
siuntė sovietams 800,000 
tonų visokių karinių me
džiagų, kurių sovietams 
visai neteko prieš Japo
niją panaudoti, bet jos 
gali būti panaudotos 
prieš Aliaską.

Beriin (LAIC) — Nuo 
praeitų metų lapkričio 
30 d. Šiaulių ir Klaipė
dos srityse 
ties stovis.
saugumo 
kompartija

teises neva apsisau
go o “kolūkių sabo- 
tavimo ’. “Sovietskaja 
Litva”, “Tiesa”, ir Vil
niaus radiofonas pradė
jo sistemingą agitaciją 
prieš “buožių” 
“sabotuotojų”
Nuo š. m. sausio 1 d., 
Lietuvoje sudarytos va
lytojų komisijos.

Kolūkių Statybos Įstai
ga pradėjo skubiai sura
šinėti gyvenamuosius ir 
ūkio pastatus kolūkiuo
se, kurie pirmoje eilėje 
turėsią būti nugriauti 
prieš gegužės 1 d. ir su
jungti į “gigantus” arba 
“agrogorodus”.

Prieš liepos 1 d. numa
toma sujungti 800 kolū-

kių Klaipėdos ir Šiaulių 
srityse. Dviejų metų ei
goje turi būti apjungti 
du trečdaliai Lietuvps 
kolūkių. Vilniaus sritis 
numatoma sugigantinti 
ligi š. m. liepos mėn. 
Maskvos ‘gosplanas’ rei
kalauja, kad Lietuva nuo 
1952 m. duotų 30% dau
giau grūdų nei 1950 m.

Be to, nuo gruodžio 
mėn. Lietuvoje pradėjo 
vis dažniau reikštis ypa
tingos komisijos prie vi
sų rajoninių MVD sky
rių. Jų tikslas parūpinti 
100,000 darbininkų - ka
linu;, reikalingų naujam 
Stalino penkmečio pla
nui, ir Volgos bei Tur- 
menijos kanalams staty
ti. Darbo jėgą sudarys 
“nepatikimi” ir “įtarti
ni”. Sausio 15 d. jau su
imti 7,000 asmenų. Vasa
rio mėnesį išvežami 
20,000.

m.

KUR YRA CLEMENTIS?

Geneva, švacarija. — 
Tarptautinis Darbo Biu
ras praneša, kad 1950 
metais pragyvenimo kai
nos nuo 2 iki 21 cento 
pakilo 26 kraštuose, o 
sumažėjo tik šešiose. Tie 
laimingi kraštai yra Va- vietų blokas) priėmė re- 
karų Vokieti ja;1 Burma, zoliucija, T '*% 
Persija; Portugalija, Su- laujama pravesti tardy- 
danas ir Turkija. mą dėl prekybos opiumu.

kurioje reika-

mą dėl prekybos opiumu.

Siūlo prieglobstį
Madridas. — Ispanijos 

diktatorius Franco pa
reiškė, kad jis sutiktų 
priimti nuteistąjį pran
cūzų maršalą Petain, ku
ris dar tebelaikomas ka
lėjime, nors yra jau 94 
metų. Petain buvo nu
teistas už “bendradar
biavimą su naciais”. 
Prancūzams karą pralai
mėjus, jis buvo parla
mento parkviestas iš Is
panijos, kur buvo amba
sadorium,
vyriausybei vokiečių o- 
kupacijos 
darbui jis 
tas dėl to, 
šiai tiko
gintis. Pirmojo 
nio karo metu 
juos sumušęs ties Verdu- 
nu ir patapęs tautos did
vyriu. Prancūzija jam 
dabar atsimoka kalėji-

Klementas 
Clemenčio

Praga. — Pasklidus 
gandams, kad Vladimi
ras Clementis pabėgo 
pas Titą, Čekoslovakijos 
prezidentas 
Gottwaldas,
draugas ir bendradarbis, 
visą mėnesį tylėjo. Da
bar prabilo ir pranešė, 
kad Clementis yra areš
tuotas drauge su kitais 
sąmokslininkais. Jie esą 
jau ilgą laiką kasėsi po 
komunistine Čekoslova
kija ir tarnavo kapita
listams, pirmiausia JAV. 
Gottwaldas pagrasė, kad

“policija žinos, kaip pa
sielgti su tais, kurie dau
giau < klauso Amerikos 
balso, kaip savo širdies”. 
Jis taip pat pranešė, kad 
Clementis prisipažinęs 
dirbęs svetimai valsty
bei.

Gottwaldo pareiškimas 
apie Clemenčio areštą ir 
prisipažinimą dar kelia 
abejonių. Nebent jį būtų 
kur nučiupę ar Tito iš
davęs? O kam jis jam 
reikalingas? Tito nenori 
su Sovietų Sąjunga savo 
santykių aštrinti.

ir vadovavo

metu, 
buvo 

kad 
nuo

Tam 
pakvies- 
geriau- 

vokiečių 
pasauli- 

jis buvo

mu.

NORI PIRKTI JAV TANKŲ
Washington — Švei

carijos vyriausybė pra
nešė valst. departamen
tui, kad nori pirkti Ame
rikoje tam tikrą kiekį 
tankų savo ginkluotoms 
pajėgoms. Norėtų juos 
užsakyti privačiose kom
panijose, tačiau pastaro
sios pareiškusios. kad 
yra didelė problema iš
pildyti užsakymus dėl 
didelio pareikala v i m o 
plieno Amerikos ginkluo
toms pajėgoms.

Bernas, Šveicarija — 
Jungt. Valstybės parei
kalavo, kad Šveicarija 
sustabdytų plieno ir kitų

strategijos gamybai rei
kalingų medžiagų eks
portą į rytų Europos 
valstybes ir padidinti jį 
į kitus kraštus. Šis rei
kalavimas* esąs Šveicari
jos vyriausybės svarsto
mas.
Permokėjo šešis milijonus

Boston, Mass. — Mass. 
valstybės aukščiausias 
teismas nusprendė, kad 
telefonų bendrovės ėmė 
perdideles kainas ir tuo 
būdu perėmė šešis mili
jonus dolerių viršaus. 
Permokėti pinigai turi 
būti žmonėms grąžinti.

sDCMvnos ŽINIOS
A Prezidentas Trumanas reikalauja pakelti 

pašto mokesčius laikraščiams ir spausdiniams, ku
rie naudojasi “Second Class” tarifu.

A Vašingtono sluogsniuose kalbama, kad prez. 
Trumanas tuo tarpu nenumato siųsti atstovo prie 
Šv. Sosto. Privengia protestantų protesto.

A FBI viršininkas Edgar Hoover prašo JAV vi
suomenę nedelsiant pranešti policijai apie įtariamus 
asmenis, kurie gali imtis sabotažo veiksmų ir šnipi
nėjimo.

A Mass. valstybės mobilizacijos komisijos šiuo 
metu ima karo tarnybon 20 metų sulaukusius. Ge
gužės mėnesyje numato pašaukti devyniolikmečius.

A Vienerių metų laikotarpyje pagal Maršalo 
planą Vakarų Berlynui buvo duotas šimtas milijonų 
dolerių ūkiniam gyvenimui sustiprinti.

A Britanija ligi balandžio mėn. 1 d. turės po 
ginklu apie vieną milijoną karui parengtos kariuo
menės.

A Vengrija vėl įvedė riebalų ir muilo normas. 
Cukraus ir miltų pardavimas suvaržytas prieš mė
nesį. Čekoslovakijoje suvaržytas duonos pardavinė
jimas.

A Britų laivynas Viduržemio jūroje vykdo ma- 
nievrus. Danija atlieka manievrus prie Zeelando 
(Šiaurės jūroje).

A Palmiro Togliatti, italų komunistų vadas, grį
žo iš Maskvos, kur buvo išvykęs “gydytis”. Kai tik 
italų komunistai pradėjo tarp savęs peštis, jis tuo
jau “pasveiko”.

A Švedijos vyriausias kariuomenės vadas parei
kalavo griežtesnių priemonių kovai su komunistų 
šnipais.
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Vokiečiai palikti "už dury" 
Europoje

* Kodėl? ♦ Ar gerai? ♦ Ar ilgam?
Cicero, Illinois. — Sovietai suorganizavo karą Korėjoje. So

vietai visaip tą karą remia ir faktiškai jam vadovauja. Taigi 
sovietų kalbos apie taiką yra tikras melas. Ir visdėlto nemaža 
tautų Europoje ilgai nenorėjo tinkamu tempu pradėti ruoštis 
gintis nuo sovietų. Tada Amerika padarė vieną žygį, kuris daug 
ką labai nustebino, papiktino, bet davė puikius rezultatus.

Amerika be didelių ceremonijų paskelbė, kad ji nori, kad 
vakarų vokiečiai patys ruoštųsi gintis nuo sovietų ir tam rei
kalui ilgai nedelsdami duotų 10 divizijų kariuomenės. Atseit, 
buvę pikčiausi priešai — vokiečiai šaukiami pasidaryti labai sva
riais ir atsakingais karo sąjungininkais. Kas iš to toliau būtų — 
visiems aišku, ypačiai aišku prancūzams ir anglams. Jie labai 
gerai žino, ką vokietis moka padaryti turėdamas gerą ginklą. Iš 
čia ir triukšmas. Negerai. Negalima.

Patys gi vokiečiai perdaug greit pasipūtė ir pradėjo bran
gintis. Girdi, ginkluotis nenorime. Pradėjo statyti reikalavimus. 
Naciai ir jiems simpatizuojantieji perdaug pradėjo sukti j sovie
tų pusę. Vieni norėdami paspausti vakarų sąjungininkus, kiti iš 
tikro manydami, kad eidami išvien su sovietais daugiau ir grei
čiau išlosią. Atseit .pagal Hitlerio pačią pirmutinę teoriją, kurią 
vėliau pats Hitleris taip tragiškai sulaužė.

Kas gi darėsi toliau? Visų pirma Anglijos faktinas valdo
vas atskubėjo pas prezidentą Trumaną. Po to išdygo milžiniš
kas Anglijos apsiginklavimo planas. Vėliau atkeliavo ir Prancū
zijos ministeris pirmininkas pas Trumaną. Ir Prancūzijoje didelė 
ginklavimosi programa ir jau nebevengiama kalbėti, kad Pran
cūzija .reikalui esant, galėtų išstatyti net 100 divizijų prieš so
vietus.

Amerika užsukę jos milžinišką karo gamybos mašiną. Pas
kyrė generolą Eisenhowerj Europos priešsovietinių karo pajėgų 
vyriausiu vadu. Pastarasis apvažinėjo Europą, sugrįžo Ameri
kon ir pranešė, kad ten be Prancūzijos ir Anglijos yra dar Tur
kijos, Graikijos, Ispanijos ir Jugoslavijos armijos, kurios gavę 
tinkamus ginklus sudarytų kietą riešutą sovietams. Ir Amerika 
jau ruošiasi siųsti Europon dar daugiau savo kariuomenės. Va
dinasi, Amerika nemano iš Europos nei pasitraukti nei pabėgti. 
Na, o kas gi su vokiečių apginklavimu? Eisenhoweris pasiūlė 
pirmiausia išsiaiškinti visus neaiškumus su vokiečiais... ir tiek.

Jeigu tuos neaiškumus beaiškinant ateitų karas, tai vokie
čiai tikrai paliktų nuošaliai nuo Europos įvykių. Ir gal dar dau
giau. Sovietai suorganizavo raudoną vokiečių armiją savo zono
je. Naciai ir jiems pritariantieji jau dabar nesivaržo sukti į so
vietų pusę. Atseit, vokiečiai paliktų it vėl sovietų pusėje — su
rištų savo likimą su kovotais..■ Tai būtų Vokietijos ateičiai per
daug rizikinga. suprantama kodėl.

Vokiečių rimtieji politikai jau pamatė, kad perdaug greit 
jie vėl parodė dantis, kad iš to jiems gręsia antra kapituliacija. 
Ir šį kartą be vilties. Todėl dabar vokiečiams vėl teks surasti 
būdą ir jau patiems siųsytis į talką prieš sovietus.

ĮVAIRIOS
• Egiptui trūksta 

kalėjimų
Kairas, Egiptas — Mah- 

moud Omar K. Pasha, kalėji
mų administratorius pareiškė, 
kad jis prašė vyriausybę pa
skirti pinigų 5-iems naujiems 
kalėjimams pastatyti, nes jau 
senųjų kalėjimų neužtenka.

• Eucharistinis kongre
sas įvyks Ispanijoj 

Vatikano Miestas — Popie
žius Pijus XII vasario 22 d. 
sutiko, kad pirmasis po II 
pas. karo Eucharistinis kon
gresas įvyktų Ispanijoj, Bar- 
celonos mieste. Kongresas 
įvyks ateinantį pavasarį. Pra
eitasis Euch. kongresas įvyko 
1938 m. Vengrijoj Budapešte.

• Priims 3000 Italijos 
našlaičių

Rama, Italija — Italijos ži
nių agentūra pranešė, kad A- 
merikos katalikiškos šeimos 
priims apie 5000 iki 9 m. amž. 
Italijos našlaičių vaikų. Vai
kai bus perduoti katalikiš
koms šeimoms auklėti po vyr. 
priežiūra Amerikos episko
pato.

Vaikai bus pervežami NC-

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
Nuo 11 iki 12 vai. vidudienio.

WESX — 1230 kilocy cles. Salėm, Mass.
šeštadienį kovo mėn. 3 dieną, 11 valandą rytą. Lietuvių 

Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1230 ki- 
locycles. Salėm. Mass. bus transliuojamos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

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

IJTHUANIAN RADIO HOLE
366 West Broadway South Boston 27, Mass.

Telephonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrwood 7-1449

ŽINIOS
WC įstaigos padedant Itali
jos konsulatui ir pagelbos ko
mitetui iš Neapolio.

• Šveicarijoj siaučia
gripas

Bernas, Šveicarija — Fede
ralinė sveikatos tarnyba pra
nešė, kad Šveicarijoje vasario 
pabaigoje pradėjo siausti 
smarkiai gripas. Iki vasario 
17 d. buvo užregistruota 17,- 
813 susirgimų.

• Pritrūko Europoj
“dypukų”

Muenchenas, Vok. — JAV 
DP's komisijos atstovas iš
vyksta Vokietijon į Wuerz- 
burgą. kur yra apie 44,000 
kolonija vokiečių kilmės as
menų, iškeldintų iš savo gy
venamųjų vietų anapus geleži
nės uždangos. DP. komisijos 
atstovo tikslas parinkti 500 
šeimų skubiai emigracijai A- 
merikon žemės ūkio darbams. 
Matyti jau darbingų DP Vo
kietijoje neliko.
• Pažaislyje, kur buvo šv. 

Kazimiero seserų vienuolynas, 
o paskui (pirmos bolševikų 
okupacijos metu) valstybės

Socialistai vis daugiau 
susipranta

Stebint jaunuosius austrų 
socialistus, gaunasi įspūdis, 
kad šio krašto socialistų tarpe 
sparčiai nyksta anksčiau bu
vęs antikatalikiškas nusista
tymas. Tradicinis antiklerika
lizmas neranda pritarimo jau
nųjų socialistų tarpe. To pa
sėkoje katalikai patiria reikš
mingą socialistų paramą bei 
bendradarbiavimą. Šiuo laiku 
sėkmingai eina derybos tarp 
socialisto Teisingumo Minis- 
terio ir Austrijos bažnytinės 
hierarchijos dėl pertvarkymo 
moterystę liečiančių įstatymų. 
Iki šiol veikė, nacių laikais 
įvestas. įstatymas, pagal kurį 
bažnyčioj sudarytos sutuok
tuvės laikomos nelegaliomis. 
Tikimasi, kad netrukus bus 
atstatyta 1938 metų padėtis, 
klebonui pripažįstant teisę 
sutuokti su visais civiliniais 
jungtuvių efektais.

Togliatti pasiūlymas 
Kominforme

Augsburge išeinąs žurnalas 
‘Deutsche Tagespost' išspaus
dino ilgą pranešimą apie ita
lų komunistų vado Togliatti 
pareiškimą, padarytą pradžio
je sausio Kominformo konfe
rencijoje Maskvoje. Berlyno 
Rytų zonos diplomatinių sfe
rų žiniomis Togliatti esąs pa
siūlęs radikalią, akciją prieš 
Popiežių, Vatikaną ir Bažny
čią. kaip priemonę komunisti
niam Europos užkariavimui. 
Komunizmo pergalės Euro
poje raktas esąs Italija, o 
ypač Vatikanas. Pirmasis ko
munistinės Italijos valdžios 
uždavinys, ’jo nuomone, būtų 
paimti į savo rankas popiežių, 
kardinolus ir visus Vatikano 
kunigus, juos pastatyti prieš 
teismą ir pašalinti.

Italijos komunistų vadas, 
kaip praneša tie patys diplo
matų šaltiniai, esąs pasiūlęs 
konkrečią veikimo programą, 
kurios pirmasis punktas — 
pašalinti dabartinę Italijos 
valdžią ir jos vietoje pastaty
ti komunistų diktatūrą; po to 
sektų užėmimas Vatikano 
Valstybės.

archyvas, dabar perkelta psi
chiatrinė ligoninė.
• Kaune yra gyvas ir dar

buojasi kun. Dvaranauskas. 
MIC.

■ LIETUVOS TURTAS 
VOKIETIJOJE

Po praėjusio karo teko ma
tyti: Vokietijoje — Husume 
ir Flensburge, gražiųjų auto
busų. sugedusių ir numestų 
kartu su kitais automobiliais; 
iš Winseno į Luneburgą kur
savo- autobusas su KMS (Kau
no Miesto Savivaldybės) dar 
tebeaiškiu. nors ir užtrintu 
ženklu ir su žodžiais “įeiti" ir 
“išeiti”; Pinneberg - Ham- 
burg traukiny maišytasi va
gonų su lietuviškais užrašais; 
Kielio uoste matėsi Lietuvos 
laivų.

Hcllcopterio katastrofoje žuvusioje Maj. Gen. Brjant
E. Moore kūnas atgabentas į Tokyo.

KUN. J. VAITIEKŪNAS,
šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonas Providence, 
R. L, N. A. Kati. Federacijos dvasios vadas, ragina 
visus dalyvauti Katalikų seimelyje, kuris įvyksta š. 
m. kovo mėn. 4 d.

LAISVĖS DEKLARACIJA
• The New York Times, vasa
rio 12 d. laidoje įdėjo Sovietų 
ir jų bloko pavergtųjų tautų 
atstovų priimtą vasario 11 d. 
Philadelphijoje Independence 
Hali deklaraciją apie Euro
pos išlaisvinimo tikslus ir 
principus. Deklaraciją pasira
šė visų Vidurio ir Rytų Eu
ropos pavergtų tautų atsto
vai. Iš Lietuvos pusės pasira
šė Liet. Liet, ministeris Wa- 
shingtone P. Zadeikis ir Vacį. 
Sidzikauskas. Ta deklaracija 
buvo įrašyta į plokšteles ir 
oro bangomis per Voice of 
America bus perduota į visą 
pasaulį.

Tos* deklaracijos motyvuose 
tvirtinama, kad taika negalės 
būti įgyvendinta pasaulyje, 
kol laisvės ištroškusios tautos 
bus laikomos vergijoje. Didelė 
dabartinės Europos dalis ko
munizmo yra laikoma izoliuo
ta pirevarta ir teroru. Pa

vergtosios Europos dalies tau
tos visomis jėgomis siekia iš
silaisvinti. Komunistinė dik
tatūra sunaikino jų ekonomi
nę santvarką ir privedė prie 
katastrofiško gyvenimo lygio. 
Socialinėje srityje panaikino 
tų tautų laisvę, darbininkus 
padarė įmonių vergais, iš ūki
ninkų atėmė jų prakaitų įgy
tą žemę; atskyrė vaikus nuo 
tėvų, panaikino tikybinio ir 
tautinio auklėjimo laisvę; pa
neigė ištisos kategorijos pilie-

SKAUTŲ MALDA 1 ŠV. KAZIMIERA
Šv. Kazimieras yra lietu

viškosios skautijos globėjas. 
Jo dienai besiartinant dedame 
čia sktn. kun. prof. St. Ylos 
skautams sukurtą maldą į Šv. 
Kazimierą:

ŠVENTASIS KAZIMIERAI, 
visos Lietuvos ir lietuviško- 

čių teises. Kultūrinėje srityje 
užslopino kūrybinę iniciatyvą.

To akivaizdoje esantieji 
tremtyje pavergtųjų tautų 
Albanijos, Bulgarijos, Čeko
slovakijos, Estijos, Vengrijos, 
Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, 
Rumunijos ir Jugoslavijos at
stovai pasirašė deklaraciją, 
kaipo laisvės dokumentą, ku
riame nužymėjo būtinus tai
kos ir laisvės pagrindus ir 
pareiškė pasiryžimą savo tau
tas iš komunizmo vergijos iš
laisvinti.

Tas pat “New York Times” 
vasario 16 d. laidoje įdėjo 
platoką žinutę, kad Lietuvos 
33-jų, , nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties metų pro
ga pradedama per Voice of 
America nauja programa lie
tuvių kalba. Ta pačia proga 
pažymėjo, kad Lietuvos ir ki
tų dviejų Baltijos valstybių 
laisvė buvo panaikinta. Bal
tijos kraštus Sovietams oku
pavus pagal jų susitarimą su 
Hitleriu. Laikraštis pabrėžia, 
kad nauja lietuviška progra
ma per Voice of America yra 
įrodymas, kad JAV ir toliau 
laiko Baltijos valstybes ne
priklausomomis.

Daug žinių siunčiamų per 
Voice of America už geležinės 
uždangos dėl atmosferinių są
lygų ir kitokių priežasčių žū
na. bet 20 procentų, kaip pa
tirta, tikslą pasiekia.

sios skautijos Globėjau.’ Glo
bok mus visus — skautus ir 
sk. vyčius, vyresniuosius ir 
vadus, mūsų broliją ir seseri
ją. Stiprink mūsų dvasios ga
lias, vesk keliu į Dievą per tą 
pačią gražiąją lietuvišką gam
tą ir tą pačią tarnybą mūsų 
vargstantiems broliams. Duok 
mums visada budėti, kad gra
žūs papročiai žydėtų mūsų 
krašte, kad išmintis vadovau
tų gyvenime, kad stipri valia 
būtų visuose veiksmuose.

O, išmelsk mums malonės 
būti tais Lietuvos vaikais, ku
rie savo skaisčiu ryžtingumu 
gintume Tėvynę nuo išorinių 
ir dvasinių priešų. Užtark 
mus prieš Dievą visuose rei
kaluose ir išmelsk mums ma
loningumą tos dangiškos Mo
tinos Marijos, kurios žemės 
vaikai ir mes esame. Mes no
rime sekti Tavo pavyzdžiu, 
norime būti skaistūs ir teisin
gi. pamaldūs ir gailestingi, 
pasiaukoję ir ištikimi kiekvie
nai dorybei. Per tą patį Kris
tų mūsų Viešpatį. Amen.

KATALIKŲ SEIMELIS
< ’ " *■ ■ <4.
Naujosios Anglijos Apskričio katalikų seimelis įvyks sek

madienį, kovo 4 d. 1 vąl. p.p. Cambridge, Mass. lietuvių para
pijos svetainėje, Windsor St. Federacijos skyriai ir visos kata
likiškos organizacijos, prašomos prisiųsti atstovus. Kun. Pr. 
Jūres ir prof. A. Vasiliauskas skaitys įdomias paskaitas. 
Mums, katalikams, reikia labiau susirūpinti katalikiškais ir 
tautos reikalais, kai bedievybė ir komunizmas veda aktingą 
kovą prieš Kristų ir Jo Bažnyčią. Visi tad skaitlingai atvykime 
į seimelį.

FEDERACIJOS APSKRIČIO VALDYBA;
Dvasios vadas Kua. Jonas Vaitiekūnas 

Pirmininkas V. J. Kudirka 
Raštininkas Jonas Beinoris

MAN TAT ATRODO. 0 KAIP JUM?
• Kristaus kančių

Oberanamergauje žiūrėję 
415,000 žiūrovų. Klausimas, 
ar daug vaidintojų ir ar daug 
žiūrovų yra matę ar skaitę, 
kaip šių dienų Kristaus kan
čia vyksta milijonuose Rytų 
bestialiteto pavergtų žmonių? 
Ten tragedijos scena — be 
scenos!

♦ Valio Europa!
Tu pirmoji iš bolševikų ma

lonės ir pasaulio aklumo esi 
kinais (čainais) kolonizuoja
ma! Vadinasi, jau prasidėjo! 
0 jūros šiais laikais, kalba
ma, irgi tik ligi kelių. Jas 
bris kiniečiai su ryžių sauja 
ir į užjūrius pasižmonėti ir 
patikrinti, kaip gi komisijos 
ir posėdžiai vyksta ir po 
kiek jam moka iš amerikoniš
ko iždo.

• Šveicarai rūpinasi!
Reikia, sako, sandėlius pri

sidėti, jei kartais karas. Šve
dija — taip pat. Dvi valstybės 
su Š raidėmis, kurios skelbia
si demokratėmis, bet demo
kratinių Pabaltijo valstybių 
atstovybes uždarė. Iš baimės? 
Ne! Dar ir iš naudos—sau.

• Komunizmas dar
neatidavė

Ir neatiduos, kad ir išsiŽio- «al.
jus. tikinčiai Graikijai ar 
kam kitam jos vaikų. Nei Sta
linas. noi Tito ar kas kitas iš 
bolševikų doktrinos nėra 
“durni”. O jų doktrina skel
bia: išnaikinti senąją kartą, 
perauklėti savaip priaugan- 
čiąją. Ir bergždžios tos visos 
žmogaus globos draugijos, jei 
jos beginklios ir juo labiau 
besmegenės. Iš tūkstančių pa
grobtų Lietuvos vaikų, pvz., 
kiek per 10 metų iš Sibiro 
grąžino? Jei pagrobtų, pvz., 
Mrs. Roosevelt’ienės anūką—

Kunigams pranešimas
Kunigų Vienybės Seimas 

1949 metais nutarė ir 1950 
metų seimas pakartojo, kad 
būtų rengiamos kas metai 
sekmadienį po šv. Kazimiero 
dienos bažnyčioje už Lietuvos 
išlaisvinimą ir kenčiančius jos 
žmones bei kovotojus ypatin
gos pamaldos ir tą dieną ra
ginami žmonės tomis intenci
jomis melstis. 

Atuekame Spaudos Darbus

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

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broaduay So. Boston 27, Mass.

tiek ji aną tematytų! Posė
džiais ir komisijomis tegali
ma tik šunes lakinti.

♦ Biznieriai tebepre
kiauja

Su Sov. Rusija ir jos sateli
tais ir kuo tik norit, o Korė
joje mūsų brolių kraujas lie
jasi. Štai kas “maistą sudari
nėja” ir “nylon kojines per
kasi”!

• Sabotažai
Jau 13 kartų Anglijoje karo 

laivams bombas pakišo arba 
smėlio į instrumentus priva
rė. Taip pat ir kitur. Žaltys 
užantyje! Šildyk nešildyk — 
žaltys šaltas, ir dar tebeglos- 
tomas. Užlekia ir traukiniai 
ant traukinių tokiame New 
Yorke. Tardomosios komisi
jos posėdžiauja ir vėl glosto. 
O žaltys nešyla, ir tiek.

• Už 38-sias paralelės
Korėjoje amerikonams pa

togiai žygiuoti neleis Mas
kvos taktika, kuri siūlys 
“reikalą draugiškoje atmos
feroje išspręsti". O draugiš
kai nusiteikusių diplomatų gi 
pilnas dabar pasaulis. Nori 
ligi rytojaus dar pašokti ant 
dinamito bačkos! Taip viską 
prašoko ir Rusijos caro ber-

• Tai bent makaulė!
Kovoti svetimomis tauto

mis reikia geros makaulės! 
Maskva ją turi. Pavergė, išri
kiavo, pjudo— ir eina. 0 kai 
kas ieško kitur, Jungtinių 
Tautų posėdžiuose formulių, 
kaip čia daryti.? Kam čia tų 
formulių? Maskvai taip atro
do ir taip ji eina. Surask, kad 
geras, “pažabojimo formulę"? 
Geriausia “formulė” — pana
ši taktika ir veiksmingumas, 
kol dar nevėlu, nors ir smar
kiai apvėluota. D.

Šiais metais šv. Kazimiero 
diena išpuola sekmadienį. Ku
nigų Vienybės Centro Valdy
ba šiuomi prašo visus kuni
gus kovo 4 dieną skelbti kaip 
maldos dieną. Rengti savo 
nuožiūra ypatingas pamaldas, 
raginti žmones melstis ir pri
imti šv. Komuniją. Lai būna 
toji diena maldos už Lietuvą 
diena. K.V.C. Vaidyba.

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

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas,
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Kaip pakeistas JAV pilietybės įstatymas?

nu-
§2 

yra 
ko- 
bū-

Šventojo kelias
Kartą žmonėms buvo aiškiai pasakyta: viena 

tiktai duona jie negali būti gyvi. Šitie žodžiai buvo 
patvirtinti ir Kristaus atsisakymu paversti akmenis 
duona. Jis tai galėjo padaryti, nes kitaip nebūtų bu
vęs gundomas. Niekas negundomas daryti tai, ko jis 
negali. Kristus galėjo, bet nepadarė, nors gundymas 
buvo labai viliojantis: duok žmonėms duonos, kiek 
jie nori, ir galėsi juos vesti, kur tik nori. Nenuvesi 
tiktai toliau šios žemės geismo.

Kristus buvo atėjęs nurodyti žmonėms kitą gy
venimą, kuris išeina už šios žemės ribų. Pasiekti jį 
vien žemės duona neįmanoma. Dėlto akmenys nebu
vo į duoną pakeisti, nes reikėjo perkeisti žmonės. O 
šis pasikeitimas įvyksta tiktai žmogaus dvasioje ir 
tada, kai jis dirba ir tiki. Darbas ir akmeningas dir
vas pakeičia duona, o tikėjimas Ir paprasčiausią dar
bą paverčia keliu į Dievą.

Darbo ir tikėjimo keliu yra ėję visi nuoširdūs 
Kristaus sekėjai, kurie nelaukė, kad Jis akmenis 
jiems verstų duona arba Veronikos skepetaite šluos
tytų prakaitą. Ilgas ar trumpas buvo jų gyvenimas, 
jie dirbo uoliai, aukojosi ir meldėsi. Antai, ir šv. 
Kazimieras uoliai dirbo darbą valstybininko ir poli
tiko dienomis, o iki vėlaus vidurnakčio meldėsi. Daug 
yra politikų ir iškilusių žmonių, kurie dirba iki vėly
vos nakties, bet nei dieną nesimeldžia. Darbas jų 
nuo tikėjimo atskirtas, nes jiems rūpi tik šios žemės 
duona. Jie dar širsta, kad tuo kąsniu akmeninės duo
nos negali į save kitų patraukti. Tuo tarpu šventieji, 
žmonės neprilipę tik prie šios žemės, stipriai kitus 
traukia savo pavyzdžiu, kaip reikia gyventi ir tikėti.

Kai kam atrodo tas jų gyvenimas buvęs nepro
tingas ir pajuokos vertas. Kaip žmogus gali būti 
šventas? O jis ne tik gali, bet ir turi toks būti. Kito 
kelio į Dievą nėra. Tiktai kas Dievą neigia, tas ir 
šventumo nepripažįsta. Jiems rodosi, kad žmogaus 
tikslas tėra nutūpti ant šios žemės ir gardžiai užsi
kąsti ne tiktai duona, bet dar mokslu, kultūra, pa
žanga ir kitomis šios buities gėrybėmis. Tai viskas.

Tai akmeninė duona, kuria žmogus gyvas išlie
ka iki mirties slenksčio. O kas už jo? Kam tai nerū
pi, tas nesirūpina nei šventumu nei jis paiso šventų
jų pavyzdžio, koks kelias veda į Dievą. Viena tik 
šios žemės duona tikrai į Jį neveda.L. Kn-va.

Subversyvinių gaivalų 
įpilietinimas

Naujasis JAV vidaus 
saugumo įstatymas 
rodo savo įžangoj 
(14), kad Kongresas 
nustatęs, jog vienas 
munistų infiltracijos 
dų esąs siekimas gauti 
JAV pilietybę neloja
liems svetimšaliams, kad 
šie, prisidengę JAV pilie
čio privilegijomis ramiau 
galėtų varyti ir plačiau 
išvystyti savo subversy- 
vinę veiklą. Norėdamas 
užkirsti kelią tokiai ko
munistų praktikai ir ati
taisyti padarytą žalą, 
Kongresas šio įstatymo 
§§ 25-30 gana žymiai pa
keitė 1940 metų JAV Pi
lietybės aktą.

Sąlygos gauti JAV 
pilietybę

Šia proga tenka trum
pai paminėti bendrąsias 
sąlygas JAV pilietybei 
gauti. Prie ligšiolinių rei
kalavimų, kad svetimša
lis būtų teisėtai į JAV 
įvažiavęs išgyvenęs JAV 
penketą metų gavęs vad. 
pirmuosius 
bent dvejetą metų prieš 
įpilietinimą, 
saugumo įstatymas pri
deda naują sąlygą: kan
didatas į JAV piliečius 
turi mokėti angliškai 
skaityti, rašyti ir kalbė
ti. Išimtys padarytos tik 
as m e n i m s, išgyvenu
siems JAV 20 metų arba 
sulaukusiems 60 metų 
įstatymo įsigal i o j im o 
dienos.

Reikalavimas mokėti 
anglų kaloą Kongrese 
buvo taip motyvuotas: 
Jung. Valstybėse yra lei
džiama apie 1000 laik
raščių svetimomis kalbo
mis. Dalis jų varo JAV 
nepalankią propagandą 
ir tarnauja svetimiems 
dievams. Nemokėdamas 
anglų kalbos svetimšalis 
neturi progos susipažinti 
su JAV institucijomis iš 

popi e r i u s

nau j a s i s

są-

amerikoniškų šaltinių, o 
skaitydamas vien tik to
kią subversyvinę spaudą 
svetima kalba, jis nie
kuomet negali tapti loja
lus JAV pilietis.

“Geras moralinis 
charakteris”

Be šių materialinių 
lygų išpildymo, JAV pi
lietybės prašąs asmuo 
privalo būti “gero mora
linio charakterio” žmo
gus. Šis reikalavimas lie
čia visą paskutinių pen- 
kerių metų laikotarpį. 
Reikia pasakyti, kad kai- 
kuriais atžvilgiais šis 
gero charakterio supra
timas yra gana griežtas. 
Pagal JAV teismų prak
tiką pilietybės negali 
gauti ne tik teismo baus
tas kriminalistas už gar
bę žeminantį nusikalti
mą, bet ir asmuo, turė
jęs nelegalių santykių su 
teisėtoj moterystėj gyve
nančiu, kitaip sakant, 
nusižengęs prieš devintą
jį Dievo įsakymą arba 
santuokinis, papildęs ne
ištikimybę.

Ištikimybė JAV Kons
titucijai ir įstatymams
Pačią svarbiausią sąly

gą sudaro reikalavimas 
iš būsimo piliečio atsiža
dėti priklausomybės nuo 
savo kilmės krašto ir pri
siekti ištikimybę JAV 
Konstit u c i j o s princi
pams. Šitą priesaiką su 
jos pagrindinėmis sąly
gomis yra įvedęs 1795 
metų įstatymas. Čia ten* 
ka pažymvti, kad kultū 
rinių ryšių palaikyma', 
su kilmės kraštais ne
prieštarauja Jungtinėms 
Valstybėms duotai išti
kimybės priesaikai.

Į ištikimybės priesaik*? 
naujai buvo įrašytas pa
sižadėjimas ginklu ginti 
JAV nepriklausomybę, 
ko nebuvo įsakmiai rei
kalavęs senasis priesai
kos tekstas.

teismų praktikoj 
iškeltas tvirtini- 

kad komunistas ne
būti ištikimas JAV 

princi-

Ar komunistas gali būti 
ištikimas JAV Konsti

tucijos principams?
Jau prieš daugelį metu 

JAV 
buvo 
mas, 
galįs
Konstitu c i j o s 
pams, nes buvo pastebė
ta, kad kiekvienas komu
nistas Sovietų Sąjungą 
stato aukščiau už savo 
gyvenamą kraštą, o pa
gal komunistinių partijų 
programą, pagrįstą ko
munistų Manifesto prin
cipais, jų galutinis tiks
las esąs siekimas jėga 
nuversti esamą tvarką ir 
įvesti proletariato dikta
tūrą. Atrodo, kad išvada 
turėtų būti gana logiška: 
niekas negali būti ištiki
mas vienos ar kitos kon
stitucijos principams, 
kas siekia jėga sunaikin
ti tą konstituciją. Deja, 
netaip lengva buvo įro
dyti, kad Amerikos ko
munistų partijos pagrin
dinį siekimą sudaro jė
gos panaudojimas mo
mentui atėjus nuversti 
JAV vyriausybę. Vienok, 
paskutiniais metais buvo 
įsivyravęs tarp žemes
niųjų JAV teismų princi
pas, kad komunistų nesą

Gen. D. Eisenhoweris, išlipęs iš laivo Cherbourgo uoste, Prancūzijoje, sveikina
mas to miesto meru Edm. Soufflet.

nors
Aukš-

nėra

§25 besąlyginiai 
įpilietinti 

kuris 
dešim-

galima įpilietinti, 
Jung. Valstybių 
čiausias Teismas 
pasisakęs dėl galutinių 
JAV komunistų partijos 
tikslų.

Įstatymas uždraudžia 
įpilietinti komunistus
Vidaus saugumo įsta

tymo 
uždraudžia 
kiekvieną asmenį, 
yra paskutinių 
ties metų bėgyje buvęs 
narys arba palaikęs ry
šius su komunistų akci
jos organizacija, įparei
gota registruotis pas Ge
neralinį Prokurorą pagal 
šio akto nuostatus. Ko
munistų fronto organiza
cijų nariams šis draudi-

Kad Raudonoji Kinija 
su Mao Tse-tungu kar
tais nepasuktų į klaidin
gus kelius, Maskva pa
siuntė ten naują tarpi
ninką — savo apaštalą 
ir didelį komunistą, išti- 
kimiausį Stalino draugą 
Michail A. Suslovą.

Ir kas šis? Nuo 1947 
metų jis vadovavo sovie
tų propagandai, ją kas 
kartą nusta t y d a m a s 
prieš Vakarus, kurių jis 
neapkenčia. Iki tos vie
tos jį atvedė visa eilė 
kruvinų, partijai ištiki

mas yra sąlyginis, nes 
§25(e) nustato tik prie
laidą, kad šių organizaci
jų nariai nėra ištikimi 
JAV Konstitucijos prin
cipams, bet jie turi teisę 
patiekti priešingus įro
dymus ir tą prezumeiją 
pašalinti.

Šitas pilietybės akto 
pakeitimas, atrodo, ne
tiek turės reikšmės į ko
munistų įpilietinimą, nes 
kaip minėta, jiems jau ir 
taip pastaraisiais laikais 
sunku buvo gauti Ameri
kos pilietybę, bet šis 
nuostatas galės nukreip
ti visą savo ugnį į anks
čiau įpilietintų komunis
tų pilietybės atėmimą, 
apie ką pakalbėsime se
kantį kartą. Dr. š.

Kas tas Michail A. Suslov?
mų darbų. Karo metu jis 
organizavo pasipriešini
mą Kaukaze. Tuoj po ka
ro jis buvo pasiųstas į 
Lietuvą, kad ją “aptvar
kytų”. Už šitą darbą jis 
gavo net didžiulę Prav- 
dos “verdančios energi
jos” premiją.

Jo nemaža patirtis da
rys visa, kad Kinija ne
nueitų Jugoslavijos ke
liais.

Nei Dievo nei žmonių teisė 
neleidžia lobti svetimu skur- 

Leonas XIII.
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“Dabar jau kruvinas rankas jums ištie
siame, — skaitė Genys. — Tai mūsų pačių 
kraujas. Jis bėga upeliais. Mūsų namų gais
rai nušviečia padanges. Visur tik kraujas, 
ašaros ir kančios. Kuomet pažvelgianti į mū
sų namų griuvėsius ir stebime visur bruta- 
lišką išniekinimą ir išprievartavimą, tai pa
mirštame savo jėgų mažėjimą ir vyrišku 
ryžtumu toliau tęsiame žūtbūtinę kovą.

Mūsų žuvusių draugų apnuoginti, išnie
kinti ir sužaloti kūnai ištisas savaites guli 
pamesti miestų aikštėse. Apsigyvenę nusa
vintuose mūsų namuose rusai žiūri pro lan
gus ir tėmyja, kaip elgsis praeiviai tų suža
lotų lavonų akivaizdoj. Jei kuri moteriškė— 
motina, sesuo ar sužiedotinė — apsiverkia ir 
apsikabina kurį negyvėlį — sūnų, brolį ar 
sužiedotinį — tuomet maskoliai, tarsi alka
nų vilkų ruja, pagriebia tas nelaimingas mo
terėles ir gabena į Sibirą. Negana to, tas 
vargšes jie tol tardo ir kankina, kol sužino 
jų pavardes, kad galėtų areštuoti ir likvi
duoti visą jų šeimą.

Tačiau ir be aiškių įrodymų, vien dėl įta
rimo, kad tie ar kiti žmonės yra žuvusių 
partizanų giminės, ir tie nieko nekalti ra
mūs gyventojai susilaukia žiaurių persekio
jimų. Jie niekur negauna darbo, nė tarnybos 
ir netekę maisto kortelių, turi mirti badu. 
Retai kurios šeimos nėra nukentėjusios nuo 
tos barbariškos neapykantos. Tuo būdu 
okupantai nor įvaryti mums baimę ir atgra
sinti nuo kovos už gyvybę ir laisvę. Bet mes 
kovojam ir kovosim ligi mirties, nes geriau 
mirti tėvynėje kaip Sibire, ir brangiai oku

pantams užmokėti. Keleriais pastaraisiais 
metais mes toj baisioj kovoj praradom kele
tą šimtų tūkstančių žmonių. Vieni žuvo tė
vynėj, kiti Sibire. Ir taip verda ta negirdėta 
pasauly kova trijų milijonų lietuvių prieš 
200 milijonų okupantų. Ir mes laimėsime!”

— Laimėsime! — užgriovė perkūnišku 
balsu Dičkis.

— Laimėsime! — suaidėjo partizanai. — 
Valio!

Ir tas “valio”, toks skambus, lietuviškas, 
tiek suelektrizavo jų širdis ir persmelkė jų 
nugaras, kad rodos matematiškai užtikrino 
laimėjimą, tarsi 200 milijonų lietuvių kovo
tų prieš tris milijonus maskolių. Entuziaz
mui atslūgus, Genys pareiškė, kad laiškas 
dar nebaigtas, ir skaitė toliau.

“Garbė mūsų kovotojams kunigams. 
1949 m. dar tūkstantis jų priešinosi okupan
tams, o 600 kitų arba žuvo Sibire, arba susi
jungė su partizanais. Garbė mūsų mokslei
viams, kurie gimę laisvi laisvoj tėvynėj, ne
nori būti vergais.

Okupantai mūs bijo... Pavieniai iš namų 
neišeina, mažais būriais iš miestų neišvyks- 
ta. Mes ne žiaurūs, be reikalo nežudom. Ne
viena rusas iš mūs rankų nežuvo, jei pasiža
dėjo iš Lietuvos išsikraustyti ir savo pasi
žadėjimą išlaikė. Bet kai jie mus žiauriai 
kankina ir žudo, mes jiems tinkamai atsily- 
ginam. Todėl Molotovas pareiškė, kad lietu
vių tauta turi būt nuo žemėlapio nušluota, 
nes atkakliai priešinasi Sovietų tvarkai. Ir 
amžinai jai priešinsis. Už tai mus masiniai 
žudo, kankina ir badu marina.

Per kelis metus mes girdėjome daug pa
sakų apie busimąjį rojų, kurs įvyksiąs penk
mečio programai išpildžius, bet vieton ro
jaus susilaukėm dar žiauresnių persekioji
mų ir didesnio skurdo. Parduodam paskuti
nę savo mantą, kad galėtume vaikučius nuo 

bado mirties išsaugoti. Esam priversti dirb
ti ilgiausias valandas, kad užsidirbtume nors 
dešimtą dalį reikalingiausio maisto. Mūsų 
vaikai jau nebežino, kaip atrodo cukrus, 
sviestas ir mėsa. Pabaigę sunkius dienos 
darbus, mes turime eit į propagandos mitin
gus klausytis ką pasakys Stalinas apie lai
mingą darbininkų būklę, penkmečio progra
mai pasibaigus. Einame į mitingus ubagiš
kais skarmalais apsikarstę, kad nakčia grįž
tant namo nepastotų kelią milicininkai ar 
raudonarmiečiai ir neišvilktų mus iš geres
nių drabužių. Būna atsitikimų, kad švariau 
apsirėdęs darbininkas praranda gyvybę dėl 
geresnių drabužių.

Okupantai mums palieka vos dešimtą da
lį mūsų darbo vaisių ir šalies turtų, o visa 
kita gabena į Rusiją — į tą rojų, kur “fabri
kai per dienas ir naktis gamina pomarančius 
(orendžius)...” Didelės maisto krautuvės ap
rūpina komunistus skaniais valgiais ir gėri
mais, kuriuos jie patys apščiai vartoja ir 
parduoda juodos rinkos kainomis. Bet tie 
prabangos gaminiai mums neprieinami. Vi
so mėnesio uždarbį į vieną dieną suvalgytu
me.

Oficialiai visi esame lygūs, bet komunis
tai gyvena gražiuose namuose, puošniai pa
sirėdę važinėja brangiais automobiliais, ska
niai valgo ir geria vodką, likierius ir šam
paną. Gi sunkiai dirbą darbininkai vaikšto 
alkani ir nudriskę. Be to, paversti faraoniš- 
kais baudžiauninkais, dieną ir naktį jie dre
ba dėl savo gyvybės prieš revolverius ap
svaigusių nuo vodkos komunistų...

Mums nuostabu, kad su tokia baime kal
bama apie mus per radiją. Ko čia bijoti? 
Mes nebijom mirti už tikėjimą, tėvynę ir ci
vilizaciją. Ir jūs nebijokit mums pakenkti. 
Blogiau nebus. Negali būti. Paleiskit protes
to balsą pilna krūtine. Mes vis vien mirsime, 

bet mirdami parodysim pasauliui, kad yra 
viena tauta, kuri nesibijo priešintis prispau
dėjams. Muškite budelius kuo tik galite. Mes 
pasiruošę iškovoti laisvę. Padėkit mums!”

Genys pabaigė skaityti ir pažvelgė į klau
sytojus. Nėviens neplojo. Pamiršo trafare
tišką teatrinę prievolę. Bet veidų išraiška 
buvo pernelyg rimta, net žiauri. Akys žibėjo 
ir žvilgėjo — gal sutramdytomis ašaromis, 
gal priesaika atkeršyt ir kovot, kovot...

XLvn.
Sugrūdo juos visus į sunkvežimį, apstatė 

sargais ir veža nežinia kur. Numanyt tai jie 
numano, kad tremia juos iš tėvynės į Rusi
ją, bet į kurią jos dalį? Tačiau ir tai nesvar
bu. Žino, kad jų dalia visur bus be galo sun
ki: vergiškas darbas, skurdas, šaltis, pusba- 
diškas gyvenimas ir ankstyva mirtis. O gal 
išvežę kur toliau į mišką, visus urmu sušau
dys? Bet ne juos vienus. Yra ir daugiau 
sunkvežimių kimšte prikimštų tremtiniais: 
ten vyrai, moterys, seni, jauni, vaikai... Su
grūsti kaip silkės statinėj: nė vietos, nė oro, 
nė duonos, nė lašo vandens atsigerti. Gyvu
lius geriau užlaiko. Jie, komjaunuoliai, kiek 
geriau aprūpinti: jų tik dešimt visam sunk
vežimy. Tiesa, jų sunkvežimis kiek mažesnis 
už kitus, bet jie gali laisvai sėdėti pasieniais 
ir vaikščiot per vidų, kits kito nekliudant. 
Tai būtų ne blogai, bet kodėl jiems duota to
kia gausi sargyba: net penki enkavedistai? 
Tačiau jaunuoliai dėl to didžiuojasi: matyt, 
jie skaitomi kovingais.

Taip, lietuviai komjaunuoliai iš tiesų bu
vo kovingi. Jie buvo ryžtingesnį už kitus pa
rodyt savo neapykantą tam kūno ir dvasios 
prievartavimui, kuriuo okupantai smaugia 
Lietuvos vaikus ir jaunimą. Tie raudonieji 
komunistų kampeliai, privalomi kiekvienai 
mokyklai, buvo jiems peilis po kaklu.
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Vasario 16 minėjimai
LIETUVAI LAISVE TURIM PATYS ATKOVOTI"

Dayton, Ohio
“Lietuvai laisvės niekas do

vanai neduos”, — pabrėžė 
savo kalboje kun. Dr. S. Va- 
liušaitis iš Columbus, Ohio, 
daytoniečių surengtame Lie
tuvos Nepriklausomybės mi
nėjime vietos lietuvių parapi
jos salėje vasario 18 d. To
liau kalbėtojas užakcentavo, 
Lietuvai laisvę mes patys turį 
atkovoti.

Minėjimo programai vado
vavo kun. V. Katarskis. Pasi
rodė tautinių šokių grupė, 
parapijos choras, pavieniai 
dainininkai, jaunieji su eilė
raščiais ir kit Minėjimo metu 
buvo renkamos aukos ALT- 
bai. Surinkta arti pusantro 
rimto dolerių.

Abu vietos amerikiečių dien
raščiai gražiai atžymėjo Vasa
rio 16-tąją. “Dayton Daily 
News” vasario 16-tąją at
spausdino įžanginį, duodami 
žiupsnelį žinių apie Lietuvą, 
jos sunkią dabartinę padėtį ir 
pareikšdami viltį, kad Lietuva 
tikrai atgausianti nepriklau
somybę. Tą pačią dieną tas 
pats laikraštis įdėjo kitą ži
nutę, pranešdamas, kad mies
to burmistras esąs paskelbęs 
Vasario 16-tąją “Lietuvos 
Respublikos Diena” Daytone. 
Kitas vietos dienraštis “Jour- 
nal Herald” vasario 19 d. įsi
dėjo nuotrauką lietuvaičių su 
^tautiniais rūbais ir kartu 
trumpai suminėjo, kad lietu
viai iškilmingai minėjo 33-ją 
nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį. Diocezijos katalikiš
kasis savaitraštis “The Catho- 
lic Tdegraph - Register” taip 
pat įdėjo gan ilgoką straipsnį 
apie sunkią Lietuvos padėtį 
komunistinės Rusijos vergi
joje.

Į minėtų laikraščių redakci
jas Vasario 16-tosios atžymė- 
jimo reikalu buvo kreipęsi 
vyčiai. Jų balso paklausyta! 
Be to, vyčių kuopa ir pavie
niai organizacijos nariai buvo

kreipęsi ir į visą eilę kitų 
laikraščių redakcijas bei žy
mesnius columnistus.
• Ralph McGill, “The Atlan

ta Constitution” (Atlanta, 
Ga.) redaktorius, kurio 
straipsniai spausdinami visoj 
eilėj amerikiečių dienraščių, 
vienam daytoniečiui rašo: 
“Thank you for your letter. 
Į had the pleasure of meeting 
a great many Lithuanian 
people in Europe in the years 
after the war, and they are 
wonderful people. 
what I can. Yours 
Ralph McGill”.
• Vasario 18 d.

metu buvo pradėta platinti 
lietuviška spauda. Spaudos 
kioską atidarė vyčiau Kioskas 
veiks parapijos salėje įvairių 
parengimų 
sekmadienį 
dų.
• Petras

Greene (Grinius) neseniai iš
keliavo amžinybėn. Abu pri-

duok 
buvo

parapijai, bu- 
žmonės. Amži- 
jiems, Viešpa- 
atvykę iš Lie-

4 d. parapijos salėje

I will do 
sincerely,

minėjimo

metu ir kiekvieną 
po 10 vai. pamal-

Petkus ir Juozas

klausė lietuvių 
vo pavyzdingi 
ną atilsį 
tie! Abu 
tuvos.
• Kovo

7 vai. 30 min. vyčiai rengia 
šv. Kazimiero šventei paminė
jimą. Meninę programą atliks 
solistė P. Bičkienė iš Cicagos.
• Katalikiškų draugijų bei 

organizacijų sąryšio išleisti 
lapukai apie Lietuvą ir jos 
dabartines kančias plačiai pa
skleisti’ po Daytoną. Parodyta 
iš kaikurių žmonių tais lapu
kais nemaža susidomėjimo ir 
kartu pareikšta simpatijų 
kenčiančiai mūsų tėvynei. 
Prof. E. E. Beauregard, skai
tąs istorijos paskaitas Day- 
tono universitete, paprašė di
desnio kiekio 
riųos išdalino 
studentams, 
kad visi 
skaitytų, 
būsianti 
ga, kaip
tuvos ir komunizmo 
jos savo paskaitose.

tų lapukų, ku- 
visiems savo 
paragindamas, 
lapukus per-tuos

jų nenumestų, nes 
labai puiki medžia- 
jis prieisiąs prie Lie- 

agresi- 
L.V.

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĖ...
Worcester, Mass.

Sekmadienį, vasario 18 d., 
vai. p.p., parapijos salėje4

įvyko Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas. Tos iškil
mės sutraukė sausakimšai pil
ną parapijos salę patriotiškai 
nusiteikusių parapijiečių. Mi
nėjimo programą vedė šv. Ka
zimiero parapijos klebonas, 
kun. A. Petraitis, kuris, atida
rydamas iškilmes, tarė trum
pą žodį ir sukalbėjo maldą už 
Lietuvą.

Pirmąją programos dalį at
liko šv. Kazimiero parapijos 
pradinės mokyklos mokiniai, 
vadovaujami auklėtojų seselių 
kazimierečių. 
dino va zdelį 
va!”, pašoko 
pasakė eilių,
farsą “Jei klausysit, 
kyšiu” ir sudainavo Kur Ne
munas ir Dauguva, Lietuviais liams. Po jo kalbėjo Mariana-

Mokiniai 
“Valio, 
tautinių 

suvaidino

suvai- 
Lietu-
šokių,
melo-

pamo- * statyti

Leiskit jesame mes gimę ir
tėvynę. Vaikai savo programą 
labai gražiai atliko, ir nors 
jautėsi .kad didesnę tos prog
ramos dalyvių dalį sudarė jau 
čia gimusieji vaikai, bet jie žo
džius tarė taip taisyklingai ir 
su tokia išraiška, kad jų at
liktoji programa visiems pali
ko malonų ir gilų įspūdį. Tai 
yra klebono ir parapijos mo
kyklą vedančių seselių nuo
pelnas.

Antrąją programos dalį su
darė iškilmėms pritaikintos 
kalbos. Pirmasis kalbėjo ne
seniai iš tremties atvykęs p. 
K. Cirtautas, iškeldamas Ne
priklausomybės 
akto svarbą mūsų
brolių amerikiečių darbus ir 
aukas kovoje dėl Lietuvos 
laisvės, paramą valstybei at- 

ir suteiktą pagelbą
tremtyje atsidūrusiems bro-

paskelbimo 
tautai ir

Įspūdingai atžymėta Vasario 16-ta
New Britam, Conn.

Sekmadienį, vasario 18 d., 
New britainiečiai įspūdingai 
atžymėjo tautos nepriklauso
mybės paskelbimo šventę 11 
vai. rytą šv. Andriejaus baž
nyčioje, kurią pripildė pilnu
tėlę. Lietuvių legijono 4-tas 
Stanley Riz postas su savo 
ir Amerikos bei Lietuvos vė
liavomis atėjo į bažnyčią ir 
netoli Dievo stalo sustojo. 
Rėmėjos atlydėjo šešias Auk
sinių Žvaigždžių motinas, ku
rių krūtines puošė auksinė 
spalva bei balta gėla, įeinant 
į bažnyčią šv. Cecilijos cho
ras, vadovaujamas prof. V. pagalbos.

Iškil- 
P. Bu

pasakė

Marijošaus sugiedojo Ameri
kos himną.

Šv. mišias atnašavo klebo
nas kun. V. Karkauskas, asi
stuojant kunigams: J. Matu
čiui ir B. Benesevičiui. 
mių vedėju buvo kun. 
lova, MIC.

Jautrų pamoksią
kun. P. Bulovą, MIC. Pamoks
lininkas apibūdino Lietuvos 
dabartines kančias priminda
mas, kad komunizmas yra 
piktos dvasios įrankis kovai 
prieš Dievą. Sakė, kad piktoji 
dvasia besireiškianti per ko
munizmą pralaimės, jai nuo- 
nės prašys Dievo toje kovoje 

Jaudinantis buvo

J. Petraus- 
kad kovai

polio vyresnysis ir Kolegijos 
Rektorius, kun.
kas. Jis pabrėžė, 
dėl laisvės ir valstybės atsta
tymo reikės ne tik lėšų, bet 
ir tam tinkamai paruoštų 
žmonių, tai yra. moksliškai 
paruošto ir patriotiškai išauk
lėto jaunimo, o to tikslo kaip 
tik ir siekianti Tėvų Marijo
nų vedamoji Marianapolio 
mokykla. Šventės proga kvie
tė jaunimą į tą mokyklą.

Trečiąją programos dalį at
liko parapijos choras sudai
nuodamas: Oi laksto vanagė
lis, Kur tas šaltinėlis, Vai liu
li, liuli ir Kaip gi nemylėti 
man kampelio šito. Chorą ve
dė parapijos vargonininkas p. 
J. Žemaitis, o abi vokalines 
programas pianu palydėjo 
p-lė Olga Keršytė.

Po šios programos dalies, 
klebonas kun. A. Petraitis 
pranešė, kad vienas parapijie
tis nenorėjo savo vardo skelb
ti, šventės proga iš savo kuk
lių santaupų paskyręs du 
tūkstančiu dolerių lietuviš
koms įstaigoms: tūkstantį se
selėms kazimierietėms ir 
tūkstantį Tėvams Marijo
nams. Buvo padaryta rinklia
va ir surinkta apie du šimtu 
BALFo reikalams. Po to kal
bėjo iš tremties atvykęs p. 
Leonas Leknickas, atsitiktinai 
iš Hartfordo atvykęs kompo
zitoriaus Stasio Šimkaus sū
nus Nėris Šimkus, kuris savo 
svariu žodžiu ir laisva laiky
sena daug kam priminė savo »

garsųjį tėvą. Po jo kalbėjo 
rašytojas J. Aistis. Paskuti
nysis kalbėjo žinomas Wor- 
cester veikėjas, adv. A. Mile
ris. Pirmiausiai jis paskaitė 
savo paties suredaguotą rezo
liuciją JAV valdžios pareigū
nams,
žygių, kad Lietuvoje 
paminamos žmogaus 
Tą rezoliuciją iškilmių 
viai priėmė griausmingu plo
jimu. Jis dar pasakė jaudi
nančią kalbą, kuri nevienam 
ašaras ištraukė.

- J 
įspūdis kai palinko visos vė
liavos per pakylėjimą. Atrodė 
lyg kad visa tauta palinko 
prie savo Išganytojo pasislė
pusio šv. Ostijoj. Šv. Cecilijos 
ėhoras gražiai giedojo Marija, 
Marija. Tuo momentu visų 
mintys nukrypo prie Marijos. 
Po mišių choras ir visi daly
viai sugiedojo Lietuva Tėvy
nė mūsų. Altorių puošė sude
rinta lempučių šviesa vaizduo
janti Lietuvos vėliavą.

Po pietų 2-rą vaL lietuvių 
salėj įvyko graži programa, 
susidedanti iš dainų kalbų ir 
vaidinimo. Programą pravedė 
P. Poškus, dainų dalį išpildė 
šv. Cecilijos choras, vadovau
jamas prof. V. Marijošaus. 
Kalbas pasakė prof. Bendo- 
rius iš Brooklyn, N. Y., kun. 
B. Benesevičius, kun. P. Bu
lovas, MIC. ir adv. 
liūs, kuris atstovavo 
mayorą.
posto komandierius 
neckis. Vaizdelį Lietuvos par
tizanai, suvaidino vietinių 
tremtinių grupė.

Prof. V. Marijošus perskai
tė paruoštą rezoliuciją, kuri 
buvo skaitlingos publikos pri
imta ir bus pasiųsta 
žingtoną

Lietuvos reikalams 
buvo surinkta $459.00.

RETOS IŠKILMES
Nashua, N . H.

T. Kubi- 
miesto 

Kalbėjo L L. 4-tc 
P. Cer-

Vasario ji T. Ma
rijonų Seminarijoje 

Hlnsdale, BL.
Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimo 33-ją sukaktį T. 
Marijonai paminėjo įspūdin
gai. Minėjimas buvo suruoš
tas tą pačią Vasario 16 dieną. 
Ta proga seminarijos rekto
rius kun. J. Vaškas, MIC. ce- 
lebravo šv. Mišias ir pasakė 
gilų patriotinį pamokslą. Va
kare minėjimas pradėtas mal
da. Kun. V. Bagdonavičius, 
MIC. tarė atidarymo žodį ir 
pakvietė kun. M. Urbonavi
čių, MIC. skaityti paskaitą. 
Gerta. prelegentas savo prisi
minimuose iškėlė mažai kam 
žinomų faktų iš Neprikl. Lie
tuvos laikotarpio. Brolis J. 
Petraitis padeklamavo, o bro
lis A. Kleiva paskaitė vieno 
mūsų rašytojo meistrišką no
velę. Minėjimas baigtas Tau
tos himno garsais. B.V.

reikalaujančią daryti 
nebūtų 
teisės.
daly-

į Va-

aukų
B.M.

SUTAUPYSI $25 ta šį G-1 PKly

SPE CJ AL5

Šįmet šv. Kazimiero parapi
ja Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventę atžymėjo 
iškilmingai. Vasario mėn. 18 
d. buvo laikomos iškilmingos 
šv. Mišios 10 vai., kurių me
tu giedojo parapijos mišrus 
choras, vedamas muz. J. Ta
mulionio. Mišias laikė kun. J. 
Bucevičius, šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas, pamokslą 
pasakė kun. A. Vainauskas.

4 vai. po piet miesto salėje 
įvyko iškilmingas aktas ir me
ninė dalis. Įžanginę kalbą pa
sakė kleb. kun. J. Bucevičius. 
Turiningą paskaitą skaitė inž.
K. Daugėla, iš Manchesterio, 
N. H. Kiti kalbėtojai buvo: 
Nashua miesto teisėjas B. De
gėsis, p. S. Atkočaitis ir adv.
L. Velička. Po kalbų adv. L. 
Veliška perskaitė rezoliucijas, 
kurios buvo priimtos. Buvo 
vykdoma rinkliava, kurios 
metu žmonės duosniai aukojo.

Meninė dalis pradėta šv. 
Kazimiero seselių kruopščiai 
paruoštu vaizdeliu — "Tėvy
nė kelsis”. Vaizdelio išpildyme 
dalyvavo apie 30 vaikų ir 12 
mergaičių Viri vaikai buvo

gerai paruošti. Kiekvienas iš 
jų puikiai atliko savo užduotį. 
Vaizdelis ne vienam žiūrovui 
išspaudė ašarą. Teko išgirsti 
iš žmonių, kad jie labai 
džiaugtųsi matydami vaiku
čius scenoje. Solo gražiai pa
dainavo solistė Mrs. Skirkevi- 
čienė ir solistas J. Tamulionis. 
Didelio pasisekimo turėjo 
tautiškų šokių grupė, vado
vaujama ponios J. Pusvaškie- 
nės. Publika buvo sužavėta ir 
savo plojimu privertė kartoti. 
Buvo pašokti trys šokiai. Po
nia J. Pusvaškiene pasirodė 
su gražia deklamacija. Minė
jimo pabaigoj vyrų ir mišrus 
chorai, vadovaujami muz. J. 
Tamulionio padainavo keletą 
gražių dainų. Meninės dalies 
pranešėja buvo Mrs. Bušienė. 
Nashua lietuviai norėtų daž
niau matyti tokių parengimų. 
Aukų surinkta $207. Atskai
čius išlaidas, aukos taip pas
kirstytos: ALT — $57.00,
BALFui — $57.00 ir Katalikų 
misijai $35.00. Minėjime da
lyvavo apie 400 žmonių. Ne
žiūrint prasto oro, minėjimą 
reikia laikyti pasisekusiu.

Dalyvis.

Pnminijnme Lietuvos 
NepsU švente 

Gardner, Mass.
Š. m. vasario 3 d. vietos lie

tuvių organizacijų ir nauja
kurių iniciatyva buvo paminė
ta 33-ji Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo sukaktis. 
Minėjimą atidarė ir progra
mai vadovavo naujakuris stu
dentas P. Mulevičius. Kalbas 
pasakė A. Gražulis ir d-ras 
Cirtautas. Meninę programą 
išpildė Worcesterio Lietuvių 
Tremtinių Meno mėgėjų rate
lis, vad. J. Naikelio. Progra
moje buvo montažas “Prie 
Malūno”, lietuviškos dainos ir 
lietuviški šokiai, kuriuos pa
šoko L. Savickaitės vadovau
jama tautiškų šokių grupė. 
Mišrus vyrų ir moterų choras, 
vadovaujamas Snarskio pa
dainavo keletą lietuviškų dai
nų. Publikos buvo virš 200 
žmonių. Btrųo svečių iš Wor- 
cesterio ir artimesnių apylin
kių. Svečiams iš Woreesterio 
buvo surengta vakarienė.

Minėjimo komitetą sudarė 
vietos lietuviškų organizacijų 
ir naujakurių atstovai. Vietos 
laikraštis anglų kalba įsidėjo 
žinutes apie Lietuvą ir jos 
nepriklausomybę. Pelnas, ku
rio buvo gauta $40.00, paskir
stytas lietuviškoms organiza
cijoms: $30. ALTui ir $10. 
BALFui.

Rengimo komitetas nuošir
džiai dėkoja visiems lietu
viams, rėmusiems ir bendra
darbiavusiems Vasario 16-tos 
minėjime, 
priklauso: 
Bekeriams, 
Batkutei ir

Tai pirkinys! Čia yra pilnai automatiškas 
G-E elektrikinis pečius su laiko ir temperatū
ros kontraliumi ir sumažinta kaina $25. mi
nint mūsų metinę sukaktį. Tai yra puikus pe
čius, “high-speed" boileris, greitai šildo pa
viršių, taupus virimui, daug vietos pasidėti, 
dviejų rūšių, vienas yra automatiškai kontro
liuojamas. Modelis C31G.

Išsimokėjimui $249^
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SUTAUPYSI $25 už ą KELVMATORlę
Štai, perkant šį 8.6 pėdų Kelvinatorių yra 

duodama specialė nuolaida (modelis RE), su
taupant $25, lyginantis su 1951 m. modeliu. 
Ir pažiūrėkite ką jūs gausite — maistui už
šaldyti vietą ir dėlei 35 sv. maisto ir ledų; 
12-qt. ištraukiamą stalčių daržovėms sudėti: 
mėsai susidėti vietą; ekstra aukštą vietą dė
lei aukštų butelių; greitai ledus galima išimti. 

_ Tikras bargenas, duodamas išsimokėjimui.

Išsimokejimui $229

Vasario 16-tosios minėjimas
Bridgeport, Conn.

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas vasario 
17, praėjo gana gražiai. Nors 
vakaras buvo labai lietingas, 
bet patriotai lietuviai susirin
ko gausiai.

Minėjimas buvo pradėtas 
Amerikos ir Lietuvos himnais, 
ir pagerbimu žuvusiųjų už 
tėvynės laisvę. EI. Jkniūnienė 
perskaitė “Maldą už Tėvynės 
Laisvę”, o choras sugiedojo 
“Marija, Marija”.

Kalbėjo kleb. kun. J. V. 
Kazlauskas-, J. Karys, H. Bla- 
zas ir J. Tysliava. Šok) pagie
dojo O. Janušas ir O. Radvi
laitė. Eilėraščius pasakė Bi- 
ruta Lambergaitė ir Aušrelė 
Domeikiūtė.

Pertraukos metu renkamos 
aukos Lietuvos išlaisvinimo 
reikalams. Aukavo: po £10— 
p. Juškevičius, po $5 — kun. 
J. V. Kazlauskas, A. Radvi
las, p.p. Rastai, p.p. Janiūnai, 
p.p. Briokai, p. Viskulas, p. 
Mbckaitis, P. Kukleris. Laz- 
dauskas, Valinčienė. 3. Ski
lias, Motiejūnas: po SI.50 — 
p. Raila: po $1— 3. Mocke
vičienė. S. Staniulienė. M. Jo-

cienė, Rusaitė, H. Blazas, 
Kriuonas, Stačkus, A. Stru- 
tinskienė, A. Jablonskienė, O. 
Janiulienė, A. Anusauskas, M. 
Frankonis, A. Verba, O. Gus- 

A.
L 

M.
J.

taitienė, Jankus, Mažuolis, 
Stanišauskas, A. Sapiega, 
Strutinskas, V. Jablonskis, 
Lukoševičius, J. Karienė,
Butkus, O. Ramanauskienė, 
O. Einorienė, Usovage, M. 
Lukoševičienė, E. Stanislaus- 
kienė, M. Juodaitienė, J. Ta- 
mušaitis, O. Armonienė, V. 
Kaminskienė, A. Mitkevičius, 
J. Šimkūnas, Baurienė, Kon- 
dratai, Gudimauskas, Petry- 
la, Gleun, K. Rudis, Sapiegie- 
nė, A. Valinčius, C. Jakutis, 
O. Baranauskienė, P. Janu
šas, G. Minalga, kiti po ma
žiau. Surinkta aukų £116.10.

Vakarui vadovavo p. Ag. 
Sapiega. Aukas rinko E. Ja- 
niunienė, J. Karys, Tamošai
tis ir Lambergienė, valgius 
paaukavo ir pasidarbavo O. 
Mačiukaitienė, C. Višniauskie- 
nė ir A. Tuskienė. Gėrimus — 
Valiulis, Mikuckis ir Stanis- 
lauskas.

Visiems pasidarbavusiems 
rengimo ir radijo komisijoms.

Ypatinga padėka 
V. Nakutienei. J. 
E. Sargutienei, A. 
D. Bielskytei.

parapijos chorui, solistėms ir 
aukavusiems • Bridg e p o r t o 
ALT skyrius reiškia širdingą 
padėką. Aukos, apmokėjus iš
laidas, bus pasiųstos ALT 
centran Lietuvos laisvinimo 
reikalams.

Mirė Kaz. Ktebaus- 
kas 

Athol, Mass.
Vasario 14 d. mirė Kaz.

*

Klebauskas, 62 m. gyv. 575 
Cottage St., Athol, Mass. Sir
go 6 savaites. Paliko žmoną 
Elzę, sūnų, 4 dukteris, 11 
anūkų ir daug kitų giminių.

Velionis buvo kilęs iš Kau
no. Išgyveno Athol, Mass. 42 
metus. Priklausė prie šv. Pran
ciškaus. Aušros Vartų drau
gijų. Buvo Šv. Pranciškaus 
parap. bažnyčios geras narys. 
Palaidotas su iškilmingomis 
šv. Mišiomis. kurias atnašavo 
kun. Juraitis. asistuojant 
kun. Warbuton ir Mažuknai, 
Gethsemane kapinėse.

Jei visi krikščionys iš vardo 
taptų tikrais krikščionimis, 
socialinis Mausimas išnyktų.

R. Latu.
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Žiburys ant Lietuvos tako
S. SUŽ.

Šv. Kazimieras yra pirmas ir vienui vienas ligi šiolei D i e- 
vo įžiebtas švyturys ant lietuviško tako, ant kelio pa
čiame krikščioniškos Europos nuošalume. Jo šventės Mišiose 
skaitoma šv. Luko evangelija apie uždegtus žiburius ir valdovo 
lūkuriuojančius tarnus. Kazimieras buvo pakviestas budėti sa
vo tautos namuose ir šviesti jos keliuose.

Prieš tą penketą amžių, kurie dalo mus nuo šv. Kazimiero. 
Lietuva gyveno pačius pirmuosius krikščionybės laikus. 
Vytautas tik neseniai Lietuvą buvo surišęs su Bažnyčia, pas
kubomis ir nebaigtinai.

Iš viršaus apkrikščioninta Lietuva buvo tada prikopusi 
savo politinio išsiskleidimo viršūnę. Karaliaus Kazimiero, jo 
tėvo, laikais (1440—1492) aptykę buvo ir dažnesni karai. Vi
su svaiginančiu Lietuvos plotu sklendė laikinės taikos palaima, 
bet tik laikinai, rodos, tik tam, kad pirmojo mūsų Šventojo 
lopšys pasisuptų pačioje Lietuvos iškilimo viršūnėje. Netrukus 
ji ėmė ritėti iš erdvių plotų į ankštus Nemuno krantus.

Tame praeito mūsų gyvenimo lūžyje — posūky iš svai
gios aukštumos į tykojantį pažeminimą — prasilenkia du įžy
mieji mūsų tautos vyrai. Didžio mūsų politiko, Vytauto, lai
kai atitolsta ir pirmojo mūsų šventojo, Kazimiero, priar
tėja. Politinės lietuvių jėgos kūrėjas sulaukia dvasios ugdytojo, 
palieka jam paruoštą kelią ir įbertą Dievo žodį.

Vytautas yra padėjęs pirmam mūsų šventajam supinti ir 
lietuvišką lopšį. Jau gerokai senstelėjusiam savo pus
broliui Jogailai, bendravaldžiui ir bevaikiui, įperša Sofiją Alšė- 
naitę — ketvirtąją žmoną. Ji buvo šv. Kazimiero senelė, kara
liaus Kazimiero motina. Tad iš savo senelių — Jogailos ir So
fijos — ir savo tėvo šalies Kazimieras buvo grynas lietuvis. 
Viena jo motina buvo austrė Elzbieta. Lenkiškojo kraujo jame 
nesruveno, nors Lenkuose jisai gimė (1458: X. 3), tenai užau
go, subrendo ir tik paskutinius savo jaunystės metus išgyveno 
Lietuvoje. Grįžtamas kelias į senolių kraštą, ir dar šventojo 
kelias, nebuvo karalaičiui be sunkumų. Jį pančiojo karališkas 
rūbas ir gaudė svetimi sostai, bet jis atvyko į Lietuvą už jokio 
sosto neužkliuvęs, kad jį turėtų tik savo tautos širdyje.

(Iš knygos “Šv. Kazimieras)

KA VEIKIA LOS ANGELES LIETUVIAI

BALTIMORĖS ŽINIOS

ASMENS TEISIŲ GYNĖJAS
T. Dr. Klemensas Žalalis, OF.M.

Leonas XIII, išaiškinęs, kad kiekvienas turi teisę į priva
čią nuosavybę, toliau enciklikoje “Rerum Novarum“ kalba apie 
asmeninę laisvę.

Kiekvienas žmogus yra laisvas išsirinkti savo pašaukimą 
ar amatą, likti nevedęs ar kurti šeimą, kuri yra pirmesnė už 
valstybę. Šeima su,savo įgimtomis teisėmis ir pareigomis yra 
nepriklausoma nuo valdžios įstatymų. Pati jau prigimtis ver
čia tėvą išlaikyti tuos, kuriems jis yra davęs gyvybę. Jei šei
mos tėvas dirbdamas negali susitaupyti ar įsigyti nuosavybę, 
tai tą pareigą jam sunku atlikti. Dėlto valstybė privalo padė
ti ir apsaugoti šeimos teises ir jos nuosavybę, bet ji neturi tei
sės tvarkyti pačios šeimos gyvenimo. Tegali įsikišti tiktai į 
šeimos narių nesantaiką dėl turtų pasidalinimo.

Enciklikojt popiežius Leonas XIII griežtai pasisako prieš 
socialistų tvirtinimą, kad vaikai turėtų gauti išlaikymą iš val
džios, ne iš tėvų. Leonas XIII tokį elgesį vadina prieštaravimu 
prigimties įstatymams. Jis plačiau to nenagrinėja, nes dar ne
buvo suėję treji metai nuo enciklikos “Libertas" (1888, birže
lio 20 d.), kurioje Leonas XIII išaiškino teisingą laisvės su
pratimą. Šioje enciklikoje popiežius skelbia sąžinės laisvę, t. y., 
kad niekas negali būti varžomas atlikti savo religines prakti
kos, reikalauja taip pat laisvės mokykloms, spaudai ir žodžiui, 
jei tas neperžengia tiesos ir dorovės principų, žodžiu, popie
žius reikalauja tikrosios laisvės, siekti tiesos bei gėrio ir pa
smerkia tas laisvės teorijas, kurios leidžia viską daryti. Tokia 
laisvė pamina po kojų tai, kas šventa, garbinga, kilnu, o atve
ria kelią įvairiems nusižengimams ir aistroms.

Taigi, laisvė kiekvienam žmogui turėti nuosavybę, sąžines 
laisvė ir laisvė sukurti šeimą ir ją išlaikyti. Atimti vaikus iš 
šeimos yra nusikaltimas, kurio pasėkos esti pasibaisėtinos. At
imti nuosavybę ir visus žmones sulyginti, reiškia yra tas pats, 
kas dauginti žmonijos vargą, o ne kelti jos gerbūvį.

Dailininko P. Puzino nauji 
laimėjimai

■ Povilas Puzinas, “Lietuvių 
Dienų’’ meno dalies redakto
rius vėl nuskambėjo per ame
rikiečių spaudą. Per sausio ir 
vasario mėnesius Los Angeles 
miesto vadovybės iniciatyva 
yra suruošta piešinių ir skulp
tūros laimėjimų premijos pa
roda, kurioje yra ir P. Puzino 
kūrinys “Tremtinė“. Los An
geles dienraščių meno kriti
kai apie šį piešinį labai gra
žiai atsiliepė.

Žymiųjų kūrinių paroda 
vyksta miesto Rotušėje, 321 
kambaryje ir tęsis iki kovo 3 
d. P. Puzinas dažnai yra kvie
čiamas įvairių meno klubų pa
demonstruoti tapybos techni
ką. Vasario 8 d. jis demons
travo savo techniką Moterų 
Tapytojų dr-jai Ebell teatro 
patalpose. Jos rašydamos 
spaudoje apie Puziną taip at
siliepė — “Puzinas, who came 
to this country from Lithua- 
nia three years ago bringing 
many art honors from 
Europe, has shown a concep- 
tion of beauty in painting 
that has won American ap- 
proval” (Daily News — Jan. 
29).
Pradėta statyti šv. Kazimiero 

bažnyčia
■ Los Angeles šv. Kazimiero 

parapijos naujos bažnyčios 
statyba pradėta vasario mėn. 
11 d. Žemės prakasimo cere
monijomis, specialiomis pa
maldomis ir bankietu. Žemę 
simboliškai prakasė Lietuvos 
Garbės Konsulas Dr. J. J. 
Bielskis, dalyvaujant miesto 
ir vyskupijos atstovams bei 
daugybei lietuvių. Bankieto 
metu naujos bažnyčios fondan

-sukelta apie tris tūkstančiai 
dolerių. Statyba jau vyksta 
pilnu tempu. Kontraktciius 
pažadėjo pastatydinti per 200 
dienų.

“Lietuvių Dienos” pradeda 
antruosius metus

■ Su šių metų pirmuoju nu
meriu “Lietuvių Dienos” pra
dėjo antruosius savo egzisten
cijos metus. L. D. yra užsi- 
brėžusios pavaizduoti ilius

tracijomis viso pasaulio lietu
vių veikimą, ypač užfiksuoti 
svarbesniuosius įvykius.. Tik 
pažvelkime į sausio mėn. nu
merį. Viršelį puošia New 
Yorko dangoraižių šešėliuose 
stovį trys lietuvių vadai: L. 
Šimutis, konsulas Budrys, V. 
Sidzikauskas. toliau tekste 
telpa didelės nuotraukos iš 
BALF suvažiavimo, Pranciš
konų vienuolyno vaizdas, Ken- 
nebunk, Maine, lietuviai pro
fesoriai Fordhamo universi
tete, Dr. E. Witkus, Dr. K. 
Račkauskas, A. J. Vaitiekai- 
tis (White), iš Dr. K. Gri
niaus paminėjimo Chicagoje, 
Liet, tremtinių Bendruomenė 
Chicagoje “Sandaros" redak
cija, Ciurlionies choras, Cleve- 
lande, P. Vaškio skulptūros 
nuotraukos, taip pat Venezue- 
los, Argentinos, Anglijos lie
tuvių veikimo vaizdai ir kiti.

Anglų kalba telpa šie straips
niai: “Will Communism
Win”? (Prof. J. J. Am
brose), “Lithuanians back 
USA Policies”, “The Lithua
nian Language”, “It is the 
Custom on Nanumea“ (V. 
Brazevičiaus įspūdžiai iš ke
lionės aplink pasaulį) ir kiti 
trumpi straipsniai.

“Lietuvių Dienų“ vienas nu
meris susipažinimui prisiun
čiamas nemokamai, parašius 
atvirutę administracijai: — 
9204 S. Broadway. Los Ange
les 3, Calif. Metinė prenume
rata trys doleriai visame 
pasaulyje.

Minėjo Vasario 16
■ Los Angeles lietuviai šiais 

metais Vasario 16 sukaktį mi
nėjo vasario 17 d., šeštadienį 
Patriotic Hali, iškilmingu ak
tu ir programa ir vasario 18 
d. pamaldomis šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje. Minėji
mo meninę dalį išpildė solis
tas V. Baltrušaitis, Helen 
Bartush - Swaggart. Lietuvių 
Dainininkų klubo choras, ve
damas Ąžuolaičio, ir Tautiškų 
šokių grupė, vedama L. Zai- 
kienės. Pagrindinę kalbą pa
sakė prof. Mykolas Biržiška, 
Nepriklausomybės akto pasi
rašytojas.

Gražiai paminėta Vasario 16
Baltimorės Lietuvių Draugi

jų Taryba surengė Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
šventės 33-jų metų sukakties 
minėjimą.

Vasario 16 d. ta proga Lie
tuvių svetainės didžiojoje sa
lėje įvyko tradicinis bankie- 
tas. Jo tiesioginis tikslas — 
užmegsti^platesnius ryšius su 
įtakinga amerikiečių visuome
ne ir įsigyti daugiau draugų 
Lietuvos laisvinimo darbe. 
Bankiete dalyvavo 2 senato
riai, 4 kongreso atstovai, 
miesto mayoras ir daug kitų 
aukotų pareigūnų, jos laisvi
nimo bylą kiekviena proga 
paremti.

Bankiete dalyvavo Lietuvos 
Pasiuntinybės Washingtone 
Patarėjas p. J. Rajeckas, kun. 
d-ras Mendelis, adv. N. Ras
tenis, adv. F. Laukaitis. A. 
Drar ,inis ir kiti. Buvo priim
tos svarbios rezoliucijos Lie
tuvos laisvinimo reikalu.

Bankieto dalyviams buvo 
išdalyta lietuvių ir anglų kal
bomis gražiai išleistas specia
lus Vasario 16-sios biuletenis, 
kuriame įdėtos gubernato
riaus ir miesto mayoro pro
klamacijos.

LAIKAS ORGANIZUOTI AMERIKOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENE

Šiaip ar taip, bet negalime 
ilgiau belaukti ir turime imtis 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menės organizavimo. Prašytu
me Am. Liet. Tarybą ilgiau 
nebeatidėlioti. Jeigu nieko ki
to negalima padaryti, tai ma
žių mažiausiai lauksime iš A- 
merikos Lietuvių Tarybos tei
giamo viešo tuo klausimu pa
sisakymo ir kvietimo tokią 
bendruomenę organizuoti. Jei
gu tai nebus padaryta, nebus 
kito kelio, kaip organizuoti 
bendruomenę iš apačios. Bai
kime vadavęsi argumentu, 
kad, girdi, tas klausimas šia
me krašte nepribrendęs. Bū
kime realistai ir žinokime, 
kad vistiek daug ir senų atei
vių ir net iš tremties atvyku
siųjų ne iš ka-to prie ben
druomenės prisidės. Organi
zuokime ją Laisvanoriško as
meninio įsijungimo būdu ir 
nemanykime, kad kiekvienoje 
vietoje turėsime daugumą lie
tuvių kilmės žmonių jos na
riais. Yra keliasdešimt metų

Bankietui vadovavo senas 
lietuvių veikėjas. Draugijų 
Tarybos pirmininkas, Anta
nas Miceika.

Sekmadienį, vasario 18 d., 
įvyko 2-ji Lietuvos Nepri
klausomybės šventės minėji
mo dalis. Šv. Alfonso bažny
čioje. 11 vai. įvyko iškilmin
gos pamaldos už Lietuvą. 
Įspūdingą pamokslą pasakė 
kun. P. Patlaba. Pamaldose 
dalyvavo Amerikos Lietuvių 
legionierių Postas., Moterų 
skyrius, Amerikos lietuvių ka
rių motinos ir šv. Alfonso 
skautės. Lietuvių tautinė vė
liava buvo perrišta juodu kas
pinu. Organizacijas su vėlia
vomis prie bažnyčios durų 
pasitiko parapijos klebonas.

Per liet, radijo valandėlę 
buvo transliuotas patriotinis 
montažas “Į laisvę”, kurį su
darė Birutė Caplikaitė ir 
Kęstutis Požemėnas.

6:30 vai. Lietuvių svetainės 
didžiojoje salėje įvyko minė
jimas. Minėjimą pagerbė savo 
atsilankymu Patarėjas p. Ra
jeckas. Minėjimui vadovavo 
Cezaris Surdokas. Paskaitą 
skaitė šeštadienio lietuviško
sios mokyklos mokytojas Ka
zys Dūlys. Kalbas pasakė p. 

šiame krašte gyvenančių lie
tuvių, kurie net angliškai ne
pramoko, nėra net gavę šio 
krašto pilietybės, o visdėlto 
prie lieutviško daro© nesideda 
ir nesidės. Yra tokių, kurie 
daugiau dedasi į ūkines, pa- 
šalpines draugijas. Daugumas 
iš seno veiklių garbingų #mūsų 
tautiečių turi daug gerų norų, 
bet jau yra slegiami amžiaus 
naštos. Jie mielai parems mū
sų bendruomenines pastangas, 
bet visiškai natūralu, jei or
ganizacinio darbo naštą pir
moj eilėj pakels turį bendruo
meninio darbo praktikos iš 
tremties atvykę darbuotojai 
Kuo daugiau naujai organi
zuotoji bendruomenė parodys 
pozityvios veiklos, tuo dau
giau ji pritrauks tautiečių. 
Vieni aktyviai įsijungs na
riais, kiti gal tik parems dar
bą. Kiekvienu atveju tolimes
nis laukimas yra ne tik be
prasmiškas. bet ir kenksmin
gas. y K. Mockus.

Rajeckas, adv. N. Rastenis, 
Washingtono Tremt. Draugi
jos pirmininkas Rūtelionis, šv. 
Alfonso parapijos klebono 
vardu kun. Patlaba, pulk. K. . 
Požemėnas ir Tremt. Draugi
jos pirm. Brazauskas. Laisvės 
Fondui surinkta 404 dol.

Meninę dalį išpildė solistė 
Juzė Augaitytė. padainuoda
ma keliolika patriotinių dai
nų. Jai akomponavo pianistė 
Galina Leonienė. Iš okupuotos 
Lietuvos vaizdus išpildė akto
rius Juozas Palubinskas. Pro
grama buvo giliai patriotinė.

Trečiadienį, vasario 21 d., 
dad Vasario 16-ją paminėjo 
šv. Alfonso parapijinė mo
kykla. Daug mokyklos mer
gaičių tą dieną atėjo tautiš
kuose drabužiuose. Visi moki
niai dėvėjo trispalvės juostelę.

Ir kitataučiai mus supranta
Baltimorės dienraštis “The 

Catholic Review” vasario 16 
d. numeryje įsidėjo straipsnį 
apie Lietuvos nepriklausomy
bės 33-jų metų sukaktį, pažy
mėdamas, kad šteito guberna
torius Theodore McKeldin ir 
miesto mayoras Thomas 
D'Alesanro paskelbė vasario 
16 d. “Lietuvos Respublikos 
Diena".

Be to. laikraštis praneša, 
kad USA pripažino Lietuvos 
valstybę 1922 m. liepos 27 d. 
de jure, o sovietų buvo oku
puota 1940 m. birželio 15 d. 
Dabar Lietuvą Amerikoje at
stovauja ministeris Povilas 
Žadeikis, kuriam pripažįsta
mos visos diplomato teisės.

Gražus darbas
Sekmadienį, vasario 18 d., 

šv. Alfonso parapijos klebo
nas kun. D-as Mendelis supa
žindino parapijiečius su BAL- 
Fo pirmininko kan. Končiaus 
laišku, kuriuo prašoma Vely
kų proga sušelpti lietuvius, 
pasilikusius Europoj.

Vokietijoje, Austrijoje ir 
Italijoje yra pasilikę apie 6 
tūkstančiai lietuvių. Dauguma 
iš jų seneliai, ligoniai ir naš
lės su nedarbingais vaikais. 
Tų nelaimingųjų gyvenimas 
ten yra sunkus. Jie įjungti į 
tos valstybės ūkį, kurioje gy
vena. BALFo pirmininkas 
prašo pagalbos.

Klebono iniciatyva buvo da- 
• romą bažnyčioje rinkliavos. 

Parapijiečiai, daugiausiai lie
tuviai. sudėjo 234 dol. Be to.

Leonas XIII užbaigia “Rerum Novarum" įžanginę dalį aiš
kiai pasakydamas: “socializmo noras suvienyti visus turtus 
yra atmestinas, nes kenkia tiems patiems .kuriems norima pa
dėti, pažeidžia kiekvieno įgimtas teises, pakeičia valstybės pa
reigas ir bendrąją taiką sudrumsčia. Todėl, privačios nuosa
vybės teisė tebūnie kaip nepamainomas pagrindas, jei norima 
pagerinti darbininkų klasės gyvenimą“.

dukteris — Oną ir Uršulę. 
Palaidota vasario 15 d.

Vasario 12 d. mirė Melvina 
Bendorienė po ilgos ligos ir 
sunkios smagenų operacijos. 
Liko sūnus Jurgis ir duktė 
Katarina. Palaidota vasario 
16 d.

Vasario 14 d. mirė Uršulė 
Radzevičienė. Gana ilgai sir
go ir gulėjo ligoninėje. Liko 
sūnūs, Pranas ir Juozas, ir 
dukters — Elena ir Mae, ir 
jos brolis Nikodemas Lazaus
kas. Palaidota vasario 17 d.

Vasario 16 d. mirė Rozali
ja Luizienė. Palaidota vasario 
20 d.

Visiems mirusiems liadotu- 
vių pamaldos buvo atlaikytos 
ir paskutinis patarnavimas 
suteiktas šv. Alfonso bažny
čioje. Visi palaidoti Holy Re- 
deemer kapuose. į kur buvo 
palydėti savo artimųjų ir ne
mažo būrelio pažįstamų lietu
vių.

Tyli sukaktis
Šv. Alfonso seserų kazimie- 

riečių Motina Maculata vasa
rio 24 d. šventė 71-jį savo 
gimtadienį. Sekmadienį kleb. 
kun. d-ras Mendelis, per mo
kinių pamaldas sakydamas 
pamokslą, solenizantę viešai 
pasveikino ir jai padėkojo už 
nenuilstamą darbą Bažnyčiai 
ir lietuvybei ir palinkėjo svei
katos.

šv. Alfonso parapijinės mo
kyklos mokiniai taip pat pa
rodė labai didelį gailestingu
mą ir suaukojo 33 dol. Kleb. 
d-ras Mendelis irgi prisidėjo 
auka — 33 dol. Viso gauta • 
aukų 300 dol. Tą pačią dieną 
aukos perduotos BALFo Bal
timorės skyriui, kad persiųstų 
centrui Velykų proga nelai
mingiesiems tautiečiams, su
šelpti.

čia pat didelė šventė
Lietuvos Globėjo šv. Kazi

miero dieną, kovo 4 d., šv. 
Alfonso parapijos kleb. kun. 
d-ro Mendelio rūpesčiu nau
jakuriai rengia padėkos pa
maldas Jo Ekscelencijai Bal
timorės Arkivyskupui už tą 
pagelbą, kurią jis suteikė 
tremtiniams per NCWC orga
nizaciją, emigruojant į Ame
riką. Iškilmingos šv. Mišios 
bus laikomos 11 vai. Lietuviš
kai pamokslą pasakys kun. 
Petras Patlaba. Kadangi ar
kivyskupas šioje parapijoje 
lankysis pirmą kartą, tai visi 
parapijiečiai lietuviai, ypač 
tremtiniai, prašomi skait
lingai dalyvauti pamaldose ir 
kituose parengimuose.

Tremtiniai Jo Ekscelencijai 
arkivyskupui padėką pareikš 
per savo atstovus. Be to, at
minimui numato paaukoti lie
tuvišką stilizuotą medinį kry
žių. kurį jau drožia p. Bura- 
čas.

Tą pačią dieną, po Kryžiaus 
Kelių ir Rožančiaus pamaldų, 
rengiama parapijos salėje pir
mojo Lietuvos karaliaus Min
daugo krikšto 700 metų su
kaktuvių minėjimas. Minėji
mas rengiamas vietos ateiti
ninkų. Visi tautiečiai kviečia
mi minėjime skaitlingai daly
vauti.

Senoji karta sparčiai žengia 
į amžinybę

Pereitą savaitę mirties dal
gis patraukė per nedidelę mū
sų koloniją. Iš senosios lietu
vių kartos, išsiskyrė su šiuo 
pasauliu šie asmenys:

Vasario 12 d. mirė Ona Zo- 
lynienė, sulaukusi 107 m. am
žiaus. Tai bene seniausia bal- 
timorietė lietuvė, kuri gerai 
atsiminė buvusius baudžiavos 
laikus. Paliko dvi suaugusias

Res. SO 8-5961 SO 8-4618
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dinčioms šeimoms. siekia. Tūkstančiai lietuvių

Šį liūdesį padidina skaus- gal pirmą kartą išgirs savo

• Kun. Pr. Juro lėšomis šio
mis dienomis Lietuvių Šv. Ka
zimiero Kolegijos Romoje 
koplyčioje buvo pastatytas 
naujas gražus marmuro alto
rius.
• R. Kontrimas, Lietuvos 

geografijos mokytojo A. Ben- 
doriaus patariamas, nubraižė 
didžiulį spalvuotą Lietuvos 
žemėlapį, kuris naudojamas 
mokykloje ar šiaip per pa
skaitas.
• Juozas Švaistas, rašyto

jas, baigia spaudai paruošti 
pasakų rinkinį jaunimui ir 
mažiesiems. Veikalą iliustruos 
dail. Vijeikis. Pasakoms me
džiaga paimta iš J. Basana
vičiaus pasakų.
• Gen. Stasys Raštikis jau 

ketvirtas mėnuo sirginėja. 
Ligos priežastis — žaizdos 
gautos per Lietuvos Nepri
klausomybės karą. Tai nusilp
nino jo sveikatą, ir kuris lai
kas negali eiti į darbą.
• Prof. A. Aleksis jau 16-tą 

kartą išrinktas ALRKF sky
riaus pirmininku Waterbury- 
je, Conn. Vietinė anglų spau
da ta proga plačiai aprašė jo 
veiklą lietuvių kolonijoje.
• Prof. Viktoras Biržiška 

persikėlė ir laikinai apsistojo 
Chicagos apylinkėse, kur nori 
susirasti darbo ir apsigyventi.
• Algirdas Kačanauskas, iš 

tremties atvykęs muzikas, ieš
ko vargonininko vietos New 
Yorke ar jo apylinkėse. Da
bar gyvena 16 W. 64th St., 
New York 23, N. Y.
• Dr. Juozas Stasiūnas, bu

vęs Lietuvoje karo ligoninės 
gydytojas, pulkininkas, Vo
kietijoje IRO įstaigose ėjęs 
aukštas pareigas, dabar dirba 
vienoje Chicagos ligoninėje 
kaip gydytojas rezidentas.
• A .Vanagaičio antkapis 

balandžio 20 d.1 atidengiamas 
Chicagoje Šv. Kazimiero ka
pinėse. Ta proga įvyks jo kū
rinių koncertas.
• Philadeiphijoje gyveną 

tremtiniai savo geradariam 
pagerbti balandžio mėn. ren
gia padėkos vakarienę.

Geriausia vaikams dovana — 
„ vaikų mėnesinis žurnalas

Kaina: Amerikoj* $3.00; kitur—$3.50 
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OFISO VALANDOS —
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Se rėdo mis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną

Gražiai pavykęs Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas

Norwood, Mass.
Federacijos 10-to skyriaus 

vadovybė surengė 33 metų 
sukakties minėjimą sekmadie
nį, vasario 18 d. 9 vai. rytą. 
Kleb. kun. F. E. Norbutas at
našavo šv. mišias už žuvusius, 
kovojančius dėl Lietuvos lais
vės ir ištremtus lietuvius į Si
birą. Kun. A. P. Janiūnas pa
sakė gražų tai dienai pritai
kintą pamokslą. Bažnyčioje 
plevėsavo Amerikos ir Lietu
vos vėliavos ir giedojo šv. Ce
cilijos choras, vadovaujamas 
muziko V. Kamantausko. 3 v. 
po pietų bažnyčioje vėl įvyko 
pamaldos ir malda už Lietuvą. 
Po to tuojau svetainėje vyko 
prakalbos. Kun. A. P. Janiū
nas atkalbėjo maldą už Lietu
vą, Šv. Cecilijos choras sugie
dojo Amerikos himną. Klebo
nas kun. F. E. Norbutas pa
sakė gražią įžanginę kalbą, 
ragindamas visus prisidėti 
prie Lietuvos laisvės atgavi
mo ne tik kalbomis, bet ir 
aukomis. Kalbėjo kun. A. P. 
Janiūnas, A. Tumas, K. Šimė
nas. Svarbiausias kalbėtojas 
buvo kun. Kazys Mažutis iš 
So. Boston. Jis labai jautriai 
kalbėjo apie lietuvybės ir lie
tuvių kalbos išlaikymą. Ragi
no tėvelius savo vaikučius 
mokyti lietuvių kalbos. Savo 
kalboje iškėlė okupantų rusų 
komunistų ir nacių padary
tas skriaudas lietuvių tautai.

Kun. Kazio Mažučio nuošir
di kalba sugraudino klausyto
jus ir uždegė tėvynės meile.

Po jo kalbėjo “Darbininko” 
redaktorius A. F. Kneižys ir 
perskaitė rezoliuciją. Rezoliu
cija priimta vienbalsia:. Tos 
rezoliucijos bus pasiųstos pre
zidentui Trumanui, Šv. Tėvo 
atstovui ir kitiems aukštiems 
valdžios pareigūnams. Minėji
mo vedėju buvo V. Kudirka.

• Emilis Skujenieks, latvių 
rašytojas ir didelis lietuvių 
bičiulis, išvertęs nemaža lietu
viškų knygų į latvių kalbą, 
gyvena Clevelande. Ten įstei
gė Lietuvių Latvių Vienybės 
skyrių, kuris latviškai pami
nėjo Vasario 16-ją. E. Sku
jenieks dabar ieško lietuviško 
romano, kur įgalėtų išversti į 
latvių kalbą. Taip pat jis ža
da vykti į Chicagą balandžio 
15 d., kada įvyks didžioji li
teratūros šventė ir premijų 
įteikimas.
• Chicagoje įvykusiame lie

tuvių profesorių susirinkime 
nutarta steigti Lituanistikos 
institutą.
• Paskaitos iš lituanistikos, 

kurias š. m. vasario 24 d. 
skaitė Philadeiphijoje, Pa., L. 
Dambriūnas — Lietuvių kal
bos bendrasis bruožas ir d-ras 
M. Krasauskaitė — Lietuva 
St. Batoro ir Vazų laikais.
• Kunigų Vienybės biulete

nis, kurį redaguoja kun. St 
Yla, kun. V. Pikturna ir J. 
Matutis pasirodys pirmą kar
tą Velykų proga.
• D-ras D. Jasaitis, buv. L. 

Raud. Kryž. pirmininkas 
tremtyje, kalbėjo Vasario 16 
d. proga Pittsburghe.
• ‘JSąžinė”, Jono Griniaus 

veikalas, kovo 11 d. bus vai
dinama Lietuvių salėje Cleve
lande.
• T. A. Sabaliauskas, sale

zietis. kelioms savaitėms at
vykęs iš Venecuelos į Chica
gą, rengia savo knygą, kurią 
išleis Vokietijoje.

Meninę programos dalį iš
pildė šv. Cecilijos choro na
rės, būtent: E. Novikienė, B. 
Kamantauskienė, 0. Paznio- 
kaitė, L Šimėnaitė, Iz. Šipu- 
liauskienė ir A. Razulevičienė, 
vadovaujant muz. V. Kaman
tauskui Buvo padainuota ke
lios liaudies dainos ir “Avė
Maria”. ■ •

Vaizdelį iš Lietuvos Padan
gės suvaidino Lituanistikos 
mokyklos mokiniai, vadovau
jant mokytojai V. Tumėnie
nei. Vaidinime dalyvavo Zita 
Zarankaitė, Darius Lapinskas, 
Vida Šimėnaitė. Šokius ir de
klamacijas išpildė vaikučių 
grupė: D. Duobaitė, G. Duo
baitė, R. Šimėnaitė, A. Tu- 
maitė, R. Liutkevičius, G. 
Liutkevičius ir E. Martišius.

Daug prisidėjo prie to vaiz
delio B. Denisovas, J. Zaran- 
ka, A. F. Kneižys, A. Tumas,
K. Šimėnas ir kiti.

Vaidintojais buvo visi iš 
tremties atvykusieji. Meno 
programos vedėju buvo Ka
zys Šimėnas. Aukų surinkta 
$116.10. Rinkėjais buvo O. 
Pazniokaitė, I. Tvaskienė, J. 
Versiackas, A Smilgienė, A 
Venckus, A. Tumas, K. Kašė
ta ir G. Pazniokas.

Federacijos 10-tas skyrius 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
kalbėtojams, artistams, dai
nininkams, visiems atsilankiu
siems ir už aukas. Aukotojų 
vardai bus paskelbti vėliau.

Gražiai pasirodė
Vasario 11 dieną įvyko Šv. 

Vardo draugijos narių ben
dra šv. Komunija, pusryčiai 
ir prakalbos. Pusryčių metu 
kleb. kun. F. E. Norbutas pa
sakė įdomią kalbą apie lais
vamanį ir laisvamanybę. Jis 
pažymėjo, kad laisvamaniu 
vadinasi tas, kuris skelbia, 
jog nėra Dievo. Kad laisva
manis apie Dievo buvimą nie
ko nežino, netenka stebėtis, 
nes jis neskaito gerų knygų 
bei laikraščių.

Kleb. kun. F. E. Norbutas 
, pavaizdavo paveikslais žymius 

mokslininkus, kurie tikėjo į 
Dievą ir sktlbė Jo bu
vimą. Jo kalba visiems labai 
patiko. Iš jo kalbos galima 
daug ko pasimokyti. Trumpas 
kalbas pasakė draugijos dva
sios vadas kun. A P. Janiū
nas, draugijos pirmininkas V. 
Babila, d-ras A. W. Jansen, 
adv. B. Sykes, vaistininkas A 
Mickūnas, Mass. valstybės 
policistas B. Uždarinis, Nor- 
woodo policistas V. Balutis, 
F. Nevins, V. Grudinckas, V.
J. Kudirka, J. Versiackas, G. 
Pazniokas, R. Vitaitis, P. Ra
kauskas, G. Kakanauskas ir 
kiti.

Vedėju buvo buv. draugijos 
pirmininkas B. K. Kudirka. 
Malonu buvo matyti, kaip 
apie šimtas narių iš svetainės 
žygiavo į bažnyčią ir visi ėjo 
prie šv. Komunijos. Tai ma
tydami svetimtaučiai stebėjo
si, ’*ad t ek daug lietuvių ka
talikų vyrų priklauso prie šv. 
Vardo draugijos. Už tai gar
bė kleb. kun. F. E. Norbutui, 
o ypač didelė garbė draugi
jos dvasios vadui kun. A P. 
Janiūnui, kad jis moka jauni
mą ir suaugusius prie Šv. 
Vardo draugijos pritraukti. 
Gražu, kad katalikai vyrai 
tikrai parodė savo ištikimybę 
Kristui ir Jo Bažnyčiai. Visi

NEKALTO PRASIDĖJIMO VIENUOLYNE 
Putnam, Conn.

• Ateitininkas organizuoja 
rekolekcijas. Mergaitės Atei
tininkės, kurioms vadovauja 
Česlovą Šidlauskaitė ruošiasi 
dideliu būriu dalyvauti užda
rose mergaičių rekolekcijose. 
Rekolekcijos įvyks š. m. kovo 
8, 10 ir 11 d., Nekalto Prasi
dėjimo vienuolyne, R. F. D. 2, 
I?utnam, Conn. Rekolekcijas 
ves vienas iš Ateitininkų va
dų — kun. prof. St Yla. 
Miergaitės ateitininkės yra šių 
rekolekcijų organizatorės.
• Sodaliečių Rekolekcijos. 

Hartfordo Sodaliečių iniciaty
va ruošiamos š. m. kovo 16, 
17 ir 18 d., Nekalto Prasidė
jimo vienuolyne, Putnam, Ct 
uždaros mergaitėms rekolek
cijos. Šias rekolekcijas ves 
T&v. A Jurgelaitis, 0. P. ang
lų kalba. Rekolekcijos prasi
dės penktadienį vakare 8:30 
vaL ir baigsis sekmadienį vi
dudienį. Atlyginimas už visą 
rekolekcijų laiką $5.00. Dar 
galima į šias rekolekcijas už
siregistruoti šiuo adresu: Rev. 
Sister Superior, Immaculate 
Conception Convent, R. F. D. 
2, Putnam, Conn.
• Lietuvaitės gavo viešą pa

gyrimą. Nekalto Prasidėjimo 
Seserų vienuolyno pensijonato 
mergaitės Katalikų Akademi
joj Putname išlaikė labai ge
ni pusmetinius egzaminus ir 
gavo riešą pagyrimą tiek už 
mokslą, tiek už gražų elgesį. 
Jos duoda gražų pavyzdį ki
toms Akademiją lankančioms 
mergaitėms.
• Kun. Prof. St Yla buvo 

susirgęs visur siaučiančia in- 
fluenza. Dabar jau sveiksta 
gerėja. Ligonį buvo atlankęs 
kun. kleb. J. Valantiejus.
• Susirūpinta padidinti mer

gaičių stovyklos patalpas. N. 
A. Nekalto Prasidėjimo Sese
rų Gildos Centro Valdyba sa
vo posėdyje vasario 22 dieną 
svarstė kaip pagelbėti sese
lėms padidinti mergaičių sto
vyklos patalpas. Jei stovyklos 
patalpos nebūtų padidintos, 
tai šįmet apie 50, mergaičių 

vyrai būkime šv. Vardo drau
gijos nariais.

Šv, Vardo draugija išsirinko 
naują valdybą

Dvasios vadu kun. A. P. Ja
niūnas; pirmininku — V. Ba
bila, ricepirm.— J. Navickas, 
rašt. A Kazulis, iždin. P. Di
diką ; atstovais į Federacijos 
skyrių ir kitur J. Nevins ir
P. Kneižys. Kitos komisijos: 
programos — B. Červokas; 
radio — G. Memo, spaudos — 
A Zimlickas; ligonių lanky
mo—G. Kakanauskas. Tvark
darys P. Rakauskas. Naujai 
valdybai linkime geriausios 
sėkmės. Žvalgas.

Nepaprastas įvykis
BALF 22-ras skyrius ruošia 

gražią literatūros programą 
sekmadienį, kovo 4 dieną, 7 
vai. vak. Lietuvių Piliečių sve
tainėje, 13 St George avė., 
Norwood, Mass.

Programą išpildys žymūs 
menininkai: poetas Bernardas 
Brazdžionis, jumoristas An
tanas Gustaitis ir artistas 
Henrikas Kačinskas. Visi iš 
So. Bostono naujakuriai, ku
rie pirmą kartą pasirodys 
Norwoode ir čia parodys savo 
gabumus.

Norvoodo ir jo apylinkės 
lietuviai yra kviečiami daly
vauti šioje gražioje meno pro
gramoje. Menininkai užtikri
na, kad atsilankiusieji bus pa- 
tenkyti ir galės pasidžiaugti 
jų artistiškais gabumais.

Pelnas skiriamas BALF 22- 
tro skyriaus reikalams. Visi 
atsilankykime į tą meno prog
ramą. Kaimietis. 

prarastų progą pasimokyti 
lietuvių kalbos bei pailsėti se
selių globoje.
• Dvi seserys našlaitės vie

nuolės studijuoją Kolegijoj. 
Dvi seserys Elena ir Irena 
Imbrasaitės prieš kelis metus 
įstojo į N. Pr. švč. P. Marijos 
Seserų Kongregaciją. Jos abi 
dabar jau po įžadų vienuolės 
(Sės. M. Veronika ir Sės. M. 
Kristafora) studijuoja Ann- 
hudst Kolegijoj.
• Uždaros .moterims reko

lekcijos Nekalto Prasidėjimo 
Vienuolyne, Putnam, Conn. 
įvyks birželio 15, 16 ir 17 d.
• Mergaičių stovykla prasi

dės liepos 1 dieną, ir baigsis 
liepos 29 dieną.
• Lietuvių Susiartinimo šven

tė — piknikas bus liepos 29 
dieną, paskutinį liepos mėn. 
sekmadienį.
• Seselių Rėmėjų Seimas. 

Naujosios Anglijos Nekalto 
Prasidėjimo Seserų Rėmėjų 
Seimas įvyks š. m. gegužės 20 
dieną, Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyne. Putnam, Conn.

Per dvi dienas penki 
mirimai

New Britain, Conn.
Vasario 17-tą ir 18-tą die

nomis mirtis pareikalavo iš 
New Britain lietuvių penkias 
gyvybes. Neilgai sirgusi mirė 
Juozapa Žilinskienė, kuri pa
liko nuliūdusį vyrą Jurgį, se
serį A Naunčikienę ir brolį 
M. Žukaitį, gyvenantį Ro- 
chester, N. Y.

Kiek ilgiau pasirgęs mirė 
Simanas Naruševičius. Paliko 
nuliūdusią žmoną Aleną ir tris 
sūnus — Robertą. Simoną ir 
Joną gyvenantį a Bostone. 
Taip pat neilgai sirgęs mirė 
Juozas Bakis, 45 m., antrojo 
pasaulinio karo veteranas. Pa
liko nuliūdusį brolį Edvardą 
ir daug artimų giminių.

Nelaimingu būdu mirė Zo
fija Neverdauskaitė, 46 m., 
kuri sirgo nervų liga. Liūdi 
brolis Leonas ir sesuo.

Po ilgesnio sirginėjimo mirė 
Jonas Jenušonis, 26 m. amž., 
antrojo pasaulinio karo vete
ranas, žymus buvo futbolo 
mokyklos žaidikas. Nuliūdę 
jo tėveliai, brolis ir sesuo. Pa
laidotas su kariška pagarba 
iš šv. Andriejaus bažnyčios 
šv. Marijos kapuose.

Vasario 22 d. po ilgos ligos 
mirė Pranas Kairukštis (Key- 
tis). Paliko nuliūdusią žmoną, 
dukterį ir du sūnus.

Tebūna amžina ramybė mi
rusiųjų vėlėms; užuojauta liū-

Ypatingi Prajovai
Chicagoj

Budelis žino, 
Kas prasidėjo, 
Žvėrys Chicagoj 
Nykti pradėjo.

Mirė gorila,
Dramblys nunyko,
Vien tik beždžionių 
Keletas liko.

Holstryčio gatvėj 
Jos tebgyvuoja. 
Nors visko turi, 
Baimė kamuoja.

Beizmentą valo, 
Aslą jo plauna, 
Kremliaus bananų 
šykščiai begauna.

Joms čion netinka 
Maistas nei oras. 
Vykt’ pas gauruoti 
Didelis noras.

Nebreiks drabužių, 
Nei Ievos lapo.
Kampe tupės jos
Rojiško skiepo.

Džiaugkitės, žvėrys, 
Džiaugkitės, žmonės, 
Kremliaus auklėtos 
Nyksta beždžionės.

Aitvaras. 

mas, kad nevisi iš mirusiųjų 
būdami gyvi paisė Dievo ir 
bažnyčios.

Misijų atgarsis
Neseniai šv. Andriejaus 

bažnyčioje įvyko lietuvių kal
ba misijos, kurias vedė jau
nas tėv. kun. P. Bulovas, 
MIC. Žmonės skaitlingai lan
kėsi per visas dienas ir klau
sėsi pamokslų iškalbingo mi- 
sijonieriaus, taip pat skaitlin
gai ėjo prie šv. Komunijos. 
Misijos iškilmingai buvo baig
tos vasario 18 d. sekmadienio 
vakarą. Sekančią savaitę kun. 
P. Bulovas vedė misijas ang
liškai. Parapijiečiai reiškia 
padėką savo dvasios vadams 
ir misijonieriui. B. M.
Nauja Michigan ra

di© valandėlė
Detroit, Mich.

Sekm., kovo 4-tą d., S.LR. 
K.A. Detroito 171 kp. sekreto
rius ir organizatorius, Ralph 
Valatka, ilgametis Detroito 
radijo pranešėjas, vėl grįžta 
prie mikrofono su nauja ra
dijo valandėle, vadinama 
Lithuanian Melodies, kuri bus 
girdima per radijo stotį 
WPAG, Ann Arbor, Mich. 
1050 radijo banga kiekvieną 
sekmadienį 4:30 —■ 4:45 p.p. 
Programos girdimos ne tik 
Detroite bet ir visuose Michi
gan miestuose, kaip Pontiac, 
Saginaw, Mt Clemens, Ad- 
rian, Jackson, Lansing, Bay 
City, Flint, Monroe, Kanadoje 
ir geresniais apparatais to
liau: Grand Rapids, Battle 
Creek, ir pietų dalyse India
na ir Ohio. Stotis WPAG turi 
aukštą “fraąuency” 1000 
watt galingumą. Todėl toli 

i, 
i

SKAITYKITE IR REMKITE 
LIETUVIŠKĄ KNYGĄ 

Sąraše pažymėtos knygos labai atpigintos 
METRAŠTIS, išleistas Tėvų Pranciškonų Šventųjų Me

tų proga. Ši įdomi 224 psL knyga liečia pačius aktu
aliausius lietuvių tautos religinius ir kultūrinius 
klausimus. Joje yra daug beletristikos ir poezijos. 
Kainavo $2.50, parduodama ________________  $1.00

BAKČŽE SAMANOTA, Ant. Vaičiulaitis. Beletris-KUR
tikos kūrinys. 288 psl. Išleido Kultūros Institutas. 
Kaina ___........-------------------------- ---------------- $2.00

NEMUNO ILGESYS, J. Aistis. Nauja eilėraščių knyga, 
į Išleido TT. Pranciškonai. Kaina ______________  50c.
(POEZIJA, Jurgis Baltrušaitis. Išleido Kun. Pr. Juras.

270 psl. Kaina___________________________ $1.00
j KVIESLYS j LAISVŲ, Jonas Kmitas. Eilėraščių knyga.

352 pel. Kaina ___________________________  $1.00
į VYTIS IR ERELIS, Jonas Kmitas. Apysaka. LDS leidi

nys. 576 psL_________________________ ____ $1.00
VAI LEKITE DAINOS. Paruošė Kun. J. Dabrila. Išleido 

Kun. P. Juras. Įdėta 200 gražiausių dainų. Kaina $1.00
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Paruošė Kun. Dr.

J. Starkus. 208 psl. Kaina__________________ $1.50
ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNAS. Paruošė A.

Herlitas. 400 psl. Kaina____________________ $3.00
NAUJAS TESTAMENTAS. Vertė Arkivysk. Juozapas

. .......................... ” “ ’ “ ‘ $2.00
$3.00

»
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Skvireckas. Išleido Kun. Pr. Juras. Kaina 
I Audeklo apdarais _____________________
1 ŠVENTŲJŲ GYVENIMAL Išleido Kun. Pr. Juras. Kiek- 
, vienai metų dienai skiriamas vieno šventojo apra

šymas. Knyga paveiksluotą, įrišta kietais viršeliais. 
| 936 nsl. Kaina ___________ *_____ ____ _____  $2.00
KRISTAUS SEKIMAS, Tomas Kempietis. Iš prancūzų 

kalbos vertė O. Labanauskaitė. Išleido Kun. Pr. Ju
ras. 424 psl. Kaina —____ _________________ $2.00

ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, T. Damazas Daveau, 
O.F.M. Išleido TT. Pranciškonai. Verta įsigyti kiek
vienam, norinčiam susipažinti su šv. Pranciškaus 
gyvenimu ir darbais. 178 psl. Kaina ...................... 50c.

ŠV. PRANCIŠKAUS PĖDOMIS, T. Pr. Bizauskas,
O. F.M. Naujas Trečiojo Ordino vadovėlis ir ritua
las. 300 psl__________ __________________ __ 50c.

ŠV. ANTANO PADUVIEČIO GYVENIMAS. Vertė Ant. 
Vaičiulaitis. Netrukus išeis iš spaudos. Leidžia TT. 
Pranciškonai. ___________________________  $1.00

PRIE VILTIES KRYŽIAUS, Kun. Dr. J. Prunskis. Išlei
do Kun. Pr. Juras. Žymių asmenų atsivertimai. 142 
psl. Kaina _____________________________  $1.00

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS. Išleido Arkivysk. Juo
zapas Skvireckas. Evangelijos ir lekcijos skiriamos 
kiekvienam sekmadieniui ir šventadieniui. Kietais 
viršeliais. Kaina _________________________  $2.50

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS. Puiki maldaknygė. 
Surinko ir išleido Kun. P. Juras. Antroji laida. 787 
psl. Kaina _______________________________  $4.00

RAMYBES ŠALTINIS. Surinko ir išleido Kun. P. Juras. 
Antroji laida. Maldaknygė yra patogi, puošniais 
viršeliais, rinktinės maldos ir paveikslai. Kaina—$3.00 

ATLAIDŲ ŠALTINIS. Didelėmis raidėmis graži malda
knygė. Surinko Tėvas Kazimieras Kapucinas. 574 
psl. Kaina ............................ . .................. .... ..... $3.75

PRANAŠYSTES APIE PASAULIO PABAIGĄ — Kun.
P. M. Juras, 111 psl. Kaina ........... ..................... $1.00

KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU. Klausimai ir at
sakymai anglų ir lietuvių kalbomis. Kaina --------  25c.

DARBININKAS
866 W. Broadvray So. Boston 27, Mass.

kalba muziką ir dainas per 
radiją. Programos reikalais 
kreipkitės, Ralph Valatka, 
15756 Lesure Avė., Detroit 
27, Michigan, Tel. VErmont 
8-2968. Radijo stočiai rašo
ma: Lithuanian Melodies, Ra
dio Station WPAG, Ann Ar
bor, Michigan.

BROCKTON, MASS.
• Lituanistikos mokykloje,

po rekolekcijų pertraukos, 
pamokos prasideda šį šešta
dienį, kovo 3 d., 11 vai. šv. 
Roko parapijos mokyklos pa
talpose. M-los vedėjas.
• Sekmadienį, kovo 4, Šv. 

Roko parapija, vadovaujama 
vietinio Federacijos skyriaus, 
bažnyčioje ir 3 vai. po pietų 
salėje iškilmingai paminės šv. 
Kazimierą ir Mindaugo krikš
to sukaktį. Salėje kalbės po
nia N. Keblinskienė apie Min
daugą ir žymus jaunimo va
das Dr. Juozas Leimonas apie 
Šv. Kazimierą. Brocktoniečiai 
ir apylinkės lietuviai kviečia
mi skaitlingai atsilankyti.
• Kleb. kun. Pr. Strakaus- 

kas jau pasveiko ir vėl įsi
jungė į parapinį darbą.

Pasaulio Lietuvių Magazinas.

DIENOS
Moderniškas Iliustruotas

Kaina: $3.00 metams, 
$1:50 pusei metų.

Adresas: 9204 S. Broadway, 
Los Angeles 3, Calif.

Į
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OIVE NOWf

PLEA5E!

Naujoje Anglijoje šiuos metu vedamas vajus surinkti au
kų kovai su vaikų paralyžium, kuris pastaraisiais metais Ame
rikoje žymiai išsiplėtė. Mass. valstybei paskirta surinkti — 
$292,000.

ATVYKO ŠIE
Apie 1951 m. vasario 19 d. 

laivu “General Sturgis” į New 
Yorką ir apie vasario 
New Orleaną atvyksta 
tuviai tremtiniai: 
NEW YORK:

Bagdonavičius, Ida, 
į Westchester, Pa.

Bormanaitė, Gisa.
Baranauskas, Stasys į Chi

cago, III.
Dūda, Kazys, Eugenia, Ire- 

nijus, Rūtenis į Westfield.
Gaška, Juozas į Baltimore.
Grincevičius, Stasys į Ken- 

net Sq., Pa.
Juodzevičius, Antanas į Chi

cago, III.
Levinskas, Juozas į New

Britain, Conn.
Naumaiskis, Henrikas j Lin- 

den, N. J. ; z >4
Rimkus, Jonas, Kunigunda, 

Augusta j Waterbury.
Rumšienė, Ona Kruopytė, 

Marija į Philadelphia, Pa.
Tampauskas, Jonas, Bro

nislava, Ralfas, Ingridas į 
Omaha, Nebr.

Vasilevičius, 
Greene, Maine.

Vėlius, Anė, 
cago, III.

Žukauskas, 
Liucija. 
Chicago.

Jodelis, Kazimieras į Chica
go, III. 
NEW ORLEANS:

Tumas, Hermanas, Elena į 
Los Angeles, Calif.

1951 m. vasario 26 d. laivu 
“General Blatchford” į New 
Yorką

Bagdonas, Zigm a n t a s į
Bridgeport, Conn.

Brakas, Martinas. Freda, 
Adomas, Jurgis - Gintaras į 
Brooklyn.

Būga, Antanas į Phila. Pa. j W. Orange, N. J. 
Cinką, Juozas, Viktoria, Jakimeienė, 

Rimvydas. Valentina į Chica- ford, III. 
go, HL

Damijonaitis, Vitalis j Pitts- 
burgh, Pa.

Danauskas. Jonas Anasta
zija, Tatjana į Rockford, III.

Feiferis, Jonas, Ona, Wal- 
ter, Vincas į Detroit

25 d. j
šie lie-

Juozas,

Jonas ( Stefė j

Kurtas j Chi-

Vladas, Morta, 
Jadvyga, Birutė j

LIETUVIAI
Gailevičius, Vytautas, Nata

lija į Bronx, N. Y.
Grebliūnas, Veronika, Da

lia j Rockford, III.
Jankauskas, Jeronimas į Gr. 

Rapids, Mich.
Jurėnas, Jurgis į So. Boston.
Kojelis, Tadas į Hartford.
Milašius, Jonas, Elena, Al

gimantas, Gintautas, Rita į 
Chicago.

Panavas, Leonas į Cleve
land.

Serapinas, Benediktas j Chi
cago.

Šilinis, Jadvyga. Algimantas 
į Chicago.

Šneideraitis, Jonas į Chi
cago.

Styra, Antanas į Rochester. 
VaĮiūnienė, Maria į New

Valiūnas, Vytautas j New 
Haven.

Veselauskas, Romualdas j 
Chicago.

Zemavičius, Albinas j New 
Haven, Conn.

Apie 1951 m. vasario 28 d. 
laivu “General Taylor” j New 
Yorką

Aukštuolis. Jonas, Anna, 
Sosis, Eugen j Omaha, Nebr.

Banaitis, Irena, Donatas, 
Irena j Brooklyn.

Bardzilauskas, Juozas, Pran
ciška. Juozas

Bepirštis, 
Detroit.

Bulkaitis,
Detroit.

Briedis, Anastazija, Petro
nėlė j Pittsburg.

Daneris, Otonas, Teresė. 
Biruta j So. Boston.

Danieliūtė, Bronislava į Phi- 
ladelphia.

Gudavičius, Pranas, Vanda

į Warren, Ohio. 
Albinas, Elena j

Julija, Eimutis j

DĖKOJIMAI “DARBININKO” 
KALENDORIAUS LEIDĖJAMS 

juomi džiaugsis ne tik praktišku jo turiniu, kuris kasdien kal
ba į šeimos narius, bet ir puošniu paveikslu, kuris primena 
Jėzų Kristų bažnyčioje tarp daktarų - mokytojų, kurie Jo

Be leidžiamojo laikraščio “Darbininko”, kuris lanko ištisus 
ninko” leidėjai dar parūpina kiekvienus metus ir gražų bei nau- 
metus kiekvieną jį skaitantį ėmėją, Naujų Metų proga, “Darbi- 
dingą kiekvienam žmogui kalendorių, šiais — 1951 — metais 
klausinėjo ir klausėsi.

Už šią nepaprastą dovaną jau spėjo atsidėkoti šie:
Mr. Mesheowsky, Brighton, Mass. ................
Mrs. Catherine Leaga, Detroit, Mich...............
M. Brazauskienė. Cleveland, Ohio ................
V. Debesis, Cleveland, Ohio ................. ..........
John Peckis, Detroit, Mich............................ .
Mrs. Anna Adomaitis, Detroit, Mich. .............. 
Mrs. L. Romanskienė, South Boston, Mass. 
S. Mockus, Dorchester, Mass..........................
Eduardo Bajerčius, South Boston, Mass.......
Vincas Kaskonas, Claremont, N. H...............
Joseph Skarmulis, Cleveland, Ohio ...............
Kaz. Baltramaitis, Elizabeth, N. J..................
Ateitininkai iš Waterbury, Conn...................
D. A. Zaletskas, South Boston, Mass. . ......
B. Vidmont, Fillsenburg, Canada ...............
Petronė Skirmontienė, Baltimore, Md...........
A. Černauskienė, Jersey City, N. J..............
Jonas Saliamonas, East Hartford, Conn......
Mrs. A. Mocknis. Ansonia, Conn....................
Mrs. Arminas, Waterbury, Conn..................
Šv. Kazimiero Seserys, Worcester, Mass......
Paul Waliackis, Bridgewater, Mass..............
Jonas Budrys, So. Boston, Mass..................
Ona Kriaučiūnienė, Lowell, Mass..................
Petras Waškelevičius, Worcester, Mass...... -
Kazimieras Tamulevičius, Worcester, Mass. 
Adolfas Tamulevičius, Worcester, Mass. ....
Bernardas Tamulevičius, Worcester, Mass. 
Juozas Glaviekas, VVorcester, Mass. .........
Juozas Matačinskas, Worcester, Mass. .......
Juozas Kirmilas, Worcester, Mass................
Julius Belsky, Haverhill, Mass. —..................
Gasparas Jackson, Haverhill, Mass..............
Jonas Jaruševičius, Haverhill, Mass. ____
Antanas Radzukinas, Haverhill, Mass..........
Peter Yankauskas, Haverhill, Mass.............
Antanas Buitkus, Haverhill, Mass................
Antanas Marculonis, Haverhill, Mass........
Peter Svirskas, Haverhill, Mass....................
Bernardas Jurkevičius, Haverhill, Mass......
Pranas Macius, Haverhill, Mass........
V. Razvadauskas, Nashua, N. H............ ......
Juozas Gruodis. Nėw Haven, Conn.......
Juozas Kazickas, New Haven, Conn.........f...
Sofija Rimaitė. Lawrence, Mass...................
Ona Stankienė, Brockton, Mass. -----
P. Lukas, Brooklyn, N. Y. ........... ............
Jurgis Kupstaitis, Windsor, Conn................
Gražina Ziekaitė, Cambridge, Mass.............
Pranas Tuleikis, South Boston, Mass............
Magdalena Kavolienė, Roslindale, Mass. ----
Anges Giedraitienė, South Boston, Mass. ... 
Mrs. Čepulionis, Roslindale. Mass.................
V. Zygieravičius, Rochester, N. Y................
Katherine Praleikas, Union City, Conn.......
Ignas Grušas, East Hartford, Conn............
J. Yankevičius, Wheeling, W. Va..................
John Woveris, Bridgewater, Mass...............
Mrs. Mary Bush, Hartford, Conn. ............
Stephen Agentas, Linden, N. J. ................
Felix Davainis, Hudson, Mass......................
Joseph Saladka, Lowell, Mass. ....................
B. Martunas. Terryville, Conn......................
Petras Gudinąs, New Britain, 
L. Kauneckienė, Lewiston, Me.
Antanas Katorzis, Detroit, Mich.............
V. Ramiazo, Plantsville, Conn..................
Martha Kazemeckas, Gilbertville, Mass. 
John Valuckas, Watertown, Conn...........
Mr. John Pečulis, Worcester, Mass 
B. Radavičius, Scarsdale, N. Y. ............
Mrs. A. Thompson, New York, N. Y......
Pius Cibirka, Dalton, Pa. ___
V. Kuzmeske, North Amherst, 
Steve Sokol, Worcester, Mass. 
R. Vitonienė, Cleveland, Ohio 
A. Daminaitis, Cleveland, Ohio 
Stella Miltenis, Brooklyn, N. Y...................
Mrs. Akstinienė, North Andover, Mass.......
Bronius Vėžys, Chicago, III. .... ..................
Rose Butauskas, Torrington, ftonn............
Antanas Gerulis, Kearny, N. Y.................
Mrs. Agatha Aukštuolis, Greenfield, Mass. 
Stanislaus Karvelis, Canterbury, Conn.

(Bus daugiau)

\ Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 

Parduodame
į Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

BROCKTON ICEICOALCO.
į 27 Lavvrence St., Brockton, Mass.

Tel. 189

Conn.

t

MODERNUS

Casper's Grožio Salonas
Kurios ateis iki 10 valandos

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Paulina j Rock-

Vincas, Marija, 
Hildegard, Im-

PARDUODAMA virtuvės ir 
dviejų miegamų kambarių 
baldai. Parduosiu labai pigiai, 
nes išeinu į mažą apartmentą 
gyventi. Turiu pianą. Pridėsiu 
priedą. Mr. Mogilewski, 11 
Bard St., Dorchester. Tel. — 
AV 2-7314. (2)

PAIEŠKAU paeinančių iš 
Akmenės miestelio Antano 
Jaugaus ir Stefanijos Vaičai- 
tės. Esu jų kaimynė. Malo
niai prašau 
Norkevich. 
Kewanee, 111.

Jurkevičius,
Gerda, Jonas, 
gard į Chicago.

Gudavičiūtė, Danutė į W.- 
Orange, N. J.

Jankevičius, Antanas į Pitts- 
burgh.

Kacionytė, Irena į Brooklyn.
Konstaita, Jonas, Marija, į 

W. Roxbury, Mass.
Kronienė, Marija į Štam- 

ford, Conn.
Martyšius, Jonas, Emilija, 

Emilija, Danguolė į Norvood.
Mikalauskas. Valerijonas į 

New York.
Naumanas, Mikalojus, Ona 

j Pottsville, Pa.
Panka, Julius į Kenosha.
Polekauskas, Petras į Hart

ford, Conn.
Skudis. Marinke į Connelis-atsiliepti: Julė

719 Trimont St., ville, Pa. _
(2) (Nukelta į 8-tą pusi.)

A. J. NAMAKSY 
Real Estate & Insurance 

409 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS. 
Office TeL SO 8-0948 
Res. 37 Oriole Street, 

ROXBURY, MASS. 
PA — 7-1233-W

Rytmečiais turi nupiginimų 
ant permanent wave. 

ryte, tos gaus $10. vertės 
permanent už $8.

Prumame ir be apointmentų.
Atidarą Ketvirtadieniais ir 

penktadieniais vakarais.

WEST
Tel.
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Casper's Beauty Salon
738 E. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 
So. 84645

J. CORONIS 8c SON 
FURNITURE CO.

168 W. Pearl St, Nashua, N. H. ' 
Mažos rendos — Mažesnes kainos

Veltui pristatymas — Išsimokėjimui 
Ateikite į krautuvę, kurioje 

garantuotas sutaupymas

SO 8-2712 Res. BIG 9013

!>r. J. C. SeynKMV
LANDŽIUS

lietuvi* gydytoja* Ir chirurgą*, 
-audoja vėliausi, X-Rąy aparatą 

Pritaiko akiniu*.

53* E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

80 8-4476

Dr. Joseph L Antanėlis
OPTOMETRI8TA8

315 E. Broadvvay
South Boston, Maa*.

Ofiso Valandos išskyrus 
r .ečiadienlais ir Penktadieniai*

Vakarai* Nu* 7 iki 9-tal 
šeštadieniai* nuo 2 iki 8-tai.

J

AUTOMATTC LAUNDRY
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ii 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai. 
South Boston, Mass.
396 W. Broiidvvay, 

Lietuvis Charles J. Kay, sav.

LIEPOS ŽIEDAI
Liepos Žiedų arba
ta gerai nuo persi- 
šaldymų, ji sutei
kia prakaitavimą 
ir pastipri n i m ą.
Taipgi sakoma, 
gelbstanti nuo ink-

(kidneys) ir pūslės ligų.
i yra gerai ir 
paeinančio nuo 

nesmagumų 
Liepos Žiedai,

stų
Liepos Žiedai 
nuo kosulio ] 
šalčio ir gerklės 
ir užkimimo, 
pašutinus gerai dėti ant skau
dulių, ir skaudančių sutinimų, 
žaizdų 
turėtų 
muose 
Liepos 
prisiunčiam į jūsų namus.

ir vočių. Liepos Žiedai 
būti visada visų na- 
kaipo naminė gyduolė.

Žiedų svaras $2.50

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvvay 

South Boston 27, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai

I

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590 

A Venų* 2-2484

CASPER
Funeral Home

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3960

VYTAUTAS YAKAVONIS
Funeral

i

i

Home
741 No. Main Street

Brockton, Mass.
V. YAKAVONIS

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai

Tei. Brockton 8-1580

lETUVOS DUKTERŲ D R-J 08 4V. JONO EV. BL. PAŠALPINE*
PO GLOBA MOTINOS 8VČ. DRAUGIJOS VALDYBA

u-mininkš — Eva MarksienB,
625 E. 8th St., So. Boston, Mnaa PirmininKas — Viktoras Medonis, 

TęL SOuth Boston 8-1298. i “ “ — _ _
'■'.ce-PirmininM—B. Gailiūnlmė,

8 Winfleld St_, So. Boston, Man*.
Prot. Rašt. — Stefanija Overkienė,

555 K. «th SL, So. Boston, Maa*.
Tel. So-8-6029.

-inansų Rašt — B. Cūnienš,
409 Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Tel. So-8-0948.
šdiniak* — Ona Siauri*, 

51 Tampa St- Mattapan. Maa* 
Pvarkdart-— M. Matejoškienč, 

866 ». 5th St, So. Boston, Maa*.
<asoe GI—Elzbieta Aukštikalnyte, 

110 H St, So. Boston, Mass.
iraugij* savo stuMnldmua laiko kaa 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
r-kare, Parapija* salėje, 492 K. 
Seventh 8t, So. Boston, Mass. 
sala draugijos reikalai* kreipkite* 
na* protokolu rešHrrtnlr*

j 21 Sanger St., So. Boston, Maa*. 
Vice-Pirm. — Vincas StaRutis, 

684 Sixth St., So. Boston, Mass
Protokolų Rašt. — Kazys Rusteika

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

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass
Iždininkas—Stasys K. Griganavičiua, 

699 E. Seventh St., S. Boston, Masa
Maršalka — Jonas Zatkis,

22 Beethoven St., Roxbury, Mass.
j Draugija laiko susirinkimus kas tre-

11 čia sekmadienį kiekvieno mėnesio. 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 

492 E 7th St-, So. Boston, Mass
! Visais draugijos reikalais kreipk’ 

tša pas protokolu raštininką

Pristatome Alų ir Tonikų
lies turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir

Mass. roniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite: 

HOBIS BEVEBAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1364-R

i! 
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WAITRUS
Fanerai Home

197 VVebster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS
Laidotuvių Direktorius ir

Balsamuotojas 
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį. 1 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir j kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434.

W AITT
FUNERAL HOMf

30 Emeraon Avė 
Brockton, Marš 

Edward J. Waitt 
(VVaitekūnas) 

Laidotuvių Direktorių* i» 
Balaamuotoja* 

fatamavlma* Dieną ir Naku 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 336?

t

ZALETSKAS
Funeral Home

564 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną Ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PI'BLIC 
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

Tel. AV 2-4026

J. Repshis, M.D.
JJetuvis Gydytojas 
495 Cohunbia Road 
arti Uphams Corner 

Dorchester, Sisss.
Ofiso Valandos: 2—4 tr 6—8.



BalbininliofJr<... ę laikytis r

Švęsime šv. Kazimierą

LIETUVA VAIZDUOSE

Ateitininkai, skautai ir vy
čiai šiais metais lietuviško 
jaunimo globėjo šv. Kazimie
ro šventę numatė švęsti ben
drai.

Šventė bus pradėta 10 vai. 
šv. Mišiomis šv. Petro para
pijos bažnyčioje, kurių metu 
tų organizacijų nariai priims 
šv. Komuniją.

Tuoj po pamaldų šv. Petro 
parapijos salėje įvyks, vy
čiams vadovaujant, bendri 
pusryčiai. Programą ves L. 
vytis J .Lola. Tai dienai pri
taikintą žodį tars rašytojas 
Paulius Jurkus. Skautai, vy
čiai ir ateitininkai išpildys 
trumpą programėlę.

Rengėjai kviečia So. Bos
tono lietuvišką visuomenę 
gausiai dalyvauti ir kartu su 
jaunimu pagerbti lietuviško 
jaunimo globėją šv. Kazimie
rą. Pusryčių išlaidoms pa
dengti numatytas mokestis. 
Suaugusieji moka po 75c., o 
vaikai iki 16 m. po 50c.

Sveikiname
“Darbininko” redakcija nuo

širdžiai sveikina šv. Kazimie
ro dienoje Prel. Kazimierą 
Urbonavičių, taip pat kitus 
savo uolius bendradarbius — 
Kazimierus: Dr. K. Sruogą 
(Cicero), K. Mockų (So. Bos
tone), inž. K. Daugėlą (Man- 
chesteryje), K. Milkovaitį 
(Stoughtone), K. Nadzeiką 
(Nashua) ir visus Kazimierus. 
— “Darbininko” skaitytojus 
ir rėmėjus.

Geradariams pagerbti 
vakaras

Tremtiniai atsidėkodami sa
vo geradariams, š. m. balan
džio mėn. 7 d. So. Bostono 
Piliečių klubo salėje, rengia 
padėkos vakarą.

Tremtiniai norintieji daly
vauti su savo geradariais šia
me pagerbimo vakare prašo
mi iki š. m. balandžio mėn. 2 
d. užsiregistruoti pas Dr. B. 
Kalvaitį ar p. Lembertą, 545 
E. Broadway, So. Boston 
(Ivas namų pardavimo konto
roje), įmokant avanso nuo 
kiekvieno asmens po S2.—

Galutinis vakaro mokestis 
bus nustatytas vėliau, kaip 
paaiškės visos rengimo išlai
dos. Tremtinių Valdyba.

ŠUPPORT THE FUND
Paremkime Raudonąjį Kryžių

BOSTONO ARKIVYSKUPO 
LAIŠKAS

Mylimieji Kristuje:
Amerikos vyskupai yra pasirinkę ketvirtąjį Gavėnios sek

madienį prašyti aukų pinigais ir maistu bei drabužių tiems, 
kurie dar tebekenčia badą ir skurdą dėl baisių karo pasekmių. 
Prisiminkime šio sekmadienio Evangeliją apie Kristaus stebuk
lingai pasotinamaą milžiniškos minios keliais kepalais duonos ir 
negausiu žuvelių skaičiumi. Ir mes, mažai ištekliaus teturėda
mi, bet Dievo padedami, išgalėsime nors kiek pavalgydinti ir 
aprengti milionus nekaltai nuskriaustų ir tebeskriaudžiamų 
žmonių.

Nebereikia jums daug pasakoti apie skurdą nukentėjusių 
dėl karo Europos ir Azijos gyventojų. Spauda, radijo ir tele
vizija pilnai atskleidžia karo baisenybes. Dievo ir Bažnyčios 
priešai išnaudoja tuos žmonijos vargus savo tikslams — ko
munizmo platinimui.

Tad mes, Dievą mylį katalikai, turime tuos vargšus su
šelpti. Prisiminkime šv. Jono žodžius: “Mylėkime ne žodžiais ir 
liežuviu, bet darbu ir teisybe”.

Jūsų ištikimas Kristuje,
Richard J. Cushing, 
Bostono Arkivyskupas.

Svarbūs Federacijos nutarimai
Katalikų Federacijos Bos- džiaugėsi mūsų jaunimo, ypač

tono skyriaus valdyba š. m. 
vasario mėn. 25 d. buvo su
šaukusi katalikiškų organiza- 
cijų atstovų susirinkimą, ku
riame kun. kleboną Virmaus- 
kį pavadavo kun. Kazys Ma
žutis. Susirinkimą pravedė 
skyriaus pirm. p. Andrius.

Veikimui suderinti nutarta 
sudaryti parengimų kalendo
rių. Visos katalikiškos Bosto
no organizacijos yra prašo
mos valdybai pranešti, kokie 
parengimai yra planuojami 
padaryti šių metų pirmojo 
pusmečio laikotarpyje (iki lie
pos mėn. 1 d.).

Kovo mėn. 4 d. Cambridge 
vyksta Federacijos Naujosios 
Anglijos provincijos seimelis. 
Bostono skyrių tame seimely
je atstovaus: kun. Kazys Ma
žutis, Vincas Valadka, Vincas 
Stakutis, J. Brazauskas, dr. 
Kaladė, Jonas Ulevičius ir 
pulk. Andrius.

Susirinkimo dalyviai su 
džiaugsmu išklausė praneši
mą apie lietuvišką Fatimos 
sąjūdį.

Buvo iškelta eilė klausimų 
ir sumanymų. Pirmininkau
jantis pareiškė pasipiktinimą 
tuo, kad kaikurios kat. orga
nizacijos gavėnios metu ren
gia šokius.

Susirinkimas buvo praves
tas planingai ir sklandžiai, to
dėl ir užtruko* vos 45 minutes. 
Susirinkimo dalyviai labai 

vyčių susidomėjimu Federaci
ja ir jos veikla ir jų aktyviu 
įsijungimu į tą veiklą.

šv. Sakramento adora
cijos atlaidai

Už savaitės šv. Petro para
pijos bažnyčioje prasideda 40 
valandų Šv. Sakramento ado
racija. Bus pradėta kovo 9 d. 
8 vai. rytą šv. mišiomis, pro
cesija ir kitomis iškilmingo
mis maldomis. Parapijos mer
gaitės, berniukai, parapie- 
čiai bei draugijos budės prie 
Jėzaus išstatyto garbinimui 
Švenčiausiame Sakramente.

Adoracijos dalyviai galės 
pelnyti visuotinus atlaidus, 
kuriems reikės išpildyti šios 
sąlygos: prieiti išpažinties, 
priimti Šv. Komuniją, atlan
kyti bažnyčią, kurioje adora
cijai išstatytas Šv. Sakramen
tas, ir pasimelsti savo ir Baž
nyčios intencija.

Išpažintį galima atlikti at
laidų išvakarėse, tai yra ket
virtadienį, kovo 8 d., ir atlai
dų metu. Išpažintį galima at
likti ir šv. Komuniją priimti 
ir kitoje bažnyčioje atlaidų 
metu, tik reikia aplankyti 
bažnyčią, kurioje vyksta ado
racija.

Dalinius atlaidus galima 
gauti už kiekvieną aplankymą 
adoruojamo Šv. Sakramento, 
šv. Komunijos priėmimą ir 
šv. Mišių išklausymą adoraci
jos metu.

Vietiniai kunigai pasikvietė 
kunigų svečių padėti tikintie
siems.

BALF 17 skyrius
š. m. kovo mėn. 10 d. 7:30 

vai. Liet. Piliečių draugijos 
svetainėje, Broadv’av 368, So. 
Boston rodys judamuosius 
paveikslus, apie atominę bom
bą ir kaip apsisaugoti nuo 
jos. Įėjimas nemokamas.

Whist Party
South Bostono lietuvių pa

rapijos moterų klubas rengia 
“Whist Party” kovo-March 3 
d., 1951, parapijos svetainėje 
492 East 7th St. Pradžia 7:30 
vai. vak. Bus gražių dovanų. 
Kviečia visus dalyvauti.

Valdyba.

Metinis banketas
Rengia Dorchesterio A.L.P. 

klubas, sekmadienį, kovo 4, 
5:30 v.v., savo patalpose. 1810 
Dorchester Avė., Dorchester, 
Mass. Nuoširdžiai kviečiame 
visus lietuvius dalyvauti.

Rengėjai.

Vasario 16 So. Bostone šie
met paminėta ne žodžiais, o 
vaizdais, kurių vienas, anot 
konsulo adv. šalnos, reiškė 
daugiau negu 1000 žodžių.

Vaizdus parašė poetas St. 
Santvaras, o režisavo aktorius
H. Kačinskas. Dainomis juos 
lydėjo muz. J. Kačinsko vado
vaujamas choras. Buvo iškil
minga ir gražu.

Kai spaudą draudė...
■Pirmas paveikslas rodė 

knygnešio žmoną su sūnumi, 
kai baltasai caras neleido lie
tuviams “ne druko ne rašto” 
Daug buvo lietuvių sugauta, 
daug Sibiran nugrūsta, daug 
sušaudyta. Nuolatinės kratos 
namuose. Žandarai visur šmi
žinėja, bet motina moko sūnų 
lietuviškai prie ratelio, slepia 
knygas ir nelaimėse prašo 
Aušros Vartų Marijos apgy
nimo. “Tavo apgynimo šau
kiamės...”

Kai Nepriklausoma 
Lietuva kilo...

Antras vaizdas rodė, kaip 
Lietuvos ūkininkaičiai ir be
žemiai darbininkai ėjo sava
noriais laisvės ginti ir kartu 
jaunąją Lietuvą. Matėme jau
namartę, lūkuriaujančią ir 
sulaukusią Lietuvos kario, ku
ris praneša priešus išvijęs. 
Lietuva atsistato. Savano
riams ir bežemiams dalinami 
dvarai, sausinamos pievos, 
atstatomi kaimai ir miestai, 
kuriamos mokyklos. Gyveni
mas išsilieja nauja vaga...

Kai vėl į Sibirą vežė...
Trečias vaizdas rodo paki

lusį Rytų slibiną, kuris vėl 
viską naikina, sodybas griau
na, žmones Sibiran veža. Mo
tina pataria sūnui eiti į Žvyr
duobes ir pasislėpti, nes taip 
slapstėsi tėvas knygnešis ir

Visuomeninis lietuvio 
išeivio teismas 

nukeliamas į balandžio 8 d., 
sekmadienį, 3 vai., nes anks
čiau skelbtą dieną, kovo 11, 
bus atlaidai lietuvių šv. Petro 
parap. bažnyčioje ir kitų or
ganizacijų parengimai. LRK 
Valdyba kviečia visus atsilan
kyti į tą viešą teismą, kur 
bus kaltinamas ir ginamas lie
tuvis išeivis Amerikoje: se
niau įsikūręs ir naujai atvy
kęs. Teismo pirmininku - tei
sėju sutiko būti advokatas K. 
J. Kalinauskas, o kaltintojais 
bei gynėjais: adv. S. Šalnienė, 
adv. A. Keturakis, adv. A. 
Juknevičius, St. Mockus ir 
dar du advokatai, kurių pa
vardes paskelbsime vėliau. 
Jury narių bus dvylika, o gal 
trylika. Jau dabar galima 
pranešti, kad jų tarpe matysi
me ponią Cunienę, p. Namak- 
sienę, p. T. K. Tattan, A. Čap
liką, J. Kasmauską.

Kaip pradžiuginti nusi
minusį ligonį?

Švenčių proga kiekvienas 
norėtų padaryti bent mažą 
džiaugsmą kuriam nors Vo
kietijoje pasilikusiam ligoniui. 
Kas nori siųsti kavą, tai jau 
pats laikas. Prieš Velykas ka
va bus brangesnė, svarbu, 
kad ligonis ją gautų prieš Ve
lykas. Geriausiai nusiųsti pi
nigus per paštą. Jei dar netu
ri kurio nors ligonio adreso, 
rašyk kun. K. Mažučiui, 50* 
W. 6th St., So. Boston, Mass.

Avė Maria valanda
Sekmadienį, kovo 4 d. 5:30 

vai. p. p. per radijo stotį 
WMEX — 1510 kilocycles bus 
transliuojamas apsakymas 
apie tėvą, kun. misionierių 
Damien, kuris 46 metus dar
bavosi tarp raupsuotųjų Mo- 
lukų salose ir pats jų raup
sais užsikrėtęs mirė. Tėvas 
Damien yra kilimo belgas, 
ūkininkų sūnus iš kaimelio 
Tremeloo.

išliko gyvas. Jo ir dabar na
mie neaptinka. Grįžęs, nebe
randa savųjų, tik sūnaus ke
purę ant kiemo.

Po ilgų kančių ir kovų...
Ketvirtame vaizde prie Vil

niaus pilies bokšto renkasi 
keletą metų išbuvę miškuose 
partizanai. Jų vadas praneša, 
kad Jungtinių Tautų kariuo
menė sumušė komunistus ir 
visoms tautoms grąžino lais
vę. Laisva ir Lietuva, bet ant 
Pilies kalno dar raudonuoja 
kūjis ir pjautuvas. Kai tas 
vergijos ženklas, kraujo prisi
sunkęs, nuimamas ir sudras
komas, salėje ilgas, audrin
gas plojimas. Vaidintojai nu
spėjo publikos jausmus.

Gyva dvasia_
Po daugel vargų ir nelaimių 

Lietuvą vėl apglėbia skraji 
Vytis, lyg patekanti saulė su 
lelijų žiedais, ir Vytauto ietis 
— galybės ženklas. Scenon iš
eina Amerikos karys, nešinas 
U.S. vėliavą, ir Nepriklauso
mos Lietuvos karys su Lietu
vos trispalve. Jas supa tau
tiškais rūbais šešios mergai
tės. Kai H. Kačinskas ugnin
gu eilėraščiu pamini. Lietuvos 
dvasią, jos ryžtingai atkarto
ja: “Gyva dvasia, prikels se
novės darbus!”

Ko dar reikėtų?
Daug kas galvoja, kaip čia 

sugyvinti Amerikos lietuvių 
dvasią. Vieni kalba apie baž
nyčią, kiti — apie mokyklą, 
treti — apie laikraščius ir 
draugijas. Visa tai gera ir 
reikalinga, bet aš kad reikėtų 
dar ir gražių istorinių' vaizdų 
ir manau, apysakų, kaip H. 
Sinkevičiaus “Ugnimi ir Kala
viju”, ir lietuviško teatro! 
Gaila, kad prieš pusantrų me
tų gražus kun. Pr. Virmaus- 
ko užsimojimas iširo, kad

' RAUDONIEJI BĖGLIAI
• Žmonės kartais patenka į tokią padėtį, kurią lietuviai 

nusako priežodžiu: nei bėgt nei rėkt. Bėgti sunku dėlto, kad 
kojos būna surištos, o rėkti nėra kaip, nes žmogus pats esti 
kaltas, kad įsinarpliojo. Šitaip nevienam pasitaiko gyvenime, o 
dar dažniau politikoje. Gi mūsų laikų politika yra dar gerokai 
raudonojo voratinklio apnarpliota. Kas į jį pakliūva, ir dar 
savo noru, tam sunku bėgti, o dar sunkiau rėkti.

• Visdėlto, jei kojos dar įkerta, tai stengiamasi bėgti dve
jopu keliu: per geležinę sieną ir per Stalino liniją. Per sieną 
galvą išnešė Clementis (Gottwald neigia?), o iš Stalino linijos 
iškūrė visas būrys italų komunistų. Rėkavo jie labai jau bal
siai, kol Stalinas pasakė “ša”, nes buvo pradėję šaukti ne taip, 
kaip reikėjo. Tada jie pabėgo ir išsislapstė. Bijo, kad nepagau
tų ir vėl nesurištų, bet jau ne Maskvos diktatūra, o bolševikų 
inkvizitoriaus Berijos kulka į pakaušį. Tada jau nebėgsi ir 
nieko neišrėksi.

• Gyvi dar išlikę tie raudonieji bėgliai, kitados buvę stip
rūs bosai, jau neberėkia taip balsiai, kaip turėtų šaukti į visą 
pasaulį: gelbėkitės ir jūs iš komunistinio voratinklio! Nepato
gu mat patiems prieš save šūkauti. Nemalonu prisipažinti, kad 
jų bėgimo kaltininkas nėra vien rusiškas komunizmas, "bet ap
skritai komunizmas, kurio jie pamesti nenori. Girdi, kursime 
naują komunistinę partiją — ta bus nepriklausoma ir geresnė. 
Žinoma, žabalą kuiną iškeltus į akląjį, galima ta pačia krypti
mi toliau važiuoti, bet ir į tą pačią duobę.

• Komunizmo idėjų primirkę nemato, kad nelaimę jie ne
šiojasi su savim, kaip savo šešėlį. Ta juoda dėmė neatsiranda 
tiktai dėl Lenino ar Stalino saulės, nei dėl Mao-Thsetungo ar 
Tito mėnulio. Vadus gali keisti, bet sistema palieka ta pati. Ji 
graži rodosi teorijoje, bet praktika, kokią rodo Sovietų Sąjun
ga ir ta pati Jugoslavija, taip įkerta, kad reikia bėgti. Pabėgę 
rausvieji žmonės, deja, apsigrįžta ir vėl laižosi apie marksisti
nės putros puodą. Na dabar, tai jau virsime kitokią košę — 
nemaskvinę, tautišką, savą. O kokia tešla, toks ir patiekalas — 
gero jie žmonijai duoti vistiek negali. Koks skirtumas, kad 
vienur koncentracijos stovyklas aptveria rusiškoms vieloms, o 
kitur — jugoslaviškoms, ir dar už Amerikos pinigus pirktoms?

• O visdėlto laisvasis pasaulis džiaugiasi, kad raudonųjų
bėglių atsiranda kaskart daugiau. Kitados Markso vaikai su
skilo į bolševikus ir menševikus, šiandien jie jau skyla į stali- 
nistus ir titistus, o rytoj ar poryt jie skils dar į smulkesnes 
grupes. Gyvenimas yra stipresnis už visas klaidingas teorijas, 
kurios siekė sumesti į vieną raudoną krūvą visus žmones, visas 
tautas, klases ir rases. Kas dar nemato, kad kerštu ir neapy
kanta to nepadarysi, šiandien dar balsiai rėkia apie klasių ko
vą. Praeis kiek laike, ir jie atsidurs tokioj padėtyj, jog nebus 
nei kaip rėkt nei kur bėgt. S.

taip iš naujo pamėginus! Mik.

Cambr:d%e. Mass.O '
Federacijos seimelis

Sekmadienį, kovo 4 d., 1 
vai. p.p. parapijos svetainėje 
įvyksta N. A. Federacijos sei
melis. Rytą 10 vai. N. P. baž
nyčioje šv. Mišios seimelio na
rių intencija ir pamokslas. 
Vietinis Federacijos skyrius 
prašo visas katalikiškas orga
nizacijas prisiųsti savo dele
gatus. Kviečiami į seimelį ir 
pavieniai asmenys.

Kortu vakaras
šeštadienį, kovo 3 d. 7:30 

vai. vak. katalikų klubo sve
tainėje bus kortų vakaras. 
Rengia pats klubas. Bus gra
žių dovanų ir užkandžių. Įėji
mas — 45 centai.

Susižeidė
Prieš kiek laiko p. P. Paliu

lis darbe susižeidė ranką. 
Taip pat neseniai Paliulių 
dukrelė pergyveno sunkią 
operaciją. Taigi nelaimė spau
džia abiem rankom. Reiškia
me p. Paliuliams užuojautą.

Siaučia influenza
Cambridžiuje mažai kur ra

si namus, kur nebūtų ligonio. 
Daugumas serga influenza 
lengvai. Iš tūkstančių ligonių 
mirimų dar nebuvo.

ATVYKO
(Atkelta iš “-to pusi.)

Slivinskas, Juozas, Elzbieta, 
Regina, Elizabeth į Waterbu- 
ry. Conn.

Slyteris, Jurgis, Petronėlė, 
į Norwood, Mass.

Maistavičius, Herman.
Trumpjonas, Vilius. Maria, 

Vilius, Angelika, Arvydas į 
Connellsville, Pa.

Verbyla, Juozas, Marijona, 
Juozas į So. Boston.

Žiupka, Stasys į Maspeth.
BALF Centras.

Klubo bankietas
Balandžio 1 d. lietuvių ka

talikų klubas, rengia metinį 
bankietą. Bilietai jau platina
mi. Jų galima gauti pas p. A. 
Bačinskienę, P. Radaitį, P. 
Janiūną, Trbonavičių, J.
Survilus, K. Samalį, J. Miški
nį, p. Smilgienę. Kitų platin
tojų vardai bus paskelbti vė
liau.

Ligoniai
Po sunkaus sirgimo prade

da pasveikti p. F. Pakalniš
kis. Dar sunkiai serga p. T. 
Banienė, J. Tebėra, p. Katche- 
nas. Arlingtone po sunkios li
gos sveiksta B. Baranauskie-' 
nė.

K. Laurutis,
kuris su šeima gyvena Ka

lifornijoje prie Holywoodo, 
praneša, kad jo žmona p. B. 
Laurutienė (Povilaitytė) per
gyveno sunkią operaciją. Jis 

Kai Vladimiras Clementis dar buvo malonėje. Čia .jis 
(kairėje) nuimtas drauge su Andriejum Višinskiu perei
tais metais New Yorke. Jau tada buvo kalbama, kad nebe
grįš. Tačiau grįžo ir... pabėgo.

z

pats, dirbdamas Holywoode 
prie kino industrijos elekeros 
techniku, nusilaužė ranką. 
Reiškiame Lauručiams, “Dar
bininko” skaitytojams, nuo
širdžią užuojautą.

Atitaisymas
Vasario 16 d. “Darbininke” 

paskelbtoje bankieto rengė
joms padėkoje praleisti: A. 
Šeputienė, A. Kantrimas, S. 
Mačiukas, M. Šimkienė, A. 
Remeikienė; bilietų platinto
jai A. Bačinskienei, L. Budrai, 
A. Stankūnui ir P. Geležiniui. 
Taip pat praleista A. Petru- 
šauskienės vardas Vasario 16 
aukotojų tarpe. A. D.
• Tėv. Leonardas Andriekus 

vedė Cambridge, Mass. misi
jas, kurios užtruko dvi savai
tes.
• Hypolita E. O. Yčaite, dir

banti kaip bibliotekininkė 
Harvardo universitete, Inter- 
nationaliniame Institute skai
tė paskaitą apie lietuvių kal
bą.


