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PASIRUOŠIMAI SKANDINAVIJOJE
nų aviacijos kadetai at
vyksta į Jung. Valstybes 
apmokymui. Grįžę bus 
aviacijos instruktoriais 
savo krašte.

Norvegijoje šaukiama 
60,000 naujokų prie gin
klo ir apie 100 tūkstan- 

_ _ J vidaus apsaugos
werio generalini 'štabą, gvardijos, 
paskubinama civilinės 
apsaugos gynyba, ruo
šiamas įstatymas kovai 
su penktąja kolona. Da- mis, liečiančiomis naujus

TRUMANAS APKALTINO 
RUSIJĄ

Neseniai atliktas gen. 
Dwight D. Eisenhowerio 
vizitas Norvegijoje ir 
Danijoje buvo priežasti
mi keleto šių pozityvių 
nutarimų.

Danijoje — penki šio 
krašto karininkai buvo 

■pakviesti į gen. Eisenho- čių

programas, 
trijų metų 

aviacijos

Švedija pasikeičia su 
savo kaimynais ir su D. 
Britanija informacijo-

Teisiami bolševikų šnipai
Sovietų ambasada-šnipų lizdas

ginklus ir tarpusavinio 
pasiruošimo 
Paskutinių’ 
bėgyje britų 
kadetai buvo svečiai šve
dų aviatorių, mokinda- 
miesi skraidyti Jamtland 
krašto sąlygose. Taip pat 
Danijos ir Norvegijos _
aviatoriai atlieką apnro- -
kymą Švedijoje.

Nuo š. m. balandžio 1 
d. Švedijos armijos va
dovybę perima generolas 
Nils Swedlund.

New York. — Federali
nis teismas New Yorke 
sprendžia bylą trijų šni
pų, kurie praėjusio karo 
metu vogė karines pa
slaptis, ypač iš atominių 
laboratorijų, ir jas per- 
davinėjo Sovietų Sąjun
gai. Federaliniu teisėju 
yra Irving R. Kaufman. 
o teisiamaisiais — elek
tros inžinierius Julius 
Rosenberg, jo žmona Ei
thel ir radaro ekspertas 
Morton Sobell. Liudinin
ku buvo iškviestas kalti
namosios Eithel brolis, 
Dovydas Greenglass, ku
ris 1944 m. saugojo Los 
Almos atominių tyrinėji
mų įmones. Jis buvo ta
da JAV kariuomenės ser
žantas. Beliūdydamas, 
atrodo, ir pats pateko į 
kaltinamųjų grupę.

Dovydas Green g 1 a s s 
teismui pap a s a k o j o, 
kaip buvo visai lengva 
Los Almos prieiti prie 
paslapčių ar jas nugirsti. 
Jis visai laisvai vaikščio-

davęs po laboratorijas, 
klausęsis pokalbių ir dis
kusijų apie daromus ty
rinėjimus, šio to klausęs, 
įdomavęsis, čiupinėjęs. 
Jam būdavę visai lengvai 
atsakoma. Sargybos tik- 
•rinusios tiktai kišenes, 
bet jis nieko nesižymėjęs 
popieryje, o stengęsis įsi
dėti į galvą ir atsiminti. 
Žinias perduodavęs so
vietų šnipams. Tarp jų, 
žinoma, buvo jo sesuo 
Eithel, jos vyras Julius 
Rosenberg, Morton So- 
bell ir kiti, nepagauti ar 
jau pasprukę.

Kai Anglijoje buvo su
imtas sovietų šnipas 
Klaus Fuchs (vokiečių 
kilmės žydas) ir paskui 
Philadelphijoje chemikas 
Harry Gold (Goldnicky, 
kilęs iš pkrainiečių žy
dų), tai J. Rosenbergas 
labai persigandęs ir pa
taręs savo švogeriui Do
vydui Greenglass tuojau 
sprukti iš Amerikos. Vi
siems bolševikų šnipams

Ro- 
kad 

Mek- 
orga-

Pirmiausia pultų Ameriką
Vašingtonas. — JAV 

senato komisijoje, kuri 
svarsto ar leisti prezi
dentui siųsti kariuomenę 
į Europą, buvo pareikš
ta, kad Sovietų Rusija 
pirmiausia atominėmis 
bombomis pultų Ameri
ką. Yra tik laiko klausi
mas, kol bolševikai bom
bų pakankamai prisiga
mins.

RAGINA VERSTI STALINO 
GAUJĄ

Key West, Fla. — Ko
vo 14 d. prezidentas Tru- 
manas smarkiai apkalti
no Rusiją, kad ji agresi
jos grėsme ir milžiniška 
ginklavimosi 
verčia 
laisvąjį 
kluotis 
reiškė,
ginklavimasis 
sų pirma užkirsti kelią 
agresijai.

Trumanas tai pareiškė 
laišku rašytu senato
riams ir atstovams, ku
riuos reikalauja padary-

programa 
JAV ginkluoti 
pasaulį ir gin- 
pačiai. Jis pa- 
kad Amerikos 

siekia vi-

ti konkrečius nusiginkla
vimo ir taikos pasiūly
mus Rusijai. Baltieji Rū
mai prezidento laišką pa
skelbė viešumai.

Tarp kitko prezidentas 
savo laiške nurodo, kad 
Sovietų Sąjunga laiko 
daug didesnę armiją ne
gu reikalinga taikos me
tui ir vykdo milžinišką 
apsiginklavimo progra
mą. Prezidentas pažymi, 
kad Amerika sieks per 
Jungt. Tautas nusigin
klavimo.

M

Vėl atsiėmė Seoul

Sustiprina sienos kontrolę
Bonn, Vokietija. —Nuo 

balandžio 1 d. Vakarų 
Vokietija įveda griežtes
nę kontrolė tiems, kurie 
norės atvykti iš Rytų 
Vokietijos. Jie turės nu
rodyti, kur mano sustoti 
ir kas gali garantuoti, 
kad nėra komunistai. 
Tuo būdu norima apsi
saugoti nuo atvykstan
čių bolševikų agentų.

Manoma, kad neoficia
liai bus įvesta dar griež
tesnė kontrolė, nes ko
munistinių agentų tik 
popieriniais įsakymais 
dar niekas nesulaikė ir 
nesulaikys. Jie sulaikomi 
tik tokiomis pat priemo
nėmis, kurias kitiems 
taiko: areštu, kalėjimu 
ir šautuvu.

Viena. — Austrijos po
licija praneša, kad prie 
sovietų kariu o m e n ė s 
būstinių buvo išmėtyti 
šimtai atsišaukimų. At
sišaukimuose rusų karei
viai ir karininkai ragina
mi likviduoti Juozapą 
Staliną ir jo partinę 
gaują. Atsišaukimai ra
šyti rusiškai tautinio an- 
tibolševikinio komiteto 
(NTS). Juose yra ir ypa
tingas ženklas — trys 
sukryžiuotos šakės. Va
dinasi, kūjį ir pjautuvą 
verskite šakėmis.

Londono radijas, pa
kartojęs tą pačią žinią, 
dar nurodė, kad buvo 
girdimos ir rusiškos 
transliacijos iš nenusta
tytos vietos. Kalbėjo 
“laisvos Rusijos radi
jas”, kuris sovietų pilie
čius ragino tris raides 
“NTS” ir šakes piešti

Rusijoje ant visų sienų ir 
paminklų, kur tik kas 
prieina.

Atsišaukimas, kuris 
apima apie 1000 žodžių, 
ragina taip pat organi
zuoti nedideles pasiprie
šinimo grupes visoje So
vietų Rusijoje ir kariuo
menėje. Kam gręstų pa
vojus ,o būtų arčiau sie
nos, patariama bėgti ir 
stoti į kovotojų eiles šia
pus geležinės sienos.

Sovietų karinė policija, 
aptikusi išmėtytus lape
lius, ilgai apylinkėje su
ko, jieškodama pėdsakų, 
kas juos išmėtė, ir dar 
po pačiais kareivinių lan
gais. *

buvo nurodyta mauti į 
Meksiką. Dovydas 
senberg paliudijo, 
Sovietų ambasada 
sikoje buvo šnipų 
nizatorė ir globėja.

Ryšium su šia byla su
imtas dar vienas sovietų 
šnipas — VVilliam Peri, 
Columbijos universiteto 
fizikos dėstytojas, 32 
metų, iš New Yorko. Jis 
jau buvo anksčiau tardo
mas, kai buvo suimtas 
Harry Gold, bet išsigynė 
jo nepažinęs. Taip pat 
praėjusių metų rugsėjo 
mėn., kai buvo suimti da
bar teisiamieji Rosen
berg ir Sobell, pareiškė, 
kad jis jų nepažinęs. 
Taip pat praėjusių metų 
rugsėjo mėn., kai buvo 
suimti dabar teisiamieji 
Rosenberg ir Sobell, pa
reiškė, kad jis jų nepaži
nęs. Tyrinėjimas gi pa
rodęs, kad jis buvo jų 
mokslo draugas. William 
Peri yra gimęs Ameriko- 
£** nes/išgąsdino stiprus že-
— is Lenkijos. Pavardė 
Peri yra sutrumpinta iš 
Mutterperl. Mokslus ėjo 
New Yorke, o paskui 
dirbo aerona u t i k o j e 
Longley Field, Va., ir 
Cleveland, Ohio. Pasku
tiniu laiku pritapo prie 
Columbijos universiteto.

Pultų visomis 
priemonėmis

Philadelphia. — Buvęs 
Floridos gubernatorius, 
o dabar Philadelphijos 
miesto civilinės apsau
gos viršininkas Millard 
Caldwell pareiškė, kad 
Sovietų Rusija gali pulti 
Ameriką visomis baisio
mis priemonėmis, kokias 
tik ji turės: užkrečiamų 
ligų bakterijomis, dujo
mis ir atominėmis bom
bomis. Reikia jau iš 
anksto ruoštis nuo viso 
to apsisaugoti.

• Vakarų Vokietijoje, 
Reino apylinkėse, žmo-

mes sudrebėjimas. Žmo
nės pasileido bėgti į slėp
tuves manydami, kad nu
leista atominė bomba. 
Nustatyta, kad kažkas 
yra atsitikę Ardėnų kal
nų, prie Vokietijos ir 
Belgijos sienos, kur pra
ėjusį karą buvo dideli 
mūšiai.

saunos /IN IOS

Kovo 14 d. sąjungininkai antrą kartą užėmė Pie
tų Korėjos sostinę Seoul. Jokio pasipriešinimo iš ko
munistų pusės nebuvo. Šiaurės korėjiečiai iš miesto 
ramiai pasitraukė į šiaurę. Apie 6000 komunistų 
priešinosi tik prie Kaesong kelio, apie 12 mylių nuo 
Seoul.

Įžengę į sostinę, pietų korėjiečiai iškėlė ant ka- 
pitoliaus rūmų Pietų Korėjos vėliavą. Šis miestas 
nuo praeitų metų birželio 25 d. jau kelintą kartą pe
reina iš rankų į rankas.

Viduriniame fronte
JAV kavalerijos divizija perėjo per Hongchon 

upę ir perkirto kelią tarp miesto Hongchong ir 
Čhunchon, kuris yra svarbiausia kinų komunistų 
bazė šiapus 38-tos paralelės.

Aviacija
skaitlingai raižė Šiaurės Korėjos padangę ir 

daužė komunistų fronto papildymus. Sugrįžę iš šio 
žygio, aviatoriai., pranešė, kad daug sunaikino ir su
žalojo priešo Sunkvežimių, traukinių, vežančių papil
dymus frontui.ir „apie 1500 sandėlių su karo medžia
gomis.

VĖL EIS VERPTI IR AUSTI
New York. 

verpyklos ir 
nuo kovo mėn. 19 d. vėl 
pradės darbą, kuris buvo 
streiko nutrauktas vi
sam mėnesiui. Streikavo 
apie 80,000 darbininkų. 
Ką jie streikuodami pra
rado, neskelbiama, bet 
labai džiaugiamasi tuo, 
kas laimėta. Tekstilės 
darbininkų unija (CIO) 
susitarė su didžiausia 
vilnų apdirbimo bendro
ve (American Woolen 
Co.), kad atlyginimas 
bus pakeltas 12 centų į 
valandą ir ateityje jis 
bus tiek keliamas, kiek 
kils pragyvenimo kainos.

- Vilnų 
audyklos

Dėl pensijų nesusiderė
ta, bet sutarta, kad kiek
vienam darbininkui, iš
dirbusiam bent 15 metų 
ir sulaukusiam 65 metų 
amžiaus, bus išmokėtas 
vienkartinis atlyginimas 
už tiek savaičių, kiek jis 
išdirbo metų.

Manoma, kad ir kitos 
įmonės, artimos arba su
rištos su vilnų apdirbi
mu, turės darbininkams 
padaryti tokias pat nuo
laidas, jei norės išvengti 
streikų. Streikuoti jau 
pagrasė medvilnės (cot- 
ton - rayon) apdirbimo 
darbininkai (90,000) ir 
mėsos konservų.

• Kovo 14 d. buvo areš
tuotas Čekoslovakijos už
sienių ministerio pagel- 
bininkas Arthur London.

Herbert Morrison, britų 
užsienio reikalų ministeris, 
pakeitęs susirgusį ir atsista
tydinusį Ernest Beviną.

A Maine valstybės atstovų rūmams įteiktas įsta
tymo projektas grąžinti prohibiciją, kol bus karo 
grėsmė. Įstatymo projekte nurodyta, kad vyrai turi 
būti blaivūs, jei norima gerai įvykdyti krašto gyni
mo programą.

A Izraelio valstybė įteikė notas JAV, Anglijai, 
Prancūzijai ir Sovietų Sąjungai, kad jos išreikalautų 
iš vokiečių pusantro milijardo dolerių už nacių lai
kais nusavintą žydų turtą.

A Bostono uoste Graikijai perduoti du laivai 
naikintojai — U.S.S. Slater ir U.S.S. Ebert. Jie per
krikštyti graikiškai ir graikų jūreivių nukreipti į Vi
duržemio jūrą.

A Anglija paragino Italiją susitarti su Jugosla
vija dėl Triesto uosto. O Paryžiuje Gromyko parei
kalavo, kad tas ginčas būtų sutvarkytas didžiųjų 
valstybių ir taip, kaip bolševikai nori.

’A Naujasis Prancūzijos premieras Henri Queuil- 
le gavo parlamento pasitikėjimą (388 balsus prieš 
180). Užsienio reikalų ministeriu pasiliko R. Shu- 
mann.

A Arabų Sąjunga įteikė Prancūzijai notą, kurio
je reikalauja duoti Morokui (Šiaurės Afrikoje) ne
priklausomybę.

A Britanija paskyrė 112 milijonų dolerių pirkti 
JAV ir Europoje mašinų įrankiams. Įrankiai reika
lingi karo pramonei. Įdomu, ar Anglija bolševikams 
vis dar parduoda tokius pat įrankius, kuriuos iš kitų 
perka?

A Liberija, negrų respublika Afrikoje, paskyrė 
savo atstovą prie Šv. Sosto. Liberijoje yra pusantro 
milijono gyventojų, iš kurių tik 10,000 yra katalikų.

A Amerikietis vysk. Muench, kuris ligi šiol Vo
kietijoje buvo šv. Tėvo apaštališkuoju delegatu (nuo 
1946 metų), paskirtas nuncijumi, nes Vokietijai jau 
leista priimti užsienio atstovus pas save ir siųsti į 
kitas šalis.

A Kalifornijos pajūryje kovo mėn. 13 d. buvo 
jaučiamas silpnas žemės drebėjimas.



Amerikiečiai kariai, pabėgę iš komunistų nelaisvės, šildosi sanitarijos būstinėje.

KATALIKŲ PASAULYJE

Penktadienis, Kovo 16, 1951

m Asmussen, einąs prie Kiel 
protestantų pastoriaus parei
gas, neseniai išleido veikalą, 
pavadintą “Maria Dievo Mo
tina”. Čia protestantiškas vei
kalo autorius iškelia Marijos 
garbinimo pagrindą ir reikš
mę. protestuodamas prieš 
tuos, kurie atmeta Mari
jos garbinimą. To paties vei
kalo autorius kritikuoja tuos, 
kurie atmeta Dievo Motinos 
Dangun Smimo, neseniai pa
skelbtą Pijaus XII dogmą.

ilstamai gynė Dievo Bažnyčią.
■i Tautinė JAV Katalikų 

unija netrukus pradeda plačią 
socialiniams reikalams rink
liavą, kurios tikslas pagal šių 
metų planą surinkti 5 milijo
nus dolerių karo aukų šelpi
mui. Už tuos pinigus bus siun
čiami maisto produktai, vais
tai ir rūbai įvairiems politi
niams pabėgėliams ir kitiems 
dėl karo į skurdą patekusiems 
asmenims.

venimo sąlygas, kad išgelbėtų 
mases iš komunizmo nelaimės.

DARBININKAS

Laiškas iš Vokietijos

RUOŠIA NAUJA "TAUTOS VADA

šven- 
nes 

kaip tik

■■ Dviejų metų nuo kardino
lo Mindszenty pasmerkimo 
sukakties proga “Amerikos 
Balsas“ davė 6 milijonams 
Vengrijos katalikų specialią 
programą iš paties kardinolo 
įregistruotų išsaugotų -'kalbų. 
Vengrijos kataliką.!* sniljaudi- 
nę klausėsi 
jimą žodžių,

kankinio už tikė- 
kuriais Jis nenu-

■i Milano arkivyskupas, kar
dinolas Schusteris. savo ti
kintiesiems paskelbė ganyto
jišką laišką, kuriame tarp ki
ta ko palietė Italijos bedar
bių problemą. Gindamas dar
bininkų teises kardinolas pa
brėžė, kdd visi tie, kurįe turi 
savo rankose Valdžią yra at
sakingi už tai, nes jie turi su
kurti visiems pridedamas gy-

■ Žinomas liberalų rašyto
jas Franc Molhar per radiją 
savo tautiečiams, JAV ven
grams, pasakė, kad be Dievo 
yra negalima gyvenimo pa
žanga. Iš 73-jų mano gyveni
mo metų — 63 m. praėjo ne
tikėjime. Dabar grįžau prie 
Dievo, nuo kurio buvau nuto
lęs nuo pat savo vaikystės 
dienų. Čia randu nepaprastai 
dau~ džiaugsmo ir laimės.

Šių metų Vasario 16 d. lie
tuviams buvo džiaugsminges
nė negu kitos tautinės 
tės nuo pat 1940 m., 
“Voice of America”
Vasario 16 d. pradėjo lietu
višką programą. Ir koks lie
tuvis galėtų nesidžiaugti, kai 
galingiausią demokratinė
valstybė pradeda aktyviai 
remti žudomos lietuvių tau
tos viltis?

Tačiau lietuviams Europoje 
ta pirmoji lietuviška “Voice 
of America” transliacija pa
žadino klausimą: kodėl per ją 
buvo prisidėta prie “naujo 
vado” reklamos? Ministerio 
St. Lozoraičio kalba šalia 
VLIKo pirmininko nebuvo at
sitiktinė, o sąmoningai tai pa
daryta, nes tai sutapo su vie
nos politinės grupės varoma 
reklamine propaganda už 
naują lietuvių “tautos vadą”.

Kas bent kiek sekė lietuvių 
politinius ginčus ir spaudą 
Amerikoje ir Vokietijoj, tas 
lengvai galėjo pastebėti, kaip 
nuolat jieškoma dirbtinių pro
gų išpopuliarinti naujai apsi
rinktą vadą". Jo vargams ar 
nuopelnams iškelti apvaikš
čiojamos sukaktuvės, ruošia
mi iškilmingi parodų atidary
mai, stengiamasi užregistruo
ti beveik visi jo pajudėjimai.

ILGAI

A-BOMBOS SILPNOSIOS PUSES
laikraštis “Der

■ KITI METAI LIETI VAI 
REIKŠMINGI

bombą. Atominės 
yra silpniausia pusė, 
pervežimui reikia nu- 
didelės distancijos,

jos silpna pusė, tai pa- 
kuris gresia saviesiems, 
lėktuvams ar priešlėk- 

artilerijai nukovus

Vokiečių
• Tagesspiegel“ daro išvedžioji

mus, kad atominis sviedinys 
turi didelę pirmenybę prieš 
atominę 
bombos 
kad jos 
galėti 
Antra 
vojus, 
priešo

- tuviniai 
lėktuvą vežantį atominę bom
bą virš savosios ar savo są
jungininkų teritorijos. Tokie 
pat nepatogumai yra ir van
denilio bombos.

Be to, atominės bombos pa
sisekimas priklauso nuo prie
šo priešlėktuvinės gynybos ir 
radaro sistemos. Jeigu priešo 
priešlėktuvinė gynyba bus 
gerai organizuota, tai atomi
nei bombai yra nedidelė gali
mybė pasiekti savo taikinį.

Kitas dalykas yra atominė

amunicija. Tai nėra naujas 
išradimas, o tik techniškas 
esamojo pritaikymas. Kai ku
ri spauda skelbia, kad Ame
rika ir šioje srityje yra pa
dariusi didelę pažangą ir kad 
jau yra pavykę “kritišką ma
sę” suredukuoti iki mažiausio 
kiekio, galinčio iššaukti ato
minį sprogimą. Kalbama, kad 
pasisekę jos svorį sumažinti 
iki 2!L> ir 12 svarų, kai tuo 
tarpu atominės bombos buvo 
keletas tonų.

Artilerijos sviediniams pa
vykę išrasti stiprūs, nelabai 
sunkūs šarvai. Mažesnės 
reikšmės tenka skirti leidžia
moms atominėms rakietoms. 
kurių principai tokie pat kaip 
ir vokiečių vartotos rakietos 
V. Rakietoms tenka nugalėti 
palyginant nelabai didelę 
erdvę ir joms reikalingas di
delis taikinys, toks kaip Lon
donas ar panašiai.

Lietuvos gyvenime 1922 me
tais daug kas svarbaus nuti
ko: paskelbta Lietuvos Kons- • 1a . i.. utum ja,..įvesta - i .

liūtą, pradėta žemės reforma, 
įsteigtas Lietuvos Universite
tas, ambasadorių konferencija 
pripažino Lietuvos valstybę 
de jure. Amerikos Jungtinės 
Valstybės pripažino atsikūru
sią Lietuvos valstybę. Tas 
Lietuvai be galo reikšmingas 
tarpas buvo prieš 30 metų. 
Gal tos sukaktys bus galima 
minėti jau išlaisvintoje Lietu
voje?

Perdaug veliamasi su viso
kiais Stalino padlaižais. Jų 
neištikimybė JAV įrodyta. Iš
siųsk r Sov. Rusiją, o ten su 
jais, kad ir savais, ilgai ne
sivels. "Tą visokie andruliai ir 
bimbos labai gerai žino. Čia 
jie kažkokie veikėjai ir pra- 

s*vo lito va.- *vtfikajai. ‘Tegu! saVo veiklą 
parodyk tenai! Tenai labiau 
jų reikia, nes iš 250 milijonų

SLAVIŠKAI RUSIŠKO NAC’ONALIZMO ATGIMIMAS
Romano’’

21 d. atspausdino 
“Nacio- 
Sovietųatgimimas

“L’Osservatore 
vasario 
straipsnį, pavadintą 
nalizmo
Rusijoj". Straipsnyje sako
ma. kad po II-jo Pasaulinio

ne tarptautinio komuniz- 
vardu^ bet aiškiai slaviš- 

- rusiško nacionalizmo, 
rodo okupacija

I L 4

HELP 
CR PPLED 
CH LDREN

Pabalčio 
neatme- 

Maskvos

Karo prie Sovietų Sąjungos 
buvo prijungti svetimi kraš
tai 
mo 
kai 
Tai
kraštų, k-uriuos nuo 
namų laikų siekė 
valdovai pasisavinti.

Kai raudonoji armija ‘užėmė 
Karaliaučių. Sovietų propa
ganda skelbė, kad tos sritys 
esančios grynai rusiškos, nors 
ten iki to ląiko nebuvo nei 
vieno ruso. Netrūksta esą ir 
.daugiau įrodymų, kad sovie
tiškas patriotizmas pasikeiti 
ne tik į rusišką nacionalizmą, 
bet ■'net rusų imperializmą.

r

SILVER CAFE
5

... • - .

SILVESTRAS ZAVECKAS, savininkas

LINKSMIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ’ ..

Antai prieš porą su viršum 
mėnesių buvo išgarsinti jo 
pasitarimai su savo politinės 
linijos draugais. Paryžiuje ir 
Londone. Svarbūs jie buvo 
tik tiems, kurie vis dar ilgisi 
“vado” ir per eilę metų nenu
ilstamai darbuojasi tokį su
rasti.

Nepavydim išpūstos rekla
mos, tačiau ji mums tampa 
skaudi, kai su ja gretimai ei
na Lietuvos vadavimo fronto 
skaldymas. Tai reikia aiškiai 
pasakyti: tie, kurie nuolat 
aukština ir garbina diploma
tijos šefo nuopelnus, lygiagre
čiai įvairiais būdais stengiasi 
kritikuoti ir diskredituoti 
VLIKą, kuriam demokratiš
koji Lietuvos visuomenė yra 
pavedusi kovą dėl Lietuvos 
išlaisvinimo. Kai demokrati
nių politinių jėgų telkinys 
stengiamasi nupeikti ir jo 
reikšmę sumenkinti, o vieną 
“vadą” išaukštinti, tai šitokia 
propaganda gerų vairių ben
dram lietuvių frontui duoti 
negali. Norėtųsi kviesti spau
dą ir visuomenę nepasiduoti 
Lietuvos laisvinimo fronto jė
gų suskaldymui, bet dėl Lie
tuvos laisvės ir toliau kovoti 
vieningai ir demokratiškai 
VLIKo ir ALTo nurodymais.

j. Gineika.

- ‘irt
Visiems savo draugams ir rėmėjams

South Boston, Mass.324 Weftt Broadway,

LINKSMIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ!

fVtUiam Zinkeivici
RETAIL A VVHOLESALE GROCERIES

Visiems Lietuviams ir mūsų Broliams vargstantiems 
svetimuose kraštuose

' Pristatome Alų ir Tonikų

Boriš Beverage Co
J. ARLAUSKAS, Savininkas

TeL SO 8-3141,

VĖLIAM ASI
gyventojų komunistų tėra tik 
pusketvirto milijono, imant 
su politrukais ir enkavedis- 

visas 
prieš 

juo 
kitos

tais kartu. Vadinasi, 
slavų pasaulis širdyje 
komunizmo santvarką, 
labiau priešingos yra
ten jų pavergtosios neslaviš- 
kbs tautos. Ponams andriu- 
liams ten būtų darbo (ar aša
rų) ligi kaklo. D.

f

KAS KARTĄ {SIRABt-
pavojingiausiomis sąlygomis 
išstojo ir išstos, taip pat lai
ka visas bolševikų paslaptis 
kam reikia atversdamas. Nai
viems piliečiams akis dumti 
“platoniška meile” ilgai nesi
seks. Tik komunistas gali 
kia spauda pasitikėti...

Į kur? Gi į komunistų par
tiją! Tas jau daugiau iš jos 
nebegali be rizikos išstoti: to
kį nudrebia. O dabar skaito
me anglų ir italų spaudoje, 
kaip juoką, kad tas ir tas, ir 
vėl tas ir tas išstoję iš komu
nistų. Ne! Kas rizikavo iš ko
munistų išstoti, tas

popie- 
audien- 

ir pa
kalbo je

Gavėnios pradžioje 
žius Pijus XII suteikė 
ciją Romos klebonams 
mokslininkams. Savo
šalia tėvišku paraginimų, Jo 
Šventenybė davė ir svarbių 
nurodymų, kaip reiktų atlikti 
mūsų laikais apaštalavimo 
uždavinius. Vienas iš svar
biausių apaštalavimo uždavi
nių yra grąžinti į tikėjimą 
nuklydusius ir svyruojančius.

Į šį darbą turi būti įjungti 
ir pasauliečiai per organizuo
tą Katalikų Akciją ar per ki
tas apaštalavimo formas, šv. 
Tėvas su dideliu džiaugsmu 
prisimena tuos pasauliečius, 
kurie, kunigų paraginti, ėmė
si miciatyvos sudaryti mažus 
būrelius arba, pasikviesti į 
šeimas pas savo gimines, ben
dradarbius. draugus, su jais 
tarp kitų reikalų pasvarsto ir 
religinius klausimus.

Tokie šeimyniški religinių 
klausimų svarstymai atneša 
neįprastai gražių vaisių. Nė 

vienas šių draugiškų religinių 
pasikalbėjimų pagalba jau 
rado kelių atgal į Dievą 
Bažnyčią.

Pijus XII toliau įspėja 
‘ nigūš prieš biurokratijos

vojų sielų vadovavimo darbe, 
parapijos 

reikalinga, 
neužsibai- 
Parapijie-

su- 
«• i

ku- 
pa-

Gerai sutvarkyta 
įstaiga yra būtinai 
Bet tuo toli gražu 
gia kunigo pareiga.

laiku ir

ir visur 
gerumą.

APAŠTALAVIMO PAREIGA
čiai turi visuomet 
patirti savo kunigo
jo tėvišką rūpestį ir pajusti 
jame Gerojo Ganytojo širdį... 
Baigdamas Šv. Tėvas ypatin
gai pabrėžė reikalą vaikų ir 
jaunimo tarpe ugdyti pašau
kimus kunigystėn.

to
li.

fe VOKIETIJOS karo 
MINISTERIS

Vokietijos kancleris 
naueris paskyrė karo 
torį, kuris rūpintųsi Vokieti
jos saugumu. Jis yra Theodor 
Blank, 45 metų amžiaus, ilgą 
laiką vadovavęs Ruhro ang
lies kasykloms, II pasaul. 
re buvęs leitenantas.

Ade- 
minis-

ka-

i! 
i! I
I

Lietilviai, eikite pas savuosius. Pas mus yra didelis pasi
rinkimas visokių valgomų produktų, švariai užlaikome, 

su malonumu patarnaujame.

17 Arthur Street,

J
•!
¥

i!

I
I

s

TeL 2254-M Mostelio, Mass.
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BLINSTRUB’S
VILLAGE and GRILL į

Mes esame visuomet pariritoię Moūift&sfi pasitikti svete- 
liūs bei viešnias ir juos nuoširdžiai pavaišinti skaniais val

giais Ar gardžiais gėrimais.
Turėsime specialiai gražią programą.

Kviečiame visus!

Kampas D Street ir Broadway, South Boston, Mass.
Rezervacijas galima užsisakyti Telefonu — SO 8-4535

LINKSMIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ! 
f 

i 
i!!
i!
¥
V

LIETUVIŲ AUDRAŪDOS AGENTŪRA
EDMUND F. GAILIUS, vedėjas

BOSTON REALTY TRUST
Tel. SO 8-2732

31* E St, Kertė M. Broadway, Sd. Boston, Mass.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ!

Teisiami šnipai. New Yorko federalinis teismas spren
džia bylą šnipų, dirbusių Sovietų Sąjungai. Iš kairės į de
ginę: Eithel Rosenber, Hennry McCabe (teismo valdinin
kas, kuris saugo suimtuosius), Julius Rosenberg (Eithel 
vyrasj ir aukštai Morton Sobell — radaro speciaHstaa Vk 
sienrs trims šnipams graso mirties bausmė. Žiūrėk apie tai 
žinią.

**• . I <.i M --
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. John’s Hardware
Paints, varnishes, 'Vallpapers and plumbing supplies.

Tel. SO 8-3835

412 BrWbdWA»
I

į LINKSMIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ!
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South Boston, Mass. č

KETVIRTIS & CO.
Watehes - Jėwetry - Diamonds - Radros • 

Electrical Appliances 
Frigidaire — TV

Mest Broaduay South Boston, Mass.
Tel. SOuth Bostor. 8-4649

U LINKSMIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ!

i

i

Brač Btirn Calenddr Co. |
Richard L Doyle -Joseph F- MuHigan '

CALENDARS and NOVELTlES

South Boston, Mass.
Telephone SO 8-2766 i’

Broadway
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DARBININKAS

Šventasis Dailide

Melas lenda pro pakaušį
Pernai buvo viešai paskelbta, kad anapus gele

žinės sienos jau nebeliko praėjusio karo belaisvių: 
visi paleisti. Vokiečiai nustebo, tai išgirdę. Vienaip 
ir kitaip jie skaičiavo, o pusantro milijono vyrų trū
ko ir gana. Niekur kitur jie negalėjo būti, kaip tik 
Rusijoje. Gražintieji invalidai, sugraužti sunkaus 
darbo ir bado, nurodinėjo ir stovyklas Sibire, kur li
ko nemaža nelaimingų jų draugų. Bet bolševikai už
sispyrę tvirtino: daugiau vokiečių belaisvių neturi
me. Nieko nepadėjo nei amerikiečių ir anglų pastan
gos tą reikalą išaiškinti.

O prieš dvi savaites bolševikai ėmė ir patys ati
dengė tą savo melą. Krūvos laiškų, rašytų iš Sovietų 
Rusijos, netikėtai pasiekė tėvus, žmonas, vaikus ir 
gimines. Laiškai nėra padirbti: pažįstama rašysena, 
vardai ir pavardės tų, kurie buvo laikomi jau žuvę. 
Kaikurie atsiliepė pirmą kartą nuo 1944 metų ru
dens. Kam bolševikai tik dabar juos parodė? Kam li
gi šiol jie melavo?

Melo tikslas buvo dvejopas: 1. bolševikai norė
jo uždengti didelę daugumą belaisvių, kuriuos darbu 
ir badu numarino ir grąžinti jau negalėjo; 2. no
rėjo sveikuosius ir toliau pasilaikyti krašto atstaty
mo ir ginklavimosi darbama Maskva daug kartų 
skelbė, kad ji turi gauti ne tiktai pinigo, mašinų ir 
turto Rusijai atstatyti, bet ir žmonių — darbo vergų. 
Nesitikėdama jų gauti taikos sutartimi, neteisėtai pa
silaikė vokiečių bei japonų belaisvius ir to savo pik
to darbo visaip gynėsi. Tiktai vieno dalyko Kremlius 
nepramatė: kad melas ir neteisybė anksčiau ar vė
liau išlenda pro pakaušį.

Šį kartą jie išlindo, pradėjus vokiečiams atsigin- 
kluoti. Maskva liovėsi melavus, kad ji belaisvių ne
turi; dar jiems įsakė laiškus parašyti ir paprašyti 
siuntinių. Matote, yra dar gyvi, kuriuos laikėte mi
rusiais. Galite net jiems padėti ir sulaukti grįžtant 
namo, bet tiktai viena sąlyga: jei nesidėsite su ame
rikiečiais, o eisite su mumis, kurie turime jūsų vy
rus ir sūnus. Kitaip jų nematysite.

Amerikoje tokius piktadarius vadina gangste
riais. Bet gangsteriai savo žodį dar išlaiko, jei už 
pagrobtą vaiką gauna pinigą. Bolševikai vieną melą 
tiktai pakeičia kitu — dar piktesne apgaule. Tai aiš
ku iš to, kad net Rytų Vokietijoje, kurią bolševikai

Šv. Jonas apaštalas sa
vo Apreiškime rašo, kad 
matęs ties Avinėlio Sos
tu didelę minią, kurios 
niekas negalėjo suskai
tyti, iš visų tautų, gimi
nių, žmonių kuopų ir kal
bų (Apr. 7, 9). Iš tos di
džiulės minios Dievo iš
mintis leido mums pažin
ti tik nedaugelį, kurie že
mėje atliko didelius dar
bus Dievo karalystei įgy
vendinti. Tai atliko jie 
savo kietu darbu ir 
malda. Tarp jų yra ir šv. 
Juozapas, Kristaus Glo
bėjas, kurio šventę šven
čiame kovo 19 d.

Žinios apie Šv. Juozapą
Žinių apie Šv. Juozapo 

gyvenimą maža 
me, tačiau 
yra labai 
Evangelijos. Nedaugelio 
žmonių gyvenimas, nors 
ir trumpai, yra pažymė
tas tose amžinose, neiš
semiamos išminties kny
gose. Šv. Juozapo vardas 
pirmą kartą paminėtas 
su Išganytojo įsikūniji
mo paslaptimi, o vėliau 
tik tiek žinių terandame, 
kiek jo gyvenimas yra 
susijęs su Kristaus gy
venimo įvykiais. Visdėl- 
to ir tos trumpos žinios 
atskleidžia pačius svar
biausius Šv. Juozapo gy
venimo bruožus, būtent, 
kad jis buvo rūpestingas 
Šventosios Šeimos globė
jas, kad buvo darbinin
kas — dailidė, kad jis 
buvo nepaprastai teisus.

Bažnyčios ir šeimos 
globėjas

Teisus, žydų kalboje 
reiškia. dievobaimingas 
ir doras. Tik toks vyras 
galėjo būti Šv. šeimos 
globėju. Tad šventųjų ei
lėje po Šv. Mergelės Ma
rijos pirmas yra šv. Juo-

novai, į darbą, ma
tyti, žiūrėjo su pa
nieka, nes, norėda
mi pabrėžti savo iš
didumą, Kristų va
dino “Dailidės sū
numi” .atsieit, dar
bininku. Gi Kristus 
labiau pamilo pa-

teturi- 
jų šaltiniai 

svarbūs —

zapas. Todėl popiežius 
Leonas XIII paskelbė jį 
visos Bažnyčios globėju, 
kaip jis buvo globėju 
Kristaus, žemėje gyve
nusio. Šv. Juozapas 
mums yra pavyzdys do
rybių, kurių šiais laikais prastus darbininkų 
taip pasauliui trūksta.

Šv. Juozapas gražiau
sias pavyzdys krikščio
niškoms šeimoms. Jis au
kojosi Betliejuj artėjant 
Dievo Sūnaus gimimo 
valandai, būdamas nebe
jaunas tremtinio vargui 
— bėgimui į Egiptą ir 
kelionei atgal. Pagaliau 
rūpindamasis Šv. Šeimos 
gerove. Tas jo rūpestis 
matomas iš Evangelijos, 
kada susisielojęs buvo dėl 

Jėzaus, Dievo valia pasi- 
likusio Jeruzalės bažny
čioje, nes su skausmu su 
Jėzaus motina Marija Jo 
jieškojo.

Darbo meilės pavyzdys
Šeimos galvai tenka 

sunki, bet kartu kilni pa
reiga — aprūpinti šeimą 
kasdienine duona. Ši pa
reiga tampa lengva ir 
net maloni, kai darbas 
dėl šeimos gerovės jun
giamas su Dievo meile. 
Toks darbas nėra sunke
nybė.

Šv. Juozapas turėjo to
kią darbo meilę. Jis pa
sirinko paprastą dailidės 
darbą, nors ir buvo iš 
garsiojo karaliaus Dovy
do giminės. Tai yra gra
žus pavyzdys žmonėms, 
kurie vengia darbo, kad 
jis paprastas. Visokiam 
darbui kilnumo žymę 
įspaudė ne tik tas šven
tas vyras, kuris, turbūt, 
visą savo amžių užsiėmė 
dailidės darbu, bet ir 
pats Kristus, kuris tame 
darbe dalyvavo. Farizie
jai, tie išdidūs rašto ži-

sūnus, negu farizie
jus, ir taip pat pasi
rinko apaštalais ne 
fariziejus, bet pa
prasčiausius Gene- 
zareto ežero žvejus.

J. L. ŠVENTOJI ŠEIMA

Z v

- > ” OGUBAI pabrangti
Dabartiniu metu, kada 

viskas pamažu brangsta, 
pakilusios yra taip pat 
kainos popieriui, metalui 
ir darbui. Visa tai laik
raščius brangina. Kaiku
rie jau yra pakėlę kai
nas.

Laikraščių padėtis gali 
dar pablogėti, jei bus 
priimtas rengiamas įsta
tymas, kuriuo norima 
pabranginti pašto patar
navimą. Pašto Departa
mentas numato vadina
mus “second class” tari
fus (jais naudojasi ir 
“Darbininkas”) šiemet

pakelti 50 procentų, o 
per sekančius dvejus me
tus — dar 50 procentų. 
Spaudos bendrovės ma
no, kad negalima kelti 
daugiau, kaip 20 procen
tų iš viso. Priešingu at
veju labai nukentėtų 
spaudos įmonės, iš kurių 
gyvena nemažai darbi
ninkų.

Katalikų Spaudos Są
junga jau 
atitinkamus 
mus. Paštas 
sės aiškina,
deficito negali išsiversti. 
Savo galutiną žodį turės 
tarti Atstovų Rūmai.

yra įteikusi 
memorandu- 
iš savo pu- 
kad jis be

BOLŠEVIKAI ŽUDO KINUS

badas. Priežastis 
kad labai daug 
paimta
Pirma jį vežė į

kariuo-

pasienį,

siaučia 
yra ta, 
maisto 
menei.
Indo - Kinijos
kurr buvo perduodamas 
partizanams, kovojan
tiems su prancūzais, o 
vėliau dideli maisto kie
kiai išgabenti į Mandžiū- 
riją ir Korėją. Antra 
priežastis— kuriami kol
chozai, kaip ir Sovietų 
Rusijoje. Badaujantieji 
žmones puola ir apiplė
šia valstybinius sandė
lius. Daug kur įvyko 
kruvinų susirėmimų su 
prisiųsta raminti kariuo
mene.

valdo, jau šešti metai, nevisi belaisviai yra parėję 
namo. Ten dar daugiau žmonių nuėjo į koncentraci
jos stovyklas ir Sibirą. Tas pats būtų ir Vakarų Vo
kietijoje ir kituose kraštuose, kur tik bolševikai 
įkeltų koją. Padėtis pasikeistų tik tada, jei pro kiau
rą bolševikų makaulę išlystų visi jų melai ir apgau
lės. L. Kn-va.

Kinijos nacionalistai 
įteikė Jung. Tautoms 
skundą, reikalaudami 
nubausti Kinijos komu
nistus dėl masinių žudy
nių, kurtas jie įvykdė Ki
nijos kontinente. Skun
das buvo įteiktas per Ki
nijos atstovą Jung. Tau
toms. Tame skunde sako
ma, kad Kinijos komu
nistai jau yra išžudę 1 
milijoną gyventojų ir 
dar 25 milijonus numatę 
išžudyti, kad užgniaužtų 
vidujinį pasipriešinimą 
prieš dabar vedamą ka
rą. ::

Kinijos nacionalistų 
centrinis komitetas tvir
tina, kad kinų komunis
tai, remiami Rusijos, sie
kia išžudyti milijonus 
Kinijos gyventojų iki to
kio skaičiaus, kurį jie 
galėtų suvaldyti.

Formozos Taipei spau
da kreipiasi į laisvą pa
saulį, kad jis prieš tuos 
barbariškus komunistų 
darbus imtųsi priemonių.

Badas Kinijoje
Hong - Kong.—Kwang- 

tungo ir Kwangsi pro
vincijose, pietų Kinijoje,

Sugriežtins miegos 
kontrolę

Vašingtonas. — Ūkinių 
reikalų ir kainų tvarky
tojai, Charies E. Wilson 
ir Eric Johnston, yra pa
siryžę kreiptis į Kongre
są, kad būtų priimta vi- 
sutina ir griežta nuomos 
kontrolė. Tai reiškia, 
kad vėl bus atšaukta 
duota teisė atsikroms 
sritims ir miestams nu
spręsti, ar būtų ir patal
pų nuomos kontrolė turi 
būti palikta ar panaikin
ta. Kaikur ji buvo jau 
panaikinta.

Iš kito šono išniro pasislėpę krūmuose 
partizanai ir skubotai puolė enkavedistus 
pribaigti. Vienoj akimirkoj viskas buvo 
baigta. Veltui keli išlikę gyvi čekistai atsi
klaupę maldavo pasigailėjimo. Dabar jie vi
si nekaltais avinėliais virto. Tam žmona, 
tam vaikai, tam seni tėvai, tas buvo privers
tas įsakymus vykdyti. Neklauso partizanai. 
Ir jų artimiausieji buvo nukankinti, ištrem
ti, nužudyti. Kas juos kankino ir žudė, ar ne 
šie patys čekistai? Kas dabar juos, šiuose 
sunkvežimiuose brutališkai sukimštus, ga
bena į Sibirą badu ir šalčiu kankinti ir di
džiausiuose sopuliuose numarinti? Ir teik
dami čekistams smūgius kerštingai pro dan
tis šniokščia:

— Še tau už tėvą, už motiną, už brolį, už 
draugą! Sakiau, kad jums nepraeis veltui 
mūsų sesučių išprievartavimas ir mirtis! Še 
tau,'še tau!

“Posčadi, tovarišč! — šaukė kokainistas 
— budelis Sukinąs. — Zmilui šie! — dejavo 
sadistas Škaradny. Tik geltonveidis Mao- 
Fui, kurs šaltakraujiškai pjaustydavo vy
rus, moteris ir vaikus, nustebęs žiūri, kad 
partizanas jo nemėsinėja, tik vienu smūgiu 
nukauna.

Prisiminimas barbariško lietuvių tautos 
žudymo tiek įkerštino partizanus, kad jie 
nusistatė neimt nelaisvėn nevieno čekisto. 
Nudėt kiekvieną čia pat. Ir ko čia stebėtis: 
nebuvo nė vieno partizano, kurs neturėtų su 
čekistais sąskaitų už nužudymą nors vieno 

saviškio, arba net visų artimiausių giminių, 
kaip kad Dičkis, tik viens iš visos šeimos 
gyvas išlikęs. Panašių partizanų - našlaičių 
buvo ir daugiau. Gabenimas tremtinių į Si
birą atnaujino jų širdžių žaizdas. Todėl Dič
kis nekliudė partizanams likviduoti čekistų. 
Ir nedarė jokio tardymo sužinoti, kas būtų 
likvidavęs keturis čekistus, kurie buvo nu
ginkluoti skautus vežamajam sunkvežimy. 
Nieks negalėjo pasakyti, kas juos nugalabi
jo, nes paliktas juos daboti skautas kažin- 
kur dingo. Ar tai jis viens būtų juos likvi
davęs? Jei taip, tai vaikas turėjo svarbią 
priežastį tiek keršto parodyti. Veikiausiai 
tai vienas iš daugelio Lietuvos našlaičių...

Kiek čekistų tame sunkvežimyj žuvo, ne
buvo galimybės suskaičiuoti, nes kai kurie 
buvo bombų sudraskyti. Spėjama, kad jų 
būta nemažiau kaip 25. ■ Kitų sunkvežimių 
sargai nebesipriešino. Pamatę, kaip žuvo jų 
atsarga, čekistai nusprendė, kad būtų vel
tui toliau kovoti. Dauguma jų nėrė į nakties 
tamsą, mėgindami krūmuose pasislėpti. Kai 
kuriuos partizanai nušovė. Kitus patys 
tremtiniai nuginklavo ir čia pat už jų žiau
rumą likvidavo.

Pirmasis sunkvežimis, kuriam partizanai 
tiksliai padangų nesušaudė, sugrįžo, bet jo 
įgula — visi čekistai — pastebėjus, kad vis
kas baigta, pradėjo stumtis užpakaliu atgal. 
Partizanai, skubotai šaudydami, vis dėlto 
vieną padangą susprogdino. Sunkvežimis pa
krypo ir sustojo, o jo įgula skubotai smuko 
į girią. Pasivyti čekistų nebuvo galima, tai
gi tik keliolika šūvių į juos palydėjo. Ar ku
ris buvo nukautas, tamsoje nepatikrinta. 
Vis dėlto partizanai sunkvežimį okupavo. 
Žmonių ten nerado, bet pasiėmė du kulko
svaidžiu, keliolika šautuvų ir daug šovinių.

L. • / ; J . ’. -
Pigu įsivaizduoti išlaisvintų tremtinių 

džiaugsmą. Per tiek metų lietuvių tautos 
nelaisvės labai daug ištrėmimų yra buvę — 
šimtus tūkstančių suskaičiuojama. Iš to ma
tyt, kad, nežiūrint partizanų. budrumo ir. 
ryžtingumo, tik mažą, palyginti, nuteistųjų 
dalį pavyksta kelyje išlaisvinti. Tad pa
smerktieji mažai vilties teturi, kad jų trans
portą partizanai atmuš. Tačiau galimybės 
būti išlaisvintiems vis dėlto yra. Nežiūrint 
gausios bolševikų apsaugos, būriai drąsuo
lių pasišvenčia gelbėt savo tautiečius nuo 
baisios tremties, iš kurios nebėr sugrįžimo. 
Kartais tokie atkaklūs žygiai pavyksta, bet 
kartais tik veltui sau nuostolių padaro. Be 
to, tremtinių ešelonų būna tiek daug, kad 
partizanai neturi pajėgų visiems kelią pa
stoti. Tad galimybių išsigelbėti kai kada' bū
na, ir ne vienam tremtiniui viltis nusišypso, 
bet, iš viso, daug daugiau kartų tenka nusi
vilti.

Gi dabar partizanų žygis puikiai pavyko 
ir beveik be nuostolių, jei neskaičiuot vieno 
žuvusio skauto ir kelių nepavojingai Sužeis
tų partizanų. Iš tremtinių nė viens nežuvo, 
daugiausiai dėlto, kad čekistus vežąs sunk
vežimis taip ūmai buvo sunaikintas, jog bai
mės perimti kitų sunkvežimių sargai prara
do sąvoką gintis ir tremtinius žudyti, o vien 
rūpinosi savo kailį išgelbėti. Tad tremtinių 
džiaugsmui nebuvo galo. Žinoma, jų ateitis 
labai tamsi. Grįžti į savo namus nebeįmano
ma. Kur gi jiems dėtis? Jaunesnieji, žinoma, 
susijungs su partizanais. Bet kur dingt se
niems, moterims ir vaikams? Nieks apie tai 
dabar negalvoja, nes visiems džiugu, kad 
gyvybė išgelbėta. Paskui — kur nors prisi
glaus. Ir urvuose geriau skursti, negu vėl 
pakliūti į slibino nasrus.

Genys nuoširdžiai sveikino Dičkį su tik

rai didvyriška pagalba, kurį užtikrino tokį 
sėkmingą laimėjimą.

—- Negaliu surasti žodžių tinkamai tau 
padėkoti. Tavo fizinė jėga, ryžtingumas, iš
radingas protas...

— Et, Geniuk, nesisielok gražbilingai ma
ne komplimentuoti. Paspausk ranką ir už
teks. Tikrenybėj tai reikėtų padėkoti tiems 
jaunuoliams, kurie grynomis rankomis nu
ginklavo penkis čekistus ir sudarė smogikų 
būrelį, kurių pagalba aš pajėgiau tą sunkve
žimį sunaikinti. Tai mūsų moksleiviai ir 
skautai tikrieji šios dienos didvyriai.

— Šitaip! Ir kokiu būdu jie galėjo tai pa
daryti? — nustebo Genys.

Dičkis trumpai jam atpasakojo.
— Bet tai tiesiog netikėtina, — tarė Ge

nys. Dešimt jaunuolių, beveik vaikų, nugin
klavo penkis iki dantų apsiginklavusius 
žiaurius budelius... Tai tarsi iš mitalogijos 
ištraukta pasaka. Tokių dalykų istorijoj ne
sigirdi. Tiesa 1941 metų sukilime būreliai 
studentų ir gimnazistų grynomis rankomis 
nuginkluodavo raudonarmiečių dalinius. Pa
sirodo, kad tik lietuvių jaunimas gali tai pa
daryti.

— Taip, aš girdėjau, — tarė Dičkis, —kad 
jūsų dėdė Viktoras Tautgėla tokiam moks
leivių būriui vadovavo, ir kad vienas 15-kos 
metų gimnazistas, Geniukas Stuobrys, buvo 
to žygdarbio dalyvis.

— Taip, — toliau kalbėjo Genys, lyg ne
nugirdęs Dičkio pastabos, — lietuviai, kuo
met spaudžiami, iškyla iki pačių didvyrišku
mo viršūnių. Ir juo daugiau juos spaudžia, 
juo stipriau jie atsispiria. Bet taikos ir ger
būvio metu...

Genys neužbaigė, tik ranka numojo.
— Lyg taip išeitų, kad iš lietuvių tik prie

spaudos metu galima išspausti didvyriškus 
darbus, — padarė išvadą Dičkis.
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NIDA. Lietuvos N eo polis prie gražiųjų Kuršių marių

BALTIMORĖS ZINIO
Paminėta Lietuvos krikšto 

sukaktis
Yra žinoma, kad šių metų 

pradžioje sukanka 700 metų 
nuo vieno labai svarbaus įvy
kio, kuris mūsų tautos gyve
nimą pasuko nauja linkme. 
Tai Lietuvos krikštas, kuris 
įvyko prie Lietuvos kuni
gaikščio Mindaugo 1251 me
tais. Jis buvo pirmuoju Lietu
vos valstybės kūrėju ir pir
muoju krikščionimi karaliumi. 
Nuo Mindaugo krikšto Lietu
va susirišo su vakarų krikš
čioniškąja kultūra.

Lietuvos pirmojo krikšto 
700 metų sukaktis buvo su
jungta su tremtinių Padėkos 
Diena, kovo 4 d.

Lietuvos krikšto 700 metų 
sukakties minėjimo iniciato
riumi buvo parapijos klebo
nas d-ras Mendelis. Jis dideliu 
savo autoritetu ir patyrimu 
sugebėjo sukviesti ne tik daug 
aukštų svečių, bet ir sukelti 
visus kolonijos lietuvius ir mi
nėjimą pravesti taip, kad jis 
gali būti pavyzdžiu ir kitoms 
lietuvių kolonijoms. Šią su
kaktį pritiktų atatinkamai pa
minėti visoms lietuvių koloni
joms.

Paremkime savuosius
Artėja Baltimorės Miesto 

Tarybos rinkimai. Tai yra la
bai svarbus organas, nuo ku
rio priklauso ne tik miesto 
tvarkymas, bet ir jo gyvento
jų, ypač darbininkų, gerbūvis. 
Į busimąją tarybą kandida
tuoja ir lietuvis adv. Nadas 
Rastenis. Jo kandidatūra lie
tuvių bendruomemenei daro 
didelę garbę. Visų lietuvių pa
reiga, kurie balsuoti turi tei
sę, pirmoj eilėj paremti savo 
tautietį kandidatą. Kas balsa
vimo teisės neturi, lietuvį kan
didatą gali paremti kitokiu 
būdu. Komisijos visus reika
lus tvarko Stasys Janusas, 
kurio įstaiga yra 851 Hollins 
St. Be to, visiems rinkimų 
reikalams aiškintis ir propa
gandai vesti kas trečiadienį 8 
vai. vakare Lietuvių Demo
kratų klube 816 W. Lombard 
St. yra daromi specialūs susi
rinkimai.

Adv. Nadas Rastenis vi
siems baltimoriečiams yra ge
rai žinomas ir savo' kandida
tūros į Miesto Tarybą yra 
vertas, tai prie jo išrinkimo 
prisidėkime. Rinkimai įvyks 
kovo 27 d., po Velykų pirmą
jį antradienį.

A. Vyskupų fondui 
rinkliava

Šv. Alfonso bažnyčioje da
ryta Amerikos Vyskupų Fon
dui nukentėjusiems nuo karo 
sušelpti rinkliava. Parapijie
čiai uždarais vokais paaukojo 
505 dol., o klebonas d-ras 
Mendelis vienas 100 dol. Vys
kupų fondui įnešta 605 dol. 
Parapijiečių įnašas numaty

tas surinkti 5 mil. dol. vis dėl 
to yra ne per didelis.

Gauta naujų knygų
Lietuviškos spaudos platini

mo kioske yra gauta dėmesio 
vertų knygų, būtent:

Lietuvos Istorija. Tai kapi
talinis veikalas iš 700 pusla
pių, žinomo istoriko A. Šapo
kos redaguotas. Veikalas api
ma visą lietuvių tautos ir 
valstybės gyvenimą. Knyga 
gražiai išleista. Yra istorinių 
žemėlapių ir daug paveikslų. 
Kaina tik 6 dol. Ši knyga tu
rėtų rasti sau vietos kiekvie
noj lietuviškoj šeimoj ir būti 
dažnai skaitoma, nes žmonės 
nepažįstą savo tautos istori
jos yra vaikai. Kadangi kny
gos išleista tik 2500 egz., tai 
delsiantiems įsigyti pritruks. 
Susilaukti daugiau jos laidų 
kol kas vilčių labai maža.

Partizanai už geležinės už- 
, dangos. Knygos autorius, bu
vęs partizanas J. Daumantas. 
Knyga 400 pusi., labai gražiai 
išleista. Parašyta atsiminimų 
forma. Aprašyti atsitikimai 
yra tikri išgyvenimai tų žmo
nių, kurie veda žūtbūtinę ko
vą su raudonuoju siautėjimu 
už tėvynės žudymą. Knyga ne 
tik įdomi, bet ir naudinga 
kiekviena m lietuviui, kuris 
dar trokšta savo tėvynei lais
vės.

Lietuva brangi. Parašyta 
kun. St. Ylos, daug kentėju
sio vokiečių kacetuose iki Vo
kietijos kapituliacijos. Knyge
lė paskirta iškeliaujančiai se
sei ir broliui prisiminti. Suda
ryta iš trumpučių pamokinan
čių vaizdų, giliai formuojan
čių lietuvio tautinę sąmonę 
krikščioniškos kultūros dva
sioje. Kaina tik 10 et. Knyge
lė verta perskaityti visiems, 
ypač vyresniojo amžiaus jau
nuoliams.

Apie Kristaus Kančią filmą
Sekmadienį, kovo 11 d., šv. 

Alfonso parapijos salėje kle
bono rūpesčiu buvo rodoma 
kino filmą iš Kristaus gyveni
mo ir kančios. Kadangi filmą' 
labai atatiko gavėnios laiko
tarpiui ir įėjimas buvo neap
mokamas, tai jos pasižiūrėti 
prisirinko pilna salė žmonių. 
Rodoma filmą žiūrovams pa
darė labai gilaus įspūdžio. 
Dauguma jautresniųjų žmo
nių net verkė, matydami, kaip 
Kristus, būdamas Dievo sū
nus, turėjo kentėti dėl nuo
dėmingo žmogaus. Atrodo, 
kad ši filmą atstojo iš dalies 
geras rekolekcijas.

Filmą baigus. klebonas 
d-ras Mendelis padėkojo p. 
Felecijai Pliuščikienei, vyku
siai rodžiusiai filmą, ir vi
siems parapijiečiams už atsi
lankymą Kristaus Kančios 
apmąstyti. Parapijiečiai buvo 
labai patenkinti ir klebonui 
dėkingi už taip brangią pra
mogą.

DARBtKtNKAg
BROCKTONO ŽINIOS

VYRAI ŠAUNIAI
PASIRODĖ

Lawrence, Mass.
Šv. Pranciškaus parapijoje 

yra daug bažnytinių draugijų, 
kurios gražiai veikia. Tačiau 
Šv. Vardo vyrų draugija šiuo 
tarpu yra pavyzdingiausia, 
skaitlingai dalyvauja susirin
kimuose, kas mėnuo nariai ei
na bendrai prie šv. Komuni
jos ir turi bendrus užkan- 
džius.

Taip ir š. m. kovo 11 d. vy
rai skaitlingai dalyvavo šv. 
Mišiose ir bendrai ėjo prie Šv. 
Komunijos. Po pamaldų turė
jo užkandžius ir susirinkimą. 
Susirinkimas buvo gyvas, 
svarstyta draugijos einamieji 
reikalai. Draugijos nariai pa
siskirstė valandas Didžiojo 
Ketvirtadienio naktinei ado
racijai, nes per visą naktį bus 
adoruojamas Šv. Sckramen- 
tas.

Pageidaujama, kad ir kitos 
bažnytinės draugijos tuo pa
sektų. Drąsos vadas kun. P.
M. Juras prašė, kad ir visi pa
rapijiečiai prisidėtų prie nak
tinės Šv. Sakramento adora
cijos, neatžvelgiant į tai, ar 
priklauso prie kurios nors 
bažnytinės draugijos, ar ne. 
Draugija vienbalsiai nutarė 
paaukoti $25.00 naujam Re- 
positorium’ui.

Šv. Vardo draugija jau iš 
kalno ruošiasi Šv. Valandai, 
kuri įvyks ateinantį pavasarį 
Braves Field, Boston, Mass.

Draugija turi veiklią valdy
bą ir visi nariai aktyviai da
lyvauja veikloje draugijos ir 
parapijos labui. F.A.K.

PADĖKA
Nashua, N. H.

Mirus mano mylimam vyrui 
ir šeimos tėveliui a. a. Anta
nui Petrui Zautrai, gyv. 3 
Mason Street, kuris buvo iš
kilmingai palaidotas iš šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčios vasario 6 d. š. m., 
nuoširdžiai dėkojame parapi
jos kunigam kleb. Juozui Ba
cevičiui už atnašavimą šv. Mi
šių ir dvasinį patarnavimą ir 
jo asistentams kun. Adolfui 
Vainauskui ir svečiam kuni
gam — Jonui Blaževičiui ir 
Paulinui Vaičiūnui; dėkojame 
giminėms ir bendrai visiems 
už šv. Mišias, maldas, pa
reikštas užuojautas, gėles, 
dalyvavimą šermenyse ir lai
dotuvėse; dėkojame varg. Jo
nui Tamulioniui, chorui solis
tams ir solistėms — Onai 
Skirkevičienei, Adelei Capli- 
kaitei, Lilijanai Tamulionytei, 
Jonui Tamulioniui, Jr., ir Leo 
Tamulioniui už giedojimą šv. 
Mišių bažnyčioje ir dalyvavi
mą šermenyse ir laidotuvėse; 
dėkojame karstnešiams — 
Adolfui Čaplikui, Juliui Čapli
kui. Vincui Akstinui, Antanui 
Grigui ir Kazimierui Grigui. 
Taip pat dėkojame Kazimie
rui F. Kazlauskui, laidotuvių 
direktoriui, kurio koplyčioje 
a. a. Antanas P. Zautra pa-

Praeitą sekmadienį, kovo 
11 d. 8 30 vai. r. laike šv. Mi
šių Šv. Vardo draugijos na
riai (apie du šimtai) dalyvavo 
in corpore ir priėmė šv. 
Komuniją. Po pamaldų sekė 
bendri pusryčiai. Padaryta 
pasiruošimas Didžiojo Ketvir
tadienio naktinei šv. Sakra
mento adoracijai ir pasiskirs
tyta valandomis. Šv. Vardo 
draugijos valdyba rūpinasi su
registruoti visus jaunuolius 
išvykstančius karo tarnybon. 
Taipgi išrinkti nariai, kurie 
dalyvaus gyvojo rožančiaus 
procesijoj, kuris įvyks Fen- 
way, Bostone.
• Šv. Roko parapijos Romu

vos parkas skubiai nuomuoja- 
piknikams - gegužinėms. Pa
vyzdžiui birželio pirmą sek
madienį, birželio 3, turės savo 
išvažiavimą LRKS 94 kuopa 
iš So. Bostono. Tai bus pirma 
southbostoniečių išvyka į 
gamtą. Birželio 10 d. Cambri- 
džio Katalikų klubas turės sa
vo gegužinę. Birželio 17 d., 
Šv. Roko parapija rengia savo 
didingą sąskridį Romuvos 
parke ir kartu vykdys plačią 
Tėvų dienos pagerbimo prog
ramą. Taip, kad visa parapija 
susiorganizuos ir dalyvaus 
pilnomis šeimomis. Dabar jau 
prie to smarkiai ruošiamasi. 
Birželio 24 d. Romuvos parke 
praleis dieną So. Bostono Lie
tuvos Vyčių 17 Algirdos kp. 
nariai ir jų svečiai bei vieš
nios ir visi prieteliai. Vyčiai 
visuomet turi gražų jaunimo 
būrį, turės ir šiame savo išva

MANCHESTERIO N. H. NAUJIENOS
■s Vietinis Balfo skyrius va

sario 16-tos minėjimo proga 
surinko ir išsiuntė 50 dolerių 
ALT ir 50 dolerių BALF-uL 
V. Česnakienė ir A. Žukaus
kas tebetęsia aukų rinkliavą 
pas tuos tautiečius, kurie ne
buvo atsilankę minėjimo pro
gramoje.

1951 metams išrinktoji sky
riaus valdyba susideda iš pir
mininko — J. Vaičiūno, pirm, 
pavaduotojo — A. Žukausko, 
sekretoriaus — inž. K. Dau
gėlos ir iždininko J. Lazaus
ko. Valdybos nariai — A. Ki
kutis ir K. Lukoševičius.
a Mančesterio D. L. K. Vy

tauto draugija ir klubas kovo 
mėn. 4 dienos metiniame su
sirinkime paliko senąją valdy
bą. Pereitais metais draugija 
buvo pasinešusi nuosavame 
sklype prie klubo patalpų pri
sistatyti nedidelę salę pobū-

ŠVEICARIJOS
Šveicarijos lietuviai jau nuo 

1950 m. rugpiūčio mėn. turi 
įsisteigę Zuriche lietuvių ben
druomenę. Bendruomenės val- 
dybon išrinkti: kun. d-ras J. 
Navickas, d-ras A. Gerulaitis 
ir P. Garbačauskiene.

PreL Kazimieras šaulys, 
vienas iš tremtyje esančių tri
jų Lietuvos Nepriklausomy
bės akto pasirašymo dalyvių, 
gyvena Šveicarijoje Lugano 
mieste. Šveicarijos lietuviai 
didžiuojasi turėdami savo 
bendruomenėje vieną iš gar
bingųjų Lietuvos veteranų.

Kun. d-ras J. Navickas, 
Šveicarijos lietuvių kapelio-

i ■■■-————

šarvotas, už malonų patarna
vimą. Dėkojame bendrai vi
siems. kurie kokiu nors būdu 
mums pagelbėjo liūdesio va
landoje. Lai Dievas visiems 
atlygina.
Anelė (Akstinai te) Zautrienė, 

sūnus -Juozas ir anūkai ir 
broliai — Jonas ir Petras 

Zautrai. 

žiavime. Tai birželio mėn. Ro
muvos parke parengimai.

NEW HAVEN, CONN.
Liūdnas apsilankymas

New Haven miestas man 
yra gerai pažįstamas, nes pra
eityj čia retkarčiais atsilan
kydavau ir pasisvečiuodavau 
pas savo gimines bei pažįsta
mus. Ir dabar turėjau progos 
šį miestą aplankyti, tačiau šį 
kartą šis apsilankymas buvo 
liūdnas.

Nuvykau gavęs pranešimą, 
kad š. m. kovo 1 d. atsiskyrė 
su šiuo pasauliu mano myli
ma giminaitė Jeva (Tamulevi
čiūtė) Išganaitienė palikdama 
savo vyrą Vincą ir dvi dukte
ris Oną ir Anelę Išganaičiū- 
tes, taip gi seseris — Rožę 
Kašelinienę, East Hartford, 
Conn., Boguslavą Snapauskie- 
nę, Dracut, Mass. ir Marijoną 
Kranch (Krancevičienė) iš 
Lawrence, Mass.; dvylika 
anūkų bei anūkių, kurių tarpe 
ir kl. Petrą V. Kranch, MIC., 
brolį Joną ir seserį Liūdvisę 
Lietuvoje.

Velionė kilusi iš Marcinko
nių bažnytkaimio, Vilniaus 
rėdybos. Buvo ištikima kata
likė, priklausė prie SLRKA ir 
kitų draugijų. Labai buvo my
lima savo artimųjų bei kaimy
nų, kurie skaitlingai lankėsi 
jos šermenyse ir laidotuvėse. 
Laidojama buvo su trejomis 
šv. mišiomis. Liūdime netekę 
savo mielos giminaitės, o šv. 
Kazimiero parapija pavyzdin
gos parapijietės. Tesuteikia 
tavo sielai Viešpats amžinąją 
šviesą. F.A.K.

viams ir susirinkimams. Bet 
ilgi svarstymai užtęsė reikalą. 
Vėliau, kai kainos tiek pašo
ko, kad teko atsisakyti nuo 
sumanymo. Pastaruoju metu 
įtaisyta nauji šildymo siste
ma ir nuo pereitos vasaros 
svarstoma 3-jų aukštų klubo 
namo apkalimas iš lauko.

Prieš porą savaičių New 
Hampshire sostinėj — Con- 
cord’e Quota Ciub narėms 
inž. K. Daugėla skaitė paskai
tą ir rodė paveikslus iš gyve
nimo už geležinės uždangos ir 
pabėgėlių Europos stovyklose 
bei Korėjoj. Puošnioj Eagle 
Hotel salėj susirinko moterys, 
kurios visuomeniniame gyve
nime aktyviai dalyvauja. Pa
skaita užtruko 1% valandos, 
po to prelegentas apie va
landos, atsakinėjo į pateiktus 
klausimus.. Koresp.

LIETUVIAI
nas, nuo praeitų metų rudens 
apsigyveno Estavayer - le - 
Lac, kur dirba kaip kapelio
nas ir tikybos mokytojas Sa- 
cre - Coeur institute.

Birutė šaulytė, paskutinio 
Lietuvos pasiuntinio Šveicari
joje Jurgio šaulio duktė dir
ba Bazelyje, kaipo privati se
kretorė pas prof. T. Reichs- 
teiną, kuris pernai gavo che
mijos Nobelio premiją.

Antanas Igoris praeitais 
metais Zuriche atidarė gas- 
tranomijos prekių krautuvę ir 
skoningai įrengtą kavinę — 
restoraną. • Be to jis turi mies
to centre kepyklą.

Berno lietuviai susirenka 
vieną kartą savaitėje tarpu
savio ryšiams palaikyti. Gy
venantieji Berne Šveicarijos 
lietuviai gausiai tuose susirin
kimuose dalyvauja.

Vasario 16-tos minėjimas 
įvyko Zuriche vasario 18 d. 
10 vai. >>amaklonijs Gesellen- 
vereine. Pamaldas laikė kun. 
d-ras J. Navickas. Berno lie
tuviai ir Lietuvoje gyvenę

Montrealio Žinios
Kanada

Kovo 10 d. čia pasirodė poe
tas B. Brazdžionis, dramos 
aktorius H. Kačinskas ir ra
šytojas A. Gustaitis. Deja, 
dėl rengėjų neapdairumo tin
kamai literatūros vakarą iš
garsinti ir, gal, kiek bilietų 
kainos aukštumo, publikos at
silankė nepergausiausiai —tik 

šveicarai susirinko vasario 16 
vakarą pas p.p. Geručius.

šveic. Liet Bendruomenė 
leidžia neperiodinį leidinį 
“Šveicarijos Lietuvių Žinias”, 
kurių No. 1 pasirodė š. m. va
sario 8 d. Leidinys spausdi
namas rotatoriumi. Redaguo
ja d-ras A. Gerutis.

Sao Paulo 
suėjo me- 

kaip buvo pašventinta ka, Šv. Kaz.

• Brazilijoje
mieste Vasario 16 
tai, 
pirmoji lietuviška bažnyčia.
• Muz. A. Ambrozaitis, Bra

zilijoje organizuoja lietuvišką 
orkestrą.

Prof. A. Stonis, Sao Paulo 
mieste, Brazilijoje, lietuvis 
chemikas yra padaręs vertin
gą išradimą tekstilės išdirbi- 
mo srityje.
• Vokietijoje likę lietuviai 

studentai prašosi pagalbos, 
kad galėtų savo studijas baig
ti. Aukas siųsti per Liet. R. 
Kryžių.
• Venecuelos lietuvių są

skrydis įvyks per Sekmines 
Maracay mieste. Venecueles 
lietuviams vadovauja inž. 
Venskus.

Sociaiistiškas visuomenės 
ma $144,000. P-jos komiteto 
pirmininkas šiems metams 
yra Mykolas Dailyda. V.

supratimas yra iš esmės prie
šingas krikščioniško jo mokslo 
tiesoms. Pijus XI

■■■
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_P. M. Juras. 111 psl. Kaina

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 poezijoj* 
Kainavo $2.50, parduodama ...................... _....... $1.00

KUR BAKŪŽE SAMANOTA, Ant. Vaičiulaitis. Beletris
tikos kūrinys. 288 psl. Išleido Kultūros Institutas. 
Kaina _____ __ __________ __________ ____  $2.00

NEMUNO ILGESYS, J. Aistis. Nauja eilėraščių knyga. 
Išleido TT. Pranciškonai. Kaina ............. .............. 50c.

POEZIJA, Jurgis Baltrušaitis. Išleido Kun. Pr. Juras. 
270 psl. Kaina ................ .......................... .. ....... $1.00.

KVIESLYS Į LAISVĘ, Jonas Kmitas. Eilėraščių knyga. 
352 psl. Kaina __________________________  $1.00

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 jl 

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Paruošė Kun. Dr. 
J. Starkus. 208 psl. Kaina ........... ........................$1.50

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNAS. Paruošė A. 
Herlitas. 400 psl. Kąina .. ....................................  $3.00

NAUJAS TESTAMENTAS. Vertė Arkivysk. Juozapas 
Skvireckas. Išleido Kun. Pr. Juras. Kaina — $2.00 į£

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI. Išleido Kun. Pr. Juras. Kiek
vienai metų dienai skiriamas vieno šventojo apra- 

> šymas. Knyga paveiksluotą, įrišta kietais viršeliais, 
f 936 psl. Kama .................... ,............................. ...$2,00 ,
l 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 ~ 

....— $3.15 
— Kun.

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

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

tI
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truputį per 400. Dalyviams, 
labai patiko humoristiniai 
Gustaičio kūriniai ir aktoriaus 
Kačinsko dramatinis skaity
mas. Brazdžionis davė gilių 
kūrinių, kurių temos buvo ak
tualios: ilgėjimas prarrastos 
tėvynės ir viltis jon sugrįžti.

Misijos
Šv. Kazimiero p-joj misijas 

šiemet ves tėvas P. Bulovas, 
MIC. Jos prasidės kovo 19 d. 
ir tęsis iki Didžiojo šeštadie
nio. Bus bendros vyrams ir
moterims. Vakarais pradžia
8 vai. ir rytais taip pat 8 vai. 
Kun. Bulovas yra jau buvęs

šokių vakaras
Merginų Sodaliečių dr-ja 

ruošia savo metinį šokių va- 
par-jos salėje, 

bal. 7 d. Pirmininkė Elena Vo
syliūtė ir jos urangės deda 
pastangų padaryti šį parengi
mą atžymėtinu. Praeityje So
daliečių parengimai atsilanku- 
siems palikdavo labai gerą 
įspūdį.

Įvairios žinios
Šv. Kazimiero p-jos pastan

gomis pereitais metais išpar
duota lietuviškos katalikiškos 
spaudos už $200. Diecezijos 
labdarybės fondas šiemet sie
kia sukelti daugiau miliono 
dolerių ir Šv. Kaz. p-ja davė 
$275 aukų, tai yra daugiau 
negu pereitais metais. Praei
tyje šis fondas sušelpė per 
kleboną J. Bobiną, nemaža 
lietuvių. Parapijos metinės 
pajamos pernai siekė $40,000, 
išlaidos — $11,000. Ižde turi-
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Su dirbančiais J. Kuzmickis

paskutiniu metu 
tartum, užmiršta: 
Vokietijos čia neat- 
niekas čia net iš 
Belgijos nesiveržia. 

Anglija paliko

Anglija buvo viena iš pir
mųjų valstybių, 
tremtinius darbams. Kai JAV, 
Kanada ir Australija dar ne- ■ — Bet Jūs 
turėjo jokio potvarkio apie 
benamių žmonių priglaudimą, 
į Angliją plaukė moterys ir 
mergaitės namų ruošos bei li
goninės darbams, o paskum 
vyrai į žemės ūkius ar ang
lies kasyklas.

Tačiau 
Anglija, 
niekas iš 
važiuoja, 
keikiamos
Dar daugiau: 
tartum paniekinta, nes ir čia 
laikinai prisiglaudę dairosi į 
kitus kraštus, ypač į JAV ir 
Kanadą.

Buvęs JAV pilietis
Apsilankau aną vakarą vie

name tekstilės darbininkų 
bendrabutyje. Namai dideli, 
kambariai šviesūs, gerai ap
šildyti. Yra bendra virtuvė, 
kur kiekvienas ką tinkamas 
verdasi: iš bendro puodo čia 
niekas nekabina.

Dviejuose bendrabučio kam- 
b rūtose gyvena maloni lietu
viu šeima: tėvai ir dvi mo
kyklinio amžiaus dukrelės.

Vyras skuba naktinei pa
mainai į fabriką, tad tuojau 
pradedame kalbą.
— Kaip su Jūsų emigracija 

į JAV? — klausiu.
Vyras numoja ranka:

— Nieko neišeina. Ką tik 
gavau iš konsulato atsaką, 
kad, išgyvenęs Anglijoje tre
jus metus, skaitausi galutinai 
čia “įsikūręs”... O kaip čia įsi
kūriau, patys matote, — ir 
parodo ranka bendrabučio 
kambarį.

Kad neabejočiau, tučtuojau 
parodo man ir patį raštą. Tei
singai. žodis į žodį taip ir pa
rašyta, 
įstatymo 
jis visai 
kime:

“3. 1939 m. rugsėjo 1 d. ar 
po ir prieš 1949 m. sausio 1 
d. atvykęs į Europos sritį ar 
kraštą už Vokietijos, Austri-

Atsakyme minimas
3-sis paragrafas. Bet 
ką kita sako. Skaity-

tiek 
me- 
įtei-

— provokuoju.
— 0 ką gali žinoti. Pakan

kamai praėjusio karo metu 
varinėjo. Juk net Ukrainoje 
buvau atsidūręs. Paskum pa
tekau amerikiečiams į nelais
vę. Bet ilgai nevargau: 
teisinau ir paleido.
— Nu, tai eisiu. Parašysiu 

jiems, kad vėliau, kai į Kana
dą nutūpsiu, dvigubai apmo
kėsiu. Gal patikės.
— Gal patikės, — sakau ir 

išleidžiu susirūpinusį tautietį.
▼kur reikia dirbti

Susitinku nebe jauną mote
rį. Greitu žingsniu skuba iš 
miesto, o jos krepšelyje ma
tyti dešros, juodos duonos, 
agurkų.
— Iš kur tiek gėrybių? — 

klausiu. — Juk dabar mėsos 
vos už 10 penų teduoda.
— A, kad tik pinigų būtų, 

tai ir tos mėsos užtektų! — 
juokiasi moteris. — Ana, su
siradau lenkų krautuvę, tai 
ten visko galima gauti — ir 
kopūstų, ale raugytų, su kmy
nais, ir dešrų, ir lašinių, ir 
juodos, lietuviškos duonos...

nemanote kur išva- 
klausiu.
Ar

atsakau.
trumpai at- 

kad taip į

— striukai 
Jei suras,

jos ar Italijos” (gali emigruo- 
priėmusiųjų ti į JAV, jei turi buto ir dar

bo garantijas).
JAV pilietis?

Juk JAV gimęs? — nustem
bu.
— Et, — numoja net pykte

lėjęs ranka, — jie to visai ne
paiso. Prisikabino, kad tarna
vau Lietuvos kariuomenėje, ir 
nė iš vietos...
— Tai ką manote daryti? — 

įdomaujuosl
— Vistiek nenuieisiu rankų. 

Rašysiu, aiškinsiu, pats į kon
sulatą važiuosiu. O jau 
laukiau — gal ketverius 
tus. Ir visus dokumentus 
kiau...
— O Anglijoje nepatinka?— 

klausiu.
— Patys žinote, žinau, kad 

visur reikia dirbti, tačiau gy
venimas nevisnr vienodas. 
Pagaliau, juk JAV gimiau. 
Na, atleiskit, reikia skubėti į 
darbą ir taip jau pasivėlavau.. 

Ir atsisveikinęs išeina.
čia oras nesveikas

Kitas jau pagyvenęs lietu
vis pats užsuka pas mane ir 
tuojau išdėsto reikalą:
— Gal žinote, kaip į Kanadą 

pinigus nusiųsti?
— Vienihtelis kelias — per 

banką,
— Neleidžia, — 

sako. — O kažin, 
laišką įdėjus?
— Draudžiama, 

atsakau ir aš. —
dar pabaudos pridės ar į kalė
jimą įkiš.
— Na, matai! O man čia iš 

vienos įstaigos (lietuviškos) 
prašo už patarnavimą 20 sva
rų nusiųsti Juo greičiau esą, 
juo būsią geriau.
— Tai norite Angliją palik

ti? — atsigodžiu.
— Noriu. Man čia nesveika: 

oras drėgnas, daug rūkų, sun
ku ant krūtinės.
— Bet, rodos, ir nuosavą 

gūžtelę susisukote?
— Turiu šiokią tokią. Ir 

brangiai mokėjau. Skolos 
daug liko. Būtų nebloga, 
matote, tas oras...
— O gal paraką užuodžiate?

ne- 
ne- 
tik

Pažangą
KOMUNISTINIAME KAIME

Mykolas Lebeda, ukrainiečių antikomunistinės organizaci
jos JJew Y’orke vadas, tvarko leidinius, kurie yra parengti 
ir nukreipti prieš Sovietų Sąjungą.

Turtingųjų ir neturtingųjų santykiai 
Enciklikoje4'Rerum Novarum”

T. DR. KLEMENSAS ŽALALIS, O.F.M.

į Meriką? —

j Ameriką, —

ten nereikia

— Na, o 
žiuoti? —

— Kur? 
nustemba.
— Nu taip, 

atsakau.
— O, manote, 

dirbti?! Ir dar kaip! Kas kita
jauniems, ne man.
— O karo nebijote?
— Kas jo nebijos! Bet nuo 

Dievo bausmės niekur neiš
bėgsi Jei norės, visur suras... 
A, kaip bus, taip bus gerai. 
Na, bet sudiev! Skubu ko
pūstų virti Matai, svečių tu
rime.
— Laimingai! — atsakau 

nueinu savo keliais.
ir

Nuotaikos įvairios
Kelionės 

ma liga: jei vienas kur va
žiuoja, ir kitas nerimauja. O 
gal ten iš tikrųjų geriau... 
Gaila, jei kas išvažiuoja kur, 
atsiunčia laiškelį iš laivo — 
apie audras, apie jūros ligą.

Rašytojas T. Dostojevskis,

kaip užkrečia-

DOSTOJEVSKIO PRANAŠYSTE
psichologinio romano kūrėjas 
19 a., jau išpranašavo tai. ką 
šiandien šimtai milijonų žmo
nių turi ir dar turės pergy
venti. Savo didžiausiame ro-

“Radau Kana-

apie svajones. Kai išlipa ant 
kranto, taip ir prapuola. Žino
ma, yra išimčių.

Vienas, ką tik į Kanada nu
važiavęs, rašo, užsisakęs gerą 
rūbų eilutę, esąs patenkintas 
darbu ir atlyginimu; kitas pa
žodžiui brėžia:
dą, bet laimės neradau.

Viena šeima nuvyko j JAV 
ir prapuolė, — niekam nera
šo; kita, turėjusi Anglijoje 
nuosavus namus, nusiskun
džia: kas turi pečius, užtarė
jus, tiems einasi, o mes... gai
limės.

Taigi, nuotaikos įvairios, 
kaip ir patys žmonės.

Girdėjome, kad jauni vyrai 
iš JAV į Kanadą dumia: ten 
dar neima į kariuomenę...

Dievas žino, o gal mes nie
kur nerasime ramios vietos: 
vis ne ųamai, ir tiek.

mane “Nusikaltimas ir baus
mė’’ jis rašė:

“Jis I Raskolnikovas, svar
biausias to romano herojus), 
sirgdamas sapnavo, lyg kad 
visas pasaulis būtų pasmerk
tas kažkokiam baisiam, negir
dėtam ir nematytam pasauli
niam karui, kylančiam iš Azi
jos gilumos į Europą. Visi tu
rėjo žūti, išskyrus kaikuriuos. 
tik labai negausius išrinktuo
sius.

Pasirodė kažkokios naujos 
trichinos, mikroskopiškos bū
tybės, besiskverbiančios į 
žmonijos kūną. Bet tos būty
bės buvo dvasios, turinčios 
protą ir valią. Žmonės, prisiė
mė jas, tuojau tapdavo apsės
ti ir pamišėliai, bet niekuo
met jie nelaikė savęs tiek pro
tingais ir tvirtais žmonėmis 
tiesoje, kaip kad šitie užkrės
tieji, niekuomet jie nelaikė 
savo sprendimų, savo išvadų, 
sa/o dorinių įsitikinimų ir ti
kėjimo tiek patvariu.

Ištisi kaimai, ištisi miestai 
ir tautos stojo ir ėjo iš proto. 
Visi buvo neramūs ir nesu
prato vienas kito. Kiekvienas 
manė, kad tik jis esąs tiesa... 
Nežinojo, kaip ką teisti, nega
lėjo susitarti. ką laikyti gėriu
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mūsų buvo. Dabar aplinkui viskas neva mūsų, bet 
dirbti vistiek negalima!”

“Bet kodėl gi nėr’
“Na, tu tikrai esi iš dangaus iškritęs! Argi nieko 

nėšį girdėjęs apie kūlokus. Atvyksta, va, draugai de-
Lūšnų stogai buvo pusiau įkritę, o šalia kaimo ant putatai ir plūstasi: kas pas jus kūlokas? Mes sako

me kūlokų pas mus nėra, visus juos jau išnaikinote! 
Tai kas pas jus turtingesnis? Mes ir jų neturime! 
Tai kas pas jus geriau gyvena už kitus? Tas ir anas... 
Aha, o jūs sakote, kad kūlokų neturite?”

Kartą tarė Nikoforas ir jo išdžiuvęs veidas truk
telėjo, galvojome plytas išdeginti pardavimui, bet jie 
atvyksta, ir pš! — “Jūs norite, kūtokais tapti!” — 
jie sako.

“Taip pat buvome norėję užveisti bityną, matai 
ten avilius, bet jie tik pažiūrėjo išplėstomis akimis ir 

visa išrodo! Stogai kiauri, gyvulių beveik neturite, o j*ū buvo pasirengę visus mus kūlokais užrašyti".
Prie besišnekučiuojančių skubiai priartėjo malo

nių akių kaimietis. Jis atsargiai pažvelgė į stalių, at
pažino jį ir skubiai visų paklausė: “Kas šiandien bus 
kūlokas? Kieno eilė? Iš apskrities miesto du vėl bus 
čia!”

“Ei, Savuška" — šaukė Nikoforas, kreipdamasis į 
vieną iš besėdinčių, kurio kelnės tavo net iki kelių 

“Štai kaip! O dirbti ar nepajėgiate, a?” — įširdęs Vl8ai nudulėję — “Ei, Savuška, tavo eilė!” 
teiravosi stalius. Bent stogus susilopytute!” “Kokia čia eilė, po šimts pypkių! O gal dėl to vir-

Į tai niekas nieko neatsakė ir net nė vienas nepk- duBo, kurį namuos turiu kūlokų pasidariau?” 
žvelgė į kiaurų stogų pusę. Malonių akių kaimietis apžvelgė naują kūloką ir

Tuo tarpu iš artimiausios trobelės išėjo basas iš- tarė: “Ne. taip negalima. Koks iš jo kūlokas su nu- 
sigyvenusiom kelnėm!”

“Taip, tai taip..., bet turi būti kieno eilė!” — at
sakė Nikoforas.

Pagaliau atvyko deputatai. Jiems buvo pasakyta, 
kad kūlokas laukia už durų ant laiptų. Gerai apsi
taisę ir su pilnais veidais, nešini glėbiu popierių, de
putatai išėjo apžiūrėti naujo kūloko. Kai jie pamatė 
suvargusį ir apdriskusį Savušką, vienas iš jų pagal
vojo: “Kaip atrodo, mes priėjome prie paties vargin
giausio šunies. Vis dėlto gal geriau būtų, kad mus

t

aukštumos buvo matyti gerai įrengta plytinė. Kai
miečiai tingiai sėdėjo ant rąstų ir šnekučiavosi. Ma
tyt, jie čia susigūžėjo iš nuobodulio.

Stalius, neseniai atvykęs iš Maskvos trumpam lai
kui pas savo gimines, priėjo prie jų ir delsdamas pa
klausė: “Sakykite, pagaliau, kodėl jūs iš tikrųjų taip 
gyvenate?”

“Kaip tat., taip?”
“Kaip tai taip, kaip tai taip? Dar klausiate? Tar

tum koks maras pas jus čia būtų įsiveisęs. Taip čia

kuriuos ir turite visi išbadėję. Patys gi ktunksote su
sikišę rankas į užančius ir leidžiate savo skarmaluose 
saulutei blusas perėti. Iš tikrųjų puikiai jūs čia išro- 
dote!”

Kaimiečiai palengva apžvelgė savo suplyšusias 
drabužius ir vienas nedrąsiai tarė: “Iš vargo, broleli, 
taip rengiamasi!”

tįsęs, liesas žmogiūkštis, neryžtingai papurtė galvą, 
baimingai apsidairė ir pasuko plytinės link.

“Ei, tėvuk Nikoforai, nesiartink per daug prie 
plytų! Kalbama, kad vėl deputatai iš apskrities mies
to būsią čia... Pamatys tave ir įtrauks į sąrašus!”

“Kas čia pagaliau darosi?” — paklausė stalius, —
“kad negalima nei žodžio suprasti!”

“Taip, kad galėtum suprasti, reikia pirma visą 
mokslą išeiti! Mes jį jau išėjome ir dabar supranta
me! Sakyk, gi pagaliau, ar tai ne mūsų prakeiktas 
likimas? Anksčiau, čia sėdėjome susikišę rankas į paskirtų į kitą apskritį kūlokų naikinti . 
skvernus ir r;?ko neveikėme, nes viskas aplinkui ne Vertė M. Pis.

Vokietijoje atsirado tartum 
naujas Hitleris — Kari Meiss- 
ner, 30 metų vyras, buvęs II 
p. karo dalyvis. Savo kalbo
mis jis nori sukelti senąsias 
vokiečių nuotaikas, šaukia ko
voti už savo krašto laisvę. 
Svarbiausias jo šūkis: “Ame
rikiečiai, kraustykitės namo!”

* GE1 EŽINĖ UŽDANGA

išakėto, kad pė- 
sargybų postai 

suskirstyti, sie- 
stebėjimo punk-

Lietuvos ir Lenkijos pasie
nio yra keliolikos kilometrų, 
“mirties zona” (Miortvaja 
zonna), platus plotas iškirsto 
miško, išarto, 
dos žymėtų; 
šachmatiškai 
na apstatyta
tais; kas 3 km. yra stebėjimo 
bokštai, sujungti tarpusavy ir 
su užnugariu telefonais: pa
sienis aptvertas spygliuota 
viela; prie žemės pritvirtintos 
vielos su rakietomis, iššau
nančiomis žmogui jas užsisto
jus; be to, žmogus įsipainioja 
į vielines kilpas; dresiruotieji 
šunės sargybiniams taip pat 
padeda.

Palyginkim hetuvių spaudos 
gadynės draudimo sieną tarp 
Rusijos ir Vokietijos ir kinų 
sieną. Pastarųjų dviejų jau 
seniai nebelikę, nors kinų sie
na dar muziejiškai ir tebe- 
šmėkši.

Leonas XIII klasių kovas vadina neprotingomis. Kodėl turi 
kovoti tarp savęs turtingieji su beturčiais? Juk vieni be kitų 
pagalbos negali gyventi. Kapitalas ir turtai neegzistuotų be 
darbo žmonių ,o darbo nebūtų, jei nebūtų kapitalo. Tai visi tu
rėtų susiprasti ir gyventi taikoje.

Šv. Tėvas, norėdamas sutaikinti abi puses, nurodo katali
kų Bažnyčios mokslą apie turtingųjų ir beturčių santykius, 
primindamas kiekvienam jų teises ir pareigas. "Proletaro ir 
darbininko pareigos”, — sako "Rerum Novarum” enciklikoje, 
— “yra sekančios: pilnai ir sąžiningai atlikti -apsiimtą darbą, 
negadinti daiktų, neįžeisti darbdavio asmens, gi savo teisių 
gynime apsisaugoti nuo smurto veiksmų, neklausyti blogos va
lios žmonių, kurie pažada didelius dalykus, o tik įvelia į berei
kalingą graužimąsi ir nuostolius’’.

Kapitalistų ir savininkų pareigas Leonas XIII nusako taip: 
nelaikyti darbininkų vergais, pripažinti kiekvienam jo asme
nišką vertę, krikščionybės išaukštintą; darbas, žvelgiant proto 
ir tikėjimo akimis, nepažemina žmogaus, bet priešingai, jį kil- 
nina, suteikdamas progą pačiam išsilaikyti ir pragyventi. Bru- 
tuališkas elgesys yra tų, kurie panaudoja žmogų kaip daiktą, 
norėdami pasipelnyti, ar išnaudoti virš jo jėgų ir nervų. Taip 
pat įsako atsižvelgti į proletaro įsitikinimus ir jo sielos gero
vę. Pabrėžia darbdavių pareigą suteikti darbininkams laisvo 
laiko atlikti religinėms pareigoms, neišstatyti viliojimams ir 
pasipiktinimo pavojui, nepažeisti šeimyniškos minties ir taupy
mo meilės, neduoti darbų viršijančių darbininko jėgas ir nesu
derinamų su amžiumi ar lytimi”.

Reikalauja, kad savininkas teisingai atlygintų už darbą ir 
pasinaudodamas žmonijos vargu neverstų dirbti už mažesnį 
atlyginimą, kas yra priešinga dieviškajam ir žmogiškam įsta

tymui. Nuskriausti darbininką yra nusikaltimas šaukiąs 
dangaus keršto. Ši pareiga yra tuo didesnė, kuo didesniame 
varge yra darbininkas.

Bažnyčia, kaip pastebi Leonas XIII. vedama Kristaus 
mokslo ir Jo pavyzdžiu, žvelgia į aukštesnį tikslą, kai nori su
taikyti abi klases. Šis gyvenimas yra laikinas. Tikrasis gyveni
mas bus po mirties. Dievas mūsų nesutvėrė šiam pasauliui ir 
jo turtams, bet amžiniems ir dangui.

Vienintelis dalykas yra svarbus ir naudingas: kaip žemės 
turtus panaudoji. Taip pat visi vargai, kurie lydi per visą gy
venimą, nebuvo Kristaus panaikinti per atpirkimą, 
paversti į dorybių lavinimą bei nuopelnų įsigyjimą.

Norint, tad, pagerinti žmonijos gerbūvį, reikėtų 
šiuos Leono XIII nuostatus savininkų ir darbininkų
pagarba dirbančiajam, teisingas atlyginimas, teisingas darbo 
atlikimas. Šiuo būdu, nereikės įžeisti turtuolių atimant iš jų 
turtus prieš prigimtą nuosavybės teisę, o iš antros pusės, dar
bininkas turės progą pakankamai užsidirbti pragyvenimui. Ži
noma, socialinė padėtis visiškai susitvarkytų, jei. pagal dabar
tinio popiežiaus reikalavimą, darbininkui būtų skiriama ir įmo
nės pelno dalis, neatsižvelgiant jau į užmokėtą teisingą atlygi
nimą. Tas paskatintų darbininkus nuoširdžiau dirbti, nes jaus
tųsi daugiau interesuotas darbu ir teisingiau atlygintas, nes jei 
darbininkai nedirbtų, įmonė pelno neturėtų.

ijet buvo

prisiminti 
atžvilgiu:

ir piktu. Nežinojo, ką kaltinti 
ir ką teisinti. Kažkokio be
prasmiško piktumo pagauti, 
žmonės žudė vienas kitą. Rin
kosi prieš kits kitą ištisomis 
armijomis...

Miestuose visą dieną buvo 
aliarmuojama: šaukė visus (į

mitingus), bet kas ir kam 
šaukė, — niekas to nežinojo, 
o visi išgyveno nerimą. Metė 
paprasčiausius darbus... Že
mės ūkis sustojo, fimė kaltin
ti vieni kitus, mušėsi ir pjo
vėsi. Prasidėjo gaisrai, prasi
dėjo badas...”

■ahead with ideas!

Fordo Trokai 1951-miems

A H nf Fnrtft 199 mudriu likę thi* populnr A’-f pir. . ■■
riih the POWER P1LOT. 5-STAR EXTR.\ f -

ONLY Ford Trucks 
give you

Nwnt mot

•f

■>

The Ford Truck Power PiJot 
is a siropier, fully-proven way 
of Retting tho mo6t power from 
the teast gas.

It aulnmatically meters and 
fires the rigbrt amount of gas, 
at predaely the right instant, 
tomatch constantfy changing 
operating reąuirenoerrts.

Unlike conventional sys- 
tems, the PoWer Pilot usee 
only one control metead of 
two, yet is designed to syn- 
-bronize firing tunce as accu- 
-ately. You can ūse regular 
gas . ; . you get no-knock 
pcrformance.

ro.Jur.

Again in ’51—Ford step-ahead enginecring packs even 
more value into new Ford Trucks, with a wealth of grcat 
new features!

Under the hood, on the modom new front end, in tho 
new 5-STar extra Cabs (added cost), in transmissions. 
axles . . . all the way through Ford Trucks for ’51, you il 
find bigger and better reasoas for Ford Truck economt 
— PERFORMANCE— DRIVTNG EASE— DURABILITV’

You can choose from over 180 Ford Truck models, from 
95-h.p. Picknps to 145-h.p. BIG JOBS! And remember, 
only Ford gives you a choice of V-8 or Six! . . you select 
the power that fits your needs! Come and see us—get the 
facts on Ford’s proved power PiLor economy!

FORD TRUCKS 
LAŠT LONGER

< «

tmr/ftifr
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Tamošaitienę, 
kilimą 

metų 
Kilimo
Mindaugo žmo- 
krikštas, kuris

menininkę 
Kanadoje, 
Mindaugo 
sukakčiai 
piešinyje

pirkelėmis, 
pusėje ku- 

krikštija 
Ties pa-

šalia sosto,

Vytautas Bacevičius
d. koncertavo New

dr. Jonas Vilutis, ii-

• Kun. P. M. Juras, Lietu
vių Kultūros Instituto pirmi
ninkas, užsakė pas 
A.
nuausti 
krikšto 700 
paminėti, 
vaizduojama 
nos Mortos
vyksta karaliaus pilyje.

Paveiksle matomos trys ar
kos: vidurinėje yra karaliaus 
sostas, dešinėje pro arką ma
tosi pilis, prie pilies žydintis 
sodas, o kairėje pro arką ma
tosi lietuvių sodžiaus gamto
vaizdis su kaimo 
Dešinėje paveikslo 
nigas Kristijonas 
karalienę Mortą, 
veikslo viduriu,•
krikštynas stebi karalius Min
daugas, o kairėje — krikšto 
tėvai ir dvaro didikų pora.
• NCWC gavo 15,000 nevar- 

dinių garantijų įvažiuoti į 
JAV.
• Vaclovas Sidzikauskas ko

vo 11 d. Lietuvių piliečių klu
bo salėje Worcesteryje skaitė 
paskaitą tema “Lietuvos iš
laisvinimo reikalai šių dienų 
tarptautinėj politikoje”.
• T. Marijonų seminarijoje 

(Hinsdale, UI.) kun. dr. V. 
Rimšelis, MIC. skaitė paskai
tą apie Švenč. Trejybę, šia 
savo paskaita prelegentas įro
dė savo talentą pačias sun
kiausias tos rūšies problemas 
išryškinti, kiek tai galima, 
gana aiškiai.
• Paroda lietuviškų pašto 

ženklų Chicagoje rengiama 
balandžio 7-8 d. Joje bus iš
statyti visi lietuviškieji pašto 
ženklai.
• Prof. 

kovo 11 
Yorke.
• Kun.

gesnį laiką gyvenęs Muenche- 
ne, Vokietijoje prieš mėnesį 
atvyko į Ameriką ir dabar 
talkininkauja kun. P. Leketai, 
kuris dirba vokiečių parapijo
je Cadott, Wisc.
' • Rašytojas kun. Stasius 
Būdavas ilgesniam laikui su
stojo pas tėvus pranciškonus 
Green, Maine.
• “Dainavos” ansamblis Chi

cagoje neseniai pradėjęs savo 
darbą, vedamas muziko Step. 
Sodeikos, jau suspėjo išgarsė
ti.
• čurlionio ansamblis kon

certuos Chicagoje balandžio 
29 d. Chicagos operos rū
muose.
• Juzė Augaitytė, operos so

listė, Philadelphijoje pakvies
ta dainuoti per italų radiją.
• Liet dantų gydytojai, gy

veną New Yorke ir jo apylin
kėse, susiorganizavo į savo 
draugiją.
• Prof. J. Balys skaito šį 

pusmetį paskaitas Indianos 
universitete apie Pabalčio 
kraštų tautines kultūras.

DARBININKAS

NEW BRITAIN, CONN.
Dievulis jos senąją motinėlę, 
kuri išbudėjo prie jos lovos 
per dienas ir naktis; taip pat 
užuojauta jos dukrelei, prie 
kurios ji užbaigė savo gyve
nimo dienas.
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Waterbury, Conn. Žinios
Misijos gerai pasisekė

Šv. misijos, kurios vyko nuo 
vasario 19 d. iki 25 d. mote
rims, buvo rytais ir vakarais 
gausiai lankomos. Esame la
bai dėkingos tėvui Gabrieliui 
ir tėvui Gerardui už taip gra
žius pamokslus, kurių mes il
gai nepamiršime, o dvasiškus 
mūsų geradarius prisiminsime 
savo maldose, kad juos Die
vulis sveikus užlaikytų. Prie 
Kančios Arkibrolijos prisirašė 
25 nariai.
Kristaus Kančios Arkibrolija

Verbų sekmadienį, kovo 18 
d. užprašė šv. mišias, kurios 
bus atnašaujamos 8 vai. rytą

ir jų metu šios draugijos na
rės eis prie šv. Komunijos. 
Tad visos narės, kaip senes- 
nėsės, taip ir jaunosios prašo
mos skaitlingai šv. mišiose ir 
šv. Komunijoje dalyvauti. Po 
to parapijos svetainėje pus
ryčiai Tikietai nebrangūs. 
Kiek liks pelno iš pusryčių, 
paskirsime Velykoms 
riams papuošti gėlėmis.

Labai daug serga
Waterburyje

žmonių mažų i 
serga. Manoma, 
mų priežastis — 
sikaitaliojąs oras.

NORWOOD, MASS.
. Gražiai praėjo misijos

Nuo vasario 26 iki kovo 4 
dienos šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos vyko šv. misijos, ku
rias vedė misionierius kun. 
Antanas Mažukna, MIC. Daug 
žmonių dalyvavo, atliko išpa
žintis, priėmė šv. Komuniją ir 
džiaugėsi gražiais misionie
riaus pamokslais.

susirinkime 
ir Norfolk 
viršininkas

pusry- 
kalbėjo 
County 
Frank

kuris pasakė įdo-

šv. Vardo draugijos vyrai
Sekmadienį, kovo 11 dieną 

šv. Vardo draugijos 
čiuose ir 
teisėjas 
kalėjimo 
Coughlin,
mią kalbą apie kalinius. Pa
stebėjo, kad yra apie 900 ka
linių tame kalėjime, kurie pa
pildė nusikaltimus, kad buvo 
nukrypę nuo tiesos kelio. Kad 
galėtų jie vėl pasitaisyti ir 
gyventi laisvėje yra kalėjime 
katalikų koplyčia, kur per 300 
kalinių išklauso šv. mišias ir 
eina prie šv. Komunijos. Tei
sėjas džiaugėsi matydamas

alto-

dauglabai
ir suaugusių 
kad susirgi- 
staigiai be- 

Rep.

tiek daug Šv. Vardo vyrų ei
nančių prie šv. Komunijos. 
Jis sakė, kad geras katalikas 
yra geras ir krašto pilietis.

Bus didelės iškilmės
Sekmadienį, balandžio 15 d. 

įvyks didelės iškilmės. 11:30 
vai. rytą šv. Jurgio lietuvių 
parapijos bažnyčioje atnašaus 
pirmas šv. mišias kun. Anta
nas P. Kneižys, Antano F. ir 
Alenos Kneižių sūnus. Tai 
pirmas bus iš šv. Jurgio lietu
vių parapijos įšventintas ku
nigas. Ta proga Federacijos 
10-tas skyrius visų katalikiš
kų organizacijų vardu ren
gia kun. Antano P. Kneižio 
pagerbimui bankietą, kuris 
įvyks tuojau po mišių 1-mą 
vai. Visi, kurie norite bankie- 
te dalyvauti prašomi iš anks
to įsigyti bilietus, kad komi
sija žinotų, kiek dalyvaus. Bi
lietų galima gauti klebonijoje 
?.r pas V. J. Kudirką, I. Tvas- 
kienę, A. Smilgienę, U. Paz- 
niokienę ir K. Kašėtą.

Žvalgas.

SOLISTĖ PRUDENC1JA BICKIENE DAYTONE
Dayton, Ohio

Daytono lietuviai turėjo 
daug džiaugsmo, turėdami sa
vo tarpe solistę ponią P. Bič- 
kienę, kuri vyčių surengtame 
šv. Kazimiero šventės pami
nėjime atliko meninę progra
mos dalį Senųjų lietuvių nuo
mone, daytoniečiai tokio pui
kaus giedojimo ir dainavimo 
dar iki šiol nesą girdėję. So-

šventoji valanda
Sekmadienį, kovo 4 d. Šv. 

Kazimiero šventėje 3-čią vai. 
popietų šv. Andriejaus bažny
čioje įvyko šv. Valanda už 
Lietuvos laisvę bei žuvusius 
dėl Lietuvos Nepriklausomy
bės. Pamalta; vedė kunigai 
J. Matutis ir B. Benesevičius, 
dalyvaujant klebonui kun. V. 
Karkauskui bei skaitlingam 
būreliui parapijiečių, kurie 
sielojosi dėl tėvynės likimo.
A. a. Silvester - Razdevičifitė

Kovo 6 dieną 9-tą vai. rytą 
dėl vėžio ligos mirė savo na
muose Ona Silvester (Razde- 
vičiūtė), 34 metų amž. Velio
nė, paliko dideliam nuliūdime 
vyrą Juozą ir mažą tik dviejų 
metų su puse amžiaus sūnelį 
bei seną motinėlę Oną Razde- 
vičienę, seserį Veroniką Sla- 
dek ir brolius — Joną, Povilą 
ir Petrą, tris marčias ir švo- 
gerį bei brolvaikius. Velionė 
nuo jaunų dienų buvo Šv. An
driejaus parapijos narė, uoliai 
darbavosi Sodalicijoj, seselių 
pranciškiečių rėmėjų tarpe ir 
katalikių moterų draugijoje; 
buvo šv. Andriejaus par. Mo
terų Gildos uoli narė; akty
viai dalyvavo ir ėjo įvairias 
pareigas kitose draugijose ir 
klubuose. Už tat jos laidotu
vės buvo vienos iš žymesnių. 
Karstas skendo gėlėse, jį ap
lankė šimtai žmonių ne tik 
lietuvių, bet ir svetimtaučių.

Šv. Mišias už jos sielą atna
šavo kleb. kun. V. Karkaus- 
kas, asistuojant kunigams — 
J. Matučiui ir B. Benesevičiu, 
Laidojimo apeigas tvarkė 
kun. P. Karlonas. Prie šoninių 
altorių šv. mišias atnašavo 
kleb. kun. E. Gradeckis iš 
New Haven ir kun. P. Prano
kus iš Hartfordo.

Sanktuarijume meldėsi kle
bonas kun. J. Valantiejus iš 
Waterbury ir penki airiai ku
nigai.

Palaidota šv. Marijos kapi
nėse dalyvaujant skaitlingam 
žmonių būriui, parapijos ku
nigams ir seselėms. Buvo at
vykusios seselės net iš Put
nam, Conn.

Amžiną ramybę suteik jos 
vėlei Viešpatie. Tesuramina

A. a. Antanas Valinčius
Kovo 6 d. staiga mirė An

tanas Valinčius, 74 metų amž. 
Velionis buvo kilęs iš Lietu
vos, Punsko parap. Oškinių 
kaimo, buvo atvykęs į šį 
kraštą prieš 58 metus. Visą 
laiką gyvena šioj kolonijoj, 
buvo miesto policininku ir per 
29 metus ėjo seržento parei
gas, būtent, ligi 1943 metų. 
Nuo to laiko buvo garbingai 
atleistas iš tų pareigų. Liko 
nuliūdime žmona, duktė Aldo
na ir sūnus Benediktas.

Praeitais metais buvo Die
vulio pašaukti amžinybėn 
daug mūsų darbščių lietuvių 
parapijiečių. Nors mes liūdi
me, tačiau nenusimename ir 
esame pasiryžę gražų darbą 
Dievo garbei ir Tėvynės labui 
tęsti toliau.

Klebono pranešimas
Metams praėjus, mūsų my

limas klebonas prelatas Jonas 
Ambotas pranešė parapijie
čiams apie parapijos dvasinį 
ir finansinį stovį. Pranešimą 
padarė lietuvių kalba, nors 
kaikurie reikalavo anglų kal
ba. Bet klebonas pasakė — 
lietuviai įsteigė parapiją, su
dėjo aukas jos išlaikymui, tai 
ir savo darbų rezultatus lai 
išklauso lietuvių kalba. Praei
tais metais parapija turėjo 
virš $42,000 pajamų. Skolų 
atmokėta $5,000. Liko skolų 
$28,000. Iš pajamų atmokėta 
mokyklos, mokytojų, parapi
jos namų, kunigų, vargoninin
ko, zakristijono ir kitų išlai
kymas. Bėgantiems reikalams 
dar liko $5,000. Parapijos tur
tas siekia virš $294,000. Mes 
turime gražią 
čią, kleboniją, 
vargonininkui 
namą, gražią 
yra pradinės
riai ir du aukštesnės mokyk
los skyriai. Mokytojos yra se-

Jis kvietė
vieningai darbuotis ir

• Tremtiniai Chicagoje iškil
mingai pagerbė savo gerada
rius. Visi, kurie išrašė sutar
tis ir atsigabeno iš Vokieti
jos tremtinių, apdovanoti Ge
radario Diplomais. I
• Poly na S teskaitė (Stos- 

ka), Metropolitan Operos so
listė, šiomis dienomis grįžo iš 
Barcelonos, Ispanijos, kur ji 
praeitą sezoną sėkmingai kpn- 
certavo. Sugrįžus į Jung. 
Valstybes, koncertuoja įvai
riuose miestuose Connecticut; 
kovo 13 d. dainavo Providen- 
ce, R. I.; kitą savaitę vyksta 
į Delaware. ir po to vyksta j 
Floridą.

Polyna Stoska yra plačiai 
žinoma artistė - dainininkė. 
Ji yra buvusi ir Europoje 
prieš karą ir karo metu.

J. CORONIS 8č SON 
FURNITURE CO.

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

Veltui pristatymas — Išsimokėjimui 
Ateikite j krautuvę, kurioje 

garantuotas sutaupymas

Tel. 4008

listė giedojo taip pat bažny
čioje per dešimtas ir dvylik
tos valandos pamaldas.

ŠV. Kazimiero šventės pa
minėjime paskaitą apie šven
tąjį skaitė Dr. K. Kisielius iš 
Piqua, Ohio. Ilona Pakštaitė 
padeklamavo poeto Bradūno 
eilėraštį apie šv. Kazimierą. 
Minėjimo programą pravedė 
L. Valiukas. Tą dieną vyčiai 
sumos metu priėmė organi
zuotai šv. Komuniją.

m Gegužės mėn. pradžioje 
vyčiai rengia vakarą su lietu
višku vaidinimu ir kita lietu
viška programa.
m Vasario 16-tosios proga 

darytos rinkliavos ALT-bai 
metu surinkta per 120 dol. 
Didesnes sumas aukojo: po 
5 dol. — J. Čibiras, Dr. R. 
Gineitis, kun. V. Katarskis, 
P. Gobis, J. Bulata, Z. Gude
lis, Pr. Gudelis, S. Kubilius ir 
Roikų šeima iš Columbus, O.; 
po 10 dol. — Dr. A Kisielius 
iš Diqua, Ohio, ir L. Valiukas. 
Nemaža dalis, turiu galvoje 
naujai atvykusius, savo parei
gas dar neatliko. Būtų gera, 
kad bent po penkinę jie pa
siųstų tiesiog ALTbos centrui.

m Dr. A. Kisielius, prieš 
kiek laiko išlaikęs gydytojo 
egzaminus prie Ohio Statė 
University, Columbus, Ohio, 
dirba prie vieno senuko gydy
tojo miestuke Piqua, Ohio, 
apie 25 mylias nuo Daytono.
■ Kiekvieną sekmadienį po 

10 vai. pamaldų parapijos sa
lėje platinama lietuviška 
spauda. Čia galima įsigyti lie
tuviškų leidyklų “Patrijos”,

A. a. Jurgis Kuuca
Kovo 8 d. staiga mirė a. a. 

Jurgis Kunca 60 m. Paliko 
nuliūdime dukterį ir žentą 
gyvenančius N. C.

A. a. Jonas Krakauskas
Kovo 9 d. ilgai sirguliavęs 

mirė a. a. Jonas Krakauskas, 
67 metų. Paliko nuliūdusius 
dukterį su šeima ir tris sūnus 
su šeimomis.

Visi mirusieji palaidoti iš 
šv. Andriejaus bažnyčios šv. 
Marijos kapuose.

Viešpatie, suteik jų sieloms 
amžinąją ramybę. Tebūna pa
guoda liūdinčioms šeimoms.

Religinė filmą
Šį sekmadienį, kovo 18 d., 4 ~

vai. po piet bus rodoma reli- i Į LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ! 
ginė filmą, parapijos salėje iš i J 
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Jėzaus Kristaus gyvenimo.
Visi geros valios žmonės 

kviečiami atsilankyti ir pa
matyt šią gražią religinę fil
mą. Bus proga susikaupti ir 
giliau pamąstyti apie mūsų 
Išganytojo kančią dėl žmoni
jos išganymo.

Nepamirškim šį sekmadienį 
4-tą vai po piet pašvęsti savo 
mintis Išganytojui.

Daug sergančių
Šiomis dienomis mūsų tarpe 

yra daug sergančių gripu. 
Dvi savaitės kai serga Sko- 
lestika Kvederienė, ligonė yra 
kritiškoj padėty, guli be są
monės General ligoninėje. Pa
simelskim už ligonius. B.M.

kad radome laiko ne tik pasi
melsti ir pagilinti religines 
žinias, bet taip pat paskaityti 
didelėje seselių bibliotekoje ir 
pailsėti.

Sekmadienį visos priėmę šv. 
Komuniją ir gavę popiežišką 
palaiminimą, pietavome jau 
kalbėdamos.

Pažymėtina, kad seselės 
mumis labai rūpestingai dabo
jo ir teikė visokių patogumų.

Kadangi buvo didelis ateiti
ninkių skaičius tai po pietų 
įvyko susirinkimas į kurį bu-

Mergaičių rekolekcijos Putnam
Š. m. kovo mėn. 9, 10, 11 d. 

Nekalto Prasidėjimo vienuo
lyne, Putnam, Conn., įvyko 
uždaros mergaičių rekolekci
jos. Rekolekcijose dalyvavo 
apie 35 mergaitės iš Hart- 
ford’o, Worcester’io, Water- 
burio, New Britain’o, Bos- 
ton’o ir net iš Chicagos. Mer
gaitės buvo apgyvendintos 
vienuolyno patalpose.

Pirmoji konferencija prasi
dėjo penktadienio vakare 8 v. 
Rekolekcijų vedėjas, kun. 
prof. St. Yla, paprašė užmirš
ti visus rūpesčius ir laikytis • vo pakviestos visos rekolekci- 
visiškos ramybės rekolekcijų 
metu. Konferencijos pradžioje 
buvo nukreiptos ne į specia
lius mergaitėms klausimus, 
bet į pagrindą viso krikščio
niško gyvenimo. Buvo plačiai 
išnagrinėtos temos: santykis 
žmogaus su Dievu, dieviška
sis gyvenimas Kristuje, krikš
čioniškasis gyvenimas bažny
čioje, krikšč. gyvenimas pa
rapijoje, Šv. Mišios, krikšč. 
gyvenimas šeimoje, krikšč. 
gyvenimas tautoje ir k.

Rekolekcijų dienotvarkė bu
vo taip puikiai sutvarkyta,

jų dalyvės. Susirinkime kal
bėjo sesuo Felicija, vienuoly
no vyresnioji ir kun. prof. St 
Yla. Ateitininkės iškėlė mintį, 
kad mergaitės, dalyvavusios 
rekolekcijose, turi ypatingai 
prisidėti prie vajaus, kuris 
yra reikalingas Šv. Metų pa
minklui — koplyčiai statyti. 
Taip pat buvo įsteigtas moks
leivių at-kių būrelis vienuoly
no pensionate.

Išvykome į namus didžiai 
dėkingos rekolekcijų vedėjui, 
vienuolijai ir visoms prie šių 
rekolekcijų prisidėjusioms.

Rekolekcijų dalyvės.

mūrinę bažny- 
seserims namą, 
ir zakristijonui 
mokyklą, kur 
mokyklos sky-

“Gabijos”, Tėvų Pranciškonų 
ir “Draugo” leidinių. Be to, 
galima gauti leidinių apie Lie
tuvą anglų kalboje. Spaudos 
kioskas įsteigtas vyčių kuo
pos.

■i Budelskiai ir Kvietkaus- 
kai įsigijo naujas mašinas.

L. V.

rinkikas užklausėVienas 
kandidatą į miesto mayorus: 
‘“Ką Jūs darysite, kai būsite 
išrinktas”. Kandidatas nuste
bęs atsakė: “Kvailas klausi
mas. Aš nežinau, ką turėčiau 
daryti, jei nebūčiau išrink
tas”.

HARTFORD, CONN.
serys pranciškietės. Joms pa
gelbsti mokytojauti vikaras 
kun. P. Sabutis.

Prelatas Jonas Ambotas 
baigdamas pranešimą apie pa
rapijos stovį, visiems nuošir
džiai dėkojo už aukas ir pasi
darbavimą. Klebonas paskyrė 
komisiją iš 5 narių ir du glo
bėjus — Antaną Mazotą ir 
Juozą Barolį, ilgamečius vei
kėjus parapijoje, 
visus
ateityje.

Parapijos komisijos 

susirinkimas
Kleb. prelato J. Amboto pa

raginta veikti, komisija turė
jo susirinkimą. Nutarė vasa
ros metu surengti pikniką pa- 
rapijųos naudai. Kun. P. Sa
bulis pakviestas vadovauti. 
Darbas pradėtas. Kun. P. Sa
bulis gavo piknikui parką lie
pos 1 d., East Hartford - 
Glastonbury. Komisija krei
piasi į visas draugijas minėtą 
dieną nieko kito nerengti, bet 
dalyvauti parapijos piknike. 

Korespondentas
Antanas J. Mazutas.

HARTFORD, CONN.

Kovo 18 d. 2 vaL p.p. LDS y 
kuopos įvyks susirinkimas ’ 
įprastoj vietoje. Nariai prašo
mi susirinkti. Rašt.

Walter’$ Public Markei
Corner 6th t H Street, South Boston, Mass. 

Parduodame geriausias mėsas ir groserį.

Savas pas savą — pas W. Marcinkų. — Tel. SO 8-0847
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į! Lietuviška Kepykla
K. PLEVOKAS, savininkas

į! Kepame visokios rūšies duonas, pyragus, pyragaičius, 
į! Birthday keiksus (tortus) ir tt.
■! 530 E. 8th Street South Boston, Mass.

ji TeLSO 8-6796
■> I; i LINKSMIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ! !
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Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass.

Tel. DE 3-13O4-W

Namų Tel. DE 3-1304-R

L

LINKSMIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ!

Vladas J. Jakštas
• Grosernės savininkas

308 West 4th Street, South Boston, Mass.

Telefonas SO 8-1224

i Į LINKSMIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ!
H
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Broadvay Liquor Mart
LIQUOR RETAILERS

John CeruDo, Jr., Mgr. TeL SO 8-9570
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391 West Broadvvay

LINKSMIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ!

South Boston Hardivare, Ine,
J. KLIMAS, savininkas

332A West Broadvvay, South Boston, Mass.

3!
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Paremkime luošųjų vaikų fondą

DĖKOJIMAI “DARBININKO"
KALENDORIAUS LEIDĖJAMS

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

Už šią nepaprastą dovaną jau spėjo atsidėkoti šie:
U. Zalegiris, Baltimore, Md.............................    2.00
J. Jekavičienė, Taunton, Mass............................   100
Adelė Kulick, Jamaica, N. Y......................   100
Mrs. Frances Gaška, Amsterdam, N. Y................... 1.00
S. Kudirka, Norwood. Mass. ..................   1-00
Mrs. A. Adomaitis, Worcester, Mass. ................  1.00
Mrs. S. Halaburda, Cleveland, Ohio .... ....... ................... 1.00
Helen Valatka, Norvvood, Mass........................ —.......  1.00
John Martin, Cleveland, Ohio ............. ..........;  ............. 1.00
Mrs. Murauskas, Cleveland, Ohio ........     1-00
Mary Songailo, Phila., Pa........... ........... ........ . ............  1.00
Mrs. P. Prybuszauckas, Brockton, Mass............. i........ ... 1.00
Mary Pūkelis, Cleveland, Ohio .............    1.00
Juozas Bakšys, Dorchester, Mass.......________.................  50
Jonas Markūnas, Cambridge, Mass....................  2.00
P. Marcinauskienė, South Boston, Mass..............  1-00
J. Tarbokas, Roxbury, Mass...... . ........................  1.00

že- 
tai

ap- 
jis

POSVCTISDU.1

mas: “atleiskite, dovanokite, 
durnas buvau”. Geraširdžiai 
lietuviai vistik jo pasigailėjo, 
vokiečiams neįskundė.

PARSIDUODA UŽ $4600
Netoli nuo Švento Petro 

Lietuvių Bažnyčios, trijų šei
mynų namas, geroj padėtyje 
iš vidaus ir iš lauko. 3-4-4 
kambariai su maudynėmis, 
šiltas vanduo ir baltos sinkos 
kiekvienai šeimynai. Rendų 
ateina $833. per metus. Dėl 
platesnių informacijų kreipki
tės pas A. J. Kupstis. 559 
East Broadvvay, South Bos
ton.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

(9 to 9)

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS. 
Office Tel. SO 8-0948 
Res. 87 Oriole Street,

KRIVULE’
“Budėkime!” Laiškai Lietu

vos Skautų Brolijos vado
vams, pavadinti “Krivulę”. 
Liet, skautų globėjo Šv. Kazi
miero dienos “Krivūlėje” at
spausta ištrauka iš poetės 
vyr. sktn. J. A. Vaičiūnienės 
eilėraščio “Šv. Kazimiero Mal
da”, pranešama apie pasauli
nės jamborees reikalus, ir tt.

DIEPHOLZO SKAUTAI
VYKS JAMBOREEN 3

•— • *
Šią vasarą įvyksiančioj pa

saulinėj jamborėj Austrijoje 
lietuvius skautus atstovauti 
numatyta siųsti iš Vokietijos 
rajono — Diepholzo “16-sios 
Vasario” gimnazijos skautų 
vieneto. Jie sudarytų repre
zentacinio vieneto branduolį.

• Vieno skauto pasiuntimas 
kaštuotų 150-200 DM. O viso 
vieneto pasiuntimo sąmata 
siektų 675-900 dolerių.

Lietuvių skautų vadovai Vo
kietijoje deda pastangas su
rinkti bent dalį lėšų, apran
gos bei įrangų. Tačiau ten 
esamomis gyvenimo sąlygo
mis tai yra labai sunku. To
dėl juos paremti pareiga ten
ka užjūriuose esantiems lietu
viams skautams bei jų bičiu
liams.

mokė vyr. skautes daryti Vil
niaus verbas, kurių gausybė 
būdavo parduodama Šv. Ka
zimiero mugėje.

M. Pondienė, Dorchester, Mass. .............. 
Mrs. Kiburis, Dorchester, Mass. ...........
S. Klevas, Cambridge, Mass....................
T. Aleksandravičius, So. Boston, Mass. ..
Eva Zabarauskienė, Brockton, Mass. ....
H. Balčiūnienė, So. Boston, Mass...........
John Gudelis, Roslindale, Mass. ............
Konstant Jakutis, Bridgeport, Conn.......
Kazimieras Šaulys, Rochester, N. Y......
Frances Yassas, Norristown, Pa.............
A. Kaliūnas, Worcėster, Mass................ .'.
Mrs. P. Dodienė, St. Louis, Md.............. .....
P. Miller, Drexel Hill, Pa. ................ .......
Simonas Razulevičius, Norwood, Mass. 
Mr. Kauklis, Nutley, N. J............ :....
Simon Ratkevičius, Midaleboro, Mass. .
P. Pilkonienė, New Britain, Conn..........
Anthony Wychulis, Shenandoah, Pa.......
P. Elseiko, Newark, N. J........................
J. Adomėnas, Montreal, Canada ...........
Mrs. F. Vansovitz, Hartford, Conn........
Mrs. E. Labutis, Waterbury, Conn.........

PARDUODAMAS gražus 
ūkis Foxborough, 15 acr. že
mės — 8 dirbamos; vištidės— 
1000 vištų, vaisių sodas, ga
ražai, gražus 7 kamb. namas 
su visais 
šildymas, 
sinkai — 
prie gero

AUTOMATIC LAUNDRY
Namie skalbti neapsimoka. 

Atneškite baltinius mums ii 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.
South Boston, Mass.

396 W. Broadvvay,
Lietuvis Charles J. Kay, sav.

dar 
bet 
kiti

yra čia 
žiovauja, 

Visi

įrengimais, centr. 
baltas pečius, cab. 
rami graži vietelė, 
kelio.

B. KALVAITIS
545 E. Broadway, So. Boston

Tel. SO 8-0605

GRABORIAI

CHARLES SPORTSWEAR
Sav. K. Krasnakevičius,

515 Washington St., 
Boston. Mass. Room 721-722 
Siuvame kostiumus moterims 

ir vyrams ant užsakymo.
Tel. HA 6-9839

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 

AVenue 2-2484

Nuoširdžiai įsitraukus vi
siems Vienetams bei pavie
niams skautams su miela ir 
tyirta bičiulių parama bus 
stengiamasi sutelkti tam tiks
lui lėšų. Jamborėj mūsų skau
tai bus lietuviškojo jaunimo 
atstovai tarpe 52-jų tautų.

Mielieji skautų bičiuliai, bet 
kuriuo metu gali įteikti aukas 
Liet. Skautų Jambores Fon
dui per dr. Br. Kalvaitį, 545 
E. Broadway, So. Boston 
(“Lithuanian Agency’’ ofise).
VIETININKŲ SĄSKRYDIS 

JAV RAJONE
Šią vasarą norima sušaukti 

JAV rajono skautų vietininkų 
sąskrydį. LSB vadija tuo rei
kalu laukia atsiliepimų iš vie- 
tininkijų, kurios galėtų priim
ti pas save tokį vadų sąskry
dį-

VILNIAUS VERBOS ■ •

. Prieš šv. Kazimiero dieną 
“Šatrijos Raganos’’ vyr. skau
čių skiltis turėjo sueigą. Joje 
pasktn. E., Gųnbutienė įdo
miai nupasakojo vilnietiškus 
Šv. Kazimiero šventės ir mū- 

• ges papročius. Kartu ji pa-

ŠV. K AZIMIERO MUGĖ
PAS AMERIKIETES

Kasmet amerikietės skautės 
kovo 12 d. pamini, kaipo savo 
įsikūrimo dieną. So. Bostono 
GSA tuntas šeštadienį, kovo 
10 d., turėjo iškilmingą suei
gą, kurioje dalyvavo ir lietu-

* vąitės _ skautės. Kiekviena Jonas Aidukonią, Nofvfrood, Mass. .........
tunto draugovė inscenizavo Vaclovas Kamantauskas, Norvvood. Mass. 
savo tautos papročius. Lietu
vaitės parodė šv. Kazimiero 
mugės papročius, kurie sulau
kė didžiausio pasisekimo. Tau
tiškais rūbais apsirengusios 
nešė aplink salę Vilniaus ver
bas, marsipanines širdis, ba- 
rankas, tautines lėles, austi
nius rankšluosčius, juostas ir 
1.1 Taip pat buvo ’ originaliai 
pašoktas suktinis, kaip jį šo
ka Lietuvoje vaikai, jaunimas 
ir senimas.

Mūsų skaučių pasirodymas 
bei mugės eksponatai sulau
kė dėmesio ir ovacijų. GSA 
vadovės gyrė lietuvaites, kaip 
gražiausiai pasirodžiusias.

Liet, skautės 
dymui parengė- 
vyr. skautės 
ir Danutė 
vyr. skaučių 
nos” skiltis

šiam pasiro- 
jų vadovės 

Vida Karosaitė 
Paplauskaitė, o 
“Šatrijos Raga- 
talkininkavo iš

kepdama marcipanines širdis 
ir pagamindama Vilniaus 
bas.

SKAUTAI NETURI 
VIRŠININKUOS

ver-

Pereitą savaitę “Darbinin
ke” buvo paskelbtas Bostono 
aukotojų sąrašas Laisvės Mo
bilizacijos vajui. Tame sąraše 
klaidingai įrašyta, kad auko
jo “Bostono skautų viršinin- 
kija”. Visi Bostono lietuviai 
skautai sudaro grupinį viene
tą vadinamą vietjninkija, ku
rios skautai savo kukliomis 
santaupomis prisidėjo prie va
jaus Nepriklausomybės šven
tės minėjime. G.J.

Geriausia vaikams dovana — 
vaikų mėnesinis žurnalas 

[fįffy

Kaina: Amerikoje $3.00: kitur—$3.80 
Pinigus Ir užsakymus siųskite: 

EGLUTt, P. O. Box 22.
Montello Station, Brockton 68, Mass.
" , ,11.1 ■-

- X.
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Mykolas Kuodis, Nonvood, Mass. .......
Uršulė Pazniokienė, Nonvood, Mass. .. 
Ona Sastavičienė, Norwood, Mass......
Jonas Sastavičius, Norwood, Mass. ..........
Marijona Vasiliūnienė, Nonvood, Mass. 
Antanas Samsonas, Norwood, Mass. .... 
B. Dumbrauskas, Brockton, Mass. . ....
P. Balsevičienė, Brockton, Mass.............
F. Voveris, Brockton, Mass.................
O. Oksienė, BrocRton, Mass. ............

Juronis, Brockton, Mass............. .
Danyla, Brockton, Mass...................
Šarkis, Brockton, Mass.....................
Babulis, Brockton, Mass.................
Jurgutis, Brockton, Mass..................

Rev. Vasys, Worcester, Mass..............
Mrs. Eva Miller, Detroit, Mich...........
Mrs. Anna Shay, No. Andc^er. Mass. .. 
Natale Juozūnas, Detroit, Mich............
Jonas Šidlauskas, South Boston, Mass. 
A. Potembergas, Cambridge, Mass.......
J. Janickas, Stoughton, Mass. ............ .
J. Dalinkevičius, Chester, Pa................
Juozas Žemaitis, Waterbury, Conn.......
Mrs. W. Tūla, Worcester, Mass. ........
Justa Karpiūtė, Westville, III.................
Pranas Arlauskas, Webster, N. Y........
Kari Sastokas, Cleveland, Ohio  ....... 
Juozas Andrius, South Boston, Mass. ..
Aleksandras Andriušaitis, South Boston, Mass.......... ...... ...■ 50
Peter j. Akūnevich, Hanson, Mass....................... 1.50
Stasys Šileika, Manhasset, L. I., N. Y......................... 1.00
Mrs. A. Vasil, Roslindale, Mass.......................... !.............  1.00
Mr. Brazaitis, West Hempstead, L. N. Y........ ’............... 1.00
Anna Zaborskis, Brooklyn, N. Y. . ...................................... 1.00
M. Framontas, Clarendon, Mich..........................   1.00
Antanas Norkus, Brockton, Mass......................................  2.00
Stanley Gribulis, Plainfield, Conn......................................  1.00
K. Gelvinauski, Chicago, III. ....  1.00
Simonas Bundza, Worcester, Mass....................................... 1.00
Martin Benevice, New liaven, Conn...................   2.00
Mrs. Marijona Judis. Indiana Harbor, Ind...................  1.00
Mrs. K. Ceslauskienė, Cleveland, Ohio ........................  1.00
Anelė Raizis, Cleveland, Ohio .......................................  1.00
Vincas Trečiokas, Chazy, N. Y................  _. 1.00
Mrs. Anna Skunda. Toledo, Ohio   ............. .... .........._ 1.00
Antanas Cežauskas. Shebovgan, Wis..........................   1.00
Fr. Brown, Methuen, Mass.............     1.00
Adolfas Aurila, Lavvrence. Mass......................................... L00
Karol Mickevičius, TerryvilTe, Conn.................................. 2.00
Katie Gedrim, Brighton, Mass. .................... .... .............  1.00
P. Rusteikaitę Chicago, III —................. ..^____ ...„  1.00

•-Mihsr'R. Kalvaitis; Bethlehenf. Conn. ^.^1.00
4’ Peter Sharka, Cambridge. Mass. __ ................................. 50

(Bus daugiau)

t

KOKS MENAS, TOKIA 
MŪZA

Ir spausdink tu man rimta
me žurnale šitokią baidyklę, 
lyg nebūtų Varno, Žmuidzina
vičiaus, Šklėrio, Šimonio bei 
kitų mūs klasikų — sušunka 
pasipiktinęs dėdė Nikodemas, 
žiūrėdamas į “mūzos atvaiz
dą”.

— Nesupranti, dėde, moder
nizmo bei laiko mados.
— Ne nuo šiandien sakoma, 

kad tiek mene, tiek poezijoj, 
kiekviena dvasios ubagystė 
modernizmo vardu dangstosi. 
Tai ne modernizmas, tai 
miausias dekadentizmas, 
spekuliacija.

STEBUKLINGAS 
DAKTARAS

Vienas įžymus daktaras 
skelbė laikraščiuose, kad
laikys paskaitą, kaip išsigy
dyti nuo nemigos. Prisirinko 
gana nemaža publikos. Pakal
bėjęs apie 15 minučių, dakta
ras pastebėjo, kad vienas iš 
klausytojų jau žiovauja.
— Klausyk, misteri. — krei

pėsi jis į tą žiovaujantį, — 
mano patarimais naudokis na
mie, o ne paskaitoje.

Deja, daktare, 
vienas, kuris
neįstengia užmigti, 
jau seniai knarkia.

SUŠELPĖ TITĄ
Ar girdėjai, Baltrau, 

Jugoslavijos diktatorius 
tik 105 milijonus dolerių
grąžintinai gavo, bet ir gau
siai maisto produktų Jugosla
vijon siunčiama.

— To dar trūko.
— Taigi ... Stalinui karą Eu

ropoje pradėjus, Titas ant
ruoju Mao-Ce-Tungu virstų.

DURNAS BUVO?
Per pirmąjį bolševikmetį K. 

miestelio vienas gyventojas, 
išnešęs iš savo namo šventųjų 
paveikslus ir Basanavičiaus 
atvaizdą, suplėšė juos rinkoje 
šlykščiai burnodamas. Mačiu
sieji šitą jo darbą tylėjo, spė
liodami tąjį niekšą bolševikų 
agentu esant. Vėliau, Lietuvą 
vokiečiams okupavus, jisai bė
giojo į mačiusius jo poelgį, 
keliaklupščiais atsiprašinėda-

kad 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 
paeinančio

CASPER
F uneral 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 8-3960stų
Liepos Žiedai yra gerai ir 
nuo kosulio paeinančio nuo 
šalčio ir gerklės nesmagumų 
ir užkimimo. Liepos Žiedai, 
pašutinus gerai dėti ant skau
dulių, ir skaudančių sutinimų, 
žaizdų 
turėtų 
muose
Liepos 
prisiunčiam į jūsų namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvvay

South Boston 27, Mass.

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

Žiedų svaras $2.50

VYTAUTAS YAKAVONIS j 
Funeral Home

741 No. Main Street 
Brockton, Mass. 
V. YAKAVONIS 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas ■ j Į

Patari: avimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai

Tel. Brockton 8-1580

W A I T K U S

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 8VC.
PirmininkB — Eva MarksienB,

S25 E. 8th St, So. Boston, Mass. 
Tel SOuth Boston 8-1298.

Tlce-Pirmlninkė—B. Galliūnimč,
8 Whrfleld St, So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Stefanija Overkiene,
555 E. 6th St, So. Boston, Mass. 
Tel. So-8-6029.

Finansų Rašt — B. Cūnienfi,
409 Broadway, So. Boston. Mass. 

Tel. So-8-0948.
IždtninkB — Ona Šiauria,

51 Tampa St, Mattapan, Mana. 
Tvarkdarė — M. Matejoškienė,

868 E. 5th St.. So. Boston. Mass. 
Kasos GI—Elzbieta AnkšUkalnytB.

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
v® kare. Parapijos aalčje, 492 E. 
JBeventh St, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
IMS protokolų rattintnlro.

I I

8V. JONO EV. 8L. PASALPINf 
DRAUGIJOS VALDYBA

PirmtnlnKas — Viktoras Medonis,
21 Sanger SL, So. Boston, Mass 

Vice-Pirm. — Vincas Stakuti3,
684 Sixth St., So. Boston. Mass

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

Fin. RaSt. — Aleksandras Ivaška
440 E. £Mxth SL, So. Boston, Mass 

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

Maršalka — Jonas Zatkis,
22 Beethoven St., Roxbury, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio,

2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th SL, So. Boston, Mass
Visais draugijos reikalais kreipki

tės phs protokolu raštininką

Į

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

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

BOBIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

i

i

\ *

i
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i
i 
j

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. De.iham 1304-R

Ii

Funeral Hou, -
197 VVebster Avė..
Cambridge, Mass.

PRANAS WATIKUS
Laidotuvių Direktorius ii 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį 
į Nauja moderniška koplyčia šer- 
' menims dykai. Aptarnauja Cam 
bridge ir Bostono kolonijas že- 

i miausiomis kainomis.
Kainos tos pačios ir J kitu.®

miestus
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

I

W A I T T
FUNERAL HOMf

30 Emerson Avė 
Brockton, Man.

Edward J. Waitt 
(VVaitekūnas) 

Laldotuvią Direktorius h 
Balsamuotojas 

f a tarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 336S

p

1

i 
I
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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 PUBLIC 
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

Tel. AV 2-4026

J. Repshis, M J.
Lietuvis Gydytojas
495 Cotambia Rosd 
arti Uphams Corner
Dorchester, M*ss

a 6—8Ofiso Valandos: 2-

1
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RELIGINIS KONCERTAS
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Velykinis “Darbininkas”
išeis kovo mėn. 20 d. Bosto

niečiai, kurie atsiima laikraš
tį iš spaustuvės, prašomi atei
ti vieną dieną vėliau — ant
radienį po pietų.

Kristaus žodžiai nuo 
kryžiaus

Palmių sekmadienį, vasario 
18 d., 8 vai. vak., Nekalto Pr. 
bažnyčioje (Imm. Conception, 
prie Harrison Avė.) bus at
likta Du Bois oratorija “Sep
tyni Kristaus žodžiai nuo 
kryžiaus”. Oratoriją išpildys 
bažnytinis choras 
nių) drauge su 
Anglijos muzikos 
rijos orchestrų ir 
zana Griškaite,
seniai grįžo iš Vokietijos, 
gilino dainavimo studijas, 
riguos muz. Rapolas Juška. 
Po to bus palaiminimas Švenč. 
Sakramentu.

Visi, kas domisi religine 
muzika ir nori Palmių dienos 
vakarą susikaupti, maloniai 
prašomi atsilankyti. įėjimas 
visiems laisvas.

(80 žmo- 
Nau josios 

konservato- 
soliste

kuri tik
Zu- 
ne- 
kur 
Di-

Amerikos Legijono Ste
pono Dariaus Postas
praneša, kad jiems pasise

kė gauti Brockton Fair 
Grounds jų metiniam išvažia
vimui, kuris įvyks sekmadie
nį, birželio 17, 1951.

Lietuviai, karo veteranai, 
nuoširdžiai kviečia visus lietu
vius tą dieną veteranų paren
gime dalyvauti.

Tą dieną bus pagerbtas vie
nas iš mūsų lietuvių, kuris 
savo visuomeniniu darbu yra 
užsitarnavęs Amerikos Legi
jono medalį. Bus vėliavų pa
gerbimas ir žuvusių už žmo
nijos laisvę paminėjimas. 
Programos dalyviai bus pa
skelbti vėliau.

Legijonieriai Tamstoms da
lyvaujant, tą dieną 
galingam žodžiui už 
išlaisvinimą.

Taigi kviečia visus 
jais dalyvauti.

John J. Roman, Adjutantas.

Lietuvio išeivio teismas 
balandžio 8 d.

Lietuvio išeivio viešas teis
mas, kurį ruošia Lietuvių 
Kultūros Rėmėjai, įvyks ba
landžio 8 d., 3 vai. po pietų 
Mupicipal Building, South 
Bostone. Jame dalyvaus žy
mūs advokatai visuomeninin
kai čia augę ir iš tremties at
vykę. Rap.

svarbus 
susirinki- 
yra nu- 

gera-

panaudos 
Lietuvos

kartu su

1.

pasitarimo Hart- 
atstovų rinkimas į 
Rytinių JAV steitų 
suvažiavimą įvyks-

Tarėsi dėl Mindaugo 
krikšto minėjimo

Praėjusią savaitę Bostonan 
iš Čikagos buvo atvykęs Vyr. 
Komiteto Mindaugo krikšto 
sukakčiai paminėti pirminin
kas ir “The Marian” redakto
rius, kun. Petras P. Cinikas, 
M.I.C. Ta proga “Darbininko” 
patalpose įvyko pasitarimas, 
kuriame dar dalyvavo Lietu
vių Kultūros Instituto pirm, 
kun. Pr. M. Juras, kun. prof.

YlS, 1** T'Vvi w ivnlrrv’’

daktorius S. 
kalbėta apie įvairius 
giamuosius 
parodą, piešiamus paveikslus 
ir leidinius. Vyr. 
tuo reikalu rengia 
jas. Sudaromi apkskričių 
mitetai.

ir “Darbininko” re- 
Sužiedėlis. Buvo 

paren- 
darbus, religinę

Komitetas 
instrukci- 

ko-

lietuvių
rodoma
1 d. 3

Filmą
iš vieno Amerikos 

kultūrinio žydinio bus 
Atvelykyje, balandžio
vai. po mišparų Šv. Petro pa
rapijos salėje po bažnyčia. 
Toji filmą yra paruošta iš 
Nekalto Prasidėjimo seserų 
kongregacijos gyvenimo ir 
darbų Putnam, Conn. Kas 
viešėdavo seselių vasaros sto
vyklose, lankydavo seimus ar 
piknikus, dabar galės matyti 
save filmoje.

Pasiuntė $1500 Tarybai
A. L. Tarybos Bostono sky

riaus susirinkime įvykusiame 
kovo 28 d. iždininkas J. Ar
lauskas pranešė, kad jis jau 
pasiuntęs A. L. Tarybos cen- 
tran $1500. Išrinkta revizijos 
komisija patikrinimui visos 
apyskaitos.

Adv. K. J. Kalinauskas, ku
ris rūpinosi Bostono dienraš
čių informavimu apie Vasario 
16 minėjimą, pranešė, kad vi
suose tilpo prieš ir po trum
pesni ir ilgesni pranešimai su 
nuotraukomis apie įvykusį 
minėjimą. Menininkams, bei 
Dramos Studijai pastačiusiai 
tokį įspūdingą Lietuvos isto
rinių vaizdų montažą vienbal
siai buvo nutarta suruošti 
pagerbimo bankietą artimiau
sioj ateity. Rap.

A. a. Rožė Švagždienė
Kovo 10 dieną mirė Rožė 

Švagždienė, gyv. 256 W. 
Third St., So. Bostone. Palai
dota antradienį, kovo 13 d. iš 
Šv. Vincento parapijos bažny
čios. Liko dideliame nuliūdime 
vyras Antanas Švagždys ir 
sūnūs Edvardas ir Vladas. 
Patarnavo D. A. Zaletskai, 
laidotuvių direktoriai.

Užuojauta
Mirus seneliui mano dėdei 

Iz. Jasui, gyv. Old Harbor 
St., So. Bostone, liūdesio va
landoje nuoširdžiai užjaučia
me dėdienę K. Jasienę, 
Katariną ir žentą Harrį 
gapulius dėl jų mylimo 
ir tėvelio mirties.

duk. 
Pra- 
vyro
*

O. Mockapetrienė ir šeima.

Tremtinių susirinkimas
Ateinantį šeštadienį (kovo 

mėn. 18 d.) 7 vai. vakaro, 309 
E St. (senojoj Piliečių klubo 
salėje), šauk iamas
Bostono tremtinių 
mas. Darbotvarkėje
matyta: 1) tremtinių 
dariams rengiamo pagerbimo 
vakaro reikalai, 2) praneši
mas iš įvykusio N. Anglijos 
tremtinių 
forde, 3) 
įvykstantį 
tremtinių
tantį New Yorke š. m. balan
džio mėn. 15 d. ir 4) kiti bė
gamieji reikalai. Tremtinius 
kviečiame kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti. Atskiri pakvietimai 
siuntinėjami nebus.

Tremtinių Valdyba.

sa- 
ten 
in

di r-

Vėl išvyko į Nevv Yorką
Ankščiau dirbęs kelis mė

nesius New Yorke, inžinierius 
dr. Jurgis Gimbutas prieš 
vaitę vėl ten išvyko. Jį 
pasiuntė Bostono statybos 
žinierių firma, kurioje jis
ba, prižiūrėti New York Daily 
News sandėlio su prieplauka 
statybos darbams. Kadangi 
to sandėlio planus pagamino 
bostoniškė inžinierių firma, o 
statybą vykdo kita firma, tai 
mūsų tautietis ten pasiųstas 
prižiūrėti, kad statyba būtų 
vykdoma sulig pagamintų 
planų. Jo šeima lieka Dor- 
chestery. Rap.

Avė Maria valanda
Verbų sekmadienį, kovo 18 

d., 5:30 vai. po pietų per ra
dijo stotį WMEX — 1510 bus 
perduodamas radijo vaidini
mas apie Kristaus kančią: iš
kilmingas Kristaus įėjimas į 
Jeruzalę ir Judo Kristaus iš
davimas mirčiai, 
bus girdima per 
JAV ir Kanados.

Programa
350 stočių

REIKALINGA
šai darbininkė, 
prižiūrėti ir vaikus.

namų ruo- 
kuri turėtų 

Galėtų 
būti ir tremtinė (D.P.). Kreip
tis Telephonu TR 6-8503. Pro
fesorių namai Cambridge.

Galėtų būt darbo ir giminai
tei ar seserei panašiose sąly
gose, jeigu norėtų arti viena 
kitos dirbti.

1
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Petro parapijos choras su dirigentu muz. Jer. Kačinsku. Religinis choro koncertasšv.
įvyks Palmių sekmadienį. 3 vai. p.p.

$v. Petro bažnyčioje, So. Bostone
Vokietijoje buvo religiniai. 
Kelerius metus jis dalyvavo 
religinių koncertų cikle, kurį 
organizavo prancūzų armijos 
kapelionai savo kariams ir vi
suomenei. Amerikoje St. Lię- 
pas taip pat yra dalyvavęs 
religiniuose koncertuose Brook
lyn ir Amsterdam, N. Y., New 
Britain ir Waterbury, Conn., 
ir Cambridge, Mass. Pats so
listas yra išsireiškęs, kad gi
lios mistikos kupini religiniai 
kūriniai giliausiai suvirpina jo 
širdį. Palmių sekmadienį jį iš
girsime So. Bostone, Mass.

Giedos taip pat publikos 
mėgiama solistė Juzė Krišto- 
laitytė. Šv. Petro parapijos 
choras, daug kartų girdėtas ir 
vis mielai klausomas, šį kartą 
duos specialiai parengtą prog
ramą, persunktą 
Savaitės mistika, 
susikaupti ir savo 
skaidrinti, negalės 
to aplenkti.

Koncertas įvyks šv. Petro 
bažnyčioje, vasario 18 d., 
madienį, 3 vaL po pietų.

Po gražiai praėjusios Vasa
rio 16 šventės bostoniškių vėl 
laukia maloni staigmena. Pal
mių sekmadienį, vasario 18 d., 
šv. Petro bažnyčioje rengia
mas religinis koncertas. Kon
certui, kaip praėjusį kartą 
buvo rašyta, jau seniai ren
giasi parapijos choras, vado
vaujamas muz. Jer. Kačins
ko, ir du mūsų solistai — Ju
zė Krištolaity tė ir Stasys Lie
pas.

Religiniai koncertai yra re
tesni už paprastuosius. Kai- 
kam net neįprasti. Bet kas 
bent kartą jų paklauso, vėl 
laukia progos giesmės aidais 
kilti į Viešpatį. Mat bažnyčio
je giesmė aidi kitaip negu sce
noje. Ji virsta malda. Giesmės 
iš tikrųjų ir prasidėjo iš mal
dos — iš žmogaus dvasios 
polėkių Aukščiausiajam. pasi
skųsti ar pasiguosti.

Skausmas tėvynės netekus » ■
ir solistą St. Liepą paskatino 
savo tremties kelią pradėti re
liginiais koncertais. Vos karui 
aptilus, pirmieji jo koncertai

Didžiosios 
Kas norės 

dvasią pra- 
šio koncer-

Cambridge, Mass
Bažnytinis koncertas

Sekmadienį, kovo 18 <£, 2 
vai. p.p. N. P. bažnyčioje, 
įvyksta bažnytinis koncertas, 
kurį rengia mūsų parapijps 
choras, vadovaujamas muziko 
M. Karbausko. Koncertas bus 
įdomus, nes bus išpildyta la
bai graži giedojimo dalis. Be 
to, turėsime progos išgirsti 
žymius solistus. Parapijos 
klebonas, kun. P. J. Juškaitis 
kviečia visus dalyvauti šiame 
koncerte ir, pasinaudoti 
certo dvasine nauda.

Laikėsi
Mūsų parapijos jaunuolis p. • 

A. Jankauskas, kuris dabar 
gyvena Nevv Jersey, buvo at
vykęs į Cambridžių trumpam 
vizitui su sava sužadėtine. Pa
viešėjęs pas savo tėvelius ke
letą dienų, nauju automobiliu 
išvyko atgal.

Mūsų sergantieji
“Park Lunch” savininkas p. 

J. Tamošauskis, ligai jį palau- 
žus, patalpintas ligoninėn. 
Taipgi sunziai serga “Stan- 
kys Cafe” savininko žmona, 
p. E. Stankūnienė. Ligonė A. 
Runskienė pasveiko. Ilgai sir
gęs po penkių sunkių opera
cijų, sveiksta p. G. Lučinskis. 
Grįžo iš ligoninės p. J. Ka- 
tchenas. Linkime visiems 
greitai pasveikti.

kon-

Atostogauja
Floridoj, atostogauja 

bridge Vyčių 18-tos kuopos 
iždininkė p-lė Malinauskaitė. 
Linkime linksmų atostogų.

Klubo bankietas
Balandžio 1 d. 4 vai. p.p. 

Cambridge katalikų klubas 
rengia klubo metinį bankietą. 
Kaip yra žinoma, klubo ban- 
kietai visada yra šaunūs. Ban- 
kieto rengėjai kviečia visus 
dalyvauti, užtikrindami vi
siems linksmą progą laikui 
praleisti. Bilietai yra platina
mi ir jų galima gauti pas p. 
A. Bačinskienę, p. A. Smilgie- 
nę, p. M. Šimkienę, P. Urbo
navičių, J. Survilą, E. Survi- 
lienę, P. Radaitį, P. Janiūną, 
K. Samalį, p. Miškinį, P. 
lauskienę, A. Zavecką, p. 
kinienę, p. Kraučiūnienę, 
Žuką, M. Karbauską, S.
konį, A. Kantrimą ir A. Dau
kantą. Visi raginami iš anks
to įsigyti bilietus, kol jų dar 
yra galima gauti. Bus puiki 
muzikalė progrąma. ir, po. ban- 
kieto šokiai. Kviečiame visus.

Cam-

Šid- 
Piš- 

P. 
Pil-

sek-

įsigijo namus
Tremtinis p. F. Žičkus, 

giasi palikti Cambridge, 
jis South Bostone nusipirko
nuosavą namą. Linkime ge
riausios sėkmės.

ren-
nes

Aukavo drabužių
P-nia Kraučiūnienė aukavo 

puikių drabužių dėl vargstan
čių Vokietijoje. Kaip žinote, 
drabužiai dar vis yra renka
mi ir siunčiami tremtiniams. 
Kas turite atliekamų ir galite 
aukoti, atneškite į Daukanto 
krautuvę. P. Kraučiūnienei 
širdingas ačiū. A. D.

Katalikų klubo 
susirinkimas

Cambridge lietuvių klubo 
susirinkimas įvyks kovo, 18 
dieną, 5 vai po pietų. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

Klubo metinis bankietas 
įvyks bal. 1, 1951, 5 vai. p.p.

Visi yra maloniai prašomi 
dalyvauti. Klubo Valdyba.

Raudonojo Kryžiaus 
vajus

JAV Raudonojo Kryžiaus 
vajaus atidaryme Symphony 
Hali dalyvavo per 3000 daly
vių. Kitiems 3000 norėjusiems 
dalyvauti pritrūko vietų. 
Kryžiaus vajaus tikslas 
rinkti 1951 m. $1,495,000. 
tidaryme 
no filmų 
vai, kaip 
Anthony
Mouroe. Connee Boswell ir k.

R. 
su-
A- 
ki-

atsto-
dalyvavo žymūs 
ir televizijos

Elizabeth Taylor, 
Dexter, Vaughan

■ ESAMA IR TOKIŲ LIE
TUVOS PILIEČIŲ

Praeitų metų gale Brazili
joje atsitiko toks nuotykis. 
Laikraštis “A Noticia” įdėjo 
fotografiją su žinute su pa
varde Janis Drevenick — li- 
tuano, atseit lietuvis, dabar 
kaltinamas kaip rusų šnipas. 
Savaime suprantama, kad to
kiomis pavardėmis lietuvių 
nėra.

“Dainavos” (vietinės lietu
vių draugijos) pirmininkas 
Jonas Malaiška įteikė protes-

i

(Dabarties (Pastabrąs
1 ......... . 11 :
• Šv. Kazimieras Bostone L.

• šv. Kazimiero šventė Bostone šiais metais tikrai gražiai 
atšvęsta. Vyčiai, ateitininkai ir skautai rengė tą šventės minė
jimą kartu ir jį gražiai pravedė. Po pamaldų susirinkęs visų 
trijų organizacijų jaunimas su svečiais išklausė įdomios P. 
Jurkaus paskaitos apie Šv. Kazimierą ir atitinkamos meninės 
dalies. Pirmininkavo vyčių atstovas. Kalbas pasakė ąkautų ir 
ateitininkų atstovai. Švente nuoširdžiai pasidžiaugė prel. K. 
Urbonavičius. Tokia šventė yra tikrai graži pradžia į jaunimo 
suartėjimą. Užkandžių metu prie stalų organizacijų nariai su
sėdo prie atskirų stalų. Kitą kartą gal būtų sveikiau pamaišy
ti, ypač čia gimusiuosius su iš tremties atvykusiais. Pati šveh- 
tė yra sektinas pavyzdys visų kolonijų jaunimui.

• Po pietų Šv. Petro lietuvių parapijos mokykla, surengė 
savo programą. Seselės jau pakartotinai parodo gražių pastan
gų ir mokyklos viešus pasirodymus praveda lietuviškai. Pasku
tinysis pasirodymas, kuriuo _ taip pat buvo pagerbtas prel. K. 
Urbonavičius, buvo gana įdomus. Būtų dar mieliau jei vaiku
čiai būtų pamokyti taip gražiai ne tik scenoje, bet ir gyveni
me lietuviškai kalbėti, skaityti, rašyti. Be to, ar negalima būtų 
pasukti tikros lietuviškos programos keliu? Juk tokiu būdu 
mes tik praturtintume Amerikos kultūrinį gyvenimą. Vien pa
mėgdžiodami, kad ir “Jingle Bell”, nebūsime nei sau nei kitiems 
pakankamai įdomūs.

• Radijo valandos
• Bostone turime kas savaitę net tris atskirų asmenų veda

mas lietuvių radijo valandas. Tų valandų programos yra viešai 
lietuvių vardu atliekamos, jų laikytojai naudojasi lietuvių vi
suomenės parama, todėl laikas nuo laiko yra reikalas apie jas 
viešai pakalbėti. Tų valandų savininkai gal nepalaikys blogu 
dalyku, jei kartais dėl jų programos tariame ir vieną kitą kri
tiškesnį žodį.

• Iš esmės lietuviškas radijo valandas labai teigiamai ver
tindami, galime tik norėti, kad jos ištikrųjų ir būtų lietuviškos 
ir juo labiau, kad jų metu nebūtų išniekinama lietuvybė, o at
virkščiai, kad lietuvybei iš to būtų naudos. Suprantama, kad 
tų valandų vedėjai verčiasi iš prekybinių skelbimų. Tačiau tie 
skelbimai visdėlto turi būti žmoniškai lietuvių kalba paskaito
mi. Šalia skelbimų būna muzikos ir kitokių pranešimų. Svarbu, 
kad toji muzika būtų lietuviška, kad ji būtų meniniu atžvilgiu 
bent pakenčiama, kad nedarytų mums gėdos prieš kitataučius.

• Antanas Kneižys kalba gerai lietuviškai ir nemažą savo 
programos dalį skiria visuomeniniams reikalams — kalboms, 
pranešimams ir k. Galima tik pageidauti, kad programai būtų 
naudojamos naujesnės plokštelės ir kad programa būtų tobuli
nama.

• Stepo Minkaus programoje nemaža dėmesio kreipiama į 
kultūrinius dalykus. Kaip šiame krašte augusio, lietuvių kalba 
taip pat pakenčiama, nors patobulinimų dar reikia gerokai. Tik 
savojo biznio reklamai ir paramos iš visuomenės prašymams 
gal galima būtų skirti ir mažiau laiko.

• Povilo La peno programa yra labiausiai paremta komer
ciniais pagrindais. P. Lapenas sugeba gyvai pravesti grynai 
biznierišką programą, tačiau lietuvybės atžvilgiu jo programa 
labai taisytina. Pirmiausia pats P. Lapenas blogai kalba lietu
viškai. Jis vartoja gana dažnai net tokius žodžius, kaip “valig” 
ir daug panašių, kurių lietuvių kalboj visai nėra. Jei kas nors 
anglų programoje taip pakalbėtų, kaip P. Lapenas kalba lietu
viškai. jis pats protestuotų ir reikalautų tokią programą su
stabdyti. P. Lapėno programoje duodama muzika taip pat be
veik nieko bendro neturi su lietuvybe. Tačiau P. Lapenas su
geba sudaryti gyvą nuotaiką ir patobulinęs lietuviškąją pusę, 
galėtų su savo programa būti visai geras.

• Ryšium su lietuviškųjų radijo valandų programa darosi 
ypač aktualus plokštelių klausimas. Dabar yra kam tų plokš
telių įdainuoti. Ar neatsirastų, kas imtųsi to darbo? K. Mockus.

to raštą, kad žinią atšauktų. 
Laikraštis ne tik klaidos ne
atitaisė, bet pagarsino dar 
keletą “lietuvių” — brolius 
Henry ir Milke Friedmanus, 
kurie išeikvoję Aklųjų Insti
tute dideles pinigų sumas. Ži
nią pasigavo kiti laikraščiai 
ir pradėjo kaip iš rago triū-

byti apie “lietuvių” darbus. 
Vėl buvo rašyti raštai visoms 
laikraščių redakcijoms 
kaltinamųjų tautybes, 
maždaug už savaitės

apie 
kol 
per

spaudą ir per radiją pakarto
tinai buvo klaida atitaisyta, 
buvo išaiškinta, kad jie ne lie
tuviai.

LIETUVIU RADIO PROGRAMA
Nno 11 iki 12 va L vidudienio. 

WESX — 1230 kilocvclcs. Salėm. Mess.
šeštadienį, kovo mėn. 17 d., 11 valandą rytą, Lietuvių 

Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1280 ki
locycles, Salėm, Mass. bus transliuojamos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

Kalbės kun. Vaclovas Paulauskas.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai siųskite 

savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:
LITHUANIAN RADIO HOITR

•866 West Broaduay South Boston 27, Mass,
^eleohonai: SOut.h Boston 8-6608 arba NOnvood 7-1449

Linksmų Šventų Velykų! 
visie nslinki

Lithuanian Furnitūra Co
ir jos vedėjai Ivaškai

C


