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Tragedija Curley šeimoje
Mirė buv. gubernatoriaus - mayoro MacArthūr 
Curley duktė ir sūnus. - Abu prie t°!feaif^'i-’oss 

paties telefono ir tatne pačiame 
kambaryj. -

Leisti Japonijai prekybos 
atstovybės 1 V-bėse

Tokio Gen. Douglas 
pranešė, kad 

vyriau s y b e i 
i iciscii steigti prekybos 
misijas Jungt. Valstybė
se. Tokios misijos bus 
steigiamos New Yorke, 
San Francisco, Los Ange-

Boston, Mass. — šešta- Velionys pašarvoti savo ies ir Honolulu. Tų misi- 
dienį, vasario 11 d. žaibo tėvelio namuose Jamaica-Įjų tikslas bus palaikvti 
greitumu pasklydo^ žinia, way, Jamaica Plaių. į tarp šių kraštų prekybi- 
kad staigiai mirė nuo t buvo atvykęs nius ir susisiekimo santy-
kraujo išsiliejimo smege- ;r j g ArkivvskuDas Ri- kius, kurie buvo nutrūkę nyseMary Curley - Don- ^A^hing ir(^ karui.
nelly, buv. Massachusetts 
valstijos gubernatoriaus 
ir Bostono įmesto mayoro 
James Michael Curley -c —duktė. Ji kalbėdama tele- atsilankė | šermenis. | matiniu privilegijų Ame- 
fonu mirė savo bute. i Antradienį, vasario 14

Tos pačios dienos vaka- d-, 10 vai. rytą bus atvež-; galės betarpiai

atkalbėjo maldas. Tūks- _
tyčiai žmonU» įvairiu i- pajnformuoti, kad tų mi- 

_ ir kil-jgjjy nariai neturės diplo-

Janonai taip pat buvo

Prisikėlimo bažnyčia Kaune Ginkluotų pajėgų viršininkai 
padarė pranešimų Trumanui

Washington, D. C. — , minės paslaptis ateityje. 
Vasario 11 d. 4ung- Vals-, Vienas iš britij ------
tybių ginkluotų pajėgų mokslininkų, Dr.
vyriausieji vadai padarė tame pasitarime nedaly- 
pranešimą Prezide n t u i vauja, nes areštuotas sė- 
Trumanui, kad yra pada- di kalėjime už atominių 
ryta pažanga suvienyti ir paslapčių sovietų agen- 
paruošti Amerikos gin- tams išdavimą, 
kluotas jėgas Tolimųjų ---------------------
Rytų Jung. Valstybių fUCh$ pffcjMŽfoęS IŠdaVeS 
svarbesmose vietose. | X ’į. R .. .

Gen. Omar N. Bradley,! paSiapTIS KUSIJdl 
suvienytų pajėgų vyr. va
das, ir Armijos, ir Laivy- 

: no ir Aviacijos vadai, 
praeitą penktadienį grįžo 

I iš centralinių ir vakarinių 
Pacifiko sričių, kur jie 

Iper 10 dienų tyrinėjo mi- 
litarinius įrengimus. Prieš 
tai jie buvo Europoje ir 

■ Alaskoje.
Prezidentas Trumanas 

klausės minėtų praneši
mų apie 65 minutes, 
madienį, vasario 
ginkluotų pajėgų 
padarė pranešimus 
dos konferencijoje.

atomo 
Fuchs

I paslaptis Rusijai
Londonas — Dr. Klaus 

Fuchs prisipažino, kad jis 
išdavinėjęs labai svarbias 
atomines paslaptis Sovie
tų Rusijai nuo 1942 m. Jis 
tai daręs sąmoningai. Pri
sipažinimą padaręs žodžiu 
ir raštu.

i Fuch’as visą laiką bu
vęs komunistas. Jis bus 
teisiamas kriminaliniame 
teisme. Byla prasidės va
sario 28 d. Gali būti nu
teistas 14 metų kalėji- 
man.

rikoje ir savo veikloje ne- !—ie_ i__x—tartįs su 
Jung. Valst. vyriausybe. 
Nežiūrint i tai, leidimas 
steigti prekybos misijas 

kilmingom gedulo pamal-j Amerikoje Japonų buvo 
’ « sutiktas su dideliu prie

lankumu.
Japonijos nremieras Shi- 

geru Yoshida, kuris yra 
kartu ir užsienių ministe
ris, paskelbė krašte tą ži
nią su dideliu pasitenkini
mu. Jis pareiškė, kad tos 
įhisijos tuojau pradės 
veikti Amerikoje, kaip tik 
bus sudarytas jų persona
las. Yoshida, išreikšda
mas savo pasitenkinimą 
dėl šios rūšies santykių 
užmezgimo su Jung. Vals 1 Jeruzalė

tai yra matom žinia, ro
danti Amerikos pastan
gas padėti greičiąu įgy
vendinti demokratiją Ja
ponijoje.

s.

ti mirusiųjų palaikai į Šv. 
Kryžiaus Katedrą, Wa- 
shington St., Boston. Iš-

re, taip pat kalbėdamas 
telefonu ir tame pačiame 
kambary mirė jos brolis, 
Leo F. Curley, buvęs Bos
tono Susisiekimo Komisi- 
jonierius. Jis kalbėjosi te- 
lefpnu su savo broliu, 
Francis Curley, kuris yra 
TT. Jėzuitų seminarijoj. 
Jis pranešė jam apie se
sers mirtį. j

Kun. Leonard J. Burke 
suteikė paskutinius

Donnelly, o kun. Arthur jau aštuoni nuėjo amži- 
J. Hogan jos broUui Leo nybėn, būtent, jo žmona 
F. Curley. Tuo pat metu ir septyni vaikai.
Imte buvo brolis Francis Curley šeimos tragedija 
Cbrley, S. J., Dr. Mykolas sujaudino ne tik likusius 

- Mi Gmmmi MimaMianauu. m
i-urgas^ Ir Dr. Yt^Tlaifr P. tautą* Visi reiškia Curley 
Colpoys. šeimai gilią užuojautą.

ADENAUER UŽ SUVIENYTĄ 
VOKIETIJĄ

Bonn, Vokietija—Kanc-Į Konrad Adenauer sako, 
leris Konrad Adenauer kad rinkiminę akciją ir 
pareiškė, kad federalės pačius rinkimus turėtų 
respublikos vyriausybė prižiūrėti visos keturios 
sutiks svarstyti Vokieti- okupacinės jėgos. Rinki- 
jos suvienijimą su rytine mai turėtų būti laisvi 
Vokietijos sritimi tik ta- kaip vakarinėje, taip ir 
da, kai visoje Vokietijoje Pairoje Vokietijos daly- 
bus pravesti laisvi rinki- £unjstus kurie 
mai ir visos politines par- kad tik komUnistų parti- 
tijos galės laisvai pasi- ja siekia suvienytos Vo- 
reikšti. I kieti jos.

I

dom vadovaus J. E. Arki
vyskupas Richard J. Cu
shing, D.D., dalyvaujant 
prelatams, kunigams, vie
nuoliams, valstybės, vals
tijos ir miesto valdžios 

j atstovams ir kitiems žmo
nėms.

________ j sa-1 Pažymėtina, kad iš 
kramentus Mary Curley - James M. Curley šeimos

Dabar paversta komunistų klubu su marksistine, antire
ligine skaitykla.

Pamaldos ir paminklas Lietuvai 
Kristaus suklupimo vietovėje

kotų Lietuvai ir visiems

Pir-
13 d. 
vadai
spau-

I

f

Slapta atomo mokslininkų Į
•• (sesija i Vak. Vokietijos respu-

Londonas — Amerikos, blikos finansų ministerija 
britų ir Kanados moksli- praneša, kad būsią kon- 
ninkai pradėjo slaptus troliuojami laiškai iš už- 
pasitarimus apsvarstyti sienio, ieškant svetimos

Kontroliuos laiškus iš 
užsienio

$100 milijonu paskola 
Indonezijai

trečioje stotyje 
Kristus ■ buvo 
Savo kryžių benešdamas Sibiro taigose”. Tam tiks-
— aukščiau altoriaus pa- lui, šis lietuvis sąmonin- 
statyta ir pašventinta gai pasirinko tą vietovę, 
statula. Statula. vaizduoja 
Kristų parkritusį po sun
kia kryžiaus našta. Ji pa
statyta ant akmens, ant 
kurio iškalti šie reikšmin
gi žodžiai: pirmoje eilėje 
“1940 - 1950”, antroje ei
lėje — “Jėzau! Gelbėk 
Lietuvą!”, trečioje eilėje
— “1950 m. sausio 22 d.”

Tai pirmas reikšmingas, 
šių Jubiliejinių Metų įvy- svečius su “vyno lempu-

Lietuvos te”, prašneko į juos lietu-

rai ir visiems techninius bei produkcL* valiutos. Laiškus atidari- 
kataiikanas.j Sovietų laimėjunus a^nesią muitinės pareinu-

dalyvau jant paštų 
kaip apsaugojus'atstovui. Laiškų skaityti 

nuo Rusijos vakarų ato- neturėsią teisės.

kur kurie šiandien vargstajtomo srityje ir nustatyti riai,' 
suklupęs kalėjimuose Lietuvoje ir!planą,

★ “Viešose mokyklose 
(in the public schools) 
Amerikoje turėtų būti ir 
religijos pamokos”, pa
reiškė žymūs protestantų 
vadai, posėdžiavę Peter- 
son, N. J. “Sekuliarizmas 
perdaug jau darosi kraš
tui pavojingas”.
★ Fritz Kreisler, vienas 

iš žymiųjų pasaulio smui
kininkų, savo 75 metų su
kaktuvėse gavo specialų 
popiežiaus Pijaus XII, 
sveikinimą ir palaimini
mą. Kreisler atsivertė į 
katalikų tikėjimą tik 1947 
metais.

X

★ Alaskoje šiomis dieno
mis vyksta Jung. Valsty
bių ir Kanados ginkluotų 
jėgų manevrai. Dalyvauja 
5200 Jung. Valstybių ir 
Kanados kareivių.
★ Čekijos kunigai, kaip 

pranešama iš Pragos, ga
li būti verčiami išduoti iš
pažinties paslaptis, kaip 
“įrodymą savo lojalumo 
valdžiai”. Kadangi kuni
gai to negali daryti, tai 
bus tiktai nauja priekabė 
areštams. Čekija jau iš

seniau turi šv. Joną Ne- 
pomuką, nukankintą už 
išpažinties paslapties sau
gojimą. Jis taip pat pla
čiai žinomas ir garbina
mas Lietuvoje. Dabar vėl 
Čekija gali susilaukti 
naujų tokių pat kankinių.
★ Argentinoje didžiau

sias katalikų dienraštis 
“EI Pueblo” valdžios yra 
užgintas leisti neribotam 
laikui už tai, kad pasisa
kė prieš Argentinos prezi
dento Perono diktatūrinį 
valdymą.
it Bobert A. Lewis, ka

ro lakūnas, numetęs ato
minę bombą ant Hiroši- 
mos, Japonijoje, paneigia 
paskleistą žinią, kad jis 
įstojęs į vienuolyną. Jis į 
yra vedęs ir turi 2 vaikus. 
Dabar gyvena Maywood, 
N. J.
★ Kongresmanas Hesel- 

ton (R. iš Deerfield, 
Mass.) pareiškė, kad Bos
tonas ir kiti miestai gali 
gauti iš valdžios sandėlių 
nemokamai bulvių, kinių 
yra perviršis, tik turi ap
mokėti už jų pervežimą.

RYTŲ VOKIEČIŲ VADAS 
ESĄS AREŠTUOTAS

Berlynas — Praneša, skelbė, kad jis nusižudęs, 
kad dingo Jurgis Dertin- Try Dertinger’io oficia- 
ger, rytų vokiečių užsie- lauš štabo nariai, jo sc- 

ir asistentai esą 
areštuoti ir kaltinami, 
kad buvę britų ir ameri
kiečių agentais. Komunis
tų policija ministerijoj 
padarė kratą, ieškodama 
įrodymų.

Britai leido Izraeliaus 
valstybei naudotis fondais 
Londonas

penktadienį pasibaigė An
glijos - Izraeliaus derybos 

30 milijonų svarų fon- 
kurį anglai buvo įšal- 
Pasirašė sutartį, pa- 
kurią Izraeliaus val- 

gali iš- 
svarų

kur Kristus buvo suklu
pęs po sunkia kryžiaus 
našta.

Sausio 22 d. pamaldas' 
lankė beveik visi kunigai 
ir tikintieji, kurių gimti- rytų vokiau uzsie- 
nes yra anapus “geležinės Į n,° ministeris, kuris labai kretore 
uždangos”. Po to, Arme-; 
nų katalikų patriarchato^ 
patalpose, lietuvis padarė 
priėmimą. Jis pavaišino

Washington — Ekspor
to ir Importo Bankas su
tiko suteikti Indonezijai 
paskolą 100 milijonų dol. 
sumai. Tie pinigai būsią 
skirti užpirkimams Jung. 
Amerikos Valstybėse gė- kis, susijęs su Lietuvos te”, prašneko į juos lietu- 
rybių, kurios reikalingos martirologijos dešimtme- viškai,.o po to buvo paša- blikos spaudos 
naujosios respublikos ū- čiu. Paminklą iš svetur kytos kelios kalbos — a- kas, tvirtina: “ 
kio atstatymui. Naujajai atsivežė ir 
Indonezijos respublikai kenčiančios 
pirmoj eilėj stovi prieš a- nūs, bolševikų kalintas ir lyvavo ir kanauninkas “savižudystę”. 
kis svarbus uždavinys — ištremtas, vėliau išsilais- Stefan Pietruszka, ’ 
svarbesniųjų ūkio šakų vinęs iš Vergijos — LAIC metu 
ant kojų pastatymas. Ta korespondentas. Jisai at- Viae Crucis (Kryžiaus “Die Welt” yra Britų do, 
paskola turi ir politinį sivežė šį paminklą į Šven- Kelio) vietoves ir pasta- kontroliuojamas laikraš- 
charakterį: tarnauti tau- tąją Žemę ir jį padovano- tęs du altorių lenkų var- tis, kuris paskelbė, kad 
tiškumo sustiprinimui, jo šiais sumetimais: “Ka- du. Kan. Pietruszka ne Dertinger yra areštuotas, 
kad užkirtus kelią plėstis dangi gyvenu laisvuose tiktai stotimis pasirūpi- Grotevvohl yra rytų vo- 
komunizmui. Kitaip sa- kraštuose ir turiu progą no, bet ir sukūrė muziejų kiečių premieras, kuris 
kant, tai būtų parama lankyti Jeruzalę, tai pa- bei Ex Oriente Lux insti- atleistas mėnesiui kaip 
jaunai Indonezijos respu- liksiu čia simbolinį pa- tūtą. Iškilmėse dalyvavo sergąs. Vieną kartą Va- 
blikai, kad jai nereikėtų minklą kenčiančių lietu- ir 86 metų senutė — Ma- karų Berlyno spauda pa- 
dairytis į komunistinius vių katalikų vardu ir iš- rijona Ažubalis, jau 48 
kraštus. klausysiu Šv. Mišių, paau- metus gyvenanti Jeruza- MARYLANDO APELIACIJŲ

leje. Kalbas pasakė — ar- J
ANGLIAKASIAI NESISKAITO mėnas Msgr. Koumyoum- TEISMAS UŽGYRĖ OBERIO 

dna, chorvatas T. Manio- ___
SU TEISMO ĮSAKYMAIS nas Marančič ir jugosla-j ĮSTATYMĄ

r vas T. Augustinas Augus-
Pittsburgh, Pa. Du Fe- kasių unijos prezidentas, tinovič, čekas R. Damian 

įsakė kreipėsi į streikuojančius Mlynsky, lenkas T. E. Li- mis dienomis valstijos a-

! pataikavo rusams.
I

Jis gali būti komunistų 
policijos areštuotas arba 
kur nors “gydosi”.

Gerhart Eisler, rytų vo
kiečių komunistų respu- 

i viršinin- 
svetur kytos kelios kalbos — a- kas, tvirtina: “Destinger 

padovanojo rabiškai, prancūziškai, įpuolė į tą pačią katego- 
Lietuvos sū- lenkiškai ir čekiškai. Da- riją kaip ir Grotewohl’o 

'.............. _ _ • Abu yra
karo gyvi ir linksmi, jeigu tik 

iš armėnų įgijęs jie neskaito “Die Welt”. 
Crucis (Kryžiaus “Die Welt” 

politinį sivežė šį paminklą į Šven- Kelio) vietoves ir pasta- kontroliuojamas

Praeitą

dėl

dę. 
gal 
džia šiais metais 
leisti 3 milijonus 
($8,400,000).

Be to dar gali gauti 4 
milijonus svarų prekybos 
vedimui.

Annapolis, Md. — šio- 

angliakasiams atšau k t i darbininkus ir ragino siecki, paminklą sukūręs peliacijų teismas užgyrė 
savo reikalavimus ir grįž- juos grįžti darban. Ta- artistas Fr. Nicodem, ir taip vadinamą Oberio į- 
ti darban. Pirmasis teis-čiau angliakasiai nesisku-keli kiti. statymą, kuris reikalauja
mas pripažino, kad kai bina, o kaikurie pareiškė, Šia proga, mūsų korės- bausti asmenis veikian- 
kurie angliakasių unijos kad be sutarties jie ne- pondentas praneša, kad čius prieš valstijos 
reikalavimai yra neteisė- grįš į darbą. atsiranda nepaprasta ap- džią, priklausančius
ti, todėl įsakė juos at-* Valdžia duos unijos va- linkuma sukurti ten lie- komunistinių ar 
šaukti. Antrasis teismas dovybei ir nariams užtek-tuvišką įstaigą, kur vė-priešvalstybinių organi- 
taip pat įsakė streikuo- tinai laiko apsispręsti, liau iš išlaisvintos Lietu- zacijų. 
jantiems angliakasiams Jeigu nepaklausys teismų vos galėtų lankytis ir gy- 
grįžti darban ir dirbti. | nutarimo, tai bus bau- venti kunigai, mokslinin-

John L. Lewis, anglia-.džiami už jų niekinimą. t kai ir pilgrimai.

deraliai teismai
i

val- 
prie 
kitų

Asmenys, kurie kursto 
jėga nuversti valdžią, ga-

Ii būti baudžiami iki 20 
metų kalėjimo ir $20,000 
pinigine bausme. Asme
nys, priklausantieji orga
nizacijoms, kurios yra į- 
trauktos j neištikimųjų 
sąrašą, gali būti baudžia
mi iki penkių metų ka
lėjimo.

Oberio įstatymas yra 
kiek panašus į federalinį 
Smith įstatymą, pagal 
kurį buvo nuteista 11 ko
munistų vadų New Yorke.
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ISaulės paviršiuje kaliais prasiveria tokios didelės liepsnos, kad 
z iškyla iki 150.000 mylių. Vandenilio bomba prieš jas būtų tik degtu- 

hepsnelė.

Popiežius paskelbia Šventuosius 
Metus

“Šiuo raštu Romos 
mieste skelbiame Visuoti
nį Didįjį Jubiliejų, kuris 
prasidėjo 1949 metų Kalė
dų, o baigsis 1950 metų 
Kalėdose.

“Labai trokštame, kad 
pasaulio vyskupai kartu 
su savo kunigais tikintie
siems išaiškintų visa, kas 
liečia šį Didįjį Jubiliejų; 
kad jie paragintų, jog 
kiekvienas sau prieinamu 
būdu — jei negali, namie 
— jame dalyvautų, t. y. 
nuoširdžiau melstųsi, pa
daugintų atgailos bei mei
lės darbus ir, kiek tik lei
džia jėgos, atliktų visa 
tai, ką mes sąryšyje su 
Šventaisiais Metais jau e- 
same paskelbę”.

Šventųjų Metų Tikslas
“Didysis Jubiliejus turi 

tikslą paskatinti visus 
krikščionis, kad jie ne tik 
atsiteistų už savo nuodė
mes ir pataisytų gyveni
mą, bet taip pat, kad pa
gal šiuos Šv. Rašto žo-Į 
džius: ------------------------ ---- - , ,.
būkite šventi, nes aš esui pasaulyje plačiai žinomas 
Viešpats, jūsų Dievas” i JaunM krikščionių darbi- 
(Lev. 10, 7) pasiryžtų įlinkų sąjūdis (Zocist)
siekti dorybių bei tobulu-1 ruden> numato sušaukti 
mo ” ! Briuselyje didelį krikščio-

Kaip įgyti atlaidus inhl darbininkų kongresą.
“Šių ypatingų metų bū- Popiežius Pijus XII, yra 

gyje visiems abiejų lyčių Jau pranešęs, 1 _
tikintiesiems, kurie, prie- kongresą atidarys specia- 
ję išpažinties ir komuni- kalba, skirta
jos, tą pačią 
dieną vieną kartą aplan
kys sekančias bazilikas: 
šv. Jono Laterane, šv. 
Petro Vatikane, šv. Povi- ---------- ,—
lo Ostijos gatvėje ir Šven- Britanijos užsienio ręika- 
čiausios Panelės Marijos lų ministerfs Ernestas 
Ekškvilino kalne ir kiek- Bevin, grįždamas iš Cei- 
vienoje sukalbės tris Tėve lono konferencijos, 
Mūsų, tris Sveika Marija, sustojęs Romoje, kur ap- 
tris Garbė Būk Dievui ir, 
be to, vienus poterius mū- joje dalyvavo taip pat' 
su intencija ir Tikiu į Die- britų pasiuntinys prie šv.

Sosto
sikalbėjimas su pop. Pi-j 
jum XII truko apie 25! 
min.

(Tuo tarpu prezidentas. 
Trumanas tebesvyruoja 
ar verta su šv. Sostu 
laikyti ryšius).

kiame pilną visų bausmių 
atleidimą, kurias reikėtų 
atlikti už nuodėmes”.

Kvietimas į Komą
“Dabar tik lieka para

ginti jus, o mylimieji sū
nūs, šiais atsitaisymo me
tais skaitlingai keliauti į 
Romą, nes ji kiekvienam 
tikinčia janą neži ū r i n t 
tautybės, yra lyg antroji 
tėvynė. Čia juk toji vieta,! 
kur garbinamas nukan
kintas ir palaidotas apaš
talų Kunigaikštis, kur 
šventi kankinių grabai ir 
garsiausios bažny č i o s, 
kur nepajudinamo tikėji
mo bei pamaldumo pa
minklai; čia taip pa gyve
na ir visų Tėvas, kuris 
meilingai ištiestomis ran
komis laukia jūsų”.

iš Popiežiaus šventųjų 
Metų Bulės.

Popiežius kalbės 
darbininkams 

____ __ Bruselis — Belgijoje 
“Pasišventikite ir! Prancūzijoje išgarsėjęs

arba kitą darbininkams.

1
KOVOKIME PRIEŠ LIETUVOS

IŠDAVIKUS

ir
ir

• Teisia buvusi Švedu kotiso-

_ _ Stoekhohn, Švedija —
Vilniuje galvoja pertvai-Įnę. Taigi su sovietų pilie- Čia yra teisiamas Goesta 

................ ’ ’ j Mittag Leffler, buvęs 
Švedijos generalis konsu-

☆ Aušros Vartų gatvę,tųjų dabai valdomą tėvy-
■e *•■• • * • • ' -------- ----------------—   — ’ T * -

kyti. Kiek tas pertvarky-J čiais daina be galo.
mas palies pačią Aušros
Vartų šventovę, nežino-!
ma.

☆ Isterinę Trakų . Je J. Valaitis įsteigęs čiau liudininkai įrodinėja,
naikina. Komuni s tineig^£jr biurą Stuttgart’e kad Leffler išdavinėjęs 
spauda iš Lietuvos į tikslu padėti išemigruoti Švedijos įstaigų svarbias
bia, kad dėl vyraujančios: jjetuvį&ms tremtiniams į paslaptis neįvardintos 
netvarkos paskutini a i s, Valst. ii* kitus kraš- svetimos valstybės atsto- 
metais esanti labai api-^us pirmoje eilėje šis vui. Jeigu teismas ras jį 
piešta Trakų pilis. Neži-; biuras rūpinasi užkliuvu- kaltu, tai jis gali gauti

•Al g uMmtm VraKUiLUp las Jung. Valstybėms. Jis mu oom® mujujc kaitinaraas išdavyste. Jis 
BALF atstovas Europo- kaltu neprisipažįsta. Ta- 

jje J. Valaitis

j

kad jis tą

skirta

tams tam priimta 
Pijaus XII 

Vatikajaas — Didžiosios

lankė

vą Tėvą, gailestingojo 
Viešpaties vardu sutei-

Dr. Kari Fuchs, suimtas 
Londone už atominės 
bombos paslapčių išdavi
mą rusams.

buvo

šv. Tėvą. Audijenci-

nonai asmens jau spėję Į šiųjų bylų tvarkymu, 
nupiaustyti pilies rūmų! _____________
kiemo medines galerijas,! Mafcil
o pilies senas plytas su-| Dr
naudojo, kaipo statybos! MHM5
medžiagą.
☆ Nėra Prekių. Klaipė- tijos, Austrijos ir- Italijos 

dos parduotuvėse negaliu DP stovyklose gyvenan
čia t 
tiklio, nei elektros lempu-j bus padidintos maisto 
tės, nei kitų būtinų elek-inormos. Nuo tos dienos 
tros reikmenų.
Vilniuje 
parduotuvės 
reikmenėms. Bet, ką turį' 
daryti Klaipėdos gyvento-' 
jai, klausia “Tiesos” ko
respondentas. Iš to gali
ma susidaryti sau vaizdą, 
kokia yra padėtis mažes
niuose Lietuvos miestuo
se, nes Klaipėda jau yra 
gana stambus Lietuvos 
miestas ir dar uostas.

metus kalėjimo.
—

Nuteisė mirtimi už 
"ųmoksli" 3 čekus

6
✓

Nuo vakario 1 d. Vokie- Praga, Čekoslovakija 
Moravijos teismas nutei
sė tris vyrus mirtiespaiuuviuvvov vcuau- — — _

gauti pirkti nei skai-j tiems asmenims apie 10' < bausme ir 20 vyrų kalėti

Kaune ir!DP maisto normos bū- nistų 1 
specialios siančios sulygintos su vi- valdžią, 
o k i o m s' dutinėmis vokiečių mais-- ė<

esą :
tokioms' dutinėmis yokiečių 

to normomis.
Atitinkamai

J. Th. Peroune. Pa-Į

pa

už tariamą “sąmokslą” 
nužudyto žymius komu
nistų vadus ir nuversti

- Du čekai nuteisti kalėti 
į iki gyvos galvos, o 18 ki- 

_____ __ ___ bus padi- tu gavo nuo 4 iki 25 metų 
i dintos ir-tfcėcialės normos kalėjimo. .Beveik ynu nu- 
1 kūdikiamš^vaikams, moti- teistieji yra paprasto dar- 
' noms su mažais vaikais ir bininkai.
i sunkiai dirbantiems as- buvo kaltinami pri-sunkiai dirbantiems as
menims. i klausymu “žmogžudžių ir 

teroristų pogrindžiui.

Chicagos ir apylinkių sirinkimuose remia komu- 
lietuvių buvusių tremti
nių susirinkime (kuriame 
dalyvavo apie 500 asme
nų) įvykusiame 1950 m. 
vasario 3 d 
Namuose” 
Budgino pranešimo 
lietuvių komunistų išda
vikišką veiklą Amerikoje 
padarė sekančius nutari
mus.

Kadangi lietuvių kalba 
leidžiami laikraščiai “Vil
nis”, “Laisvė” bei jų or
ganizacijos remia bolševi
kų okupaciją Lietuvoje ir 
tuo tiesioginiai prisideda 
prie lietuvių tautos žudy
mo,

Todėl turime v isomis 
jėgomis kovoti prieš “Vil
nį”, “Laisvę” ir jų orga
nizacijas demaskuojant 
jų komunistišką; antide
mokratišką ir išdavikiš
ką veiklą. į

Kadangi lietuvių orga
nizacijos, biznieriai ir pa
vieniai asmenys, 
garsinasi ‘Vilnyje’, 
vėje’ bei dalyvauja 
riuose jų organizacijų su

•> “Tremtinių 
išklausę Br. 

apie

kurie 
‘Lais- 
įvai-

nistinį judėjimą Ameri
koje,

Todėl Chicagos ir apy
linkės lietuviai buvę trem
tiniai nutarė visomis jė
gomis kovoti - boikotuo
jant tas organizacijas, 
biznierius ir pavienius as
menis, kurie remia ‘Vilnį’, 
‘Laisvę’ ir jų organizaci
jas aukomis, garsinimais 
bei savo veikla — nesi
naudoti jų bet kokiais biz- 
niniais ar profesiniais pa
tarnavimais.

J šią kovą-boikotą kvie
čiame visus Amerikos lie
tuviu^ ir naujai atvyku
sius tremtinius.

Chicagos lietuviai 
buvę tremtiniai.

Lituanistikos mokykla, 
atidaryta Utu-

šeš- 
mo- 
Ku- 
Lip-

KurdMo MMszenfy 
raoro Dangoms

Washington, D. C. — 
Vasario 8 d. š. m. Ameri
kos Balsas (Voice of A- 
merica) per radio davė 
Kardinolo Minds z e n t y 
kalbą prieš Vengrijos ko
munistus. Kalba buvo į- 
rašyta Youngstown, Ohio, 
1947 m. Ją girdėjo ir 
Vengrijos žmones.

Vasario 8 d. suėjo ly
giai metai kai jis buvo 
nuteistas visam gyveni
mui kalėti už tariamą “iš
davystę”.

r ■

Scrantone, Pa.
anistikos mokykla, kurioje mo
koma lietuvių kalba, literatūra, 
Lietuvos istorija ir geografija. 
Tuo tarpu pamokos būna 
tadieniais po 3 vai. Šios 
kyklos mokytojai prof. J. 
čas, E. Dovydėnienė, A.
čienė ir prof. A. Vaičiulaitis.
• Prof. J. Zuhkus, pagarsė

jęs nosies ir ausų ligų specia
listas, šiuo metu gyvena Chi- 
cagoje ir gydosi šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Ligos pavojus gy
vybei jau yrą praėjęs.
• D. Panikas, buvęs “Mūsų 

Kelio” leidėjas ir redaktorius 
tremtyje, dabar ruošiasi atgai
vinti “Mūsų Kelio” .leidimą 
Brooklyne, N. Y.
• A. Kaukas, žinoma daini

ninkė, yra pakviesta dainos ir 
muzikos mokytoja į Indiana 
universitetą.
• Lietuvių Kataliką SpnudSt 

draugija artflhiausiu taiku iš
leidžia tris knygas; A. Gervy- 
džio “Už spygliuotų vielą”, 
prof. St. Kolupailos “Nemu
nas” ir A. Vaičiulaičio naujų 
novelių rinkinį.
• Henrikas Idzelevičius vasa

rio 16 proga pasiuntė ALT vie-
■nos dienos uždarbio $5.00 au
ką, kuriuos prašė įrašyti Lie
tuvių Tautos Fondo vajaus są- 
skaiton.
• Mirė Vincas Greičius. Va

sario 6 d. Clevelande mirė mu
zikas ir visuomenės veikėjas, 
V. Greičius. 63 m. amž. Ilgą 
laiką buvo buvęs Šv. Jurgio 
parapijos vargonininku. Pas
kutiniuoju laiku buvo parapi
jos mokyklos mokytoju.
• Dr. A. Šapoka, Kanadoje 

leidžiamo laikraščio “Tėviškės 
Žiburiai” redaktorius, sausio

! 26 d. buvo priimtas audienci- 
■ joje Toronto kard. James Mc- 
i Gnigan. Jo Ekscelencija pa- 
i reiškė džiaugsmo dėl naujo 
į lietuviško laikraščio ir palinkė
jo jam geriausio pasisekimo 
Kanadoje ir Jung. Valst.

AdMiauMiA Metanine m mira n. i re pmongvs 
kovoje su nedarbu

Bonn, Vokietija — Vo-, 
kiečių vakarinės respubli
kos kancleris Adenauer 
pasiūlė skirti 3 bilijonus 
400 milijonų markių (apie 
810 mil. dol.) kovai su ne
darbu Vakarų Vokietijo
je. Adenauer pasiūlė tą 
projektą savo kalboje j 
parlamente, bendrais 
bruožais nužymėdamas 
keleto punktų programą. 
Prašė parlamentą skirti 2 
bilijonus su puse markių 
b.utų statybai. Iš salės pa
sigirdo balsai: “kur gau
sime pinigų?” Kancleris į 
tai šaltai atsakė — “turi
me pinigų”, ir toliau dės
tė savo programą. •

Dabartiniu metu Vokie
tijoje yra apie du milijo
nai bedarbių.

Tito prašo paskubinti
takota

Belgradas — Jugoslavi
jos vyriausybė kreipėsi į j 
Jungt. Valst. vyriausybę,! 
prašydama paskub i n t i _
tris pažadėtąsias pasko- Vakarų
las 36 milijonų dol. ben-; paskyrė 
droje sumoje, kurias su-1;^^ L___ ___________
inas turi^ asignuoti Tarp- pjans Schange - Sshoenin- 
x_..x g*! sįuo 63 m specialistą ū-

buvo_ kreiptasi Rįo reikaluose. Jo kandi- 
Valst. Departa-

i Vokiečių atstovas Jung. 
vdisTyDcms

Frankfurt — Neseniai 
vakarinės valstybės suti
ko įsileisti Vak.* Vokieti
jos konsularinius atsto- 

j Vokietija 
Jung., Valsty- 

savo atstovu Dr.

Zmtniiį medžiotojif vėl 
lankys DP stovyklas

Iš Frankfurto, Vokieti
jos pranešama, kad Jung. 
Valst. vyriausioji karo 
vadovybė paskelbė, esąs 
duotas leidimas rusų re- 
patriacinei misijai atvyk
ti į U.S. zoną Vokietijoje 
ieškoti savo piliečių.

Kaip žinome praėjusiais 
metais kovo mėnesį ši mi^i 
sija buvo iš Vokietijos! 
išvyta, nes veikla tada 
jau buvo laikoma baigta. 
Yra žinių, kad ta misija 
vėl lankys stovyklas ir 
kalbins tremtinius 
į jų pavergtuosius 
tus.

Visų laisvųjų 
tremtiniai jau seniai grį
žo į savo kraštus, ir tas 
reikalas jau seniai už
mirštas. Tik sovietai nė 
kaip negali savo piliečių 

i parvaryti namo. Jau vien! 
liš to galima spręsti, kokia! 
ta sovietinė tėvynė, kad 

; jos piliečiai nebrangina, 
jau nekalbant apie jos pa
vergtųjų kraštų žmones,! 
kas savaime suprantama,! 
kad į pavergtą kraštą ir į 
dar tokių kruvinų žudikų,j 
niekas negrįš. Nepaslap- 
tis, kad daug yra 1 
Rusijos piliečių Vokieti
joje, kurie 
negrįžta.

Pagaliau 
Andriulis 
mis keturiomis, renka au
kas advokatams save ap
ginti, kad tik nebūtų “re
patrijuotas” į savo išgir-

II
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Į
Sven 

uni versi-! 
paskaitą' 
mistiką, 

maldos ir 
veltui.

žino-
Dr.

nese-

Atsivertimai
Visoje Japonijoje 

mas istorikas prof. 
Naojiro Murakami
niai atsivertė į katalikų 
tikėjimą. Drauge su juo 
buvo pakrikštytas ir ki
tas žymus rytų istorijos 
profesorius karališkame 
universitete Dr. Koyro 
Aoyama.

Abudu profesoriai 
mė krikštą Jėzuitų 
versiteto koplyčioje.

Trečias atsivertė žymus! 
Švedų rašytojas 
Stolpe. Upsalos 
tete jisai laikė 
apie katalikų 
Taigi žmonių 
pastangos nėra

priė- 
uni-

Naujosios Anglijos Apskr. Lietuviu 
Katalikų Metinis Seimelis

Š. m. vasario 22 d. South Bostone, Šv. Petro lie
tuviu parapijos svetainėje, įvyksta Naujos Anglijos 
A.L.R. Kat. Federacijos Seimelis. Iš ryto 9 vai. Šv. 
Petro bažnyčioje šv. Mišios ir pritaikintas pamokslas. 
Po pamaldų pusryčiai. Posėdžiai prasidės 11 vai.

Federacijos skyriai ir katalikiškos organizacijos, 
raginami prisiųsti skaitlingas delegacijas. Taip pat 
kviečiame mūsų katal. inteligentiją ir atvykusius iš 
anapus Atlanto brolius ir seses.

Dvasios Vadas Kun. J. Vaitekūnas 
Pirm. A. Daukantas 

Sckr. D. Jakutis.

I

tautinis Bankas. Su šiuo
prašymu
laike į _____ _____ _
valandų konferencijos Ju- j mentuj buvo patiekusi ą- 

jgoslavijos Užsienių minis- merikiečių komisijos Vo- 
terio Kardėlj su kietojoje, su kuria Valst.

I Valst. ambasadoriumi Al- 
! len.

i Departamentas sutiko.

leipi bakuos gąžbrti
karatai

Bruselis, Belgija — Po 
kelių mėnesių ginčų par
lamente, praskintas kelias 
tautiniam . referendumui 
grąžinti karalių Leopoldą 
m į Belgijos sostą. Atsto
vų Rūmai 117 balsų prieš' 
92 nubalsavo leisti pilie
čiams karaliaus klausimą 
išspręsti kovo 12 ar 19 d. 
š.

tafta kaita FBi
Lake Success — Sovie

tų Rusija oficialiai apkal
tino FBI, kad ji kontro
liuojanti Jungt. Taut. te
lefoninius pasikalbėjimus 
ir gaunanti žinių iš šios1 
organizacijos tarnautojų. 
Sovietų užsienių ministe
rio pagelbininkas, Jakob 
Mali k, pasiuntė tokių ap
kaltinimų sąrašą Jung. 
Taut. generaliniam sekre
toriui, Trygve Lie ir jame 
nurodė, kad žinios ir foto
grafijos apie sovietų inži
nierių Gubičewą, kuris 
dabar yra nuteistas už 

Į:
x iš Jung. Tautų tarnauto- kad Rusijoje 

tikrų! jų dar prieš'jo areštą. • dau5 rimtesnė-
' Trygve Lie, pasitaręs — jau dabar, važinėju 
su savo teisiniais patarė- automobiliu į tarnybą. Už 
jais, išleido patvarkymą turėsiu jau sprausminį 
draudžianti Jungt. Taut.; ttlvl 
tarnautojams teikti žinias 
FBI apie Gubičevą.

grįžti 
kraš-

kraštų1

m.

Pagyrų puodas 
netaukuotas

Sovietų inžinierius, apsilan- 
šnipinėjimą, buvo gautos kęs v®kanĮ Europoje, gyrėsi, 

" pažanga yra

savo tėvynėn

ir pilietis dr. 
spardosi viso-

me- 
lek-

1 — Kam tokį greitą?
| '— Kad galėčiau pirmas 
' skristi ten. kur bus pardavi-

.......... ______ _ t.~ • nėjami degtukai ir pirmas Žt-’ 
nešti* reeSafccijiti savo" iiUrėvą. ! stetoėiaū į eifę?
• M.r.K. fra prafcmras *pra

nn-

NELEISKIME UŽGĘSTI 
Lietuvių Kultūros Žiburiams! 

Kultūros Žurnalo 

AIDŲ
Platinimo Vajas

Sausio, Vasario ir Kovo mėnesiais
Kas sielojasi lietuviškąja kūryba, krikščioniškai - 
tautine kultūra, tautos išlikimu ir Lietuvos laisve, 

skaito, remia ir platina
vienintelį pasaulio lietuvių mokslo, literatūros bei 
meno ir visuomeninio gyvenimo mėnesinį žurnalą 

AIDUS
Kultūros sumalą AIDUS redaguoja redakcinis kolektyvas, su
darytas iš žymių lietuvių mokslininkų, rašytojų ir kitų kultūri
ninkų. Vyriausias redaktorius rašytojas Antanas Vaičiulaitis

* AH>V PBENUMKRATOS KAINA METAMS:
JAV ir Pietų Amerikoje — $5.00; Kanadoje — $5.50; kituose 
kraštuose — $5.00. Atskiras numeris JAV — 50c, kitur—55c.

Visi į Kultūros žurnalo AIDU Ptafinimo Talką 
Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų 

AIDU
Prenumeratas ir aukas siųskite sekančiu adresu: 

AIDAI, Kennebunk Port, Maine (L.S.A.)
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laimėji-

Jau 32-rą kartą šven
čiame šią mūsų tautai la
bai reikšmingą šventę. 
Dešimtą kartą švenčiame 
ją jau Nepriklausomybei 
netekę. Kiekvienais me
tais mes šios šventės pro
ga stengiamės iškelti Ne
priklausomybės
mus ir iš naujo pakarto
jame pasiryžimą jai at
statyti. Su džiaugsmu ta 
proga atsimename, kad 
daugelis pasaulio valsty
bių tebepripažįsta mūsų 
Nepriklausomybę, tačiau 
mūsų džiaugsmas mažėja, 
kai matome, kad jau de
šimtus metus kraštas y- 
ra okupantų naikinamas 
ir kad jokios realios pa
galbos dar negalime gau- 
ti tam naikinimui sustab
dyti. Tačiau mūsų viltys 
visada turi likti tvirtęs ir 
kova nepaliaujama. Liku
si krašte tautos dauguma 
negali šios šventės reikia
mai atšvęsti. Už tat nea
bejojame, kad krašte ar 
Rytų ištrėmime gyvi te
besą mūsų tautiečiai sa
vo mintyse minėdami 
brangią sukaktį iš naujo 
sudeda viltis į Vakarų de
mokratijas ir į mus, savo- 
vo Tėvynės tremtinius, iš
blaškytus po visą pasau
lį, bet laisvus ir galinčius 
kelti balsą, < „ 
esamai ir būsimai kovai.

1 Tat sukakties proga pir
moj eilėj atsiminkime, 
kad po svetimus kraštus 
išblaškyti tik tiek savo 
buvimą pateisinsime, kiek 
jį visokeriopai išnaudosi
me lietuvybės išlaikymui 
ir laisvės kovai.

vyrauja vidinė 
ypatingai pasi- 

kritiškesniais

tiems tuščią priekaištavi-l 
mą. Visos grupės, kurios! 
siekia Nepriklausomybės 
atstatymo ir kurios tani 
tikslui yra sukūrusios a-Į 
titinkamas institucijas,' 
turėtų atydžiau budėti^ 
kad diskusijos nenuodytų; 
bendros kovos atmosfe-' 
ros.

Ryžkimės kreipti ypa
tingą dėmesį į kultūrinę 
veiklą, į jaunimo auklėji
mą. Toj srity ligi šiol čia 
būta spragų, užtat ir nuo
stoliai yra dideli. Nuos- 
toliam dabarty ir ateity 
sumažinti yra tik vienas 
kelias — tai bendras visų 
nusistatymas kovoti už 
lietuvio išsiįaikymą viso
mis galimomis priemonė- 
mis.Jeigu už krašte liku
sio lietuvio išsilaikymą 
šiuo metu galime ir turi
me kovoti daugiau politi
nėmis priemonėmis, tai 
išeivijoj esanti jaunoji

Kiekviena tauta turi teisę 
pasaulyje laisvai gyventi

kalba, pasakyta per “Lie-’Jėlto jau tais metais Va- 
tuvių radijo valandą” 
sario 11 d. minint 
vos Nepriklausomybės 
kaktį.

Malonūs Radijo 
klausytojai,

Lygiai prieš dešimtį me
tų Lietuvoje dar minėjo
me Nepriklausom y b ė s 
šventę laisvai. Karas jau 
buvo prasidėjęs, jau buvo 

{Lietuvoje ir raudonos bol
ševikų bazėls, kurias žmo
nės piktšašiais vadino, 

)bet mūsų valstybė dar ne
buvo sugriauta. I' 
klausomybės šventėje dar mindo, 
dalyvavo ir Lietuvos vy
riausybė, ir kariuomenė, nei daiktas, kurį gali koja 
ir savos mokyklos ir or- paspirti. Tauta yra gyvi 
ganizacijos. Bet visi jau- žmonės, turį teisę pasau- 

, tėme, kad netikri laikai lyje laisvai gyventi, ar jie 
'ateina, kad galime netek- sudarytų didelį

va-
Laetu-

su-

Pirmiausia vasario 16- 
ji tuui mums vis iš nauja 
priminti, kad esame vie
nos šeimos žmones, vie
non motino* — Lietuvos 
vaikai. Žinome gerai, kad 
ir šeimų gyvenimas neap
sieina be dūmų. Tačiau 
šeima vistiek lieka šeima, 
kol joje 
vienybė, 
reiškianti
momentais. Tat ir mes 
niekad nenusiminkime dėl 
pasirodančių dūmų mūsų 
lietuviškoje pastogėje, bet 
vis iš naujo skaidrinkime 
bendradarbiavimo atmo
sferą, naikindami dūmus 
keliančias priežastis. Esa
me centruose pasiekę pa
tenkinamo bendradarbia
vimo. Ieškokime kelių 
tą bendradarbiavimą iš
plėsti ir į periferiją, kur 
dar daugely vietų to ben- karta gali būti ansau^ota 
drada r b i a v i m o labai■ tik labai intensyvia kultū- 
trūksta. Gyvendami sve-jrine veikla. Pasaulėžiūri- 
tur geriau, negu namie' niai skirtumai, tiesa, ne
būdami, jaučiame ir su- išvengiami. Jie reiškiasi 
prantame, 1 
meilė — patriotizmas nė- Tačiau kultūringai, __
ra vieno arkite asmenį kiamu taktu klausimus jį mctu lictuvis 
vienos ar kitos grupes,sprendžiant, visada gali-jtokia lietuvi kalba 
prievole p-n l-,, ,

yra švenčiausias 
no lietuvio tyros 
pasireiškimas.

; miesi užmiršti

i 
i

Ar gi jau nebe motina? 1
Šiuo metu kada lietuviai, ir Tėvynėje kruvinai 

persekiojami, ir po visą pasaulį išblaškyti, mini savo 
tautos Nepriklausomybės dienas ir siekia vėl laisvę 
atgauti, pravartu pakartoti mūsų žymaus rašytojo 
Antano Vaičiulaičio žodžius, iš “Aidų” straipsnio:

“...Tačiau ir juodžiausioje naktyje, žiauriausiame 
priešo siautėjime mes prieš save regime vilties 
žvaigždę, kurią mums rodo mūsų tikėjimas ir patsai 
mūsų širdžių plakimas. Už šiurpių dabarties rūkų už 
šiandieninio išniekinimo, suspaudimo ir naikinimo 
šviečia ateities dienose jinai: laisva ir kūrybinė Lie
tuva. Šis tikėjimas ir šisai ateities paveikslas mus ly
di ir dieną ir naktį. Visi mes, kurie nūnai esame sve
čiose žemėse, turime būti šio ateities regėjimo ir tik
renybės sargai, budėtojai, kalviai ir kovūnai. Nė vie
nas mūsų negali būti išteisintas, kada marinama mū
sų tėvų žemė, kuri mums uždėjo amžinai nenykstantį 
ženklą: mes esame Lietuvos vaikai, senos ir garbin
gos giminės sūnūs ir dukterys. Ne vien į mūsų kak
tas, bet ir į mūsų širdis, į pačią mūsų sielą yra įspaus
ta žymė: Tu esi Lietuvis! Šisai žodis, brangiausias iš 
visų, ant mūsų pečių deda pareigą, nuo kurios mūsų 
negali atleisti nei jokis žmogus, įstatymas, net nei 
pati mirtis. Didieji mūsų žemės sūnūs mus gaivina 
ir mus puošia, visą tautą kelia, būdami jau ir anapus 
mūsų būties slenkščio. Taip ir mes: būkime verti jų 
dvasios, jų darbų ir jų kovos.

“Šis yra metas susijuosti strėnas kovai ir visiems 
budėti žygyje. 0 tas žygis yra pašauktas ir surikiuo
tas Lietuvos laisvei ir laimėjimui. Mes esame įvairūs 
kovotojai: vieni partizano mirtimi tėviškių giriose ir 
prie mielųjų Neries krantų, kiti vergo tremtinio jun
gu Sibiro tyruliuose ir šiaurės speiguose, treti savo 
ilgesiu svečiose padangėse ir savo parama laisvės ko
vai, ketvirti nenuilstamu darbu mūsų senosios tautos 
gerovei ir jos dvasinių lobių saugojimu bei išlaikymu, 
penkti savo žodžiu ir kūrybiniu augimu. Nė vieno lie
tuvio šiame žygyje nėra išteisinto ir atleisto”.

Tokiais giliai jaudinančiais žodžiais šaukia mus 
rašytojas A. Vaičiulaitis į bendrą Lietuvos išlaisvini- pasaulio politikoj. Svarbu 
mo darbą. Nė vienam negali būti pasiteisinimo bei iš- kartu su kitų Rytų ir Vi- 
sisukinėjimo iš šios šventos pareigos. Ir čia gimusieji dūrio Europos tautų, at- 
lietuviai negali apleisti savo tėvų žemės, kuomet žiau- sidūrusių anapus baisios 
rus okupantas siekia jos gyventojus lietuvius ištrem- geležinės uždangos, išei
ti ir išžudyti, o ją apgyvendinti maskoliais, totoriais* viais daryti ko stipresnę

. . ----- į «įo viešąją
nuomonę ir ruoštis tam 
momentui, kai bus iš nau- 
jo stat-Oma .pasaulio tautų Tik sūnų, kur žūva gindami tave, ir mirdami bežadėm lūpom 

į jau, kartoja, mini, šventą vardą tavo...
Ilgai, ilgai liūdėsi jų ir verksi dar...
O gaus, tikėk, vėl laisvę skelbs varpai 16-os vasario... 
vėl būsi nepriklausoma, laisva, tikėk, o, mūsų vargo Lietuva!

I 1

1948. n. 16
* Kassel-Mattenberg

sario 16-ji buvo griaudi.
Vis dėlto niekas tada 

dar nenuvokė, kad Lietu
vą galėtų ištikti toks 
skaudus likimas, koks yra 
dabar, po dešimties metų. 
Karas ėjo ir praėjo, daug 
ką nusiautė ir apgriovė, 

i bet ir daug tautų bei vals
tybių, net naujų atsikuria 
ir atsistato, o Lietuva, 
mūsų miela tėvynė, bai
sių žmonių vis dar apsės
ta ir žudoma. Dėlko? Gi 

' vien dėlto, kad yra maža, 
.kad yra didiesiems ant 

Nepri-, kelio, kaip gėlė, kurią visi

Bet tauta nėra nei gėlė

įOuuaiyių viiviciį H T mažą 

_ ” ‘būrį. Reikia džiaugtis, kai
iiame ir su- išvengiami. Jie reisKiasi- ^tėvu ^aveldėio' taUta ^laisvina ir
kad tėvynės ir kultūriniame gyvenime.! ą . k ? |lkuna nepriklausomą
riotizmas nė-Tačiau kultūringai, rei-.

šiuo metu lietuvis kalba, mas yra nusikaltimas vi- 
L- ko'jsai žmonijai. Žmones juk 

lyra susiskirstę į atskiras
ar kitos grupės, sprendžiant, 

ar privilegija, o ma rasti sprendimus/ ku-i ^‘Lietuvo’je buvo'kalba-
prieš * penkiasde- tauta, dideles bei mažas, 

šimt metų. Dažnai tai tik- įr jy įvairumas, kaip sodo 
Dar^grau- gėlių, sudaro žmoniios 

papuošalą bei grožį. Kai 
tautos vergiamos ir naiki-

X

kiekvie- 
dvasios

Stengda- 
tuos ne- 

organizuotis lemtus laikus, kai taip ne
maloniai buvo stengiama- .... u.
si monopolizuoti patrijo- buvo labai maža mokslus 
tizmą, ugdykime savy re- ėjusi ųžmonių, t
alios vienybės atmosferą. šį kraštą labai negryną 
Naikinkime taip pat at- j 
skirų grupių vienų ki- bą dar prisimaišė daugy- įlomis kalbomis 

didi gėda savosios gerai 
nemokėti”. Sveti m a m e 
krašte gyvenant yra labai 
svarbu gerai svetima kal
ba kalbėti, bet nemažiau 
yra svarbu ir savosios f 
niekus nepaversti. Laik
raščių ir radijo valandėlių 
vedėjus kviečiame sutvar
kyti tą reikalą. Tai juk 
daro kitų tautybių žmo
nes (italai, lenkai,- ukrai
niečiai ir kit.). Taip dary
kime ir mes! Tai nesunku 
padaryti, tik noro ir tau
tinės savigarbos reikia. !

Iš tremties atvykusių 
kultūros darbininkų ne
mažas skaičius seniau čia 
gyvenantiems mūsų tau
tiečiams geriau, negu kas 
kitas parodo, kad tik pa- , 
ti savo gyvenimą tvarky
dama mūsų tauta gali iš
auginti didžiulį kiekį kū
rybingų žmonių ir įnešti 

Tęsinys 5-tame pusi.

rie būtų ko naudingiausi' ma 
mūsų tautiniam reikalui 1

Labai aktualus šiame 
krašte yra savosios kal
bos gerbimo reikalas. Pir
mieji ateiviai, kurių tarpe

ras žargonas. 1
džiau, kai atsiranda net 
buvusių tremtinių, kvai-
laĮ imančių^tą žargoną pa-; namos žmonijos ir laisvė 

atsinešė į prOga atsiminkime Lietu-!
vos mokykloje vyravusį 

savo tėvų kalbą. Į tą kai- šūkį: “Maža garbė sveti-
_____  _______ > kalbėti,

LIETUVAI
į Dar niekur saulė nežėrėjo,

Zef irina Balvočienė

Jungtinėse Amerikos ~ . . .. ... .
Valstybėse esame susi-P" “eku5 .
spietę gausiausia lietuvių . . \ . \ . , . • j--.. . . ° , . „ ,. kaip ten... kur tu už saulę mums skaisčiau spindėjai...išeivių seimą. Kraštas, . ..... . . ., . , ’ ir netikėjai, ne, kad busi vėl supančiuota ir pavergta,kuriame radome sau nau- J
ją gyvenimą, šiuo metu'
vaidina sprendžiamą rolę Nūnai — auka tapai žiauriųjų fariziejų, 

jie: —Nukryžiuoti, nukryžiuot — vis šaukia — ją! 
O tu, kasdien parklupusi maldauji Visagali:
— Ne jų, o Viešpatie, teesie Tava valia.

ir kitais azijatais. O ką jau bekalbėti apie tuos lietu
vius, kurie Lietuvoje yra gimę, augę, jos oru kvėpa
vę, jos dainų klausę ir jos grožiu gėrėjęsi? Šelpė ją 
Nepriklausomybės kovų metu, džiaugėsi Lietuvos ka
rių didvyriškumu, kai negausūs, prastai apsiginklavę, 
išvarė iš gimtosios žemės tris daug galingesnius už
puolikus. Tai buvo garbingas laikotarpis. Dabar atėjo yra patiems išlikti svei- 
vergijos ir sopulių metas. Dabar Lietuva daugiau pa-• kiems kūnu ir dvasia, ne- 
galbos reikalinga. Dabar jai rankas surakinę ir bur- ištirpti pavojingoje šio 
ną užrišę, plėšikai siekia ją numarinti. Argi ant mir-Į krašto žmonių suvienądi- 
ties patalo paguldyta, ji jau nebe motina? K.'nimo mašinerijoje.
■ i ■ ■ ■ ■■ .i- ii i '■■■■ i ■ — ........................ ■■■■■■■ ihB—ai*—

Ir taip tiki — ištvert kančioj — ir jėgos grįžta vėl, 
ir viltys sustiprėja...

kad sutrupės, sugniuš šita tamsi, pikta ir alkana gauja. 
Vėl giedras tau išaus, sugrįš šviesus Rytojus, 
ir mūs tremties kalvarijų klajonė — bus baigta.

i
bei valstybių organizaci-; 
ja. O gi visada aktualu

t

mėgdžioti. Vasario 16-sios temsta.
Kovodami dėl 

tos išvadavimo, 
vojome ne tiktai dėl savo 
reikalo, bet ir dėl kitų gė
rio. Jei ne visi mus pare
mia ar supranta, tai dėl
to, kad jie yra pikto pu
sėje, to pikto, kurio nei 
šis praėjęs karas neįsten
gė išrauti. Didelė pasau
lio dalis kartu su mūsų 
vargše tauta liko nuožmių 
žmonių, bolševikų ranko
se. Primanytų, bolševikai 
ir visą pasaulį užimtų. 
Bet šis jų godumas ir ne
teisingumas bus jų pra
pultis. Laisvę žmonėms 
galime tik laikinai atimti, 
bet negalime jų visą laiką 
nelaisvėje išlaikyti. Išsi
vadavo Lietuva anuomet, 
po pirmojo karo, Vasario 
16 d. sulaukusi, išsiva
duos vieną dieną ir iš rau
donųjų grėsmės. Šito mes 
turime siekti 
gomis, ir remti 
vadavimo kovą 
kas galime!

stvo tau-
mes ko-

visomis jė- 
Lietuvos 
kuo tik

S. Suž.

Marija Peckanskaite

Mergaitės Kelias
Mergaites elgesys

APSIEJIMAS SU ŽMONĖMIS
Dėvimas pirštines žmonės įtaria esant 

bacilų lizdą, todėl jų negalima dėti kur nors 
ant stalo ar kėdžių. Jei atėjome į svečius 
trumpam laikui, tai rankinuką ir pirštines 
galima pasidėti ant savo kėdės ar į skraitą, 
bet niekados ant kitų baldų. Nereikia nie
kados perplačiai skėsti ir užimti daug vie
tos. Nepakenčiami yra tie žmonės, kuriems 
išeinant, reikėtų jų daiktų ieškoti visuose 
kampuose. Norėdami maloniau atrodyti, 
taip pat turime pradėti nuo savo kūno. Ko
kia nors plaukų kukuosena gali būti moder
ni ir pritikti, o betgi neatrodo maloni, jei 
yra papurusi ir netvarkinga, nes pasišiaušu
si galva niekados nėra graži. Bet lygiai ne
gražios yra ir tos plaukų šukuosenos, kurios 
atrodo lyg sulaižytos. Žmogus tuojau prisi
meni “pomadas”, klijus, perukus ir darosi 
koktu. Tik purūs bet kartu ir gerai sutvar
kyti plaukai tėra malonūs pažiūrėti.

Žmogus o ypač jauna mergaitė, niekados 
neturi būti apsileidęs. Todėl, visuomet žiū
rėk, kad nebūtų jokių skylių nei taškų dra
bužiuose, kiaurų pirštinių, trūkstančių arba

ant vieno siūlo kabančių sagų, jokių kreivų 
kulnių, suirusių skėčių, kurių nuogi griau
čiai, lyg sudžiūvusios rankos, kyšo aukštyn, 
prašydamos pagalbos. Taip pat kreivai už
segtos palaidinukės, sukrypę, sulamdyti ir 
susėdėti sijonukai, ypač nuskarę rankovių 
ir sijonų galai gali kiekvieną atgrasinti ir 
nuo gražiausios mergaitės. Niekados nema
nykime, kad tokie dalykai liks nepastebėti, 
arba kad asmens elegancija ir grožis už
dengs visas spragas. Net ir vyrai greičiau 
pamato tuos trūkumus, negu manome.

Kada mergaitė gražiai ir maloniai atro
do? Tai daugiausia pareina nuo įgimto sko
nio, kurį tačiau atsidėję, stebėdami gerus 
pavyzdžius, galime išlavinti arba net įsigyti. 
Geriausia laikytis taisyklės: švarus kūnas, 
tvarkingi nors ir paprasti drabužiai.

Be to, mergaitės drabužiai turi būti pri
taikyti prie amžiaus, liemens, oro, metų lai
ko ir aplinkybių. Paprastumas ir kuklumas 
labiausiai pritinka jaunikiui, todėl nereikia 
jam nei pergausių papuošalų, nei persunkiu 
ir brangių medžiagų, šviesūs drabužiai dar
ganoje lygiai netinka, kaip švelnios, perma
tomos palaidinukės prie storų sijonų ir sun
kių batų. Mergaitei gali patikti toks drabu
žis, kuris storesniam, kresnesniam liemeniui 
bus labai biaurus. Ji turi žiūrėti savęs, savo 
linijų ir kartu mados, prie kurios galima ir 
reikia taikytis, kad labai nesiskirtume iš ki

tų. Čia reikia saugotis perdidelio perdėjimo 
ir mados vaikymosi.

Gausūs papuošalai teikia žmogui pavir
šutiniškumo įspūdį. Gražaus darbo grandi
nėlė su kryželiu, kokia viena sagelė, viena 
apirangė, ir jaunai mergaitei nieko daugiau 
nereikia. ’

Labai atsargiai reikia elgtis su kvepalais. 
Jei jie perstiprūs ir jei jų vartojama per
daug, jie daros tiesiog nepakenčiami. Iš ko 
plaukia egzotinių kvapų debesys, tą galima 
lengvai įtarti esant abejotinos vertės mote
riškę arba blogiausios rūšies šantažistę. 
Jauna, skaisti, švariai nusiplovusi mergaitė 
geriau tenevartoja jokių kvepalų: ji pati 
yra lyg gėlė. Tik, žinoma, jei ji nekvepia ta
baku, nes tas kvapas galutinai sunaikina 
visą iliuziją.

Visi tie aukščiau kalbami dalykai suda
ro ribas tarp mados ir gero skonio, iš vie
nos pusės, ir gražaus elgesio, iš kitos. Jie 
yra gražaus elgesio svarbi dalis, nes nukry
pimai sukelia mūsų artimų sielose klaidin
gų nuomonių apie mus. Tą nepalankumą 
sunku mums pašalinti dėl to, kad dažnai 
mes patys nesuprantame, kokia yra jo prie
žastis. Todėl labai gaila, kad kartais šiaip 
jau meili ir natūrali mergaitė, kuriai tik no
ras būti “modem” truputį apsuko galvelę, 
nustoja aukštų gyvenimo vertybių: žmonių 
palankumo, pagarbos, pasitikėjimo. Tvar

kant savo santykius su žmonėmis, nėra maž
možių ir niekniekių.

Štai ir įvažiavome giliai į psichologiją. 
Teisinga dėlto yra, — jei tik ją gerai ir gi
liai suprasi, — sena patarlė: “Drabužiai pa
daro žmogų”.

“Dieve mano, juk aš visai taip nemaniau, 
juk aš nieko nenorėjau užgauti!” — tokį at
sakymą gauni, kai pastebi, jog taip elgtis 
netinka. Tai ir yra kaip tik svarbiausia: 
mes turime galvoti, kad mūsų elgesys gali 
witus nemaloniai užgauti. Protas turi mums 
kitus nemaloniąi užgauti. Protas turi mums 
mūsų širdį, nei išskaitys minčių iš mūsų 
kaktos. Mūsų elgimosi būdas yra tas ma
tas, pagal kurį yra sprendžiama apie mus. 
Galiu turėti gražiausių minčių apie žmonių 
meilę ir brolišknmą, apie pagarbą, bet, jei 
vienam atsuksiu nugarą, su kitu nepasisvei
kinsiu, tuodu žmonės vistiek laikys mane 
neišauklėtu ir teisingai jausis užgauti.

Iš to išeina štai kas: elgiantis su žmonė
mis, reikia priprasti atsižvelgti į kitus, do
mėtis kitais, kad žmogus, kuris turi reikalą 
su mumis, visados maloniai jaustų, jog mes 
tikrai sekame jo žodžius bei sumanymus ir 
neleidžiame svetur klaidžioti savo minčių. 
Turime visados atsiminti, kad gyvename ne 
sau vieniems, bet pirmų pirmiausia kitiems. 
Pagrindinis žmonių meilės akordas turi 
suskambėti mūsų sieloje, ir suskambėjęs jis 
duos drąsos visur gražiai ir tinkamai elgtis.



Antradienis, Vasario 1£ lftSO
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tuvių ir angių kalbomis, dai
nos; choras, vedamas p. Straz
do, ir solo p. Salučka, dekla
macijos — V. Karosaitės.

LOS ANGELES, CAL
Milijoniniame Los Angeles, 

Cal., mieste gyvena apie tūks
tantis labai išblaškytų lietu
vių. Dažniausiai jie susirenka į 
lietuvių parapijos bažnyčią, j 
savas pamaldas. Čia tada vyks
ta pasikeitimas žiniomis, su
manymais, planavimas ir pan. 
šią padėtį išnaudojant, prie 
bažnyčios p. Ve. Pryžgintas 
pradėjo platinti lietuviškus 
spausdinius, rinkti laikraščių 

* prenumeratas. Visi galį pasi
naudoti maloniu ir sąžiningu 
patarnavimu. Platinimo darbas 
sekasi, ir gimtojo žodžio spin
duliai vis labiau ir labįau drie
kiasi saulėtoje Kalifornijoje.

P. Vac. Pryžgintas gyvena 
prie pat bažnyčios, 2704 St 
George St., Los Angeles 27, 
Calif., pas jį taip pat galima 
ne tik užsisakyti, bet ir gauti 
susipažinimui visų mėgiamą 
“DARĘININK4”. Mat, Ameri
koje visi nesibijo darbininko 
titulo, o juo didžiuojasi ir 
džiaugiasi gavę darbo, ypač 
naujai atvykusieji, taigi ir 
“Darbininkas” yra visiems prie 
širdies.

BROCKTON, MASS.
Lietąvos NepriM»*MMHuybė» 

sukakties mtoėjbnas
Sekmadienį, vasario 12 d., 3 

vai. po pietų, Šv. Roko par. sa
lėje įvyko vieningas visos 
Brocktono lietuvių kolonijos

dovavo, kaip ir chorui, seselės 
mokytojos. Jie dainavo “Ne
munėlis”; Rakandas Bolmantąa' 
deklamavo “Pirmyn j Kovą”, ir 
vėl sudėtinė deklamaciją “Gra
ži Šalis”; užbaigta dainele — 
'Lietuva brangi šalelė”: 

Pakviestas klebonas kun. Pr. 
Strakauskas supažindinti ir 
perstatyti garbės svečią miesto 
mayorą Cliffųrd. Klebonas pa- 
briežęs tėvų reikšmę bendroje 
išsilaisvinimo iš'vergijos kovo
ję, o ypač šiandie, kada ir šioji 
šalįs mini didelio šios Šalies 
laisvintojo Abrahomo Lincol- 
no, praveda mintį, kad šis 
mūsų svečias irgi artimai susi
jęs su tėvų pareigomis. Mayo- 
ras savo trumpoje kalboje pri
minė žilą Lietuvos praeitį ir 
linkėjo tai senai tautai greitai 
vėl atgauti laisvę.

Antras iš buv. tremtinių pa
tiekė jautrią kalbą prof. Ant. 
Vasiliauskas- Jo kalba buvo 
prieita ir prie susikaupimo 
maldoje Valandėlės. Sujudo au
diencija ir visų galvos palinko 
maldai už žuvusius Lietuvos 
kankinius. Jo kalba pasiekė ir 
tas mintis, kad reikia toj nely
gioj kovoj su mūsų tautos prie
šais ir lėšų. Čia pat sekė kolek- 
ta ir sudėta aųkų arti penkių 
šimtų dolerių. Taipgi čia pat 
būvą Tėvo prąpciškono L. An- 
driekaus. spaudos reikalu pa
darytas pranešimas. Tą suban
gavimą salėje gražiai nurami
no parapijos jaunimo tautiš
ki šokiai 
ciūgčMs”, vadovaujamas popįoę

Aukoja vienos dienos 
uždarbį

Brocktono tremtinių susirin
kime, įvykusiame š. m. vasario 

į mėn. 4 d., buvo nutarta Lietu
vos vadavimo fondui paaukoti 
Vasario 16 dienos uždarbį, o tą 
dieną paminėti per radiją. Su
sirinkime buvo komiteto prane
šimai ir adv. Tamulevičiaus 
paskaita apie mokesčius. Susi
rinkimui užtrukus, jis nebaig
tas ir nukeltas į vasario mėn. 
18 d. Bus renkamas naujas ko
mitetas.

Parapijos choro sukaktis
Šv. Roko parapijos choras, 

kuriam dabar vadovauja Nu
kryžiuotojo Jėzaus seselė Imel- 
da, šiemet švenčia savo 50 
metų sukaktį. Šia proga cho
ras buvo surengęs prieš Kalė
das gražų religinį koncertą ir, 
be to, dažnai dalyvauja 
riuose parengimuose.

CICBO, UL

- “Šusta” ir “Len:

Lietuvos Nepriklausomybes su- Irenos Eitavičieačs. Sekė lietų-
vtų moterų atstovės p. Q. Da- 
aiuseričim^ kalbą. Ji grašiai 
nušvietė Lietuvos moterų veik
lą Lietuvos Nepriklausomybės 
laikais. Toji jos kalba buvo pa
lydėta panelių Mčlynytės ir Da
nilevičiūtės jautria deklamaci
ja — “Lietuva” ir “Mažoji Mo-

kakties minėjimas. Salė pilnu
tėlė žmonių. Jų tarpe ir garite 
svečias miesto mayoras Chf- 
ford, ir dvasiškiai ,su klebonu 
kun. Pr. Strakauskų ir klubų 
bei draugijų pirmininkai.

Trečiai valandai išmušus šio 
minėjimo programos vedėjas j
J. Kumpa taria įžangos žodį tina”. Visų nuotaikos pakėli- 
ir prašo Šv. Roko par. chorojmui dąr kartą pasirodė šokėjų 
sugiedoti Lietuvos ir Amerikos grupė: Alicija Ęąrtlpūtę, Sil- 
himnus. Pakyla visa audienci- va EMniuseričiūtė, Birutė Qu- 
ją. Iš gilumos krūtinių kyla tąųskaitė, Dan. Mėlynytė, Vy- 
griausmingi himno žodžiai bal- Janonis, Algis Keblmąkąs, 
sais, šalę estrados rymo nu-' Antanas ir Vytąųtas Sužiedė- 
sidriekusios Amerikos ir Lietu-, li*i * ąfcordįonistąs Mazgelis, 
vos vėliavos. Himnams nų- Jw gražiai išpildė tautišką 
skambėjus seka C. Sasnausko šokį “Kąlvelis”. Tuomi ir buvo 

- į tą baigta šios dienos
“Malda už Pilnas ąukų ir aukotojų sąra

šas bus paskelbtas vėliąu.

“Apsaugok Aukščiausias 
mylimą kraštą”,
Žuvusius už Tėvynės Nepri-, 
klausomybę” — A. Vanagaičio 
ir “Jaunime Drąsus” J. Žilevi
čiaus.

Pirmutinę išsamią kalbą pla
čiai patiekia agr. Dr. Antanas 
Petronis. Po to seka deklama
cija — “Yra šalis”, kurį jaus
mingai deklamavo Danutę Mė- 
lynytė. Taipgi čia pat pasirodo 
rinktinis būrelis Šv. Roko pąr. 
mokyklos mokinių, kuriems va-

programa.

|QW-

ri: paskaita, dainos, deklama
cijos, akordeono muzika. Vie
tos ir apylinkės lietuviai malo
niai kviečiami minėjime daly
vauti. Rengėjai I

Baltų- 
suairin-' 
Orlovą

įvai-

Jugoslavų laivas “Slavan”, Dunojaus upe 
atplaukęs į amerikiečių zoną Vokietijoje (Re- 
gensburg). Vengrai ir čekai nedrįso jo sulaikyti, 
kad ir jų laivai nebūtų jugoslavų sulaikomi. Vir
šuje laivo kap. Gaca Bosko.
Sveikinam lietuviškos mo- Meninę programos dalį išpil- 

kyklos steigėjus, jos mokyto- dys: solistė Ana Zubavičienė— 
jas ir Unknn geriausio pasise- sopranas, deklamuoto ja —Da
lomo ir Dievo palaimos 
svarbiam darbui.

taip
M.

Iš šv. Antano Draugijos 
susirinkimo

Vasario 5 d. įvyko šv. Anta
no draugijos mėnesinis 
rinkimas, kuris buvo 
gas.

Siame susirinkime 
daryta pranešimų iš 
jos 12-to skyriaus ir iš Labda
rių 3-čios kuopos. Praeitais 
metais kuopa pasiuntė Labda- bes paskelbimo 32 metų sukak- 
rių Centrui tūkstantį aštuonius ties minėjimas. Minėjimą pra
šinėtus dolerių. Šiais metais ir- dės prel. Ig. Kelmelis 
gi pasiryžusi pasidarbuoti, nes

suąi- 
skaitlin-

buvo pa- 
Federaci-

Lietuvos Nepriklausomybės 
Paskelbimo 82 Metų Sukakties 

Minėjimas
Penktadienį, vasario 17 d. 

7:30 vai. vak. Lietuvių Šv. 
Jurgio draugijos salėje, 180 
New York avė. įvyks iškilmin
gas .Lietuvos Nepriklausomy-

nutė Juravičiūtė, Lindeno Lie
tuvių choras, vedamas, muz. 
Jono Cižausko, Šv. Cecilijos 
Newarko choras, vadovauja- • 
mas muz. Marijono Bernoto.

Prašome visus vietos ir a- 
pylinkių lietuvius minėjime 
gausiai dalyvauti. Įėjimas ne
mokamas.

Kviečia New Jersey Lietuvių 
Taryba.

SHBUNMAH, PA.

i
žmonių naikinimus ir trėmi
mus.

Šventę ruošia Ansonijos, 
Conn. Amerikos lietuvių Tary
bos skyrius parapijos salėje ir 
kviečia dalyvauti kaimyninių 
bendruomenių lietuvius, {ėji
mas nemokamas. Programa: 
iškilmingas posėdis ir meninė 
dalis. A.

PADĖKA

is Lietu- 
išvyko į

Ji gimus

paminėti

WAS>W6T0N, D.C /
Miąėų Lietuvos Neprildauso- 

mj bės šveatę
Sausio 30 d. įvyko 

Skandinavų draugijos 
kimas. Mrs. Valentina
skaitė paskaitą apie Europie-I 
čių gyvenimą Kinijoj. Ji yra 
lietuvių ir baltgudžių kilmės, 
kurios tėvai atvyko 
vos ir po kiek laiko 
Mandžiuriją, Kiniją. 
Mandžiūrijoj.

Draugija nutarė
Lietuvos neprikiš u s o m y b ę 
(Vas. 16) ir Estijos nepriklau
somybę (Vas. 24) antradienį, 
vasario 21 d. 8:30 vai. vakare, 
Intemational Student House, 
1825 R Street, N. W.

Bus dainų, muzikos ir trum
pų kalbų programa. Programo
je dalyvaus p. Galina Leonie
nė, koncerto pianistė, ir p. Al
fonsas Paukštys, smuikininkas, 
svečiai artistai. LJ.E.

Mano Brangieji Geradariai!

Nuoširdžiai sveikinu visus 
didžiuosius savo geradarius, 
ypatingai Mrs. Anna Stankus, 
St. Charles, III.; Mrs. A. B. 
Mičiūnas, New Britan, Conn.; 
Mr. A. Armaitis, Hartford, 
Conn.; Mrs. B. R. Sarapas, 
Worcester, Mass.; Mrs. A. A- 
nužis, Worcester, Mass.; Mr. 
K. M. Čėsna, VVorcester, Mass.; 
Mrs. O. Valavičius, Phiiadel- 
phia, Pa.; Mr. Z. Gruneckas, 
Philadelphia, Pa.; Mrs. U. Ri- 
chardson, Brooklyn, N. Y.; 
Mrs. V. Silver, Brooklyn, N.Y.; 
ir Mr. J. Grinius, Burlington, 
N. J.

AMffNtA CONN

yra

malda.
„ _ __________________ ____________ neseniai atvykęs iš
Labdarių Centras projektuoja > tremties Kazys Škirpa, buv.
:------ J---------- -- ’----’—“'Lietuvos ministeris Berlyne;

Liętuvps Nepriklausomybės 
šventės minėjimas

Lietuvių bendruomenės 
rūpesčiai 

Čia kiekvienas lietuvis 
susirūpinęs dabartine Lietuvos
liūdnu likimu, nes kiekvienas 
yra palikęs Lietuvoje giminių, 
iš kurių jau seniąi daugelis jo
kių žinių neturi. Kai kurie iš 
netiesioginių .šaltinių patyrė 
kad jų giminės jau žuvę, išvež
ti arba slapstosi miškuose. E-

Shenandoah lietuviai rengia sant tokioms nuotaikoms,Anso- 
Nepriklausomybės nijos lietuviai vasario 16 šven

tės proga yra pasiryžę šių me-

Kalbės

Širdingai dėkoju visiems čia 
paminėtiems asmeninas už ka
lėdines atvirutes, už visus pe
reitais metais man parašytus 
laiškus, ir pagaliau už visas šv. 
Kalėdų proga man prisiųstas 
dovanėles. Prašau V. Dievo 
Tamstoms visiems, geros svei
katos ir gausios Dievo palai
mos ir visų kitų Aukščiausio
jo malonių. Lai Aukščiausiasis 
šimteriopai visiems atlygina 
savo malonėmis už visą gerą, 
kurį esate man, suvargusiam 

, ligoniui, padarę.

Lietuvos 
paskelbimo minėijmą vasarioįrengti daugiau kambarių ir' Lietuvos 

padidinti senelių prieglaudą, į U.S. Kongresmanas — Pęter cekmadienį 19 d. 2 vai. po pie- tų vasario 19 d., 6 vai. vakare 
kurią galės priimti dar 120 W. Rodino, Jr., vicekonsulas tų Šv. Jurgio parapijos svetai- 
naujų senelių. Tas senelių prie- Vytautas Stašinskas; adv. Ka- nėję po bažnyčia. Įėjimas ne- 
glaudos praplėtimas kainuos zys F. Paulius. mokamas. Programa bus įvai-
šimtą dvidešimt 
dolerių, 
lankytojai pranešė, 
niai jau visi yra sveiki, išsky
rus vieną. Buvo pranešimas iš 
BALF’o kad draugijos ir pa
vieniai atsilygino savo prievo
les BALF skyriui

Valdyba pranešė, kad drau
gija liepos mėnesį labdarių ū- 
kyje ruošia pikniką. Pajamų 
draugija šį mėnesį turėjo 
$395.00, 
Draugijos 
Ižde turi 
rašyldties 
draugiją, 
giau apsidrausti.

Anastazas Valančius.
I

praplėtimas kainuos zys F. Paulius.

susirinkti ir išreikšti protestą 
prieš tokius, dar pasauliui ne- 
girddtus žiaurumus, masinius

Su giliausia visiems pagarba 
ir dėkingumu.

Jūsų, J. Butkevičius, 
Mr. J. Valaitis, 

No. 114 Portugal St., 
Glaagow,>C. 5., Scotland.

tūkstančių
Iš ligonių draugijos 

kad ligo-

o išlaidų — $190.00. 
piniginė būklė 
$6,009.40. Visi 
į Šv. Antano 
kad galėtume

gera, 
vyrai 
Vyrų 
dau-

i

/
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“TYLIAI, TAI 
PUIKI KOKYBĖ'

Lietuvoj puęyąlapdįš 
per

Vasario 16 d., ketvirtadienį 
vą). p.m. visi klausykite ta7

dio iš Brocktono, stotis WBKA 
Brocktono , tremtiniai ruošia 
Lietuvos nepriklausomybes pa
skelbimo 32 sukakties minėji
mą. Programoj prakalbos lię-

Iš PRAEITUS TAVO TE STIEBTA SEMIA

Lietuvių Žiaios 
norėdamos pagerbti komunistų hukankintus lietuvių tautos 
didvyrius ir parodyti pasauliui tikrąjį bolševizmo veidą, o 

taip pat ir lietuviu pasiaukojimą ir kančias, išleido

J. PADAUBIECIO

1 gražus skaičius 
dar galėtų būt

turėtų 
proga

t->

I

7 i
};

FORDAS SU 100 h. p.V-8 
PAŠNIBŽDOMIS "ŠNEKA" 

KAD JIS DIRBA!
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TELŠIŲ KANKINIAI
S
i

paainaudo- 
ir paska- 

ir sūnelius 
mokyklą,

šioje kąygoje aprašoma KAIMU klg^K JI Rr
rašyta remiantis auteatiškafe gyvų HMiataMių pasakojimąto 
ir gydytojų komisijos protokolais. Kas aori saprasti ko bol
ševizmas iš tikrųjų aori TELŠIŲ KANKINTUOSE ras 

krauju rašytą atsakymą.

Užsakymus rašykite žemiau paduotu adresu. 
kaina fjjį Ctnt*i

“Lėtinių Žinios”. 2211 Sarah St. TOąfcurgh % Pa.
X X v

NEW NAVB). CONN
Sėkmingai veikia Lietuviška 

Mokyki*
Pastangomis mūsų gerojo 

klebono kun. A. E. Gradecko, 
ir vietinio tremtinių komiteto, 
kuriam labai gražiai pirminin
kauja ponąs Pąžemeckąs, į- 
steigta Lietuviška mokykla, 
kuri jau savo veiklą gražiai 
praplėtė. Pamokos įvyksta šeš
tadienio rytais šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje. I mokyk
lą atsilanko 
mokinių, bet 
daugiau.

Visi tėvai 
ti šia gražia
tinti savo dukreles 
lankyti lietuvišką 
kur turės progą išmokti lietu
viškos kalbos, rašybos ir jos 
istorijos. Mokslo vyrai yra 
pripažinę, kad mūsų kalba yra 
vieną iš seniausių ir gražiausių 
pasaulyje, taigi mes turėtu
mėm ją didžiuotis, dažnai var
toti ir pasistengti jos išmokyti 
mūsų priaugantį jaunimą.

Prityrusios mokytojos, p. 
Stasė Leikienė, ir p. Qruzdienė 
su didžiausiu pasišventimu rū
pestingai mokytojaują ir pre
so tėvelių, kad daugiau atsiųs
tų mokinių į mokyklą

c
Thepolite whisper of FordVlOO horsepow« engi ne (the only 
V-8 in the tow-price field) ... The silence that comes front 
'sound conditiomng' all around. .. gives you a qu«et nde to 
<iv<i Americai costhest cars.

The quahty car looks #f Fvd's ‘ Fashion Car" styling 
... the quality-cK “feeT of Focd’s low. ievel “M«j < 
Ship" Riję... are hąrd to beat at any pnee. 8 *•

•v And dozens of other quaiity features Į
mAe the '50 Ford the one Ane car

in the low-pnce field.
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Aairadienis, Vasario 14, 1950

Nevėžio Juozas

Čia tokia "Country"
DARBIHINKAS

Juodvarniai
91

Pirma pažintis su...“drauge”
Pasiilgo žemaituku

Taip bevaikščiodami ir 
besidairydami praleido 
kelias valandas laiko, 
laukdami traukinio į ga
lutinę savo vietovę. Aja
ras, studentas turtingo ū- 
kininko sūnus, Skrupskas 
ūkininkas, pag y v e n ę s 
žmogus.

Kadangi jų keliai dar 
buvo bendri ir ta pati 
kryptis juos jungė, sėdo 
abu į tą patį traukinį. At- 
jsirėmę lango, sėdėdami 
minkštose sėdynėse, nors 
tai buvo ir III klasė, pra
dėjo vėl šnekučiuotis.

— Vaikeli, — švelniu 
balsu tarė Skrupskas — 
maža kad čia viskas auk
su žiba, tas auksas ir ta 
aukso šalis suvarys tave 
į kuprą.
— Kaip tai suprasti... juk 

mes ne iš tokių, kad dėl jo 
taip muštumėms iš pasku
tinių jėgų! Juk mes tik 
laikini svečiai esam čia, 
sustoję didesnėj gyvenimo 
stoty, kol galėsim grįšti 
namo, — švelniu ir šventu 

, širdies balsu šnekėjo ir vi- 
• jo ilgesį tėvynės Ajaras.

— Taip, tai taip,... aš no- 
, riu dar labiau grįžti, nei 
i tu, jaunikli, mano senuo

se kauluose įaugę Širvin
tų, Radviliškio kovos ir 
meilė laisvei. Nebuvo nė 
vieno Lietuvos priešo, ku
rį nebūčiau šveitęs, ir dar 
norėčiau šitam paskuti
niam neprieteliui suduo
ti... ateis ta valanda... Ta
čiau reikės palaukt, vai
keli,...

Taip tėvynės laisvė, grį
žimas į ją lydėjo jų kal
bas. Traukinys ėjo, kaip 
viesulas, lygiais laukais. 
Jį lydėjo iš šonų apaugę 
nuskurę berželiai, pušai
tės ir gelsvi rudenio lau
kai.

Bematant privažiavo 
stotį, kur Skrupskas turė
jo išlipti. Tai jo paskirties 
vieta, kur gyvena nuo se
nų laikų iškeliavęs čia jo

Tais baisiaisiais tėvynės 
matais, kai tūkstančiai 
lietuvių bėgo iš savo gim
tųjų laukų nuo baisiojo 
raudonojo teroro, palikda
mi viską, kas brangiausia 
ir, pasiėmę, kaip simbolį 
saują gimtosios žemės, 
leidosi į pasaulio nežinią. 
Tarp jų buvo ir Ajaras ir 
jo kaimynas Skrupskas.

Likimas lėmė, kad po 4 
metų jie atsidūrė abu ki
toje pusėje Atlanto, iš- 
garsintoj aukso šaly.
— Ot, bus gyvenimas, 

užsidirbsim gerai, apsitai
sysim vėl, pavalgysim so
čiai ir gyvensim nors pa
našiai, kaip savo gimtam 
krašte, nes jau tiek laiko 
gyvenom nenormalų trem
ties gyvenimą!

Taip galvojo abu išlipę į 
krantą naujoje žemėje, iš
svajotos šalies uoste.

Eina gatvėmis, dairosi 
— net akį veria: pilnos 
vitrinos lūžtančios gėry
bėmis.
— Tai gražu, tai puiku... 

žįūrėk, štai, kaimyne, 
kiek čia aukso su kara
tais?!

Pirmo įspūdžio pagauti, 
stebėjosi tik tuo paprastu 
normaliu gyvenimu, kuris 
kuone nepanašus buvo į 
jų gimtos šalies. Gal tik 
mašinų — taxi gausumas, 
kuriomis buvo užtvindy
tos uosto gatvės, buvo 
ryškiausias skirt urnas 
nuo jųjų krašto.
— Argi nepuiki šalis, ar

gi nesužavi tavęs, mielas 
kaimyne, — kalbino Aja
ras Skrupską.
— Ką čia man šneki, 

aš tiek esu matęs. Buvau 
8 metus Amerikoje, prieš 
aną dar karą... Amerika, 
tai Amerika, ką čia lygin
ti, — sukdamas gelsvus ū- 
sus ir gaire akimi žvelg
damas į Ajarą, atrėžė 
Skrupskas.
— Jau, dėde, nukliedi,

maža kas buvo kada, bet 
žiūrėk štai čia, — patei- kaimynas. Paskutinės mi- 
sindamas save rodo į auk- nutės tokie sentimentalūs 
sinę žmogaus stovylą vit- jų žvilgsniai susidūrė, jie 
rinoje Ajaras. spaudė viens kitam ran-
— Eik, eik, mane tas vi- kas ir bučiavosi, kaip tė- 

sai netraukia... Pasiilgau vas sulaukęs sūnaus, lai- 
žemaitukų, kad pamaty- mingai grįžusio iš karo, 
čiau čia taip arklių ir ve- Ar jie buvo per daug pa
žinių, kaip matydavau žįstami: gal giminės, gal

I

Raižinys V. Rato, Dailės Instituto nario.

Prieškomunistinė audra Kanadoje

I

nelaimes juos sujungė ne- lines duris turėjo išgirsti, sis ištarė Ajaras, nors 
atplėšiamais ryšiais. j Pasigirsta atsakymas: niekur kitur neturėjo pa-

Norėtu grįžti atgalios
Ajaras ilgai žiūrėjo į tą čia, 

pusę, kur išlipo Skrups- išgirdęs žodį “diena”, 
kas. Jis jaunas, pačiam — Aš atvykęs tik ’ 
jaunystės žydėjime — ne- Europos ir esu 
matęs vargo, retai matė, Tamstų adresą iš 
kaip saulė tekėjo; kai va- pusbrolio Pilaičio, 
žiuodavo į mokslą rudenį, — Koks gi vardas? 
kai davė Vyčio įžodį. i — Vardas Anupras.
— Nejaugi čia ateina — Taigi, žinau, 

mano sugriauto gyvenimo Ach net iš ten... 
tikroji proza 
mintys daužėsi, kaip pete- “country”. 
liškė prie šviesos.

Bematant privežė
miestą,
išlipti. Konduktorius, pri- nom ir jo nebijau. Juk ir buvo aktualus ir maloniai 
ėjęs prieš išlaipinimo sto- atvažiavom tam, juk kito nuteikiantis dalykas, 
tį paėmė kelionės bilietą, kelio mums nėra.
užkišta virš lango prie jo — Kas čia aš per ponia, dėjo nešti visokius skanė- 
ir perspėjo,, kad čia jam manęs taip nevadink ir sius į stalą, pradėdama 
reikės išlipti. !nesityčiok, vadink—drau- visokiais šokaladiniais,

j Pasigirsta atsakymas: niekur kitur neturėjo pa- 
Į — Heilo — diena diena... žįstamo, kaip svetimam 
Į — Jau tikrai pataikiau krašte atsidūręs.

džiaugėsi Ajaras — Sakau nusivilk, 
daug neprašoma,

čia 
o kad 

ką iš nori galėsi valgyti ir su 
gavęs “coatu”.

jūsų — Nuoširdžiai malonu, 
kad mane taip užjaučiate 
— norėdamas įtikti ir su- 
švelnint pirmykštę padėtį 

žinau, dėl “draugės”, nejučiomis 
Ir čia ištarė Ajaras.

Ajaro dirbti reikės, čia tokia Gi, kai pasakė, — “ga- 
s/. lesi valgyti”, tai Ajaro a-

Ir po šių žodžių pravė- petitą labai sužadino, nes 
jo re duris. maistas po tiek nenorma-

kur ir jis turėjo — Taip, ponia, mes ži- lauš gyvenimo metų, dar

i
užkišta virš lango prie jo

vaizduoja raudonąjį rojų 
Lenkijoje. Lavalio univer
siteto profesorius A. Kol
itai jaudinančiai nupasa
koja vengrų tautos ir 
kardinolo Mindszenty tra
gediją... Iš klausytojų ne 
vienas apsiašaroja... Bu
vęs Rumunijos pasiunti
nys prie Šventojo Sosto, 
N. Timiras, atvaizduoja 
“raudonąjį rojų” Rumuni
joje, Bulgarijoje, Albani
joje, o Paryžiaus žurnalo 
“Promethee” redaktorius 
B. šulgin — “raudonąjį 
rojų” Ukrainoje. Ottavvos 
ir Montrealio universitetų 
profesorius A. Paplaus
kas - Ramūnas nušviečia 
Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos tragediją ir karžy
gišką baltų tautų kovą 
dėl laisvės, Čekoslovaki
jos vardu prabyla V. Be
nešąs, tragiškai žuvusio 
Čekoslovakijos premjero 
artimas giminaitis. Pulk. 
K. Simič, buvęs Jugosla
vijos karo attache Pary
žiuje ir karo metu avija- 
cijos Viduriniuose Rytuo
se inspektorius, atsklei
džia komunistų daromas 
niekšybes Jugoslavijoje. 
Pagaliau, visi mitingo da
lyviai didžiai nustemba ir 
klausosi kaip suakmenė
ję, kada į juos prabyla 
Ho Fang Ly, dabartinio 

kardinolui Kinijos diktatoriaus Ma- 
Tse-Tungo artimas drau-

Neperseniai įsisteigusi
Antikomunist i n ė Kana- : 
dos Lyga pradėjo plačią i 
akciją visoje Kanadoje i 

į prieš bolševizmą, ryjantį, 
į vieną po kitos Europos ir 
Azijos tautas, pienas iš 
Lygos uždavinių yra su
pažindinti kanadiečių su 
“raudonuoju rojum”, pa
rodant, kas nūdien vyksta 

j už “geležinės uždangos”. 
1 Tam tikslui Montrealyje 

■ ir buvo sušauktas mitin
gas, j kurį suplaukė ma
sės žmonių, iš viso apie 

į 1200. Mitinge buvo atsto- 
I vautos kuone visos nūn 
| raudonojo fašizmo pa- 
I vergtos tautos. Lietuviai 
i nudžiugo, pamatę už pre- 
zidijumo stalo plevėsuo
jant trispalvę (latvių ir 
estų vėliavų nebuvo). Po
licija prižiūrėjo tvarką 
lauke ir salės viduje, kur 
knibždėte knibždėjo spau
dos atstovų, žurnalistų, 
reporterių. Visi gerai ži
no, kad iki šiolei komu
nistai Kanadoje buvo su
sukę sau lizdus, dirbdami 
laisvai griaunamąjį dar
bą ir knisdamiesi po vals
tybės pamatais. Tam turi 
ateiti galas! Šis mitingas 
ir skirtas atskleisti kana
diečiams komunistų juo
dus darbus ir jų niekšy
bes. Šis milžiniškas mitin
gas, šauktas 
Mindszenty pagerbti..

Įžengiamąjį žodį taria gas, buvęs aršus komunis- 
prof. L. Lachance, O. P., tas. o nūn — karštas kon- 
žinomas Kanados moksli- vertitas. Švento Pranciš

kaus monografiją ir To
mą Akvinietį verčiąs į ki
nų kalbą... Jaudinančiai 
pavaizduota komunistų į- 
vesta baudžiava 500 mili
jonų kiniečių šiurpu nu
krečia visus klausytojus... 

Susirinkimas truko iki 
pat pusiaunakčio. Šito
kiais štai mitingais (pa
vyzdys 
tams.’)
Kanados Lyga pradeda 
savo akciją nuo Atlanto 
iki Pacifiko (from coast 
to coast), sukeldama tik
rą prieškomunistinę aud
rą Kanadoje, ką aiškiai 
parodo sekančios dienos, 
po mitingo, žymiausių 
Kanados laikraščių pir
mieji puslapiai ir ten ran
dami aprašymai... Gi pa
tys komunistai ima ne
tekti žado ir bijo viešai 
prasižioti, kada prabyla 
patys faktai ir tikrovė.

7’

ninkas - sociologas, Fi
losofų Sąjungos pirminin
kas, patiekdamas publi
kai trumpą marksizmo iš
dėstymą ir kritiką. Rusi
jos pavergtų tautų padėtįT’ . ..J - < paveikių KULI/ p<xucv£I Ir tariamoji drauge pra-nušviečia iš Fordham u-
niversiteto, New York, 
atvykęs prof. O. Halecki. 
Salėje įtampa. Buvęs Len
kijos ambasadorius Mas
kvoje, McGill universiteto 
profesorius Th. Romer at-

leme* lonpu. i ucoiL_y tiun, tavuun-----mau*
Susimąstė Ajaras— dar ge, — atšovė jam nematy- sausainiais, aprikosais, į- 

norėtųsi važiuoti, juk kas ta, tik iš laiško pažįsta- vairiais kompotais ir 
laukia manęs?!.. Gal mo- ma, moteris ir rekomen- baigdama “Coca eolą”, 
tina, gal tėvas, gal broliai duota jos pusbrolio Pilai- 
visi ir sesė su gėlėmis?

Oi ne, ne! Prieš metus 
jau gavo tikrą žinią, kad aš taip pavadinau, 
tėvą nužudė, kad sena mo-įnosi Ajaras. __ ,____________ - „__
tina išvaryta iš namų,- _ Tai niekis, niekis, tik ~ Sakyk, drauge, kaip 
broliai Sibire ištremti, tik daugiau nevadink Aiaras 8^ plovė jus ten valdžia?! už tai, kad mylėjo gimtą supfato ir susiorientavb, Ajaras savotiškai atša- 

žemę ir neprakeikė jos... užpuolė ant “drau- 1° ir’ nenorėdamas visai
Liūdnos mintys, kaip’gės’\ ir pradėjo: į veltis į politiką, venge vi-

debesėliai giedriame dan-į   Gerbiama drauge,... sa-i užsiminti apie tai, ta- 
guje praplaukdavo, bet’ _ stačiai drauge, —vėl čiau kaiP tremtinio lie- 
jaunyste ir ryžtas nedave j Dataisė moteris   mes tuvio, daug iškentėjusio 
apie tai galvoti... Aš su-jvisi čia darbininkai, dir- širdis neišlaikė ir atsakė: 

bam. čia tokia “country”,! Daug valdžių pergy- 
taip ir vadink. j venom, daug istorijų skai-
— Taigi, drauge, ir ant- čiau apie valdžias, bet to

rą kartą pridėdamas, ^ios biaurios, kraugerin- 
drauge, sumišusiu 1 
nepataikęs į taktą, pradė
jo kreiptis vėl. i
— Štai turiu laišką iš 

Jūsų pusbrolio Anupro Pi
laičio. Jis irgi atsidūręs 
tokioj, kaip ir aš, tremti
nio padėtyj, sužinojęs, 
kad aš važiuoju į Jūsų 
šalį, įdavė man adresą, šį 
laišką jums ir didžiausius 
linkėjimus...
— Kad jau taip, tai labai 

ačiū ir užeik į vidų.

Ponia ar draugė?
____r________ , ___ _____ 1 Prasivėrė antros durys, 
delio dviejų aukštų namo,'ir Ajaras pagaliau po il- 
keturi numeriai. Greitai gos įžangos įžengė į adre- 
susiorientavo, kad tai bu- sato rūmą. Ir Ajaro širdis 
tų numeriai._______________ tikrai pradėjo justi ir įsi-

Paspaudė skambutį. Per tikinti, kad čia tokia 
stiklines duris pasirodė ‘‘‘country”. 
pagyvenusi, ilga suknia, Nusivedė jį kaip svečią 
pražilusi moteris. Atsisto- į virtuvę, nors diena buvo 
jo prie durų ir neatidaro, šilta ir krosnis virtuvės 
Ajaras nusprendė tarti nesenai buvo naudotas vi- 
lietuviškai: turi suprasti, rimui, 
išdidžiai galvojo ir baląiai — Nusivilk! 
pasveikino — Laba diena,1 — Gal neilgai būsiu, —I
— kad jau tikrai per stik- taip-nejaukiai jausdama- ir, pasakiusi turinti sku

kursiu laikiną gyvenimą, 
nors bus sunku, nedirbu-

kitiems kraš-
Antikomunistinė

Čia daug neprašoma
t ėjo 
širdingai. 

Tik kai užklausė Ajaro:

čio.
— Labai atsiprašau, kad Tarp jų kalba 

teisi- pertraukos ir i

Raguvoje per Žolinės tur- kaimynai? Oi ne — trem- šiam man fizinio darbo, 
per daug dirbsiu ir dar kartą dirb-gų, tai būtų man kalbos..., tis ir vienuma į._ 

o čia tas viskas ne...mums. juos suartino ir bendros

ISLGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin
gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 
stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia 
tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausit; 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS* * - • r * ’

36S W«sC Br»adway So. Boston 27, Mosi
šiuomi siunčiame $............... ir prašome atsiuM

kirams Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

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

i

siu, ir atkeršysiu mano!, 
laiko, jaunystės ir tėvy
nės išplėšėjui — kariavo 
mintys Ajaro galvoje.

Aš sukursiu laikinį 
gyvenimą

Išlipęs iš traukinio, nors 
tai buvo didmiestis, bet 
kadangi jų nemažai buvo 
matęs ir kalbėjo tos šalies 
kalba, bematant atsidūrė 
toje gatvėje ir tame adre
se, kurį įsidėjo iš anapus 
Atlanto.

Žiūri į numerį, bet jam 
nesuprantama, ant nedi-Į

be

balsu, g°s» melagingos ir suktos, 
kaip bolšęvikų žemėje, 
baisesnės negali būti...
— Ką, ką šneki, tai ne

darbininkas žmogus esi 
— vėl užatakavo Ajarą.
— Mes visi darbą aukš

tai statom ir kiekvienas 
esam savo srities darbi
ninkas, tačiau mes mylim 
tiesą, laisvę ir teisingumą. 

| — Tai kokios gi norite?!
— Kokios, kas čia per 

j klausimas. Mes norim to- 
'kios, kuri myli laisvę, 
'kaip sakiau, bet rfesiekia 
kraujo ir ašarų...

Kaip pjovė ius ten valdžia? 
Gal užeisi?

Tuo laiku pasigirdo 
skambutis ir jų politinę 
kalbą nutraukė.

Ji pasikėlė nuo stalo ir 
pravėrė duris. Tarpduryje 
pasigirdo hallo su atsaky
mu hallo ir kas kelintas 
stipriai pabrėžiantis žodis 
“busines”. Po kelių minu
čių ji vėl grįžo prie stalo

bių reikalų, — “gal užeisi 
kitą kartą?!” — stvėrėsi 
už palto. Ajaras atsistojo 
ir padėkojo širdingai už 
vaišes. Beieškodama ka
liošų, dar antrą kartą pri
minė:
— Gal užeisi?!
Ajaras, vilkdamasis pal

tą, iš reikalo ir mandagu
mo irgi atsakė:
— Gal užeisiu!..
Ajaras norėjo dar pa

spausti ranką, bet ji, gal 
kaip šiam krašte viskas 
skuba paremta, tik pasa
kė “Su”, ir Ajarui iškėlus 
dešinę koją už slenksčio, 
jau jo kairę pasiekė už
trenkiamos durys.

i Dar pasakė kartą bal
usiai:

i

Vasario 16 proga
Pradžia 3-čiame pusi, 

reikiamą jnašą į pasaulio 
tautų gyvenimą. Daug 
sunkiau yra parodyti ki
tų gyvenimo sričių laimė
ti kuriam laikui laisvės, ir 
jimus ypač ūkinę pažan
gą. Tačiau mūsų tarpe 
juk vyrauja bendras ir vi
suotinas įsitikinimas, kad 
tik laisvai savo gyvenimą 

taip greit sugadinti žmo- ■ tvarkanti tauta yra la- 
gų ir pakeisti prigimtį?!..'blausiai kūrybinga ir kad 
Juk Pilaitis visai kitoks, tik ant savosios žemės ga- 
kaip ir mes visi, gi ji, jo i Įima išugdyti ryškesnius 
giminaitė, ir atvažiavusi tautinės kultūros pasi- 
iš ten, kur ir mes, tik reiškimus. Nepriklauso- 
prieš 15 metų... Ajaro šir-'mybė — yra mūsų šven- 
dy jautėsi nusivylimas.1 tas siekimas! Mes atgau- 
Jo jaunystė kripavo, kaip 
antys nelesę; gal iš ins
tinkto jis traukė miesto 
rytų kryptimi, nes kas 
jam beliko... Ant dangaus 
baldakimo pradėjo rody- į 
tis žvaigždės ir senas mė
nuo kėlėsi. Tarp čežančių 
rudens lapų išsvajotos 
aukso šalies miesto alėjo
se, sučežėjo šis didžiau
sias lapas, be tėvynės 
tremtinys — Ajaras.

— “Su”,—ir nukaukšėjo.
Ajaras, paėjęs šimtą 

metrų nuo šiųjų viešna
gės namų, sustojo ir pa
galvojo: argi kraštas gali

tautoms 
teisė pa
gyvenimą

i

|

sime ją tikrai, nes juk vi
soms pasaulio 
pripažįstama 
čioms savo 
tvarkyti!

Mūsų nepaliaujamoj ko
voj už Tėvynės laisvės at
gavimą telydi mus nusi
statymas, kad

“Lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais norime ir 
būt”

K. Mockus.
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AMERIKOS LIETUVIŲ TARY- 
S GAUTOS AUKOS IR 
KITOS PAJAMOS

Čia yra skelbiamos ALT skyrių, draugijų sąryšių ir paski
rų asmenų atsiųstos ALT Centrui aukos ir kt. pinigai, kurie yra 
gauti 1949 m. balandžio mėn. 17 d. ir 1950 m. sausio mėri. 1 d. 
laikotarpyje.
CALIFORNIA •
Org. nario mokestis, Los Angeles, Cal. (B. Starkienė) .... $10.00 
ALT skyrius, Los Angeles, Cal. (P. Žilinskas) ................ 123.00
SLA 75-oji kuopa, Los Angeles, Cal. (P. Žilinskas) 25.00
Ant. Shilala, Los Angeles, Cal...................................................  5.00

$163.00
CONNECTUCUT
Lith. Relief Committee, Hartford, Conn. (J. Leonaitis) $300.00
ALT skyrius, New Britain, Conn. (kun. J. J. Matutis) 50.00
SLA 50-sis apskr. (J. P. Trečiokas) ....................................  50.00
Lith. Relief Committee, Hartford, Conn. (J. Leonaitis) 200.00
Frank Andrulionis, New Britain, Conn.................................. 100.00

r**’- $700.00
FLORIDA
SLA 44-oji kuopa, Miami, Fla. (A. D. Kaulakis) 
ILLINOIS
ALT skyrius, Rockford, III. (D. A. Deltuva) $107.75
J. Petraitis, Chicago, III................................................................  1.00
M. Vaidyla (už knygas), Chicago, III.......................................  14.00
Lietuvių klubas, Chicago, III. (G. A. Nekrašius) 50.00
EI. ir Jonas Deltuvos, Westville, III.....................................  2.00
John Gustaitnis, Melrose Park, III. .................................... 300.00
Kupiškėnų Kultūros Dr-ja, Chicago, III. (K. Matekonis) 25.00 
Juozas Lipskis, Chicago, III...............................  7.00
SLA 125-oji kp., Bellewood, III. (M. šeštokas) ......  20.00
Lith. Red. Rose Benevolent Club. Cicero, III. (P. Deveikis) 5.00 
Krakiškių Draugiškas Klub., Chicago, III. (A. Kondrotas) 
Liet Tremtinių Būrelis, Melrose Park, III. (J. Černius).
J. P. Kazakevičius, Chicago, III.................„.............................
Liet. Demokratų Klubas, 9 sk., Chicago, III. (St. Dambro) 
ALSD-jos 4-oji kuopa, Chicago, III. (J. Kondroška) ........
Liet Laisvės kovų dalyviai, Chicago, III. (M. Rėklaitis).... 
Liet. Kultūros Dr-ja, Rockford, III. (K. J. Barzdukas) .... 
Liet. Kult. Dr-jos Moterų skyrius, Rockford, III. ................
K. Kodis, Denville, III. ..............................................................
District Savings & Loan Ass’n % M. Vaidyla Chicago, III.

$10.00

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1950 melais

Cambridge, Mass. — švenč. 
P. Marijos Nek. Prasidėjimo 
parapijoje, moterų ir vyrų mi
sijos vasario 27 — kovo 12 d. 
Tėv. Modestas Stepaitis, O.F.M.

VVaukegan, III. — Šv. Baltra
miejaus parapijoje misijos va
sario 26 — kovo 5 d. — Tėv. 
Jurgis Gailiušis, O.F.M.

Chicago, III. — šv. Jurgio 
parapijoje misijos ir tretininkų 
vizitacija kovo 5—12 d. —Tėv. 
Bernardinas Grauslys, O.F.M.

Bayonne, N. J. — Šv. Myko
lo parapijoje Šv. Juozapo no- 
vena ir tretininkų vizitacija 
kovo 10—19 d. —Tėv. Korneli
jus Gaigalas, O.F.M.

Chicago, III. — Visų Šventų
jų parapijoje misijos ir treti
ninkų vizitacija kovo 13—19 d. 
Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M.

Chicago, III.— Švenč. P. Ma
rijos Gimimo parapijoje misi
jos ir tretininkų vizitacija ko
vo 19—26 d. — Tėv.

■ Butkevičius, O.F.M.
New Britain, Conn.

Andriejaus parapijoje
ir tretininkų vizitacija kovo lįnės pramonė. Lewistono mies- 
12—19 d. — Tėv. Leonardas gyventojų

Senatorius Scott Lucas, Atstovų Rūmų pirm. 
Sam Rayburn ir atstovas John McCormack ta
riasi dėl angliakasių streiko.

tas — Portland. Jos sostinė —
Augusta, turinti per 20,000 gy
ventojų. Antras savo didumu 
miestas yra Lewiston, kuris 

— &v- turi apie 50,000 gyventojų. Čia 
misijos koncentruojasi tekstilės ir ava-

Buv. tremtiniai

Kęstutis

15.00
20.00
25.00
25.00
25.00
85.00
25.00
10.00 i

10.00. 
25.00

$796.75
INDIANA
Lake County ALT Sk., E. Chicago, Ind. (Mrs. A. Nenis) $367.00
Dominikas Rūke, Clinton, Ind..................................................... 5.00

$372.00
MAINE
Lietuviai Pranciškonai, Kennebunk Port, Maine

(tėv. Just. Vaškys) .... 25.00
MA88ACHUSETTS ‘
ALT skyrius, Brockton, Mass. (C. K. Jurgeliūnas) 
M. Krupavičiaus prakalbos, Worcester, Mass.

(kun. A. Petraitis) 357.73 
24.00 

191.15
77.66
26.60
20.00
50.00

$42.00

Benedict Jakutis, Cambridge, Mass.
Lith.
Liet.
ALT
Paul
Amer. Liet. Pil. Bendrovė, Norwood, Mass. (Pov. Kručas)

Aid Ass’n., Worcester, Mass. (J. Dvareckas) ........
Pil. Klubo Kom., Lawrence, Mass. (M. Stakionis).... 
skyrius, Bridgewater, Mass. (S. Deksnis) ................
Mankus, Blackstone, Mass................................................

$789.04
MICHIGAN
Lietuvių Org. Centras, Detroit, Mich. (J. Pilka) $821.00
ALT skyrius, Custer, Mich. (V. Martinaitis) .................... 150.00

9 $971.00
NEBRASKA
ALT skyrius, Omaha. 
NEW JERSEY
Liet. Gelbėjimo Kom., 
Bayonne liet, kolonija

Nebr. (B. Dundulis) $19.45

Elizabeth, N. J. (J. Žilevičius) $800.00
(kun. V. Karelevičius)....:..............  150.75

$950.75
NEW HAMPSHIRE
EALFo 53-čias sky., Monchester, N.H. (P. A. Andrejūnas) 40.00 
NEW YORKNEW YORK
ALT sk., Binghamton. N. Y. (P. B. Balchikonis) 101.20Į
New Yorko L. Taryba, New York, N. Y. (D. J. Averka) 1,000.00- 
ALT sk., Amsterdam, N. Y. (M. Kerbelis) 365.00
J. Grabauskas, Brooklyn, N. Y...........  $10.001
K. Kriaučiūnas, New York, N. Y.............................. 5.00
l..et. inž. ir Archit. Dr-ja. Ozone Park. N. Y.

(J. G. Sagevvich) — 5.00

12—19 d. — Tėv. 
Andriekus, O.F.M.

Harrison, N. J. — Sopulin
gosios Dievo Motinos parapijo
je moterų ir vyrų misijos ko
vo 20 — bal. 2 d. — Tėv. Mo
destas Stepaitis, O.F.M.

Chester, Pa. — Aušros Var-I 
tų parapijoje misijos kovo 15—j 
19 d. — Tėv. Viktoras Gidžiū
nas, O.F.M.

Brooklyn. N. Y. — Apreiški
mo parapijoje moterų - vyrų 
misijos ir tretininkų vizitacija 
kovo 20 — bal. 2 d. — Tėv. 
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

Chicago, III. — Šv. Petro ir 
Povilo par. misijos tretininkų 
vizitacija kovo 20—26 d. — 
Tėv. Bernardinas Grauslys, O. 
F. M.

Detroit, Mich. — Šv. Antano 
'parapijoje misijos ir tretinin
kų vizitacija kovo 27 — bal. 2 
d. — Tėv. Kęstutis Butkevi
čius. O.F.M.

Brooklyn, N. Y. — Šv. Jur
gio par. misijos, kovo 26 
bal. 2 d. — Tėv.
Gaigalas, O.F.M.

Kad Dievo palaima lydėtų 
Tėvų Pranciškonų vedamas mi-j 
sijas, nuoširdžiai prašome visų 
kunigų jas prisiminti (Memeli- 
to) savo Šv. Mišiose. Ta inten
cija taip pat prašome visų ti
kinčiųjų pasimelsti, klausyti 
Šv. Mišių ir per jas priimti Šv. 
Komuniją.

Ruošdamiesi misijoms. Tė
vai Pranciškonai vasario 5—12 
d. Šv. Antano vienuolyne, Ken
nebunk Port, Maine, atliko me
tines rekolekcijas ir Šv. Dva
sios noveną.
Very Rev. Justi n

Vaškys, O.F.M.
Kennebunk Port, Maine

Tel. 5.

LEfISTON.ME.

$1,486.20

85% sudaro 
prancūzų kilmės gyventojai. 
Tad čia burmistras ir kiti 
miesto aukšti pareigūnai išim
tinai yra prancūzų tautybės, 
tačiau jie visi pasižymi korek
tiškumu ir tolerancija.

j Lietuvių Levistone nėra pil-; 
nai penkių šimtų. Jie čia yra' 
įsikūrę dar praeito šimtmečio' 
pabaigoje ir šio pradžioje. 1910 j 
metais čia lietuvių buvo 450. 
Draugijos veikė šios: Šv. Bal
tramiejaus, SLA, DLK Gedi
mino, Tėvynės Mylėtojų, SLR- 
KA. Aštuoni iš jų lietuviai tu
rėjo nuosavus namus, vertės 
24,000 dolerių.

Dabartiniu metu lietuvių gy
ventojų sąstate veik nepasi
keitęs, nes daug čia gimusiu ir 
užaugusių išvyko į kitas Ame
rikos vietoves.

Kultūrinė veikla
Šiuo metu veikia šios lietu

vių organizacijos: Šv. Baltra- 
, miejaus draugija, Neperstojan- 
i čios pagalbos Panelės Šven- 

Kornelijus Aįausįos draugija, DLK Gedi- 
Į mino draugija, SLA 31 kp., 
i Lietuvos dukterų draugija, L. 
į R. K. Moterų Sąjunga, Vyčiai, 
L. R. Katalikų Susivienijimas 
Amerikoje, BALF 41 kp.

Nežiūrint didelio skaičiaus 
draugijų, kultūrinė veikla ne
būtų galima pasidžiaugti.

Vietos lietuviai yra, labai 
draugiški ir malonūs. Labai 
daug yra padėję čia naujai at- 
vykusiems tremtiniams. Kal
bant apie lietuvius, čia neturi
ma galvoje “bimbalukus”, ku
rie lietuviškumą jau yra mas- 
koliškumu pakeitę.

i Atrodytų, kad čia kultūrinei 
veiklai pasireikšti sąlygos būtų 
neblogos, nes Šv. Baltramie
jaus draugija savo nuosavuose 
namuose turi pakankamą salę, 
kurioje yra ir pakenčiama sce
na, o taip pat ir galimybė ta 
sale pasinaudoti yra, nes tos 
draugijos pirmininkas p. Bu- 

malonus žmogus ir

OHIO
LLKS Amerikoje, Cleveland, O. (J. Montvila) 15.00
ALT sk., Cleveland, O. (J. Kuzas) 238.54
ALT sk., Akron, O. (A. Zdanis) .......................... 30.00
Liet. Tremtinių Dr-ja. Cleveland. O. (V. Minkūnas) 25.00

$308.54
1 ENNSYLVANIA
Fund to Aid Lithuanias Independence, Philadelphia, Pa.

(adv. C. S. Cheleden) $47.00 
Adv. C. S. Cheleden. Philadelphia, Pa.......... 15.00
Shenandoah liet, kolonija (kun. J. A. Karalius) 325.00
l’lymouth liet, kolonija (kun. J. J. Kazlauskas) 492.42
l*ittstono liet, kolonija •. M. Krupavičius 500.00
Mahanoy City liet, kolonija (kun. P. Česna) 50.00
Mmnersville liet, kolonija (kun. K. Klevinskas) 95.00
SLA 192-oji kuopa. New Kensington, Pa. (J. J. Svipas) 5.00 
Liet. Progresyvis klubas, Wilkes Barre, Pa.

(J. Stanislovaitis) .. . 10.00

RHODES ISLAND
• Providence liet, kolonija (kun. J. Vaitekūnas)

$1,539.42

■L, 
lio 23 d. Po vaidinimo auto- ko keliolika klausytojų. Ba
riui ir režiseriui Aleks. Šerne- skaitos vyksta du kartu savai- 
tai buvo įteiktas gėlių bukie-jtėje. Studijai vadovauja Vil
tas. Be to, tėvo Kornelijaus niaus dramos teatro aktorius 
paruoštas choras išpildė kelias ir režisorius Ant. Škėma. Pla- 
nuotaikingas daineles. P.p. S.' nuojama pastatyti šios studi- 
ir K. Kasperavičių ir p. Bart-1 jos vedėjo išrašytą dramą 
kienės ir Laimutės Šemetaitės “Živilė”, kuri buvo spausdina- 
duetai taip pat maloniai nutei- ma tremtyje “Aiduose”.

i kė klausytojus. Labai gražiai _ 
užsirekomendavo vietos lietu-! • Prot Raiška. ku-
vaitės p. Arlena B.kulfytė, ku- ™ neseniai atvyko “ tremties 
ri labai jausmingai pasirodė su < w^tbury. dabar persikelia 
deklamacija. ĮP“5 sav0 dukte,i •

Rytojaus visa programa bu- pakeliui > sust“s
vo pakartoto Rumfordo kai- pi«Aburgh’e kur vasario 12 d. 

Imyninėje lietuvių kolonijoje. <Wvau* Li«“''os Neprikišu-
j somybės šventės minėjime, ir 

vasario 19 d. skaitys keletą 
paskaitų Chicagoje. Jo brolis 

j prof. Vaclovas Biržiška ir to- 
* liau pasilieka Waterbury.

nutarta ja visu Į e Turtinga parapija. Chica- 
x. gOS lietuvių Visų Šventųjų pa

rapijos ižde yra $107,977.75.
— — j Taip pat parapija turi žemės, 
ir tauti- anį kurios laikui bėgant bus 

i seselėms namas.
Kaip ir' kitur, į Lewistoną 

buvo atkviesta per 20 tremti
nių, kurių skaičiuje yra keli 
asmenys ir jaunosios kartos, 
kurie visu užsidegimu stvėrėsi 
išjudinti apsnūdusią kultūrinės 
veiklos sritį, 
zavo chorą, 
maldų metu 
ir dalyvauja 
dovauja energingas tėvas pran
ciškonas Kornelijus Gaigalas. , 

[ Nėra abejonės, kad jam vado- 
į vaujant choras pasieks savo 
; tikslą. Chore dainuoja ir trys 
gimusios Amerikoje lietuvai
tės. Garbė joms!

Kad labiau suaktyvinus veik
lą, 1949 m. spalių mėnesio 9 d. 
vietos Balfo pirmininkas p. Če- 
reška, buvusiems tremtiniams 
prašant, sukvietė visuomenės 

j susirinkimą, kuriame buvo iš
siaiškinta kultūrinės veiklos 
reikalas. Susirinkimo metu bu
vo nutarta išrinkti bendrą 
tremtiniams įkurdinti komite
tą ir jo vardu rengti pramogas, 
o gautą pelną skirti tremtinių 
įkurdinimo reikalams. Komite
tas buvo sudarytas iš šių as
menų: Alekso Šemeto, Tėvo 
pranciškono Petro Baniūno, 
Algirdo Stepaičio, Petro Kiš- 
kūno ir Arnoldo Vasiliausko. 
Komiteto pirmininku išrinktas 
Šemeta Aleksas.

Paminėtas komitetas ėmėsi 
skubių žygių ir 1949 m. lap
kričio mėnesio 26 d. Lewistone 
surengė tikrai nusisekusį pa
dėkos ir susipažinimo vakarą, 
kuriuo metu buvo jautriai pa
gerbti, kurie yra iškvietę iš 
Europos 
Amerikon.
jas buvo 
puokšte, 
spalvomis.

Po to, scenoje buvo 
trijų veiksmų 

bausmė”,

Tuojau suorgani- 
kuris lietuvių pa
gieda bažnyčioje 
scenoje. Jam va-

kuri yra nuo Lewistono 
pusšimčio mylių. Per abu va
karus gauta apie 200 dolerių 
gryno pelno.

Artinantis Vasario šešiolik
tosios šventei i
iškilmingumu minėti vasario 
mėnesio 12 d. Rumforde ir 19 
vasario Levvistone. Todėl cho-1 
ras, tėvui Kornelijui i 
nių šokių grupė Laimutei Še- ’ pastatytas 
metaitei vadovaujant, visu in-į Parapijos klebonas yra kun. J. 
tensyvumu ruošiasi r—
programoms. Taip pat atsidė- gjenls metams perrinktas 
ję dirba duetų pildyto jai ir de- pats

i klemuotojai. Tikimasi puikaus'
) pasirodymo. I • Uet V>ėiV

Taigi, Levvistonas pradeda' kuoP*- Amsterdame, N. Y., e- 
atkusti sant nemažam lietuviško jauni-

Aleksas Smeltyniškis. mo būriui ir dar Jam PasiPn*

šventes gauiinskas, Parapijos komite-

  džius atvykusiais iš tremties, 
_ ..____ . , buvo jaučiamas gyvas reikalas

i jaunimo organizacijos. Kun. R. 
i Balčio iniciatyva buvo sušauk- 

’ j tas steigiamasis susirinkimas, 
' į kurį atsilankė senieji kultū
rininkai ir gausiai jaunimo, ku
ris karštai pritarė Liet. Vyčių 
kuopos įsteigimui ir skaitlin
gai prisirašė prie naujosios 
kuopos nariais.

• Chicagos katalikai suauko
jo 450,000 svarų drabužių 
tremtiniams Padėkos savaitėje. 
Nuo 1944 m. išsiuntė nuo karo 
nukentėjusiems kraštams dau
giau, kai 300,000,000 svarų 
drabužių, maisto ir medika
mentų. Suaukotų daiktų vertė 
siekia 128 mil. dolerių.

•
tremties ir laikinai apsigyveno 
pas inž. St. Survydą, Dūke St., 
Keamy, N. J. Nepriklausomo-j 
je Lietuvoje buvo Juodaičių 
parap. klebonas, tremtyje — 
Kasselio lietuvių gimnazijos 
kapelionas ir lotynų kalbos 
mokytojas.
• Dirba Kongreso knygyne 

buv. Lietuvos diplomatas, pulk. 
Kazys Škirpa, kuris neseniai 
atvyko iš Airijos ir apsistojo 
Washingtone. šiame reikale 
jam pagelbėjo pažintys iš se
niau su kai kuriais amerikie
čiais Europoje.
• Vilniaus dramos teatro stu

dija Brooklyne veikia. Ją lan-

Kapucinai

Įsigykite
. Paminklinę

T. Kazimiero Kapucino 
Didėlėmis Raidėmis
MALDAKNYGĘ

ATLAIDŲ ŠALTINIS
stovyklų tremtinius 

Kiekvienas kvietė- 
apdovanotas rožių 

perrišta tautinėmis

pastaty- 
vaizdelis 

atsklei- 
Lietuvos tragedijos 

nuo

Tai tikrai įspūdinga, patraukli ir graži maldaknygė, 
574 puslapių, odos stipriais viršeliais, apskritais kampais, 
paauksuotais kraštais. Ant viršelio gražus dekoratyvinis 
lietuviškas auksinis kryžius.

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

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

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

Žalalis,
ta
“Pelnyta 
džianti 
laikotarpį, nuo birželio 13, 
1941 m. iki tų pat metų birže-

AUKSINCS ŠAKNELES
Auksinės Šaknelės 

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

kepenų gedimo,
priklauso Todėl tai veiklai pasireikšti at-'jr kitų vidurinių skaudulių, 

! nuo sugedusios * burnos.
Auksinės Šaknelės veikia tiktai 
nesveiką kūno dalį, kuri serga. 
Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne mūsų pa
sakyta, bet taip sakoma viso- 

. 25.00 kiose daktariškose knygose. 
............Puodukas verdančio vandens ir 

$45.00 šaukštukas sutrintų Auksinių 
VISO gauta .......  $8,366.15- šaknelių, gert po čerkutę kelis

kartus perdien, arba plauti ser
gančias kūno dalis. Svaras 
Auksinių šaknelių kainuoja 
$15.00. Perkant mažiau, unci- 

kainuoja $1.00.
ALEXANDER’S CO.
414 West Broadway 

South Boston 27, Mass.

Amerikos lietuvių spaudoje 
niekur neteko užtikti žinių a- 
pie labiausiai ,į šiaurę nutolu- kys yra 
šią Maine valstiją ir joje gy- įvertinąs kultūrinę veiklą. Ta- 
venančius lietuvius. Atrodytų, čiau iš antros 
kad ten iš viso lietuviai neeg- duriame su aiškia nutautėjimo 
zistuoja. Dėja. taip nėra. i keliu einančiu vietos jaunimu.

Maine valstija pi »—• . ———~~ —
Naujosios Anglijos valstijų sirania keblumų, nes senosios, 
grupei. .Turi per 800,000 gy- jėgo^ jau susilpnėjo, o jauno- 
ventojų. Didžiausias jos mies-‘ sios. Kita kryptimi traukia.

WASHINGTON
Juozas Kurtinaitis, Cle Elum, Wash. 
John Passick, Hoquiam, Wash.............

$150.00

pusės čia susi- nuo rožės, 
drugio, nuo 
nuo skilvio

I

J

švenčių 
turi to-

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

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

Vardas

Adresas

i

$20.00
~wl

r
Mes tnstaHuojame Visokios Rūšies Aliejumi

A
PASTABA:
Čia pažymėtos sumos neapima aukų, tiesioginiai įteiktų 

Vis. Amerikos Lietuvių Kongresui New Yorke, kurios bus at
skirai paskedbtos. Skliausteliuose yra pažymėtos siuntėjo var
das.

Visiems maloniems aukotojams ir veikėjams tariame nuo
širdų ačiū.

ALT VYKD. KOMITETAS

TTMKEN
OIL HEAT
•u muiu - mavcet

----- 3Ž — Ith“ y

Šildomus Burnerius
Brockton Oil Heat., Ine.

27- Legion Parktvay, 

Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 323



Antradieniu Vasario 14, 1950 DARA1M1KEAS

ŠAęHMATAI
— veda K. Merkis —

Bostono įr;n“1^y-
šachmati-'

Dalyvaukime šachmati- 
ninkų pobūvyje

X

Lietuvių šachmatininkų klu
bas kviečia visus 
apylinkės lietuvius
ninkus dalyvauti meisterio 
Tautvaišos simultane, kuris į- 
vyks šeštadienį, vasario 18 d. 
Lietuvių Piliečių salėje, 309 E 
St., So. Boston, Mass. Kartu 
prašoma atsinešti savo šach
matus. Tai bus graži proga 
stipriau ar silpniau lošiantiems 
šachmatininkams išbandyti sa
vo jėgas su Bostono meisteriu,

o žiūrovai pasigrožėti meiste
rio kova vienu metu su dviem 
ar daugiau desetkais šachmati-

Simultanas užtruks nuo 3-7 
v.v., po to įvyks Bostono meis
terio Tautvaišos pagerbimas. 
Lietuvos Garbės konsulas adv. 
Šalna pasižadėjo būti sveikin
tojų skaičiuje.

Bus bendra arbatėlė ir šo
kiai. Gros orkestras. Įėjimas 
$1.00.

Į šį pobūvį nuoširdžiai kvie
čiami visi Bostono lietuviai.

Nauji Tremtinių Transportai
Išvykusių lietuvių į JAV 

į New York, laivu “General 
Black” 1950 m. vasario mėn. 6 
d. sąrašas.

Ausiura Petras, Aldona į 
Chicago, Iii.

Laurinaitis Jonas į Chicago 
Heights, III.

Lazutka Jonas į Dedham, 
Mass.

Slivinskas Jonas, Anelė, Al
binas, Marija, Bronius į Chi
cago, III.

Danilovv Irina, Vesilij į New 
York, N. Y.

Januskevič Roman, Sofia, A- 
nelė, Edvardas, Tadas į Bay- 
shore, L. I., N. Y.

Jaras Bronius, Jadvyga, Au
relija, Janina į Kenosha, Wisc.

Jonavičius Stasys į Chicago, 
Illinois.

Mačiulis Janina, Leonas j 
Chicago, III.

DAKTARAI

Tel. AV 2-4026

J.RepsNt,MD.
Lietuvis Gydytojas
4*6 Coimnbia Rm4 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Maas 

Ofiso Valandos: 2—4 ir •—g.

ĮVAIRŪS SKHA1MAJ
PARSIDUODA enameliuotas 

pilkos spalvos angliais ar alie
jum kūrenamas pečius. Atsi
šaukite, J. B. Pavidis, 106 
Pleasant St., Dorchester, Mass. 
BA 9-8442. (13)

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadvay

SO. BOSTON, MASS.
Offlcc Tel. SOuth Boston 8-6948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Maso.

TEL. PA—7-1233-W

Mačiulis Pranas į Chicago, 
Illinois.

Reivytienė Antanina, Algi
mantas į New Philadelphia, Pa.

Repecka Juozas, Birutė į 
Maspeth, Long Island, N. Y.

Sakalauskas Stasys į Cohoc- 
ton, N. Y.

Saldukas Ignas, Regina, Bi
rutė, Laimutė į Athol, Mass.

Staaenis Stasys, Hilda, Zig
mas, Petras į Athol, Mass.

Tatoris Jonas, Elena, Algis 
į New York, N. J,

Trepenskis Stasys į Brock
ton, Mass. ,

Udak>w Sofija į New York, 
N. J.

Ūsas Juozas, Teresė, Genė į 
Philadelphia, Pa.

Zajančkauskas Vladas, Vla- 
dislava, Danute į Worcester, 
Mass.

Zaikauskas Vilius, Elze į 
Washington.
• Ziobrys Vincentas į Roches
ter. N. Y.

Vecerauskas Gediminas į 
Chicago, III.

Beparskas Alfonsas į She- 
nandoah, Pa.

Bolcas Gustavas, Elena, 
Horst, Herbert į Baltimore, 
Maryiand.

Betkauskas Marija, Elena į 
Cicero, III.

Račys Ipalitas kun. į Athol, 
Mass.

Sondeckis Jackus į Chicago, 
Illinois.

Užkuraitienė Jadvyga, Tadas 
į Roabury, Mass.

Žukauskas Jonas, Elena, Eu
genijus į Kenosha, Wisc.

Ališys Pijus, Barbora, Danu
tė, Anelė, Stasys, Ona į Brook
lyn, N. Y.

Asmutis Jonas į Brockton, 
Mass.

Bartkienė Agota, Albertas, 
Danutė į New York, N. Y.

Buivydas Genė, Evelina, Vir
ginija į Brockton, Mass.

Dailidė Algimantas, Ruth, 
Vytautas į Cleveland, Ohio.

Daugvila Jurgis į Chicago, 
Illinois.

Jodelis Jonas į Cicero, III.

Pristatome Alų ir To
Mes turime 11-koe rūšių alaus ir Įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, Į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikama Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite:

KORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

i! 
!
i

! 
i! 
i!

i!

Užsisakyfte Toaiko Pfts Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myoįna Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islingtoa, Maso

Tel Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKI8, Namų TeL Dedham 130441,

i! 
i! 
i' 
i!

i!

Bolševikai apleidžia UNO ekonominės ir so
cialinės komisijos posėdžius nenorėdami kartu 
sėdėti su Kinijos nacionalistų atstovais. Viduryje 
Sovietų deelgacijos pirm. Semion K. Tsarapkin.

Kalpokas Jonas į Greenbush, 
Mass.

Karklelis Silvestras j Chica
go, III.

Kaupas Julius, Delia, Algir; 
das į Chicago, III.

Lanewsky Anna į Chicago, 
Illinois.

. Mockaitis Feliksas į Bridge- 
port, Conn.

Ramanauskas Mykolas, Ago
ta, Gintautas į Griffith, India
na.

Rašymas Juozas į Rochester, 
N. Y. I

Spukas Petras, Elena į 
Bridgeport, Conn.

Tamulevičius Antanas, Mėta, 
Vytautas į Minersville, Pa.

Tompauskas Leonas, Birutė, 
Leonarda, Rimantas į E. Chi
cago, Ind.

Udalovas Boris, Elena, Jur
gis į Deposit, N. Y.

Veblauskas Julius, Irena, 
Jūratė į Elizabeth; N.. J.

Papildomas sąrašas prie lai
vo “General Sturgis” išplau
kusio 1950 m. vasario mėn. 5 
d. į JAV į New York uostą.

Šeškevičius Bronė į Detroit.
Balčiūnas Vitoldas į Milwau- 

kee, Wisc.
Dimavičius Pranas, Maria j 

Brooklyn. N. Y.
Gelžaitis Richardas į Chica

go, III.
Margevičius Juozas į Cleve

land, Ohio.
Fidleris Antanas. Ona, Bea

ta, Gražina į Bayonne. N. J.

• “Geaeral Sturgis” laivu iš
vykę į Ameriką š. m. vasario 
4 d. (“Darbininko” Nr. 19) at
vyksta į New Yorką š. m. va
sario mėn. 16 d.

Mūsų aukotojai
Organizacijos, įvertindamos 

BALF-o vykdomą šalpos dar
bą, remia savo aukomis sun
kioje būklėje atsidūrusius lie
tuvius tremtyje. O pašalpa 
šiuo metu ypač reikalinga. E- 
migracijai artėjant prie pa
baigos tremtyje lieka atrankos 
likučiai, daugiausiai ligoniai, 
seneliai ir paliegėliai. Jie nega
li gyventi be mūsų pašalpos.

Štai kelios ištraukos iš mūsų 
aukotojų laiškų:

Amsterdamo BALF-o sky
riaus iždininkas kun. R. K. 
Balčys rašo BALF-o Centrui— 
Amsterdamo Šv. Kazimiero pa
rapijos choras ir tremtinių 
grupė surengė vaidinimą - kon
certą, kurio pusė pelno skiria-

Atkuriama Lietuvių Kalbos
Draugijos Veikla

se. Lietuvių gyvenamame ir 
lietuviškai kalbančiame krašte 
reikėjo tik kalbos vadovų šta- __ __
bo. Dabar, svetimoje aplinkų- __ laikraštį
moję, reikia ir štabo ir armi
jos, kurią turi sudaryti savo

ju bus daugiau, tuo bus geriau.
Pirmasis mūsų uždavinys 

bus suprojektuoti naują kalbi
nės veiklos organizaciją, parū-

parūptati garaatijų. DP tokį 
IRO nusistatymą sutinka su 
dideliu nerimastavimu, nes 
laiko jiems sutvarkymui emi
gracijos reikalų paliko nedaug.

Skaitykite ir platinkite kata-

“Durtoiiimką”!

ĮVAIRUS SKRBMAI

sunkiu laikotar- 
valdybos nariai 
Lietuvių kalbos 
Dabar tas dar-

kų nuo BALF-o 76 skyriaus,! 
Detroit, Mich.

Iš Cleveland, Ohio, J. Mont
vila rašo — Siunčiame čakį 
$24.00, tai yra LRKA 8 kuopos 
ir jos narių auka.

Visų šelpiamųjų vardu gerb. 
aukotojams BALF-o Centras 
širdingai dėkoja. Tikime, kad 
ir kitos organizacijos paseks 
šį gražų pavyzdį. Aukas siųs
kite:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street 

Brooklyn 11, N. Y.

įsteigti. Kol tas uždavinys bus 
pasiektas, mes dabar jau nori- 
ihe:

1. Kviesti . naują talką ne 
tik visus buvusius LKD narius, 
bet visus kalbos ir ne kalbos 
mokslo lietuvius ir gimtosios 
kalbos mylėtojus;

2. stengtis sudaryti kalbos 
patarimų centrą;

3. prašyti lietuvių bažnyčias, 
mokyklas, organizacijas ir šei
mas ne tolti nuo savo' kalbos, 
bet jos laikytis ir prie jos ar
tėti;

4. paakinti visus lietuviškus 
laikraščius sustiprinti savo kai-

Pranešame visiems lietu
viams, gyvenantiems įvairiuose 
žemynuose, kad atkuriame Lie
tuvių Kalbos Draugijos valdy
bos veiklą.

Daugelis žino, kad Lietuvių
Kalbos Draugija, trumpai sios kalbos mylėtojai Ir kuo 
LKD vadinama, buvo įsteigta 
ir gražiai veikė Lietuvoje. Ji 
buvo sutelkusi geroką būrį lie
tuvių kalbininkų, leido savo
laikraštį GIMTĄJĄ KALBĄ ir'pinti tinkamus įstatus ir ją 
rūpinosi lietuvių kalbos pažan
ga ligi pat nepriklausomybės 
žlugimo.

Vėliau ta draugija buvo at
gaivinta tremtyje, Vakarų Vo
kietijoje. Tuo 
piu visi trys 
buvo pasinėrę 
vadovo darbe.
bas yra atkritęs, ir daugumas 
kalbos veikėjų yra jau atsikė
lę į vakarinį žemės pusrutulį.

I
Naujojo gyvenimo aplinky

bės mums yra kietos, bet jau
čiame priedermę veikti toliau. 
Pirmas mūsų žingsnis yra 
LKD valdybos veiklos atgaili-! 
nirnas. Tai darome todėl, kad bin? veiklą’ gerinant laikraš- 
dar nėra tinkamų sąlygų grei

INCOME TAXES
Kiekvienas gyventojas, ku

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

Jonas Jį Romanas ir Sūnus 
kas vakarą nuo 6:30 iki 9:30 
valandos ir šeštadieniais nuo 
10 vai. ryte iki 6 vai. vakare 
bus Amerikos Legijono Stepo
no Dariaus Posto No. 317 na
me, 265 C Street, South Bosto
ne, padėti tiems, kuriems bus 
reikalinga pagalba išpildyme 
minėtų apyskaitų. (-HI-12)

Skubiai reikalingas iino- 
taipistas. Kreiptis sekančiu ad
resu:

Kennebunk Port, Maine
AIDAI

ma BALF-ui, t. y. $167.09.
BALF-o Centrui rašo iš Wor- 

cesterio — Malonėkite priimti 
nors šią mažą auką $27.00, tai, 
yra Worcesterio naujakurių 
ratelio, kurie turėjo parengi- 
mėlį ir dalį pelno paaukavo. 
Su pagarba J. Dvareckas.

Iš Detroito BALF-o Centrui 
rašo — Gerbiamieji, siunčiame 
du čekius sumoje $190.00 au-

PAIEŠKOJIMAI
BRUČAS, Juozas, iš Linonių 

km., Piniavos vi., Panevėžio ap. 
CICĖNAS, Kristupas.
DRABIŠAUSKAS, Justinas, 

iš Girpetrių km., Pušaloto vL, 
Panevėžio ap.

JAKUTIS, Feliksas ir Juo
zas, ir jų sesuo. Jakutytė, Juli
jona, iš Zalvos km., Šešuolių v.

JONIKAS, Antanas su šei
ma, iš Pajūrio miestelio, Šila
lės vi., Tauragės ap.
’ JONUTIS, Brolis Rapolo Jo
nučio, kilę iš Zamaitijos.

JUKONIS, Kostas, iš Užuba- 
lių km., Pabiržės vi., Biržų ap.

KAZLAUSKAS, Antanas, 
sūnus Julijono, iš Adolfavos 
km., Raseinių ap.

LUKOŠEVIČIUS, Konstanti
nas.

MAŠIOTIENE, Marė ir trys 
sūnūs, vienas vardu Petras.

MELNIKONIS, Jonas, iš 
Užubalių km., Pabiržės vi., Bir
žų ap.

MINCIENE (Mincė), Lionė, 
našlė Mykolo.

MINCYTE, Siorlė. 
PANAVAS, Aleksas.
PERIOKAS, Simonas, iš Val

iūnų km., Žemaitkiemio vi., 
Ukmergės ap.

PINAS, Petras, iš Užubalių 
km., Pabiržės vi., Biržų ap.

PLISKAITIS, Jonas, iš Ša
kių ap.

TACILAUSKAS, Jonas, iš 
Lankupenų km., Gražiškių vi., 
Vilkaviškio ap.

VEPŠTAS, iš Vaišvilčių km., 
Naujamiesčio vi., Panevėžio a.

YLIONIS, Joe, tarnavo Ame
rikos Armijoje, buvo Frank
furte, Vokietijoje.

ZEHRINGIS, Adolfas, iš Pa
šilių km.. Vilkaviškio vi.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į: 
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

"Pranašystėi Apie

Knygoje yra surinkta prana
šų ir Paties Kristaus žodžiai 
apie pasaulio artėjantį galą ir 
kaip jis baigsis. Knyga labai 
gražiai išleista ir paveiksluota; 
turi 111 puslapių. Kaina $1.09.

čių kalbą ir rašybą, parūpinant 
’į kalbos klausimais ar 

sudarant kalbos skyrelius;
5. jieškoti kelių kalbos laik- 

raščiui leisti ir
6. susižinoti su tais asmeni

mis ir tomis tautinėmis orga
nizacijomis, kurie ir kurios ga
lėtų padėti mums veikti.

Mūsų veikla buvo ir bus apo-
i litinė, grynai kalbiška.

Tų tikslų siekdami, mes da-į Ėmėmės iniciatyvos viešai 
bas jungsime ne tik lietuvių! prabilti, neturėdami nei vieno 
kalbos mokslo žmones, bet vi- i laisvesnio darbininko, nei lėšų, 
sus lietuvius, kurie hrangina Bet tikime, kad sąmoningi lie
davo tėvų kalbą ir kurie norės tuviai supras 
prisidėti prie jos gyvybės iš- gana svarbų reikalą 
laikymo.

Tuo būdu mes norime gimto
sios kalbos veiklą išplėsti jau 
lietuvių masėse. To nebuvo L. 
K. Draugijoje, veikusioje nor
maliose etnografinėse sąlygo-

tai kitaip pertvarkyti kalbinę) ra®mių 
veiklą, o reikalas verčia veikti 
toliau.

z
Pagrindinis mūsų

tikslas yra gaivinti, palaikyti 
ir tobulinti lietuvių gimtąją 
kalbą visuose kraštuose, kur 
tik yra lietuvių ir kur yra le
galių sąlygų tokiai veiklai.

GRABORIAI

veiklos

šį mūsų tautai 
ir mūsų

darbą parems.
Visais klausimais

;Pr. Skardžius, 6112 
avė., Cleveland 3, Ohio.

Dr. Pr. Skardžius, pirmininkas 
S. Barzdukas, sekretorius.

kreiptis:
Behidere

Griežtas IRO nusistatymas 
tremtinių emigracijos reikalu

IRO esanti nusistačiusi kiek gracinius reikalus, IRO ar, jau 
galint greičiau sutvarkyti 
tremtinių emigracijos reikalus. 
Kas iki balandžio 1 d. nepra- 
dėsiąs tvarkyti savo emigraci
nius reikalus, tas būsiąs laiko
mas nenorinčiu iš
emigruoti, ir bus perkeltas į 
vokiečių ūkį.

Suprantama šis patvarky
mas nepalies senelių, ligonių, 
invalidų ir kitų dėl kurios nors 
priežasties negalinčių emigruo
ti. Ėmusius tvarkyti savo emi- me iki balandžio pirmos dienos

nustojus veikti kuri nors 
organizacija, globosianti 
išemigravimo. IRO norinti 
skubinti emigraciją, 
veiklos laikas, kaip

kita 
iki
pa
jos

Į

nes 
žinome, 

Vokietijos baigiasi birželio 30 d. š. m.
Kiek lietuvių gali nukentėti 

dėl tokio IRO nusistatymo, tai 
labai daug priklausys ir nuo 
mūsų, kiek mes savo vargstan
tiems tautiečiams Vokietijos ir 
Austrijos stovyklose sugebėsi-

Draugijų Valdybų Adresai
•V. JONO EV. BL. PA9ALPINB8 

DRAUGIJOS VALDYBA I

S. Barasevious ir Simus
Funeral Home

254 W. Briadway 
South Boston. Maas.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boaton 8-2590

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boaton, Mase, 

loseph W.Casper 
(KASPERA8) 

Laidotuvių Direktorių* o 
BaMamuotojaa 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boaton 8-3960

i

YAKAVONIS
rUBeral Home

741 No. Main St.
Brockton. Maas.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius »• 

Balsamuotojas
Patarnavimu Dieną ir Nata 
Koplyčia Šermenims Dyka' 

Tel. Brockton 8-1980

WAITT
FUNERAL HOME

80 Emerson Avė 
Brockton, Mass 

Ethnrd J. Wattl 
(VVaitekūnas) 

usidotuvlŲ Direktorius •’ 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dyka) 

Tel. Brockton 3368

I

■

I

»

I 21 Sanger St, So. Boaton, Maaa 
Vice-Pirm. — Vincas Stakutia, 

684 Sixth St.. So. Boaton. Maaa 
Protokolų Rašt. — Kazys Rusteika 

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

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

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

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

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

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

tės pas protokolų raštininką.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Markrienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. Pirmininkas — Viktoras Medonis. 

Tel. SOuth Boaton 8-1298.
Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė, 

8 WinfieM St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Stela Overkiene.

555 E. Sth St.. So. Boaton. Maas.
Finansų Rašt — B. Cūnienš,

29 Gould St., W. RoJtbury, Mass. Fįn. Rašt.
Tel. Parkway — 1864-W

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

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

Kasos Gi.—Elzbieta Aukštikalnytė, I
110 H SL, So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą, antradieni mėnesio, 7:30 v. 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St, So. Boaton, Mase.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

»

z

»

WAITKUS
^UNERAL HOME

197 Web»ter Ave„ 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKU8
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
• Notary Public)

Patarnavimas dieną , tr nokt) 
Nauja modemiška koplyčia Aer- 
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridffe ir Bostono kojonijas to- 
rnlausiomia kainomis.

Kainos tos pačias ir | kitus 
miestus

Baikale Saukite; TeL TR-6-M3S.

Vincas Balukonis, Savininkas.

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

degtinę, ir visiems draugiškai
ir mandagiai patarnauja.

258 lest Broadmy, South Boston, Mass.



Antradienis, Vasario 14,' 1950

BOSTONO KRONIKA
Vasario 16 šventė » Mirė. Vasario 8 d., savo bute,

Bostone praėjo labai gražiai 26 Mercer St., So. Bostone, 
ir įspūdingai. Iš ryto šv. Petro staiga mirė Amelija Sermaitė, 
bažnyčioje buvo iškilmingos 47 metų. Buvo kilusi iš Skapiš- 
pamaldos, o po pietų So. Bos- , kio parapijos. Amerikoje pra- 
ton High School salėje minėji- gyveno 33 metus. Paliko sese- 
mas, kuris pradėtas pagerbimu rį ir brolį. Buvo iškilmingai pa- 
žuvusiųjų už Lietuvos laisvę ir laidota iš šv. Petro parapijos 
prel. K. Urbonavičiaus malda bažnyčios vas. 11 d., 9 vaL r. 
į Aukščiausiąjį. Padrąsinančią Naujos Kalvarijos kapuose, 
ir įspūdingą kalbą pasakė Vas. 11 d. mirė 3 mėnesius 
Mass. valstijos gubernatorius sunkiai sirgusi Jeva Ciavarro 
Paul A. Dever. Lietuvos gar- '(Adomaitytė), gyv. 177 W. 
bes konsulas Bostone adv. A. 7th St. Laidojama vas. 14 d.
Shallna atstovavo Lietuvą ir Vas. 13 d. staiga mirė, Mari- 
perdavė linkėjimus Estijos ir joną Zarveckienė, 60 metų, 
Latvijos diplomatų. ALTo sky- Carney ligoninėje, gyv. 308 E 
riui Bostone buvo perduota 8th St. Kilusi iš Papilės para- 
globoti iš Karo Muziejaus Kau- pijos. Amerikoje pragyveno 38 
ne atvežta vėliava. Buvo įvairi metus. Paliko vyrą Vincentą, 
ir turininga programa, 
vavo apie 1000 žmonių, 
vai vaduoti surinkta 
$1200. Kitam numeryje 
me platesnį aprašymą.

JB-Jlt »'J------------- ---

Sočiai iečių Dėmesiui!
Šv. Valandos pamaldos, Nau

josios Anglijos Sodalietėms, 
įvyks sekmadienį, kovo 12-tą 
d. 3-čią vai. po pietų, Šv. Roko 
bažnyčioje, Brockton, Mass.

Kun. P. Strakauskas, tos pa
rapijos klebonas ir kun. P. Ša- 
kalis. Naujosios Anglijos Soda- 
liečių dvasios vadas, nuošir
džiai kviečia visas sodalietes 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti 
šiose pamaldose. Taip pat cen
tro valdyba ragina visas pre
fektas pradėti ruoštis prie šių 
iškilmingų pamaldų 
truoti savo nares 
kad galėtut laiku 
Brocktometėms kiek 
iš jūsų parapijų!

DARBININKAS

CAMBRIDGE, MASS
1—*■ 8

Daly- sūnų, dvi 
Lietu-

arti
įdėsi-

6000 katalikų skautų
Praėjusį sekmadienį iš visos 

Bostono diecezijos buvo su
plaukę apie 6000 skautų kata
likų, kurie dalyvavo pamaldo
se Šv. Kryžiaus katedroje. Iš
kilmingam pasižadėjimo aktui 
vadovavo arkiv. Richard J. Cu- 
shing, o asistavo iš Afrikos at
vykęs negrų vysk. Juozapas 
Kiwanuka. AYkivyskupas savo 
žodyje pabrėžė, kad katalikai 
skautai kartu turi būti ir 
Kristaus kariai.

geri

Maldos Diena
Kiekvienas mūsų trokšta, 

kad būtų atkurta nepriklauso
ma Lietuva. Tikintis lietuvis, 
be to, gerai žino, kad Dievo 
pagelba Lietuvai išvaduoti yra 
labiausia reikalinga. Tad South 
Bostono lietuvių Šv. Vardo 
Draugija rengia Vasario 16-tą Senovės Betuvių dainos 
dieną bendras pamaldas už^ 
Lietuvą. Draugija kviečia visus 
savo tėvynę užjaučiančius Va
sario 16 d. rytą išklausyti šv. 
Mišias (7:00 - 7:30 - 8:00 - 
9:00 vai.) ir priimti šv. Komu
niją. Vakare 7:30 v. bus Lietu
vos intencija šventoji Valanda 
Šv. Petro bažnyčioje. Visi da
lyvaukime pamaldose, prašyki
me Viešpatį gelbėti Lietuvą.

Į paskutiniąsias šv. Mišias, 
kurios bus laikomos 9 vai. 
kviečiame parapijos mokyklų 
vaikučius, jų tėvelius, 
muosius ir visus, kas tik 
Bus sakoma pamokslas ir 
ga eiti prie sakramentų.

Po pamaldų visi parapijos 
mokyklų vaikučiai nusifoto
grafuos prieš bažnyčią ir mo
kyklą. Jėzaus Nukryžiuoto se
serys nori savo mokyklos vai
kučių paveikslus patalpinti ju
biliejinėje knygoj.

Parapijos mokyklų vaikučių 
yra virš 400. Susirinks ir 
vai. Būtų gera, kad tą rytą 
sirodytų daug fotografų.

Rekolekcijos.

arti- 
gali. 
pro-

tė-
pa-

ir regia
is anksto, 

pranešti 
atvyksta 
Valdyba.

“Ko vė- 
ir “Oi greičiau grei- 
V. Banaičio — “Ei 

” ir M. Petrausko 
J. Kazė

nas yra neseniai atvykęs iš 
tremties ir jau daug atvejų 
dainavęs įvairiuose parengi
muose. Stiprus gražaus tembro 
bosas brenolo Vilniaus konser
vatorijoje ir operoje. Tremtyje 
dainavimo studijas 
Aukštojoj Muzikos

išpildė St. Šimkaus — 
jai pučia” 
čiau”, K.
liūlino liūlino' 
“Kam šėrei ži^elį”.

dabarties {Pastabos
• Jiems idijotizmo netrūksta...
• Bolševikų apetitas 

■epasotiaamas
• Kaip į tai žiūri Vakariečiai?

cr

X

Jaunimo mugė. Vas. 19 d. 3 
v. p.p. parapijos salėje, 492 E. 
7th St. Dramos Ratelio ir ki
tiems jaunuoliams vadovau
jant įvyksta mugė (fėrai). Į- 
ėjimas neapmokamas. Bus į- 
vairiausių prekių. Visi kviečia
mi atsilankyti ir praleisti pus
dienį savo jaunimo tarpe.

dukteris, seserį ir 
brolį. Laidojama vas. 15 -d. 9 
v. r. iš šv. Petro parapijos 
bažnyčios, Naujos Kalvarijos 
kapuose. Pašarvota pas laido
tuvių direktorių Juozą Kaspa
rą, 187 Dorchester avė.

Sporto Vakaras
Lietuviai dažnai pasižymi 

sporte. Kad visi turėtų progos 
arčiau susipažinti su Europos 
ir Amerikos sportu, Šv. Petro 
parapijos Šv. Vardo Draugija 
rengia antrą metinį Sporto Va
karą penkt. vasario 24 d. 8:0Q 
v.v. (Municipal Building So. 
Bostone). Komitetas pakvietė katedroje,
Įžymius Amerikos ir Amerikos Park SL kur pamaldose daly- 
lietuvių sportininkus dalyvau-; 
ti, ir taip pat rodys paveikslus 
iš įvykusios pasaulinės sporto 
Olympiados. Įėjimas tik 50 
centų, o vaikams 25 centai, 
kad visi turėtų progos daly
vauti programoje. Pelnas ski
riamas palaikyti lietuvių jauni
mo sportą.

• Amerikos Skautų savaitė 
buvo nuo vasario 6 d. iki 12 
d. šioje skautų savaitėje minė
ta 40 metų Amerikos skau
tų jubiliejus. Skautų savaitė 
baigėsi vasario 12 d. pamaldo
mis, kuriose, skautai dalyvavo 
organizuotai: skautai kata
likai — 2:30 vai. po pietų 
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vavo ir Bostono ark. Richard 
J. Cushing; skautai evangeli
kai tą pat dieną 3:30 vai. Mt. 
Vernon church, Massachusetts 
avė. ir Beacon St. kampas.

ImarikAi*

skam- 
dainos 

ateivių.
ir at-

Širdies Savaitė
Gubernatorius Paul A. De

ver, 1950 širdies vajaus valsti
jos garbės pirmininkas, paskel
bė savaitę tam vajui pravesti. 
Gubernatorius savo atsišauki
me ragina visas organizacijas, 
biznio įstaigas ir pavienius as
menis tą savaitę paminėti ati
tinkamomis ceremonijomis.

Šv. 
Vincento Labdaros Draugijos 
skyriaus kun. Matas Miller, 
O.F.M. ves rekolekcijas, Šv. 
Kryžiaus Katedroje vas. 22, 
23 ir 24 d.d., 8 v. v., 1950.
Bendra šv. Komunija, ]-------
čiai ir susirinkimas įvyks vas.! 
26 d., 8 v. r.

Visiems

Bostone kas vakaras 
ba senoviškos lietuvių 
tarp senųjų Lietuvos

Berenkant tautosaką
randant daug retų ir seniai pa
mirštų liaudies dainų, džiaugs
mo negalima apsakyti. Tariu 
didelį ačiū moterims ir vy
rams, atvėrusiems dainų loby
ną. Šiuo kartu paminėsiu:

1) Mrs. Rozalija Pivorūnie- 
nė, gyv. 731 E. Eigth St., So. 
Boston, padainavusi daug ir 
ląbai įdomių lietuviškų dainų 
(dzūkiškų). Tai yra motina vi
siems žinomos lietuvės p. Onos 
Ivaškienės.

2) Kita, Mrs. Emilija Jagmi- 
nienė, 380 Broadway, So. Bos
ton. (nuo Subačiaus).

3) p. Alfonsas Jezukevičius, 
Marcinkonių dzūkas, įdainavo 
54 dainas, (gyv. 161 Ames St., 
Montello, Mass.).

Skaičiaus dainų, kiek yra pa
dainavusios virš minėtos mote
rys. dar neskelbiu. Jos dar nė
ra baigusios dainuoti. Mokan
tieji dainų ir pasakų, prašome 
duoti adresus į “Darbininko” 
redakciją. Juozas Žiegela.

Mirė Teismo raštininkas
Vasario 6 d. š. m. mirė Theo- 

dore A. Glynn, 69 m. amžiaus, 
Roxbury apylinkės teismo vy- 
riausis raštininkas ir vienas 
žymesnių politikų Bostone. Jis 
yra 
vių 
tas 
šv.
Roxbury.

buvęs gaisrininkų ir gat- 
komisijonierium. Palaido- 
ketvirtadienį, vas.
Juozapo kapinėse,

Kaip iš spaudos ir radio, jau 
žinome, bolševikų kruvinas a- 
petitas niekad nemažėja. Jiems 
vis norisi ką nors teisti, karti, 
šaudyti, siųsti į Sibiro kacetus 
ir pan. Nežiūrint to, kad karas 
su Japonija jau penkeri metai 

kų naujus pasaulinio masto iš-1 kaip pasibaigė ir, kad buvo 
radimus. Neseniai paskelbta, • susitarta Japonijos imperato- 
jog rusai pirmieji išrado ja- riaus Hirohito neteisti kaip ka- 

gilino' vams kirsti mašiną... O kiek ro kriminalisto, sovietai iš 
Mokykloj dar kitų naudingų dalykų, jie naujo sugalvojo reikalauti, kad 

būtų išduotas tarptautiniam 
tribunolui pats Japonijos im
peratorius ir dar keturi gene
rolai už... “planavimą baktero- 
loginio karo” prieš alijantus... 
Ir ką į tai Vakariečiai?

Labai gražų oficialų pareiš
kimą paskelbė buvęs vyr. pro
kuroras Japonijos karo nusi
kaltėlių byloje Joseph B. Kee- 
nan. Jis pareiškė, kad daug lo
giškiau būtų teisti patį Stali
ną, kaip karo kriminalistą, ne
gu Japonijos carą Hirohito...

Štai, jo žodžiai:

— Turime neabejotinus doku
mentinius įrodymus, jog Sta
linas tikrai atitinka visus karo 
kriminalisto požymius.
— 1939 m. Stalinas suėjo į 

konspiracines derybes su Hit
leriu, Musoliniu ir Japonijos 
užs. reik, ministerių Matsuoka, 
su kuriais ėmė tartis kaip už
valdyti pasaulį ir pasidalinti jį 
tarpusavy.
— Hitleris užsikvietė Staliną 

pas save. Pastarasis pats ne
vyko iš Maskvos, bet pasiuntė 
Molotovą. Gi Molotovas su 
Ribbentropu — ir užantspau
davo tą nešvarų konspiracinį

Maskvos radijas, su visiškai 
monotonišku regul i a r u m u, 
nuolat skelbia rusų mokslinin-

Minėjo Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę

Sekmadienį, vasario 5 d. 3 
vai. p.p. Cambridge lietuvių 
katalikų klubo svetainėje Cam- 
bridžiaus lietuviai vadovaujant 
Federacijos 16 ak., minėjo 
Vasario 16-tą. Kalbėtojai bu
vo p. B.* Paliulis, inž. B. Gali
nis, pulkininkas A Andriušai- 
tis ir, N. P. parapijos klebo
nas, kun. P. J. Juškaitis.

Muzkalinę programos dalį iš
pildė So. Bostono Lietuvių Šv. Stuttgarte, Vokietijoj. . J. Ka- “išrado” ? Antai, lėktuvus, po-
Petro parapijos choras, vado- “ŪO dainų interpretacijoje jau- vandeninius laivus, radio, ra-
vaujamas muziko p. Kačinsko, čiamas gilus įsijautimas ir su- šomąją mašinėlę, telefoną, te-
Solo giedojo p-lė M. Grybaitė gebėjimas išryškinti subtilųjį legrafą,
ir p. Kazėnas, akompanuojant lietuvių liaudies 
muzikui p. Narkevičiui 
deklamavo Cambridge lietuvių kevičius. 
mokyklos mergaitės: 
ėinskaitė, 1 
Freimantaitė, ___
Akordionu duetus išpildė J. “ėhoras, 
Survilas ir B. Lučinskas. f

Pertraukos metu įvyko rink
liava Lietuvos reikalams, kurią 
pravedė šie asmens: p.p. B.
J. Baranauskai, p.p. P. A. Ra- 
daičiai, p. E. Kazlauskienė ir 
p. J. Mingaudis, A E. Dau
kantai ir J. Malinauskas.

Aukavo: kun. P. J. Juškaitis 
6 dol. Po $5.00: kun. J. Dau-’ 
nis, M. Norbutas; po $2: p.p. 
Baranauskai, A Zaveckas, 0. 
Jasinskienė, J. Mingaudis, p.p. 
Klevai p.p. Kraučiūnai ir Dau
kantai Po $1: M. Palaimienė,
K. Dambrauskas, M. Sangevi- 
čius, P. Kadaitis, C. Palulienė, 
P. Vobolas, A Paliulis, J. Am- 
brozaitis, P. šarka, R. Ališaus
kienė, M. Zaveckienė, A Ged-' 
raitis, S. Pilkonis, K. Pakštie
nė, M. Kuzinskienė, A Petru- 
šauskienė, Kasinskienė, A 
Benušis, F. Minalga, J. Žilius, 
M. Šimkienė, E. Sandienė, J. 
Kantrimas, F. Janiūnas, F. Žič- 
ka, *B. Galinis, B. Paliulis, A. 
Andrušaitis, 8. Lumis, J. Moc
kevičius, p. Laurinaitis, F. Sut
kus, P. Katčkauskas, F. Man- 
kus, p. Žukienė, F. Žilinskas, 
;A Ches, p. Biolė, A. Stakutis,w 
p. E. Kazlauskienė, J. Morkų-- 
nas, p. Potembergas, P. Juš
kaitis, p. šakalienė, p. Lukošiū-

J. Waitkus, 
Jakutis, R.

Milinauskie-
I

$100.60. Su-

9 d. 
West

Rado Brink’s revolverį
Pirmadienį, vas. 6 d., Somer- 

ville, Mass. rado Brink’s įstai
gos sargo revolvelį. Spėjama, 
kad jį pavogė tie patys bandi
tai, kurie įsilaužė į minėtą į- 
staigą ir pavogė apie pusantro 
milijono dolerių.

, elektrinę plaukams 
dainos stilių, kirpti mašinėlę, automatinį 

Solistams akomponavo J. Nar- šautuvą, ir taip be galo... Visą 
■- tai suminėdamas lenkų dien-

B- *»! Stan.bi.Miz muzikinės prog- 'Kur>,,!r Potaw’' nuo
--------- “Ginčyti tas nai
vias bolševikų pretenzijas ir 

i leistis dėl to į diskusijas, ži- 
1 nant su kokiais idi jotais turime 
reikalo, būtų visiškai bergž
džias daiktas”...

Vis dėlto norint skaniai pa- 
kmopičiai dirt^čių kartais verta tai

----- užsiminti. Štai, vienas “bieruti- 
nės” komunistiškos Lenkijos 
laikraštis, iš anapus “gel 

rašo: “C1
■ muzika visiškai atitinka suB- 

» • leni-
' nizmo idealus”... Ar begali bū- 
‘ti naivesnis pareiškimas pasau
lyje? Atrodytų, jog ir muzikos 
genijus Chopin jau kūrė pagal 
Lenino nurodymus... Tuo tarpe 
Chopin mirė 1849 m., o Leni
nas gimė tik 1870 m. Tas, ži
noma, komunistams nieko ne
reiškia. Juk jie ir patys žino, 
jog Markso ir Lenino progra
ma buvo ir tebėra tokia nevy
kusi ir silpna, kad ją galinft aktą, 
palaikyti tik teroru ir melais...

Pasaulis dar turi laukti ir, 
greičiausia, susilauks iš komu
nistinių rašeivų tvirtinimo, jog 
Kopernikas “sulaikė saulę ir 
pajudino žemę” tik... pagal 
Stalino įsakymą. Seniau, mat, 
buvo tikima, kad saulė sukasi 
apie žemę, o Kopernikas įrodė 
priešingai, kad žemė sukasi a- 
pie saulė. Bet daug “kompe- 
tentingesnis” šitam reikalui 
“sutvarkyti” turėtų būti Stali
nas. Jis taipogi vadinamas 

I “saule”... Kaip jis gali suktis 
'apie ką kitą? Apie tai žmonės 
neturėjo kitaip galvoti nei 
prieš 400 - 500 metų...

D. Daukantoitė, R. Jaij tįek skaičiumi tiek
, J. A. Šimkaitė. tm-įnju atliko šv. Petro para-,

_____ , vedamas komp.
Į J. Kačinsko. Tai maloni staig
mena Cambridge kolonijos gy
ventojams, o kartu ir didelis 
laimėjimas So. Bostone gyve-' 
nančių ir 1 
lietuviškosios dainos mėgėjų. 
Kad šis choras išaugo per taip 
trumpą laiką, yra nuopelnas >t
darnaus sugyvenimo ir gražių 
pastangų vietinių ir iš trerti-;1" 
Ues atvykuMM lietuvių. Taij marksizmo
gražūs vaisiai kun. klebono P.,.. 
Virmauskio, nuoširdaus lietu-! 
viškosios kultūros rėmėjo, ir 
komp. J. Kačinsko, organizaci
nių ir muzikos mend srityje 
didžių sugebėjimų vaisius.

Choras išpildė: J. Srolia — 
“Užaugo berželis”, “Namo”, K. 

į V. Banaičio “Anoj pusėj Dūno- 
jėlio”, *Oi motinėle”, J. Žilevi
čiaus “Oi kad išauštų”; C. Sas
nausko “Užmigo žemė” ir J. 
Gruodžio “Šiltas gražus rude
nėlis”.

Pirmosios dvi dainos, vyrų 
choro sudainuotos praskambė
jo' labai nuotaikingai Vyrų 
balsai skambūs ir lankstūs di
rigento reikalavimams. Mišrus, 
choras yra tvirtas harmonijos 

'•sąskambiais, įvairus dinami
niais niuansais, švelnus pia
nissimo vietose ir galingas for
tissimo. Atskirų balsų skam- 

’ bėjimas yra gana aplygintas— 
kultūringas. Dikcija — žodžių 
ištarimas — aiškiai supranta
ma. žodžiu, tai vienetas, turįs 

; geriausių chorų privalumus. į 
i Dirigentas J. Kačinskas per 
! trumpą laiką tiek daug pasie
kė tik savo gilios muzikalinės 
intuicijos ir ilgametės darbo 
metodikos dėka. Choras, jo va
dovas kompoz. J. Kačinskas ir.**8

nienč, p, Ananis, 
K. Jankūnas, B. 
Vitkauskienė, A. 
nė ir p. Pocius.

Viso surinkta 
rinkti pinigai bus pasiųsti Fe-1 
deracijos Centro iždan. Reikia 
pabrėžti, kad Cambridge lietu
viai labai skaitlingai pasirodė; 
taipgi garbė naujai atvyku- 
siems lietuviams, kurie visi 
kaip vienas dalyvavo mūsų 

•tautos šventėje. L-------------
vadovavo Cambridge Fed. 16- 
to skyriaus pirmininkas p. A 
Zaveckas. A. D,

Pasiūlė planą MTA 
išlaidą sumažinimui

Pulk. Sidney H. Bingham, 
New Yorko susisiekimo tary
bos pirmininkas, pasiūlė Gu- 

' bernatoriui Paul A. Dever pla-
• Kun. K. Vasys, Kunigų galima ekono-

pusry-j Vienybės pirmininkas ir Auš-

/

— Tuomet Hitleris kartu su 
Staliau užpuolė Lenkiją ir ją 
pasidalino. Pasiliko tik disku
tuotinas reikalas, kaip šiems 
rajiems vilkams 
Baltijos kraštus,
Rumuniją, Čekoslovakiją 
Dardanelus.
— Hitleris nesutiko su 

norais ir 
priežastis,

pasidarė mūsų

pasidalinti 
Bulgariją, 

ir

kai 
tai 
dėl

kuriais Stalino 
buvo vienintelė 
kurios Stalinas 
alijautu...
— Tai yra "nediplomatiški” 

žodžiai, bet jie yra teisingi — 
baigė savo pareiškimą Joseph 
B. Keenan.

Tikrai teisingi... Pr. AL

mieji namai Projektavimo pa
grindai Freiberg Br. 1948. 
120 pusi su gausiais braiži
niais. Rašoma apie naujai iš
bandytus planus namų staty
boje.

_  Šv. Kazimiero Akademijos 
tryptą žmoniškumą. į Aidai 1950 metų 2 Nr. 34 pusi.

Inž. Jurgis Okunis. Gyvena- Gausiai iliustruoti ir labai gra- 
■'■■■■ 1 1,1 “ Į žiai išleisti. Turinys įvairus ir
vykskupų tremtyje. Jam pa- patrauklus, 
vesta rūpintis ir Čilėje gyve- ___________
nanfų lietuvių sielos n-.k.lsu,. Tokiu 1)HVHdini.
• A Vabalas, ekonominių mu pasirodė knygų rinkoje 

- Miką- mokslų daktaras, Venezueloj į- 286 puslapių veikalas, parašy- 
. lauskaitė, kilusi iš Platelių m. gteogė medžio apdirbimo įmo- tas anglų kalba, kad pasiektų 
į (Kretingos apskr.), dabar e-!nę, kurioj jau dirba keletas platesnės visuomenės sluoks- 
. santi Vokietijoje (Diepholzo darbininkų. Pirmas stombes- nius. Knyga vaizduoja didžiu- 
I stovykloje) ieško: Juozo Šen- nis užsakymas buvo 30.000 dė- lę lietuvių tautos tragediją ir 
kaus ir Agnieškos Stonkienės- įjų vienai Venesuelos firmai. 
Senkaitės iš Platelių ir As-i 
trauskų iš Plungės. Kas žino, * Klemensas Žalafis, O.FJM. 
prašoma pranešti J. Bankieto, kviečiamas profesoriumi į Bib- 
42 So. Railroad Avė., Frack- «nį Institutą, steigiamą Jeru- 
ville, Pa.

Redakcijai prisiųsta 
paminėti

I
Kun. Kazys Mažutis, Maža- 

________ ________ _____ ___ _______________________ į žmoniškumo manifestas.
iravo mūsų ^rai buvo verti gilios 1950 Šventieji Metai. Išleista
Prakalboms nuo4įrd±iog Vokieti jo je. 24 pusi. Rašoma

išreiškė vietos klebonas kunJ apie tikrąjį ir mūsų laikais su- 
Pr. Juškaitis. Gi pilnutėlė salė

‘į klausytojų Įurštais

Meninė programa Vasario
16 d. minėjime, Cam- i 

bridge, Mass. 
Dalyvavo Sv. Petro par. choras 

š. m. vasario mėn. 5 d. Liet, i 
Federacijos surengtame Vasa
rio 16 minėjime, meninėje da-' 
lyje, buvo išpildyta rimta mu-1 
zikalinė programa.

M. Grybaitė gTažiai padaina
vo M. Petrausko — “Siuntė 
mane motinėle” ir "Pamylėjau 
vakar” (St Šimkaus). M. Gry
baitės dainavimas visus labai 
maloniai nuteikė. J. Kazėnas

aplodis
mentais reiškė minėjimo - kon
certo pasisekimą.

Jonas Narkevičius.

Ieško giminių
Juzefą Savickienė

jos naikinimą 1940 - 49 m. lai
kotarpyje.. Joje yra apie 100 
paveikslų, vaizduojančių lietu
vių tautos žudymo baisumus. 
Knygą paruošė K. Pelėkis, re
dagavo J. Rumšaitis. Išleido 
“Ventos” leidykla Vokietijoje 
1949 m.

i šia knyga yra didelis susido
mėjimas. Laukiama greitai at
gabenant Amerikon.

mažinti MTA išlaidas už perve- žmona lankėsi Bostone, Mass. dabar gyvena Prancūzijoje. Š., V. Sidzikauskas, D. Jasai-į_____________
’’....................................... ~ ‘ __Į y. Petraičio “Mažasis lietu-

- angliškas žodynas” 
tartimi), apimąs apie 

(12,000 žodžių. Įrištas gražiuo- 
jse drobės viršeliuose, 418 psl. 
: kišeninio formato. Galima 
įgauti šiuo adresu: Gabija 412

miškiau ir geriau operuoti 
MTA

į Kaip žinoma, pakeltas mo
kestis už pervežimą MTA gat- 

i trauki
niais ir autobusais sukėlė labai

ros Vartų par. klebonas Wor- 
cester, Mass. lankėsi “Darbi
ninke”. Atsilankymo proga už- 
sisakė Misijoms maldaknygių vekariaig požeminiais 
ir kitokių knygų.
• Katalikiškos spaudos sąvai-'daug nepasitenkinimo.

tė Bostono diecezijoje prasidės Gub. Paul A. Dever pakvie- 
Viktoras ir Mikalina (Hkevi- vasario mėn. 19 d. ir baigsis tė žinovus, kad jam paruoštų 

či*tė) Binkauskai, gyv. 17 vasario mėn. 26 d. Knygas pla- planus kaip būtų galima su- 
Cleveland St., Hyde Park, su- tins katalikiškųjų knygynų 
rilaukė dukrelės; pakrikštyto draugija. 
Kristina - Marija.

Karolis ir Petronėlė (Grigą-wanuka, D. D„ pirmasis ir vie- traukti 
laižyte) Russell. gyv. 36 Mosi- nintelis Afrikos juodukų vys- grąžinti mažesnius 
ly St., susilaukė sūnaus; pa- kūpąs, kuris lanko Ameriką,! už parvežimą, 
krikštytas vardu Karolis. I šiuo metu yra Bostone. Praė-

Visi buvo krikštijami vasario1 jusį sekmadienį jis laikė pa-
12 d. Šv.
bažnyčioje.

Petras ir Jeva (Sinkutė) Mo
tiejūnai gyv. 113 Dorchester 
St. susilaukė sūnelio, kuris bu
vo pakrikštytas vardu Geral- 
das - Vilimas.

žalėje. Naujojo Biblinio Insti
tuto rektorius, T. Baldi, O.F.M. 
pasirinko geriausius Ordino 
profesorius, kurių tarpe figū- 

pranciškono, 
vardas.

ViceprezidentasBarkley j lietuviai pasaulyje 

lankėsi Bostone Į _______
Antradienį, vasario 7 d. vice-' • Paulius Galaunė, dailinin- ruoiB ir lietuvio 

prez. W. Alben Barkley su kas ir žinomas meno istorikas, ®emenao ^alalio

žimą. Vieną planą jau turi, j Valstijos gubernatorius Dever m. sausio 25 d. šventė vargin- tis ir
'-----------’ ‘ į amž. f___

iš balos - deficito ir bingąjį svečią ir jo žmoną svei-'sukaktį. P. Galaunė buvo redaktorių Meškauską į garbės' (su 
mokesnius kino laike specialaus banketo čiurlionies Muziejaus Kaune

tai jis įgautų Copley Plaza viešbutyje. Čia steigėjas ir jo direktorius.
darbininkų pasitikėjimą. viceprezidentą ir jo žmoną • Kun. Jonas Kardauskas J.Įtės,

—------- taip pat sveikino visuomenės E. ark. J.. Skvirecko paskirtas, laiškas, kuriame ji rašo nepa-L  ________ _________
. Petro liet, parapijos maldas šv. Ričardo bažnyčioje • Eglutės 2 Nr. tik ką išėjo atstovai ir civilinei aukštieji tarpininkauti tarp Čilėje gyėe-| grįstus apkaltinimus įvairiems' Bedford avė., Brooklyn H, N.

(Roxbury). iš spaudos*. Į pareigūnai. I nančių lietuvių kunigų ir mūsų asmenims. Y. 92 no. ___

| • Negru vysk. Juozapas Ki- Jeigu jam pavyktų MTA iš-į ir miesto mayoras Hynes gar- gose sąlygose 60 metų
• P. Karvelis patraukei 

tremties laikraščio “Lietuvis”. viškai

.teismą, kad tame laikraštyje 
( buvo paminėtas S. Simonaity- 

repatriavusios Lietuvon

(Roxbury). | pareigūnai. | nančių lietuvių kunigų ir mūsų * asmenims. X_K*in* 12.00----




