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Berlynas, Vokietija — 
Britų leidžiamas vokie
čių kalba dienraštis 
“Welt am Sonntag” rašo, 
kad Bulgarijos armijos 
vadai buvo surengę suki
limą prieš Rusijos domi- 
naciją tuoj po bulgarų 
premiero Dimitrov mir
ties Maskvoje. Sukilimas

nepavyko. Daug karinin
kų buvo areštuota.

Vienas iš tų vadų, Ivan 
Kinov, armijos štabo vir
šininkas, kuris buvo iš
šauktas Maskvon, mirus 
Dimitrovui, grįžęs papa
sakojo savo kolegoms, 
kad jo įsitikinimu Dimit- 
rov buvo lįkviduotas.

KONGRESMANAS REIKALAUJA 
ATSARGINES SOSTINES

Kon-Washington
greso jungtinio atominės 
energijos komiteto na
rys, demokratų atstovas 
Holifield, Kongrese iškė
lė reikalavimą, neatidė
liotinai imtis žygių at
sarginei sostinei įrengti. 
Kongresmanas pareiškė, 
kad viena, taikliai priešo 
ant Washingtono numes
ta, atominė bomba para- 
lyžuotų visą mūsų nervų
■■■■■■■■■■■■■■■■■■V

numeryje
• Prezidentas Trumanas a- 

pie komunizmą. • V. Kulbo
kas — 20 METŲ NUO JONO 
JABLONSKIO MIRTIES • 
Maj. Petrovas, NKVD buvęs

A. VasHiausiras — MINTYS 
, IŠ VASARIO 16 PASKAITOS
• N. GugfenS — DIRBKIME 
VIENINGAI. • Koresponden
cijos 4, 6 ir 7 pusi.

centrą. Holifield prašė 
paskirti 7-ių asmenų ko
misiją, kuri išdirbtų to
kios atsarginės sostinės 
planą ir iki sausio 31 d. 1 
1951 m. jį pristatytų pre
zidentui ir Kongresui. 
Esą Baltieji Rūmai, Ka
pitelius, Aukščiausiasis 
Teismas ir svarbiausieji 
valdymo departamentai 
yra nepertoliausiai 
nas nuo 
numesti iš oro 
tominę bombą, jau ne
kalbant apie vandenilio, 
ir viskas būtų nušluota. 
Gi vykdymas valdžios 
funkcijų krašto pavo
jaus metu yra būtinas, 
ypač laike atominio ar 
vandenilio
mo.

Valdžia turinti šiuo 
susirūpinti, nes norma
lus jos veikimas laike 
galima pavojaus iki šio
lei niekuo nėra apsaugo
tas.

Amerikos r?I

ANTRADI

i
Kardinolas Francis Spellman išvyksta iš New Yorko į Ro

mą su pirma amerikiečių maldininkų grupe iš 500 žmonių. Jis 
laikys jiems ir pamaldas šv. Petro Bazilikoje.
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PIJUS XII PRIĖMĖ 5000
MALDININKŲ

kito.
• v

vie- 
Užtektų 
vieną a-

bombardavi-

Vatikanas — Praeitos 
savaitės pabaigoje, Jo 
Šventenybė popiežius Pi
jus XII priėmė audienci- 
jon 5000 maldininkų. Tai 
buvo pirma Pijaus XII 
toki masinė audiencija 
po ligos. Jis dabar yra 
visai pasveikęs.

Jo Šventenybė Pijus 
XII, pasveikinęs ir palai
mingą maldininkus' italų, 
vokiečių, prancūzų,' ang
lų, ispanų ir portugalų

kalbomis, nulipo nuo sos
to ir, paspaudęs rankas, 
kalbėjosi su maldinin
kais.

Prieš tai, Popiežius Pi
jus XII priėmė privačioj 
audiencijoj Prelatą Teo- 
dor Breher, Yenki vys
kupą Mandžiūrijoj ir sė
dėjusį kiniečių komunis
tų kalėjimuose. Taip pat 
priėmė Marangtte, Mich. 
vyskupą, freratą Tho-vyskuDą, 
mas Noa.

UŽSALDĖ RUSŲ SATELITŲ 
FONDUS

Suglaustos žinios
★ Kard. Mindszenty sveikatos būklė kelia rimto 

susirūpinimo. Kaip praneša “Weltpresse” kardino
las serga širdies ir gerklės ligomis. Dabartiniu laiku 
randasi cehtraliniame Budapešto kalėjime, kur yra 
pavestas vieno sovietų specialisto priežiūron.
★ Belgija padidina savo armiją, kaip pranešė 

Krašto gynybos ministeris Albert Deveze atstovų 
rūmams, iki 73,792 vyrų. Praeitais metais Belgi
jos armijoje buvo 62,250 vyrų. Tokiai armijai yra 
patiekęs šiems metams žem. parlamento rūmams 
biudžetinę sąmatą.
★ Pasireiškė streikai ir sabotažas Čekoslovakijoje 

plieno ir anglių pramonės rajonuose dėl darbinin
kams atlyginimų sumažinimo. Apie tai praneša va
sario 22 d. patikimi šaltiniai iš Pragos. Pranešėjas 
pastebi, kad šios pramonės sritys žymiai susilpnėju- 
sios.
★ Pasitarimai prekybos sutarčiai tarp Argentinos 

ir Jungt. Valst. yra vedami Argentinos prezidento 
Peron ir Jung. Valst. sekr. pagelbininko Edward G. 
Miller. Apie pasitarimų rezultatus nė viena pusė nie
ko oficialiai nepranešė. Tačiau, kaip patirta, jie 
vyksta labai nuoširdžioje atmosferoje, ir todėl tiki
masi gerų rezultatų.
★ U. S. Karo vadovybe paneigia rytinėje Vokieti

joje, pramanytus gandus, kad U. S. armija iškėlė 
Bremenhavene 734 tankus. Pulkininkas W. A. Schil- 
letter, viešosios informacijos skyriaus šefas, pareiš
kė, kad nuo gruodžio mėn. pabaigos Bremenhaven 
nieko daugiau nebuvo iškelta, išskynus keleivinius 
automobilius ir sunkvežimius. Net papildymų esa
miems tankams nebuvę atvežta.
★ Pavojingas dabartiniu metu dalykas reikalavi

mas pasitarimų su sovietų Rusija atominiais reika
lais, pareiškė Senato Atominės Energijos Komiteto 
vicepirmininkas Durham, North Carolina demokra
tų atstovas. Tik laikydami savo rankose atominį 
ginklą mes laimėsime laiką, kada bus įmanoma pa
tikimas šiuo reikalu susitarimas. -
★ Ispanija per vieną firmą, Beaver Brook Farm, 

Ine., užpirko bulvių Maine yalstijoje. Kovo mėn.. iš
veš 2,500 vagonų 1,660,000 bušelių. Ispanijoje jas 
parduos žmonėms.

VVashington — Jungt. 
Valstybės užšaldė fon
dus Bulgarijos, Vengri
jos ir Rumunijos. Tos 
akcijos buvo imtasi są
ryšyje su amerikos di-ryšyje su 
plomatinių atstovų ap
kaltinimais 
ir sabotažu.

Generalinis prokuroras 
McGrath pranešė, kad 
Jungt. Valstybių vyriau
sybė sustabdo visokius 
išmokėjimus iš esančių 
bankuose sąskaitų (kon
to) ir kitokio turto trijų 
paminėtų Rusijos sateli
tų kraštų gyventojams. 
Valstybės sekreto r i u s 
Acheson 
Jung. Valstybės nutrau
kė diplomatinius santy
kius su Bulgarija, galį 
nutraukti ir su Vengrija 
bei Rumunija, nes ir tuo
du kraštai vis labiau ir

šnipinėjimu

pareiškė, kad

labiau trukdo veikti juo
se Amerikos diploma
tams ir apsaugoti Ameri
kos piliečių interesus. 
Fondai užšaldyti po to, 
kai Budapešte buvo nu
baustas Amerikos pra
moninkas Vogler.

Rastas Austrijos tunelyje 
ILS. attache lavonas

H’ieden — Austrijoje, 
netoli Salzburgo viena
me geležinkelio tunelyje 
rastas U.S. Jūrų laivyno 
Rumunijai attache, ka
pitono F. Karpe, lavonas. 
Amerikiečių karinė val
džia liudija, kad. kaip 
atrodo, F. Karpe yra nu
žudytas.

F. Karpe, 50 m. amž., 
buvo artimas draugas 
Budapešte nuteistojo A- 
merikos prekvbin i n k o 
Vo<zelero. Austrijos po
licija pareiškė, kad lavo
nas buvo rastas anksti 
rytą geležinkelio tunely
je taip sužalotas, kad 
sunku buvo atpažinti. 
Atpažintas buvęs tik iš 
dokumentų rastu kišenė
je prie jo. Diplomatinio 
paso prie jo buvę neras
ta. Austrijos 
tvirtina, kad 
vižudvstė. 
amerikiečių 
džia, tą pat

policija 
tai nėra sa- 
Apžiūrėjusi 
karinė val- 
patvirtino.

Kap. F. Karpe, išbuvęs 
apie 3-jus metus jūrų 
laivyno attache vietoje 
Bukarešte, atšaukiamas 
grįžo į VVashingtoną. Į 
Wieden atvyko vasario 
mėn. pradžioje, kur išbu
vo 15 dienų. Iš čia išvy
ko vasario 24 d. Pary
žiun, iš kur turėjo grįžti 
Anįerikon.

Nors Amerikos valdžia 
ir netvirtina jo žuvimo 
sąryšio su nubaudimu 
Vogelero, tačiau visuoti
nis yra įsitikinimas, kad 
šis sąryšis yra neabejoti
nas. Tuo pačiu traukiniu 
važiavusieji keleiviai liu
dija, kad, prieš įvažiuo
jant traukiniui į tunelį, 
F. Karpe stovėjęs prie 
traukinio lango. Kas yra 
įrodymu lyg už tai, kad 
jis pats nusižudęs.

TITO VĖL KRYPSTĄS 
Į MASKVĄ

Paryžius — Buvęs Ju
goslavijos karalius sako 
turįs tikrų žinių, kad Ju
goslavijos diktatorius, 
maršalas Tito, vėl kryps
tąs į Maskvą pas savo 
“tėvą ir mokytoją” Sta
liną.

Buv karalius sako, 
kad Tito ginčas su Stali
nu buvo tik komedija. 
Spėjama, kad tas ginčas

buvęs tikslu daugiau 
gauti žinių ir paramos iš 
Vakarų.

500.000 darbininkų be darbo

neteko

Komunistai lenda su savo propo- 
ganda. Angliakasiai priešingi komu

nistams, Norėjo sumurgdyti į upę.
Pittsburgh, Pa. — Dėl 

angliakasių streiko 500,- 
000 darbininkų
darbo, įskaitant 372,000 
streikuojančius 
kasius.

Daug įvairių dirbtuvių, 
mokyklų ir kolegijų turi 
užsidaryti dėl anglių trū
kumo. Keletas miestų ir 
valstijų įvedė anglių ra- 
cionavimą.

Anglies trūkumą jau
čia ir patys anglikasiai. 
tačiau jie yra apsispren
dę streikuoti, kol bus pa
sirašyta nauja sutartis 
arba valdžia paims ka
syklas savo kontrolėn.

Streikuojantieji šau
kiasi pagelbos. Pennsyl- 
vanijos vakarinėje srity-

anglia

je kai kurie angliakasiai 
priėmė maistą, kurį 
jiems prisiuntė komunis
tai iš New Yorko. Tačiau 
jie sunaikino komunistų 
literatūrą, prisiųstą kar
tu su maistu.

Angliakasiai išvijo iš 
Nemacolin, Pa. komunis
tus, kurie 
ne maisto, 
munistinio 
zempliorių.
nenori turėti nieko ben
dra su komunistais. Vie
nas angliakasys pasakė: 
“Kai kurie darbininkai 
norėjo juos sumesti į 
upę. bet ramesnieji su
draudė įsikarščiavusius. 
Mes, angliakasiai, neno
rime jokios komunistų 
pagelbos”.

jiems atvežė 
bet daug ko- 

laikraščio eg- 
Angliakasiai

RAUDONIEJI VALSTYBES 
DEPARTAMENTE

JAV NEATSTOVAUJAMA
VATIKANE

Washington, D. C. —
Daug amerikiečių, kurie 
lankėsi Europoje ir Ro
moje, grįžę apgailestau
ja, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės nebeturi 
savo atstovo Vatikane. 
Jie sako, kad šiuo metu į 
Romą daug suplaukia 
maldininkų, kuriems jų 
krašto atstovai prie šv. 
Tėvo daug pagelbsti, o 
amerikiečiai neturi į ką 
kreiptis.

Kaip žinoma* asmeni
nis prezidento Trumano

atstovas Vatikane May- 
ron C. Taylor š. m. sau
sio mėn. 18 d. iš savo pa
reigų pasitraukė 
dėl sveikatos. 
Vatikano 
tas ir jo 
Franklin 
atstovybę 
Trumanas 
atstovams
naujo pasiuntinio skyri
mas esą svarstomas Val
stybės Departamente, ta
čiau tuo»klausimu iki šiol 
vis dar tylima.

neva 
Po to iš 

buvo atšauk- 
pagelbininkas 

Gowan, kuris 
uždarė. Prez. 
tada spaudos 
pareiškė, kad

H-Bomba gali sunaikinti 
pasaulį

New York — Įžymiau
sieji mokslininkai sako, 
kad vandenilio bomba, 
jeigu ji veiktų, gali už
mušti viso pasaulio žmo
nes. Tačiau, jie sako, 
praeis dar trys metai, 
kol bus sužinota,
viso galima tokią bombą 
pagaminti.

Washington, D. C. —
Jung. Valstybių senato
rius Joseph R. McCar- 
thy, respublikonas, iškė
lė viešumon, kad Valsty
bės Departamente yra 
arba yra buvę apie 57 
komunistai. Jis pareika
lavo, kad Senatas pra
vestų tyrinėjimą.

“Komunistai pradėjo 
brautis į Valstybės De
partamentą ir kitas svar
bias valdžios įstaigas 
nuo 1934 m.”, sako sena
torius.

Kiti senatoriai įrodinė
ja, kad jau 1923 ir 1924 
m., kada Rusija prašė 
Jung. Valstybių pripaži
nimo, esant valstybės se
kretoriui Charles E. Hu- 
ghes, buvo susektas Ru
sijos tarptautinis šnipi
nėjimo sąmokslas ir bu
vo įrašytas Jung. Vals
tybių Senato rekorduose. 
Senato užsienio santy
kių komiteto posėdžiuo
se sausio 21, 22 ir 23 dd., 
1924 m. buvo dokumen
tais įrodyta, kaip rusų 
šnipai braujasi į Jung.

Valstybių valdžios įstai
gas, ginkluotų pajėgu ir 
pramonės organizacijas. 
Dėl to Rusija ilgai nebu
vo pripažinta. Tik Roose- 
veltui atėjus į Baltuo
sius Rūmus, ji pripažin
ta.

Hiss teisimo metu FBI 
pranešimas, kuris apima 
Rusijos šnipų 
Jung. Valstybėse 
karą, karo metu 
lapkričio mėn. 1945” aiš
kiai rodo, kad Rusijos 
konsulai, ambasada VVa- 
shingtone ir įvairio rū
šies prekybos komisijos 
nuolat užsiėmė šnipinėji
mu.

Senato užsienio reikalų 
komisija jau pradėjo ty
rinėjimą.

veiklą 
“prieš 
ir iki

Nusižudė John L Lew:s 
brolis

Springfield, III. — 
sario 24 d.
m. amžiaus,
vado brolis, nusišovė sa
vo namuose, 
silpnos sveikatos.

Va-
T. Lewis, 69 

angliakasių

Jis buvęs

Vengrijos komunistų teisme

ar iš

Pripažintas kaltu
Washington, D. C. —

Vasario 23 d. buvęs Mil- 
waukee darbininkų va
das, Harold Christoffel, 
teismo pripažintas kaltu, 
kad jis melavęs Kongre
so komitetui, jog nieka
da nėra buvęs komunis
tu. Prisiekusieji teisėjai, 
išklausę liudininkų, rado 
jį kaltu. Jis gali būti nu
baustas nuo dviejų iki 10 
meti} kalėjimo. Kaltina
mojo advokatas įteikė 
prašymą bylą atnaujinti.

Nuo vidurio j kairę: amerikietis Robert Vogder, vragnut 
Zoltan Rodo ir anglas Edgar Sander vengru “liaudies teismo“ 
nuteisti kaip “šnipai".
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Trumanas apie komunizmu
Washingtono laikus palygino su dabartiniais

Washington — Vasario 
22 d., atidarydamas G. 
VVashingtono paminklą, 
prezidentas Trumanas 
pasakė kalbą, kurioje jis 
pažymėjo, kad G. Wa- 
shingtonas, kaip ir mes, 
gyveno tokiam laikotar
pyje, kad kilo naujos jė
gos ir naujos idėjos. Jis 
vadovavo tautai kovoje 
prieš tiraniją. Jo kovos 
tikslas tuomet buvo įgy
vendinti demokratiją ir 
ją apginti nuo priešo.

Šiandien Amerikos už
daviniai visiškai tokie 
patys — ugdyti demo
kratiją ir ją ginti nuo 
priešu, kurie kėsinasi ją 
sunaikinti. Tik mūsų už
daviniai šiandien yra 
daug didesni savo apim
timi negu VVashingtono 
laikais. Mums tenka rū
pintis ne tik šio krašto 
laisvei grėsiančių pavo
jumi ir krašto gerove, 
bet ir kitų tautų.

Komunizmas didžiausias 
agresorius

Žmonės ieško geriau
sios socialinės santvar
kos. Jie trokšta, kad bū
tų užtikrinta laisvė ir ge
rovė, būtų apsaugoti nuo 
skurdo, ligų ir bado. 
Trokšta gyventi nepri
klausomą gyvenimą. Ta
čiau šie jų siekimai yra 
mirtinų atakų ugnyje. 
Čia Prezidentas pamini, 
kad šiandien didžiausias 
žmogaus laisvės priešas 
— komunizraas, kuris 
siekia pavergti žmones

apgaulingos laisvės pa
žadais.

Komunizmas — imperia
lizmo įrankis

“Komunizmas pavojin
gas yra tuo, kad jis yra 
įrankis ginkluoto impe
rializmo, kurį siekia iš
plėsti savo įtaką jėga.

Ši jo grėsmė verčia 
visas laisvąsias tautas, 
jei jos nori pasilikti lais
vos, būti pasiruošus. Jis 
lyg ir pastato laisvuosius 
pasaulio žmones prieš al
ternatyvą: gyventi lais
viems ar patekti tokion 
sistemon, kuri valdo jė
ga. Išsigelbėjimo iš to
kios padėties Prezidentas 
pataria ieškoti vienybėje 
ir suderinime dvasinių 
bei fizinių pajėgų.

Sujungta gynyba 
atgrasina

Prezidentas paminėjo, 
kad daugelis laisvojo pa
saulio tautų jau yra susi
jungusios į platesnes są
jungas tam tikrose zono
se savo apsigynimui su
stiprinti. Jis sakė, kad 
čia turįs galvoje Atlanto 
Paktą ir tarpusavinio ap
sigynimo pagalbos prog
ramą. Mes turime ir to
liau bendradarbiauti su 
laisvomis tautomis savo 
apsigynimui sustiprinti, 
nes mūsų apsigynimas y- 
ra jųjų, ir jų apsigyni
mas— mūsų, laisvų tau
tų sujungta gynyba yra 
atgrasinanti jėga prie
šams ir laikui bėgant 
taps vis galingesnė.

DARBININKAS

Anglijos Darbo Partija Laimėjo
Darbiečiai gavo 315 viety, Kon

servatoriai - 294, Liberalai - 8. Ko
munistai turėjo dvi, o šiuose rinki
muose ir tas prakišo.

Londonas — Ketvirta
dienį, vasario 23 d., įvy
ko Anglijos parlamento 
rinkimai. Didži a u si o s 
lenktynės įvyko tarp 
darbiečių ir konservato
rių. Tačiau darbiečiai 
negavo tokios daugumos, 
kad galėtų kontroliuoti 
parlamentą vieni be ma
žumų. Darbo partijai bus 
labai sunku sudaryti ko
alicinę ir pastovią vy
riausybę.

Darbiečiai prarado 55 
vietas. Kairieji darbie
čiai kaltina dešiniuosius 
vadus, ypač premiero pa- 
gelbininką Morrison ir 
užsienio sekretorių Be- 
viną. Todėl jau dabar 
kalbama, kad gali įvykti 
rimta krizė valdžioje, ir 
ji būtų priversta paleisti 
parlamentą ir skelbti 
naujus rinkimus. Tačiau 
gali tai taip greit neį
vykti. nes nė viena par
tija nenorės tuojau rei
kalauti naujų rinkimų.

Darbiečiai, norėdami 
sudaryti koalicinę val
džią, turi susitarti su 
konservatoriais arba li
beralais. Tačiau premje
ras Attlee žino, kad libe
ralai sutiks remti dar- 
biečius tik tada, kada 
pastarieji išsižadės gele
žies ir plieno nacionali
zavimo planų.

Komunistai visai su
smuko. Jie neišrinko nė 
vieno atstovo. Kairiųjų 
socialistų skaičius taip 
pat sumažėjo. Taigi ir 
Churchill negalės taip 
greit gauti pritarimą 
pradėti derybas su Stali
nu. kaip jis yra piršęs 
rinkimų kampanijoj'.

sėdėjęs vi
są laiką Londone ir vadovavęs 
rinkimų akcijai. Jis yra kon
servatorių partijos pirminin
kas. ,

^luo daągiav vaikų pirštų 
nuospaudų yra namie, juo 
mažiau jų būna policijos by
lose. J. Quinin.

pasaulyje
★ Justinas Povilaitis 

mii 5 Anglijoje, Bradfor- 
dc. Lietuvoje dirbo, kai
po mokytojas, Sudargo 
pardž. mokykloje. Trem
tyje įvairiuose lektorių 
kursuose Flen s b u r g e 
pi ie Danijos sienos.
★ Dailininkas Kulvietis, 

pagarsėjęs Vokietijoje 
lietuviškų kryžių meniš
ku išdrožinėjimu, persi
kėlė i Kolumbiją ir apsi
gyveno Sagotoje.
★ Stefanija Mironaitė 

neseniai baigė Liuveno 
universitete socialinius 
ir politinius mokslus. 
IRO vadovybė ją pasky
rė socialinių reikalų 
tvarkytoja.
★ Nemažai mūsų tau

tiečių guli Didž. Brit. 
džiovininkų ligoninėse ir 
sanatorijose. Nusiskun
džia, kad kai kurie yra 
visiškai užmiršti.
ir Jonas Bakučionis, ku

ris 1949 m. atvyko Aus
tralijon, sausio 12 d. ten 
mirė.
★ Dėl Lietuvos genoci

do Kolumbijos lietuviai 
ispaniškai pasirašė me
morandumą, kurį Vasa
rio 16 proga įteikė Ko
lumbijos respublikos pre
zidentui, prašydami per
duoti Kolumbijos UNO 
atstovui. ]
ir Lietuvių vaikai nebe- i 

moka lietuviškai. “Gim
toji Šalis”, Belgijoj lie
tuvių leidžiamas laikraš
tėlis, praneša tokį liūdną 
faktą, kad lietuvių vai
kai, lanką flamų ar va
lonų mokyklas, yra gerai 
išmokę flamiškaĮ, arba 
prancūziškai, bet nemo
ka lietuviškai rašyti, o 
skaito sunkiai. Esą ge
riau, kur vaikai turi pro
gos, per savaitę du kar
tu mokytis lietuviškų 
dalykų.

čeką tomistai bi jo
Praga — Čekijos ko

munistinė valdžia ir par
tija visame krašte degi
na knygas, naikina pašto 
ženklus, mokyklų vado
vėlius, paveikslus, statu
las ir visa kita, kas tik
tai primena Masaryką ir 
Benešą. Raudonieji nori 
nepalikti nė ženklo, kuris 
liudytų, kaip čekų tauta' kyje. Rastaturovas 
gynė savo laisvę ir nepri
klausomybę. Tuo tarpu 
aikštės, namai, gatvės ir 
dirbtuvės iškarstomos 
didžiausiais Stalino, ko
munistinio prezidento Kl. 
Gottvvaldo ir premiero 
Zapotocky paveikslais.

Valdžios įsakymu Ma- 
saryko ir Benešo pa
veikslai nukabinti nuo 
mokyklų sienų ir sunai
kinti. Naikinama ir visa 
tai, kas primena Čeko
slovakijos gerus ryšius 
su Jung. Valstybėmis,' 
Anglija ir kitais Vakarų 
Europos kraštais. Išleis
ta nauji mokykloms va
dovėliai, kuriuose aiški
nama, kad Masarykas ir 
Benešąs draugavo ir ėjo 
iš vien su kapitalistais. 
“Masarykas buvo net su
daręs Čekų Legioną nu
kreiptą prieš Sovietų Są
jungą pirmojo karo me
tu. Jis prigaudinėjęs 
žmones tvirtin damas, 
kad kovoja dėl laisvės, o 
iš tikrųjų kovojo prieš 
Rusijos darbininkus”, — 
rašoma tuose vadovė
liuose. kurie yra skirti 
čekų jaunimui nuodyti. .
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Dirbkime Vieningai!
*

sius ir tiksliausias. BALFas, 
kaip pripažinta valdžios orga
nizacija, naudojasi siuntimo 
privilegijomis. Už pasiųstas 
siuntas grąžinami važtos pini
gai per Economic Cooperation 
Administration, o pervežimas 
Europos kraštuose apmokamas 
iš okupacinių išlaidų sąmatos. 
BALFas už surinktas aukas 
pirkdamas iš karto urmu dide
lius kiekius maisto, gauna jį 
pusiau pigiau kaip pavieniai 
asmenys.

Be to centralizuotas šelpi
mas ir gėrybių padalinimas y- 
ra tiksliausias, nes vykdomas 
pačių tremtinių rinktų komisi-

Antrojo Pasaulinio Karo pa
baigoje lietuviai tremtiniai, at
sidūrę varge Vakarų Europoje 
ir Tolimuosiuose Rytuose, pra
dėjo šauktis kavo brolių ame
rikiečių pagelbos. Amerikos lie
tuvių visuomenė vieningai pa
tarė bendromis jėgomis gelbėti 
brolius ir seses.

Per šeštus metus BALFas 
sėkmingai vykdė plataus mas
to šalpos darbą, nenuilstamai 
amerikiečių visuomenės remia
mas. Per tą laiką, kiekvienoje 
lietuvių apgyventoje kolonijo
je. susitvėrė BALFo skyriai, 
kurie uoliai talkininkavo savo 
piniginėmis ir daiktinėmis au
komis. Mūsų tremtiniai }>er tą N, kurios vietoje geriau žino 
laikotarpį yra gavę įvairios kam ir kokia pašalpa yra rei- 
paramos pavydale maisto, dra- kalinga. Praktika parodė, kad 
bužių, avalynės, vaistų, mokslo siunčiant iš kelių vietų siunti- 
priemonių ir pan. Toji parama nius pavieniams asmenims, 
buvo dunda ma našlaičiams, dažniausiai pasitaiko, kad vie- 
vaikams, ligoniams invalidams, • nŲ gauna trigubai ir daugiau, 

Clemcnt Attlee, darbiečių’ vadas, rinkimų metu seneliams, našlėms su mažais o kiti nieko. Nelygus dovanų 
pats dalino savo atvaizdus. . vaikais, moksleivijai ir šiaip

vargan patekusiems 
niams.
mis pavyko aprūpinti apie 
23,000 lietuvių darbo ir buto 

išžudė šimtus tūkstančių garantijomis, kurių 17,000 jau 
lietuvių, ir neveikiant atvyko į J. A. Valstybes, 
mirties bausmės įstaty- šiandien, daug kas pasikeitė 
mui. Pagaliau, vergai vi- Europoje. Sveikesnis ir darbin- 
suomet yra už įstatymo 
ribų.

Pavergtoje tietuvoje
tremti-

Bendromis pastango-

— Vilniaus miesto švie
timo įstaigoms vadovau
ja: Terepolskis, Fedoren- 
ko, Matulenko, Korne- 
vas, Kurilenko, Pučkova.
— Nenori pirkti bolše

vikinio turinio 
Kaip “Tiesa” 
kauniečiai labai 
pirkti bolševikinio 
nio knygų. Šiuo atžvilgiu 
laikomi toli atsilikusiais.
— Prof. V. Mykolaitis - 

Putinas, kuris yra pasili
kęs Lietuvoje, išleido 
brošiūrą “Lietuviškieji 
motyvai Ad. Mickevi
čiaus Kūryboje”. Nepri- 
klaušomos^.Lietuvos lai
kais išleisdavo puikius paveikslas, vaizduojąs 
literatūros veikalus. Lietuvos moksleivius, ap-
— Paskelbtas mirties vilktus nauja uniforma, 

bausmės grąžinimas. Ta- Jei ne parašas, kad tai 
čiau tas paskelbimas Lie- Lietuvos moksleiviai, ma- 
tuvoje padėties nė kiek nytum, kad koki enkave- 
nepakeičia,' nes Lietuvo- distai, taip rusiškai ta 
je komunistinė valdžia niforma nudirbta.

knygų, 
skelbia, 

nenori 
turi-

padalinimas iššaukia pagrįstus 
nepasitenkinimus tų, kurie nie
ko tokiu atveju negavo.

Turint galvoje visas aplinky
bes, kviečiame visus BALFo 
skyrius ir kitas organizacijas į 
vieningą ir organizuotą darbą. 
Žinoma, čia neturime omeny 
tų asmenų, kurie nori šelpti 
tik savo giminę ar pažįstamus 
ir jiems asmeniškai pagelbėti. 
Už pasiųstus pakietėlius savie
siems iš savo išteklių tik gali
ma padėkoti. Tačiau siuntimas 
siuntų už visuomenės lėšas tu
ri būti vykdomas per vieną

gesnis elementas išemigravo 
bei laukia eilės išvykti. Stovy
klose lieka daugiausia šelptini 
ligoniai, seneliai, akli, invali
dai, našlės su mažais vaikais. 
Emigracijai užsibaigus, tokių 
liks mažiausiai 4,000 asmenų. 
Mes jų negalime apleisti ir mū- centrą, bet ne per keletą. Siun- 
sų pareiga suburtomis jėgomis čiant organizuotai šalpą, trem- 
juos šelpti. Prie šalpos darbo tiniai gauna dvigubai daugiau 
kviečiami ne tik seni bei čia gi- už tuos pinigus gerybių, siun- 

bet ir čiant
priversti dirbti naujakuriai,'kad jie, nors kuk- tuos tremtinius, kurie irgi ga

liomis savo aukomis, prisidėtų Įėjo paramos gauti, jei už tuos

— Verčia dirbti Stalino 
statulas. “Tėvynės Bal
sas”, kuris leidžiamas 
nesėkmingos repatriaci
jos propagandos tikslu, 
džiaugiasi, kad Lietuvos 
“dievdirbiai”, kurie iš
drožinėdavo gražius kry
žius ir religines statulas, mę Amerikos lietuviai, 
dabar 
Stalino statulas.
★ “Tiesoj*’ išspausdintas * pagelbėtų B ALF ui vykdyti pinigas būtų pirkta urmu.

__Tat ahialrim*' virtu ariIrM

atskirai skriaudžiame

u-

radijo stotis — 
veikia Lietuvo- 
pačią transliuo- 

iš Maskvos

ir 
to

• Tik viena 
Vilnius dabar 
je. ir per tą 
jama programa
rusiškai. Protarpiais duoda
mi lietuviški pusvalandžiai, 
kuriuose teginama komunis
tinė santvarka.
• Rastatorovas ir Lapajevas 

lietuviško auklėjimo prieša-
yra Lie

tuvos komunistinio jaunimo 
sąjungos centro komiteto se
kretorius. kuriam pavestas 
Lietuvos jaunimo auklėjimas. 
Lapajevas yra Švietimo mi
nistro j išvaduoto jas.
• (mv Vilniaus komunistų 

partijos generalinis 
rius Dabartinė 
nė komedija į 
Tarybą vedama 
būt nėra kam 
rusai lietuvių kalbos nemoka.
• Melinkovas, Klaipėdos ‘Tri

nyčių’ fabriko direktorius.

sekreto- 
priešrinkimi- 

Aukščiausiąją 
rusiškai. Tur 
lietuviškai, o

verčia darbininkus dirbti 
poilsio dienomis, nes dėl 
darbininkai nusiskundžia.
• šriūbų su mėsa galima

gauti pavalgyti Klaipėdos val
gyklose. Taip bent esą para
šyta tų valgyklų sąrašuose. 
Laikraštis “Draugas”, kuris 
tuos žodžius cituoja iš “Tie
sos”,-sako, kad maskoliai, ku
rie užėmę valgyklas, nesuge
ba žodį sriuba lietuviškai pa
rašyti.
• Žiniomis iš Lietuvos Vil

niuje mirė Mečys Chadaravi- 
čius. gabus lietuvis dramos 
aktorius.
• Vatikano radijas paskelbė, 

kad Popiežiaus metraštyje su
minėti Lietuvos vyskupai, ku
riuos bolševikai laiko kalėji
me. būtent: Kaišedorių vys
kupas T. Matulionis. Telšių 
vyskupas P. Ramanauskas ir 
Vilniaus arkivyskupas Meč^ 
Reinys.

ĮvairetiybSs
zt Rusijoje, vokiečių belais

vių stovyklose, tuoj po antro
jo pasaulinio karo darbavosi 
kai kur ir karo kapelionai. 
Tačiau jie turėdavo rusų - 
bolševikų komisarams iš 
anksto pranešti pamaldų lai
ką ir duoti pilną turinio atpa
sakojimą. Vienas kunigas 
pranešė, kad jis pamaldų me
tu skaitysiąs šv. Povilo (Pau
lus vokiškai) laišką romie
čiams. “Ką gali bendro turėti 
Paulius su romėnų fašistais",
sušuko komisaras it* tuojaus tinai skolinti kitiems, kad ga- 
Ebraukė' šventraščio skafty- tetų išsilaikyti'’. ’

mą iš pamaldų programos.
Kiek vėliau belaisvėje taip 

pat esąs maršalas Paulus tu
rėjo bolševikams ilgai aiškin
tis ir teisintis dėl tariamų jo 
santykių su romiečiais, ku
riems jis. pagal kapeliono 
pranešimą, net laiškus rašęs, 
ė Leninas, kuris ne visada 

buvo kvailas, kartą pasakė: 
“Vokiečiai turi apsiginkluoti 
dėl savo pačių egzistencijos; 
Britai turi išsiplėsti dėl savo 
išsilaikymo; Amerika turi bū-

labdaros tikslus, šiais sumeti- Tat aiųskhne visas atikas pi
lnais BALFo Direktorių Tary- nigais ir gerybėmis organizuo- 
ba ir kviečia visos tremtinius tai per BALFą!
įsijungti į Amerikos lietuvių 
suorganizuotą šalpos fondą, 
BALFą, kad vieningai dirbda
mi galėtume sėkmingai vykdy
ti likusių Europoje tremtinių 
šelpimą.

BALFo Direktorių Taryba 
kviečia siųsti aukas tremti
niams šelpti centralizuotu bū
du per BALFą, nes toks siun
timas yra pigiausias, patogiau-

Nora Gugienė,
BALF Nacionalinė Sekretorė.

# Rusai bolševikinėje siste
moje kai. kurie esą jau sulau
kę l|0 metų. Reikia tą su
prasti taip, kad tiems varg
šams prailgo gyvenimas, kaip 
150 metų, nes bolševizmas 
dar neturi tiek amžiaus ir 
greičiausia tiek 'nesulauks.

T

Įsigykite 
Paminklinę 

T. Kazimiero Kapucino 
Didelėmis Raidėmis

Kapucinas . MALDAKNYGĘ -
ATLAIDŲ ŠALTINIS
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 Žalalis, 
O.F.M. Maldaknygės kaina $3.75.

Šioje maldaknygėje keliamųjų katalikiškųjų švenčių 
kalendorius siekia iki 1993 m. Tai reta maldaknygė turi to
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.

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

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

Vardas

Adresas
■

t
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V. Kulbokas

LIETUVIŲ KALBOS DIDYSIS KŪRĖJAS
DVIDEŠIMT METŲ NUO J. JABLONSKIO MIRTIES
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foreign yearly
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Amerikoje metama $6.w
Vien* kart savaitėje metama |3.0>
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Shenadorio iškilmės

Šių metų vasario 23 d. 
suėjo 20 metų nuo di
džiojo kalbininko Jono 
Jablonskio mirties. Tai 
ne toks ilgas laikas; bet 
pergyventos paskutinio 
dešimtmečio mūsų vals
tybės, tautos ir asmeni
nės nelaimės, aptemdy- 
damos kitų didžiųjų vy
rų atminimą, lygiai ap-z 
nešė ir šio epochinio 
žmogaus paveiksią. Mes 
lyg apakom ir apkurtom; 
mūsų dvasia suskurdo.

Bet ypač dabar, kai 
Tautos kamieną kapoja 
Tautų žudytojas, kai mū
sų Tautos skeveldros iš
mėtytos po visą pasaulį, 
kai mokykloj židinio tik 
kibirkštėlės, kur ne kur 
žybčioja, o dažnas inteli
gentas pamiršta jas sa
vo vaikams rodyti, kai 
mūsų kalbą radome be
mirštančią jaunojoj A- 
merikos lietuvių kartoje, 
— ypač dera sustoti ir 
pamąstyti prie Jono Jab
lonskio, nenuilstamo vi
suomenininko, jautraus 
pedagogo ir mūsų ben
drinės, rašomosios kal
bos kūrėjo.

Jonas Jablonskis 
gimė 1860. XII. 30. Kubi
lių k., netoli Naumiesčio, 
ūkininko šeimoje. Vėliau 
Jablonskiai 
Meištu k., 
Griškabūdžio
Rygiškių k. (iš čia ir jo 
slapyvardis).
mokslą ėjo Naumiestvj, 
gimnaziją — Marijamno- 
lėie. universitetą — Mas
kvoje., Studijuodamas se
novės kalbas, susidūrė 
su narsiais profesoriais

Minint Lietuvos Nepriklausomybės sukaktį, 
patriotizmo banga palietė visas Amerikos lietuvių 
kolonijas. Tų minėjimų atbalsiai dar tebeaidi spau
doje — lietuviškoj ir angliškoj. Malonu ir, žinoma, 
natūralu stebėti, jautrų lietuviškos širdies išsiliejimą 
dėl Lietuvos kančių, bet nemažiau džiugu įsigyti 
angliškosios visuomenės užuojautą. Tai ir malonu ir 
naudinga, nes angliškai pareikštos nuomonės, ypač 
politiniu atžvilgiu, toliau ir aukščiau siekia. Taigi 
iškilmių rengėjai, kurie moka sėkmingai paklabinti į 
anglų spaudos duris, labai daug lietuvių tautai nusi
pelno. Prie tokių karštų ir gabių Lietuvos mylėtojų 
reikia priskaityti uolų Pennsylvanijos kunigą, She- 
nandorio šv. Jurgio parapijos kleboną, kun. J. A. Ka
ralių, kurs drauge su vertingais kunigais - vikarais 
J. Veverausku ir J. Lukšiu (abudu ragavusiu Maria
napolio Kolegijos dvasios) surengė ne tik iškilmingą 
Nepriklausomybės minėjimą su ugninga rezoliucija, 
bet ir sugebėjo paveikti vietos laikraštį “Shenandoah 
Evening Herald”, kad įdėtų tikrai patriotingą edito- 
rijalą, gyvai atvaizduojantį persekiojamos Lietuvos 
padėtį.

Editorijalo antraštė “A Holiday of Hope” (Vil
ties Šventė). Turinys, trumpai jį suglaudus, maž 
daug toks: “Pereitą gruodžio mėnesį Stalino 70 me
tų sukakties proga, valstybinės spaustuvės užplukdė 
Sovietiją specialiais leidiniais, pagyrimais, sveikini
mais, biografijomis ir įvairiausiais spausdiniais sa
vo diktatoriui pagerbti. Štai vienas pavyzdys: “Juo
zas Stalinas yra vadas, mokytojas ir visų kenčian
čiųjų ir prispaustųjų draugas”.

Galima pigiai įsivaizduoti , kokie šiurpulingi 
jausmai draskė lietuvio širdį, tokią propagandą be
skaitant. Taip pat lengva suprasti lietuvių jausmus 
šiandien, kuomet jie mini 32-rą Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktį. '

Tai įvyko vasario 16 d., kuomet po 160 metų 
rusų priespaudos, lietuviai galutinai pasiskelbė ne- , — Fortunatovu ir Kor- 
priklausoma tauta, 22 metams nutraukę vergijos 
pančius. Visos pasaulio valstybės drauge su J. A. 
Valstybėmis pripažino Lietuvos Respubliką. Tai bu
vo padariusi ir Sovietų Rusija, bet ji savo žodį neil
gai tesėjo. Gi Amerika ligi šios dienos Lietuvos ne
priklausomybę tepripažįsta.

Juodi debesys susirinko birželio 15 d. Rusija, 
sulaužius sutartį, okupavo Lietuvą, Latviją ir Esti
ją. Komunistinis smauglys suspaudė tuos kraštus ir 

pradėjo čiulpti ir tebečiulpti ekonominį jų gerbūvį.
Naktiniai policijos atsilankymai, ištrėmimai, areš
tai, šinipinėjimai nebestebina Lietuvos gyventojų. 
Tai jų paprasta dienotvarkė. Religijos laisvės nebėr. 
Tautybė naikinama. Mokyklos — sukalstuotų faktų 
dėstymas.

Apie teroro žiaurumą netenka kalbėti — jis vi-

persikėlė i 
o galop į 

parapiją,

Pradžios

ra* dar labiau paskatino 
į lietuviškąjį darbą. 1885 
m. baigęs universitetą, 
kaip katalikas, 4 metus 
negavo mokytojo vie.tos. 
Galop buvo paskirtas 
Mintaujon.Cia jo namuo
se rinkdavosi lietuvių in
teligentai, svarstė spau
dos, mokslo ir politikos 
klausimus. Mokytojas jis 
buvo kietas, bet teisin
gas. Lietuvių mokiniai 
rinkdavosi jo namuose ir 
suvaidino pas ii net “A- 
merika Pirtvie”. Rusu 
valdžia, pajutusi jo lietu
viškąją įtaką, ji perkėlė 
į Taliną. Tuo metu Rusu 
Mokslo Akademija pa
vedė jam redaguoti A. 
Juškos žodyną. 1900 m., 
padedamas P. Avižonio, 
A. Smetonos ir žemaitės, 
parašė “Lietuviškos kal
bos gramatika”, išleistą 
1901 m. — Tilžėje. Vė
liau ji pavadinta “Lietu
vių kalbos gramatika”.

1901 m. Lietuvoje siau
tėjo žandarų viršininkas 
Vonsiackis, gaudydamas 
lietuviu veikėjus. Ir J. 
Jablonskį atleido iš 'dė
tos. o 1902 m. ištrem? i 
Pskovą. Po metu leido 
apsigyventi Šiauliuose. J. 
Jablonskis čia 
telkė apie save 
isteigė slantus 
kalbos kursus.

Atgavus spaudą, 1904 
m. Petras Vileišis pa
kvietė ir J. Jablonskį į 
leidžiamąsias “Vilniaus 
Žinias” redaktorių. Vė
liau Jonas Jablonskis 
dirbo “Liet. Ūkininke”. 
Po 1905 m. revol., pa
dvelkus švelnesniems vė
jams, Jonas Jablonskis 
dėstė lietuvių kalbą

tuoi su
lietu vius. 

lietumi”

šu. kurie atkreipė jo akis 
į lietuvių kalbą. Daly
vaudamas susipratusių k. net dviejose Vilniaus 
lietuvių studentu draugi- mokyklose. 1906 m. nusi- 
joje ir pasirodžiusi ‘Auš- kėlė į Panevėžio mokyto-

siems žinomas. Kulkos skina visus, kurie nepatinka 
okupantų valdžiai. Tačiau valdžia, pagrista žudv- 
mais, plėšimais skurdu ir badu nebegali ilgai tver
ti. Pasaulio istorija tai įrodo.

Šiandien Lietuvoje vasario 16-tos dienos minė
jimas sudaro vien liūdno įspūdžio. Tačiau jie žino, 
kad jiems užjaučia Amerika ir visi kiti laisvės kraš
tai. Tokioj nelaisvėj gyventi tai nežmoniškas kan
trybės išbandymas, bet jie didvyriškai laukia laisvės 
dienų ir susilauks”. K.

jų seminariją. Uoliai ra
šė į laikraščius, dalyvavo 
Lietuvių Mokslo Draugi
jos suvažiavime Vilniuje.

Vėliau kilnojamas į 
Brestą, Gardiną, Veližą. 
1911 m., parašė “Lietu
vių kalbos sintaksę”.

Per Pirmąjį Pasaulinį 
karą atsidūrė Voroneže 
ir dirbo lietuvių gimnazi- 
jej. Voroneže parašė 
“Vąrgo Mokyklą”, “Mū
sų žodynėlį”, “Mūsų ra
šybą”. 1918 m. gr’žo i 
Vilnių, o 1919 iš okupuo
to Vilniaus persikėlė į 
Kauną ir vedė lietuvių 
kalbos mokytojų kursus.

1922. II. 
versitetą, 
išrinko jį 
soriumi. 
šiaip taip 
paskaitas, 
rašė* 
vėli”, ir “Linksnius ir 
prielinksnius”. Daug rašė 
į laikraščius lietuvių kal
bos reikalais. Dalyvavo 
Terminologijos Komisi
joj. o vėliau rašybos ko
misijoj. Ir visai susilpęs, 
^et karo ligoninėj būda
mas, dirbo, net studen
tus egzaminavo. Vasarą 
ilsėdavosi Pala n g o j e. 
1930 m. vasario m. susir
go grinu ir 23 vasario 
mirė. I kapus pal”d*’o 
tokios minios, ko’’i” 
Kaunas nebuvo matęs. 
Palaidotas Kauno karno
se, kur ilsisi Jauniaus ir 
Biluos kaulai.

J. Ja^’o^skis ”isuo™e- 
i nės ir kalbos '•ei’-nip5'' 

rašJ nėr ilgus 47 metus. 
Pradėjo 
roję” ir 
mirties.

Nors 
buvo kalbininkas 
nmosi 
bet jam rūpėio 
tautos gyvenimo srit”« 
Daug rašė apie visuome
nės varais iv

rūn*jo T-ie*ovos — 
la, mokvtoiai. 
Daug jis raėė 
tais reikalais. Jis nva8-’ 
ne tik lietmri” k. ^ra"?- 
tika ir skaitymui* Mol
davė ir kitu dalvku ter-

16. įkūrus uni- 
Hum. m. fak.

garbės profe- 
Kol sveikata 
leido, skaitė 
Tuo metu pa- 

Lietuvių k. vado- 
ir “

dar 1883 “Auš- 
nenustojo U'ri

jis pirmiausia 
ir rū

kai bos da’v’’ais. 
ir kitos

Apie retus žmones ir reta dorybę
* Emil Fiedler,

K. Šimonis KARALAITE

inus. Kai rusų laikais, 
į Panevėžio mokytojų se
miu ari ia buvo leista st''-

; ,'et'””iams. s” ’*o’ ir 
*'aršV” is je eT^ 
strains*'iu jis lie
tukus stoti ’ šia mokv’--
9 ietį’ ’es r~o’

b----- *irdies dalukas’

’ifain TT:- 
’'a1bnp,
ir savitac!

Bet svar^iau^k

s etimycių. Jis pats 
stengėsi iš pirmųjų šal
tiniu — liaudies mo’-vti^ 
lietusiu Va” os.
’ar'a'’ jis "on" 
’a’bos vartose a, sa 
*erTŪnvs sutvirtina pa-
• • • • V • T * • •r't"~ ,O£, •
l a *ais ir gėrės i’’ r- 
švtoju kal’ a), tuo ’ 
’-ariu ir »'urod”*’n'“ n~ 
kVin kuriuo turi eiti,

D’iHicistas. Tai jis na- 
* r'’ia atvejų atvejais.

Tis visada kal^a tie- 
i i at irai, iš širdies ir 
ie’o kita netrokšta, 

’-ain ti’’ patarnauti sav'' 
šiitai. To rašfai ir šian- 

■”isur'T"‘e''e dr'- 
'■ t” ir kepu, jei ti1’ iie 
’ ūtų gaunami. Pasiraši
nėjo, ypač spardos drau
dimo metu. J. Obe’aičiu, 
P. Kriaušaičių, Fim’e’i”.

-V' r”škus i'i

stilius.
jo darbo sritis tai ka’hos 
rroka’ai. Jis ^eisi- orpi 
dinamas mūsų rašomo
sios kalbos kūr"V'.
40 su viršum metu jis. 
puoselėjo rašomąja mūsų 
’'alua. visa lni’’a nridėjes 
aus’ prie jos ša’tmin - - 
^g’osios žmonių 
ją sistemiro, 
“>”o svetimųjų 
šiif’š’iu. raš* i^s 
l’vs. tais* kit”s 
r«ir»i’«si ir k’t”s 
Pn*'’*a ;
••■a/-»

’ X' t.

S’us. kad vinns "-
ra kilusias in Hefll”’’’ 

z»r»n —tik Jrnr^OUaS 
ir todėl nėra reikalo lie
tuviams 
balbos,

’albos, 
urvui" o 
užneš*” 
”ndo”*- 

na tv 
yv,

’-ot’

mokytis savo 
gryninti ją nuo

Jausdamas, kad naujas 
gyvenimas reikalauja ir 
'a”ji’ žodžiu, jis ju da
vė, bet atsargiai, nusi
žiūrėdamas i žmonių i-a1- 
’ ~s p^’i 'kius ir na ’ — 
dzin. Svarbiausi io r""- 
tai: “T ietuviu kalbos
gramatika”, “l ietuviu 
sintaksė”, “Linksniai ir 
nvielv'* sniai”, “Mūsų ra- 
’ ’a” ir “Mūsų žod”"~- 
lis”. .To gramatika iš‘i”- 
si. galima sakvti. ’-’isa 
mūsų šviesuomenė, vnač 
mn’-vtniai ir lai.k’"-,šf;- 
nvn’’ai. Vvresnioū r-e 

r>ūsu įutelire^tija vu- 
”o “jusi dažninusiai ^”p- 
Mv-t'' mokvlda ' tik žo- 
d'^ as bet ir 

ir»telirre’'tu r»ef 
1~pi 

rn*.ti"i»'bu b’u’o ansP’r“-

- ,'J’:rv»”bėiv*is. Tab’z"'<’- 
’ ;o gramatika, k^vm 
n»ne’'ziios ir šiaip ♦’a1-. 
bos straipsniai visur 
mokė, kaip reikia taisyk-

e

KM1L FIEDLER,
vokietis kunigas, po ano Didžiojo karo pa
rašęs keletą knygų religiniais ir socialiniais 
klausimais. Į lietuvių kalbą buvo išversta 
“Ofenzyva ar defenzyva” ir “Naujasis žmo
gus”. Straipsnis paimtas iš antrosios kny
gos, kurią išvertė P. Stočkus.

Neapetitiska draugija — tie liežuvnin- 
kai. Kaip juodvabaliai jie puola ant visko, 
kas bjauriai dvokia. — Ir pilni išdidaus 
džiaugsmo neša šie gyvulėliai kitų žmonių 
purvą draugams ir pažįstamiems, jausdami 
didžiausį pasitenkinimą galį būti įdomūs! 
O žmonės, jiems taip laisvai kalbant, net ne
pasibjauri jais!

Drauge, jei tu mėgsti santaiką ir gerą 
orą savo namuose ir švarumą savo gričioje, 
tai grūsk, nieko nelaukdamas ir nežiūrėda
mas, laiptais žemyn visus tuos savanorius 
“reporterius”.

Kiekvieno krikščionio absoliutinis prin
cipas turi būti: apie kitą aš sakau tik tai, kas 
gera! Jei nežinau nieko gera, — kamgi man 
reikia žinoti apie jį ką nors blogo, jei mano 
pareiga, vieta iš manęs to nereikalauja? Jei 
aš apie kitą nieko gero nežinau — tegu sau 
būna, kas nori — aš laikau liežuvį!

Jei aš tik vienas težinau kito 'kaltę — 
gerai! Iš manęs niekas jos nesužinos! Aš lai

kysiu garbe būti nariu tylėjimo klubo, kil
niausio ir rečiausio iš visų klubų. Be to, jei 
kas turi noro būti miesto laikraštpalaikiu, 
nemalonaus įvykio pranašėju — į sveikatą! 
Aš vis dėlto ne!

Jei kito kaltė nežinoma ir aš vienui vie
nas. kuris ją žinau, — geras uždavinys, — tai 
kito garbė mano rankose! Broli, gali būti ra
mus! Mano rankose ji be pavojaus. Tavo gar
bės aš nemesiu į purvus, tavo silpnybės aš 
neparodysiu kitiems! Aš nemesiu nė vieno 
akmens! Aš krikščionis! Mano Mokytojas ne
mėgsta mėtymo akmenimis.

Taip! Bet jeigu gi atsitikimas yra jau 
viešai žinomas? Ar tai dar gali kiek nors pa
kenkti? Gal kitam jau ne, bet tau pačiam, at- 
pasakojaučiam! Gal kitas pats yra pražudęs 
savo garbę. Tai jo dalykas! Bet pasakyk 
man, ar padoru lavoną mėtyti akmenimis? 
Tad neužsiimk tuo, jeigu nori būti valyvas 
žmogus!

Taip pat ir svetimoterės kaltė (Jon. 8) 
buvo viešai žinoma. Fariziejai jau buvo pasi
rūpinę, kad visas miestas sužinotų naujausį 
skandalą. Vargšę, šios gaujos užsiundytą 
moteriškę, kuriai iš išverstų akių žiūrėjo mir
ties baimė, per svarbiausias gatves jie buvo 
atvilkę į šventyklą. Čion pas Nazareto Rabbi! 
Išganytojas nusigręžė iš pasipiktinimo. Ne 
iš pasipiktinimo šia nupuolusia moteriške! 
Tikrai ne! Bet iš pasipiktinimo šiais bejaus

miais žmonėmis. Viešnaties sieloįe*suliensno- 
jo pyktis. Tačiau išoriniai Jis ramus. Jis pa
silenkia, ir Jo ištiestas pirštas rašo smėlyje 
nesunrantamus žodžius. O iie šaukia toliau! 
Kristus atsistoja. “Kas iš jūsų be nuodėmės, 
tegul pirmas meta į ja akmeni.” Ir vėl iis pa
silenkia ir rašo toliau, — nesuprantamas rai
des Į smėlį, Dievo sprendimus i žemės dulkes. 
Kiti gi vienas po kito nukiūtina: seniausi ir 
garbingiausi rėkikai pirmieji. Pasiliko tik 
Nesuteptasis ir nusidėjėlė. Bet Tis nemetė 

vieno eikmens. Skaistusis buvo.ios m^e1- 
bėtojas. ne teisėjas...

Tiesiog nuostabu su kokiu abejut’^ku- 
nu ir sielos ramybe tiek nesuskaitomai daug 
krikščionių klauso Viešnaties žodžiu: “Ne
teiskite. kad nebūtumėte teisiami, nes kokiuo 
♦eismu teisiate, tokiun ir jūs būsite teisiami, 
ir kokiuo saiku seikėiate, tokiu ir jums bus 
atseikėta!” (Mat. 7,1-2).

Ar be"?!’ būti aiškiau? Atrodo k^d dau
gumas krikščioniu šituos Viešnaties žodž;us 
laiko posakiu, tinkančiu tik atmintinai iš
mokti. Gal Išganytojas ne visai rimtai apie 
tai manė? Aš jums sakau: Viešpats anie tai 
baisiai rimtai manė! Tuo pasakymu Jis įdė
jo kiekvienam žmogui į jo rankas amžinas jo 
amžino likimo svarstykles! Saiką, kuriuo bū
si seikėjamas, tu pats pasidarai! Tau bus tas 
saikas, kuriuo tu kitus seikėjai! Mielas drau- 

įsigyk sau mažą saiką, į kurį maža arba 
nieko nepareina kito kaltės; saike padaryk 
tiek skylių, kad dar ir tas maža kitojo kalčių 
iškristų! Tai saikas, kuriuo Dievas seikės 
tavo kaltę! Drauge, tu pats jį dirbi!

Paties Išganytojo tėra aprobuotas tik 
vienas saikas: saikas, kuriuo kitus seikėji!

Jeigu tu nori mokytis išmintingai tylė
ti. tai aš tau pasakysiu dar vieną Mokytojo 
nasakyma. Jis liečia pridengima. Juk gi tu 
rmai. kad tylėjimas yra, tarsi, didelė, švelni 
antklodė, kuria galima daug ir daugelį pri
dengti. O Kristaus pasakymas yra toks: “Bu
vau nuogas, ir jūs mane pridengėte” (Mat 
25. 31-46). — Griežtas priekaištas! — Viešpa- 

Tif- nes Tav^s niekada nematėme. Jei 
, .. fn-,, mte. būtu1"!0 rui-

'r rir s?v’ kūno ^"bns ir tau at’dav44! 
nan! Jie nenoluoįa! Jie būtų tikrai 

ta padarę, jei būtų patį Viešpatį nuogą pa- 
’-iate, — o jie niekada jo nematė).

Nekarta mažiausiojo Kristaus brolio — 
garbė buvo suminta, suteršta. Tokie 

no'-.ain teatredo! Mažiausias — visų mažiau- 
•-<? . iy nė vienas nenori nė karto prie sa-

” :ne;u nridėti tokiam žodžio “brolis”! — 
ta; znncgžudžiai. paleistuvės. *rir- 

tuokliai. kaliniai...Ir žmonės sustoja gatvė
je. ir rodo pirštais į juos, ir lydi juos pikta 
’’a!ba.

Drauge! Meilės pilnas tylėjimas ir širdy 
a.t’auti'-’as yra gražesnis ir sunkesnis ir re
tesnis, negu meilės pilnas kalbėjimas! Mei
lės pilni žodžiai gali būti kartais melas ir 
klasta; meilės pilnas tylėjimas — njekados! 
- • _ • - '.fn^žmogis, mokykis krikščio
niškai tylėti!

Tu privalai turėti garbės troškimą 
prigulėti prie retų žmonių, turinčių rečiau
sią dorybę: išmintingą tylėjimą!



Antradienis, Vasario 28, 1650

i c i ame pusi
lingai lietuviškai rašyti, 
kančti ir net galvoti! Jis 
įsakmiai nurodo gyvą
sias kalbos versmes: 
‘Norint savo kalbos iš
mokti ir eiti paskui —su 
savo plunksna — į trati
nės, reiki* mokėti plr- 
miausta žmonių dainbs, 
pasakos, priėžodžfafi šti- 
nrasti ir jų kalbos tar
tais i'angėnybėmis šte- 
' -"is” (-‘Vairas” 1915 m. 
>. 9, V5-3 p.). Jis rtiti- 

’ro semtis kalbos turtiį B 
visu mūsų tarmių ir pra
turtinti rašomąją kalbą,
- '>"’-ip”sia paremtą su- 
’al’ ieči” tarme. Jar-

ypačiai rupi mokyklos 
kalba; jis kietai reika
lauja grynos, taisyklin
gos ir lengvos vadovėlių 
kalbos. Per jo rankas, 
tidžiai recenzuojama, pe
rėjo didelė mūsų vadovė
liu ir mokyklinių skaiti
niu dalis. Jis taiso ir 
mūsų rašytojų kūrėjų 
kalbą; leidžiasi į ilgas 
diskusijas su V. Krėve, 
B. Sruoga ir kitais (ra
šytojai kalbininkus net 
“blusinin kais” apšau
kia). Ima nagan naujovi- 
ninką St. Dabušį, kar
tais Vireliūną.

Rašybos dalykai jam 
irgi rūpėjo nuo “Varpo” 
laikų. Per tokį ilgą laiką 
buvo kilę visokių suma
nymų rašybą tvarkyti, 
lengvinti. Jablonskis dėl 
tų visų sumanymų irgi 
savo žodį tarė. Tad jo 
raštuose atsispindi visa 
to meto mūsų rašybos 
istorija. Remda m a s i s 
mokslo ir praktikos rei
kalavimais, jis gynė ra
šybą nuo visokių iškry
pimų ir nevykusių refor
mų. Dėl to daug polemi
zavo su Basanavičium, 
J. Bagdonu, Jakštu, Bū
ga ir kitais. Būdamas pe
dagogas ir čia jis pir
miausia troško vienybės.
1917 m. Voroneže išleido 
ilgų metų galvojimo 
darbą “Mūsų rašybą”.
1918 m. parvažiavęs į 
Lietuvą ir radęs Lietu
vių Mokslo Draugiją Vil
niuje leidžiant vadovė
lius kiek kitokia rašyba, 
ir pats tą vilniškę rašy
bą priėmė; svarbiausia
— vienybės dėliai.

♦ ♦ ♦

Minėdami kalbos Didįjį 
Kūrėją, turime ir mes 
daugiau meilės ir susirū
pinimo savajai kalbai 
parodyti. Saugoj imas 
lietuvių kalbos grynumo, 
stengimasis mokyklinį 
jaunimą deramai kalbos 
išmokyti — kiekvieno 
širdies pareiga.

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

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

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas,

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

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 VV. Broathvay So. Bbston 27, Mass.

STOKIM Į DARBA
UŽ MYLIMĄ ŠALĮ

Kelios mintys iš prof. 
Ant. J. Vasiliausko pa
skaitos, įkaitytos vasario 
12 d. Brocktone, minint 
Lietuvos Nepriklausomy

bės šventę.

LIETUVA — NE TUŠČIAS
. žobis

Lietuva 'mums ne tuščias 
žodis. Kti jį tariame, visai 
nejučiomis mūsų mintys
skrenda į gimtąjį kraštą. 
Tiraū matome sodybas, take
lius ir kelelius, kuriais jauni 
vaikštinė jome; tarsi regime 
upelius, šilelius, laukus ir pie
vas su pažįstamais ir drau
gais. Lyg skamba dainos ir 
juokai, lyg aidi per laukus 
liūdna šermenų procesijos 
grėsmė. Iš tų atskirų vaizdų 
kyla visos Lietuvos paveiks
las su visomis nelaimėmis ir 
vargais, laimėjimais ir 
džiaugsmais. Sklaistos istori
jos lapas po lapo ir mums 
sako, kokia kieta lietuvio da
lia. Visas Lietuvos gyvenimas 
— nenutraukiamų kovų gran
dinė, kovų už savo žemę, sa
vo tikėjimą ir laisvę. Nebuvo 
valandos, kad kas nebūtų 
troškęs užgrobti Lietuvos. 
Kiekviena Lietuvos žemės pė
da aplaistyta ašaromis ir 
krauju.

LIET UVA — GYVA 
KIEKVIENO ŠIRDYJE

Ypač dabar Lietuvai yra 
sunku, kai tūkstančiais žmo
nės žudomi, tremiami mirčiai 
į Sibirą, kai visas kraštas di
džiule koncentracijos stovyk
la paverstas. Tokios Lietuvoš, 
kokia palikome, kokią matė 
mūsų akys, jau nebėra. Užtat 
yra kita Lietuva — Lietuva 
gyva kiekvieno lietuvio širdy
je. šitos Lietuvos niekas ne
gali pavergti. Ji stoja į atvirą 
kovą su raudonuoju slibinu. 
Partizanai žūsta, partizanai 
susisprogdina, bet Lietuvos 
neišsižada. J kovą įsijungė 
vyrai ir moterys, jaunimas, 
seneliai ir net piemenukai. 
Ateina žinios apie jų karžy
gišką mirtį. Lietuviškoji dva
sia ten nepalūžusi, nesusilp- 
nėjusi. Ir kol bent vienas lie
tuvis bus gyvas savo tėvų že
mėj, tol neturės ramybės da
bartiniai Lietuvos skriaudė
jai.

O kiek mūsų širdyse gyva 
Lietuva? Ar sruvąs brolių 
kraujas mums nieko nesako? 
Jis daug sako. Tūkstančiais 
lietuvių, likimo išblaškytų po 
tolimiausius pasaulio kampus, 
renkasi drauge, protestuoja, 
šaukia, kad Lietuva visur gy
va. Lietuva pasauly gyvesnė, 
kaip prieš dešimtį metų.

LIETUVĄ PASAtLIS MA
GERIAU SUPRASTI

Pasaulis jšu pradeda prare
gėti. Jau pradedama suprasti, 

jog taip kovoti už laisvę gali 
tik tauta, tikrai laisvės verta. 
Šiandien Lietuvos būklė tarp
tautinės politikos arenoje sti
presnė, kaip bet kada.

Štai prieš keletą dienų ap
skriejo žemes mums maloni 
žinia: Lietuva primta į lais
vų tautų vieningos Europos 
sąjūdį. Pakankamai dar neį
vertinama šio didžio laimėji
mo. Juk Lietuva vėl sėdi už 
vieno stalo su Anglija, Pran
cūzija ir kitais laisvę brangi
nančiais kraštais. Tai Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto nuopelnas.

Kitas laimėjimas yra Ame
rikos Lietuvių Tarybos išgau
tas Valstybės Dep-to pažadė
jimas leisti į pasaulį lietuviš
kos radio transliacijos per 
“Voice of America”. Atskirų 
Amerikos valstijų “Lietuvos 
dienos”, taip pat rodo, kad 
jungtinės kovos pastangos 
neina veltui, kad mūsų aspi
racijos suprantamos. Tačiau 
kovos galas dar toli.

KĄ MES PATYS GALIME?

Grįžkime patys į save: kur 
mūsų vieta šiame kovos fron
te? Ką turime daryti, kad ne
liktume tautai skolingi. Lie
tuva deda mums kuklias, ne
pavojingas, bet nepaprastai 
svarbias pareigas: 1) išlikti 
lietuviais, 2) visur ir visada 
skelbti pasauliui komunizmo 
daromą mūsų tautai skriaudą, 

,3) aktyviu darbu ir lėšomis 
prisidėti prie Lietuvos laisvi
nimo.

Tėvų žemėje kas dieną, kas 
valandą žūsta lietuvis. Todėl 
kiekvieną jaunuolį, kiekvieną 
kūdikį svetur turime išsaugo
ti, išauklėti susipratusiu lietu
viu. Amerika bus tas aruodas, 
iš kurio laisvės valandai atė
jus, galės- būti papildytos tė
viškės laukų tuštumos. Lie
tuviais turime būti netik per 
šventes, netik susirinkimuose, 
bet visame gyvenime. Lietu
vis lietuviui turi būti daugiau 
kaip brolis. Visais būdais pa
laikykime savuosius. Tenenu- 
eina nė vienas centas į kita
taučio kišenę. Be to, kovoda
mi su mūsų tautą naikinan
čiu bedieviškuoju komunizmu, 
turime nusigręžti nuo bet ko
kios bedievybės. Mūsų sieki
muose esame reikalingi pa- 
gelbos ir aukštesnių, antgam
tinių jėgų.

NEPRALEISKIME NE VIE-
* NOS PROGOS!

Vien savo jėgomis laisvės 
Turime įsigyti

draugų, turime parodyti ne
tik mūsų, bet viso žmoniško 
gyvenimo didfiausiąjį priešą. 
Demokratiškame krašte ypa
tingos reikšmes turi visuome
nės opinija. Skleiskime teisy
bę apie priešą visiems ir vi
somis progomis: ir darbo

nelaimėsime.

pertraukomis fabrikuose, ir 
įstaigose, ir pramogų bei pa
silinksminimų vietose. Tene- 
lieka nė vieno žmogaus lais
vuose kraštuose, kuris neži
notų, kas jo laukia, jei komu
nizmas nebus sunaikintas.

JOKIA AUKA NEGALI 
BŪTI PERDIDELt

Vėl turime neužmiršti, jog 
esame nedidelė tauta. Tarp 
kitų laisvų tautų turime išsi
kovoti sau tinkamą vietą. To 
siekia mūsų bendros organiza
cijos, kuriose dirba pasišven
tę žmonės. O šiame krašte, 
geriau kaip kur kitur, aišku, 
kad be pinigo nieko nepada
rysi. Lietuvos laisvinimo dar
bui reikia lėšų. Nebūkime 
šykštūs, dėkime auką. Duoki
me šios brangios šventės pro
ga bent po vienos dienos už
darbi tėvynės labui, frir la-
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Amerikos Legionierių Lietuvių Postas Baltimorėje. 
Viduryje kapelionas kun. Dr. L. Mendelis.
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aukotos už Lietuvos
Į šias šv. Mišias 

Leg. Lietuvių
A. Dranginiui vado- 
prie altoriaus buvo 
vėliavos, kurių jų 
tremtinių vėliava, 
gedulo raiščiu. Per 

AFLAIO ĮGALIOTAS LIETUVOS MISTERIS P. ŽADEIKIS

Dalyvavo ir kalbėjo Lietuvos pasiuntinybės afache 
J. Rajeckas, prof. J. Stanka ir Kongreso atstovas, 

kurie reiškė Lietuvai užuojautą •
B.OMORE, MD.

Vasario-16 sukaktuvių 
minėjimas

ALT Valdyba suruošė Ne
priklausomybės paskelbimo 
minėjimą sekmadienį, vasa
rio 19 d. Visą minėjimo prog
ramą suorganizavo naujakū- 
riai.

Minėjimui buvo skirtos dve
jos šv. Mišios — 10 ir 11 vai. 
Per pirmutines Mišias giedo
jo buv. tremtinių choras, B. 
Jonušo vadovaujamas. Ant
ros, iškilmingosios šv. Mišios 
buvo
kankinius, 
atvyko Am. 
Postas, 
vaujant,'
išstatytos 
tarpe ir 
perjuosta 
abejas Mišią- pamokslą sakė
kun. P. Dambrauskas.

Viešas minė'imas Lietuvių 
salėje. Paskirtą valandą dide
lė salė jau buvo pilnutėlė. 
Pagerbus tautines vėliavas, 
minėjimas pradėtas malda.

Mūsų iškifinę aplankė gar
bingas svečias, įgaliotas Lie
tuvos Ministeris Washingto- 
n’e p. Žadeikis ir tarė pasvei
kinimo žadj. Minėjimo kalbą 
pasakė pref. J. Stanka, taip 
pat atvykęs iš Washington. 
Jis kalbėjo, kad Lietuva pa
sirodė nepriklausomybės ver
ta ir kad, laisvę mylinčioms 
tautoms padedant, ji vėl bus 
laisva. Kaiba buvo išklausyta 
su dideliu susidomėjimu, nes 
p. profesorius kalbėjo vaiz
dingai ir įtikinamai. Kun. dr.
L. Mendelis kvietė visus, se
nuosius amerikonus ir nauja
kurius nepamiršti Lietuvos ir 
bendromis jėgomis dirbti jos 
vadavimui.

Adv. EI.
kvietė susirinkusius 
Lietuvos vadavimo 
Surinkta buvo salėje: 
dol., kun..dr. L. Mendelis pa
klojo 100 dol., naujakuriai 
anksčiau sudėjo 190 dol., iš 
viso — 491.00 dol.

Meninėje minėjimo dalyje 
aktorius, p. Palubinskas pa
deklamavo N. Mazalaitės no- 

Armanavičienė 
aukoti 

fondui. 
201.11

biau visiems lietuviams pri
tiktų savo noru apsidėti nuo
latiniu mokesčiu Lietuvos 
laisvinimo reikalui. Nesusilai
kykime, nepasigailėkime, o 
gal kaip tik kokiam ypatin
gai svarbiam reikalui pritruks 
to dolerio, kurį paliksi savo 
kišenėje neatlikęs lietuvio pa
reigos? Ar sąžinė galės būti 
tada rami? Tėvynę vaduojant 
joks darbas negali būti per
sunkus, jokia auka ne-gali bū
ti per didelė!
Tas nelietuvis, kurs tėvynę 
bailiai, kaip kūdikis apleis, 
kursai pamins, ką bočiai gynė 
per amžius karžygiu kelinis 

vėlę “Nežinomojo kareivio 
kapas”. Buv. tremtinių choras 
padainavo keletą liaudies dai
nų. Pabaigai sugiedota “Leis
kit į Tėvynę” ir tautiniai him
nai.

Deklamacija ir dainavimas 
buvo tikrai gražiai atlikta. 
Plojimams tiesiog nebuvo ga
lo. Reikia stebėtis, kad B. Jo
nušas per trumpą laiką pajė
gė paruošti ir dar ne bet kaip 
tiek dainų. Turime atsiminti, 
kad dirigentas ir dainininkai 
dirba dirbtuvėse ir, tik nu
traukdami savo poilsio laiką, 
gali daryti repeticijas. Diri
gentui ir choro dainininkams 
priklauso didelė padėka, kurią 
susirinkusiems gyvai prita
riant, viešai pareiškė buv. 
tremtinių Draugijos pirminin
kas adv. Alg. Leonas.

Minėjimas tikrai gerai pa

metai, 
Lietu- 
puotą 

gražus

tautiniaiSugiedoti

A. Micei- 
pirminin- 
Mendelis

vadovavo 
Valdybos 

dr. L.

vyko. Visiems rengėjams pri
klauso padėka.

Tradicinė minėjimo 
puota

Ir šiemet, kaip kas 
ALT Valdyba suruošė 
vių salėje minėjimo 
(banketą). Atsilankė 
kviestųjų svečių būrys. Puo
tos branduolį sudarė šie sve
čiai : Lietuvos pasiuntinybės 
atašė J. Rajeckas, USA Kon
greso atstovas (iš' Maryland 
valst.): V. P. Bolton, G. H. 
Falon, E. A. Garmatz ir L. G. 
Sasscer; kun. dr. L. Mendelis, 
radijo komentatorius MacFar- 
lane, Baltimorės miesto majo
ro pavaduotojas, Amerikos 
Legiono Lietuvių posto vadas 
A. Dranginis ir kiti. Iš viso 
svečių buvo per 200.

Lietuvių Posto vadui A. 
Dranginiu! komanduojant, į 
sceną iškilmingai atneštos a- 
biejų tautų ir draugijų vė
liavos, 
himnai.

Puotai 
ka, ALT 
kas. Kun. 
puotą pradėjo ir baigė malda.

Pirmas kalbėtojas, p. J. Ra
jeckas, vaizdingai nupasakojo 
Lietuvai daromas skriaudas 
ir reiškė viltį, kad tie vargai 
turės baigtis laisvės atgavi
mu. Jis kalbėjo: “Lietuvis da
bar savo krašte ne šeiminin
kas, bet vergas. Žmogus nu
savintas. Kraštas paverstas 
elgetynu ir kapinynu... Bet 
jokis tironas neamžinas. Kaip 
kadaise prez. F. D. Roosevel- 
tas lietuvių delegacijai pasa
kė, kad Lietuva bus laisva, 
taip, tikėkimės, netolimas lai
kas, kada kitas USA prezi
dentas pasakys: Lietuva jaU 
laisva”. USA kongreso atsto
vai savo kalbose reiškė ken
čiančiai mūsų šaliai užuojau
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tos, ragino lietuvius nenusi
minti ir nedviprasmiškais žo
džiais pareiškė, kad laisvę 
mylinčioji Amerikos demo
kratija Lietuvos reikalo nie
kuomet nepamirš. Maryland 
valstijos gubernatorius, ne
galėdamas puotoje dalyvauti, 
atsiuntė raštą, kuriuo 1950 m. 
vasario 16 d. Maryland vals
tijoje skelbiama “Lietuvos 
respublikos diena”. Tą pat 
per savo atstovą pareiškė ir 
Baltimorės majoras. Radio 
komentatorius MacFarlane, 
be ko kita, pasakė, kad lietu
viai savo tautos reikaluose 
šauktųsi Dievo ir Švč. Mari
jos pagalbos.

Išklausius pagrindinių kal
bų, buvo priimta rezoliucija, 
kurioje reikalaujama, kad UN 
priverstų Rusiją išsikraustyti 
iš Lietuvos, kad būtų atstaty
ta nepriklausoma Lietuvos 
valstybė, kad neatidėliojant 
būtų ratifikuota genocido 
konvencija. Rezoliucijos nuo
rašą priėmė dalyvavusieji 
puotoje Kongreso atstovai.

Oficialinę puotos dalį baigė 
savo žodžiu kun. dr. L. Men
delis. Jis ragino specialia re
zoliucija padėkoti p. Prezi
dentui Trumanui už DP įsta
tymo priėmimą ir iŠ viso už 
palankumą tremtinių klausi
mus sprendžiant. Susirinku
sieji pasiūlymui gyvai pritarė.

Pavojingai sunfaĖč 
lietuvi

BRIDGEPORT, CONN.
Š. m. vasario mėn. 18 d., 

šeštadienį, nežinomas pikta
darys įsiveržė į .Aleksandro 
Vilčinsko siuvyklą ir jį pavo
jingai sumušė. A. Vilčinskas. 
76 m. amžiaus, nuvežtas į Šv. 
Vincento ligoninę be sąmonės. 
Piktadarys tuo tarpu neiš
aiškintas.
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Karo bombonešiai skrenda į Baltijos sostines. 
Sovietų diplomatai sukčių ir diversantų roleje. Pa
dirbti pasai. Suokalbiai bolševikų atstovybėse. Iš
davikai ir parsidavėliai

9

Sovietų slaptosios policijos 
(NKVD) agentas, majoras 
Petrovas, kurio atsiminimus 
išspausdino šveicarų laikraš
tis “La Tribūne de Geneva”, 
mums pasakoja apie Baltijos 
tautų okupaciją. Iš praėjusio 
numerio (14) prisimename, 
kad jis 1939 m. lankė rusų 
šnipus Vokietijoje ir Šveicari
joje. Paskui jis grįžo į Rusiją 
ir 1940 m. dalyvavo Baltijos 
valstybių okupacijoje. Pasi
klausykime jo pasakojimo!

Mes buvome įsipa
reigoję, bet—

(ELI). Petrovas 
dirbo vėl Maskvoje NK
VD. Vieną birželio vaka- 

- r4 ji pakvietė pas NKVD 
užsienių departamento 
šefą Dekanozovą, kuris 
sykiu buvo ir užsienių 
reikalų komisaro pava
duotojas. (Užsienių rei
kalų komisariatas ir 
NKVD dirbo glaudžiam 
kontakte. Abi įstaigos 
buvo toj pat gatvėj vie
na prieš antrą), 
nozovo darbo 
radau keletą nepažįsta
mų asmenų.
veidas man priminė pa
žįstamus bruožus. Prieš 
pasakant Dekanozovui jo 
vardą, prisiminiau — Vi
šinskis. Tai,.ką išgirdau 
iš Dekanozovo lūpų, ma
nęs nė kiek nenustebino. 
Nuo savo kelionės Vaka
ruose aš nustojau bet 
kuo stebėtis. Patyriau, 
kad esu priskirtas į ke
lionę sykiu su Dekanozo- 
tu, Višinskiu ir pačiu 
Ždanovu. Pastara jam, 
dešiniajai Stalino ran
kai, atrodę, yra lemta 
šiuo metu, daugiau negu 
pačiam Molotovui, “tęsti 
didįjį Lenino ir Stalino 
darbą”. Mes turėjome 
vykti į Baltijos kraštus. 
Mes buvome sudarę su 
kiekvienu tų kraštų nor
malius diplomat i n i u s 
santykius, nepuolimo su
tartis, tarpusavio pagal
bos sutartis, pagal ku
rias mes buvo įsipareigo
ję nesikišti į jų vidaus 
reikalus ir respektuoti jų 
nepriklausomybę ir sienų 
neliečiamybę”.

* •

“Deka- 
kabinete y •

Vieno jų

•

—Stalinas pavedė 
naują adsifą

“Kai visi šauktieji su
sirinko, Dekanozovas iš
sitraukė iš spintos rau
donų knygelių ryšulį. Tai 
buvo sovietiniai pasai 
diplomatini a m s kurje
riams. Vieną padavė Vi- 
šinskiui, mums padalino 
kitus ir paskutinį pasili
ko sau: “Andrėj Alek- 
sandrovičiui skyrium į- 
teiksiu.” Paskum pasakė 
mums trumpą kalbą, ku
rios turinys buvo šis: po- 
litbiuro nutarimu ir drg. 
Stalino valia yra nusi
statyta spręsti Sovietų 
Sąjungos šiaurinių - va
karinių sienų saugumo 
problemą. Jūs žinote, 
kad Baltijos kraštų bur
žuazinės 
būdamos tarptaut i n ė s 
reakcijos tarnyboje, ne
pajėgė šios problemos iš
spręsti. Atvirkščiai. Šių 
valstybių vyriausybės, 
taikydamosi Paryžiaus 
ir Londono biržų įsaky
mams, daro viską, ką tik 
gali, kad tarpusavio pa
galbos sutarimus su mu
mis padarytų neveiks
mingus.
pat, kad pasireiškė ne
girdėtų prov o k a c i j ų 
prieš mūsų karines ir 
jūrines bazes tuose kraš
tuose; mūsų kareiviai 
grobiami ir žudomi. Par
tija ir draugas Stalinas 
asmeniškai jums patiki 
misiją su dideliu, atsa
kingumu. Imdamies visų 
atsargumo priem o n i ų, 
jūs turite sudaryti sąly
gas, įgalinančias baltų 
kraštus ištikimai respek
tuoti nuostatus tarpusa
vio pagalbos, paktų, pasi
rašytų su Sovietų Sąjun
ga. Šitų nuostatų tikslas 
palengvinti garbingajai 
ir nenugalimajai raudo
najai armijai įvykdyti 
savo uždavinį: apginti 
socialistinės tėvynės 
šiaurės vakarų sienas ir 
Lenlingrado miestą, di
džiosios spalių revoliuci
jos lapšį. Jeigu Latvijos 
ir kitų Baltijos kraštų 
darbininkai, nori, kad 
naujasis režimas būtų 
pavadintas “sovietinis ir

cialistinis”, tai draugas 
Stalinas pasakė, kad ši
tam siekimui mes nė 
kiek neprieštarausime”.

vyriaus y b e s,

Jūs žinote taip

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

Višinskis susijau
dinąs

“Po kelių valandų bom
bonešiai nešė į Kauną, 
Rygą ir Taliną sovieti
nius ministerius, užsi
maskavusius diplomati
niais kurjeriais. Kiek
vienas jų buvo lydimas 
padėjėjų, užsienių reika
lų komisariato, saugumo 
ir partijos centro komi
teto pareigūnų. Visi šie 
siunčiamieji turėjo šefą 
—nedidelį, apskritą žmo
gelį, pomaduotą, su ū- 
siukais a la Hitler. Jis 
buvo pasišalinęs į lėktu
vo kampą ir atrodė dar 
mažesnis, prislėgtas jam 
duoto per didelio para
šiuto. Protarpiais jis da
vinėjo ženklą savo maža 
mėsinga ranka, ir tuojau 
Višinskis lenkėsi iš savo 
sėdynės prie jo, su dide
le pagarba ir vergišku
mu klausydamas, ką jam 
sakė šitas žmogeliūkštis. 
Buvo girdima tik Višins
kio: “Taip, Andrėj Alek- 
sandrovič... Klausau, An
drėj Aleksandrovič... Bus 
padaryta, Andrėj Alek
sandrovič...”

“Ryga staigiai išniro 
iš rytmetinio rūko, ir 
mūsų lėktuvas nusileido 
sovietų kariniam aero
drome, kurį Latvija tu
rėjo perleisti Sovietų Są
jungai. Višinskis, apsi
šarvavęs neteisingu pa
su, išlipo iš lėktuvo ir iš
vyko iš aerodromo sovie
tų automobiliu organi
zuoti rusų agresijos pa
čiame Latvijos viduje. 
Pastebėjau, kad Višins
kis buvo aiškiai susijau
dinęs. Tai buvo jojo pir
moji diplomatinė misija. 
Nuo tada jis įsigijo dide
lę praktiką.

Burlekiškas batas 
Eitii jos Žeme]

“Aš pats likau su Žda- 
novu, kuris tęsė savo ke
lionę į šiaurės rytus. 
Perskridome Rygos įlan
ką ir tuoj pat po savim 
pamatėm estų ūkininkų 
sodybas, rūpestingai į- 
dirbtus laukus ir me
džiais nusodintų kelių 
juostas. Kai mes sklen- 
dėme viršum estų sosti
nės, tas kraštas 
jautė pavojaus, 
reiškė šitas žalias 
vas nešdamas ant
žvaigždės spindulių rau
doną ki-aują.

“Sovietiniame karo ae
rodrome mūsų atvykimo 
laukė garbės sargyba ir 
orchestras. Pirmiesiems 
saulės spinduliams sU- 
bližgus vienas iš “Sovie
tų Sąjungos, draugiškos 
ir kaimyniškos”, įžymy
bių užmynė savo koja 
estų žemę. Jeigu Estijos 
užsienių reikalų ministe
rijos protokolo šefas ne
siskubino jo sutikti, tai 
tikrai nebuvo jokios estų 
vyriausybės klaidos, nes 
jai tebuvo pranešta apie 
taikingų diplomat i n i ų 
kurjerių atvykimą.

“Mes riedėjome bun
dančios sostinės gatvė
mis. Keistas jausmas pa
gavo mane. Stebint pa
vyzdinga švarumo gat
ves, gražius parkus, luk- 
susinę statybą, ramius 
gyventojus, gerai išro
dančius, gražiai apsitai
siusius, maisto ir gėlių 
kalnus rinkoje, man at
rodė, kad aš tatai jau e- 
su kur matęs. Taip. Tik
rai čia buvo taip 
Ženevoje. Tikrai 
kaip Ženevoje. Ir 
atėjo galvon tada pra
tarti mano šefo žodžiai: 
‘‘Taip, čia komunizmas 
tegali būt įvestas durtu
vų pagalba”.

kaip 
taip 
man

Molotovo veidmai
nyste

“Atvykus į seną sovie
tų diplomatinės misijos 
pastatą, man dūrė į nosį 
kareivinių kvapas. Prie 
durų kambario, kuriuo 
aš turėjau dalintis su 
dviem kolegom, raudon
armietis, atsisėdęs ant 
grindų, valė šautuvą.
— Drauge, ei! drauge!

— pratarė į mane, — ar 
neturi seno laikraščio? 
Papirosui susisukti!

“Ištraukiau iš savo ap
siausto kišeniaus laik
raštį. Prieš atiduodamas 
kareiviui, užmečiau akį į 
datą. Mano žvilgsnis pa
gavo stambiom raidėm 
tekstą: “Draugo V. M. 
Molotovo prane Šimas 
aukščiausios tarybos se
sijoj... Plepalai apie Bal
tijos kraštų sovietizaciją 
tegali būt naudingi tik 
Sovietų Sąjungos ir Bal
tijos kraštų " priešam 
(karšti plojimai)“. Taip, 
tikrai, šitas laikraštis 
jau buvo senas. Ir aš jį 
padaviau raudonarmie
čiui.
Ždanovas moko, kaip 
savo kraštą išduoti
Andrėj Aleksandrovič 

Ždanovas, politbiuro na
rys, kompartijos centri
nio 
dos 
gos 
bos
užsienių komisijos 
mininkas, karo tarybos 
narys, kompartijos Le
ningrado tarybos sekre- ' — Ar jūs, drauge, atsi- 
torius, nervingai žings
niavo po sovietų pasiun
tinio Estijoje kabinetą. 
Suerzintu balsu jis dėstė 
laisvosios Estijos pilie
čiui, kaip šisai galr pagal 
jo nurodymus išduoti sa
vo kraštą kaimyninei 
svetimai galybei...
— Betgi, drauge Sare, 

aš stebiuosi turėdamas 
gaišti laiką aiškindamas 
jums tokias elementarias 
tiesas. Pagaliau,
— jūs ir aš — 
marksistai? Taip
— Taip, esame 

šistai, — sutiko 
Ždanovo bendrakalbis. 
Jis buvo estų komparti
jos sekretorius. Jis ir jo 
partijos nariai, būtent, 
pora šimtų fanatikų, gy
veno nelegaliai, leisdami 
laiką marksistinio tal- 
mudo diskusijoms ar 
vykdydami špionažą Lu- 
biankos naudai.

komiteto propagan- 
šefas, Sovietų Sąjun- 
aukščiausiosios tary- 

prezidiumo narys, 
pir-

nenu- 
kurį 

lėktu- 
savo

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin 
lalvka.*- peš jis vra zera.« kalbos mnkytoias i»

4iorus patarėjas.
Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką žodyną 

turis yra kiekvienam reikalingas Jo formatas-dydis 
* coliai per 4” 400 puslapių: kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siu 
<»rtie bargeną — atiduodame už $3.00 Mes ju nedideli 
kaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant Žodyną, mums laišką rašyti nereikia
< įdek j konvertą kuponą su $3 00 ir tnhjaim 
iiry t Angliškai-Lietuvišką Žodyną

* Užsakymus siųskite.
(MIUIINIMKAS 

jM W«M foatoaf Itetfon 17. Mom

štaonri siunčiame $ . ir prašome atsiųsti
n urna Angliškai-Lietuvišką Žodyną

Vardas .........  ......................... .....
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r Klišė— Iš “šv. Pr. Varpelis"

palenkti, 
siluetas 

didžiulia- 
aš tema-

nas netvirtu balsu, — aš 
tai labai gerai suprantu, 
drauge Ždanovai. Bet ki
ti. Juos sunku 
Jo nestambus 
visiškai dingo 
me fotelyje, ir
čiau jo rėmuotus akinius 
ir įraudusias ausis.
— Jeigu jūs negalit iš

laikyti jų saujoje, tai e- 
sat menkas partijos va
das, — spirgino Zdano- 
vas. Įraudusiom ausim 
figūra dar labiau su- 
smulkėjo didžiu 1 i a m e 
krėsle. Regimai Zdano- 
vas prisiminė, kad jis 
dar svetimoj teritorijoj, 
ne savam krašte, ir kad 
negali būti klausimo po 
pasikalbėjimo išgabenti 
savo bendradarbį į Lu- 
bianką. Jo veidas sušvel
nėjo:

— Labai gerai, labai ge
rai, drauge Sare. Jūs ži
note, kad turite visą 
mūsų pasitikėjimą. Su
prantame, kad mūsojo 
patyrimo, rusų komunis
tų patyrimo, jums dar 
trūksta. Taigi pamėgin
kite dar kartą paaiškinti 
savo draugams, kad nėra 
jokis marksizmas galvo
ti. j°g proletarinė revo
liucija įvyks barikadose 
pagal internac i o n a 1 o 
garsą. Rusijoj galėjome 
jėga paimti Žiemos Rū
mus. Bet kur buržuazija 
galinga, kaip tai yra pas 
jus Estijoj, atvira kova 
netinka.

Kam lieti savo 
draugų kraują...

Todėl, klausykit, jūs 
galėturtiėt, mūsų padeda
mi, nusukti savai buržu
azijai sprandą. Bet tai 
pridarytų triukšmo. Mes 
gi norim išvengti viso 
tarptautinio incidento. 
Nepasisekimo, kurį mes 
pelnėme Suomijoj, mums 
gana. Pagalba iš mūsų 
pakurstytų kaimynus. 
Tuo tarpu kaimynai tu
rėtų laisvas rankas. Ne, 
brangusis, revoliucija su 
barikadomis ir raudono
mis vėliavomis čia netin
ka. Pagaliau, jos mes ir 
nereikalingi. Kam veltui 
lieti mūsų draugų krau
jas? Sustojęs priešais 
Sare, Ždanovas jį tiesiai 
paklausė:

Su mūsų pagalba! Ir ka
dangi su mūsų pagalba, 
tai jūsų akcija turi būti 
subordinuota bend r a m 
planui. Šitas planas rei
kalauja išvengti įspū
džio, kad agresija eina iš 
šalies. Atvirkščiai. Rei
kia sudaryti gaivališko 
liaudies ir demokratijos 
sąjūdžio iliuzija. Tai 
reiškia, kad komunistai, 
būdami pagrindinė revo
liucijos jėga, privalo lai
kytis šešėlyje , užsislėp
dami už paravano, kurį 
sudaro socialistai ir libe
ralai. Štai, ką jūs turite 
paaiškinti savo draugam. 
Ir jei jie šito suprasti 
nenorės, tai jiems juo 
blogiau. Aš negaliu gaiš
ti.

das pasidarė malonus. 
Jis pakilo ir su nuoširdu
mu ištiesė abi rankas at- 
vykusiajam.

Ponas Varės — Esti
jos Paleckis

— A, ponas Varės, esu 
laimingas Jus vėl maty
damas. .Tikiuos, kad jūs 
atnešat gerų žinių. Susi
domėjęs stebėjau naujai 
atvykusį, kai Ždanovas 
jį sodino į patogų krėslą. 
Tai buvo kandidatas į 
ministerio pirmininko 
postą, žmogus, kuris su
tiko sudaryti vyriausybę 
“visai draugingą didžio
jo kaimyno SSSR atžvil
giu” pagal aprobuotą 
formulę. Prisipaž į s t u, 
kad Varės asmuo 
truputį apvylė, 
susidaręs kitokį 
apie šiuos tipus, 
vėliau pavadino
gaiš. Laukiau pamaty- 
siąs konspiratorių tam
sios išvaizdos, blogai 
skusto veido, godaus 
žvilgsnio. Pamačiau po
ną padorios išvaizdos, 
gražoko veido, iš kurio 
dvelkė kasdieniškumas. 
Atrodė, kad jis tik ką 
pavalgęs, nes nuolat lai
žė save raudonas lūpas, 
mėsingas, epikūriškas. 
Kandidato į ministerius 
būdas ir skonis Ždanovui 
nebuvo jokia paslaptis. 
Tam ir yra atitinkama 
kartoteka Lubiankoje. 
ždanovas liepė atnešti 
degtinės, šviežio kaviar 
ir saldumynų. Busimasis 
premjeras protestavo, 
bet silpnai. Pasikalbėji
mas virto labai gyvas.

(Bus daugiau)

mane
Buvau 
vaizdą 

kuriuos 
kvislin-

ga- 
ga-

pa-

. X

ar mes 
esame 

ar ne? 
mark- 

liūdnai

Kas yra marksistai?
— Jūs esate menki 

marksistai, jei mes esa
me priversti ginčytis dėl 
dalykų, kurie nėra verti 
ginčo, — žiauriai nukir
to jį Ždanovas.
— Aš,

busimasis Estijos Stali-
avansavosi

menate, kas parašyta 
Lenino raštų XVIII tome 
233 puslapy?

Sare išsigandęs mirk
sėjo akim.
— Pasakyta,—tai kiek

vienas komunistas pas 
mus žino, kaip kitados 
žinodavo “Tėve mūsų”,— 
iškilmingai tęsė Zdano- 
vas, kirčiuodamas kiek
vieną skiemenį: “Prole
tariatas, laimėjęs viena
me krašte, suorganiza
vęs socialistinę produk
ciją, turi nukrypti prieš 
kapitalistinį pasaulį, pri
traukdamas kitų kraštų 
prislėgtąsias klases, jas 
pastūmėdamas sukilti 
prieš kapitalistus ir pa
gal reikalą panaudoti 
ginkluotas jėgas prieš 
eksploatatorių klases ir 
jų valstybes”.

^ti^už paravano

— Taip, taip, supran
tam, kad po to, kai So
vietų Sąjunga yra čia, 
mes turime, jūsų pagal 
ba, nuversti mūsų bur
žuazijos viešpatavimą,— 
pratarė Sare, purtyda
mas galvą.
— Šitai, šitai!—džiaugs

mingai sušuko Ždanovas.

Kaip bolševikai tvar
ko reikalus...

— Gerai, drauge Žda
novai. Šią pat naktį aš 
jiems klausimą pastaty
siu kategoriškai. Jūs 
lite laikyti šį reikalą 
lutinai sutvarkytu.

Sare išvykus, man
davė sąrašą, kurio pra
džioj buvo Unt, vienas iš 
žymiausių Estijos komu
nistų vadų, priešingų 
Ždanovo planams.
— Dabar jų neliesime,

— paaiškino Ždanovas,
— nes čia komunistų tik 
sauja. Bet nuo dabar 
draugas Michailovas tu
rės šiuos nenaudėlius 
pridaboti!

Draugas Michailovas 
buvo užsienių departa
mento įgaliotinis Balti
jos kraštam. Sąrašo per- 
dav.mas jam reiškė, kad 
ankščiau ar vėliau
ir jo draugai turės pra
dingti.

Neturėjau laiko gerai ji reikalauja tų pačių tei- 
perprastn tikrąją Ždano- šių, kaip katalikai; bet, 
vo su Sare pasikalbėjimo kada ji jau yra įsigalėju- 
prasmę, nes į kambarį si, ji juos persekioja, kiek 
buvo įvestas naujas sve- tik gali, vardan laisvės, 
čias. Staiga Ždanovo vei- G. Palau, S.J.

Unt

Kada sekta nėr?, stipri,

Runcė Dandierinas

Kauno miestas ir jo sviestas
Grobė Kauną bolševikas.
Iš Maskvos atvykęs plikas.
Pirmą krautuvę išvydo
Ir nutirpo iš pavydo.

Kad jį velnias — tokį miestą: 
Visos bobos perka sviestą! 
Visas Kaunas valgo sūrį, 
O Maskva į jį tik žiūri.

Taip galvojo bolševikas
Ir keliavo jau nedykas: 
Krovė sūrius į vežimą.
Net ir muš pavydas ima.

(“Šilkai ir Vilkai”)
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f Adv. A. O. šalnos straips
ni apie Kosciuškos testamen
tą, kuris yra vienas jo lietu
viškos kilmės įrodymų, įsidėjo 
Massachusetts Law Society 
Journal.

Gražiai atvaizdavo 
Tėvynės kančias 
WESTE1ELD, MASS.

d.

ę Jonas Kumpikas - Kumpi- 
ktvičius, buvęs Lietuvos avia
cijos kapitonas, šiomis dieno
mis įsikūrė Brooklyne ir ati
darė įvairių motorų ir mašinų 
taisymo dirbtuvę.

ę Malvina Klevickienė, Vo
kietijoje uoliai dalyvavusi M. 
K. Čiurlionies ansamblyje, 
Šiomis dienomis įstojo į Ope
retės chorą.
• Dr. Z. Danilevičius, prieš

• porą metų atvykęs iš trem
ties Chicagon, jau išlaikė gy
dytojams kitataučiams nu
statytus egzaminus ir atidarė 
savo kabinetą.
ę A. Laikūnas, buvęs vie

nas redaktorių “Mūsų Kelio” 
ir "Lietuvio”, atvyko Ameri
kon ir apsigyveno Dayton, O.
ą A. (’ižauskas iš Brooklyn 

Valstybės Departamento pa
skirtas konsulu Batavijon.
ę Kan. J. B. Končius pa

skirtas pranciškiečių (Klarie- 
čių II ordino) vienuolyno 
Bronxe kapelionu.
• Andre* B. Holmstrom, 

Worcesterio majoras, vasario 
16-ją paskelbė Lietuvos Res
publikos Dieną ir prašė ją vi
sų paminėti.
ę Kalbininkas Pr. Skardžius 

apsigyveno Clevelande ir rū
pinasi lietuvių kalbos gryni
nimu ir jos išlaikymu.
• Gali nukentėti darbininkai. 

Didieji plieno fabriką i So. 
Chicago ir Ind. Harbor dėl 
anglių stokos rengiasi užge
sinti krosnis ir atleisti apie 
70,000 darbininkų. Apie tai 
kompanija jau įspėjo darbi
ninkus, nes anglių sandėliai 
jau beveik visur tušti.
• Chicaga gali netekti švie

sos, jeigu angliakasiai dar il
giau negrįš į darbą. Toks pat 
pavojus gresia ir visai Illinois 
valstijai. Federaliniai pastatai 
sumažina anglies suvartojimą 
25%.
• Dr. K. Pautienis, žinomas 

Lietuvos chirurgas, buvęs il
gametis prof. Kuzmos asis
tentas. išlaikė Ohio valstybi
nius egzaminus ir pastoviai į- 
sikūrė Clevelande.
• Lietuviškos spaudos sta

las Clevelande prie Šv. Jurgio 
bažnyčios jau pradėjo veikti 
ir buvo sutiktas su nelauktai 
dideliu susidomėjimu. Jis 
tvarko ir katalikiškų laikraš
čių prenumeratas.
• Clevelande pagal nusisto

vėjusias tradicijas Vasario 16 
minėjimas tęsiasi ]>er tris 
sekųaadienius.

Sekmadienį, vasario 19 
šios kolionijos lietuviai iškil
mingai šventė Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo die
ną.

%

Lietuvai vaduoti draugijos 
garbės pirmininkas, kun. V. 
Puidokas, ir pirmininkas Je- 
gelevičius Zigmas gražiomis 
ir patrijotiškomis kalbomis a- 
tidarė iškilmes.

Šv. Kazimiero draugijos sa
lė buvo perpildyta žmonėmis.* 
Malonu buvo matyti, kad ir 
jaunieji neatsiliko. Programos 
vedėju buvo pakviestas, tik 
nesenai atvykęs iš Vokietijos 
Adolfas Maslauskas labai 
gražiai savo kalboje atvaiz
davo dabartinius tėvynės var
gus. Visa programa buvo iš
pildyta tremtinių, atvykusių į 
mūsų koloniją.

Kalbėtojas Benediktas Dap
kus turiningai atvaizdavo 
Lietuvos l^gvų istoriją. Meni
nę dalį išpildė: Valė Vaitkiū- 
tė, Feridas Maslauskas, Zita 
Dapkuvienė, Marija Maslaus- 
kienė ir Jonas Džemadžionis.

Buvo priimta rezoliucija, 
kuri. lietuviškai perskaitė 
Maslauskas. angliškai Anta
nas Gecevičius. Ji buvo pa
siųsta valstijos Gubernato
riui.

rapijos choras, vadi A. Stani- 
šausko, sugiedamas Lietuvos 
ir Amerikos himnus ir “Lie
tuva, brangi”, “Jaunimo Gies
mė" Naujalio ir 1 "Apsaugok 
Aukščiausias" Sasnausko.Kal- 
bėjo neseniai atvykę iš trem
ties. V. Domeika, H. Blazas ir 
J .Šliažas ir vietos kleb. kun. 
J. V. Kazlauskas. Porą duetų 
padainavo O. Radvilaitė su 
L. Argust ir Radvilaitė su P. 
Sitavičiu. Eilėraščius pasakė 
p. Lanbergienė, Aušrelė Do- 
meikiūtė ir padainavo Rastap- 
kevičiūtė. Tai buvo dalis buv. 
tremtinių.

Įvyko aukų rinkimas laike 
kurio aukavo: po $5.00: kun. 
J. V.
las.
$3.00: Rastapkevičiai; po $2.: 
J. Batsevičius, Krikščiūnai- 
čiai, J. Barnotas, A. Skirka; 
{K* $1.00: H. Padalskienė, Po- 
džiūnienė, A. Sapiega, K. Ver
ba, O. Juškevičienė, A. Stani-

J. Kra- 
Valinčius, J. 

Einorienė, O. 
Gedimauskas, 

Radvilas, Va*

Kazlauskas, Alf. Radvi- 
J. Kliorikaitls, Balsis;

šauskas, Morkevičius, K. Ja
kutis, Valintavičius, 
manauskas, J.
Lužetskis, O.
Venskuvienė, 
Argustienė, L.
siliauskienė, Radvilienė, Niau- 
ra, Nikiunas, Krikščiūnaitie- 
nė, O. Blgelienė, Bakunienė, 
Praisienė, K. Rudis, J. Loris, 
Am. Elovskienė, Juškevičienė, 
O. Buzevįčienė, J. Butkus, 
(Butkevičius), Tamošiūnienė, 
Dažnis, O. Mačiukaitienė, J. 
Šliažas, H. Blazas, J. Lukas, 
A. Januš&itis, J. Lušošiavi- 
čius, J. Stanislauskas, Miku- 
tienė, Ignatavičienė, Janusas, 
Cvirka, J. Skubąs, O. Valin- 
čius, R. Zalba, P. Radvilas, J. 
Minalga, 
nas, kiti 
kų buvo 
centais.

MŪSŲ MIRUSIEJI

A. t A

Misijos

bažnyčioje prasidėjo 
praeitą sekmadienį,

Mūsų 
misijos 
vasario 26 d. Misijas veda pa
garsėjęs misijonierius A. Ma- 
žukna ir jos tęsis 
tę. Kviečiami ne 1 
fieldo, bet ir iš 
kolonijų lietuviai 
ti Dievo malonėmis.

visą sąvai- 
tik West- 
artimesnių 
pasinaudo-

Vyčiai minės Šv. Kazimiero 
dieną

Liet. Vyčių 30 kuopa savo 
susirinkime nutarė, kad visi 
jos nariai eis prie šv. Komu
nijos kovo 5 dieną 8 vai. ryte. 
Po Mišių visiems bus bendri 
pusryčiai. Laike pusryčių kal
bės studentė, kuri mokosi 
Smith Kolegijoj, Northamp- 
ton. Mass. Kiek teko patirti 
yra gera kalbėtoja ir buvo 
pagarsėjusi veikėja Lietuvoj.

B.

Pavykęs Vasario 16 
minėjimas 

BIDGEPORT, CONN.

18 dieną įvyko 
Nepriklausomybės 
minėjimas.

ALT
kurį 
sky- 
gana

Vasario
Lietuvos 
paskelbimo 
surengė vietinis
rius. Žmonių 'atsilankė 
daug. Programą pradėjo pa-

i
!

Brockton, Mass. / 
Tel. 189 J
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paruošė tremtiniai: 
inž' Daugėla, inž. 

Gedeikis ir solistė 
palydima A. 

Susirink (įsiems y- 
solistės sudainuo- 
dainelės ir gilausP. Žilaitis, J. Šimkū- 

po mažiau. 'Viso au- 
surinkta — $106 su 

'■>ar
t

Minėjimas pavyko labai ge
rai. Daug darbavosis svetai
nėje Tarybos nariai ir kiti.

Lietuvos Nepri- 
paskelbimo mi-

programą prade*

Vasario 16-tos minėjime kalbėjo 
Valstijos Gubernatorius

PROVIDENCE, R. I.
Kiekviena priespauda yra 

laikina— laikinos ir jos gran
dinės... Tokia ryžtinga nuotai
ka vietos Vyčiai pravedė va
sario 19 d. 
klausomybės 
nėjimą.

Minėjimo
jo šv. Kazimiero bažnyčioje 
10:30 vai. pamaldomis, ku
rias laikė ir pamokslą pasakė 
domininkonas Tėv. Tomas 
Žiūraitis. “Optimistinis mūsų 
tautos tragizmas”, buvo veda
moji pamokslininko mintis.

Parapijos salėje 16:30 vai.
— antroji programos dalis. 
Po Dr. pulk. B. Mafulionio į- 
žanginės kalbos kalbėjo vie
tos klebonas kun. J. Vaitekū
nas tautinio ryžtingumo ir at
sparumo klausimu. Baigęs 
savo jautrų žodį, klebonas 
pristatė publikai tik ką atvy
kusį Providence miesto majo
rą D. J. Roberts, kuris pa
skelbė savo miestui vasario 16 
Lietuvos Nepriklausomybės 
diena. Majoras 
sveikino laisvės 
skatino laikytis 
laisvės minties,
kos ir malonės 
“Bus galas Stalinui 
vienam, kuris prieš laisvę ko
voja”,
mūsų svečio žodžiai. Dominin
konas Tėv. K. Žvirblis sėk
mingai vedė programą toliau. 
Burmistro garbei, vargoninin
ko J. Beinoriaus vadovauja
mas, choras, sugiedojo “Jūrei
vių maršą”... Svečias apleidžia 
salę.

Publikos entuziazmui atslū
gus, kalbėjo T5v. K. Žvirblis, 
O. P. Publikos ap’odismentai 
nutraukė jo žodi: (įžengia sa- 
lėn šios valstybės 
rius, J. E. J. O.

nuoširdžiai 
kovotojus ir 

mūsų sveikos 
Priminė au- 

būtinumą. 
ir kiek-

įsidėmėtini buvo

gubemato- 
Pastore.

labai užim*

O.

* l

Meninėje dalyje pasirodė 
plačiu repertuaru vietos var
gonininko J. Beinoriaus vaikų 
ir mišras choras. Vargoninin
kas dar tik trys mėnesiai iš 
tremties, tačiau jau nuveikęs 
daug. Ilga programa dalyvius 
gerokai išvargino, bet meninė 
dalis ir šventės įspūdžiai tą 
nuovargį išblaškė.

Priimtos
H. Trumanui, 
kretoriui Achesonui, 
Island gubernatoriui J. O. 
Pastore ir Providence
majorui D. J. Roberts. Provi
dence didelio tiražo dienraštis, 
‘The Providence Journal” Va
sario 16 artėjimą ir patį mi
nėjimą plačiai aprašė.

Valio šv. Kazimiero parapi
jos Vyčiai su savo uoliu dva
sios vadu, kun. Ant. Kacevi- 
čium. Dėkinga publika prog
ramos dalyviams.

Vyt. Žarėnas.

SU

rezoliucijos prez.
Valstybės Se-

Rhode

Kilp bolševikai “laEvino" 
žmones

Vasario 16-tos minėjimas 
Manchesteryj, N. H.

Manchesterio, N. H. DALF’o 
skyrius, kuriam vadovauja 
labai veiklus senas tos lietu- %
vių kolonijos gyventojas Jo
nas Vaičiūnas, š. m. vasario 
mėn. 12 dieną surengė Lietu
vos Nepriklausomybės paskel
bimo minėjimą. Minėjimo pro
gramą 
kalbėtojai 
Balys,
Daugėlienė 
Griauzdės, 
pač patiko 
tos liaudies
įspūdžio paliko Lietuvoj bu
vusio paprastu darbininku — 
Gedeikio pasakojimas apie 
tai, kaip bolševikai jį “išlais
vino” nuo mažos sunkiu pluši- 
mu uždirbtos nuosavybės, nuo 
darbo, ir asmeninės laisvės. 
Pagrindinę programos dalį 
sudarė dokumentinės nuo
traukos iš bolševikmečio Lie
tuvoj ir tremtinių gyvenimo, 
pradedant nuo bėgimo iš sa
vojo krašto iki išlipimo New 
Yorke. Nuotraukas, kurių di
desnė pusė spalvotos, parodė 
inž. Daugėla.

Minėjimo metu buvo pateik
ta BALF’o skyriaus atskaita 
ir surinkta gausiai aukų. Visi 
programos dalyviai atsisakė 
nuo atlyginimo, taigi skyrius 
visas aukas paskirstys savo 
artimiausiam posėdyj. K. Da

3

miesto

Susipažinimo
Vakaras

BROOKLYN, N. Y.
Moterų Sąjungos 29-ta kuo- 

ateiviais vakarą ir Bunco lo
šimą. Kviečiame moteris atei
ves ir Moterų Sąjungos nares. 
Taip pat maloniai kviečiame 
ir visas atsilankyti. Vakare 
dalyvaujančioms ateivėms vis
kas nemokamai.

Vakaras įvyks sekmadienį, 
kovo 5 d.. 4 vai. po piet pa
rapijos salėje. Tuo pačiu lai
ku įvyks ir Bunco lošimas. 
Nuoširdžiai kviečiam visus, 
kurie nori smagiai praleisti 
vakarą, atsilankyti. Bus gra
žių dovanų ir užkandžiai.

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame
Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

BROCKTON ICE t COAL CO.
27 Latvrence St.,

Mes Instaliuojame Visokios Rūšies Aliejumi

TIMKEN
OIL HEAT

' < J

Šaldomus Burnerius 
Brockton 0*1 Heat., Ine.
27 Legion Parktvay, 

Brockton, Mass. 
Tel. Brockton .323 J

“Šiandieną esu 
tas. bet čia neateiti negalė
jau", — pradėjo kalbą guber
natorius. “Aš ir jūs — atei
vių sūnūs. » To neturi niekas 
išsižadėti, bet kovoti už savo 
teises. Lietuva bus laisva”
tris kartus pakeltu balsu tai 
gubernatorius pabrėžė (V.Ž.). 
“Taip, aš paskelbiau savo 
valstybėje Vasario 16 Lietu
vos diena. Jūs suruošėte mi
nėjimą ir t.t. Tai dar toli gra
žu neviskas. Ta jūsų kovos 
dvasia ir -maldos turi jus ly
dėti ir po vasario 16 d. iki 
galutinos pergalės”. Dar kele
tą skatinančių, drąsių minčių 
tarė gubernatorius ir baigė 
savo ilgoką kalbą.

Pertraukos metu buvo rink
liava. Surinkta 300 dolerių. 
Pusė jų skiriama BALF-ui, 
likusieji — ALT-ui. Po pini
gų vajaus, adv. J. Giedraičio 
paskaita.

Paminėta Vasario 16
GIRARDVILLE, PA.

Vasario 19 d., Šv. Vincento 
parapijos salėje vietos klebo
no kun. Daumanto iniciatyva 
surengta Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimas. Po kun. 
Daumanto įžanginės kalbos, 
sekė turininga Dr. šerkšnos 
paskaita apie dabartinės pa-

— vergtos Lietuvos kančias.
Meninę dalį išpildė parapi

jos choras, vadovaujamas 
muz. Sorinio, ir parapijos mo
kyklos vaikai, vadovaujami 
Nukryž. Jėzaus seselių. Ypač 
gražiai pasirodė mokyklos 
vaikai, tautiniuose kostiu
muose pašokdami keletą tau
tinių šokių. Mokyklos orkes
tras pagrojo tautinių meliodi- 
JU-

Priimta keletas, Lietuvos 
laisvinimo reikalu rezoliucijų, 
kurios pasiųstos 
moms įstaigoms,
buvo gausiai susirinkę netik Sakoma: juoktis sveika. Nu- 
senesniojo. bet ir jaunesniojo sišypsok! pripasakoja visokių 
amžiaus vietos lietuviai. juokų ir ilgesnių linksmų nuo- 

DalyvK tykių. Kaina $1.00.

Vasario 16-tos minė
jimo iškilmės 
RLMFORD, ME.

Vasario 12 d. tėvų pranciš
konų rūpesčiu . ir tremtinių 
pastangomis buvo surengta 
Rumfordo kolonijoje Vasario 
16-tos minėjimas. Minėjimas 
buvo pradėtas pamaldomis už 
Lietuvą. Pritaikintą tai dienai 
pamokslą pasakė Tėvas Pet
ras Baniūnas, OFM.

LEW1STON, ME

Vasario 19 d. taip pat tėvų 
pranciškonų rūpesčiu ir pačių 
tremtinių pastangomis Lewis- 
tono kolonijoje įvyko Vasario 
16 minėjimas. Minėjimas bu
vo pradėtas pamaldomis už 
Lietuvą bažnyčioje ir pa
mokslu.

Lewistono radijo siųstuvas 
tą dieną 15 min. transliavo 
lietuvių dainas. Lewistono lie
tuvių salėje vasario 19 d. 4 
vai. po pietų įvyko įdomi pro
grama, laike kurios skaitė tu
riningą paskaitą Dr. J. Gir
nius. Ta proga labai gražiai 
pasirodė ir neseniai suorgani
zuotas vyrų bei moterų cho
ras, vadovaujamas jo dirigen
to Tėvo Kornelijaus Gaigalo, 
OFM. Programą, paįvairino 
deklamacijos ir tautiniai šo
kiai, kuriuose dalyvavo ir 
trys čia gimusios lietuvaitės. 
Tėv. P. Baniūnas, OFM. pra
šė tautiečius kiek galint dau
giau aukoti Lietuvos išlaisvi
nimo kovai.

Minėjimų metu Rumforde 
ir Lewistone buvo surinkta 
aukų $200.00. Programą vedė 
tremtinių įkurdinimo komite
to pirmininkas, p. Šemeta. 
Minėjimuose dalyvavusieji 
lietuviai dėkingi organizato
riams tėvams pranciškonams: 
Tėv. P. Baniūnui ir tėv. Kor
nelijui Gaigalui už pastangas 
ir rūpestį, organizuojant šiose 
kolonijose minėjimus. Svečias.

atatinka-
Minėjime m.. 150 pusi.

NnBižypMk!
Surašė J. K. M. Išleista 1936

Izabelė (Caplikiūtėl TamuRonienė
gyv. 11 Mašon St., Nashua, N. H., mirė penktadienį, va

sario 17 d. sulaukusi 54 metų amžiaus. Ji mirė Bostono li
goninėje tą pačią dieną, kai jos vyras varg. Jonas Tamu- 
lionis buvo ją atvežęs operacijai.

Velionė buvo kilusi iš Pigagų kaimo, Merkinės parapi
jos. Palaidota iškilmingai antradienį, vasario 21 d., 9 vai. 
rytą iš šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčios šv. Kry
žiaus kapinėse. Liko dideliame nuliūdime velionės vyras, 
muzikas Jonas Tamulionis, sūnus Jonas, duktė Lillian ir 
anūkas Jonukas ir daug giminių.

Muzikas Jonas Tamulionis yra ilgametis LDS narys ir 
65 kuopos pirmininkas, “Darbininko” ir Lietuvių Radio 
Valandos programos rėmėjas, taip pat ir jo šeima. A. a. 
Izabelė Tamulionienė labai daug veikė parapijoje, LDS ir 
kitose organizacijose.

Šv. Kazimiero lietuvių parapijos vargonininką ir LDS 65 
kuopos pirmininką Joną Tamulionį ir jo šeimą, mirus jo 
mylimai žmonai ir šeimos motinėlei, giliai užjaučia

LDS Centro Valdyba,
“Darbininko” Redakcija 

ir Administracija.

LIETUVOS RESPUBLIKOS DIENA 
DAYTON, OHIO

Vasario 16-tąją daytoniečiai 
paminėjo vasario 19 d. Išva
karėse kun. V. Katarskis at
laikė pamaldas už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės ir pasakė 
patriotišką pamokslą. Sekma
dienį (minėjimo dieną) buvo 
atlaikytos šv. Mišios už ken
čiančią Lietuvą ir pasakytas 
taip pat kun. V. Katarskio tai 
dienai pritaikintas pamokslas. 
Pats minėjimas įvyko vakare 
parapijos salėje. Minėjimo 
programoje buvo: L. Valiuko 
paskaita, vaizdelis iš Lietu
vos partizanų gyvenimo, su
režisuotas A. Mirono, mažųjų 
deklamacijos, tautiniai šokiai 
ir parapijos choro dainos.

Miesto burmistras atskiru 
raštu Vasario 16-tąją buvo 
paskelbęs “Lietuvos Respu
blikos Diena Daytone”.

Lietuvos laisvinimo kovai 
remti surinkta per 100 dol. 
aukų. Daugiausiai aukojo: 
Kripąs iš Springfield, Ohio, 
20 dol., L Valiukas—10 dol., 
kiti — mažesnes sumas.

Parapijos metiniame susi
rinkime dauguma pasisakė už 
lietuvių svetainės - salės sta
tybos fondo atgaivinimą. Šiuo 
metu šiame fonde yra per 
7,000 dolerių. Lietuviškos or
ganizacijos žada tą reikalą 
visomis išgalėmis paremti. 
Tam reikalui jau yra nupirk
tas sklypas.

Vyčiai rengiasi iškilmingai 
minėti šv. Kazimiero šventę. 
Minėjimas įvyks kovo mėn. 5 
d. vakare parapijos salėje. 
Programoje: Dr. VI. Viliamo 
paskaita, deklamacijos, para
pijos choras ir Pakšto kape- hkišką spaudą — laikraštį 
la išpildys keletą religinės “Darbininką”!

muzikos dalykėlių. Tą pat» 
dieną vyčiai organizuotai pri
ims šv. Komuniją ir turės 
bendrus pusryčius.

Dr. VI. Viliamas vasario 24 
d. amerikiečių atsargos kari
ninkų grupei skaitė paskaitą 
apie komunizmą ir jo pavojų 
laisvajam pasauliui.

B. Pakšto kapela po atvely
kio išsikelia į Čikagą ir įsi
jungia į organizuojamą meno 
ansamblį.

Al. Laikūnas, buv. tremty 
“Mūsų Kelio” ir “Lietuvio” 
redaktorius, išsikėlė vasario 
pradžioje į Clevelandą ir pra
dėjo ten dirbti “Dirvos” re
dakcijoje^. Zfliona su dukrele 
žada netrukus taip pat išvyk
ti, kaip tik vyrui pasiseks ten 
rasti butą.

Per užgavėnes parapijos są
ryšio komitetas" buvo suren
gęs kaukių balių. Pirmą pre
miją laimėjo kaukė “Ieva” — 
Babianskaitė.

Vyčių kuopos susirinkime, 
kuris įvyko vasario 20 d., be 
kitų bėgamųjų reikalų svars
tymo dar išklausė L. Valiuko 
paskaitėlę apie katalikišką 
spaudą ir jos rėmimo reikalą. 
Buvo prieita išvados, kad 
prieinamiausias visiems vy
čiams yra naujai pradėjęs eiti 
iliustruotas : 
vių Dienos”, 
vyčių tuoj jį 
pažadėjo taip 
metu pasekti

žurnalas “Lietu- 
Čia pat keletas 
užsisakė, o kiti 

• pat artimiausiu 
į pirmuosius.

— Rs.

Skaitykite ir platinkite kata*

Patiems trūksta anglies. Streikuojančių anglia
kasių vaikai rankioja anglies nuobiras, kad turėtų 
kuo namus susišildyti.



Antradienis, Vasario 28, 1950

Herald” vasario 16 d. 
parašė stiprų Lietuvos 
ginantį editorialą. Lie- 
profesionalų ir biznie-

ŽiHonyUT1r">llaurukaitė. Vyrų 
kvintetas sudainavo keliolika 
dainų, ir vaikučių grupė, E. 
Žiliomui pritariant akordeonu, 
sudainavo irgi keliolika liau
dies dainų. Teresė Matukony- 
tė sudainavo porą dainelių. 
Programa baigta, sugiedojus 
Lietuvos himną. Reporteris.

KORESPONDENCIJOS
"EveaingHerald’'0ii

Uetw<
SHENANDOAH, PA.

Kaip praeityje, taip ir šie
met Shenandoah lietuviai iš
kilmingai paminėjo Vasario 
16 d. Vietinis dienraštis “Eve- 
ning 
proga 
teises 
tuvių
rių pastangomis to laikraščio 
pirmame puslapyje buvo pa
talpinti lapkričio 5 d. 1949 m. 
“Amerikos Lietuvių Kongre
so”, įvykusio New Yorke, De
klaracija. Deklaracija buvo 
puslapio viduryje dideliuose 
rėmuose. Be to lietuviai biz
nieriai ir profesionalai nuo 
savęs padarė stiprų pareiški
mą Lietuvos reikalu.

19 d.
parapijoc

Bažnyčioje
Sekmadienį, vasario 

šv. Jurgio lietuvių 
bažnyčioje buvo atlaikytos šv.
Mišios, maldaujant Aukščiau- 
sį Lietuvai ir jos žmonėms 
laisvės ir nepriklausomybės 
bei pasauliui pastovios taikos. 
Prieš Mišias varpų muzika 
gaudė Lietuvos himną. Laike 
šv. Mišių parapijos didysis 
choras sugiedojo “Marija, 
Marija”, “Dievas Mūsų Gel
bėtojas”, ir “Šventas Dieve”. 
Kun. Jonas Lukšys pasakė tai 

- progai pritaikytą pamokslą.
Po* Mišių choras ir visa baž
nyčia sugiedojo Lietuvos him
ną. .

Svetainėje
Po pietų bažnyčios svetai

nėje buvo surengta Vasario 
16 minėjimui pritaikinta pro
grama, kuri susidarė iš kalbų, 
deklamacijų ir dainų. Kalbėjo 
kun. Juozas Neverauskas ir 
p. J. Žilionis. Eiles pasakė

DAKTARAI

Grafton Ave^

A. J. NAMAKSY
Real Estate * 

Insurance
499 W. Broadw*y

SO BOSTON, MASS 
OfHcc Tsi. *Outh Boeton 8-0*to 

Res. 37 Oriole Street
West Rosbuzy, Maso

TEL. PA—

Vargių ir spau
dos ^ėme;a

CHICAGO, ILL.
P. Staržinskaitė, ilga: etė 

“Darbininko” skaitytoja ir rė
mėja dėl senatvės sirginėja, 
bet neatsižvelgdama ne į se
natvę nei į ligą, siuva, mezga 
ir taiso įvairius drabužius ir 
siunčia per vietinį BALFą 
mūsų broliams ir sesėms 
tremtiniams. Ji yra jau labai 
daug padėjusi vargstantiems 
tremtiniams ir vargšams. Ne
užmiršta ir katalikiškos spau
dos paremti. “Darbininkui” 
prisiuntė $10. — $5.00 už pre
numeratą ir $5.00 kalendo
riaus fondan. Dėkojame P. 
Staržinskaitei už nuoširdumą 
ir paramą.

Tegul meile Lietuvos.
GARDNER, MASS.

lietuviškųjų kolonijų lietu
viai, kur tik gyvena bent ke
lios lietuviškos šeimos, šią 
brangią mūsų Tautai šventę 
kuo iškilmingiau paminėjo. 
Šios šventės minėjimų banga 
rodo, kad lietuvių Tautos rei
kalai Amerikos lietuvių šir
dyse yra gyvi ir kad ameri
kiečiai labai sielojasi dėl savo 
senosios Tėvynės nelaimių.

Nedidelėj Gardner lietuvių 
kolonijoj Vasario 16-tai mi
nėti buvo sudarytas bendras 
komitetas iš Šv. Petro ir Po
vilo Draugijos ir Naujakurių 
Komiteto atstovų, šventės mi
nėjimo meninei programai iš
pildyti, komitetas pasikvietė 
Worcester naujakurių meno 
mėgėjų ratelį, kuris čia pa
statė Jakubausko specialiai 
Vasario 16-tai parašytą vei
kalą “Kenčianti Tauta”. Tame 
šešių paveikslų veikale auto
rius vaizduoja istorinį Lietu
vos laikotarpį, 
knygnešių laikus, 
somybės kovas, 
laisvoj Lietuvoj, 
ir partizanų kovas

Šis worcesteriečių pasirody
mas Gardner yra gražus pa
siaukojimo ir tautinių reikalų 
supratimo pavyzdys kitifems, 
kaip reikia padėti mažesnėms 
kolonijoms. Visi artistai, dai
nininkai ir šokėjai per dienas 
dirba dirbtuvėse, ir tik vaka
rais poilsiui skirtu laiku gali nesveiką kūno dalį, kuri serga, 
ruoštis veikalo pastatymui. Kitaip sakant, jos gydo viso- 

Gardneriečiai atsilygino kias ligas. Ir tai ne mūsų pa- 
Worcester menininkams savo sakyta, bet taip sakoma viso- 
gausiu atsilankymu (dalyva-

T -'-a

Susidūrus traukiniams prie Rockville-Centre, užmušta 29 asmenys ir sužeista a- 
pie 100.

vo apie 300 žmonių) ir nuo
širdžiu dėkingumu, keldami 
ovacijas po kiekvieno pa
veikslo.

Minėjimas įvyko vasario 18 
d. Miller’s Opera Hali. Pradė
tas Amerikos ir lietuvių tau
tos himnais ir J. Vaičaičio ir 
A. 'Vilčinsko pranešimais.

Minėjimą ruošti komitetui 
daug padėjo: A. Nakučių šei
ma, V. Dautartas, A. Skruz- 
dys. A. Yuška, K. Šimkūnas 
ir k. t., platindami iš anksto 
bilietus ir plakatus. Ypač 
daug prisidėjo prie išgarsini
mo šio minėjimo Mrs. Elen 
Sergaut. kuri net keturius 
kartus parašė vietiniame ang
lų laikraštyje ‘Gardner News’ 
straipsnius, iš kurių vienas 
buvo net pirmame puslapyje 
“300 Attend Lithuanian Ob- 
servance”. J. V.

PRANEŠU
“J.A.V. mirė tūlas

NORBUTAS (gal:

apimantį 
nepriklau- 
rugiapiūtę 
okupacijas 
dabar.

Antanas
Narbu

tas). Jo draugai sako, kad jis 
Vevirženų parap., Vežuičių 
km. turėjęs žmoną Aleną 
Norbutienę. Gimines ar žinan
tieji ką nors šiame reikale 
prašomi rašyti:'-
Consulate General of Lithfua- 

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

AUKSINfiS ŠAKNELES
Auksinės Šaknelės 

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

gedimo.
vidurinių skaudulių, 

sugedusios

nuo rožės, 
drugio, nuo 
nuo skilviokepenų 

ir kitų 
nuo sugedusios burnos. 
Auksinės Šaknelės veikia tiktai

Pristatome Alų ir Toniką *
Mes turime 11-kos rūšių alau* ir Įvairių tonikų Mes alų u 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikam*. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite

ŠOKIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininku

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

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausi toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co. 
Islington, Mass 

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R
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prisiuntė BALF-o Centrui $5.
Dėkodamas už auką BALF-o 

Centras tikisi, kad ir kitos or
ganizacijos rengdamos pobū
vius, parengimus, koncertus, 
vakarus ir šiaip įvariausias 
pramogas nepamirš savo bro
lių tremtinių, likusių Europoje, 
ir skirs nors kuklią auką šiam 
kilniam tikslui.

BALF-o Ceatra*.

PRAŠO GARANTIJŲ
Martinkus, Juzė 23. 7. 1913, 

ūkininkė; 
Elė 22. 1

Alfredas 18. 7. 1911, 
1942.

Gerta 8. 10. 1924,

15. 10.
28. 7.

10. 25,
19. 1.

Z-
Kučinskas, Vincas 72 metų, 

ūkininkas; Konstancija 35 m., 
ūkininkė; Ženeta 10 m., Jur
gis 12 m., Angelė 4, Regina 1.

Platakis, Benediktas 49 m., 
ūkininkas; Marija 38 m., dar
bininkė.

Kronis, Ona 28 metų, darbi
ninkė; Aldona 2 m., Benedik
tas 1 m.

Skeberys, Marija 30 m.,
darbininkė.

H’idderatr. 14, Munchen, 
Germany, U. S. Zone

Skarupka, Simanas gim. 22. 
12. 1899, inžinler us’ 
da 8. 3. 1908, masažistė; Va
lentina 4. 8. 1932, siuvėja.

8724 Lab. Serv. Co. Mohrin- 
gen b/Stuttgart, Germany, 

V. 8. Zone
Račkauskas, Pranas 23. 4. 

1915, darbininkas; Eugenija 
15. 8. 1920, darbininkė; Virgi
nija 8. 10. 1939, Pranas 20. 
12. 1941, Vytautas 20. 1.
1945.

Veteikis, Bronius 9. 2. 1922, 
darbininkas.

Refugee Camp, (14a) Bieti- 
gheim, Germany, U. S. Zone

Zelenkevičius, Simonas gim. 
18. 2. 1921, kepėjas.

Cekytė, 
darbininkė.

Kavaliauskas, Juozas, 
1923, ūkininkas: Ona 
-.->00 darbininkė.

Januška, Viktoras 1. 
darbininkas; Elfriede
1928, darbininkė; Regina 24. 7. 
1948.

Rasimas, Juozas 7. 1. 1914, 
siuvėjas; Grita 9. 11. 1918.

D. P. Camp, Laudshut, 
Germany, U. S. Zose

Draugelis, Juozas 45 metų, 
darbininkasų Sofija 41 m., dar- 
bininkėų Vaidevutis 12.

Naujokaitis, Antanas 60 m., 
ūkininkas; Manefa 53 m., ūki
ninkė.

Olšauskas, Pranas 56 m., ū- 
kininkas; Marija 56 m., ūkinin
kė.

Kerulis, Ignas 41 m., darbi
ninkasų Ona 31 m., šeimininkė, 
Gudruna 6 m.

Pilipas, Izidorius 40 metų, 
darbininkas.

D. P. Camp Landshut, 
Germany, UJS. Zone

Karalienė, 
šeimininkė.

Karaliūtė,
Šumilienv, 

šeimininkė.

gesnį laiką išbuvęs be darbo 
pasidariau kiek skolų ir iš sa
vo pirmo atlyginimo sunkoka 
ištaikyti daugiau. —

BALF-o Centras dėkodamas 
už auką tikisi, kad ir kiti trem
tiniai nepamirš savo brolių, li
kusių vargti Vokietijos stovyk
lose.

Visas aukas siųskite: 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

D. P. gaus atgal likone 
Tai

(Kitas laikraščius prašau 
šią žinutę pakartoti)

Visi dypukai, atvykusieji 
Ameriką 1949 metais ir dirbę 
už algas, iš savo algų mokėjo 
valdžiai taip vadinamus “In- 
come Tax” (arba witholding 
tax). Šie taksai buvo jiems iš
skaityti iš algų. Bet veik kiek
vienas galės gauti atgal tą 
taksų sumą, jeigu atsako 
šiems daviniams:

Pavienis vyras ar mergina, 
jeigu visų 1949 metų bėgyje 
(ar dalyje tų metų) neuždir
bo iš viso $600, nes už $600 
metinio uždarbio taksų mokė
ti nereikia, bet darbdavis 
pradeda atskaityti, taksus nuo 
pat pirmutinės algos.

Vedusios poros, jeigu vie
nas dirbo arba ir abudu dirba 
1949 metais ir neuždirbo 
$1,200, bet darbdavis iš algos 
vistiek išskaitė jam taksas. 
Tas taksas gausit atgal. Ir 
taip už $600 nuo kiekvieno iš
laikomo iš savo uždarbio šei
mos nario taksų *: mokėti ne
reikia, bet dafjf^šrįptėje tos 
taksos jau iš jūsų paimtos, 
pradedant pirma alga.

Ar dabar dirbate toje dar
bovietėje ar kitoje, jūą gausit 
savo darbovietėje jums svar
bų dvigubą lakštelį: “Form 
W-2, WITHHOLDING 
STATEMENT — 1949”. Ta
me lakštelyje yra darbvietės 
adresas, jūsų vardas ir adre
sas, kiek 1949 metais uždir
bote ir kiek iš jūsų paimta 
taksų.

Vieną lakštelį pasilikit sau, 
antrą ligi kovo 15 pasiuskit į 
savo miesto IntemaI Revenue 
Service su pastaba: “I am a 
D. P., I earned only $...... in
1949. Please refund my with- 
holding tax for 1949”. Paduo
kit savo dabartinį adresą. 
Jums priklausanti suma bus 
grąžinta bėgyje 6 savaičių po 
kovo 15. Tik, 
jeigu uždirbot 
$600 arba pavienis 
dęs, o jeigu vedęs 
neuždirbo t $1,200 ir 
viršuje pasakyta.

Prašyti grąžinti savo sumo
kėtų income tax gali visi: ir 
senai Amerikoje gyvenę ir 
anksčiau, negu 1949 m. atvy- 
kę, kas tik neuždirbo pernai 
$600. K. S. Karpius.
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Paskyrė 10% nuo pramogų
Atsiliepdama į BALF-o Di

rektorių prašymą, Lietuvių So
cialdemokratų Sąjungos 60 
kuopa S. Boston, nutarė. pa
skirti nuo savo vakarienės pel
no 10% finansuoti ūkininkų 
atvežimą į Michigan ūkius ir

Marija 35 metų,

Trauta 8 m. 
Monika 57 metų,

Draugia Valdybų Adresaix <*
‘'*£T4yO8 DR-JO8 ŠV JONO SV. BL. PAŠALPINCS

PO GLOBA MOTINOS ŠVC DRAUGIJOJ VALDYBA
Pirmininke - Eva Mariuienė

625 E 8th St. So Boston Mass 
Tel SOuth Boeton 8-1298 

Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė.
8 VVinfield St.. So Boston. Maaa 

Prot. Rašt. — Stela Overkienė,
555 E. 6th SL, So. Boston, Mass. 

finansų Rait B Cūnienė
29 Gould St W Roxbury Miu

Tel Parkvvay - 1864-VV 
Iždininke — Ona Šiauria 

51 Tampa St Mattapan. Ma-* 
Tvarkdarė — M. Matejoškienč,

866 E. 5th St.. So. Boston. Mass.
Kanos GI.—Elzbieta Aukštikalnvte

110 H St So Boston Mass 
r iraugijs savo susirinkimus laiko imo-

antrą antradieni mėnesio 7:30 v 
vakare Parapijos salėje i 92 E 
Seventh St. So Boston Maus 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininką

Pirmininku Viktoru Medonis. 
21 Sanger St. So Boston Mu» 

Vice-Pirm — Vincu Stakuti* 
Sirth So

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

Fin Rašt — Aleksandru įveiks 
440 B Sixth St. So Boston. Mus 

Iždininkas—Stasys K Griganavičiua.
699 E. Seventh St. S Boston. Mass

Maria Ik* Jonu Zaikis 
?87 Rmadway So Boston Mas*

Draugija laiko susirinkimu? ka? tr* 
sekmadieni kiekvieni mėnesi< 

2 vai po pietų Parapijos salė* 
192 E 7tb St So Boston Man* »
Visais iraugijos reikalais kreipk* 

tee pas protokolu raitininke I

Casper's Grožio Salionas
NUPIGINO

S. BaraseHčins Ir Sūnus
FuaeraJ Hom*

254 W. BroBdw*y 
South Boeton. Mase

•O8EPH BARA8EVKH* 
laidotuvių Mrektorin- 

NOTARV PUBLIC

»>*t*raavuna* Oiomą u Nui 
Koplyčia Šermenim* Dykai 
v< SOuth Besto* t-ŽMO

AVenue 2-24*4

1

CASPER
-UNERAL HOBI

187 Dorchester Streel 
South Boeton, Masa 

Joseph W. Cišpei 
(KASPARAS)

• iHotuvių Olrokton*. 
JiltimuctojM 

VOTARY PUBU< 
Patarnavimas Dieną ir Nakt 
Koplyčia Šermenim* Dv**- 

Tet. SO 8-1437
ŠOuth Boston i-3B*

YAKAVON1:
runeraJ Hom»

741 No. Main St
Brockton. Mass

V. YAKAVONIS 
•Motuvią Direktorių* 

Ralsamuotoio*
-'atara*vuiia. Dieną u .Noki 

■foplyči* šermenim* Dyk 
rol Brockton Š-198T

t

W A I T I
FUNERAl HOM*

40 Ementon Avė 
Brockton, Mnss

Edwrd J. W*tt 
(WaitektaM) 

aMetvvių Otoektortuv 
Balsamuotojas 

HBtarnavtmae Dieną b N«*i 
Koptyeto Bsmulms Dyka 

Tet Breckton 33**

ūgalaikj Sušukavimą
$10 vertės už $5.05 

(no kink ar frizz)
♦ » ♦

Expertiškas Plaukų dažymas 
natūraliomis Spalvomis

♦ c
Įvairūs moderniški šukavi
mai, pasirenkant iš grožio 

kultūros žurnalų.
* * ♦

Pagražinimo darbus atlieka
grožio ezpertaL

CAROLINE CASPER, Prop.
CASPER’S BEAUTY SALON

Atdara Ketv. ir Pekt. vakarais
738 East Broadvvay, South Boston, Mass.

TeL SO. -8-4645

kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
Šaknelių, gert po čerkutę kelis 
kartus perdien, arba plauti ser
gančias kūno dalis. Svaras 
Auksinių Šaknelių kainuoja 
$15.00. Perkant mažiau, unci- 

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

South Boston 27, Mass.
V h 
i! 
i!

ĮVAIRŪS skhbimai

INCOME TAXES
Kiekvienas gyventojas, ku

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

Jonas <Jį Romas** ir Stata 
kas vakarą nuB 6:30 iki 9:30 
valandos ir šeštadieniais nuo 
10 vai. ryte iki 6 vai. vakare

kaip sakiau, 
mažiau kaip 

arba vė
tai jeigu 
t.t., kaip

Auka iš pirmojo uždarbio
Buvęs tremtinys M. iš Cice

ro, siųsdamas BALF-ui $2.00 
auką, rašo:
— Vakar gavau pirmą atly

ginimą už savo darbą. Į šį laiš
ką įdedu kuklutę auką BAL
F-ui, kurią prašau sunaudoti 
bendram šalpos reikalui. At-

1! 
i!
i' 
i!
H
i! 
i! 
i!
i! 
i!
JĮ bus Amerikos Legijono Stepo

no Dariaus Posto No. 317 na
me, 265 C Street, South Bosto- leiskite, kad tos aukos dydis 
ne, padėti tiems, kuriems bus taip nesiderina su BALF-o kil-

Vincas Balukonis, Savininkas.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yni

SOUTH BOSTON CAFE

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

reikalinga pagalba išpildyme jūaią,paavimais ir šios orga- 8 JEO WtSt BrOšdWlV 
minėtų apyskaitų. (IH-12) nizaeijos reikalų dydžiu, bet ii- €.
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Antradienis, Vasario 28, 1950

UJM42* * «

BOSTONO ŽINIOS
9

Bostono Arkivyskupas dėkoja
ARCHBISHOP’S HOUSE 

2101 Commonwealth Avenue 
Brighton 35, Mass.

February 23, 1950 
Dear Father Frank:

I am very grateful to the New England District 
of the Roman Catholic Lithuanian Federation of 
/ merica for their greetings of filiai devotion. My 
’ ’essings on them all. I am always at their service. 

Devotedly yours,
f RICHARD J. CUSHING 

Archbishop of Boston
' '‘i? *. Vi-mauskis

n? xh St
t 27, Ilass.

DARBININKAS
*4' *. X* '

Kai T u pavargsi, kai T u pailst!... TREMTYJE ■

U

Arki vyskupas kviečia 
melstis

Jo Ekscelencija Arkivysku
pas Richard J. Cushing per 
spaudą ir kunigus ragina ka
talikus lankyti Gavėnios me
tu pamaldas, ypač šv. Mišias. 
Jis visur visų kviečiamas, tai 
ir jis visus kviečia prie alto
riaus.

Šv. Petro parapijos bažny
čioje šv. Mišios per Gavėnią 
būna laikomos valandomis: 
6:30, 7, 7:30, ir 8; salėje — 
7:30.

Sekmadieniais, 2:30 v. p.p. 
giedami yra Graudūs Verks
mai.

Trečiadieniais, 7:30 v. v., 
būna Gavėnios pamaldos.

Penktadieniais 3:30 v. p.p. 
ir 7:30 v.v. yra vaikščiojamos 
Stacijos.

Ateinantį ketvirtadienį 3:30 
v. p.p., ir 7:30 v. vak. bus 
klausomos išpažintys.

Pasninkai
Trečiadienį, penktadienį ir 

šeštadienį yrą metų ketvirčio, 
pasninkai.

Šv. Kazimiero šventė
Kovo 5 d. šv. Petro para

pijos bažnyčioje 9 v. r. bus 
giedamos šv. Mišios Šv. Kazi
miero LRK dr. intencija. Be 
draugijos narių eis prie šv. 
Komunijos ir Moterų Sodali- 
cija ir vaikai. 10 vai. r. bus 
giedamos šv. Mišios Vyčių 
intencija. Be Vyčių eis prie 
šventų sakramentų, skautai, 
merginų sodalicija, visas pa
rapijos jaunimas ir tėvai

Tuoj po šių iškilmingų pa
maldų, Vyčių bus duodami 
vieši pusryčiai. Kalbės Dr. 
Kaladė.

2:30 v. p.p. bus giedami 
Graudūs Verksmai.

3 v. p.p., vadovaujant sese
rims mokytojoms, parapijos 
mokyklų vaikučiai išpildys 
programą pagerbti šv. Kazi
mierui ir prelatui Dr. K Ur
bonavičiui, jo vardadienio 
proga. Kalbės advokatas Juk
nevičius.

Visi kviečiami dalyvauti 
mūsų brangios Lietuvos glo
bėjo mįnėjime.

Malonūs svečiai 
redakcijoje

Š. m. vasario mėn. 24 d., 
penktadienį, “Darbininko” re
dakciją aplankė pianistas 
prof. V. Bacevičius ir solistas 
St. Baranauskas, lydimi kom
pozitoriaus J. Kačinsko. Pasi
dalinta mintimis apie Ameri
koj lietuvių spaudą, meną ir 
muziką. Svečiai išreiškė pasi
tenkinimą bostoniečių lietu
vių nuoširdumu bei gražiu 
priėmimu ir spaudos parama. 
St. Baranauskas čia pat už
sisakė “Aidus”.

Išvyko Floridon
Vasario 19 d. Marijona ir 

Pranciška Nevulienės ir Mrs. 
Mary O’Hara iš Dorchester, 
išvyko Floridon praleisti ato
stogų. Jos taip pat yra pasi
ryžusios vykti ir į Kubą.

Pakrikštyta Petraičių 
dukrelė

Marija Jonė, duktė Alberto 
ir Onos, (Joneikaitės) Pet
raičių, gyv. 5 Sayrcard Place, 
buvo pakrikštyta, vas. 26 d.

“Monte Casino 
stebuklas*’

Vas. 26 d. 3 v. p.p. bažny
tinėje salėje, Šv. Vincento 
Pauliečio draugija rodė pa
veikslus: “Monte Cassino ste-

Iš Lietuvių Katalikių moterų veiklos So. Bostone
1950 m. vasario 19 d. 2 vai. 

p.p. Račkauskų bute "L” St., 
225 susirinko gražus būrelis 
lietuvių kat. moterų, Nekalto 
Prasidėjimo Seserų gildos So. 
Bostono skyriaus narių ap
svarstyti gražių sumanymų ir 
įsipareigoti naujam darbui.

So. Bostono gildos skyriui 
sėkmingai vadovauja plačiai 
žinoma geradarė ir visuome
nės veikėja p. Veronika Šim
kienė; sekretorė yra Marija 
Račkauskaitė.

Susirinkimas' pradėtas mal
da. Susirinkusioms vadovavo 
.kyriaus pirmininkė Veronika 

Šimkienė. Pirmiausia svarsty
ta būdai, kaip suteikti mate 
rialės paramos N. Pr Šv. P 
Marijos Seserų Kongregaci
jai, ypatingai kongregacijos 
projektuojamai koplyčios sta
tybai. Tam nutarta padaryti 
parengimą 14-tą gegužės (jei 
nebus kliūčių).

Susirinkusios nuoširdžiai 
pritarė ponios Ievos Sandie- 
nės gražiam sumanymui — 
įsteigti minėtos koplyčios sta
tymui fondą. Fondą , turėtų 
sudaryti pastovus pasižadėju
sių mokestis kiekvieną mėne
sį. Narės įsipareigojo be as
meninio indėlio į šį fondą, pa
ieškoti narių talkininkių.

Svarstyti taip pat metmens, 
kaip talkininkauti būsimame 
kongregacijos 
ke.

Motiniškos 
nepakeitė nei
tolis nuo tėvynės, 
mos įtakos. Ji yra visad jau
tri rūpestinga nuolat besisie-

seime ir pikni-

lietuvės širdies 
laikas, nei nuo- 

nei sveti-

kiekvienu Lietuvos 
Štai susirinkusių žo- 
“Tik mes • nepamirški-

lojanti 
vaiku, 
džiai: 
me ir kitų mūsų vaikų, tai Nu
kryžiuotojo Jėzaus Seserų, 
KazimierieČių, Marijonų, 
Pranciškonų, visi jie juk rei
kalingi mūsų paramos bei rū
pesčio. Bet kas pavaduos, Ta
ve geroji Motinėle, kai Tu 
pavargsi, kai Tu pailsi?!...

t

P. V. Šimkienės organizaci
nių gabumų dėka čia pat įvy
ko mažas dovanėlių paskirsty
mas, ir tuo būdu susidarė lė- 
š” einamiesiems reikalams.

Apsvarsčius klausimus, na
mų šeimininkė p. M. Račkaus
kienė su savo seserim Julija 
Burdulyte ir dukterimi Mag- 
daelna Masionienė gražiai pa
vaišino susirinkusias skania 
kava.

Po susirinkimo 
jome p. M. 
rankdarbiais, 
nė yra didelė 
gėja. Ji visa
skiria jiems. Be gražaus 
kinio turimo namuose, ji 
numezgusi ir paaukojusi 
eilę bažnytinių drabužių 
užtiesalų altoriams, 
nioji jos dovana
Petro parapijai So. Bostone 
kamža. štai vėl jau ji baigia 
parengti tai pačiai parapijai 
antrą puikią dovaną—albą.

Susirinkusios, kad ir ilgo
kai užtruko, skirstėsi paten
kintos, reikšdamos pageidavi
mą dažniau rinktis.

V. Kulbokieni. 
So. Bostonas, 1950-11-22 d.

pasigrožė- 
Račkauskienės 

M. Račkauskie- 
rankdarbių mė- 
savo laisvalaikį 

rin- 
yra 

visą 
bei

Paskuti- 
buvo Šv.

(Dabarties (Pastabos

studentų
Vokieti jo- 

sustabdė

• Neniekinkim patys savęs.

Beskaitydamas mūsų laikraščius, dažnai randu tremtinius 
vadinant “dypukais”. — “Buvę dypukai ir t. t.” Šis žodis atsi
rado juokais sulietuvinant svetimųjų mums prikergtas dvi rai
des “DP’. Tuo laiku svetimiesiems, dažnai mums nepalankiai 
nusiteikusiems, mes gal nieko daugiau ir nereiškėme, kaip tos 
dvi raidės.

Nieko nesakyčiau, jei šis žodis pasitaikytų tik juokų sky
reliuose, bet jis randamas ir rimtuose straipsniuose, korespon
dencijose ir labai dažnai girdimas pasikalbėjimuose. Net atro
do, kad “dypukas” nori pakeisti tremtinio pavadinimą. Kiek
vieną kartą, kai perskaitau ar išgirstu žodį “dypukas”, aš gau
nu neskanų įspūdį. Lietuvių kalboj priesaga “uk” reiškia smul
kumą, menkumą: namukas, akmenukas, peštukas, slapukas ir 
t. t. Argi mes jau esame tokie smulkūs ir menki? Tremtinių 
tarpe rasi ir žilagalvį profesorių ir kunigą ir ūkininką ir t.t. 
Visi šie žmonės geriau sutiko kęsti didžiausią vargą, negu nu
silenkti despotams. Argi tinka tuos garbingus žmones vadinti 
šiuo, pajuoką snkeliančiu, vardu “dypukai”?

Maža to, šis žodis, kai kurių prieš tremtinius nusistačiusių 
grupių bei asmenų, vartojamas, kaip koliojimo žodis.

O mes patys, dažniausiai gal dėl perdidelio kuklumo, ar 
pasidavę bendrai sugestijai, lyg ir nedrįstame vadintis tikruo
ju savo vardu “tremtiniais”, nes šis vardas yra ne tik garbin
gas, bet ir įpareigojantis. Perdėtas kuklumas čia visai ne vie
toj.

Mes viską praradome, bet savo vardą išlaikėme garbingai. 
Taigi neniekinkim patys savęs ir neleiskime kitiems mus nie
kinti. Neterškime gražiosios mūsų kalbos šiuo netinkamu žo
džiu “dypukas”, o visi bendrai susitarę išbraukime jį iš mūsų 
žodyno. K. B.
Brockton, 1950. II. 19. ?

Mrs. Francts Rusnei (Los Angeles, Calif.) teisino ke
liu atgavo savo įsūnytą vaiką. Teismas pripažino, kad tik
roji motina turi teisę atsiimti adaptuotą kūdikį.

buklas”. Paveikslas nušviečia 
Benediktinų ordino^ kaip 
ankstyvojo krikščioniškos kul
tūros globėjo, įsikūrimą ir 
darbuotę, šis istorinis pa
veikslas visiems patiko. Žmo
nių buvo apie 300. Šv. Vincen
to Draugijos labdaringam 
fondui liko pelno apie $100. 
Prie to kun. Virmauskis pri
dėjo dar savo dovaną $25.00.

Tos pačios dienos vakare 
kun. Virmauskis aukojo $25. 
ir Balfo koncerte, kuriame 
dalyvavo profesorius V. Ba
cevičius ir S. Baranauskas.

%

Adv. Jono J. Grigalius,
gyv. 52 G Street, So. Bos

tone, ALT ir LRKSA Centro 
vicepirmininkas, sekmadienį, 
vasario 26 d. išvyko į Wilkes- 
Barre, Pa. dalyvauti LRKSA. 
Vykdomojo Komiteto susirin
kime. Grįš į namus šios 
vaitės. pabaigoje. z

CAMBRIDGE, MASS.

VISAME MIESTE
Anna Raško dainavo 

Bosifao kolegijoj
Vasario 19 d. vakare Bos

ton kolegijos auditorijoj dai
navo lietuvaitė Anna Kaskas, 
Metropolitan Operos artistė. 
Kolegija rengia kas metai tris 
koncertus ir kviečia žymius 
artistus. Man teko laimės ten 
dalyvauti 
garsioji 
Kaskas.
dainas ir
vieną leituvišką. Daug kartų 
esu girdėjęs ją dainuojant, 
tačiau šį kartą stebėtinai pui
kiai dainavo. Ją labai įvertina 
ir kitataučiai Ši lietuvaitė 
savo daina garsina mūsų 
kraštą. Ji dainavo praeitais 
metais lapkričio 5-7 d. Lietu
vių Visuot. Kongrese New 
Yorke.

ir išgirsti mūsų 
dainininkė, Anna 

kuri padainavo 23 
arijas, kurių tarpe

sa-

Pageri* vešėjo
Vasario 12 d. p.p. Savickų 

namuose, Cambridge, buvo 
surengtas lietuviškas pobūvis 
pagerbti p. Anelę Ambrazai
tienę jos gimimo dienos pro
ga. Dalyvavo daug svečių ir 
viešnių. Anelė Ambrazaitienė 
nuoširdžiai dėkojo sąjungie- 
tėms, draugams ir draugėms 
už sveikinimus, linkėjimus ir 
dovanas, ypač p.p. Savickams, 
kurių namuose pobūvis buvo 
surengtas, p.p. Baniams, bro
lienei Petronėlei Brazdžiūnie- 
nei, kūmams Visminams, jų 
dukrelei Reginai, Juozui Be- 
lekevičiui ir bendrai 
ir visoms.

Ambrazaičiai yra 
riai ir “Darbininko”
jai. Linkime jiems geriausios 
sveikatos ir ilgiausių metų.

Stasys Mockus.
»

Prezidentu atvyks 
į Bostonų

Prezidentas Trumanas yra 
pasižadėjęs “atvykti į Armijos 
ir Laivyno legionierių * seimą, 
kuris šaukiamas rugpiūčio 
r.ėn., Copley Plaza viešbuty j, 
Bostone.

Sustabdė 15 traukinių
Dėl anglių trūkumo New 

Haven geležinkelio bendrovė 
sustabdė 15 traukinių pietinė
je srityje nuo šeštadienio, va
sario 25 d. • Patartina prieš 
važiuojant pasiteirauti apie 
traukinius geležinkelio stoty
se.

visiems

LDS na- 
skaityto-

Paktlt algas
Masachusetts valstijoj pa

keltos 
sijos 
gavęs 
du jo
$4,000, gaus po $5,000.

vi

algos lenktynių komi- 
nariams. Pirmininkas 
$5,000, gaus $6,500, o 
pagelbininkai, gavę po

»

Skaitykite ir platinkite kata
likišką spaudą — laUtraAtJ 
"Darbininką**! rrfti.

Niekada žmogus netampa 
kvailiu, kai jis nustoja ldausi- 

Ch. P. Steinmetz.

— Likviduota Miuruicko DP 
stovykla Flensburge prie Da
nijos sienos. Joje buvę DP 
išskirstyti į Liubeką (dau
giausiai lietuviai), Neustadtą 
ir kitas Šlezvig - Holsteino 
provincijos stovyklas.

— Kun. Parnasevičius, Muen
cheno lietuvių parapijos trem
tyje kapelionas, susirgo džio
va ir išvyko gydytis sanatori
jom Jis yra išbuvęs tris me
tus su puse nacių koncentra
cijos stovykloje Dachau ir ne
teko 75% sveikatos, tačiau 
iki šiolei jis vis dar dirbo pa
storacijos darbą. Dabartinis 
jo adresas: (13b> Kranken- 
haus Spilberg b. Naunhofen.

— Antanas Pauliukas - Pau- 
liukonis, žinomas žurnalistas, 
vienas buv. “XX Amžiaus” 
redaktorių, tikisi greitai išeiti 
iš Gautingo sanatorijos ir vėl 
daryti žygių išvykimui Ame
rikon. Praėjusių metų vidury
je jis buvo grąžintas iš Ame
rikos ištyrimui, ar neserga 
plaučių ligomis.

— Liet tremtinių 
centrinė atstovybė 
je praktiškai jau 
savo veiklą.
—Užsidarė lietuvių gimnazi

ja Watenstedte, Vokietijoje, 
dėl stokos mokytojų ir moki
nių sumažėjimo, o taip pat ir 
sąryšyje su numatomu sto
vyklos likvidavimu. Gimnazi
ja veikė penkerius metus ir 
turėjo per 300’mokinių.
— Pasiliekantiems Vokieti

joje dvi stovyklos, kurios nu
matomos amerikiečių zonoje 
— Memmingeno ir Kempteno. 
Jose pasiliks tie DP., kurie 
dėl ligos ar senatvės niekur 
negalės išemigruoti. Memmin
geno stovyklą vasarą numa
toma perduoti vokiečiams ad
ministruoti.
— Suteiks vokiečių teises. 

Vokietijos Schlezwig - Hols
teino socialinių reikalų minis
terija, išleido patvarkymą, 
kuriuo visi asmens, nustoję 
DP statuso ar neišemigravu- 
siejl gyvenimo ir darbo ap
rūpinimo atžvilgiu gaus vo
kiečių teises. Vietoj DP kor
telės, gausią vokišką “Kenn- 
kartą”.
— K. V. šarka, lietuvių pe

reinamosios stovyklos kape
lionas, vasario 16 proga at
siuntė Amerikos lietuviams 
sveikinimus nuo Bremeno lie
tuvių.
• Kunigų Vienybės Centras 

paragino savo narius kovo 5 
d. rengti maldos dieną už Lie
tuvą.

Kun. prof. Antanas Šid
lauskas perėmė Sielovados 
Tarnybos konclerio pareigas 
Vokietijoje, kun. Dr. Vaišno
rai išvykus Romon.

Augsburge mirė M. Ma
šiotienė, žinomo “Aušros” ir 
‘Varpo” bendradarbio, Prano 
Mašioto našlė. Jos vyras mi
rė 1940 m. Lietuvoje. Velionė 
palaidota Augsburge Vokieti
joje, kur ir mirė.

16-tos 
Stutt- 
radijo 
plokš-

me- 
Tai

•£■ Lietuviškai per vokiškas 
radijo stotis. Vasario 
proga per Hamburgo, 
gart’o ir Muencheno 
stotis buvo duodama iš 
telių lietuviška muzika.

-A- Nusiųsta lietuviška 
džiaga Šv. Metų parodai,
sudaro fotografijos ir diagra
mos, vaizduojančios lietuvių 
tremtinių katalikų religinį gy
venimą bei katališkąją akciją 
tremtyje. Šią medžiagą tvar
kyti pavesta Romoje studi
juojančiam kun. Jonui Avižai

PRISIŲSTA PAMINĖTI
EGLUTE. Laikraštis ma

žiems ir jauniems. Vasario 
mėn. Nr. 2. Redaguoja Bem. 
Brazdžionis. Leidžia Lietuvių 
Kultūros Institutas. Adresai *. 
107 Concord St, Lawrence, 
Mass.

Algis Šim- 
žodis J. Žilevi- 

kun. Pr. M. Ju- 
1950,

f

Bėjo AIDŲ Nr. 2
Rašo V. Čižūnas, K.

Bradūnas, J. Girnius,' 
Alb. Katiliškis, B. Rut- 
kūnas, Vac. Biržiška, J. 
Aistis, J. Kėkštą^ K. 
Pakštas, Pr. Padalskis. 
Plati apžvalga. Gausiai 
iliustruotas.

“EgMė” skelbia rašHiį 
konkursu

Vaikų laikraštis “Eglutė” 
vasario (Nr. 2) numeryje skel
bia ražinių konkursą. Geriau
siai parašiusiems rašinį tema 
‘Tėvynė” skiriama 3 premijos 
pinigais, viso 30 dolerių.

Premijos bus skiriamos tik 
“Eglutės” prenumeratoriams. 
Tėvai, kurie dar neužsakė savo 
vaikams “Eglutės”, kviečiami 
paskubėti užsakyti * ir duoti 
progą savo vaikams dalyvauti 
prasmingose lenktynėse.

Rašinys turi būti 1—2 “Eg
lutės” psl didumo. Plačiau a- 
pie konkursą ir sąlygas pačio-

64 pusL je “Eglutėje”.
Neprenumeratoriai, siųsda

mi rašinį konkursui gali kartu 
pridėti prenumeratą, ir jų raši
nys bus svarstomas.

Rašinių vertinimo komisiją 
sudaro: 1. Dr. J. Leimonas, 2. 
Daumantas 
buv. vaikų 
redaktorius 
daktorius.

Kitame “Eglutės” numery 
bus paskelbtas piešinių kon
kursas patiems jauniesiems 
“Eglutės” skaitytojams.

“Eglutės” adr.: Eglutė, 107 
Concord St, Lavrence, Mass. 
(Met prenumerata $3.).

DANDIERJNAS. 
VILKAI. Dainos 

Išleido

STASYS ŠIMKUS. SS rink
tinės lietuvių liaudies dainos. 
Spaudai parengė 
kus. Įžangos 
čiaus. Išleido 
ras. Boston, 
Kaina $2.—

RUNGE 
ŠILKAI IR
vietinės ir sovietinės. 
Balys Pavabalys. Brooklyn, 
N. Y., 1950 m. 62 pusi. Kaina 
nenurodyta.

A VILAINIS. Žmogus, ku
rių amžinai keliavo. Reporta
žai iš kelionių Lietuvoje. Vir
šeliai ir iliustracijos dailinin
ko J. Pautieniaus. I sąsiuvi- 
nys. Išleido knygų leidykla 
“Nemunas”, 1950. Cicero, III., 
54 pusi. Vis; 6 sąsiuvinių kai
na $3.50.

Cibas, Lietuvoje 
laikr. “Vyturys” 

ir 3. “Eglutės” re-

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS

Ką tik išėjo iš spaudas kompozitoriaus 
ŠIMKAUS solo

STASIO 
ir chorams skirtų dainų naujas rinki
nys. Surinko ir parengė spaudai kompo
zitoriaus sūnus Algis Šimkus. Išleido 
kun. Pr. M. Juras. Knyga puikiais vir
šeliais, su plastikos juostele, 64 pusi., 
labai lengvai atsidaro* ir puslapiai skam- 
binan pianu neužsiverčia. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite:1’ 
DARBININKAS * 

366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.
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