
r* r T v v ę r a M

£ □ •• r e o

f ~
Katalikas, kun neremia 

katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteterfa,

DARBININKAS
/

AMERIKOS LIETUVIŲ

i- - ■ - '

VOL. XXXV. No. 17.
t ■ .. .

Redakcijai Tel. SO 8-6608 PENE

įTTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Friday), KOVAS (March), 3 D., 1950 M.

♦-------------------- :---- --------------------- f
DARBININKAS

IJlhiianian Seml-VVeekly 
New»paper 

PuMished every 
TUESDAY alui FRIDĄ Y 

366 Broadway, S. Boston 27, Mau
X-------------------------------------------------------4,

Administracijai Tel. SO 8-2680 SIX CENTS.

Lietuvos partizanai šaukiasi
Jung. Valstybių pagelbos

ŠVENTAS KAZIMIERAS Pramanyti!

VVashington, D. C. —
International News Ser
vice paduoda žinių apie 
Lietuvos partizanų veik
lą prieš okupantus rusus 
Lietuvoje. Lietuviai par
tizanai šaukiasi Jung. 
Valstybių moralės para
mos jų kovai prieš Sovie
tų Rusiją.

Daug lietuvių partiza
nų, apsiginklavę šautu
vais ir sunkiomis kanuo- 
lėmis, • kaip praneša, ko
voja su okupantais. Lie-

tuvos partizanams pa
gelbsti pabėgę lenkai, 
estai, latviai ir rusai.

Kongresmanas Flood 
(D. iš Pa.) tvirtina, kad 
partizanai planuoji pa
daryti smarkų puolimą 
prieš rusus gegužės ar 
birželio mėn. Jis sakė, 
kad jie prašė Jung. Vals
tybių valstybės departa
mento panaudoti “Voice 
of America” radio Euro
poje.

RUSIJOJ VĖL PINIGŲ 
REFORMA

Londonas
Rusijoj vasario 28 d. vėl 
paskelbta nauja pinigų 
reforma. Tai jau trečia 
po karo.

“Tass” skelbia, kad su 
šia reforma Sovietų Są
jungos gyventojai laimė-

Sovietų ję 80 milijonų rublių. 
Ankščiau už dolerį, ku
riuo buvo paremtas rub
lis, mokėdavo 5 rub. ir 
20 kap., o dabar tik 4 
rub. ir rubliai bus pa
remti auksu.

Deja, daug kas skep
tiškai žiūri į pinigines 
bolševikų reformas. Jo
mis visada buvo siekia
ma aplupti savo šalies 
gyventojus.

ŠVENTASIS LIETI VOS KARALAITIS gimė 1458, mirė 
1484, tesulaukęs nepilnu 25 meti}. Palaimintu pripažintas 1321 
m., šventuoju paskelbtas 1603 m. Jo karstas yra Vilniaus ka
tedroje, gražioje jo garbei pastatytoje koplyčioje, šventas Ka
zimierai, ntelski už kenčiančią Lietuvą!

ai prieš 
K»rd. Preysiog

Berlynas. — Sovietų 
kontroliuojamas “Berli
ner Zeitung” pareiškia, 
kad per 1947 metu pasi
matymą 
Preysing 
Spellman 
įjungti kataliku 
čią. kas liečia Vokietiją, 
į “šaltąjį karą”. Tai bu
vę pareikšta ta proga, 
kai kardinolas von Prey
sing padaręs pareiški
mus dėl esamu koncen
tracijos stovyklų rytinėj 
Vokietijoj.

Tas pat laikraštis to
liau kaltina kardinolą dėl 
bendradarbiavimo su a- 
merikoniškojo imperia
lizmo reakciniais repre
zentantais, kurie šiandie 
stengiasi išprovokuoti 
naują karą. ,

kardinolo von 
su kardinolu 
yra nutarta 

bažny-

Reikalauja ištirti vergų stovyklas
Lake Success, N. Y. — 

Willard R. Thorp, Jung. 
Valstybių sekretoriaus 
pagelbininkas ir atstovas 
Jungtinių Tautų ekono
minėj ir socialinėj tary
boj, pareikalavo, kad bū
tų ištirta vergų stovyk
los Sovietų Rusijoje ir 
jos užimtuose kraštuose. 
Jis pareikalavo, kad tas 
klausimas būtų įtrauktas 
į tarybos darbotvarkę.

Taryba posėdžiavo Nevv 
Yorke. Ateinančią vasa-

rą posėdžiaus Genevoje. 
Ten vergų stovyklų klau
simas bus iškeltas ir 
svarstomas.

Amerikos Darbo Fede
racija jau seniai yra įro
džius, Sovietų Rusijoje 
ir jos prispaustuose 
kraštuose yra vergų sto
vyklos. Be to, New York 
Times tilpo 28 valstijų 
gubernatorių pasirašytas 
pranešimas, kuriame rei
kalauja ištirti darbo są
lygas Rusijoje.

TRYS DIDIEJI SUSIRINKS 
PAVASARĮ

Siame numeryje
Stasys Yla — TAUTOS 

ŠVENTOJO DIENA • 
Maj. Petrovas (buv. NKVD 
agentas). ESTIJA LENGVAI

‘ NEPASIDAVĖ. • K. L. J.
ZINAI, AŠ SAPNAVAU SAP-Ubižb ĮhiMiBih AR Dėl komunistų valdžios 
STCHKAr TKA LAfŠTTNT?
• Jer. Kačinskas. NAUJOS
ST. ŠIMKAUS DAINOS. Ą 
Gausios ŠVENTŲJŲ METŲ 
žinios. Korespondencijos ' 4, 6 
ir “ puslapiuose.

Netrukus pradėsime spaus
dinti J. Gailiaus apysaką iš 
Lietuvos okupacijos ir trem
ties metų.

U--- ---- J.. Hali*/ -«-«--- 1RUSnlUiO KNUjOS pinigai
Hong Kong, Kinija —

nusmuko, 
už vieną

nesugebėjimo tvarkyti ū- 
kio reikalus Kinijos pi
nigus visai 
Prieš metus
Hong Kong dolerį mokė
davo 5,000 džinmin piao 
(liaudies pinigų). Dabar 
už komunistinį ‘liaudies’ 
dolerį jau moka 10,000 
Hong Kong dolerių.

Suglaustos žinios
★ Vatikanas pageidauja nuolatinio U.S. pasiunti

nio, ne kaip iki šiolei kad buvo specialus Baltųjų Rū
mų pasiuntinys. Tačiau nesutinka, kad Amerikos 
ambasadorius Romoje, būtų drauge akredituotas ir 
atstovu prie Šv. Sosto.
★ Kinijos komunistai remia Indokinijos sukilėlius. 

Prancūzų kariniai šaltiniai praneša, kad Indo Kini
jos sukilėliai vėl atnaujina pasmarkintas kovas, ku
rios lyg buvo aprimę. Indokinijos sukilėliai gauną 
pagelbos iš Kinijos komunistų. Dabar kovose jie var
toja naują taktiką ir sunkiuosius ginklus.
★ Hitlerinės filmos, kurių atsargų užsiliko Italijo

je, turi nemaža pasisekimo Arabų kraštuose, ypač 
priešžydiškosios Artimuose Rytuose.

.★ Ispanijos Vyriausybė suteikė globą 60-čiai Kini
jos kunigų, kurie iš ten pabėgo persekiojami Kinijos 
komunistų.
★ Angliakasių streiko pasėkos atsiliepia ir sosti

nėje Washingtone. Pranešama, kad valdžios pastatų 
apšildomoji temperatūra numušama iš 74-72% iki 
68%. Tarnautojai buvo įspėti, kad ateidami į darbą 
apsivilktų megztiniais (sveteriais).

* ★ Stiprus žemės drebėjimas buvo jaučiamas vasa
rio 28 d. šiaurinėse Japonijos srityse. Centralinė 
Metreologijos observatorija praneša, kad drebėjimo 
centras buvo užregistruotas prie šiaurinio tirštai 
apgyventos Honshu salos pakraščio. Apie nuostolius 
dar nieko nebuvo pranešta.
★ Thailand, Siamas nutarė pripažinti Bao Dai, 

pranzūzų remiamą Indokinijos Vietnam vyriausybę. 
Premieras Pibulsonggram painformavo kabineto se
kretorių, kad praneštų kabineto nariams, jog jau 
atėjęs laikas pripažinti Bao Dai rėžimą, kaipo Laoš 
ir Cambodia karalystę.
★ Jung. Valstybės nutraukė visus santykius su 

Bulgarija. Bulgarai kaltina Jung. Valstybes, kad 
būk jų atstovas Heath vadovavęs sąmokslui nuvers
ti jų komunistinę valdžią. Tačiau visiems gerai žino
ma, kad Bulgarijos komunistinė valdžia be pagrindo 
šmeižia mūsų krašto atstovą. Jai taip yrU’ įsakyta 
iš Maskvos.

LIETUVIŲ TREMTINIŲ BENDRUO
MENE PERSITVARKO

Munchen, Vokietija — beralai — 9, nepriklauso- 
LTB Centro Komitetas mas liberalas — 1, Airi- 
savo 1950 II. 11 posėdyje jos nacionalistai — 2, ir 
nutarė LTB-nes organi- parlamento pirmininkas, 
zaeiją' sųdertfitj str VLI- kurifl -seteri- bal

suoti.
Premieras Attlee jau 

sudarė naują ministerių 
kabinetą ir jį pristatė 
karaliui. Darbo partija 
yra pasiryžus laikytis 
valdžioje tiek ilgai, kiek 
bus galima. Tačiau yra 
priversta išsižadėti na
cionalizacijos planų.

Ko priimtais ir paskelb
tais Pasaulio 
Bendruomenės 
pintai P.L.B.) 
kos nuostatais.

Nuo 1950 m. vasario 16 
d. LTB Centro Taryba 
vadinsis Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Vak. 
Vokietijos Krašto Tary
ba; LTB Centro Komite
tas — PLB-nes Krašto 
Valdyba; LTB Apygardų 
ir Apylinkių Valdybo
mis.

1949 m. gegužės 19 d. 
demokratiniu būdu 1 me
tams išrinktas LTB Cen
tro Komitetas eis PLB- 
nes Vak. Vokietijos 
Krašto Valdybos parei
gas iki jo kadencijos pa
baigos, jis paruoš ir pra
ves PLB-nes Krašto Ta
rybai PLB Krašto (Vo
kietijoje gyvenančių lie
tuvių) statuto projektą.

Išsižada nacionalizacijos
Londonas

Anglijos balsavimo re
zultatai parodo, kad nau
jame parlamente Darbo 
partija turi 315 atstovų, 
konservatoriai — 296, li-

Lietuvių 
(sutrum- 
santvar-

Galutini

Šmeižtų komoaniia prieš 
Pragos arkivyskupą

Munchen’as. — Čeko
slovakijos spauda ir ra
dijo pradėjo naują šmeiž
to ir kaltinimų akciją 
prieš Pragos arkivysku
pą Beran. Jis kaltinamas 
nenoru bendradarbiauti 
su vyriausybe ir esąs 
•įrankis vatikaniškos ak
cijos.

Katalikų kunigai ir ti
kintieji išvykę iš Čeko- 
slofakljoa, yra. įsitikinę, 
kad netolimoje ateityje 
arkivyskupas busiąs ap
kaltintas ir teisiamas. 
Svarbiausia to priežas
tis esanti, kad tiek kle- 
ras tiek kunigija nesi
duoda įtraukiami į vy
riausybės pinkles nu
kreiptas prieš tikėjimą 
ir Bažnyčią.

Washington, D. C. —
Jung. Valstybių valdžia 
pritaria, kad pavasarį 
suvažiuotų Jung. Valsty
bių, Anglijos ir Prancū
zijos užsienio sekretoriai 
pasitarti svarbiais reika
lais. Sakoma, kad yra 
reikalinga pasirengti ne 
tik militariškai, kad gali
ma būtų atremti komu
nizmą Vakarų Europoje.

Sovietų laivynas 
Baltijos jūroje

Stockholmas, Švedija— 
Švedijos karališkojo lai
vyno viršininkas, vicead- 
mirolas Helge Strom- 
back, pareiškė, kad So
vietų karinės jūrų pajė
gos prašoka bet kurias 
normalaus apsigynimo 
ribas.

CHIANG VĖL PRIE VAIRO
Taipei, Formosa —Ko

vo 1 d. Chiankaišekas vėl 
grįžo prie nacionalistinės 
Kinijos vairo. Jis pareiš
kė, kad šiuo metu kinie
čiai yra blogiausioje pa
dėtyje, kokia yra buvusi 
per 5000 metų. Bet 
Chiankaišekas pareiškė, 
kad jis nenusimena ir ne
abejoja, jog jam pavyks 
sumušti raudonuosius ir 
išvaduoti visą Kiniją.

(Tuo tarpu Kinijos 
prezidento pareigas ei
nąs Li Tsung-jen, kuris 
dabar yra New Yorko li
goninėje, pareiškė, kad 
Chiangkaišėkas negali 
skelbtis prezidentu be 
rinkimų).

Savo pranešime jis pa
duoda tokius jų skaičius: 
vienas kovos laivas, 5 
kreiseriai, 3 torpediniai 
kreiseriai, apie 15 dide
lių naikintuvų, 10 mažes
niųjų naikintojų, 100 mo
torinių torpedinių laive
lių, apie 100 povandeni
nių laivų ,apie 200 minų

TITO VĖL GAVO $20 MILIJONŲ 
PASKOLĄ

Washington, D. C. —
Jung. Valstybės, suteikė 
antrą $20,000,000 pasko
lą Jugoslavijai. Herbert 
Gaston, Export - Import 
banko prezidentas, sakė, 
kad tie pinigai yra rei
kalingi nugalėti sunku
mams, susidariusiems 
Jugoslavijoj dėl Mas
kvos ir komunistų boiko
to.

Iš tos naujos paskolos, 
$15,000,000 bus sunaudo-

ta pirkti Amerikos žalia
vos, mašinų dalių, che
mikalų, kurie yra labai 
reikalingi Jugoslavijai.

Siūlo J.T. posėdžiauti
Maskvoje

Washington, D. C. — 
Senatorius McMahon (D. 
iš Conn.) siūlo Jungtinių 
Tautų susirinkimą šauk
ti Maskvoje ir ten svars
tyti ir. spręsti atomų 
kontrolės klausimą.

Šveicaras gavo 20 metų 
kalėjimo

Berne, Šveicarija — 
Šveicarijos karo teismas 
priteisė 20 m. kalėjimo 
Willy Gerber, 47, šveica
rų armijos mechanikui, 
už šnipinėjimą 6 valsty
bėms, tarp jų ir Jung. 
Valstybėms.

Gerber teisinosi, kad 
jis niekad nėra gavęs pi
nigų iš amerikiečių. Ta
čiau teismas tuo nepati
kėjo. W. Gerber prisipa
žino, kad yra šnipinėjęs 
Anglijai, Prancūzijai ir 
Jung. Valstybėms nuo 
1937 m. Valdžios proku
roras įrodinėjo, kad Ger
ber dar šnipinėjęs Švedi
jai, Turkijai ir Jugosla
vijai.

Jung. Valstybės su Kanada 
pasirašė sutartį

VVashtngton, D. C. — 
Jung. Valstybės su Ka
nada pasirašė sutartį 
Niagara vandenims tvar
kyti. Sutartis galios 50 
metų. Ją pasirašė Dean 
Acheson ir Kanados am
basadorius Hume Wrong.

Su svetimu krauju tau
tos kūne susikrauna liz
dus ir svetimos aistros.

K. Adams

— Vakarų 
komunistai.

dėstytojų ir nuo 600 iki 
800 jūrų pajėgoms lėk
tuvų.

Siūlo Plebiscitą 
Vokietijoje

Frankfurt, 
Vokietijos
atsakydami į Jung. Vals
tybių pasiūlymą pravesti 
laisvus ir demokratinius 
rinkimus, pasiūlė sureng
ti plebiscitą, t. y. atsi
klausti vokiečių nuomo
nę dėl okupacinės ka
riuomenės pasitraukimo, 
taikos sutarties pasira
šymo ir okupacinio sta
tuto panaikinimo. Komu
nistų pasiūlymas nėra 
naujas. ' Jie gerai žino, 
kas vokiečiams patinka, 
bet tai neišprendžia
klausimo. Komunistai 
siekia tiktai vokiečius 
kiršinti.

Sprogimas suardė tris 
kasyklas

Pittsburgh, Pa. — Tris 
anglies kasyklas Alaba- 
moj ir Ohio, kurios ne
priklauso unijai, įvykęs 
dinamito sprogimas vi
siškai suardė.

FUCHS GAVO 14 METŲ
KALĖJIMO

Londonas — Dr. Klaus 
Fuchs, kuris prisipažino 
išdavinėjęs Anglijos ir 
Amerikos atomų paslap
tis Sovietų Rusijai nu
teistas 14 metų kalėti.

Dr. Fuchs yra kilęs iš 
Vokietijos. Jis yra Ang
lijos pilietis. Atomų pa
slaptis išdavinėjęs Rusi
jai nuo 1942 iki 1948 m.

— “Jeigu Stalinas norė
tų apdovanoti amerikietį 
už suteiktą didžiausią 
pagelbą Rusijai’’, sakė 
kongresmanas Charles 
E. Potter iš Michigan, 
“tai jis negalėtų rasti 
geresnio vyro, kaip Dean 
Acheson’’. Valstybės se
kretorius Acheson, jis 
sakė, pardavė Kiniją 
raudoniesiems.

— Švedijos ka r a I i u s 
Gustav V apdovanojo 
princo Carl medaliu po
nią Franklin D. Roose- 
velt už jos “humanistinę 
veiklą".

— Mystic upės tiltas 
yra ilgiausias Naujoje 
Anglijoje ir trečias il-

giausias Jung. Valstybė
se. Jis yra 2% mylių il
gumo. Jo pastatymas 
kainavo $27,000,000.

Da\id E. IJIienthaI, buvęs 
Atominis Energijos Komisi
jos pirmininkas, atsisveikina 
sn savo įstaiga.



Penktadienis, Kovo 3 d., 1950 DARBININKAS 2
KĄ GALI VANDENILIO 

BOMBA?
Pažaislio bažnyčia prie Kauno

A •

Chieago, 111. — Vande
nilio bomba, kaip pareiš
kė Chicagos universiteto 
prof. Brown, gali sunai
kinti visokią gyvybę 
2,500 iki 5,000 mylių plo
te, ypatingai dėka sukel
tų radio aktyviųjų dul
kių, esant atitinkamos 
krypties vėjui. Sprogus 
vienai kitai vandenilio 
bombai Pragos apylinkė
se, esant palankiam vė
jui, gali būti sunaikinta 
visa gyvybė Leningrado- 
Odesos erdvėje ligi Ura
lo. Eilė tokių sprogimų 
rytiniuose Amerikos pa
kraščiuose gali sunaikin
ti gyvybę visoje Jung. 
Valstybių erdvėje.

Siūlo Muji PF Įstatymą
VVashingtoii, D. C. — 

Senatorius Lehman iš 
Nevv Yorko ir kiti 18 se
natorių siūlo naują DP 
įstatymą, kuris panaikin
tų visus 1948 m. DP įsta
tymo suvaržymus.

Išmetė komunistą

Hague, Olandija—Trys 
policininkai jėga išmetė 
iš triukšmingo parla
mento olandų komunistų 
vadą Verben Wagenaar. 
Parlamente buvo disku
tuojama Olandijos daly
vavimas Vakarų Euro
pos apgynime.

Wagenaar kaltino par
lamento pirmininką, L. 
G. Kortenhorst, kad jis 
vartojąs “Hitlerio meto
dus”, nustatydamas kal
bėjimo laiką. Preziden
tai įsakė Wagenaar’iui 
išeiti. Jis atsisakė ir įsi* 
karščiavęs suriko: “Jei
gu tu nori, kad aš išei-

• H ■ i.i i n »■ ii ' i ■ ■■ ~ ■' •

čiau, tai tu turi mane iš
mesti.” Policininkai jį 
paėmė ir išmetė.

tabtrdm ll. S. latrus
Tokio —Kinijos komu

nistų užimtame Tsingtao 
uoste kažkokie lėktuvai 
apmėtė bombomis du 
Amerikos prekinius lai
vus, padarydami jiems 
didelių nuostolių. Mano
ma, kad tai buvę kinų 
nacionalistų laivai; kurie 
sąmoningai pasirinko 
sau taikiniais Amerikos 
laivus.

Vienam iš tų laivų, ku
ris priklauso Ibrandtsen 
linijai, kaip praneša, bu
vo išmušta daug skylių. 
Reikia pastebėti, kad jau 
seniai buvo plaukioję 
Amerikos laivai Kinijos 
vandenų pakraščiuose.

Progresyvinė krikščionių 
arija — Kominformo 

padare
Paryžius. — Katalikų 

agentūra “News Service” 
praneša, kad Prancūzi
joj, taip vadinamoji Pro
gresyvinė krikšči o n i ų 
unija, atvirai pradėjo 
reikštis prieš bažnytinę 
vyriausybę, 
vyriausybė 
krikščionišką 
pakartotinai 
kytis bendros katalikų 
linijos. Šiuo metu ji jau 
atvirai pradėjo bendra
darbiauti su komunis
tais, 
prieš bažnytinės 
Be abejo šioji

Bažnytinė 
ją, kaipo 

sąjungą, 
ragino lai-

laikydamosi jų 
“ ‘ i linijos. 

Be abejų šioji organiza
cija yra Koininfortno pąT 
deras, kuris tokiu būdu 
bando skaldyti Prancūži- 
jos katalikus.

ŠVENTIEJI LABIAU RŪPINASI SAVO KLAIDAS IŠ
REIKŠTI, NEGU ŠIO PASAULIO VAIKAI JAS SLĖPTI.

Radaemacher
. ■■ ■ ——

į

Pr-.-.

X- x-’ ’ ’ >

'»1
ų

P-' į -iV. 1
Jy- r * •

J ŠVENTĄ KAZIMIERĄ
Mes šventą Lietuvos Globėją nuolat meldėm, 
Ir kuomet prispausti, ir kuomet save valdėm, 
Kad brangiąją Tėvynę globotų ir gintų 
Ir dorus piliečius mūs kraštui išaugintų. 
Ir vėl mus išvaduok, Kazimierai šventasis! 
Jei ši baisi tautos nelaimė ilgai tęsis, 
Tai bepaliks lietuvių tik ftiaža saujalė 
Ir tie gal bus lyg nesavi, tikėjime atšalę, 
Ir pilna bus priešų, žiaurių, heg&itestihgU, 
Kurių krūtinė neapykantoje sustingo; • 
Dažnai jie mitingtioja, šėlsta, ardo, 
Neleidžia melstis, nė ištarti Dievo vafdo, 
Geriausius tautos sūnuš žudo it kalina.
Ir siekia Lietuvoj įsteigti maskolyną.

Anuomet suteikei pagalbą stebuklingą 
Mūsų kariams įveikti maskolių skaitlingą: 
Tai ir nūnai tramdyk užsimojimą priešo, 
Kurs mūs kūną ir sielą barbariškai plėšo. 
Sugriauk jo pastangas, išvyk jį iš Tėvynės, 
kad šits jo užpuolimas būtų paskutinis, 
Kad vėl šventa ramybė Lietuvon atskristų, 
Kad mes nukliudomi vėl garbintume Kristų!

Nepriklausomos Lietuvos laikais Fažaislyje buvo Sv. Kazimiero seserų vie
nuolynas ir gražus ūkis. Lietuvos didikų Pacų statytoje bažnyčioje buvo ir ste
buklingas Dievo Motinos paveikslas. Dabar seserys išvaikytos, vienuolynas ko
munistų užimtas. _____ * ___

— Žinomas 
filmų rčžisie- 

kuris 
savo

Meviškosie TngeijM 
filmą

Paryžius 
prancūzų
rius Abel Gance, 
1927 m, pagarsėjo 
pastatytu filmu apie Na
poleoną, dabar rengias 
pastatyt Dieviškąją Tra
gediją apie Kristų ir 
krikščionybę. Filmo sce
narijų taisė garsus pran
cūzų teologas Sertillan- 
ges. Paskui jį studijavo 
augustinijonai Romoje. 
Sako, jį peržiūrėjęs pats 
popiežius. Sunkus buvo 
uždavinys' rasti Kristaus 
vaidmeniui aktorių. Jo 
ieškota net vienerius me
tus. Pagaliau parinktas 
♦ienas aukštosios moky
tojų seminarijos studen
tas. Jis pasirašė sutartį, 
kad neteiks jokių infor
macijų žurnalistams ir 
per 5 metus nevaidins ki
to vaidmens. Filmas kaš
tuos daugiau kaip 4 mili
jonus dolerių.

DABAR! Pajegingiausias
Fordo Trokas Koks Buvo Kada Padarytas!

MUGI

■

• •••■■

Naujas 110-H.P. šešių plūs nauja 4-rių greičių Synchro- 
Silent ■ transmission. padarytas Serijoje F-S. koris irra 
pirmenybe tos kainos

Sis naujas 251 cu. paje?ingas Fordas duos jums 
naujas inžinierių idėja?. Liuosai sukasi, pats automatiš
kai išsivalo, gražiai chromium dekoruotas. Yra jnmk:s 
pndidnt atidarymo t ri u heliu. Chrome-piated viršutiniai 

pistono žiodai, kad ilgiau devetusi.
iraliti jrnuti Šiuos ir kitus naujus jrcngimtm 

Rolfui 251 Fordo serija?' F-6. Jūs rasite F-6 stipru* 
pajvjflrufn 8 eilindiTip Fordo Trukų kaip niekad nebu
vo. JO? rausite nauja 1-rhj greičiu Svnehro-Silent trans- 
mi.ijiion. Jfts rausite Eonus- Euilt kuris yra labai stip
ru.'- ir ilrai dėvisi Ateikite šiatidu n ir raukite faktu 
opi- nauja Rouge 25-t. kuris yra ketvirtas Fordo Truk-) 
.-rity.i
BONUS: -R >S nors pridėta prie to. Ras paprastai pri- 

kiauto** — w*bster

FateTaM toauaji Maliau, teita, M
FOR TROKAI ILGIAU TVERIA

Naudo'ant'i vtliauMS registracijos data ii 6.106.000 gyvyMs apdraudos ekspertai yra irod,. kad Fordo Trokai 
llgiauoiai tarnauja!

KAY KVSEE. Ketv WB2-TV. Ch. ♦. » p.m.

ŠVENTIEJI METAI

m.

Per 
mėnesį

oficia- 
Tačiau

— Lietuvių kelionės rei
kalais Dr. Thaddeus Ra- 
czyhski, Amerikos Lietu
vių Tautinės Ekskursi
jos reikalų tvarkytojas, 
pranešė iš Romos, kad 
kelionė puikiai sutvar
kyta. Turėjo labai malo
nų pasikalbėjimą su Vys
kupu Būčių ir kartu su 
juo valgė pietus. Kardi
nolas Pizzardo, viso pa
saulio katalikų universi
tetų bei seminarijų .glo
bėjas Romoje, nuošir
džiai priėmė Dr. Raczyn- 
skį, nes jiedu nuo seniau 
gerai susipažįsta. Dr. 
Raczynski .tikisi audien
cijos pas Šventą Tėvą ir 
po tam lačtuvu skris į 
Bostoną tęsti Amerikos 
Lietuvių Tautinės Eks
kursijos ruošimą ir pra
dėti keliautojų vajų bei 
registraciją.
— Nuo šventųjų metų 

durų atidarymo (gruo
džio 24 d.) iki 1949
galo Romą aplankė 21,- 
871 maldininkas.
1950 m. sausio 
aplankė — 30.477 maldi
ninkai. Tiek buvo 
lial registruotų.
be trficialiai šv. metų ko
mitete registruotų pri
vačiai atvykusiųjų mal
dininkų bus dar apie 15- 
18,000. Maldininkai nuo
lat plaukia. Kasdien nuo 
ryto iki vakaro didžio
siose Rombs bazilikose 
galima matyti būrius 
maldininkų, gražiose gre
tose, dažnai nešančius 
didelius kryžius, giedan
čius giesmes, kalbančius 
maldas, einančius iš ba
zilikos į baziliką atlaidų 
gauti. Vaizdas kiek pa
našus į Žemaičių Kalva
rijos 
dus:
Skyrium meldžiasi, sky
rium gieda. Ir tai ne tik 
paprastos mote relės; 
daugumoj vyrai, inteli
gentai. Iš tolimesnių vie
tovių atvyksta išimtinai 
vyrai, dažnai vadovauja
mi vietinio vyskupo.
— Perpildytoje Romoje

Mitoku su apsigyvenimu 
atvykstantiems maldi
ninkams. Viešbučių trūk
sta ir jie ncvisiems priei
nami dėl brangumo. Šv. 
Metų Centrinis Komite
tas Romos pakraščiuose 
pradėjo steigti “maldi
ninkų kaimus” — statyti 
barakus. Pvz., šv. Mor
kaus vardo “maldininkų 
kaima j.” j--0i * ■prtglsušti

didžiuosius atlai- 
kiekviena gfupė

ajie 1,000 maldininkų. 
Barakai su visais pato
gumais. Netoli ŠV. Povi
lo bazilikos yta įsteigta 
šv. Jurgio vardo palapi
nių stovykla jaunimui. 
Joje taip pat telpa apie 
1.000 asmenų. Ji primena 
skautų stovyklą, bet yra 
vonios, dušai, lovos, sta
lai, vandentiekis. Yra pa
likta vietos tiems, kurie 
atvyks su savomis pala
pinėmis ir norės prisi
jungti prie šv. Jurgio 
miesto. Tas “miestas” su 
Roma yra sujungtas 
tramvajum ir autobu
sais.

— Šv. Metų Centrinis 
Komitetas’ "maldini n k ų 
patogumui yra suorgani
zavęs . specialius keleivi
nius autobusus aplankyti 
kai kurioms 
šventovėms ir 
nėms vietoms, 
Ritos kapui Kasijoje, šv. 
Pranciškaus kapui Asy
žiuje, Marijos šventyk
lai Pompėjoje ir kt.
— Italų ir užsieninė 

spauda gana objektyviai 
aprašo šventųjų metų 
įvykius ir eigą. Išsiskiria 
tik kairiųjų spauda. Vie
ni šios krypties laikraš
čiai visiškai tyli, igno
ruodami tai, kas vyksta 
šiuo metu Romoje, kiti, 
aprašydami įvykius, iš
kraipo faktus, deda savo 
komentarus ir išvadas, 
kurios yra ne kas kita 
kaip pigi politinė speku
liacija.
— Kardinolas Spellm&n 

Fatimoje. New Yorko 
diecezijos arkivyskupas, 
Kardin olas Spellman, 
kartu su savo vadovau
jamų 612 pilgrimų jau 
pasiekė Portugaliją ir

Italijos 
žymes- 

pvz., šv.

PAMATYK FORDĄ TV
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Šventas Kazimierai, globokie mūs jaunimą!
Tegu jis gyvą pavyzdį iš Tavęs ima, 
Dorai, blaivai gyvena, meilėj neatšąla 
Ir žiūri visada į kilnų idealą.
Ir priešas, tokią dvasios tvirtovę priėjęs, 
Nustaugs į Aziją su viesulingais vėjais.

’ J. Rinitas.

rios įteiks Šv. Tėvui jo 
50 metų kunigystės jubi
liejaus proga, kaip pri
pažinimą jo nuolatinių 
pastangų išsaugoti pa
sauly taikos.
— Šventieji metai Ang

lijoje pabrėžiami ne tik
tai katalikų, bet ir neka- 
talikų. Anglų didieji 
laikraščiai labai dažnai 
deda svarbesnes infor- 
maeijas, ilgus straips
nius ir fotografijas. Ang
lijos katalikams šie me
tai yra dar šimtmetinės 
sukaktuvės, kai Britani- 1 
joje buvo atstatyta ka-

aplankė Fatimos šven
tovę, kur atatinkamos 
pamaldos buvb atlaiky
tos.

- — šv. Sakramentų Kon
gregacija ku n i g a m s, 
vykstantiems šv. me
tams į Romą, leido šv. 
mišias laikyti trauki
niuose su sąlyga, kad 
būtų gautas geležinkelių 
direkcijos patikrinimas, 
jog laike šv. mišių trau
kinys stovės bent 45 mi
nutes.
— Taikos bažnyčia — 

Romoje sudarytas komi
tetas, kuris rūpinasi pa
statyti Romoje pamink- talįkų hierarchija, bu
tinę bažnyčią, pavadintą tent, m. Pijus IX 
“Taikos triumfas”. • Le- įsteigė Westmunsterio 
šas imasi rinkti pasaulio arkivyskupiją ir paskyrė 
katalikės moterys, ku- jai kardinolą Wsomanną.

,■ .. .......................................................  ■ ■■ ■ ■I.H.Į

Westmunsterio

* Rusija, kuri turi didžiausią armiją pasaulyj, ir 
galingas oro jėgas, dabar didina savo laivyną. Mas
kva įsteigė atskirą laivyno ministeriją. Jau ankš
čiau buvo ženklų, kad Rusijos tikslas turėti galingą 
laivyną. Laivyno statyba tame krašte padidėjo. 
Jung. Valstybių laivyno viršininkai atkreipė visų 
dėmesį į Rusijos milžinišką povandeninių laivų lai
vyną. Taigi iš to aišku, kad Sovietų Rusija galva
trūkčiais rengiasi į karą su demokratinėmis valsty
bėmis.
★ lt Arkivyskupas Richard J, Cttshhig, D. t)., 

kalbėdamas saldainių dartrininkų grupei Kehmore 
viešbuty po jų bendros šv. Komunijos, pasakė, kad 
jis planuojąs atidaryti prieglaudą mergaitėms, ku
rios yra buvusios kalėjimuose bet neturi nanių, kur 
apsigyventi. Vyrai tokią prieglaudą turi. Vyrų Gil
dija įteikė J. E. Arkivyskupai Cushing’ui čekį $1200 
sumai. Jis sakė, kad tas čekis yra pradžia vajaus.

< Kun. Jonas Bakanas dalyvaus J. E. vyskupo 
John J. Wright, D. D. įvesdinimo ceremonijose, šv. 
Povilo Katedroje, Wotcestet, Mass., kovo 7 d. Kan. 
Joias Bakanas yra Aušros Vartų lietuvių parapijos 
vikaras.
ir Jung. Valstybių Vienas įžymiausių vadų, kuris 

labai gerai pažįsta Rusiją ir jos rėžimą, paskirtas 
Jung. Valstybių Aukščiausios Komisijos Beflync 
direktorium. Juo yra Edward Page, Jr., buvęs Jiing. 
Valstybių ambasados pirmuoju sekretorių Maskvoje.

kalbėdamas saldainių dartrinifikų grupei

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS

Ką tik išėjo iš spaudos kompozitoriaus STASIO 
ŠIMKAUS solo 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
binau pianu neuŽsiverčia. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

■ Wesl Ut«<8«ay, Su. 27, Mass.
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Stasys Yla

Artimiausias ir supran
tamiausias tautos idealas 
yra laisvė ir nepriklauso
mybė. Viena ir antra yra 
vaisius tų pastangų, tų fi
zinių bei dvasinių jėgų, 
tų asmeninių ir bendruo
meninių aukų, kurias tau
ta sudeda. Visa tai reika
lauja žmonių, reikalauja 
jų jėgos ir valios, tikėji
mo ir pasiaukojimo.

Kartais vienas žmogus 
įkūnija savy visos tautos 
troškimus 
Kartais 
nubrėžia

i ir pastangas, 
vienas žmogus 
kelius į tautos 

Kartais vienas 
savo pavyzdžiu

Pasaulis reikalingas šventųjų
Visi gerai žino, kad senovės romėnai yra žiau

riai persekioję ir žudę pirmuosius krikščionis. Bet 
mažai kas žino, kad pirmieji krikščionys buvo romė
nų vadinami šventais žmonėmis (homines sancti). idealą. 
Mat, pirmiesiems krikščionims nieko pikto negalė- žmogus 
jo prikišti, išskyrus tą vieną jų kaltę, kad jie negar- įkvepia jėgos ir valios, ti- 
bino pagoniškų dievų. Bet kaip tik dėl to, kad pir- kėjimo ir pasiaukojimo, 
mieji krikščionys išsiskyrė iš kitų savo tvirtu ir 
skaidriu tikėjimu į Kristų, jie išsiskyrė ir iš pago
nių savo dorumu bei taurumu. Tai aiškiai krito į akis 
ir buvo vadinama šventumu.

“Sanctus” lotyniškai reiškia ne tiktai šventas 
dažnai vartojama prasme, bet ir tyras, kilnus, do
ras. Stengtis būti tikrai doru ir teisingu, kaip Kris
tus yra mokęs, pirmiesiems krikščionims atrodė sa
vaime suprantamas ir būtinas daiktas. Jie negalėjo 
ir pamanyti, kad žmogus galėtų vadintis krikščioniu 
(christianus), o gyventi taip, kaip ir tie, kurie ne- 
sikrikštijo. Juk niekas nevertė jų išsiskirti iš dau
gumos ir prisiimti pareigas, kurių reikalavo Kris
taus mokslas. Bet kartą priėmę Kristaus mokslą, Jo 
įsakymų tvirtai ir laikėsi. Aniems laikams tai buvo 
kažkas nauja ir nepaprasta, lyg saulės patekėjimas

• aukštuose kalnuose, kai slėnį dar temdo naktis.
Nakties sutemos dažnai aptraukia žmonijos, ke

lią, bet jas taip pat prablaivo sušvitę šventieji. Ka
talikų Bažnyčia juos stato kitiems pavyzdžiu. Tai 
yra buvę tokie pat žemės vaikai, kaip ir kiti. Skirtu
mas tėra tas, kad jie tvirtai ir ryžtingai ėjo Kristaus 
nurodytu keliu, tuo keliu, kuriuo privalėtų eiti kiek-

Kiekviena beveik 
turi tokių žmonių, 
nemirštančių 
Prancūzams 
Genovaitė ir 
Vengrams— 
ponas, 
liūs Vaclovas, britams — 
karalius Eduardas, nor
vegams ir švedams — ka
ralius Olavas, danams — 
Kanutas. Visi jie ne tik 
tautos ir valstybės didvy
riai, bet ir šventieji. Jų 
dienos yra tautos dienos, 
šventosios dienos. Tų die
nų šventėje susilieja tau
tinis - valstybinis ir dva
sinis - religinis iškilmin
gumas.

Lietuviams tokia diena 
yra Kovo 4-tęji. Tai vals-

tauta 
tokių 

švyturių, 
tokios yra 

Joana d’Arc. 
karalius Ste- 

Cekams — kara-

Tėn tau dangus...
Ten tau dangus po kojų barsto 
Palaimintos šalies žiedų.
Aš pirmą kart prie tavo karsto, 
O lūpom žodžio nerandu.

Mane čia žemė prisirišo, 
Pakirpo man sparnus narve — 
Kada, kada, kada sugrįšiu. 
Kokiais keliais man į tave!

Gal tų šventųjų kaulų dulkės 
Užkris man galvą nejučia, 
Ir laime virs dienų kančia...

.Gal angelų to balto pulko, 
Aukštybėn nešančio tave, 
Sparnai palies tyliai mane.

Kazys Bradūnas.

Estija lengvai nepasidavė
Sovietams sunkiausia buvo su Es- 

tijos prezidentu. Jo raštas suklasto
tas. Nelaukti šūviai į Ždanovų. De
monstrantai atgabenti iš Rusijos. Pir
masis Estijos valymas, 
tautų žvalymą.

(Pabaiga)

Medaliai už
.'aj

Vienodas skonis, bet 
prasti
— Matau,* — kalbėjo 

Ždanovas, kuris taip pat 
mėgo gerai išgert ir pa
valgyt, — kad mudu tu
rime vienodą skonį. Ir 
jis saldžiai nusišypsojo, 
matydamas, kad Varės 
sutinka su šefu.
— Ligi šiol, —tęsė žda

novas, — visi šie geri 
daiktai buvo jums nepa
siekiami dėl aukštų mui
tų. Bet jei mes sutarsi
me dėl 
galima 
muitus 
mus
SSSR ir Estijos. Dabar 
mūsų karo - laivai stovi 
dviejuose jūsų pagrindi
niuose 
dings 
mums 
juos čia laikyti. Atvirkš
čiai, mes laisvai pasinau
dosime jūsų uostais pre
kybos tranzitui su Vaka
rais. Jums bus iš to nau
dos, ne tiesa?
— O, jei tik aš turėčiau 

oficialų šiuo klausimu 
pareiškimą, — sušuko 
Varės blizgančiom akim. 
Aš visada gyniau nuo
monę, kad 1940 metų ko
munistai nieko bendra 

• neturi su 1918 metų ko
munistais, kurie paliko 
nekokius atsimini mus 
mūsų krašte. Bet mano 
draugai sunkiai perkal-

X •

kitų problemų, 
bus panaikinti 

ir kitus suvaržy- 
prekjPboje tarp

uostuose, 
karo 

nebus

Kai 
grėsmė, 
prasmės

Jei aš galėčiau 
pasakyti, kad 

yra nusistačiusi 
savo

vienas žmogus. Tai yra tikro ir tobulo žmogaus ke
lias.

Šventumas juk yra ne kas kita, kaip tikras 
žmogiškumas. “Juo kuris žmogus darosi žmoniškes
nis, juo jis eina šventyn”, pastebi žymus vokiečių teo
logas Radaemacheris. Jo žodžiai gali mums pasiro
dyti keisti. Mes, mat, įpratę žiūrėti į šventuosius, 
kaip kokius angelus bekūnius. Tuo tarpu jie buvo 
žmonės, kaip ir mes, bet žmonės, kuriems tikėjimas 
nebuvo tiktai religinė praktika, o pats gyvenimas. 
Jų gyvenimas buvo griežtai suderintas su Dievo įsa
kymais, ir tas buvo viskas, kuo jie iš kitų išsiskyrė, 
kaip pirmieji krikščionys iš pagonių.

Kristaus mokslas tuo ir išskiria krikščionišką 
pasaulį iš pagoniško, kad jis nurodo tikrą žmogaus 
vertę ir jo tikslą. Kai tik žmones to nepaiso — jie 
smunka, jie tampa pagonimis, kad ir krikštytais. 
Žmogus tada nevertinamas ir pavergiamas: ir savo 
aistrų ir kito brutalaus žmogaus. Šiandien mes tą iš
gyvename labai karčiai. Tokiais laikais, kaip pastebi 
tėvas J. Putz, S. J., pasaulis reikalingas Šventųjų, jų 
padrąsinimo ir šviesaus pavyzdžio. S.

tybininko ir šventojo die
na. šią dieną mūsų tauta 
prisimena šventojo budė
jimą jos likimo keliuos, 
prisimena stebuklingą jo 
globą. Tauta prisimena, 
kad iš jos išaugo vaisius, 
kurs iškilo viršum taiko, 
kurs neša su savimi jos 
vardą, kurs atstovauja jai 
prieš amžinąjį sostą.

Šventasis yra nemarus 
tautos dvasios simbolis.
Jis įrašytas ne tik tautos 
istorijoje, ne tik jos le
gendose, bet svarbiausia 
— jos tikėjime. Nes tau
tai nemiršta 
miršta dėl jos 
jęs. Dar labiau 
tas, kas miršta vykdvda- budėtų prieš jėgą, ją mo- lams suteikia aukštesnės 
mas ne tik tautos, bet ir ralės idealui palenktų. To- prasmės. Šventasis kovo- 
Aukščiausiojo valią. kios politikos, tokio poli- ja visada— net miręs, net

Šventasis Kazimieras y- tiko idealą 
ra tokio nemarumo reiš
kėjas. Per keletą metų 
tvarkydamas Liet u v o s 
reikalus, jis sukuria tur 
būt vieninte’i mūsų isto
rijoje valstybininko - as
keto pavyzdį. Jis parodo politikos yra pati gilioji sidaro pašvęstoji 
dvasios stiprybės persva
rą prieš fizines galias. Jis 
iškelia gėrį aukščiau be- 
atodairinės politikos. Po
litiką jis palenkia mora
lei.

Žemiškoji jėgos politika 
yra neišvengiama blogy
bė. Be jos sunku tautai 
išsiversti. Tačiau jėga y- mirties 
ra kaip dviašmenis kar- žygiui prieš rytų priešą, 
das — kartais išugdo tau
tos didybę, kartais ją pra- karingumą, 
žudo. Politinė aistra, vai- apvalo kiekvieną 
dymo aistra nuveda tautą nuo išrokavimo ir ambici- singą ir herojinę kovą — 
į kraštutinumą. Ir reikia jos, nuo skriaudų ir žiau- tokiu tikėjimu ir pasiau- 
asketinio, dvasiškai hero- rūmo. Šventumas iškelia 
jinio politikos prado. Rei- dvasinių ginklų vertę ir Kazimieras.

tas, kas
pasiauko-
nemiršta kia kad dvasios persvara patiems fiziniams gink-

šimtmečiams praėjus. Ir 
niekas taip gerai nesuvo
kia, kas yra kova be at
vangos, kaip valstybinin
kas asketas ir šventasis, 
kuris toje kovoje pats sa-

mums te:kia
Šv. Kazimieras. Jo politi
ka buvo ne naudos, ne 
garbės, bet tiesos ir tei
singumo, gėrio ir bendro
sios gerovės politika.

šventos ve sunaikina. Jo kova pa- 
kanki-

Kova dėl šios

šventės nystė.
Štai kuo mūsų šventasis 

išreiškia ir simbolizuoja 
visos tautos šimtmečiais 
dėtas ir šiandieną deda-

Kovo 4-tosios
mintis. Šventasis pats ko
vojo; kovojo su piktu sa
vy ir valstybės gyvenime; 
kovojo su svetimais die
vais, nešamais mūsų tau- mas kankinių aukas. Ko
tai iš rytų. Jis kovojo ir vo 4-tąją sueina tos au- 
kaip stebuklingas karys, kos į Šventojo Tautos 
vadovaudamas po savo Globėjo altorių, kad per

Lietuvos karių jo užtarimą būtų paauko
tos Tautų Viešpačiui. Nes

Dvasia apvaisina tikrąjį Dievo rankose yra duoti 
Asketizmas tautai pergalę, o mūsų už- 

kovą davinys kovoti gerą, tei-

kojimu, kaip Šventasis

kius, SSSR pasiryžus 
duoti joms didelių užsa
kymų. šitos įmonės pa
reiškė noro (mums dirbti.

*
...kad daug kas atsi
durs Archangelske
Prisipažįstu, kad Žda- 

novo žodžiai mane pri
trenkė labiau nei Varės. 
Jais buvo neigiama visa 
tai, kas man buvo skel
biama SSSR, būtent, kad 
kapitalistai yra galybė, 
kuri siekia vieno dalyko
— sunaikinti Sovietų Są
jungą. Dabar man aišku, 
kad Estijos kapitalistai, 
davęsi komunizmo su
klaidinami, nebuvo išim
tis. Šiuo momentu, kai 
rašau šias eilutes, anglo
saksų ir amerikiečių pre
kybiniai sluogsniai Kini
joje taip pat stengiasi, 
kad Čiang - Kai - Šėko 
režimas būt likviduotas 
ir kad būt sudaryti ūki
niai santykiai su komu
nistine Kinija. Man buvo 
gaila Rottermano ir 
Krenholmo . akcininkų, 
kurie po keletos mėnesių 
prekiniuos vagonus vyko 
miškų darbams į žiau
rias Archangelsko sri
ties sąlygas. Jie negalėjo 
numatyti, kas jų laukia, 
nes jie nebuvo turėję ati
tinkamo precedento. Bet 
tiems, kurie iš godumo 
užmiršta, kad visi susi
tarimai su komunistais 
yra apmokami milijonų 
nelaimingų žmonių krau
ju ir kančiomis, aš linkiu 
iš visos širdies laimingos 
kelionės į vietoves, pava
dintas “Sovietų Sąjungos 
vidaus reikalų ministeri
jos auklėjamosios darbo 
stovyklos”.

Duokit naują minis- 
terių sąrašą

— Matote, ponas Varės,
— tęsė Ždanovas, — jū
sų vyriausybė yra užtik-

barni, 
jiems 
SSSR 
paskiau atitraukti 
kariuomenę ir karo lai
vus, iš kitos pusės padi
dinti su mumis prekybos 
apyvartą 
kad savo 
zitui yra 
siniudoti 
Ryga, — 
dėtis būtų daug švelnes
nė.

Ždanovas prisie
kinėja..

— Jūs galite tai jiems 
pasakyti su visu tikru
mu, — užtikrino Ždano
vas. Šį ryt sutikau Rot- 
termaną. Jis labai susi
domėjęs mūsų 
pasinaudoti jo 
sovietiniams 
malti. Tatai 
dirbti pilnu tempu 
žiūrint karo. Jis man ža
dėjo taip pat remti vy
riausybę. Be to, mūsų 
ambasadorius, turėjo pa
sikalbėjimą su kai ku
riais Krenholmo manu
faktūros akcini n k a i s. 
Mes esam pasiryžę jiems 
užsakyti savo kariuome
nei uniformų. Tai netikė
tai įgalins jų dirbtuves, 
suktis 
galiau 
misija 
si kai 
įmones,
SSSR - Estijos santy- rinta, kad bus paremti

ir, pagaliau, 
prekybos tran- 
numačįusi pa- 
Talinu, o ne 

užtikrinu, pa

projektu 
malūnais 

kviečiams 
įgalintų 

ne-

pilnu tempu. Pa
mušų prekybos 

yra painformavu- 
kurias kitas estų 

kad. išlyginus

Estijos interesai. Jums 
tereikia nugalėti jūsų 
draugų socialistų būkš- 
tavimas. Dabar aptarki
me reikalus. Aš jums pa
tikėsiu projektą mano 
vyriausybės notos, kurią 
ji įteiks, kai jūs tapsite 
premjeru. Šitoj notoj bus 
visa, ką aš jums pažadė
jau : prekybos išplėtoji
mas, kariuomenės eva
kuacija ir tt. Jūs man 
turėtumėt šiandien, sa
kykim, antrą valandą 
ryto, pristatyti naujų 
ministerių sąrašą. Jums 
nereiks turėti jokio kito 
vargo.

Sunkiai atsiremdamas 
į krėslo atlošą, kandida
tas į “premjerus” gyvai 
paklausė: “Vis dėlto ne
reikia, kad aš turėčiau 
kalbėti su prezidentu ir 
intervenuoti parlamentą. 
Tikrai sakant tatai ma
ne ir kankina... Bijau, 
kad niekas iš mūsų tam 
nepritars. Žinote, 
dentas Pats yra labai 
populiarus.
— Aš jums kartoju: 

duokit tik man naujų 
ministerių sąrašą. Visa 
kita — mūsų reikalas.
— Bet jūs nesiimsite 

jėgos! Jūsų kariuomenė 
neis...
— Būkite tikra, ponas 

Varės, — nukirto jį Žda
novas pakildamas ir prie 
jo artindamasis. Būkite 
visai tikras. Mes nesame 
vokiečiai. Visa bus įvyk
dyta pagal parlamenti
nės demokratijos taisyk
les. Mes paprašysime jū
sų prezidentą sudaryti 
naują vyriausybę. Sykį 
jau dabartinis kabinetas, 
kuris nepajėgia kraštui 
kilusių problemų išspręs
ti, bus paleistas, prezi
dentas turės skelbti rin
kimus, ir jūs paimsite 
valdžią parlamento 
sprendimu.

•Nustebintas kandida-

kapriznam

su
Ždar.o- 
kuriuo 

vai-

mes, ponas 
taip pat su

Va- 
cha-

prezi-

tas į ministerius pirmi
ninkus paklausė:
— Bet kaip Pats galės 

su tuo sutikti? Jis gali 
atsisakyti. Jis žmogus 
su charakteriu.

Tačiau Ždanovas jau 
paėmė Varės už rankos 
ir mandagiai vedė jį du
rų link. Visą laiką 
saldžia šypsena 
vas atsakė tonu, 
kalbama 
kui:
— Bet 

res, mes 
rakteriu!

Kandidatas*į “premje
rus” dar norėjo klausti, 
bet Ždanovas, linktelėjęs 
man galvą, įsakė:
— Palydėkite poną Va

rės.
Lipdamas pasiuntiny

bės laiptais su Varės ma
čiau didelius prakaito la
šus, riedančius per 
randuotą plikę.

Estų vyrai su 
charakteriu

Toliau įvykiai plėtoio- 
verpeto greitumu. Jau 

ketvirtą naktį 
sudėjęs akių, 
pasitraukdavo 
kabineto tik 
džiui per dieną, kad tru
putį nusnūstų.

Po to, kai estų medikas 
ir poetas Varės, latvių 
humanistas Kirchenstei- 
nas, lietuvių rašytojas 
Gira prisiėmė jiems skir
tas roles mūsų invazijai 
užmaskuoti, Ždanovas ir 
jo talkininkai paleido 
veikti su nepalyginamu 
meistriškumu naują pro
letarinės revoliucijos va
riantą.

Dekanozovas pranešė 
iš Lietuvos, kad nesutik
ta jokio pasipriešinimo: 
respublikos prezidentas 
ir vyriausybė visiškai 
pabėgo į Vokietiją. Lat
vijoj reikalai ėjo netaip 
gerai. Nebuvo lauk pasi
priešinimo, bet preziden-

jo

si
nebuvau 

Ždanovas 
iš savo 

pusvalan-

tas Ulmanis mūsų pro
jektam pasipriešino. Ta
line mes pergyvenom pa
čius sunkiuosius momen
tus. Senasis Pats iš tik
rųjų pasirodė su charak
teriu. Jis visai atsisakė 
kalbėtis su Ždanovo emi
sarais net tada, kai jo 
ministeriai jau buvo su
imti. Ne geriau sekėsi ir 
su generolu Laidoneriu, 
estų kariuomenės vadu. 
Mėginome'išgauti jo įsa
kymą laikyti kariuomenę 
kareivinėse, bet jis nesu
tiko pasirašyti be asme
niško Pats įsakymo. Tą 
įsakymą senis sutiko 
duoti jau visai mūsų sar
gybinių izoliuotas savo 
rūmuose... Šitas įsaky
mas atidarė Estijos var
tus didesnėms raudono
sios armijos jėgoms, su
telktoms pasienyje.

Suklastotas prezi
dento raštas

Kitą naktį mes perė
mėme prezidento Pats 
atsišaukimą, kurį jis mė
gino paskelbti iš savo i- 
zoliuotos vietos. Šitame 
atsišaukime visuomenė 
ir vyriausybė buvo kvie
čiamos susilaikyti nuo 
bet kurio koliaboravimo 
su okupantais, bet ir ne
rodyti jiems pasiprieši
nimo. “Tatai pareikalau
tų iš tikrųjų nenaudingų 
aukų, — rašė Pats, — 
tuo tarpu kai kiekvienas 
estas yra brangus kovai 
už tėvynės išlaisvinimą.” 
Mūsų žmonės išbraukė iš 
šio teksto 
ragino 
valdovų žygius ir prie
mones 
džius, 
davimą. Pakeistas teks
tas su Patso parašu bu
vo paskelbtas.

Tuo tarpu aš vykau į 
Narvą, Estijos Sovietų 
Sąjungos pasienyje susi
siekti su vadovybe ka-

tą dalį, kuri 
sabotuoti naujų

tepalikdami žo- 
raginančius pasi-

riuomenės, skirtos žy
giuoti į Estiją. Šita ke
lionė automobiliu man 
davė progą keletą valan
dų pasnausti. Mane pa
žadino prie sienos, bet aš 
to veikiai turėjau gailė
tis. Nors dirbau įstaigo
je, kur kiekvienu mo
mentu žmonės atiduoda
mi mirčiai, bet ligtol ne
buvau savo akimis ma
tęs užmušant žmogų. Šią 
dieną aš buvau liudinin
kas dar skaudesnio vaiz
do: mačiau kaip nužudo
ma tauta.

Mačiau kaip nužu
doma tauta

Estų ir sovietų karinin
kų grupė stovėjo abipus 
sienos barjero. Rusų pu
sėje buvo matyti šarvuo
čiai, išrikiuoti dviem ne
nutrūkstamom vorom. 
Priėjau prie grupės lydi
mas generolo Jonson, 
naujojo estų karo minis- 
terio. Tai buvo tikras ge
nerolas, bet įsakymas, 
kurį mes atgabenome, 
nebuvo tvarkoj ta pras
me, kad Jonson, kariuo
menėje žinomas kaip ne
pataisomas girtuoklis, jį 
pasirašė nežinodamas, 
ką darąs.

Estų majoras perskai
tė įsakymą. Momentą 
patylėjo. Mačiau virpant 
raumenis jo veido, kuris 
staiga pabalo. Susivaldęs 
jis apsisuko ir tarė kelis 
žodžius savo dalinio ka
reiviams. Šie lėtai ėmė 
kelti barjerą. Jie tai da
rė prisiversdami ir neoa- 
sižiūrėdami. Juo aukš
čiau kilo barjeras, * juo 
žemiau linko jų galvos.
— Ponai, — tarė rusiš

kai estų karininkas, — 
mūsų prezidento įsaky
mas yra įvykdytas... Ir 
staigiai pasisukęs jis nu
žingsniavo muitinės pa
stato link.

Sovietų šarvuočių divi-
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BALTIMORĖS ŽINIOS
Vaikučiai minėjo

16 Vasario
Baltimore, Md. vaikučiai mi

nėjimo iškilmę suruošė pačią 
sukaktuvių dieną, kuri buvo 
pradėta pamaldomis bažny
čioje. Kitos minėjimo iškilmės 
vyko šv. Alfonso parapijos 
salėje, mokytojoms seselėms 
Kazimierietėms vadovaujant. 
Pirmiausia buvo sugiedoti 
USA ir Lietuvos tautiniai 
himnai. Vasario 16-tos iškil
mių prasmę gražiai nupasako
jo mokinys R. Ceeonis. Po to 
kiekvienas skyrius, pradedant 
vaikų darželio mažaisiais, kuo 
nors pasirodė: padeklamuota, 
pašokta tautinių šokių, sudai
nuota kelios dainelės. Progra
ma buvo turininga, persunk
ta tėvynės meile ir gražiai 
atlikta. Ji baigta choro daina 
“Lietuviais esame mes gimę”. 
Vaikučiai prisidėjo savo au
komis ir prie Tėvynės vada
vimo fondo: mokyklos vy
riausiam šeimininkui, kun. dr.
L. Mendeliui, įteikta vaikučių 
dovana — 32 dol, kas gra
žiai priminė 32-as sukaktuves.

Kun. kleb. dr. L. Mendelis 
seselėms mokytojoms ir vai
kučiams padėkojo už gražų 
minėjimą. Klebono paraginti 
vaikučiai 19 vasario priėmė 
Šv. Komuniją Lietuvos inten
cija.

Gavėnios pamaldų tvarka 
šv. Alfonso bažnyčioje

Sekmadieniais: mišios 7, 
8:30, 10 ir 11 vai.; išpažintys 
7-9:30 vai.; po pietų 4 vai.

Kryžiaus Keliai ir Stebuk
lingojo Medalikėlio novena.

Trečiadieniais: 7:30 vaL va
kare Graudūs Verksmai, po 
kurių sakomas pamokslas.

Penktadieniais: 3 vai. p.p.

sijos vadas davė trumpą 
komandą. Raudona vė
liavėlė pasirodė kariuo
menės priešakyje. Tuo 
metu, kai orą suvirpino 
paleistų motorų ūžimas, 
išgirdau muitinės pusėje 
šūvio pokštelėjimą. Pasi
sukęs pamačiau, kaip es
tų kareiviai, susispietę 
prie muitinės slenksčio, 
puolėsi į vidų. Vienas ka
reivis iššoko atgal ir už
bėgo už pastato; po aki
mirksnio jis vėl pasirodė 
lydimas raudonojo kry
žiaus sanitaro su tvars
čiais. Nusisukau. Estų 
majoras padarė gestą, 
kurį aš būčiau turėjęs 
seniai padaryti. Šiandien 
aš turiu įspūdį, kad ano
ji diena estų pasienyje 
buvo pirmoji diena maho 
gyvenime, kada ligtol su
sitelkęs many nepasiten
kinimas ir abejonės už
leido vietą neapykantai 
ir pasišlykštėjimui. Tik 
pajautimas, kad neturiu 
teisės rizikuoti likimu 
savo tėvų, žmonos ir tik 
gilusios mažos būtybės, 
mane dar sulaikė ir įga
lino iškęsti.

Driskiai ir valkatos 
"demonstruoja“

Į Taliną grįžau su vilks
tine automobilių, kuriuo
se buvo centrinės ir Le
ningrado administracijos 
bendradarbiai. Prieš 
miestą buvome sulaikyti 
raudonosios armijos sar
gybų, kurios nesutiko 
mus praleisti. Kol mėgi- 
nom susirišti su pasiun
tinybe Taline ir gauti 
leidimą įvažiuoti, aš tu
rėjau progą prisižiūrėti, 
kaip organizuojama ‘dar
bo žmonių demonstraci
ja’. Aplink mus buvo su- 
lirinkę neįtikimų dris- 

ir 7:30 vai. vakare Kryžiaus 
Kelias.

šeštadieniais: 3-6 vai. p.p. 
ir 8 - 9 vai. vakare išpažintys; 
7:30 vaL vakare Nepaliauja
mosios Pagalbos novena ir 
Rožančius.

Lietavaitt laimėjo varžybas
Kas metai žiemą Baltimorės 

katalikiškųjų mokyklų 7-8 
skyrių mokiniams skelbiamos 
varžybos (kontestas) nupieš
ti plakatą (poster) knygos 
savaitei Plakatas turi būti 
originalus, t. y. paties piešė
jo sugalvotas ir atliktas. Šie
met varžybose dalyvavo dau
giau kaip 50 mokyklų.

Vasario mėn. 26 d. Calvert 
Hali įvyko varžybų rezultatų 
paskelbimas. Buvo prisirinkę 
daug mokinių, mokytojų ir 
mokinių tėvų ar šiaip publi
kos. Dr. L. J. McCormick, 
vyriausias katalikiškųjų mo
kyklų inspektorius, pranešė, 
kad varžybas laimėjo Nijolė 
Jonušaitė, atvykusi į šį kraš
tą tremtinė, lietuvaitė, šv. Al
fonso par. mokyklos mokinė. 
Jos nupieštas paveikslas, 
vaizduojąs prez. Linkolno 
veidą su tinkamu knygos sa
vaitei įrašu, pripažintas ge
riausiu, ir už tą paveikslą Jo
nušaitei paskirta vienintelė 
premija — $5.00. Nuo savęs 
pridėsime, kad laimėtoja yra 
Br. Jonušo, tremtinių choro 
vadovo dukrelė; ji yra uoli ir 
drausminga mokinė.

Premijuotasis paveikslas da
bar yra išstatytas parodai 
Baltimorės miesto viešajame 
knygyne (Enoch Pratt Public 
Library).

Paskaita apie komunizmą
Sekmadienį, 26 vasario, pa

rapijos salėje buvo paskaita
- *--^-.a----------

kių, kurių nei drabužiai, 
nei išvaizda nerodė, kad 
būtų vietiniai gyvento
jai. Kai viena grupė 
traukė pro mane, nugir
dau kalbant rusiškai ir 
tada paklausiau:
— Iš kur jūs esate, vy

ručiai? »
— Iš Izborsko, — atsa

kė keli balsai?
Vėliau aš patyriau, kad 

be keleto valkatų, paim
tų iš uosto smuklių ir 
kelių paleistų iš dabok
lės, daugumas manifes
tantų, reikalauj ančių 
Patsą atsistatydinti, bu
vo rusai ūkininkai, gy
venąs Estijoje pagal so
vietų sieną. Jie buvo ver
buojami' už butelį degti
nės ir 5 estų krones. Į 
juos buvo įlieti jiems 
vadovauti 200 Sare ko
munistų.

Tolumoje poškėjo šū
viai. Iš viso atrodė, kad 
dedas rimti dalykai. 
Staiga barzdočiai iš Iz- 
borsko neteko entuziaz
mo, eilės ėmė retėti, ne
išskiriant nė buvusių ka
linių.

Gatvė, kurioje mūsų 
automobilių kolona buvo 
sustojusi, buvo nusėta 
raudonom vėliavom ir 
Stalino portretais. Sovie
tų kareiviai sulaikinėjo 
manifestantus, kurie bė- 
go, ir prievarta bruko 
jiem vėliavas ir paveiks
lus. Bet estai energingai 
gynėsi.

Nelaukti tuviai
Tikra žmonių jūra ju

dėjo mažutėje aikštėje 
prie sovietų atstovybės. 
Balkone pažinau Zdano- 
vą, Sarę ir viceadmirolą 
Tributzą. Buvo pakelta 
raudonoji vėliava. Stai
ga nepažįstama ranka 

apie komunizmą. Kun. P. 
Dambrauskas daugiau kaip
valandą užtrukusioje kalboje 
supažindino klausytojus, kurių 

buvo apie 100, su komunizmo 
istorija, pasaulėžiūros ir vi
suomenės santvarkos pagrin
dais.

Tai pirmutine paskaita. Ja 
paseks kas gavėnios sekma
dienis kitos paskaitos. Šį sek
madienį. 5 kovo mėn., Cez. 
Surdokas skaitys tema: ko
munizmas ir pilietinės laisvės. 
Kviečiame apsilankyti ko 
gausiausiai, įėjimas nemoka
mas. Rengėjai labai pageidau
ja, kad paskaitų klausytojai 
užduotų klausimą, komuniz
mą liečiančių. Tuo būdu ge
riau išsiaiškina dalykas.

Antras tautų koncertas
Tautų Komitetas Baltimo- 

rėje vasario 21 d. Politechni
kos auditorijoje suruošė ant
rą tautų koncertą. Jo progra
ma buvo labai įvairi. Atrodo, 
kad rengėjai norėjo parodyti 
ne tiek atskirų tautų liaudies 
dainos ar muzikos pavyzdžių, 
kiek tų tautų atstovų meninį 
pajėgumą.

Lietuviams šiame koncerte 
atstovavo Tremtinių choras, 
Br. Jonušo vadovaujamas, ir 
p. Čaplikaitės suorganizuota 
šokėjų grupė. Padainuota ke
liolika dainų ir keli šokiai pa
šokta. Lietuvių pasirodymą 
publika priėmė palankiai.

Šio koncerto proga Balti
morės dienraštis The Sun pa
skelbė pasikalbėjimą su p. B. 
Jonušu, pridėdamas choro ir 
lietuvaitės tautiniuos rūbuos 
fotografiją. Korespondentas 
apie p. Jonušą pasakė: dieną 
— siuvėjas, vakare — choro 
dirigentas. Reikėtų dar pridė
ti: dainininkai ir šokėjai to
kie patys.

ją nutraukė žemyn ir pa
sigirdo garsas toks bū
dingas draskomam aude
klui. Tuoj po to greti
mam name pro langą pa
sirodė estų trispalvė: 
juoda - mėlyna * balta. 
Kilo triukšmas. Nuaidė
jo keli trumpi šūviai. 
Ždanovas su palydovais 
dingo nuo ’ balkono. Ne
toliese buvęs sovietinis 
šarvuotis atskubėjo ir ė- 
mė grasomai sukyti savo 
kulkosvaidžių bokštelį.

Su vargu prasiveržėm 
iki sovietų pasiuntiny
bės, kuri atrodė kaip ap
gulta tvirtovė. Prie svar
biausiojo įėjimo sargy
ba su sunkiuoju kulko
svaidžiu, prie kiekvieno 
lango po du raudonar
miečius su automatais. 
Bet mus saugojo Patso 
įsakymas.
— A. draugas Šubinas, 

— ištarė Ždanovas su 
džiaugsmu, pamatęs įei
nant tuo pat metu kaip 
ir aš dekoracijom apsi
kaišiusį čekistą. Atvykai 
kaip tik laiku. Matai, 
kas čia daros. Pasirū
pink tuo nedesldamas. 
Reikės atlikt rimtas va
lymas prieš organizuo
jant demonstracijas.

Laimei aš nedalyvavau 
Šubino valyme. Po poros 
dienų Ždanovas, laikyda
mas savo misiją baigta, 
išvyko į Maskvą.

Juos čia pakasi
Po metų aš vykau į 

frontą. Mūsų traukinys, 
užkluptas lėktuvinio a- 
liarmo, sustojo plynam 
lauke. Laukdamas, kol 
praeis aliarmas, išlipau 
iš vagono ir, žengęs kelis 
žingsnius į šalį, sugriu- 
vau ant eilės kapų su pa
prastais kryželiais. Kai

KORESPONDENCIJOS
Ed. Krame atvyksta 

| Incktaią
BROCKTON, MASS.

Žinomas lietuvis sportinin
kas, čikagietis, dabar Notre 
Dame universiteto fizinio la
vinimo direktorius, Ed. Krau- 
se (Krušauskas), pakviestas 
Šv. Vardo Draugijos, atvyks
ta į Brocktoną dalyvauti 
sporto vakare, kuris įvyks i 
m. kovo mėn. 11 d. (šeštadie
nį). Bilietus galinas gauti pas 
Šv. Vardo Draugijos narius ir 
parapijos kunigus. Pelnas 
skiriamas naujos bažnyčios 
fondui.

Nupuolė ant bažnyčios 
laiptų

Praeitą sekmadienio rytą, 
p. Uršulė Abračinskienė, eida
ma į šy. Rojro lietuvių para
pijos bažnyčią, Brockton,

Mirties aukos

Paskutinėmis dienomis mir
tis iš mūsų tarpo paėmė gana 
daug brolių. Paliesta senoji 
karta. Atsiskyrė su pasauliu 
šie:

Jonas Remeikis, sulaukęs 
73 metų amžiaus. Iš Lietuvos 
atvyko prieš 40 su viršum. 
Priklausė Šv. Vardo Draugi
jai. Buvo tylus ir darbštus 
lietuvis. Išaugino 2 sūnų ir 
vieną dukterį.

Ona Bradūnienč, sulaukusi 
63 metų ir Ona Birštonienė, 
71 metų.

Šį kartą mirtis neaplenkė ir 
jaunesnios kartos: amžinybėn 
iškeliavo Karolis SttMaitis, 34 
metų amžiaus, čia gimęs ir 
augęs.

Mirusiesiems Amžinąjį atil
sį, jų artimiesiems — Dievo 
paguodos!

kuriuos dar galima buvo 
išskaityti'cheminiu pieš
tuku užrašus, kuriuos 
lytus dar ųespejo išplau
ti. Skaičiau: “Seimą Ala- 
soo, iš Tartu... Anne 
P o u s s a 1 u... Charles 
Tamm...”
— Kas čia per žmonės? 

— paklausiau praeinantį 
seną geležinkelietį. Jis 
pasižiūrėjo į mane išsi
gandusiom akim ir norė
jo nueiti.
— Nesibijok, tėvuk. Aš 

nieko blogo nenoriu. Štai, 
imk papirosą.
— Gerai aš nė nežinau. 

Sako, kad čia estai. Pra
ėjusią vasarą, dieną ir 
naktį, juos pro čia vežė. 
Jie mirė pakeliui. Vienas 
traukinys čia sustojo. Iš
nešė iš vagono apie 20 
lavonų. Daugiausia mo
terys, gerai apsiteisiu- 
sios, o paskum Vaikai. 
Juos čia pakasė.

Kai aš jau buvau Vo
kietijoje, šubinas įvykdė 
savo darbą, kurį nutrau
kė vokiečių ofenzyva.

Mano draugai ir aš bu
vom pakelti į naują 
laipsnį. Prieš mus prie 
raudona vėliava užtiesto 
stalo sėdėjo Berija, ir Mi
chailas Ivanovičius Kali
ninas,, aukščiausiosios 
tarybos pirmininkas.

Mums turėjo išdalyti 
atsižymėjimo ženklus už 
mūsų sėkmingai įvykdy
tą misiją “priimti baltų 
kraštus į brolišką sovie
tinių respublikų šeimą”.

Kalininas, jau senukas, 
geraširdiškai mirkčiojo 
anapus paauksintų aki
nių. Pašaukti pavardė
mis artinomės iš eilės 
prie stalo. Berija mus 
pristatinėjo Kalininui ir 
šisai, sekretoriaus pade
damas, segė mums prie 
krūtinės ženklus”.

Mass., nupuolė ant bažnyčios 
laiptų ir susižeidė. Ji yra 
kun. Al. Abračinsko, Šv. Pet
ro lietuvių par. vikaro, ma
mytė. Linkime greito pasvei
kimo.

A

Hematitas stito mašiną
BROCKTON, MASS.

Prieš keletą mėnesių iš 
tremties atvykęs Liudas Nor
mantas (65 Sprague St., 
Brockton, Mass.) kaip gyvas 
nori įsitaisyti lentpiūvėlę ir 
verstis lentų prekyba. Tą dar
bą jis gerai pažįsta iš Lietu
vos, kame, Ylakiuose, turėjo 
savo lentpiūvę. Jis puikus 
mechanikas — jau Lietuvoje 
buvo pasidaręs gaterį, tokią 
mašiną, kuri visą medį iš 
karto supiausto į daug lentų. 
Čia, Amerikoje, tokios maši
nos labai brangios ir retai 
vartojamos. Kaip tik tokią 
mašiną Normantas ir nori pa
sidaryti Jau didelė darbo da
lis atlikta, ir po poros mėne
sių jis žada savo gaterį išmė
ginti. Daug . kam bus žiūrėji
mo, nes šioje apylinkėje tik
rai retas kuris tokią mašiną 
yra matęs. Tik vargas, trūks
ta žmogui pinigo. Kad taip 
atsirastų pajėgus žmogus ir 
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RAY MUCCTS INC.

1065 Montello St., Brockton, Mass.
Atidaryta Trečiad., Ketv. ir Penkt. iki 9 vai. vakarais. 

Duodame uždyką virtuvėms apskaitliavimą.
Nereikia įmokėti. u metei iš&ffiokėjimui

jam kokius 500 dolerių pasko
lintų. Jis nebūtų apviltas, o 
pagelbėtų savo broliui, kuris 
su tokia išmintimi ir didžiau
siu atkaklumu, kasdien, dirb
damas po 15-16 vai., siekia 
savo tikslo. Jis tikrai vertas 
pageltos, nes jo laimėjimas 
bus garbė visai kolonijai.

Nukankintųjų lietu
vių paveikiai 

NASHUA, N. H.

Šv. Kazimiero Pašalpinė 
draugija surengė kuklų Vasa
rio 16 paminėjimą. Buvo ta 
proga pakviestas iš Bostono 
kalbėtojas, adv. Br. Kalvaitis, 
p. Daugėla rodė iš Lie
tuvos atvežtas bolševikų nu
kankintųjų žmonių lavonų 
nuotraukas, kas vietiniams 
raudonukams labai nepatiko, 
kad buvo parodyti paveikslais 
jų mokytojo Stalino tokie 
biaurūs darbai Taip pat pa
rodė nuotraukų iš Lietuvos ir 
iš tremties gyvenimo Vokieti
joje.

AdV. Dr. Kalvaičio kalba ir 
paveikslai publikai labai pati
ko, tik gaila, kad per mažai 
ta proga buvo išgarsinta.

Palaidota a. a. Elžbieta
A-gaS nrtž

* cotimu VU1

Vasario 21 d. buvo palaido
ta Elzbieta Tamulionienė, mū
sų parap. vargonininko ir 
LDS 65 kp. pirmininko žmo
na. Velionė buvo darbšti mo
teris. Keliolika metų šv. Onos 
draugijos pirmininkė, o pasta
ruoju laiku ėjo jos pagelbi- 
ninkės pareigas. Daug prisi
dėjo darbu prie LDS 65 kp., 
prie kitų draugijų ir parapi
jos.

LDS 65 kuopos valdyba ir 
nariai reiškia gilią užuojautą 
likusiam vyrui Jonui Tamulio- 

niui ir vaikams Jonui ir Lil- 
lian. Palaidota buvo su gedu
lingomis pamaldomis šv. Kry
žiaus kapuose Hudson.

Minės šv. Juozapo šventę

Primename, kad LDS 65 
kuopa nutarė kovo 19 d. pa
minėt šv. Juozapo šventę. Ta 
proga yra užprašytos šv. Mi
šios, kurios bus laikomos tą 
dieną 8 vai. ryte. Visus na
rius prašome su šeimomis da
lyvauti šv. Mišiose ir bendrai 
eiti prie šv. Komunijos. Po 
Mišių — bendri pusryčiai.

Dstkeiis.

Svarbios paskaita
NEW BR1TA1N, CONN.*

Sekmadienį, kovo 5-tą, 4 v. 
po pietų Šv. Andriejaus para
pijos salėje, įvyks įdomios 
paskaitos, kurias ruefca prof. 
V. Marijošus ir p. P. Letnber- 
tas. ALRKM Sąjungos vietinė 
38 kp. ruošia daugiau įvaire
nybių. Kviečiama visuomenė 
dalyvauti šiose paskaitose, 
kur turėsite progos išgirsti 
apie gyvenimą Lietuvos Ka
ralaičio, šv. Kazimiero, kurio 
šventę švenčiame kovo 4 d.

Įėjimas neapmokamas. Da
lyvaukime visi.

Atsiskyrė m šiuo pMMfflta

Pereitą savaitę staiga mirė 
a. a. Ona Kazlauskienė, 70 
metų amžiaus. Paliko nuliūdi
me dukterį ir sūnų.

Vasario 23 d. po trumpos 
ligos mirė a. a. Jonas Baliu
kas, 77 metų amžiaus. Patiko 
nuliūdime žmoną, sūnų ir tris 
dukteris.

Abu mirusieji buvo palaido
ti iš šv. Andriejaus bažnyčios 
šv. Marijos kapuose. Tebūna 
jiems amžina ramybė. BM.
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Žinai, puikų sapną sapnavau..
Ar galima sapnams tikėti?

■O šsa 1

Kažin kaip netyčia
Yra tikras dalykas, 

kad daug kas pabėgdami 
iš tėvynės nesuskubo pa
imti su savimi šv. Rašto, 
tos knygų knygos, bet, 
gali sakyti, per nesusi
pratimą jų skurdžiame 
krepšelyje atsirado (kaž 
kaip netyčia) sapninin
kas. Ir laimės krašte, A- 
merikoje ,kur taip sunku 
lietuviškai knygai patek
ti pas lietuvį, dažnai sap
nininkas pasirodo vik
resnis už kitas savo se
ses knygas. Žiūrėk, jau 
ir besėdįs kur nors len
tynėlės kerčioje ir šypso
si iš XX a., iš žmogaus 
išsimokslinimo. Neken
kia jam nei radijas, nei 
elektra...

Kaip yra su 
sapnais?

Kaip yra pagaliau su 
tais sapnais ir sapninin
kais? Juk labai dažnai 
jie išsipildo, labai dažnai 
iš anksto praneša gerą 
arba blogą žinią, tik rei
kia juos atspėti. Paga
liau ir religija, drau
džianti sapnams tikėti, 
pilna gerų ir blogų sap
nų aiškinimo. Kai kurie 
faktai yra stačiai sap
nais paremti, pav., Šv. 
Šeimos bėgimas į Egiptą

veikti. Ji tada perbėga 
didžiausius tolius, per
lipa aukščiausius kal
nus, įveikia milžiniškas 
kliūtis. Vaizduotė, nie
kieno netrukdoma, suge
ba tada daugiau, negu 
pasakų senelis. Ji kar
tais pradeda net sauva
liauti, auginti kriaušes 
ant auksinių medžių. Ir 
niekas negali žmogaus 
dėl to pakaltinti, nes nei 
jo protas nei valia su 
vaizduotė tada neben
drauja. '

Gajla sapnuotų 
lobių

Visa bėda iš sapno pra
sideda, kai žmogus pa
bunda. Tada jam gaila 
sapnuose paliktų lobių, 
nebaigtų puikių nuoty
kių ir panašiai. Jis mė
gina tuos sapnus aiškin
tis, dažnai lenkdamas 
juos savo naudai, o, bū
damas paikesnis, kartais 
išsiaiškina ir savo ne
naudai. Dažnai, spėda
mas sapnus, pataiko ir ta
da įsitikina jų realumu, 
šusidaro savo tikėjimą, 
kartais griebiasi kitų pa
galbos. O labai dažnai 
sapnai išsipildo dėl to, 
kad sapnuotojas buvo 
šventai įsitikinęs, kad jie 

išsipildyti ir tam 
buvo sutel-

visas savo jėgas.

PameginkL
Kiek įsitikinimas le

mia mūsų veiksmus, 
lengva įrodyti. Pav., pa
imkite dvi vienodo išma
tavimo lentas. Padėkite 
vieną jų ant žemės, o ki
tą — tarp dviejų bokš
telių. Ant žemės padėta 
lenta jums bus visai ne
sunku pereiti; lenta, kuri 
bus aukštai iškelta, jūs 
neper eisite, nes vis 
galvosite, kad galite nu
pulti. Labai panašiai at
sitinka su visais mūsų 
darbais. Jų pasisekimas 

nepasisekimas labai 
dažnai pareina nuo mūsų 
įsitikinimo, o į įsitikini
mą labai, tiesiog lemian
čiai veikia sapnai, jeigu 
tik jiems tikima. Čia 
dažnai ir glūdi sapnų iš
sipildymas arba neišsi
pildymas.

Dantim krapštukas 
kaip ietis

tirtų ar išgyventų įspū
džių padarinys. Kartais 
jie kila iš kūno padėties. 
Nekarta sapnavome, kad 
bolševikai mus nudūrė, 
nes lovoje kas nors mus 
bakšterėjo (šiaudas iš 
čiužinio ,ar danties krap
štukas) ; praūžian čion 
gatvėmis mašinos kar
tais sukelia mumyse ka
ro pirsiminimus, perkū
no griausmą. Labai daž
nai sukelia sapnus gera, 
mėsiška vakarienė ar 
viskuo pertekęs gyveni
mas, išlepimas, kartais 
skurdas, stiprūs dienos 
išgyvenimai.

Dievas gali pasi
naudoti sapnais 

Negali būti nei abejp- 
nės, kad Dievas gali pa
sinaudoti sapnais. Dievo 
yra visas žmogus, ne tik 
jo vaizduotė. Dievas ir 
yra labai dažnai kalbė
jęs į žmones per sapnus, 
kuriuos jis vėliau patvir
tindavo stebuklais. Jei 
negalime tiesiai žiūrėti į 
saulę, Dievo menką tva
rinį, juo sunkiau mums 
būtų santykiauti su Die
vu tiesiog. Mozė matė 
tik praeinančio Dievo še
šėlį, ir tai ilgai po to bu
vo apakęs; taigi Dievas,_
prisitaikindamas ffcr i e 

kar-
pa-

Mes matėme Jo garbę Dėkoja "Darbininkui"
"Niekam nesakykite apie šį i-egėjimą, kolei Žmogaus 

Sūnus neprisikels iš numirusių”. (Mato 17:9).

Apaštalai buvo rimtai įsitikinę, kad Kristus atė
jo įsteigti žemės karalystės. Kiekvienas Jo garbės 
apsireiškimas stiprino tą jųjų įsitikinimą. Todėl Pet
ras ant Taboro kalno entuziastiškai ir prabilo: “Vieš
patie, gera mums čia būti; jei nori, padarykime čia 
tris padangtes, vieną Tau, vieną Mozei ir vieną Eli
jui”. Jis tartum norėjo pastatyti Kristui karališką 
palocių žemėje.

Bet Kristus nenorėjo, kad ta iliuzija stiprėtų a- 
paštalų tarpe. Jis apreiškė savo dievišką garbę trims 
parinktiems iš jų tarpo: Petrui, kuris turėjo būti 
pirmasis popiežius; Jokūbui, kuris turėjo būti pir
masis kankinys, ir Jonui, kurio globai Kristus norė
jo pavesti savo Motiną, Švenčiausią Paną Mariją. Po 
atsimainymo Kristus griežtai įsakė savo trims A- 
paštalams, kad jie “niekam nesakytų apie šį regėji
mą, kolei Žmogaus Sūnus neprisikels iš numirusių”, 
neišskiriant nė kitų apaštalų. Tie patys trys apašta
lai, kurie matė Kristaus atsimainymą ant Taboro 
kalno, buvo taip pat ir Jo kančios liudytojai Alyvų 
darže, kuomet “Jo prakaitas pasidarė kaip lašai 
kraujo, varvančio žemėn”. (Luko 22:44).

Kristui iš numirusių prisikėlus, ypač kuomet 
Jis, įžengęs į Dangų, atsiuntė Šventąją Dvasią, apaš
talai aiškiai suprato Kristaus karalystės tikrąją 
reikšmę, šventasis Petras tai patvirtina, sakyda
mas: “Ne gudriai pramanytomis pasakomis sekdami 
mes paskelbėme jums mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus galybę ir atėjimą, bet po to kaip buvome Jo di
denybės regėtojai”. (2 Petro 1:16). O šventasis Jo
nas Apaštalas paliudija, sakydamas: “Mes matėme 
Jo garbę, garbę kaip vienatinio iš Tėvo gimusio Sū
naus, pilno malonės ir tiesos”. (Jono 1:14).

Dr. B. Paulius, O.P.

ar grįžimas iš ten, gar
susis šv. Juozapas, sep- 
nų aiškintojas, ir pan. 
“Tai atsitiks paskutinė
se dienose (sako Vieš
pats). Aš išliesiu savo 
Dvasios ant kiekvieno 
kūno; tuomet jūsų sūnūs 
ir jūsų dukterys prana-

turi 
sąmoningai 
kęs

šaus; jūsų jaunikaičiai 
turės regėjimų ir jūsų 
seniai sapnuos sapnus”. 
Apd. H, 17.

Kriaušės ant auk
sinių medini

Mes patys žinome ga
lybę atsitikimų, kai sap
nai labai tobulai išsipil
dė. Kartais
sapnavome sapnus, ku
riems gal netikėjome, 
bet kurie Ibuvo tikromis 
mūsų ateities pranašys
tėmis.

mes patys ar

Protas ir valia labiau 
nuvargsta per dienos 
darbus negu vaizduotė. 
Todėl miego metu mūsų 
protas ir valia neveikia, 
ilsisi, tačiau vaizduotė,

prisitaikindamas 
žmogaus menkumo, 
tais kalba į jį per 
prastas priemones.

Tačiau negalima 
atveju bet kurį sapną 
tuojaus laikyti Dievo ar 
Jo šventųjų apsireiški
mu. Teologai reikalauja 
sapnams iš Dievo bent 
šių trijų sąlygų:

1) sapnas turi reikšti 
labai svarbų ir vertingą 
dalyką, 2) sapno turinys 
turi lenkti į gerą, 3) sap
nuotojas turi būti tyros 
sielos ir labai doras. 
Kiekvienu atvėju toks 
sapnuotojas turėtų pir
miausia pasitarti sU ku-, 
nigu, o ne skubėti savo 
apreiškimais dalinti su 
kaimynais.

.»•
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Darbo klausimais
/

AR STREIKAI YRA LEISTINI?

netekusi jokios kontro- Apskritai, sapnai dai
lės, pradeda dar labiau niausiai būna dieną pa-

ISlGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Oictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin 
jas dalykas nes jis vra geras kalb<>e ’nr»kvtni«v
♦iorus patarėjas

Mes siūlome Jums* Anglis a'-Littuvišką 
suris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis 
5 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audekh 
apdarais. Parduodavo po $4 00: dabar me« Innr 
me baTgeną atiduodam* u? $3 0fi Mes • * * ’
kaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti

Užsisakant žodyną, mums laiške '•ašvt* »■»♦•••« < 
ik įdėk į konvertą kuponą ’u on • ♦ . . >

• 4ngH4-a» T.ietutnšVą *>. rf- »
Užsakymus siųskite

fMRBININK AS
160 Wšri fereadw«y $•- Boston 27, Mas*

Šitiofhi siunčiame S ir nmšnmp
'umg Angliškai Lietuviška žndvna

Vardas .......... ...............
tdrena*

Po pastarojo karo strei
kai pasidarė labai daž
nas reiškinys, ypač 
Prancūzijoj, Italijoj ir 
pas mus Amerikoje. 
Laikraščiuose nuolat ra
šoma apie įvairius strei
kus, kurie paleičia dar
bininkų mases. Kartais 
darbininkų reikalą vimi, 
dėl kurių jie meta darbą 
ir pradeda streikuoti, y- 
ra teisingi, kartais meta 
darbą sukurstyti kažko
kių paslaptingų jėgų. 
Metę darbą, paskui vėl, 
nieko nelaimėję, o tik 
patyrę didelių nuostolių, 
į darbą grįžta. Prie to
kių beprasmiškų, darbi
ninkams kenks m i n g ų 
streikų dažniausiai kurs
to įvairūs tamsūs gaiva
lai, guriuos ne visada pa
siseka išaiškinti.

Gali pasitaikyti tokie 
beprasmiški streikai ir 
dėl darbininkų unijų va
dų neapdairumo, bet tai 
jau retesnis reiškinys.

Strrikas~kata* prieš 
kapitalo galybę
Streikas savo tikrąja 

prasme yra vienintelė 
darbininko efektyvi prie
monė kapitalistų išnau
dojimui pasiprieš i n t i. 
Tai yra savo rūšies ka
ras prieš kapitalą, kuris 
darbininkui dažniausiai 
yra labai negailestingas, 
nežiūrint, keno jis ran
kose bebūtų: privačiose 
ar valstybės. Jis siekia 
darbininką išna u d o t i. 
Kapitalistas, tik tada su
pranta darbininko kal

Už Prisiųstus 1950 Mėty 
Kalendorių

“Darbininkas” atspausdino 1950 m. kalendorių 
dviem spalvom, kurio kiekvieną mėnesio puslapį puo
šia skirtings paveikslai. Sekmadieniai ir šventadieniai 
pažymėti raudonomis skaitlinėmis; pasnykai pažymė
ti žuvelėmis.

Gavusieji kalendorių juo labai patenkinti. Sekan
tieji asmenys prisiuntė kalendoriaus fondui aukų:

Jonas Leskevičius, Montreal, Canada ........
Antanas Tukys, Waterbury, Conn..................
O. Skurbydas, Kearny, N. J.......................... 
Antanas Čižauskas, Sheboygan, Wisc. ........
A. Cincius, So. Boston, Mass..........................
Mrs. P. Samsonienė, Brockton, Mass.
Mrs. Domicėlė Babonis, Shrewsbury, Mass. . 
Mrs. Mary Radavich, New Britain, Conn. .. 
William Kazakavich, Dorchester, Mass........
G. Stonis, E. VValpole, Mass. .......................
Alb. P. Neviera, Dorchester, Mass...............
Mrs. Eva Papsis, Roslindale, Mass.
Mrs. A. Krikščiūnas, Baltimore, Md. ............
Petronėlė Rusteikaitė, Chicago, III...............
B. R. Sarapas, Worcester, Mass......................
John Kazakauskas, VVaterbury, Conn. ........
Juozas Mikuckis, Baltimore, Md.
John VV. Shork, Chestnut Hill, Mass.............
Julia Cibauskis, Chicago, III..........................
Mrs. A. Vasil, Roslindale, Mass......................
V. Yesudovičius, Pittsburgh, Pa..................
V. Petkūnas, South Boston, Mass. ...............
Mrs. Ann Axtin, No. Andover, Mass. ...........
Bar. Macienė, Hartford, Conn.......................
I. Stonis, Providence, R. I............L..............
Petras Amšiejus, Haverhill, Mass.
Jonas Valentukevičius, Stoughton, Mass.....
Ant. Dzekevičius, Providence, R. I..............
Petras Sinkevičius, Providence, R. I.............
Kazimieras Ciranka, Providence, R. I.........
Andrius Martušis, Providence, R. I. ...........
Aleksandras Aliukonis, Providencę, R. I.....
Marcella Digimas, VVaterbury, Conn. .......
Silvestrą Zdanis, Oakville, Conn. ...............
Nell P. Jleskūnas, VVaterbury, Conn............
Magdalena Karinauskas, VVaterbury, Conn. 
Mariutė Kašėtaitė, VVaterbury, Conn..........
Juozas Jokubauskas, VVaterbury, Conn. .. . 
Leonas Pranskietis, VVaterbury, Conn.........
Martinas Benesevičius, VVaterbury, Conn. 
Antanas Shambaris, VVaterbury, Conn. .......
Vincas Urbonas, VVaterbury, Conn.
Kazys Valukas, VVaterbury, Conn................
Anna Stokna, VVaterbury, Conn.
A. Gerulis, Kearny, N. J. ..............................
Mrs. M. Visnauskas, Baltimore, Md.............
Zenon Antutonis, Stoughton, Mass. ...........
Mrs. J. Kasilevski, Tarriffville, Conn. .......
Sevier Pilkonis, Cambridge, Mass.................
P. Odelis, Newark, N. J.................... „..........
Mary Venkūnas, Phila., Pa. ..........................
Antanas Pivoriūnas, Mattapan, Mass..........
Mrs. D. Blekaitis, Cambrdge, Mass..............
Mary Chess, Flagtown, N. J.........................
Jonas Narmontas, Allston, Mass.................

•Mrs. P. Svagzdys, Chicago, III. ..................
Bronius Mozūras, Montreal, Que., Canada 
Anna Sadauski, Saginaw, Mich.
Peter Bolis, Lawrence, Mass..........................
Mrs. A. Baronas, Lawrence, Mass...............
Jurgis Mortenoris, Dorchester, Mass..........
Eugenija Mykolaitytė, VVhitby, Ont. Canada .......
Joeph Becker, Hartford, Conn. ..............................
Frank Yanish, New Haven, Conn.............................
Mr. Joseph Anušauskas, Bridgeport, Conn.............
Jonas Ivanauskas, Phila., Pa. ....................... ......
Mrs. Marijona Vrubliauskienė, Brooklyn, N. Y....
P. Planskas, So. Boston, Mass. ..............................
V. Liutkin, So. Easton, Mass....................................
J. Gricius, Arlington, Mass.....................................
Mrs. Lena Skabiskas, Baltimore, Md. ..................
Mrs. Anna Juška, Phila., Pa....................................
Mary Cizius, Rochester, N. Y.................................
Anna Krasauskas, South Boston, Mass.................
V. Brazauskas, South Boston, Mass...................... ,
J. Pazasis, Dorchester, Mass.................................
Ona Simanauskienė, Phila., Pa.................................
Jonas E vertinas, Peterborough, Ont. Canada .... 
T. Akstinienė, Brockton, Mass.................................
J. Stanavičius, Lawrence, Mass. ..........................
S. Urbonavičius, So. Boston, Mass.........................
M. Svelnis, So. Boston, Mass. ..................................
Alena Kauneckis, VVaterbury, Conn.........................
Antanina Padaigis, VVaterbury, Conn.....................
Kazys Mataliūnas, VVaterbury, Conn. ..................
Domininkas Smolskis, VVaterbury, Conn..............
Petronėlė Laurinaitis, VVaterbury, Conn. ..............
Jonas Sluiknaitis, VVaterbury, Conn......................
Antanas Verbickas, VVest Lynn, Mass..................
Veronika Klevene, Cambridge, Mass................ .....
Ona Poniškienė, Northampton, Mass.....................
Rose Mescol, Phila., Pa............................................

Nuoširdžiai dėkojame Už paramą.
“Darbininko” Administracija.
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bą, kada jis pasidaro 
grėsme jo galybei (kapi
talui) ir streiko 
trukdo jam augti, 
vuose kraštuose 
keliu darbininkai 
daug laimėję.

Tačiau streikai turi ir 
blogumų. Visų pirma dėl 
streiko patys darbininkai 

patiria didelių materiali
nių nuostolių, Ypač jei
gu streikas ilgiau užsitę
sia. Antra, kartais pada
roma krašto ūkiui didelė 
žala ir įnešama sutriki
mo į visuomeninį gyveni
mą. Kas svarbiausia, kad 
dabartinėse sąlygose dėl 
streiko stambesnėje pra
monėje, visai be pagrin
do darbininkai netenka 
darbo ir smulkesnėje 
pramonėje. Tuo padaro
ma didelių nuostolių ki
tiems, savo draugams 
darbininkams, kuriems 
nebuvo pagrindo strei
kuoti.

Turint prieš akis sumi
nėtąsias ir dar kitas blo- 

kyla klausimas, 
darbi- 
sąžine 
Atsa- 
susi-

būdu 
Lais- 

streiko 
yra

O piktasis?-.
Piktoji dvasia daug 

dažniau gali pasinaudoti 
miegančiu budrumu ir 
pasėti savo piktą sėklą. 
Piktoji dvasia tik lau
kia progos, kad žmogų į 
klaidą įvesti. Štai kodėl 
Dievas ir Jo įsteigtoji 
Bažnyčia įspėja tikin- 
čiunosius nebūti lengva
tikiais. Todėl sunkiai nu
sikalsta, kas visa savo 
gyvenimą vien sapnų 
spėjimais tvarko.

Geriau nesigiti
Juokingas yra per- 

didelis pasitik ėjimas 
sapnais. Tačiau nėra jo
kios nuodėmės, kai su
sapnavus blusą, laukia
ma pinigų, ar sapnavus 
besiprausiančią katę, 
laukiama svečių. Valia 
yra daryti kasinėjimus 
po kelmu, jei ten sapnuo
ta užkasti lobiai, bet daž
niausiai iŠ to kasinėjimo 
kaimynams bus tik gar
daus juoko, todėl geriau 
tokiu sapnu nesigirti.

Labai daug pasipelni- 
mo sumetimais išspaus
dintų ir pigiai pardavi
nėjamų, vad., sapnininkų 
yra piktos valios parašy
ti, todėl jie neturėtų ras
ti vietos bent kiek prasi
lavinusio . ir tikinčiojo 
knygų lentynoje. Ačiū 
Dievui, turime ką skaity-* partizanų sąjūdį; abiejų mokslo draugas 
ti ir į ką tikėti.

• X

gybes, 
ar gali katalikas 
ninkas ramia 
streike dalyvauti? 
kymui yra įdomu
pažinti su įvairių kraštų 
katalikų nuomone.

Atimti iš žmogaus, o 
tuo labiau iš visos tautos 
galią apreikšti turimas 
pajėgas yra ne tik di
džiausia žmonijos atžvil
giu neteisybė, bet ir di
džiausias 
Dievui.

nusikaltimas

Adomas Jakštas

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Netrukus “Darbininko” atkarpoje spausdinsime 

naują Jono Gailiaus apysaką
SUSITIKIMAS.

Šioje apysakoje autorius Vaizduoja bolševikmetį 
Lietuvoje, žmonių trėmimus, bėgimą į Vakarus, par
tizanų kovas ir sąlytį su tremtiniais.

Apysakoje veikia: našlaitė Indrė — tremtinė 
mokytoja; jos sužiedotinis Alvydas, kuris, ištremtas 
į Rusijos gilumas, sugrįžta į Lietuvą ir įsijungia į 

Karolis, 
įstojęs į kunigų seminariją ir eilė kitų veikėjų.

K. L. J. Sekite kiekvieną “Darbininko” numerį!
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KOLONIJOSE *
• tM asmenų, minėdami 32- 

sias Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuves, prašė išplės
ti “Voice of America” radijo 
programą pavergtiems Lietu
vos žmonėms ir partizanams, 
didvyriškai kovoja n t i e m s 
prieš raudonąjį terorą. Prane
ša dienraštis “The Cleveland 
Plain Dealer”.

• Augustinas ir Ona Tubi- 
•iai, chicagiečiai. ypatingi 
tremtinių geradariai, yra iš
rūpinę 30-čiai asmenų atvyk
ti dokumentus ir išsiuntę dau
giau, kai už $600 maisto ir 
rūbų siuntų. Jų pašalpa nau
dojasi net visai nepažįstami 
tremtiniai.

paauko-

kalbėjo^ 
minėji-

• Kun. Ipolitas Račys atvy
ko iš tremties vasario 19 d. 
ir laikinai apsistojo Nevv Yor
ke pas savo mokslo draugą, 
kun. J. Baltrūną, 240 E. 14 
St., Nevv York, N. Y. Tuo pa
čiu laivu General Black su 
juo atvyko dar 123 ir kiti 
tuviai.

• • Lietuvos ministeris, P.
deikis. Vasario 16 proga

lie-

Ža- 
su- 

ruošė priėmimą, į kurį atsi
lankė Valstybės Departamen
to atstovas, Salter, Rytų Eu
ropos skyriaus viršininkas ir 
per 100 svečių. Vakare minis
teris suruošė Washingtono ir 
jo apylinkių lietuviams.
• Voice of America, trans

liavo VLIK’o pirm. prel. M. 
Krupavičiaus ir Dr. Griniaus, 
buv. Liet, prezidento, kalbas, 
pasakytas Vasario 16 proga. 
Jos buvo išverstos į kelias 
svetimas kalbas ir paskelbtos 
pasauliui.
• Kongreso atstovas, Arthur 

G. Klein, kalbėjo Webster 
Hali, Nevv Yorke Vasario 16 
proga susirinkusiai 1200 žmo
nių miniai. Ta proga kalbą 
pasakė ir Lietuvos gen. kon
sulas Jonas Budrys. Lietuvos 
laisvinimui buvo surinkta — 
$1,200. '

• Dr. Juozas čabanas išlai
kė gydytojo egzaminus Chi
cagoje, ir turės teisę verstis 
gydytojo praktika. Tai jau y- 
ra penktas^ iš naujai atvyku
sių Chicagon.

• ALRK Federacijos Chica
gos apskritis įsteigė katalikų 
vadų kursus. Prelegentais pa
kviesti žymiausi katalikų va
dai.
• Chicagos buv. tremtiniai 

I>er savo draugiją Lietuvos 
laisvinimo reikalams 
jo $2,627.50.
• Senatorius Lucas

Chicagoje Vasario 16
me. Savo kalboje priminė, kad 
U.S. Lietuvos okupacijos ne
pripažino ir nepripažins. Pa
sakė kalbą ir Lietuvos konsu
las dr. Daužvardis.
• Dr. Alb. Aviža, neseniai 

atvykęs iš tremties, pradėjo 
dirbti Šv. Marijos ligoninėje 
Hoboken, N. J.
• Kas minute — nelaimiu-

t

gas įvykis. Į pabaigą vasario 
mėn. siautęs sniegas ir šaltis, 
taip sugądino Chicagoje ir 
jos apylinkėje kelius, kad ne
laimingų atsitikimų skaičius 
pasiekė negirdėtą skaičių — 
kas minutė vienas nelaimin
gas įvykis.
• Kun. J. Bakšiui, Roches- 

ter, N. Y., liet, parapijos kle
bonui nuolat raginant, buvo 
daug atkviesta 
lietuvių, kurie 
labai pagyvino
draugijų veikimą.
• Dr. V. Majauskas iš Sche- 

nectady persikėlė dirbti 
Troy, Šv*. Marijos ligoninę.

iš tremties 
čia įsikūrė ir 

parapijos ir

i

Sefairingas Mjungiedy 
susirinkimas

NEW HAVEN, CONN.

- i ±

t

Ka- 
Va- 

kuo- 
savo

Vasario 16 d., jaukioj ponų 
Norkūnų rezidencijoj įvyko 
Moterų Sąjungos 33-čios kp. 
mėnesinis susirinkimas, 
dangi tą dieną pasitaikė 
sario 16 minėjimas, tai 
pos pirm., M. Jokubaitė
trumpoj kalboj prisiminė ir 
mūsų tautą: garbingą jos 
praeitį, jos nepriklausomybės 
laikus ir dabartinę sunkią pa
dėtį. Pasveikino visas sesutes: 
atvykusias iš tremties ir da
lyvaujančias šiame susirinki
me. Atkalbėta malda už ka
rius, kurie žuvo dėl tėvynės 
laisvės, sugiedotas Lietuvos 
himnas.

Šiame susirinkime prisirašė 
prie kuopos šios naujos narės: 
Aleksandra Plečkaitienė. Zo
fija Budrevičienė, Eleonora 
Samulienė. Aleksandra Kazic- 
kienė. Viktorija Gruodienė. 
Visos prie pašalpos ir pomir
tinės skyriaus. Eugenija Pa- 
žemeckienė prie švietimo sky-
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per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 
Parduodame

Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

BROCKTON ICE S COAL CO.
27 Latvrence St., Brockton, Mass.

Tel. 189

PARAMOUNT CLEANERS t LAUNDERERS 
Vieninteliai Brocktono Dry Cleaners su Mothproofing 

Patarnavimu
(Atrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) 

Marškiniai gražiai išplaunami 
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME 

Offisas ir Plant Krautuvė
560 Wairen Avė.,
TcL 736 — BROCKTON, MASS.
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766 Main St. į
Kampas Grove St. i?

riaus. Visos naujos narės yra 
naujakures, kurioms rūpi ap
sidrausti katalikiškoj moterų 
organizacijoj. Sveikinam nau
jas nares ir linkim mūsų tar- 
j>e ilgus metelius pasilikti.

Perskaitytas ponų Budrevi- 
čių padėkos laiškas už Kalėdų 
dovanas.

Pasveikinta kuopos vice 
pirm. Stasė Tamulienė, kuri 
su savo vyru Jonu minėjo 
savo 28 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. Taipgi pasvei
kintos O. Cirvinskienė kuopos 
iždininkė, J. Kazlauskienė ir 
L. Samulienė, kurios šį mėne
sį šventė gimtadienius palin
kėta ilgiausių metų.

Sąjungietė O. Norkūnaitė ir 
A. Pilvelienė, patarnaujant 
visai Norkūnų šeimai, paruo
šė vaišes. Ponia Eugenija Pa- 
žemeskienė skaitė įdomią pa
skaitą, pritaikintą šių dienų 
moterims, kurią narės įdomiai 
išklausė. Kalbėjo Alė Kazic- 
kienė, pareikšdama savo pir
muosius įspūdžius, atvykus į 
Ameriką. Sąjungietė O. Nor- 
kūnaitė parodė kino paveiks
lus iš savo kelionės. Vakaras 
tikrai buvo draugiškas. Nuo
širdžiai dėkojame sąjungie- 
tėms A. Pilvelienei ir O. Nor- 
kūnaitei ir ponams Norkū
nams už malonias vaišes ir 
svetingumą.

Sekantis susirinkimas įvyks 
pas sąjungietę Juzę Dičkienę, 
53 Willis St., kovo 16 d., kur 
vaišes paruoš sąjungietė J. 
Dičkienė ir Alė Kazickienė.

Kviečiam visas sąjungietes 
dalyvauti ir atsivesti naujų 
narių. » M.

Mūšy Vyčiai
HARTFORD, CONN.

Vasario 20 dieną, Hartfor- 
d’o Kolumbo Vyčių patalpose 
įvyko Lietuvių vakaras. Va
karo vedėjas buvo Edvardas 
Palkot. Svečių atsilankė apie 
200. Kalbėti pakvietė senato
rių Praną Monchun, Bill 
Shages, kuris buvo progra
mos ir vakarienės komiteto 
pirmininkas ir kun. Praną 
Pranckų.

Meninę programos dalį iš
pildė naujakuriai lietuviai. 
Juozas Petkaitis ir Laima Le- 
onaitis pašoko. Tautinių šokių 
grupė, susidedanti iš Reginos 
Raukaitės, Julitos Gražulytės, 
Bronės Kirkutytės, Danutės 
Balčiūnaitės, Algio Dapkaus, 
Zenono Bungardos, Bronio A- 
leksandravičiaus, Prano Ber
noto pašoko tautinius šokius. 
Minukienė pianu paskambino 
Čiurlionio ir Raudžiūno kom- 
l>ozicijas. Vyrų oktetas padai
navo lietuviškų tautinių dainų 
Matas Kripas, senas ir gerai 
žinomas Hartford’o gyvento
jas padainavo “Kur Bakūžė 
Samanota” ir “Bernužėli Ne
vesk Pačios”. Kolumbo vyčiai 
buvo sužavėti menine progra
mos dalimi.

Vasario 22 dieną 10 vai. ry
te prel. Jonas Ambotas atlai
kė šv. Mišias už Kolumbo 
vyčius, kurie pereitais metais 
mirė. Šv. Mišiose dalyvavo 
virš 300 vyčių.

Gavėnios metu kasdien nuo 
pirmadienio penktadieniais, 
laikomos šv. Mišios 12:30 v. 
Švč. Trejybės bažnyčioje. Su
sirenka virš 400 žmonių: ne
mažai darbininkų iš artimos 
apdraudos įstaigos ir kitur.

Mūsų vyčiai antrą kartą va
sario 24. 25, 26 dd. buvo išvy
kę pasičiūžinėti į New Hamp- 
shire kalnus. Sporto komiteto 
pirm, yra Albinas Gayson. 
Antradienių vakarais vyčių 
kambariuose Albinas veda 
golf’o kliniką. Šia sporto ša
ka domisi 22 nariai. >

Prašom vyčių neužmiršti, 
kad kovo 5 bus bendri pusry
čiai po 8:30 šv. Mišių Mar- 
ques House. Po to susirinksi
me savo kambariuose. F.J.P.

ŠV. < KAZIMIERO MINĖJIMAS

Nepriklausomybės šventė Nomvoode. Iš kairės į dešinę Zi
ta Zarankaitė, Nonvood klebonas kun. F. Norbutas, kongres- 
monas Wiggksworth ir Patricija Spur.

Vasario Ii
NORUOOD, MASS.

Vasario 19 d. 9 vai. ryt. 
buvo atlaikytos šv. Mišios už 
Lietuvą, kurtas atnašavo kun. 
Alb. Janiūnas. Tai dienai pri
taikintą pamokslą pasakė 
prelatas Kazimieras Urbona
vičius. Laike šv. Mišių prie 
vėliavų garbės sargyboje sto
vėjo: prie Amerikos vėliavos 
— P. Tarulis, Lillian Kašėtai
tė ir Agnės Kulbok; prie Lie
tuvos vėliavos — Vladas Za- 
reckas, Zita Zarankaitė ir Ši- 
mėnaitė. Po mišių įvyko mal
da už Lietuvą ir palaiminimas 
su Švenč.“ Sakramentu.

3 vai. 30 min. po pietų baž
nytinėje svetainėje įvyko pra
kalbos ir graži meninė prog
rama. Federacijos pirminin
kas Jurgis Versiackas atidarė 
minėjimo programą ir jai va
dovauti pakvietė kun. Alb. 
Janiūną. Pirmiausia buvo su
giedoti Lietuvos ir Amerikos 
himnai. Įžangos žodį tarė 
viet. klebonas kun. F. Norbu
tas. Po to angliškai Harry 
Butters ir kongresmonas 
Wigglesworth, kuris liepė ne
nusiminti dėt Lietuvos laisvės 
atgavimo. Toliau kalbėjo 
svarbiausias kalbėtojas S. Su
žiedėlis.

Po kalbų įvyko meninė pro
grama. Vargonininkas Vacį. 
Kamantauskas su savo daini
ninkų grupe — Ona Paznio- 
kaite, P. Kamantauskiene, P. 
Razulevičiene — sudainavo 
tris liaudies dainas. Šimėno 
ir p. Zarankaitės pasidarbavi
mu buvo išpildyta graži prog
rama — eilėraščių deklama
vimas. Daug pasidarbavo Zi
ta Zarankaitė, V. šimėnaitė, 
Agn. Kulbok, Lillian Kašėtai
tė. Jackie Farrar, Elena Pu- 
palagis, Batty Spurr, Vladas 
Zareckas. Kl. Šakinis, J. Za-

minėjimas
j

ranka, V. Jakstys, Algirdas 
Krikštolaitis, Tumavičiūtė, 
Dembriūtė ir Renata Šimėnai- 
tė. Aukas rinko: Uršulė Na
vickienė, Elena Pakarklienė, 
Ona Pazniokaitė, Klemensas 
Kašėta, Vincas Kudirka ir 
Vincas Kasauskas.

J. Versiackas.

NORUOOD, MASS.
Sodalicijos mėnesinis susi

rinkimas įvyko vasario 22 d. 
po pamaldų. Išklausiusios 
pranešimų sodalietes nutarė 
prisidėti ir remti parapijos 
“Penny Sale”, kuris įvyks ge
gužės 11 d. Kiekviena narė 
pasižadėjo paaukoti po dova
ną. Nemažas būrelis rengiasi 
dalyvauti Naujosios Anglijos 
sodaliečių Šv. Valandoje, kuri 
įvyksta sekmadienį, kovo 12- 
tą • d. Šv. Roko parapijoj 
Brocktone.

Dvasios vadas, kun. A. Ja
niūnas, paaiškino susirinku
sioms reikšmę Šv. Metų ir 
kaip galima įsigyti atlaidus, 
kurie šiais Šv. Metais sutei
kiami. Sodalietes atydžiai • iš
klausė jo paaiškinimų.

Po susirinkimo įvyko “Rau- 
lo” repeticija. Tai yra muzi- 
kalis veikalas, kurį sodalietes 
kartu su tremties jaunimu 
ruašiasi už kelių savaičių pa
statyti.

Parapijos choras,
vadovaujant vargonininkui 

V. Kamantauskui, atlieka 
giedojimo pratybas. Kad gra
žiau būtų galima šv. mišios 
giedoti, reikalinga daugiau 
balsų. Sopranų ir Altų repeti
cijos įvyksta antradienio va
karais 7 vai. Basų ir tenorų— 
penktadieniais po pamaldų. 
Mūsų parapijoj būtų galima 
sudaryti nemažas choras. Pa
sistenkime. Koresp.

HATERBl’RY, CONN.

Vietinis Ateitininkų skyrius 
kovo 5 — maldų už Lietuvą 
dieną — rengia Lietuvos Pat
rono šv. Kazimiero akademi
ją - minėjimą. Be šv. Mišių 
ir Šventosios Valandos baž
nyčioje, 3:30 p.p. dar bus 
taip pat specialios iškilmės 
naujosios parapijos mokyklos 
svetainėje. Iš Boston, Mass. 
atvykęs “Darbininko” nauja
sis redaktorius, S. Sužiedėlis, 
skaitys paskaitą, supažindin
damas klausytojus su Švento

Lietuvos Nepriklausomybės 
paminėjimas Cincinnati būtų 
neatžymėtas, nepaminėjus, 
kad Meras Albertas D. Cash 
Vasario 16-tą paskelbė Lietu
vos Dieną Cincinnati. Dėl šios 
proklamacijos ir spaudos pa- 
informacijų pasidarbavo šie 
lietuviai vyčiai: kun. Paul A. 
Gailevičius, O.P., James Med, 
Pranas Tamulionis, p-nia 
Barbara Raffalo, p-nia Viola 
Moore, p-nia Eleanore Wall.

Vyčių 134 kuopai vadovau
ja šie asmenys: pirmininkas, 
James Med kilęs iš Cambrid
ge , Mass., vice-pirmininkas, 
Pranas Tamulionis, kilęs iš 
Lietuvos, iždininkė, Mrs. Vio
la Moore iš Cincinnati, sekre
torė, Mrs. Ann Zschau, kilusi 
iš Worcester, Mass., spaudos 
raštininkė, Mr. Catherine Rit- 
ter iš Cincinnati, dvasios va
das, kun. Paul A. Gailevičius, 
0. P.

Vyčių kuopa buvo įsteigta 
vos prieš 4 mėnesius ir per tą 
laiką jau nuveikė: surengtas 
Kalėdų parengimas, turima 
bowling skyrių ir daug pasi
darbuota Vasario 16-tos pa
minėjimui. Susirinkimai įvyk
sta St. Thomo Aq'. parapijos 
salėje, kur yra vikaru vyčių 
kuopos dvasios vadas, Tėv. 
Povilas Gailevičius.

Vyčių 134 kuopos obalsis 
šiuo metu yra: surasti vis 
daugiau lietuvių gyvenančių 
šiame dideliame mieste ir pri
traukti juos prie Vyčių kuo
pos. Žinantieji apie tai prašo
mi tuoj pranešti kun. Pov. 
Gailevičiui, O.P., 51 Burton 
Woods Lane, Cincinnati 29, 
Ohio; arba sekretorei Ann 
Zschau, BE 5231. A. G.

Kazimiero asmeniu, jo gyvo- 
nimu ir jo aplinka, o iš Nevv 
Yorko atvažiavę lietuvių dra
mos teatro aktoriai - profe- 
sijonalai suvaidins originalų 
veikalą, iškeliantį gražios ir 
kovojančios Lietuvių tautos 
gyvenimo momentą. Tikimasi, 
kad šiuo Ateitininkų water- 
buriečiams surengtu gražiu 
minėjimu pasinaudos ne tik 
visa gausi Waterburio lietu
viškoji visuomerfė, bet taip 
pat ir plačios apylinkės lietu
viai. D. Pu-kas

Lietuvos Laisvei 
laimėta per $2,000

Džiugu spaudoje skaitvti, 
kad taip iškilmingai visur bu
vo paminėta Vasario 16-tos 
šventė. Ir vvaterburiečiai kuk
liai bet tikrai sėkmingai at
šventė Lietuvos Nepriklauso
mybes paskelbimo 32-jų me
tų sukaktuves. Minėjimą su
rengė Waterburio ALT sky
rius vasario 12 d., Šv. Juoza
po parapijos auditorijoj. Ati
darymo žodį tarė T. Matas, 
maldą už Lietuvą atkalbėjo 
kun. I. Abromaitis, M. S., 
Amerkos ir Lietuvos himnus 
bei keletą patriotinių, mo
mentui pritaikintų dainelių 
darniai padainavo mišrus Šv. 
Juozapo parapijos choras ir 
vyrų kvartetas. Choro tauti
nių šokių ansamblis šauniai 
pašoko porą tautinių šokių. 
Meninė programa nors trum
pa bet buvo labai jauki.

Sveikinimo, kalbas pasakė 
miesto meras Raymond E. 
Snyder, Conn. valstijos gu
bernatoriaus atstovas majo
ras Alfred Bingham, Prel. Jo
nas Balkūnas, adv. F. J. Ba- 
gočius, Žurnalistų Sąjungos 
pirm. A. Merkelis, valstybės 
sekretorė Winifred McDonald. 
Skaitlinga publika rimtai 
klausėsi kalbėtojų nuoširdžių 
bei ryžtingų kalbų su dideliu 
dvasios pakilimu. Tai ypač 
liudija jų duosnumas rinklia
voj. Aukų surinkta virš 
$1,700. Pridėjus bažnyčioje 
padarytos rinkliavos aukas 
bei kitas, iš viso laimėta virš 
$2,000 Lietuvos išlaisvinimo 
darbams.

Ateitininkų Sąjungos sky
rius per pirm. V. 'Kuzmicką 
įteikė $632 surinktų aukų.

Dar Galima Užsisakyti šiems Metams

“MUZIKOS ŽINIOS”
"MUZIKOS ŽINIOS” yra vienintelis perijodinis bažnyti

nės, lietuvių tautinės muzikos ir dainos bei liaudies meno laik

IŠKILMINGAI MINĖTA VASARIO 16
CINCINNATI, OHIO

Vasario 16-tą pirmą kartą 
taip gražiai buvo paminėta 
Cincinnati kolonijos lietuvių 
istorijoje. Prie šios šventės 
pasisekimo daug prisidėjo vy
čių 134 kuopa, kuri buvo su
organizuota tik prieš keturius 
mėnesius. O su Vyčių kuopos 
augimu ir vystimusi lietuviai 
pradeda atsibusti ir įsijungti į 
lietuviškąjį darbą.

Minėjimas įvyko vasario 19 
d. Specialios pamaldos drau
gijos iniciatyva įvyko Fen- 
wick koplyčioj. Jas laikė kun. 
Povilas Gailevičius, O.P. Įspū
dingą pamokslą pasakė Msgr. 
Aug. Kramer, Cincinnati arki- 
diocezijos labdarybės direkto
rius. Savo pamoksle jis iškė
lė Lietuvos ir kitų mažųjų 
tautelių vargus ir’ kančias, 
palinkėdamas Lietuvai kuo 
greičiausiai atgauti savo lais
vę ir nepriklausomybę. Baž
nyčioje matėsi, be draugijos 
narių, lietuvių ir pašaliečių 
daug žymių asmenų: Viceme
ras Waldvogei, Repr. Earl T. 
Wagner iš Washington, D. C. 
Dvi lietuvaitės iš Dayton,

Ohio buvo pasipuošusios lie
tuviškais drabužiais, sudary
damos didelį įspūdį nelietu
viams.

Po pamaldų įvyko pietūs 
Fenwick patalpose. Buvo 
kviestas vyskupas George 
Rehring, bet gaila kad dėl 
kaikurių priežasčių negalėjo 
dalyvauti. Pasisotinus, į susi
rinkusius gražiai ir jautriai 
prabilo šio miesto Vice-Mėras 
Waldvogel, Dr. V. Viliamas iš 
Dayton, Ohio, Repr. Earl T. 
Wagner iš Washington, D. C., 
kun. Pov. Gailevičius, Bro. 
Franklin, Pranas Gudelis iš 
Dayton, Ohio ir Msgr. Aug. 
Kramer. Jie visi savo jaudi
nančiose kalbose iškėlė lietu
vių kančias. Msgr. Aug. Kra
mer tarp kita ko papasakojo 
savo vargus, kuriuos jis turi 

’ sutikti, norėdamas pagelbėti 
D.P. Cincinnati arkivyskupi
joje.

Minėjimui vadovavo vyčių 
134 kuopos pirmininkas, 
James Med. Į' šias iškilmes 
buvo atvykę ir 13 vyčių iš ar
timiausios lietuvių kolonijos, 
Dayton, Ohio.

raštis.
“MUZIKOS ŽINIOS” žale žinių apie mūs muzikų, chorų ir 

ansamblių veikimą, kiekviename numeryje telpa giesmė arba 
dailia (su gaidomis) parašyta solo balsui arba chorui.

“MUZIKOS ŽINIOS” leidžia Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Vargonininkų Sąjunga, kuriai priklauso beveik visi 
Amerikos Lietuviai vargonininkai, daug artistų, menininkų, 
muzikos ir dainų mylėtojų.

“MUZIKOS ŽINIOS” prenumerata metams tiktai $1.00, 
užsienyje $1.50. Prenumeratas reikia siųsti administratoriui 
šiuo adresu: Mr. Leonard J. Šimutis, Jr., 6322 So. Troy St., 
Chicago 29, III. Gi visus raštus tam laikraščiui reikia siųsti 
šiuo adresu: Mr. Ignas Sakalas. 2056 West 23rd Stv Chicago 
8, BĮ.

BROTHERHOOD OIL CO.
Pečiams ir šildymui aliejus. 

Urmu ir Retail
Mes įdedame apšildymui sistemą 

“Metered Service”

574 No. Martelio St., Brockton, Mass. į
Tel. 6140 Ji.

| Mūsų Kompanijos APDRAUDĖ į 

| Atholio Žmones 
virš 100 metu

465 Main St.,
I-------------

■ hompson
Athol, Mass.

TEL. 204



Penktadienis, Kovo 3 d., 1950

DAKTARAI ŠACHMATAI
’ " — veda K. Merkis —

OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare. 

8erodomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną

. .■ ■ ■ ■ ~ ■ i , < ■■■

SO 8-Ž712 Res. BIG «0U

Dr. J. C. Sejmtf
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas tr chirurgas. 
Naudoja vMausI, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius.

534 E. Bfoadfriy, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

IVAIMtt SKHMMAI
■ -........... w

A J. NAMAKSY
Real Katate & 

Insuraaee
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Offloo Tel. SOuth Boston 8-0848 

Bes. 37 Oriole Street 
West RoKbury, Mass.

TKL. Pa—7-1233-W

JAV—JUGOSLAVIJA

Radijo rungtynės tarp JAV 
ir Jugoslavijos rinktinių bai
gėsi Jugoslavų pergale 5’^— 
4>/2 ir antrame rate 4’A—3‘zz. 
Rungtynės truko ■ keturias 
dienas (vasario 11-14 dd). 
JAV rinktinėj žaidė Rechevs- 
ky, Fine, Horowitz, Denker, 
Steiner, Daže, Kevitz, Byme, 
Pinkus ir Bisųuier. ‘

— Meisteris Vaitonis Toron
to universitete Hart-House 
klubo nariams davė simulta
ną. Iš trylikos partijų Vaito
nis išlošė dvylika.
— Mass. Stote Chess Ass’n 

metinis suvažiavimas, įvykęs 
vasario 22 d. Philips Brooks 
rūmuose Cambridge, išrinko 
naują MSCA vadovybę. Ass’n 
pirmininku išrinktas Jeremy 
Coulter, iki šiol buv. Metropo
litan lygos p-bių direktorius.

Iš lietuvių šiam suvažiavime 
dalyvavo K. Merkis, A. Ketu
rakis ir V. Kubilius.
— Lietuvių NaelunatininkŲ 

klubas Bostone priimtas į 
Kąss. Statė Chess Associa- 
tion.

Klubo p-kas K. Merkis, sek
retorius — A. Keturakis, iždi
ninkas — J. Starinskas.
— Meisteris P. Tautvaiša

įstojo į Golden Knight Postai 
tournamentą 1950, kuriame 
dalyvauja apie tūkstantį šach
matininkų iš visos JAV ir 
Kanados. G. Knights turnyrą 
organizuoja New Yorko 
Chess Review. Kiekvienoj 
sekcijoj po 7 dalyvius. Kad 
pakliūti į pusfinalinį ratą rei
kia laimėti mažiausiai 4 taš
kus; ir pusfinaly — 4 tšk. 
kad patektų į baigminį — fi
nalų ratą. Laimėtojui skiria
ma $250. — premija. Turny- Auksinės Šaknelės veikia u’ vai
ras užtrunka apie 3 metus nesveiką kūno dalį, kuri serga,
laiko.
— K. Merkis, dalyvaudamas

nuo liepos mėn. Golden 
Knights 1949 turnyre pirmuo
ju surinko savo 
121) 4 taškus,
Glusmaną ir H. 
Pennsylvania),
Conn. ir L. Collier, Mass. (su 
dviem tebelošia) ir perkelia- $15.00. Perkant mažiau, unci- 
mas į semi-finalo ratą.

Laimėti 4 taškus korespon- 
denciniame turnyre per 7 mė
nesius yra pažymėtina perga
lė. Jo sekcijoj tik 2 partneriai 
turi po 1 tšk., o kiti dar nie
ko. Stipriausias iš amerikie
čių tos sekcijos žaidėjas C. ris turėjo uždarbio 
Kugelmas iš Brooklyn, N. Y. tais privalo išpildyti ir priduoti 
rašo: “... nežiūrint visų di- valdžiai apyskaitą.
džiųjų mano pastangų laimėti Jonas Jį Romanas ir Sūnus 
bent vieną tašką, tebekjšiu kas vakarą nuo 6:30 iki 9:30 
visas 6 partijas”. valandos ir šeštadieniais nuo
— Toronto “Vytis” šachma- 10 vai. ryte iki 6 vai. vakare 

tininkai pirmauja miesto tarp- bus Amerikos Legijono Stepo- 
klubinėse pirmenybėse. Pa
skutinėse rungtynėse “Vytis”

■ - — - - ■ —- ■

— Centrai YMCA laimėjo lie
tuviai 6:0.

□ Brooklyno Lietuvių Atle
tų klubo šachmatininkai va
sario 11 d. pradėjo savo tur
nyrą. Dalyvauja keliolika 
šachmatininkų. Paskirtos 
dovanos.
□ Chicago. “Gftindis” šach

matininkai, kaip rašo jų va
dovas V. Karpuška, į Chicago 
pirmenybes neįstojo. Bandys 
su šachmatų klubais 
draugiškas rungtynes. Rung
tynės su Hyde Park 
klubu, kurioje lietuviai laimė
jo 5V» - 4’/2, buvusios taipogi 
draugiškos.
— Sammy Reshevsky, JAV 

didmeistris, šeštadienį kovo 4 
d. Boylstono Clube duoda si
multaną Bostono šachmati
ninkams. Ta ireta proga Bos
tonui.

— Boston Sunday Herakl 
korespondentas p. W. L. Wa- 
ters labai gražiai įvertino Po
vilą Tautvaišą, Bostono šach
matininkų čempioną, ir kitus 
lietuvius šachmatin inkus. 
Taipgi parašė, kad lietuvių 
laikraštyj “Darbininkas” yra
šachmatininkų skyrius, kurį 
veda p. Merkys.

Chess

turėti

šv. Martyno bažnyčia liepsnose (Bronx, N. Y.) 
Britų ministeris pirm. Clement Attlee.

Res. SO 8-3728 80 8-4818

IMusta Furfiitm Co.

DtL PASTATYMO PAMINKLŲ 
A|>llankylttte pas 

6ate Uty MoMnent Co. 
GRANITE MCMORIALS

321 W. HolHs 8L,
Nashua, N. H.

Nyrintieji pas mos atvykti, telefone*- 
kita Nashua 4251. Transportacija 

Sykai, nežiūrint, kad nepirktumėte.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
AUKSINĖS ŠAKNELĖS

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

gedimo, 
vidurinių skaudulių, 

sugedusios bu uos.

kepenų 
ir kitų 
nuo

nuo rožes, 
drugio, nuo 
nuo skilvio

sekcijoj (Nr. 
įveikęs S. 

Benderį (abu 
T. Sayles,

Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne mūsų pa
sakyta, * bet taip sakoma viso
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
šaknelių, gert po čerkutę kelis 
kartus perdien, arba plauti ser
gančias kūno dalis. Svaras 
Auksinių Šaknelių kainuoja

ja kainuoja $1.00.
ALEXANDER’S CO. 
414 West Brosdvray 

South Boston 27, Mass.

JNCOME TAXES
Kiekvienas gyventojas, ku- 

1949 me-

i! 
it 
ii 
i!

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų fr 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parėmė 
tf piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite

BOBIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

no Dariaus Posto No. 317 na
me, 265 C Street, South Bosto
ne, padėti tiems, kuriems bus 
reikalinga pagalba išpildyme 
minėtų apyskaitų. (-III-12)
■ ~ . 4 - -J JA, Ir

Užsiaakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grnfton Avė, Islington* Maso.

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

KORESPONDENCIJOS
Šventoji Valanda

Katedroje
PHILADELPHIA, PA.

Sakramentą, Mari- 
(Sasnausko), Tan- 
Garbinkime Šv. Sa- 
ir pačioje pabaigo-

Philadel- 
(18th St. 
- opposite

Organizuojamoji atgailos, 
pasiaukojimo ir maldos Šv. 
Valanda už kenčiančią Lietu
vą, šv. Kazimiero — Lietuvos 
Patrono šventes proga, šių 
metų kovo mėn. 5 d. (sekma
dienį), 3 vai. p.p., 
phijos katedroje 
and the Parkway,
Logan Circle), Jo Eminenci
jos Philadelphijos Kardinolo 
Dougherty buvo sutikta su 
tikrai nuoširdžiai didžiu prie
lankumu ir tėviška globa. Pa
maldose Jo Eminenciją Kar
dinolą atstovaus Jo Ekscelen
cija Vyskupas J. Carroll 
McCormick, kuria baigdamas 
Šv. Valandą palaimins visus 
susirinkusius Šv. Sakramentu 
ir suteiks jiems ganytojišką 
palaiminimą. Angliškai pa
mokslą pasakys katedros 
Rektorius Prelatas Hubert J. 
Cartwright, o lietuviškai pa
mokslą pasakys Prelatas Jo
nas Balkūnas, Maspeth, N. Y., 
lietuvių, parapijos klebonas. 
Be aukščiau išvardintų kilnių 
asmenų, šioje religinėje va
landoje dalyvaus dar daug 
kitų svečių ir Philadelphijos 
bei apylinkių lietuvių para
pijų kunigai.

•

Adoracijos metu giedos Šv. 
Kazimiero parapijos choras 
vadovaujamas muziko p. Jono 
Mickūno. Suplikacijos: “Šven
tas Dieve”, bus giedamos pa
kaitomis su choru , t. y. vi
siems susirinkusiems kartu su 
kunigais atkartojant tą pačią 
ehoro užintonuotą invokaciją.

SX

Casper's Grožio Salonas
NUPIGINO

Ilgalaikį Sušukavimą 
$10 vertės už I6.9S

(no kink ar frizz)
* s s

Expertiškas Plaukų dažymas 
natūraliomis Spalvomis

* • ♦ /
Įvairūs moderniški Šukavi
mai, pasirenkant iš grožio 

kultūros žurnalų.
* ♦ ♦

Pagražinime darbus atlieka
--------- *8 — - —4 -*gfvBtO WprrvBi.

CAROLINE CASPER, Ptop.
CASPER’S BEAUTY SALON

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

Tel. SO. —3-4045 ’

šaulio lietuvių širdyse krikš
čioniškosios artimo meilės ug
nį ir pašalintų jų tarpe visus 
nesutarimus siekiant vieno 
bendro tikslo mūsų brangios 
Tėvynės išlaisvinimo ir paga
linus. ka<į Sovietų Rusijoje 
įsiviešpatautų tikėjimo laisvė 
ir kad Ji grįžtų Katalikų Baž
nyčios — visų mūsų Motinos 
prieglobstin. Šia Šventąja 
Maldos Valanda bei Religine 
Lietuvių Demonstracija mes 
norime parodyti, kad mes 
mylime savo Tėvynę Lietuvą 
ir kad Jos smurtu užgrobi
mas, tai yra didžiausia 
padaryta skriauda bei 
sybė, kuri artimiausiu 
turi būti atitaisyta.

Vyr. Šv. Valandos 
Rengimo Komitetas: 

Kun. L. Pečiukeuičius, 
Kun. Vito J. Bartusevičius, 
Kun. Ignacas Valančiūnas.

mums 
netei- 
laiku

Vasario U-tos proga 
kalbėjo Frof. V. Biržiška
NEW HAVEN, CONN.

tėvynės garbingą praeitį ir 
jos žiaurus rusų persekioji
mus pasakė Vilniaus ir Kau
no Universiteto prof. Vaclo
vas Biržiška. Jo kalba sutik-

* 

ta griausmingais plojimais ir 
visa Biržiškų šeima už jų di
delius nuopelnus tėvynei pa- • 
gerbta atsistojimu, nes Myko
las Biržiška buvo vienas iš 
tėvynės sūnų, kuris pasirašė 
nepriklausomybės deklaraci
jos aktą.

Solo jautriai pagiedojo Ago
ta Vokietaitienė, kurios bal- 
sas tikrai stebino klausytojus. 
Jai akompanavo varg. A. Ro- 
sselli.

Jaunas akordionistas. Zig
mas Vaitužis, palinksmino vi
sus savo lieetuviškomis melo
dijomis. Šokėjų grupė, susi
dedanti iš tremtinių ir choris
čių, gražiai pašoko tautinius 
šokius, kuriems vadovavo mo
kytoja S. Paulionienė.

Aukų svetainėje surinkta 
$144.00, kurie buvo paskirti 
Lietuvos

Priimtos rezoliucijos, kurios 
bus pasiųstos Jung. Valstybių 
Prezidentui ir aukštiems val
dininkams. M.

laisvinimui.

ir kartu 
Demons- 
Mokyklų 
ir visos

Choras kartu su visais baž
nyčioje esančiais giedos se
kančias giesmes: Tegul būna, 
garbinamas, O salutaris, Prieš 
taip didį 
ja-Marija 
tum ergo, 
kramentą
je bus giedama giesmė: Svei
ka Marija Dievo Motina.

Visi lietuviai, kurie bent 
kiek turi užuojautos mūsų 
kenčiantiems broliams ir sese
rims palikusiems Lietuvoje, 
kuriems yra brangi Lietuvos 
laisve bei jos Katalikiškas 
Veidas, yra kviečiami kuo- 
skaitlingiausiai šioje Šventoje 
Maldos Valandoje 
Religinėje Lietuvių 
tracijoje dalyvauti, 
vaikučiai, veteranai
kitos organizacijos, draugijos, 
brolijos bei sodalicijos, pra
šomos Šv. Valandoje dalyvau
ti organizuotai su vėliavomis. 
Mes kviečiame visus lietuvius 
į šį bendrą didįjį Maldos Va
jų — melstis, kad Dievas ati
tolintų nuo mūsų Tėvynės 
siunčiamas bausmes ir grą
žintų Jai laisvės dienas, kad 
Jis suteiktų jėgų bei stipry
bės mūsų broliams ir sese
rims persekiojamiems, ken
čiantiems ir kovojantiems 
Lietuvoje dėl tikėjimo ir tau
tiškumo išlaikymo, kad Visa
galis Dievas įžiebtų viso pa-

Vasario 19 d., Amerikos
Lietuvių Tarybos vietinis sky
rius surengė Vasario 16-tos 
iškilmingą minėjimą, prie ku
rio prisidėjo visi nevvhavenie- 
čiai lietuviai, nes prie Ame
rikos Lietuvių Tarybos sky
riaus priklauso visos lietuviš
kos organizacijos bei draugi
jos. kurių tikslas laisva ir 
nepriklausoma Lietuva.

Minėjimą atidarė ALT pir
mininkas M. Vokietaitis, ku
ris į šį minėjimą orlaiviu su
grįžo iš tolimo St. Josephfi, 
Mo. Atidarydamas pasakė 
įžanginę kalbą, kurioje nusa
kė šio minėjimo tikslą, ir pa
kvietė M. Jokub^itę šiam mi
nėjimui vadovauti. Vietos šv. 
Kazimiero parapijos choras 
sugiedojo Amerikos ir Lietu
vos himnus ir keturias liau
dies dainas.

Parapijos klebonas kun. A. 
E. Gradeckas 
tišką kalbą, 
sus lietuvius 
nės ir gelbėti
dėtį, belsti į visas 
mūsų tėvynei bus 
nepriklausomybė.

Eilėraščius pasakė: “Oi 
Neverk Motinėle” atvykusi iš 
tremties Vida Kronkaitytė, 
“Brangi Lietuva” — Lina 
Miklavičiūtė, “Tėviškėlė Ma
no” — Violeta Leikytė. Jau
nosios deklamuotojos klausy
tojus sujaudino.

Parapijos choras padainavo 
dar 5 liaudies dainas, iš kurių 
visiems didelį įspūdį padarė 
“Julija” ir “Lietuviais Esame 
mes gimę".

Įspūdingą kalbą apie mūsų

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway • 
South Boston, Mass

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARV PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai
Tel. SOuth Boston *-2590 

AVenue 2-2484

!

J.
I

pasakė patrijo- 
kviesdamas vi- 
dirbti dėl tėvy- 
jos sunkią pa- 

duris, iki 
grąžinta

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boaton, Maaa 

Joseph W. Casper 
(KA8PERA8) 

uaidotuvių Direktorių* •• 
Balsamuotojas 

•NOTAKT PUBŪC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boaton 8-388C

YAKAVONIS
runeraJ Home

741 No. Main St
Brockton. Mass

V. YAKAVONIS 
ualdotuvią Direktorių* ■> 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną tr Nakt 

Koplyčia šermenims Dyka' 
Tel. Brockton 8-1980

l

»

>

Draugijų Valdybų Adresai
•V. JONO EV. BL. PA8ALPINE8 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis,
21 Sanger St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis,
684 Sixth St.. So Boston Maa*

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

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška.
440 E. Sixth SL, So. Boston, Maaa 

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 Broadway, So. Boston, Mass 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekpiadienj kiekvieno menesio, 

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

tės pas protokolų raštininką.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS iVČ.

Pirmininkė — Eva Marksienč, •'
•25 E. 8th St., So. Boeton, Mass.

TeL SOuth Boston 8-1298.
Vlce-Pirmininkč—B. Gailiūnienė,

8 Wtafield SL, So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Stela Overkienė.

555 E. 6th St., So. Boston. Mass. 
Finansų RaSL — B. Cūnlenč,

29 Gould St.. W. Roxbury, Mass.
Tel. Parkway — 1864-W 

iždininkė — Ona Šiauria, '
51 Tampa SL, Mattapan, Man* 

Tvarkdarė — M. Matejoškienč.
866 E. 5th St., So. Boston. Mass. 

Kasos GL—Elzbieta Aukštikalnytė,
119 H SL, So. Boeton, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradieni mėnesio, 7:30 v. 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh SL, So. Boeton, Mass. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę.

'Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
&

L

W A I T T
FUNERAL HOMt

80 Emerson Avė 
Brockton, Mato 

Edward 1 W«tt1 
(WaltekūnM) 

uaMotuvIų Direktorių* ■ 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naku 
Koplyčia Šermenims Dyka) 

Tel. Brockton 3388

■

*
«

! ,

i.

I

WAITKUS
ruNERAl MO***

197 Webster Avė. 
Cambridge, Mass 

PRANAS W AITKUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balaamuotojan
Notary PubMc 

Patarnavimas dieną ir nakt) 
Nauja modemiška koplyčia Ber 
tnentms dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonija* te 
minusiomis kainomis

Kaino* tna pačios n i kitos 
"testus

Raikais tauki te; Tel. TR-8-8434

1

«

1i! 
i! 
i!

Vincas Balukonis, Savininkas.

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

South Boston, Mass.
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Penktadienis, Kovo 3 d., 1950

BOSTONO ŽINIOS NAUJAS STASIO ŠIMKAUS 
DAINŲ RINKINYS

švęskime šv. Kazimiero 
šventę

Kadangi mūsų tautos glo
bėjo šventė pasitaiko darbo 
dieną, tai South bostoniečiai 
švenčia save šventojo dieną 
sekmadienį, kovo 5-tą. Šv. 
Mišių metu, kas tik norės, ga
lės eiti prie šventų Sakra
mentų.

Po sumos bažnytinėje salė
je Liet. Vyčių viešos vaišės.

Toje pačioje bažnytinėje 
salėje tuoj po Graudžių 
Verksmų parapijos mokyklos 
vaikučiai išpildys programė
lę, minėdami šv. Kazimierą ir 
Prelato K. Urbonavičiaus var
duves. I šį pobūvėlį, įėjimas 
neapmokamas. Prašome visus 
tinkamai šv. Kazimierą pa
minėti.

Kun. Pr. M. Juras,
LDS pirmininkas š. m. kovo 

mėn. 1 d., trečiadienį, lankėsi 
“Darbininko” redakcijoje ir 
spaustuvėje. Domėjosi laik
raščio atmainomis ir tarėsi 
dėl tolimesnių darbų. Š. m. 
kovo 3 d., penktadienį, kun. 
Pr. M. Juras išvyksta į New 
Yorką atsisveikinti į Romą iš- 
vykątantį apaštališkąjį dele
gatą arkivyskupą A. Samore, 
nuoširdų lietuvių bičiulį ir 
“Darbininko” rėmėją.

TSv. A. Jurgelaitis, OJ*.
Maldos Apaštalavimo Drau

gijos ir Tretininkų Brolijos 
buvo pakviestas skaityti pa
skaitą tretininkų susirinkime 
kovo 1 d. Sužinota, kad tėvas 
Jurgelaitis galės skaityti. pa
skaitą tik kovo 12 d. (kitą 
sekmadienį).

Simas Sužiedėlis, 
“Darbininko” redaktorių* i 

m. kovo mėn. 4 d., šeštadienį, 
išvyksta į Waterbury (Conn.) 
dalyvauti ateitininkų rengia
moj Šv. Kazimiero šventėje 
(kovo 5d.), kur yra pakvies
tas skaityti paskaitą.

Paremkime Jėzaus 
Nukryžiuotojo seseles
šeštadienį, balandžio-April 

15 dieną, Municipal Building 
salėje, South Bostone, įvyks 
metinis parengimas — šokiai 
Šv. Petro South Bostono pa
rapijos Jėzaus Nukryžiuoto 
seselių naudai. Komiteto na
riai kreipiasi į visus prašyda
mi tą dieną vakare nieko kito 
nerengti ir 'dalyvauti minėta
me parengime.

Antanas šiugžda,
šventė savo auksinį gimta

dienį. Jis yra “Darbininko” 
skaitytojas - rėmėjas. Gimta
dienio proga gavo daug svei
kinimų, linkėjimų ir dovanė
lių.

Gavėnios knygutė -
“ŠTAI ŽMOGUS”

Gavėnioje yra patogiausias laikas susitelk
ti ir apmąstyti mūsų Išganytojo Jėzaus Kris
taus Kruvinąją Kančią. Kad palengvinus ap
mąstymus daryti, “Darbininkas” turi išleidęs 
Gavėnios knygutė — ŠTAI ŽMOGUS, kurioje 
yra 40 Kristaus Kančios apmąstymų, tai yra 
kiekvienai dienai. Gale šios knygutės yra ir 
“ŠVENTOJI VALANDA”, kurioje mąstoma 
apie V. Jėzaus maldą ir Jo Širdies Kančią 
Alyvų darže, ši knyga yra maldaknygės for

mato. Gali ją parankiai skaityti vykdamas į darbą ar iš darbo.
Knyga 186 pusi. Kaina $2.00. 1

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS,

366 W. Broaduay, So. Boston 27, Mana.

DARBININKO Administracijai:
Šiuomi siunčiu $2.00 ir prašau prisiųsti Gavėnios knygutę:

Vardas------------------ ----------- ----------- ------------4.............—
* K * ’ •

Adresas...............-................... .............. .............................___

Amerikos spauda apie 
Pr. Šidlauską

Pranciškus Šidlauskas, sū
nus Šv. Vincento Pauliečio 
Labdaros Draugijos pirminin
ko K. Šidlausko, yra baigęs 
Bostono Kolegiją ir literatū
ros ir dramos mokslus Yale 
Universįtete. Antri metai jis 
dėsto literatūrą ir dramą Bos
tono kolegijoje ir vadovauja 
teatralams kolegijos parengi
mams.

Pereitą savaitę prof. Pra
nas Šidlauskas statė “Mac- 
beth”. Kas matė šį vaidinimą, 
gyrė aktorius, jų mokytoją ir 
pastatymą. Išgyrė Praną ir 
laikraščiai: The Boston Daily 
Globė ir kiti.

The Pilot tarp kitko rašo: 
Direktoriaus Prano Šidlausko 
darbas nusipelno daugiau, ne
gu pripuolamo paminėjimo. 
Buvo matyti iš jo vaidybos, 
kad pagavo veikalo ir jo pa
skirų dalių mintį, ką išreiškė 
savo vaidybos judesiais, iš
vaizda ir nuotaika.”

Grįžo iš ligoninės
Praeitą savaitę, po dviejų 

operacijų, grįžo į namus p. 
Juozas Akstinas, gyv. 33 Sto
ry St., ilgametis LDS 1 kuo
pos narys ir “Darbininko” 
skaitytojas. Penktadienį, va
sario 24 d. lankėsi “Darbinin
ko” redakcijoj ir prašė įtal
pinti jo padėką savo gerada
riams, ypač savo dukrelei Lil- 
lian ir žentui Edvardui Nikš- 
tėnam. Taijj pat dėkoja vi
siems, kurie lankė ligoninėje 
ir užjautė, ypač p.p. Petrui 
Luzgauskui, Pranui Rums- 
kiui, Stasiui Chase, Titui 
Greviui ir Jonui Pranaičiui. 
Juozui Akstinui linkime stip
rios sveikatos.

Surinku aukų $1219.46
Amerikos Lietuvių Tarybos 

skyriaus surengtame Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
minėjime, vasario 12 d., su
rinkta aukų $1219.46. Išlaidų 
buvo $238.82. Aukos dar 
plaukia. Nutarta pasiųsti 
ALT Centrui $1000.00.

ALT skyrius, So. Boston, 
nuoširdžiai dėkoja aukoto
jams ir bendrai visiems, kas 
kuriuo nors būdu prisidėjo 
prie Vasario 16 šventės.

Juocas Arlauskas, 
iždininkas.

Avė Maria Valanda
Sekmadienį, kovo 5 d., 7:30 

vai. vakare per WMEX radijo 
stotį 1510 kilocycles bus 
transliuojama apie Šv. Joną 
nuo Dievo (St. John of God), 
labdaringo ordino ligoniams 
įsteigėją. Jis gyveno jaunose 
savo dienose lėbaudamas, ta-

Kas nežino komp. Stasio 
Šimkaus ir jo energingos vei
klos lietuvių muzikos meno 
kėlime. Stasys Šimkus pirmas 
lietuvių kompozitorius, pada-, 
ręs mūsų muzikoje persvarą, 
sukurdamas savitą lietuvių 
dainos ir muzikos stilių.

Prieš keliasdešimt metų St 
Šimkus gyveno J. A. Valsty
bėse. čia jis organizavo cho
rus ir rengė jų pasirodymus. 
Žinomas • leidėjas Strumskis 
yra išleidęs pirmuosius St. 
Šimkaus kūrinius, kurių tar
pe. Leipcige parašytą puikų 
leituviškomis temomis veika
lą forteoionui “Siluetai”. La- ' 
bai svarbų vaidmenį St. Šim
kus vaidino Lietuvos muziki
nio gyvenimo ugdyme. Vienas 
reikšmingiausių jo žygių buvo 
Klaipėdos Konservatorijos • 
įsteigimas. Čia buvo iš jaunų 
muzikos auklėtinių sukurtas 
simfoninis orkestras, kuris 
padarė gerą pradžią simfoni
nės muzikos išsivystymui Lie
tuvoje. Vėliau St. Šimkus pa
rašė daug aukštos vertės 
kompozicijų, jų tarpe didelę 
operą “Pagirėnai”, kuri buvo 
Valstybės Operos Kaune pa
statyta.

Užėjus karui ir bolševikams 
nuniokuojus Lietuvą, daug 
St Šimkaus, spausdintų kū
rinių žuvo. Labai greit mūsų 
dainininkai ir chorvedžiai 
pradėjo jausti St. Šimkaus 
vokalinių veikalų trūkumą.

čiau sąžinės graužiamas dėl 
tokio savo elgesio, jis pataisė 
savo gyvenimą ir pasišventė 
tarnybai vargšams ir apelis- 
tiesiems.

Mirė Jonas Rimutis
Kovo 1 d. metus sirgęs mi

rė Jonas Rimutis, 67 metų, 
gyv. 19 Ronan St., Dorches
ter, Mass. Kilęs iš Akmenės 
parapijos. Amerikoje išgyve
nęs 46 metus. Paliko žmoną 
Marijoną (Barisaitę), sūnų 
Benediktą ir dvi podukras. 
Pašarvotas pas laidotuvių di
rektorių D. A. Zaletską, 564 
Broadvay. Laidojamas, iš Šv. 
Petro parapijos bažnyčios, 
kovo 4 d., 9 v. r., Naujos Kal
varijos kapinėse. Melskimės 
už mirusius.

Juozas Alukonis
su savo žmonele atostogau

ja Floridoje. Jie sveikina vi
sus ir gėrisi turį “good time”.

Naujų narių prisaik
dinimas •

Stepono Dariaus Posto, Mo
terų Auxiliary rengia “Šunim 
Burum’* sekmadienį, kovo 5 
d., Piliečių klubo svetainėje, 
kampas E ir Silver St, So. 
Boston, Mass. Vakaras bus 
įdomus. Įvyks tam tikros nau
jų narių prisaikdinimo cere
monijos. Grieš gera orkestrą, 
prie kurios galėsite smagiai 
pasišokti ir linksmai
praleisti. Bus kas išgerti ir 
užkąsti. Pradžia 5 vai. vaka
ro. Valdyba užtikrina 
kad atvykę nesigailėsite.

Moterų klubo 
parengimas 

šeštadienį, kovo 4 d., 7:30 
vai Šv. Petro parap. Moterų 
klubas rengia parapijos* salė
je, 492 E. 7th St, So. Boston 
kortų ir pupų (Whist) paren
gimą. Prašo atsilankyti.

PAIEŠKAU savo brolių: 
Zigmantą, Kostantą ir Juoza
pą Pavlavskių. Atsišaukite jei 
esate Vokietijoje stovyklose 
ar kur kitur.
miesto. Ieškotoja: Em. Pav- 
lavskaitė, 2 Litchfield St, 
Birghton 35, Mass. (3-7-10)

laiką

visus,

Kviečia Valdyba.

Kilę iš Šiaulių M. Grybaitei

DARBININKAS

Kompozitorius 
Stasys Šimkus

Pajutęs šią spragą Ameri
kos Lietuvių Kultūros Insti
tutas ėmėsi iniciatyvos ir iš
leido 33 St. Šimkaus harmo
nizuotas ir pagal liaudies dai
nas sukomponuotas dainas so
lo balsui ir chorui. Rinkinys 
išėjo laiku, nes retas kuris 
lietuvių muziky ir chorvedžių 
beturi Lietuvos Švietimo Mi
nisterijos išleistų St. Šimkaus 
dainų. Didelis 60 puslapių rin
kinys apima ankstyvąjį ir vė
lesnį St. Šimkaus kūrybos lai
kotarpį. Čia randame dar 
prieš pirmąjį pasaulinį karą 
parašytas dainas: Vai varge,

CAMBMDGE, MASS.
Išvyksta Romon

Mūsų parapijos klebonas 
kun. J. Juškaitis, švykšta Ro
mon, kovo 4 d. atlankyti šv. 
vietas Šventųjų Metų proga. 
I.inkime laiųiingiausios kelio
nės. Grįžta gegužės pabaigo
je-

Kun. Jonas Znotinas,
atvykęs Įš Salsburg — Vo

kietijos, apsistojo mūsų pa
rapijoje ir išbus iki birželio 
mėnesio. Kun. J. Znodnas ge
ras pamokslininkas ir, esant 
išvykusiam kun. Juškaičiui, 
jis pagelbės kun. J. Dauniui, 
kuris eis klebono pareigas.

Misijos
Pirmadienį, vasario 27 d., 

N. P. bažnyčioje prasidėjo 
misijos moterims. Kitą savai
tė misijos vyrams. Pamaldos 
ir pamokslai rytais 8 vai. ir 
vakarais 7:30 vai. Misijoms 
vadovauja pranciškonas tėvas
M. Steponaitis. Parapijos ku
nigai ragina visus šv. Misijų 
metu pasinaudoti Dievo malo
nėmis.

Parapijos bankietas
Vasario 19 d. Cambridge 

lietuvių katalikų klubo sve
tainėje įvyko N. P. parapijos 
40 metų sukakties paminėji
mo bankietas. Bankietas vi-
Bais atžvilgiais buvo sėkmin
gas. Svetainė buvo perpildyta 
žmonėmis. Daug darbo įdėjo 
šios šeimininkės: pirm. M. 
Zaveckienė, p. Povilaitienė, p. 
Kirslienė ir vyrai: A. Dau
kantas, A. Zaveckas, J. Moc
kevičius, p. Kiršlys ir V. Žu
kas. Patarnavo Moterų Šoda- 
licijos šios narės: J. O'Donell, 
I. Remeikienė, A Kazlauskie
nė, E. Daukantienė, M. Wait- 
kienė, A. Walsh. B. Samalie- 
nė, E. Samalienė, M. Šimkie
nė, V. Šimkienė ir F. Tebėrie- 
nė. Parapijos choras, vado
vaujamas vargonininko p, 
Narkevičiaus, išpildė muzika- 
linę programą. Jis taip pat a- 
kompanavo ir solistams: p-lei 

ir p. Kazėnui.
Nors choras ir nepilnas daly
vavo programoje, bet gražiai 
pasirodė. Dalyvavo daug sve- 

varge, Ant marių krantelio, 
Kada noriu verkiu, Per girią 
girelę ir Nepriklausomoje 
Lietuvoje sukultos: Da nepa
ketinau, Tamsiojoj naktelėj, 
Vėjo dukra. Tu pasakyki ir 
kitos dainos. Vėliau parašy
tos St. Šimkaus daines labui 
skiriasi nuo ankstyvųjų savo 
harmonija ir įpintomis pagel- 
binėmis melodijomis, kuries 
dar labiau ^praturtina savitą 
St. Šimkaus kūrybą. Rinkiny
je yra paprasto ir sunkesnio 
stiliaus solo ir choro dainų, 
mišram chorui ir lygiems bal
sams, duetų ir trio. Palankėj, 
palankėj, Sėdžiu po langeliu 
ir kitos dainos gali būti atlie
kamos ir moterų chorui. Rin
kini įvairumas suteikia chor
vedžiams platesnes galimybes 
pasiųinkti dainas pagal savo 
skonį ir chorų ’ pajėgumą.

Reikia sveikinti šį L. Kul
tūros Instituto žygį ir palin
kėti, kad ateityje būtų ištir
tos galimybės dėl K. V. Ba
naičio tremtyje parašytų solo 
ir choro dainų išleidimo A- 
merikoje. Jei St. Šimkus pir
mas sukūrė tikrą lietuviškos 
dainos charakterį, tai K. V. 
Banaitis nuodugniai ieškojo 
lietuviškos harmonijos ir me
lodijos stiliaus galimybės lie
tuviškoje dainoje.

J. Kačinskas.

REDAKCIJOS PRIERA
ŠAS — Šios Stasio Šimkaus 
dainų knygos yra sukrautos 
ir gaunamos “Darbininke” 
366 W. Broadway, So. Boston 
27, Mass.

čių kunigų, kurių tarpe. kun. 
P. Virmauskas, kun. P. Šaka
lys, kun. A. Janiūnas, kun. 
Saulėnas, kun. A. Klimas ir 
kun. J. Žuromskas. Taipgi da
lyvavo ir Cambridge policijos 
viršininkas p. J. King.

B. Paliulis, savo kalboje 
apibūdino mūsų parapijos nu
veiktus darbus.

Ligoninėn
LDS 8 kp. narys p. J. Straz

das šiomis dienomis išvyko į 
ligoninę sveikatai pataisyti. 
Linkime p. J. Strazdui greitai 
pasveikti.

Kortavimo vakaras,
kuris įvyko vasario 24 d. 

parapijos svetainėje, gerai 
pasisekė. Liko pelno $53.00.

Sutuoktuvės
Vasario 12 d. N. P. bažny

čioje susituokė p-lė G. Jaku
tytė su p. R. Kerdėjum. Jau
navedžiams buvo liudininkais: 
A. Strazdytė, A. Ogilvie, E. 
Sabienė, E. Lutkevičius,' J. 
Tumas ir S. Jakutis. Gėlių ne
šėjos — Patricija ir Marytė 
Lucid. Vestuvių apeigose da
lyvavo jaunojo giminaitis, 
kun. V. Lucid, Šv. Vilimo 
bažnyčios Dorchestery vika
ras. Vestuvių bankiete daly
vavo virš 200 žmonių’iš N. A. 
kolonijų. Po vestuvių jauna
vedžiai buvo išvykę į North 
Conway, N. H. Sugrįžę apsi
gyveno savo namuose, Wey- 
mouth, Mass.

G. Kerdėjus (Jakutytė) yra 
duktė p.p. B. M. Jakučių iš 
Cambridge. Linkime jaunave
džiams, p.p. Kerdėjams, lai
mingo vedybinio gyvenimo.

Pergyveno sunkią operaciją
Šiuo tarpu yra ligoninėje p. 

A. Sutkus. Jis pergyveno sun
kią operaciją 'ir, dabar jau 
sveiksta. Linkime greitos 
sveikatos. A.D.

VISAME MIESTE
Paul A. Dever, 

iš sekmadienio į pirmadienį, 
vasario 26 d., 12.01 vidunak-

šeštadienį, kovo 4 d., 1:15 v. po pietų įvyks 
Lietinių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai
tį atidarė dviejų su puse my- siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu: 
lių ilgumo tūtą, kuris yra LITHUANIAN RADIO HOUR
nutiestas per Mysūc upę ir 366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.
jungia Charlestovn, Mass. ‘ir Telephonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrwood 7-1449

• Kryžius ar bomba?
• Bažnyčia ar garažas?
• Ar galima lyginti?

•
“The Register” š. m. vasa

rio 19 d. numeryje įdėjo labai 
prasmingą Canavano piešinį. 
Žemėje guli numestas kry
žius, atrodo, gana lengvas. 
Ant jo kryžmai užrašyti du 
žodžiai “malda” ir “atgaila”. 
Jį numetęs žmogus sunkiai 
kopia į kalną su slegiančia 
našta: milžiniška bomba ant 
pečių. Žmogaus kojos linkte 
linksta ir smenga į purvyną, 
kuriuo jis kapstosi... į karą. 
Tai rodo kelio rodyklė. Bom
ba gali sprogti kiekvieną aki
mirką, kai tik žmogus neiš
tvers ir suklups.

Bombos jau sproginėjt^ per 
du praėjusius karus, sprogi
nės jos ir per tretįjį, jei žmo
nės nepakels numestų kryžių, 
nesimels ir neatgailos. Bet 
kai apie tai užsimenama, tai 
daug kas užsikiša ausis ir ne
patenkintas nusičiaudi. “Kry
žius, malda ir atgaila — kaip 
tai sunkiai prislegia žmogų!” 
—• susiraukęs pasako. Daž
nam politikui apie tai nė ne
užsimink: negi kryžiumi tarp
tautinius santykius sutvarky
si? Bet kada žmones juos nu
meta, nieko kito nelieka, kaip 
tempti “lengvesnes” bombas, 
iki jos susprogsta. Nenorima 
tikėti, kad gyvenimas jau 
anksčiau būna susprogęs, kai 
nesimeldžiama ir neatgailauja
ma. Bombos tiktai užbaigia 
tą kelią, kuris' nusukta nuo 
Dievo.

•
Bolševikai nupiaustė kry-

Chelsea, Mass. Šio tilto pa
statymas kainavo $27,000,— 
000.

Planuoja pirkti namą
Massachusttts valstija pla

nuoja pirkti Lever Brothers 
šešių aukštų namą prie Me- 
morial drive, Cambridge, 
Mass. Šiame name buvo Lever 
Bros. įstaigos, kurios išsikėlė 
į New Yorką. Valstijai dides
nis namas reikalingas įstai
goms, nes sostinė perpildyta. 
Namas įkainuotas $1,060,300. 
Valstija galėtų tą namą pa
imti, pagal įstatymus, tačiau 
pirma bandys jį pirkti maž
daug už $1,250,000.

PADĖKOS
Reiškiu giliausią padėką p.p. 

Benzevičių šeimai už didelį 
geraširdiškumą, atsikviečiant 
mane visiškai svetimą ir ne
pažįstamą iš Vokietijos, ir už 
suteiktą ir iki šiol dar teikia
mą visokeriopą materijalinę 
ir moralinę paramą. Reiškiu 
nuoširdžiausią padėką ir po
niai Josephine Savickas už 
atvažiavimą Amerikon gali
mybių sudarymą ir Vokieti
joje suteiktą materijalinę pa
ramą.

Reiškiu gilią padėką Mrs. S. 
Tattan, kuri daug rūpinosi 
mano atvažiavimo bylos rei
kalu; Miss Kovai - Kavaliaus
kaitei, suradusiai man darbą, 

Lietuvių Radio Programa
WESX — 1230 kilocycles, Salėm, Mass.

žius nuo cerkvių ir bažnyčių, 
pavertė jas šokių salėmis, te
atrais, sandėliais, klubais — 
žodžiu, “praktiškesniais ir 
naudingesniais pastatais”. A- 
merikoje, automobilių krašte, 
pats naudingiausias pastatas, 
tur būt, bus ...garažas. Ir 
štai, “Keleivis” š. m. vasario 
22 d. numeryje šv. Roko baž
nyčią Brocktone laiko taip 
garažu; taigi, “praktišku ir 
naudingu pastatu” pagal rau
donąjį modelį. Jei būtų šiame 
krašte tiek valios, kaip Mas
kvoj. bezbožnikams, susilauk
tume tokio “supraktinimo” ir 
ne popieryje. Juk kaip kas 
mano, taip save ir gano. “Pa
dorūs katalikai”, kurie tą 
laikraštį skaito, turėtų pa
galvoti, ar tinka į jį vynioti 
maldaknyges?

Vienas žymus mūsų moksli
ninkas, jau žilo plauko, gra
žiai gynė dailės parodą nuo 
komunistų laikraščio derglio- 
jimo. Tačiau begindamas, ko
munistų recenzento pažiūras į 
meną sulygino su... Adomo 
Jakšto (prel. Al. Dambraus
ko) pažiūromis. Bet ar Ado
mo Jakšto krikščioniškos pa
žiūros į meną yra lygiai to
kios pačios, kaip moterialisti- 
nės? Adomas Jakštas nesi
lankstė nei vienam mūsų tau
tos priešui nei iškreiptai idė
jai, kad ir menu ji būtų ap
vilkta. Jis paliko gražų pa- 
vvzdį -savo tiesia ir ryžtinga 
kova už mūsų tautą ir tiesą. 
Kam jį kaišioti, kur nepritin
ka, ir lyginti, kas negali būti 
palyginta? Palikime ramybė
je mūsų tautos veteranus!

“Darbininko” administrato
riui, p. Pejdžiui už rūpinimąsi 
mano tėvelių bylos reikalu ir 
visiems kitiems pažįstamiems 
ir nepažįstamiems už suteiktą * 
visokeriopą paramą jau čia 
Amerikoje.

Vytautas Strolia,
443 East Seventh St., 

South Boston, Mass.

Pereitą sekmadienį, vasario 
26 d. Šv. Vincento a Paulio 
draugijos parengimas (pa
veikslai — Miracle of Monte 
Cassino gerai pavyko.

Šia proga norim ištarti šir
dingą padėką mūsų mylimam 
dvasios vadui, klebonui, kun. 
Pr. Virmauskui, už atidarymą 
programos, taip gražiai paaiš
kinant Šv. Vincento Draugi
jos tikslą, o ypač u? suteiktą 
auką $25, kun. K. Jenkui už 
paskolinimą paveikslams ro
dyti aparato, Alfonsui Šid
lauskui už jo sutvarkymą ir 
paveikslų rodymą, Petrui 
Vervečkai, Šv. Vincento 
Draugijos sekretoriui už pa- 
rūpinimą tokios gražios fil
mos, Antaninai Šidlauskienei 
už pasidarbavimą prie įžan
gos bilietų, visiems bilietų 
platintojams, ypač A. Ma- 
jauskaitei, Brazauskui, Ali
šauskui ir k., ir visiems atsi- 
lankusiems į šį parengimą, 
kurio pelnas bus panaudotas 
labdaringiems darbams.

Šv. Vincento Draugijos 
nariai.




