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Didžiausias badas Kinijoje
Hong Kong, Kinija — 

Komunistų nuteriotoje 
Kinijoje siaučia didžiau
sias badas, kokio nėra 
buvę per 72 metus. Pati 
komunistų valdžia pripa
žįsta, kad padėtis bloga. 
Peipingo radio praneša, 
kad vien Hopeh provinci
joje badauja apie 4,000,- 
000 žmonių, o visoje 
šiaurės Kinijoje yra iki 
16,000,000 badaujančių. 
Nacionalistų žvalgyba 
pareiškia, kad dar apie 
30,000,000 žmonių gauna 
labai mažą porciją mais
to.

visus kai kurių kongres- 
manų kaltinimus. Jis 
taip pat norėjo atsakyti 
visiems tiems, kurie prie
šinasi D.P. programai, 
tačiau jam neleido skai
tyti 30 puslapių atsaky
mus.

Carasl gina išrietate 
žmanes

Washington, D. C. — 
Kaip žinoma, Kongrese 
yra naujas D.P. bilius. 
Kai kurie kongresmanai, 
kurie yra priešingi išvie- 
tintų žmonių įvežimui į 
šį kraštą, tvirtino, kad 
valdžia atidarė duris šio 
krašto priešams, krimi
nalistams ir kitiems ne
pageidaujamiems asme
nims..

Ugo Carusi, DP Komi
sijos pirmininkas, kuris 
labai gerai žino išvietin- 
tus asmenis ir jų gyveni
mą, iškovojo tu teisę

Išleido švedę žvejus
Stockhobnas — Švedi

jos žvejų laiveliai “Ma- 
rion” ir “Larex”, išlaiky
ti 14 dienų internuoti vie
name sovietiniame uoste, 
sugrįžo į Karskrony. 
Abu laiveliai buvo sovie
tų patruliuojančių laivų 
pagrobti neutral i u o s e 
vandenyse, apie 50 mylių 
nuo Rytprūsių krantų, 
priversti nuskandyti tin
klus ir plaukti į sovietų 
uostą. Ten jų įgulos die
ną ir naktį buvo tardo
mos, spiriant prisipažinti 
šnipinė jus.

Švedų laikraštis “Af- 
ton Tidnigen” pareiškė: 
matyti, kad Rusija yra 
pasiryžusi pastūmėti sa
vo teritorialinių vandenų 
ribas iki pat Švedijos 
krantų, jeigu tik Švedija 
tai leistų. Švedijos žvejų 
laivams prisieis naudotis 
karo laivyno globa.
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980 NUMENU
MINIME ŠV. JUOZAPĄ, 

DANGIŠKĄJĮ DARBININKŲ 
GLOBĖJĄ. Be to Petrovas: 
KAIP RUSŲ AGENTAI 
GAUDE TREMTINIUS. • H 
kovą už Lietuvos laisvę: DIE
VO DUOTI ŽMONES. • Kum. 
VYT. Hktana: DARBININ
KŲ REIKALAVIMAI IR KA
TALIKO DARBININKO PA
REIGOS. Korespoadearijos 4, 
• ir 7 jmmL

Paryžius. — Jungtinės 
Amerikos Valstybės pa
gal Atlanto susitarimą 
buvo pasiūlusios Prancū
zijai 500 milijonų dolerių 
pirkti ginklams kovai 
prieš komunistų agresi
ją. Balsuojant tą pasiū
lymą Prancūzijos parla
mente, jis priimtas 416 
balsų prieš 181. Vieni tik 
komunistai balsavo prieš, 
tačiau šį kartą ne be 
trukšmavo.

Praga — Iš Čekoslova
kijos pranešta, kad pasi
traukė iš savo užimamos 
vietos užsienių ministe
ris Vladimieras Clemen- 
tis. Jo vietą užėmė vice- 
ministeris Viliam Siro- 
ky. Dr. VI. Clementis yra

Deęhet, kuria Apaštališ
koji ''sosto buvo eksko
munikuotas dž priėmimą 
skyrimo iš Į pasaulinės 
valdžios ir ppsilenkimą 
su Bažnyčios kanonų 
nuostatais. * -

Padvigubino bausmę 
šnipams

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybių Atstovų 
Rūmai 368 balsais prieš 
2 nubalsavo padvigubinti 
bausmę už šnipinėjimą, 
ypač už išdavimą paslap
čių užsienio agentams.

Pagal dabartinį įstaty
mą už šnipinėjimą gali-

Berlynas
skuba savo zonoje’ baigti 
suformuot vokiečių ar
miją, taip vadinamą 
“liaudies policiją”. Jos 
daliniai aprengiami uni
formomis, panašiomis į 
sovietų savo spalva ir su
kirpimu.

Tie kariški komunisti
niai daliniai sudaro ryti
nės vokiečių respublikos 
armijos pagrindą. Iki š. 
m. gegužės mėn. turi bū
ti įvilkta į uniformas iki 
45,000 vyrų, kurie gegu
žės mėn. pradžioje vado
vautų pusės milijono vo
kiečių jaunimo žygiui į 
Berlyną. Po šio žygio į 
Berlyną, vasarą bus ma
sinis “liaudies fronto” 
susirinkimas.

Taip bus pradėta pro
paganda rytinėje ir va
karinėje Vokietijoje, ir 
tik po to bus vykdomi 
spalio mėn. rytinėje so
vietų Vokietijos zonoje 
rinkimai.

Vakarinių stebėtojų 
nuomone, šių įvykių pa
sėkoje Rytinė Vokietija 
tapsianti Sovietų sateli
tu, panašiu į Bulgariją.

Sovietai Komunistai, prieš vyk
dydami bet kur savo už
mačias, pirmiausia stip
riai paruošia teroru savo 
ginkluotas pajėgas. Toks 
uždavinys bus ir vokie
čių stipriai ginkluotos 
liaudies policijos.

Vokiečiams pažadėję 
"didybę"

Berlynas—Sovietų Ru
sija įvairiais būdais ban
do sukiršinti vokiečius 
vakarų Vokietijoj, kad 
jie sukiltų prieš Vakarų 
okupacines jėgas ir prisi
dėtų prie sovietų.

Rytų Vokietijos vals
tybės “užsienio reikalų 
ministeris”, Georg Der- 
tinger, kreipėsi į visus 
vokiečius, pažadėdamas 
jiems “didybę, gerovę ir 
laisvę”, jeigu tik jie pri
sidės prie Sovietų Rusi
jos. Jis nurodė, kad So
vietų Rusija nori suvie
nyti Vokietiją ir kad tuo
jau būtų atitraukta “in- 
tervencionistų priešų ka
riuomenė”.

Dertinger savo pasako
mis neįtikins vokiečių, 
kurie gerai žino, kad So
vietų Rusiją yra jų di-

’ ' • ma buvo bausti iki $5,000 Tuo tarpu pati Rusija
Čapicka pdreižkė, kad ir iki 5 metu kalėjimo, sieksianti užvaldyti vis*

ACHESON JSPEJA KINIJĄ
San Francisco, Cal. — 

Valstybės sekreto r i u s 
Dean Acheson, kalbėda
mas Commonwealth klu
be, pakartojo valdžios 
nusistatymą teikti ribotą 
pagelbą Azijos tautoms 
kovai prieš komunistų 
agresiją.

Jis pareiškė, kad So
vietų Rusija, siekdama 
savo imperialistinių tiks
lų, nori iškreipti tai, ko 
siekia pusės pasaulio 
žmonės. Įspėjo Kinijos 
komunistus, kad jie ne
mėgintų briautis už Kini
jos sienų.

“Kaip seni draugai, 
mes sakome kiniečiams, 
kad pilnai suprantame jų 
nelaimę Sovietų Rusijos 
orbitoje, ir žinome, kad 
tai ne jų pačių pasirinki
mas”, sakė Acheson.

—

Suglaustos žinios
★ Jung. Valstybių Senatas 44 balsais prieš 28 nu

balsavo skirti $1,400,000 nuomų kontrolės adminis
travimui. Nuomų kontrolės įstatymas baigsis birže
lio 30 d. Vyriausybė nori įstatymą pratęsti dar vie
niem metam. Kongresas pratęsimo bilių pradės 
svarstyti balandžio mėn. pabaigoje.
★ Amerikos mergaičių baigusių kolegijas, 51 pro

centas eina dirbti, 24 — siekia aukštesnio mokslo, 
21 — išteka ir lieka šeimininkėmis. Pusė tų, kurios 
eina dirbti, mokytojauja; kitos verčiasi moksliniu, 
socialinės tarnybos, bibliotekos ir žurnalistikos dar
bais.
★ General Motore bendrovė 1949 m. turėjo $656,- 

434,232 gryno pelno, 49% daugiau negu 1948 m. Įdo
mu, ar General Motorą bendrovė paseks Eastman Ko- 
dak bendrovės pavyzdį ir išdalins savo darbininkams 
nors dalį padaryto pelno?
★ Prezidentas Trumanas pradėjo 4 dienų atosto

gas ant vandenyno praeitą sekmadienį Key West, 
Fla.
★ Kinijos nactauUistų vadas Chiang Kai-šek su

darė naują ministerių kabinetą be vice prezidento Li 
Tsung - Jen’s partijos.
★ J. E. Kardinolas Francis Spellman ir jo vado

vaujami maldininkai, kurie buvo nuvykę į Romą 
Šventųjų Metų proga, grįžta laivu Atlantic. Laivas 
išplaukė iš Ispanijos kovo 12 d.
★ PrnMentas Trumanas pasiuntė Kongresui tvir

tinti perorganizavimo planą, šešių departamentų, 
daugiau kaip tuzino komisijų, tarybų ir kitų agentū
rų. šį perorganizavimo planą remia Piliečių Komite
tas.

- it Sovietų “rinkimuose”, kaip Maskvos radio pra
neša, dalyvavo 99.96% balsuotojų. 'Dėdė* Juozas Sta
linas buvo “vienbalsiai išrinktas”.

nistų, k 
Kremliaus nemalonėn ir 
buvo priverstas rezig
nuoti. Jam užmetama, 
kad jis palaikęs kontak
tą su vakarais ir priešso- 
vietine orientacija.

Oficialiame komunika
te atsistatydinimo prie
žastys nepaminėtos, tik 
eiliniame savaitiniame 
kabineto posėdyje pre
mieras Antoniu Zapotoc- 
ky pareiškė, kad VI. Cle
mentis asmeniškai įteikė 
savo atsistatydi n i m ą, 
kurį prezidentas Gott- 
waldas priėmęs ir jo vie
ton paskyręs viceminis- 
terį Siroky. Charakterin
ga, kad jam net nebuvo 
padėkotą už gerą tarny
bą.

CepHa grasina čekg 
kunięaiits

Roma — Kaip jau yra 
žinoma, Čekoslovakijos 
teisingumo ministeris, 
Aleksy Čapicka, paskyrė 
vienos diecezijos admi
nistratoriumi kun. Jana

< c 1

riaus paaštrino santy
kius tarp valstybės ir 
Bažnyčios, pridurdamas, 
kad valstybė savo dispo
zicijoje turi priemonių ir 
sugebės jas pavartoti, 
kad palaužtų vyskupų 
pasipriešinimą. Tąja pro
ga Čapicka užsipuolė Va
tikaną ir šv. Tėvą. Taigi, 
Katalikų Bažnyčiai Če
koslovakijoje vėl gresia 
nauji persekiojimai vien 
dėlto, kad ji gina visame 
kultūringame pasaulyje 
pripažintas savo teises.

Prezidentas pasirašys, 
šnipai galės būti bau
džiami iki $10,000 ir iki 
10 metų kalėjimo.

GsbKevpasidm
New York — Valentin 

A. Gubičev, sovietų šni
pas nuteistas 15 metų 
kalėti, atsisakė teisių 
apeliuoti į aukštesnį teis
mą ir nusprendė išvykti 
į Rusiją pirmadienį, kovo 
20 d.

merikos prekybai. Dole
rinė pagalba neturi būti 
Amerikos siunčiama į 
Angliją, kol ten vykdo
ma diskriminacija Jung. 
Valst. ūkio atžvilgiu. T. 
Connally siūlė oficialiai 
pareikalauti Didž. Brita
niją, kad ji panaikintų 
prak t i k ą diskriminuo
jančią Amerikos ūkį.

REIKALAUJA BŪTI 
PASIRUOŠUSIEMS

Washington — Respu
blikonų senatorius Ralph 
Flanders iš Vermont rei
kalauja, kad Jung. Vals
tybės savo atominių 
bombų atsargas ir avia
ciją laikytų išdėstytą sa
vo svarbiausiuose strate
giniuose punktuose Va
karų Europoje.

Senatorius reikalauja,

šiuo

TEISĖJO NAMUOSE
SUDEGINO KRYŽIŲ

Charieston, S. C. —Fe
deralinio teisėjo J. Wa- 
ties Waring namuose ne
žinomi piktadariai sude
gino mažą kryželį. Poli
cija kaltina išdykėlius, 
tačiau teisėjas Waring, 
būdamas New Yorke, 
kaltino , Ku Klux Klaną. 
Jis pastebėjo, kad polici
ja suverčia kaltę ant iš
dykėlių, nes nenori suim
ti tikrųjų kaltininkų”. 
“Visiems yra žinoma,

patikimų šaltinių, kad 
Charieston apskri ties 
grupė turi apie 400 - 500 
narių. Jie rengia paradas 
įvairiomis progomis”. 
Kryžių deginimas, tai fa
natikų darbas.

Airija sveikina airiK
Airijos premieras John 

A. Costello Šv. Patriko 
šventės proga prisiuntė 
sveikinimą Bostono airių 

kad South Carolina vals- draugijoms, kurios kovo
tojoje K.K.K. - yra gerai' jo ir kovoja dėl Airijos 
organizuoti ir aš žinau iš laisvės.

Išrado nauję TV antenę
Haverhill, Mass.—James 

Robinson iš Hampton 
Falls, N. H. išrado naują 
televizijos anteną, kurios 
pagaminimas kaštuos 
apie porą dolerių ir ji 
duos geresnius rezulta
tus. Be to, jos išradėjas 
turės nemažai pajamų, o 
daug Haverhill’io bedar
bių užsiėmimą.

Išradėjas sako, kad 
naują anteną jis galės 
pardavinėti po penkis do-’ 
lerius. Televizijos ir ra
dio inžinieriai, televizijos 
aparatų pardavėjai ir 
paskiri asmenys, bandę 
šią naują anteną, yra vi
sai patenkinti ir ją laiko 
gana gera.

kad būtų susitarta 
reikalu su svarbiausiais 
Atlanto Pakto |ignata- 
rais, paruošti lėktuvai, 
bombos ir apmokytos 
įgulos kiekvienu momen
tu netikėtumams sutikti. 
Toks pasiruošimas būti
nai reikalingas, kad ne
tikėtas priešo atakas bū
tų galima atremti.

Boston — Buvęs jūrų 
laivyno viršininkas, ad
mirolas Denfeld, kuris 
dabar yra atostogose, sa
vo kalboje South Bosto
ne pareiškė: jeigu prisi
eitų mums kariauti, tai 
turime savo kariuomenę 
taip pakreipti, kad kovo
tume priešo žemėje, o ne 
savo.” “Girdime daug 
kalbant apie atomines ir 
vandenilio bombas, ta- _
čiau jeigu mūsų kariuo- Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
menė kovos priešo žemė- stoties
je, nereikė mums nieko jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
savo krašte bijotis”. sveikinimai ir kalbos.

Si kalba buvo pasakyta Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 
So. Bostone 174-tos su- siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu: 
kakties proga, kai britai LITHUANIAN RADIO HOUR
evakuavo savo kariuo- 366 W. Broadway So. Boston 27, Mat,
menę iš Bostono. Telephonai: SOuth Boston 8-6608 aite NOnrorad 7-1448

Šen. Connally prieš 
pagalba Anglijai

Washington — Senato 
užsienių komiteto pirmi
ninkas, senat. Tom Con
nally, pasisakė už sulai
kymą pagalbos Did. Bri
tanijai tol, kol joje bus 
panaikintos užtvaros A-

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

šeštadienį, kovo 18 d., 1:15 vai. po pietų įvyks

1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo-



Penktadienis, Kovo 17, 1950

Kard. Francis Speilman su kryžiumi įžengia j šv. Prtro Baziliką Komoje. AtaBeMjoje Vafltane pas HJę XH.
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įstatymas, įsakąs vai
kams po devintos valan
dos vakare būti namie. 
Btt jte gali būti
mieste ir vėliau. Peticijo
je pabrėžiama, kad yra 
gėda matyti tiek daug 
vaikų gatvėje besistum
dančių po devintos va
landos vakare. “Mes tu
rte apatngotf vaikų 
sveikatą ir moralę”, ne
ko peticijos teikėjai.

2

ŠVENTIEJI METAI
pa- 709 paveikslų, skulptūros 

minktas—1 Kristaus Kry
žius, pastatytas vasario kūrinių.
26 d. š. m. Amtų kalnuo- Dideli eksponatų kie- 
se, ant Čiii ir Argentinos kiai gaunami iš Prancū-

ir architektūros apie 500

ribos. ‘£io paminklo pa
statymu rūpinosi visi tos 
apytinkės čiliečiai ir ar- 
gentmiečiai. Jame yra 
įrašytas toks įrašas: 
“Tikėjimui ir padėkai Iš
ganytojui pareikšti ir či
liečių ir argentiniečių 
broliškumui įrodyti Va
sario 26 d. Šventųjų me
tų buvo pastatytas šis 
paminklas”.

— Iš JMgt. Vtejttv 
šiais metais pramatoma 
net 90 maldininkų taeho- 
nių Romon.

~ — Mhldtntakų patogu
mui Romos miesto valdy
ba vasario 19 d. atidarė 
naują autobusų bniją. 
pavadinta “Roma Cri»- 
tiana”, kuria eis autobu
sai tarp keturių didžiųjų 
Romos bazilikų, kurios 
viena nuo kitos yra gana 
atstokąi. Tuo bus su
trumpintas kelias ir su
taupyta maldininkams 
brangaus laiko, kuris 
daugelio grupių yra* ga
na taupiai apskaičiuotas, 
nes Romoje apskritai yra 
kas pamatyti, ypač 
tiems, kurie pirmą kartą 
Romoje lankosi.

■a “An šnera” parodos 
komisija smarkiu tempu Indijos, Indo k i n i j o s. 
ruošiasi parodu skirtus 
paveikslus bei fotografi
jas. Specialios komisijos 
važinėja po Italijos mu
ziejus, rinkdamos me
džiagą. Iš Italijos jau su
rinkta 2000 fotografijų,

rijos, Ispanijos ir Vokie
tijos. Jau gauti ir komi
sijos tikrinami ekspona
tai iš Brazilijos, Šveica
rijos, Austrijos, Olandi
jos, trtendijos, Kanados, 
Amerikos ir Luxembur- 
go. Reikia manyti, kad 
ir lietuvių šv. metų ko
mitetas pasirūpins pri
statyti lietuvių dailinin
kų eksponatų.

Gautoji medžiaga Ka
talikų aktyvumui pa
vaizduoti išdalinta įvai
rioms parodos komisijos 
sekcijoms. Medžiagos 
gauta gausiai iš 28 tau
tų, jų tarpe ir lietuvių,
ASM jnMRI LlVLWiZU

nesirengė iš anksto šiai 
parodai.

Be to, bus suorgani
zuota bažnytinių labda
ros įstaigų veiklos ap
žvalginė paroda. Tas 
pats centrinis komitetas 
papildomai praneša, kad 
tiek meno, tiek katalikiš
kos veiklos parodos me
džiaga siekia KM) tonų. 
Ypatingai gausiai me
džiaga plaukia iš tolimų
jų Rytų — misijų kraš
tų: Kinijos, Japonijos,

Krikščioniškojo meno 
paroda įvyks baigiamų 
statyti rūmų prie pat 
Vatikano aikštės pir
muose dviejuose aukš
tuose, užimdama 4000 
kvadratinių metrų plotą.

Amerikos lietuviai ruošiasi 
vykti į Roma

Šventasis Tėvas Popiečius 
Pijus XII savo maldoje Šven
tiesiems Metams pareiškė: 
“Tebūna Šventieji Metai vi
siems apsiplovimo ir šventėji- 
mo, vidaus gyvenimo ir atsily
ginimo melai, didelio atsiver
timo ir dovanojimo”.

Numatoma, kad 1B50 me
tuose daugiau kaip 350,600 
maldfrifrikų ir svečių iš Ame
rikos aplankys Romą. Iš kitų 
kraštą Suvažiuos laivais, lėk
tuvais. traukiniais, autobu
sais. automobiliais, dviračiais 
ir sklis pėsti į Romą keli mi
lijonai katalikų įgyti vts uoti- 
nius jubiliejinius atlaidus.

Kunigų Vienybės ruošiama 
ekskursija duodas lietuviam 
gražią progą atlikti kelionę. į

inforunreijcMK — jau pasiųsti 
visoms parapijoms ir lietuvių 
laikraščiams. Lietuvių kelionę 
užgyrč Arkivysk. Richard J. 
Cushing. vysk. John J. 
Wright. vysk. Petras Bučys, 
MSC., kun. L. Tulaba. Šv. Ka
zimiero Lietuvių ‘ Kolegijos 
Romoje rektorius ir kiti.

Pakartojant Popiežiaus laiš
ko žodžius: “Nelieka nieko ki
to, kaip tik paraginti jus, o 
mylimieji sūnūs, šiais atsitei
simo metais skaitlingai ke
liauti į Romą — čia taip pat 
gyvena ir visų Tėvas, kuris 
meilingai ištiestomis rankomis 
laukia jūsų”.

Prašome visus interesuojan
čius lietuvius pasiimti brošiū
rėlę prie bažnyčios durų, kle-

Romą ir į Europos šventoves bonijoje arba lietuvių laikraš- 
— Fatimą ir Liurdą. Ekskur
sijos planai nustatyti ir jau 
pradedama registracija. Bro- 
uūrrits — lat’eliai .'J. '-ic'-tuk.

čių admihiatracijoje, ir pla
čiai susipažinti su Amerikos 
lietuvių tautinės ekskursijos

į ŠV. JUOZAPĄ
Jei ko pristingam mūsų sielai arba kūnui, 
J šventą Juozapą veikiausiai kreipkimės: 
Jis visada paguos ir dukterį ir sūnų, 
Karštos ir nuoširdžios maldos jis neatmes.

Kadaise jis globojo Šventąją šeimyną 
Ir Dieviško Vaikelio saugojo takus; 
Dabar jam pavestą Bažnyčią sergsti, gina, 
Paguodžia vargstančius pasauly jos vaikus.

O vargsta daugelis. Ir mūsų artimiausi 
Ten užjūry dejuoja priešų smaugiami, 
Burnojimai prieš Dievą žeidžia jųjų ausį, 
Tikybos ir doros veiksmai slopinami.

Pasriuvuisos krauju jau stebi jųjų širdys, 
Kaip biauriai ardoma lietuviška šeima, 
Kaip klaikūs bolševikiški vien šūkiai girdis, 
Kaip tvirkint nekaltus vaikus mėginama. 

Kaip siekiama tautos užnūodyt sveiką sielą, 
Užkrėsti ją burliokišku supuvimu, 
Išplėšti iš jaunimo kas jam buvo miela, . 
Tautos valdybon skirti gaują išgamą.

Gražioji Lietuva plačiu dykynu f irta, 
Jos ir dvasia ir kūnas smaugiama kartu;
Jai išsigelbėti reik ryžtingumo tvirto, — 
Dangaus pagalba gaut kaip būtų pravartu!

Ją šventap Juozapą* suteiks. Už mus jis meteis 
i Tą, kure-buvo jam rto j tetoje todsaus; > ■
b mūsų Lietuva, jau atgaMavus, ketais, -• 
Nuo Dievo nenutote, gerbs Jo įsakymus,

J. Įtartas.

/

tevtrite Mm.
Penki šimtai šio ftlieMo 
gyventojų pasirašė peti
ciją ir ją įteikė miesto 
tarybai, reikalaudami, 
kad būtų grąžintas senas

LEmiQ MUKAI
— F. R. Thomson, buv. IRO 

vadovas Eiehstatto lietuvių 
stovykloje, vėliau aukštas 
IRO vaidininkas IRO centre 
Vokietijoje, dabar dirba Ma
niloje (Filipinuos). Jis saky
davo: Stengsiuos ilgiau palik
ti Vokietijoj, kad daugiau ga
lėčiau padėti ketuviams”. Da
bar iš Filipinų rašo dažnai 

lietuvius jr, kaip 
dąa lietuvių drau-

gaa.

UMtetelItrite 
tek

Lietuviams gal nedaug 
tepasako Broniaus Kriš- 
tajiavičtata vardas. Tai 
lietuvis jėzuitas, kilęs iš 
Pagirių, mėtotas ėjęs 
Olandijoj, Votoet i j o j, 
Lietuvoj, Italijoj. Karo 
meta popiežius jį pasky
rė Pontificia Astetenza 
vadovu (Vatikano labda
ros or-jos). Jam buvo 
patikėta Ateo sritis vi
durinėj Italijoj. Ten jis 
suorganizavo tokį katali
kų labdaros tinklą, kokio 
niekale tftar suorgani- 
tet nepavyko. Amžo 
•rities vargšai, vaikai ir 
Jaunimas Broniaus dar
bus labai gerai pažįsta. 
Jam pasirodžius kurioj 
nors prieglaudoj, italų 
džiaugsmas nežino ribų.

Tėvas Krirtanaričms 
yra aociatagijos dakta
ras. Grigorianum univer
sitetas jam siūle gitartis 
secralogijoj ir veda® im
tis profesūras, bet tėvas 
Krirtanavičins pasninko 
praktinę sritį. Per edę 
metų išvargintas įtemp
to darbo, dabar rengias 
apie metus atostogų pra
leisti JsMigtMee Valsty
bėse.

Prileki te 4 nfctybės 
tMBMlūjįĮ

Haąhfngton, D. C. — 
Senatorius McCarthy, 
rezpublikonfiLs iš Wiscoa- 
sfa, kuris įrodinėja, kad 
valstybės departamente 
yra arba yra buvę apie 
57 komunistai, išvardino 
dar 4 valstybės departa
mento tartHMtojų pavar
des. Jis nurodė, kad Hal- 
dore Hansdi, valstybės 
departamento direkto
res, paskirtas vykinti 
prezidento Tnamano ket
virto punkto programą, 
“turįs misiją sukomunis- 
tmti 
Owen J. Lattimore turįs 
seną 
praeitį”. Taip pat jis pa
minėjo ir Stephen Bru- 
nauer, laivyno mokslinin
ką specialistą, gulintį 
prieiti prie “svarbiausių 
apsigynimo paslapčių” ir 
Mta. Esther Brunauer, 
Valstybes Departamen
to Jungtinių Tautų sky
riaus narę.

Valstybės Departamen
tas savo roo£tu pareiškė, 
kad Hanson ir Mrs. Bru- 
nauer pagal Prezidento 
programą buvo jau anks
čiau ištirti ir pripažinti 
patikimais tarnautojais.

Šen. McCarthy yra pa
lietęs ir daugiau 
nų, dirbančių 
įstaigose.

pasaulį”. Paskui,

‘'prokomunistinę

asme- 
vaktžies

— Tėvta FeMtk, donūnin- 
konss prancūzas, prieš karą 
buvęs Lietuvoje kaip kunigų 
seminarijų viMUtortas, dabar 
gyvena Dijone, Prancūzijoj. 
Jis jau buvo pramokęs lietu
viškai. Bet it dabar sutiktas 
prisipažino turįs lietuvių kal
bos gramatiką ir kasdien kal
bus lietuviškai Marijos maldą 
už Uetavą.
— bfrĮjh tydbcrtrsfch, lenkų 

majoras, kilmės nuo Čensta
kavo, tremtyje išmoko greitai 
lietuviškai. Jo uMidonrtjtaą 
lietuvių kates ir kultūra pa
žadino pulk. A. Andriušuitis,, 
o susižavėjĮmą lietuviais Ap
sprendė ‘'Čiurlionio” ansam
blis, vadovaujamas Mikulskio. 
Šiandien jis retas lenkas, tu
ris visiem viešai skelbia, kad 
VILNIUS priklauso Lietuvai. 
“Aš nemėgstu tik vienintelio 
lietuvio — Pilsudskio, kuris, 
pagrobdamas Lietuves Vilnių, 
padarė btūmi tautas priešas, 
—sako jis. Be kfta ko jis yra 
dkkftis katalikas.
— Alku taeker, teMftfeikas, 

buv. amerikiečių teisėjas Vo
kietijoje, karo metu lakūnas, 
kitose lietuvis. Jo tėvus Baka- 
rrauškas atvykęs į JV iš Dzū
kijos. Bet svetima aplinka, 
mokykla ir pareigos jį buvo 
atitolinę nuo savo tautos. Lie
tuviškai jis temokėjo Mis sa
kinius. Sutikęs Vokietijoje lie
tuvius, jų dainai bukoms, 
ABenas pasidaro tikras lietu
vis. Jis dar jaunas vyras. Cž- 
sūninta apie šeimą, jis sako: 
“Arba visai nevesiu, arba ve
siu tik lietuvaitę- Mm> vai- 
km kalbės tik lietuviškai”. 
Prisiminus dabartines Lietu
vos kančias ir kovas, AMeno 
akys sukibą, veidas pasidaro 

teisės į pašalpą. Dėl ta oąflk- Tilninaai, kad radio baisas lyg fltetalims ir jis suko: 
msaci joje buvo didelio iMpasi- pasieks didesnes mases irto- **Man rdMa grįšt po karo į 
tenkinimo.-Dabar jau- aMtu/>uių, negu betarpiškas, katuli- .Jdetuvą. Aš turiu padėt savo 
kad tiktai lufc narės, kinfife ktj niiJvnierių žt-Jis. _ liieiu'.ai".

x

Svarbu, kad kuo ankščiau 
užsisakytumėte vietas kelio
nei. Dauguma keliautojų vyks 
lėktuvu, nes tik vieną dieną 
trunka perskristi Atlantą. 
Laivu — viena savaitė. Kas 
pageidauja laivu, tai nedide
liam skaičiui bus galima užsa
kyti vietas, jei greitu laiku 
tai praneš. Laivas išplauks 
savaitę ankščiau. Juo kekasi- 
jantieji susitiks su kitais lie
tuviais maldininkais Fatimoje. 
Iš čia visi kartu aplankys nu
matytas šventoves ir Romą.

Prisimintini dar ir šie Po
piežiaus žodžiai: “Gerai žino
me. kad tokia kelionė ne vi
siems yra patogi, ypač gi ne
turtingiesiems ir toli gyv^ian- 
tiems. Bet jei su pasiaukoji
mu dirbama dėl žemiško gė
rio, kodėl nesitikėti, kad gau
sios minios, nebodamos nepa
togumų ir vargo, iš visų pa
saulio šalių užplūs Romą pra
šyti dangiškojo gėrio”.

PRANEŠIMAS

įstojo į sąjungą po 1947 m. 
rugpiūčio mėn'. 1 d., ir sutafu- 
kuries 60 metą negalės gauti 
pašaipos.

Vasario 23 d. turėjome pro
gą apsilankyti Dlinois apdrau
dos departmente ir sutvar
kyti kai kuriuos sąjungos rei
kalus, kurie ilgą laiką nešė 
Sąjungai nuostolių t ir sudarė 
daug nemalonumų. Net naujų 
narių buvo sunku ^aūti, o kai 
kurios išstodavo.

Naują džiugią žinią norime 
pranešt per šį laikraštį, nes 
mūsų pačių laikraštis išeis tik 
po kovo 20 d. Taip pat nori
me, kad visos narės tai žinotų 
prieš-balandžio 1 d., kai pra
sidės naują narių vajus.

Nuoširdžiai kviečiame visas 
gąjungietes stoti į mūsų -eiles 
kartu su irisų darbuotojoms.

Frauces Baflfeškas,
Centro Pirmininkė 

Mūrijo* Valatkas,
Centro Raštininkė

Elena Statkus,
Centro Iždininkė.

Latvfėnce, Mass. —Ko
vo 6 d. užsibaigė Eastern 
Massachusetts Railway 
bendrovės darbininkų 
streikas, kuris kilo dėl 
Žodžio “utilfty” (naudin
gumas). Bendrovės virši
ninkai pasižadėjo, kad 
žodis “ūtilfty” buvo tai
komas tik autobusų me
chanikams, kurie gali 
būti panaudoti grandi
nėms ant padangų uždėti 
ar kitokiems darbams. 
Tačiau bendrovė nevers 
mechanikų grindis valyti 
ar ką kitą dirbti, kas ne
tari nieko bendro nu au
tobusais.

Linkima flirtą meteriats 
uąjniigteSftis

Moterų Sąjungos Centro 
Valdybos posėdyje (vasario 
26 d.) Centro pirmininkė Pr. 
Bačinakienė pranešė, kad vi
sos narės įsirašusios į sąjun
gą prieš rugpiūčio 1 d. (1947 
m.) turi pilnas teises į pašal
pą ir sulaukusios 60 m. am
žiaus. Ši žinia gauta iš Uliaois 
valstybės 
mento.

Iki šiol 
sulaukusi 
teisės į pašalpą. Dėl tą <

apraudos depart-

buvo taip, kad narė,
60 m. nustodavo

KATALTKYRfc Japonijoje
E KnMHoą Radijas, New 

Ydrk’o vyskupas pugelbMn- 
kas Thomas 3. MdDomieU, 
Draugijos TikėjUno Propa
gandai direktorius, būdamas 
Tokio (ryšium su 406 mrtų 
sukaktimi nuo pirmojo misio
nieriaus, šv. Pranciškaus 
Ksavero atvykimo Japoni- 
jon), pašveritinimo pirmosios 
Katalikų Radio stoCfeu Japo
nijoje kertinį akmenį. Stotį 
stato Šv. Pauliaus draugija.

t

CMh|Mdvy:

itanįm
Lym, Mane- — Trečia, 

dietiį, kovo 8 d. J. E. Ar- 
kivyvkupas Richard J. 
CWhMt, D- D. pekvenfti- 
ae «aują dominiKirimų 
ordino seserų vienuolyną 
Šv. Patriko parapijoje. 
Šio vienuolyno pastaty
mas ir įrengimas kainuos 
apie $100,000.

v. > k-

tldiriritei prHilii

Budapeštas, Vengrija 
—- Religijos ir viešos in
strukcijos ministerijos 
viršminku paskirtas ne- 
katalikas. Juo yra J'osef 
Darvas, protestą n t a s. 
Tai pirmas toks įvykis 
Vengrijos istorijoj.

Vengrijoj yra apie 70 
procentų katalikų. Vi
suomet buvo priimta ir 
pagerbta tradicija, kad 
religijos ministerijos gal
va būtų katalikas.

LDS Šamas
B. m.* birželio 4 ir 5 d. So. Bostone šaukiamas 

metinis ir kaftu jubiliejinis Amerikos Lietuvių Ka
talikų -Šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos (LDS) sei
mas. Seimas bus pradėtas iškilmingomis pamaldo
mis ir pamokslu šv. Petro parapijos bažnyčioje. Po 
pamaldų būs posėdžiai bažnyčios salėje.

Kiekviena LDS kuopa siunčia j seimą vieną at
stovą, jei nėra daugiau dešimties narių, arba po vie
ną atstovą nuo kiekvienos dešimties narių, jei yra 
daugiau; likutį virš dešimties narių laikyti pilna de
šimtimi. Apskritys siunčia po du atstovus. Atstovų 
įgaliojimus turi pasirašyti kuopų bei apskričių val
dybos (dvasios vadas, pirmininkas ir sekretorius).

LDS kuopas ir apskričius prašome tuojau atsto
vus išrinkti ir pranešti Centro Valdybai jų pavardes 
(kas ir kiek išrinkta). Taip pat prašome iš anksto 
parengti ir prisiųsti savo sumanymus, pasiūlymus ir 
pageidavimus. Centro Valdyba, juos apsvarsčiusi, 
skelbs “Darbininke* ,kad iš anksto visi galėtų -su 
jaią susipažinti ir j seimą atvyktų jau pasirengę .pa
reikšti savo nuomonę.

LDS CENTRO VALDYBA
KUN. T. M. MIRAS, PteUNINfcAS, 

ANTANAS lf. KNISUYS, SEKRETORIUS-

%
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Dievo dubti žmonės
I

Kaip Lietuva atstovaujama ir ginama kalnuotoje 
Šveicarijoje.— Rašytojas Edzar Schaper ir prof. Juozas 
Eretas kovoja už pavergtas Baltijos tautas.— Kas šian
dien yra Vilius Telis, o kas Gesleris? — Soti ramybė ir
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$v. Juozapas
Katalikams nereikia daug dėstyti, kas yra šv. 

Juozapas. Visi žino, kad jis buvo šv. Šeimynėlės gal
va, kad Kristus buvo jam klusnus (kokia dieviška 
pamoka vaikams ir jaunimui savo tėvelius gerbti ir 
mylėti!), kad jis buvo skurdeiva darbininkas ir visų 
šv. šeimos vargų ir džiaugsmų dalyvis. Dabar šv. 
Juozapo garbė yra didinga, nes jis pastatytas visos 
didžiulės Šeimos — Katalikų Bažnyčios — Globoto
ju. Jo šventę minint, prisimename ir kitas, Senojo 
Įstatymo Juozapas, Jokūbo sūnus. Anojo Juozapo 
nuopelnai ir likimas yra figūra bei atvaizdavimas 
Naujojo Įstatymo Juozapo asmens ir pašaukimo.

Iš dvylikos Jokūbo sūnų Juozapas buvo vienuo
liktasis, tėvo labiausiai numylėtas, bet kaip tik dėlto 
brolių nekenčiamas. Klastingai brolių parduotas į 
Egiptą, jis pateko į faraono kalinius, nekaltai pa
kliuvo į kalėjimą ir buvo išlaisvintas dėl išsipildžiu- 
sios pranašystės, kuri skelbė, kad per septynis me
tus Egipte būsiąs nepaprastai gausus derlius, gi se
kamus septynis metus būsiąs badas. Paskirtas Egip
to šeimininku, Juozapas derliaus metais sukrovė tiek 
maisto, kad jo užteko ir septyniems bado metams. 
Kuomet žmonių minios ateidavo pas faraoną duonos 
prašyti, jis visiems kartojo tuos pačius žodžius: “‘Ei
kite pas Juozapą”. Žmonės eidavo, ir Juozapas juos 
aprūpindavo. Atėjo ir Juozapo broliai duonos pra
šyti. Nepažinę savo brolio, jie puolė prieš jį ant ke
lių, tarsi prieš vyriausį valdovą. Jis brolius pažino ir 
pasisakė kas esąs. Kiek ten būta džiaugsmo, bet kar
tu ir skaudaus susikrimtimo dėl seniai padarytos 
broliui skriaudos!

Pasirinkusi šv. Juozapą savo Globotoju, Kata
likų Bažnyčia, taip pat visus ragina pas jį eiti viso- 
keriojais dvasiniais reikalais. “Eikite pas Juozapą”. 
Ir eina visi tikintieji: vienuolynai, bažnytinės drau
gijos, parapijos, labdaringos organizacijos, prieglau
dos, ligoninės, darbininkų grupės, visi jo vardu pa
krikštyti ir šiaip įvairių luomų vyrai ir moterys, tu
rintieji kokį svarbų reikalą, sielvartą, nelaimę, nusi
minimą ar sąžinės graužimą. Ir ta pastovi, nenutrau
kiama meldžionių bei prašytojų grandinė geriausiai 
paliudija, jog šv. Juozapas prašymų išklauso. Juk 
neitų, jei nieko negelbėtų. Ypatingu būdu šv. Juoza
pas globoja katalikų šeimas. Jis taiko šeimyninius 
ginčus, išlygina nesusipratimus ir įneša šventos ra
mybės dvasią. Jei kurioj šeimynoj vaikai jau iš ma
žens kelia prieš tėvus maištą, juos apgaudinėja, ap
meluoja, visai paneigia jų autoritetą bei valdžią, pa
šiepia jų prastą kilmę ir apšvietos trūkumą, tai čia 
kaltas netikęs jų auklėjimas — be religijos, be pa
garbos šventiesiems, be šv. Juozapo globos. Tėvas ir 
motina skundžiasi, verkšlena, bet ar jie kada pagal
vojo, kokį auklėjimo pagrindą vaikams patiesė?

Šv. Juozapas buvo labai populiarus Lietuvos 
liaudyje. Kiek ten bažnyčių jo vardu buvo pašven-

tiesos šauksmas.
Pažinsi juos nelaimėje 

— ir draugus ir priešus. 
Kai Lietuva pateko į ne
laimę, jai atstovavusių 
vyrų dalis buvo depor
tuoti, nužudyti, kiti pa
tys pasitraukė. Bet Die
vas davė naujų žmonių, 
kurie Lietuvos vėliavą 
pakėlė, rodydami pasau
liui Lietuvą gyvą ir ko
vojančią.

šioj vietoj norim sumi
nėti tuos, kurie tai daro 
Europos centre, legenda- 
rinio Viliaus Telio tėvy
nėje, kurios vyriausybė, 
pabūgusi sovietų, pasku
bėjo Lietuvos pasiunti
nybę suspenduoti. Ilgai
niui tas pats likimas išti
ko ir Lietuvos konsulatą, 
paimant apsaugai, iki 
Lietuvos klausimas neiš
aiškintas, net archyvus. 
Liko pasiuntinys vienas 
ir nors simboliškai ėjo 
pareigas. Bet jis mirė. 
Liko pasiuntinys antras 
ir faktiškai turėjo priė
jimų, bet jis iškeliavo. 
Liko pasiuntinybės se
kretorius, bet jis nuėjo 
sau duonos uždarbiauti. 
Liko vice-konsulas Gar
bačiauskas. Jis vienas 
dabar, virtęs BALFo įga
liotiniu, eina pareigas, 
gina lietuvių reikalus 
Šveicarijoje bei IRO cen
tre ir ieško Lietuvai 
draugų. Tarp surastųjų 
vienas vertas ypatingo 
dėmesio.

Edzar Schaper jis vadi
nasi. Iš Estijos kilęs, 
Švedų turėjo būt išduo
tas sovietam, laiku atsi
radęs Šveicarijoje ir čia 
pasireiškęs kaip rašyto
jas. Jo vokiečių kalba ra
šyti romanai susilaukė 
labai palankaus šveicarų 
vertinimo. Mum jis įdo

tinta, kiek švenčių bei atlaidų visose parapijose mi
nima, kiek žmonių Juozapais buvo pakrikštyta! Da
bar... ne tik šv. Juozapo, bet ir kitų šventųjų vaidai 
nykte nyksta lietuvių šeimose. Reikėtų karštai mels
tis į šv. Juozapą, kad ta futuristinė nekatalikiška 
mada veildai išgaruotų ir į katalikų šeimas vėl grįž
tų šventųjų vardai. K.

mus ne kaip rašytojas. 
Jis paskaitininkas, kal
bėtojas. Vokiškai kal
bančioj šveicarijoi jau 
keliem mėnesiam iš ank
sto turi užsakytas pa
skaitas. Katalikai ir libe
ralai jo paskaitas rengia 
ir lanko. Kitos grupės 
laikos atokiai. Tie, kurie 
lenkiasi sovietam iš pa
garbos ar iš baimės, jo 
paskaitom žavėtis nega
li. Jis visur kalba ta pa
čia tema: apie Baltijos 
valstybių sunaikinimą. 
Kalba tai, kas mum vi
siem skaudžiai žinoma. 
Bet jo žodis, gabaus ra
šytojo, puikaus kalbėto
jo, veikia pagaunančiai. 
Antai, šveicarų laikraš
tis “Morgen” po jo pa
skaitos rašo:

“Esama įvairių būdų 
pakalbėti apie Rusijos 
grėsmę Vakaram: sensa
cingas reportažas, pa
slaptingas bauginimas 
arba politinis lėkštas kir- 
šinimas. Kai to imasi 
toks dvasios įkvėptas ra
šytojas, kaip Edzar 
Schaper, tai tam, ką jis 
taria, jis suteikia ypatin
gą spalvą. Su įtemptu dė
mesiu sekė klausytojai 
kalbėtojo žodžius. Girdė
jo iš vienos pusės rūs
čius faktus ir iš antros 
su užburiančia kūrybinio 
žodžio įtaiga klausytojai 
buvo vedami į gyvą be
galinio kentėjimo ir de
moniškosios jėgos neįsi
vaizduojamų prarajų pa
jautimą”.

“Mūsų laikai yra bū
dingi sistemingu išdavi
mu, kuris yra virtęs da
bartinės masės maru ir 
kovos priemone. Tik šito 
dvasinio sugedimo paži
nimas ir amžinųjų tiesų,

dvasinės tikrovės tvirtas 
laikymasis žmonijos ir 
žmogaus gyvenime gali 
dar išgelbėti Vakarus, 
kurie stovi prieš nežmo
nišką valstybinį slibiną, 
kiekiais juos toli persve- 
riantį”.

“Schaper parodė šitą 
tragingą padėtį pavyz
džiu Baltijos valstybių, 
kurios buvo paaukotos 
Rytų milžinui, kurios 
betgi išplėtojo nuostabią 
vidaus atsparumo jėgą— 
veltui, atrodo, mūsų lai
kam, bet, gal būt, nevel
tui ateičiai”...

“Į pabaigą kalbėtojas 
paskaitė pro tūkstančius 
pavojų perneštą ir i Ro
mą šv. Tėvui atgabentą 
Baltijos (Lietuvos — 
ELI) katalikų raštą. Tai 
ištisas giliausio skausmo 
šauksmas, sukrečiantis 
skundas ir sykiu didvy
riška giesmė karžveriškos 
tautos, kuri atiduota vi
siškai išnaikinti, jeigu 
jai neateis pagalba”.

“Neatsikvėpdami iš
klausė dalyviai paskutinį 
šauksmą žmogaus, kuris 
šitą likimą prieš keleris 
metus drauge su visais 
pergyveno, šauksmą iš
laikyti dvasią budrią ir 
vidaus jėgas stiprias 
žmogui ginti”.

Poetiškai įkvėptas žo
dis apie padėtį, drąsus 
atviras ir brutalus kalti
nimas Vakaram, išdavu- 
siem ir nuolat išduodan- 
tiem Baltijos tautas nai
kinti, kaip teko patirti iš 
klausytojų, daro sukre
čiantį įspūdį, kurį cres
cendo iki didžiausios 
įtampos pakelia ano Lie
tuvos tikinčiųjų laiško 
skaitymas. Įspūdis, kad 
ne tik Vakarų vyriausy
bės, bet ir pats ramybes 
trokštąs eilinis vakarie
tis yra kaltas ir sutepęs 
savo sąžinę brolių krau
ju. Tai balsas į šveicarų 
sąžines. Ir tos sąžinės su
krečiamos: vienos gilaus 
pritarimo kalbėtojui, ki
tos noro jį nutildyti, kad 
sočios ramybės nedrums
tų. Buvo atsitikimų, kad 
per policiją stengtasi pa
veikti kalbėtoją sušvel
ninti savo kaltinimus ir 
neliesti Sovietų Sąjun
gos. Bet atsirado vėl 
žmonių, pasiren gūsių 
jam gelbėti, jei kas mė
gintų jam burną užčiaup
ti.
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šeimų ir darbinin kų globėjas.

Šveicarija nebe ta, ku
rią vaizdavomės kaip 
laisvės ir teisingumo ša
lį. Greta Viliaus Telio, 
Schilleris atvaizdavo ir 
despotą Gesslerį ir prieš 
jo kepurę žemai nusilen
kiančių praeivių eiles. 
Telis buvo vienas, tik 
vienas, kuris drįso pasi
elgti, kaip sąžinė liepė. 
Kepurės garbintojų daug. 
Jiem tai diktavo baimė, 
patogumas ir biznis. Tų, 
kurie šiandien lenkiasi 
prieš kepurę despoto, te
gul ir kitu vardu, Švei
carijoj taip pat daug. 
Norint jų sąžines paju
dinti reikalingas toks 
kietas revoliucingas kal
tintojo ir pranašo žodis 
kaip Schaperio.

Visai kitu keliu — ty
laus darbo, nematomas 
viešumoj — toj pačioj 
Šveicarijoj žygiuoja Lie
tuvos naudai senas mūsų 
pažįstamas prof. dr. Juo
zas Eretas. Bolševikų 
okupacija Lietuvoje pa
darė jį elgetą, bet nespė
jo jo nei nuo šeimos at
skirti, nei laisvės atimti. 
Jam pavyko pasiekti sa
vo senoji tėvynė Šveica
rija. Daug vargo teko pa
ragauti, kad išlaikytų 
šeimą, į žmones išleistų 
vaikus. Galima nutylėti, 
kad toji šeima puikus lie
tuvių dvasios ir kalbos 

židinys, kad viena iš 
dukrų kreipia į save pa
lankų dėmesį Zuricho 
dramos scenoje. Galima 
nutylėti, kad pats profe
sorius veikliai dalyvauja 
Šveicarijos lietuvių gy
venime. Bet iškeltinas re
tai keno pastebėtas jo 
pastovus įnašas lietuvių 
tautai ir kultūrai garsin
ti per šveicarų enciklope
diją. Jis buvo visą Pabal
tijį liečiančių dalykų re
daktorius. Jis parūpino 
teisingas ir plačias in
formacijas apie Baltijos 
kraštus apskritai ir ypa
čiai gausios lituanisti
kos: Kaip jokioj kitoj 
enciklopedijoje, Lietuva 
Įr.lietuviai čia pavyzdin
gai atvaizduota. Ir šis 
Lietuvos vaizdas bylos 
ne dienai, ne mėnesiui 
kaip esti su laikraščiais 
ir žurnalais, bet dešimt
mečius.

Šitie Dievo duoti ar lai
ku reikiamoj vietoj pa
šaukti žmonės, padeda 
mum kelti Lietuvą.

(ELI)

— Paryžiaus miesto val
dyba imasi iniciatyvos 
Šventųjų metų proga or
ganizuoti religinio meno 
parodą, kurioje bus ypač 
gausu menininkų pa
veikslų, vaizduojan čių 
Marijos kultą.

SUSITIKIMAS
I

------------- Jonas Gailius --------------

I.

Iš visų nesuskaitomų džiaugs
mų vienas tėra — skausmas.

Mykolas Angelas

1.

Stovi prie pat raudonų rožių krūmo ir 
glosto papurusį žiedą. Rodos, skaičiuoja jo 
vainiklapius, smulkutes dulkeles pusto ir ne
mato kruvino saulėleidžio.

Mėgsta gėles, ir visi tai žino. Gal geriau
siai žino Karolis, mokslo draugas ir geras* 
šeimos bičiulis.

Rausvi spinduliai pradeda birti nuo me
džių viršūnių, kristi ant susisvajojusių ša
kų ir tirpti.

Dumsteli vakaris vėjas.
Tačiau mergaitė tebestovi. Gėrisi ne tik 

rožės žiedais, džiaugiasi ne tik darželio 
kvapsniais, bet ir vakaru, ir saulėleidžiu, ir 
paslaptinga ramybe.

O juk nevisuomet būna ramu. Jeigu būtų 
galima ramias valandas suvarstyti' ant siū
lo, kaip karolių rutuliukus, kažin, ar bailiai 
jos nesunyktų audringųjų karoliukų jūroje...

Mergaitė prieina prie tūlių. Gėrėdamasi 

pasilenkia, nuskabo kelis žiedus ir išbučiuo
ja. Jie nieko nejaučia, tik vakarą, gėlių 
kvapsnį ir svaiginančią ramybę.

Pro vijoklių tvoros plyšį ją seka dvi žė
ruojančios akys. Mato gėlėtą vasarinę suk
nutę, mato pradengtus, truputį nudegusius 
pečius ir švelniai besišypsantį veidą. Dar 
mato truputį pračiauptas lūpas ir dideles, 
tamsias akis.

Po klevo medžiu stovi suolelis. Ant jo 
atramos varnėnas judina sparnelius ir švil
pauja.

Mergaitė pakelia galvą ir žvilgteri į kle
vą. Pamačiusi varnėną, nusišypso ir, pri
spaudusi gėles prie krūtinės, klausosi.

Paskum prieina arčiau.
Varnėnas pabaigia vakarinę giesmę ir 

nuvasnoja į krūmokšnius.
Mergaitė prieina prie pat suolelio, nu

šluosto rausva nosinaite dulkes ir atsisėda. 
Liesais pirštukais knibinėja apykaklę, tru
putį išsilenkia ir segasi žiedus.

Ji jaučiasi esanti viena šitame sode ir, 
segdama žiedus, giliai atsidūsta. Jos krūti
nė iškyla, išsitempia ir po akimirksnio vėl 
atslūgsta.

Karolis tylutėliai prislenka prie suolelio 
ir sustoja. Jis dar spėja pastebėti jos atsidu
simą ir dešinės rankos mostelėjimą. Paskum 
mato tiktai juodus plaukus, nudegusius pe
čius ir gėlėtą suknutę.

Gal būt, tuojau būtų užėmęs mergaitės 
akis, bet jo žvilgsnį sulaiko nudegę apvalūs 

pečiai ir ramus kvėpavimas, kuris jam pri
mena jaunystės gaivališkumą.

Nežinia, kaip ilgai jis būtų taip stovėjęs, 
tačiau mergaitė staiga sunerimsta ir vienu 
akies mirksniu atsisuka.

— Karoli!.. — rikteli išsigandusi. — Ar 
taip gražu?!

— Atleiskite, Indre! Aš visai nenorėjau 
jūsų gąsdinti! Ir trukdyti nenorėjau, — pe
reina į kitą suolelio pusę. — Pasilikit va
landėlę su manim! — paima jos ranką, kad 
nepabėgtų. — Toks gražus vakaras, o visus 
darbus, tur būt, užbaigėte...

Indrė tebestovi truputį virpėdama, o jos 
akys nuleistos ir uždengtos tamsiomis blaks
tienomis.

— Indre, pasilik valandėlę su manim! — 
pakartojo Karolis ir prieina dar arčiau. — 
Noriu su jumis pasikalbėti.

Mergaitė nieko neatsako, tik atsisėda 
ant suolelio krašto ir tebežiūri į smėlėtą ta
kelį.

Karolis, tačiau, nesisėda. Jis, dar taip 
neseniai stebėjęs Indrės pečius, dabar apsi
niaukia ir, žiūrėdamas į tolumas, trupina 
nusirautą smilgą.

— Aš įtempiau savo valią, kaip medžio
tojas lanką, — tebežiūrėdamas į tolumas, 
sako. — Puikiai žinau, ko beverta bičiulys
tė, kai ją lyg elgeta išprašai. Gerai suprantu 
ir jus, Indre!... Kiek kartų jau rengiausi pas 
jus ateiti, bet vis susilaikydavau. Žinau, lai
kas gydo visas žaizdas... Tačiau šiandien 

pats vidus nesulaikomai stūmė, ir štai atė
jau...

Indrė pakelia į jį juodas akis ir lyg vyly- 
čia perveria. Juodų akių paslaptingume ne
matyti nei pykčio, nei džiaugsmo, nei smal
sumo, nei abuojumo.

Karolis paspiria koja akmeniuką, kuris 
zvimbdamas nuskrieja ir atsimuša į trikam
piu sterančią plytą.

Kai jo gyvos, neramiai žaižaruojančios 
akys susiduria su šaltu ir nebyliu Indrės 
žvilgsniu, jis per prievartą nusišypso ir, ne
nuleisdamas akių, tęsia:

— Žinojau, kad pasibaigs jūsų akių stu
miančiu žvilgsniu.. Dėl to noriu pasakyti 
savo sprendimą: ryt išvažiuoju...

------- ur? — staiga pertraukia savo tylą 
Indrė ir atsistoja.

— Kur?! Man nuostabu, kad jūs to klau
siate, kad jums bent tai įdomu.

Tačiau Indrė nenuleidžia juodų akių 
žvilgsnio ir, laukdama atsako, prieina žings
nį arčiau.

— Kur?! — pakartoja Karolis. — Ko to
liau nuo čia! Tai išsamiausias mano atsaky
mas.

— O kada grįšit?
— Kada?! Aš nė pats nežinau... Gal nie

kad... — ir dar stipriau suraukia kaktą, kad 
visas jo veidas pasidaro kaip tamsi dėmė.

— Ir tėvų neaplankysit?
— Ne!

(Bus daugiau).



Penktadienis, Kovo 17, 1950 JUJULUUUUL&
Lietuviai, pastatykime 

Šventųjų Metų

PAMINKLĄ-
(N. P. VteMQlyw> StetybM KmMMs žodis

Nuo pat krikščionybės įvedimo lietuvių tauta %u ypatingu 
pamaldumu pamilo tvč. Mariją Statė joe garbei bažnyčias, ko
plyčias, puošė jas puikiausiais geriausių dailininkų paveikslais. 
Ir šiandien daugelis bažnyčių Lietuvoje tf čia Amerikoje nešio
ja Marijos vardą Marijos garbinimas tauto> einant per taiko 
slenksčius nė kiek nesumažėjo. Visi žinome su kokiu nepapras
tu džiaugnmu miestų ir miestelių bažnyčiose ir kaimuose po na
mus skambėdavo Marijos gtocnads gogužis ir spalių mėn. vaka
rais ir sekmadieniais per ištisus metus rytėta.

Tur būt niekur pasauly nebuvo švenčiama tiek Marijos 
švenčių, kaip Lietuvoje. Vytautas Didysis, mylimiausias mūsų 
kunigaikštis, net vainikavimutai pasirinko Marijos Gimimo die
ną o Nepriklausoma Lietuva paskelbė ją Tautas švente. Todėl 

, ne bereikalo Bažnyčios Valdovai, kaip Pijus XI, Lietuvą vadi
na Marijos žeme — Terra Mariana. Niekur kitur tokiame ma
žame žsseis plote Marija nėra padariusi tiek stebūklų, tiek kar
tų pasirodžiusi žmonėms, kaip-Lėetuvoje. Dar nebuvo praėję nė 
du šimtai metų nuo šėmaičių krikšto — Marija pasirodė ir pra
kalbėjo Šiluvoje, anksčiau, kaip Lurde, kaip La Salette. Lietu
viai — Marijos žemės vaikai. Todėl ir Švč. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo Seserų Vienuolija lietuviams ypatingai artima ir 
savo. Tai vienintele lietuvaičių vienuolija, kurios Centras Lietu
voje.

Per 22 metu N. P. Seserys dirbo Lietuvoje gražų kultūros 
ir labdaros darbą, bet ir joms dėl bolševikų neliko vietos savo 
tėvų žemėje. Kaip pabėgėlės, kaip tremtinės jos prisiglaudė 
šiame laisvės krašte ir čia nenuilstamai tarnauja artimui. Jos 
laiko senelių pailsio namus (Thompson, Conn.), našlaičių kūdi
kių prieglaudą (Toronto), vasaromis ruošia lietuvių mergaičių 
stovyklas, moterims rekolekcijas, savo spaustuvėje atlieka lie
tuviškos spaudos darbus (Putnam, Conn.), Tyliai, kukliai jos 
dirba lietuvybei ir artimo meilei. Jos rengiasi būti apaštalais 
nukrikščionintoje Lietuvoje.

Jos laikosi iš savo darbo ir gerų žmonių aukų. Tačiau jos 
tgbėra naujakurės, tikros vargšės. Jų vienuoliškam gyvenimui 
trūksta ypatingai svarbaus dalyko — koplyčios jų motininia
me name, Putnam, Conn. Kas joms ją pastatys, jei ne mes lie
tuviai Marijos vaikai!

Šiais šventaisiais Metais pasiryžta sukelti reikiamą kapi
talą ir koplyčią pastatyti. Ar gali būti geresnis Šv. Metų pa
minklas? Lietuvoje šiemet niekas Šv. Metų paminklų nestatys. 
Tebūna jie čta įamžinti nemažėjančia švč. Marijos pagerbimu— 
jos garbei pastatyta koplyčia. Tebūna mūsų tautos laisvės pra
radimo dešimtmetis atžymėtas šiuo paminklu, iš kurto nuola
tos plauks maldos į fivfeAfariją, prašant Aukščiausiojo pagel- 
bos tautos laisvės kovai.

N. P. Kongregacija pakvietė mus, žemiau pasirašiusius, į . 
šį didį darbą. Mes tikimės Jūsų pritarimo ir paramos. Mūsų 
pastangos bus tuščios, jei į mūsų kvietimą neatsilieps lietuvių 
duosnumas, jei lietuvių širdys Marijos garbei pasirodys bepra- 
dedančios šalti. Tačiau šventai tikime, kad mūsų halsas netiks 
šaukiančiu tyruose, kad šventaisiais atgailos ir tobulėjimo me
tais kiekvieno širdis sujudės ir atskirs Dievo Motinos garbei 
gausią auką. Tad visi į talką, kas kuo goti, darbu ir pinigu.

Lietuviai, sujungtomis pajėgomis pastatykime Švč. Mari
jos Vienuolynui koplyčią, geriausią mūsų tautos Šv. Metų pa
minklą! Dievas su mumis!

N. P. Vienuolyno Statybos Komitetas: 
Kul P. M. Juras (Lavrence, Mass.)

Pirmininkas.
Ed. Ciočys (Providence, R. L) 

Vice-Pirmininkas
Sesuo M. Augusta (Putnam, Coun.) 

Iždininkas
Ant. J. Vasiitauakas (Laurrence, Masa.)

%

Sekretorius
A Kedienė (Hartford, Conn.), J. Kuodis (Worcester, Mass.), 
Pr. Razvadauskas (Boston, Mass.), Mrs. Welkslumr (Worces- 

ter. Mass.) — Komiteto nariai.
Putnam, Conn. kovo 12 d. 1950.

“Dainos” choras V. Nor- 
diriguojamas. Taip pat 
Lietuvių Ansamblio tąu- 
šokių grupė V. Modze-

Krikščiūnas, Balys Rimantas, 
Gediminas Bučmys, Vytautas 
Murackauskas, Sofija Cirtau- 
tienė, Kazys Gasparėnas, Juo
zas Kanaaavičius, Ona Roc- 
nickienė, Leonas Dambraus
kas, Antanas Vasys, Kazimie
ras Cikotas,

“Ateities” klubas surinko—, 
$145.

Po $25 — Namie ar Nainis, 
p.p. Ramanauskai, Lietuvių 
Tremtinių Draugija iš savo 
kasos; kun. Ignacas Valančiu- 
nąs, Marijona Valionis, kun. 
Dr. Martusevirius.

Po $20. — Naujoji Spaustu
vė ir Juokų laikraščio “Valio” 
leidėjai, redakcija, 815 So. 
2nd St., Phila. 47, Pa. ir An
tanas Dzikas — lietuviškos 
radijo valandos vedėjas.

Po $15. — Adv. 
kun. St Raila.

Po $10. — Kazys 
kas, Bronius Vigelis,
kūnas, “Dainos” choro daly
viai, ponai Bach, Jonas Gri
nius. Placidą Durione, ponia 
Jieva Riekus.

Me., matyti 
dažnai pade-

Mankus,

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 

Parduodame
Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

BROCKTON KEICOAl CD.
27 Lau rence St., Brocktam, Mass.

TH. 189

Melskimės lietuviškai!
1. Didyste Ramybės ša Minis Surinko ir išleido Kun.

P. M. Juras. Antroji laida, 788 pusL, kaina $4.00

2. Ramybės šaltinis. Surinko ir išleido Kun. P. M.
Juras. Antroji laida. 544 pusi., kaina $3.00^

3. Atlaidų šaltinė*. Parengė Tėvas Kazimieras Kapu
cinas. Trecioji laida, didelėmis raidėmis, odos 
apdarais, 547 pusi., kaina $3.75

*DABBnomuur
3K W. Broadway, So. Bostoa 17, Mok.

tataląs Vaurio 16-tos minėjiaas
PHILADELPHIA, PA.

32 m. Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukakties 
minėjimas įvyko vasario 19 d. 
Muzikos namų salėj. Svečių 
susirinko apie 1400. Kalbėjo 
kongresmenas Green. Jis pa
žadėjo savo paramą lietuviams 
kovoje dėl Lietuvos išlaisvini
mo. Kalbėjo lietuviškai prof. 
dr. Damušis. Milijoninio tira
žo amerikiečių laikraščiai įdė
jo ta proga lietuvaičių tauti
niuose drabužiuose su kon- 
gresmanu Green nuotrauką. 
Tilpo keli aprašymai Lietuvos 
vargų. Išreikšta viltis, jog 
lietuvių tauta vėl atgaus bol
ševikų sutriptą laisvę.

Koncertinėj daly dainavo 
solistė Juzė Augaitytė. Daly
vavo 
kaus 
šoko 
tinių
liausko vadovaujama. To pa
ties Ansamblio choras Vytau
to Macijausko vedamas gra
žiai padainavo kelias dainas. 
Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu.

Surinkta Lietuvos vadavimo 
fondui $1001.15 aukų. Lietu
viško banko “Liberty” direk
toriai ir valdyba pasižadėjo 
savo auką įteikti vėliau.

Philadelphijos klubo nariai 
naujakuriai aukavo: Vytautas 
Volertas — $20; po $10: Bro
nius Bernotas, Bernardas Žu
kauskas. Leonas Dambraus
kas $7.00. Po $6.00: Julijonas 
Sakalauskas, Juozas Bičiūnas, 
Edmundas Sinkevičius. Po $5: 
Stasys Tamulionis, Antanas 
Bananas, kun. Vladas Budrec- 
kas, Henrika Gražiūnieaė, 
Juozas Miką, Liucija ir Julija 
Eitmanavičiūtėa, Henrikas

Majaus- 
K. Pet-

Po $7 ir 5. — Vincas Moc
kuose $7; Jonas Bąltadonis 
$5: Jonas Freįtikas, Juozas 
Jankus, Vladas Norkus, Bar
bora Kudarauskas, Lydia Do- 
vyias, Leonardas Jankus, K. 
Dudonis, Julius Brestauskas, 
Lormenas, Ona Ruskienė, p. 
Jokus, Petras M., kun. Gibas, 
kun. Peciukevičios, Justina 
Gečiauskas, Juozas Jakimavi
čius, Petras Davidonis, Anta
nas Shareika, Petras Vaikys, 
VI. ir L. Mingelai, Vincas Sur- 
ma, Mr. Dapkonis, Helen Lu
kas, Pranas Pakas, p. Smaliu
kas, Jonas Vaivada. Visi kiti 
aukojo mažiau kai $5.

Vladas Smcrimas.

New Tori ir New Jersey Apskr. Vyčių Setafc 
BAYONNE, N. *'

Š. m. kovo 5 d. Bayonne, 
N. J. įvyko New Yo'rfco ir

»New Jersey apskr. vyčių sei
melis ir iškilmingas Šv. Ka
zimiero šventės paminėjimas. 
Šiose gražiose iškilmėse daly
vavo virs šimto vyčių atstovų 
ir būrys svečių. Taip pat da
lyvavo ir vyčių Tėvas M. Nor
kūnas, savo apsilankymu su
teikęs vyčiams daug džiaugs
mo ir stiprybės.

Šventė pradėta iškilmingo
mis pamaldomis, kurias atlai
kė kun. Karalevičius. Visi vy
čiai organizuotai ėjo prie šv. 
Komunijos. Patriotišką pa
mokslą pasakė vyčių apskr. 
dvasios vadas, kun. Kasperas. 
Po pamaldų graži vyčių eise
na išsitiesė iš bažnyčios j pa
rapijos salę, kur įvyko iškil
mingi pusryčiai. Pusryčių me
tu, kuriuos pravedė vytis Jo
nas Navickas, buvo pasakyta 
daug gražių, momentui pritai
kytų kalbų. Kalbėjo kun. Ka
ralevičius, kun. Kasperas, 
amerikietis adv. Boyle, dr. 
Starkus, kun. Kemežis, apskr. 
pirm. Al. Vasiliauskas ir Tė
vas M. Norkūnas. Su ašaro
mis žvelgė šis senelis į gražų 
vyčių būrį, džiaugėsi jais, 
teigdamas, kad žios apskr. 
vyčiai jam daro geriausią

Jei <tor neturite geros 
IBetuviškos maldaknygių , 

MUMŽf f DARBININKO ad- 
I‘rir—‘h «—

raštu užpildydami šį 
rašteli:

Šiuo siunčiu $....................  ir
prašau prisiųsti man

maldaknygę

pavardė

.... adresas

ligos buvo priverstas atsisa
kyti Sv. Baltramiejaus d-ja 
surengė jam padėkos vakarie
nę. Pausiai buvo netik geri 
darbininkai, Sv. Baltramie
jaus d-jos nariai, bet ir būda
mi nelietuviai, kilimo latviai, 
atvykę j Leariston, prieš 40 
metų išmoko lietuviškai ir, 
kur tik reikėjo, prisidėdavo 
prie katalikiškos ir lietuviškos 
veiklos. Atgavus Lietuvos ne
priklausomybę, dar 1918 m. 
Paakiai su būreliu lietuvių iš
kelia trispalvę lietuvių vėlia
vų Leuristono miesto parke ir 
tuo išgarsina Lietuvos vardą.

Levistono lietuviai pamilo 
tą simpatišką Paušių šeimą ir 
kartu visur dirbo. Miela buvo 
ir Tėvams Pranciškonams, įsi
kūrus Greene, 
Paošius labai
dant, pradėjus gyventi pir
muosius vargingus * metus 
Maine. Visi lietuviai, pastebė
ję p. Paušius jau gerokai su
negalavus, panoro jiems vie
šai padėką išreikšti. '

Vakarienės metu buvo įteik
ta dovanėlių ir daug kiltų pa
dėtoji sodžių pasakyta, palin
kėta, kad su pavasarėliu vėl 
mūsų Jonas atkrustų. Prisidė
jo daug prie parengimo: Mr. 
K- Buįkta. šv. Baltramiejaus 
draugijos pirmininkas. Mrs. 
Aišmontienė su kjtomta mote
riams parengė labai skanią va
karienę. Mr. Ciužas su Mrs. 
Alisa vedė muzikaUnę dalį, 
Mins Biknlčytė deklamacijas. 
Ir visi kiti Paušių draugai, 
kaimynai ir pažįstami labai 
noriai prisidėjo, ar tai darbu 
ar žodžiu palinkėdami, padė
kodami už jų nuoširdų darbą 
lietuvi ųtarpe. Ta pačia proga 
ir Tėvai Pranciškonai jiems 
išreiškė padėką už suteiktą 
paramą besikuriant Tegyvuo
ja mūsų Mrs. A Mr. J. Pau- 
šiai. Dalyvis.

įspūdį. Didelį dėmesį sukėlė 
turininga dr. Starkaus kalba.

Po pusryčių visi vyčiai ir 
svečiai išklausė programą 
apie Sv. Kazimierą Supinti 
žodhai ,eilės ir giesmės pake
lė visų širdis ir mintis prie 
Šventojo, davė progos arčiau 
susipažinti su Jo gyvenimu ir 
darbais. Montažą, parašytą 
Vitalijaus Žukausko, atliko 
patys vyčiai ir vytis, vado
vaujant vyčiui VI. Būtėnui. 
Muzikalinei daliai vadovavo 
Bayonne varg. Jakučionis, so
lo giedojo J. Ciplikas.

Vėliau įvyko posėdis, daly
vaujant vyčių Tėvui M. Nor
kūnui, apskr. valdybai ir kuo
pų atstovams. Posėdį vedė 
ąpskr. pirm. Al. Vasiliauskas,
visą taiką kalbėdamas tik lie- J* 
tuviškai. Vyčius pasveikino X 
ateitininkų atstovas A. Po- T 
cius. Atstovai kiek galėdami X 
stengėsi kalbėti lietuviškai, A 
tuo parodydami, kad jie yra A 
tikri lietuviai. V

Salė buvo gražiai papuošta 
įvairiais sūkiais, plakatais. Ta V 
progą buvo surengta lietuviš- y 
kos spaudos ir tautodailės pa- t 
rodėte, savo vertingais ekspo- ▼ 
neteis ir skoningu sutvarky- J 
mu patraukusi visų dėmesį. ? 
Ačiū už tai Bayonne vyčiams, Y 
kurie įdėjo daug širdies ir Y 
triūso gražiai pasirengdami 
šiai šventei, maloniai svečius A 
priimdami, juos vaiškindami. A

Sekantis seimelis įvyks po «£• 
trijų mėnesių Kearny, N. J. y

VL ♦

BALTIMORĖS ŽINIOS
Paskaito apie komujūsttaį

iki
Kovo mėn. 12 d. parapijos 

salėje buvo trečia paskaita 
apie komuntamą. Kalbėjo ju
ristė EI. Armanavičienė apie 
komunistinį ūkio sutvarkymą 
ir darbininką komunistinėje 
valstybėje. Kalbėtoja, pasi
remdama Lietuvos įvykiais, 
parodė, kad komuntanas kiek
vieną žmogų apiplėšia, pada
ro jį elgeta ir paverčia tikru 
valstybinio kapitalo vergu. 
Paskaitos su sumdomėjanu 
klausėsi apie 150 žmonių.

ReUgtais koncertas 
Marykuai valstijos otaatatan- 

gų atsitikimų kompanija (Ma- • 
ryland Casualty Company) 
kas sekmadienis niošia savo 
salėje koncertus, čia gali pa*- 
sirodyti įvairių draugijų ar 
įstaigų chorai ar orkestrai, 
įėjimas į šiuos koncertus ne
mokamas.

Kas metai vienas koncertas 
skiriamas katalikų religinei 
muzikai, fiį koncertą papras
tai išpildo šv. Alfonso bažny
čios choras, vadovaujamas p. 
F. Brovn. šiais metais kon- 
certas buvo kovo mėn. 12 d. 
Choro vedėja, solistai r cho
ristai savo uždavinį atliko 
tikrai gerai.

šv. Pronriškaus Ksavero

Nuo kovo mėn. 4 A ligi pat 
men. 12 d. šv. Alfonso bafaiy- 
ėioje buvo laikoma šv. Pran
ciškaus Ksavero padėkos no- 
vena. Kasdien novom buvo 
tris kartus. Žmonių dalyvavo 
labai daug: vidutiniškai į no- 
veną kasdien atsilankė apie 
po 2000.

Btoldtavos vienuolėms
Pirmą gavėnios savaitę, 

orinMdteni ir per 
gojo Medahkėlio novenas, ant
roji bažnyčios rinkliava buvo 
skiriama Neturtėlių Seselėms

(LittJe Sister of the Pocjr); 
jos paries ir rinks. Riakhavos 
vaisiai tikrai gražūs: surink
to $2061. Reikta pažymėti, 
kad šių seselių taikomoje prie
glaudoje yra ir 7 lietiniai se
neliai. Kaip ir visi kiti, lietu
viai šioje prieglaudoje laikomi 
nemokamai.

Antrą gavėnios savaitę sv. 
Alfonso bažnyčioje aukas rin- 
Įsa rV—-- AKU J^Į/v v- 11AAMB DvBvivd

(juoduke#). Jų rinkliavos vai
stai irgi neblogi: aukų gauta 
11960. Tačiau kun. dr. L. 
Mendelis išrašė čekį apskritai 
sumai $2000.

Naujas parapijteto
Kovo mėn. 12 dieną šv. Al

fonso bažnyčioje pakrikštytas 
Ričardas Jonas, Vincento ir 
Magdalenos Ramanauskų sū
nus. Krikšto tėvais buvo 
Paulius ir Marija Grosai.

MM Atekmadras Mya
Vėlintas į Ameriką atvykęs 

buvo prieš 50 m. Bgą laiką 
dirbo siuvykloje. Viliau buvo 
suparniižuotas. Pastot i n e s 
dienas baigė Neturtėlių Sese
lių prieglaudoje, sulaukęs 75 
rastų. Paliko M>oną ir sūnų 
Antaną

»

DĖKOJA
Reiškiu nuoširdžią padėką 

savo gerbiamai tetulei, p. 
Apolonijai, ir p. Juozui Sta- 
nuhoniui gyv. JO Hartshorn 
Avė. už parūpinimą darbo 
man atvykus iš tremties į 
Nashua; už pragyventą laiką 
jų šeimoje, globą ir už dova
notą patalinę ir kitus daiktus.

Lieku
St Augiais 

Nashua, 1950, HL 12 d.

“LIETUVIU DIENOS"

Anerikos IMovki FareikitaosM
Pamatysite skaitydami vienintelį iHmtruotą Uetavių laikraštį

MUNivMAamm £

LEWISTON, ME. A
Kovo 11 d. šv. Baltramie- «♦ 

jaus salėje buvo Mrs. A Mr. y 
J. Paušiams pagerbti vakarie- V 
nė. J. Paušis nuo pat atvyki- y 
mo į USA buvo šv. Baltramie- j 
jaus draugijos draugijos kasi- T 
tankas; tas pareigas sutinta- J 
gai ir stropiai ėjo įkį šiol, kol

“LIETUVIU DIENOK” Mua kurią per mM 

PRENUMERATOS KAINA — $3.00 metams tiek Amerikoj, tiek kituose kraštuose. 
Atsiųskite adresą vienas numeris siunčiamas susipažinti nemokamai. Siųskite adresu:

"LIKTUVIV D1ZSOS"
MM K fc»SwT, Lm AafalM X CaHforai*

Pirmame numeryje eilė nuotraukų iš lietuvių gyvenimo įvairiose Amerikos vie
tose. Taip pat jame rašo gen. St Raštikis (“Karas ar taika”), red. L. šimutis (pasi- 
kalbėjįmas“ALT aktų&lčji rūpesčiai”), ir J. J. Bielskis ("Pirmąją Lietuvos atstovybę 
Amerikoj steigiant”) ir k. flątį Amerikos lietuvių gyvenimo apžvalga. Įdomi dalis 
anglų kalboje.

f



BAftBIMllitASPenktadienis, Kovo 17, 1950 &

Buvęs NKVD majoras, pri
sidengęs Petrovo pravarde, 
atsidūręs jau Vakaruose, pa
skelbė “Tribūne de Geneve” 
dienraštyje savo atinmmimus. 
Gi* skelbiama ta jo atsimini
mų dalis (T. d. G.” 1950. 1. 
10/12), . kurioje jis aprašo 
NKVD prirmospi DP pakuti 
ar likviduoti — jei ne • 
rankom, tai sąjungininkų 
šalpos organizacijų. (E)

IVO 
ar

“GRĮŽTAME | SAVO
TRVYNE”

1945 m. rugpiūčio mėn. 
buvau paskirtas palydėti 
gana didelį repatrijantų 
būrį į stovyklą rytinėje 
Vokietijos zonoje.

Tai buvo ilgas trauki
nys, sudarytas išimtinai 
iš prekinių vagonų. Ant 
kiekvieno kabojo didžiu
lis Stalino portretas su 
įrašais raudonuose kas
pinuose: “Ačiū didžiajam 
Stalinui, kad mus gel
bėjo iš fašistinės nelais
vės!” “Grįžtame į savo 
tėvynę!” ir tt. Vykstan
tiems amerikiečių ka
riuomenė buvo išdalinusi 
maisto, o tik ką pradėju
si veikti UNRRA — dra
bužių. Kai kurie iškeitė 
maistą į degtinę. Pirmoji 
kelionės dalis vyko 
džiaugsminga nuotaika.

Vos tik paskutinius 
amerikonų postus prava
žiavom ir sustojom prie 
sienos tuojau buvome ap
supti sovietų dalinių. Re
patriantai, “saviškius” 
pamatę, parodė tikrai 
nuoširdų džiaugsmą: li-—vėliau grąžinti vėl į Vo- 
po iš traukinio, apsikabi- kietiją meškerioti tiem, 
no kareivius ir karinin- kurie svyruoja: repatri- 
kus

' čiau 
džiaugęsi naujai atvyku
siais, pasiliko šalti, nepa
miršdami, kad atstovau
ja NKVD. Staiga švilpu
kas, ir įsakymas lipti į 
vagonus. Vėliau garsia
kalbiu paskelbta, kad 
traukinys vyks Werdau 
stovyklos kryptimi, kad 
vagonų durys turi būti 
uždarytos. Palydovai bu
vo įsakyti šauti, jei kas 
bandytų atidaryti duris 

( ar šokti iš traukinio.
Repatriantai klausėsi— 

šypsodamies. Matyt, nė 
vienas neabejojo sutiki
mu, kurį tėvynė jiems 
suruoš.

Po kelių valandų kelio
nės atvykome į Werdau. 
Ir* vėl traukinys buvo ap
suptas. Dabar jau visi 
buvo padėtį supratę. Nu-

siutinę išlipo repatrian
tai. Nuvedė juos į tam 
tikrus vieno kalno šlaite 
iškastus tunelius, kurie 
karo metu, matyt, buvo 
naudojami slėptuvėms.

Po to, kai repatriantai 
buvo nuvesti į stovyklą, 
kai vyrai buvo atskirti 
nuo moterų ir kai įvyko 
patikri n i m a s, komen
dantas pasirašė man ak
tą, liudijantį apie naujo 
žmogiškų prekių krovi- amerikiečių tankai pagal 

paties Stalino prašymą 
sustojo netoli Čekoslova
kijos sostinės. O sovietų 
daliniai tiek sulėtino sa
vo žygiavimą, kad Pra
gos įgula— SS daliniai— 
dar spėtų čekų sukilimą 
numalšinti. Praga turėjo 
būti išlaisvinta raudono
sios armijos. Tačiau Vla
sovo daliniai šį demoniš
ką planą sugriovė. Jie 
atskubėjo pagalbon ne 
vokiečių įgulai, bet žūs- 
tantiem čekam. Tuo bū
du sovietų armija įžygia
vo į rusų antikomunisti
nių dalinių išgelbėtą 
miestą. Vlasovo daliniai 
pasitraukė į amerikiečių 
užimtą sritį.

Kelios pėstininkų divi
zijos ir keli kazokų dali
niai metė ginklus ir pa
sidavė “amerikiečių ar
mijos globai”. Šis faktas 
labai sujaudino sovietų 
štabą. Lubianką ir 
Kremlius išsigando, kad 
aliantai gali pasirodyti 
protingesni kaip Hitleris 
ir netrukdytų rusų anti
komunistinių jėgų orga- 
nizavimąsL Stalininei oli
garchijai tatai visada 
buvo košmaras. Todėl

daliniais, amerikiečių iš
duotais sovietam. Gal 
prisimename, kad karui 
baigiantis tų dalinių dau
gumas buvo Čekoslova
kijoje Pragos apylinkėse. 
1945 m. gegužės pradžio
je, Pragos gyventojam 
sukilus, artinosi dvi ar
mijos: amerikiečių ir so
vietų. Bet Pragos net vie
ni, nei antri neišlaisvino. 
Dabar jau žinoma, kad

Kun. Vytautas Pikturna

Darbininkų reikalavimai ir kataliko
Dr. B. Paulius, O. P.

darbininko pareigos

iš Brooklyu’o lietu- 
d&rbiain-

Mistys 
viams katalikams

kame skaity tos paskaitos.

nio gavimą. Atvežiau 
jam net vieną žmogų 
daugiau: pakeliui viena 
vokiečių vergė pagimdė 
būsimą sovietų vergą.

Mano misija buvo baig
ta. Atsisveikindamas su 
komendantu, pasiteira
vau, ką jis galvoja su 
repatriantais daryti.
— Kaip? — sušuko jis... 

— aš tai jau tikrai neda- 
vinėsiu jiems kakavos, 
kaip amerikiečiai. Jie 
gaus tai, ką yra užsitar
navę. Čia bus pirmoji 
ranka.

at-
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GRĮŽT ANČIŲJŲ 
SIJOJIMAS

Prisiminiau tada 
str. 2 pastraipą iš ins
trukcijų apie repatriantų 
priėmimą sovietinėje te
ritorijoje. Pirmoj eilėj 
buvo pasakyta, kad visi, 
kurie įtariami turėję ry
šius su Vlasovo partiza
nais, turės būti atskirti; 
paskum bus atrinkti pa
tikimiausioji. Jie bus 
trumpai nusiųsti namo, o

.- junti ar ne, ir nėra tikri n«
dėl savo likimo SSSR. Li- 
kusieji bus nugabenti į 
antro ešalono stovyklą. 
Ten bus antras paskirs
tymas. Daugumas repa
triantų pagaliau bus nu
gabenti į darbovietes pa
gal instrukcijas NKVD 
“Goulag” t y. sunkiųjų 
darbų vyriausiosios ad
ministracijos...

Pasakojo man, kad re
patriantam vykstant į 
sunkiųjų darbų stovyk
las moterų šauksmus nu
stelbdavo vyrų dainos: 
“Nesibijome Sibiro. Sibi
ras taip pat rusų žemė..”

KAS UŽ£M£ FRAGĄ*

Tuo pat metu mano ko
legom Muneheno ir 
Nurnbergo repatraeijos 
komisijose buvo pavesta 
rūpintis Vlasovo armijos

vojtii pašalinti. Pradžioj 
Vlasovo vyrai buvo ap
šaukti “karo belaisviais”, 
vėliau “karo nusikaltė
liais”. Mums prašant jų 
stovyklos buvo aptver
tos spygliuotom vielom, 
ir amerikiečių sargyba 
sustiprinta. Viena po ki
tos tos stovyklos buvo 
perduotos sovietų ko- * 
mendantūrai, kitaip 
riant NKVD.

ta-

DarbiečiŲ vadas Atice pariemeote laimėjo pasitikėjimą 
jau treti kartą*

VLASOVO ARMIJOS 
TRAGEDIJA

Prisilaikant didžiausio 
atsargumo buv. Vlasovo 
armijos stovyklos buvo 
padalintos į daugybę ma
žų, kad greičiai/ būt gali
ma au jom patylomis 
baigti. Šitą operaciją at
likus, amerikiečiai vyk
dė ir toliau išdavimą vi
sų rusų, kaltinamų tuo, 
kad drįso kovoti prieš 
komunizmą tuo metu, 
kai visas civilizuotas pa
saulis negalėjo Sovietų 
Sąjunga atsižavėti.

Norint suprasti, kaip 
tie išdavimai vyko, nau
dinga pasiskaityti ameri
kiečių armijos organo 
“Stars and Stripes” 1946 
m. sausio 23 d. straipsnį. 
Tas laikraštis didelėm 
raidėm skelbė: “Rusų 
išdavikai, lyg kokie žvė
rys, viens kitą žudo”. 
Straipsnis aprašinėjo: 
“Kai kareiviai (ameri
kiečiai) įėjo 4 tuos bara
kus, kur buvo rusai, skir
ti repatrijuoti, du suim
tieji stiklo gabalais mė
gino viens, antram per
plauti pilvus. Kiti du 
bandė perplėšti viens ki
tam gerklę. Kitas, galva 
išmušęs langą, stiklu 
persipiovęs gerklę. 
Vaizdas, — pasakoja vie
nas iš karių, — neturėjo

Kokius Mišiniai stato 
rekabnuns?

Viso pasaulio ir įvairių 
pasaulėžiūrų darbinin
kai, siekdami pagerinti 
žemiškojo, gyvenimo są
lygas, organizuotai ar 
neorganizuotai reikalau
ja:

Pakelti darbo atlygini
mą tiek, kad jis atliktų 
tikrąją darbo vertę.

Žmogaus darbas nėra 
kokia prekė ir negali bū
ti vertinamas tik pagal 
paprasčiausį paklaustų ir 
pasiūlų santykį. Kapita
listinė pažiūra, kuri žmo
gų telaiko tik mašina, 
kuri darbininką išnaudo
ja ligi jis susidėvi, turi 
būti iš pasaulio prašalin
ta.

Sutrumpinti darbo lai-

Moderniojo ūkio princi
pai neatsižvelgia nei į do
rovinius nei į religinius 
žmogaus reikalavimus, 
nei pagaliau į tikrąją 
žmogaus vertę. Darbinin
kui kartais nelieka laiko 
nei pasilsėti. Dėlto ten, 
kur darbo laikas yra il
gesnis, negu leidžia pati 
prigimtis ar sveikata, * 
darbininkai turi neginčy- 
jamą teisę su tokiu iš
naudojimu vieningai ko
voti.

Pripažinti teisę į poilsį.
Kapitalistai ir liberalai 

įrodinėja, kad šventos 
dienos darbininkų gerbū
viui kenkia, nes dirbdami 
ir šventomis dienomis 
darbininkai galėtų dau
giau uždirbti. Vyskupas 
Ketteleris ir popiežių en
ciklikos reikalauja už 6 
darbo dienas mokėti tiek, 
kiek darbininkui būtų 
mokama už septynias 
darbo dienas.

Neversti dirbti motinų. 
Motinos yra verčiamos 

dirbti, kai tėvui nemoka
ma tiek atlyginimo, kad 
jis galėtų šeimą išlaikyti. 
Motina gi dirbdama turi 
pakelti dvigubą naštą, ir

nieko žmoniško. Bara
kuose radome ne žmones, 
bet gyvulius. Tučtuojau 
mūsų kareiviai perpiovė 
virves, ant kurių kabojo 
kūnai tų, kurie buvo ko- 
ręsi. Kiti, dar gyvi, kaž
ką mums rusiškai šaukė, 
pirštu rodydami į mūsų 
šautuvus, o paskum savo 
krūtines: prašė juos pri
baigti... Nesidavė gelbs
tinti. Vienas rusas, per
verta krūtine, gulėjo be 
gyvybės ženklo. Tačiau 
paguldytas sunkvežimy
je, jiš dar įstengė atsi
stoti ir iššokti. MP (Mili- 
tary Police) nestengė jo 
išlaikyti. Du iš jų sudau
žė savo lazdas, bemušda- 
mi jį per galvą”.

Stengiuos negalvoti apie 
likimą tų, kurie pateko į 
mūsų rankas. Tuo metu 
dėvėjau NKVD unifor
mą. Taigi tuose nusikal
timuose turiu ir aš savo 
atsakomybės dalį. Kai 
prisimenu tuos laikus, 
savo sąžinės balsą mėgi
nu nutildyti, galvoda
mas, kad Vakaruos taip 
pat ne angelai.

namie ir fabrike, kas ne
teisinga. ' » .

Kaip tuos rdkaiavifiMis 
įvykdyti?

Pirmasis kelias tam yra 
darbininkų saikingumas 

ir taupumas.
Vien algas pakėlus, dar 

nebus gerovės nei laimin
go gyvenimo. Smaguria
vimas ir pomėgis išgerti 
praryja uždirbtus ir di
delius pinigus. Sunku at
sispirti pagundai, ypač 
kada ieškoma išsiblašky
ti ir paįvairinti nuobo
džias vienodo darbo die
nas. Reikia didelės doro
vinės stiprybės išlikti 
santūriam ir taupiam. O 
tokios dorovinės jėgos 
darbininkui tegali duoti 
tik religija. Vadinasi, 
kad geras darbo atlygini
mas tikrai išeitų į naudą, 
reikia būti tikram krikš
čioniui. Kitaip, pinigų vis 
bus maža, nes pagundų 
yra daug.

Taip pat nieko nebus 
pasiekta padidinus lais
valaikį, jei darbininkas 
nemokės to savo laisva
laikio tinkamai sunaudo
ti. “Neužtenka”, sako 
vyskupas Ket t e 1 e r i s, 
“darbininkus vilioti vien 
gražiais šūkiais, didinant 
jiems laisvalaikį, bet dar 
svarbiau darbininkus pa
skatinti, kad jie tinka
mai sugebėtų tą savo 
laisvą laiką sunaudoti”.

Tas pats pasakytina ir 
apie tretįjį reikalavimą, 
būtent, apie šventą die
ną. Kas tą dieną nejau
čia pareigos Dievui pasi
melsti, ji kartais pasida
ro jam dar sunkesnė ne
gu darbo diena.

Pagaliau, darbininko 
šeimai nebus jokios nau
dos iš to, jei motina ir 
nedirbs, bet nesilaikys 
dorovės, lakstys po mies
tą ir nesirūpins vaikų 
auklėjimu.

Vadinasi, ankščiau su
minėti darbininkų reika
lavimai gali būti pasiekti 
tik tada, jei bus

1) praktikuojama arti
mo meilė,

2) išlaikomas saikas 
šio pasaulio gėrybėse,
3) laikomasi griežto tei
singumo,

4) gyvenama pagal do
rovės įstatymus.

VIEŠPATIES NAMAI
“Aš džiaugiuosi tuo, kas man pasakyta: mes eisime 

į Viešpaties namus**. (Ps. 121:1)

Apie tūkstantį metų prieš Kristų karališkasis 
psalmininkas parašė maldininkų giesmę, pritaikintą 
religinei procesijai, einančiai į šventovę. Jeruzalės 
bažnyčios tuomet dar nebuvo, nes ją vėliau pastatė 
karalius Salomonas; bet psalmininkas, rašydamas 
šią giesmę, turėjo mintyje Jeruzalės bažnyčią. Jis 
tartum matė dvasioje besiartinančią maldininkų ei
seną prie šventovės durų ir pamaldžiai giedančią: 
“Aš džiaugiuosi tuo, kas man pasakyta: mes eisime 
į Viešpaties namus. Tebūnie ramybė tavo tvirtovėje 
ir apstybė tavo bokštuose”. Tas pats psalmininkas 
kitoje vietoje sako: “Viešpatie, aš mėgstu Tavo na
mų gražumą ir vietą kur Tavo garbė gyvena”. (Ps. 
75:8).

Istorinė Jeruzalės bažnyčia, didinga Sandaros 
Skrynios buveinė, į vaizdino Katalikų Ėažnyčią, gar
bingą eucharistinio Kristaus buveinę. Katalikų Baž
nyčia, perimdama Jeruzalės šventovės vietą, teisėtai 
pasisavino psalmininko parašytą maldininkų giesmę 
ir pritaikė ją savo liturginėms apeigoms. Jei Senojo 
įstatymo maldininkai taip entuziastiškai keliavo į 
Jeruzalės šventovę, kuri tiktai įvaizdino Viešpaties 
namus, juo labiau krikščionys privalo įvertinti Kata
likų Bažnyčią, kuri ne tiktai įvaizdina, bet ir reiškia 
Viešpaties namus; nes Katalikų Bažnyčioje, Šven
čia usiame Sakramente, Viešpats Jėzus Kristus gyve
na. Taigi Katalikų Bažnyčia ir yra Viešpaties namai. 
Kiekviena Katalikų Bažnyčia, ar ji būtų didinga ir 
stilinga katedra ar paprasta parapijos bažnyčia, bet 
jei tiktai yra joje laikomas Švenčiausis Sakramen
tas, tuo pačiu ji yra Viešpaties namai. “Aš džiau
giuosi tuo, kas man pasakyta: mes eisime į Viešpa
ties namus”.

IŠ KATALIKU GYVENIMO
▲ Kovo mėnesio 9 dieną 

Detroite įvyko meti
nė 18-toji National Ca- 
tholic Conference of Fa- 
mily Life konferencija. 
Atida ryta iškilmingo
mis pamaldomis, kurias 
atlaikė Detroito kardino
las Mooney. Temos buvo 
nagrinėjamos Amerikos 
vyskupų 1949 metais iš
leisto ganytojiško laiško 
ribose, kuris buvo spe
cialiai skirtas šeimos rei
kalu.

▲ Visai baigiamos at
statyti Vokietijoje šios 
bažnyčios: v Erfurte Šv. 
Pranciškaus Ksavero ka
tedra, Magdenburgo ir 
Finstenwaldo katedros. 
Daugelis bažnyčių negali 
būti atstatomos, nes su
gadinti jų pagrindai.

▲ Tėvas Haroid Feise- 
cker, Amerikos labdaros 
organizacijos N.C.W.C. 
atstovas, pareiškė, kad 
šios organizacijos sky
rius Azijoj išdalino apie 
20 milijonų svarų mais
to, rūbų ir medicinos 
priemonių apie 25 mili
jonams Japonijos gyven
tojų.

▲ Newark’o arkivysku
pas Thomas Walsh sau-Kun. Vytautas Pikturna,

šiuo metu esąs prie Angelų’ šio mėnesį šventė 50 m. 
Karalienės parapijos Brook- 
lyne, neperseniai atvykęs iš 
tremties Vokietijoje, vokie
čių nacių buvo laikomas pa
čioje žiauriausioje Dachau 
(prie Muneheno) koncen
tracijos stovykloje, iš ku-

rios žmonės tegalėjo išeiti 
“dūmais per kaminą” — 
būdavo sudeginami. Jis iš
liko gyvas tik amerikie
čiams tą baisią stovyklą už
ėmus.

kunigystės jubiliejų. Šio 
jubiliejaus proga arki
vyskupas, nežiūrint jo 
amžiaus, ryžosi būtinai 
užbaigti dar 1899 metais 
pradėtą statyti Newark’e 
šv. Jėzaus Širdies kated
rą, kuriai reikalinga dar 
5 milijonų dolerių suma, 
kurią jis tikisi iš tikin
čiųjų surinkti.
A Garsus Amerikos 

smuikininkas, kuriam su
kako 72 metai amžiaus 
1947 metais perėjo į ka
talikų tikėjimą. Šios su
kakties proga šv. Tėvas 
pasiuntė specialų apašta
liškąjį palaiminimą.

A Egipto mini s t e r i s 
prie Šv. Sosto, Thaer Al. 
Omary Bey, apsilankęs 
Kaire, pareiškė, kad at
naujinimas su Apaštališ
ku sostu diplomatinių 
santykių reiškia ne tik 
draugišką bendradarbia
vimą tarp dviejų didžių
jų ideologinių organiza
cijų, bet ir rodo, kad ka
talikybė taip ir islamas 
kovoja su materialistine 
ideologija ir jėga.

A Vienas ortodoksų ku
nigas, nesenai atvykęs iš 
Rumunijos, pranešė ru
munų tremtinių laikraš
čiui, leidžiamam Paryžiu
je, kad ortodoksų pat- 
riarko, užimtoji linija 
prieš rumunus katalikus 
net pačių ortodoksų yra 
pasmerkta. Nežiūrint jo 
paklusnumo Maskvai, 
kartu su 700 kalinamų 
katalikų rytų apeigų ku
nigų yra ir 1600 pačių 
ortodoksų kunigų.

Angliškai - Lietuviškas

ŽODYNAS
English - Lithuanian Dictionary

Patogaus formato (6x4), kietais audeklo 
apdarais, 400 pusi.

Kiekvienam yra 
būtinai reikalingas 
kaip geras kalbos 

mokytojas ir patarėjas. 
Jūs galite jį gauti 

papiginta kaina 

tik už $3.00.

DARBININKAS
366 W. Broadvvay 

So. Boston 27, Mass.

Šiuo siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti man Zodyvą.
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GRIZUS SODALIEČIŲ 
SĄSKRIDIS BROCKTONE

BROCKTON, MASU.

visi 
ėjo

Vil-

• Kan. J. Junevičius, Oma
ha, Nebr., klebonas, tremti
nių prašomas, gavo vyskupo 
GeraJd Bergan leidimą laikyti 
naujakuriams lietuviams 11 
vai. lietuviškas pamaldas. 
Buv. tremtinys kunigas laiko 
šv. Mišias ir pasako lietuviš
kai pamokslą. Naujakuriai 
pripildo bažnyčią. Jų choras 
gieda lietuviškas giesmes. Ki
tataučiai žavisi pamaldomis.
• Oeveiaado jaunimas, Liet, 

vyčiai, ateitininkai ir skautai 
gražiai pagerbė savo globėją, 
šv. Kazimierą. Tą dieną 
dalyvavo pamaldose ir 
prie šv. Komunijos.
• A. Valkauskas, buv.

niaus universiteto docentas ir 
tremtyje katalikiškosios akci
jos pirmininkas, dabar dirba 
Amerikos R. K. Susivienijime.
• P*eL B. Urba kardinolo 

Stritch nuo kovo 6 d. paskir
tas Šv. Jurgio parapijos kle
bonu. Į paskyrimo vietą persi
kels, kai bus paskirtas naujas 
šv. Kazimiero seserų kapelio
nas.
• PrM. Mykolas Biržiška, su 

žmona atvykęs į Los Angeles, 
apsigyveno Pas savo dukterį 
Babrauskienę. Los Angeles 
stotyje buvo sutiktas lietuvių 
draugijų atstovų ir nemažo 
būrio pavienių asmenų. Vietos 
anglų laikraščiai įsidėjo nuo
trauką ir aprašymą pažymė
dami, kad atvažiavo pirmas 
DP., pasirašęs Lietuvos nepri
klausomybės aktą.
• St. Jurevičius, buvęs Pa

langos burmistras, apsigyve
no Linden, N. J.
• Fečfautat, naujakurė, pra

dėjo mokyti Athol parapijos 
lietuvių vaikučius gimtosios 
kalbos. Vietos lietuviai ir kun. 
P, Juraitis naujai atvyku- 
siąms parodo daug širdies ir 
juos remia.
d Uetuvos jaunimas atvykęs 

ik tremties, įsiliejo į Athol, 
Masa. bet. vyčių kuopą ir su
rengė Vasario 16-tos minėji
mą. .
> Staaya Fležą per Lietuvos 

Vyčių sehiorų pokylį įteikė 
kuopai, šv. Metų atminimui 
paties Šv. Tėvo pašventintą 
medalį, kurį jis parvežė iš Ro
mos. ,(ę
• Dr. Juzė AgHaskienė, ga

bi vaikų ligų specialistė, iš 
Indianapolis, Ind. persikėlė 
gyventi Chicagon.
0 Per spaudos kioską (sta

lą), veikianti prie Šv. Petro 
parapijos bažnyčios Cleve- 
lande, buvo sudarytos 32 as
menims darbo ir buto garan
tijos ir pasiųstos NCWC toli
mesnei eigai

ir kalbos. Gražiai kalbėjo dr. 
Petras Kaladė, atvykęs iš So. 
Bostono.

Šv. Vardo draugija nutarė 
prisidėti prie parapijos mugės 
— penny sale su dovanomis 
vienam stalui.

šv. Vardo draugijos valdyba 
šiems metams sudaro: Dva
sios vadas kun. A. P. Janiū
nas, pirmininkas — Broaius 
Kudirka, vice pirm. — J. Pe- 
rekšlis, raštininkas — F. Ne
vio, iždininkas — G. Kaka- 
nauskas, į Federacijos 10-tą 
skyrių atstovas — J. Versiac- 
kas, korespondentas — V. J. 
Kudirka.

Šv. Vardo draugija turi 
daug narių iš kurių yra atvy- 
kusieųi keli iš tremties. Lau
kiama daugiau prisirašant. 
Kad draugija skaitlinga ir 
gražiai veikia, yra nuopelnas 
kun. A. P. Janiūno, kuris vi
sur stengiasi jai padėti.

Smarkiai ruošiasi mugei — 
“peuay sale” 

šv. Jurgio lietuvių parapija 
smarkiai ruošiasi mugei “pen
ny sale”. Rengėjai prašo visus 
kas kuo gali prie tos mugės— 
“penny sale” prisidėti. Komi
sija su klebonu kun. F. E. 
Norbutu priekyje ir komisijos 
pirmininku kun. A. P. Janiū
nu dabar . dirba ir rūpinasi, 
kad mugė pasisektų. Mugė 
įvyks gegužės 11 d.

Dvi draugijos minės savo 
sukaktis

Šv. Jurgio pašalpinė draugi
ja ir Lietuvių R. K. Susivie- 
nymo Amerikoje 81-ma kuopa 
minės savo 40 metų gyvavimo 
sukaktį. Sekmadienį, balan
džio 23 d., 9 vai. rytą bus at
našaujamos šv. Mišios narių 
intencija. Po pietų 3:30 vai. 
svetainėje įvyks kalbos, už
kandžiai ir programa, vado
vaujant vargonininkui, V. Ka
mantauskui.

Bus rodomi religiniai 
paveikslai

Sekmadieni, kovo 19 d. bus 
rodomi gražūs paveikslai apie 
Kristaus kančią. Paveikslus 
rodys “Darbininko” redakto
rius A. F. Kneižys. Visi nor- 
woodiečiai kviečiami dalyvau
ti ir pamatyti tuos gražius ga
vėnios laikui pritaikintus pa
veikslus. Jie bus rodomi 6:30 
vai vakare bažnytinėje sve
tainėje.

Įsikūrė Floridoje
Praeitų metų pabaigoje Ka

zys ir Petronėlė Naujokaičiai 
išvyko į Floridą. Ten apsižiū
rėję nusipirko du nedidelius 
namukus. Vieną nuomoja, ki
tame patys gyvena. Jie svei
kina visus savo artimuosius 
iš saulėtos Floridos. Kazys 
Naujokaitis ilgus metus buvo 
stambus biznierius .turėjo sa
vo garažą ir namus.

E Švente Vado draugijos 
vefldos

NORWOOD, MASS.

Sekmadienį, kovo 12 d. 9 v. 
rytą Šv. Vardo draugijos in
tencija šv. Mišias atnašavo 
klebonas kun. F. E. Norbutas. 
Gražų pamokslą pasakė Šv. 
Vardo draugijos dvasios va
das kun. A. P. Janiūnas. Visi 
nariai bendrai ėjo prie šv. Ko
munijos. Po pamaldų įvyko 
bendri pusryčiai, susirinkimas

Š. rn. kovo 12 d. (sekmadie
nį | brocktoniečius pradžiugi
no būriai jaunų ir linksmų, 
Nekalto Prasidėjfmo mergai
čių soda liečiu, kurios čia buvo 
susiripkusios švęsti savo me
tinės šventės. Dienos progra
ma buvo turtinga ir įdomi.

Gražioj procesijoje 3 vai. 
p.p. atėjo visos į bažnyčią nu
silenkti savo Dangiškąja! Ka
ralienei. šv. Roko parapijos 
choras procesiją palydėjo 
giesme “Cantate Domino”. So
lo giedojo M. Mazgelienė, V. 
Janusas ir St. Sitavičius. Pr. 
Uždavinytė, N. Anglijos soda
liečių pirmininkė Švč. Panelės 
statulą papuošė gyvų gėlių 
vainiku. Po to buvo Švenč. 
Sakramento adoracija. Pa
mokslus pasakė kun. Al. Kli
mas, Šv. Roko par. sodaliečių 
dvasios vadas, apie Marijos 
rolę sodaliečių gyvenime, ir 
kun. S. Saulėnas, Šv. Roko 
par. vikaras, apie “Mariją — 
Dievo Motiną”. Adoracijos 
metu giedojo choras, solo A. 
Barauskas (“Salva tor Mun- 
di”) ir duetą —' A. Lapins
kaitė ir M. Sinkevičiūtė (“Avė 
Maria”). Visos mergaitės iš
kilmingai pasiaukojo Dangaus 
Karalienei. Jų vardu kun. kle
bonas Pr. Strakauskas atskai
tė maldą į Mariją, Mergaitės 
sugiedojo “Avė Verum” ir 
“Švenčiausia Pana”, o choras 
palaiminimui Perosi “Tantum 
ergo”. Visa bažnyčia giedojo 
jaudinantį “Kursai kentėjai” 
ir ‘Sveika Marija”.

Po jautrių kun. klebono pa
sveikinimo žodžių, sodalietės 
susirinko į parapijos svetai
nę programėlei, kurią pravedė 
kun. A. Klimas. Programa 
pradėta Lietuvos himnu ir 
sveikinimais. Sveikino šv. Ro
ko sodaliečių pirmininkė. 
Mergaičių choras padainavo 
“Miškų gėlė”, “Trys sesutės” 
ir kt., o jų kvartetas (Česnai- 
tė, Sinkevičiūtė, Janušaitė ir

Trečiadienio Vakare, kovo 
23 d. BALF 22 skyriaus ko
misija, kurios pirmininke yra 
p. E. Vasiliauskienė, rengia 
“penny sale”. Pelną skiria 
lietuvių tremtinių šelpimui. 
Kviečia visus ateiti ir paremti 
labdaringą darbą. Rengėjai.

ttmken
OIL HEAT

Mes jame Visokios Rūšies Aliejumi 
yioomus Dumcnus 

Brockton 03 Heat., Ine.
27 Legion Parkvay, 

Brockton, Mass.
Tel Brockton 823

Už ženklelius surinkta — 
$43.45. Iš viso aukų minėjime 
surinkta $305.20.

J. J. Liudvinailis,
N. J. Tarybos Koresp.

k aulas buvo sutvarstytas ir 
sugipsuotas. Dabar ligonė yra 
savo namuose, 105 Rhode St. 
šv. Rožančiaus draugija reiš
kia gilią užuojautą savo bran
giai narei, ją nelaimei ištikus.

Amžinai atsiskyrė su mumis
Pereitą savaitę, kovo 9-tą 

po ilgos ligos General ligoni
nėje mirė Rozalija Kavaliaus
kienė. Paliko nuliūdusius tris 
sūnus, dvi dukteris, anūkus ir 
kelis proanūkius. 'Vėlionė bu
vo ilgametė L.R.K. Susivieny- 
mo, šv. Rožančiaus, bei treti
ninkių narė.

Tą pačią dieną General ligo
ninėje mirė panelė Katrina 
Kliučinskaitė. Vėlionė buvo iš 
pat mažens našlaitė, rūpestin
gai globojama savo gerosios 
tetulės ir dėdės p.p. O. P. Gu- 
dynų. A. a. Katriutė buvo 
silpnos sveikatos. Kadangi tu
rėjo gabumų paišybai, tai bu
vo baigusi paišybos mokyklą 
su gerais pažymiais. Iš to ir 
pelnės sau pragyvenimą. Bu
vo uoli šv. Rožančiaus draugi
jos narė. Palaidotas iškilmin
gai su trejomis šv. Mišiomis 
šv. Marijos kapuose.

Tebūna Dievulis gailestingas 
mirusiųjų vėlėms. Paguoda 
liūdintiems giminėms.

i retumų zygts
NEW HAVEN, CONN.

Teko girdėti, kad tremtiniai 
savo susirinkime nutarė kiek
vienas paaukoti. Iaetuvos lais
vinimo darbui po $5.00. Tai 
yra kilnus tremtinių sumany
mas bei pasiryžimas, nežiūrint 
dar ir savo nelengvų gyveni
mo aplinkybių. Jiems tikrai 
rūpi tėvynės laisvės atgavi
mas. Sveikinam ir linkim sėk
mingai atsiekti savo užbrėž
tus tikslus. '•

Būtų labai malonu matant 
tremtinius dalyvaujant ALT 
vietinio skyriaus susirinki
muose ir dalyvaujant BALF 
skyriaus darbuotėje. Kviečia
me ir laukiame atsilankant.

ftirde- 
Mary”, 
Bažny-

“Sesutės 
of St.

I^apinskaitė i 
lės”, "Delis 
“VVhispering Hope". 
čioje vargonais, o salėje pia
ninu akompanavo Sesuo lmel- 
da, J.C.

Sodalietės dar sveikino kun. 
Petras Šakalis, N. Anglijos 
Sodaliečių dvasios vadas, kle
bonas kun. Pr. Strakauskas, 
kun. Abračinskas, Bostono so
daliečių dvasios vadas ir 
Brocktone misijas vedąs Tėv. 
VI. Mikalauskas, S. J.

šokėjų grupe (Gutauskaitė, 
Bartkiūtė, Mėlynytė, Daniuse- 
vičiūtė, V. ir A. Sužiedėliai, 
Janonis ir Kebiinskas), vado
vaujant Ir. Eitavičienei ir ar
monika grojant D. Janušaitei, 
pašoko “Kalvelį”, "Lenciūgė
lį” ir “Šustą”. Gyvą scenos 
paveikslą “Marija ir sodalie
tės” pavaizdavo V. Buividaitė, 
E. Germanavičiūtė, Pr. Kum- 
paitė ir A. Bukaitytė. D. Mė
lynytė padeklamavo “Lurdo 
Motina”, o L. Matulytė pa
grojo smuiku. J pabaigą visus 
gerokai prijuokino žinomas 
Jimmi Jeffrey savo kalbančio
mis lėlėmis.

Kad viešnios ir svečiai ne
grįžtų namo alkani, tai vieti
nės sodalietės (Vaitkevičiūtė, 
Damuliūtė, Mičiūtė, Juzėnaitė 
ir Tamulevičiūtė) paruošė 
skanius ir sočius užkandžius. 
Puošimo darbus atliko Feret- 
to, Buividaitė, Janušaitė, 
Kumpaitė, Germanavičiūtė, ir 
Pašakarnytė. Svečius vaišino 
Sinkevičiūtė, Sabaitytė, Da- 
riulytė, Motekaitytė, Miškiny
tė, Piekarskytė, Voluntukevi- 
čiūtė, Girdžiūtė, Lapinskaitė 
ię Janušaitė. žodžiu, visos 
dirbo, triūsė kiek galėjo, bet 
užtat ir tokią gražią šventę 
surengė. Ypatingos padėkos 
nusipelno Šv. Roko par. soda
liečių valdyba: pirm. O. Ta
mošaitytė, vicepirm. A. La
pinskaitė, ižd. A. Motiekaity- 
tė ir sekr. J. Juzėnaitė.

• Dalyvis.

Sugrįžo iš tarnybos
Prieš -kelias savaites sugrįžo 

iš laivyno’ tarnybos Stasys 
Valičkus, kuris, atlikdamas 
karinę prievolę laivyne, išmo
ko mašinisto amato. Sugrįžo 
pas savo motinėlę Kotriną 
Valičkienę, kurie džiaugiasi, 
susilaukusi savo sūnelio.

Stasys yra pavyzdingas jau
nikaitis, geras lietuvis, ir su
grįžęs, nieko nelaukdamas 
tuojau prisirašė prie parapi
joj choro. Sveikinam tave, 
Stasy, laimingai sugrįžusį į 
mūsų tarpą.

Sveikinam Juozus ir Juzės
Artinantis šv. Juozapo šven

tei, šia proga malonu pasvei
kinti visus Juozus ir Juzės.

M.

Lietuvos Vyčių Nau- 
fosios Anglijos Aps
kričio pranoiimas 
Liet. Vyčių Naujosios Ang

lijos Apskritis rengia milžiniš
ką metinį suvažiavimą . gegu
žės - May 21, 1950, Mariana- 
poly, Thompson, Conn. Kvie
čiame kitas draugijas tuo me
tu nerengti kitų pramogų ir 
kartu dalyvauti su Lietuvos 
Vyčiais. Bus sporto programa, 
taip pat “softball” žaidynės 
tarp L. Vyčių New York’o ir 
New Jersey Apskrities ir N. 
A. Vyčių apskrities.

Bronius Kudirka,
N. A. Liet. Vyčių Apskrities 

pirmininkas.

B.M.

skaičiui Amerikos gyventojų 
pavaizduota Lietuvių Tautos 
persekiojimai ir jos pastan
gos į laisvę. Tam tikslui prie 
meno parodos norima 
jungti ir visa tai, kas 
lankytojus vaizdingiau 
žindinti su komunizmo 
rytomis skriaudomis

pri
gulėtų 
supa- 
pada- 

Lietu-

LIETUVIŲ DAILĖS PARODA
WATERBURY, CONN.

Balandžio 22 dieną Water- 
bury, Conn. atidaroma Lietu
vių Dailės Paroda, paruošta 
lietuvių dailininkų tremtinių 
Vokietijoj. Ji truks dvi savai
tes, iki gegužės 6 dienos. Pa
rodos vieta miesto bibliotekoj, 
pačiame .miesto centre: Cen
trai Library, 267 Grand SL, vai. Paroda eina šūkiu: “Už 
Waterbury, Conn.

Be dailės kūrinių, tapybos 
Žvalgas, .ir grafikos, paroda apims ir 

tautodailės dalykus, prisiųs
tus iš Vokietijos. Prie jų bus 
prijungta dar tie tautodailės 
darbai, kurie bus gauti iš 
Connecticut’o valstijoj gyve
nančių lietuvių ir kurie turi 
didelės meninės vertės. Paro
doj bus rodoma ir filmą iš 
tremtinių gyvenimo Vokieti
joj. Parodos lankymas nemo
kamas. Išlaidos, kurių bus 
apie 1,500 dol., manoma pa
dengti iš aukų, parengimų ir 
parodos leidinių.

Jau sudarytas parodos cen
trinis garbės komitetas. Jame 
dalyvauja miesto mayoras, 
Snyder, Connecticut’o valsti
jos kongresman Peterson, 
amerikiečių dailininkų atsto
vai, žymesnieji Waterburio 
amerikiečiai kultūrininkai ir 
lietuvių visuomenės veikles
nieji atstovai iš Waterburio, 
Hartford’o, New Britain’o, 
New Haveno, Ansonijos.

Parodos meninę dalį tvarko 
dailininkas Ed. Krasauskas.

Parodos tvarkomojo komi
teto rūpestis yra, kad ji būtų 
aplankyta kuo didesnio skai
čiaus žmonių ir kad ta pačia 
proga būtų vis didesniam

Lietuvos Laisvę”.
Parodos vyriausiuoju tvar

kytoju Waterbury yra suti
kęs būti dr. M. J. Colney.

Visos Connecticut’o valsti
jos lietuvių organizacijos ir 
visi lietuviai kviečiami paro
dos talkon. Kad ir mažiausias . nė suteikė paaiškinimų apie 
įnašas bus vertingas.

Atšvęsta Sv Kazimiera 
SVtmt

NEW BRITAIN, CONN.

Šv. Andriejaus parapijos 
bažnyčioje sekmadienį, kovo 
5 d., 3 vai. po piet įvyko iškil
mingos pamaldos, kurias pra
vedė kun. J. Matutis. Jam gel
bėjo kleb. kun. V. Karkaus
kas ir kun. B. Benesevičius. 
Žmonių prisirinko apypilnė 
bažnyčia, šv. Cecilijos choras, 
vadovaujamas prof. V. Mari- 
jošaus, gražiai giedojo supli
kacijas. Pamaldos buvo auko
jamos už Lietuvą.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyko įdomios paskaitos, ku
rias skaitė prof. V. Marijo- 
šius. Apie Lietuvos kunigaikš
čius, lietuvių papročius ir šv. 
Kazimiero gyvenimą. Paskai
ta buvo tikrai įdomi. Gražias 
eiles, jų pačių parašytas, pa
skaitė Ona Valinčienė ir p. 
Pr. Lembertas. Tų eilių jaut
rūs žodžiai, išspaudė klausy
tojų akyse ašaras. L. Lukoše- 
vičiūtė ir Birutė Empakaris, 
padainavo dvi liaudies dainas. 
Vakarą surengė sąjungietės 
su pagelba kun. J. Matučio, 
kuris ir pravedė jo programą, 
pakvietus jį kuopos pirminin
kei J. Valentinei. B. Mičiūnie-

V. M.

AUKOJO LIETUVAI 
LAISVINTI

Po $100 — Tarnas ir Aldo
na Matai, Vincas Ramažas, 
Dr. Petras ir Vita Vileišiai. 
Po $50 — Dr. Vincas Šmulkš
tys, Vincas ir Magdalena 
Šmulkščiai, Lietuvių* Nepri- 
gulmingas Politinis Klubas. 
LDS 5-ta kuopa — $30. Po 
$25 — Petras Motiečius, šv. 
Juozapo Parapijos Choras, 
Federacijos 22-sis skyrius, 
ALTS 4-ta kuopa, Ateitininkų 
skyrius. Po $20 — Vaclovas 
ir Valerija Kuzmickai, alder- 
manas ir ponia A. Jenkins. Po 
$15 — Alfonsas ir Rozalija 
Plepia. Po $12 — Petras Va- 
lantiejus ir šeima, Mykolas 
Valuckas. Po $10 — J. Sa- 
moška, adv. P. Zailckas, adv. 
A. Bronsky, J. Levanavičiūtė,

Tęsinys 7-tame pusi.

sąjungą ir dabartinį ALRKM. 
Sąjungos vajų.

Išplatinta šiame vakare ka
talikiškos spaudos, išleista 
gražių rankdarbių, kuriuos 
aukojo sąjungietė M. Kava
liauskienė. Klebonas kun. V. 
Karkauskas pareiškė padėkos 
žodį.

Sąjungietės reiškia nuoširdų 
lietuvišką ačiū visiems prisi- 
dėjusiems prie šio parengimo.

Stambi auka dėl tremtinių
Pereitą savaitę Gintaro klu

bas savo mėnesiniame susi
rinkime paskyrė iš iždo $100 
auką BALFui dėl atitraukime 
600 tremtinių. Gražus pavyz
dys ir kitiems klubams. Prie 
šio klubo priklauso jauni čia 
gimę ir augę vyrai. Dabar ja
me yra ir keli tremtiniai.

Nelaimingas atsitikimas
Pereitą savaitę Marijona 

Marteckienė eidama gatve 
parpuolė ir susilaužė dešinę 
ranką. Nuvežus į ligoninę,

Vasario 16-tes Šventė 
New Jersey Valstijoje 

NEWARK, N. J.

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties minėji
mą surengė New Jersey A. L. 
Taryba Šv. Jurgio Dr-jos sa
lėje, 180 New York Avė., 
Nevarke. Į minėjimą susirin
ko gausiai lietuvių. Visi buvo 
pasipuošę tautiškais ženkle
liais. Vakarą atidarė A. S. 
Trečiokas ir pakvietė vakarui 
vadovauti p. J. J. Stuką, Jr. 
Iškilmės pradėtos Amerikos ir 
Lietuvos himnais. Maldą at
kalbėjo prel. Ig. Kelmelis ir 
pasakė kalbą. Po to kalbėjo 
U. S. Kongresmanas Peter W. 
Rodino, Jr., adv. Kazys F. 
Paulius, buvęs N. J. seimelio 
atstovas, Vytautas Stašins
kas Lietuvos vice konsulas, ir 
pulk. Kazys Škirpa, buvęs 
Lietuvos ministras Vokietijai.

Meninę programos dalį iš
pildė šv. Cecilijos choras, vad. 
muziko M. Bernoto, ir Linde- 
no lietuvių choras, ved. muzi
ko J. Čižausko. Solo dainavo 
Ona Zubavičienė ir duetą Ona 
Zubavičienė ir Stasys Meilius, 
eilėraštį pasakė Danutė Jure
vičiūtė ir Butvydaitė.

Buvo renkamos Lietuvos iš
laisvinimui. aukos. Aukavo di
desnėmis sumomis: Ant. Ber
žiokas $25.00, A. S. Trečio
kas — $10.00, P. Ivanauskas 
$10.00; po $5.00: S. Gudas, 
preL Ig. Kelmelis, J. J. Stu- 
kas Jr., J. J. Liudvinaitis, V. 
Dilius, P. Petrulis, B. Liškus, 
J. Belevičius, P. Kazanauskas, 
M. Bayus, kun. Pr. Bastakis, 
adv. K K. Paulius; M. Zujus 
$4.00; 9 asmens aukavo po
$2.00 ir 105 asmens po $1.00.

Dabos ir Literatūras
Vakaras

HARTFORD, CONN.
Su puikiu pasisekimu’praėjo 

literatūros vakaras Waterbu- 
ryj, kur dalyvavo dainininkė 
Vincė Zaunienė, solistas Ju
lius Mačiulis, jumoristas An
tanais Gustaitis, aktorius Hen
rikas Kačinskas, poetas Ber
nardas Brazdžionis ir pianis
tas A. Mrozinskas. Dabar ko
vo 26 Hartforde, Lietuvių klu
bo svetainėje, Lavvrence St., 
įvyksta vėl tų pačių jėgų pa
sirodymas. Vietoje tam reika
lui sudarytas komitetas.

Klubo svetainė gali sutal
pinti virš 700 asmenų. Taigi, 
gal čia dėl vietos taip neatsi
tiks, kaip atsitiko Waterbury, 
kur trečdalis žmonių, atėjusių 
į vakarą, turėjo grįžti atgal 
dėl vietos stokos. Pagaliau, ir 
pati Hartfordo lietuvių kolo
nija nėra tiek didelė, bet... iš 
apylinkinių .kolonijų, kaip 
New Haven, Manchester ir kt. 
ruošiasi dalyvauti ekskursi
jos ir nemažai pavienių as
menų.

Hartfordo lietuviai turės 
progos pirmą kartą pamatyti 
geriausius lietuvių artistus. 
Jie tokios programos nėra 
matę Hartforde. Z.M.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 20* 
Tel. *-1844 

207 PARK BUILDING 
Worceater, Mass. 

275 Main St, Webster, Mam.

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

**Asmeni*ka« Patarnavimas” 

331 8mith SL, 
PROVIDENCE. ®. L 

Telephone
Ofiso: Dexter

Namų: PI. *288

PARAMOUMT CLEANRSILAUNDERERS
Vienintėfiai Brocktono Dry Cleaaers su Mothproofing 

Patarnavimu
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) 

Marškiniai gražiai išplaunami 
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME

Offisas ir Plant Krautuvė
560 H’arren Avė., 766 Main St. "į
TeL 736 — BROCKTON, MASS. — Kampas Grove St. 3

I Mūsų Kompanijos APDRAUDĖ '■ 
I Atholio Žmones rlT,41!,JsU*UH

Inompson
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i
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virš 100 metų
465 MainSt.,

TEL. 204

4

Athol, Mass. I
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DAKTARAI

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Mr I f* iri. J. V»
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas Ir chirurgas.
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą

Pritaiko akinius.

534 E. Broadw*y,
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

---- 1-
Tel. AV 2-4026

J. teptis, MA.
Lietuvis Gydytojas
495 Cotambia Soad 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Masa.

Ofiso Valandos: 2—4 ir •—8.

PAIEŠKOJIMAI
LAUŽIKAITE - Rimkienė, 

Juze, iš Kupiškio ’ - Rokiškio 
ir vyras Rimkus. Jonas.

MARTINKUS, Pranciškus, 
iš Ročių km., Sedos vi., Ma
žeikių ap., su šeima.

MASIULIENES - Matulio- 
nytės, Antaninos, giminaitis 
prašomas atsiliepti.

MATULIONYTES - Masiu- 
lienės, Antaninos, giminaitis, 
prašomas atsiliepti.

MIKALAUSKAS, Juozas, iš 
Kumečių km., Girdiškės par., 
Skaudvilės vi., Tauragės a.

PAKALNIS, Jonas, iš Ma- 
ieičių km., Daugailių vi., Ute
nos ap.

PEČIUKONIENES - Kara- 
liūnaitės, ir jos sesers Gobe- 
rienės, Marijonos ir Mortos, 
gyvenusių Union St., Tama- 
qua, Pa., vaikai prašomi atsi
liepti.

POVILAITYTE - z Tiško, 
Adelė.

RIMKIENE - Laužikaitė, 
Juze, iš Kupiškio - Rokiškio, 
ir vyras Rimkus, Jonas.

ŠALINSKAITR - Vaičiū
nienė, Ona, iš Tauragės ap.

ŠEŠKAS, Jonas, išvykęs A- 
merikon pas dėdę Antaną 
Vaitišką iš Latvijos, Pradės 
vi. Uukštos apylinkės.

TIŠKO - Povilaitytė, Adelė.
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti į:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.
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Dėkoja 'baltininkui"
Už Prisiųstus 1950 Melų

?f"

* ■■•-
Z-

jVAHNB SKĖLIMAI

DtL PASTATYMO PAMMMKLŲ 
AtsMankyKNa pa> 

GiteOtyMomncntU.
GRANITE MElOORIALS

321 W. Hoffig SL, 
Nashua, N. H.

NorintMji PM mu« UI»<C>W«
kito Nashua 4251. Transportacija 

dykai, nežiūrint, kad nepii ktamėta.

AUKSINES ŠAKNELĖS
Auksinės Šaknelės 

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

gedimo, 
vidurinių skaudulių, 

sugedusios

nuo rožės, 
drugio, nuo 
nuo skilvio

Res. 80 8-3729 »O 8-481B

Littiuanian Fumiture Co.
MBV&RS — 
liMuraU and

Local A Long

Moving

326 - 328 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

kepenų 
tr kitų 
nuo sugedusios burnos. 
Auksinės Šaknelės veikia tiktai 
nesveiką kūno dalį, kuri serga. 
Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne mūsų pa
sakyta, bet taip sakoma viso
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
Šaknelių, gert po čerkutę kelis 
kartus perdien, arba plauti ser
gančias kūno dalis. Svaras 
Auksinių Šaknelių kainuoja 
$15.00. PerkAnt mažiau, unci
ja kainuoja $1.00.

Al£XANDEK'S CO.
414 West Broaduay 

South Boston 27, Mass.
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Uzsisakyite Toniko Pas Mos 
Pastatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prietanmes.

Myopia Club Beverage Co.
' Grafton Avė, IsHngtaif Mass

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERIILSKLH, Namų T«L Dedhaaųl3044l
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'‘Darbininkas” atspauadino 1050 m. kalendorių 
dviem spalvom, kurio kiekvieną mėnesio puslapį puo
šia skirtinga paveikslai. Sekmadieniai ir šventadieniai 
pažymėti raudonomis skaitlinėmis; pasnykai pažymė
ti žuvelėmis.

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

B. Jakutis, Cambridge, Mass....................
P. Starazinskaitė, Chicago, IU...............
Julius Jasaitis, Coalmont, Canada .... 
M. Razanauskas, Brooklyn, N. Y..........
Mrs. W. Kaupinis, Pittsburgh, Pa..........
Mrs. Agnės Stankus, Phila., Pa..............
Mrs. B. Karvelienė, Brockton, Mass. ... 
Jurgis Kuzas, Cleveland, Ohio................
Mrs. Anna Jacewicz, Boston, Mass. ... 
Barbara Borcevice, Cleveland, Ohio 
Aleksandras Kasperavičius, Binghampton, N. Y. 1.00 
Adam Tamulevicz, Waltham, Mass. ... 
Anthony Stakutis, Boston, Mass..........
Mary Bukena, Phik., Pa..................  .....
Jonas Yusbaines, Johnson City, N. Y.
Mrs. Dominic Skeebutenas, Waterbury, Conn...... 1.00
K. B. Razmantas, Richmond Hill, N. Y. ... 
John Burnett, Bridgeport, Connl...................
A. J. Paleckis, Hartford, Conn.......................
A. O. Avizynis, P.rovidence, R. I.....................
James White, Furnace,'Mass...........................
Mr. J. Chaplikas, So. Boston, Mass..............
F. Jankauskas, Cambridge, Mass..................
Sofija Stremikis, Dorchester, Mass...........
Mrs. Anna Jakutis, Brighton, Mass..........
Walter Vitkus, Brooklyn, N. Y......................
J. Akulevičius, Nonvood, Mass......................
Petras Macijauskas, Kearny, N. J. .........
S. Ratkevičius, Providence, R. U ..............
VI. Krasauskas, Lawrence, Mass..................
A. Peredna, Lowell, Mass........... ......................
Mr. Dominik Shukis, Bedford, Mass.............
Mrs. Anna Klems, Peabody, Mass.................
A. Matulis, South Windsor, Conn...... .......c.
Mrs. Anna Walters, Baltimorę, Md. '....
Mrsų A. Šikšnius, Hillside, N. J. ... 
A. K. Maaitis, Westfield, Mass. ... 
Antanas Martinėnas, Chester, Pa. 
Mrs..A. Urbikas, Cicero, UI..........
Julius Pološki, East Hartford, Conn.
J. Raskauskienė, South Boston, Mass........
M. Baronas, Elizabeth, N. J...........................
Juozas Matuzas, Elizabeth, N. J.................. ,..
Mr. Joseph Grimalauskas, Newark, N. J. .. 
V. Rupeikas, Pittsburgh, Pa.
M. Mazgelis, Nashua, N. H........ . ................
Z. Laurinaitis, Sunderland, Massj .... .
Mrs. Anna Luckus, Phila., Pa....... ..................
John Slepatis, Easton, Pa................ -.......
V. Kaupinienė, Lavrence, Mass....................
Joseph Kemezis, Kearny, N. J......................
John Benušis, New Britain, Conn.............
Vincas Zickus, Dorchester, Mass.............. .......
M. Minikauskas, Grafton, Mass. ..............
Mr. Christ Zigmund, Newark, N. J...............
I. Ruka, So. Boston, Mass.................................
E. Misevičius, South Boston, Maas...............
Mrs. Marcelė Vaičaitis, Patersoa, N. J.......
Jonas Virbašius, Worcester, Mass. ............
Mrs. Agatha Sedreiko, Lawrenoe, Mašs. .. 
Dr. Wm. Kraučiūnas, LoweU, Maas.............
Tadas Spelis, Hartford, Conn....... .......... —
Anthony Jakštas, South Boston, Mass. .... 
Antanas Paliulis, Cambridge, Mass...............
Anną Jacobs, Dorchester, Mass....................
Olga Galeckienė, Dorchester, Maas............. 
SL Durickas, Brighton, Mass. -............
J .Uždavinis, Nonvood, Mass......................
Mrs. Elizabeth Joneika, Phila., Pa. ............
Mrs. Armon, South Boston, Mass. ................
Mrs. Juzukonis, Everett, Mass........ ................
Julius Valuagevičius, So. Boston, Mass......
J. Neverauskas, MinersviHe, Pa.................j..

J. Norkūnas, Hudson, N. Y. ...................
Ona Natkus, So. Boston 27, Mass................
Mrs. Teofilie Liepenie, Chester, Pa...............
John Prakapas, Brockton, Mass. .................
Ona Sangaila, Dorchester, Mass. ..........
V. Yustas, Bayonne, N. J. 
Mike Joniką, Wflmerding, Pa. 
Bandelevičienė, So. Boston, Mass. 
Ivanaukas, Dorchester, Mass..........
Jule Albavičienė, Lavrence, Masa. 
A. Šimkus, Brighton, Mass..............
J. Zavadkas, Haverhill, Mass..........
John Tamulis, Keene, N. H............
V. Jurgelaitis, So. Boston, Mass.... 
Justin Strazdas, W. Nevvton, Mass.......
St. Gailius, Arlington, Mass...................
K. Šidlauskas, So. Boston, Mass............
I. Paulauskas, Kenihvarth, N, J.............
A. Kanevičienė, So. Boston, Mass.........

Nuoširdžiai dėkojame už paramą. 
**Daibtoinko^ Adintaistrae* ja.
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PraacAsŲ apsaugos daliniai iš darbininkų pasiruošę Pa
ryžiaus gatvėse atstatyti viešąją tvarką, kurią komunistai 
kėsinosi ardyti.

AUKOS

Vaitkai, A. Miklinevi- 
Kazlauskai, J. Ambro- 
Minna Rushinskas, J.

J. Unikis, Jankaus-

•
Biažaitis, Dr. Jasaitis ir šei
ma, Dr. V. Maurutis, L. Bla- 
žaitytė, Br. Mauručiai, K. 
Kiauniai, V. Kupriai, N. Meš
kinas. S. Sapranienė, Snieč
kus, J, Tareila, Alb. Maurutis, 
J. Ažunaris, M. Verbyla, J. 
Žemaitaitis, Šuopytė, Dr. T. 
Dirmeikis, Andr. Maurutis, J. 
Mikėnas, I. Navickas, K. Bal
čius, J. Skruzdys, L. Vičas, 
Dumčių šeima, S. Augaitis, T. 
Visockis, A. Orantas, J. Kle
vas, Z. Seliokas, 
Vaisnoraitienė, 
Malakauskas, 
Riktoraitienė,
taitis, M. Šimulynienė, Mažu- 
laitis, V. Kalinauskienė iš 
Prospect, O. Griškauskienė, J.

Viltrakis, 
Taraškevičius, 

Mikelskas, M. 
Jurgis Žemai-

(Pradžia 6-tame puslapy j)

Ant. Lazdauskai, V. Visockis, 
J. Brazauskai, J. Gelumbaus- 
kai, V. 
ėiai, J.
zaitis, 
Čampė,
kas, P. Jokubauskas, P. Suo
pis, A. Mikulskis, Z. Karalius, 
J. Vingis, S. Zdaniai, M. Stok- 
na, P. Stanikienė, Dr. M. De- 
venis, A. J. Aleksis, Sandaros 
11-ta kuopa, Moterų Apšvie- 
tos Klubas, Šv. Jėzaus Vardo 
jaunųjų skyrius, L. Tremtinių 
draugija, SLA 11-ta 'kp. Po 
$6 — Jonas Paliulis. Po $5— 
J. Žilinskai, Bajorinų šeima,
adv. C. Balanda, J. Paliulis, . Lazdauskienė, A. Varkalas, J. 
Taruškų šeima, J. Klikna, V. 
Stulginskai, adv. J. Alishaus- 
ky, J. Balčiūnai, B. Pužaičiai, 
Čėsnų, Stulpinų, Bajalių ir 
Skladaičių šeimos, J. Delinks, 
C. Strikulis, V. Lušai, S. Kuz
minskai, J. Vilčiauskai, Z.
Klevečka, Bhre Shutter Resto
ranas, Riverside Baking Co., 
E. Manganaro, W. R. Kenau- 
sis, P. Bernotas, J. Šmulkštys,
Brooklyn Baking Co., J. Rau- arkibrolija, Apaštalystės Mai
gais, K. Dalinda, V. Mitrule- dos jaunųjų ir vyresniųjų 
vičius, V. Puodžiukaičiai, V. skyriai. Kiti mažiau aukavo.

Brogis, E. Senkus, J. Baltru
šaitis, A. Určinas, J. Vaišvila, 
J. Aleksandravičius iš Tor- 
rington, J. Lesunaitis, A. Ber
tulis, N. Žilytė, Tretininkų 
kongregacija, LRKSA 11-ta 
kuopa. Moterų Sąjungos 4^- 
čia kp., šv. Vardo vyresniųjų 
skyrius. Gyvojo Rožančiaus, 
šv Juozapo Maldos, Rūtos ir 
šv. Onos draugijos, Kančios

Atitinkama»**^enoeidą bei 
Lietuvą liečiančias lągohuęijas 
anglų kalboje skaitė adv. C. 
BiltfficLa, liętiviškui — M. An- 
drikytė. Rezoliucijos vienbal
siai, priimtas. Visai minėjimo 
programai sumaniai vadovavo. 
Waterbury Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirm. komp. A. J. 
Aleksis. Waterbury rezoliuci
jos tilpo Congiesaional Re- 
cord'e ir valstijos gubernato
rius Chester Bowles paskelbė 
puikiausią proklemaciją Vasa
rio 16-tą. Tik ištesėkime, o 
pergalė tikrai bus mūsų.

Keresp.

Pijoko daina
Džimdzi, drimdzi
Šakar makar
Kur buvai oželi vakar?
Pas Maušiuką ūliavojau 
Kailiniukus praūliojau. 
Džimdzi, drimdzi 
šakar makar
Ko namo negrįžai vakar 
Būčiau grįžęs, bet nespėjau. 
Patvory pernakt gulėjau.

Padainavo A. Gribas, 
Aliksnupių km., Šeduvos 
vi., Panevėžio apskr.

Užrašė Juozas Būga.

GRABORIAI

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
•outh BoMm, Mbm.

i

JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK —
"ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS"

Norintiems angliškai pagal 
gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliau
jant traukiniu, pas gydytoją, 
pas siuvėją, krautuvėje ir pa
našiai. Knyga turi 174 pusla
pius, stipriu viršeliu. Knygai 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
W W «DfunwAV KO CBOSTON.

1I
Draugijų Valdybų Adresai

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
•PO GLOBA MOTINOS *VC.

Pirmininkė — Eva Marksienč,
r“ ~ — — . “ ~ , ■"

TeL SOuth Boston 8-T298.
Wce-WnnlnWc8—B. -GailtOatenč.

8 Wtorfield SL, So. Boston, Mass. 
TTtlt. RaSt. — Stela Overkienė,

555 £. 6th SL, So. Boston, Mass. 
Finansų RaSL — B. COnlenė,

29 GotžM St, W. Rootbury, Mass. 
Tel. Parkway — 1864-W

Iždininkė — Ona Šiauria,
M Taiapa SL, Mattapan, Maaa

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

Kasos GL—KHBeta Aukitikalnytė, 
110 H St, So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas
t-zv antis antradieni mėnesio, 7:30 v. 

------------- UU vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh SL, Se. Boston, Mass.

..........  Visais draugijos reikalais kreipkitės. ........... 50 pas p—tukulų ntttniakg.

.........

......... — 50
______ 50 i i
....... :.... 50 1
............ -50 i
. ........  50 <
..............50
.....^..50

...... ...  50
............50

.............50

.............50

«V. JONO EV. BL. PA8ALP1NE8
DRAUGIJOS VALDYBA

50
50

«25 E._8th SL, So. Boston, Mass. Pirmininkas — Viktoras Medonis. 
21 Sanger SL, So. Boston, Mass

Vice-Plrm. — Vincas Stakutis, 
684 Sixth St.. So Boston Maas

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

Fin. RaSt. — Aleksandras Ivaftka 
| 440 E. 8ixth St., So. Boston, Mass
Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 

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

| 787 Broadvvay, So. Boston, Mass
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią sekmadieni kiekvieno mėnesio, 
2 vaL po pietų. Parapijos estėj, 

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

tta pas protokolų ražtininką

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas, j 

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

hrsy, Sauk loštai. Mus.

Joscoh V.CiSKf 
(KASPERAS) 

. LaMstuyių OinktoriUB Ir 
BalaamMtojM 

NOTAJtT PUBUC 
Futam&vlinaa Dieną ir Nakų 
Koplyčia Barintma Dykai 

TeL 80 (-1437 
•Outh Boeton 8-9M0

YAKAVONIS
■funeral Home

741 No. Main SL
Brockton, Maas.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Putaraavlmaa filmą tr Naktį 
Koplyčia Bermeniiha Dykai 

ToL Brooktoe B-1MD

< t į a £

W AITT
FUNERAL HOME

30 EmenoB Aw
Brockton, Masa. 

ndLStitt

(W*itekfiaM)
UMotuvią Dkektotduo

Patatnavimaa Dieną tr Naku 
Kopiyči* Cementais Dykai 

Tol. Bredtton 3MB

I

j



Penktadienis. Egvo 17. 1950 DARBININKAS

BOSTONO ŽINIOS
šv. Patriko Diena

šį penktadienį šv. Patriko, 
Airijos Patrono, šventė. Bos
tono diecezijoje ši šventė yra 
didelė. Specialiu Popiežiaus 
patvarkymu tikintieji atlei
džiami nuo pasninko ir absti
nencijos.

Šv. Petro parapijos bažny
čioje tą dieną šv. Mišios bus 
laikomos kaip paprastomis 
dienomis: 6:30, 7, 7:30, ir 8 
vai. Vakare, po Stacijų, pa
maldų bus rodomi religiniai 
paveikslai, Lietuvių Radio 
programos vadovybėje.

Atlaidai
Šv. Petro parapijos bažny

čioje kovo 24-26 d.d. įvyks 
metiniai didieji atlaidai. To
mis dienomis žmonės eidami 
prie šv. sakramentų ir lanky
dami garbinimui išstatytą Šv. 
Sakramentą gali įsigyti visuo
tinius atlaidus ir už kiekvieną 
šios bažnyčios aplankymą — 
dalinius.

Atlaidai prasidės penktadie
nį 8 vai. rytą iškilmingomis 
šv. mišiomis ir procesija. Šv. 
Sakramentas bus įstatytas 
viešam garbinimui visą dieną. 
Vakare 7:30 vai. mišparai, 
laike kurių giedos choras. 
Kun. Pr. Strakauskas pasakys 
pamokslą, kunigai svečiai 
klausys išpažinčių. Vaikų iš
pažintys 3 vai. p.p.

šeštadienį 5 vai. išstatomas 
Šv. Sakramentas; šv. Mišios— 
6:30, 7, 8 ir 9 vai. Po pasku
tinių šv. Mišių kun. J. Švagž- 
dys sakys pamokslą. Kiti vie
tiniai ir svečiai klausys išpa
žinčių. 3 vai. p.p. vaikų šv. 
valanda; 7:30 vai. mišparai. 
Pamokslą sakys kun. Jonas 
Znotinas.

Sekmadienį Šv. Sakramen
tas išstatomas’ 5 vai. rytą; šv. 
Mišios laikomos kaip papras
tai: 7, 8, 9, 10 ir 11:30 vai. 
Iškilminga pabaiga 3 vai. Pa
mokslą sakys kun. Pr. Juras.

Puošia bažnyčią
Šv. Petro parap. parapijie

čiai, vadovaujant kleb. kun. 
Pr. Virmauskiui ir kun. Alb. 
Abračinskui, uoliai darbuojasi

savo bažnyčios atnaujinimo 
darbe, kurio vaisiai jau gero
kai matomi. Bažnyčia sutvir
tinta bei atnaujinta iš vidaus 
ir iš lauko. Viduje atnaujinti 
altoriai, grotelės, kryžiai, sta
cijos, suolai Tuoj bus sudėtos 
naujos grindys ir bažnyčios 
apšildymas. Buvo jau anks
čiau įdėti keli vitražiniai me
niški langai, užsakyti Kiburių, 
Abračinskų ir Plevokų šeimų.

Šią savaitę įdedama daugiau 
tų žavinčių spalvuotų langų, 
kuriuos yra užsakiusios, Ry- 
palių, dr. Prano Reynolds 
(Ringailų - Abračinskų) šei
mos, iš Jesulaitienės paliki
mo ir sudėtinis D. A. Zalets- 
kų - Boterų. Visi kiti, langai, 
dar nepakeisti vitražiniais, 
jau yra užsakyti, išskiriant du 
langus. Langai užsakyti Ka
nadoje religinių vitražinių 
langų dirbtuvėje. Vienas lan
gas kainuoja $1000.00.

Žmonės aukoja, dirba ir 
džiaugiasi, kad tuo gali prisi
dėti prie Dievo garbės. Gra
žūs langai, išdažymas, figū
ros, paveikslai teikia bažny
čiai jaukumo ir didina maldos 
nuotaikas.

Kiti geradariai
Aukoja altoriams, mokyk

loms, vienuolynams, pavargė
liams šelpti ir kitiems reika
lams. Balandžio 15 d. Juozas 
Kasparas ir bendrininkai ruo
šia vienuolyno remonto reika
lui šokius; balandžio 16 ir 23 
d.d. jaunimo dramos ratelis 
mokyklos naudai rengia vaidi
nimą “Fatimos Stebuklas’’, 
Vyčiai irgi kruta ir pasirodys 
savo darbuote.

Religiniai paveikslai
Religiniai garsiniai (sound) 

paveikslai bus rodomi kovo 17 
d. (penktadienį) tuoj po pa
maldų (apie 8 vai.) Šv. Petro 
lietuvių par. bažnytinėje salė
je (W. Fifth St, So. Bosto
ne). Vėliau tie patys paveiks
lai bus rodomi sekmadienį, 
kovo 19 d., 2 vai. po pietų 
Lietuvių Katalikų klubo salė
je (163 Harvard St., Cam
bridge) ir tą pačią dieną, 6:30

vai. vakare šv. Jurgio lietuvių 
par. salėje, (St. J a mes Avė., 
Norwood, Mass.). Rengėjai 
kviečia visus ateiti ir pasižiū
rėti gražių religinių paveikslų.

Mirė Peeelingis
Kovo 15 d. mirė vienas iš 

pirmųjų parapijos ir draugijų 
organizatorių, Jurgis Pecelin- 
gis, 80 metų, gyv. prie poduk
ros, 8 Malta St., Mattapan. 
Amerikoje išgyveno 65 metus. 
Paliko žmoną ir dvi dukterį. 
Pašarvotas pas laidotuvių di
rektorių Juozą Kasparą, 187 
Dorchester St. Laidojamas 
kovo 18 d. 9:15 v. r. iš Šv. 
Petro parapijos bažnyčios, 
Naujos Kalvarijos kapuose. 
Melskimės už gyvus ir miru
sius.

Mokinės renka žinias 
apie Baltijos tautas

Wellesley Kolegijos Sociolo
gijos skyriui yra skirtas už
davinys rinkti žinias apie Bal
tijos tautu gyvenimą. Tos ko
legijos mokinės yra taip pasi- 
skirsčiusios: 7 lietuvių tautos 
gyvenimui tirti, 5 latvių ir 2— 
estų. Mokinės lankosi pas tų 
tautų žmones ir teiraujasi 
apie šių tautų žmonių gyveni
mą tuose kraštuose. Rap.

Tremtinių Teisininkų 
dėmesiui

Š. m. kovo mėn. 19 d. 12 
vai., 545 E. Broadway, So. 
Bostone, Ivas įstaigoje, šau
kiamas Bostone ir apylinkėje 
gyvenančių tremtinių teisinin
kų skyriaus steigiamasis susi
rinkimas. Prašome visus tr. 
teisininkus dalyvauti.

Iniciatoriai.

Iš knygos “Prel. K. Šaulys” Žemaitijos herbas.

£

VISI KAS DOMESĮ NAM'J STATYBA 
įsigykite statybos Inžinieriaus Jurgio Okunio įdomią, 

gausiai paveiksluotą knygą 

Gyvenamieji namai 
PROJEKTAVIMO PAGRINDAI

Štai kaip apie knygą atsiliepia spaudoje:
...“Tai yra žinomo lietuvių architekto dipl. inž. J. Okunio 

vertingas veikalas. Šios knygos pasirodymas yra žymus laimėji
mas lietuvių techniškoje literatūroje, todėl ji susilauks užpelny
tai didelio susidomėjimo... Turiu pažymėti, kad ją turėtų įsigyti 
kiekvienas lietuvis statybininkas, nes joje yra idėjų, skatinančių 
ieškoti naujų kelių statyboje.

Arch. V. švipas”
(“Mūsų Kelias” Nr. 40-42, 1948)

Knygos turinyje paduodama virš 60 įvairių namų 
projektų ir nurodomi visai nauji praktiški būdai na
mams statyti. Dėl savo vaizdingo medžiagos išdėsty
mo knyga tinka ne tik besidominantiems namų staty
ba, bet joje yra nurodymų kaip namus projektuoti ir 
braižyti.

Knygos kaina $3. Gaunama “Darbininko’7 admi
nistracijoje, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

M. Kerbelis,
buvęs “Darbininko” admi

nistratorius, su žmona, atvy
kęs iš Amsterdam, N. Y. į 
Bostoną, buvo užėjęs į “Dar
bininko” redakciją. Jis jau 
keliolika metų sėkmingai veda 
nejudinamo turto (real 
estą te) ir apdraudos agentū
rą. Į Bostoną atvyko patik
rinti savo sveikatą Lahey kli
nikoje.

Dainininkas Vladas 
Ivanauskas

atvykęs į Bostoną iš New 
Yorko, aplankė “Darbininko” 
redakciją. Jis yra dainavęs 
Lietuvoje ir Vokietijoje. At
vykęs iš tremties, laisvu laiku 
nuo darbo, koncertuoja įvai
riose lietuvių kolonijose.

Minkų radio koncertas
pereitą sekmadienį buvo ga

na sėkmingas ir įvairus. Prog
ramą išpildė iš Čikagos pirmą 
kartą atvykusi dainininkė Alė 
Kalvaitytė, gerai bostonie
čiams pažįstama J. Krištoiai- 
tytė, VI. Ivanauskas, J. Ka
zėnas ir Vit Žukauskas. Po 
koncerto surengtas pobūvis, 
kuriame dalyvavo Lietuvos 
konsulas A. O. Shallna su 
žmona, Dr. Pr. Galinis, inž. T. 
Vizgirda, svečiai menininkai 
ir didelis būrys bostoniečių.

Pranešimas
LRKSA 94 kuopos narių 

mėnesinis susirinkimas įvyks
ta š. m. kovo mėn. 17 d. 7:30 
vai. vakaro “Darbininko” pa
talpose, 366 W. Broadvvay, So. 
Boston.

Nariai, kurių mokesčiams 
suėjo terminas, prašomi atsi
lankyti ir apsimokėti. Kitas 
susirinkimas bus tik už mėne
sio. Susirinkime bus patiekta 
galutinė vakarienės apyskai
ta.

Stasys Jakutis,
Fin. sekretorius.

Kad ir be kailio liksi visiems 
neįtiksi. ---------- ——

Nauii Lietuv' j Kultūros 
Rėmėjai Bostone

Pastaruoju laiku 19 Bosto
no ir apylinkių lietuvių įsira
šė ir sumokėjo nario mokestį: 
Pr. Averka, Kp. Bielinis, inž. 
Jz. Dačinskas, M. Dunduraitė, 
Ir. Galinienė, Dr. Pranas Gali
nis, Iz. Grigaliūnas, J. Al. 
Jankauskas, Mč. Kavaliaus
kas, kun. Jn. Klimas, Vyt 
Končius, Br. Kubilienė, Vr. 
Kulbokienė, arch. Jr. Okunis, 
inž. Jz. Rasčiauskas, Leon 
Stasiulis, V. Kurmauskaitė, 
Mrs. M. Preytis, Mrs. M. Tre- 
bul. Tiys pastarieji iš Lynn, 
Mass. Seniau įsirašę Liet Kul
tūros Rėmėjai Iz. Miliūnas ir 
Kazys Vileišis sumokėjo po 
$12 už visus metus ir visa ei
lė kitų narių už pusę metų. 
Lietuvių Kultūros Rėmėjų 
Bostone gali būti kiekvienas 
lietuvis, sutinkąs mokėti po 1 
dolerį kas mėnuo šeštadieni
nei Lituanistikos mokyklai 
(vaikams), lietuvių teatro 
studijai ir vaidinimamg (vad. 
Henr. Kačinskas) ir lietuvių 
vaikų darželiui Bostone pa
remti. Įsisašyti galima pas iž
dininką Ant Matjošką, 373 
Centre St., Dorchester, Mass. 
arba sekret. J. Gimbutą, 250 
Columbia Rd., Dorchester, 
Mass., arba pirmininką K. 
Mockų, 337 E St, So. Boston, - 
Mass.

Da išvietinti vėl 
išsivietino

“Boston Globė” ir kiti laik
raščiai įtalpino žinutę ii* pa
veikslus dviejų jaunuolių, at
vykusių iš tremties, antrašte 
*Two D.P.’s Displaced Again 
būt No Harm Comes of It”

Mikas Sadakis, Jr., 7 metų 
amžiaus, prieš 7 dienas atvy
kęs su tėvais iš tremties į So. 
Bostoną, ir Irena Ulpaitė, 18 
metų amžiaus, atvykus su tė
vais 1949 m. rūgs. 17, į So. 
Bostoną, trečiadienį, kovo 15 
d. dingo be tėvų žinios. Tėvai 
susirūpino. Pranešė policijai 
Policininkas rado Mikutį Sa- 
dakį prie D ir Dorchester 
Avė., o Irena Ulpaitė pati at
sirado. Ji gavus darbą valgy
kloje, dirbo visą dieną.

buvo nufilmuoti dėl televizi
jos ir apdovanoti American 
Airlines viršininko p. Bump 
iš Airijos atvežtomis moneto
mis. Programoje dalyvavo ir 
kelių katalikiškų High School 
mokyklų mokinės su savo mo
kytojomis seselėmis. Rap.

CAMBMDfiE. MASS.

Lietuvių 
St., Cam- 
tremtinių 
valdybos

Tremtinių susirinkimas
Š. m. kovo mėn. 25 d. 6:30 

vai. t y. šeštadienį, 
klube, 163 Harvard 
bridge, šaukiamas 
susirinkimas naujos
rinkimams ir kitiems einamie- 

‘siems reikalams aptarti. Visi 
tremtiniai, gyvenantieji Cam- 
bridge’iuje ir jo artumoje, 
kviečiami skaitlingai dalyvau
ti. Tremtinių Ratelio

Valdyba.

Šventė gimtadienį
Vasario 28 d. p-lė E. Preš- 

kiniūtė šventė savo gimtadie
nį. šia proga jos tėveliai, p.p. 
N. M. Preškiniai, iškėlė savo 
dukrelei surprizo bankietą. 
Linkime p-lei E. Preškiniūtei 
visuomet susilaukti linksmų 
gimtadienių.

Džiaugiasi, kad kelionė 
sekasi

Gauta žinių, kad mūsų pa
rapijos klebonas kun. P. J. 
Juškaitis, pakeliui į Romą jau 
pasiekė Prancūziją ir dabar 
keliauja atlankyti Liurdą. 
Džiugu, kad kelionė sekasi. *

Padidėjo šv. Stepono 
draugija

Vietinė Šv. Stepono draugi
ja padidėjo trimis naujais na
riais, kuriais prisirašė trys 
broliai Kulbiai, nesenai atvy
kę iš tremties. Sveikiname.

NAUJOS KNYGOS IR ŽURNALAI 
Prelatas Kazimieras 

Šaulys
Parašė Vaidevutis- Lapelis. 

Išleido “Darbininkas”.
1949 m., 67 pusi.

Šiomis dienomis išėjo 
spaudos kuklus veikalėlis, 
rašytas Vaidevučio - Lapelio 
pagerbti prelatui Kazimierui 
Šauliui jo auksinio kunigystės 
jubiliejaus proga. Praėjusiais 
metais jis buvo spausdinamas 
“Darbininko” skiltyse, o da
bar išleistas atskiru leidiniu. 
Data pažymėta ‘jubiliejinė 
1949.

iš
pa-

Veikalėlis yra biografinio 
pobūdžio, trumpai paliečius 
svarbesniuosius jubilijato gy
venimo žingsnius: jo jaunys
tės ir mokslo dienas Lietuvo
je, Studijas Petrapilio Dvasi
nėje Akademijoje, bažnytinę 
tarnybą, administracinę tar
nybą ir darbuotę Kaune — 
Kurijos Kanclerio ir Kauno 
Arkivyskupijos Generalvikaro, 
— visuomeninę ir politinę vei
klą, dalyvavimą spaudoje, 
prof. darbą universitete ir L. 
Raud. Kryžiuje.

Veikalėlis apima tik 67 psl. 
Jo autorius įžangoje pasisako, 
kad jubilijatas yra nusipelnęs 
išsamesnės monografijos, bet 
nenormaliose tremties sąlygo
se tik tiek tebuvę įmanoma 
padaryti. Išleistas labai gra
žiai, liuksusiniame popieryje, 
papuoštas jubilijato fotogra
fija ir po kiekvienu skyreliu 
ornamentais. Gražūs, meniški 
spalvuoti viršeliai, kurių prie
kinį puošią piešinys lietuviški 
kryžiai, užpakalinį
tulpių baltame fone Gedimino 
stulpai ir kryžius. Išleido 
“Darbininkąs”, Bostone. Kai
na nepažymėta. Veikalėlis sa
vo išore teikia malonų, ramų 
įspūdį. J. L-kas.
Kovo 15, 1950.

tarp

Ateitis
Nr. 1(13) Ateitininkų žunuv* 

D lns 1950 m. į J
Tik ką išėjo iš spaudos pir

mas "Ateities” numeris Ame
rikoje. Jame rašo: St. Barz- 
dūkas “Mūsų tėvų šalis, gim
toji kalba ir mes”, Henrikas 
Nagys “Namai” (eil.); Sairo- 
gitus “262-sis Galilėjos žvėįo 
įpėdinis”; Dixi “Taip prasidė
jo Šventieji Metai” (laiškas iš 
Amžinojo Miesto); A. Darnu
sis “Mielas lietuviškasis jau
nime” (atsišaukimas Ateities 
reikalu); Aloyzas Baronas 
“Senis” (novelė); J. K-ka 
“Lemtis ir herojiškumas mū
sų tautos istorijoje”-; Prel. J. 
Balkūnas “Ateitininkai Ame
rikoje (mintys iš kalbos); J. 
Rimašauskas “Jo vardas mus 
įpareigoja” (apie kun. A. Lip- 
niūną); L. Dambriūnas “Mū
sų gimtoji kalba”; Z. Jonynie- 
nė “Aš esu lietuvaitė” (mer
gaičių skyriuj); A. Baužins- 
kaitė “Vakaras tėviškėje” 
(eil). Toliau skyriai “Mūsų 
jauniesiems”, “Kreivos šypse
nos”, “įvykiai, darbai ir žmo
nės”, “Mes plačiajame pasau
lyje”. Iliustracijas sudaro 
vaizdai iš Lietuvos, meno re
produkcijos ir vinjetės. Žur
nalas išrodo simpatiškai ir 
jaunuoliškai. Jis daug kuo pa
našus į Vokietijoje leistą 
“Ateitį”. Amerikoje ją reda
guoja K Ambrazaitis, A. 
Baužinskaitė ir A. Sabaliaus
kas. Atsak. redaktorius Zig
mas Kungys. Leidžia Pasau
lio Moksleivių Ateitininkų Są
junga. Red. ir Adm. adresas:

“Atertb”, 417 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y. 

Prenumerata metams 3 dol. 
Garbės prenumerata: 10 dol.

S, St, RaSMis. prieš keletą 
mėnesių atvykęs iš tremties 
Chicagon ir sunkiai per tą 

- laiką padirbėjęs, susikrapštė 
vieną kitą šimtą dolerių ir nu- 

• IšRJO iš spaudos “AIDŲ” sipirko batų dirbtuvėlę, žino- 
■umeris 3-čias. ma didele dalimi skolon.

Maža lietuvaitė sveikino 
trimis kalbomis

Kovo 11 d. New England 
Mutual Hali Bostone Interna- 
tional Friendship League bu
vo suruošusi savo metinę pro
gramą, kurioje dalyvavo Bos
tono Lietuvių Tautinių Šokių 
grupės šokėjai lietuviškuose 
tautiniuose kostiumuose. Jie 
pašoko keletą tautinių šokių 
ir išpildė keletą žaidimų. Pro
grama buvo transliuojama 
trumpomis bangomis per 
WRUL stotį. Tad programos 
dalyviai asmeniškai galėjo pa
sveikinti savo užjūrio drau
gus.

Visus nustebino. IX metų lie
tuvaitė Vilija 
Čepo duktė), 
pasilikusias 
tremty trimis
viškai, vokiškai ir angliškai.

Laimis Venckus, S. Bostonog '
Lituanistikos mokyklos 1-mo 
skyriaus mokinys tos mokyk- -anų,kaip šv. Kazimiero diena 
los vardu 1 
pasveikino tremties 
kas mokyklas.

Oepaitė (prof. 
pasveikindama 

savo drauges 
kalbomis: lietu-

Pergyveno sunkią 
operaciją

Šiomis dienomis p. J. Straz
das Cambridge miesto ligoni
nėje pergyveno sunkią opera
ciją. Linkime greitai pasveik
ti

Kard. Mindszenty 
misijų seserys

Sekmadienį, kovo 19 d., mū
sų bažnyčioje stovės prie du
rų J. E. Kard. Mindszenty mi
sijų seserys aukų rinkimo 
tikslu. Kardinolas Mindszenty, 
nors yra komunistų kalina
mas, bet jo plačiai pradėtas 
rytinių misijų darbas tęsia
mas toliau. Būkime duosnūs 
šioje rinkliavoje.

Gražiai pasirodė
Sekmadieni kovo 12 d. Šv. 

Vardo draugijos nariai daly
vavo šv. Mišiose ir bendrai 
ėjo prie šv. Komunijos. Tą 
dieną vyrai labai gražiai pasi
rodė, visi vieningai dalyvavo 
šv. Misijų užbaigime.

Atvyko iš tremties
Šiomis dienomis atvyko iš 

tremties p. Černienė su dviem 
dukromis. Apsistojo pas p.p. 
Steponaičius. Sveikiname.

A. D.

KONCERTAS
SEKMADIENI,

Balandžio • April 30 d., 1950
_ 3:39 vaL po ploto

JORDANHALL
290 Huntington Avė. (kampas 6ainsboro St), 

BOSTON, MASS.
Koncerto programa Išpildys šio ar

tistai ir choras: Stasys Liepas, baritonas; 
Stase Daugėlienė, sopranas; Susana 
Griškaitė (Grisk), ir iv. Petro lietuvių pa
rapijos choras iš So. Boston.

Chorai vadovaus ir pirmiem dviem 
dainininkam akompanuos kompozitorius 
ĮaranliHaa Kačinskas.

Dainininkei Susanai Griškaitei 
akompanuos Rapolas luška.

ss

Kun. Pr. Juškaitis
atsiuntė redakcijai aprašy-

taip pat lietuviškai *b«vo paminėta keliaujant At- 
tremties lietuviš- l&ftu. Spausdinkime antradie-

Sveildntojai Mste numery. -------------

z

Salėje visos vietos rezervuotos. Tikie- 
tai — $1.20 ir $1.80, įskaitant valdžios mo
kesnius (fazes).

Kviečiame visus iš anksto įsigyti ti- 
kietus ir koncerte dalyvauti. Dalyvauda
mi koncerte, paremsite ir Lietuvių Radio 
Valandos programą šeštadieniais nuo 
1:15 iki 2:15 vai. po pietų iš WESX stoties, 
Salėm, Mass.

PRANAS RAZVADAUSKAS,
Koncerto Rengimo Komiteto pirmininkas 

.» . FELICIJA GRENDELYTfi, sekretorė 
ANTANAS F. KNEI2YS, 

Lietuvių Radio Valandos programos vedėjas.

s




