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Apeliacijų Teismas palaiko 
Lojalumo Programą

Valdžia gali šluoti lauk saugumui 
pavojingus pareigūnus

X

Teisėjas Prettyman, 
kuris pareiškė daugumos 
teisėjų nuomonę, sakė: 
“Prezidentas gali praša
linti iš tarnybos bet kuri 
asmenį, kurio lojalumui 
jis nėra pilnai įsitiki
nęs”.

‘‘Toliau priminė, kad 
valdžia, atleisdama įtar
tinus pareigūnus, nenu
sikalsta konstitucijai nei 
kongresinei limitacijai. 
Ypač dabar, kada turi 
reikalą su Sovietų Rusi
ja ir jos agentais, val
džia turi apvalyti savo 
įstaigas nuo subversyvio 
elemento.

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybių apeliaci
jų teismas pripažino val
džios lojalumo progra
mą konstitucine. Valdžia 
gali saugumui pavojin
gus pareigūnus atleis
ti. Tačiau tribunolas 
nusprendė, kad ji negali 
sulaikyti atleisto parei
gūno nuo visų federali- 
nių tarnybos darbų trijų 
metų laikotarpyj, kaip 
buvo išspręsta žemes
niojo teismo.

Kitoje byloje 'apeliaci
jų teismas išsprendė, 
kad Jung. Valstybių ge- 
neralis prokuroras gali 
sudarinėti subversyvių 
organizacijų sąrašą, kaip 
iki šiol buvo daroma, ir 
teismai neįpa r e i g o t i 
svarstyti dėl to keliamas 
bylas.

Pirmąją bylą iškėlė 
Miss Dorothy Bailey, bu
vusi Federalinio Saugu
mo Agentūros tarnauto
ja, kuri gaudavo $8,000 
metams algos. Ji buvo

. Kėdute dHėja visame 
paiMiyje

Geneva, Šveicarija — 
Tarptautinis darbo biu
ras praneša, kad iš su
rinktų žinių, kurias pri
siuntė 20 valstybių, tik 
keturiose iš jų bedarbių 
nepadidėjo. Tomis vals
tybėmis yra Airija, Šve
dija, Australija ir Nau
joji Zelandija. Visur ki
tur nedarbas auga. Pras
čiausia padėtis esanti 
Belgijoje, Vokietijoje ir 
Italijoje. Jei ekonominė 
pasaulio padėtis negerės, 
tai prisibijoma, jog gali 
užeiti tokia pat krizė, 
'.laip buvo prieš 20 metų. 
O tokia krizė, manoma, 
aiškiai vestų į naują ka
rą.

Atstovų Rūmai priėmė parapiji 
nių mokyklų mokinių transpor-
Boston, Mass. — Mas

sachusetts valstybės At
stovų Rūmai 213 balsų 
prieš 4 priėmė' Sears- 
Rugg bilių, kad parapiji
nių mokyklų vaikai būtų 
vežami į mokyklas ly
giai taip, kaip ir į viešą
sias mokyklas ir kad tuo 
klausimu būtų užkirstas 
kelias referendumui.

Bilius perduotas Sena
tui. Jeigu Senatas priims 
ir gubernatorius pasira
šys, tai protestantų kai

aipo įtartino11M8 m., 
lojalumo pareigūnė, o po 
trijų mėnesių buvo visai 
atleista. Pralai m ė j u s 
apeliacijų teisme, Miss 
Bailey sakė, kad ji ape
liuosianti į Aukščiausįjį 
Teismą. Ji buvo kaltina
ma priklaususi prie uni
jos, kuri neseniai buvo 
išbraukta iš CIO, nes tu
rėjusi komunistines ten
dencijas.

Suomija nori draugiškiį
santykiu

Helsinki, Suomija —
Dr. Urho Kekkonen, Suo
mijos naujas premieras, 
stipriai pabrėžė, kad jo
tauta nori palaikyti STALINO AGENTAS ATSTO- 
draugiškus santykius su ___ j _

Kekkonen, ūki- VAUIA DARBININKUS
ninku partijos vadas, . * " -
vadovauja 
kabinetui;
komunistų nė socialistų.

DU AMERIKOS KAREIVIAI 
GAVO 15-20 METŲ KALĖJIMO
Salzburg, Austrija — 

Jung. Valstybių karo 
teismas nuteisė du ame
rikiečius kareivius už 
•ai, kad jie pagrobė Ru
munijoje gimusį vyrą ir 
jį perdavė rusams 
lyginimą.

Puskarininkas 
Abel iš Bolivar, 
vo 20 metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo,

už at-

Paul
Sū

Rusi jos mlHtare sistcms
John Cameron Swayze, 

N.B.C.-TV Karavano ko
mentatorius, tvir tina, 
kad Rusijos militarė tar
nyba prasideda kaip tik 
vaikas pradeda vaikščio
ti ir baigiasi kaip jau 
suaugęs žmogus nebegali 
paeiti.

gusius pas
tojus, kurie vėl atvyksta 
kaip “atstovai”, juokda
miesi iš pačių amerikie
čių.)

Suglaustos žinios
★ H. Stassen, buv. kandidatas į prezidentus, ra

gina sušaukti taikos konferenciją šaltajam karui 
baigti. Konferencijon kviesti ir Rusiją. Tačiau, jeigu 
ji atsisakytų joje dalyvauti, taikos konferencija tu
rėtų susirinkti Helsinki, Stockholme ar Vienoje.
★ Atstovų Rūmai 368 balsais prieš 2 priėmė pa- 

griežtintus įstatymo nuostatus prieš šnipus, ypač 
kas liečia perdavimą dokumentų užsienio agentams. 
Prieš šį įstatymą balsavo du kairieji kongresmanai: 
Marcantonio ir Clayton Powell, abu iš New York.
★ Jugoslavijos su Vakarine Vokietija prekybi

niai santykiai priklausys nuo Vokietijos karo be
laisvių, esančių Jugoslavijoje, reikalų sutvarkymo.
★ 75 vokiečiai areštuoti Berlyno vakariniame sek

toriuje, kurie lipino komunistinius plakatus, platino 
komunistinius atsišaukimus sąryšyje su rusų propa
guojamu gegužės mėn. masiniu paradu. Tai buvo 
grupė daugumoj. nepilnamečių, jaunų asmenų, kurie 
vaikščiodami amerikiečių sektoriaus Berlyno gatvė
mis dainavo komunistines dainas ir triukšmavo.
★ Klasiškas demokratinis socializmas, kuris sie

kia viską suvalstybinti ir visas pajėgas sukoncen
truoti, galutiniai prives prie Uranijos, pasakė Dr. 
Arthur M. Schlesinger, Harvardo istorijos profeso
rius, kalbėdamas studentų konferencijoj.
★ Vietnamo komunistai partizanai, gavę ginklų iš 

komunistinės Kinijos, kovo 17 d. bombardavo du 
Amerikos laivus, stovinčius Saigono uoste.
★ Lenkijos komunistinė valdžia pareikalavo, kad 

Jung. Valstybės pusiau sumažintų savo armijos, lai
vyno ir oro štabus Varšuvoje.
★ Thomas J. Dorgan, Suffolk aukštesnio teismo 

raštininkas, Massachusetts kongreso švietimo komi
teto susirinkime pareiškė, kad Harvardo prof. Shap- 
lėy ir M.I.T. prof. Dirk J. Struik turi 
nes jie esą raudonųjų simpatizatoriai.

& prašalinti, 
ippat turė

tų prašinū Dean Acheson, valstybės pretorių, nes 
prisipažinęs esąs Alger Hiss draugas.

šiomis dienomis atvyko 
į Ameriką atstovauti pa
saulinės darbininkų są
jungos U. N. ekonominės 
komisijos posėdžiuose. 
Dabar jis vadinasi Wil- 
liam Gebert, bet jis buvo 
ir Bronislaw Konstantie 
ir Boleslaw Gebert. Gana 
ilgą laiką gyveno Jung. 
Amerikos Valstybėse, 
buvo komunistų partijos 
narys ir turėjo vadovau
jamą vietą Amerikos 
Slavų Organizac i j o j e 
(American Slav Con- 
gress). Kai buvo susido
mėta jo slapta komunis
tine veikla, jis 1947 m. 
rugpiūčio mėn. • 16 pa
spruko lenkų laivu “Ba- 
tory”, kuriuo pabėgo ir 
Gerhart Geisler praėju
siais metais.

(Kuris kitas kraštas, be nuo ja apie vieną bilijoną 
Amerikos, galėtų pakęsti dolerių.

kuriuos 
artimiau-

Jung. Valst. lėkimai 
skrenda Angijon

VVashingtonas — Ketu
rios Amerikos super- 
tvirtovės B-29 jau išskri
do Anglijon, kaip dalis 
70 lėktuvų, 
Jungt. Valst.
siu laiku išsiųs į Didž. 
Britanijos salą Atlanto 
Pakto įsipareigojimų pa
grindu. Išsiunčiamieji iš 
Washingtono lėktuvai 
buvo pažymėti britų žen
klais “RAF”.

Pirmoji dalis karinės 
pagalbos Europai kai-

A
Vėl susmuko markė 

Rusijos zonoje
Berlynas —Sovietų zo

noje vokiečių markė ver
ta apie du centus. Mar
kės vertės sumažėjimas 
labai kenkia prekybai.

Prekybininkai nepar
duoda savo prekių. Viso
je sovietų Rusijos zonoje 
kalbama, kad rusai vie
toj. nusmukusios markės 
įves dar labiau nusmu
kusį rublį.

Vakarų Vokieti joje 
markė yra pagrįsta do
leriu ir verta 23.8 centus. •

Kaip tik rusai nuverti
no markę Berlyno ryti
nėje srityje, tai visi bė- 
go į vakarų sritį iškeisti 
markes. Stambių sumų 
nepriėmė. Keičiant buvo

✓

mokama viena vakarų 
markė už 8 rytines.

Olandija gaus karo laivus
Jung. Valstybių Lai

vynas praneša, kad du 
karo laivai, kurie buvo 
pertaisyti Bostono lai
vyno dokuose, pagal mi- 
litarės pagelbos progra
mą bus pervesti Olandi
jai.

Praeitą savaitę Olan
dijos penki laivyno vir
šininkai ir jūreiviai at
vyko į Bostoną perimti 
laivų ir juos parengti 40 
laivyno įgulai, kuri lėk
tuvu atvyko į Bostoną 
trečiadienį, kovo 22 d.

tas

wald Eder iš namų ir nu
vežę jį prie vienos dirb
tuvės už Vienos 
perdavė rusams, 
jiems užmokėjo 
Austrijos šilingų 
$700). Prisipažino tą pa
tį daręs ir Frankey. Abel 
pasakojo, kad jiems su
stojus prie rusų, Oswald 
Eder sušuko: “Kas atsi
tiko?” Rusai jį išsitrau
kė iš “jeep’o”, “ 
mtfaktoo ir ųuąivędė,

Rusai kalbino Abe

miesto
Rusai 

7000 
(apie

teistuosius pašalinti iš 
kariuomenės ir sulaikyti 
algas ir priedus.

Abel prisipažinęs ir 
smulkmeniškai paaiški
nęs kaip jie pagrobė Os-

kurie ministeriai žada 
kreiptis į Aukščiausįjį 
Teismą. Protestantų mi
nisteriai turėtų žinoti, 
kad tokių mokyklų lai
kytojai sutaupo daug pi
nigų valstijai.. Jeigu visi 
vaikai eitų į viešas mo
kyklas, tai turėtų pasta
tyti daug naujų mokyk
lų ir samdyti naujų mo
kytojų. Katalikai moka 
miestams ir valstijai mo
kesnius lygiai taip, kaip 
ir kiti. Kodėl jie turi bū
ti diskriminuojami ?

Rusijos šnipas išsivežė 
televizijos aparatu

New York — Pirma
dienį, kovo 20 d. Valen- 
tin Gubičev, Rusijos šni
pas, kuris buvo nuteistas 
15 metų kalėti, lenkų lai
vu Batory drauge su sa
vo žmona išvyko į Rusi
ją. Teisėjas Ryan, vals
tybės departamentui rei
kalaujant, bausmę su
spendavo su sąlyga, kad 
Gubičev grįš į Rusiją ir 
niekad daugiau nekels 
kojos į Jung. Valstybes.

Gubičevą atvežė į lai-
iškrėtė,

Abel ir.vą^ grandinėms auraMb- 
Frankey, kad jie ir dau- tą, čia jo laukė žmona, 
giau gaudytų “karo kri
minalistų ir pabėgėlių”, 
gyvenančių Vienos vaka
rų srityje. Tuo būdu jie 
galį “užsidirbti daug pi
nigų”.

ŠIMTAI SUŽEISTŲ ITALIJOS 
RIAUŠĖSE

— Komunistų 
General i n ės 

Konfederacijos 
streikas pri- 
kruvinų riau- 

su-

Didžiosios pramonės 
įstaigos buvo atdaros ir 
nemažas skaičius darbi
ninkų dirbo.

Jis buvo nusiminęs. Kiek 
atsigavo tik tada? kąi 
nuėmė nuo jo rankų 
grandines. G u b i č e v o 
žmona pasiėmė į laivą be 
kitokių brangenybių ir 
televizijos aparatą. “Tai 
dovana mano vyrui”, ji 
gyrėsi. “Už mano pini
gus”, atsakė šnipas Gu- 
bičevas. Kaž kas paklau
sė, ar Sovietų Sąjungoje 
yra televizijos progra
mų? Gubičev su pasidi
džiavimu atrėžė: “Juk 
mes išradome televiziją, 
tad aš ir vežuos šį apa
ratą į namus”.

Areštavo 7,000 riaušininkų. - Karei
viai gelbsti palaikyti tvarką Romoje.

Roma 
valdomos 
Darbo 
iššauktas 
vedė prie
šių. Šimtai žmonių 
žeista; tarp jų daug po
licininkų. Komunistai ti
kėjosi, kad visi darbinin
kai mes darbus, bet išė
jo kitaip. Daug darbinin
kų pasipriešino komu
nistams. Komunistų su
kurstyti darbi n i n k a i 
puolė mušti darbininkus, 
neišėjusius streikuoti. 
Vienas darbininkas už
muštas. Romoje karei
viai padėjo policijai pa
laikyti tvarką.

Generalinės Darbo Fe
deracijos vadovybė, 
streikui pasibaigus, išlei
do ilgą pareiškimą, ku
riame sakė, kad “darbi
ninkai puikiai laimėjo 
dar vieną pergalę”.

Premieras Aleide de 
Gasperi, kalbė damas 
laikraštininkams, pareiš
kė: kad streikas nebuvo 
taip išsiplėtęs, kaip jo 
organizatoriai tikėjosi”. 
Vidaus reikalų ministe
ris Mario Scelba pabrėžė, 
kad “tautos gyvybę pa
ralyžiuoti pastangos ne
pavyko”.

Acheson sutinka padaryti 
tyrinėjimą

Washington, D. C. — 
Kada senatorius Joseph 
R. McCarthy iš Wiscon- 
sin atnaujino puolimą 
ant valstybės departa
mento, sakydamas, kad 
komunistai yra įsibriovę 
į tą agentūrą, tai valsty
bės sekretorius Acheson 
pareiškė, kad jis “svei
kina” tyrinėjimą.

Čankaišekui pnvyko 
iškelti desantu

Taipei, Formozą —Ki
nijos nacionalistų vado
vybė, kurios priešakyje 
stovi Cankaišekas, pra
nešė, kad jo kariuomenė 
išsikėlė į kontinentą ir 
užėmė Sungmen miestą, 
Chekiang provincijoje, 
apie 200 mylių į pietus 
nuo Shanghajaus. Sunai
kinta apie 110 komunis
tų nedidelių laivų ir ap
gadinti pakrančių įren
gimai.
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SUDEGS TRAPISTŲ 
VIENUOLYNAS

Gaisras padarė didelius nuostolius. — Sudegė bažny
čia, ligoninė, svečių namas ir vienuolių gyvenimo 

namas.
koslovakijoje, kuriuo nu
statoma, jog visi dvasiš
kiai, vykdą savo misiją 
Čekoslovakijos ribose, 
turį būti Čekoslovakijos 
piliečiais ir prisiekti iš
tikimybę vyriausybei ir 
imti iš valstybės algą. 
Šiuo metu dar nėra gali
ma tiksliai nustatyti Če
koslovakijoj gyvenan
čių ir kitų vakarinių 
tautų misijonierių skai
čių. Iš autoritetingų 
sluoksnių yra pareikšta, 
kad 4 katalikų misijonie- 
riai benediktinai jau bu
vę priversti šiomis die
nomis apleisti kraštą ir 
kad vienas yra išvykęs 
savanoriškai.

Cumberland, R. 1. — 
Aztradiemo naktį, kovo 
21 dieną, kilo gaisras 
Trapistų vienuolyne ir 
padarė $250,000 auosto- 
lių. Gaisras visiškai su
naikino 4 namus — baž
nyčią, ligoninę, svečių 
namą ir vienuolių gyve
nimo namą.

Ugniagesiai, suvažiavę 
iš 13 miestų, 
kiai dirbę, 
vargas buvo su vande
niu, nes arčiausia vieta 
buvo upelis už kelių šim
tų jardų tolumo. Septyni 
vienuoliai buvo pritroš- 
kinti dūmų ir nuvežti į 
ligoninę. Vienuolyno gy
dytojas taip pat gavo 
širdies smūgį ir atsidū
rė ligoninėje.

Daugiau kaip šimtas 
savanorių padėjo vienuo
liams išnešti kai • ku
riuos daiktus iš bažny
čios ir vienuolyno. Šv. 
Sakramentas saugiai iš
neštas iš bažnyčios. Taip 
pat suspėjo išnešti ir kai 
kupinos bažnytinius rū
bus. Tačiau daug jų žu
vo liepsnose.

Trapistai vienuoliai 
prisiglaudė Mt. St. Char
les Akademijoj, Woon- 
socket. Pagal dabarti
nius planus, vienuoliai 
persikels į naują Trapis- 
tų vienuolyną, Spencer, 
kurį tik neseniai nepir
ko. x.

k tetalnatija tavai 
nkariedal totatata
Praga. — Čekoslovaki

jos vyriausybė artimiau-' palaikyti 
siu laiku įsakys apleisti 
kraštą visiems amerikie
čiams misijonier i a m s. 
Šią informaciją suteiku
si Amerikos ambasada, 
pramato, kad panašių 
priemonių bus imtasi 
taip pat prieš anglų ir 
kitų vakarinių tautų mi- 
sijonierius. Vienas am
basados tarnautojas pa
reiškė, kad visi misijo- 
nieriai amerikiečiai bū
sią paraginti greitu lai
ku išvykti. Nuostatas, 
kuris būsiąs pritaikintas 
visų tikybų misijonie- 
riams, remsis įstatymu, 
liečiančiu bažnyčią Če-

labai sun- 
Didžiausias

Lėto tai
Roma. — Italų parla

mentas nutarė leisti 
traukti teisman parla
mento atstovę, komunis
tę Laurą Diaz, ui Po
piežiaus Pijaus XII as
mens įžeidimą. Šis įžeidi
mas buvo įvykdytas 1948 
metais hiršetie 13 dieną 
Ortonoje priešrinkimi
nės Laupos Diaz kalboje. 
Ji tada teigė, kad Popie
žius Pijus XII nė piršto 
nepajudino, kad sustab
dytų karą Palestinoje, 
kaip esą nieko . nedaręs, 
kad būtų sustabdytas ar 
sušvelnintas pasaulinis 
karas. Už tai, jos žo
džiais tariant, “nuo j© 
rankų laša kraujas, ku
rio negalės nuplauti joks 
šventintas vanduo.*' Šiuo 
metu Laura Diaz šių sa
vo žodžių nori išsiginti, 
bet, deja, jie yra užpro
tokoluoti visų stenogra- 
fų.

ŠVENTIEJI METAI

2

BILIUS KOMUNISTŲ VEIKLAI 
SUVARŽYTI

notavEMEDanr.'6IYEMEL
lygiai prieš 175 metus (1775. 3. 23) šūkterėjo 

Patrick Henry, prasidėjus kovai dėl Jungtinių Ame
rikos Valstybių laisvės. Mirti pasiryžus, buvo iško
vota laisvė, kuria šiandien džiaugiasi milijonai žmo
nių Amerikoje. Tačiau žymiai didesni milijonai žmo
nių pasaulyje šiandien šaukte šaukia: “Duokite 
mums laisvę arba mirtį”. Tai šaukia visi, bolševikų 
prislėgti, pavergti ir kankinami žmonės Europoje ir 
Azijoje. Visi, kas tik džiaugiasi tikra laisve, turi su
telkti visas savo jėgas ir padėti žudomoms tautoms 
išsivaduoti iš bolševikų nelaisvės, kuri grąso mirti
mi visam pasauliui.

SV. METŲ PAMINKLO VAJUS
>100. — Ko- 
Statytojo Pa
vietą Aukso

Aukojusiam 
ptyčira GarMu 
žymė ji rusu ir 
Knygoje.

Aukojusiam $50. — Koply
čios Statytoje Pušynaijtaoas 
ir vieta Aakao Knygoj*

Aukojusiam $25. — Koply
čios Statybos Minėju Psty- 
mėjtaas h* vieta Aukso Kny
goje-

Visiems kitiems, aukoju- 
ne mažiau $5. — įra- 

Kayf«> ir švč. 
Prasidėji- 
įrašymu: 

Koplyčios 
Aukoju-

fcažrau $5. — įrašas 
Knygoj* ir toks pat

Jubiliejiniai metai slenka. 
Nepalikime ją be paminkto. 
Pastatykime senai laukiamą 
lietuvaičių. Nekalto Prasidė
jimo Seserų vienuolyne, Put
nam, Conn. koplyčią, iš ku
rios sklis garbė Marijai ir kils 
maldos už tėvynę.

Laikas jau pradėti, bet sta
tybos fondas dar nepakanka
mas. Koplyčios pastatymui 
reikia apie $50,000. Šiai su
mai surinkti skelbiame N. P. 
Seserų Vienuolyno Statybos 
Fondo ŠVENTŲJŲ METŲ 
VAJŲ nuo Švč. P. Marijos 
Apreiškimo, Kovo 25 d. iki 
jų galui.

Visus prašome būti koply
čios, to lietuviško Šv. Metų 
paminklo, statytojais. Nė vie
na auka, nė vienas aukotojas 
nebus užmirštu Visi Kongre
gacijos geradariai, gyvi ir 
rainę, atmenami nuolatinėse 
seserų maldose: už juos at
našaujamos šv. Mišios, taiko
mos novenos, atliekamos įvai
rios kitos pamaldos.

Be to, aukotojai bus įam
žinti ir matomu būdu. Koply
čioje bus įrengta aukotojų 
Garbūs Lenta, užvesta koply
čios statytoju garbės — Auk
as Kaysn, kiekvienam duoda- 
siaa atitinkamas pnšynaėjl-

Aukojusiam $1000. — pa
skirta įrašas (tartas Lentoje, 
Koplyčios Garbės Fundato
riuos Diplomas ir Lapas su 
fotografija Aukso Knygoje.

Aukojusiam $500. — įrašas 
Garbia Lentoje, Koplyčios 
Funtateotans Btytomae ir La
pas m fotografiją ’ Aukso 
Knygoje.

• Betiflkaaža vienuolė.
— Kovo 19 d. Popiežius 
Pijus XII iškilmingose 
apeigose paskelbė ' vie
nuolę Paolą Elisabettą 
Cerioli, palaimi n t ą j a 
Naujoji palaimintoji yra 
aukštos . kilmės (eoun- 
tess) ir vienuolių kon
gregacijos, Šventosios 
Šeimos Seselių, steigėja, 
šv. Petro, bazilikoje apie 
35,000 vietinių ir iš kitur 
atvykusių . maldininkų 
dalyvavo iškilmėse. Tai 
jau penktą kartą šiuose 
šventuose. ■ Metuose po
piežius paskelbė palai
mintą.

Paola Elisabetta Ce- 
. ’riaii, italė, sulaukus 37 

metų amžiaus, tapo naš
lė, ir . jos tris vaikai pa
simirė pripd^vyro mirtį. 
Ji tada pasiryžo savo vi
są gyvenimą paaukoti 
neurtingųjų ir vargšų la
bui. Ji mirė 1865 metais, 
49 metų amžiaus.

m Brangūs paveikslai.
— Pirmieji paveikslai 
kapų, kur manoma yra 
palaidotas Petras po 
Šv. Petro bazilika Romo
je, bus įdėti LIFE žurna
le šią savaitę. Visą 10 m. 
buvo daromi kasinėjimai 
po didžiuoju altorium 
bazilikoje ir atrasta la
bai daug brangių ir isto
rinių dalykų iš pirmųjų 
krikščionybės amžių.

Kuomet 1939 metais ligonių ‘pagreitintos mir- 
darbininkai kasė 
palaidoti amžinos atmin- doktrina šiuo atžvilgiu 
ties Popiežiaus ' 
XI kūną, 
prasimušė 
nežinomą kambarį. Tuo
met buvo įsakyta, kad 
ir toliau ir pagrindinai 
būtų kasama. Dabar ga
lutinai įrodyta, kad šv. 
Petro bazilika yra pasta
tyta ant buvusių pago
niškų kapinių, kur ir 
krikščionys buvo laido
jami. Manoma, kad su
ras ir Šv. Petro grabą.

Kai kurios koplytėlės,

naujai iškastos, bus ati
darytos Šventųjų kietų 
maldininkams. Kitos 
šventovėlės bus laiko
mos uždaros, kol darbi
ninkai užbaigs darbą ir 
tyrinėjimas bus užbaig
tas. Darbą sulaiko pože
minis vanduo ir reikalas 
stiprinti bazilikos pama
tus.
A čskssiavakijae vy

riausybė išleido patvar
ių, kad kunigai, lenkia
mi į teismą hndhtinkais, 
privalo liudyti ir tomis 
žiniomis, kurios yra gau
tos išpažinties metu. Tai
gi grįžta šv. Jono Nepo- 
muceno laikai. Nesinorė
tų tikėti, kad visoje Če
kijoj rastųsi bent vienas 
tikras kunigas šį potvar
kį pildą&i ptyto, ta pati 
agentūra praneša, kad 
kai kurios parapijos už
darinėjamos, “Katalikiš
koji akcija” neretai baž
nyčiose per pamokslus 
replikuojama, sukeliant 
trukšmą bažnyčiose. Be 
to, šiuo metu turį užpil
dyti kunigai smulkias 
ankietas su daugybe 
klausimų, ypač, kas lie
čia jų nusistatymą vys
kupų ir Vatikano atžvil
giu.

A Keletas faktų davė 
progas iškelti klausimą 
nagrinėjimui dėl sunkiai 
sergančių nepagydomų

Ferguson sakė, kad 
komunistai būtų privers
ti viešai pasirodyti, jie 
negalėtų veikti pogrin- 
dyj.

MarraiMMBzi Halfiai

Rama — Italijos Turi
no mieste įvyko rimtų 
susidūrimų. Susidūrimai 
įvyko tarp aktivistų ko
munistų partijos narių 
ir neofašistų, pasivadi
nusių “Italijos visuome
niniu sąjūdžiu”. Policija 
viotm buvo bejėgė nera
mumams nuslopinti, ir 
turėjo kviestis pagalbon 
kariuomenę. Net tankai 
ir šarvuočiai negalėjo 
greitai ataušinti įkaitu
sias demonstrantų gal
vas. Buvo paleisti iš šau
tuvų ir kolkosvaidžių 
virš galvų šūviai, ir tik 
po to pavyko grąžinti 
rimtis.

Apie 20 kareivių, poli
cininkų ir demonstrantų 
buvo sužeista.

WaahmgtQH, D. C. — 
Trečiadienį, kovo 2 d.,
Jung. Valstybių senatas 
pradėjo svarstyti senato 
komisijos 
komunistų 
žyti.

Visiems
kad komunistai 
Jung/ Valstybių priešai. 
Jie t dirba komunistinės 
valstybės— Rusijos nau
dai. Kada su Rusija san
tykiai yra įtempti, ko
munistų veikla turi būti 
suvaržyta.

Senatorius Ferguson, 
respublikonas, iš Miehi- 
gan, vienas to biliaus au
torių, pareiškė,* kad visos 
pastangos buvo dedamos 

“t “konstitucines 
tradicijas”, kada buvo 
svarstomas bilius apgin
ti tautą nuo komunistų 
sąmokslo prieš 
Valstybes.

Jeigu šis bilius butų 
priimtas Senato ir Atsto
vų Rūmų 
Trumano 
tai visos 
ba jiems 
nizacijos 
tos užsiregistruoti gene
ravo prokuroro departa
mente. Komunistai nega
lėtų gauti federalinių 
darbų, negautų pasų, bū- • zijos vėliavos buvo ndo 
tų suvaržyta jų spauda laivų nutrauktos ir su- 
ir radijo programos. draskytos.

įneštą bilių 
veiklai suvar-

yra žinoma, 
yra

Jung.

ir Prezidento 
pasirašytas, 

komunistų ar- 
artimos orga- 
būtų privers-

Saigon — Rusijos re
miamos komunist i n ė s 
vyriausybės šalininkai 
sukėlė bruzdėjimą dėl 
dviejų Amerikos laivų 
įplaukimo į Saigono uos
tą. Amerikos ir Prancū-

duobę ties’. Katalikų moralės

P. Marijos Nekalto 
me Faveikatas su 
“N. P. Vienuolyno 
Statybos Rėmėjui”.

paveikslas mažesnio formato 
su tuo pačiu įrašymu.

Kas nenori išnykti kaip 
lauko smilga ir būti užmirštu 
— čia tinkamiausia vieta pa
likti savo vardą.

Kviečiame ir prašome į tal
ką parapijos, organizacijas ir 
atskirus asmenis. Kiekvienas 
įdėkime savo plytelę į šį 
prasmingą paminklą.

Kas nori padirbėti Marijos 
garbei, kas gali bent kiek pri
sidėti prie praktiško šios lie- 
tuyiškę* 'tastitųctyM įsistipri- 
nimo, kviečiame į vajaus tal
kininkus Ir prašome atsiliep
ti, suteiksime smulkesnių nu
rodymų.

Aukokime ir aukokimės 
Marijai už Lietuvą!

Aukas ir Miškus prašom 
siųsti šiuo adresu:

Immaeulate Conc. Conveat 
BuBdtag Fuad, 

BJFJ). 1, Putanaą Cosm

VISI KAS DOMESĮ NAMŲ STATYBA 
įsigykite statybos Iažinieriaas Jurgio Okunio įdomią, 

gausiai paveiksluotą kny gą 

Gyvenamieji namai 

PROJEKTAVIMO PAGRINDAI
Pijaus 

jie netikėtai 
į kitą visai

aiški, kuri šias priemo
nes draudžia ir tai laiko 
savžudybe, jei ligonis su 
tuo sutinka ar pats tai 
pasirenka; gydytojo at
žvilgiu — žmogžudystė. 
Leista ligoniui naudotis 
vaistais lengvinančiais 
skausmą, tačiau nėpavo- | 
jingais pačiai gyvybei. 
Kairioji spauda gi iške
lia kaip leistiną ir nau
dotiną priemonę nepagy
domiems ligoniams pa
greitinti mirtį.

J L1' ■ - * -7

Štai kaip apie knygą atsiliepia spaudoje:
...“Tai yra žinomo lietuvių architekto dtyL. tad. <L Okuaio 

vertingas veikalas, šios knygos pasirodymas yra žymus laimė ji- 
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 kelią statyboje.

SVARBUS 

PRANEŠIMAS 
Moterą Sąjungen Conn. 

vnMtynn kuopą štatai 
šiuomi pranešu visų Moterų 

Sąjungos kuopų žiniai, kad 
Moterų Sąjungos Conn. vals
tijos pusmetinis ir labai svar
bus suvažiavimas įvyks ba
landžio - April 30 d.. Lietuvių 
svetainėje Gahvey St., No. 
Manchester,’ .Conn. Prasidės 
1:00 valanda po pietų, kvie
čiam visas nares punktualiai 
pribūti

Šiame nuvažiavime bus 
svarstomus* žniivs, ęautos iš

Centro raštinės apie senesnių- ~ 
jų narių pašalpą.

Taipgi tikimės susihmkti 
malonios viešnios, mūsą or- 

. ganizncijos Centro ptnūoa- 
kės, kuri dalyvavo pasitari- 
me Statė Insurance Depnrt- 
ment Springfield, IU. Tikime, 
kad ponia F. Bačinakienė da
lyvaus sausų suvažiavime ir 
gyvu žodžiu paaiškins apie 
svarbius pasitarimus.

Kviečiam visas kuopas 
skaitlingai prisiųsti atstovai 
ir pagalvoti apie rezoliucijas 
dėl tolimesnio mūsų veikimo.
\ Pirmininkė—Adelė ttussey

Raštininkė—M. -JokubaHS

Areb. V. švipas”
(“Mūsą 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” admi
nistracijų je, 366 W. Broadvzay, Su. Boston 27, Mass.
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” DARBININKAS
(THE WORKER)

PttbUflhed Semi-Waekly ezeept holiday melu, vhen tasued metiy. 

•AiNT LITHUANIAN^L C. ASSOCIATION OF LABO R

Marad m Moond-elaM natier 8epL 12, 1918 at the port rtftoo et Bertos.
Maaa. undar the Act of Itarch 8, 1*70.

ioaaptaana for natttac at apačiai rate of poatafe provldad for te Bacttea 
UOS. Act of October a 1017 authoriied on July 12, 10U. 

■UB8CSUPTION KATES t PRENUMERATOS KAINA 
O—erti c yeariy ----------------  *S.OO Anarlkoja metame -------------  *5.00
Domertic once per week yeariy *3.00 ' Viena kart savaitėje metama — *3A0 
Foreigrn yeariy-------------------  *6.50 Uteieny metama----------------*5.50
Voreikn oaoa per week yeariy *3.50 Uteieny 1 kart aav-t*j metamu **jo 

DARBININKAS
966 Weet Broadmy. South Bnntnn Maaa

Telephone: Redakcijai — *0 *-5600; Admlnlstradjai — SO **2*00

Maldos vajus
Prieš porą savaičių viena radijo stotis buvo pa

skelbusi, kad Popiežiaus sveikata labai silpnėjanti. 
Gydytojai esą jam patarę kurį laiką ilsėtis ir viešo
se iškilmėse nedalyvauti. Tačiau šv. Tėvas su tuo 
nesutiko. Jis pareiškė, kad Šventieji Metai yra tiek 
dvasiškai reikšmingi, kad jo sveikata negali būti 
statoma prieš pareigas. Gydytojai nusprendė susi
taikyti su jo pasiryžimu ir stiprinti jo sveikatą viso
kiais įmanomais būdais. Pasirodo, kad pavojus pra
slinko, nes šv. Tėvas vėl eina savo pareigas įprastu 
uolumu ir nepalaužiama energija. Štai išleido naują 
encikliką apie Maldos Vajų, vykdytiną Kančios sek
madienį, kovo 26 d.

Enciklika užvardyta “Anni Sacri”. Joje nurodo
ma dorovinis pasaulio smukimas ir būtinumas grą
žinti tuos principus, kurie apšviečia protą, suteikia 
sielai ramybę ir atneša pasauliui teisingumo pojūtį, 
■kurs sutvarko santykius tarp įvairių visuomenės 
luomų. Nors karas jau beveik pasibaigė, tačiau vis 
dar nėra pastovios taikos, kuri galėtų pašalinti vis 
didėjančias nesantaikų priežastis. Tautos viena prieš 
kitą šiaušiasi ir, mažėjant pasitikėjimui, didėja pasi
baisėtinų ginklų gamyba, kuri įvaro baimės ir drebi
na žmonių širdis.

šv. Tėvas su didžiausiu skausmu pareiškia, kad 
jau nebemaža tokių tautų, kuriose mindžiojamos 
Dievo, Bažnyčios ir žmogaus teisės, padoresni val
dininkai atstatomi, kalinami ir ištremiami. Švietimo 
srity Katalikų Bažnyčios mokslas draudžiama skelb
ti, dėstyti ir apginti, ir tiesiog einama prie dėsnio, 
kad tiesa, laisvė ir religija turi vergiškai tarnauti, 
vien pasaulinei valdžiai.

Tokiai apverktinai padėčiai susidarius .Katali
kiškoji Akcija turi imtis ko uoliausių pastangų, kad 
sėkmingiau kovotų už Dievo, Bažnyčios ir žmogaus 
teises. “Tokių nedorybių ir pavojų akivaizdoj, nė 
vienas Katalikų Akcijos narys neprivalo būti abe
jingas ir tingus, kuomet priešai taip uoliai stengiasi 
sugriauti patį pagrindą Katalikų tikėjimo ir pamal
dumo. Tad mes karštai pageidaujam, kad Kančios 
sekmadienį, kovo 26 d., įvyktų viešos pamaldos... 
Mūsų tikslas — susirinkti tą dieną Šv. Petro Bazili
koj ir jungtis su mūsų maldomis ne tik čia atvyku- 
siems, bet ir viso pasaulio katalikams”.

Enciklika baigiasi apaštališku Šv. Tėvo palai
minimu.

Jei Popiežius taip giliai įsitikinęs, kad malda

Š. m. kovo mėn. 5 d. 
Popiežius Pijus XII pa
skelbė palaimi n t u o j u 
jaunuolį pasaulietį Domi
ninką Savio. Šv. Petro ir 
Povilo bazilikos iškilmė
se dalyvavo per 100 tūks
tančių maldininku iš vi
sų pasaulio kraštų. Tik 
deja, iš Lietuvos ne! 
New Yorko kard. Spell- 
man kartu su 600 ameri
kiečių atstovavo J.A.V. 
Iškilmėse tą dieną vyra
vo jaunimas. Ir visai tei
singai. šį kartą kandida
tas į altorių garbę buvo 
vienas iš jų tarpo,

Jaunas Gimnazistas.
Domininkas Savio gimė 

1842 metais balandžio 
mėn. 2 d. Riva miestely
je prie Chieri Italijoje. 
Mirė 1857 m. kovo mėn. 
9 d. Mondonio. Jis anlei- 
do šį pasaulį dar pačioje 
jaunystėje, tačiau jau 
pribrendęs dangui. Tai 
jaunuolis, kurs buvo vi
sada linksmas, paklus
nus, uolus, draugų tai
kintojas, skaistumo iš
raiška. Dar jaunas ber
niukas šv. kun. Bosko 
mokykloje nusistatė tap
ti šventu ir greitai šven
tu. Ir tai jam gerai pavy
ko. Ar nepamėgintume 
kartais ir mes pasekti jo 
pavyzdžiu?

Domininkas Savio, ša
lia mūsiškojo Šv. Kazi
miero ir pasaulinio mas
to Šv. Aloyzo Gonzagos, 
gali būti pirmaeiliu pa- 
vvzdžiu Vyčiams, Ateiti
ninkams ir Skautams. 
Šis naujas palaimintasis 
puikiai suderino links
mumą, darbą pasiaukoji

DARBININKAS
Km. V. EndriūruM

PAL. DOMININKAS SAVIO

yra viena iš galingiausių priemonių grąžinti pasau
liui normalų gyvenimą, būtent, tinkamą Dievui gar
bę bei klusnumą ir žmogui laisvės, tiesos, teisingu
mo ir artimo meilės pagarbą, tai kuriais sumetimais 
mes turėtume priešingos nuomonės laikytis? Jau tik 
ne tuo sumetimu, kad skaitytumės išmintingesniais 
už Šv. Tėvą.

Viens dalykas yra tikras: jei pasaulis melstųsi, 
jis būtų geresnis. Jei būtų geresnis, nebūtų jame vie
tos ir komunizmui. . K.

mą, apaštalavimą savo 
draugų tarpe ir patį 
šventumą su tarnyba 
Dievui, artymui ir tėvy
nei.

Kalba Kardinolas 
Fossati

Bet kad mano žodžiai 
būtų svaresni, leisiu pra
bilti apie šio jaunuolio 
asmenį Turino arkivys
kupui Kardinolui Fossa- 
ti, kurio vyskupijoje šis 
jaunuolis gimė, augo ir 
pasiekė karžygiškų dory
bių.

“Verčiau mirti, bet ne
nusidėti” — rašo Kard. 
Fossati, tai naujojo pa
laimintojo Domin i n k o 
Savio gyvenimo progra
ma. Bažnyčia, pakelda
ma šiais šventaisiais me
tais į altorių garbę šį 
skaistųjį jaunuolį, nori 
pateikti jį pasaulio jau
nimui katalikiškojo vei
kimo pavyzdžiu.

Domininkas Savio išsi
skiria iš eilės jaunuolių, 
kuriuos bažnyčia jau ap
vainikavo altorių garbe; 
juoba, jis slepia savyje 
naują moderniškojo jau
nuolio, pavyzdį. Domi
ninkas, tai jaunuolis, ku
ris turėjo ypatingą lai
mę sutikti gyvenimo ke
lyje kitą didelį šventąjį, 
neprilygstamą jaunimo 
auklėtoją, kun. Bosko. 
Jis tuoj pasivedė švento
jo globai neleisdamas 
veltui malonės. Atsidavė 
savo mokytojui nelygi
nant medžiaga gabioms 
siuvėjo rankoms, žodžiu, 
“brevi ezplevit tempora 
muitą” — trumpu laikų

Pat D. Savio

nuveikė ilgo gyvenimo 
žmogaus darbą.

šventasis be sutanos

Domininkas Savio, jei 
taip leista išsireikšti, bu
vo “nesutanuotas” šven
tasis. Vadinasi, pasaulie
tis. Bet tai jį padaro tik 
dar labiau pasiekiamu, 
dar simpatiškesniu šių 
dienų jaunimui. Tąigi, jis 
ne vienuolis, ne kunigas, 
net ne klierikas. Dargi ir 
ne iš tų, kurie būna pri
vilegijuoti iš aukšto, at
siskyrę nuo pasaulio, ei
ną žmonių ir Dievo tar
pininkų pareigas, šis 
berniukas ne iš tų. Jis 
kilęs iš sveikos,, gausios 
(10 vaikų!) ūkininkų 
darbininkų šeimos; susi
tinka su Don Bosco, da
lyvauja aktyviai jo veda
moje oratorijoje (auklė
jimo ir pasilinksminimo 
įstaiga) žaidimuose;/ lei
džia laiką savo draugų 
tarpe, niekuo nesiskirda
mas :nuo kitų, nebent 
rimtu vidiniu gyvenūnu, 
pagausinančiu Krik š t o 
Sakramento malonę. Ma
lonę, kuri priveda jį pa
galiau prie šūkio, kuris, 
pirmu pažvelgimu, galė
tų atrodyti pernelyg he- 
roiškas, tačiau realybėje 
tik toks, koks turėtų bū
ti kiekvieno krikščionio 
jaunuolio nuoseklus kas
dieninio gyvenimo sie

kis: būtent "verčiau m il
tis, bet nenusidėti”.

šitame nuoširdžiame 
pasiryžime, su kuriuo 
pilnai derinosi visas, 
nors ir trumpas Domi
ninko Savio gyvenimas, 
glūdi jo šventumo pa
slaptis. O viršgamtinės 
malonės ir stebuklai, ku
rių jo gyvenime netrūks
ta, buvo ne kas kita, kaip 
logiška pasėka to tvirto 
tikėjimo, kurs ir kalnus 
perkilnoja. Taip, “ver
čiau mirti, bet nenusidė
ti”.

'Nes tik nuodėmė neša 
tikrąją mirtį, sužalodama 
.sielą, nepalikdama teisės 
į antgamtinį gyvenimą. 
Nuodėmė sužlugdo jauni
me gėrio troškimą, tie
siog jį pavergia blogiems 
įgeidžiams, sukausto ydų 
pančius, sustabdo bet ko
kį dvasinį pakilimą”. Čia 
baigiasi Kard. Fassati 
žodžiai.

Ir mes turime prašymą
Palaimintasis Domi

ninkai Savio, ir mes Lie
tuvos vaikai turime į ta
ve prašymą. Pažvelk iš 
savo dangiškosios garbės 
sosto į mūsų persekioja
mą, naikinamą ir sunkiai 
kenčiančią Tautą. Vie
nyk mūsų Tautos sūnus 
bei dukras. Išprašyk 
mums iš Dievo malonę, 
kad šie 1950 šventieji 
metai būtų atsivertimo ir 
visuotinio atleidimo me
tai. Globok mūsų jauni
mą, patrauk jį savo pė
domis į dorą, skaistumą, 
pasiaukojimo dvasią, sa
vitvardą, į besąlyginį 
grįžimą į Dievą.

Jaunime, jei nori dau
giau literatūros apie Do
mininką Savio ir iš viso 
jaunimo reikalai tave do
mina, rašyk man čia pa
duotu adresu (Kun. Vin
cas Endriūnas, 148 Main 
str., New Rochelle, N.Y.)

Kai žmogus ima prak
tikuoti medžiagos kultą, 
jis tampa ne medžiagos 
viešpačiu, bet jos vergu.

SL Šalkauskis

1$ KATALIKŲ GYVENIMO
A Jeruzalės didysis 

Muftis, Machamed Haj 
Amin ai Husseini, savo 
vizitu Apaštališkajam in- 
ternuncijui išreiškė pa
dėką už teikiamą šventa
jai žemei pagelbą, prašy
damas šią padėką per
duoti Šv. Tėvui, vadinda
mas jį “visuotinuoju Tė
vu visų, kurie dėl tiesos 
kenčia”.

A Tėvai pranciškonai, 
šventosios žemės saugo
tojai, nuo pereitų metų 
spalio mėnesio atkasinė- 
ja Betanijoj seną bizan
tinio stiliaus bažnyčią. 
Žinovai sprendžia ją 
esant iš IV šimtmečio, ir 
toje vietoj, kur anksčiau 
buvo Marijos ir Mortos 
namai.

A 1949 metais 9 vie
nuolynai pasiuntė savo 
misijonierius į Japoniją, 
Tokiu būdu po karo nuo 
1945 metų 13 seserų vie- 
lynų ir 12 vyrų vienuoly
nų pasiuntė nemažą skai
čių vienuolių sustiprini
mui misijų stočių Japo
nijoj, nes, kaip žinoma, 
visoje Japonijoje yra di
delis susidomėjimas ka
talikybe. Atsivertimai 
ypač skaitlingi intelektu
alų ir studentų tarpe. 
Svarbų vaidmenį vaidina 
Tokio katalikų universi
tetas. Stipriai ir gražiai 
klesti katalikų bažnyčia 
Filipinuose. Atrodo, kad 
orientui katalikybė ne
mažiau artima, kaip va
karams.

A Tėvų Jėzuitų provin
cijolas Lenkijai, tėvas 
Bulanda Varšuvoj ir 
Nawrocki tėvų Marijonų 
direktorius paskutiniuo
ju laiku yra suimti. Suė
mimo priežastimi yra at
sisakymas duoti smul
kias žinias apie tuos vie
nuolynus: jų skaičių ir 
turto - inventorių. Suim
tas ir tėvas Žiolkowski 
jėzuitų provincijos se
kretorius. Ypatingo dė
mesio Lenkijos vyriau
sybės centre yra “Cari
tas” organizacija.

SUSITIKIMAS
[3]

-------------- Jonas Gailius ■

— Tėte! — rikteli ir, nesulaukdama atsa
ko, garsiau pakartoja: — Tėveli, kur tu?

Ne, niekas neatsiliepia. Niekas į ją nė 
nepažvelgia, tartum ji būtų niekam nereika
linga našta. *

— Kuk! Schone Madel! — staiga išgirsta 
kario balsą. — Ar labai sužeista?

— Kur mano tėvelis? — vokiškai pakar
toja Indrė ir atsistoja, iššliauždama iš po 
vežimo. *

— Gal kur nors griovyje pasislėpė, — gir
di kario balsą. — Visi spruko kaip galvos 
netekę.

— Tėveli, kur tu? — rikteli Indrė ir bėga 
prie griovio.

Kai sukyla sužeistieji, kai susirenka 
sveikieji, — visur girdėti tiktai aimanos ir 
verksmas. Vaikai ieško tėvų, tėvai vaikų, 
vyrai — žmonių...

— Ak! — staiga suklinka Indrė ir puola 
prie tėvo.

Tačiau jis guli nejudėdamas griovyje/o 
jo rankos plačiai išskleistos, tartum prieš 
savo mirtį būtų norėjęs apkabinti kažin ką 
nepaprastai brangaus. Primerktose akyse 
siaubas ir kraujas. Krūtinė sudraskyta kaip 
arimas ir sukrekėjęs kraujas dar juda, gur
gia.

Indrė atsiklaupia prie tėvo ir žiūri į jo 
veidą ir akis. Ji atsimena jo žodžius: “Nors 
baisi, nors vos pakeliama, bet Dievo valia!” 
— ir, nors ašaros kaskadomis teka, daugiau 
nebešaukia, tik garsiai kūkčioja: dabar ji 
vienui viena ir, palaidojusi tėvą, galėtų 
grįžti į mirtį. . .

Kai neatsiranda nė vieno pažįstamo, tie 
patys kariai tylėdami pradeda kasti duobę, 
o jų veidai sielvarto draskomos mergaitės 
akivaizdoje suakmenėja. Gal jie mąsto apie 
savo artimuosius, gal prisimena draugus 
fronte, gal savo likimą apmąsto...

— Reikia paskubėti! Kiekviena valanda 
brangi! — vienas jų pasako, ir keli kariai 
nuleidžia užmuštąjį į duobę.

Indrė stovi šalia ir atrodo kaip suakme
nėjusios Lotos statula. Nors veidas drėgnas 
nuo ašarų, tačiau daugiau ji nesidrasko. 
Lieka, rodos, visai abejinga savo gyvenimui. 
Jai jau vistiek: galėtų grįžti į kalėjimą, į 
kančias ir mirtį. Tačiau, Dieve, visur viena!

Nesipriešina, kai kariai girdo ją vande
niu. Nieko nesako, kai jie kalbina kartu pa
keliauti ir sėsti į bet kokią mašiną. Rodos, 
nieko negirdi, nieko nejaučia, nieko nemąs
to.

O gal mirtis baisi tik Rusviems ir laimin
giems žmonėms? Gal gaila skirtis tik su ar
timais, su savo pastoge, laukais ir kalne
liais?.. Gal iš tikrųjų mirtis — tikra sesuo, 
kai žmogus neturi nei artimo bičiulio, nei 
pastogės, nei duonos gurinėlio?..

Indrė sėdi dideliame sunkvežimyje ran
komis užsidengusi veidą ir akis.

Kai žmogus netenka jausmo, kad jis 
kam nors reikalingas, — jis, tur būt, nenori 
gyventi.

4.
Pagaliau, karo užsukta mašina sustoja. 

Nutyla lėktuvų mėtomų bombų sprogimas, 
aprimsta patrankos, nemanevruoja tankai 
tarp beginklių žmonių.

Iš urvų, iš rūsių, iš fabrikų ir namų griu
vėsių išlenda pabalę žmonės.

— Dabar grįšite į savo kraštą! — sako 
jaunas amerikiečių karys, kalbąs gimtąja 
lietuvių kalba. — Tai žemėje! Šiur!

— Bet Lietuva vis dar ne laisva! — atker
ta mergaitė ir susimąsto.

Ne tik Lietuva nėra laisva, bet ir jos šir
dis jokio palengvėjimo nejaučia. Karo metu 
dirbo ligoninėje, paskum išsiuntė ją su su
žeistaisiais, dabar — jokio darbo neturi.

Apie Alvydą nieko nesužinojo. Tiesa, ją 
pasiritę prieštaraujančios žinios: būk tai jis 
buvęs pasiųstas į frontą ir be žinios dingęs, 
būk tai slapta į sąjungininkų pusę perėjęs...

Sunkios buvo visos tos dienos — nei ko
kio pažįstamo lietuvio, nei švelnesnio žodžio 
iš nesvetingos tautos. O širdyje visą laiką 
buvo taip apmaudu: vienintelė viltis, kuri 
vos vos dar ruseno, buvo Alvydas...

Jo nuotrauka su gaivinančiu įrašu visą 
laiką stovėjo ant staliuko; visą laiką į ją 
žiūrėjo pasiilgusios akys ir šiltai šypsojosi 
lūpos. Tačiau nieko daugiau — nei laiško, 
nei jokios žinelės.

— Kaip tai ne laisva?! — tartum per sap
ną, Indrė girdi kario švokščiantį balsą: — 
Juk sovietai — mūsų sąjungininkai! Jie ne
ša pavergtoms tautoms laisvę! Yes!

— Laisvę!.. — sarkastiškai pakartoja 
Indrė. — Jūs šiandien, apsvaigę savo laimė
jimais, negalite blaiviau apsižvalgyti. Esu 
mergaitė, ne politikė, ir nedėstysiu jums ko
munizmo doktrinos. Manau, su laiku pats ją 
puikiai suprasite. Tačiau aš turiu savo ar
gumentą: jie taip išlaisvino mano tėvynę, 
kad mamytė su dešimtim tūkstančių nekal
tų lietuvių Sibire atsidūrė. Jų lėktuvai už
mušė tėvelį... Man namus, gimtąjį kraštą iš
plėšė. Ar tai laisvė? Ar tai išlaisvinimas?..

Karys švilpauja lengvą melodiją ir meta 
ką tik pradėtą rūkyti cigaretę. Ginčytis jis 
nenori: juk jis tik pakartojo, ką daugelis 
tvirtina.

— Šiur, mergele! — primerkia akį. — Esu 
neženotas. 0 Amerika, tur būt, patiktų? — 
ir rausiasi kišenėje šokolado.

— Ne! — nukerta jo žodžius Indrė ir ap
sidairo.

Ji nori palikti šį lietuviškai kalbantį 
žmogų ir eiti kur nors. Bet kur? Pati to ne
žino.

Tačiau ji negali ilgiau stovėti ant 
tilto ir, pasiėmusi savo ryšulėlius, sunkiu 
žingsniu eina toliau.

— Kur einat? — nustemba karys.
— Einu toliau! — teatsako Indrė ir nė 

neatsigrįžta.
Jos gerklę, rodos, kažin kas smaugte 

smaugia, o smilkiniuose kala du maži plak
tukai. Įtempia paskutines jėgas ir iki krau
jo kramto lūpas, kad tik nepravirktų.

O tokia saulėta ir alpi gegužės diena. 
Dangus giedras ir mėlynas kaip žibutės žie
das. Paukščiai čiulba. Tyliai ošia pušynas, ir 
smėlis šiugžda po kojomis.

Alpinąs pavasaris iki ašarų graudina 
Indrę. Pasižiūri į pakelės gėles, užuodžia 
svaigų kvapsnį, — ir prisimena savo tėviš
kę, darželį ir žydinčias gėles. Mano Dievę, 
kas dabar jas ravi, kas laisto ir prižiūri?

Kur dabar motutė ir ką bemąsto apie sa
vo dukterį? Ar bent dar gyva augintojėlė, 
išplėšta jėga iš numylėtos šeimos ir tėvy
nės?...

Ne, Indrė negali toliau eiti. Jėgos ją vi
sai apleidžia. Galvoje pradeda ūžti, o akyse 
švaistytis melsvi lankai.

Atsisėda po pušimi ir susiima rankomis 
galvą. Tegu bent tvinksnis aprimsta, tegu 
krūtinė atsikvepia. Tačiau mintys jos nepa
lieka. Visą laiką ją kankina ir iki alpulio 
vargina. Mintys, tartum nesibaigianti filmą, 
neša vis naujų vaizdų.

Pro šalį eina daugybė žmonių. Su našu- 
liais, su lagaminais, su maišeliais. Kiti stu
mia vežimėlį su kūdikiu.

(Bus daugiau).
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Gavėnas pervirto per žardą
Pusiaugavinio papročiai 

Lietuvoje

Svarbiausias ir įdomiausias 
Gavėnios laikotarpio momen
tas lietuvių liaudies papro
čiuose — Gavėnios paskuti
nės dienos. Jis užsimuša kris
damas nuo žardo per pusiau- 
gavėnį. Dzūkijoj ta diena va
dinama “krykštais”, nes vai
kai krykštauja, džiaugias, su
laukę šiltesnių saulėtų dienų 
(Marcinkonys). Tai džiaugs
mo diena saulei grįžtant. Pu- 
siaugavėnis visada esti tre
čiadienį (seredoj). Gavėnioje 
valgyti mėsą draudžiama, bet 
pusiaugavėnyje, prieš užsi- 
mušdamas arba pasikarda
mas, Gavėnas pavėlina valgy
ti mėsą, tad nebetenka bijoti, 
kad jis nupjautų liežuvį už 
mėsos valgymą. “Pusiaugavė
nyje gali užmušti su kūle jau
tį, nulupti skūrą prisinešti 
malkų iš miško ir išvirt. Tą 
viską turi padaryti per vieną 
valandą. Viską atlikęs,* gali 
valgyti mėsą (Ukmergė).

Biržų apylinkėse buvo pa
protys mušti gaidį ir išsivirus 
valgyt užsigeriant alum. Pu
siaugavėnyje galėjai valgyt 
tik pusę gaidžio, o kitą pusę 
palikti Velykų pirmajai die
nai. Gavėnios metu skersdami 
kiaules, jų galvas palikdavo 
papuošti Velykų stalui (Su
bačius). Stakles moterys 
stengdavosi išnešti per Pu- 
siaugavėnį.

Pusiaugavėnyje dėltuviškiai 
sverdavo silkę ir kumpį žiūrė
dami kiek dar liko Gavėnios. 
Dzūkijoj ir Suvalkijoj taip 
pat buvo paprotys sverti sil
kę su užrištom akim ir ieško
ti jos vidurio. Jei daugiau lie
ka prie galvos, tai dar bus 
Gavėnia, o jei didesnė dalis 
prie uodegos, tai nebetoli Ve
lykos. Gavę pusę silkės, žmo
nės džiaugdavosi, kad paba
davę gauna gerai pavalgyti. 
Duona, bulvės ir burokai su 
kopūstais jau per daug įky
rėdavo (Naumiestis).

Iš linksmesnių pokštų Pu
siaugavėnyje minėtinis žaidi
mai: “kūmo žiedo” dalinimas 
ir įvairūs išsiskaičiavimai. 
Taip pat buvo paprotys “šok
ti lentom”. Uždėdavo lentą 
ant rąsto ir stati supdavosi, 
šokdavo. (Druskininkai).

Vaikai turėjo paprotį važi
nėtis rogutėmis. Aukštaitijoj 
ir Dzūkijoj jie varinėjo kiau- 
lelę ir mušė ripką. Marcinko
nyse buvo paprotys žaisti ber
žo ritynes. Po žiemos, nusi
meta vyžas ir basi, nuo 2 iki

Senos kapinaitės 
Nidoje. Dešinėje 
pusėje matome 
du kryžius, kurių 
kitur Lietuvoje 
neaptinkame.

20 jaunuolių sustodavo į dvi 
eiles. Viena eilė išmuša rity- 
nę, o kita su lazdomis ją turi 
sulaikyt. Kiek ji nusirita už 
ribos, tiek turi atsitraukti. 
Juo toliau nuriedės, juo dau
giau pralošt

Kai vaikinai mušdavo rity- 
nę, mergaitės eidavo “krykš- 
taut”. Sustodavo kambaryje 
viena į vidų, ir lakstydavo 
keturios mergaitės kampuose, 
krykštaudamos. Vi d u r i n ė 
stengdavosi jąs sugauti. Mer
gaitės lakstydavo pasikeisda- 
bos kampais. Kai visas sugau
davo, žaidimas *• baigdavosi. 
Baigę žaisti eidavo kepti 
“krykštų pyragos”. Tai buvo 
tarkuotos bulvės, grikiniuose 
miltuose, apipiltos įgrūstom 
kanapėm ir kepamos ant ko
pūsto kapo. Marcinkonių apy
linkėse per pusiaugavėnį se
nosios moterys kepdavo “Blo- 
vieščių” pyragą”. Jis būdavo 
rugių, miežių, kviečių, avižų 
ir žirnių. Taip pat virdavo ^ir 
šaltanosius — aguonom arba 
kanapėm su medum paska
nintus virtinius, (Marcinko
nys). •

Pusiaugavėnio popietėj ne
galima gulti pogulio, nes per 
rugiapjūtę skaudės pussiaują. 
(Dusetos).

Pusiaugavėnyje virsdavo 
Gavėnas per žardą, ties kloji
mu dvyliktą valandą. Tėvai 
vaikams sakydavo: “Skubė
kit, skubėkit vaikai, Gavėnas 
virsta per žardą dvylikėj, 
jums viską paliks, ko buvo 
atsinešęs. Skubėkit, kad su- 
spėtumėt pasiimti sūrius, py
ragus ir mėsą”. (Kretinga).

Subačiuje veždavo. dviem 
arkliais, sermėga apklotą Ga
vėną. Veža jį vyrai apsitaisę 
juodais rūbais palaidoti. Žmo
nės klausia: “Ką čia vežat?”: 
“Gavėnas per žardą dvylikėj 
persivertė ir užsimušė, dabar 
jį vežam pakavot!” “Palikit, 
palikit jį mums, mes su vyti
nėm prikebsim”, — šaukia 
žmonės. Ir jau pradeda muš
ti, kelti Gavėną - baidyklą ap
klotą sermėga. Arkliams 
skamba prie pavalkų žvagu
liai. Žmonės, išgirdę triukš
mą, bėga pasižiūrėti. Juodais 
rūbais apsitaisę vyrai, kurie 
veža Gavėną laidot, klausia: 
“Kas norit mėsos, kas norit 
mėsos?”

Dvyliktą valandą vaikai, 
nubėgę prie žardo, randa pu
pų, virkščių, linų galvelių ar
ba sėmenų. Ką prie žardo 
randa, tą turės gaspadorius 
per visus metus. Jei randa 

žardo viršuje ant karčių virk
ščių, tai sako “Gavėnas pasi
korė”, o jei randa žemėje pu
pų, tai sako “Gavėnas vertės 
per žardą, pupas išbarstė, nu
krito ir užsimušė”.

Žardai prie klojimų būdavo 
iš trijų karčių. Gavėnas dvy
liktą valandą turi nuo šėmis 
perlysti per kartis, užlipt į 
viršų, tada leistis žemyn, per- 
virst -per vidurinę kartį, iš- 
barstyt pupas, krist ir užsi- 
mušt. Jei nori pamatyti Ga
vėną, kai verčiasi per žardą, 
turi pusiaugavėny dvyliktą 
valandą nusinešt visai juodą 
katiną ir gerai pririšt prie 
žardo. Tai tada pamatysi, kai 
versis per žardą Gavėnas.

Šie papročiai turi ir savo 
prasmę. Jie reiškia žiemos 
pabaigą ir pradžia geresnių, 
sočių dienų. Gavėnas už sotų 
privalgymą pjaustės liežu
vius, gauna galą ir pradings
ta. Žemaitijoje pusiaugavėny
je pasirodo Lašininskas (ge
ras valgis), kuris užmuša Ka- 
napinską (Varniai).

Juozas Būga.

Tremtiniu ukininky byloms

Kovo 12 dieną Karalienės 
Angelų parapijos salėje 
Brooklyne įvykusiame New 
York Tremtinių Draugijos su
sirinkime BALFo reikalų ve
dėjas trumpai švietė tremti
nių ūkininkų bylos eigą. 160 
šeimų (apie 640 asmenų) jau 
baigiama rinkti Vokietijoje, 
kurių 30 šeimų jau ruošia
mos transportui ir laukiamos 
Amerikoje kovo mėn. pabai
goje. BALFas jų kelionei fi
nansuoti iki kovo 1 d. turėjo 
surinkęs vos $2034, kai tuo 
tarpu vienam asmeniui vidaus 
kelionių išlaidoms padengti 
reikią apie $35 — $40.— Jei 
visuomenė skubiai neparems 
šių ūkininkų perkėlimo, visas 
plakas suirs, nes bilietams 
išpirkti reikia bent $20,000.

Susirinkusieji jautriai pri
tarė šio plano realizavimui ir 
tuoj pat surinko $177.00 au
kų. Kai kurie pasisiūlė su au
kų lapais parinkti aukų savo 
darbovietėse.

Aukojo: 10 dolerių — A. 
Kaunas, $6 — A. Reveptas; 
po 5 dolerius: V. Alksninis, 
Pr. Milas, E. ir P. Minkūnas, 
A. Dičmonas, P. Aleksandra
vičius, P. Gobužas, P. Mate- 
kūnas, J. Ruokis, Krivickienė,
J. Kirtiklis, Dr. J. Gliaudelis, 
A. Mikoliūnas. St Kavaliūnas 
$4; po 3 dolerius: L. Raman- 
čionis, J. Montvila, J. Pode- 
rys, L. Pavietis, J. Zeidotas, 
St Vaškys, J. Remeza; po 2 
dolerius: V. M., J. Pajaujis, 
Simonaitis, J. Valaitis, V. 
Černienė, A. Duoba, A. Pode- 
rienė, Zilevičienė, Anas, M. 
Volskis, N. N., N. N., M. Sen
kus, A. Ramanauskas, J. Rū
šys, G. Baliukas, M. Grušvie- 
nė, Vyt. Žukas, K. Gruden- 
cas, J. Skiparytė; po 1 dole
rių: A. Sakaitis, E. Putvytė, 
P. Ališauskas, J. Valyčius, 
A. M., A. Krajauskas, A. Va- 
Hnčius, P. Modukonienė, D.T., 
Sirutis, M. Žukauskienė, Alb. 
Verbyla, Vyt Girnius, A. S.?
K. Žukas, Kybartas, Povi-

Jei nori gerai išmokti 
anglų kalbos, įsigyk 
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lauskas, Kasdienė, J. Vilpi- 
šauskas, Paragius, M. Rez
ga it is, J. Senkevičius, Č. Sa- 
deika, L. Špokevičius, A. So- 
daitis, A. Kepalaitė.

Pasižadėjo betarpiai įmo
kėti BALFui: J. Kundrotas— 
$5.— ir Br. Kulys $10.—

Tikimasi, kad kįti buvę 
tremtiniai taip pat atjaus sa
vo buvusius bendro likimo 
draugus ir savo aukomis pa
dės jiems atvykti į J. A. Val
stybes. Šiam kilniam ir svar
biam 
BALFo 
dėkoja.

tikslui aukavusiems 
centras nuoširdžiai

fc koncertas
BSOOKLYN, N. T.

Sekmadienį, kovo 26

I

(L, 
7:30 vai. vakare Apsireiški
mo parap. bažnyčioje įvyks 
religinis koncertas. Bus išpil
dyta Dubois “Septyni Pasku
tinieji Kristaus žodžiai” ir 
Guonod “Gaila”. Giedos solis
tai: Agnės Skarulis — sopra
no ir Stasys Liepas, buvęs 
Vilniaus operos solistas, bari
tonas. Gros vargonais solo ir 
akompanuos Jonas Žukas, 
baigęs Paryžiaus konservato
riją ir buvęs mokinys ganio
jo Dupre.

! I

ŽEMAS, PLATUS 
ir PUIKUS!

Tai yra vienas iš puikiųjų karų pigesniųjų srityje

r

Joms pasirinkimas V-6 arba

Taip. Fdrdas yra "Fdshlsui Csr ar tfce Yesr" 
— Ir taipgi jis yra teitai pajggtnpus. Fordus 
turi naujp- P»j*g*ngų ir tykų V-A intlnp — 
kurte tatappjp negu RsugsRs "toMų"-
Ir taipgi jOs galite įsigyti ut mažiau pinigų 
puikų nauja Fordą "SRR" "HOPtaSyk Vaira
vimų’* ir įsitikink, kad M m. Fordas yra tik
rai klaviikaa. fORD

‘.-csrrv “BANDYK

FASHION C AR

OF THE V EAR
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s
KAY RYSER. Ketv. WBZ-?V.
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VAIRUOTI”

A ’50 Ford ii essier to own
drtr is«s-wrth our 

"Folteeu" Pirmu! Pton. Come 
SraMmMryoanelf!

FORDO DYLERĮ

BALTIMORĖS ŽINIOS
lirtmiihiję knygų

Baltimorė ar tik nebus vie
ta, kur, karsi pasibaigus, pir
miausiai pradėtas lietuviškų
jų knygų platinimas. Knygos 
perdavinėjamos šv. Alfonso 
bažnyčios prieangyje. Po ke
lių mėnesių praktikos galima 
pasižiūrėti, koki šio darbo 
vaisiai.

Kas sekmadienis knygų 
parduodama, viduti n i š k a i 
imant, apie už 20 dolerių. 
Prie šios sumos reikia pridė
ti 6 doleriai už atskirus ‘Dar
bininko’ numerius.

Iki šiol labiausiai buvo per
kamos šios knygos: A. Vai
čiulaičio “Kur bakūžė sama
nota”, B. Brazdžionio “Per 
pasaulį keliauja žmogus” ir 
“Telšių kankiniai”. “Aidų” 
gauta 54 metinės prenumera
tos ir 5-6 egzemplioriai par
duodami atskirai. “Darbinin
ko” atskirais numeriais par

duodama 100 egzempliorių, o 
“Tėviškės Žiburių” — 10 eg
zempliorių. “žvaigždutės” į 
Baltimorę pareina apie 30 
egz. Pradėta platinti “Atei
tis”; jau turima per 20 meti
nių prenumeratų.

Knygų platinimo darbą va
ro ateitininkai. Reikia išskirti 
“Darbininką”, kurį platina 
bažnyčios patarnautojai.

Knygų platinimo pasiseki
mas labai žymioj dalyj pri
klauso nuo tikrai nuoširdaus 
palankumo, kurį šiam reika
lui rodo kun. dr. L. Mendelis. 
Jis ne tik suteikė puikią vietą 
bažnyčios prieangyje, bet kas 
sekmadienis prie kiekvieno 
bažnytinio skelbimo priduria: 
pasižiūrėkite prieangyje nau
jų lietuviškų knygų.

Paskaita apie ksmunismą
Kovo 19 dieną ketvirtą kar

tą klausėme paskaitos apie 
komunizmą, šį kartą kalbėjo 
mokytojas K. Dūlys. Tai išti
sos metus buvęs bolševikų 
kalinys. Jis papasakojo, ką 
pats pergyveno ar savo aki
mis matė: kaip į bolševikų 
kalėjimą pateko, kaip kaliniai 
buvo laikomi ir maitinami, 
kaip tardomi ir kaip neva tei
siami. Jo kalba buvo labai 
suprantama ir vaizdinga: 
klausytojai kaip ant delno pa
matė, kad bolševikų kalėji
mas yra žiauri mašina neko- 
munistams naikinti. Kalba tę
sėsi 
tros 
150 
«j?

kiek ilgokai, apie pusan- 
valandos. Tačiau apie 
klausytojų klausėsi atsi- 
ir nenuobodžiaudami.

Dalyvavo konsekracijose 
f '

Šv. Alfonso lietuvių parapi
jos klebonas dalyvavo dviejų 

naujų vyskupų konsekracijo
se: kove 14 dieną Washing- 
ton'e būsimo Charleston (So. 
Carobna) vyskupo Jono Rus- 
sel ir kovo 20 dieną Tren- 
ton’o (Newark arkidiecezija) 
vyskupo Ahr konsekracijoje.

O senesniosios kartos eilės 
vis retėja...

Pereitą savaitę iš mūsų tar
po .išsiskyrė du parapijiečiai.

Petras Leikus, sulaukęs 74 
metų amžiaus. Į Ameriką jis 
atvyko prieš 50 metų. Visą 
amžių sunkiai dirbęs ir savo 
vaikais rūpinęsis, gyvenimo 
pabaigą neteko sveikatos. Ne
turėdamas iš ko ligoje gyven
ti, keletą paskutinių metų bu
vo globojamas Neturtėlių Se
selių prieglaudoje.

Petras Leikus buvo religin
gas žmogus. Nuo pat švč. 
Vardo Draugijos įkūrimo šv. 
Alfonso parapijoje (1928 m.) 
buvo jos narys ir nė karto 
neapleido mėnesinės Šv. Ko
munijos praktikos.

Ona KJšžūesė, eidama 62 
amžiaus metus, staiga mirė 
nuo kraujo išsiliejimo į sme
genis.

Kilimo ji buvo iš Vidiškės 
parapijoj, Ukmergės apskri
ties. Į šį kraštą atvyko 1910 
metais. Priklausė Altoriaus ir 
Rožančiaus Draugijai. Paliko 
vyrą ir vieną sūnų.

Pasilikusieji savo žmonai ir 
mamytei suruošė gražias lai
dotuves : šv. Alfonso bažny
čioje buvo trejos Mišios, iš jų 
vienos su asista.

KVlIInlUZ ▼ S IIE9

nuo karo
Pereitą sekmadienį, kovo m. 

19 dieną, Amerikos Vyskupų 
organizuotam aukų vajui šv. 
Alfonso bažnyčioje surinkta 
arti vienuolikos šimtų dolerių.



Penktadienis, Kovo 24, 1M0
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Jonas Kuznrickis 

LIETUVIAI DIRBA ANGLIJOJE 
Darbas lietuvių nepalaužia. - Nuo
taikos fabrikuose. - Lietuviai, nors 
ir kuriasi, laukia laisvos Tėvynės. - 
Reiktų labiausiai bijoti nutautėjimo.

- Suglauskime savo gretas!

tremtinys, 
namų, man

pakęsti to- 
kurie savo

DAKB1NINKAS

TREMTIS sulygino dau
gelį žmonių: ir paprastus 
darbininkus, ir ūkinin
kus, ir valdininkus, ir 
karius.

Emigracija visus lietu
vius tremtinius sutiko 
vienodai turtingus.

Tačiau laikui bėgant 
vaizdas keičiasi: kas rū
pestingai taupo, kas vel
tui uždarbio nešvaisto,— 
tas po kurio laiko prasi
muša į priekį. Priešingai, 
— kas savaitgalį visus 
pinigus neša į restora
nus, — greitai ir į skolas 
įlenda.

O dirba visi ir beveik 
visi vienodai uždirba.
DARBAS NEPALAUŽIA

DARBAS nėra kokia 
nelaimė: tai žmogaus pa
reiga. Tiesa, nekartą ji 
sunki, bet vis dėlto pane
šama.

Anglijoje daugiausia 
dirbama žemės ūkyje ir 
tekstilėje. Tačiau žemės 
ūkis nemėgiamas dėl 
sunkių gyvenimo sąlygų. 
Gyventi tenka stovyklo
se, geležies barakuose, 
po keliolika viename 
kambaryje. Kas bent 
kiek pažįsta stovyklos 
gyvenimą, gali įsivaiz
duoti, kokias sąlygas tu
ri čia gyveną vyrai.

Tekstilėje dirbantieji 
dažniausiai gyvena pri
vačiai.

— Daug geriau, — sako 
jaunas vyrukas. — Kai 
grįžtu vakare iš darbo, 
galiu ir spaudą peržiūrė
ti, ir laišką parašyti, ir 
žmogų kaip reikiant pri
imti.

— O stovykloje?
— Stovykla įkyrėjo iki 

kaklo. Nei tu turi poilsio, 
nei ramų kamputį... Nie
ko...

KAIP SEKASI 
FABRIKE

KARTĄ klausiau pa
gyvenusį mokytoją, porą 
metų padirbėjusį teksti
lės pramonėje:
—"Na ką? Nevargina 

darbas?
—O žinote, kad ne! — 

atsakė. — Darbas nėra 
sunkus, prižiūrėtojai ne
lipa ant kulnų. Truputį 
tik kojos pavargsta. Bet 
pamažu ir su . tuo apsi
pranti.
— O kaip vyresnio am

žiaus žmonėms einasi? 
Juk jie jau ne kažkiek 
ir jėgų turi...

— Niekas iš jų ir nerei
kalauja to, ko negali. Va, 
su manimi dirba pagyve
nusi‘lietuvė, našlė. Kartą 
pasišaukia mane prižiū
rėtojas ir rodo. Žiūriu, 
senutė, pasirėmusi ant 
staklių, ramiai snaudžia. 
Norėjau tuojau ją paža
dinti. “O ne! Nežadinki
te! — sustabdė mane pri
žiūrėtojas. — Tegu pa
siilsi!”
*— O, tai žmoniškas pri
žiūrėtojas !
— Kas kita, kai koks 

inspektorius ateina. Ta
da visi turi sukrusti: ir 
prižiūrėtojai, ir darbi
ninkai...

KO LIETUVIAI 
LAUKIA

VISI be jokio skirtumo 
atsako, kad nekantriai 
laukia laisvos Lietuvos. 
Tada niekas jų čia nesu
laikytų— pirmieji plauk
tų į Klaipėdos uostą.
— Bet gi jūs įsigijote?

— klausiu. — Ką su jais 
padarytumėte ?
— Ogi parduočiau! Juk 

jeigu manyčiau čia pasi
likti, tuojau išgriaučiau 
židinius, o pastatyčiau 
lietuviškas krosnis. Bet 
juk ahglai be židinių ne
pirks...
— Namai dar neviskas,

— atsako kitas. — Tai
tik pastogė. O juk reikia 
daugiau: reikia savo
krašto, savo žemės, savo 
valdžios.

Tačiau visai kitaip pa
kalbėjo moteris, įsikūru
si čia prieš kokią 30 me
tų:
— Man tai jau čia tė

viškė... Nenorėčiau brai
džioti purvo ir virtuvėje 
malkas krosnyje deginti.
— Jei jūs taip kalbate, 

aiškiai matyti, kad neži
note, kaip buvo nepri
klausomoje Lietuvoje, — 
įsikiša tremtinys. —Man 
tėvynės niekas neatstos. 
Man ne ten tęviškė, kur 
gera, bet kur gimiau, au
gau...
— Jei palikai turtus, 

tai ir traukia prie jų, — 
nenusileidžia senutė.
— O visai ne P. Tėvynė 

tai ne pinigas ir ne tur
tas, tai — visas gyveni
mas. Žinoma, jūs čia už
auginote vaikus, kurie 
lietuviškai nekalba, tai 
nė apie Lietuvą negalvo
jate.

KO REIKTU BIJOTI

SUPYKĘS 
išėjus iš anų 
sako:
— Negaliu 

kių žmonių,
tėvynės išsižada. Aš dar 
pasibarsiu su jais!
— Be reikalo! — atsa

kau.— Reikia mums juos 
geru žodžiu ir kantrybe 
laimėti. O svarbiausia, 
reikia rūpintis, kad pa
tys tremtiniai nenutoltų 
nuo savo tautos reikalų. 
O juk yra blogų ženklų: 
vaikai pradeda angliškai 
kalbėti; suaugę nesidomi 
savo spauda; tėvai neno
ri leisti vaikų į lietuvių 
mokyklą...
— Ne, netikiu, kad nu

tautėtų. Gal materializ
mas ir sustabdo vieną 
kitą nuo spausdinto žo
džio, bet šiaip dauguma 
— sveiki vidumi.
— Dieve, duok! Juk 

mes atvažiavome čia tik 
iš bėdos ir laikinai.

O tikrai turime rūpin-

tis lietuvybės išlaikymu. 
Turime įsipareigoti ir 
tesėti. Naujoji lietuvių 
karta, čia auganti, nega
li nutolti nuo tautos pa
pročių ir gimtosios kal
bos.

SUGLAUSTI SAVO 
GRETAS

VIENYBĖJE visuomet 
galybė. Kartu susirinkus 
ir maloniau, ir jaukiau, 
ir naudos daugiau. Kiek
vienas ką nors papasa
koja, pataria.

Mūsų vienybės reika
lauja lietuviškos organi
zacijos, savi laikraščiai, 
tautinės šventės, pamal
dos, minėjimai... Vieny
bės reikalauja ir pati 
mūsų padėtis: esame 
tarp svetimųjų ir tik 
darnus sugyvenimas ir 
vienybė įtikins visus, 
kad esame kultūringos 
tautos vaikai.

Suglaudę savo gretas 
daugiau ir padaryti gali
me.

Darbo klausimais

čia suminėtas pa- 
katalikai darbi- 

turi atlikti ener- 
ir sąžiningai. Prie

Šokias organizacijas ir 
nori užimti vadovauja
mas vietas.

Tris 
reigas 
ninkai 
gingai
to mus ragina Bažnyčia 
Pijaus XI-jo žodžiais: 
“Nieko negalima palikti 
neišbandžius blogybėms 
nuo visuomenės nukreip
ti. Čia turi koncentruotis 
visas mūsų darbas, visas 
sumanumas, į tai turi 
būti nukreiptos nepa
liaujamos ir karštos Die
vui maldos”.

PRIE UŽDENGTO KRYŽIAUS

A hosfitelfaM* aervteemaa gets bedsM* iastraelta* ta vMvta* flram * 
Red Cross arts and skili* volnnteer. DtversionaI tberapy for siek and 
iojnred mHKary > Mietai to ofty y ta taeir ironiškai

Kun. Vyt. Pikturna

KATALIKŲ DARBIHIMKŲ PAREIGOS
ir pakankamai plačiai 
pranešinėti apie priešų 
veikimą bei nurodinėti 
laiko ir vietos aplinky
bėms pritaikintas kovos 
priemones; pag a 1 i a u, 
įspėdinėti nuo komunis
tų klastų ir apgaulės, 
kuria jie stengiasi prisi
vilioti geros valios žmo
nes”, sako dar Pijus XI.

Saviems reikalams ap
ginti svarbu susiorgani
zuoti, todėl trečioji kata
likų darbininkų pareiga 
yra susiorganizuoti.

“Kaip pati prigimtis 
skatina kaimynystėj gy
venančius žmones burtis 
į bendruomenes, taip ly
giai vienu amatu ar pro
fesija besiverčią žmonės 
tesudaro tam 
draugijas”, moko 
XI-jo enciklika 
Redemptoris.

Geriausia, jei 
profesijų žmonės 

. ria atskiras 
sąjungas — unijas.

Darbininkų draugijas 
reikia taip organizuoti ir 
tvarkyti, kad jos virstų 
geriausiomis ir tinka
miausio mis priemonė
mis tikslui pasiekti, bū
tent, kad kiekvienas 
draugijos narys turėtų 
kiek galima daugiau iš 
to naudos — taip me
džiaginės, taip dvasinės. 
Aišku, kad į narių reli
gingumą ir dorą reikia 
žiūrėti, kaip į svarbiausi 
dalyką. Iš tikrųjų, “pa
dėjus religiją draugijų . 
įstatymų, pagrindan, len
gva nustatyti darbdavių 
ir darbininkų santykius 
taip, kad būtų pasiekta 
taika ir visuomeninė ge
rovė”, sako Pijus XI.

Iš to seka, kad katali
kai darbininkai turi tu
rėti savo profesines są
jungas. Jei kur katalikų 
nedaug, tai iš bėdos gali
ma turėti bendras uni
jos, tačiau turi būti ge
rai žiūrima, kad jose 
nieko nebūtų daroma 
prieš tikėjimą ir dorą. 
Be to, viso krašto kata
likai darbininkai turėtų 
turėti vieną galingą są
jungą. Ypač svarbu or
ganizuotis dabar, kada 
komunistai, prisidengę 
įvairiausiais vardais, 
akiplėšiškai veržiasi į vi-

Praėjusį kartą buvo 
rašyta apie darbininkų 
reikalavimus ir ta proga 
užsiminta, kad tiek algų 
didinimas tiek darbo lai
ko trumpinimas gali dar 
ir nepagerinti darbinin
kų padėties, jei pats dar
bininkas nepasiryš dorai 
ir krikščioniškai 
gyvenimo ir 
tvarkyti, 
ypač katalikams 
ninkams.
jų pareiga yra 
būti gerai krikščionimis, 

t. y., kaip jau minėta, 
išsiskirti iš kitų savo 
krikščioniška artimo 
meile, išlaikyti saiką šio 
pasaulio gėrybėse, būti 
teisingiems, griežtai lai
kytis doros įstatymų ir 
kita.

Antroji katalikų dar
bininkų pareiga yra 
pažinti Katalikų Bažny

čios socialinį mokslą.
1946 metais Tulūzos 

(Prancūzijoje) kardino
las Saliege yra pasakęs 
popiežiui Pijui XII: “Di
džiausias pavojus Baž
nyčiai šiandien yra tas, 
kad darbininkų klasė ar
ba nieko nežino apie 
Bažnyčios socialinį mok
slą arba juo netiki”.

Neveltui tad Pijus XI 
sakė: “Negalime be gi
laus skausmo žiūrėti į 
nerūpestingumą tų, ku
rie, atrado, tą gręsiantį 
pavojų niekina ir, nieko 
neveikdami, apsileidę pa
deda sklisti doktrinoms, 
kurios prievarta ir žu
dynėmis sunaikins visą 
visuomenę”. “Todėl būti
nai reikia”, perspėja po
piežius Pijus XII, “visų 
sluogsnių žmones, prisi
taikant prie jų išsilavini- 
nimo, kaskart vis labiau 
supažindinti su ekonomi
niu, socialiniu Bažnyčios 
mokslu ir jį itin atsidė
jus skelbti tarp darbi
ninkų”.

Tai atlikti galima per 
studijų ratelius ir per 
spaudą.

•/ “Šiam atnaujinimo dar
bui daug gali padėti ka
talikų spauda. Ji gali ir 
turi įvairiais patrauk
liais būdais stengtis su
pažindinti žmones su 
Bažnyčios soči aliniu 
mokslu; paskui tiksliai

savo 
uždarbio 

Šitai privalu 
darbi- 

Dėlto pirmoji

tikras 
Pijaus 
Divini

atskirų 
suku- 

profesines

• Darbininkams,
darbe buvo sužeisti per 
dvylika mėnesių (iki bir
želio 30 d., 1949 m.) fede
ralinė valdžia išmokėjo 
$14,000,000.

• Bedarbių vasario mėn. 
buvo 4,684,000. Tokio di
delio skaičiaus nėra bu
vę per 9 metus. Tačiau ir 
dirbančiųjų skaičius 
6,000 padidėjo. Vasario 
mėn. buvo 56,953,000 dir
bančių.

• H. J. Heinz įmonės 
2,300 darbininkai iškovo
jo didesnę algą. Pagal 
naują sutartį gaus 7 cen
tus į valandą daugiau. 
Ši įmonė gamina mari
nuotus agurkėlius.

• Pakėlus kainą už ang
lį, kraštas per metus su
mokės apie 80 milijonų 
dolerių daugiau. Tuo bū
du anglies kasyklų savi
ninkai atsiims atgal tai, 
ką angliakasiai iš jų iš
sikovojo streikuodami.

kurie

"Dieve, kuris žmonijos išganymą kryžiaus medy
je paskyrei, kad iš kur mirtis atsirado, iš ten kiltų 
gyvybė, ir tasai, kuris medžiu nugalėjo, medžiu taip 
pat būtų nugalėtas per Kristų, mūsų Viešpatį”.

(Kančios Prefacija)
Kristaus kančios ir kryžiaus prefacija nuosta

biai gražiai išreiškia išmintingą ir nekintantį Dievo 
planą žmonijos išganymo reikalu. Viską žinąs Die
vas nuo amžių pramatė ir žinojo žmonijos puolimą 
įvyksiant ir sumaniai pritaikė išganymo priemones. 
Dievas pasigailėjo nusikaltusio žmogaus, nes žmo
gus buvo piktosios dvasios suklaidintas, ir aiškiai 
nepramatė kokios galėjo būti jo nusikaltimo pasek
mės, tiktai vėliau patyrė. Priešingai, nusikaltusių 
angelų Dievas nepasigailėjo, nes angelai pramatė sa
vo nusikaltimo pasekmes, ir vis dėlto išdrįso nusi
kalsti.

Kaip kadaise piktoji dvasia klastingai bet gi ir 
gudriai panaudojo gero ir pikto pažinimo medį pir
mųjų žmonių nusikaltimui, taip Dievas nepalygina
mai sumaniau panaudojo kryžiaus medį visos žmo
nių giminės išganymui. Per uždraustą Rojaus medį 
nusikaltimas ir mirtis atėjo į šį pasaulį, per kryžiaus 
medį — išganymas. Uždraustame medyje glūdėjo 
prapultis, kurios pirmieji žmonės turėjo vengti, 
kryžiaus medyje yra mūsų išganymas, nes per šven
tą kryžių ir savo kančią Kristus atpirko žmoniją.

Laike paskutiniųjų dviejų Gavėnios savaičių, 
būtent nuo Kančios sekmadienio iki didžiojo penk
tadienio, kryžiai yra uždengti violetinės spalvos au
deklu. Violetinė spalva primena atgailą. Bažnyčia 
tartum paslepia Kristaus nukryžiuoto paveikslą 
dvylikai dienų, kad jis didžiojo penktadienio litur
ginių apeigų metu atrodytų dar garbingesnis. Visais 
krikščionybės amžiais kryžius buvo ir tebėra aukš
tai gerbiamas kaip pergalės ženklas. Dažnai kryžius 
būna papuoštas blizgančiais brilijantais, ypač vidu
rinių amžių bažnyčiose matomas, taigi jo uždengi
mas aiškiai primena atgailos laiką.

Dr. B. Paulius, O. P.

★ Australijos dvasinė katalikų vadovybė daro 
pirmuosius žingsnius steigimui katalikų universite
to. Šiam reikalui Indijanos, Notre Dame katalikų 
universiteto profesoriai, Amerikoje prašomi patiekti 
tokiam universitetui smulkų projektą. Tam yra prie
šingi Australijos protestantai.

Arbata Kinijoj yra pigesnė.

Taip pat ir anglis ar aliejus

elektrai gaminti West Virginijoj ir

Texa.se yra pigesni, nes ten gaminami.

Kada tas kuras yra gabenamas toli, iki

kainoje.

Bet gera vadovybė ir pažangi technika nugalėjo tuos

sunkumus taip sėkmingai, kad elektra.

kaip ir arbata, yra vienas pigiausių dalykų

Naujosios Anglijos šeimų

«

biudžete.

Naujosios Anglijos, transporto išlaidos,
4

visai natūraliai, darosi faktorius elektros

VANDENS JĖGA

Mūsų vandens jėgos šalti- 
iai intensyviai išnaudojami, 
bet dauguma elektros ga
minama garo egenerato- 
r»ais, išskyrus Maine, nes 
Čia nėra užtenkamai van
dens jėgos.

t 9

d
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KAIP BUVO SUTIKTAS BIMBA

• Antra lietuviška radijo 
valanda pradės veikti nuo 
Verbų sekmadienio Pittsbur- 
ghe, kurią organizuoja tėvai 
pranciškonai. Programos ve
dėju pakviestas S. Sabaliaus
kas.
ą Putnam, — Lietuviškosios 

dvasios oazė, — rašo vienas 
mūsų profesorius, apsilankęs 
čia Vargdienių seselių centre. 
N. P. seselės, nešiojančios 
šios institucijos vardą, yra 
mažiausiai paliestos suameri- 
konšjimo. Reikia jas statyti 
šiuo atžvilgiu pirmoje vieto
je-
• Tėvas J. Bružikas, S. J„ 

garsusis lietuvių misijonie- 
rius, ką tik atvyko per Belgi
ją iš Vokietijos Amerikon ir 
kovo 19 d. pradėjo pirmąsias 
misijas Cicerp, BĮ., šv. Anta
no parapijos bažnyčioje.
ą Dr. P. DauŽvardis, Lietu

vos konsulas Chicagoje, nese
niai dalyvavo Prancūzijos ir 
Urugvajaus konsulatų priė
mimuose. Nuolat bendradar
biauja ir su kitų kraštų kon
sulais.

ą Bronius Prielgaaskas, dan
tų technikas, iš. Philadelphia, 
Pa. persikėlė į Chicagą, kur 
apsigyveno 6125 S. Richmond 
St. Čia jį atsikvietė žymus 
katalikiškosios visuomenės 
veikėjas St Sabaliauskas.
• Geraširdžiai kaimynai, su

degus Worcesteryje Izabelės 
Buinikis namams, atėjo jai 
pagalbon ir* per dvi dieni pa
statė trijų kambarių namuką.
• AndrnBn "progresyviai” 

bijosi Detroite, kad gali būti 
pagarsinta ne vieno ir jų var
dai tarpe 150 komunistų var
dų, kuriuos greitai pagarsins 
kongreso komitetas.
ą Chicagos arkidiecezijoj 

veikia 25Ž vienetai katalikų 
skautų, Bostono arkidiecezi
joj — 245 vienetai. Kitose po 
mažiau. Taigi Chicaga kata
likų skautų skaičiaus atžvil
giu yra pirmoj vietoje, Bosto- 
has — antroje.

6 Chicagos labdaros įstei
gta: našialtynai ir prieglau
dos gaus maisto iš esamų 
federaiiniUose sandėliuose 
perteklių, kurie vyriausybės 
nutarimu bus paskirstyti pa
minėtoms krašto ir užsienio 
labdaros įstaigoms.
• Pabrango angliai Pitts- 

burghe nuo 10 - 25%,
rašius angliakasiams su ang
lių kasyklų savininkais nau
jas darbo sąlygas. Anglių 
kainų pakilimo reikia laukti 
ir kitur.

M. Anglijos Uet. Vyčių 
velta

Iš N. Anglijos Vyčių Aps
kričio kuopų: Brockton, Nor- 
wood, Athol, So. Boston, 
Cambridge, VVorcester ( 2 pa
rapijos), Westfield, Lawren- 
ce, (Mass.); Hartford, Water- 
bury (Conn.); Lewiston 
(Me.); Providence (R. I.) 
pranešimų paaiškėjo, kad šios 
Vyčių kuopos gražiai apvaikš
čiojo Sv. Kazimiero, Lietuvos 
globėjo dieną. Nariai išklausė 
šv. Mišias savo ir mirusiųjų 
narių intencija ir ėjo bendrai 
prie šv. Komunijos. Po mišių 
dauguma kuopų turėjo ben
drus pusryčius ir buvo pasi
kvietę svečių pakalbėti apie 
Lietuvos likimą ir tremtinių 
padėtį.

Džiugu pastebėti, kad tiek 
daug narių ir jų tėvelių at
silankė ir kad bendrai dalyva
vo su Lietuvos Vyčiais nese
niai atvykusieji lietuviai iš 
tremties.

Metinis seimas
Naujosios Anglijos 

Apskričio metinis i 
įvyksta VVaterbury, Conn., ba
landžio 22-23, Šv. Juozapo pa
rapijoje, Congress Avė., kur 
klebonu yra kun. J. Valantie- 
jus. Seimas prasidės iškilmin
gomis šv. Mišiomis iš ryto, se
sijos vyks po pietų. Išvaka
rėse bus susipažinimo vaka
ras.

Bengia sporto dieną — 
pikniką

Apskritis rengia gegužės- 
May 21 d. milžinišką pikniką 
— sporto dieną, kuris įvyks 
Marianapolyje, Thompson, Ct. 
Tai dienai pakviestas žymus 
sportininkas; bus įdomi spor
to programa, žais New Yorko 
ir New Jersey apskričio Vy
čių baseballininkai su N. A. 
Apskričiu. Programa trumpa. 
Bus šokių ir užkandžių. Pra
šome visus prietelius sekti 
Vyčių veikimą.

Bronius Kudirka,
N.A. Vyčių Apskričio 

pirmininkas.

i Vyčių 
seimelis

žj
pasi-

PAHKA
Brangiems Mano Geradariams

Kosmai Walter,
Gardner, Mase.

Sabulių Šeimai, 
138 Shermaa St, Gardner 

padėjusiems man atvykti į
kraštą ir rėmusiems mane di
delėj nelaimėj, taip pat Gard
ner Vasario m. 16 d. paminėti 
Komitetui už dovaną, reiškiu 
nuoširdžiausią padėką.

ANGELE ZUBKIENfi. 
Woodhaven, L.I., N.Y. 
1950 m. kovo mėn. 8 d.

DEŠIMTS PRISAKYMŲ LIETIMAMS
Negarbink Stalino ir jo pasekėjų, nes jie pražudys Lie-

Jeigu Begali pagelbėti Lietuvai atsikratyti komunistų

CLEVELAND, OHIO

Kovo 19 d. Slovenian svetai
nėje Bimbos komunistai su
ruošė kalbas, kur turėjo kal
bėti Ant. Bimba. Apie 2:30 
min. po pietų prie Clair St. 
susirinko apie 500 vietos pat
riotų lietuvių, kurie nešė tau
tų žudiko, Stalino, 4 skirtin
gus paveikslus su atatinka
mais užrašais. Buvo plačiai 
paskleisti protesto lapeliai pu
blikai.

Pikietininkų eisena prasidė
jo nuo lietuvių svetainės ir 
ėjo pikietuoti prie slovėnų 
salės durų, kur turėjo rinktis 
lietuviški komunistai. Eisenos 
priešakyje ėjo veteranai, se
nieji ir neseniai atvykusieji 
lietuviai. Pasirodė laikraščių 
reporteriai, viešoji ir slaptoji 
policija. Reporteriai, vietos 
gyventojai ir naujakuriai fil
mavo, kiek tik pajėgė. Pasi
rodžius Bimbai, buvo jam 
įteikti du pikietininkų lapeliai 
ir prineštas didžiulis Stalino 
paveikslas. Minia šaukė, kad 
Bimba turi jį pabučiuoti.

Apie 4 vai. policijos patvar
kymu pikietuotojai su visais 
paveikslais ir protesto plaka
tais suėjo į vidų, ir jiems bu
vo leista per garsiakalbį per
skaityti griežčiausios prieš 
bolševikus protesto rezoliuci
jos anglų ir lietuvių kalbo
mis. Buvo reikalauta, kad bū
tų deportuoti Bimba, Prūsei- 
ka, Andrulis, Mizaras ir kiti 
Maskvos agentai į Rusiją. Pa
baigoje buvo sugiedota Ame
rikos ir Lietuvos himnai, ta
čiau maskviečių dauguma lai
ke himnų sėdėjo su kepurė
mis.

Nors prie susirinkimo iš 
anksto buvo ruoštasi ir bilie
tai platinta, bet pasekmės bu
vo menkos: tik vienas kitas 
“ruskių” desėtkas teatsilankė.

Daugelis bimbininkų susiti
kę savo pažįstamuosius pri
kaišiojo, kaip jie galėję jiems 
demokratiškame krašte tokią 
gėdą padaryti ir taip juos de
moralizuoti. šie jiems aiški
no, kaip jie, gyvendami de
mokratinėje laisvoje šalyje, 
gali taip kruvinam Stalino 
rėžimui tarnauti

Praeitą šeštadienį, kovo 18 
d., Šv. Jurgio salėje įvyko 
K. M. sąjungiečių 26 kuopos 
susirinkimas ir sėkmingas 
kortavimo vakaras. Buvo 
skanių užkandžių ir puikių 
dovanėlių, kurių dalyviai įsi
giję, skirstėsi namon.

Kovo 19-tą d. Jo Eksc. vys
kupas Hoban šv. Jurgio -baž
nyčioje 7 vaL vak. suteikė 
apie 60 vaikučių ir keliems 
suaugusiems Sutvirtinimo Sa
kramentą. Ta proga prisirin
ko pilna bažnyčia žmonių. 
Dalyvavo kunigai svečiai: 
kun. B. Bartis iš Akron ir 
kun. tremtinys Al. Spurgis 
iš Strongsville, 0.

Ateinantį sekmadienį, kovo 
26 d., įvyksta pirmasis Ciur- 
lioniečių ansamblio koncertas, 
11001 Euclid Avė., Severance 
Hali 8 vaL vak.

Mūsų veiklus tautietis, Ste
ponas Saldauskas, praeitą 
mėnesį apie trejetą savaičių 
buvo ligas kankinamas. Da
bar džiaugiasi sveikata, ir vėl 
mūsų tarpe. MJ).

viškais šokiais. Choras ir 
choro solistai padainuos nau
jų dainų.

Mūsų parapijoje įvyksta 
kažkas nepaprasto: atvelykį, 
balandžio 16 d. mūsų parapi
jos klebono kun. J. V. Kaz
lausko 25 metų kunigystės 
jubiliejus. Iškilmingas šv. Mi
šias atnašaus pats jubilieja- 
tas. Manau, kad šv. Mišiose 
dalyvaus visi* parapijiečiai: 
senesnieji, jaunimas ir vaiku
čiai. Choras pasirodys su spe- 
ciale programa apie ką vė
liau pranešime smulkiai.

ALT vietinis skyrius liku
sius pinigus nuo L. N. minėji
mo pasiuntė po lygiai Tary
bos ir BALFo centrams. O.

Po

mari- 
ir tėv. 

būna

Hmijeji Federacijos sk. 
vaitai

BROCKTON, MASS.
s

Šių metų pradžioje buvo 
perrinkta A.L.R. Katalikų Fe
deracijos valdyba, kurią su
daro: Dvasios vadas — Kleb. 
Kun. Pr. Strakauskas, pirmi
ninkas — Jonas Kumpa, vice
pirm. — Ona Kašėtaitė, se
kretorius — Malvina Aksti- 
nienė, iždininkas — Adomas 
Jurgutis.

Jau antra savaitė šv. Roko 
parapijoje yra gavėnios misi
jos, kurias veda iš Belgijos 
atvykęs tėvas VI. Mikalaus
kas, S. J. Pirmą savaitę misi
jas gausiai lankė vyrai Jos 
užsibaigė iškilmingomis 40 
valandų pamaldomis. Antroji 
savaitė yra moterų, kurių taip 
pat prisirenka pilna bažnyčia.

Š. m. kovo mėn. 19 d. (sek
madienį) Brocktono mokslei
viai ir studentai ateitininkai 
parapijos salėje turėjo savo 
susirinkimą, kuriame nutarė 
sudaryti du būrelius: vyres
niųjų ir jaunesniųjų. Susirin
kime buvo aptarta “Ateities” 
platinimo ir tolimesnio veiki
mo programa. Po Velykų ma
noma surengti ateitininkišką 
vakarą.

4 
kuopos veiklą. Nariai prisi
minė mirusią savo veiklią na
rę Izabelę Tamulionienę ir ją 
pagerbė, atsistoję sukalbėda
mi už jos vėlę maldą. Buvo 
priimtas LDS N.. Apskričio 
vaidybos kvietimas dalyvauti 
Nashua apkričio suvažiavime, 
kuris įvyksta balandžio 23 d. 
Nutarta ta proga surengti ko
kią nors programą, kuria pa
vesta rūpintis varg. J. Tamu- 
lioniui.

Verbų sekmadienį, 8 vai. 
rytą šio miesto Kolumbo Vy
čiai dalyvaus šv. Kazimiero 
bažnyčioje šv. Mišiose, ben
drai eis prie šv. Komunijos 
ir turės bendrus pusryčius 
miesto svetainėje Spring St.

Kovo 26 d. 4 vai. po pietų 
bus rodomi paveikslai “Mon- 
te Casino” stebuklas. Rodys 
kunigas P. Vaičiūnas.

Kovo 26 įvyks svarbus Sv. 
Kazimiero draugijos susirin
kimas, kuriame bus renkami 
valdybos nariai. Valdyba pra
šo visus dalyvauti. Dzūkelis.

LDS susirinkimas
WATERBURY, CONN.

Kovo 26 d., 1:30 vai.
pietų įvyks LDS 5-tos kuopos 
svarbus susirinkimas. Prašo
me narius skaitlingai daly
vauti ir neseniai atvykusius 
prisirašyti prie LDS nariais, 
įmokant $4.00 metams. Gali
ma įmokėti $1.00 ir likusius 
per 3 mėn. po $1.00.

3-jų savaičių misijos
Mūsų kolonijoje vyksta 3-jų 

savaičių misijos: pirmą sa
vaitę moterims, antrą — vy
rams, trečia — vyrams ir 
moterims bendrai anglų kal
ba. Misijas veda tėvai 
jonai: tėv. Mažukna 
Bulovas. Pamokslai
trumpi, turiningi ir aiškūs. Į 
misijas lankosi daug žmonių, 
kaip senesniųjų taip ir jaunų.

Marianapolio Kolegijos 
rėmėjai

Kovo 19 d. įvyko lietuvių 
Marianapolio kolegijos rėmėjų 
susirinkimas ir kortoms loši
mas. Susirinkimo tikslas pra
dėti rengtis prie Marianapo
lio gegužinės. Mes daug dir
bame dėl Lietuvos laisvinimo, 
bet nepamirštame ir savo 
vienintelės aukštesniosios mo
kyklos, Marianapolio lietuvių 
Kolegijos.

Paminint Federacijos 22 
skyriaus aukas, buvo praleis
tas Juozas Augys, kuris au
kavo dėl federacijos $5.00. 
Šia proga tenka paminėti, 
kad Juozas Augys beveik kas 
met po penkinę dėl federaci
jos aukoja. Be to, J. Augys 
yra LDS narys, buvęs 5-tos 
kuopos pirmininkas ir apskri
tai yra daug dėl LDS pasi
darbavęs. Išauginęs pavyz
dingą katalikišką šeimą.

Koreap.

HHhnlngil F
a. a. Rožė CyronMene

PROVIDENCE, R. L

Kovo 11 d. mirė Rožė Cy- 
ronkienė - Jųrgeliavičiūtė, 67 
m., gyv. 21 Palmer SL, Pro
vidence, R. I. Palaidota su iš
kilmingomis gedulo pamaldo
mis kovo 14 d. iš šv. Kazimie
ro bažnyčios. Už vėlionę šv. 
Mišias atlaikė kun. Ant. Ka- 
cevičius, asistuojant kun. To
mui Žiūraičiui, O. P. (diako
nu) ir kun. John Molloy, O.P. 
(subdiakonu).

Namuose garbės sargybą 
prie R. Cyronkienės įcarsto 
ėjo Šv. Kazimiero parapijos 
Šv. Onos Draugijos, prie ku
rios vėlionė priklausė, narės.

Velionė buvo kilusi iš Lie
tuvos, Vilniaus krašto, Lydos 
apskr., Nočios parapijos. 
Amerikoje išgyveno 46 me
tus.

Paliko nuliūdusius vyrą Ka
zį Cyronką, du sūnus — Da
nielių ir Joną Cyronkus, dvi 
dukteris — p. J. Milinec ir 
p. J. Kalafarski, brolį Jury 
ir devynis anūkus.

Tesuteikia jos vėlei Vieš
pats amžinąją ramybę, o jos 
likusiems artimiesiems pa
guodą. Report

PHILADELPHIA, PA.
Naujakurį lietuvi, užjausk 

savo brolius ir sesta ligonius
88-tasis BALF, skyr. Phi- 

ladelphijoje nemiega. Pernai 
kelių veiklių BALF“o rėmėjų: 
adv. C. Cheredeno, u. A. Ka- 
niusio, kun. St Railos, H. 
Kemeklio rūpesčiu buvo gau
ta gryno pelno apie $2000. 
Šiemet susitarta su amerikie
čių dvasiškija, ir balandžio 
mėn. 24 d. vėl įvyksta paren
gimas labdaros naudai.

Dovanomis eina apie šeši 
nauji 1950 m. modelio auto
mobiliai, dvi dovanos po $500, 
keli televizijos aparatai, 5 do
vanos po $100. — ir tt.

Visas pelnas, padengus iš
laidas, skiriamas per BALFo 
centrą ligoninis tremtiniams 
Vokietijoje sušelpti Nebus 
pamiršti: seneliai našlės su 
daugiavaikėms šeimoms ir ki

ti reikalingi pagalbos broliai 
ir sesės nesvetingoje Vokieti
joj-

Parengimo diena artėja, ba
landžio 24 d. greit bus čia 
pat. Tačiau stebint iš šalies, 
bilietų platinimo vajus vėžio 
žingsniu šliaužia. Visi Phila. 
buvę tremtiniai turėtų vienin
gai įsijungti į bil. platinimo 
vajaus veiklą.

Kiekvienas buvęs tremtinys 
to išplatina 12 bilietu.

Atsiras ir tokių, kurie ai
manuos, jog 12 bil. išplatinti 
sunku. Nesunku — tik reikia 
noro ir ryžto. Reikia atjausti 
pasibaisėtina būklė džiovinin
kų ir kitų, liekančių Vokieti
joj mūsų brolių ir sesių. Kai 
dėl sunkumo tenka priminti, 
jog vienas kitas tremtinys 
yra išplatinęs po 30 knygu
čių. Yra vienas, kuris mėgi
na išplatinti net kelis šimtus 
knygučių po 12 bil. kiekvie
noj. šiame vajuje turime da
lyvauti visi iki vieno.

Visi sukruskime. Paimkime, 
bent po vieną 12 bil. knygutę. 
Atsiminkime, kad BALF’as ir 
jūs kai buvote Vokietijos 
stovyklose, ne kartą sušelpė. 
Gal ir ne visus, bet ligoniai 
nebuvo pamiršti, studijuojąs 
jaunimas irgi šį tą gavo. Ta
čiau didžiausią pagalbą sutei
kė BALF’as jūsų emigracijos 
Amerikon byloje.

Neatidėliokime. Šiandien ar 
ryt nueikite į lietuvių banką, 
“Liberty” 204 N. Broad St., 
Phila., Pa. ir kreipkitės į p. 
H. Kemeklį.

Tegu nelieka nė vieno buv. 
tremtinio neišpar d a v u s io, 
bent vienos bilietų knygutės. 
Labai prašomi prisidėti seni 
naujakuriai lietuviai Ir po to 
lengviau atsidūsime, nes 
BALF*o bilietų platinimo va
jus bus laimėtas. k. 1.

• šv. Vincento Pauliečio 
draugija Brooklyne praeitais 
metais sušelpė 5,566 šeimas, 
išleisdama šalpai 445,750 do
lerių.
• Kun. Pr. Juras dalyvavo 

Ateitininkų Sąjungos Ameri
koje centro valdybos sušauk
tame vadovaujančiųjų asme
nų pasitarime New Yorke.

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 

Parduodame
| Ledą—Anglius—Coke—^Aliejų—Oil Bumerius

| NOCKTOH KEICOALCO. .
| ■ 27 Lawrence St., Brockton, Mass. j

Tel. 189

i Mūsų Kompanijos APDRAUDĖ | 
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LUKŠA KUOPOS 
SUSIBINKIMAS

BRIDGEPORT, CONN.

Ateinantį sekmadienį, kovo 
26 tuojau po sumos parapijos 
svetainėje įvyksta specialus 
susirinkimas LRKSA vietinės 
kuopos. Kviečia visus buvu
sius tremtinius, kaip suaugu
sius taip ir jaunimą, atsilan
kyti ir įstoti į šią organizaci
ją. Valdyba patieks informa
cijų apie įstojimą ir pačią or
ganizaciją. Susirinkimas šau
kiamas specialiai dėl tremti
nių.

Parapijos choro metinis 
koncertas

įvyks balandžio 23 d. para
pijos svetainėj. Dalyvaus tau
tinių šokėjų grupė, iš New- 
ark, N. J., vad. "Lietuvos At
siminimų” Radijo valandos 
(Dir. J. J. Stuko). Bus pir
mas tokis vakaras, ir visi tu
rės progos pasigrožėti lietu-

PARAMOUNT CLEANERS 8 LAUNDERERS
Vienintėfiai Brocktono Dry Cleaners su Mothproofing 

Patarnavimu
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) 

Marškiniai gražiai išplaunami 
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME 

Offisas ir Plant Krautuvė
560 Warren Avė.,
Tel. 736 — BROCKTON, MASS. —
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Paminėjo Sv. Juozapo 
šventę

NASHUA, N. H.

LDS 65 kuopa paminėjo 
Juozapo šventę, užprašė

1. 
tavą.

2.
junga, tai jos nežemink.

3. Bemk nuskriaustą Lietuvą ir jos vaikus pagal savo iš- 
K*lę

4. Gerbk Lietuvą taip kaip savo motiną, nes jeigu ne ji, 
tai ta ui eanMs nebūtam matęs.

5. Neik į komunistų parengimus ir ją tikietų nepirk, nes
su i bus žudomi mūsą broliai Lietuvoje.

nuo komunistą kaip nuo barškančios gyvatės, Mišias už jos gyvus ir mirų- 
nes jie pražudys tavo teises ir tavo laisvę.

7. Būk teisingas, o vogt palik bolševikams.
8. Bolševiką raštą bei ją Inikrašaą neskaityk, nes jfe 

bjauriai metuojn apie tave ir tavo artimą.
9. Nebūk Jndošius ir Lietuvos neparduok maskoliams dėl 

savo ypatiako pelne, kaip kad daro komunistai.
16. Mylėk Lietuvą visa savo širdimi, visa savo siela, vizų 

savo protu, visomis savo jėgomis, mylėk ją taip kaip pats 
savel

Visą žalią Betonini vienykitės — Jūs nieko nepralaimėsite 
kaip tik komuntaMo pančius!

šis atsišaukimas buvo seniau kiek platinamas, bet norime 
ji priminti tiems, kurie vis dar palaiko komunistus.

narius, 
Komunijos 
pusryčius.

dalyvavo

šv. 
šv.

bendrai ėjo 
ir turėjo 

Pusry- 
klębonas 
ir skait*

siuosius 
prie šv. 
bendrus 
čiuose
Juozapas Bucevičius 
lingai nariai Pusryčius pa
ruošė: Ona Skirkevičienė ir 
Tekia Mitchelienė. Joms gel
bėjo Marijona Nadzeikicnė ir 
Anelė Zautruvienė.

Po pusryčių įvyko kuopos 
susirinkimas, kuriame buvo 
padarytas pranešimas apie

MOS IISiMM0|Mie VBOUOS KIBIOS AHejUM
A'

f

TTMKEN
OIL HEAT

watn nta«m

J

SMomus B umerius 
Brockton 03 Heot, Ine.
27 Legion Parkway, 

Brockton, Mass.
TeL Brockton 323



Bmktadienis, Kovo 24, 1950 X T
DAKTARAI ATVKSTA I AMERIKĄ

80 8-4476

Br. Joseph F. Antanefc
ORTOMSTRISTAS

815 E. Brastos?

Ofiso Valandos ISakyrua 
TračUdianlsu ir PanktMUaniaJa

Vakarais Nu* 7 Hd S-tal 
tettadianiai* nuo 2 iki 8-taL

.* r

OFISO VALANDOS:— 
Nuo 9 ryto iki 7 v*L vakare. 

Seredomi*: —
Nuo 9 ryto iki 12 vaL diea*.

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.SejMr
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius.

534 E. Brastos?, 
South Boston, Mass

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

/

X

TeL A V 2-4026

1
Lietuvis Gydytojas
495 Columbia &*d 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mas*.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 8—8.

'-j?: MJL

A.J.NAMAKSY
Real Katate A 

InrarancB

409 W. BroBdmy
SO. BOSTON, MASS.

Offlce Tel. 8Outh Boston 8-0948 

Bes. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mes*

TBL PA—

«5==ę=== 
DCL PASTATYMO PAMINKLU 

Atsilankykite pas

(lite Ūty Moment Co.
GRANITE MBMORIALS

321W. IMto St, 
Nashua, N. H.

Norintis); pas mus atvykti, telafonuo- 
kite Nashua 4251. Transportacija 

Sykai, natiOrint, kad Mpirktumėt*.

Re*. 80 8-3729 SO 8-4618
I *** r -**------Limuanan nnum u.
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Apie š. m. kovo 25 dieną 
laivu “General Greely” į New 
Yorką atvyksta šie lietuviai 
tremtiniai:

Antanavičius, Antanas į 
Chicago, UI.

Babtavičius, Juozas į South 
Boston 27, Maas.

Balynas, Placidas į, Dear- 
born, Mass.

Barbarskas, Alfonsas į Ci
cero, III.

Bimba, Alfonsas į Roches
ter, N. Y.

Bogušis, Jonas į So. Boston, 
Mass.

Bradūnienė, Uršulė, Bradū- 
nas Ona į Baltimore, Md.

Brazys, Petras į Elizabeth, 
N. J.

Brinas, Fridrichas į Mas
peth, L. I., N. Y.

Byla Juozas į Elizabeth, N. 
J.

Česnauskas,
Bronė, Regina, Kazys, Vini- 
cijus į Chicago, III.

Giunka, Tomas, Bronė, Vik
torija, Antanina, Aldona į 
Detroit, Mich.

Deveikis, Stepas į Chicago, 
Illinois.

Dubauskas, Vincas, 
į Detroit, Mich.

Glebavičius, Juozas 
thage, Cine., Ohio.

Gramsas, Viktoras į 
go, Dl.

Grigėnas, Antanas 
kers, N. Y.

Grinevičius, Antanas į VVor
cester, Mass.

Criama nanslraa, Benediktas 
į Chicago, III.

Grybaitė, Marija, Teresė į 
Brockton, Mass.

Ignatavičius, Jonas į Balti
more, Md.

Ivaškevičius, Pr a n a s į 
Brooklyn, N. Y.

Jacevičius, Kazys į Dedham, 
Mass.

Jakaitis, Kazys, Stasė, Jo
nas į Phila., Pa.

Jankevičius Konstantinas, 
Anastazija, Stanislovas, Sigi
tas į Brooklyn, N. Y.

Janusas, Česlovas, Veroni
ka, Saulius į Richmond Hill, 
N .Y. •

Jasaitis, Klosiąs j Brockton, 
Mass,

Jovaišienė, Ona j Chicago, 
Illinois.

Juknienė, Stasė į Omaha. 
Nebr.

Juras, Adolfas j Phila., Pa. 
Kaminskas, Vytautas j 

Rouse Point, N. Y.
Kiškis, Vladas j VVorcester, 

Mass.
Kisieliovas, Julius į Detroit, 

Mich.
Kvaraciejus, Petras j New- 

ark, N. J.
Laucė, Balys, Stefanija, Jo

nas, Stasė į Chesterland, O.
Leipus, Antanas, Magdale

na, Antanas, Liudas į, Det
roit, Mich.

e*

Liliškia, Andrius, Olga, Hel
ga j Nethany, Conn.

Detroit.

Stasė į

Emilija,

Kazimieras,

{VARK

Dėkoja "Darbininkui"
Už Prisiųstus 1950 Mėty

•rr

Markauskas, 
Detroit,

Berna- 
Linden,

Valeri- 
į Chi-

Water-

Švedienė, Ema į Chicopee, 
Mass. ■

Valaitis, Antanas į Hillside, Širvinskas Juozas, 
N. J. ’

Valeiša, Vytautas į Cleve
land, Ohio.

Valiušaitis, Stasys į Cohim-
bus, Ohio.

Vasiliauskas, Kostas į Chi
cago, III.

Vasiulis. Adolfas, Sofija, 
Vilius, Dalia į Detroit, Mich. 

Vebeliūnas, Kazys. Juzefą, 
Vytautas į LowviUe, N. Y.

Veisas, Antanas, Eugenija
į Phila., Pa.

Venckus, Jonas į Providen
ce, R. I.

Vikšraitis, Juozas į Town-
sed, Wisc.

Vitkauskas, Antanas į Kear-
ny, N. J.

Vosylius, Balys į Phila., Pa. 
žvynas, Juozas, Leokadija, 

Rimantė į Great Neck, L. I., 
N. Y.

BALI1' imigracijos
Komitetas.

Bielevičius Gr., Boleslovas, * 
Inge į Pace, Miss. i. • < Z 

širvinskas Juozas, jeroni- * 
na, Algirdas į Ctecggo, III. -- 

Suvaizdis Hiacintas, Kaži- * lm 
miera, Irene, Algirdas į * 
Clarksdale, Miss.

Gružas Leonas į Orango 
County, Calif.

Koreliovas Veronika, Eu
genija į Riverside, Ct.

Prišmantas Antanas, Au- a 
gustina, Antanas, Birutė, 
Ona, Irena į Wyatt, Miss.

Skudru Jokūbas, Algirdas, 
Bronė, Elzbieta į Beioit, K.

Stašauskas Antanina į Be- 
lioit.

Varnauskas Jurgis, Uršula 
j Holywood, Calif.

Margis Jonas, Ema, Adol
fas, Erika, Ziegiredas Alice, 
Texas.

Narkevičius Vincas, Katan- 
na, Alytis, Ona, Danguolė, 
Marija į Cambridge, Mass.

Petruchovas Vladas, Elzbie
ta, Leonas, Vladas į St. 
James, Minnesota.

Vilimas Elena, Vytautas į' 
Allegan, Mich.

Ribak Eleazar, Ester į Day-, 
ton, Ohio.

“General

Lingis, Antanas, Aleksas, 
Aurelija, Liucija, Elena į 
Nevark, N. J.

Lukavičius, Erdvis į Ken- 
nebunk Port, Maine.

Lopotienė, Ona į Richmond, 
Wash.

Makauskas, Petras, Monika. 
Vytautas, Liucija į Long Is- 
land, N. Y.

Malinauskas, Juzė į Corbin, 
Kentucky.

Markūnas, Bronė į 
Mich.

Merkys, Jonas. 
Brockton, Mass.

Mickevičius^ Jonas,
Romas į Omaha, Nebraska.

Mikalauskas, Simas į Siuox 
City, Iowa.

Morkūnas
Henrikas, Marija į 
Mich.

Petrauskas, Bronė, 
dėta, Vita, Loreta j 
N. J.

Prasčiūnas, Albinas, 
ja, Laimutis, Kęstutis 
c&go, III..

Puodžiūnas, Jonas į 
būry, Conn.

Puškevičius, Jurgis į Rayn- 
ham, Mass.

Račaitis, Antanas į Greece, 
N. Y.

Rimkevičius, Juozas, Jad
vyga, Algis į Cleveland, Ohio.

Senkus, Andrius į Roches
ter, N. Y.

Šimkus, Jonas į Chicago, 
Illinois.

šiškinas, Vilius, Stasė j 
Chicago, III.

Smailys, Jonas, Regina, Eu
genija, Zita, Jonas, Vida, Re
gina, Marija į Omaha, Nebr.

Stirbys, Česlovas, Anelė, 
Valentas į Omaha, Nebraska.

Stonys, Katrė, Kostas, A- 
dolfas, Rūta į Omaha, Nebr.

Stungurys, Jonas Ii Cres- 
cent, Phila., Pa.

“Darbininkas” atspausdino m. kalendorių 
dviem spalvom, kurio kiekvieną mėnesio puslapį puo- 

Agota 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:

Jos. Petrauskas, So. Boston, Mass..........
Adomas Jarmalavičius, W. Lynn, Mass. 
P. Belunas, Phila., Pa.....................................
Mrs. E. Macis, So. Boston, Mass..............
Anthony Rochka, Sr., Cleveland, Ohio ... 
Povilas Vaitekas, Cambridge, Mass. ... 
Karolis Miglinas, ThompsonviBe, Conn. ..... 
Petronėlė Svilienė, So. Boston, Mass............
Mr. A. Krivinskas, Waterbury, Conn..........
Anna M. Tumas, Hartford, Conn..................
Anthony Žekonis, Aurora, III..........................
C. Urbonas, Nashua, N. H........... ....... .......... ..
Joseph Sogotosky, So. Boston, Mass........
Adomas Jarmalavičių?, Lynn, Maas.......
J. Saulenas, No. Abington, Mass..........
Mrs. Charles Zilinsky, Shelton, Conn. 
Jonas Akulevičius, Providence, R. I...........
J. Slivinska, Worcester, Mass.............
S. J. Kačinskas, Elizabeth, N. J.........
Mrs. A. Lasky, Beacon Falls, Conn. .. 
A. Paulekas, Washington, Pa.............
Antanas Dugin, N. Arlington, N. J. .. 
M. Jokubaitė, New Haven, Conn. ...
K. Prakapas, So. Boston, Mass.............
Rose Bartkus, Brockton, Mass..:........
Mrs. E. Garnienė, Phila., Pa..................
Joseph Yenulevich, Mt. Carmei, Pa. 
John Žukas, Cambridge, Mass.............
Juze Kašėtienė, Brockton, Mass. ... 
Joseph Sventickas, No. Abington, Mass. ,
L. Mikulskis, Dorchester, Mass......................
Anthony Sinkewicz, Salėm Depot, N. H. . 
Chas. Marcinkievičius, Dorchester, Mass. . 
Kazimieras Šaulys, Rochester, N. Y............
A. Bulovą, Phila., Pa.........................................
Mrs. R. Butauskas, W. Tarrington, Conn. 
J. Baron, Hartford, Conn...............................
Jos. Linikas, Pittshurgh, Pa...........................
Mrs. K. Daikuvienė, Naugatuck, Conn.......
Zuzana Jonaitis, Westfield, Mass................
Povilas Jarmanavičius, Brockton, Mass. . 
Peter Juskis, Elizabeth, N. J. 
Kaz. Petrauskas, Waterbury, 
Vincent Vitkus, Waterbury, 
S. Klevas, Cambridge, Mass. 
Juozas Waznonis, Westfield, 
Ona Einarienė, Bridgeport, Conn...........
F. Vancevieienė, Middletown, Conn. ... 
Ona Navickienė, Dorchester, Mass.
M. Martin, Bridgeport, Conn............... ..
Margaret Novitski, Wilkes - Barre, Pa. 
Anthony Venckus, Turner Falls, Mass. 
E. Budrevich, Lawrence, Mass.... 
M. Barauskienė, Phila., Pa.............
D. Shapalis, Newton, Mass.............
Barbora Dirse, Amsterdam, N. Y 
J. Dudutis, W. Lynn, Mass. ...........
John Damils, Worcester, Mass. .. 
J. Pocius, Simsbury, Conn. ...........
John Daniels, So. Boston, Mass. .. 
J. Karoty, New Britain, Conn........
S. Milešius, Westfield, Mass............
Josefa Liadanskienė, Westfteld, Mass........
J. Trinka, So. Boston 27, Mass. ............
Antanas Smith, Somerville, Mass. ......
Andrew Yuciavage, Wilkes Barre, Pa. 
William Yszganaitis, New Haven, Conn. 
Mrs. R. Akstinas, Methuen, Mass; ....... ......

į Car-
*

Chica-

į Yon-

SKONIUI
IEŠKO DARBO

Moteris ieško virėjos darbo 
valgykloje arba viešbutyj. 
Moka ir siuvimo darbą. Gali 
gauti geriausias rekomendaci
jas. Kreipkitės šiuo adresu: 

Mrs. Juzė Laučienė, 
36 St. Gėbrge Avė., 

Norwood, Mass.

AUKSINES ŠAKNELES
Auksinės Šaknelės 

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

gedimo, nuo skilviokepenų
ir kitų vidurinių skaudulių, 
nuo sugedusios burnos. 
Auksines 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- 

kainuoja $1.00.
ALEXANDER*S CO.
414 We*t Broadvvay 

South Boston 27, Mass.

ja

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-koe rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, purėms 
Ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite

BORIS BEVEBAGE ca
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E SL, Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.
I •

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kaiunf prioinamtm

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ave^ Islington, Mas

Tel Dedham 1304- W r- - -
PRANAS GERUL8KI3, Namų TeL Dedham 1304-R
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Išvykstančių lietuvių į JAV’ 
(New York) laivu 
Langfitt” 1950. III. 19 dieną 
sąrašas. '

Lilinskis Andrius, 
Helga į Bethany, Conn.

Andriušis Jonas į Brockton, 
Bass.

Černiauskas Kęstutis, Izol
da į Detroit, Mich.

Jeleniauskas Kazimiera, 
Leopoldas į Chicago, III.

Kūra Pranas į Hartford, Ct.
Mitronovas Doginas, Paras- 

kovija, Vasilijus, Feodoras į 
Muncie, Indiana.

Plepienė Olga į Detroit, 
Mich.

Šarka Vincas, Vaclove, Ni
jolė.

Semiotas Stanislovas, Da
rata, Vytautas į Chicago, III.

Aleksandravičius Kvirinas, 
Antosė, 
Illinois.

Ciunka
V’iktorija,
j Detroit, Mich.

Gaigalas Pranas, Janina, 
Dalia, Laimutė j Watertown, 
Conn.

S. tarasevKtas ir Sūkis
Funeral Bone

254 W. Brastos? 
South Boston, Mass

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorių* 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną Ir Naktį 

Koplyčia Šermenim* Dykai 
T«L SOuth Sostoa 8-2590 

AVenu* 2-24*4

2.00 
. 1.00 
. 1.00

1.00 
.1.00

1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00

1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00

1.00 
. 1.00

1.00 
.1.00
1.00 

. 1.00
1.00 

. 1.00
1.00
1.00
1.00 
1.00 

. 1.00
1.00
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

. 1.00
1.00
1.00 
1.00 
1.00
1.00
1.00
1.00 
1.00
1.00 

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

50
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Sudmcipi#, Leonas, ’^Marijo
ną, Stasys, Albinas (į West 
Ha'ven, Conn.

Susą, Pranas, Natalija į 
Stratford, Conn.

Sližauskas, Augustinas j 
Chicago, II.

Antanas j Cfeicago,

Tomas, Bronislava, 
Antanina, Aldona

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOB 

PO GLOBA MOTINOS 4VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

825 E. 8th SL, So. Boston, Maaa. 
TeL SOuth Boaton 8-1298.

Vlce-Pirmininkė—B. GailiAnienė,
8 Winfi(rid St., So. Boaton, Mana. 

Prot. Ražt. — Stela Overkienė,
555 K. 6th SL, So. Boaton, Mass. 

Finansų Ratt — B. Cūnienė,
29 Gould St, W. Roxbury, Maaa. 

Tel Parinvay — 1864-W
Iždininkė — Ona Šiauria, 

51 Tampa St, Mattapan, Maaa
Tvarkdarė — M. Mate^tkienė,

866 E. 5th St.. So. Boaton, Mass.
Kasos GL—Elzbieta AukitikalnyU, 

110 H St, So. Boaton, Maaa.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra antradieni mėnesio. 7:30 v. 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh BL, So. Boaton. Maaa.

Visata draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininke.

•V. JONO EV. BL. PAtALPINBO 
DRAUGUOB VALDYBA

Pirmininkas — Viktorą* llsdonl*.
21 Sanger SL, So. Boston, Maas. 

Vice-Plrm. — Vincas Stakutia,
684 Sixth St.. So Boston Mase

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

Fin. Ražt. — Aleksandra* Ivaška
440 E. Sixth St. So. Boaton. Mass 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičiua, 
699 E. Seventh SL, S. Boston. Maaa

Maršalka — Jonas Zaikis,
; 787 Broadway, So. Boaton, Mas*

Visais draugijos reikalais kreipki 
tės pas protokolų raėtininka

CASPER 1
FUNERAL HOME

187 Dorehester Street 
8outh Boston, Mas*. 

hstph W. Casper 
(KĄ8PERA8) 

"LaMaėuvY Dtrvktorfu* Ir 
Baiakmuotoja*

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimu Diena ir Nalrtj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437
BOuth Boaten 8-3M0 .

YAKAVONIS
(funeral Home

741 No. Main St
Brockton, Maas.

V. YAKAVONIS 
uaMotuvių Direktorius * 

Balsam uetajas

I

Patarnavimas Diena U NaJct 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-13*0

Draugija laiko susirinkimus ka* tre
čia sekmadienj kiekvieno mėnesio, 

2 vai. po pietų. Parapijos ralėjk 
492 E. 7tb 8L, So. Boston. Maas

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. Knygos 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
, M* W. BROADVVAY. SO. BOSTON. MAS*

1I
Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balokonis, Savininkas.

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

Z 1251 Wed teteny, S«di tahn. Mm
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BOSTONO ŽINIOS
šv. Panelės Apreiškimo 

šventė šį šeštadienį, kovo 
25 d.

Atlaidai
Pradedant šiuo penktadie

niu ir baigiant sekmadieniu, 
šv. Petro parapijoj bus ketu- 
riasdešimtė. Taip seniau Lie
tuvoje žmonės vadindavo ir 
tebevadina 40 valandų švenč. 
Sakramento adoraciją. Para
pijai tai esti viena iš dides- 
nitijų švenčių ir atgailos bei 
atlaidų metas. Atlaidai yra 
ypatinga Dievo malonė at- 
gailojantiems. Kai žmogus 
nusideda, jis užsitraukia kal
tę ir bausmę. Kaltė atleidžia
ma per išpažintį, bausmė 
švelninama atlaidais, jei nusi
dėjęs to prašo, meldžiasi ir 
atgailoja. Kas nesiryžta at
gailauti, tam ir jokie atlai
dai nieko nepadės. Visos pa
sakos apie atlaidų “pirkimus” 
yra tiek pat vertos, kaip ir 
neigimas Dievo.

Suvažiuos kunigų
Į Šv. Petro parapijos 40 

valandų atlaidus kas metai 
suvažiuoja iš visų apylinkių 
diecezijų lietuviai svečiai ku
nigai. Toks gausus, iš šešių 
diecezijų, kunigų suvažiavi
mas duoda geros progos vi
siems Bostono lietuviams ka
talikams prieiti prie sakra
mentų, gauti didelius atlaidus 
ir atlikti velykinę išpažintį.

Minimi atlaidai prasideda

Dalyvaus fcv. Valandoje
Praeitą sekmadienį, kovo 

19 d., buvo susirinkę šv. Pet
ro paminklinės mokyklos pa
talpose So. Bostono ir jo apy
linkių ateitininkai sendrau
giai. Buvo padaryta keletas 
svarbių pranešimų, pasitarta 
svarbiais tolimesnės veiklos 
reikalais. Nutarta vasaros 
pradžioje paminėti 40 m. atei
tininkų organizacijos įsikūri
mo sukaktį ir kiekvieną pir
mąjį penktadienį, 7:30 vai. 
dalyvauti šv. Petro parapijos 
bažnyčioje šv. Valandoje, kas 
iki šiolei buvo praktikuojama 
paskirai įvairiose bažnyčiose.

Didelis duosnumas
Šiuo tarpu pasireiškia ne

paprastas South bostoniečių 
duosnumas. Jie jau yra užsa
kę visus, aukodami po $1000, 
bažnyčios vitražinius langus, 
kurių yra 14. N.N. aukavo 
$100 altoriaus lininiams už
tiesalams. Ponia Raškauskie- 
nė numezgė brangią albą. Iš 
mugės (bazaro) gauta pelno 
$700.00. Plaukia ir daugiau 
aukų bažnyčios atnaujini
mams baigti, naujai sakyklai 
ir kitiems įvairiems bažnyčios 
reikmenims įtaisyti.

Svarbus BALF 
susirinkimas

Penktadienį, kovo - March 
31 dieną 7 vai. 30 min. vaka-

Liet. Vyčiai vaidins 
originalų vėikalą

So. * Bostono Vyčių kuopa 
pasiryžo surengti, vaidinimus. 
Vytis J. A. Lola parašė labai 
patriotišką ir kartu linksmą 
veikalą. Pirmosios vaidinimo 
pratybos įvyko kovo 21 die
ną. Žinodamas didelį jaunuo
lių pasiryžimą, tikiu, kad jie 
sugebės pasiruošti šiam origi- 
liam veikalui ir jį pastatys 
gegužės 21 d., Patrick Gavin 
salėje. Lauksime ir pamatysi
me.

Rašytojai neužmiršta 
aplankyti

Kun. St. Būdavas ir J. Ais
tis su žmona, lankydamiesi 
Bostone, buvo užėję į redak-

penktadienį, baigsis sekmadie
nį, 3 vai. p.p. Bostono Arki
vyskupas, Šventųjų Metų pro
ga duoda savo kunigams ga
lios išrišti iš nuodėmių, ku

re Lietuvių Piliečių Klubo 
svetainėje šaukiamas nepa- 

* prastas BALF susirinkimas.

rfos šiaip jau esti reservuotos 
Popiežiui ar Vyskupui.

Be to, šie atlaidai atitinka 
Gavėnios metą. Gavėnia yra 
skirta maldai, mąstymai ir 
susivaldymui. Ruoškimės prie 
Velykų laiko atgailos dvasia!

Bus svarstomi svarbūs mū
sų tautiniai reikalai ir arti
miausio veikimo planas.

Visi BALF nariai ir norin
tieji būti nariais maloniai 
prašomi susirinkime dalyvau
ti.

Bostono BALF Valdyba.

Lietuvių Rado Valandos Prograans

KONCERTAS
k 

a
I
Ii

Sveikina iš Floridos
Jąmes ir Sofija Strigimai, 

stambūs So. Bostono biznie
riai ir seni ‘Darbininko* skai
tytojai bei rėmėjai, jau seno
kai atostogauja Miami, Flori
da. Rašo, kad ten gražu, ma
lonu maudytis ir geroje nuo
taikoje leisti laiką. Sveikina 
visus So. bostoniečius. Tikisi 
Velykas švęsti namie — So. 
Bostone.

Radijo valandos 
koncertas

Kultūringai visuomenei ge
rų koncertų niekada nesti 
perdaug. Keli tokie dideli 
koncertai flarodė, kad So.
Bostono lietuviams jų prie
miestyje esančios salės yra

UbIuvm Vyčh> Nau- 
JosIm Anglijo* Aps
kričio praneiimaa 
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 
taip L. Vyčių New York’o ir 
New Jersey Apskrities ir N.
A. Vyčių apskrities.

Bronius Kudirka,
N. A. Liet. Vyčių Apskrities 

pirmininkas.

Priims be gydytojo 
patikrinimo

Šv. Jono Ev. Bl. Pašalpinė 
Draugija savo metiniame su
sirinkime yra nutarusi pra
verti naujų narių vajų. To 
vajaus metu į draugiją pri
ims naujus narius ir be gy
dytojo patikrinimo. Tai bus 
ypač taikoma tremtiniams. Į 
ją gali įsirašyti katalikai vy
rai ir moterys nuo 16 iki 45 
metų. Nariai moka po 50 c. į 
mėnesį, o susirgę gauna $7.00 
į savaitę pašalpos. Mirus na
riui, išmokama $200.00.

Draugija turi apie 600 na
rių ir apie $30,000.00 turto.

Norintieji šiuo palengvini
mu pasinaudoti ir į draugiją 
įsirašyti, gali kreiptis prie 
bet kurio valdybos nario, ku
rių adresai telpa “Darbinin
ke”, draugijų skelbime. Rašt.

CAMBRIDGE, MASS.

Mirt Steponas Strazdas
Kovo 18 d. po sunkios ope

racijos Cambridge miesto li
goninėje mirė a. a. Steponas 
Strazdas. Vėlionis kovo 21 d. 
iš N. P. bažnyčios buvo pa
laidotas Šv. Mykolo kapuos. 
Paliko nuliūdusius žmoną A- 
paloniją, dukterį Alice, bro
lį Joną ir švogerį G. Dainį. 
Prie laidotuvių patarnavo lai
dotuvių direktorius p. P. 
Waitkus, kurio koplyčioje 
vėlionis buvo pašarvotas. Li
kusiai nuliūdime vėlipnio šei
mai reiškiame užuojautą.

Sveiksta.
Šiomis dienomis Cambridge 

miesto ligoninėje, p. M. Bart
kienė pergyveno operaciją. 
Ligonė po operacijos sveiks
ta. Linkime greitai pasveikti.

šventė gimtadienį
Sekmadienį, kovo 19 d. p. 

M. Urbonavičienė šventė savo 
gimtadienį. Ta proga širdin
giausiai sveikiname ir siun
čiame geriausius linkėjimus p. 
Urbonavičienei.

Šv. Juozapo draugija 
savo globėjo dieną

Sekmadienį, kovo 19 d., N. 
P. bažnyčioje 8:30 vai. buvo 
atnašautos šv. Mišios šv. Juo
zapo vyrų draugijos intencija. 
Gražų šventės progai pritai
kintą pamokslą pasakė kun. 
Steponaitis. Draugijos vyrai 
gražiai pasirodė, organizuotai 
dalyvaudami šv. Mišiose, tik 
gaila, kad nedaugelis draugi
jos narių dalyvavo šv. Komu
nijoje.

Kortavimo vakaras
Penktadienį, kovo 24 d. tuoj 

po vakarinių pamaldų parapi
jos svetainėje įvyksta korta
vimo vakaras. Kortavimo va
karą rengia Moterų Sodalici- 
ja. Visi kviečiami dalyvauti.

Darbai prastai eina
Šiuo tarpu darbai Cambrid

ge prastai eina. Kai kurios 
dirbtuvės dirba tik pusę lai
ko. Už kelių savaičių Sųuires 
kompanija šumažina savo 
darbus ir apie šimtas darbi
ninkų neteks darbų, ęambri- 
džiuje gauti darbą reiškia tą 
pat, ką -ir susirasti- gyveni
mui butą.

• Kas yra tikroji “pavietrė”?

Komunistinė “Laisvė” kovo mėn. 11 d. numeryje užsime
na apie vieno kauniškio (žydo) (jasakojimą, kaip vokiečiai na
ciai žudę žydus Vilijampolėje, vienam Kauno priemiestyje. Gir
di, “vokiški naciai davė komandą, o žmones suėmė ir išskerdė 
lietuviški naciai”. Kas buvo tuo metu Lietuvoje, o ne vėliau, 
kai ją lankė Bimba, tas gerai žino, kad IJetuvoje ne tik nebuvo 
jokių “lietuviškų nacių” (SS. ar kitų), kuriuos turėjo visos 
vokiečių pavergtos tautos, išskyrus lietuvius ir lenkus, bet tas 
taip pat žino, kad žydus šaudė sjiecialūs vokiečių SS daliniai. 
Jei prie jų buvo pritapęs vienas kitas mušeika lietuvis, tai 
“Laisvei” reikėtų gerai įsidėmėti, kad iš jų žymi dalis kaip tik 
buvo... raudonųjų milicininkų, kurie nesusjtėjo ar nenorėjo bėg
ti su bolševikais. Jie prieš tai gaudė ir gabeno lietuvius į Sibi
rą, davus Stalinui komandą, ir jie pirmieji prisiplakė prie nacių 
su savo kruvinais patarnavimais, kad save pridengtų ir įsipirš
tų naujam ponui. Juk abu susirieję ponai, Stalinas ir Hitleris, 
vienas antram buvo rankas spaudę! Tai kodėl jų tarnams ne
bendrauti vienoj žmogžudystėj? Bolševikai pradėjo Lietuvoje 
žmones žudyti, vokiečiai tą kruviną darbą tęsė, o grįžę bolševi
kai žudo toliau...

permažos ir didesniems kon
certams netinka. Todėl svei
kintina, kad lietuviai, turėda
mi žymių muzikos jėgų, bent 
kartą metuose pasirodo pa
čiame Bostono didmiestyje, 
jo didžiojoj scenoj.

Balandžio 30 d. lietuvių ra
dio valandos programos (ved. 
Antano F. Kneižio) didelis 
koncertas rengiamas JOR- 
DAN HALL, koncertinėj sa
lėj, Huntington avė., Bosto
ne. Tikimasi amerikiečių pub
likos susidomėjimo, bet, aiš
ku, lietuviai turi nepatingėti 
skaitlingai atsilankyti į tokį 
retą koncertą.

Koncerto programą išpildys 
Vilniaus operos solistas Sta
sys Liepas, neseniai So. Bos
tone apsigyvenęs, solistė Sta
sė Daugėlienė iŠ New Hamp- 
shire, solistė Susana Griškaitė 
(Grish) iš New Yorko ir So. 
Bostono lietuvių parapijos 
choras, komp. Jeronimo Ka
činsko vedamas, ir p. Rapolas 
Juška.

Kartu tai bus dainininkės 
Susanos Gaškaitės išleistu
vių koncerte#- greit išvyks
ta Vokietijon tęsti studijas 
ir dainuoti operoje. Be abejo, 
kiekvienam bus įdomu pama
tyti ir išgirsti dainuojant ar
tistes (ą). ......... ...... BJL

JamesQuhilan,
Bostono arkivyskupijos NC- 

WC įkurdinimo komisijos 
(ftesettlemeąj Čommittee) at
stovas lankėsi “Darbininko” 
redakcijoje. Jis pasidžiaugė, 
kad lankydamas tremtinius 
daug kur užtikęs beskaitant 
šį katalikišką laikraštį.

Tremtbdų Dėmesiui
š. m. balandžio 1 d. 7 vai. 

vak. bažnytinėje salėj šaukia
mas tremtinių susirinkimas, 
kuriame VLIK-o atstovas p. 
BIELINIS padarys įdomų 
pranešimą. Be to, bus svars
toma, kaip paminėti 10 metų 
Lietuvos okupacijos sukaktį 
ir kiti svarbūs klausimai 
Kviečiame visus tremtinius 
atsilankyti Atskiri pakvieti
mai nebus tfuntinėjsmi.

Tr. Ratelio V-ba.

Ūkininkams patiko Lie
tuviški lokiai

Vasario pabaigoje Bostono 
Lietuvių Tautinių tokių gru
pė buvo nuvykusi į Concord, 
Mase, kur jaunųjų tos apy
linkės ūkininkų parengime 
Concord Armory pademons
travo lietuviškus tautinius šo-

ei ją. Kalbėtasi aktualiais A- 
merikos lietuvių spaudos 
klausimais.

Kun. Pr. Juras parūpino 
fonografą.

Mano, kaip tautosakininko, 
svajonė įsigyti fonografą išsi
pildė. Šio darbo globėjas, 
Lawrence klebonas kun. Pr. 
Juras, parūpino man fonogra
fą, ir dabar darbas kasdien 
dideliais žingsniais eina pir
myn. ’

Reikia paminėti, kad atsi
randa nemaža lietuvių, kurie 
mano šį darbą paremia ir pi- 
nigiškai.

Dainų melodijas ir kitą tau
tosaką užrašinėjau pas šiuos 
asmenis: Eleną Pigagienę, 
229 Ames Street, Montello, 
Mass.; Akstiną Zigmą, 93 
Sawtelle avė., Montello, Mass. 
Benzinienę 699 So. Boston, 
Mass.; Zareikienę Viktori ją, 
226 Athens St., So. Boston; 
Švedai Antanas ir Agota, 261 
Athens St, So. Bostone.

Kad galiu tautosaką užra
šinėti gyvu žodžiu, esu labai 
dėkingas kun. Jurui, kuris 
mane aprūpino fonografu. 
Taip pat ir dainininkams-ėms, 
tariu nuoširdų lietuvišką ačiū.

JUMMMga.

Mirt Teofilė Lekavičienė 
(Tačionytė)

Kovo 21 d. mirė, ilgus me
tus sirgusi Teofilė Lekavičie
nė (Tačionytė), 72 m., gyv. 
63 Telegraph St Kilusi iš Ga
lintėnų parapijos. Amerikoje 
išgyveno. 42 metus. Paliko 
vyrą Kazimierą, dvi dukteri 
ir sūnų. Laidojama ketvirta
dienį 9 v. r. iš šv. Petro pa
rapijos bažnyčios Šv. Mykolo 
kapuose. Pašarvota pas laido
tuvių direktorių D. A. Zalets- 
ką, 564 Broadway.

Dorchesterio Klubo 
Metinė Vakarienė

Dorchesterio Lietuvių Pilie
čių Klubo metine vakarienė 
bus šį sekmadienį, kovo 26 d., 
klubo patalpose, 1810 Dor
chester Avė. Pradžia 5:30 
vai vakare. Po vakarienės 
bus muzika ir įvairūs pamar- 
ginimai. Kviečiame atsilanky
ti narius ir nenarius gardžiai 
pasisotinti ir smagiai laiką 
praleisti. Vaidyba.

’ “Laisvė” nepamini nei pavardės to jauno vyruko iš Kauno 
nei nepasako, kaip jis į Ameriką pakliuvo, jei 1945/46 metais 
matė sudegintą Vilijampolę. Vadinasi, jis buvo išgyvenęs, jau 
daugiau kaip metus po bolševikų valdžia, kuri lengvai į užsie
nius neišleidžia. Jis turėjo arba gauti leidimą arba bėgti slapta 
aplinkiniais keliais. Leidimai dažniausia duodami kartu su spe
cialia misija, ir tokie asmens čia kaip tik lanko tam tikrus 
“parengimėlius”, apie kuriuos “Laisvė” mini. O kas slaptai bė
ga, tai parodo, kad Tarybų Lietuvoje ne viskas ružava ir prie 
“raudonųjų nacių”. “Krislų” autorius tą geriau žino, negu visi 
jo mulkinamieji, kurie ten nėra buvę ir sudegintos, žudomos ir 
plėšiamos Lietuvos nėra matę.

•

• Pagaliau, visi gerai supranta, kad kiekvienas bėga iš to 
krašto, kur netikra yra kiekviena diena, ar jis būtų žydas, ar 
vokietis, ar lietuvis, ar rusas. Kiti net per langus šoko, ir tai 
bėgdami ne nuo ko kito, o raudonųjų komnacių. Nuo jų, ma
tyti, pabėgo ir tas kauniškis vyrukas, žydų tautybės; nuo jų 
spruko ir tie lietuviai, kurie savo gyvybe rizikuodami gelbėjo 
žydus. Tačiau ir juos matome piketininkų eilėse, ir visai su
prantama. Jie kovoja su kiekviena “pavietre”, “Laisvės” žo
džiais tariant, ar ji būtų juoda ar raudona, ar ji novytų žydus 
ar kitas tautas, žmogžudys lieka žmogžudžiu, ką jis bežudytų, 
ir jų bendrininkai taip pat susitepa krauju, nors ir dėtųsi ne
kalti. Mes gi žinome, kad visi tie, kurie eina išvien su didžiau
siais istorijoje žmogžudžiais, su Kremliaus raudonais komna- 
ciais, veltui skelbiasi žmoniškumo apaštalais.-Nuo tokių “apaš
talų”, iš tikrųjų, reikia saugotis, “kaip nuo baisios pavietrės”.

yra geriausias per visą susi-5000 dalyvavo Šv. 
Komunijoje

Boston, Mass. — Kovo 19 
d. apie 5000 Bostono Kolegi
jos alumnų dalyvavo šv. Ko
munijoje. Po pamaldų turėjo 
bendrus pusryčius - Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje.

LJLK. Susivienijimas 
didėja ir stiprėja

Nesenai sugrįžęs iš Lietuvių 
R. K. Susivienijimo Ameri
koj Vykdomosios Tarybos su
važiavimo, buvusio Wilkes 
Barre, Pa., jaučiu pareigą pa
informuoti šios organizacijos 
narius ir mielus “Darbinin
ko” skaitytojus apie džiugi
nančius faktus, kurie buvo 
pereitais metais įrašyti į Su
sivienijimo istoriją.

šiandien LRKSA yra mo
derni apdraudos organizacija 
su 10,146 nariais. Vien 1949 
m. prisirašė 1,027 nauji na
riai. Nauji nariai yra ap
drausti $1.022.020.00 sumai. 
Visų narių apdraudos suma 
siekia $6,073,818.00. Taigi pe
reitais metais padidėjo dau
giau, kaip šeštą dalim. Todėl 
nėra reikalo apie tai daug 
kalbėti, nes patys skaičiai 
kalba už save.

Išmintingas ir atsargus in
vesticijų tvarkymas garan
tuoja aukštą procentą ir dėl 
to finansinis .stovis šiandien

vienijimo 63 metų istoriją.

Vykdomoji Taryba išreiškė 
nuoširdžią padėką generali
niams organizatoriams, bei 
paskirų kuopų organizato
riams ir veikėjams už gražų 
bendradarbiavimą padidinant 
kuopas naujais nariais, ypač 
naujais ateiviais. Jie tikrai 
suprato susivienijimo stipru
mą ir naudą, todėl ir stoja 
masiškai Asmeniškai noriu 
padėkoti Bostono 94 kuopos 
organizatoriui Stasiui Jaku
čiui, kuris pereitais metais 
mūsų kuopą naujais nariais 
padvigubino.

Baigdamas noriu kviesti 
naujai atvykusius ir toliau 
skaitlingai stoti į garbingas 
lietuviško fraternalizmo eiles 
ir pilnai išnaudoti jums siūlo
mas galimybes. Jūsų įsijun
gimas į LRKSA ne tik padės 
jums išspręsti kai kurias jū
sų materialines problemas, 
bet žymiai sustiprins lietuviš
ką tautinę bendruomenę Ame
rikoje.

šiais mūsų tautai tragiškais 
laikais kiekvieno buv. trem
tinių pareiga jungtis į lietu
viškas orąganizacijas kovo
jančias dėl sava narių gero
vės ir dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės atstatymo.

•' John J. Grigalius,
Vice-presidenL
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SEKMADIENI,

Balandžio -April 30 d., 1950
3:30 vai. po pietų

JORDAN HALL
290 Huntington Avė. (kampas Mnsboro St.), 

BOSTON, MASS.
.Koncerto programa lipildys šie ar

tistai ir choras: Stasys Liepas, baritonas; 
Stasė Daugėlienė, sopranas; Susana 
Griškaitė (Grish), ir Šv. Petro lietuvių pa
rapijos choras iš So. Boston. g

Chorui vadovaus ir pirmiem dviem į 
dainininkam akompanuos kompozitorius b

f j . | I

Jeronimas Kačinskas.
Dainininkei Sazanai Griikaitei 

akompanuos Rapolas Juika.
t

o

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

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

PRANAS RAZVADAUSKAS,
Koncerto Rengimo Komiteto pirmininkas 

FELICIJA GRENDELYTfc, sekretorė 
ANTANAS F. KNElžVS, '

Lietuvių Radio Valandos programos -vedėjas.

Avė Maria valanda
Sekmadienį, kovo 26 <t, 

5:30 vai. po pietų per WMEX 
radijo stotį — 1510 kilocyc
les bus transliuojama apie 
šių laikų šventąją, motiną Ca- 
brini, šv. Širdies misionierių 
Seserų įkūrėją. Jos pačios ne
pailstanti veikla baigėsi tik 
mirtimi Chicago gruodžio 22 
d., 1917 m., tačiau jos pradė
tą darbą tęsia daugiau, kai 
3,700 Švenč. širdies • Seserų 
misionierių. Motina Šv. Pran
ciška Cabrini ilsisi palaidota 
po altoriumi Gabriui High 
School koplyčioje Nev Yorke.

kius, pašokdami: Kalvelį, Ru
gučius, Oželį ir Čigonėlį. La
biausiai patiko Ragučiai ir 
Oželis.

Toji pati grupė kovo 11 d. 
International Institute su
ruoštame parengime instituto 
patalpose pašoko lietuviškų 
tautinių šokių- apibūdi
no Rymantas Ivaška, šokiams 
grojo akordionu ir pagrojo 
keletą kūrinių solo Vytautas 
Strolia. Programoje dalyvavo 
estų tremtinių (motas,' padai
nuodamas estų liaudies dainų,
. . s . - Bap.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WESX — 1230 kilocycles. Salėm, Mass.

šeštadienį, kovo 25 d., 1:15 vaL po pietų įvyks Lietuvių 
Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1230 ki
locycles, Salėm, Mass. bus transliuojamos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

Kalbės p. Pranas Razvadauskas, Lietinių Radio Valandos 
programos koncerto rengimo komiteto pirmininkas.

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai siųskite 
savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:

LITHUANIAN RADIO HOUR
866 Weot Broodsray - - South Boston 27, Mass.

Telephonaj: SOuth Boston 8-6608 arba NOrwood 7-1449




