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Kaltina dėl lietuvių žudymo
Savaitinis katalikų laikraštis

(Denver, Colo.) savo apžvalginiame straipsnyje 
“Faktai iš didžiausio civilizacijos krizio”. (Nr. 13, 
kovo 26 d.) nurodo, kaip rusai naudoja du metodus 
pavergtoms tautoms naikinti: žudymą ir mongolų 
bei rusų kolonizaciją (Lietuvoje, Rytų Prūsijoje, 
Ukrainoje ir Balkanų kraštuose). Toliau apie lietu
vius taip rašo: “Baisi tautažudystė (genocidas), tas 
kriminalinis rasės žudymas, kurį taikė Hitleris žy
dams, skersdamas juos šimtais ir tūkstančiais, šian
dien krinta ant raudonųjų, kurie tą patį daro su lie
tuviais (laikraščio pabraukta), ukrainiečiais ir ki
tais”.

Norisi klausti, ką daro UN, kuri savo čerterin 
įrašė, kad gins tautų, rasių ir įsitikinimų laisvę? 
Kam ji tarnauja, jei savo pačios nutarimus laužo ir 
bendrauja su tais, kurie permirkę yra nekaltų žmo
nių krauju? (

“The Register”

* IMASI TYRINĖTI VERGŲ 
DARBĄ

Lake Success, N. Y. — 
U. N. ekonominė ir so
cialinė taryba sudarė 
specialią komisiją pa
rengti klausimų lapui, 
kuris buvo išsiuntinėtas 
visoms valstybėms, už
klausiant jas dėl vergų 
darbo. Komisijos nuomo
ne, į šią kategoriją neįei
na prievartos darbai, o 
tiktai grynai vergiškas 
darbas, koks buvo, 
vyzdžiui, 
merikos štatuose prieš 
Abraomo

jie buvo ir yra dar Ame
rikoje, Afrikoj, Indijoj...

Taip pat pažymėtina, 
kad jau gana seniai 
įteiktas Amerikos Darbo 
Federacijos (ALT) skun

das dėl vergų darbo už 
“geležinės sienos” tebe
laikomas UN lentynoje. 
Gal dabar bus išimtas ir 
apsvarstytas?

pa-
pietiniuose A-

Lincolno lai-
ž

Įdomu, kuo skiriasi 
prievartos darbas nuo 
vergiško darbo, ir kaip į 
tą klausimą atsakys So
vietų Rusija? Minėta UN 
komisija, matyti, bolše
vikams pataikaudama 
pati pakiša atsakymą: 
pas mus vergų nėra, o

• Sekmadienį, kovo 26 
d., New Yorke, graikai 
šventė 129 metų Graiki
jos nepriklausomybės su
kakti. Buvo surengtakaktį.
graži parada. Graikai 
priėmė rezoliuciją, kuria 
reikalauja, kad 28,000 
graikų vaikų, kuriuos 
pagrobė ir laiko komu
nistinės kaimyninės vals
tybės, būtų grąžinta į 
Graikiją.

Suglaustos žinios
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šv. Petro lietuviu parapijos choras, So. BoitMh Mass., maloniai sutiko dalyvauti Lietuvių 
Radio Vaiaados koncerto programoje. Pirmoje-eUtje (vidury) stovi choro globojas, kun. Al. 
Abračinskas, ir dirigentas komp. Jeronimas Ka^a&as. Koncertas įvyks sekmadienį, balandžio- 
April 30 d., 3:30 vai. po piety, JORDAN 1IALL, 286 Huntington Avė., kampas Gainsboro St., 
Boston, Mass. Choras, solistas Stasys Liepas, scllstfe — Susana Griškaitė (Grisk) ir Stasč Dau- 
gelienč išpildys gražią koncerto programą. Akoiųpąpuos komp. Jeronimas Kačinsluis ir artistus 
Rapolas Juška.
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Massachusetts valstybės senatas 
už mirties bausmę

oms tautoąas pavo- 
būti užpultoms.

tone,

ir

fa

■ A
’ S

Administracijai Tel. SO 8-2680 SIX CENTS.

. Oservatore Romano apie

Boston, Mass. — Po 
karštų debatų kovo mėn. 
29 d. Mass. valstybės se
natas atmetė pasiūlymą 
pakeisti mirties bausmę 
už pirmojo laipsnio 
žmogžudystę kalėjimu 
iki gyvos galvos. Prieš šį 
pasiūlymą pasisakė 20 
senatorių i#ui 15. Prae- ditų komlte 
jusiais metais tas pats 
įstatymas taip pat buvo 
atmestas, bet mažesniu 
balsų santykiu. Vadina
si, senato nusistatymas 
žmogžudžiams pagriež- 
tėjo.

linčioms 
jus 1

Geriau riziki 
geenrolo nuomol , 
griebtis tokios taikos, 
kuria būtų sunaikinta 
žmogaus laisvės Idealas.

Po 
werio

★ Vakarų Vokietijos parlamentas priėmė įstaty
mą, siūlantį prieglaudą vokiečiams, pabėgusiems iš 
Sovietų Rusijos zonos arba Rytinio Berlyno.
★ Du čekai pilotai, kurie lėktuvu atvyko su kelei

viais į Vakarų Vokietiją, pareiškė, kad jiem įkyrėjo 
komunistinis rėžimas Čekoslovakijoje. Jie susitarė 
su kitais ir trimis lėktuvais pabėgo. Iš 85 asmenų 
dar 10 prisidėjo prie 16 sąmokslininkų, o kiti grįžo į 
Čekoslovakiją. Pabėgusieji pasakojo, kad komuniz
mo baimė ir neapykanta didėja visoje Čekoslovaki
joje.
★ “Progresyvę” Jakštienę, šiomis dienomis Det

roite (Mich.) areštavo. Ji gali būti deportuota į “ro
jų”, kurį ji taip labai gyrė.

ir Prezidentas Trumanas nori paskirti savo atsto
vu Vatikane vieton buv. Myron Tayloro Georgės 
Garret, U. S. Irlandijoje Ambasadorių, kuris dabar 
yra Washingtone.

9
ir Vokietijos pasiūlymas Prancūzijai sudaryti ūki

nę, o po to ir politinę sąjungą, Paryžiuje buvo šaltai 
sutiktas. Pykstama, kad tas pasiūlymas buvo pada
rytas ne diplomatiniu keliu, o viešai per spaudą.

ir Prancūzija gauna iš Jungt. Valst. karo reikme
nų 300 milijonų dolerių sumai. ,

ir Valst Departamentas protestuoja prieš pritai
kymą pakelto rublio kurso Jungt. Valst. diplomati
niam personalui, nes tas planas Amerikos diploma
tinio personalo Sovietų Sąjungoje atžvilgiu yra ne
pateisinamos. Reikalauja, kad U.S. diplomatiniam 
personalui būtų taikomas senasis rublio kursas: 8 
rub. už Jung. Valst 1 dolerį.
★ Kongresas nubalsavo nutraukti užsienių ekono

minę pagelbą D. Britanijai, kol ji laikys padalinusi 
Airiją. Ši pataisa į 1951 m. užsienio programos pa
galbos planą buvo priimta 99 balsais prieš 66.
★ Vatikano radijas praneša, kad Čekoslovakijos 

policija Pragoję areštavo žymų pamokslininką pran
ciškoną, tėvą Fr. John Urban. Vatikano radijas tei
gia, kad Fr. J. Urban buvo areštuotas vien tik už jo 
religinę veiklą.

Stipri Anerika — pasau
linės taikos granti ja
New Y orkas — Kovo 

24 d. Kolumbijos univer
sitete 
gen. 
skaitė 
būklę 
jis

prezidentas, 
Eisenhower,

jo 
D.

apie tarptautinę 
paskaitą, kurioje 

įsakmiai pažymėjo, 
kad tik Amerika gali už
tikrinti pasauliui taiką. 
Tačiau ji šio tikslo ne
atsieks tol, kol nėra ka
riškai stipri.

Amerika yra per daug 
nusiginklavusi. Tai yra 
jos silpnumo ženklas, ku
ris nemažiau nusikalsta
mas dalykas, negu pats 
karas. Kol yra nors vie
na valstybė apsiginkla
vusi daugiau, negu jos 
saugumas reikalauja, vi
suomet gresia taiką my-

v •

Vatikanas. — 11-tųjų 
šv. Tėvo Bijaus XII vai
nikavimo sukaktuvių 
proga, Oaservatore Ro
mano taip apibūdina Jo 
veiklą: “Pijus XII yra 
kalbėjęs apie teisingumo 
santykius, apie karą ir 
taiką, apie didelius ir 
mažus, apie nugalėtuo
sius ir nugalėtojus, apie 
stipriuosius ir silpnuo
sius, apie daugumas ir 
mažumas, apie laisvę ir 
totalitarizmą, apie dikta
tūrą ir demokratiją. Jis 
pasisakė ekonominėmis 
ir politinėmis temomis, 
kalbėjo moraliniais ir 
materialin i a i s klausi
mais. Apie viską ir vi
siems kalbėjo Jis kaip 
pamokslininkas, kuris 
moko kaip mokslininkas. 
Jis nepasiduoda vilionei, 
nepripažįsta privilegi
juotų klausytojų, prieš 
kuriuos turėtų nutylėti 
tai, kas jiems nepatinka. 

Kalbėjo, nurodydamas, 
kaip toli yra krikščiony
bė nuo šių dienų galvo
senos ir elgesio, kokios 
tamsybės ir koks sustin- 
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ŽUVO U. SL AMBASADORIUS
aa- . /v**---' kardT Į Kanadą ha-

karą, 
negu

bar svarsto krašto ap
saugos biudžetą, tuojaus 
nutarė pasikviesti gen. 
Eisenhowerį į komiteto 
posėdį, kad patirti jo 
nuomonę, kas darytina, 
kad krašto gynybos pa
jėgos galėtų būti grei
čiausiu laiku tinkamai 
suorganizuotos.

M laimės prancūzu 
darbininkai?

Paryžius — Komunistų 
sukurstyti prancūzų dar
bininkai atsisako iškrau
ti į Tunisą iš Amerikos 
laivais atvežtus karo 
lėktuvus, skirtus Pran
cūzijos kariuomenei! Bi- 
zertos uostą saugoja ka
riuomenė, kad komunis
tų agentai, kurie visur 
atlieka savo krašto išda-

kokių nors nesusiprati
mų.

Lėktuvus iškraus pati 
kariuomenė, 
tų suvedžioti 
kai tik praras 
pakenkdami sau 
šeimų gerovei, 
yra jų politinio 
pasėkos.

o komunis- 
darbinin- 
uždarbį, 
ir savo 
Tokios 
streiko

BOLŠEVIKŲ BOIKOTAS 
NESIBAIGIA

Ottava, Kanada 
tuvo nelaimėj žuvo Jung. 
Valst. ambasadorius Ka
nadai, Laurence A. 
Steinhardt, 57 m. amž. L. 
A. Steinhardt buvo senas 
diplomatas, tarnavęs di
plomatinėse pareigose a- 
bipus geležinės uždan- 

Sovietų Rusijoje, 
Turki- 

ir Peru.

gos:
Čekoslovakijoje, 
joje, Švedijoje
Sovietų Rusijoje ir Tur
kijoje buvo diplomatinė
je tarnyboje laike pasku-

Lake Success, N. Y. — 
Šio savaitės pradžioje 
bolševikų atstovas Se- 
mion K. Tsarapkin pro
testuodamas išėjo iš UN 
žmogaus teisių komisi
jos, kuriai pirmininkau
ja ponia Rooseveltienė. 
Tai jau 17-ta komisija, 
kurias bolševikai aplei
do. Jie reikalauja, kad 
iš jų būtų pašalinti na
cionalistinės Kinijos at
stovai.

komisijoje”, 
nuomonės 

įpirštas 
sekreto- 
Trygue 
bolševi-

Iš tikrųjų, žmogaus tei
sių komisijoje bolševi
kams kaip tik yra ne vie-

SVARBŪS PASIKEITIMAI 
VALST. DEPARTAMENTE 

k

reikalų Biuro viršininku 
Walton Butterworth vie
ton, o pastarasis paskir
tas betarpišku sekr. A- 
chesono bendrada r b i u 
Japonijos reik aluose. 
Dean Rusk postą paima 
valst pasek retorius 
Webb ir ambasadorius, 
at large Philiph Jessup.

ta. Jiems geriau tiktų 
sėdėti “žmogaus teisių 
niekinimo 
Bet kitokios 
yra bolševikų
UN generalinis 
rius norvegas 
Lie. Jis pritaria 
kų boikotui. Neseniai iš
siuntinėjo UN Saugumo 
Tarybos nariams raštą, 
kuriame siūlo kinų na
cionalistų atstovą paša
linti, o komunistų įsileis
ti. Ar nereikėtų patį Try- 
gve Lie pašalinti iš šiltos 
gūžtos, kurią jam Stali
nas susuko tautų organi
zacijoje, visiems kitiems 
apdūmęs akis?

Washington, D. C. — 
Valst. Departamento To
limųjų Rytų skyriaus 
svarbesniuose postuose 
įvyko pasikeitimų. Tai 
yra pirmieji svarbūs pa
sikeitimai, kai sekr. 
Dean perėmė Valstybės 
Acheson perėmė Valst. 
Departa m e n t o sekto
rius'jau nuo seniai buvo 
iš respublikonų pusės 
smarkiai bombarduoja
mas.

Dabar Valst. sekr. pa
vaduotojas Dean Rusk 
perkeltas Tolimųjų Rytų

• Vatikano radio 
neša, kad Čekoslovakijos 
komunistų valdžia areš
tavo kun. Jan Urban, 
Pragos Romos Katalikų 
universiteto įstei gėją. 
Kun. Urban, 62 m. am
žiaus, jau keli mėnesiai 
serga nervų negalavimu.

pra-

Naujas Spriengfieldo 
Ganytojas

Springfield, Mass. — 
Kovo 27 d. atvyko į 
Springfield J. E. vysku
pas Christopher J. Wel- 
don ir perėmė diecezijos 
valdymą. Jis buvo iškil
mingai sutiktas apie 
2000 asmenų geležinkelio 
stotyje. Antradienį, kovo 
28 d. Šv. Mykolo kated
roje įvyko iškilmingos 
naujo vyskupo įvesdini
mo ceremonijos, kurioms 
vadovavo J. E. arkivys
kupas Richard J. Cush- 
ing, D. D. 
vyskupams, 
vienuoliams, 
ir miesto 
ir tūkstantinei miniai.

•> dalyvaujant 
kunigams, 
valstybės 

valdininkams

Butterworth, vos tik 
sugrįžęs iš Tolimųjų Ry
tų kelionės, vėl greitai 
vyksta Japonijon toli
mesniems pasikalbėji
mams su MacArthur.

girnas nulėmė šį atsitoli
nimą ligi moralinio pa
saulio užtemimo. Jis nu
rodė į jausmų depresiją, 
į idėjų iškrypimą ir lūžį. 
Jis matė ir kitiems rodė, 
koks savanaudiškumas 
vietoj vieningumo, koks 
įtarinėjimas vietoj pasi- 
tikėjifho, koks užsidary
mas vietoj bendradarbia
vimo, koks nesutikimas 
vietoj broliškumo, kokia 
neapykanta vietoj mei
lės...
Jis nuolatos vis primin
davo, kad viso to neįma
noma atitaisyti, netikint 
į Dievą ir nesilaikant Jo 
švento Įstatymo”.

Straipsnis baigiamas 
išaukštinant šių metų 
Jubiliejų: “Tai Išganymo 
Jubiliejus, kuris tąrpi- 
ninkaujant sielų atpir
kimui, atperka, išlaisvi
na ir išgelbsti visuome
nę. Mes linkime bendra
jam Tėvui, gyventi tięk, 
kad galėtų išvysti spin
dintį, nauj| Kristaus pa
vasarį”, baigia Osserva- 
tore Romano.

St •-

vo paskirtas Jung. Valst. 
ambasadorių 1948 m. Ne
laimėje žuvo dar kiti ke
turi, drauge su juo skri- 
dusieji. Išliko gyvas tik
tai vienas pilotas, kapt. 
Thomas Archibald, kuris 
rizikavo 
nors ir labai 
nes lėktuvas 
nedideliame 
nuo žemės.

Lėktuvas užsidegė ore 
vos po kelių minučių, 
jam pakilus iš Ottavos 
aerodromo skristi į Jung. 
Valst., ir nukrito degda
mas į snieguotą lauką.

iššok damas, 
pavojingai, 
buvo dar 
aukš t y j e

Naujas paskyrimas 
Vatikane

Vatikanas — Popiežius 
Pijus XII kardinolą Ni- 
cola Conali paskyrė Kar
dinolų Kolegijos pirmi- 

• Tabako pramonė turi ninku arba taip vadina- 
tendenciją mažėti po la
bai sėkmingų rekordinių 
metų. Praėjusiais metais 
dūmais paleista vienu 
cigarečių pokeliu mažiau 
kiekvienam J.A.V. gy
ventojui.

mu Kamerlengu. šias pa
reigas einąs kardinolas, 
kai popiežius miršta, 
praneša apie šv. Tėvo 
mirtį, šaukia kardinolus 
naujam popiežiui rinkti 
ir vadovauja Konkliavai.

Sekantis Velykinis numeris 
dėl švenčių išeis antradienį, 

balandžio 4 d.

Mažasis Richard Denhows- 
ki, 3 m. amž., škotiškai nusi
teikęs po vizito kelionėn savo 
bobutei, gyvenančiai Škotijoj.



Penktadienis, Kovo 31 d., 1950

Člankaišekui Formozoje nėra visai saugu
Čįankaisekas, kaip ži

noma, su nacionalistinės 
Kinijos likučiais yra pa
sitraukęs j Formosoa ar
ba Tąiwan salą. Ta pail
ga sala apima apie 14.- 
000 kv. mylių plotą, at
skirtą nuo KĮnįjęs van
dens juosta, nuo 200 iki 
45 mylių. Tarp Formpzos 
ir žemyno yra dar nema
ža nedidelių salelių, pro 
kurias* patogu yra verž
tis ir j didžiąją salą.

Gyventojų saloje yra 
apie 6 milijonai. Iš jų tik 
300.000 kinų ir tiek pat 
japonų. Visi kiti yra vie
tiniai. Jie sudaro atskiru 
geltonosios rasės grupę, 
savų kalba ir papročiais 
kiek artimą kinaps. For- 
rpoza seniau ir priklausė 
Kinijai, bet 1805 metais 
atiteko Japonijai, kuri 
tą salą valdė iki Šio karo 
pabaigos (1945). Dalis 
gyventojų norėtų vėl su
sidėti su japonais, nes 
šiems valdant buvo gana 
neblogą gyventi, Mat, čia 
auga arbatą, tabakas, 
cukrinės nendrės, įvairių 
dažų ir kompąro me
džiai. Visa ši žaliava, 
ypač komparas, buvo ga
benama į visus pasaulio 
kraštus. Gyviausia pre
kyba buvo Tapei uosto, 
kuris dabar yra laikina 
Ciankaišeko sostinė, Ji 
turi apie pusę milijono 
gyventojų, Dėl karo 
veiksmų prekyba yrą žy
miai susilpnėjusi jr žmo
nės išsiilgę laukia taikos.

Daugumą salos gyven
tojų norėtų būti visai ne
priklausomi. Kinais jie 
yra nepatenkinti, f 
nes negali užmiršti 1947 
metų, kai Ciankaišeko 
kariniai (______  ____
išžudė daug gyventojų, iš jo diplomatinį pąkietą, 
Buvo prisidengtu “naiki-

P r”1 i i ■ ■ . uui

nimu žmogėdrų”, kurių 
atsiradę japonų valdymo 
laikais. Karo metu, tiesa, 

ir 
kitur, įr svetimialįai bu
vo net jspėjami saugotis 
“laukinių žmonių”. Ta
čiau fęrmosięęių sukilv 
mas turijp ąiAkiai politi. 
nį tikslą — iftsikbvotį 
Uisvę ir išginti svetine 
Šalių*. Svetimšaliai vi, 
sur Rytuose yra neken, 
čiami, e žmonės komu, 
nistų dar pakurstom).

pradėta Čiankai šėkui 
teikti didesnė pagelbą, 
tai amerikiečių kolonija 
Formozoje dar padidės.

Formoza dabar yra pa
likusi Ciankaišekui vie
nintelis žemės sklypas 
po kojomis. Kaip nedide
lė yrą sala, taip nedide
lės yra ir. jo karinės pa
jėgose Jis turi apie 250- 
000 vyrų, iš kurių tiktai 
pusė yra gerai ginkluotų 
ir parengtų rimtesnei 
kovai. Su tomis pajėgo
mis Ciankaišekas blo
kuoja komunistinės Ki
nijos uostus, darydamas 
gan nemaža žalos. Dėlto 
komunistinė Kinija yra 
tvirtai pasiryžusi For- 
mozos salą užimti. Dide
lę kliūtį sudaro jūra. Ta
čiau komunistams pade
da tas, kad Ciankaišeko 
armija yra nedidelė ir ne 
perdaug pasiryžusi ko
voti su komunistais. Ka
riuomenės susiskaldymo 
liga, kuri pražudė Cian
kaišekui visą Kiniją. 
— pjauną jį ir Formozo- 

Jis nesijaučią visai 
vienišas misijų stotis, saugiai, sėdėdamas tarp 
Jose prisiglaudžia iš Ki- nepalankių jam salos gy- 
nijos išvyti arba pabėgę 
misijonieriai. Yra- taip 
pat protestantų misijo- 
nierių ir amerikiečių pir
klių. Amerikiečiai ir su
daro stambiausią sve
timšalių grupę — apie 
200 - 250 žmonių. Jei bus

yra labai 
buvo dau* 
komunistų 
dabar, kai

Tačiau salos gyvento? 
jai komunistų nelaukia, 
Jų šalininkų 
maža. Beniau 
giau tikinčių 
pažadais, bet
iš komunistinės Kinijos 
atbėgą išvargusių ir 
įgąsdintų žmonių, tai 
nuotaikos žymiai pasi
keitė. Formozoje nemažą 
pasisekimą dabar turi 
katalikai, kurių skaičius 
vis auga. Yra jau įsteig
ti du vikarijatai arba 
misijų diecezijos, kurios 
apjungia parapijas ir 'je. 
vienišas misijų stotis, r

vęntojų ir menkai pati
kimos mažos armijos. 
Jei niekas iš šalies jo ne- 
parems, vargu ar ilgai 
jis galės laikytis ant to 
siauro žemės sklypo, 
kaip kokio audrų blaško
mo laivo. T.

AREŠTAVO TITO DIPLOMATĄ
Areštuotasis Ssetik Ke
vicz yra Jugoslavijos 
vicekonsulas Bratislavo
je. • ? - '

Jugoslavijos vyriausy
bė dėl to įteikė Čekijos 
ambasadai Belgrade no
tą, kurioje pareiškiama, 
kad Kevics turėjo diplo
matinį pasą su regulia
ria viza ir, kai jis buvo 
Čekijos saugumo polici
jos areštuotas, vyko į 
Vienną, kaipo diplomati
nis pasiuntinys. Reika
lauja grąžinti polioijos 
atimtą diplomatinį pa- 
kietą Jugoslavijos kon
sulatui Bratislavoje.

Jugoslavijos notoje sa
koma, kad Kevicz areš
tavimas ir diplomatinio 
pakieto pagrobimas yra 
ne tik provokuojantis 
Žygis prįeš Jugoslaviją, 
bet ir grubus tarptauti
nių diplomatinio pašto 
tiąayklių pažeidimas.

Belgradas, — Jugosla
vijos užsienių tarnyba 
kovo 28 d. pranešė, kad 
Čekijos saugumo policija 

- areštavo Jugoslavijos di- 
daliniai" saloje Pl°matą Kevicz ir atėmė

k«rį vežė į Vieimą.

LDS Naujosios Angį. Apskričio 
SUVAŽIAVIMAS

įvyks balandžio 23 d., Sv. Kazimiero liet, parapi
jos svetainėje, Temple St., Nashua, N. H. Posėdžių 
prądžįa 1 vai. po pietų. Ta proga bus įdomi paskaita.

Prašome visas Naujosios Anglijos apskričio 
LDS kuopas išrinkti į suvažiavimą delegatus ir atsi
vežti paruoštus sumanymus.

Taip pat prašome visus LD8 kuopų raštininkus, 
malonėkite aiškiai įrašyti siunčiamųjų delegatų 
mandatiniuose įgaliojimuose pilną pirmąjį vardą o 
ne jo raidę, prieš pavardę, nes, esant parašytai tik 
vardo raidei, iškylą daug neaiškumų.

Dvąsioą vadas Kun. Jogas Bernatonis 
Pirmininkas Vladas Paulauskas 
Raštininkas Tomas Versiackas

r
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Knyga puikiais viršeliais. su jdastikos juostele. 61 putli., labai 
lengvai atsidūrė ir skambinau pianu neužsiverėia. Kaina $2.00 

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

306 We»t BrMdwsy, «***•

K? tik išėjo iš spaudos

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS
Surinko ir parengė spaudai kompozito. 

riaus sūnus ALGIS SIMKUS

1. L U nc-ĮM-kt 
t. Dar .ai ne-ui 
3. Dar ai ac - ti 

-4- Dar ai ue-da

pas mcr-ąc - lę 
aat bė - r o-ik — 
iš iė-ve-lio 
nei ia-bas gi <

' -gr?

Gea. 14 Tsuag->n, kuris datąr gyvena su žmona vie
name New Yorko priemiestyje, pareiškė grįšiąs į Formoąą, 
kaipo nąc. Kinijos viceprezidentas.

NAUJOS KNYGOS IR ŽURNALAI

KAS “VALO” VOKIETIJĄ?
Berlynas. — Bolševikų 

valdomos “vokiečių res
publikos” arba sovieti
nės zonos krašto apsau
gos ministerių, kaip jau 
buvo pranešta, paskirtas 
Hansas Zeisseris. Tai 
jau nebejaunas žmogus, 
buvęs dar kaizerio kari
ninku, bet ir nebe naujo
kas komunistas, prisidė
jęs prie jų dar 1919 m. 
Ispanijos pilietin i a m e 
kare jis vadinosi “gene
rolu Gomezu”, kad atro
dytų “ispanu”, o karo 
metu maišėsi bolševikų 
armijoje kaip “rusų pul
kininkas”. Rusams užė
mus Vokietiją, jis tapo 
“vokiečių policininku”. 
Kurį laiką buvo Leįpzigo 
policijos prezidentu ir 
Saksonijos vidaus reika
lų ministerių. Pasižymė- 
jęh šiaurinis save tau
tiečių “valymais”, buvo 
pąkeltas į “saugumo mi- 
nisterius”. Jo vadovauja
mą liaudies policija su
daro (apie 65%) buvę 
naciai —r Gestapo kari
ninkai, kurie kankino ir 
žudė žmones. Zeisseris ir 
savo štabą turi tuose pat 
namuose (Alberto gatvė
je), kur sėdėjo ir Himm- 
leris, žmonių ėdikas ir 
Hitlerio “ministeris”.

(Kam dar bolševikai ir 
jų pasamdyti bimbiniai

agentai kitus pravar
džiuoja naciais, kai pa
tys ranka rankon su jais 
eina?).

JoImsm jau OlMdlj«ie
Amsterdam, Olandija. 

— Jungtinių Amerikos 
valstybių krašto apsau
gas sekretorius Louis 
Johnson kovo 29 d. nusi
leido Amsterdamo aero
drome. Jį pasitiko Olan
dijos karalienė Julijona 
ir princas Bernard. John
son atskrido vadovauti 
Atlanto Sąjungos karo 
ministerių pasitarimui, 
kuris prasidės balandžio 
1 J. Kartu bus ir Atlan
to Sąjungos karo vadų 
pasitarimas. Abiems pa
sitarimams skiriama di
delė reikšme.

4 L J 1

Nuteisė 14
Fraga, Čekoslovakija— 

Valstybės trib u n o 1 a s 
Moravijoj nuteisė 14 as
menų, kurie buvo kalti
nami išdavyste. Vienas 
pasmerktas mirti, du vi
sam gyvenimui galėti ir 
kiti nuo 4 iki 25 metų 
kalėjimo. Jie visi buvo 
kaltinami dirbę Jung. 
Valstybių, Prancūzijos, ir 
Vatikano “šnipinėjimo” 
agentūroms.

. L I Jl-J M-. . i 1 J■ F J i i .R'

SIŪLO PERŽIŪRĖTI SANTY
KIUS SU RUSIJA

Washington — D. Bri
tanija pasiūlė, kad š. m. 
gegužės mėnesyje įvyks
tančioje Londone U.S., 
D. Britanijos ir Prancū
zijos užsienių ministerių 
konferencijoje būtų per
žiūrėti santykiai su Ru
sija. D. Britanijos ir 
Prancūzijos užsienių mi- 
nisteriai Bevinas ir 
Schumanas pasiūlė Vals
tybės Sekr. Achesonui, 
kad Londono konferenci
joje būtų išdiskutuoti vi
si svarbesnieji klausimai, 
kurįe skiria Vakarus nuo 
Rusijos. Tas. dviejų Va
karų Europos užsienių 
ministerių pro j e k t a s 
reiškia pasisakymą už 
reviziją visos užsienių 
politikos, įimant ir ato
minės energijos kontrolę 
bei naujus pasitarimų 
projektus su Rusijos at- 
stovąįs.

Jung Valstybės, atro
do, sutinka su tuo pro
jektų, nors ir nelabai 
joms patinka vienša da
lykas, kad sąryšyje su 
tuo pasireiškusius nuo
monių skirtumus tarp 
trijų vakarinių okupan

tų, Vakarų Vokietijos 
vyriausybė gali išnaudo
ti savo tikslams.

Mmson lako ILS, gynylą

"Sv. Pranciškaus Varpelis"
1950 m. 1-2-3 Nr.

Prašau nesipurtyti, o drą
siai imti šį T. Pranciškonų 
laikraštį į rankas- Jis visai 
nebeprimena Lietuvoj tuo 
vardu ėjusio savo pirmatako, 
o yra tikrai gražiai, rimtąi 
leidžiamas religinio - pątrije? 
tinio pobūdžio laikraštis, kurį 
redaguoja tas patą Tėvas Dr- 
L- Apdriekus, kuris redagavo 
ir žinomąjį metraštį. Paimki
me, sakysime, 3?jj šių metų 
numerį. Jame randame vysk. 
V, Brizgiu straipsnį “Moterys? 
tas ir šeimos kilnumas”, B- 
Brąsdžtoata eilėraštį “Sunku 
be jūsų” (patriotiniai moty? 
vais), S. Sužiedėlis — “Drus
kos stulpas” T, KL latalje is
torinis straipsnis “£>v. Jonas 
Evangelitas”, K. Bradftno ei
lėraštis “Prie Šv. Kazimiero 
karato”, J. Gobio — “Jei ne
darysite atgailos”, Dr. K. Ba- 
bnuųpo — “šv. Kazimieras 
altorių garbėje”, Maironio eil. 
“Nors mūsų, broliai, nedau
gei yra”. Platus Pasaulio įr 
Lietuvos katalikų gyvenimo 
skyrius. Žurnalą puošia nuo
stabiai gražūs, tikrai meniški 
religiniai paveikslai: viršelyje 
Michelangelo pieta (sopulin
goj Motina), Baegerto — šv. 
Juozapas, Rafariio — Šv. Jo
nas Evangelistas, Groeninge- 
rio — Kristus alyvų daržely. 
Tas žurnalas tikrai turėtu su
laukti platesnio susidomėjimo 
ir intelektualų tarpe.

K, Mockus

Laiškai Lietuviams
I ’

1950 m. kovo mėn. 2 Nr.

Antras numeris išleistas 
dvigubai didesnis (16 pusi.) 
ir dąr turiningesnįs. Toks jis 
ketina eiti ir toliau, nes pir
muoju numeriu skaitytojai 

.buvo labai patenkinti ir pra
šė leisti didesnį, šiame nu
meryje rašinių yra gausių ir 
įvairių. Tėv- J. Kidykas, S.J. 
nuoširdžiai ir atvirai paaiški
na vienam klausėjui, kodėl 
“žvanga pinigėliai bažnyčio
se”. Kiekvienas katalikas tu
rėtų tėvo J. Kidyko žodžius 
giliai įsidėti į širdį. Yra taip 
pat žodis žodin paskelbto tė
vo J. Borevičiaus, S. J. pasa
kyta per radiją prakalbėlė 
“Tikėjimas — svarbiausia pa
reiga”; dėl jos, kai kurie laik
raščiai gana piktai ir iškrai
pydami rašė. Skaitytojai įsiti
kins, kiek jie turėjo pagrindo, 
gindami “žmogaus laisvę ne
tikėti”. Verti taip pat dėmesio 
straipsniai: kunigo Jono ‘Die
vo planai moterystėje’, J. 
Venckaus, S. J. “Ką manyti 
apie eutonaziją?”, J. Vaiš-

nuoširdšiai, atvirai ir tiesiai. 
Kas ieško tiaros jį varginan
čiais klausimais, kuriuos neti
kintieji aptemdo, apmurzina, 
iškraipo, tas skaitydamas 
“Laiškus Lietuviams” ras nu
siraminimo, šviesos ir aišku
mo. Tikėjimas yra šviesa ir 
žmogtus netemdo. Jis nėra 
naštą, ir žmogaus neslegia. 
“Laiškai” tą gražiai parodo.

Leidžia Tėvai Jėzuitai (8101 
Chmuplain Av«-» Chicago 19, 
I1L). Išeina kas mėnuo. Me
tams kainuoja vienas doleris. 
Kainą pakelta, nes laikraštis 
padvigubintas.

Ęgiiitč
IBM) kovas Nr. 8

tik ką išėjo iš spaudos. 
Daug Kražių vaizdelių, pasa
kojimų ir eilėraščių. Šviesi, 
maloni ir vaikiška, kaip pa
vasario paukštukai, kuriems 
Jonelis kala inkilėlį ant paties 
Eglutės viršelio. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 107 
Concord St., Lavrence, Mass.

Lietuviu Dienos *
1950 m. vasario mėn.

Kalifornijos lietuvių ilius
truotas laikraštis, leidžiamas 
kas mėnuo. Vasario mėn. nu
meris yrą gana dailus ir pa
trauklus- Straipsniai ir vaiz
dą; surišti su Lietuvos vada
vimo kovą. Įdėtas pąąikalbė- 
jįmąą su Lietuvos ministerių 
P. Žadeikių, prof. M. Biržiš
kos prisiminimai ir pastabos 
dėl Vasario 16 akta, gen. St. 
Raštikio straipsnis apie rusų 
kariuomenę Lietuvoje 1939/- 
4$. Yrą retų, dokumentinių 
fotografijų iš VLIKo pirm. 
Prel. M- Krupavičiaus ir mi- 
nisterio V, Sidzikausko lan
kymosi^ Amerikoje. Gausu 
taip pąt straipsnių ir vaizdų 
iš lietuvių gyvenimo Ameri
koje ir kituose kraštuose.
■.j j ' . .y ...

DĖKOJA
LEWUTON, ME.

Tėvai Pranciškonai širdin
gai dėkoja visįems Lewistono 
lietuviams už parengimą va
karienės Tėvų Pranciškonų 
vienuolyno naudai. Greene, 
Me. Ypatinga padėka Mrs. 
Rudokienei ir Mrs. Daunienei, 
kurios visam darbui vadova
vo. Taip pat Breitmozeriams 
ir Vitoniams, kurie aprūpino 
lietuviška duona; šeiminin
kėms už sunkų darbą, daino- 
riams ir šokėjoms ųž progra
mos išpildymą, o visiems ki
tiems už atsilankymą.

Tėvai Pranciškonai-

Skaitykite ir platinkite kata-
nio, S. J “Mylėti draudžiama” Ikišką spaudą — laikraštį 
ir k. Rašoma paprastai, bet ‘♦Dhrbteiaką**!

Key w»»t, Ha. — Gy- 
nybos sekretorius Louis 
Johnson po ilgos konfe
rencijos su prezidentu 
Trumanu, priešingai pa
skutiniams gen. Eisenho- 
werio pasisakymams, pa
reiškė, kad tautinė gy
nyba dąbartties laikui ir 
reikalavimams yra pa
kankama.

Gynybos Sekretorius 
Johnson tąrėsi sų prezi
dentų apie dvi su puse 
valandos vidaus ir ųžsie-. 
nio gynybos reikalais, 
skirdamas svarbios reik
šmės dabar vykstančiai 
Hagoj Atlanto Pakto na
rių konferencijai, John
son, be to, konferencijoj 
sų prezidentu pareiškė, 
kad Gynybos sekr. pava
duotojas Stephen Ęarly 
nepasitrauksiąs iš savo 
dabartinių pareigų, kaip 
tai buvo numatyta.

The LITHUANIAN CROSS Co.
BOSTON, MASS,

Gamina vertingus dailės dirbinius kambariams papuošti ar
kitiems dovanoti:
1. Lietuviškus jvairiū modelių kryžius 12"-14" aukščio, kaina—

2.

Lietuviškus įvairų modelių kryžius lir-14" aukščio, kaina— 
$1.25 - $?. 75.
Labai kruopštaus rankų darbo mažytes sienines koplytėles 
l(Ą*x2* dydžio, kaina — $10.00

3. Sienines koplytėles 6"xl2” dydžio su rankų darbo Rūpinto
jėliu, kaina — $15.50, tos pat kopi, su Aušros Vartų Motinė
le $12.00, tos pat kopi, su fabrikine statulėle 84.50.
Pastatomos koplytėles 5” ąukščio su fabrikine statulėle $3.00 
Rašalines (originali kompozicija Griežinio Vilko, Gedimino 
pilky su vėliava ir mūsų pajūrio simbolika) — 82.25.
Lietuvon Valstybės ženklus — Vytį — 24"x3O“ paauksuo
tuose rėmuose. Tiąką organizacijų patalpoms ir salėms. 
Vytis dažytame skyde — $13.50
Vytis medžiaga apmuštame skyde — $17.50

Be to priimame užsakymus kryžiams, koplytėlėms ir Vy
tims gaminti pagal pageidavimus. Mųsų gaminių nugarėlėse 
galime išdeginti užrašus, skaitant po ?lac už raidę.

Pąrapijų kioskams ir krautuvėms duodame nuolaidą.
Mūsų gaminius parduoda: “Darbininko” Administracija— 

366 Bro»<Jwąy, So. Boston ir “Buitie Florist” Minkaus krautu
vė 502 E. Rroadway, So. Boston.

Atsiuntųsiems pinigus, užsakymą pasiusime paštu be at
skiro mokesčio.

Su pagarba
E. Manys, The LITHUANIAN GROSU Cm IsaUnMtos, * 

28 EUet SU Dorchester, Maąs.
Boston

Kovo 24 d., 1950

4.
5.

6.



Penktadienis, Kovo 31 d., 1950 DARBININKAS
DARBININKAS

(THE WORKER)
Pubčahed 8eai>Weridy ezoept holiday ueeks, when faroed ireekly. 

BAINT J0MMT8 LITHUANIAN^!. C. ABBOCIATION OF LABO R

BB — iMiif cli— matter 8epL 12, IBIS at the post ottlca at Boston, 
Mass. under the Act of March S, 1870.

MORptaatt for inallln< at special rate of posta*e provided for in Seetioa 
1108. Act of October 8, 1817 authorized on July 12, 1818.

•UBSCRIFTION KATES PRENUMERATOS KAINA
Jcmsstic yearly ....—........   , 88.00 Amerikoje metama _________ 8500
Domėsite once per week yeariy 83.00 Viena kart savaitėje metama ... 83.00
Torelen yearly------------ 85.&U Uisieny metanu ..............   >5.50
Toraiga ome par week yeariy 83.80 Užsieny 1 kart aav-tėi matams 83.50

DARBININKAS
408 Woat BroadwBy South Bnatnn Maus

Tetephene: Redakcijai — 80 8-8808; Administracijai — 80 8-2880

KUR PASMERKTI ČEKAI 
KENČIA...

I

Gyvybės slėnis buvo, o mirties duobe patapo
Vokietijos ir Čekijos 

pasienyje, i šiaure nuo 
garsaus Karlsbado ku
rorto (Erzo kalnų * šlai
tuose i yra nuikus slėnis, 
Joachimo kloniu (Joa- 
chimsthal) vadinamas. 
Seniau, prieš karą, čia 
buvo taip pat žymus ku
rortas. kur žmonės taisė 
sveikatą, e-vdvdamiesi 
radijo prisisunkusiais 
mineraliniais šaltiniais.

Ak, tas radijo — ato
minės bombos nagrindi- 
nis elementas! Jis ervvv- 
bės slėni pavertė mirties 
duobe. Tikra pragarinės 
kančios vieta, kur kanki
nasi ir žūsta tūkstančiai 
vokiečių, lenkų ir čeku. 
Daugiausia čekų, nei čia 
pat ju žemė ir čia pat 
raudonoji armija su visu 
bolševikų agentų tink
lu. Jie ta slėnį yra apgu
lę kaip koks maras, at
skyrę jį nuo pasaulio, ap
tverę spygliuotomis vie
lomis, apstatė kulkosvai
džiais. Mat, čia kasama 
urano rūda atominėms 
sovietų bomboms gamin
ti. Čia nuolat vežami eše
lonai žmonių, pasmerktų 
kentėti ir mirti.

Žmonės gabenami į 
slėnį, o urano rūdos to
nai — iš slėnio. Ir toks 
rusams parsidavęs čekų

premieras komunistas 
Zapotockv skaičiuoja ne 
žmones, bet tonas... Ne
seniai jis pasigyrė, kad 
Čekija rusams parūpina 
tūkstančius tonų tos ato
minės medžiagos, 
kokia kaina?!..

Bet

nekenksmingo 
pasakom tas 

Kiekvienas kali- 
tik dubenėli

Gyvuliniai vagonai 
ne vien į Sibirą rieda...
Vienas čekas, pabėgęs 

iš to supragarirto slėnio, 
papasakojo Šveicarijos 
laikraščiams, ką jis ma
tė ir ką išgyveno. Jis gy
vuliniu vagonu drauge 
su šimtais kitų buvo at
vežtas darbams i tas 
urano kasyklas, į kurias 
nuolat ir nuolat atveža
mi vis nauji žmonės. 
Paskutiniu metu kas 
nakti atgabendavo po 
1000 ir daugiau prigau- 
dytų žmonių. Praėjusiais 
metais jų buvo apie 15,- 
000. Tarp jų nemaža vo
kiečiu belaisvių dar iš 
1945 m. Oficialiai jie bu
vo “paleisti”, bet pri
versti pasirašyti, kad 
dirbs dar dvejis metus. 
Šimtai ju jau išmirė, o 
kiek beliks per tuos dve
jus metus, kai plaučius 
este ėda “radijo vėžys”. 
Jis apnykęs yra visą tą 
11 stovyklų, barakinių 
medinių namukų, kurie

Vokiečių pogrindis Sovietų zonoj
Vienas Washingtone išeinąs žurnalas atspausdi

no straipsnį antrašte: “Pogrindis sukrėtė Sovietu Zo
ną”. Ten atpasakota, kad Sovietų okupuoto! Vokieti
jos daly vyksta toks patriotinis sąjūdis, kad jis pra
sisunkia pro geležinę uždangą, kaip vanduo pro rėtį. 
Sovietų valdžia nepajėgia pogrindžio ne tik likviduo
ti, bet ir sučiupti. Pogrindis visur esantis, kaip šešėlis 
ir lyg šešėlis nesiduodąs pačiumpamas ir sunaikina
mas. Visur jo esama — valdžioje, policijoj, pačioj ko
munistų partijoj. Sovietai suorganizavo gausią vokie
čių policiją, apie pusę milijono jaunų, sveikų, rinkti
nių vyrų, tariamų komunistų ar bent labai palankių 
komunistams. Kol kas juos tik lengvai apginklavo, 
kad išvengus įtarimo, jog organizuoja komunistinę 
vokiečių armiją, nes kaip gi suderintų militarinius 
užsimojimus su nuolatine taikos propaganda? Tad 
Sovietai sugalvojo gudrią iškabą: organizuoja polici
ja, susidarančią iš pačių vokiečių, kad galėtų viešai 
Šūkauti: kas sakė, kad mes paneigiame okupuotų 
kraštų tautybę? Kartu jie manė pakišt mintį, kad to
kia gausi policija galės sudaryti apie 25 divizijas ge
rai apginkluotos reguliarės kariuomenės. Vokiečių 
jaunimas noriai stojo į policijos tarnybą, daugelis, o 
gal ir didžiuma, apsimesdami komunistais, kad tik 
juos priimtų. Sovietai, žinoma, turi nevp slaptą, bet 
visiems aiškų tikslą, panaudoti tą būsimą vokiečių 
armiją kovai su Vakarų demokratijomis, ir pagaliau 
visos Vokietijos pavergimui. Tačiau ir vokiečiu “poli
cininkai” turi savo tikslą 
priklausomybę, pradėjus nuo išlaisvinimo rusų oku
puotos zonos. Kol kas jie dar persilpni pradėti atvirą 
su kupantais kovą. Tad daugelis jų, dedasi su pogrin
džiu.

Pogrindis esąs gerai organizuotas, turi gabių va- kotą. Tačiau netrūksta ir teroro. Suskaičiuojama apie 
dų, įgudusių ryšininkų, spaudą ir radiją. Pogrindžio 40 teroristinių grupių, kurios sprogdina -dirbtuves, 
laikraštis “Mažas Telegrafas” turi agentūras visuose tiltus, traukinius, valdžios įstaigas. Pasitaiko ir žu- 
Sovietų zonos miestuose. Jį redaguoja Amo Scholz, dynių: aukomis tampa perdaug uolūs komunizmo 
kurį rusai vadina “didžiausiu karo kurstytoju” visa- vykdvtcjai.
me Berlyne. Rusai visokiais būdais mėgina sugaut Rusai esą ne tik susirūpinę, bet ir nusigandę. Su- 
pogrindinio laikraščio bendradarbius ir skleidėjus, valdyti trečdalį Vokietijos ne taip lengva. Sovietų 
bet jie išslysta iš rankų, kaip gyvasis sidabras. Laik- zonoj yra apie 23 milijonai gyventojų, kurie pajutę, 
raštį išdalina maisto, anglių ir prekių sunkvežimiai. kad kiti du trečdaliai jau yra laisvės išvakarėse, įsi- 

Radijo propagandą veda Rainer Hildebrandt. Jis gijo ryžtingumo nusikratyti nepakenčiamu jungu, 
transliuoja iš Alijantų okupuotos Berlyno zonos. Jo Maskva stengiasi kilstantį pasipriešinimą bent laiki- 
šūkis: “Tylėjimas tai saužudystė, neveiklumas — nai sutramdyti. Bet pilna likviduotė vargu beįmano- 
žmogžudystė”. Jis išvardyja visus išdavikus ir šni- ma. Tam prireiktų kelių milijonų enkavedistų, o jų 
pus, kurie susiduria su tokiu^ vieningu visuomenės teroras iššauktų žūtbūtinį karą.

iškovoti Vokietijos ne
boikotu, kad turi išeiti iš biznio ar savo darbą pra
rasti.

Pogrindis nekursto prie teroristinių veiksmų, ir 
jų nepagiria, tik skelbia visuotinį negailestingą boi-

it.

yra žmonių prigrūsti, 
apleisti ir nehigieniški.

Vanduo brangesnis 
irž radijo

Bolševikams žmonės 
mažiausia rūpi, kad tik 
būtu tos atominės rūdos. 
Nerūni j’^ms ir tau kad 
žmonės dėl troškulio už
sikankina. “Stinga geria
mojo ir 
vandens”, 
čekas.
nys gauna 
vandens į diena. Jo turi 
užtekti visiems reika
lams — atsigerti, nusi
prausti. indus išplauti ir 
išsiskalbti. Būk "Aras. 
ištaikyk, kad nori! Žmo
nės puola tada prie bet 
kokio vandens ir susirgę 
miršta. Ju vieton Atga
benami kiti. Bolševikams 
greičiau pritrūksta van
dens negu žmonių.

Nei streiku, nei mur
mėjimo

Čia pasmerkti žmonės 
dirba nežmoniškose są
lygose. Darbo diena pra
dedama 5 vai. ryto kan
kinančiais tikrinimais. 
Žmonėms kartais tenka 
aikštėje prastovėti po 
kelias valandas. Taip nu
varginti, paskui 8-11 va
landų suvaromi į pože
mius, kur paprasčiau
siomis priemonėmis ka
sa rūdą, nelyginant ak
mens anglį. Žmonės dir
ba susirietę, subridę į 
vandenį ar purvą, žlibi
nėdami tamsoje. Daugu
mai tai yra kapinės, iš 
kurių jie neišeina. Žaiz- 
duoti ar sunkiai susirgę 
suverčiami į duobes. Nie
kam nepasiskųsi, nesu
streikuosi, nepasipriešin
si. Tą gali daryti tik ko
munistai laisvam pasau
lyje. Jų pačių valdomam 
yra laisvė tik kankintis 
ir mirti.

Ir taip miršta tam pra
garo slėnyje vokiečių, 
lenkų ir čekų žmonės — 
buvę generolai, ministe- 
riai, daktarai, kunigai, 
ūkininkai, darbininkai. 
Kaip kiekvienos kapinės, 
taip ir Joachimo klonis 
visus lygina. S.

Kristus Alyvų darželyje

▲ Paryžiaus ark. mons. 
Teltin savo gavėnios ga
nytojiško laiško tema 
paėmė šventuosius Me
tus. Jis savo tikintie
siems primena, kad “Ju
biliejus nėra tokia pa
maldumo pratyba, kaip 
visos kitos. Tai yra 
vo malonė, suteikta 
tikromis sąlygomis 
siems krikščionims,

Die- 
tam 

vi- 
------  , tai 
yra visų nuodėmėmis už
tarnautų bausmių atlei
dimo metas”. “Bet —kal
ba toliau vysk. Feltin — 
“nėra atleidimo be atgai
los. Nuodėmių pilnas pa
saulis. Jų buvo visuomet. 
Tačiau šioms 
yra būdinga tai, 
moderniškasis 
nuodėmę pateisina ir ją 
tiesiog garbina. Netrūks
ta įrodinėjimų pateisinti 
išsigimimui. Už tai krik

ščionys, kurie nei a apa
kę, yra kviečiami bendro 
Tėvo tinkamai įvertinti 
šį sugedimą ir prieš jį 
kovoti. Bet visa tai nie
ko nepadės be didelės at
gailos dvasios.”

▲ Dėl komunistų siau
tėjimo negalint iš Ven
grijos atvykti maldinin
kams į Romą, daugelyje 
krašto
pradėta kasdieninė 
’‘šventoji valanda”, 
Hoje dalyvaudami 
grijos katalikai gali lai
mėti Šventųjų Metų at
laidus.

▲ Pirmą kartą Japoni
jos istorijoje yra paskir
tas katalikas 
Aukščiausiojo 
Teismo teisėju, 
prof. Tanaka 
anksčiau buvęs 
ministerių.

maldyklų yra

dienoms 
kad 

pasaulis

ku- 
Ven-

pirmuoju
Tokio 
Juo yra 
Kataro, 

Švietimo

SUSITIKIMAS
i [5]
— ■" Jonas Gailius ---------------

— Et, ką čia niekus pliauški! — pertaria 
pagyvenęs vyras. — Gal giminė koks, gal 
artimas...

— Na, na, pradžioje visuomet giminės, 
pusbroliai, o paskum — ir prie altoriaus.

Indrė jau negirdi kalbų. Ji, nusitvėrusi 
Karolio rankos, eina siauromis gatvelėmis ir 
gyvai kalbasi. Nors vienas artimas žmogus, 
nors vienas gyvas tėviškės atminimas!

6.

Stovi prie mažučio barako lango ir susi
mąsčiusi žiūri į žaidžiančius vaikus.

— Karoli, — neatsisukusi sako, — o vis 
dėlto pavydžiu vaikams. Jie turi tėvelius, 
žaidimus, jie lengviau susikuria laimės pa
saulį. Mes, suaugę, — kaip sudužę, persenę 
laivai. Mes pergreit pasenome, Karoli!

Pasako ir staigiu judesiu atsisuka.
Karolis nespėja atitraukti savo akių nuo 

Alvydo nuotraukos. Nespėja nė raukšlių 
kaktoje sulyginti. Ir ką nors atsakyti nero- 
>•

Indrė pamažėle, žąsies žingsneliais, priei
na prie aplūžusios kėdės ir atsisėda. Ir ji ne
žino, ką toliau sakyti. Gerai jaučia, ką mąs
to Karolis. Mato tai iš jo akių, iš veido, bet 
nežino ką sakyti.

—- Tai jūs išvengėte kariuomenės? — ne
gyvu balsu, tartum pradurdama tylą, pa
klausia.

— Taip, išvengiau, — atsako Karolis, bet 
matyt, apie kitką galvoja. — Pralindėjau vi
są laiką fabrike. Nervų netekau... Jūs, be 

abejoN žinote, Indre, kaip sunku tarp sveti
mųjų. Ir vienui vienam... Ištisus vakarus ir 
naktis... Kai lėktuvai drasko tylą, kai bom
bos ieško gyva taikinio, kai kasnakt požemy
je tenka lindėti ir laukti savo valandos... 
Svetimas tarp svetimųjų... ir vis vienas, vis 
apkartęs, vis kažin ko laukiąs...

— Vis vienas, vis apkartęs... — monoto
niškai pakartoja Indrė ir įsižiūri į Karolio 
veidą.

—■ O nesakiau dar, kad ir kacete pasėdė
jau...

— Kacete?! — nustemba Indrė.— Už ką?
— Už nieką, Indre! Kai ką prasitariau. 

Neiškenčiau. Nusijuokiau, mostelėjau ranka 
ir pasakiau: “Greit visi būsime lygūs!” Pri
žiūrėtojui pasakiau, už jo žvėriškumą... Už 
randą... Bet neilgai sėdėjau, — už kelių mė
nesių atėjo amerikiečiai ir ištraukė iš po už
taisytų šautuvų... Ištraukė pajuodusius, pus
gyvius.

Nusijuokia. Mosteli ranka. Jo veidu per
bėga tamsus debesys.

— Jūs tebelaukiate... Alvydo? — staiga 
paklausia, žvilgterėjęs į nuotrauką. — Vis 
dar laukiate?

Indrę kaip žaibas užgauna tie žodžiai. 
Žvilgteri į klaikų Karolio veidą, pasižiūri į 
Alvydo nuotrauką ir į mažą kryželį ant sie
nos.

— Jūs kažin ką žinote, Karoli! — sušun
ka. — Sakykite, Alvydas gyvas?

Tačiau tamsus debesys nedingsna nuo 
Karolio veido. Jis valandėlę tyli. Ilgą, sunkų 
akimirksnį. Paskum gūžteli pečiais.

— O jūs tebelaukiate? — pakartoja.
— Jei jūs ką nors žinote, jūsų pareiga 

visa pasakyti! — nervingai sako Indrė. — 
Žinote, kad viena likau, kad visko netekau...

— Kaip ir aš... Ar aš žinau? — kalba tar
tum pats sau. — Labai nedaug, o teisingiau 
— beveik nieko. O prisipažinsiu — teiravau

si apie jį. Kur tik galėjau, kreipiaus. Bet jūs 
žinote: Rusija — tikra bedugnė. Žmogus ne
spėja nė aiktelti, ir nugarma kažin kur.

Indrės akys didelės, verdančios. Ji prisi
traukia prie pat Karolio.

— Girdėjau, kad buvo mobilizzuotas ir 
pasiųstas į frontą. Daugiau nieko.

— Daugiau nieko?
— Nieko, Indre!
— O iš ko tai sužinojote?
— Iš vieno belaisvio. Taipgi lietuvio. Su

sitiko su Alvydu žygyje, paskum vėl išsisky
rė. Pats perėjo į vokiečių pusę. Neilgai be
gyveno... Sušaudė...

— Ir jūs su juo kalbėjote?
— Kalbėjau. Labai trumpai. Vandens 

stiklinę padaviau. Buvo jų keli šimtai — iš
badėję, perkarę... Paskum visus sušaudė.

— Daugiau nieko negirdėjote?
— Nieko, Indre!

. Abu nutyla. Tarp judviejų dvelkteli atsi- 
miaimų • banga. Nugramzdina praeityje.

Karolis žvilgteri į Indrę. Kokia graži ji 
savo sielvarte! Kokios gilios jos akys, koks 
skaistus veidas! O kai kvėpuoja, jauna krū
tinė alsuoja svaiginančia jaunyste, veržiasi, 
siūbuoja, blaškosi.

Indrė visai čia pat. Ir tokia prislėgta, 
taip susimąsčiusi. O juk jos jėgos ribotos, 
gal labai silpnos. Gal ji šiandien vos paneša 
savo sielvartą...

Karolio akys susiduria su Indrės žvilgs
niu. Ne, tas žvilgsnis jau visai kitoks, nei 
paskutinį kartą Lietuvoje. Dabar jame tiek 
švelnumo, kūdikiško nuoširdumo ir tylaus 
skausmo.

Indrė... gal ji ką kita galvoja: gal ji tik 
per silpna, gal ji nori tik atsiremti.

Ir Karolis paima ją už rankos. Paglosto 
ją. Indrė nesipriešina, net nusišypso. Ak, ko
kia švelni jos oda, kokia nuostabi šiluma iš 
jos dvelkia!

— Indre!... Miela Indre!... — kužda Karo
lis ir prisitraukia arčiau.

Mergaitės galva nusvyra ant jo peties. 
Karolis jaučia jos alsavimą, jaučia šilkinių 
garbanų kutenimą, jaučia jos kūno šilumą.

— Karoli, — tyliai tyliai kužda mergai
tė, — kaip nedaug kartais reikia, kad būtum 
laimingas! O kodėl nėra jos, nėra laimės?

Jos rausvos lūpos truputį pračiauptos. 
Jos taip arti, taip nepaprastai arti. Niekad 
jis dar nematė iš taip arti tų lūpų sodrumo 
ir niekad dar taip stipriai nejautė jų pa
trauklaus išgaubimo.

— Ji yra, ji yra šalia mūsų, ta laimė... — 
sako Karolis ir net suvirja iš įtampos. — Tik 
ištieskim rankas, Indre, tik sulaikykim, kad 
nepraeitų pro mus.

— Ne, Karoli! — staiga švelniai išsitie
sia Indrė ir akimis susiranda Alvydo nuo
trauką. — Nors ir ištiestume rankas, laimė 
praeitų.

— Tai jūs vis dar laukiate?! — Karolio 
balso žymu nekantrumas. — Vis dar tikite? 
. — Karoli, meilė — ak, ta spinduliuojanti,
šviesi meilė, ta vainikuota širdžių karalienė, 
vieną kartą užgimsta, kaip aušrinė, ir vie
nam tešviečia, vienam tespinduliuoja. Širdis 
tik vienai širdžiai tegimsta. Ir kai mes ta
riame prisipažinimo žodžius, kai mes lūpo
mis prisipažinimą užantspaudojame, — mes 
pasižadame visam gyvenimui. Visam gyve
nimui, Karoli, nors mus išskirtų karas, 
tremtis, net mirtis!

Karolis sėdi išsitempęs ir užsirūko. Tirš
ti dūmai sukaliojasi apie jo galvą. Jis žiūri į 
priekį ir mato Alvydo nuotrauką.

Tačiau Indrė, rodos, jau nejaučia jo. Ji 
savo vidumi taip toli toli nuo jo. Nepapras
tai toli---------- Sibiro taigose, karo liepsno
se, nelaisvėje, šautuvų vamzdžių akivaizdo
je.

(Bus daugiau).
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HABTFOM), CONN.
Sekmadienį, balandžio 2 d., 

Hartforde, netgi Amerikos 
Lietuvių Politikos Neprigul- 
mybše Klubo salėje, bus 
"Laisvės" choro koncertas.

linu, kad "Laisvė” su viso 
kiom ‘Sūnų ir Dukterų* drau
gijom, Bimbom, Miaarom, An
driuliais ir kitokiais satelitais 
ii kailio neriasi, peikdami A- 
merikos tvarką ir girdami 
Rusiją ir Rusijos okupaciją 
Lietuvoje.

Dėl to Hartfor’o visuomenė 
su įdomumu laukia ne choro 
pasiklausyti, o pamatyti tuos, 
kurie eis j "Laisvės" choro

BJOT tt SKTB. CEN.
TOKS 1MFABD AVI

MAS

koncertą savo pinigais parom-. darė: pirm.

NORWOOD. MASS.

Kovo 23 d. Šv. Jurgio sve
tainėje įvyko BALF 22 sky
riaus Gentinis išpardavimas. 
Gaila, kad dauguma nejverti- 
no iio kilnaus darbo, ir nela
bai gausiai atsilankė. Bet vis
gi atsilankę buvo duosnūs ir 
buvo šiek tiek pelno. Salę kle
bonas, kun. Norbutas suteikė 
nemokamai Gautas ii iio pa
rengimo pelnas persiųstas 
BALFo centrui.

šio parengimo komisiX su- 
E. Vasiliauskie

nė, vice pirm. M. Balutienė; 
nariai: E. Tvaskienė, A. Pa- 
karklienė ir Jurgis Versiac
kas. Visiems atsilankiusiems 
ir pasidarbavusiems, ypač V. 
Zarockui ir Kl. Bakeniui, 
tremtinių komisija taria šir
dingą ačiū. DaAkas.

ti Lietuvos ir Amerikos duob
kasius.

Nuostabu ir tai, kad A.L.P. 
N. Klubas nuomoja savo sa
lę tiems, kurie dirba ne Lietu
vos laisve} atkovoti, o Rusijos 
labui.

Tik jau ne Rusi jos burna.

Lietuviai ir kitos 32 tautos paraduos 
prieš 16,000 žiūrovų

... V. , f .

Milwaukee miestas, dabar deracijos New Yorko apskr. 
turįs netoli 700,000 gyvento- pirmininkas S. K. Lukoševi
jų balandžio 10-16 dienomis 
savotiškai atžymės naujosios 
Sporto Arenos atidarymą. 
Naujoji arena turės vįrš 16,- 
000 sėdimų vietų ir kainuos 
apie 5 mil. dolerių. Pasirody
mai vyks centrinėje aikštėje 
105 pėdų plpčio ir 226 p. il
gio. Tautų Dienoje, balandžio 
1 d. 7 v. v. parade dalyvaus 
33 tautos kur kiekviena bus 
atskirai perstatytos, o apie 15 
tautų pasirodys ir su savo 
programomis. Lietuviai mano 
neatsilikti ir programai su
rinkti apie 40 tautiškais rū
bais apsirengusių šokėjų. Ba
varų dalyvaus virs 200, len
kų dar daugiau. Programos 
svarbiausioji dalis bus trans
liuojama per beveik visas 
Amerikos radio stotis. Iš Hol- 
lywoodo specialiai tam vaka
rui atvyks artistai su spek
takliu “Life of Luigi”.

Kiek girdėti iš Racine, Wisc. 
atvyks 16 šokėjų grupė susi
dedanti iš čia gimusių ir nau
jai atvykusiųjų. P. Lb.

čius, muz. J. Brundza ir kiti 
svečiai Programai vadovavo 
115 kuopos pirmininkas Alek. 
Spaičys. LRKSA ir Katalikų 
Akcijos reikalais kalbėjo Tėv.
K. Gaigalas, Dr. V. A. Dam
brava, Jš Brundza, A. Spai- 
čyss, S. K. Lukoševičius ir 
115 kuopos valdybos neria. 
Buvo prisiminta ir mirusieji 
kuopos nariai Pusryčiai pra
ėjo, linksmoje ir religinėje 
nuotaikoje. 8. K. Lukas

KIRKS AlISkp. velta
CENTRAL BROOKLYNE, 

N. Y,

LRKSA 115 kuopa turėjo 
kovo 26 d. metinę šventę. 
Kuopos nariai per 9 vai. šv. 
Mišias bendrai ėjo prie Šv. 
Komunijos ir meldėsi už gy
vus ir mirusius kuopos na
riu, o po tų Mišių parapijos 
salėje turėjo pusryčius, ku
riuose dar dalyvavo Tėv. K. 
Gaigalas, O.F.M., gen. LRK- 
S.A. organizatorius Dr. Vyt. 
A. Dambrava, Liet. Kat. Fe-

Gražiai praėjo 
misijos

NEW BRITAIN, CONN.

Per pastarąsias dvi savaites 
Šv. Andriejaus bažnyčioj įvy
ko šv. misijos, kurias vedė 
tėvai pranciškonai Pirmą sa
vaitę misijas vedė tėvas Kęs
tutis Butkevičius, iš Kenne
bunk, Me. lietuvių kalba. 
Žmonių lankėsi ypač senes
nėse? kartos rytais ir vaka
rais gausiai, nors oras ir ne
malonus buvo. Lankytojai gė
rėjosi giliais ir gražiais misi- 
jonieriaus pamokymais.

Antrą savaitę misijas vedė 
tėvas Kudbertas Zaraųskas, 
iš N. J. anglų kalba. Tėvas 
Kudbertas yra augęs New 
Britain, labai gerai visiems 
žinomas, ypa č jaunesniajai 
kartai. Tad jaunoji karta 
skaitlingai lankėsi ir klausėsi 
jo gražių pamokslų. Lankėsi 
ne tik jaunimas, bet ir senes
nieji.

Parapijiečiai reiškia gilią 
padėką savo dvasios vadams 
už suruošimą šių šv. misijų;

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

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

SPAUSDINAME:

knygas, pamfletus, at
virutes, konstitucijas,

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

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Brosdway So. Boston 27, Mass.

taip pat dėkingi ir tėvams mi-. 
sijomeriams už pasišventimą.’

Svarbus susirinkimas
Sekmadienį, balandžio 2 d., 

4-ta vai. po piet parapijos sa- 
•lėj įvyks Šv. Rožančiaus 
draugijos svarbus susirinki
mas. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti. Tą pat sekmadienį 
pusė po devynių rytą bus at- 
hašaujamos šv. Mišios šv. Tė
vo intencija ir už Lietuvą. 
Draugijos narės per šias mi
šias eis bendrai prie šv. Ko
munijos.

Pagerbė savo dvasios vadą 
vardinių proga

Kovo 19 d. vietinė tretinin
kų brolija, pirmai misijų sa
vaitei pasibaigus, suruošė 
kuklią vakarienę pagerbti 
kun. Juozui Matučiui jo var
dadienio proga. Vakarienėje' 
dalyvavo klebonas kun. V. 
Karkauskas, kun. B. Benese- 
vičius ir misijonieriai: tėvas 
Kęstutis Butkevičius ir tėvas 
Kudbertas Zaraųskas. Užkan
džius paruošė ir apkritai daug 
prie vakarienės pasidarbavo 
Veronika Kasparavičienė su 
savo draugėmis: P. Šimkiene, 
K. Zadziauskiene ir M. Kuc- 
kailiene bei kitomis. Pareikšta 
kun. J. Matučiui daug linkė
jimų ir tretininkų brolijos 
įteikta dovanėlė. Kun. J. Ma
tutis yra tretininkų brolijoh 
dvasios vadas. B. M.

Moterų D-jos sky- 
kovo mėn. 26 dieną 
salėje (po lietuvių 
surengė filmų ro- 

Kun. P. Vaičiūno rū-

BALTIMORES ŽINIOS
Didžiosios savaitės Ir Velykų 
pamaldų Karka Šv. Alfonso 

bažnyčioje.
Verbų sekmadienis, 2 balan

džio. Mišios tomis pačiomis 
. valandomis kaip paprastą 

sekmadienį, tik prieš iškilmin
gąsias Mišias 11 vai. — Ver
bų šventinimas ir procesija.

Pirmadienis, 3 hnhndfio. 
Stebuklingojo Medalikėlio no- 
venos: šiomis valandomis: 8 
ir 11 vai. prieš piet; 12:10, 
1:10; 3:30, 4:30, 5:30, 6:30 
ir 8 vai. po pietų ir vakare. 
Po kiekvienos novenos, išsky
rus 8 vai. ryte, klausoma iš
pažinčių.

Antradienis, 4 bal. Stebuk
lingojo Medalikėlio novenos 
šiomis valandomis: 8 vai. ry
te, 11:10, 12:10 ir 1:10 vai. 
vidudienį, 5:30 
re. Po novenų 
pažintys.

Trečiadienis, 
po pietų ir 8-9 vakare išpa
žintys. 7:30 vai. vak. Lamen
tacijos.

Ketvirtadienis, 6 bal 8 vai. 
vienintelės šiandien Mišios in
tencija tų, kurie aukojo leli
joms Viešpaties Jėzaus kars
to papuošimui Po Mišių pro
cesija į Repozitoriją.

šv. Komunija bus dalijama 
kas 15 minučių nuo 6 vai. ry
to ligi po Mišių 8:30

5:30 vąl. po pietų 
Valanda (angliškai), 
vakare Lamentacijos, 
rių 8 vai. pamokslas 
kai.

NASHUA, N. H.

Vietinis 
rius š. m. 
parapijos 
bažnyčia) 
dymą.
pėsčiu buvo parodyti 2 filmai 
jaunimui ir religinio atspalvio 
rimtas filmas “Casino 
būklas”. K.

ste- 
Da.

ir 8 vai. vaka- 
klausomos iš

5 baL 3-6 vai.

vai.
Šventoji 
7:30 v. 
po ku- 

lietuvjš-

Pavasarinis choro 
b Ik

ELIZABETH, N. J.
Balandžio 23 d. Elizabeth’o 

parapijos choras rengia didelį 
pavasarinį parengimą parapi
jos salėje parapijos naudai.

Programoje: 4 vai. p.p. ve
lykinių margučių varžybos. 
Už gražiausią margutį skiria
mos dvi dovanos: $10 ir $5. 
{vertintojais pakviesti: kun. 
A. Kasperas, p. J. Mogenienė 
ir dail. T. -Petraitis.

7 vai. operetė "Artistai”, 
žodžiai J. Steponavičiaus, 
muzika J. Žilevičiaus. Vaidi
na: p. J. Mogenienė, A. Ru- 
dzilas, J. Stankus ir D. Šven- 
Čiūnas. Režisuoja Pr. Kudu- 
lis. Koncertinėje dalyje daly
vauja: K. Miškinytė - Farley, 
V. Baranauskas ir choras. 
Vadovauja • kompozitorius J. 
Žilevičius.

8:30 v. šokiai. Groja garsu
sis Šulcų orkestras. Bus už
kandžių ir gaivinančių gėri
mų.

Komisija kviečia apsirūpinti 
iš anksto bilietais, 
čius bilietų ribotas.

nes skai-
B.

Amerikos lietu- 
turėję. Tą die- 
salėje daininin- 
DambnMiskaM

lietu-

Didysis Koncerto
WATERBURY, CONN.

Balandžio 30 dieną įvyksta 
Waterbury didelis koncertas, 
kokio iš viso 
visi dar nėra 
ną parapijos 
kė Antanina
ir solistas Stasys 
kas išpildys geriausių 
viškų dainų bei arijų konoer- 
tą. Tai bus pirmas šių dviejų 
didžiųjų dainininkų pasirody
mas bendrame koncerte. Pra
ėjusiais metais jie, pakviesti 
anglų karinės valdžios, važi
nėjo po Angliją, ir turėjo vi
są eilę puikiausių koncertų. 
Abu dainininkai priklauso 
prie aukštos dainavimo meno 
klasės. Turi nuostabiai gra
žius balsus ir jų dainavimus

Penktadieais, 7 baL 8 vai. 
iš ryto Didžiojo Penktadienio 
pamaldos. Po jų procesija į 
Viešpaties Karstą.

1:10 (angliškai), 3:15 (lie
tuviškai) ir 5:40 (angį.) Kry
žiaus Kelias. 7:30 vai. vakare 
Lamentacijos. 8 vai. Kry
žiaus Keliai lietuviškai.

šeštadienis, 8 bal 6:30 vai. 
ryte ugnies, vandens ir Vely
kų žvakės šventinimas. 8 vai. 
vienintelės šią dieną Mišios 
intencija aukojusių lelijoms 
Jėzaus Karsto papuošimui

3-6 vai. po pietų ir 8-9 vai 
vakare išpažintys. 7:30 vaL 
vakare Kompleta.

Velykų sekmadienis, 9 bal. 
6 vai. Kristaus iš numirusiųjų 
Prisikėlimo procesija. Mišios. 
Kitos“šios dienos Mišios — 
8:30, 10 ir 11 vai.

Velykų pirmąją dieną po 
pietų ir vakare jokių pamaldų 
nebus.

teikia pasigerėjimo ir grožio.
Waterbury bus vienintelė 

proga Connecticut’o valsty
bės lietuviams išgirsti geriau
sius lietuvių dainininkus. So
listė Antanina Dambrauskaitė 
yra sukūrusi virš 30 įspūdin
gų rolių įvairiose operose. 
Vokietijoj, kada jokiam sve
timtaučiui nebuvo galima su 
savo meniniais gabumais pa
sirodyti, ji buvo pakviesta į 
vokiečių operą Miunchene ir 
savo balsu žavėjo klausyto
jus, net labai išlepinto skonio. 
Jos balso grožiu susidomėjo 
net anglų kariškos valdžios 
atstovai Vokietijoj ir sudarė 
jai sąlygas pasirodyti Londo
ne ir kituose miestuose.

Gi apie Stasį Baranauską 
anglų laikraščiai rašė: "Kai 
klausai dainuojant šį gražų 
vyrą su tokiu 
patenki tarsi į 
dainos burtus ”.

Reikėtų, kad 
kus pamatytų 
lietuviai: jie 
vimas lietuvių 
mis jėgomis.

Šį kartą paimta salė galės 
sutalpinti per tūkstantį žmo
nių. Susidomėjimas yra dide
lis. Z. M.

Paskaita apie hemuatamą
Kovo mėn. 26 d. parapijos 

svetainėje iš eilės buvo penk
ta paskaita apie komunizmą. 
Adv. Algirdas Leonas kalbėjo 
apie tai, kaip komunistinė 
valstybė leidžia įstatymus, 
koks yra komunistinis teis
mas. Amerikoniškieji komu
nizmo garbintojai ir mūsiš
kiai bimbininkai mėgsta save 
vadinti progresyviais, t y. 
pažangiaisiais. Adv. A. Leo
nas aiškiais pavyzdžiais pa
rodė, kad teisingumas, kaip 
jis yra vykdomas Stalino ka
ralystėje, ne šimtais, bet tūk
stančiais metų yra atsilikęs 
nuo teisingumo vykdymo tik
rai demokratinėse valstybėse. 
Sovietų "rojuje” teismas tar
nauja ne žmonių teisėms ap
saugoti, bet nekomunistams 
be pasigailėjimo naikinti

Ateinantį sekmadienį, 2 baL, 
bus paskutinė gavėnioje pa
skaita apie komunizmą. Kal
bės kun. P. Dambrauskas.

puiktu balsu, 
neatspėjamus

tuos daininin- 
ir išgirstų visi 
yra pasididžia- 

savo meninė-

Jei nori gerai išmokti 
anglų kalbos, įsigyk 
angliškai - lietuvišką

English - LithUMian 
Dictiouary 

Patogaus formato (6x4), 
kietais audeklo apdarais, 

400 pusi.
Papiginta kaina 88.88 

Užsakymus siųskite su pini
gais ar čekiais: 
Darbininkas 

366 W. BrmMhray, 
S®. Boston 27, Maus.

Ateitininkų susirinkimas
26 kovo parapijos svetainė

je buvo susirinkę ateitininkai 
pasitarti savais reikalais. Iš
keltas sumanymas suruošti li
teratūros vakarą. Taip pat 
kalbėta apie tautosakos rin
kimą.

Bingo partija
24 kovo parapijos svetainė* 

je Moterų Sąjunga turėjo 
bingo partiją. Žmonių į parti
ją atsilankė vidutiniškai.

Kun, V, Andriuška
Ttvas marijonas atvyko { 

Baltimorę. Jis yra mūsų kle
bono kun. dr. L. Mendelio 
svečias. Nuo Virbų sekmadie
nio ligi pirmosios Velykų die
nos kun. V. Andriuška šv. Al
fonso bažnyčioje padės religi
nius patarnavimus atlikti.

Klaidos atitaisymas 
pereitos savaites žiniose

Baltimorės klaidingai paminė
tas valkų laikraštėlio "žvaigž
dutės” vardas. Koresponden
cijoje apie lietuviškųjų knygų 
platinimą turėjo būti pasaky
ta, kad į Baltimorę pareina 
apie 30 egz. ‘‘Egtutes" (n ne 
"Žvaigždutes"). J. M.

BALF Centre gautos aukos 1950 m., vasario mėn.
AUKOS TRANSPORTACUOS R

šv. Onos D-ja, New Britain, Conn..............
Kun. J. J. Matutis, New Britain, Conn. . 
SLA 168 kuopa, Stamford, Conn................
BALF ir ALT Skyrius, Hartford, Conn. ... 
Vasario 16 d. K-tas, Manchester, Conn. . 
Vas. 16 d. K-tas, New Britain, Conn........
Mrs. Martin Eurkoos, Washington, D. C. 
Jonas žadeikis, Washington, D. C..........
P. Steponavičius, Miami, Fla........................
Adomaitienė ir Rejeris, Maywood, N. J.
A. Zubaviėius, Peoria, III...............................
B. Babrauskas, Cicero, UI..............................
BALF 118 Skyrius, Sheboygan, III............
J. Adomaitis, Chicago, UI. ...........................
A. Milašius, La Šalie, m...............................
J. K. Bobinis, Chieągo, III. ........................
Jonas Balys, Bloomington, Ind........ ..........
H. Idzelevičius, Mary of Woads, Ind.........
V. Petrauskas, Indiana Harbor, Ind..........
A. Kalvaitis, Augusta, Maine .......... .........
Tremtinių 'Ratelis, Cambridge, Mass........
BALF 59 skyrius, HaverhiU, Mass............
J. Saladka, Lowell, Mass................................
P. Gustas, Eastampton, Mass, ...................
A. Tumas, E. Walpole, Mass........................
V. Dailydė, Easthainptęn, Mass..................
J. Gailiūnas, Athol, Mass..............................
St Aukštikalnis, Detroit, Mich....................
N. N., Grand Rapids, Mich..... ..................
P. Balkus, Detroit, Mich........ ......................
J. E. Žemaitis, Millfcury, N. J...... -..............
Liet Tremtinių Dr-ja, Newark, N. J.......
P. Klimas, Stirling, N. J..............................
M. Mikalauskas, Brooklyn, N, Y.................
A. Kindurys, Dolgeville, N. Y................. ..
A. ir M. Vaitiekūnai, Brooklyn, N. Y. ...
J. Kliveekas, Brooklyn, N. Y............. ........
P. ir E. Vainauskai, Brooklyn, N. Y.........
Kazys Senikas, Brooklyn, N. Y...............
Z. Prūsas, Glen Cove, N. Y.......... ...............
BALF 100 skyrius, Brooklyn, N. Y...........
I. Simonaitis, New York, N. Y....................
Maapetho Liet parapija, Maspeth, N. Y. 
M. Jankevičiūte, New York, N. Y.............
Šv. Rožančiaus Dr-ja, Albany, N. Y........
U. Vasiliauskaitė, New York, N. Y.........
M. Paliciūtė, Brooklyn, N. Y........................
Dr. S. Kerpė, Plattsburg, N. Y...................
Pranė Lapienė, Stony Brook, L. I., N. Y.-<.............
Vas. 16 Min. K-tas, Hudson, N. Y................ ................
H. Klemejerytė, Brooklyn, N. Y. . .................................
K- S. Karpius, Cleveland, Ohio ......................................
Liet Inžinierių ir Architektų S-gos ak., Clevelande
K. Kučinskas, Kingston, Pa. ........ ..................................
O. Kremeris, Reading, Pa..................................................
J. Paškevičius, E. Pittsburgh, Pa.................................

Viso gauta vasario mėn. .

iš

U

1.

2.

ūiuomi siunčiu $........... ir
prašau prisiųsti Angliškai - 
Lietuvišką Žodyną.

Vardas.......................................

Adresas

3.

ALAMS
.................... $35.00 
...................... 25.00 
...................... 38.00
....................  400.00
...................... 7910 
......... .... .. 153.50

.. 5.00
10.00
25.00 
20.00

.. 5.00 
.. 3.00
32.00

.. 5.00 
.. 5.00 
.. 1.00
.. 5.00
... 5.00 
.. 5.00 
.. 1.00

10.25
50.00
$5.00 

... 5.00
10.00 

.. 5.00 
100.00 
... 5.00 
100.00 
... 5.00 
. 10.00

75.00 
. 25.00 
... 2.00
A. 5.00
... 2.00
... 3.00
... 2.00
... 1.00
... 4.00 
. 50.00
... 2.00 
500.00 
... 3.00

25.00 
... 5.00 
. 10.00 
. 10.00

20.00 
. 68.13 
... 5.00 
... 5.00

21.00 
... 5.00 
... 3.00 
... 1.00

I

....................... Y

$2,014.98

Šiomis dienomis BALF’o Centras gavo iš Vokietijos 30 
lietuvių ūkininkų šeimų sąrašą. Visi šie ūkininkai bus siunčia
mi tiesiai į Michigan valstybę, kur jie bus tuojau įkurdinti. Šie 
ir kiti lietuviai ūkininkai laukiami atvykstant į Jungtines Ame
rikos Valstybes kovo mėnesio pabaigoje.

«

BALF’ui sutikus apmokėti kelionės išlaidas atvykstan
tiems lietuviams ūkininkams į Michigan valstybę, tos valsty
bės Displaced Persons Com. sutiko įsileisti dar 10 daugiavai
kių šeimų, tokiu būdu dabar Michigan valstybė sutinka įsileis
ti iš viso 160 ūkininkų šeimų arba išviso apie 640 asmenų.

Kaip 
Michigan 
$2,014.98.

Nors

* a

jau skelbėme, šiam lietuvių ūkininkų perkėlimui į 
valstybę reikia apie $20,000.00, o iki šiol gauta tik

vedant derybas su D. P. Komisija, buvo pastatytos 
sąlygos, kad garantija apmokėti lietuvių ūkininkų kelionės iš
laidas turi būti duota iki š. m. kovo 1 d. BALF’o vadovybė, 
nors ir neturėdama tam tikslui lėšų, savo raštišką garantiją 
davė, pasitikėdama, kad Amerikos lietuviai reikalą supras, 
įvertins ir visomis išgalėmis parems savo aukomis.

Michigan Displaced Persons Komisija praneša BALF’ui. 
kad Michigan jau daro žygius lietuvius apgyvendinti. Kartu 
džiaugiasi, kad BALF’ui pavyko šį reikalą sutvarkyti teigia
mai.

A £

Melskimės lietuviškai!
Didysis Ramybės šaltinis. Surinko ir išleido Kun.

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

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

Atlaidų šaltinis. Parengė Tėvas Kazimieras Kapu
cinas. Trečioji laida, didelėmis raidėmis, odos 
apdarais, 547 pusi., kaina $3.75

MDJUUfflnNKASN
W. Broadway> St. Boston tt. Mass.

Jei dar Beturite geros 
IBetuviškos maldaknygės, 

užeikite J DARBININKO ad- 
•. mtabtrad  ją arba kreipkitės 

raštu užpildydami šį 
raštelį:

šiuo siunčiu $..... ir
prašau priausti man 

maldaknygę .......................... .

Į>avardė

adresas

t



Penktadienis, Kovo 31 i, 1950 PAžBIMIMZ AS
Praays AlUnas

MŪSŲ DIENOS, TIK NE MŪSŲ NAKTYS

(Reportažas iš Kanados)
Tuščias skrandis

Dar gyvendamas Vokietijoj, 
prisimenu skaitęs “Tėviškės 
Garse” paties redaktoriaus 
Simo Urbono reportažą iš 
tremtinių gyvenimo. Jis buvo 
įvardintas: “Mūsų dienos,
mūsų nakty s”. Autorius nekly
do dėdamas savo rašiniui to
kią antraštę. Tremtiniams ta
da nedavė jokio apmokamo 
darbo, kad būtų galėję kiek 
užsidirbti ir pagerinti savo 
apgailėtiną padėtį. Maistą 
teikdavo UNRRA, vėliau — 
IRO. Tūkstančiais skaitomos 
kolorijos buvo tik popieriuje, 
o tremtinio skrandy — tuš
tuma...

Dabar kitaip
Įsisiūbavus emigracinei ban

gai, dauguma išklydo į toli
mus pasaulio pasviečius. De
šimtis tūkstančių tremtinių 
yra perplaukę Atlantą — at
vykę į Jungtines Amerikos 
Valstybes ir Kanadą. Čia 
žmogaus organizmas jau ne- 
besiskundžia kolorijų stoka. 
Ir darbo netrūksta, nebent, 
būtų ką laikinai išbloškęs iš 
darbovietės koks nors “ang
linis streikas”...

Tačiau didžiulė dauguma, 
kas su kastuvu, kas su kirka 
ar šluota, kas dirbdami die
ną, kas naktį pelnos sau duo
ną ir, žinoma, džiaugias, kad 
nebereikia gyventi “iš kitų 
malonės”. 0 kitų malonė juk 
dažnai apvilia.

Toronto... ir šokoladas
Išsivaizduok, žmogau, kad 

pakliuvai į Kanadą ir užkly- 
dai . vieną Ontario provinci
jos miestą, vadinamą Toron
tu. Tai miestas, bent savo plo
tu — didmiestis, apimąs apie 
50 kv. kilometrų žemės lopą, 
tačiau išvaizda — primenąs 
kokį Aiors “Knitiškių kaimą” 
Lietuvoje. Žinoma, jei tas 
kaimas užimtų tokį brandiozi- 
nį sklypą, kaip Torontas. Visi 
nameliai nedideli, daugiausia 
dviejų, trijų aukštų ir dan
gaus erdvė netemdoma namų 
milžinų. Na, bet ne čia visa 
esmė.

Jei keliausi viena iš magis
tralinių Dundas gatve, užeisi 
ir ją perkentančią Gladstone 
Avenue. Toje alėjoj rasi kiek 
didėlesnį pastatą — William 
Neilson Ltd. Tai šokolado fa
brikas. Jis dėl daugumos lie
tuvių “dypukų” lyg ir sulietu
vėjęs... Jame dirba apie pus
antro šinlto lietuvių. Daugu
ma iš mūsų — naktinėj pa
mainoj. Taigi, “mūsų dienos, 
o fabriko naktys”...

Neapsirinku taip pasakęs, 

Lietuvos kryžius

nes dažnai, ypač prieš metines 
šventes, tenka dirbti nuo 7 -v. 
vakaro, iki 7 vai. ryto (po 12 
valandų). Šiaip — dirbome po 
9 su puse valandos, o dabar— 
tik devynias. Tačiau nuotaika 
fabrike labai gera. Gal dėlto, 
kad “lietuviška”. Kur tik eisi 
— vis ant lietuvio užklupsi.

Uždarbis neaukštas: jis svy
ruoja tarp 72-82 centų į va
landą. Kai savaitėje susidaro 
daugiau 45 valandų, prideda
ma dar pusę tiek už valandą 
(viršvalandžiai).

Mašinos ir žmonės
Fabriko vaizdas, apskritai, 

toks, kaip ir kitur: mašinų 
ūžesys ir gyvų būtybių krutė
jimas. Jos trasia apie mašinas 
vienam iš didžiausių “saldžia- 
jam” fabrike šiame mieste. 
Tai Neilsono fabrikas. Aš pri
simenu, tremty iš UNRRA-os 
malonės kartais gaudavom po 
šokolado plytelę su išvartyto
mis raidėmis “Neilson’s”. Tai 
ta pati firma.

Apatiniame aukšte sukasi 
apie dešimt mašinų, vadina
mų “refaineriais”. Jos mala 
šokoladinę košę”. (Čia dau
giausia ir dirba lietuvių, nors 
ir kituose aukštuose jų ne
trūksta). Viena tokia mašina 
per naktį sumala apie 5,500 
svarų šokolado...

Sumaltoji ‘šokoladinė tešla' 
liftu keliama į viršų, krečia
ma į maišymo katilus, pila
mas stingdantis sviestas, iš
maišoma ir siunčiama ten, 
kur šokoladas jau liedinamas 
į formas.

O tos mašinos bejausmės' 
Jų dauguma iš Europos... 
Dažnos turi užrašus: “J. M. 
Lehmann, Dresden, Germa
ny”. Žiūri žmogus į jas ir 
galvoji: “Ir jūs. geležinės bū
tybės, tokios pat emigrantės, 
kaip ir mes. Tik jūsų plieninė 
širdis nėra tokia jautri. Jūs 
neišsiilgstat to krašto, iš kur 
esat kilusios”...

“Ak, toji Europa!” daug 
mūsų pagalvoja bedirbdami. 
Juk ten, tame kontinente, pa
liko ir mūsų mažytė, bet už 
viską brangesnė Tėvynė Lie
tuva...

Mes ir čia nuolat gyvename 
jos prisiminimais. Mes trokš
tame ir dūstame be jos oro, o 
ilgesys nuolat graužia širdį...

Bet nevisuomet liūdime. Bū
na ir nuotaikingų valandėlių.

Stalinas kybą po balkiu...
Mes, dabartiniai imigrantai, 

į šią šalį esame atvykę ne 
aukso kalnų ieškoti. Esame 
išvyti iš savo žemės. Buvom 
priversti ieškoti tokios viete-

Liūdno turinio tremtinio pasikalbėji
mas su senais “kra javais”.

Kovo 5 dieną Manchesterio, 
N. H. Lietuvių Vytauto D. 
Kunigaikščio D-ja ir klubas 
turėjo metinį savo narių susi
rinkimą. Susirinkimas, kaip ir 
visi tos d-jos mėnesiniai suė
jimai pradedami apie 11 vai. 
ir baigiami lygiai 12-tą, nes 
nuo 12-tos alus turi būti pra
dėtas pardavinėti ištrošku- 
siems. Per tokį trumpą laiką 
apie nuoseklesnį reikalų svar
stymą, žinoma, negali būti jo
kios kalbos. Taip iš tikrųjų ir 
yra. Viskas pasvarstoma per
bėgama ir daugumas reikalų 
paliekama neišspręstų. Tas, 
pagaliau, gal nėra tiek svar
bu. Nariai beveik apsipratę su 
tuo. Kiek įdomesnės yra tos 
trumpos temos, kurios parodo 
kaip kai kurie senieji ateiviai 
galvoja apie šalpos reikalus 
ir Amerikoje besikuriančius 
tremtinius.

Be kitų reikalų, per susi
rinkimą prieita prie pelno pa
skirstymo. Pernai BALF’ui 
buvo skirta 50 dolerių. BAL
F’o skyriaus atstovas ir šiais 
metais pasiūlė tą pačią sumą. 
Kas laikraščius skaito, žino, 
kad Europoj likę seniai bei li
goniai dabar reikalingi gal net 
didesnės šalpos negu anks
čiau, neskaitant įkurdinimo ir 
kitų problemų, susijusių su 
išlaidomis. Į tai atsiliepė vie
nas senas d-jos narys:
— Tremtiniams sakote rei

kia! O ką mes turime iš trem
tinių čia? Vos atvažiavo jie 
čia, — žiūrėk jau norį ponais 
patapti. Mes dirbome atvažia
vę už dolerį į dieną, o jiems 
pusantro neužtenka... Maši
nas jau perka, gudresniais už 
mus statosi...

Pašoka antras iš senųjų:
— Priau kavom užtenkamai 

jiems. Amerika kiša ir Lietu
vai ir Lenkijai, o kas iš to? 
Ar jūs matėt, kad Lietuva 
pastatytų nors vieną pamink
lą Amerikoj? Per daug gud
rūs atvažiavę. Mes po 90-40 
metų mokėmės čia dirbdami, 
o jie vos atvažiavę jau mano, 
kad mus pamokys.

Į tai, pasiprašęs balso, ir 
vienas iš tremtinių pakilo at
sakyti.
— Mieli lietuviai. Išgirdęs 

tokius priekaištus, noriu jums 
paaiškinti, kad jūsų nuomonė 
apie atvažiavusius į jūsų tar
pą yra klaidinga. Jūs savo 
laiku daugumas bėgote nuo 

lės, kur galėtumėm pralaukti, 
kol Tėvynėj išauš laisvės auš
ros. Mūsų pasiryžimas tebėra 
tvirtas. Mes tikime, kad teisy
bė nugalės: žiaurieji okupan
tai bus išguiti iš šventos mū
sų žemės.

Yra, žinoma, garbintojų ir 
kraugerio Stalino; ir šiame 
kontinente. Tą mes matom ir 
žinom. Mes mokam parodyti 
jiems, ko jų “vadas” vertas. 
Neseniai Neilsono fabriko 
tremtiniai pakorė “8taliną”. 
Tai padarė darbo metų, ma
šinoms beūžiant...

Kovo mėn. 3 d. (naktį), kai 
susirinko naktinė pamaina 
rastas fabrike ant didelio kar
tono nupieštas Stalino por
tretas. Tai buvo darbas dieni
nės pamainos kokio nors 
“menininko” — Stalino gar
bintojo.

Tremtiniai tą “portretą” dar 
kiek patvarkė: įspraudė jam 
į dantis pypkę, kurios dar ne
turėjo, ant nosies pakabino 
pjautuvą su kūju, užnėrė špa
gato gabalą ant kaklo ir pa
korė fabrike po balkiu. Elek
trinis vėdintuvas supo paka-* 
ruoklį į šalis... Simboliška bu
vo! Ir tikrai, mes tikime, 
taip turės įvykti kada nors... 
Juk Stalino sėbrai naciai taip 
pat kmii .pakurti-

baltojo caro, mes, gi. nuo 
raudonojo. Jūsų dauguma ėjo 
per žalią sieną be nieko, — 
mes, daugumas, irgi išbėgome 
taip, kaip stovime. Viską tu
rėjome palikti, viską nuo mū
sų atėmė, bet jie nepajėgė 
vieno — atimti — t. y. to. 
ką mes per dvidešimtį su vir
šum metų nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo įsidėjome 
į sava galvas. Mūsų mokslo, 
mūsų apdairumo, būsų iš
moktų amatų .troškimo sava
rankiškai gyventi, vos tik 
pradėjus kurtis — jau stoti 
laisvu žmogumi laisvųjų tar
pe. Mes šito siekiame ir šita
me krašte ir už savo veržlu- 
mą ir sugebėjimus esame dė
kingi tai žemei, iš kurias ir 
mes ir jūs esate išaugę!..

Pasigirsta balsas iš klausy
tojų: “Kalbėk trumpiau, mes 
ne prakalbų atėjome paklau
syti”... (Už bufeto statinėja- 
m/ stiklai). Pašoksta antrasis, 
žilutėlis kaip obelė, mūsų mie
loj Lietuvėlėj gimęs ir paau
gęs senukas; atrodo, kalbė
tum su juo iš širdies apie tą 
patį lietuvišką reikalą, suti
kęs kalbėtum apie tą sodžių, 
kurį jis prieš 40 metų aplei
do... Šiuo kart jis įraudęs... 
“Matai, ar nesakiau, kad jis 
nori mus pamokyti!”

"AIDAI"
1950 m. 2 ir 3 Nr.Nr.

Apie pirmąjį “Aidų” nume
rį jau kalbėta šio laikraščio 
skiltyse. Galime pasidžiaugti, 
kad jau išėjo ir 2 ir 3 šio la
bai vertingo žurnalo numeriai 
ir kad jis žada reguliariai eiti 
ir toliau.

2-rame numeryje V. Čižiū
nus įdomiai svarsto dabarti
nės lietuvių inteligentijos už
davinius tremty ir emigraci
joje. K. Bradūnžs duoda savo 
naujos poezijos. Juozas Gir
nius gerokai ištęstame straip
snyje nagrinėja iš esmės ak
tualų mūsų tautinio atsparu
mo emigracijoje klausimą. A. 
Marius Katališkis duoda be
letristikos dalykėlį “Užgari
nės”. Nors ir turėdami kai 
kurių rezervų dėl išspausdin
to dalyko, iš esmės norime 
skatinti ne tik žurnalų, bet 
ir laikraščių redakcijas duoti 
ko daugiau dailiosios litera
tūros — ne tik poezijos, bet 
ir prozos. Knygų mažai beiš
eina, tat nors persijodinė 
spauda dalinai teužpildo spra
gą-

B. Rutkūnas duoda trumpą 
eilėrašt. Prof. V. Biržiška pa
teikia labai vertingos medžia
gos apie vertą tikrai didesnio 
dėmesio mūsų tautos asme
nybę — kunigą J. A. Pabrė
žą ir duoda porą jo poezijos 
dalykėlių.

J. Aistis trumpai, bet ak
tualiai paliečia mūsų kultūri
ninko likimą emigracijoje. Tą 
klausimą reikėtų plačiau ir 
konkrečiau išdiskutuoti, nes 
yra reikalų, kurių atidėlioti 
visai negalima.

Prof. K. Pakitus tęsia savo 
labai vertingą studiją apie 
Lietuvos ribas ir 2, ir 3 nu
mery. Toji studija turės savo 
ypatingą vertę, kai turėsime 
iš naujo atstatyti savo vals
tybę.

Prof. Pr. Padalskis trumpai 
nušviečia Tito Jugoslavijos ir 
U.S.A. santykių klausimą.

3 numery prof. A. Maceina 
labai įdomiai nagrinėja krikš
čionybės ateities klausimą bū
simuose dešimtmečiuose.

F. Kiršu pateikia mums tre
jetą J. Baltrušaičio verstų 
eilėraščių. Taip pat B. Braz
džionis duoda porą savo nau
jo? kūrybos dalykų.

Tremtinys tęsia toliau ra
miai: — Ne mokyti jūsų mes 
čia atvažiavome. Atvažiavome 
tam, kad iš didžiulės mūsų 
kraštą spaudžiančius bėdos 
išsprukę, galėtume rasti čia, 
šitame laisvės krašte, vietą 
jūsų tarpe ir dirbti toliau ben
dram visų reikalui...

Artėjo dvylikta. Susirinki
mą reikėjo baigti. Keli drau
gijai priklausą tremtiniai po 
tokių senųjų pareiškimų pasi
juto kaip šaltu vandeniu per
pilti. Priėjo vietos katalikiš
kųjų organizacijų darbuoto
jai, tos pačios draugijos val
dybos nariai. — Negalvokit, 
kad mes visi taip apie jus 
manome. Yra čia ant pirštų 
suskaitomų narių, kurie šal
pos labui ir tremtinių reika
lui nieko nepadaro, bet užtat 
balsą kelia už visus aukščiau. 
“Nekėrinkit” jų.

Lengva pasakyti — “nekė
rinkit”.

O kaip būtų jei draugijos 
vadovybė suruoštų kada nors 
ne vienos valandos susirinki
mą draugijos ir klubo reika
lams svarstyti, bet specialiai 
sukviestų senuosius ir nau
juosius pasikalbėjimui. Duotų 
išsikalbėti visiems (po vieną, 
ne iš karto keliems pertrau
kiant kalbą). Negi taip sun
ku būtų visiems įsitikinti, kad 
mes veikiame ne vienas prieš 
kitą, bet vienas kitą parem
dami. K. Du...

Prof. Z. Ivinskis duoda įdo
mios informacijos apie Vati
kano archyvą ir jo vertę mū
sų kultūros istorijai.

J. Grinius nagrinėja meno 
reikšmę mūsų tautai. V. šlai
tas pateikia tris trumpus eilė
raščius. N. Maaalaitė - Krū
minienė duoda beletristikos 
dalyką “Karoliai”. V. Butė
nas pateikia eilėraštį “Lietu
viškas kryžius Vokietijo”. Dr. 
J. Navickas nagrinėja aktua
lų moralinių jėgų reikšmės 
klausimą, pabrėždamas, kad 
prie šiandien labai mėgiamo 
šūkio “Mena sana in corpore 
sano” (sveikame kūne sveika 
siela) reikia būtinai grąžinti 
tendencingai amputuotą jo 
dalelę “Orandum ėst, ut šit 
mens sana in corpore sano" 
(Reikia melstis, kad sveikame 
kūne būtų sveika siela).

J. Kmitaa duoda trumpą 
pusiau publicistinį dalyką “Ir 
čia esama tragedijos”.

Abejuose numeriuose yra 
platūs apžvalginiai literatū
ros, meno, mokslo, visuomeni
nio gyvenimo, politikos, reli
ginio gyvenimo skyriai.

Kiekvienas žurnalo numeris 
— didelė kultūrinė vertybė. 
Tą vertybę leidėjai T. Pran
ciškonai mums duoda už 50 
centų. Gerais laikais Tėvynė
je kultūros žurnalai tikrai ne 
pigiau kainavo. Tiesa, mūsų 
intelektualai, naujai iš Euro
pos atvykusieji, dar tebėra 
gana skurdžioj materialinėj 
būklėj. Tačiau by kokioj būk
lėj esąs lietuvis intelektualas 
ras galimybės per mėnesį su
kombinuoti tą kuklią sumą, 
kuri padės palaikyti dvasines 
jėgas ir eiti su gyvenimu. 
Taip pat pagrįstai lauktume 
didesnės paramos iš Ameriko
je gimusių lietuvių intelektu
alų. Žurnalo leidėjai T. Pran
ciškonai yra pasireiškę kaip 
didelio pasiaukojimo ir dide
lių organizacinių gabumų vie
nuoliai. Žurnalo bendradarbių 
ir platintojų tinklas jau sie
kia visus kraštus, kur tik Tė
vynės nelaimė yra nubloškus! 
mūsų tautiečių. Tikėkime, kad 
visų bendromis jėgomis žur
nalas išsilaikys ir atliks be 
galo svarbią kultūrinę misiją.

K. Mockus.

OSANNA DOVYDO ŠONUI!
“Sakykite Siono dukteriai: Štai tavo Karalius tau 

ateina romus, sėdėdamas ant asilės ir ant pajungia
mosios asilaičio”. (Mato 21:5).

Apie penkis šimtus dvidešimts metų prieš Kris
taus atėjimą į šį pasaulį Zacharijas pranašas, maty
damas dvasioje garbingą Kristaus pergalę, skelbė 
Izraelio tautai Dievo karalystę, sakydamas: “Džiaug- 
kis, Siono dūktie! Linksminkis, Jeruzalės duktie! 
Štai tavo Karalius tau ateis, Teisingasis ir Išgelbė
tojas: Jis yra beturtis, ir joja ant asilės ir ant pa
jungiamosios asilaičio”. (Zach. 9:9).

Verbų sekmadienį pranašo Zacharijo pasakyti 
žodžiai išsipildė. Kristus leido minioms pasidžiaugti, 
nes artėjo Jo pergalė kryžiaus mirtyje; bet džiūgau
jančios minios to nesuprato. Tikėdamos Kristų esant 
jųjų žemišku karaliumi, jos entuziastingai šaukė, 
sakydamos: “Palaimintas karalius, kuris ateina 
Viešpaties vardu!” Kuomet parisiejai iš minios tar
po Jam sakė: “Mokytojau, sudrausk savo mokyti
nius”. Kristus jiems tarė: “Sakau jums, jei šitie ty
lės, akmenys šauks”. Tiesa, Kristaus priešams tar
tum pavyko nutildyti minias, kuomet jie prikalė Jį 
ant kryžiaus, bet akmenys, sudėti į Katalikų šven
tovių sienas, šaukia ir šauks iki pasaulio pabaigai 
paslaptingai išreikšdami Kristaus pergalę ir Jo gar
bę: Kryžiuje — Jo pergalę, Eucharistijoje — Jo gar
bę.

Ką Izraelio tautos vaikai nesuprasdami Verbų 
Sekmadienį, giedojo Kristui pagerbti, tą Katalikų 
Bažnyčia .tvirtai tikėdama į Kristaus dvasinę ir am
žiną karalystę, gieda liturginėse apeigose Kristui 
Karaliui pagerbti, kartodama senovės Izraelio vaikų 
procesijos giesmę: “Osanna Dovydo Sūnui! Pagirtas 
teesie, kuris ateina Viešpaties vardu! Osanna aukš
tybėse!

Dr. B. Paulius, O. P.

O, kaip vaitoji
O, kaip vaitoji. Sopulingoji 
Stebėdama Kristaus kančias! 
Kai pasiryžęs ant kieto kry

žiaus
Jis miršta už mūsų kaltes.

Tau širdį graužia, kaip sun
kiai, graudžiai,

Pažvelgia į Tėvą Jisai: 
Už ką nekaltą, kaip saulė 

baltą,
Kankinti Jį baigia visai?

Žemyn pažiūri į žydų būrį, 
Lyg laukdamas užuojautos:— 
Gal kartais rasis žmogus 

gerasis.
Kurs Jįjį užtars ir užstos.

Nėra ne vieno—tik širdys 
plieno

Alsuoja neapykanta;
Prieš Dievą stoja ta išrinktoji, 
Nuo amžių globota tauta!

Juos meile šildė, ligonius gydė 
Ir sotino dvasios maistu,
Per Dievo žodį jiems dangų 

rodė
Ir gynė nuo priešo klastų.

Dabar jie žiauriai juokias, kai 
kiaurai

Plėš’ vinys Jo kojas, rankas; 
Pikti, padūkę, jų garsūs šūkiai 
Pripildo griovius ir lankas.

Tauta rinktinė Jam paskutinį 
Užmokesnį skaudų gamin’, 
Kai Jį pašiepia, burnoja, liepia 
Nužengti nuo kryžiaus žemyn.

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbu žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

Tik per “DARBININKĄ” sužinosime apie savo 
draugus, gyvenančius Amerikoje ir visame 
pasaulyje.

Tik per “DARBININKĄ” mes sužinosime, kirs 
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

“DARBININKAS” buvo, yra ir bus geriausias 
Amerikos lietuvių išeivijoje laikraštis.

“DARBININKAS” yra pripažintas kaipo rimčiau
sias katalikiškoje dvasioje vedamas laikraš
tis.

“DARBININKAS” išeina du sykiu į savaitę ir 
metams kainuoja $5.00; pusei metų $2.50.

“DARBININKAS” imant tik sykį į savaitę, me
tams kainuoja $3.00; pusei metų — $1.50.

“DARBININKAS”
366 Mest Broadway, So. Boston 27, Mass.

•••

Sopulingoji! Viena raudoji
Su Magdalena ir Jonu;
Ir Tau Jis duoda skaudžią 

paguodą
Būt Motina šitų žmonių!

Kaip juos mylėti, kad aštrią 
ietį

Ir širdį Jam veria giliai?
Jų palikimas—dygliai, 

plakimas
Ir merdėjimo sopuliai.

Bet Tu geroji. Motin tikroji. 
Nepaisai sunkiosios naštos:— 
Vedi, daboji, visus globoji 
Iš meilės didingos, karštos.

Tiek mačius vargo. Tu dalią 
vergo

Gerai supranti, atjauti;
Ir sielos skausmą, ir meilės 

jausmą
Suderini savo širdy.

Motin šventoji! Nors Tu 
vaitoji.

Nors Tau ant širdies taip 
sunku,

Tu mūs gailiesi, nes vis mylėsi 
Tą gentę Adomo vaikų.

Kaip padėkosim, ką paauko- 
sim

Už Tavo malones visas?
Prie Kristaus grįšim ir po Jo 

kryžium
Mes ašaras liesim gausias.

J. Kmitas
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GIRDĖTI LIETUVIU 

KOLONIJOSE ‘
• A. Kučiūnai, muzikas, 

Chicagoje organizuoja vyrų 
balsų kvartetų.
• Inž. P. laba atliekas, vie

nas iš pirmųjų lietuvių jūri
ninkų, dabar yra profesoriumi 
Marąuette universitete.
• Oro gynybos basi — Chi- 

eaga, pareiškė gen. Leo M. 
Boyie, civilinės gynybos di
rektorius. Gub. Stevenson įsa
kė tuojau pat suorganizuoti 
šiaurinėje valstybės dalyje 
330 gynybos postų miestuose 
ir kaimuose.
• J. F. Hoban, Cleveiando 

vyskupas, lankė Šv. Jurgio 
parapiją, kur daugiau negu 
100 asmenų suteikė Sutvirti
nimo Sakramentą ir pasakė 
pamokslą. Ta proga Liet. 
Tremtinių Draugija įteikė Jo 
Ekscelencijai knygą “Lithua- 
nia Through the ages” ir ad
resą, kuriame išreiškė padėką 
už globą ir pastangas, pa- 
gelbstint dideliam tremtinių 
skaičiui iš tremties į šį kraš
tą atvykti.
• Joseph Norris, Lietuvių 

Piliečių klubo Pittsburgh, Pa. 
pirmininkas, yra kandidatas į 
Penna. valstybės degislatūrą.
• Lithuanistikos mokykla 

Chicagoje lankoma gana gau
siai. Kadangi vienoje vietoje 
lankytojai nesutelpa, manoma

• sudaryti dvi grupes.
• M. Avietinaitė, kuris lai- 

kas gyvena Detroite ir dirba 
kaip vyriausia bibliotekininkė 
populiarioje bibliotekoje *Van 
Antwerp’. Nežiūrint ilgų dar
bo valandų, skiria daug laiko 
Lietuvos propagandai ir skai
to visą eilę paskaitų kolegijo
se, moterų ir kituose ameri
kiečių klubuose apie komuniz
mo žiaurumus.
• Pinigų dirbėjas Hugo He- 

din federalinių agentų suim
tas savo dirbtuvėje Chicago
je. Jo padirbtos penkinės ir 
dešimtinės sunku buvo atskir
ti nuo tikrųjų.

Pažįstunų žiniai
Gyvenimo sąlygoms pasi

keitus, prašyčiau savo visus 
geradarius bei pažįstamus ir 
toliau rašinėti man šiuo ad
resu: Mr. Bronius Vrublevi- 
čius, 15, rue De Normandie, 
Bei Air, Oran-Algerie. French 
North Africa.

Mūsų Kompanijos APDRAUDĖ Ž 
: Atholio Žmones \
: virs 100 metu “ nOFTipSOn 
; 465 MainSt., Athol, Mass. |

TEL. 204 g

PARAMOUNT 0EANH61UUHMRERS |
Vienintėtiai Brocktono Dry Cleaners su Mothprooflng

Patarnavimu 2
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) |

Marškiniai gražiai išplaunami t
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME 5

Offisas ir Plant Krautuve i į
360 Warren Avė., 766 Main St. i į
Tel. 736 — BROCKTON, MASS. — Kampas Grove St. i i
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Vakarienė Km. Prof.
----------LfJpagemn

Vakarienė Kan. Prof. J. B.
Končiui pagerbti minint jo 25 
metų visuomeninio darbo su
kaktį ir atžymint jo pakėlimą 
į kanauninkus, įvyks š. m. 
balandžio 2 d., Verbų sekma
dienį, 6 vai. vakaro, Henry 
Hudson viešbutyje, 353 West 
57 st., New York.

Vakarienės metu dainuos 
pirmą kartą New Yorke Lie
tuvos Valstybinės Operos so
listė Antanina Dambrauskai
tė, kuri maloniai sutiko at
vykti iš Chicago. Akompa
nuos žinomas pianistas Alek
sas Mrozinskas, kuris pa
skambins taip pat pianu kele
tą kurinių.

Vakarienėje dalyvaus daug

Pamaldos lietuviams ūkininkams
CHAZY, N. Y.

Šio miestelio apylinkėse pas 
ūkininkus apsigyveno daug 
naujakūrių, tačiau blogiausia, 
kad čia nėra lietuvio kunigo, 
kuris aprūpintų dvasinius rei
kalus. .Sakoma, kad nėra pa
dėties be išeities. Taip ir čia 
yra. Vietos katalikų parapijos 
klebonas, kun. Edward H. 
Bemier, atjausdamas šiuos 
naujakūrių reikalus, susitaręs 
su NCWC atstove, Mrs. adv. 
J. Speare - Kašėtaite, pakvie
tė iš Montreal, Kanados tėvą 
S. Klumbį, S. J. Jis nežiūrė
damas vargingos kelionės at
vyko ir kovo mėn. 11 d. va
kare išklausė naujakurius iš
pažinčių lietuvių ir kitomis 
kalbomis. (Čia yra ir latvių 
bei lenkų naujakūrių). Kovo 
12 d. 8 vai. rytą atlaikė šv. 
Mišias ir pasakė lietuviškai 
pamokslą. Pamaldų metu įvy
ko bendra komunija ir buvo 
giedota šventos lietuviškos 
giesmės. Pamaldos baigtos 
tautos himnu.

Po pamaldų parapijos sa
lėje įvyko bendri pusryčiai, 
kuriuos suruošė vietos preky
bininkas Mr. Harry Neveett. 
Pusryčiuose dalyvavo keletas 
aukštų amerikiečių svečių: 
Mr. Hug Doyle regionalinis 
DP įkūrdinimo direktorius, 
kun. Clarence Devan, Ogden- 
burg diecezijos DP reikalams

trockini Oil Heat, Ine.
27 Legion Parkreay, 

Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 323 

žymių amerikiečių ir lietuvių. 
Vietų dar galima užsisakyti, 
pranešant vienam iš šių komi
teto narių: Adv. S. Briedžiui, 
197 Havemeyer St., Brooklyn 
11 N. Y., A. S. Trečiokui, 314 
VValnut St., Newark, N. J., 
Dr. A. Šliupaitei, 179 So. 2nd 
St., Brooklyn 11, N. Y., J.
B. Laučkai, 149 Madison 
Avė., New York, ,N. Y. ir 
United Lithuanian Relief 
Fund of America. Ine., 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Didžiajai Savaitei 
padengimas 

LAVVRENCE, MASS.

Lietuvos Vyčių 78-toji kuo
pa ir Sodalietės balandžio 2 
d., 6 vai. vak. rengia Šv. 
Pranciškaus parap. salėje, 
Bradford St. gražų, pritaikin
tą Didžiajai Savaitei parengi
mą “Vakarienbutis”, kuris pa
vaizduos Kristaus kančią, kas 
kiekvienam katalikui naudin
ga pamatyti, pradedant Di
džiąją Kristaus Kančios Sa
vaitę. P.S.

direktorius ir Mr. Oscar 
Kush, Plattsburg miesto 
Knight of Columbus 255 sk. 
tarybos narys, taip pat ir tė
vas S. Klumbis, S. J. ir daug 
ūkininkų, pas kuriuos darbuo
jasi naujakūriai.

Svečiai ne pripuolamai čia 
atsirado, bet specialiai atvy
ko. Dalyvavo pamaldose ir 
pusryčių metu pasakė gražias 
ir nuoširdžias kalbas.

Pusryčiams vadovavo agr. 
A. Matulionis, kuris taip pat 
pasakė kalbą ir padėkojo 
svečiams už atsilankymą, kal
bas bei linkėjimus. Savo kal
boje pažymėjo, kad toks gra
žus būrys naujakūrių čia su
sirinko tik dėka darbo ir pa
stangų vietos NCWC atsto
vės, Mrs. adv. J. Kašėtaitės- 
Spearme.

Pusryčių metu buvo padai
nuota liaudies dainų, o mažie
ji padeklamavo eilėraščių. 
Vienas iš svečių pasakė, kad 
jis labai daug kur buvęs įvai
riuose parengimuose, bet ši
tas už visus labiausiai pati
kęs.

Tėvas S. Klumbis, S. J. ap
dovanojo visus nauju laikraš
čiu “Laiškai lietuviams“.

Šios naujakūrių iškilmės 
buvo ne tik iš anksto skelbia
mos vietos klebono ir lietu
viškoj spaudoj, bet ir ameri
kiečių spaudos ir net per 
Plattsburg radijo. Sekančią 
dieną Plattsburge išeinąntis 
anglų kalba dienraštis įdėjo 
straipsnį, kuriame labai nuo
širdžiai atsiliepė apie šį nau
jakūrių religinį pasirodymą 
bažnyčioje ir pusryčių metu 
ir net amerikiečiams pastatė 
naujakūrius pavyzdžiu.

Pusryčių metu atsirado dar 
keletas naujų naujakūrių, ku
rie ką tik buvo atvažiavę. Jie 
buvo pristatyti • poniai J. 
Speare - Kašėtaitei, kad pasi
rūpintų ir jų likimu.

Mrs. J. Speare yra ta trem
tinių - naujakūrių gyvenimo 
ašis, apie kurią sukasi visi 
naujakūrių reikalai ir rūpes
čiai. Ji, neatsižvelgdama į 
tautybės ir tikybos skirtu
mus, visais lygiai rūpinasi, 
visiems kiek galėdama pade
da. Tur būt nėra buvę atsi
tikimo, kad ji būtų kam atsi
sakiusi padėti, kai buvo vienu 
ar kitu reikalu į ją kreiptasi.

Teko nugirsti, kad iš Platts
burg Columbus atstovas, Mr. 
Oscar Kush, kelia mintį, kad 
sekančios naujakūrių pamal
dos būtų suruoštos Platts
burge, kad jas galėtų daugiau 
žmonių pamatyti.

Jonas Ervydis.

DARBININKAS
Brocktono lietuviai Maskvos agentus komunistus, 

jg "laisvę" ir W vieningai pasmerkė.
Kovo 26 d., sekmadienį,

Brocktono lietuviai, sužinoję, 
kad Montelloje ką tik lankėsi 
ir medžiojo aukų Maskvos sė
bras Bimba, tuojau manifes
tavo savo nusistatymą prieš 
komunizmą, jų agentus bei 
tų agentų pakalikus.

Pusę septintos, vakare, pri
gūžėjo vyrų, moterų ir jauni
mo pilnutėlė Šv. Roko para
pijos salė. Susirinkimą atida
rė ir atitinkamą kalbą pasa
kė parapijos klebonas kun. 
Pranciškus Strakauskas. .Po 
jo kalbėjo du atstovai iš 
tremtinių. Jų kalbos švietė 
gyvais pavyzdžiais, kaip ko
munizmas žaloja žmogaus 
šeimos, tautinį ir valstybinį 
gyvenimą, kaip žaloja žmo
gaus dvasią, kaip komunistų 
kontroliuojamos moky klos 
vaikai paverčiami savo tėvų 
šnipais provokatoriais, o tuo 
pačiu ir žudikais. Buvo pa
vaizduota konkrečiais pavyz
džiais, kaip carinės Riteijos 
imperializmas išvirto apatiš
kojo Kremliaus bolševikinio 
komunizmo imperializmu, sa
vo “pjautuvėliu ir plaktuku“ 
siekiančiu užkabinti ir į savo 
palietą nekaltų žmonių krau
jo klaną pargriauti ne tik J. 
A. V-bes, bet ir visą pasaulį.

Po pagrindinių kalbėtojų 
įspūdingą balsą paėmė vienas 
iš klausytojų, kuris Lietuvoje, 
Nepriklausomybės la i k a i s, 
vertėsi padienio samdinio dar
bu. Jis papasakojo, kaip ieš
kojo savo brolio lavono Rai
nių miškelyje (prie Telšių), 
po to, kai ten buvo rasta per 
70 nukankintų telšiškių. Sa
vo akimis jis matė žvėrišką 
komunistų - enkavedistų dar
bą.

It vėžiai rausdami ir pra
kaituodami, pranešimų klau
sėsi ir keli “tautiško namo“, 
dar kitaip broektoniškių va
dinamo “mažąja Maskva“, at
stovai. Publika nesunkiai juos 
tokius aptiko ir paprašė pasi
rodyti, kaip šie “žvirbliai” at
rodo. Žinomas daiktas, po to
kios “pirties” buvo gėda at
sistoti ir prisipažinti.

Kalboms pasibaigus, susi
rinkimas vienu balsu priėmė 
čia pat komisijos paruoštą to
kią rezoliuciją:

Turėdami savo tarpe daug 
gyvų liudininkų, mačiusių sa
vo akimis Rusijos bolševikų- 
kpmunistų vykdomą terorą, 
masines nekaltų žmonių žudy
nes, deportacijas, ūkinio gy
venimo griuvimą ir dvasinį 
žalojimą mūsų senoje tėvynė
je Lietuvoje ir kituose komu

I
 Patenkino Brocktoniečius

per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 
Parduodame

Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius
| BROCKTON ICEBCOALCO.
$ 27 Laurence St., Brockton, Mass.
1 Tel. 189

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

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

Vardas...... ....................................................—---------------

Adresas------------------------------ ............. ..............................
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nistinės Rusijos jėga ir srnur-
tu užgrobtuose kraštuose.

Mes, Brocktono lietuviai, š. 
m. kovo mėnesio 26 d. susi
rinkę į viešą mitingą, ryšium 
su komunistų agentų agitaci
nėmis prakalbomis Montello
je, konstatuojame:

a) komunistų agentai, kaip 
iš jų aišku, važinėja po lietu
vių kolonijas girdami Sovietų 
Rusijos diktatūrą ir teisinda
mi bolševikų terorą pagal ko
munistinės Rusijos direkty
vas;

b) prisidengdami Amerikos 
laisve ir demokratija, nori ap
ginti ir išsaugoti nuo depoita- 
cijos savo agentus, įkliuvu
sius už subversyvinį darbą;

c) siekia, kad Amerikoje 
būtų įgyvendinta bolševikų 
sistema, priešinga Amerikos 
demokratijai.

Todėl Brocktono lietuviai 
visus kviečia:

1) vengti komunistinių drau
gijų, mitingų ir parengimų, 
prisidengusių įvairiais nekal
tais vardais.

2) neprenumeruoti komu
nistinių ir jiems artimų laik
raščių.

3) stoti į bendrą frontą 
prieš bolševikus Amerikoje ir 
dėtis prie J.A.V. vyriausybės 
pastangų apvalyti kraštą nuo 
subversyvinio elemento, kuris 
kėsinasi į pagrindines žmo
gaus laisves ir Amerikos ne
priklausomybę.

Šis susirinkimas parodė, 
kad mes, broektoniškiai lietu
viai, esame sąmoningi J. A. 
V-bių piliečiai, įvertiname de
mokratinės valstybės mums 
teikiamą laisvę, Mes supran
tame ir atjaučiame savo se
nosios tėvynės Lietuvos kan
čią. Mes esame tikri, kad lie
tuvis, mylįs savo tėvus, jų 
kalbą, išpažįstas jų dvasinį 
palikimą, negali nusikalsti 
žmoniškumui, negali pasiduo
ti bolševikų agentų suvedžio
jamas, tapti J.A.V. priešu ir 
savo tautos išgama.

Susirinkimas baigtas sugie- 
dant “Marija, Marija” ir 
himną. br.

Mokytojų ir tėvų gildos 
susirinkimas

Sekmadienį po pietų virš 
70 tėvų ir mokytojų gildos 
narių, atsilankė į susirinki
mą. kuris įvyko Šv. Roko pa
rapijos mokykloje. Susirinki-

Seselė Imelda, J.C., mokyk- 
mą atidarė klebonas, kun. Pr. 
Strakauskas, malda. Buvo nu
tarta teikti visokeriopą pagel- 
bą seselėms vaikučių mokslo 
metų užbaigimo parengimui.

1

Nauja Lietuvaite Dantistė Brocktone
Dr. Bronė Budreikaitė pra

dėjo odontologijos (dentistry) 
studijas dar Lietuvoje Vytau
to Didžiojo Universitete. 1943 
metais vokiečių valdžiai užda
rius Kauno Universitetą, savo 
studijas tęsė Vienoje, Tubin- 
gene ir Paryžiuje. Čia ji. 
susižinojo su savo dėde Al, 
Miškiniu, gyv. Cambridge, 
Mass., kuris prisiuntė affida- 
vitą, ir 1946 m. vasario mėn. 
22 d. ji atvyko į J.A.V. Apsi
gyveno pas savo dėdę Cam
bridge. Dėdė pritarė savo gi
minaitės užsimojimams baig
ti studijas ir prižadėjo finan
suoti. Be to, atsilankius į 
“Darbininko” Redakciją, ji 
išgirdo apie didį lietuvį pat
riotą ir visuomemininiką kun. 
Pranciškų M. Jurą, Lawrence 
parapijos kleboną, į kurį ji ir 
kreipėsi. Kun. P. M. Juras 
tuojau pat sutiko finansuoti 
Dr. Budreikaitės studijas ir 
pažadėjo visokią kitą pagalbą 
ir globą.

Dr. Budreikaitė tada pada
vė prašymą įstoti į Tufts Col- 
lege Dental School, vieną iš 
geriausių odontologijos mo
kyklų Amerikoje, ir buvo pri
imta 1949 m. birželio mėn. 
Čia Dr. Budreikaitė baigė 
aukštąjį mokslą, įsigyjo diplo
mą ir dantų medicinos dakta
ro laipsnį. Tais pačiais me
tais išlaikė egzaminus Massa- 
chusetts Statė Boards ir įgy- 
jo teisę praktikuoti. Greit po 
to buvo pakviesta Tufts Col
lege Dental School dekano 

los vedėja, skaitė įdomią pa
skaitą apie vaikučių priešmo
kyklinį auklėjimą.

Po paskaitos darželio vai
kučiai pašoko ir palinksmino 
tėvelius gražiomis dainelėmis. 
Kleb. kun. Strakauskas apdo
vanojo mažuosius artistus 
skaniomis saldainėmis. Po 
to prie gražiai papuošto sta
lo buvo pasivaišinta kava ir 
tortais. Vaisių ir užkandžių 
komisiją sudarė: pirm. A. 
Konstantinavičienė, vice pirm. 
B. Jazukevičienė, ižd. C. Fox, 
raštininkė S. Borauskienė, A. 
Bukontas ir L. Fox, tortų 
pardavėja A. Chesnul, A. 
Brosseau, M. Jezukevičienė, 
R. Rock, C. Fox, V. Grand- 
mont ir S. Lucos.

Zuzana Barauskienė, rašt

Įsigykite 
Paminklinę

T. Kazimiero Kapucino 
Didėlėmis Raidėmis 

Tėvas Kazimieras _

. MALDAKNYGĘ -

ATLAIDŲ ŠALTINIS
Tai tikrai įspūdinga, patraukli ir graži maldaknygė, 

574 puslapių, odos stipriais viršeliais, apskritais kampais, 
paauksuotais kraštais. Ant viršelio gražus dekoratyvinis 
lietuviškas auksinis kryžius.

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

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

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

dirbti mokslinį darbą savo 
buvusioje mokykloje.

Šių metų balandžio 3 d. Dr. 
Budreikaitė pradeda savo 
praktiką Brocktone, Mass. ir 
drauge pasilieka mokytojauti 
Tufts College Dental School. 
Kabineto (office) adresas —

Dr. Bronė Budreika
r/( Dr. F. M. Sproul, 142 Main 
Street, Kennedy Building 
(penktas aukštas), Brockton, 
Mass. Telefonas No. Brock
ton 4276.

Padėka
Pasiekusi Amerikos kraštus 

pereitų metų birželio mėn. 8 
d., buvau užklupta didelės ne
laimės: dėl nesveikatos buvau 
uždaryta 7 mėn. Ellis Island. 
Visą laiką grėsė pavojus būti 
grąžintai. Sveikata už mėne
sio pasitaisė, bet Amerikos 
įstatymai reikalauja visų me
tų, kad tas tikrai pasitvirtin
tų. K. Walter ir Sabulių šei
ma davė man visokią para
mą. Taip pat esu dėkinga 
Gardner vasario mėn. 16 d. 
paminėti komitetui už dovaną 
$20.00,

Nuoširdžiai dėkinga 
Angelė Zubkienė, 

St Anthony’s Hospital, 
Woodhaven, L. I., N. Y.

GRABORIUS
“A«rr»eniika» Patarnavimas**

331 Smlth St,
PROVIDENCE, L

Telephone 
Ofiso: Dexter xu52

Namų: PI. 62M
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DAKTARAI
į

*- ■ y*** »***■■■ ■■ *
SO 8-4476

Ir. Joseph F. Antinėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvay
South Boston, Maaa.

Ofiso Valanda* itakyru* 
Trečiadieniai* ir Penktadieniai*

Vakarai* Nuo 7 Iki 9-tal 
Sattadlcniais nuo 2 iki 8-tal.

PAIEŠKOJIMAI
SKURSkienė - Baliūnaitė, 
jos sesuo Gručkiūnienė, iš 

Molynių km., nuo Kybartų.
ir

▼ei. 80 8*3886

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD 

OPTOMETRIBTAJ

447 W. Broadway
So. Boaton, Maaa.

OFISO VALANDO8:—
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare. 

Se rėdomi*: —
Nuo 9 ryto iki 12. vai. dieną.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

DĖL PASTATYMO PAMINKLU 
Atsilankykite pa* 

Gate Gty Menoneirt Co.
GRANITE MEMORIALS

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

Norintieji pa* mui atvykti, telefonuo- 
kite Nashua 4251. Transportacija 

dykai, nežiūrint, kad nepirktumėte.

TOKARSKIENE - Kriukly- 
tė, Marija, iš Panevėžio ap., 
ir jos brolian Kriuklys, Ado
mas, Stasys, ir Vaclovas, vai
kai Adomo.

VAIČIŪNIENE - Šalinskai- 
tė, Ona, iš Tauragės ap.

VAITIŠKIS j (Rainiškis), 
Antanas, iš Pradės vi., Ilukš- 
tos apylinkės, Latvijoje.

VALIŠKIS, Jonas, iš Voniš- 
kių km., Šakių ap., Plokščių v.

2VIRBLYS, Vladas, iš Lau- 
kintukų km., Miroslavo 
Alytaus ap.

ANIUKŠTIS, Petras, 
Vindeikių km., Musninkų 
Ukmergės ap.

DRAUGELIS, Juozas, 
Oželių km., Paežerių (dabar 
Pilviškių) vi., Vilkaviškio ap.

DZINDZELETA, Aleksan
dras.

KERŠULYTE, Uršulė, iš 
Raugališkio vienkm., Suba
čiaus vi., Panevėžio ap.

KURKAUSKAITE - Matu- 
kaitienė, Uršulė, iš Rutiškių 
km., Alvito vi., Vilkaviškio a.

KURKAUSKAS, Petras, iš 
Rutkiškių km., Alvito vi., 
Vilkaviškio ap.

LEKEŠYS, Juozas, iš Vil
kaviškio ap.

MATUKAITIENĖ - Kur- 
kauskaitė, Uršulė, iš Rutkiš
kių km., Alvito vi., Vilkaviš
kio ap.

PUNKRIS, Motiejus, iš Pa
piškių km., Pušaloto vi., Pa
nevėžio ap.

SAKALAUSKAS, Simonas, 
iš Gudelių km., Vilkaviškio v.

ŠLAUSTAS, Albertas, 
venęs Papilės m., Šiaulių 

TIMINSGIS, Vincas, iš 
Lekėčių 

Amerikos

Sponserių ir dipukų karas

t

Vos tik į kojjtrę šią atvažiavo, 
Peikia dipukas sponserį savo, 
Viską užmiršęs, ką iš jo gavo — 
Taukus ir Camel, kavą, kakavą...

Sako: tu tikras dolerių maišas, 
O nuo to maišo protas tau raišas;
Ten likę garbę tau tegu kaišo. 
Bet nebebūsiu aš jau toks kvaišas.

Philadelphijos basball atletų direktorius, Connie Mack, 
gavo marškinius su “50” numeriu, kas reiškia atžymėjimą 
jo 50-ties metų basebaU sporte tarnybos. Įteikia Brooklyno 
direktorius Burt Shotton West Palm Beach, Fla. mankštos 
stovykloje.

gy- 
ap. 
Pa- 
vl.,

Jonas, iš 
Šakių ap.

žiegždrių km., 
Šakių ap., tarnavo 
laivyne.

VENSLOVAITIS,
Gelgaudiškiu dvaro,

ŽEMAITAITIS, Jokūbas, iš
Biukiškės km., Vainuto vi., 
Tauragės ap.

ZEBANTAUSKAS, Jurgis, 
iš Vainuto vi., Tauragės ap.

ZUBRICKAS, Juozas, iš 
Braškių km., Sintautų vi., ša
kių ap.

BACVINKIENĖ - Bruso- 
kaitė. Ieva, iš Kalnynų km., 
II Gudelių vi., Marijampolės 
apskr.

. BRUSOKAITĖ - Bacvinkie- 
nė, Ieva, iš Kalnynų km.. Gu
delių II vi., Marijampolės ap.

BUTKUTĖ (Butkus), Zuza
na, iš Naubariškių km., Skirs
nemunės ar Jurbarko vi.

GATAVICKIENE - Misely- 
tė, Kotryna, vėliau ~ ištekėjusi 
už kito vyro, kurios pavardė 
nežinoma, kilusi iš Zinėnų 
km., Radviliškio vi., Šiaulių a.

GERULSKIO Tado, iš Yla
kių vi., Mažeikių ap. ir jo 
žmonos Veselytės - Gerulskie- 
nės, Sofijos, dukters Felicijo
no Veselio, iš Skuodo vi., Kre
tingos ap., giminės ir pažįsta
mi prašomi atsiliepti.

KARNILA, Mykolas, iš Gu- 
ronių km.. Žąslių par., Trakų 
apskr.

MISELYTĖ, Kotryna, buv. 
Gatavickienė, antrojo vyro

pavardė nežinoma, kilusi iš 
Zinenų km., Radviliškio vi., 
Šiaulių ap.

MENCINSKAS, Adomas ir 
Petras, iš Vartų km., Prienų 
par.

NARUTIS, Mykolas, iš 
Kurkliečių km., Panemunio v., 
Rokiškio ap.

OZELYS, Jurgis, 
Skuodo ir Smalininkų 
nių viršininkas, prašo

buvęs 
muiti- 

atsi-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
BROCKTONE parsiduoda bar - 

room. gražiai įrengtas, geroje vie
toje. Gali padaryti puikų sau gyve
nimą. Parsiduoda dėlei sumenkėju- 
sios sveikatos. Galite g-auti pigiai. 
Atsišaukite: 336 No. Main St., 
Brockton, Mass. (31-10)

IEŠKO DARBO
Moteris ieško virėjos darbo 

valgykloje arba viešbutyj. 
Moka ir siuvimo darbą. Gali 
gauti geriausias rekomendaci- 

Kreipkitės šiuo adresu: 
Mrs. Juzė Laučienė, 
36 St. George Avė., 

Norwood, Mass.

jas.

Vyrai, sakykit, kas tik čia daros, — 
Šiitas ar šaltas čia siaučia karas? 
Senieji baras, naujieji baras, — 
Nebesutaiko jų anei baras.

Nebesutaiko jų nei degtinė. 
Vaikšto nuo barnių jie kaip sutinę:
— Tu, sako, myli tik piniginę...
— Tu, sako, kaišai vien tik tėvynę...

Peikia Adomas savo dipuką:
— Alpinau, sako, tartum paršiuką. 
Už gerą širdį, už doleriuką. 
Va, jau į šalį nosį jis suka.

Vienas paklysi tu net ir buse 
Ir nuvažiuosi į kitą pusę... 
Ubagas buvęs ubagas būsi.
Nosį užrietęs, visas pražūsi..

Mušasi rusas, mušasi kinas.
Mušas krūtinėn jaunas vaikinas, — 
Tiedu pasaulio turtais dalinas,
Ans dėl mergaitės šitaip kankinas.

Bet ko tautietis puola tautietį. 
Peša viens kitą net susirietę, — 
Ar nesipešus pirštai jiems knieti, 
Ar maža turto svetimo sviete?

9

Petras Petraitis.

ĮVAIRŪS SRHBIMAI ! 
PARSIDUOM

PARSIDUODA 4. deru 1948 ai» 
tomobiliu* Nash. Beveik naujas -£ 
visai nedaug naudotas. AtsiSaukitei- 
R .J. Vesi!, 409 Broaduay. So. B>a- 
ton 27, Mass. Room 4. (31-31

AUKSINĖS ŠAKNELĖS
Auksiųėg Šaknelės 

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

gedimo, 
vidurinių skaudulių, 

sugedusios

nuo rožės, 
drugio, nuo 
nuo skilviokepenų 

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

ALEXANDEK*S CO.
414 West Broaduay 

South Boston 27, Mass.

GRABORIAI

liepti jo draugus ir pažįsta
mus.

PIVORIŪNIENE. Marijona, 
iš Kurkliečių km., Panemunio 
vi., Rokiškio ap.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti į:

Consulate General of Lithuania
41 West 82nd Street
New York 24, N. Y.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944

207 PARK BUILDING 
VVorcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Hunr

254 W. Broadway 
South Boston, Masa.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Nakt) 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8 2590

AVenue 2-24*4

Draugijų Valdybų Adresai
CASPER

FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Booton, Mass.

Joseph W.C, 
(KĄ8PERA8) 

LąMotuvių Dkekterta* P 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenim* Dykai 

Tel. 80 8-1437 
6Outh Boston 8-3960

TU

•V. JONO EV. BL. PA6ALPINĖ8 
DRAUGIJOS VALDYBA

!
Pirmininką* — Viktoras Medonl*.

21 Sanger St., So. Boston, Maaa 
Vice-Pirm. — Vincas Stakuti*,

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

206 L St., So. Boston, Mass.
Fin. RaSt. — Aleksandra* Ivaška. 

| 440 E. Sixth St., So. Boston, Ma**
Iždininkas—Stasys K- Griganavičius,

699 E. Seventh St., S. Boston. M*** 
Maršalka — Jonas Saikia,

787 Broadway. So. Boston. Maaa 
Draugija laiko susirinkimu* kas tre

čią sekmadienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj.

492 E. 7th SL. Sd. Boston, Maaa 
Visais draugijos reikalai* kreipki

tės pas protokolų raštininką

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 8VC.

Pirmininkft — Eva Marksienė.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass 

TeL SOuth Boaton 8-1298.
Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė.

8 Winfield SL, So. Boaton, Mass. 
Prot. Rašt. — Stela Overkiene,

555 E. 6th St., So. Boston, Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cūnienė,

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

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

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

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

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

Visata draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St
Breckton, Maaa

V. YAKAVONIS 
ualdotuvlų Direktorius •» 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Nakt 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1980

MOVER8— 
Insured and

Res. 80 8-3729 80 8-4618

FgmHgre Co.
I
L insurea ana 

Bonded 
A Local A Long

Distance 
MM Meving

326 - 828 W. Broadwsy
SO. BOSTON, MASS.

i

G I F T S
Suitable Gifts for Shovers, VVeddings. Anniversaries — of China 
and Glass, Tea Scts, Cakeądid Beny Sets. Luncheon ąnd Dinner 

Dishes, Novelty Salt and Pepper Shakere. Dainty Figūrines, 
Candy Dishes. Ash Trays, etc.

GREETING CARDS

LfflniMta Florists, Gift and Card Skops
VELYKINĖS LELIJOS —TULPĖS —VELYKINIAI ŽIEDŲ DAIGAI

Baltfc Horfcts and Sft Skops
F L O W E R S

EASTER LILIFS — TULIPS — EASTER PLANTS
Cut Flewers - Funeral Designs - Wedding Bouųuet* - Corsages

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 *RO4DW*V. *O. BOSTON. MASB

i r < ;

Pristatome Alų ir Tonikų
i
!

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parėnA 
Ir piknikams- Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite*

ROBIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.

! 
!

220 E St,

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myoįna Club Beverage Co
Grafton Ave^ Islington, Maaa.

Tel Dedham 1304-W
PRANAS GERULSĘIS, Namų Tel, Dedham 1304-R

502 E. BROADVVAY, cor. G. ST.
So. Boston, Mass.

- 211 ADAMS STREET
Fields Corner, Dorchester

CODMAN SQ. FLORIST, GJFT and CARD SHOP
666 WASHINGTON ST.------------------ CODMAN

Tel. So 8-0489 
South Boston

Av. 2-8440 
Codman Sq.

STEPHEN J. MINKUS, Prop.

ryte, tos gaus $10. vertes

Vincas Balukonis, Savininkas.

South Boston, Mass.

Rytmečiais turi nupiginimų 
ant i>ermanent wave.

Kurios ateis iki 10 valandos

penktadieniais vakarais.

Priimame ir be apointmentų.
Atidarą Ketvirtadieniais ir

Casper's Grožio Salonas
W AITT

FUNERAL HOME
20 Emenou Avė 

Brockton, Matą 

Edward J. W«ttt 
(WaitekūnM) 

u«Motuvlų Direktorių* 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Bermenims Dykai 

Tol. Brockton 3368 J
permanent už $8.

Casper's Beauty Salon
738 E. Broadu ay

So. Boston, Mass.
So. 8-4645

Tą 5-8956 
Fields Corner

80., DORCHESTER

Casper’s Beauty Salon
1047 Dorchester Avė.,

Dorchester, Mass.
Ge 6-3668

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

258 lest Broadmy,

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

M4 Eaat BrMdway 
south boston, mabb

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas

Patarnavimas dieną Ir naktį. 
Keplyčta lermenlmą Dykai 

notary public 
▼•L 80 8-6816

MMM Bafttu
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Penktadienis, Kovo 31 d., 1950____________ _____________

BOSTONO ŽINIOS
Didžiosios Savaites 

Pamaldos
Verbų Sekmadienį pradeda

me Didžiąją Savaitę, kuri Ka
talikų Bažnyčios liturginėse 
apeigose yra ypatingai pabrė
žiama, kaip pati reikšmin
giausia visuose metuose. Šv. 
Petro parapijos bažnyčioje ji 
pradedama Verbų Sekmadie
nio ankstyvosiomis Šv. Mi- 
šiomis, iš kurių pirmos ketve- 
rios prasidės 15 minučių 
anksčiau kaip paprastai. Iš
kilmingos šv. Mišios prasidės 
10 vai., bus šventinamos ver
bos ir procesija. Vakare 7 
vai. inteligentų rekolekcijų 
antroji diena, pamaldos ir pa
mokslas. Po to 8:45 vai. baž
nytinėje salėje (apačioje) su
sirinkimas, kuriame bus nu
statyta ir paskelbta budėji
mo ir adoracijos tvarka.

Didįjį Pirmadienį ir Antra
dienį rytais pamaldos kaip ir 
kitomis dienomis. Vakarais 7 
vai. inteligentų rekolekcijos. 
Jų pabaiga antradienį, balan
džio mėn. 4 d. 7:30 vai.

Didįjį Trečiadienį atvyks 
daugiau svečių kunigų, kurie 
rytais laikys pamaldas, pasa
kys pamokslus ir klausys iš
pažinčių. Trečiadienį taip pat 
bus šv. Teresės gavėnios ir 
sodalicijos pamaldos.

Didįjį Ketvirtadienį bus tik
tai vienos šv. Mišios 8 vai. 
ryto. Visi katalikai ir tie, kas 
pirmąjį penktadienį eina prie 
šv. Komunijos, prašome atei
ti ketvirtadienį. Šv. Komuni
ja bus dalinama 6, 6:30, 7, 
7:30 ir 8 vai. per šv. Mišias. 
Po pamaldų tą dieną yra lan
komos bažnyčios ir meldžia
masi prie išstatyto Švenč. Sa
kramento. Vakare ir naktį 
budima, šiam šventam budė
jimui rengiasi parapijos kuni
gai, šv. Vardo bei kitos drau
gijos ir atskiri asmens.

Didįjį Penktadienį šv. Ko
munija nebus dalinama. Tą 
dieną po Tyliųjų Mišių Švč. 
Sakramentas iš kalėjimo per
nešamas į karstą. Penktadie
nį ir šeštadienį lankomos baž
nyčios.

Didžiojo šeštadienio ir Ve
lykų pamaldos bus paskelbtos 
sekančiame numeryje.

Išpažinčių Didžioje Savaitė
je bus klausoma rytais šv. 
Mišių metu iki Didžiojo Ket
virtadienio.

Bobby Mcrrit, 5 m. arui. iš Bark Eay, Boslon, Mass., 
protestuodamas rauna sau plaukus, kai mokesčių valdinin
kai pareikalavo iš jo poli tax. Nors mokesčių valdininkai 
kiekvieną kartą apie tai mažojo tėvų įspėjami, bet vis tik 
kasmet pakartoja mokesčių reikalavimą.

Baigėsi 40 vai. atlaidai
Sekmadienį, kovo 26 d. 3 v. 

po pietų iškilminga procesija 
baigėsi 40 vai. atlaidai, kurie 
vyko Šv. Petro parapijos baž
nyčioje nuo praeito penkta
dienio, kovo 24 d. Visas tris 
dienas žmonės gausiai šiuose 
atlaiduose dalyvavo ir ėjo 
prie Šv. Sakramentų. Ypač 
gausiai susirinkdavo 7:30 vai. 
vakarais, kai daugiau žmonių 
būdavo laisvų nuo darbų, pa
garbinti Jėzų Šv. Sakramente. 
Visas tris dienas gausiai da
lyvavo kunigų svečių, kurie 
palengvino žmonėms atlikti 
savo dvasinius reikalus ir vi
sas tris dienas po mišparų 
pasakė turiningus pamokslus: 
pirmosios atlaidų dienos va
kare — Brocktono kleb. kun. 
Strakauskas, antrosios —kun. 
Znotinas, ką tik atvykęs iš 
tremties, Kun. J. Švagždys, 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių 
kapelionas iš Brockton ir 
sekmadienį, Lawrence kleb. 
kun. Pr. Juras. Žmonės džiau
giasi šia dvasine proga ir dė
kingi savo dvasios vadams ir 
seselėms vienuolėms, gražiai 
parengusioms vaikučius pro
cesijai.

Inteligentų rekolekcijos
Pačių inteligentų prašomas, 

klebonas kun. Pr. Virmauskis 
pakvietė įgudusį rekolekcijų 
vedėją Tėvą J. Venckų, S. J. 
iš Washington, D. C. Šios re
kolekcijos prasideda šešta
dienį, balandžio mėn. 1 d., 7 
vai. vak. Jos nėra 1 uždaros, 
dėlto kiekvienas gali užeiti, 
pasiklausyti ir pasimelsti. 
Prašome visus, mokslus ei
nančius ar išėjusius, o taip 
pat tuos, kurie negalėjo lan
kyti misijų ar dalyvauti at
laidų pamaldose, rasti laiko 
užeiti į bažnyčią ir susikau
pus pagalvoti apie tikėjimo 
tiesas bei pasimelsti šiomis 
didžiosiomis gavėnios dieno
mis, kurios veda mus į Kris
taus Prasikėlimo šventę. Kai 
bus švenčiau sieloje, bus ir 
giedresnės Velykos.

Kun/ Kontautas 
New Yorke

Kovo 29 d. kun. Albertas 
Kontautas savo automobiliu 
su motinėle išvyko New Yor- 
kan laidoti ilgai sirgusios sa
vo giminaitės, Saliomės Balo- 
vienės. Grįžta šį šeštadienį.

Nukryžiuotojo 
Jėzaus Seselių

rėmėjų skyriaus susirinki
mas įvyksta šį penktadienį, 
balandžio 31 d., po vakarinių 
pamaldų, šv. Petro bažnyčios 
apatinėje salėje. Prašome vi
sus rėmėjus ir naujus narius 
gausiai atsilankyti. Susirin
kimas bus fotografuojamas 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių 
leidžiamai knygai.

Šv. Vardo Draugija
Šv. Petro parapijos Sv. Var

do Draugijos ivyks bendra 
Komunija ir susirinkimas sek
madienį, bal. 2 d., 8:00 v. r. 
Visi parapijos vyrai prašomi 
adlyvauti nakties budėjime 
prie Šv. Sakramento Didįjį 
Ketvirtadienį nuo 9:00‘ v.v. 
iki Didžiojo Penktadienio 7 
vai. r. Jeigu visi vyrai sutik
tų bent vieną valandą budėti, 
toks pasiaukojimas ir Jėzaus 
meilės darbas atneštų daug 
Dievo malonių ne tik patiems, 
bet ir visai parapijai.

Marijos vaikelių 
pamaldos

ir šv. Komunija bus šį šeš
tadienį, balandžio 1 d., 8:30 
vai., šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje. Tai yra mėne
sinė Vaikų Komunijos diena.

• • Pagerbė
Kun. Abračinską

Kovo 23 d. parapijos salėje, 
492 E. 7th St., 8:30 v.v., mer
ginų ir moterų sodalicijai va
dovaujant, įvyko pobūvis 
kun. Albertui Abračinskui pa
gerbti. Ponia Aldona Žerolie- 
nė atidarydama pobūvį, pa
reiškė, kad tuo norimo pami
nėti kunigo Alberto Abračins- 
ko gimtadienį, jo dešimties 
metų kunigystės ir tiek pat 
sėkmingo darbavimasi So. 
Bostone sukaktis.

•

Ponia J. Antanelienė ir p. 
A. Žemaitienė sudannavo po 
dainelė, p. Valeckienė pa
skambino pianinu. Pakalbėjo 
Prelatas Dr. K. Urbonavičius, 
kleb. kun. Pr. Virmauskis, 
kun. Albertas Kontautas ir 
pats solemnizantas kun. Al
bertas Abračinskas.

Ponia Pečiulienė įteikė susi
rinkusiųjų vardu dovaną — 
naują siutoną, ponia J. Kas- 
parienė gėlių puokštę. Po tam 
sekė užkandžiai.

Gražus pasiryžimas
L. Vyčių 17 kuopa šiais me

tais pasiryžo vesti savo susi
rinkimus lietuvių kalba. Pir
mininkas Viktoras Ančiukai- 
tis sako, kad kuomet jo mo-' 
tinėlė buvo gyva, namiškiai 
kalbėdavo lietuviškai. Tačiau 
vedus ir sukūrus savo šeimą, 
buvo po truputį nuo vartoji
mo lietuvių kalbos nutolta. 
Taip gal buvo ir su mumis ki
tais.

Bet mes vesime susirinki
mus lietuviškai, statysime lie
tuviškus veikalus ir vėl su- 
stiprėsime lietuvių kalboje, 
ypač kada mūsų brolių trem
tinių vis daugiau ir daugiau 
atvažiuoja.”

Gražus pasiryžimas, kuris 
jau praktikuojamas. Vyčiai 
veda susirinkimus lietuvių 
kalba. Rašo ir mokosi lietu
višką veikalą, kurį statys sce
noje, geg. 21 d. Valio Vyčiai!

St. Liepas koncertavo 
Brooklyne

Kovo 26, nesenai So. Bosto
ne apsigyvenęs Vilniaus ope
ros baritonas, Stasys Liepa, 
buvo išvykęs į Brooklyn, N. 
Y., kur Apreiškimo parapijos 
(kun. N. Pakalnio) bažnyti
niame koncerte dalyvavo Du 
Bois kantatoje “Septyni Pas
kutinieji Kristaus Žodžiai1’.

Rap.

Stasė Daugėlienė,
įžymi dainininkė - solistė, 

gyv. Manchester, N. H., dai
nuos Lietuvių Radio Valandos 
programos, vedamos Antano 
F. Kneižio, koncerte š. m. ba
landžio - April 30 d., 3:30 vaL 
po pietų, JORDAN HALL 
(koncertinėje salėje), kampas 
Huntington Avė. ir Gainsbo- 
ro St., Boston, Mass.

Vargdienėms Seselėms 
paremti

(Thompson, Conn.)
pobūvis bus Verbų Sekma

dienį, 3 vai. po pietų bažnyti
nėje salėje (W. Fifth St.). 
Laukiame gausiai atsilankant 
visų rėmėjų ir norinčiųjų pa
dėtis Seselėms pasistatydinti 
naują koplyčią.

“šnypšnytis 
Kariuomenėje”

Prieš du metus gerai pažįs
tamas So. bostonietis, Ambro- 
ziejus šnypšnytis, vedė gražią 
panelė lietuvaitę. Visi lietu
viai buvo sukviesti į “šnypš- 
nyčio Vestuvės”, kurios įvy
ko So. Boston High School 
patalpose. Jis savo draugams 
papasakojo, kad linksmesnio 
laiko nėra turėjęs.

Išgirdęs, kad Lietuvoje par
tizanai drąsiai kovoja prieš 
komunistus ‘ “šnypšnytis” iš
vyko į užjūrį ir dabar yra 
partizanų tarpe. Lietuvos Vy
čių Algirdo 17-ta kuopa da
bartiniu metu deda pastangas 
pargabenti Ambroziejų “š.” iš 
Lietuvos girių ir tikisi, kad 
jis sutiks pavaizduoti savo 
pergyvenimus visiems So. 
bostoniečiams. Laišku iš fron
to Šnypšnytis įsakė sukviesti 
visus lietuvius ir bendrai vi
sus juokų mėgėjus į Patrick 
F. Gavin Mokyklą geg. 21 d., 
kad turėtų progos jiems pa
vaizduoti partizanų kovas.

Įsidėjo lieutvaičių 
nuotrauką

“Boston Sunday Globė” ko
vo 26 d. laidoje (Pictorial 
Section) įsidėjo nuotrauką 
lietuvaičių, dalyvavusių “Ju- 
nior Voice of America” (WR- 
UL) trumpų bangų translia
cijos į Europą. Nuotrauka 
lietuviškuose kostium u o s e. 
Prie parašo “Ten Little Lith
uanian Giria” pridėta, kad 
kaikurios iš jų yra iš trem
ties. Atskirai dar įdėta Valen
tinos Vakauzaitės ir Vilijos 
Čepaitės nuotraukos prie mik
rofono. Rap.

H. Kačinskas
kovo 26, buvo išvykęs į 

Hartford, Conn., kur dalyva
vo meno ir literatūros vaka- 

' re. Rap.

Tremtiniams
Pranešame, kad Tremtinių 

susirinkimas įvyks balandžio 
1 d., 5 vai. vak. bažnytinėj sa
lėj. Svarbų pranešimą pada
rys buv. VLIKo atstovas p. 
Bielinis. Bus svarstoma 10 
metų Lietuvos okupacijos pa
minėjimas ir kiti reikalais.

Tr. Ratelio V-ba.
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Gausios aukos Vokietijoj 
likusiems ligoniams

South Bostone Cable Rain- 
coat Co. fabrike dirba nema
žas skaičius lietuvių tremti
nių. Besiartinančių Velykų 
švenčių proga tame fabrike 
dirbantieji lietuviai suaukavo 
virš 50 dolerių, už kuriuos 
buvo nupirkta maisto ir š. m 
kovo 21 d. pasiųsta lietu 
viams ligoniams, besergan
tiems plaučių ligomis Gautin- 
go ligoninėj (Vokietijoj). Pa
siųsta sekantys daiktai: 30 
svarų cukraus, 25 sv. lašinių 
rūkytų, 20 sv. taukų, 18 sv. 
kavos, 10 sv. kakavos, 10 sv. 
šakolado ir 16 gabalų muilo.

Iš dirbančiųjų nė vienas ne
atsisakė paaukoti šiam gra
žiam tikslui. Šio fabriko lietu
viai darbininkai yra pasiryžę 
kas 4-6 savaites pasiųsti 
maisto produktų Gautingo li
goninėj sergantiems tremti
niams, kurių iš viso ten gydo
si 46 asmens.

Tai gražus, pagirtinas ir 
sektinas pasiryžimas. D.

Kalbėjo apie komunistinį 
smauglį

Kovo 25, laternational In
stitute patalpose, įvyko Bal
tijos Amerikos Draugijos 
Naujoje Anglijoje susirinki
mas. Ką tik sugrįžusi iš Če
koslovakijos, čekų kilmės bos- 
tonietė slaugė Clotilda Anton 
skaitė paskaitą kaip komu
nistinis smauglys Čekoslova
kijoje vis labiau ir labiau pri
smaugia tos tautos žmonių 
laisvę. Ji ten išbuvo du me
tus dirbdama ligoninėse. Iš 
jos pasakojimų buvo aišku, 
kad Čekoslovakijoje komunis
tai vartoja tokį pat metodą 
kaip ir Lietuvoje, tik kiek 
švelnesnėje formoje.

Meninėje programoje dai
navo estų tenoras Ravo Han- 
nura ir Ona Balčiūtė. Jiems 
akompanavo p-lė Ttaronytė.

Rap.

Pas naujakurį batsiuvį
Džiugu matyti, kai, savo gi

minaičių padedami, vis dau
giau tremtinių savo namuose 
įsikuria, savo specialybėje 
dirba, nuosavas įmones atida
ro.

Vienas iš tokių tremtinių 
šeimų yra Viktoro Vadeišos 
penkių asmenų šeima. Galima 
įsivaizduoti, koks sunkus bū
tų tos šeimos gyvenimas čia, 
jeigu ne Vadeišienės pusse
sere Magdalenos Ausiukaity- 
tės pagalba. Jos dėka Vadei- 
šai jau turi nuosavus name
lius 265 Bolton St. ir nuosa
vą batų dirbtuvę 176 W. 8th 
St. (tarp E ir F gatvių) So. 
Bostoą, Mass. Batų dirbtuvė 
su visu įrengimu nupirkta iš 
italo, teisiškai padedant adv. 
K Kalinauskui, kuris net ir 
atlyginimo tuojau nepaėmė.

Dėkingą savo giminaitei ir 
adv. Kalinauskui, batsiuvį 
Viktorą Vadeišą radau nuosa
voj dirbtuvėj betaisantį ba
tus. Jis šviesiau žiūri į ateitį, 
į savo trijų sūnų (15-12 me
tų) išmokslinimą. Jį palaiko 
senieji buvusio dirbtuvės sa
vininko italo "kostiumeriai”, 
įvairių tautybių amerikiečiai. 
Bet jis tikisi daugiau para
mos iš likimo brolių tremti
nių. Jie turėtų neužmiršti V. 
Vadeišos batų dirbtuvės adre
so’.

Batsiuvys V. Vadeiša yra 
Lietuvos savanoris - kūrėjas, 
Nepriklausomybės karo metu 
vijęs bolševikus iki Dauguvos, 
mušęs bermontininkus prie 
Radviliškio ir lenkus prie Šir
vintų - Giedraičių. E.K.

• Illinois valst. sekretoriaus 
pranešimu šiems metams iš
duota apie 2 milijonai auto 
leidimų. Ulinois valstybė turi 
apie 8 milijonus gyventojų.

• Bent palaidokite gražiai apvilktą!
Sutrypto ir suniekinto žmogaus tragedija kartais nepasi

baigia nei už “geležinės sienos”, jei jam ii- pavyksta pro ją 
prasilaužti. Taip yra atsitikę su vienu ukrainiečiu, J. Saij, ku
ris su tremtinių transportais buvo* atvykęs į Ameriką ir apsi
gyvenęs Cushing, Oklą. Mažai jis dar mokėjo angliškai, bet 
dažnai klausėsi radijo. Ir štai, vieną kaitą jis nugirdo, tary
tum savo pavardę, kai buvo pranešta apie šnipo Valentino Gu- 
bičevo deportaciją. Jam pasirodė, kad mini jį patį, nes žodį 
“spy” jis sumaišė su savo pavarde “Saij”. Iš nusiminimo jis 
nuėjo ir pasikorė. O su ta jo tragiška mirtimi rišasi du pabrėž
tini dalykai.

•
Kai kurie komunistiniai laikraščiai rašo, kad šnipų gaudy

mas ir jų deportacija nusinešė gyvybę nekalto žmogaus, ku
rio nervai neatlaikė. Išvada aiški: nustokite kalbėję apie šni
pus ir juos gaudę! Pasiūlymas labai malonus ir pačiam Stali
nui ir jo agentams. Bet atverskime kitą pusę. Kas yra bent 
trumpą laiką gyvenęs po Kremliaus letena, gerai žino, kaip 
ten žmonės sekami, terorizuojami ir įbauginami, kaip jie ten 
dreba dieną ir naktį. Ukrainiečiai ir kiti pabėgėliai gerokai 
prisidrebėjo dar ir Vokietijoje būdami, kad tik jų kas nepa
grobtų. Juk tam pasitarnavo net du amerikiečiai kariai. Ne
nuostabu, kad ir J. Saij, nesijautė visai saugus ir už Atlanto. 
O jei ims ir deportuos? Negi žmogus žinai, ką su tavim gali 
padaryti, ypač kai ir nervai sunkių išgyvenimų yra sukrėsti. 
Tada negalvojama, kad dar galima važinėti po visą Ameriką 
ir gintis nuo deportacijos, jei ir esi jau nugriebtas už ranko
vės,..

•
Antras dalykas taip pat charakteringas. Pakaruoklio žmo

na susirūpino, kad jos vyrą bent palaidotų padoriai — su geru 
kostiumu, kurį jis buvo gavęs iš savo globėjų. Ji gerai prisi
minė, kad Rusijoje žmones laidojami nuogi arba į kokius skar
malus suvynioti. Rūbai turi likti gyviesiems, nes lengviau juos 
nuo lavono nuimti negu nusipirkti. Matė ji ir karo metu Vo
kietijoje, kaip žmonės buvo verčiami į duobes. Bolševizmas ir 
nacizmas rodė jai baugų pasaulį, ir kai iš jo ištrūko, nenusi
manė, kad laisvame pasaulyje yra kitaip. Čia mirusiam dar 
teikiama paskutinė pagarba; jis neapiplėšiamas ir nekasamas 
po žeme ar medžiu, kaip nustipęs šuva. Priešingai, čia net šu
nims yra kapinės... Bet ten, kur žmogus šunims tik gali pavy
dėti, nes jie nepersekiojami ir neterorizuojami, ten apiplėšiami 
net mirusieji ir suverčiami į duobes, kad neliktų nei žymės. 
Balzamuojami ir visų akims išstatomi tik tie, kurie daugiau 
žmonių išžudė.

PRANEŠIMAS
Lietuvių Organizacijoms ir 

Klubams Bostone ir Apylin
kėse, Gerbiamiems lietuviams 
profesionalams, biznieriams 

ir veikėjams:

Režiseriaus Henr. Kačinsko 
vedama Lietuvių Teatro Stu
dija ruošia savo pirmąjį vie
šą pasirodymą š. m. gegužės 
mėn. 7 d. So. Bostono High 
School Thomas Pk. salėje. 
Bus du vaidinimai: Antano 
Gustaičio “Sekminių Vaini
kas” (Lietuvoje) ir “Silkiniai 
Pančiai” (Amerikoje, komedi
ja). Dekoracijos scenai ir 
kostiumai aktoriams jau ga
minami pagal dail. Vikt. An- 
driušio eskizus.

Lietuvių Teatro Bostone 
atidarymui rengiamas at
spausdinti specialus leidinys 
su programa, informacijomis 
apie Teatro studijos darbą ir 
aktorių fotografijomis. Mes 
tikimės, kad Gerb. Bostono 
lietuvių organizacijos, profe
sionalai ir biznieriai parems 
Lietuvių Teatro kūrimą Bos-

Ave Maria Valanda
6

Sekmadienį, balandžio 2 d., 
5:330 vai. po pietų per WM- 
EX radijo stotį — 1510 kilo- 
cycles bus transliuojama, pri
taikinta Verbų Sekmadieniui 
speciali programa, kurioje 
bus pavaizduojama iškilmin
gas Kristaus įėjimas į Jeru
zalę ir Judo Kristaus išdavi
mas. Pasiklausykite.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WESX — 1230 IdloeydM, Satom. Mam.

šeštadienį, balandžio 1 d., 1:15 v. po pietų įvyks lietuvių 
Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1230 ki- 
locycies, Salėm, Mass. bus transliuojamos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.'''

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

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 West Broadway South Boston 27, Maas.

Telephonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrvood 7-1449

tone, duodami skelbtinų (gar
sinimų) bei sveikinimų ren- . 
giamai programai. Prašome 
atsiųsti sveikinimą ar skelbi
mą iki balandžio 20 d. sekre
toriaus adresu: J. Gimbutas, 
250 Columbia Rd., Dorches
ter, Mass. arma telefonu — 
TAL 5304 pranešti A. Matjoš- 
kai, , ir mes aplankysime 
Tamstą.

Tikėdamiesi Tamstos palan
kaus dėmesio, reiškiame pa
garbą.

Liet Kult Rėmėjų Valdyba.

Nepamirškite
iš anksto įsigyti tikietus Lie

tuvių Radio Valandos koncer
tui, kuris įvyks balandžio 
mėn. 30 d. 3:30 v. p.p. Jordaa 
Hali (290 Huntington Avė.). 
Koncerte dalyvaus solistai St 
Liepas Ir St Daugebenė ir šv. 
Petro lietuvių parapijos cho
ras, vadovaujamas komp. J. 
Kačinsko. Salėje visos vietos 
rezervuotos. Tikietai po 31.20 
ir 31-00, įskaitant taksas. Da
lyvaudami paremsite Lietuvių 
Radio Valandos programą, 
kurią girdite šeštadieniais nuo 
1:15 Iki 2:15 p.p. iš WESX 
stoties Salėm, Mass.

Kvieslys į Laisvę
Eilėraščių rinkinys. Parašė 

Jonas Kmitas. Knyga turi 352 . 
pusi. “Darbininko” spauda. 
32.00.
Knyga išleista 1948 m. Kaina 

“DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 

Bostsn T7 M^e




