
Katalikas, kurą neremia 
katalikiškus spaudos, ne
turi teises vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.
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Middletown, Conn. — 
Valstybės sekreto r i u s 
Dean Acheson kalbėjo 
gimtajam Middletown 
mieste, kur buvo šven
čiama 200 metų sukaktis 
švč. Trejybės parapijos, 
kur jo tėvas buvo epis- 
kopalų bažnyčios rekto
rius. Achesonas pareiš
kė, kad Amerikos stip
rybę sudaro žmonių pri
sirišimas prie savo že
mės ir. papročių, o ne 
prie išgalvotos doktri
nos, kaip yra kitur. (Jis 
turėjo galvoje Sovietų 
Rusijoje). Savo kalboje 
jis pasmerkė tų kraštų 
vyriausybes, kurios lai-

kosi “žmonijos vargu, 
beviltiškumu ir žmogaus 
suniekinimu”.

Labiau susirūpino 
šaltuoju karu

VVashington, D. C. —
Valstybės sekretorius 
Dean Acheson nutarė su
daryti komisiją, kurios 
uždavinys būtų teikti pa
tarimus šaltajam karui 
vesti, kad jis benepri- 
klausytų daugiau tikti 
nuo Sovietų Rusijos ini
ciatyvos, o būtų taip pat 
ir pačios Amerikos pla
nuojamas bei derinamas 
su jos užsienio politika ir 
interesais.

SOVIETAI JAU BAIGIA
GRIAUTI U N DARB4 '

Lake Success, N. Y. — 
Protestuodami prieš ki
nų nacionalistų dalyvavi
mą Jungtinių Tautų Or
ganizacijoje, bolševikai 
pasitraukė jau iš 20-tos 
komisijos. Tuo būdu jie 
nori priversti UN išvyti 
kinų* nacionalistų atsto
vus, o priimti komunis
tus. Gi tuo pačiu metu 
yra neišspręstas dar 
skundas nacionalistinės 

siją sulaužus' tarptautinę 
teisę ir rėmus Kinijos 
perversmininkus prieš 
legalią valdžią.

Sovietų Sąjunga visą 
laiką kliudė ir tebekliudo 
darbą UN organizacijos 
savo veto ir sabotažu. 
Lygiai taip seniau darė 
su senąja Tautų Sąjun
ga: Mussolini ir Hitleris. 
Diktatoriams, bet koks 
tarptautinis bendradar
biavimas, 
nauja jų 
tikslams, 
daujamas 
tuo ja.

■X.

kuria netar- 
groboniškiems 
yra nepagei- 

ir jie jį sabo-

Unija nesilaiko įstatyme
New York— Balandžio 

17 dieną 7,000 pervežimo 
dirbtuvių darbininkai, 
priklausą tran sporto 
darbininkų unijai, metė 
darbus ir išėjo į streiką. 
Streikavo valandas.

— Berlyno 
‘Tagesspiegel’ 
rusų gen. Pa

Darbininkai reikalauja 
pakelti algas, sutrumpin
ti darbo valandas ir kito
kių nuolaidų.

Pervežimo dirbtuvės 
priklauso miestui. Pagal 
įstatymą valstybės ir 
miestų darbini n k a m s 
draudžiama streikuoti. 
Tačiau darbininkai nesi
skaito nei su įstatymu, 
jei kas nepildo jų reika
lavimų.

Nusižudė rusą generolas2
Berlynas, 

laikraštis 
rašo, kad
vėl A. Kvašnin, bandęs iš 
Lenkijos pabėgti į Šve
diją, nušovė savo žmoną, 
15 metų dukterį ir pats 
nusižudė. Jis yra buvęs 
bolševikų viršininkas vo
kiečių geležinke 1 i a m s 
Rytinėje zonoje ir orga
nizavęs traukinių sabo
tažą ir geležinkeliečių 
streikus pereitais metais, 
kai buvo nuimta Berlyno 
blokada, kad trukdytų 
vakariečiams susisieki
mą. Tie streikai jam ne
sisekė, ir jis prieš Kalė
das kaž kur pradingo. 
Matyti, buvo pažemintas 
ir paskirtas menkesnėms 
pareigoms kur nors prie 
Stettino (dabartinėje 
Lenkijoje). Iš čia bandė 
bėgti į Švediją, bet buvo 
sulaikytas ir nematyda
mas kitos išeities — nu
sižudė.

Bolševikinė vokiečių 
spauda šią žinią laiko 
“melu”, o rusų oficialūs 
sluoksniai Berlyne sako, 
kad jie “nieko nežiną”. 
Galimas daiktas, taip ir 
liks “nežinoma”, nes yra 
nemalonu.

I
ANTiKOMU’MSTINfiS INFORMACIJOS ŽENKLELIS

Waterbury, Conn. tremtiniai »-’'edo šj antikomunistinės in
formacijos ženklelį, (žiūr. psl. 4).

Griežta nota Sovietų Rusijai
Rusija kaltinamų pažeidusi tarp

tautinę teisę. - Jos išgalvotas inciden
tas ties Liepoja griežtai paneigiamas. 
- Reikalaujama atlyginti už numuš
tų lėktuvų.

Washington, D. C. —
Balandžio 18 d. JAV am
basadorius Mas k v o j e 
admir. Alan G. Kirk įtei
kė notą sovietų užsienio 
reikalų viceminist. A. 
Gromyko. Nota yra gana 
griežtos formos. Joje sa
koma, kad surinkti davi
niai, aiškiai rodo, jog so
vietai US lėktuvą nušovė 
neginkluotą ir neitraliuo- 
se vandenyse, pažeisdami 
tarptautinę teisę ir žmo
niškumą. Notoje reika
laujama nubausti kalti
ninkus ir atlyginti už nu
muštą lėktuvą ir nekaltų 
’akūnų gyvybes. Amba
sadorius Alan
dar ir žodžiu pareiškė 
Sovietų vyriausybei pro
testą dėl tarptautinės 
teisės nuostatų laužymo 
ir drumstimo taikos tarp 
dviejų tautų. Sovietams 
primenama, kad daugiau 
to neturi pasikartoti.

Valstybės Departamen- 
to spaudoj Setas 
mdtts supažindinęs laik
raštininkus su įteikta no
ta, pareiškė, kad Sovie
tai neparodė nei mažiau
sio noro padėti surasti 
dingusį lėktuvą, aiškiai 
pademonstruodami, žmo
gaus gyvybės nevertini
mą. Tuo jie nusikalto vi
sų priimtiems žmonišku
mo ir mandagumo dės
niams. Sovietai dar agre- 
syvinių tonu puolė JAV 
skleisdami išgalvotą me-

G. Kirk

VOKIEČIAI VĖL TRAUKIA 
SENĄ GIESMĘ

ambasadorium į Švediją
Stockholm, Švedija. — 

--— Praėjusį pirmadienį—i

Bo&vflal turi sudarę 
pianę Berlynui užimti
Berlynas, Vokietija. — 

Vakarinės Berlyno da
lies britų komendantas 
gen. Geoffrey K. Boume 
spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad rusai vyk
do jų sudarytą “1950 me
tų operatyvinį planą” 
Berlynui užimti. Planą 
sudaro keturi punktai: 
1. stiprinti tarp vokiečių 
nacionalistinę propagan
dą ir telkti juos į vieną 
SĖD frontą (vokiečių 
socialistų vienybė); 2. 
visais galimais būdais 
skverbtis į vakarų . Ber
lyno politinį gyvenimą ir 
jį sau lenkti; 3. visaip 
kliudyti ir kenkti Berly
no ryšiams su vakarų 
Vokietija; 4. organizuoti 
gatvių riaušes ir sunkin
ti vakariečių padėtį Ber
lyno mieste.

n
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Švediją atvyko naujas 
Sovietų Sąjungos amba
sadorius admirolas A. K. 
Rodionov. Paskirdami į 
Stockholmą jūrų specia
listą, bolševikai parodo, 
kad Baltijos jūrai jie 
skiria ypatingą dėmesį. 
Pažymėtina, kad šis pa
skyrimas sutampa su ta
riamu incidentu ties Lie
poja. Bolševikai dabar 
stipriau užguls Švediją, 
kam ji leidusi Amerikos 
lakūnams skraidyti jos 
pakrantėse.

Berlynas.
Vokietijos 
Adenauer, 
Berlyną, kalbėjo 
nia” rūmuose sušaukta-

--nw -
tų unijos mitinge, kuria
me dalyvavo apie 5000 
žmonių. Jis 
kad Vakarų Vokietija 
būtų laikoma 
pilnateisiu ir lygiu part
neriu tarp kitų valstybių. 
Po jo kalbos minia pir
mą kartą po šio karo už
traukė seną šovinistinę 
vokiečių giesmę “Deu- 
tschland, Deutschland 
ueber alles”. Ši kartą su
giedojo tiktai tretį punk
tą apie “teisybę, vienybę 
ir laisvę”. Amerikiečių ir

Vakarų 
kancleris K. 

atskridęs į 
“Tita-

t

reikalavo,

visiškai

DR. SANDER’IUI ATĖMĖ
LEIDIMĄ PRAKTIKUOTI

britų komendantai Ber
lyne pareiškė, kad tas 
vokiečių mostas buvo la
bai neskanus.

uOnlIZBII JNBto SIHuTnUy 
pristatymą

VVashington, D. C. — 
Generalis pašto viršinin
kas Jesse M. Donaldson 
ekonominiais sumetimais 
įsakė rezidencijų srityse 
išnešioti laiškus tik vie
ną kartą per dieną. Paš
to darbininkai pareiškė 
protestą, nes apie 10,000 
neteks darbo.

Kiti siuntiniai bus pri
statomi tik kartą savai
tėje. Šeštadieniais į biz
nio įstaigas neneš nei 
laišku.

lą ir aiškiai rodydami, 
kad jiems mažai rūpi tai
ka su J. A. Valstybėms, 
ir, apskritai, nekomunis
tiniu pasauliu.

Kongreso nariai, supa
žindinti su notos turiniu, 
vienbalsiai pritarė Vals
tybės Departamento nu
sistatymui. At s t o v a s 
Martin, Mass., pareiškė, 
kad “yra atėjęs laikas 
tvirtai ginti mūsų krašto 
teises net ir santykiuose 
su Rusija”.

Valstybės Departamen
tas, be to, išreiškė padė
ką Skandinavijos kraš
tams, kurie padėjo ieš
koti dingusio lėktuvo. 
Tuo tarpu Sovietų Rusi
ja parodė tiktai savo ne
nuoširdumą, neprisidėda- 
ma prie ieškojimo akci
jos. Ji dar savo lakūnus 
apdovanojo už šaudymą 
į neginkluotą ir nekaltą 
lėktuvą, kas liudija jos 
piktą nusistatymą.

>’
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U'ashington — United 
Press pranešimu Jung. 
Valst. orinės pajėgos už
sakiusios 1250 naujų lėk
tuvų. Jie kainuos dau
giau, kaip vieną bilijoną 
dolerių. Užsakymas tu
rės būti įvykdytas šiaais 
fiskaliniais metais, kurie 
baigiasi birželio mėn. 30 
dieną.

Suglaustos žinios

Concord, N. H. — New 
Hampshire valstijos pen
kių vyrų gydytojų regis
travimo taryba atėmė 
teisę Dr. Herman’ui N. 
Sander'iui gydytojo 
praktikos toje valstijoje.

Kaip žinoma, Dr. Her- 
mann N. Sander buvo 
kaltinamas numarinęs 
vėžiu sirgusią ligonę, 
įleisdamas jai oro į ve
nas. Prisiekusieji teisėjai 
jį išteisino. Tačiau jo bė
dos tuo nepasibaigė. Re
gistracijos taryba pripa
žino, kad Dr. Sander yra 
nusikaltęs moralei.

Po dviejų mėnesių, bū- 
birželio 19 d. Dr. 

galės kreiptis į 
ir prašyti grąžin- 
leidimą prakti-

šiame krašte, labai jį pa
mėgo. Mirdamas paliko 
virš $4,000,000 fondą “pi
lietybės teisių stiprini
mui ir gerinimui, taip 
pat geresniam Jung. 
Valstybių istorijos paži
nimui, ypač užsienyj gi
musių”. Taip pat paliko 
po $15,000 ir daugiau 
įvairiom katalikų, pro
testantų ir žydų labda
rybės įstaigom. Pats bu
vo žydas.

JAV fabrikai įjungiami 
į karo pramonę

Washington, D. C. —
Krašto apsaugos depar
tamento amunicijos sky
rius praneša, kad patie
kė visai eilei įmonių ka
rinius užsakymus, kurie 
turi būti atlikti pirmoje 
eilėje (first priority). 
Apskaičiu o j a m a, kad 
apie 50 procentų tų įmo
nių, kurios dirbo karo 
metu, dabar yra jau už- 
angažuotos karinei ga
mybai.

KOMUNISTAI KINIJOJE 
ŠAUKIASI PAGELBOS

Anglijos karaliukas Charles, 16 mėn. amž., laikomas 
auklės žvaliai žiūri per parko Clarence House sieną Londo
ne. Sakoma, kad princesė Elzbieta jau greitai padovanos 
broliuką ar sesutę.

tent, 
Sander 
tarybą 
ti jam 
kuoti.

Kovo 30
Emil

Paliko 4 milijonus dolerių
New York 

d. š. m. mirė 
Schwarzhaupt, 57 m. am
žiaus, atvykęs iš Vokie
tijos 1910 m. Amerikoje 
pasidarė milijonus. Buvo 
nevedęs. Gyvend amas

Hongkong, Kinija. — 
Komunistinė Kinijos vy
riausybė balandžio mėn. 
20 d. konferencijon pa
kvietę ir kai kurių lab
daringų krikščionių or
ganizacijų atstovus ap
svarstyti, kaip galima 
būtų gelbėti bado 
mus kiniečius.

Badas Kinijoje 
dėjo po raudonųjų 
zijos. Tas pats buvo ir 
Rusijoje po 1917 metų

žudo-

prasi- 
inva-

revoliucijos. Tada Ame
rika labai daug padėjo 
rusus gelbėti nuo bado. 
Bet vėliau, kai bolševiz
mas Rusijoje įsistiprėjo, 
jis jau pagelbos nesi
kvietė, nors badas, kaip 
1932 m., numarino mili
jonus žmonių.

Komunistai šaukiasi 
pagelbos tik tada, kai 
jiems būna riesta. Pačių 
žmonių vargas ir mirtis 
jiems mažiausiai rūpi.

A Antisemitizmas Vokietijoje vėl pradeda stiprė
ti. John J. McCloy, JAV vyriausias komisaras Vokie
tijai, įspėjo vokiečius susilaikyti nuo šios rasinės 
neapykantos.

A J. A. Valstybių oro pajėgos praneša, kad šiais 
metais išleis $303,600,000 gamybai lėktuvų B-47 
(jet), kurie galės skristi greičiau kaip 600 mylias į 
valandą. Taip pat $267,000,000 bus išleista gamybai 
B-36.

A Britai pareikalavo Vengriją atšaukti iš Londo
no vieną tarnautoją ir uždaryti Vengrijos kultūros 
institutą Londone. Britai tuo atsimoka vengrų ko
munistams už jų kabinėjimąsi prie anglų Budapešte.

A Maskvos radio praneša, kad automobilių ir 
traktorių industrijos viršininkas A. A. Akopov pra
šalintas, o jo vieton paskirtas G. S. Khlamov. Praei
tą mėnesį sovietų vyriausybė ir partija nusiskundė, 
kad trūksta traktoriams dalių ir tas sulaiko laukų 
darbus.

A šešis bilijonus dolerių deficito, kaip ekspertai 
praneša Kongresui, Jung. Valstybės turės šiais me
tais.

A Gyventojus surašinėjant, Maria Jonės, Crockett, 
Texas, užsirašė turinti 115 metų, bet jos duktė 80 
metų pareiškė, kad motina yra ketvertais metais jau
nesnė.

A 15 vakarų vokiečių parlamento narių balandžio 
18 d. š. m. atvyko į Ameriką studijuoti valdžios įstai
gų veikimo.

A Penki šimtai ūkio darbininkų, komunistų su
kurstyti, San Felice, Italijoj, surengė demonstraciją. 
Policijai demonstrantus besklaidant, du policininkai 
sužeisti.

A Prezidentas Trumanas, praeitą savaitę, buvu-, 
šiam Bostono miesto mayorui James M. Curley, grą
žino visas pilietiškas teises. Tą pačią savaitę James 
M. Curley su žmona išvyko į Europą.



AR ĮVYKO EPISKOPATO SUSI 
TARIMAS SU REŽIMU

— Lenkijos 
agentūra pa- 

kad balan-

Varšuva 
spaudos 
skelbė žinią, 
džio 14 d. įvyko susitari
mas Lenkijos Romos K. 
Episkopato su Varšuvos 
rėžimu. Tuo susitarimu 
turi būt pašalinti visi 
ginčai, kurie ligi šiolei 
gadino Bažnyčios ir vals
tybės santykius. Tą susi
tarimą iš Episkopato pu
sės turėjo pasirašyti 
Varšuvos vyskupas Zig- 
munt Čhoromanski, Ploc- 
ko vyskupas Tadeusz Za- 
krzewski ir Lodzės vys
kupas Michal Klepecz.

Roma — Vatikano 
sluoksniai dėl to Lenki
jos spaudos agentūros 
paskelbto susit arimo 
reiškia abejojimo, ka
dangi iš Lenkijos atei
nančios žinios nepatvir
tina, kad tai būtų įvykę. 
Dabartiniu metu esąs 
Romoje Lenkijos kardi
nolas, Stefan Sapieha, 
išvykęs iš Lenkijos Ro
mon balandžio 13 d. Šv. 
Metų prcga, nieko apie 
tą susitarimą nežino, 
nors iš Lenkijos išvykęs 
to susitarimo paskelbimo 
išvakarėse.

Vatikano sluoksniai 
prileidžia, kad Varšuvos 
rėžimas galėjęs sąmo
ningai palaukti su pa
skelbimu to susitarimo, 
ligi kard. St. Sapieha Ro
mon išvyks, kad išven
gus jo oficialaus pasi
priešinimo. Be to, pareiš
kia, kad, kiek yra Vati
kane žinoma, nė vienas 
Lenkijos R. Kat. vysku
pas niekad nerodė noro

bendrauti su valstybe, 
kad paremtų jos komu
nistines užmačias san
tykiuose su Bažnyčia. 
Šiuo atžvilgiu Lenkijos 
Episkopatas, kaip ir Če
koslovakijos ir Vengri
jos, buvo viennigas.

Vatikanas tuo tarpu 
susilaiko nuo oficialių 
komentarų ligi pasitvir
tins žinios apie tą susita
rimą, nes jau kartą kaž
kas panašaus atsitiko 
1948 žiemą Vengrijoje, 
kai vengrų pasiuntinybė 
Londone oficialiai prane
šė apie pasirašymą Ven
grijos vyskupų susitari
mo su valstybe, nors šie 
pastarieji tai užginčijo.

Owen Lattimore (kairije prie mikrofono) teisinasi Senato komisijos posėdyje dėl 
McCarthy (su strėlė) kaitinimų.

Spaudos puslapiuose

“RINKIMAI” LIETUVOJE
Paryžius. Paryžiuje išeinan

tis dvisavaitinis žurnalas 
"Revue Parlamentaire” balan
džio 1 d. numer, beveik ištisai 
skiria žinioms apie Lietuvą. 
Pradžioje talpina straipsnį 
užvardintą “Vięna kita Sovie
tų Sąjungos rinkimų charak
teristika”. Jame smulkmeniš
kai aprašomi dveji sovietiniai 
rinkimai Lietuvoje.

Hong-Kong, Kinija. — 
Dauguma kiniečių rėmė 
komunistus dėlto, kad jie 
sakė kovoją už pačių ki
niečių laisvę ir tautinius- 
religinius papročius, bet 
yra nusistatę prieš sve
timšalius. Gyvenimas pa 
rodė ką kitą.. Daug svė 
timšalių įstaigų, mokyk 
lų ir bažnyčių, ypač pro 
testantų, dar neuždary 
ta, nes jie gauna para 
mos iš kitur doleriais 
kurie komunistams rei 
kalingi. Tuo tarpu budis
tų vienuolynai paversta 
sandėliais, salėmis, fa
brikais, o budistų vie
nuoliai išvaikyti. Apie 
700,000 budistų vienuo
lių buvo mobilizuota ir 
išsiųsta į frontą.

IR ČEKOSLOVAKIJA 
SUSILAUKS KOLCHOZŲ
— Komunistų 
generalinis se- 
Rudolf Slank

Proga, 
partijos 
kretorius 
ky ir informacijos minis- 
teris Vacio v Kapicka pa
reiškė, kad Čekoslovaki
jos ūkinnikai greitai su
silauks “geresnio ir 
džiaugsmingesnio gyve
nimo, kurį gali duoti tik
tai socialistinis ūkinin
kavimas”.

Vadinasi, tie ūkininkai, 
kurie 1946 m. balsavo už 
komunistus, tikėdamės 
gauti daugiau žemės, nu
stos ir tos, kurią turi: 
bus suvaryti į kolchozus. 
R. Slansky pareiškė, kad 
tai nebus lengva, nes so- 
cializacija lengviau pra
vesti fabrikuose, negu 
ūkiuose, kur “kapitalis-

tai” prisiršę prie žemės. 
O “kapitalistais” jis lai
ko visus ūkininkus, kurie 
turi žemės daugiau, kaip 
50 akrų.

VATIKANO INFORMACIJA 
APIE KARD. MINDSZENTY

Vatikanas — Kai kurie 
laikraščiai paskleidė ži
nią apie kard. Mindszen- 
ty mirtį. Vatikano infor
macija sako, kad Vati
kane nėra davinių nei tai 
žiniai paneigti, nei pa
tvirtinti. Paskutinės tu
rimos Vatikane žinios 
apie šį kankinį kardinolą 
siekia tik spalių mėn. 
1949 m., kada jį aplankė 
Gynjtofoghaz kalėjime 
jo motina. Praslinkus 
dviem dienom po to, kar
dinolas iš to kalėjimo 
buvo kažkur išvežtas. 
Kitą kartą nuėjus jo mo
tinai kardinolo aplanky
ti, btovo jai aplankytas 
atsakytas.

Vengrijos vyriausybė 
atsisako ką nors tiksliau 
vyskupams apie kardino
lo sveikatą pasakyti. At
rodo, kad paskutiniu me
tu kardinolo psichinė 
nuotaika buvusi labai 
prislėgta. Kalbama, kar
dinolas turėjęs labai sti
prių širdies priepuolių.

Pagal kitas žinias esąs 
miręs senasis kard. se
kretorius Mons. Andrea 
Zakar. Tačiau balandžio 
mėn. “D Quotidiano” 
skelbia, kad Vengrijos 
vyriausybė tą žinią pa
neigusi, gi apie kard. 
Mindszenty nutylėjusi.

sutinkanti skirtumą iš
lyginti savo pramonės 
gaminiais.

parašytas

rašoma, 
vokiečių

tė-

kad 
vie-

po žeme. Nūs ii-

Karas yn aekvenąiMMs
Malzura, Japonija. — 

Grįžę iš Sovietų Rusijos 
nelaisvės japonų genero
lai yra įsitikinę, kad bol
ševikai rimtai rengiasi 
karui su J.A. Valstybė
mis. ‘Yra tik laiko klau
simas, kada karas prasi- 
d«s;\ jie Vienbalsiai pa- 
reiske ir kartu pasi- • HUSKVvS IpMinniRIII 
džiaugė, kad galėjo iš 
Sovietų Rusijos išvykti. 
Vadinas, jų perspektyvos 
Rusijai karą laimėti nė
ra šviesios.

Šiurpus vienuolės luistas
Bonu, Vokietija — Vo

kiečių spaudoje yra išti
sai spausdinamas vienos 
vienuolės laiškas, įduo
tas ir slaptai atgabentas 
iš Sovietų nelaisvės grį
žusio vokiečių belaisvio. 
Laiškas 
vams.

Laiške 
apie 1500
nuolių yrą. sugrūstos į 
anglies kabyklas. Seniau 
jos dirbo sunkius vyriš
kus darbus virš žemės, o 
dabar
pusios ir nepajėgios su
verčiamos į upę arba į 
anglies duobę. Nėra poil
sio nei Skintoms die
noms nei sekmadieniais. 
Visas piauna badas 
ir šaltis. Vilki purvinais 
suplyšusiais skudurais. 
Kenčia pažeminimus ir 
niekinimus. Per pasta
ruosius dvejus metus ne
turėjo pamaldų ir nega
lėjo prieiti Komunijos. 
Iš to aišku, kad jos čia 
sugabentos prieš dvejus 
trejus metus.

KVIETIMAS
Šių metų Nekalto Prasidėjimo Girtos 

SEIMAS

įvyks gegužės mėn. 21 dieną, trečiąjį gegužės sekmadienį. 
Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, Pntnam, Conn.

Seimo programa:
11:00 vai. Šv. Mišios,
12:30 vai. Seimo dalyvių ir svečių pietūs,
2:00 vai. Seimo posėdis,
4:30 vai. Meniška programa.
5:00 vai. Palaiminimas Svč. Sakramentu.

Kviečiame visus Gildos narius. Kongregacijos rėmėju*, ge
radarius ir prijaučiančiuosius kuo skaitlingiausiai dalyvauti. 
Atvykite profesionalai ir biznieriai, atvykite darbo žmonės.

Šis šventųjų metų Seimas skiriamas Šv. Metų Paminklo — 
N. P. Seserų Vienuolyno koplyčios statymo reikalams.

Bus nepaprastai įdomi, bet neilga, paskaita iš neramiosios 
Europos katalikų gyvenimo, pranešimai ir diskusijos apie Gil
dos atliktus ir numatomus darbus, rezoliucijos, rinkimai.

Dar kartą prašome — atvykite į šią Naujosios Anglijos 
pirmąją pavasario šventę.

Iki pasimatymo!
N. P. Sescrt* Girtos Centro Valdyba.

Italijai
Roma — Italijos užsie

nių ministerijos pareigū
nas pareiškė nusistebėji
mo sąryšyje su Maskvos 
nota, kuria protestuoja
ma dėl Italijos neišpildy- 
mo įsipareigojimų, išei
nančių iš karo reparaci
jų sutarties.

Jis pareiškė, kad iš Ita
lijos pusės nėra jokio 
nusikaltimo prieš taikos 
sutarties nuostatus, iš 
kurių jai plaukia repara
cijų prievolės. Taiko su
tartimi buvo uždėta Ita
lijai reparacijų Rusijos 
naudai $100,000,000 mo
kamų per 7 metus. Eko
nominė misija, kuriai va
dovavo Ugo la Malfa, da
bartinis ministeris be 
portfelio, 1948 m. su Ru
sija sudarė sutartį, pa
gal kurią Rusijai atiteko 
reparacijų sąskaiton vi
sos buv. Italijos nuosa
vybės Balkanuose.

Jeigu tų turtų 
būtų mažesnė, 
$100,000,000,

McCIay paskyrė Kaukarą 
Bavarijai

Frankfurt — Aukšta
sis U.S. Komisaras Vo
kietijai, John McCloy, 
Suskyrė New

unter Kolegijos 
dentą, dr. George 
Shuster, Bavarijos 
misaru.

Daktaras Shuster 
žymus auklėtojas, 
mos katalikas, gerai 
žįstąs vokiečius 
bąs vokiškai. Dėl šių su
metimų U. S. Aukštojo 
Komisaro valdininkai la
bai patenkinti, kad dr. 
Shuster paskyrimą priė
mė. Šis aukšto Komisaro 
žygis yra vienas iš svar
besniųjų nuo to laiko, 
kai jis perėmė Vokietijos 
okupacinę valdžią iš ka
riuomenės į savo rankas.

Yorko 
prezi- 

N. 
ko-

yra 
Ro- 
pa- 

ir kal

“Laisvė'' Odesoje
Odessa — ‘Newsweek’, 

pasiremdamas vieno jū
rininko žiniomis praneša, 
kad Odesa yra vienas iš 
retų sovietų sąjungos 
miestų, kur svetimšalis 
gali palyginant laisvai 
stebėti sovietų gyveni
mą. Tarptautinis jūrinin
kų klubas turi kavinę ir 
barą, kurio sienos nuka
binėtos propagandiniais 
plakatais, patarnautojai 
kalba angliškai. Tačiau 
alaus tenka kainuoja 
mūsų, Amerikos, pini
gais $1.40. Be to, svetim
taučiai jūrininkai nuolat 
policijos sekami.

Žmonės pasikalbėji
muose dažniausiai drau
giški. Vienas,., politinės 
armijos papulkininkas 
net išsireiškęs, kad ben
dradarbiavimas Vakarų 
su Rytais galimas, ta
čiau nepakenčia kalbos 
apie Titą ir “Voice of 
America“ pav a d i n ę s 
kvaila nenaudinga pro
paganda, įrodančia, kad 
Amerika Rusijos nepa
žįsta.

Tūla apie 22 metų mer
gina, darbo vedėja, pa
reiškė, kad Vakaruose 
gyvenimas yra labai 
liūdnas, o tik viena So
vietų Rusija yra laimin
giausias kraštas pasau
lyje.

Žinoma, jeigu ten Ode
soje kiek būtų duodama 
laisvės prasižioti ir sve
timtaučiui apsidairyti, 
tai būtų daroma tik pro
pagandiniais sumetimais, 
tačiau ir tai sunkiai įti
kėtina, gerai pažįstan
čiam sovietinį rėžimą.

Pasenęs ir kvailas yra 
juokas tų žmonių, kurių 
vienintelis principas yra 
neturėti jokių principų.

EmU Fiedler

Pirmiausiai aprašomi 1948 
metų sausio 18-tosios rinki
mai į vietinį sovietą. Prieš
rinkiminės propagandos metu, 
buvo labai stipriai kritikuoja
ma “neteisingi” rinkimai va
karų kraštuose ir ligi užsprin- 
gimo giriama sovietinių rinki
mų “laisvė”. Kandidatai buvo 
paimti iš komunistų partijos 
narių. Iš 100 buvo 30 rusų. 
Norint pademonstruoti laisvę, 
į renkamųjų sąrašą buvo 
įtraukta ir tam tikras skai
čius ne komunistų pavardžių. 
Jų visai net nebuvo atsi
klausta. Pagal nuostatus, 55 
dienas prieš - rinkimus reikia 
gauti kandidato raštišką su
tikimą. Už tai pramatytieji 
kanahatai nekomunistai bu
vo priversti per tuos du mė
nesius slapstytis. Kai kurie iš 
jų pasirūpino iš partizanų 
grasinančius laiškus, kad tuo 
būdu galėtų atsiimti savo 
kandidatūrą. Besiartinant rin
kimų dienai, komunistų akty
vistai vaikščiojo po kaimus, 
lankėsi kiekvienuose namuose 
ir baugino žmones, sakydami, 
kad visi nebalsavusieji būsią 
deportuoti. Miesteliuose bū
davo daromi mitingai, į ku
riuos klausytojai būdavo rau
donosios -armijos suvaromi 
prievarta. Tuose mitinguose 
be jokio prieštaravimo būda
vo priimami partijos siūlomi 
kandidatai. Spauda skelbė 
apie krašte vyraujantį nepa
prastą entuziazmą. Prieš pat 
rinkimus vyriausybės nariai 
taip pat pradėjo asmenišką 
rinkimų kampaniją. J. Palec
kis buvo įrašytas kandidatu 
Leipalingio apylinkėj. Jis čia 
atvažiavo lydimas trijų sunk
vežimių ginkluotų kareivių. 
Nežiūrint stiprios sargybos, 
naktį prieš rinkimus miestelio 
namų sienos buvo aplipinėtos 
prieškomunistiniais atsišau
kimais. Rinkimų laikotarpiui 
'broliškosios' respublikos ‘pa
skolino’ Lietuvai savo rau
donarmiečių. Pav. Alytaus 
apskritin jų buvo atsiųsta 
1770. Grupelėmis ligi 30 žmo
nių jie buvo išdėstyti kaimuo
se. Ypač atydžiai buvo sau
gomi pamiškių kaimai. Nežiū
rint tokio stropaus pasiruoši
mo, sąmyšis pradėjo darytis 
dar prieš rinkimus. Aktyvistai 
nepajėgė sugaudyti kandida
tų, kad išgautų jų parašus. 
Pradėjo skirti kitus. Paskuti
niuoju momentu vykdomieji

valsčių komitetai sudarė pa- 
pildomus sąražus. Ant galo 
taip tie sąrašai susimaišė, kad 
net patys partijos vadai neži
nojo, kokie yra iš tikro kan
didatai. Rinkimų dieną kai
mai, atrodė, išmirę. Balsavi
mo vietovės buvo tuščios. 
Nesirodant balsuotojams, bu
vo išsiuntinėti į kiekvienus 
namus kareiviai su urnomis. 
Bet ir čia nesisekė. Gyvento
jų nebuvo. Jie arba buvo ge
rai pasislėpę namuose, arba 
išėję į mišką. Sutiktieji kelyje 
atsikalbinėjo sakydami, kad 
jiems yra gera dabartinė val
džia ir naujos rinkti nenori. 
Rinkimai buvo pratęsti dar 
keletai dienų, bet rezultatų 
beveik jokių. Neliko nieko ki
to, kaip patiems partiečiams 
sumesti į urnas atatinkamų 
balsų skaičių. Oficialiai buvo 
paskelbta, kad balsavo, maž
daug 90 - 100 nuošimčių. 
Partizanų sudarytoji statisti
ka visai skirtinga. Pav., Aly
taus apskrity iš 30,500 įrašy
tų rinkėjų balsavo 3400, iš 
kurių 1700 Raudonosios Ar
mijos kareiviai.

Antroje straipsnio dalyje 
smulkmeniškai atvaizduojami 
rinkimai teisėjų ir patarėjų į 
Liaudies Teisingumo Rūmus, 
įvykę 1949 metais vasario 9 
ir 16 d. Visumoje jie praėjo 
kaip tik ką aprašytieji 1948 
m. sausio 18 rinkimai. Kadan
gi 1949 vasario mėn. Lietu
vos komunistai negavo kari
nės paramos iš “broliškųjų” 
respublikų, už tai rinkimai 
buvo pravesti ne vienu kartu 
visame krašte, bet Vilniuj, 
Kaurie ir Klaipėdos vasario 
9, o kitose vietose — vasario 
16. Savaitės tarpas buvo pa
liktas perkelti raudonarmie
čiams į reikiamas vietoves. 
Priešrinkiminei propagandai 
vadovavo “Tiesos” redakto
rius Zimanas, pasirašinėda
mas Rutenio slapyvarde. Re
tai kuris iš renkamųjų kandi
datų buvo bent kiek susipaži
nę su teisės mokslais. Patys 
rinkimai vyko labai
Gyventojai, vietoj eiti balsuo
ti, išsislapstė kur kas išmanė. 
Aktyvistai, tiesa, važinėjo su 
urnomis po kaimus, bet, dau
gumoje patiems teko į jas su
mesti balsų korteles. Vienur 
kitur sutiktus žmones mėgino 
prievarta privengti balsuoti; 
atsisakantiems grasino išveži
mu į Rusiją. Oficialiai buvo 
paskelbta, kad balsavo 99 
nuošimčiai.

ramiai.

Baigdamas straipsnį “Revue 
Parlamentaire” pažymi, kad 
grasinimai deportacijoms neli
ko vien tuščiais bauginimais. 
1948 metų sausio 18-tosios 
rinkimus sekė tų pačių metų 
gegužės 22 d. deportacijbs. 
kurių metu išgabenta 100,000 
gyventojų.

K

Ką tik išėjo iš spaudos kompozitoriaus 
ŠIMKAUS solo

vertė 
negu 

tai Italija

▲ “Katalikų Draugija 
Skatinti Tarptaut i n e i 
Taikai” ragina Amerikos 
maldininkus, vykstan- 
ropos tautų vargą ir kiek 
čius į Romą, stebėti Eu- 
galint joms padėti.

e

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 Wcst Broadway, So. Boston 27, Mass.
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•penktadienis, Balandžio 21, '50 DARBININKAS
DARBININKAS

(THE WORKER)
Mfitod taBkW«tidy 6xoept hoBdiy trecia, trhen tasued treekly.

RAINT LITHUANIAN^L C. AMOCIATION OF LABO R

nattar UįH. 12. 1915 at the post oCflcc at Boston, 
undor the Art of March 3, 1970.

tetai rote of pocta<e provlded for ta Beetloa 
8, 1917 autbortaed oa July 12, 1918.

PRKNUMKRATO8 KAINA 
a»—metama ________  98.09
Vieną kart aavaitdje metanu - 93.00 
Utaieny metama --------------- 9&.50
Uteteny 1 bart eav-Uj metanu 9340

M.00
yMrtjr S3.00 
--------- 90J0

jrmrty 93.60

DARBININKAS
« W«t Broedway South Boston Maaa

Tetapto**: Redakcijai — 90 8*6608; Adminiatracljai — »O 8-2690

Stebuklingo Medalio parapija
Tėvų Marijonų leidžiamas žurnalas “The Marian” 

įdėjo straipsnį apie šv. Alfonso lietuvių parapiją 
Baltimorėj ir užvardijo ją Stebuklingo Medalio pa
rapija. Ir iš tiesų ta parapija atlieka stebuklingus 
darbus nuo to laiko, kai ją pradėjo valdyti Kun. Dr. 
Liudvikas Mendelis. Neviena Amerikos parapija, ar 
tai airių, prancūzų, vokiečių, lenkų, ar lietuvių nė iš 
tolo neprilygsta šv. Alfonso lietuvių parapijai viešos 
labdarybės atžvilgiu. Tai įrodo skaitlinės. Eilinė pa
rama, kurią suteikia šv. Alfonso parapija įvairioms 
misijoms ir labdaringoms įstaigoms, siekia ir kar
tais viršyja 70,000 dol. Kitos, taip pat gausiai auko
jančios parapijos, greta pastatytos atrodo kaip nykš
tukai šalia milžino. Koks čia palyginimas: 9-10,000 
prieš 70,000! O bet gi Baltimorės lietuvių parapijos 
pradžia buvo labai skurdi, štai jos istorija.

1887 m. Baltimorės lietuviai buvo bandę prisi
jungti prie lenkų parapijos, kurią valdė kun. Konča, 
lietuvis, Tačiau dėl tautinių skirtingumų tas bandy
mas nepavyko. Tada šv. Jono Krikštytojo Draugija 
nupirko žydų sinagogą, šiaip taip ją pertvarkė, kad 
būtų tinkama katalikų pamaldoms ir pasikvietė kun. 
Polijanskį klebonauti. Padėtis buvo sunki. Parapijos 
finansus tvarkė šv. Jono Krikštytojo Draugija, bet 
ji dėl pirkimo ir taisymo lėšų sunkiai įsiskolino ir 
nebepajėgė parapijos išlaikyti. Be to, buvo išrinktas 
parapijos komitetas, kurs, kaip paprastai, daugiau 
trukdė klebono darbą, negu jam padėjo. Keletas atei
vių kunigų mėgino klebonauti, bet nėviens ilgai ne
užsilaikė. Parapiją slėgė nemažėjanti skola, netinkąs 
valdyti komitetas ir didėjanti bedievybė, kuri visuo
met tarpsta ten, kur nesutvarkyti parapijos reikalai. .

Pagaliau atvykusiam iš Lietuvos kun. Simanui 
Pautieniui pavyko įtikinti parapijos šeimininkus 
(trustees’us), kad būtina užrašyti parapijos nuosa
vybę Kardinolui Gibbonsui, kaip kad visos katalikų 
parapijos yra užrašytos. Tai padarius, parapijos gy
vavimas pasidarė daug normalesnis. Tačiau ekono
minis skurdas dar nebuvo likviduotas. Nebuvo kle
bonijos.

Kun. Pautienius gyveno Draugijai priklausan
čiuose namuose. Daug ko ten trūko, nė virtuvės ne
buvo. Susiorganizavus lietuvių parapijai Mahanoy 
City, Pa., kun. Pautienius buvo pakviestas klebonau
ti. Jis ten ir nuvyko.

Baltimorės parapija pradėjo krikti. Atrodė, kad 
visai išnyks. Bedievybė dar aukščiau pakėlė galvą. 
Katalikai nusiminė. Bet Dievas atsiuntė pagalbą

kun. Lietuvniko asmenyje. Atvykęs iš Lietuvos, jau
nas Lietuvninkas kurį laiką dirbo anglių kasyklose, 
paskui mokėsi Loyola kolegijoj Baltimorėj, įstojo į 
Orchard Lake Seminariją Detroite, persikėlė į šv. 
Marijos Seminariją Baltimorėje ir gruodžio 23 d. 
1893 m. buvo įšventintas kunigu. Kunigavimo pra
džia buvo labai sunki, nes parapiją dar tebevaldė ko
mitetas. Pažadėtos algos nebemokėjo ir darė jam 
visokių nemalonumų ir kvailų kaimietiškų priekaiš
tų. Tačiau jaunas, lėtas kunigėlis netikėtai parodė 
tiek energijos, kad pasitaręs su Kardinolu Gibbon- 
su, pašalino komitetą. Dalykai pagerėjo, nes jau ne
bebuvo kas trukdo klebono veiklą. Per 11 metų išmo
kėjo skolą ir nusipirko kitą bažnyčią prie Saratoga 
ir Paca gatvių. Tuo tarpu 1840 m. vokiečių pastaty
ta Šv. Alfonso bažnyčia beveik visai neteko savo pa
rapijiečių — dauguma išmirė, kiti išsikraustė. Buvo 
gera proga ją nusipirkti, ką kun. Lietuvninkas, gerų 
žmonių padedamas, ir padarė. Tai buvo milžiniškas 
užsimojimas. Kilo klausimas: kaip išmokėt užtrauk
tą skolą ir išlaikyt tiek brangių pastatų — didelę 
puošnią bažnyčią, milžinišką kleboniją (buvusį vie
nuolyną), mokyklą, seserų namą. Tačiau ir čia Ap- 
veizda atsiuntė pagalbą kun. Dr. L. Mendelio asme
nyje.

Atvykęs iš Šiaulių, jaunas Mendelis dirbo anglių 
kasyklose, o vakarais mokėsi. Pabaigęs aukštesniąją 
mokyklą, kurį laiką dirbo apdraudos kompanijoj. 
Tačiau pasaulis jo neviliojo, nes pajuto pašaukimą 
į dvasinį gyvenimą. Baigęs dvasinius mokslus Romo
je su teologijos daktaro laipsniu, buvo įšventintas 
kunigu, rugsėjo mėn. 1928 m. ir tuojau pradėjo dar
buotis šv. Alfonso parapijoj.

Čia prasideda visai naujas laikotarpis parapijos 
istorijoj. Gaila, kad ta milžinišką kun. Dr. Mendelio 
darbuotę, kuriai aprašyt prireiktų storos knygos, 
trumpam straipsnely tik keliais žodžiais tenka pami
nėti. Būdingiausia tai, kad kun. Mendelis iš apsi
gynimo perėjo į puolimą, būtent, pagyvino dvasinį 
gyvenimą visu frontu — tarp vyrų ir moterų. Suor
ganizavo Šv. Vardo vyrų Draugiją, įvairias Sodali- 
cijas ir draugijas, įvedė jaunimo katechizaciją, šei
mų ir draugijų bendras šv. Komunijas, o kiek įstei
gė Novenų, tai nė suskaičiuot nebeįmanoma. Galima 
sakyt, kad šv. Alfonso bažnyčioj eina nuolatinė ne
nutraukiama novena. Pati garsiausia tai Stebuklin
go Medalio Novena.

Ar kitos parapijos norėtų pasekti Stebuklingo 
Medalio parapiją? Gal ir norėtų, bet nemėgina. Tai 
viršžmogiškas uždavinys. K.

Šventieji Metai — jubiliejiniai Atlaidai
KUNIGŲ VIENYBES RUOŠIAMA LIETUVIŲ

EKSKURSIJA Į ROMA
Fatimg, Liurd) ir kitas šventoves

Lėktuvu Liepos 30 d. iš New Yorko ir Bostono 
ant rytojaus jau Europoje 

Paskutinė diena. rezervacijoms — gegužės 31 d.
Dėl registracijos ir smulkesnių informacijų:

KUN. JONAS BERNATONIS
94 Bradford SL, Lawrence, Mass. (Tel. 7356)

Azilis iš graikų "asu- 
lon” yra prieglaudos tei
sė, apsauganti kiekvieną 
svetimoje valstybėje ar 
teritorijoje nuo bausmės 
ar keršto tiek valstybės 
organų, tiek privačių as
menų. Tik ekstrakcijos 
atidavimo savitarpio su
tartimis gali būti nusi
kaltėliai išduoti ir tai 
valstybei, kur nusikalti
mas padarytas. Bet eks
trakcija (atidavimas) 
netaikoma politinio pobū
džio nusikaltėliams. Tai 
tarptautinės teisės prin
cipas.

Azilio teisė jau garsi 
net iš prieškristinių lai
kų. Senovėje šventovės, 
aukurai, dievų statulos, 
šventosios girios ir me
džiai, krikščionių tauto
se bažnyčios, vienuoly
nai, altoriai suteikdavo 
žmogui azilio teisę, ir čia 
nebegalėdavo siekti pa
saulietiškosios valdžios 
galia.

Ir Lietuvoje senovėje 
tokios reikšmės turėję 
šventosios girios; krikš
čionybės laikais net ligi 
18 a. pabaigos — bažny
čios, vienuolynai, moky
klos, kur iš dvarų pabė
gę baudžiauninkai savo 
ponams nebuvo išdavinė
jami (Kražių gimnazijos 
garsioji kova su dvari
ninkais Gorskiais).

Azilio teisė kartais bū
davo siejama su nustaty
tu laiku ir tik tam tikro
je vietoje išgyvenę galė
jo jąja pasinaudoti. Ir 
todėl Lietuvoje bei Len
kijoje kaip tik tai buvo 
taikoma Ukrainos kazo
kams, kurie susiorgani
zavę stipriai tuomet pa
rėmė Didžiąją Lietuvos 
kunigaikštiją jos kovoje 
su Maskvos Rusų kuni
gaikščiais “kniaziais”.

Antrojo pasaulinio ka
ro aukos yra politiniai 
tremtiniai, paprastai va
dinami DP. Kas su jais 
XX a. vidury padaryta? 
Gi visi milionai T. Rusi
jos piliečių, nebenorėju
sių ano “rojaus” bematy

Pabėgėlė lietuvė ieško azylio sau ir vaikams. “Vyties“ klišė

• v

ti, prievartos būdu tuoj 
po karo sugaudyti, su
mesti į vagonus ar sunk
vežimius ir grąžinti į T. 
Rusiją, kuri vieniems 
tuoj ištaškė smegenis, o 
kitus išgabeno kažkur į 
rusų priverčiamojo dar
bo stovyklas kaip nepa
klusnius ir jau “nebeper- 
auklėjamus. Lenkus pu
siau prievarta, pusiau 
suvedžiojimais irgi grą
žindavo.

Kitokesnis likimas bu
vo Pabaltijo valstybių iš
bėgusiųjų nuo bolševikų 
politinių tremtinių. Jie 
prievartiškai negrąžinti, 
t. y. nerepatrijuodinti. 
Betgi ant jų visą laiką 
(net ir dabar 
tebesiundomos 
mosios Rusų 
nės komisijos, 
davinys landyti po trem
tinių — DP stovyklas ir 
vilioti žmones į Rusiją. 
Jos pasisekimo neturėjo, 
neturi ir nebeturės. Bet 
joms veikti Vakariečių 
leidžiama. Ir tai yra bev 
gėdiškas Vakariečių nu
sikaltimas azilio ir ap
skritai žmoniškumo tei
sei. Ir tas nusikaltimas 
mažiausiai kompromi
tuoja Vakariečius ir kla
sikinę kultūrą.

Šiandie iš Vokietijos ir 
Austrijos baigia tremti
niai — DP keltis į užjū
rius. Bet po karo lig 2 
mėnesių būta atsitikimų, 
kad prievartiškai grąžin-

Europoje) 
vadina- 

repatriaci- 
kurių už-

ta ir kilusių iš Pabaltijo 
valstybių. Tos juodžiau
sios dėmės niekas Vaka
riečiams nebeištrins.

Žodžiu, ir šiandie, di
džiausios (sakoma) kul
tūros amžiuje, azilio tei
sė mindžiojama arba 
bandyta mindžioti, tuo 
tarpu kai visus Vaka
ruose atsidūrusius ir 
bolševikijos išvengusius 
žmones (ar jie rusai, ar 
nerusai) reikėjo čia iš
saugoti nuo sunaikinimo, 
panaudojant azilio teisę.

Azilio teisės pamini
mas šiandie ir aklam pa
rodo, jog Vakarų prieš 
Rytus (Maskvą) rimtai 
ir nedovanotinai prakiš
ta. Iš dalies iš čia ir “šal
tasis karas”, kuris bent 
lig šiol eina tik jau ne į 
Vakarų naudą. Nieko ne
padarysi : nekaltų žmo
nių kraujas reikalauja 
keršto. Vakarai greit tu
ri daryti kardinališką 
posūkį savo kaltėms iš
pirkti (tų kalčių yra ir 
daugiau).

A. Žiemena.

Jaunuoli, jaunuole, jei nori 
sukurti sau laimingą šeimą ir 
to linki savo draugui, drau
gei, skaityk ir platink “LAIŠ
KUS LIETUVIAMS”. Kaina 
tik 1 doL metams.

Adresas: “Laiškai Lietuviams”,

8101 Champlain Avė., 
Chicago 19, UL

SUSITIKIMAS
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■ Jonas Gailius -------------
7. ’

Paskum prieina prie berželio. Virpančiais 
pirštais glamonėja baltas, atrizgusias tošes, 
priglaudžia galvą, užsimerkia.

Kai po valandėlės prideda prie lūpų skar
dinę sulos, jo krūtinė susiūbuoja, giliai atsi
dūsta, o iš akių ištrykšta ašaros.

Lietuviška sula jam gardesnė už rytų 
šaltinių gėlą vandenį, saldesnė už Kaukazo 
vyną, gaivesnė už mirštamą troškulį mari
nantį kalėjimo vandenį.

— Lietuva! Lietuva! — kaip kokį šventą 
vardą, pakartoja žmogus ir vėl atsisėda ant 
kelmo.

Iš maišelio išsiima suaižėjusią duonos 
plutą, pavilgo ją suloje ir atsikremta.

Kai pasistiprina, paslepia maišelį krū
mokšniuose, ant kelmo užmeta pajuodusią 
šaką ir prislenka prie pat kelio.

Jo įdubusios, žvilgančios akys ryte ryja 
sodžiaus laukus, tolumoje tyvuliuojantį eže
rą, žemėn įdubusias trobeles, apgriuvusias 
tvoras.

Staiga krūpteli visu kūnu ir susitraukia 
kaip šunelis. Jo ausis pasiekia tylūs žings
niai ir dar tylesnis alsavimas.

Keleliu eina sena moteris, o jos lūpos vir
pa, tartum maldą kalbėdamos. Štai, jau ji 
suka takeliu į mišką.

— Dieve mano, Juozapienė! — pažįsta 
žmogus ir atsargiai keliasi.

Bailiai apsidairo, tyliai atsidūsta ir pri
siglaudžia prie pušies.

Kai Juozapienė apsidairiusi įeina į girią, 
žmogus tyliai sušunka: *

— Teta Juozapienė!
Moteris krūpteli, ryšulėlis iškrinta jai 

iš rankų ir ji persižegnoja, neramiai dairy
damasi.

— Juozapienė! — pakartoja žmogus, bet 
nesitraukia iš po pušies.

Moteris pamato apžėlusį, apiplyšųsį vyrą 
ir sustingsta vietoje. Šiurpas perbėga senu 
jos kūnu ir pašiurpia odą.

— Juozapiene, ar nepažįstate manęs? — 
paklausia žmogus. — Juk aš Kailiūnų Alvy
das, prieš ketverius metus ištremtas į Rusi
ją...

— Alvydas! Dieve mano! — sudeda ran
kas Juozapienė ir apsidairo. — O tikrai ne
pažinau, sūneli! Juk taip pasikeitei! Esi pa
našus į paprasčiausią burlioką! Bet pala, pa- 
eikim į tankumyną: juk dabar ir medžiai 
ausis turi. O pats, tur būt, ne partijos at
siųstas: anie kitaip apsirengę — poniškai.

Alvydas, beieškodamas saugios vietos, iš 
Juozapinės sužino, kad jo tėvų ūkyje sveti
mi ateiviai šeimininkauja, kad jo tėvai anks
tybą pavasarį ištremti, kad daug pažįstamų 
nebeliko.

— O kaip su Valinčiais? — staiga pa
klausia.

— Ar kalbi apie tuos, kur miestelyje na
mus turėjo? — pasitikrina Juozapienė.

— Taip, apie tuos pačius. Pameni gi In
drę... •

Juozapienė atsidūsta.
— Žinau, vaikeli, žinau! Juk visi laukėm 

judviejų vestuvių. Motiną dar anais metais, 
prieš vokiečiams užeisiant, ištrėmė, o Indru- 
žė su tėvu dingo kaip vandenyje. Kai tik vo

kiečiai traukėsi, ir jie kažkur dingo. Girdėt, 
kad į Vokietiją bėgo. Bet ar išbėgo, ar gyvi 
išliko, — vienas Dievas žino.

— O ar Indrė... neištekėjo?
— Ale kur tau! Tavęs laukė, apie tave ir 

tesapnavo. Dieve, Dieve, kaip ji,- našlaitėlė, 
nyko, kaip liūdo!.. Bet pala, Alvydai! Kur 
dabar manai pasidėti? — staiga nutraukia 
kalbą Juozapienė.

— Nė pats nežinau kur! O visą naktį ne
miegojau, vis svarsčiau. Dabar džiaugiuos 
jus sutikęs. Patarsit, pasakysit...

Juozapienė susimąsto, primerkia akis.
Paskum ji atriša savo mazgelį, išima 

duonos, dešros, kad net Alvydo akys nušvin
ta, ir sako:

— Še, stiprinkis, sūneli! Žinau, alkanas 
esi! Nė pasakoti nereikia. Kas tą terbų šalį 
pamato, kaip šipulys sudžiūsta. Valgyk, ne
sivaržyk, — juk apsipratę buvome. Pamenu 
tave dar tokį mažytį... O guvus buvai, sprit- 
nas.

Ir kai Alvydas pasigardžiuodamas krem- 
taa lietuvišką duoną, kai užsikanda riebios 
dešros, Juozapienė pakuždom sako:

— Matai, ėjau pas vaikus. Daug ne
klausk, — tuoj viską sužinosi. Jie, vargše
liai, miške gyvena... Pasikalbėsiu su jais. 
Matai, jie labai atsargūs: nė broliu nepasiti
ki. Tokie jau laikai dabar, Alvydai! O tu 
pasilik ana ten, tame slėnyje. Ten niekas ne
suras. Grįždama sukosėsiu — tęsdama...

Alvydui ir valgyti atsinori. Jis gerai pa
žįsta šią santvarką, kur žmogus baudžiamas 
jau ne už religinius ar politinius įsitikini
mus ir ne už tai, kad yra priešingas partijos 
linijai, bet už tai, kad žmogumi, ne gyvuliu, 
gimė.

Jis buvo fronte — kaip gyvulys, kaip 
koks robotas, stumiamas į priekį be apskai
čiavimo ar parengimo. Jis matė iškreiptus 
karių veidus ir suplotas nosis. Jie buvo nu
žmoginti ir, pastatyti vietoje, stovėjo iki 
mirties ar atšaukimo...

Jis buvo priverčiamojo darbo stovykloje, 
kur šimtai tūkstančių* dirbo tik už bulvių 
sriubos lėkštę. Tie žmonės buvo pigiau ver
tinami, nei kastuvas, kirvis ar piūklas.

Jis gulėjo ligoninėje, kur gydytojai be li
gos nustatymo amputavo kojas ir rankas, 
kur tūkstančiai išmirė šiltine. Be pagalbos, 
be vaistų, be užuojautos.

Jis ėjo kelis mėnesius, bėgo kaip nuo ma
ro ir kiekviename žingsnyje laukė mirties. 
Maitinosi uogomis, žolėmis, net varlėmis, 
nes bulvių nevisur galėjo užtikti...

Susitraukia Alvydas slėnyje po jauna 
eglaite, išsiima juodos lietuviškos duonos 
riekę ir bučiuoja ją, myluoja, nes kiekviena
me kąsnyje jaučia savo laukų kvapą, savo 
brolių prakaitą, senosios Juozapinės maldą 
ir Viešpaties palaiminimą.

Juoda duona ne tiek jo kūno alkį rami
na: ji sužadina užkankintą, nualpusią dva
sią, iki ašarų jaudina ir pačiose širdies gal
inėse sukrauna visą paniekintos tėvynės 
ilgesį.

Džiaugsmas, kvėpuojant tėviškės miškų 
kvapsniu, iki skausmo kankina, kai ir oro 
srovę reikia kaip vagiui vogti.

Alvydas prisiglaudžia prie juodos, drėg
nos, pernykščiais lapais pridengtos žemės. 
Įsikabina į ją rankomis, iki alpulio krūtine 
spaudžiasi ir bučiuoja pajuodusiomis lūpo
mis.

— Mano tėvų žeme, — mano šventoji 
Lietuva!...

(Bus daugiau).
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Amerikiečių povaadealnis laivas “Fickerel”, išbuvęs po vandeniu 21 dieną, įplau
kia į Peari Harbor.

Atviraslaiskas USA 
bolševikams - lietuviams

TAUTIEČIAI,

kreipiuos į jus, kurie skai
tot ir palaikote LAISVĘ ir 
VILNĮ. Lenkai, pamatę savo 
raudonųjų vadų tikrą veidą, 
atsimetė ir privertė likviduoti 
savo kalba leidžiamą Krem
liaus laidą, ir ją būdingai pa
vadino “gadzinowka”, atsieit 
gyvatine. Lenkai tik po di
džiojo II karo patyrė bolševi
kų jungą, jau jo atkando ir 
kratosi. Kodėl mes turėtu
mėm būti lengvatikiais ir leis
tis vedžiojami už nosų įvairių 
parsidavėlių Kremliui, kurie 
drįsta save lietuviais - patrio
tais vadinti, o dirba aklai at
sidavė mūsų Tėvynės smaugė
jui ir Tautos naikintojui. Ko
dėl mes turim būti tiek trum
paregiais, kad nepamatytu- 
mem jų klastas ir šunybes? 
Kodėl mes duodamės patrau
kiami į jų organizacijas, drau
gijas, chorus, kur po lietu
višku šydu dengiami raudoni 
skarmalai ir niekinama visa 
tai, kas mūsų Tautai brangu, 
o keliama į padangę darbai 
okupantų, teriojančių mūsų 
žemę, naikinančių mūsų tėvų 
kultūrą ir turtą?

Nejaugi būtumėrr. iš tikrų
jų tos saujelės parsidavėlių 
įtikinti darą gerą darbą, einą 
su pažanga ir mokslu? Nejau
gi tikrai būtumėm akli ir 
kurti, kad nematytume, kur 
link jie mus traukia?

Visokie bimbos, mizeros, 
moliai, prūseikos, andriuliia, 
kaškiaučiai ir kiti raudoni va
dai, kuriems ne LIETUVA 
rūpi ir JOS laisvė bei laimė, 
bet tik tarnauti XX amžiaus 
despotui, yra aiškūs Maskvos 
samdiniai. Ji juos pasamdė, 
su kūnu ir dūšia nupirko ir 
jie išsijuosę gieda jai himnus.

Jie gudriai 
įvairiomis labdaringomis ir 
kultūrinėmis org-jomis, pv. 
LDLD ar SIETYNO bei AI
DŲ chorais, užtraukia dar 
Lietuvos himną. pritraukia 
dar vietos liet, jaunimo, ape

dlninkais jų "Tėvelio Josifo” 
žiaurumų, stengias pataikau
ti, glostyti, raminti ir gerin- 

maskuojasi* po tis. Malio, kad atsiras durne
lių, kurie ir patikės, kad tai

visi lietuviai skaito

saraitlnį, gausiai iliustruotą laikraštį

LIETUVIŲ ŽINIAS
LIETUVIŲ ŽINIOS kiekvieną savaitę savo skaitytojams 

pateikia pačių svarbiausių politinių įvy
kių santvaruką ir komentarus,

LIETUVIŲ ŽINIOS plačiai informuoja apie pasaulio lietu
vius ir Amerikos lietuvių veiklą,

LIETUVIŲ ŽINIOS savo puslapius pagražina tiek lietuvių* 
tiek politinio gyvenimo nuotraukomis, 

LIETUVIŲ ŽINIŲ korespondentai Argentinoj, Ispanijoj, 
Vękietijoj, Anglijoj ir kituose kraštuo
se žinias surenka iš pačių pirmųjų šal
tinių.

TODĖL TUOJAU UŽSISAKYKITE “LIETUVIŲ ŽINIAS*, 
KURIOS METAMS KAINUOJA TIK $3.

LIETUVIŲ žinios 
2211 Sarah St-, Pittsburgh 3, Pa.

liuoja dargi į jų nuopelnus 
kare su Hitleriu...

Visa tai yra tuščias keva
las, skirtas pigiai propagan
dai, girdi ir mes lietuviai... 
mus puola tik hitlerininkai... 
esą dar gerų dipukų, mums 
palankių...

Melas, ir dar kartą melas! 
Visi tremtiniai ilgisi laisvos 
Tėvynės, o ne jų proklamuo
jamos pavergtos, ir nei vieno 
jie nesuvilios savo saldžia 
giesme, mes mokam atskirti 
tikrą pinigą nuo suklastoto. 
Mes norim, kad pagaliau visi 
lietuviai praregėtų ir pamestų 
aklai sekę paskui tuos išga
mas, kurie bijo vykti į savo 
gražiom spalvom piešiamą 
vergiją!

Suprask, lietuvi, kad jei 
būtų taip, kaip jie skelbia 
apie gyvenimą už geležinės 
Uždangos, jie pirmieji ten 
vyktų ir prašyte prašytų Vy
riausybės, kad juos iš čia iš
leistų ten laimės patirti. Bet 
jie žino, kad meluoja ir kitus 
tik apgaudinėja ir nujaučia, 
kas jų- ten laukia — kilpa ar 
kulka — užtat ir maldauja 
užtarymo nuo deportacijos į 
tą “laimės šalį”.

Jie šaukte šaukia pagalbos, 
matydami, kad artėja jų ge
ram gyvenimui galas, kad'vi
sur tremtiniai drąsiai juos 
puola ir nuplėšia jiems kau
kes, kad jų dienos suskaity
tos.

Ar senai jie tremtinius 
pravardžiavo paskutiniais žo
džiais ir lygino juos padugnė
mis, kriminalistais,... o dabar 
jau pamatė su kuo turi rei
kalo, ir kad turi skaitytis su 
naujai atvykusiais gyvais liū- 

tik saujelė “hitlerininkų” juos 
piketuoja-.

Būkite tikri, mūsų eilės vis 
stiprėja, nes mes visi kaip 
vienas esame aukos raudono-- 

&

jo slibino ir kas jam padlai- 
žiauja vadinsim išgamomis ir 
su jais ne tik kad neisime, 
bet dėsime visas pastangas, 
kad pagaliau lietuvis nebūtų 
Kremliaus žudomas. Mūsų 
yra virš 800,000 Sibire, ir tai 
garbė mažai TAUTAI, kad 
neturėjo kvislingų parsidavė
lių savo žemėj, verčiau ėjo 
mirti, bet nenusilenkė už pi
nigą.

Skaudu matyt, kad demo
kratinėj laisvėj užaugę ir so
čiai pavalgę, taip lengvai at> 
suko nugarą savo tautai, ir 
parsisamdė kruvinam masko
liui, kurs niekad nebuvo Lie
tuvos draugas.

Kas atsiranda bimbininkų 
tarpe tampa tautos išgama, 
nes nekovoja už laisvę ir ne
priklausomybę savo ŽEMES, 
bet, gyvendamas laisvoj že
mėj, savajai suka vergijos 
pančius. Mes žinom, kad tokių 
nesusipratėlių ir net piktos 
valios yra net demokratijos 
viršūnėse...

» • ■

Mes apeliuojame į visus ge
ros valios lietuvius kartą ant 
visados praregėti ir atsimesti 
nuo tų Tautos duobkasių, ku
rių eilės vis retėja, su kuriais 
garbingam lietuviui ne vieta. 
Mums Hitleris buvo budelis 
ir dar didesnis už jį Stalinas. 
Žema yra budeliui nusilenkti, 
jei jis tuotarpu ir galingas ir 
plačiai išsiskėtęs. Tiesa nuga
lės ir žlugs tironas, kaip dau
gelis jų istorijos bėgy gėdin
gai žlugo. Gėda amžina jo pa
taikūnams, sėbrams, nykštu
kams. Dar didesnė gėda, ku
rie nežino kam tarnauja, kam 
aukoja savo garbę ir pinigus. 
Boikotuokime visus komunis
tų - pirmeivių - pažangiečių 
susibūrimus ir veikimą.

Antikomunistinės ’mformacfittženlilefis-
Lietuvių Tremtinių Draugi

ja Waterbury, Conn., išleido 
žymaus lietuvio dailininko nu
pieštą antikomunistinės infor
macijos ženklelį. Ženklelis yra 
spalvotas, maždaug norma
laus pašto ženklo didumo.

Antikomunistinės informaci
jos ženklelis turi tikslą per 
visą pasaulį skleisti informa
ciją, kad komunizmas išnaiki
na tautas ir kad Lietuva yra 
komunizmo vergijoje.

Antikomunistinės informa
cijos ženklelis lipintinas įvai
rios korespondencijos vokuo
se, ant siuntinių, atvirukų, 
laiškų, raštų- ir 11 ir t; t. Jis 
su siunčiama ir gaunama ko
respondencija turi eiti per 
renku rankas ir Visų dėmesį 
atkreipti, kas yra komuniz
mas.

Antikomunistinės informaci
jos ženklelio nereikia lipinti 
voko vietoje, kurioje turi būti 
lipinamas tikrasis pašto ženk
las.

Ženklelis tuo tarpu gauna
mas VVaterburio Lietuvių 
Tremtinių Draugijoje: Lith-

Būkim ištikimi tik savo 
TAUTAI ir laisvai TĖVYNEI. 
Būtame verti kraujo tų bro
lių; kurie už jos laisvę kraują 
išliejo ir gyvybes paaukojo. 
Tenebūnie nei vieno lietuvio 
parsidavėlio savo tautos žudi
kams. "

Kamajų Juozas.

“Šilkai ir vilkai”
Runcės Dandierino tokio 

vardo yra Brooklyne 1960 m. 
išspausdintos “dainos vietinės 
ir sovietinės” —* visos nauja- 
matiškos, nes nunuogina bol
ševiką ir panašų jo pakaliką; 
Visos dainos sueiliuotos ame
rikoniškai pasigauti ir per 
juoką bei sarkazmą rimtai 
nusiteikti. Čia išrašiau tas 
vietas, kuriomis eilėdarinė 
priemonė poeto paimta žais
mingoji aliteracija, arba 
veiksmagarsis, kai į garsą, 
ne į žodį kreipiamas dėmesys, 
— ne taip, kaip pasikartojimo 
figūroje, nors, kad kiečiau 
būtų, kartojimo nė nevengia
ma. Aliteracija senas lietuvių 
kalboje ir tautosakoje reiški
nys, pvz.: šikšna šikšnelė ne- 
šikšniškai iššikšniuota; žolę 
žalią, žolę jauną žvangios 
dalgės žvangiai piauna. (P. 
Vaičiūnas). Dabar skaitykim 
Runcę Dandieriną: 
Vilkas vilko vilkui vilką. 
Kas atspės, kur jį nuvilko! 
Kremliaus vilkas pypkę trau

kia.
Čiumpa vilką ir nelaukia...

» ♦

Kirvis kerta kirviui kirtį, — 
Rusas rusui ruošia pirtį.

Grūdas grūda grūdui grūdą, 
Bet aruodo neprigrūda.

(Rusijoje).
♦

Lopas lopo lopui lopą, 
Bet skylių jau neužiopo 

(Rusijoje).
♦

Iš tų vilnų verda košę. 
Per tą košę viską košia

(Rusijoje).

Kiauros manę kelnės 
Ir atirę lopai.' 
Justinai Palecki, 
Permenkai jas lopai.

♦

šoko prūsas, šoko rusas — 
Net pakrypo ūsas!
Šok, prūseika, šok, ruseika,— 
Patrepsėti sveika!

štai jums, vyrai, bolševikas: 
Bolše ima — bolše plikas.

♦

Partorgas, komsorgas, 
Apkomas, vaikomas...
Sakyk, mielas velniau, — 
Tu orgas ar komas?

uanian Society of Former 
DPs. P.O. Box 64, Waterbury, 
Conn.

Ženklelį įsigyti kviečiami 
visi tremtiniai ir visi kiti pa
triotai lietuviai ir jų organi
zacijos.

Antikomunistinės informa
cijos ženklelį įsigiję, turėtų 
jo ko didžiausią skaičių- siųsti 
savo pažįstamiems visuose pa
saulio kraštuose, kad ir jie 
galėtų tą ženklelį lipinti ir 
skleisti antikomunistinę infor
maciją.

Tremtinių Dr-ja antikomu
nistinės informacijos ženklelį 
taip platina: už 1 dolerį siun
čia 3 lapus (po 54 ženklelius 
kiekviename lape), iš viso 162 
ženki.

Antikomunistinės inforina- 
cijos ženklelio išleidimo išlai
das padengus, visas pelnas, 
jei jo bus gauta, Draugijos 
bus padalintas Lietuvos lais
vinimo (Tautos Fondui) ir 
lietuvių kultūriniems reika
lams. Tremtinių Draugija šia 
visa akcija* pati sau nesiekia 
jolaos medžiaginės naudos.

BALTIMORĖS ŽINIOS
sivylimo valanda” ir “Nuo 
artimų krantų nutolius”. — 
Vienas iš jauniausiųjų poetų 
Niką Nlilūiias, bet jau išėjęs 
į pirmąsias eiles, pasirodė su 
dviem eilėraščiais: “Vėjas” ir 
“Išduotas medis”. — Poetų 
eilę užbaigė Kazys BradtaM, 
paskaitydamas “Vidudienis 
prie Vilniaus katedros”, “Ne
muno upyne” ir “Tremtiniai”. 
Iš K. Bradūno kūrinių dvelkė 
gili Tėvynės meilė, nors to žo
džio jis ir nepasakė, o “Trem
tiniuose” labai ryškiai pavaiz
davo tremtinių paskirtį kovo
je su raudonuoju Rytų tironu.

Iš beletristų rašytojų girdė
jome du dalyku: Henriko Ra
dausko “Raudonasis avilys” 
ir Aataao Vaičiulaičio “Daili 
žmona”. Pirmasis dalykas be
ne bus pirmas novelės ban
dymas, kurio imasi H. Ra
dauskas. Šis dalykas mačiu
siems karo lauką priminė 
šiurpius pafrontės pergyveni
mus. “Daili žmona” ir senie
siems lietuviams gyvai primi
nė ankstesnių laikų Lietuvos 
gyvenimo kąsnelį. Abu daly
ku meistriškai perskaitė dra
mos aktorius Jdoz* Palubins
kas. “Dailios žmonos” skaity
mas labai linksmai nuteikė 
klausytojus.

Pagalios, muzika. Klemensą 
Fridriką klarnetu pagrojo K. 
Weberio — koncertino. Smui
kininkas Alfonsas Paukštys 
šį kartą pasirodė su Pagani
nio “Adagio” ir Sarasate’s 
“Les adlfeux”. Klausytojų la
bai šiltai primtas, A Paukš- 
tys pagrojo dar vieną dalyką. 
Abiem muzikams pianinu pri
tarė Elena Juškauskaitė. Tai 
rimta* pianistė. Ji čia gimusi 
ir augusi, bet visuomet mielai 
lietuviškuose parengimuose 
dalyvauja.

Įėjimas į šį vakarą buvo 
nemokamas. Svečius priėmė 
tautiniais drabužiais pasirė
džiusios ateitininkės. Jos tu
rėjo įsirengusios ir stalą su 
knygomis; Taigi buvo graži 
proga ir lietuviškoji knyga 
nusipirkti.

Svečių buvo beveik pilna 
salė. Svečių tarpe matėme 
kun. dT. L. Mendelį ir Tėvą 
Andriekų, pranciškoną. Sve
čiai skirstėsi patenkinti. Iš 
tikro, vakaras buvo visai pa
vykęs.

Visam vakarui sumaniai 
vadovavo Cez. Surdokas. Pa
baigos žodyje jis padėkojo 
dalyvavusiems menininkams 
ir svečiams.

Skautai ritinėja margučius

Tą pat dieną Lietuvių salė
je turėjo savo sueigą skautai, 
kuriems vadovauja B. čapli- 
kaitė ir K. Pažemėnas. Buvo 
susirinkę jaunieji ir vyresnie
ji skautai. Padeklamuota vi
sas pluoštas eilėraščių ir pa
dainuota sutartinė lietuviškų
jų dainelių. Buvo ir margučių 
parodyta.

Geriausiai padeklamavu
siems ir margučius išmargi
nusiems duota dovanėlių — 
trys lietuviškos knygelės ir B.

Literatūros ir muzikos 
vakaras

Baltimorės ateitininkų kuo
pa balandžio mėn. 16 d. para
pijos salėje suruošė literatū
ros ir muzikos vakarą. Turė
jome gražios progos pasigėrė
ti Baltimorėje gyvenančių ra
šytojų ir muzikų meniniais 
laimėjimais.

Poetų eilę pradėjo adv. Na- 
das Rastenis, senas Baltimo
rės gyventojas. Jis paskaitė 
programoje numatytus “Spar
nuotus žodžius” ir “Gėlių puo
tą”, priedui dar pridėdamas 
dalį savo didesnio veikalo apie 
Lietuvą Klausydamas jo 
“Gėlių puotą”, parašytą Mai
ronio stiliuje, tarytum matei 
įvairiaspalvę Lietuvos pievą 
Iš viso, jis savo eilėraščiuose 
tik ir kalba apie Tėvynės mei
lę. — Juozas Mikuckis, nese
nai atvykęs iš tremties, pa
skaitė ketvertą dalykų: “Sal
vė Regina”, “Motinai”, “Nu-

Draugai, draugai, 
Vergų sargai! 
Ilgi ragai,' 
Riesti nagai.

- • •
Graži ta mūs politika, 
Kada jinai palyti ką: 
Galvų netenka asmenys, 
Galvoti ima ašmenys.

•
Leidė vadina kičeną 
Tyčeris boisą tyčina. 
Draiveris draivina karą. 
Liandorius grinorių bara.

Malkos degdamos anglėja — 
Tai gerai, tai gerai. 
0 lietuviai greit anglėja — 
Gal, sakysit, negerai?

A. žiemena.

Badas balMtas bado
Neseniai- vėl pasaulio javų 

aruode Ukrainoje buvęs ba
das, kaip atbėgėliai liudija. 
Lietuvoje pernai buvę pusėti
nai geri metai, bet, kai viską 
į Rusiją išveža, žmonėms duo
nos kąsnis labai buvęs blo
gas, o žiema net sunki. Bolše
vikų užimtoje Kinijoje jau 
greit badausią visas 40 mili
jonų kinų, o žmogus žmogų 
ir dabar jau ten išsiviręs ka
nibališkai ėda. Stalinas ir sta- 
liniukai sako: “Susiveržkit 
pilvus bolševizmo - komuniz
mo labui. Kai pasaulį užimsim 
— galėsit vėl diržus atleisti!” 
Geras receptininko receptas! 
Ir iš tikrųjų! Stalino žodžiai 
“teisingi”. Komunistinė pa
saulio revoliucija gilinama. 
Lietuva sočiai valgė, kaip ir 
visas Pabaltijys. Užėmė bol
ševikai — štai Pabaltijy ir 
bado šmėkla. Ukraina' eks
portavo* savo duoną, javų, o 
dabar turi iš bolševikų malo
nės badauti. Užėmė Kiniją — 
tuoj badas. Na, ir veržkit pil
vus! Užtat’ bolševikijoje bent 
vienoje srityje tikrai nėra ba
do: tai žmonių visuotinis lais
vės troškimas iš bolševikiškai 
diktatoriškos sistemos* išsiva
duoti, kad žmogus vėl kaip 
žmogus galėtų pradėti gyven
ti. Ai ž.

*• Lietu viskas

ŽODYNAS
— I *■ . r

Eriglish*- lithuanian Dictionary
Patogaus formato (6x4), kietais audeklo 

apdarais, 400 pusi.

DARBININKAS

So. Boston 27, Mass.
V

Povėli paveikslas. Pagalios, 
janiesiems skautukams daug 
džiaugtam padarė margučių 
ritinėjimas.

Šv. AMdmo bažnyčios svečiai*

Baltimorėje yra “Katalikų 
Brolija” (Catholic fratemity). 
Į ją stoja katalikai iš visų 
miesto parapijų. Šios draugi
jos tikslas — palaikyti drau
giškus ryšius katalikų su ka
talikais. Jau pora dešimčių 
metų šios draugijos nariai 
Velykų Komuniją bendrai pri
ima Šv. Alfonso bažnyčioje.

Ir šiais metais, senu papra
timu, toji draugija atšventė 
savo šventę mūsų bažnyčioje, 
16 balandžio. Dalyvavo apie 
pora šimtų organizuotų ka
talikų. Pamaldas atlaikė kun. 
klebonas dr. L. Mendelis, pa
sakydamas pritaikintą pa
mokslą. Lietuviškoje savo 
pamokslo dalyje kun. klebo
nas atkreipė savo parapijiečių 
akį į gražų svečių sutartinį 
giedojimą (anglų kalba) ir 
pažymėjo, kad būtų didžiai 
gražu, jei ir lietuviai pradžiu
gintų savo bažnyčią sutarti
niu lietuvišku giedojimu.

Katalikiškųjų mbkyldų 
koncertas

Balandžio 16 dieną Poly- 
technic’o auditorijoje Balti
morės arkivyskupijos pra
džios ir aukštesniosios (high 
school) katalikų mokyklos, jų 
tarpe ir Šv. Alfonso par. mo
kykla, rodė, ką yra pasieku
sios dainos ir muzikos mene.

Klausėmės simfoninio or
kestro (73 žmonės), pradžios 
mokyklų berniukų choro 
(500 dainininkų) ir aukšt. 
mokyklų mergaičių choro 
(198 dainininkės).

Tikrai gražiai skambėjo šis 
didžiulis vaikų choras, padai
navęs penkis dalykus. Mer
gaičių choras ne tik puikiai 
dainavo, bet ir gražiai sceno
je atrodė*, visos mergaitės su 
vienoda uniforma, gražiai su
rikiuotos ir drausmingos diri
gento mostams. Galingai nu
skambėjo ir gilaus įspūdžio 
padarė kantata “Yankee Glo- 
ry”, kurią šis choras dainavo 
orkestro pritariamas.

Svečių buvo pilna salė. 
Kviestų svečių tarpe buvo 
kun. dr. L. M,endelis, kun. P. 
Dambrausko lydimas.

Lietuvių veteranų paminklinė 
' lenta

A. Dranginis, Lietuvių Le
gionierių Baltimorės posto 
Vadas, literatūros ir muzikos 
vakarui pasibaigus, paskelbė, 
kad Amerikos lietuviai karo 
veteranai ruošia paminklinę 
lentą ant nežinomojo kareivio 
kapo Arlington kapuose, prie 
Washington. Toji pagerbimo 
lenta ruošiama visų lietuvių 
karo veteranų vardu. Lentos 
pastatymo iškilmės bus 6 ge
gužės. Jose pažadėjo daly
vauti ir pats prezidentas Tru
manas. Al Dranginis kviečia 
baltimoriečius ko gausiausiai 
tose iškilmėse dalyvauti. Vie
na, svarbu, kad ko daugiausia 
lietuvių dalyvautų, o antra— 
baltimoriečiai yra artimiausi 
Arlington kapų kaimynai.

Riek vienam yra 
būtinai reikalingas 
kaip geras kalbos 

mokytojas ir patarėjas.
Jūs galite jį gauti 

papiginto kaina 
tik už $3.00.

Šiuo siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti man Žodyną.

.................       pavardė

....................................„..................  adresas
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Emil Fiedler

Arba-arba
---------T---------------------------

Mūsų laikams reikia tvirto, tiekom- 
promisinio nusistatymo krikščionių.

KOMPROMISAS

Kompromisas yra mū
sų laikų bruožas. Jūs ži
note, kas yra kompromi
sas? Kompromisas yra 
maišymas dalykų, kurie 
su vienas kitu nesideri
na. Kompromisas yra 
vieškelis, tiek platus, kad 
kiekvienas gali eiti savo 
keliu ir vis dėlto atrodo, 
kad jie eina tuo pačiu 
keliu. Kompromisas yra 
tiltas iš bėdos tarp dvie
jų šalių, kurias bedugnė 
skiria. Jis iš esmės nepa
kenčiamas abiem šalim. 
Kompromisas yra derėji
masis dėl dalykų, kurie 
negali būti perkami. Po
litikoj mes pergyvename 
šią mažai žavinčią dra
mą kiekvienais metais iš 
naujo. Gali būti, kad tai 
kitu keliu neis tol, kol 
dalykų vertė bus nusta
toma balsų daugumu. 
Kompromisas yra pusė
tinumas ir vidurio ke
lias, sėdėjimas tarp dvie
jų kėdžių.

Vis dėlto Kristus nega
li leistis traukyti kaip 
virvė: šiandien į mano 
pusę, o rytoj į tavo. “Kas 
nėra su manim, tas prieš 
mane!” (Luk. 11, 23). Ir 
viskas! Daugiau nė žo
džio! Jokių diskusijų. Jo
kio derėjimosi, jokios 
nuolaidos, jokio vidurio 
kelio. Jokio drungpumo! 
Arba karštas, arba šal
tas! “Bet kad tu esi 
drungnas, aš tave pradė
siu išspiauti iš savo bur
nos” (Apr. 3, 16).

ARBA.. ARBA

.Kristus prieš save turi 
tik “arba — arba”. Arba 
tikėti, kad Kristus yra 
Dievo Sūnus, Žmonijos 
Išganytojas ir Vadas, 
pasaulio Šviesa, ir tada 
pasilieka tik viena: žiū
rėti į Jo žodį kaip į nepa
judinamą, neginčyjamą 
tiesą, Jo valią pripažinti 
vieninteliu savaime su
prantamu įstatymu. Ar
ba manyti, kad iš Kris
taus žodžių, Jo mokslo ir 
įsakymų galima išsirink
ti tai, kas kaip tik pa
čiam tinka; kad galima 

. pačiam nuspręsti, kada 
ir kiek nori pasiduoti Jo 
valiai, arba ne: bet tada 
reikia arba būti pametu
siam tikėjimą į Jį kaip 
Dievo Sūnų, arba dar jį 
turint sukilti prieš Tą, 
apie Kurį tikima, kad Jis 
nei klysti nei meluoti ne
gali. Abiem atvejais yra 
nutolimas nuo Jo. Čia

nėra jokių kompromisų, 
jokio vidurio kelio tarp 
taip ir ne. Arba su Petru 
sakyti: “Tu esi Dievo 
gyvojo Sūnus!” (Mat. 16, 
16) ir parpuolus Jį gar
binti, arba netikėti, kad 
Jis tuo yra, ir tada plė
šyti su Kaifu rūbus ir 
sakyti, kad Jis piktžo
džiavo Dievui!... Negali
ma eiti prie Viešpaties 
stalo, nesakant kaip To
mas: “Mano Viešpats ir 
mano Dievas”.

TEORIJA IR PRAKTIKA

Plačiosios masės šian
dieninių krikščionių pa
darė kitą kompromisą. 
Tik ne tarp tikėjimo ir 
netikėjimo, bet tarp ti
kinčiųjų teorijos ir neti
kinčiųjų praktikos. Jie 
neužsigina Kristaus Die
vybės. Jie apie tai dau
giau visiškai nepamąsto. 
Bet kasdieninio gyveni
mo praktikoj, savo nusi
statyme, savo gyvenimo 
principuose, savo užsiė
mimuose, savo pašauki
me, savo pramogose, 
trumpai sakant, visuose 
dalykuose, kurie sudaro 
kasdieninį žmogaus gy
venimą, jie elgiasi taip, 
tartum tai, ką Kristus 
pasakė ir pamokė, nė 
mažiausiai juos neliečia. 
Tai miręs, teoretiškas, 
gyvenimui neturįs įtakos 
tikėjimas! Jei mes netu
rėtume tiek daug miru
sio tikėjimo žmonėų, tai 
geriau stovėtų Kristaus 
Bažnyčios reikalai, ge
riau stovėtų pasaulio rei
kalai. Grynų vardo krik
ščionių masės pančioja 
krikščionybės kojas, 
kaip švino ar gele
žies retežiai, ir varžo 
kiekvieną jos žingsnį. 
Vardo krikščionys yra 
Bažnyčios rūbo dėmės ir 
plyšiai, į kuriuos pirštais 
bado Kristaus priešai: 
Ar tai yra Evangelijos 
padarinys? Argi kiti, ku
rie nieką, netiki, blogesni 
už juos? Ar koks nors 
hinduistas, mahometo
nas, ar budistas nėra 
šimtą kartų geresnis? — 
prikaišioja krikščionims. 
Visur, kur abejojama 
Kristaus mokslo vertu
mu, vardiniai krikščio
nys yra svarbiausias ne
tikintiems argumentas. 
Jie yra sugedęs Kristaus 
pasodinto medžio vai
sius. Ir iš šių vaisių tūk
stančiai sprendžia apie 
Kristaus darbo vertę. Su 
pajuoka jie rodo tuos 
liūdnus pavidalus, pasi-

vadinu sius krikščioni
mis, bet praktiškam gy
venime nė per plauką ne 
geresnius, o gal dar blo
gesnius už kitus žmones. 
Šie vardiniai krikščionys 
neša didele dalimi atsa
komybę už tai, kad tūks
tančiai, trokštą gyveni
mo kovoj šviesos, išga
nymo ir pagalbos, nieko 
panašaus negali rasti 
krikščionybėje. Kristus 
tūkstančių yra atmestas, 
kadangi milijonai, kurie 
turi Jo vardą, neturi sa
vyje jokios krikščioniš
kos dvasios.

kas ft6£a, gau
ATSIKELTI

Š

Gegužės Mėnesio Knygutė
Gegužės mėnuo yra. skiriamas ŠVC. P. MA

RIJOS garbei. Lietuvoje žmonės kaimuose rink
davosi j berželiais nukaišytas seklyčias ir ten 
suklaupę prie Dievo Motinos paveikslo užtrauk
davo SVEIKA MARIJA. DIEVO MOTINA! Pa
laikykime tas gražias tradicijas ir čionai Ameri
koje — melskimės prie Marijos per gegužės mė
nesį.

~ "Darbininko” administracijoje galima gauti 
GEGUŽES MENESIO knygutę, kurioje yra labai 
gražūs skaitymai kiekvienai dienai per visą ge- 

184 puslapius. Kalba tik 50c.
Norintieji knygutė įsigyti, įdėkite į konvertą 50c. su kuponu ir 

užadresavę:^

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

prisiųskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.
Siuomi siunčiu $.............. ir prašau prisiųsti "GEGUŽES MENUO”
knygutę.

Vardas ..... ................................. .............. .............................................................
Adresas ..............................................................  t......_....._..

Tėv. J. Bružikas, S. J. Mariampolės bolševikų kalėji
me 1940 41 m.

Draugai, jei jūs šian
dien priimate pas save 
Kristų, pamąstykite apie 
šitą arba—arba. Nelai
kykite žmogų Kristaus 
darbo priešu dėl to, kad 
jis gali pulti arba nupuo
la. Kas puola, gali atsi
kelti. Kas atsikėlė, eis 
atsargiau. Kas vėl puola 
ir turi noro atsikelti, pa
mes perdidelį pasitikėji
mą savo jėga ir juo stip
riau su nuolankumu lai
kysis Dievo rankos. Nu
sidėjėliais Kristus visuo
met rūpinosi. Niekuomet 
jis nė vieno nepavarė, jei 
buvo nupuolęs. Net Pet
ras rado malonę, nors Jo 
viešai užsigynė. Atgaila 
gali labiau užmegsti mei
lės ryšį negu nekaltumo 
jautimasis. Kristaus “ar
ba—arba” nereiškia: ar
ba be nuodėmės, arba 
daugiau ne mano moki
nys. Tad Kristus nebūtų 
atgailos sakr a m e n t ą 
įsteigęs. Tad Jis nebūtų 
mums pasakojęs nuosta
bią jaudinančią pražuvu
sio sūnaus istoriją. Tad 
Jis nebūtų kalbėjęs, kad 
Jis nori ant savo pečių 
parnešti pražuvusią avį. 
Galima pulti ir vis dėlto 
būti Jo mokiniu, jei tik 
nepasiliekama gulėti. Ga
lima būti viešu nusidėjė
liu kaip Magdalena, kuri 
vis dėlto buvo pirmoji, 
kuri matė Jo atsikėlimo 
garbę. Bet negalima būti 
Jo mokiniu, o Jo ir Jo 
darbo atžvilgiu būti abe
jingam. Negalima būti 
Jo mokiniu ir elgtis taip, 
tartum kova dėl Dievo 
karalystės visai nerūpė
tų. Negalima būti Jo mo
kiniu ir nepajudinti ran
kas tam, kad Jis, pasau
lio Šviesa, žmonijos Va
du būtų pripažintas.

Bolševikams galvatrūk
čiais 1941 m. iš Lietuvos 
išbėgus, pabėgo su jais 
ir komunistiniai budeliai. 
Tėvas Bružikas, vos gy
vas, iš kalėjimo išsilais
vino. Kiek sustiprėjęs, 
vėl pradėjo misijų darbą, 
jau vokiečių okupuotoje 
Lietuvoje ir jį tėsę iki 
1944. Dabar bolševikams 
vėl grįžtant, pasilikti 
Lietuvoje reiškė tą patį, 
ką ir sąmoningai ieškoti 
mirties. Tad 1944 m. spa
lio mėn. paliko Lietuvą 
ir dirbo misijų darbą 
tarp savo tautiečių, ma
siniai pabėgusių nuo bol
ševikų iš Lietuvos, Vo
kietijoje, o vėliau, jiems 
išsisklaidžius po kitus 
pasaulio kraštus.

Dabar tėvas Bružikas 
jau ir vėl su misijomis 
Amerikoje, kur daugiau
siai yra lietuvių. Tėvas 
Bružikas jau ne pirmą 

New Yorke tik balandžio kartą veda misijas Šv. 
11 d.

Ir baisusis bolševikų 
teroras 1940 m. Lietuvo
je neatbaidė tėvo Bruži- 
ko, nuo misijų darbo. Jis 
tęsė toliau savo kilnų 
šventą darbą, iki komu
nistai jį, bevedantį šv. 
misijas viename Lietu
vos miestelyje, 1940 m. 
suėmė. Areštavę laikė 
Marijampolės kalėjime, 
ir kankindami, ir badu 
marindami, komunistai 
vertė jį prisipažinti prie 
išgalvotos kaltės. Tą jų 
barbarišką darbą per
traukė, tik staiga kilęs 
karas su vokiečias.

tėvas J. B.

Garsusis Smolensko 
pamokslininkas Abro- 
mas, kuris mirė XIII 
šimtmetyje, laikė Mišias 
vakarų apeigomis. Kitas 
žinomas pamokslinin
kas, Kirilas Turavietis 
savo pamoksluose ne
slėpdavo palankumo ka
talikybei. Ir net pati Po
locko kunigaikštytė Eu- 
f razina (Eufrosinija — 
gudiškai), didžioji krikš
čionybės platintoja Gu
dijoje, susirašinėdavo su 
popiežių Aleksandru III 
r Bizantijos imperato
riumi Mykolu Komnėnu 
Rytų ir Vakarų Bažny
čių vienijimo reikalais. 
Gaila, kad karai sutruk
dė įgyvendinti tą puikų 
ir išmintingą kilnios ku
nigaikštytės sumanymą.

(Iš gudų relig. minties 
žurnalo Božym šlacham' 
Nr. 11-12. 1949 m.)

Ir vėl t?v. J. Bružikas veda misijas 
Amerikoje

Garsusis lietuvių mi
sionierius,
Bružikas S. J. vėl pradė
jo šv. misijas Amerikoje. 
Neseniai skaitėme spau
doje jį sėkmingai beve
dant misijas lietuvių ko
lonijose Anglijoje, Ško
tijoje, Belgijoje ir kitose 
vietose Europoje. Dabar 
jau nuo praeito sekma
dienio, balandžio 16 iki 
23 d.d., veda šv. misijas 
Šv. Pranciškaus parapi
joje Lawrence, Mass.

Tėvas Bružikas yra ne
nuilstantis ir jokių pavo
jų neatgrasomas darbi
ninkas Kristaus Vynuo
gyne. Vos baigęs vienas 
misijas, rodos, dar nė 
kiek nepasilsėjęs, jau 
pradeda kitoje vietoje. 
Poilsiui tiek jam laiko 
telieka, 
persikelti iš vienos misi
jų vietos kiton. Juk ir šį 
kartą jis iš laivo išlipo

•I

kiek reikia jo

Pranciškaus lietuvių pa
rapijoje, kur jį šios par. 
klebonas, kun. Pr. M. 
Juras pasikviečia.

Jau 25-ki metai, kaip 
tėvas Bružikas darbuo
jasi misijose ir per tą lai
ką yra vedęs apie 780 
misijų. Tėvas Bružikas 
galima sakyti tikra pras
me yra lietuvių misijo- 
nierius, nes jis visur at
randa lietuvius, kur jie 
bent kiek didesniais bū
reliais išblaškyti. Juos 
paguodžia, sustiprina ne 
tik dvasiškai, bet ir tau
tiškai. Tikimės, kad tė
vas Bružikas pasiliks 
kiek ilgesnį laiką misijų 
darbui Amerikoje.

▲ Popiežiaus vainikavi
mo sukaktuvių proga 
Palestinos- Popiež i a u s 
šalpos Misija Palestinos 
pabėgėliams, prisiglau- 
dusiems Libane, Sirijoj, 
Jordanijoj, Arabų Pales
tinoj, Egipte ir Gazos 
srityje išdalino specia
lius rūbų ir maisto davi
nius. Ta proga ir pabėgė
liai, daugumoje nekatali- 
kai, įteikė savo dovanas 
Popiežiui.

▲ Tarptautinės Religi
nio Meno Parodos komi
sija paskelbė viso pasau
lio menininkams laišką, 
kuriuo visi menininkai 
norintieji
rodoje yra kviečiami už
megsti tiesioginį ryšį su 
minėtąja komisija. Jos 
adresas yra toks: Roma, 
Via della Conciliazioųe, 
30. Paroda prasidės, 
maždaug įpusėjus, Šven
tiesiems Metams. Jai yra 
statomi nauji rūmai.

vesdamas misijas visą’ 
Italiją ir tuo tikslu išva
žinėjo Ameriką, šiuo me
tu pradėjo eilę pamoks
lų Vokietijoje. Žada ap
lankyti vidurio ir šiau
rės Europos kraštus. Vo
kietijoj užtruks vieną 
mėnesį ir pasakys įvai
riuose miestuose 50 pa
mokslų.

▲ Centrinis šventųjų 
Metų Komitetas praneša, 
kaft ligi šiol į Romą yra 
atkeliavę pėsčiomis 246 
maldininkai: 172 iš Ita
lijos, 12 iš Anglijos, 24 
iš Olandijos, 15 iš Pran
cūzijos, 5 iš Airijos, 8 iš 
Austrijos, 1 iš Šveicari
jos, 2 iš Švedijos, 3 iš 
Belgijos, 3 iš Vokietijos 
ir 1 iš Vengrijos.

▲ Pagal naujausius sta
tistikos davinius paaiš
kėjo, kad per paskuti
niuosius penkiasdešimt 
metų Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse katalikų 
skaičius išaugo nuo 
16,810,343 iki 26,718,343. 
1900 metais Amerikos 
katalikai sudarė 13,3c'< 
visų gyventojų, gi šiuo 
metu šis procentas paki
lo iki 18,06'"<. Šiuo laiko
tarpiu vyskupų skaičius 
iš 188 pakilo iki 340; ku
nigų — iš 11,130 iki 
43,334; bažnyčių — iš 
10,002 iki 20,025.

A Kovo 19 d. Popiežius 
Pijus XII paskelbė palai
mintąja vienuolę — 16-jį 
italų šeimos kūdikį —

dalyvauti pa- Paulą Elizabeth Ceriolį.

A Tėv. Lombardi, gar
susis italų pamokslinin
kas, kuris perkeliavo,

■

Ji buvo našlė ir motina 
trijų vaikų. Du jos vai
kai mirė tuojau, o trečias 
sulaukęs 16 metų. Mirus 
ir vyrui ji pardavė visas 
savo brangenybes, įstei
gė mokyklas ir vedė švie
timo ir šalpos darbą. 
1857 m. įsteigė Šv. Šei- 

vienuolyną.
50 metų

mos seserų 
Mirė sulaukus 
(1865. XII. 23).

Lietuvių Radio Valandos Programos

KONCERTAS

Pamąstykite apie tai, 
kuo tik žmonės šiandien 
galėtų susižavėti: komu
nizmu ir socializmu, kino 
teatrais ir pasauliniais 
boksininkais, visais gali
mais didvyriais ir va
dais. Tenežūsta jūsų jau
nų širdžių užsidegimas! 
Neatiduokite jį daly
kams, kurie šiandien da
ro triukšmą, bet rytoj 
bus pamiršti! Niekas ne
turi taip didelio, taip 
gražaus, taip susižavėji
mo ir pastangų verto už
davinio, kaip jaunas 
krikščionis, kuris gali 
būti kovotojas dėl di
džiausio, kokį žemė turė
jo: Jėzaus Kristaus; gali 
būti kovotojas dėl di
džiausio turto, kuris bu
vo žmonėms duotas, Jė
zaus Kristaus Evangeli
jos. Jei jūs šiandien esa
te Jo svečiai, tai pasiža
dėkite Jam, kad jūs ne 
tik čia prie Dievo stalo 
už uždarytų bažnyčios 
durų, bet visur aiškiai, 

jei' viešai ir tvirtai išpažin-

AŠ NESIGftDMU TIKĖJIMO

Kristaus Bažhyčia rei
kalinga kariuomenės, ka
riuomenės jaunų, stiprių, 
sąmoningai tikinčių vy
rų, kurie su linksmu pa
siryžimu būtų pasiruošę 
Kristų išpažinti. Jaunų 
vyrų, kurie su šv. Pau
lium sakytų: “Aš nesigė- 
džiu Evangelijos!” (Rom. 
1, 16). Ne, iš tikrųjų ne! 
Aš nesigėdžiu Kryžiaus, 
ant kurio pasaulio Išga
nytojas mirė. Aš nesigė
džiu tikėjimo, už kurį 
šimtai tūkstančių mirė 
su džiaugsmu akyse, su 
pasitikėjimu širdyje, su 
garbės giesme lūpose. Aš 
nesigėdžiu tikėjimo, ku
ris šimtus tūkstančių 
paskatino viską paauko
ti, kad pagelbėtų vargs
tantiems ir kenčian
tiems. Aš turėčiau gėdy
tis tik paties savęs, savo 
bailumo, savo abejingu
mo, savo silpnumo, 
reikalui esant dėl Kris- site: “Šitas yra tikrasis 
taus ir Jo karalystės ne- Dievas ir amžinasis gy- 
išsistatyčiaų į pavojų, venimas” (1 Jon. 5, 20).

RELIGINIAI SANTYKIAI 
SENOVĖS GUDIJOJE

Gudų mokslininkai, ty- 
met-rinėję 

raščius 
mentus,
XII šimtmetyje, kai Ry
tų Bažnyčia buvo jau at
siskyrusi nuo Vakarų 
(1054 m.), Gudijoje 
nebuvo jokių raštų, nu
kreiptų prieš Romos 
talikų Bažnyčią, o 
metu kaimyninėje Ukrai
noj Kijevo metropolitai 
jau ginčijos su “lotyni- 
ninkais” (katalikais) ir 
puldavo juos savo raš
tuose.

Gudai vadino savo ga
nytojus “biskupais”, o ne 
“archiriejais”, kaip Ru
sijoje.

Laisvajam 
motinos nešdavo 
kūdikius krikštyti arba 
pas savo kunigus arba 
pas “variagų” (švedų, 
tada dar katalikų). Jo
kio skirtumo tos protin
gos naugardietės nežino
jo ir nenorėjo žinoti.

senoviškus
ir kitus doku- 

tvartina. kad

dar

Ka- 
tuo

*

SEKMADIENĮ,

Balandžio-April 30d.r 1950
... 3:38 vai. po pietų

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

BOSTON, MASS.
Koncerto programą išpildys šie ar

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

Chorui vadovaus ir pirmiem dviem 
dainininkam akompanuos kompozitorius 
Jeronimas Kačinskas.

Dainininkei Sušauni GriškaHei 
akompanuos Rapolas Juška.

X

Naugardc
savo

i

i

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

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

PRANAS RAZVADAUSKAS,
Koncerto Rengimo Komiteto pirmininkas 

FELICIJA GRENDELYTfi, sekretorė 
ANTANAS F. KN’EIŽYS,

Lietuvių Radio Valandos programos vedėjas.
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GIRDĖTI LIETUVIU 

iracoiorosE *.
• ftv. Kiiistifro akad. rū

mai,, kurie bus pradėti statyti 
j pavasarį Chicagoje, bus vie
nas gražiausių lietuvių pasta
tų visoje Amerikoje. Jie kaš
tuosią apie 2 milijonus dole
rių.

• Lituanistikos kursų moki
niai Waterburyje išleido savo 
laikraštėlį “Bičiulis". Laikraš
tėlis spausdintas rotatoriumi.

• kabelė Motiekaitienė dai
nuos Chicagoje American 
Opera Co. Trubaduro. Balan
džio 23 d. dalyvauja tėvų 
marijonų statybos fondo ko
misijos ruošiamam koncerte 
St. Agnės auditorijoje.

• D.P. Komisija Washingto- 
ne atmeta visas tas garanti
jas, kurios daromos tiesiai 
per ją ir nebūna įrašomas 
tikrai garantuotas darbas 
kviečiamajam asmeniui.

• Aktorius St. Pilka Chica
goje įsteigė vaidybos studiją. 
Pamokos vyksta vakarais 
Sandaros salėje.

• A. Gražumas, vienas iš 
buv. “Žiburių” redaktorių, 
pakviestas išvyko Brookly- 
nan, N. Y. redaguoti savait
raštį “Ameriką”. Ligi šiolei 
redagavo jis išeinantį Phila- 
delphijoje juokų laikraštį 
“Valio”.

• Liet. Tremt. Draugija Wa- 
terburyje leidžia antikomunis
tinės informacijos ženklelį, 
kuriame yra užrašas “Com- 
munism exterminates na
tūros”. Paveikslėlyje — ken
čianti moteris, Lietuvos žemė
lapis ir kt. Ženklelis tinka li
pinti ant įvairių siuntinių, 
laiškų, atvirukų ir p.p. Ženk
leliai platinami lapais po 54 
už $1.00. Juos galima įsigyti 
kreipiantis: Lithuanian Socie- 
ty of Former D.P’s. P. O. 
Box 64, VVaterbury, Conn.

• Violeta Petrauskaitė iš 
Shenandoah, Pa. dalyvavo 
operoje “La Traviata”, kuri 
buvo vaidinama Chestnut 
Hill, Pa. kolegijoj. Spauda 
išgyrė jos vaidybą.

• Dr. A. Šidlauskaitė dėstys

• Chicagos pieninės atpigino 
pieną — puse cento už kvor
tą. Manoma, kad nuo gegužės 
mėn. pieno kaina dar labiau 
kris, nes pieninės ūkininkams 
dabar moka už. pieną mažiau.

• Prof. S. Kolupaila balan
džio 16 d.’ Lietuvių auditori
joje, Chicagoj, skaitė studen
tams skautams paskaitą apie 
Lietuvą — “Gražioji Lietu
vos gamta”. Paskaita buvo 
paįvairinta vaizdais.

• A. Darnusis iš Cleveland, 
Ohio rašo, kad Lietuvos Inži
nierių ir Architektų sąjungos 
Clevelando skyrius parinko 
savo tarpe aukų 600 ūkininkų 
atvežimui į Jungt. Valsty
bės.

• Jonas Žadeikis iš Washing- 
ton, D. C., atvykęs gruodžio

pedagoginius dalykus Dųchese 
College of Sacred Heart, 
Omaha, Nebr.

17, 1949 m., iš tremties pri- 
. siuntė BALF’ui $10.00 auką 
tremtinių įkurdinimo reika
lams.

į Patenkino Brocktoniečius
'. ' * • 5

I
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 

Parduodame

Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Bumerius

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 Lavrence St., Brockton, Mass.

Tel. 189

Gražios Velytai nuotaikos
NEW BRITAIN, CONN.

Žmonės gausiai lankėsi baž
nyčioje, kurioje buvo gražiai 
išpuoštas Kristaus karstas. 
Sekmadienio rytmetį, jau 
prieš šeštą valandą, bažnyčią 
pilnutėlė prisipildė žmonių, 
taip kad net pritrūko sėdimų 
vietų, .ir daugeliui teko sto
vėti per visas ilgas iškilmin
gas pamaldas. Procesija, ku
rioje dalyvavo šv. Vardo 
draugija, sodalietės, tretinin
kės ir parapijos vaikučiai su 
gėlėmis rankutėse, teikė gra
žų įspūdį. šv. Mišias atnašavo ( 
klebonas kun. V. Karkaus- 
kas, asistuojant kun. B. Be- 
nesevičiui ir vienam iš tėvų 
marijonų iš Marianapolio. 
Kun. J. Matutis buvo ceremo
nijų vedėjas. Gražų pamoks
lą pasakė svečias tėvas mari
jonas.

Gerai pavyko
Pereitą sekmadienį A. L. 

Tarybos skyrius suruošė va
karą, kurs gerai pavyko. At
silankė geros valios žmonės, 
kurie buvo aukoję ir įvairių 
dovanėlių. Į šį vakarėlį buvo 
atsilankę iš tremties atvyku
siųjų. Profesorius V. Marijo- 
šius tremtinių vardu įteikė 
$5.00 aukelę. Rengimo komi
sija dėkoja visiems, prisidėju- 
siems prie šio vakarėlio pasi
sekimo. Gautas pelnas pa
skirtas 600 tremtinių į Mich. 
valstiją atgabenti.

Ruošia bankietą
Šv. Vardo draugija rūpes

tingai ruošiasi prie bankieto, 
kuris įvyks šeštadienį, gegu
žės 6 d., 6:30 vakare Šv. An
driejaus par. salėje. Šio va
karo tikslas sudaryti lėšų 
fondą išleisti vienam parapi
jos jaunuoliui į aukštesnį 
mokslą katalikiškoje mokyk
loj. Įžangos tikietai platina
mi vizų draugijos narių. Pa
tartina, tikietus visiems iš 
anksto įsigyti ir paremti šį 
gražų tikslą.

Koncertas
Lietuvių Dailės Parodos 

komiteto vardu iš Waterbu- 
ry pranešta, kad koncertas 
įvyks sekmadienį, gegužės 7 
d., po pietų, 354 Park St., sa
lėje,, New Britain, Conn. Įžan
gos tikietai platinami, kvie
čiame visus įsigyti. B. M.

TUvan Kazimiera* 
Kapucinu

Įsigykite
Paminklinę

T. Kazimiero Kapucino 
Didėlėmis Raidėmis 
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.

Iš mūsų kolonijos veiklos
HATERBURY, CONN.

Šv. Juozapo parapijos cho
ras smarkiai ruošiasi Moti
nos Dienai, kuri įvyks gegu
žės antrą sekmadienį parapi
jos svetainėje. Tai jau gal 
bus paskutinis parengimas po 
stogu, pradedant vasaros se
zoną.

Šv. Vardo draugijos senes
niųjų skyrius rengia sekma
dienį, gegužės 28 d. 2 vai. po 
pietų kortavimo vakarą Juozų 
Žemaičių patalpose, 378 Wil- 
son St.

Šiais metais buvo gražiai 
gyvomis gėlėmis išpuoštas 
Kristaus Karstas ir didysis 
altorius. Ketvirtadienį ir Did.

DARBININKAS

Penktadienį šv. JuozafM) baž
nyčia buvo atidarą visą nak
tį. Prie Kristaus karsto bu
dėjo šv. Vardo senesniųjų 
šie nariai: A. Sambūris, J. 
Kazeliūnas, P. Kuzminskas, 
p. Jokubauskas, S. Zdanys, J. 
Girdzijauskas ir M. Bogušas.

Balandžio 15 d. Šv. Juoza
po parapijos bažnyčioje įvyko 
p. Kalinausko su panele Ka- 
čergiūte jungtuvės, kuriuos 
sujungė moterystės sakra
mento ryšiu kun. Čebatorius 
ir jaunavedžių intencija atna
šavo iškilmingas šv. Mišias, 
asistuojant kun. Ražaičiui ir 
kun. Abromaičiui. Per Mišias 
giedojo Šv. Juozapo parapijos 
choras, vad. komp. A. J. 
Aleksio. Po Mišių buvo sugie
dota jaunavedžiams ilgiausių 
metų. Kalinauskas yra para
pijos choro narys.

Vincas Ramažauskas auka
vo dėl Federacijos 22 skyr. 
$10.00. Tai jau ne pirmoj 
dešimtinė, kurią V. Rama
žauskas aukoja ne tik Fede
racijos, bet ir gausiai Lietu
vos išlaisvinimo reikalams.

Balandžio 23 d., 1:30 vai. 
po pietų įvyksta LDS 5-tos 
kuopos susirinkimas. Nariai 
prašomi dalyvauti. Kurie at
silikę su savo prievolėmis, 
prašomi atsilyginti. Kviečia 
valdyba. Koresp.

Paremkime Vargdienių 
Seseris

Šie metai yra šventieji Me
tai. Jiems atžymėti Nekalto 
Prasidėjimo Seserų Kongre
gacijos nori pastatyti gražų 
paminklą — naują koplyčią. 
Būtų labai gera ir gražu, kad 
kiekvienas iš mūsų bent maža 
auka prisidėtų prie šio kil
naus sumanymo.

š. m. balandžio 30 d., 2:30 
vai. po pietų Šv. Juozapo 
naujosios mokyklos salėje yra 
rengiama įdomi programa, 
kurią išpildys seserų pensio
nato auklėtinės. Atvyks taip 
pat ir Seselės iš Putnamo. 
Bažnyčioje pamokslą pasakys 
ir salėje kalbės nesenai atvy
kęs iš tremties kun. V. Pik
turna. Be to, dar kalbės Nau
josios Anglijos gildos pirmi
ninkas Antanas J. Vasiliaus
kas iš Lawrence, Mass. Vin
cas Klimas žadėjo parodyti 
“moving pietures” iš pereito 
pikniko.

Prisidėkime kiek galėdami, 
kad šiais metais galėtų būti 
pradėta naujosios koplyčios 
statyba.

Laukiame visų kuo skaitlin
giausiai atvykstant į Šv. Juo
zapo parapijos salę balandžio 
30 dieną, 1950 m., 2:30 vai. 
po pietų.

Kviečia visus
Nekalto Prasidėjhno 

Seserų Gildos 
Watorburio skyrius.

Novena Stebuklingojo 
Medolikilio Dievo 

Motinos Gurbui 
Kaina — 25c.

“Darbininkas”, 
366 W. Broadvvay, 
Rn Boston. Masa

£
Lietuvos Vyčiu organiza

cijos Diena
Kun. V. Kazlauskas 
atšventė 25 metų 

jubiliejų 
BRIDGEPORT, CONN.

Pz-aeitą sekmadienį kleb. 
kun. J. V. Kazlauskas atšven
tė savo 25 metų kunigystės 
jubiliejų. Iškilmingas šv. Mi
šias jis atlaikė su asista bu
vusiųjų savo vikarų kun. P. 
Ražaičio ir kun. J. Zenevi- 
čiaus. Žmonių buvo pilna 
bažnyčia. Choras, vad. A. Sta- 
nišausko, ir choro solistai 
gražiai pasirodė. Tarp svečių 
kunigų buvo ir prelatas J. J. 
Ambotos. Visą tvarką vedė 
parapijos vikaras kun. V. 
Pranskietis.

rius inž. Jurgis Stoškus. Buvo 
plačiai žinomas ir mėgiamas 
asmuo. Palaidotos su mijito- 
rinėmis apeigomis kovo 27 d. 
po pamaldų Švč. Trejybės 
liet, bažnyčioje.

Už trejetą savaičių “Conti- 
nentol" plokštelių firma New 
Yorke išleis dvi naujas Liet, 
plokšteles, kurias įdainavo so
listė A. Skarulytė, sopranas, 
iš Brooklyno, Juozo Tarno or
kestrui palydint. “Folkraft" 
plokštelių bendrovė Newarke 
ką tik išleido 5-tąją Liet šo
kių plokštelę, įrekorduotą ži
novo Vyt. Belaijaus priežiūro
je. (Klumpakojis—Ratukas).

Minės 40 metų sukakti

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

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

Vardas ............. -............-.................................................. -

Adresas.......................... —.....—.............. -..........-...........—

PIRMOS
VIZTOS •1

SU TAKSAIS

Vieta Parkinimui

Automobilistai ii 
vakaru ima Mys- 
tic Uita, ii pietų 
Sumner tuneli.

POSTO LAIKAS 2:00 
DVIGUBAI UŽSIDARO 1:40 

ŠEŠTADIENIO ĮŽYMYBE
PAUL REVERE HANDICAP 

$5,000 Pridėto
Treigiai ir Senesni. tėti Furlongai

B. A M. Traukiniai. Strytkariai ir Bušai 
Tiesiai j Lenktynes

Centro pirmininkas J. Juo
zaitis Rytuose

Balandžio 23 d. Lietuvos 
Vyčių organizacijos kuopos 
su ypatinga programa prade
da naujų narių prirašymo va
jų. Šiais metais narių skai
čius gerokai pakilo, buvo at
gaivinta virš dešimts naujų 
kuopų.

Ansonia, Conn. vyčių orga
nizacijos dieną numatoma, 
įkurti naują 135-tą kuopą. 
Pirmadienį, bal. 24 d. Šv. An
tano par. salėje, Ansonia, Ct., 
susirinkime dalyvaus keletas 
Centro valdybos narių, bū
tent: pirmininkas Jonas Juo
zaitis, iš Chicagos, rašt. Syl- 
via Raczkus, iš Washington, 
D. C., vice pirm. Al. Vasiliaus
kas, iš Great Neck, N. Y., ižd. 
glob. Elena Pinkevičius, iš 
Elizabeth, New Jersey, ir kiti.

Pirm. J. L. Juozaitis dabar 
daro maršrutą šiose vietose: 
bal. 20 d. — Pittsburgh, Pa., 
bal. 21 d. — Elizabeth, N. J. 
ir Newark, balandžio 22 d. — 
Waterbury, Conn., balandžio
24 d. — Ansonia, Conn., bal.
25 d. — Boston,
26 d. — Worcester, Mass. 
bal. 27 d. — DuBois, Penn.

Ateinantį sekmadienį, balan
džio mėn. 23 d., mūsų para
pijos choras ir choro solistai 
rengia metinį koncertą, para
pijos svetainėje. Dalyvaus 
Tautinių šokikų grupė iš 
Neurark, N. J. vadovaujama 
J. Stuko. Visi turėtų pamaty
ti juos gražiai šokant. Pelnas 
eina bažnyčios labui. O.

savo 40 metų sukaktį. 9 
rytą bus narių intencija 

Mišios. Visi nariai ir na- 
kviečiami susirinkti į pa- 

val.,
eisime į bažnyčią ir

Mass., bal.'
ir

d.

Klubo veikla
MANCHESTER, N. H.

Š. m. balandžio mėn. 16
Manchester’io, N. H. lietuvių 
draugijos mėnesiniame susi
rinkime, be kitų klausimų 
svarstymo, buvo nutarta pra
plėsti klubo patalpas prista
tant ant nuosavo sklypo sve
tainę tinkamą didesniems su
sibūrimams. Taipogi nutarta 
atremontuoti visą klubo na
mą. Šiam reikalui draugija 
turi lėšų.

Tenka paminėti, kad ši lie
tuvių draugija yra viena iš 
senesniųjų N. H. štate. Jos 
paskutinysis mėnesinis susi
rinkimas buvo 515-tasis pro
tokolų knygoje. Kiekvienam 
draugijos nariui išduodamą 
konstitucijos knygelę galime 
pavadinti istoriška. Pirmame 
konstitucijos puslapyje skai
tome, kad to draugija yra 
“broliškos pašalpos po vardu 
D. L. K. Vytauto po globa 
Dievo Motinos Šidlavos, už
dėto 30 dieną rugsėjo 1906 
m.” Per tiek metų išvarytas 
gražus savišalpos darbo ba
ras tęsiamas ir toliau. Atrodo,

Mauj KAMAI!JC13C J
NEWARK, N. J.

Balandžio 17 d. Liet, radio 
direktorius, Jokūbas Stukas, 
Jaunasis, Carteret Savings 
and Loani įstaigos kvietimu, 
padarė televizijos debiutą. Du 
kart savaitėje duos reklamas 
per Nevarko televizijos stotį 
— Channel 13. Pirmadieniais, 
10 minučių prieš 8 v.v. ir ant
radieniais, 1 minutę prieš 7 
vai. vak.

Jau iš anksto šios apylin
kės Lietuviai ruošiasi atsilan
kyti į “Rūtos” Liet, radio or
ganizacijos ruošiamą 9-tą me
tilų, didžiulį pavasarinį kon
certą ir balių. Įvyks gegužės 
(May) 21 d., Sekmad., 5 v.v., 
šv. Jurgio Draugijos salėje, 
Newaric, N. J. Tai bus nepa
prasto meno šventė.

Mirus “Rūtos” radio orga
nizacijos pirmininkui, a. a. Jo
nui Pravilioniui, šiomis dieno
mis jo vieton paskirtas p. 
Kastantas Gagas, žinomas 
veikėjas iš Brooklyn, N. Y.

HARRISOM, N. J. Šiomis 
dienomis p. Aldona Stokeliū- 
naitė sėkmingai baigė savo 
studijas Rider College, Tren- 
ton, N. J. ir gavo bakalorea- 
tos laipsnį. Jos tėveliai, p.p. 
Antanas ir Mykolina Stokeliū- 
nai turi Liet, kepyklą.

NEWARK. Kovo 23 d. iš
tikus nelaimei prie savo laivo, 
Baltimorę, Maryland staiga 
mirė laivyno Įeit komandie-

/T.

NORWOOD, MASS.

Sekmadienį, balandžio 23 d. 
Šv. Jurgio draugija ir LRKS 
Amerikoje 81-ma kuopa mi
nės 
vai. 
šv. 
rėš
rapijos svetainę 8:30 
bendrai 
per šv. Mišias priimsime sv. 
Komuniją. Tą pačią dieną 
3:30 po pietų Šv. Jurgio para
pijos svetainėje bus progra
ma atžymėti 40 metų gyva
vimo sukakčiai. Programos 
dalį išpildys šv. Jurgio lietu
vių parapijos choras, vad. 
vargonininkui V. Kamantaus
kui. Bus ir kitų įvairenybių, 
kalbų, užkandžių. Kviečiame 
jaunimą ar suaugusius daly
vauti minėjime sukakties tų 
organizacijų, su kuriomis 
prasidėjo šv. Jurgio lietuvių 
parapija ir katalikų veikimas 
Norvoode. Žvalgas.

L 1____ Velykos
NEW HAVEN, CONN.

Velykų šventės mūsų para
pijoj buvo iškilmingai atšvęs
tos. Velykų rytą 6 vaL šv. 
Mišias atnašavo kleb. kuzt A. 
E. Gradeckas. Į šias Mišias 
prisirinko žmonių pilna mūsų 
bažnyčia. Šv. Kazimiero pa
rapijos choras, vadovaujaizias 
gabaus vargonininko Augt 
Rosselli, gražiai giedojo laike 
Mišių Velykų giesmes. Šioms 
šventėms pritaikintą pamoks
lą pasakė kleb. kun. A. E. 
Gradeckas.

Per Mišias beveik visi arti
nosi prie Dievo Stalo ir pasi
naudojo Dievo malonėmis, 
kad labiau susiartintų su pri
sikėlusiu savo Išganyto jumi.

Parapijiečiai išėjo iš bažny
čios, dalinosi velykiniais linkę-

Tęsinys 7-tome pusi.

Mūsų Kompanijos APDRAUDĖ
į AthoUo Žmones
į virš 100 metų “ nOIUpSOn 
: 465 Main St., Athol, Mass. 

TEL. 204

H 
draugijai nesusidarytų daug ( i 
išlaidų jei šalia kitų darbų j į 
persvarstyto jos konstitucija i Į 
ir knygelė iš spaustuvės pasi- i Į 
rodytų su gražia nesudarkyta i 
lietuvių kalba. O gražus “bro- 1 

darbas dar '

!
liškos pašalpos" 
gali tęstis daugelį metų.

K. Da.

Cl

PARAMOUNT OEANERS1LAUNNKRS 
Vienintėfiai Brocktono Dry Cleaners M Mothproofing 

Patarnavimu
(Apdrausto nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) 

Marškiniai gražiai išplaunami 
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME 

Offisas ir Plant Krautuvė
560 Warren Avė.,
Tet 736 — BROCKTON, MASS. —

<
i
i
i
i
i
i

i
766 Main SL i

Kampas Grove St. i

Mes hstiBnojMe Visokios RWes ABejumi

TTMKEN
OIL HEAT

J

šildomus Bunkerius
Brockton Oil HnL hc
27 Legion Parkway, 

Brockton, Mass. 
TeL Brockton 323



Penktadienis, Balandžio 21, *50 DARBININKAS L
DAKTARAI KORESPONDENCIJOS

(Pradžia 6-tame puslapy j)

jimais, ypač buvo malonu pa
sidalinti jais su savo sesė
mis ir broliais naujakuriais, 
kurių dauguma pirmas Vely
kų šventes šiame laisvame 
krašte šventė.

dovaną — Vilniaus Albumą.

a

• K

OFISO VALANDOS:— 
Nuo • ryto iki 7 vaL vakare. 

Šaradomis: — 
Nuo 9 ryto iki 12 vaL dieną.

80 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymar
LANDŽIUS

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

Pritaiko altinius.

584 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki A

TeL AV 2-4026

J. Repshb, MJ>.
Lietuvis Gydytojas

495 (Mumbia Boad 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Hbbb*

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—4

Nelinksmos buvo Velykos

Kvaratiejų ir Yanušų šei
moms, iš kurių trečiadienį, 
balandžio 5 d., po ilgos ligos 
su šiuo pasauliu atsiskyrė 
Jeva Meižiūtė - Kvaratiejienė, 
palikdama dideliam nuliūdime 
savo mylimą vyrą, Mykolą, 
dvi dukreles, sesutes, brolius 
ir anūkus. Palaidota iš šv. 
Kazimiero bažnyčios šeštadie
nį, balandžio 8 d. Iš čia velio
nės palaikus palydėjo jos 
draugės bei draugai į amžiną 
poilsio vietą. Mykolui Kvara- 
tiejui, jo dukrelėms, sesu
tėms, broliams ir visiems gi
minėms reiškiame gilią užuo
jautą jų didelio liūdesio va
landose. Tegul gerasis Dievas 
sustiprina juos ir suteikia ve
lionės sielai amžiną 
Dangaus Karalystėje.

Didįjį Penktadienį
atsiskyrė su šiuo pasauliu 

a. a. Pranas Yanušas, sulau
kęs gilios senatvės. Buvo pri
žiūrimas savo dukrelės Mari
jonos ir žento Prano Antana
vičių, kurie per ilgus metus 
sąžiningąai ir gražiai savo tė
velį slaugė. Senelis 
Yanušas buvo giliai 
katalikas. Negalėdams 
ti lietuvių bažnyčią,
kiekvieną dieną artimiausią 
katalikišką bažnyčią, kada 
galėjo.

Mirus gerajam tėveliui Pra
nui Yanušai, reiškiame užuo
jautą nuliūdusioms jo dukre
lėms — Onai Kvaratiejienei, 
Marijonai Antanavičienei, žen
tui — Pranui Antanavičiui, 
kuris slaugė savo seną uošvį, 
anūkams bei anūkėms. Tegul 
Aukščiausiasis suteikia jo sie
lai amžiną ramybę Danguje, 
jo pasitikusiems artimiesiems 
paguodą.

Per šv. Velykas žmonės 
gausiai dalyvavo pamaldose 
ir priėmė šv. Komuniją—apie 
1610 žmonių. Pamaldose galė
jo dalyvauti nuo 2300 
3000 žmonių.

NAUJAI ATVYKSTA''
t »

Brockton, Mass.; Vileniškis,
Ignas, Janina, Ignas, Genovai
tė. Jurgis į Roslindale, Mass.

BALI' Imigracijos Komitetas

Apie š. m. balandžio 23 d. 
laivu “General McRae" į New 
Yorką atvyksta šie lietuviai 
tremtiniai:

iki

poilsį

Pranas 
tikintis 
lanky- 

lankė

(VAROS SKELBIMAI

I

A J. N AMAKSY
Real Estate & 

Insuranofe
409 W. Broadw*y

SO. BOSTON, MASS.
Offtoo Tai. south Boaton 8-0646

Bes. 37 Oriole Street 
W«t Roxbury, Msas 

TEL. PA—7-123S-W

z

M.

DtL PASTATYMO PAMINKLŲ 
Atsilankykite pas 

Gite CHy Msaument Ct.
GRANITE MEMORIALS

821 W. Hoffis St, 
Nashua, N. H.

Nsrtntlsji pas mus atvykti, telefonu*, 
kits Nashua 4251. Transportaciįs 

dykai, nežiūrint, kad neplrktumtte.

STOUGHTON, MASS.
Sekmadienį, balandžio 16 

automobilio nelaimėje važiuo
jant iš Stoughton į Montello 
labai nukentėjo penki jaunuo
liai, iš kurių du jau mirė, du 
guli ligoninėje ir vienas na
muose. Du jų tarpe yra lietu
viai: Richard Blye ir Yaruch.

d.

Balandžio 14 d. baigėsi va
kariniai anglų kalbos kursai. 
Juos lankė 75 asm. 
tarpe 8 lietuviai. 
Mrs. Magd. Welsh, 
kindama išdalino 
mus ir pavaišino, 
klausytojai mokytojai įteikė

l, kurių 
Mokytoja, 

atsisvei- 
pažymėji- 
Lietuviai

BALFo 1950 m., kovo 
mėnesio apyskaita

PAJAMOS:
Balansas 1950 m., kovo mė

nesio 1 d. — $6,409.10; Ba
lansas gerybėmis — $24,390.- 
38.

Gerybių gauta — $2,207.00 
CARE dividentų — 6,673.75 
Aukų gauta — 2,212.15
Transportacijai — 2,458.17 
Narių mokesčių — 371.75 
Namo nuoma ....—.... 105.00 
Viso pajamose— $44,827.30 

IŠMOKĖJIMAI:
(A) Tiesioginiai šalpai — 

$20,389.79. (B) Imigracija ir 
įkurdinimas — 418.09. (C)
Sandėlio išlaidos — 968.60. 
(D) Administracijos išlaidos 
$1,301.71.

Viso išmokėjimų 1950 
kovo mėn. — $23,078.19.

Sandėlyje lieka gerybių 
lansas — 14,106.38. 
atrankos netinkamos
reikalams — 1,200.00. Tikra
sis gerybių balansas 1950 m., 
kovo 31 d. — 12,906.38. Ba
lansas grynais pinigais — 
7,642.73. Viso — $20,549.11. 
1950 m., balandžio 10 d.

A. S. Trečiokas, 
BALF iždinikas.

ĮVAIRŪS SKOBIMAI

ir

m.,

ba-
Įvairios 

šalpos

PARSIDUODA 9 kub. pėdų 
Cold Spot refrigeratorius 
(Sears Roebuck produktas). 
Perdidelis mažai šeimai. 3 me
tai senumo rugp. m. Mokėta 
$300., parduosime už $150. 
Atsišaukite po 7:30 p.m. Edith 
Noraitis, 1 Pacific St., South 
Boston, 3-čiame aukšte.

(21-24)

REIKALINGA prie namų 
ruošos moteris ar mergina, 
dirbti daktaro namuose, šei
ma tik du suaugę žmonės. 
Kambarys ir vana. Pageidau
jama iš D.P’s — tremtinių. 
Telefonuokite: BL 4-5660.

Housekeeper for two adults, 
Doctor’s Home, own room and 
bath. D.P. preferred. Tele
phone BL 4-5660. (18-21)

AUKSINES šAKNELfiS
Auksinės Šaknelės 

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

gedimo, 
vidurinių skaudulių, 

sugedusios

Regina į 
Bluvaitė, 

N. Y. ;
į Har-
Anta-

Burvi-

Petrūna ir
Jakaičių km..

Mykolas, iš II- 
Radviliškio vi.,

1 .P- P—N ■■■■■■!■ K I .

KRAMER’YT® « Rosler, Albinas ir Edvardas, ir duktė- 
Paulina iš Lankupėnų km. - Vitali.

KURMAUSKIS, Juozas iš
Kudonių km., Betygalos vi.

LIŽAITIS, Jonas Gedimi
nas, gimęs Amerikoje, gyve
nęs Plungėje.

MICKEVIČIUS (ar Mic-
Icus), Fliorinas, iš Rezgių km.,
Krakių vi.. Kėdainių ap.

MICKUS (Mickevičius), Flio
rinas, iš Rezgių km., Krakių 
vi., Kėdainių ap.

OŽALYTE, Paulina, iš Stuč
kuniškio (Jovarų) km., Pa
kruojo vi., Šiaulių ap.

PERIOKAS, Simonas,
Valtunų km., Žemaitkiemio 
Ukmergės ap.

ROSLER - Kramer’ytė, Pau
lina, iš Lankupėnų km.

ŠALKEVIČIUS, Jonas, iš
Panevėžio.

SAMKUS, Stasys, 
galos vi., Raseinių 
turkšlio dv.

SKINKIS, Vincas,
vonio vi., Vilkaviškio ap.

VAITKULIONIS, Juozas, iš
Seirijų vi., Alytaus ap.

VAZNELIS, Antanas, žmo
na Vaznelienė, Antosė, sūnūs

Ieškomieji arba 
žinantieji maloniai 
atsiliepti į:

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

apie juos
prašomi

Lithuania

iš
v.,

PAIEŠKOJIMAI
BAUŽA, Antanas, Jonas

Juozas, ir jų seserys, iš Pui
kių km.. Gaurės vi., Tauragės 
apskr.

BUTKUTĖS,
Pranciška, iš 
Betygalos vi.

ČEPAITIS,
guočių km., 
Šiaulių ap.

DRAUGELIS, Jurgis, iš 
Narto km., Marijampolės ap.

ENDRIUKAITIS, Antanas 
ir Motiejus, iš Totorviečių 
km., Sintautų vi., šakių ap.

JUKUBAITIS, Juozas, iš 
Stučkuniškio (Jovarų) km., 
Pakruojo vi., Šiaulių ap.

KAZLAUSKAS, Romual
das, ir sesuo Kazlauskaitė, 
Ona, iš Rymšės m., Zarasų a.

iš Bety- 
ap., Pa-

iš Paje-

BAU*' NARIŲ MOKESČIAI

BALF skyrius, Forest City, 
Pa. $11; Nora M. Gugis, Chi
cago, III. $5; BALF 4 sky
rius, Chicago, III. $14; BALF 
14 skyrius, Cicero, III. $68; 
BALF 36 skyrius, Stamford, 
Conn. $30; BALF 38 skyrius, 
Cleveland, Ohio $3; BALF 59 
skyrius, Haverhill, Mass. $19; 
BALF 71 skyrius, Athol, 
Mass. $23; BALF 76 skyrius, 
Detroit, Mich. $53; BALF 
100 skyrius, Brooklyn, N. Y. 
$8; BALF 132 skyrius, Lin- 
den, N. J. $22.

NAŠLAIČIŲ FONDUI:
New Britain, Conn., V. 

Vaznis $20.00.

Conn.;
Detroit, 

Marė, 
Edmun- 
Liaudai-

Michael į

Asevičius. Stasys, Dominika 
į Cleveland, Ohio; Baltrušai
tis, Juozas į DuBois, Penn.; 
Barauskaitė, Juze į Rochester, 
N. Y.; Biržiška, Viktoras į 
Chula Vista, Calif.; Bliudzius, 
Mykolas, Elzbieta, 
Watertown, Conn.;
Matilda į Plattsburg, 
Bobinas, Konstancija 
vard, Mass.; Bujokas, 
nas į Cleveland, Ohio;
la, Stasys, Arija į Omaha, 
Nebr.; Bytautas, Emma, Eri- 
ta, Rūta, Bernodeia į Brook
lyn, N. Y.; Cijauskas, Alfon
sas, Juozas į Rochester. N.Y.; 
Dubinskas, Andrius, Marija 
į Omaha, Nebr.; Glemza, 
Bronė, Rimantas į Rockville, 
Conn.; Karia, Antanas j Chi
cago, IU.; Kazakevičius, Juo
zas, Petras, Juozas, Ona į 
Omaha, Nebr.; Kazukauskas, 
Antanas į Rockville, 
Kindurys, Stasys j 
Mich.; Kulikauskas. 
Vilhelmine, E malda s. 
das į Omaha, Nebr.; 
tis, Leonas. Lisa,
New York, N. Y.; Liaudaitis, 
Aleksandra, Olga į New York, 
N. Y.; Lukoševičius, Pranas 
į Chicago, Iii.; Macius, Ado
mas, Kotryna į Melrose Park, 
IU.; Merkevičiui Vincentas, 
Marijona, Marija, Jonas, Ri- 
muntas į Omaha, Nebr.; Na
glius, Antanas į Chicago, III.; 
Preikšaitis, Marijona, Milda- 
Marė, Algirdas, Jonas į Oma
ha, Nebr.; Rašytinis, Stepo
nas į Cleveland, Ohio; Rim
kus, Antanas į Chicago, IU.; 
Rožėnas, Boleslovas į Brock
ton, Mas&; Rozevičius, Pet
ras, Teresė, Angelė, Danulė į 
Maspeth, L. L, N. Y.; Skre
bys,* Antanas į Rochester, N. 
Y.; Smalys, Jurgis į Brook
lyn, N. Y.; Snarskis, Leonas, 
Magdalena, Jonas, Irena, Juo
zas į Chicago, IU.; Švažas, 
Vitalis į Brooklyn, N. Y.; Ur-

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

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

South Boston 27, Mass.

W. J. CMsholi
GRABORIUS 

“Aamenitkaa Patarnavimas 

331 Smith St,
PROVIDENCE. R. I. 

Telephone
Ofiso: Deater iu52
_ Namų: R. 6286

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS 6VC.
Pirmininkė — Eva Markslenė,

625 E. Sth St, So. Boston, Mass. 
Tel. SOuth Boston 8-1298. 

Vlce-Pirmininkė—B. Gailiūnienė.
8 VVinfield St, So. Boston, Mass. 

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

Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
29 Gould St, W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa St., Mattapan, Masa 
Tvarkdarė — M. Matejpškienė,

866 E. 5th St., So. Boston. Mass. 
Kasos GL—Elzbieta Aukštikalnytė

110 H St, So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininką

•V. JONO EV. BL. P A* AL PINE* 
DRAUGUOS VALDYBA

KALĖDINIAI ATVIRUKAI
P. Glugodienė, Cleveland, 

Ohio $5.00.

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

Vice-Pirm. — Vincas Stakutia, 
684 Sixth SL, So. Boston, Mase

Protokolų Rast. — Kazys Rusteika 
206 L St., So. Boeton, Mass.

Fin. Ražt. — Aleksandras Ivažka, 
440 E. Sixth St.. So. Boston, Mase

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

Maršalka — Jonas Zalkis,
787 Broadvvay, So. Boston. Mase

Draugija laiko auairinkimua kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio, 

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

tęs pas protokolų raštininką

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
Funeral Romo

254 W. Broadway 
South Boston, Masa

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai
Tel. SOuth Boeton 8-2510 

AVenue 2-2464

I
I

*

South Boston, Mass. »

• •

YAKAVONIS 
ruseni Home

741 No. Main St 
Brockton, Mass.

V. tAKAVONB 
vaMutuvių Direktorius •• 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir NakL 

Koplyčia Šermenims Dyko* 
Tel. Brockton E-15E0

nuo rožės, 
nuo 

nuo skilvio

bonas, Vincas į Yonkers. N. « 258 Vest 8roadw«, 
v • Vaitkevičius, Antanas i c *

Vincas Balukonis, Savininkas.

I

»

»-

J

U

t

t
»•

«

«
9

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

Pagamina gerus lietuviškus pie- 
tus, užlaiko geriausį alų, vyną b 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KA6PERA8) 

usMotuvfų Dkwktortu» «• 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 6-1437 
SOuth Boeton 8-3860

W AITT
FUNERAL H

80 Emerson Avė 
Brockton, Mase.

Edward J. Valtį 
(W»i tekūnas) 

•Motuvlų Direktorių* 
Balsamuotojas

Patarnavimai Dieną ir Najct 
Koplyčia Šermenims Dyk m 

Tel. Brockton 33M

WAITKUS Į
'•herai *4OM*

197 Webster Ave~ 
Cambridge, Masa.

PRANAS W AITRUS
Laidotuvių Direktorius lt

Notary PabUo

Patamavtmaa dieną ir naktį 
Nauja tnoderniika koplyčia ter 
menima dykai. Aptarnauja Cam 
brMge Ir Bostono kolonija* to 
^vuAuriotni* faunomis i

Kalno* pačio* •• uitus j 
'mestus

Saukite; Tel TR-8-B434

ZALETSKAS
FUNERAL KOME

564 East Broadw» 
SOUTH BOSTON, MASE

O. A Zaletskas, F. E. Zaletakas 
Graboriai Ir Balaamuotajal 

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia •ermanlms Dykai 

NOTARY PUBUC



Penktadienis, Balandžio 21, 50

BOSTONO ŽINIOS
metų
seno-
(Old

Patriotų diena
šiemet sutapo su 175 

sukaktimi, kai Bostono 
sios bažnyčios bokšte
North Church) buvo iškeltas 
žiburys, kaip signalas Paul 
Revere vadovauti kovai dėl 
laisvės. Praėjo jaukioj pava
sariškoj ir patriotiškoj nuo
taikoj.

Švento Jurgio
jaunimo ir skautų globėjo 

diena šiemet sutampa su sek
madieniu (balandžio 23). Lie
tuvoje ta šventė laikoma ir 
tikrojo pavasario pradžia.

Vasaros laikas
prasideda su balandžio pas

kutine diena, kai laikrodžiai 
vėl pasukami viena valanda 
į priekį. Nuo tos dienos, sek
madienį, balandžio 30, Šv. 
Petro bažnyčioje vienos Mi
šios bus pradėtos laikyti pus
valandžiu anksčiau (6:30). 
Taip bus visą vasaros laiką. 
Kitos Mišios, kaip paprastai, 
bus 7, 8, 9, 10 ir 11:30 vai.

-■ - -r..., "" J-?.". - -

Tėvas J. BružUuui, S. I, 
l.l>S Garbės narys,

{>er Velykas atvykęs iš 
Anglijos ir pradėjęs jau misi
jas Lawrence lietuvių parapi- • 
joje, kun. Pr. M. Juro lydi
mas, š. m. balandžio 19 d. ap
lankė “Darbininką“, gerai 
prisiminęs kai kuriuos tarnau
tojus dar iš savo pirmos ke
lionės (M) Ameriką prieš ke
liolika metų.

•

mmiim*...—
Kviečiame vtas hlyvarti Lietuvių rri|e valandos 

koncerte SetaMŠen|, beMih 30 d.
(Dabarties (Pastabos

“ Fatimos Pranašyste”
kuri turėjo būti suvaidinta 

praėjusį sekmadienį, bet dėl 
kai kurių vaidintojų ligos bu
vo atidėta, bus tiktai vieną 
kartą suvaidinta šį sekmadie
nį, balandžio 23 d. 3 vai. pp. 
bažnytinėje salėje. Pelnas ski
riamas mokyklos reikalams. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Apie Fatimos apsireiškimus 
neseniai rašė “Boston Ameri- 
can” (balandžio 17 d.) gana 
ilgame straipsnyje “Reveal 
Visit of Blessed Virgin”. Ap
skritai, pasaulis dabar labai 
domisi švenč. Marijos apsi
reiškimais Liurde, Lipoje ir 
Fatimoje.

Visus kviečiame
į šventąją Valandą šį penk

tadienį, balandžio mėn. 21 d., 
7:30 vai. Pamaldas laikys ir 
pamokslą pasakys svečias ku
nigas Petras Patlaba. Po pa
maldų bažnytinėje salėje Fe
deracijos . šaukiamas susirin
kimas. Kviečiame visus užeiti. 
Išgirsite kun. P. Patlabos žo
dį apie katalikišką veikimą.

P-

Balfas daro
Ligi geg. 30

Kur dčti drabužius?
Šiuo klausimu dažnai skam

bina telefonu, ir nevieną kar
tą. Atsakymas: 
drabužių vajų.
d., bostoniškiai gali nešti vi
sokius drabužius į “Darbinin
ką“ arba į salę po bažnyčia 
(W. 5th St.). Ten Balfo dar
buotojai ir darbuotojos su
tvarko ir pasiunčia į Nevv 
York’ą Centrui, kad išdalytų 
tremtiniams Europoje. Dau
giau žinių norintieji gali 
skambinti telefonu poniai V. 
Šimkienei LAS 1308.

• Mirė senele
Balandžio 17 d., mirė ilgai 

sirgusi Antanina Mizerienė, 
67 metų, gyv. 72 Barton St 
Amerikoje pragyveno 48 me
tus. Paliko dvi dukteris ir ke
turis sūnus. Tapo palaidota 
bal. 19 d., šv. Mykolo kapuo
se. Melskimės už mirusius.

Grįžęs iš Pietinės 
Amerikos, 

aplankė “Darbininką” 
Pranas Kanevskis, stambus
pramonininkas ir buvęs “Dar
bininko” skelbimų skyriaus 
vedėjas. Pranas Kanevskis 
pasakojo apie skurdų lietuvių 
tremtinių gyvenimą Pietinėje 
Amerikoje. Jis sakė, kad tik 
Venecueloje esą kiek geresnė 
lietuvių tremtinių būklė. Pra
nas Kanevskis su šeima vasa
rai vyks į Europą.

Teisininkų susirinkimas
Š. m. balandžio mėn. 23 d. 

(sekmadienį), 3 vai. p.p. Lith
uanian Agency patalpose, 545 
Broadvvay, So. Boston, 
kiamas Teisininkų 
rių susirinkimas. 
Garbės Konsulas 
Shallna skaitys
“Korporacijos USA įstaty
muose“. Visi D-jos nariai ir 
dar neįsirašę šion D-jon tei
sininkai prašomi punktualiai 
atvykti.

Teisininkų D-jos V-ba.

šau- 
D-jos na- 

Lietuvos 
adv. A. 
referatą

Darbas, kurį atliko ir šian
dien tebeatlieka Lietuvių ra
dijo valanda, yra milžiniškas 
ir kilnus, nes kiekvienas vie
šai tartas lietuviškas žodis, 
kiekviena lietuviška daina, in
formacijos iš lietuviško gyve
nimo ir veiklos, savaitę iš sa
vaitės oro bangomis sklido į 
kiekvieną lietuvišką šeimą, 
savo artumu jaudino lietuviš
ką širdį ir nedavė ir neduos 
pamiršti, kad esame lietuviai, 
kultūringos tautos sūnūs ir 
dukros, trokštą sau ir savo 
brangiąjai tėvynei laimės ir 
laisvės.

Be nuolat mums duodamų 
paskaitų, informacijų ir lie
tuviškos muzikos bei dainų, 
mes turime malonumo kasmet 
bent vieną kartą džiaugtis ir 
gėrėtis skoningai suorganizuo
tais lietuviškais koncertais 
per eilę metų. Metų eilėje ren
giami lietuviškos dainos ir 
muzikos koncertai, išpildomi 
geriausių lietuviško meno pa
jėgų, sekant tradiciją, ir šian
dien tebežavi N. Anglijos lie
tuvius.

Balandžio 30 d., lietuviai su
plauks iš skaitlingų N. Angli-

Kačinsko vadovauja- 
Petro parapijos choro 
išpildomų, dar iš žy- 
tėvynės atsivežtų dai-

jos vietovių į impozantišką 
JORDAN HALL, su rimtimi 
ir susikaupimu išklausys jau 
spėjusio išgarsėti, komp. Je
ronimo 
mo šv. 
puikiai 
dinčios
nų, gėrėsis lietuvių solistų iš
pildomomis ir pasaulinio mas
to muzikų kūriniais; pagyvens 
keletą valandų lietuviškoje 
aplinkoje ir kartu atgaivins 
dvasinį ryžtą bei sustiprins 
meilę Lietuvai mūsų tėvynei.

Maloniai tad kviečiu visus 
lietuvius, o ypatingai tremti
nius, atvykti š. m. balandžio 
mėn. 30 d., sekmadienį, 3:30 
vai. į Jordan Hali, Bostone, ir 
dalyvauti toje lietuviškoje 
dainų ir muzikos puotoje taip 
darniai ir vieningai, kaip mes 
pripratę daryti. Neužmirški
me, kad savo dalyvavimu mes 
netik pasotinsime savo lietu
višką kultūros alkstančią 
sielą, bet kartu ir sustiprinsi
me šią lietuviškos kultūros 
tvirtovę — visų Lietuvių ra
dio valandą.

(Iš V. Vakauzos kalbos, per 
radiją pasakytos 1950.IV.8.)

Kova bu slibinu

Kun. Petras Patlaba,
Lietuvių katalikų Federa

cijos organizatorius, gyvenąs 
nuolat Čikagoje, atvyko lan
kyti N. Anglijos kuopų. Šiuo 
metu yra So. Bostone. Š. m. 
balandžio mėn. 19 d. kartu su 
kun. Pr. Virmausku buvo užė
jęs aplankyti “Darbininko”.

LDS metinė šventė
balandžio 29 d. (šešta - 
7:30 vai. bažnytinėje 
Rodys paveikslus ir 

inž. K. Daugėla iš 
o taip pat kun.

bus 
dienį) 
salėje, 
kalbės
Manchester, 
P. Patlaba, Katalikų Federa
cijos organizatorius iš Chica
gos. Sekmadienį, balandžio 
mėn. 30 d. bus Mišios LDS 
intencija.

Ši metinė LDS šventė pa
prastai rengiama šv. Juozapo 
susižiedavimo šventėje. Šie
met ji išpuola paprastą dieną 
(balandžio 26) ir nukeliama į 
artimiausį sekmadienį (ba
landžio 30). Bet 
dienį bus lietuvių 
landos koncertas, 
LDS šventė bus
Sekmadienį bus tik Mišios.

Anglų kalbos pamokos 
antradieniais

Šv. Petro par. mokykloje 
anglų painokos naujakuriams 
buvo pradėtos dar praėjusį 
pavasarį. Buvo susidarę net 
trys skyriai. Anglų k. kurį 
laiką dėstė 
Glineckytė, 
vieraitė, Jociūtė ir Mitkus. 
Rudenį nemaža naujakurių 
išėjo į viešąsias vakarines mo
kyklas. Toliau dėstė tiktai 
p-lę Plevokaitė. Ji savo darbo 
nenutraukia nei viešosioms 
vakarinėms mokykloms vasa
ros sezonui užsidarius. Jos 
pamokos, kurios ligi šiol buvo 
pirmadieniais, dėl vyčių repe
ticijų nukeliamos į antradienį 
7:30 vai. paminklinėje moky
kloje. Jei reikėtų, būtų 
ganizuoti nauji skyriai, 
naujakurius, norinčius 
mokti anglų k., mielai 
čiame atsilankyti.

Jankunavičiūtė, 
Plevokaitė, Ne- 

Jociūtė 
nemaža

Išskrenda Chicagon 
Koncertuoti 

šeštadienio rytą į Chicagą 
orlaiviu išskrenda Stasys Lie
pa, buvęs Vilniaus Operos so
listas. Jis ten dainuos, šį sek
madienį, balandžio 23 d., Tė
vų Marijonų ruošiamame sta
tybos fondo naudai koncerte.

Naujos Anglijos lietuviai 
turės progos išgirsti šį jauną 
baritoną Lietuvių Radio va
landos koncerte, balandžio 30, 
3:30 vai. po pietų Jordan 
Hali, Bostone. Rap.

Bimbos noras neišsipildė
šią pasikalbėti apie šios die
nos įvykius.

Nore prie salės nebuvo nei 
vieno pikietininko, stovėjo tik 
keliolika policininkų, bet visi 
spruko lauk “pro rūsį” ir už
pakalines duris.

Matyti, tas moralinis žvilgs
nis tų žmonių, kurie patyrė 
asmeniai komunistinio praga
ro baisumą, taip paveikė tuos 
apglūšintus Maskvos garbin
tojus, kad jie antru kartu 
jojo to žvilgsnio sutikti.

CAMBNNC, MASS.

tą sekma- 
radijo va
tai dėl to 
išvakarėse.

suor- 
Visus 

pra- 
kvie-

Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų D-jos 

Bostone
eilinis susirinkimas kviečia

mas šeštadienį, balandžio 22, 
6 vaL 250 Columbio Rd., Dor
chester. Dr. inž. Jurgis Gim
butas skaitys referatą: “Lie
tuvių gyvenatnojo namo pla
nas“. Kviečiami d-jos nariai ir 
kiti inž. bei architektai.

Inž. Bronius Galinis,
Prof. Dr. Pr. Galinio gimi

naitis, atvykęs iš Vokietijos 
prieš dešimtį mėnesių, šiuo 
metu gyvena Cambridge, 
Mass. Buvo' užėjęs į “Darbi
ninko” redakciją pasiteirauti 
dėl “XX Amžiaus“ dienraš
čio komplektų, kur buvo at
spaustas jo diplominis darbas. 
Kas juos turėtų, malonėkite 
pranešti redakcijai.

Inž. Br. Galinis šiuo metu 
dirba vienoje firmoje, kuri 
rengia projektus pravesti tu- 
neliams% po Charles kanalu.

Beveik prieš 5 metus, spalių 
15, 1944. (Žiūrėk tų metų 
“Darbininko“ num. 79) Anta
nas Bimba Municipal Buildin- 
ge, South Bostone, viešai- nuo 
estrados paskelbė “mirties de
kretą“ visiems tremtiniams, 
pabėgusiems -> fivedi jon. (Apie 
tremtinius pabėgusius Vokie
tijon dar tikrų žinių nebuvo). 
Jis pareiškė, kad visi termti- 
niai, pabėgusieji į Švediją, bū
sią grąžinti į Lietuvą, kad 
jiems būsią iškelti apkaltini
mai ir kad Jto būsią nuteisti 
ir sušaudyti, o Švedija būšian- 
ti pagriebta už sprando ir taip 
pakratyta, kad ji turėsianti 
visus pabėgėlius iki vienam 
grąžinti, kaip buvus priversta 
Suomija grąžinti ten pabėgu
sius estus. Pajuokė Bimba 
kun. Končių, kam jis renkąs 
aukas šelpti tuos pabėgėlius, 
kurie vistiek būsią sušaudyti.

Kuomet Bimba 1946 m. 
grįžo aplankęs Maskvą ir Lie
tuvą tai savo “raporte”, toje 
pat salėje, geg. 26 d. (žiūrėk 
“Darb.” birželio 7 ir 11 d., 
1946) visiems grąsino, kad 
nesikviestų tremtinių, kad jie 
esą “kriminalistai“ ir neva 
juokais sakė, kad parsikvie- 
tusieji kartu su jais būsią pa
sodinti į “džėlą“.

Vestuvės

bi- 
A.

P. 
A.

▼
vo galvą atidavė už tvirtą tikėjimą į Kristų, išgražinti pasako
jimai padarė kovotoju su slibinais. Jis paprastai vaizduojamas 
riteriu - karžygiu, sėdinčiu ant žirgo ir ilga ietimi skrodžiantį 
išsižiojusį smaką. Viena legenda dar sako, kad tas smauglys 
gyvenęs urve už miesto, iš kurio vis reikalavęs duoti jam pra
ryti jaunikaitį ar mergaitę, šventas Jurgis tą pabaisą nudėjęs 
ir miestą apgynęs nuo tos “žmogiškos duoklės”. Pats faktas, 
žinoma, yra pramanytas, bet mintis gili ir teisinga.

▼ Slibinas paprastai vaizduojamas rausvai juosvas. Dažniau
sia tik smako nasrai esti raudoni, liepsningi, o visas jis — tam
siai pilkšvas. Kol neprasižioja, net neatrodo baisus.

Neatrodė baisu nei Europai nei Amerikai, kol ją smaugė 
tik “juodasis slibinas” — kapitalizmas ir netikėjimas. Kapita
lizmas pūtė pilvui storą kišenę, o netikėjimas klojo sąžinei 
minkštą patalą. Bet kai iš vieno ir antro išaugo raudoni sma
ko nasrai, pasidarė jau šiurpu. Pasidarė nebepakeliama, kai tas 
“raudonasis slibinas” ėmė ryti vieną tautą po kitos, reikalau
damas vis naujų aukų. Jau nemaža jų išduota, mokant tuo iš
gelbėti savo kailį, ir vis dar atiduodama, kad jis čielas liktų; 
kad liktų ir kišenė pilna ir pagalvė minkšta. Vis dar nesiranda 
narsuolio gelbėti žmonijai nuo tų aukų, kurias didieji ima iš 
silpnesniųjų ir meta bolševikinei pabaisai į nasrus. Kodėl to kil
naus gelbėtojo iki šiol vis nesulaukiam?

V Priežastis yra paprasta: žmonėms stoksta tvirto tikėji
mo, taip tvirto, kad būtų pasiryžę už jį atiduoti ne tik savo 
turtą ir patogumą, bet ir gyvybę, kaip Šv. Jurgis Deokliciano 
laikais. Laikai tada krikščionims nebuvo lengvesni, bet krikš
čionys buvo karštesni. Naujų laikų krikščionių atšalimas, ta iš
augusi bedievybė, ir nupenėjo “raudonąjį slibiną”, nuo kurio 
dabar pasaulis kenčia. Juk tas mūsų amžiaus smauglys išaugo 
ne Afrikos ar Brazilijos džiunglėse, o krikščioniškoje Euro]K>- 
je ir net “Šventoje Rusijoje”. Dievas pliekia ta pačia virve, 
kuria apsileidę ir subedievėję krikščionys sau nusivijo. Argi po
piežiai Leonas XIII ir Pijus XI savo enciklikose nesiskundė, 
kad jų kreipimasis susirūpinti augančiu darbininkų skurdu buvo 
šaltai sutiktas net kai kurių praturtusių katalikų? Juodasis 
kapitalizmo slibinas ir apie juos jau buvo apsivyniojęs, tik jie 
nenorėjo matyti raudonųjų nasrų. Kodėl? Trūko tvirto tikėji
mo. Nenorėta daryti iš savęs aukos. Buvo pataikaujama savo 
širdyje lepintiems slibinams.

y Šv. Jurgio legenda ir vaizduoja kaip tiktai tuos “mažuo
sius slibinus”, kurie pirmiausia apnyksta atskirą žmogų, o jo 
nenugalėti, išsiraito jau į “didžiausius visuomenės smauglius“. 
Sakysime, nevaldomos žmogaus aistros, nemoralumas ir neti
kėjimas tuojau pareikalauja iš žmogaus atiduoti visą, ką jis 
turi gražiausio ir kilniausio. Lieka tada tik žmogiškasis pavi
dalas, ar geriau, slibinas, kuris drasko save patį ir ryja kitus. 
Pastarųjų laikų atitolimas nuo Dievo ir doros normų nepaisy
mas žmoniją ir nuvedė prie tamsaus urvo, kuriame jos tyko 
pabaisa su raudona kosere.

Apsisaugoti nuo jos yra tik vienas kelias — tvirtas kar
žygiškas tikėjimas, kurio pavyzdžiu visais amžiais švyti Šv. 
Jurgis. S* Suž.

Šventąjį Jurgį, tą kilnųjį senovės romėnų karį, kuris sa-

Paveikslai is lietuvių gyvenimo 
oje

S. m. balandžio mėn. 29 dieną 7:30 vai. vakare bažnytinė
je salėje, W. 5th St., bus rodomi ant ekrano paveikslai iš trem
tinių gyvenimo Vokietijoj. Paveikslus rodys inž. K. Daugėla 
šiuo metu gyvenąs Manchesteryj N. H. Atsilankiusieji turės 
progos pamatyti tikras dokumentines fotografijas vaizduojan
čias ne tik stovyklines iškilmes ir gražius parengimus bet tai

pogi ir tą didelį skurdą ir vargą, kurį daug tūkstančių lietuvių 
turėjo pakęsti ir tebekenčia Vokietijos stovyklose. Inž. Dau
gėla yra specialiai gaminęs tas nuotraukas tremties spaudai, 
Amerikos Raudonajam Kryžiui ir laikraščiams. Šie paveikslai 
jau daug sykių buvo rodomi kitose lietuvių kolonijose ir ameri
kiečių tarpe. Štai turtuolių vaikų koledže Našvėj N. H. po to
kios paskaitos su paveikslais buvo pareikšta: “Mes niekuomet 
nematėm tokios liūdnos realybės pavaizdavimo tokiuo įtiki

nančiu keliu. Jūs esate stipraus kamieno tauta, jei per tokius 
vargus ėjote nepalūždami”.

Ateikite ir Jūs pasižiūrėti, kokiose sąlygose tremtiniai yra 
gyvenę Vokietijoj ir kodėl jie bėgo iš Lietuvos.

Švaros savaite Bostone
prasidėjusi Patriotų dieną 

truks iki balandžio mėn. 29 
d. Daug organizacijų, jauni
mo ir įstaigų aktyviai daly
vauja miesto Svarinimo akci
joje.. Taip pat visi Bostono 
gyventojai raginami aptvar
kyti savo namus bei kiemus 
ir šluoti lauk Šiukšles ir lau
žus, kurie sudaro gaisrams 
bei ligoms lizdus.

ir mirčiai, 
Red.), gi 

tremtinių 
Vien Bos-

sekmadienį

Avė Maris valanda

Sekmadienį, balandžio 23 d. 
5:30 vai. po pietų per WMEX 
radijo stotį — 1510 kilocycles 
bus transliuojama apie Santa 
Fe Arkidiecezijos N. Meksi
koj įkūrėją ir jos pirmąjį vys
kupą, Jean Baptiste *Laniy, 
kuris daug padėjo pastangų 
pageridimui darbo ir gyveni
mo sąlygų šavo naujoj arki-

Nuoširdžiai kviečia Rengėjai, diecezijoje^

Velykų pirmą dieną, N. 
bažnyčioje susituokė p-lė 
Pakalniškiūtė su J. Savilioniu. 
Jaunavedžiai praleisti poves
tuvines atostogas išvyko į 
Bermudą. Grįžę apsigyvens 
Cambridžiuje. Linkime jaunie
siems laimingo vedybinio gy
venimo.

Balandžio 15 d.. N. P. baž
nyčioje susituokė S. Tamku- 
toniūtė su J. Burke. Jiedu ap
sigyvena Cambridžiuje. Linki
me vedybiniame gyvenime lai
mės.

Sveiksta
Šiomis dienomis grįžo iš li

goninės J. Tebėra Jis pergy
veno operaciją. Dabar jau
čiasi gerai ir sveiksta. Linki
me greitai pasveikti.

Ūžtojauta
T. Banienei ir jos šeimai, 

mirus jos brangiam vyrui aa 
J. Baniui, reiškiame gilią už
uojautą. Taip pat reiškiame 
užuojautą nuliūdimo valando
je A. Strazdienei ir 
mirus jos brangiam 
a a. S. Strazdui.

šią katalikišką ir tikrai lietu
višką radio valandą.

Atvyko

Šiomis dienomis atvyko iš 
tremties Narkevičiai su šei
ma: keturiais vaikučiais. Ap
sigyveno pas brolį J. Narke
vičių, mūsų parapijos vargo
nininką. Sveikiname Narke
vičius ir linkime geriausio 
pasisekimo šioje laisvės šaly
je. A.D.

garantijas gali padaryti ne 
tik Amerikos piliečiai bet ir 
asmenys legaliai į šį kraštą 
įvažiavę apsigyventi.

Iki naujasis įstatymas bus 
patvirtintas, dar- 

garantijas skubiai 
ir siųskite sena

priimtas. ir 
bo ir buto 
paruoškite 
tvarka.

Kaa. Prof. J. B. Končius,

BALF Pirmininkas.
1950 m. balandžio 17 d.

Ten, kur meilei nėra lietos, 
nėra nieko tikro, nei gražaus, 
nei vaisingo; o pagrindinė nei
giamos kritikos žymė — mei
lės stoka. Ernest Heilo.

Nenutraukite Garantijų 
siuntimo

Paskutiniu laiku daugelis 
lietuvių sustojo siuntę darbo 
ir buto garantijas lietuviams 
tremtiniams, nes buvo infor
muoti, kad tokias garantijas 
gali sudaryti tik Amerikos pi
liečiai.

Šiuo pranešama, kad iki šiol 
jokių pakeitimų garantijų su
darymo reikalu dar nėra pa
daryta, nes naujasis D.P. imi
gracijos įstatymas, dar ne 
paruoštas ir nepriimtas. Iki 
jis bus priimtas, galioja se
nasis D.P. imigracijos įstaty
mas, kuriuo darbo ir buto

Ačiū Dievui, Bimbos norai 
neišsipildė. Iš Švedijos tik 
maža dalelė tremtinių tegrą
žinta kankynėms 
(gėda Švedijai! 
Amerikon lietuvių 
privažiavo 18,000. 
tone jų apie 500.

Ir štai, praeitą
tie tremtiniai kartu su seniau 
čia gyvenančiais savo kultū
ringu pikietavimu Amberlan- 
do radio programos koncertą 
priminė “Stalino strielčiaus“ 
Bimbos pasekėjams, kad jie 
remia lietuvių tautos kankin
tojus žudikus, kurie kartu 
yra ir šios šalies priešai.

Tas pikietavimas taip su
nervino koncerto dalyvius, 
kad jų dainavimas buvo visai 
neharmoningas. Broadvvay 
kvartetas, Stasio Pauros ve
damas, girgždėjo kaip ruso 
kolchozniko vežimas. Koncer- 
tan atvykusieji klausėsi ne 
dainų, bet tarp savęs šneku
čiavo.

Pasibaigus, Taruška patarė 
visiems išeiti per užpakalines 
duris Ir visiems skubia? vykti 
į 318 Broaduray, kur jie gale- kanto krautuvėje. Paremkime____Telephonaį: SOuth Boston 8-6608arba NOrurood 7-1449

šeimai, 
vyrui,

Užuojauta
T. Banienei ir jos 

mirus, jos brangiam vyrui ir 
šeimos galvai, a. a. J. Baniui, 
reiškiame giliausią užuojautą 
jų skausmo ir liūdesio valan
dose. L A. Ambrazaičiai.

šeimai,

Panokime Liet radijo

Sekmadienį, balandžio 30 d., 
Jordan Hali svetainėje įvyks
ta, “Lietuvių radio valandos“ 
metinis koncertas. Cambri- 
džiečiai prašomi įsigyti bilie
tus iš 
gauti pu

. Bilietų galima 
ir 'A. Dau-

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

šeštadienį, balandžio 22 d., 1:15 v. p. pietų įvyks Lietuvių 
Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 12S0 ki- 
locycles, 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.




