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Atmetė paliaubų pasiūlymą
Kovo 29 d. Kinijos komunistai su panieka atme

tė gen. Douglas MacArthuro taikos paliaubų pasiū
lymą ir vėl iš naujo organizuojasi tolimesniam karui 
ir visiškam Korėjos pusiasalio užgrobimui. Iš Kini
jos komunistų radijo aiškėja, kad jie laiko 38 para
lelę ne taikos paliauboms riba, bet, gal būt, masinei 
pavasario ofenzyvai baze. Komunistai ne taikos nori, 
o visiško laisvų tautų pavergimo.

Pietų korėjiečiai peržengė 38-tą paralelę
Kovo 27 d. Pietų Korėjos daliniai peržengė Šiau

rės Korėjos sieną, kuri vadinama 38-ta paralelė, ir 
apie trys mylios į šiaurę nuo jos užėmė pačiame ryti
nio fronto gale Yonpo miestelį. Kovo 28 d. tie patys 
pietų korėjiečiai pasistūmė dar 3-is myiias į šiaurę 
ir užėmė kitus tris miestelius šiaurės Korėjoje. Tai 
yra pietų korėjiečiai pirmieji peržengė 38-tą paralelę 
nuo to laiko, kai praeitų metų gruodžio mėnesį iš ten 
pasitraukė.

Jung. Tautų pajėgos spaudžia priešą
Visame 140 mylių fronte sąjungininkų tankai ir 

pėstininkai spaudė kinų komunistus, nežiūrint jų 
desperatiško priešinimosi prie 38-tos paralelės. Są
jungininkų pajėgos Chunchon ruože yra tik 7 mylios 
šiapus 38-tos paralelės. Arčiau prie paralelės sutin
kamas stiprus priešo pasipriešinimas. Gen. MacAr- 
thur’o štabo pranešimai skelbia, kad komunistai 
nuolat koncentruoja savo pajėgas viduriniame fron
te.

GEDIMINO KALNAS VILNIUJE PAVASARĖJANT

Sunaikino 77-tą komunistų diviziią
Vakariniame Korėjos fronte apie Seoul Ameri

kos, Puerto Rico, Belgijos ir Pilipinų pėstininkai su
naikino 77-tą kinų komunistų diviziją ir apsupo tris 
b^talijonus. ūiame prima■
spirti1 mylios šiapus 38-tos paraleles. 24 vai. bėgyje 
priešas neteko 1670 karių.

■a Iš Šiaurės Korėjos ateina žinios apie kilusius 
nesusipratimus tarp komunistų korėjiečių ir kinų 
karo vadovybių. Jieškoma “ožių” dideliems žmonių 
nuostoliams atpirkti.

KAS LAUKIA ČEKŲ DARBININKŲ?
Viena, Austrija. — Tik Pusę metų pasimokę, jie perkeltas. Pasitraukusie- 

dabar ateina iš Čekijos tena ir palieka. ji baudžiami mažesniu
Visiems Čekijos darbi- atlyginimu^ ^r kitomis

DROŽIAMAS BASLYS 
TURKIJAI

. ~ ■ t

Istanbul. — Iš Bulgari
jos kasdien į Turkiją at
vyksta nuo 600 iki 700 
žmonių. Ištremiami tur
kiškos kilmės žmonės — 
mahometonai, bet kiek 
jų tikrų turkų, nelengva 
sukontroliuoti. Krinta į 
akis, kad tremiami dau
giausia seni žmonės ir 
vaikai. Iš atvykusių ligi 
šiol 70,000 tik dešimtas 
procentas yra nuo 18 iki 
45 metų. Tie žymiai išsi
skiria savo laikysena ir 
judrumu. Manoma, kad 
tarp jų yra daug komu
nistų agentų, skiriamų

IRANO ŽIBALAS ĮKAISTA
Londonas. — Oficialūs 

sluogsniai patvirtino ži
nias, kad 3 britų karo 
laivai įplaukė į Abadan 
uostą, pietų Persijoje,

penktajai kolonai sustip
rinti. Seniai ir vaikai 
tremiami sudaryti Tur
kijai sunkumų. Visa ta 
politika varomas į Turki
ją raudonasis baslys.

Įdomu čia pastebėti, 
kad bolševikai šiaip jau 
iš savo “rojaus” niekur 
neišleidžia net ir visai 
paliegusių žmonių, o ku
rie jiems atrodo nereika
lingi ar nepatikimi, tuos 
suvaro į Sibirą. Jei da
bar mases žmonių iš 
Bulgarijos varo į Turki
ją, tai tas daroma bolše
vikiniam reikalui.
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kur yra pasireiškusi 
pri neapykanta prieš 
anglus. Britų ambasado
rius Sir Francis M. Shep- 
herd lankėsi pas Persijos 
premierą Hussein Ala ir 
prašė jį tuojau imtis 
priemonių apsaugoti bri
tų interesams, turtui ir 
tarnautojų gyvybei. Lon
done reiškiama nuomo
nė, kad Anglijos vyriau
sybė gali imtis ginklo, 
jei nebūtų kitos išeities. 
Atplaukę laivai rodo pir
mus grasinimo ženklus.

Persijos parlamentas 
nacionalizacijos įstaty
mą priėmė, bet vyriausy
bė dar nepradėjo jo vyk-

pmuvii lajinio

Valymai net pačioje ko
munistų partijoje. Pasi- drausmė. Algos jau mo- 
rodo, kad nei komunistai karnos ne 
nelaukė tokių griežtų mėnesiais. Tuo būdu dar- 
priemonių, kurių Mas- * - - * - 
kva griebėsi prieš Čeki
jos darbininkus.

Dar vasario mėn. Dr. 
Jaromir Dolansky, pla
navimo ‘ministeris’, pra
nešė, kad sunkioji Čeki
jos pramonė bus iš pa
grindų pertvarkyta. Vi
sos geležies liejyklos ir 
žymi dalis ginklų fabri
kų numatoma perkelti į 
Slovakiją, arčiau Sovietų 
Ukrainos bei geležies rū
dos kasyklų (Krivoj ,
Rog) ir toliau nuo vokie-' 
čių sienos. Kartu su įmo- —
nėmis turi keltis ir dar
bininkai, palikdami savo 
namus. Ten jiems ren
giami barakai, bendros 
virtuvės ir darželiai vai
kams, kai moterys dirbs. 
Iš mobilizuojamųjų 500,- 
000 papildomų darbinin
kų sunkiajai pramonei 
(geležies fabrikams ir 
anglies kasykloms) 
sudarys moterys, 
vyrai galėtų eiti į 
riuomenę. Sunkiam 
bui imami taip pat 
kiniais” berniukai 
mergaitės nuo 14 metų.

ma sovietiška darbo

savaitėmis, o

bininką labiau pririša 
prie vietos, nes pasitrau
kęs jis atlyginimo ne
gauna už visą mėnesį. 
Pririšamas darbininkas 
prie vietos ir įvedama 
“darbo knygelė”, kurion 
įrašoma, ar jis pasitrau
kė savo valia ar buvo

knygelės” darbininkas 
niekur pasirodyti negali, 
o kas jį priimtų į darbą 
taip pat baudžiamas.

Visa tai sukėlė nemažą 
čekų darbininkų pasipik
tinimą ir bruzdėjimą. 
Įgąsdinimui pradėti a- 
reštai. Pakliuvo ir tokie 
komunistai, kurie manė, 
kad jie dar gali galvoti 
kitaip, negu Maskva įsa
ko.

NAUJOS KAINOS MAISTUI
Vašingtonas.

tvarkytojas Michael Di-
Kainų

pusę 
kad 

į ka- 
dar- 

“mo- 
i ir

kuriuo nuo gegužės mėn. 
1 d. nustatomos naujos 
kainos maisto gami
niams. Įsakymas paliečia 
560,000 smulkiųjų mais
to parduotuvių ir 10,000 
urmo sandėlių. Maisto 
kainos, sakoma, bus kiek 
žemesnės už dabartines 
užšaldytas.

Badaujančius ginklu 
ramina

Belgradas.
slaviją būriais bėga per
sekiojami bulgarai. Tik 
per paskutines dvi savai
tes sieną perėjo apie pus-

Į Jugo-

RAUDONUOSIUS GRIEBS
VISOJE AMERIKOJE

Vašingtonas. — Šiau
rės ir Pietų Amerikos 
užsienio reikalų konfe
rencijoje svarstoma re
zoliucija, kuria siūloma 
imtis griežtų ir suderin
tų veiksmų prieš penktą
ją koloną visoje Ameri
koje. -Rezoliuciją remia 
JAVj Ekvadoras; Urag- 
vajus ir Bolivija. Rezo-

liucijoje numatoma įsta
tymais suvaržyti raudo
nųjų agentų judėjimą iš 
vienos valstybės į kitą.

Atidarydamas konfe
renciją prezidentas Tru
manas pažadėjo Pietų 
Amerikai 80 milijonų do
lerių jos kariniam pajė
gumui sustiprinti.

Vašingtonas. — Gyny
bos sekr. gen. George 
Marshall įspėjo JAV vi
suomenę, kad šiuo metu 
pasaulio padėtis yra žy
miai prastesnė, negu bu
vo pereitų metų lapkri
čio mėn., kai sąjunginin
kams reikėjo trauktis iš 
Šiaurės Korėjos. Smul
kiau jis nieko nepaaiški
no, bet išreiškė apgailes
tavimą, kad JAV reikia 
kovoti siaurame Korėjos 
pusiasalyje, kai tuo tar
pu Sovietų Rusija savo 
kova apima visą pasaulį.

Sako, bijos rizikuoti
Londonas. — Politi

niuose Londono sluogs- 
niuose vyrauja įsitikini
mas, kad Maskva nebe
drįs greitai pradėti karo. 
Bolševikus prilaiko ne
sėkmė Korėjoje ir sku
bus Europos atsiginkla- 
vimas, ypač gen. D. Ei- 
senhowerio vykdomas 
karinio apsigynimo pla
nas. Taip pat bijomasi 
sukilimų satelitiniuose 
kraštuose.

Reikia dar šešių menesių
Frankfurtas. — Gen. 

Manton S. Eddy, ameri
kiečių 7-tos armijos Vo
kietijoje vadas, spaudos 
atstovams pareiškė, kad 
Europos ir Vokietijos

antro šimto žmonių. Jie 
pasakoja, kad j Bulgari
ją prigrūsta bolševikų 
slaptos policijos raminti 
badaujančius žmones. Y- 
ra užmuštų ir labai daug 
suimtų. Jugoslavijos pa
sienyje daromi kariški 
sustiprinimai ir padidi
namos sargybos.

Žibalą griebia ir Rumunijoj
Bukareštas. — Rumu

nijoje iš pareigų pašalin
tas anglies kasyklų ir ži
balo versmių ministeris 
Georgijus Vasilič. Jis 
kaltinamas, kad žibalu 
nepakankamai aprūpin
davo Sovietų Rusiją. Ži
balo vayklas perėmė ka
riuomenė ir bolševikų 
slapta policija. Vargu 
dabar koks lašas žibalo 
nuvarvės patiems rumu
nams.

padėtis dar bus kritiška 
pusę metų. Per tą laiką 
Vokietijon atvyks dar 
keturios amerikiečių di
vizijos ir bus pravesti iš 
Prancūzijos 
geresni keliai, 
dabar taisomi, 
nauji ginklai, 
bar bandomi 
neužilgo pasieks ir Vo
kietiją. Toliau generolas 
nurodė, kad daug kas 
priklauso ir nuo pačių 
europiečių, kurie turi pa
rodyti noro gintis.

Karinės mobilizacijos 
įstaigos praneša, kad ba
landžio mėnesyje vietoje 
anksčiau numatytų pa
imti 80,000 jaunuolių bus 
paimta tiktai pusė tiek— 
40,000. Naujai Anglijai 
balandžio mėn. kvota su
mažėja iš 2302 iki 1151 
ir gegužės mėn. — iš 
1737 iki 870. Mažiau ima
ma dėl to, kad pagerėjo 
padėtis Korėjoje ir dau
giau stoja savanoriais.

r I

l^ashington, D. C. — 
Prancūzijos prezidentas 
Vincent Auriol, atvykęs į 
JAV, pareiškė, kad Pran
cūzija “visomis pastan
gomis rems gynybą”. Jis 
buvo sutiktas milžinišku 
paradu.
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Sienos nepaisys
Vašingtonas. — JAV 

susitarė su Kanada taip 
organizuoti krašto ap
saugą, kad nebūtų visai 
paisoma 
dviejų šių valstybių. Jų 
veiksmai 
abejose pusėse.

sienos tarp

bus suderinti

A Prancūzijos prezidentas Vincent Auriol atplau
kė į Ameriką. Jis bus prezidento Trumano svečias 6 
dienas.

A Belgijos ministeris pirmininkas Joseph Pholien 
balandžio pradžioje atvyksta vizito į JAV. Išbus apie 
10 dienų. Visi keliai dabar vedą į Vašingtoną arba 
Maskvą.

A Valstybės Departamentas pareikalavo prez. 
Trumano, kad jis uždraustų MacArthurui daryti to
kius pareiškimus, kurie užkabiną politiką.

A Argentinoje JAV ambasadai uždrausta daryti 
pranešimus per radiją. Ligi šiol tokie pranešimai bū
davo kasdien po 15 minučių. Pareikštas dėl to Pero
nui protestas.

A Keturių konferencijoje Paryžiuje bolševikai, 
pašūkavę ir paagitavę Stalino garbei, pradėjo rodyti 
daugiau nuolaidumo. Užsienio ministeriu konferenci
ja gali būti sukviesta gegužės 1 d.

A JAV ir Anglija galutinai susitarė dėl taikos 
sutarties su Japonija. Sutarties projektas pasiųstas 
susipažinti Australijai, Naujai Zelandijai ir kitoms 
Pacifiko valstybėms.

A Irake taip pat prasidėjo bruzdėjimas už žibalo 
versmių nusavinimą. Ministeris pirmininkas Nuri 
Said Pasha tam nepritaria. Ar neįvyks antra politi
nė žmogžudystė?

A Devyni prancūzų žurnalistai atvyksta į JAV 
susipažinti su šio krašto laikraščiais ir spaudos dar
bu. Prabus tris savaites.

A Jungtinės Tautos įsteigė ir turės savus pašto 
ženklus ir nuosavą pašto agentūrą Lake Success rū
muose. Su JAV paštu sudaryta atitinkama sutartis.

A Kriminalistų tyrinėjimo komisijai pareikala
vus, areštuoti du žymūs gambleriai iš Clevelando — 
Lou Rothkopf ir Morris Kleinman. Jie paleisti iki, 
teismo už $10,000 užstatą kiekvienam.

A Laisvojo pasaulio tautos praėjusiais metais 
plieno pagamino 47 proc. daugiau, kaip Sovietų Rusi
ja su visais savo satelitais. Plieno gamyba rodo ir 
ginklų gamybos persvarą.
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Irano šūviai... Ką jie pasako?
• Vakaru demokratijoms
• Sovietams
• Mažoms tautbms

CICERO, ILLINOIS. — Iranas buvo pirmutinė tauta, ku
ri po karo pirmoji sudavė didelį smūgį sovietams. Tas smūgis 
buvo didelis Jungtinių Tautų Organizacijos laimėjimas teisės 
ir teisingumo srityje. Tai buvo 1946 metais, kai sovietai buvo 
priversti pasitraukti iš Irano.

Bet, va, po penkerių metų pats Iranas padaro žygį, kurs 
atidaro sovietams kelią į tokius laimėjimus, kokių jie gąl ne
būtų turėję, jei būtų pasisekę amerikiečius numatytu laiku iš
varyti iš Korėjos. Tai didelis smūgis vakarų sąjungininkams. 
Juk ne kas kitas kaip Iranas tiekdavo milijonus tonų skysto 
kuro Amerikos, Anglijos ir kitoms vakarų valstybių armijoms, 
laivynui ir aviacijai. Kas bus. jei to neteks?

Kas gi čia atsitiko ir kodėl? Pats faktas nėra jau toks 
šiems laikams neįprastas. Nušautas Irano ministeris pirminin
kas. Po to parlamentas vienbalsiai nutarė nacionalizuoti naftos 
pramonę, kuri, pagal koncesijos sutartį, buvo perleista anglams 
iki 1994 metų. Nušovimas valstybės vyrų ar ministeriu dabar 
dalykas gan paprastas. Daug kur tatai pasitaiko. Pramonės 
nacionalizavimas taip pat gan žinomas dalykas. Angiai patys - 
tam duoda gražiausius pavyzdžius.

Tai kur tas smūgis vakarams? Smūgis slepiasi štai kur. 
Irano valstybė pati jau pasisakė, kad paėmusi tą pramonę į 
savo rankas vis vien pati negalės tvarkyti. Tam reikalui Irano 
vyriausybe žada kviesti į pagelbą užsienio specialistus. Kokios 
valstybės bus tie specialistai? Tikrai pasakyti dar negalima. 
Bet kad jie būtų anglai — mažai kas betiki. Vargu ar Iranas 
duotų šeimininkauti toje pramonėje tiems (anglams), iš kurių 
jie taip triukšmingai atima. Neapykanta anglams didelė. La
bai “geri” kandidatai yra kaimynai — rusai bolševikai. Jie jau 
senai pretenduoja. Pirmiau lengviau būdavo jų atsikratyti. 
Girdi pramonės koncesija atiduota anglams. Reikia palaukti iki 
1994 metų. O dabar viskas priklausys nuo Irano vyriausybės. 
Pramonė bus jos rankose. O gi sovietai paprašyti moka. Moka 
ir paspausti. Juo labiau, kad jau ilgesnis laikas Irano ir Sovie
tų Rusijos santykiai net ir formaliai šiltėja. Sudaryta prekybos 
sutartis. Uždrausta “Amerikos Balso’’ transliavimas. Tad ir 
nebesunku nujausti, iš kur vėjas pučia...

Jeigu sovietams pavyktų šita nekruvina operacija ir jie 
įsitvirtintų Irane, tai jie greit surastų sau dar įdomesnio dar
bo. Pavyzdžiui, galėtų paplanuoti, kaip užeiti Turkijai iš šono. 
Arba kaip pasiekti Viduržemio jūrą. Per Iraną yra geras ke
lias į Indiją. Gi Indija turėdama iš vienos puses raudonuosius 
kinus, iš kitos sovietus, galėtų pasirįžti dar daugiau jiems pa
tarnauti. O juk žinome, kad Indija ir dabar raudoniesiems pa
deda. kur tik pajėgia, r. - •-»

Dabar svarbiausias klausimas: kodėl Iranas taip elgiasi? 
Tas pats Iranas, kurs taip atkaklus bolševikams buvo, kurs 
nuolat ir nuolat vakarams primygtinai nurodinėjo į tą milži
nišką pavojų, kuris jiems gresia iš sovietų.

Pasirodo, kad pats Iranas čia mažiausia kaltas. Iranas vi
są laiką gyveno sovietų užpuolimo pavojuje. Užsirekomendavo 
dideliu sovietų priešu. Vakarų sąjungininkams tas labai patiko. 
Pagyrė už tai Iraną. Pažadėjo paramą. Ta parama , deja, 
neatėjo. Anglai pradėjo šeimininkauti Irano žibalo pramonėje 
taip, kaip jie visur įpratę daryti. Spausk kiek gali! O Irano 
valstybės pajamos daugumoje ir turėjo susidaryti iš tos ang
lų koncesijos. Ekonominė padėtis Irane pradėjo blogėti. Drau
ge pradėjo didėti neapykanta tiems, kas juos 
dar išnaudoja. Iš čia ir šūviai į ministerį, ir 
kuri gali pavirsti ir tikra “rusifikacija”.

Tai ar Iranas kaltas? Kas kaltas? Ar tai 
našaus pobūdžio įvykių su kitomis mažomis tautomis, kurios 
atkakliai kovojo prieš bolševizmą?..

Hussein Ala, buvęs Irano ambasadorius JAV, paskir
tas ministeriu pirmininku vietoje nužudyto Gen. Ali Raz- 
mara. Jis čia (kairėje) dalyvauja nužudyto ministerio pir
mininko laidotuvėse.

KOKIE GALI BŪTI ATOMINIAI 
GINKLAI?

“U. S. News and World 
Report” (January 26, 1951) 
su karo departamento 
paskelbė davinius, kokie 
būti vartojami atominiai 
klai busimajame kare,
trumpas to pranešimo atpasa
kojimas.

■ A-bomba — pats baisiau
sias ginklas

žinia 
gali 
gin- 
Štai

dėsnio karo laivo ir nuvairuo
jamos ir taikinį visiškai tiks
liai. Tuo būdu povandeniniai 
laivai busimajame kare gali 
priplaukti visai arti priešo 
žemės ir ją nusėti paleisto
mis raketomis.

kal- 
kad 

A-bomba gali būti vartojama 
tik didesniems miestas ir pra
monės centrams griauti. Nie
ko panašaus. ‘Ji gali būti var
tojama ir karo fronte. Pavyz
džiui, praėjusio karo metu 
Normandijoje, prie St. Lo, 1 
i<*Jrnį-r urTIfri tu r*\ ki»wik~* pra- - 
valyti pėstininkams kelią pro 
vokiečių frontą. Būsimame 
kare tokiam pat uždaviniui 
pakaktų tik vienos A-bombos.
■ Mažosios atominės bombos

LIETUVIAI PASAULYJE REIKALINGA

nors dak- 
bet kokį

Povilsitis,

Apie jį daugiausia ir 
bama. bet manoma.

■ A-bombų atsargos
Sakoma, kad JAV šiuo me

tu turi apie 800 įvairių 
A-bombų. Sovietų Rusijos at
sargos sudarančios tik 50. 
Kadangi JAV gamina daug 
greičiau ir tobuliau, tai bolše
vikams JAV aplenkti sunku. 
Jei jie pradėtų karą, tai rizi
kuotų susidurti su visais ato
miniais ginklais, kuriuos |nau- 
dotų ne tik aviacija, bet taip

■ Atominė energija
lėktuvams

• Kam Zenonas Ignatavičius, 
Lietuvių Šv. Kazimiero Kole
gijos Romoje vicedirektorius, 
kovo 10 d. išvyko į Braziliją. 
Brazilijoje apsistoja Beik) 
Horizento mieste, kur dėstys 
kanonus ir moralinę teologiją 
kunigų seminarijoje.
• Dr. Jonas Grinius, Vokie

tija. buvęs Ludwigsburgo pe
reinamojoje stovykloje, ket
virtą kartą tikrinęs sveikatą, 
NCWC pastangomis perkeltas 
į Miuncheno pereinamąją sto
vyklą.
• Prof. A. Maceinos sveika

ta pamažu gerėja, 
tarai jam uždraudė 
sunkesnį darbą.

B Kun. Andrius
gyv. Dorfene Oberbayem ko
vo 4 d. minėjo 50 m. kunigys
tės sukaktį. Į iškilmes buvo 
atvykę abu esantieji Vokieti
joje vyskupai, būtent, vysk. 
V. Brizgy-j ir vysk. Padolskis. 
Seselės vokietės ta proga pa
puošė vienuolyną ir vienuoly
no koplyčią.
• D-ras K. Matulaitis su 

prof. Z. Ivinskiu planuoja iš
leisti Lietuvos istorijos doku
mentus, rastus Vatikano ar
chyvuose.

B Latvių vysk. Rancenas, ei
nąs Latvijos respublikos pre
zidento pareigas tremtyje, iš
emigravo į JAV. Jis yra lie
tuvių bičiulis ir gerai 
lietuviškai kalbėti.

Tautiečiai ir Tautietės!
1950 m. lapkričio mėn. '17- 

18 d.d. New Yorke įvykęs me
tinis ALT suvažiavimas pave
dė ALT Vykdomajam Komi
tetui įgyvendinti pastovaus 
mokesčio Lietuvos laisvinimo 
reikalams sistemą, kurios 
tikslas yra patikrinti Lietuvos 
išlaisvinimui dirb a n t i e m s 
veiksniams galimai pastoves
nes pajamas, iki šiol priklau
siusiems nuo daugiau ar ma
žiau įvairuojančių vajų rezul
tatų. Pagal šią sistemą Ame
rikoje gyveną lietuviai, ku
riems rūpi Lietuvos t likimas, 
kviečiami savanoriškai apsi- 
dėti nuolatiniu, 
kesčių.

Suvažiavimo 
šaukė būtinas
stiprinti Lietuvos 
akciją ir emigracijos pasėko
je susidariusios sąlygos, ku
rios verčia ieškoti papildomų

reguliariu mo-

iš-
su-

moka

buvęs• Antanas Bakaitis,
Vilniuje gimnazijos inspekto
rius, vadovavęs lietuvių gim
nazijai Tuebingene, (Vokieti
ja), gyvena 
yra fabriką 
duoto ju.

apvylė ir kas 
nacionalizacija,

neprimena pa-

NEPASISEKIMAS 2. ŪKIO PLANE
Sovietų statistikos biuras 

neseniai paskelbė, kad praei
tais metais žymia dalimi ne
pasisekė įvykdyti žemės ūkyje 
penkmečio plano užsibrėžti 
tikslai.

Gyvulių ūkyje

— 121.500,000. užauginta — 
99.000.000; arklių — 15.300- 
000. užauginta tik 13.300.000.

Šis nepasisekimas buvęs pa
brangimo priežastimi 
vilnonių 
našiai.

mėsos,
drabužių, batų ir pa-

nutarimą 
reikalas 

laisvinimo

IS KATALIKŲ GYVENIMO
m Pirmą kartą nuo 1926 m. 

šiais metais Teresė Neuma- 
naitė iš Konnersreut’o Didžia
me Penktadienyje neturėjo tų 
skaudžių 
nuo 1926 
vendavo 
Daugelis 
Did. Penktadienio agonijoje 
jos pergyvenimais stebisi, 
gausiu jos kraujo plūdimu.
* Karo kapelionai iš Korė

jos praneša, kad fronte karei
vių tarpe yra labai paplitęs 
paprotys kasdieninis rožan
čiaus kalbėjimas. Charakte-

išgyvenimų, kuriuos 
m. kas metai išgy- 
Did. Penktadienyje, 

lietuvių, kurie matė 
Penktadienio 
pergyvenimais

Australijoje ir
savininko pa va- ringą, kad šis gražus paprotys 

plinta ir nekatahkų tarpe.

• ' t U- -oJ. . -J
- 5p-»Ul Kotegijos Studentus ■>

* . /1.. > o

1950 m. pabaiga parodė, 
kad gyvulių buvo užauginta 
žymiai mažiau, negu buvo už
planuota. Iš to sekė kad ir 
mėsos, odos, vilnų, pieno pro
duktų ir kitų reikalingų kas
dieniniam vartojimui buvo pa
gaminta žymiai mažiau, negu 
laukta. 1950 m. plane buvo 
numatyta gyvulių užauginti 
65.300,000, buvo užauginta tik 
57,200.000; kiaulių buvo už
planuota 31,200.000. užaugin
ta — 24,100.000: avių ir ožių

Javų ūkyje

produkcija praėju-

Ligi šiol dvi techniškų kliū
čių galima buvo pagaminti tik 
didelio svorio A-bombos. Da
bar jau gaminamos ir mažo
sios a-bombos, kurios gali bū
ti paimtos paprastų bombone
šių. Būsimame kare jos gali 
būti panaudotos priešui iš 
apkasų išmušti arba artileri
jos židiniams sumalti.

■ Atominė artilerija
Gen. J. L.awton Collin. JAV 

karo štabo viršininkas, yra 
pareiškęs, kad netoli tas lai
kas. kai JAV artilerija galės 
panaudoti atominius sviedi
nius. Busimajame kare tai 
gali būti panaudota priešo 
kariuomenės koncentracijai 
išblaškyti ir bombarduoti ne
didelius objektus su labai 
stipria jėga.

■ Povandeninės A-bombos

VVASHINGTON — Atomi- C
nes energijos komisija prane
ša, kad ji susitarė su General 
Electric Co. pagaminti lėktu
vą, kuris būtų varomas ato
minės energijos. Matematiški 
apskaičiavimai jau visai baig
ti. Norima praktiškai juos 
pritaikyti ir pagaminti pirmą
jį atominio lėktuvo modelį. 
Toks lėktuvas, sakysime bom
bonešis B-36, galėtų apskristi 
žemės rutulį 8 kartus tik su 
vienu svaru uranijaus.

K«l*a: Am*rMc«J* 8300; kitur—W-8* 
Pinigu* Ir užMkyrmn »ly»ktt«: 

KGLUTt, P. O. «ox 22, 
Mentello Station. Brockton M. Maa*

Javų
siais metais irgi buvo mažes
nė 3 milijonais tonų; cukraus 
pagaminta — 23,400.000 tonų, 
tai yra 10 'r mažiau užbrėžto 
tikslo. Apie linų pluošto, sau
lėgrąžų plano perviršijimus 
nieko nesakoma. kas reiškia 
irgi nepasisekimą. Giriamasi, 
kad medvilnės ūkio srityje 
buvęs planas perviršytas: bu
vo užplanuota 3.100.000 ton. 
— pagaminta — 3.750,000.

eksperimentas paro- 
A-bomba. susprog- 
vandeniu, . nušluoja 
yra vandens pavir-

Po 
kas 
ir jo gilumoje. Tam rei- 

gamindmos specialios

Bikini 
dė. kad 
dinta 
visą, 
šiuje 
kalui
bombos, kurias lėktuvai gali 
paimti nuo laivų. Busimajame 
kare'šis ginklas gali būti nu
kreiptas prieš Sovietų Sąjun
gos povandeninių laivų bazes. 
Bolševikai turi daug povan
deninių laivų, bet mažai jiems 
įrengtų bazių. Į jas suvaryti 
ir A-bombomis apmėtyti jie 
patirtų didžiausių nuostolių.

■ Atominės raketos
Jos gali būti paleidžiamos iš 

bet kurio povandeninio ar di-

Nepasisekimo priežastys

Priežastys, kurios sutrukdė 
pasiekti užplanuotus tikslus 
tarp kitų buvę dar ir šios: 
trūkumas tinkamos darbo jė
gos, stoka trąšų, daugelyje .r 
ūkių nuolat blogas darbas Tr pereiti į labiau centralizuotą 
t.t. Manoma, kad blogai atsi
liepęs į produkciją ir kolchp-. 
zų pertvarkymas.

baudžiavos sistemą. Kaip ma- 
tomą didžiausias nepasiseki- 

mėginanT mas buvo gyvulių ūkyje.

NIEKO NEPADĖS
Broadway gatvės kavinės 

pasienyj stovinčiame vaikų 
sėdimam vežimėlyj graudžiai 
verkia vaikutis. Pro šalį ei
nančiai poniai pagailo mažojo 
ir priėjus klausia:

. — Kaip tavo vardas, aš pa
sakysiu tavo motinai, kad ji 
greičiau ateitų.

Mažytis atsakė:
— Mano vardą motiną labai 

gerai žino ir tas nieko nepa
dės.

Spaudoje nekartą buvo ra
šyta apie reikalą JAV lietu
viams studentams susiorgani
zuoti. Atrodo, yra jau atėjęs 
laikas šį planą realizuoti. Yra 
daug tautinių, kultūrinių, so
cialinių ir ekonominių uždavi
nių ir reikalų, kuriuos stu
dentija galėtų tinkamiau at
likti, būdama susibūrusi į vie
ną sąjungą. Sąjungos tikslas 
būtų: atstovauti lietuviškąją 
studentiją; pilnai įjungti lie
tuvius studentus į Lietuvos 
laisvės kovą tarptautiniame 
bei amerikietiškame akademi- 

. niame forume, kartu ir tauti
nėje bendruomenėje; rūpintis 
socialiniais ir ekonominiais 
studentijos reikalais, organi
zuojant paramą ir glaudžiai 
bendradarbiaujant tarpusavy 
bei su lietuviškąją visuomene.

Wisconsino universitete, Ma- 
disone, 
lietuvių 
siekusi 
įvairiose
si jų pritarimą, yra pasiryžu-

statutą, pravesti 
rinkimus ir vasaros 
metu suorganizuoti 

suvažiavuną. Apie

Wis.. studijuojančių 
grupė, laiškais ausi- 
su daugeliu kolegų 
JAV dalyse ir gavu-

si šį susiorganizavimo klausi
mą išjudinti. Tam tikslui š. m. 
balandžio mėn. rengiamasi su
šaukti studentų pasitarimą, 
kuris sudarytų laikinę vado
vybę. Šios vadovybės uždavi
nys būtų atbaigti sąjungos 
organizavimą, parengti orga- 
nizacijps 
valdybos 
atostogų 
studentų
tikslų šaukiamojo pasitarimo 
laiką ir vietą stengsimės pra
nešti spaudoje kiek vėliau.

Visus kolegas-es prašome 
kaip galima skubiau rašyti 
mums, iškeliant aaVo nuomo
nes ir pageidavimus, arba 
bent pranešant savo adresą, 
lankomą koledžą, studijuoja
mą dalyką ir akademinį sta
tusą. Jūsų adresai reikalingi 
tiesioginio ryšio su Jumis pa
laikymui.

Prašome rašyti: Vyt. tvin
dys arba ..Vyt. Kavolis, 740 
Langdoa St., Madison 5, Wis.
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Sąjungininkai vėl pasiekė 38 paralelę

Pristatome Alų ir Toniką
lies turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir

;oniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: 

BOBIS BEVEBAGE CO.
J. ARIJ4U8KAS, Savininkas

220 E St, Tri. 808-3141, So. Bonton, Mam.

NAANM

J Ji V •

finansinių šaltinių Lietuvos 
laisvinimo darbams.

Pastovaus mokesčio sistemą 
įgyvendinti visose Amerikos 
lietuvių gyvenamose vietovėse 
ALT Vykdomasis Komitetas 
pavedė ALT skyriams ir koo- 
peruojan č i o m s organizaci
joms. Tuo reikalu jisai paruo
šė ir išsiuntinėjo reikalingas 
instrukcijas, formularus ir 
kitą medžiagą.

Jau gaunami laiškai su pa
sižadėjimais teikti pastovias 
aukas Lietuvos išlaisvinimui. 
Bet kol kas tai tik paskiri tė
vynės reikalams jautrių tau
tiečių balsai. Svarbu, kad pas
tovaus mokesčio idėja galimai 
greičiau prigytų visoje pla
čioje Amerikos lietuvių visuo
menėje. •

Tautiečiai ir Tautietės! 
šiandien nutarkite skirti 
tuvos reikalams pastoviai 
tikras sumas ar uždarbio 
Dėl atsiskaitymo

Dar 
Lie
tam 
dalį,

susisiekite 
su artimiausiu ALT skyrium.

Papildomų informacijų jums 
visada suteikia ALT Centras 
Lithuanian American Council. 
1739 So. Halsted Street, Chi
cago 8, Illinois.

ALT Vykdomasis Komi|eta^
----- - >-------

PARSIDUODA UŽ $4600
Netoli nuo Švento Petro 

Lietuvių Bažnyčios, trijų šei
mynų namas, geroj padėtyje 
iš vidaus ir iš lauko. 3-4-1 
kambariai su maudynėm! 
šiltas vanduo ir baltos sinkcs 
kiekvienai šeimynai. Rendų 
ateina $833. per metus. Dėl 
platesnių informacijų kreipki
tės pas A. J. Kupstis, 559 
East Broadway, South Bos- 
Rosse Products Co., Dept. X-3 
2708 Farwell Avė., Chicago 4S, III. 

ton. (9 to 9)

SPORTSKEAR
Sav. K. Krasnakevičius, 

515 Uasbington St, 
Boston, Mass. Room 721-722 
Siuvame kostiumus moterims 

ir vyrams ant užsakymo. 
Tel. HA 6-9839

80 8-4478

Dr. Joseph F. Antanėlis
OĖTOJHETRISTAČ

515 E. Broadvay

Ofiso Valandos ISSkyrus 
Ti^čladieniai, ir Penktadieniai.

Vakarai* Naa 7 Iki 9-ta« 
8e8tadleniai» nu* 2 iki 8-tal.

Cemetery Lettering
NASHUA MONUMENT CO.

83 Kinsley St. Tel. 2155-W
Nashua, N. H.

J. CORONIS &. SON 
FURNITURE CO.

168 W. PearI St, Nashua, N. H.
Mažos raidos — Mažesnės kainos

Veltui pristatymas — Išsimokėjimui 
Ateikite į krautuvę, kurioje 

garantuotas sutaupomas

I

Tel. 4008
t

i
i 
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Europa mobilizuojasi
Kiekvienas karas baigiasi šūkiu, kad daugiau 

jo nebus: gana kraūjo ir ašarų. Praslenka kiek lai
ko, ir vėl griebiamasi už ginklo. Ginklą įspraudžia į 
rankas kerštas, skriauda arba godumas. Paskutinis 
karas paliko daugiausia neatitaisytos skriaudos ir 
labai jau godžius nasrus Kremliuje. Visi pasižadėji
mai duoti tautoms ir žmonėms laisvę ir ramybę buvo 
paverti ant raudonojo durtuvo. Dėlto Europa netu
rėjo nei vienos ramios dienos: paskutinis karas jai 
nepasibaigė, o tiktai nutrūko. Ji vėl ginkluojasi ne- 
atstačiusi suverstų griuvėsių, kad juos aplietų švie
žiu krauju ir ašaromis.

Ginkluojasi visi kraštai: ir tie, kurie buvo gink
lą padėję, ir tokie, kuriems buvo jis atimtas. Vieni 
atsiginkluoja, kiti atginkluojami — buvę draugai ir 
priešai, išskyrus tą vieną už geležinės sienos, kur 
ginklas nei vienai sekundei nebuvo padėtas į šalį. 
Kai jo nebenaudojo fronte, tai švaistėsi namie ir pa
vergtuose kraštuose, o grasinti grasino visą laiką. 
Ta nuolatinė grėsmė netekti gyvybės ir laisvės pri
vertė mobilizuotis net ir tuos, kurie retai kada gink
lo griebėsi. Viena tik Airija jaučiasi saugi už Brita
nijos pečių. Ji dar nėra įvedusi visuotinės karo prie
volės, o visi kiti kraštai priverstinai ima jaunuolius 
į karo tarnybą ir sudarinėja naujas armijas.

Anglija ir Šveicarija ima jaunuolius karo tarny
bai nuo 18 metų, Belgija, Olandija ir Norvegija — 
nuo 19, Prancūzija, Danija, Švedija ir Suomija — 
nuo 20 ir Italija — nuo 21 metų. Intensyviausia mo
bilizacija vykdoma D. Britanijoje. Čia 18 metų jau
nuoliai per 3 mėnesius taip paruošiami, kad gali bū
ti pasiųsti į betkurį frontą. Anglijoje nėr.a ir nusta
tyta, kad jie tik savo kraštą gins. Tuo tarpti -Pran
cūzija, iš kurios gen. D. Eisenhoweris tikisi gauti 
daugiausia sausumos kariuomenės, nusprendusi ko
voti tik savo krašte. Vadinasi, už Reino neis: vokie
čiai supyktų. O su vokiečiais dar galutinai nesutar
ta, ar jie padės bolševikus vyti į Aziją. Jie tą mielai 
padarytų, jei gautų visai laisvas rankas ir pakanka
mai ginklų atsiimti Rytuose tai, ką prarado ir dar 
šiek tiek priedo. O čia vėl būtų nauja skriauda po 
raudonosios slogos.

Ant jaučio odos nesu
rašytum, kiek žmonių 
bolševikai pasigrobė iš 
kitų kraštų, parsigabeno 
namo ir nukankino. Re
tai kam pavyko paspruk
ti arba iššokti per langą, 
kaip Kozenkinai. Nepai
sydami ir šios gėdingos 
istorijos, bolševikai ir 
toliau žmones tebegro- 
bia. Štai du būdingi atsi
tikimai.

Pagavo mergaitė 
Belgijoje

Niną DavidoVną, ukrai
nietę mergaitę, karo aud
ra išbloškė iš gimtojo 
kaimo. Ji atsidūrė Vokie
tijoje, kur buvo globoja
ma UNRRA ir IRO šal
pos organizacijų. Mer
gaitė jau žinojo, kad tė
vo neturi, bet ir motinos 
rasti nepavyko. Po kurio 
laiko IRO gavo auten
tiškus motinos mirties 
dokumentus. Kur reikėjo 
dabar dėti mergaitę? 
Nors ir maža būdama, 
vos 13 metų, į Sovietų 
Rusiją grįžti nenorėjo.

“Caritas Catholica”, 
belgų katalikų labdaros 
draugija, surado jai glo
bėją — M. Wambefsy, 
mirusio generolo žmoną. 
Ji sutiko mergaitę įduk
rinti. Bet vos atvykusi j 
Briuselį, Belgijos sosti
nę, Nina pas savo globė
ją išbuvo tik vieną dieną. 
Raudonieji sėkliai, visą 
laiką jos tykoję, pagavo 
ją gatvėje. 1950 metų 
lapkričio mėn. 30 d., kai 
ji su savo globėja lipo į 
autobusą, kažkieno buvo 
nustumta i 8*1$. Priva- 
Žiavusi lengva mašina ją 
pagriebė ir nudūmė. Mer

Taip karas žmonių nesutaiko ir niekada nesu
taikys, kol bus ginkluotos širdys, nors rankos kar
tais ir liekti tuščios. Praeina kiek laiko, ir jos vėl 
nusigriebia ginklo. Šį kartą griebiasi jo labai grei
tai, nes perdaug trykšta keršto ir grėsmės iš lieps
nojančios ginklų kalvės anapus geležinės sienos.

L. Kn-v a

gaitės užsijieškojus, gro
bikai paaiškėjo— tai bu
vo sovietų atstovybė 
Briuselyje. Policija tada 
ėmėsi saugoti, kad jos 
niekur neišvežtų, o Bel
gijos užsienio reikalų mi
nisterija pradėjo inciden
tą aiškinti.

Bolševikai aiškinosi 
dvejopai: viena, kad jie 
“surado” gyvą jos moti
ną ir nori jai dukterį 
grąžinti; antra, kad nie
kas neturi teisės pri
glausti betkurį Sovieti- 
jos pilietį. Belgijos mi
nisterija atsikirtinėjo, 
kad Ninos motina tikrai 
yra mirusi (tai parašyta 
juodu ant balto) ir kad 
mergaitė nėra kokia kri
minaliste, kurią reikėtų 
gaudyti. Belgų vyriausy
bė pasiginčijo ir nusilei
do. Negi kelsi skandalą 
dėl mažos mergaitės, jei 
nemaža nauda yra iš pre
kybos su bolševikais. Ži
noma yra, kad Belgija ir 
Anglija, tos dvi valsty
bės, daugiausia padeda 
bolševikams supirkinėti 
karines medžiagas.

Paaiškėjus, kad Belgi
jos užsienio reikalų mi
nisterija galutinai nusi
leido, šiomis dienomis 
pakėlė skandalą laikraš
čiai (Libre Belgiąue) ir 
katalikų organizacijos. 
Nurodoma, kad sovietai 
ir toliau laužo svečio tei
ses Belgijoje. Jų atsto
vybė svetimame krašte 
grobia žmones, ir tai jau 
nebe pirmas kartas. 
Briuselyje tokiu būdu 
dingo jau ne vienas pa- 
teegėlis ii Stalino roja-u*. 

O ką vilkas nusigriebė, 
to iš jo nasrų neišgriebsi.

T

Sulaikė laivelį jūroje
Yra taip pat ir jūros 

vilkų, kitaip dar vadina
mų piratų ar plėšikų, ku
rie apiplėšinėja laivus. 
Bent seniau taip dažnai 
būdavo. Tie senieji pira
tai grobdavo auksą ir 
prekes, o naujieji graibs
to žmones, kurie yra pa
sprukę iš “laimingiausios 
pasaulyje šalies”.

Tokių nelaimingų žmo
nių nemažai yra Švedijo
je. Daugiausia prisiglau
dusių estų, paskui latvių 
ir dalis lietuvių. Kelioli- 
ką lietuvių švedų vyriau
sybė atidavė bolševi
kams, bet ta auka vilkui 
nasrų neužkišo. Raudo
nieji sėkliai zuja apie pa
bėgėlius ir seka kiekvie
ną jų žingsnį.

Taip jie susekė, kad 40 
pabėgėlių, daugiausia es
tų, laiveliu “Billy” iš 
Švedijos vandenų išplau
kė į vakarus. Tai buvo 
dar 1948 metų rudenį. 
Laivelis dingo be žinios. 
Manyta, kad jūroje nu
skendo. Tik dabar paaiš
kėjo, kad netoli Anglijos 
jį sulaikė persekiojęs so
vietų povandeninis lai
vas, paskui atskubėjo 
dar prekinis ir visus bėg
lius susėmė. Jie atsidūrė 
Sibire, iš kur tik po dvie
jų metų atėjo žinia, kur 
dingo “Billy”. O kiek dar 
tų žinių trūksta apie pa
grobtus žmones!

Kam bolševikai taip 
daro?

Bolševikai žmones gro
bia dviems tikslams: vie
na. jiem* acAdu ataifcerfcy- 

ti tiems, kurie nuo jų bė
ga; antra, jie nenori, kad 
kas liudytų apie prastą 
Sovietijoje gyvenimą. 
Dėl to bolševikai nepri
pažįsta svetur niekam 
globos, kas tik išsisuka 
iš po Stalino nagų. Jie 
čiumpa kiekvieną, ką 
tiktai nugriebia: ir mažą

Turkų kariai Korėjoje užkandžiai!ja

mergaitė ir senelius, ir 
atkritusius komunistus. 
Tie jiems yra patys pa
vojingiausi. Jei nepa
gauna parsivežti ir pa
kankinti, kol nužudo, tai 
pasiekia juoda ranka ir 
likviduoja. Tokių paslap
tingų žmogžudysčių yra 
daug įvykę.

Iš antros pusės bolše
vikai į visas pasaulio ša
lis siunčia savo agentus 
arba suranda vietoje ir 
jiems reikalauja visiškos 
laisvės ir apsaugos. Jei 
koks agentas įkliūna, pa
tenka į teismą, tai visais 
galais šaukia, kad jis 
persekioja m a s. Tada 
stengiasi jį ginti, kaip 
Andriulį, kad neištrem
tų, arba padeda pabėgti, 
kaip Kurtui Eisleriui. Šis 
buvo jau nusikaltęs ne
teisinga priesaika ir tu
rėjo būti grąžintas JAV 
bausmei atlikti. Tačiau 
anglai, pas kuriuos jis 
pabėgo, to nepadarė: pri
taikė jam politinio pabė
gėlio teises.

Bolševikai nei šios tei
sės kitiems nepripažįsta: 

jie reikalauja, kad nei 
vienas Sovietijos pilietis, 
ar geriau toks asmuo, 
kurio kraštą bolševikai 
užima, nebūtų svetur 
priglaustas. Vadinasi, ki
tiems jie jokių išimčių 
nedaro, o tik sau jų rei
kalauja. Toks nusistaty
mas yra dviveidiškas, 
kaip ir visas bolševikų 
gyvenimas.

Jei Sovietijos gyveni
mas būtų tiesus, šviesus 
ir laisvas, tai bolševikai 
to nedarytų: žmonių ne
gaudytų ir jiems neker
šytų. Jie tada atidarytų 
savo sienas, leistų vi
siems pas juos atvykti ir 
saviems išvykti, kad pa
saulis matytų, koks yra 
laimingas tas kraštas. 
Niekas ii jo ir nebėgtų, 
nereikėtų nei siųsti agen
tų arba juos samdytis už 
pinigą, kad visiems ska
lytų apie “laimingą Sta
lino rojų”. Kadangi yra 
kitaip, tai tada bėgliai 
gaudomi ir žudomi, o vi
sokie agentai už melą 
brangiai apmokami.

St. Žv.

i * j i < * įi * j.

— Tikra tiesa. Mūsų ryšininkas tai suži
nojo. Jis, mat, dirba Filatovo raštinėj. Žino
ma, Filatovas tiesiog jam nepasisakė — to
kių dalykų betkam neskelbiama — bet ry
šininkas nugirdo dviejų čekistų pokalbį, kad 
tai Filatovo darbas. Mat, dvi dienas prieš 
nužudymą, Rasprokliatovas davė vienam 
čekistui įsakymą apklausinėti Filatovą. Toks 
“apklausinėjimas” tai medžiaga tardymui, 
kitais žodžiais, tai provokacija. Bet čia Ras- 
prokliatinas padarė klaidą. Turėjo būt įsi- 
kaušęs, ar perdaug kokaino grybštelėjęs, 
nes davė įsakymą kaip tik tampriausiam 
Filatovo draugui. Tas tuojau viską Filatovui 
papasakojo. Tuojau po nužudymo Filatovas 
jam pareiškė: “Dabar gali apklausinėti, nes 
jau yra už ką”. Tas gandas greit pasklydo, 
ir čekistai paskelbė, kad Rasprokliatiną nu
žudė partizanai.

— Taip vienbalsiai ir nutarė? — nustebo 
Genys.

— Gal ne taip jau vienbalsiai. Nutarė keli 
komisarai, ir visi kiti suprato, kad tai bus 
geriausia išeitis, nors aiškiai buvo numanu, 
kad čia kaltas namiškis, į kurio pasveikini
mą Rasprokliatinas nematė reikalo nė atsi
grįžti. Kaip gi svetimas galėjo pasirinkti 
tokį momentą, kada komisaras buvo vienas, 
prisiselinti iš užpakalio ir įvaryti jam kulką 
į pakaušį? Juk tai neįmanoma. O bet gi tam 
patikėta. Tai parodo, kaip buvo visų neken
čiamas tas žvėris Rasprokliatinas, ir kaip 
čekistai nemėgsta kits kitą tardyti. Kiekvie
nas turi tokių darbelių, už kuriuos statoma 
prie sienos.

— Tai tiesa, bet nesuprantu, iš ko tamsta 

taip skaniai nusijuokei. Gal vien dėlto, kad 
toks žvėris buvo nužudytas? Juk partiza
nams čia nėra nė jokio pliuso.

— Kaip tai nėra? Yra, ir tai didelis pliu
sas.

— Argi? — paabejojo Genys. — Juk tai 
užtrauks ant mūsų žmonių naują terorą.

— Vargiai jie ką naujo gali sugalvoti, nes 
ir taip teroras pasiekė aukščiausią viršūnę. 
Jie, žinoma, šūktels, kad už vieną nužudytą 
komisarą turi žūti 500 liaudies priešų. Ta
čiau klausimas, kaip uoliai čekistai tą grasi
nimą vykdys. Jie žino, kad už tokį žiaurumą 
partizanai nepaliks skolingi, ir mūsų smūgis 
kris ant komisarų ir jų šeimų.

— Bet komisarai juk žino, kad Rasprok
liatiną ne partizanai nužudė, tad partizanų 
taip labai nebijos. O mūsų šeimas vis vien 
žudys — susirūpino Genys.

— Ne visi tai žino. Ypač eiliniai čekistai 
tikės, kad tai partizanų darbas. Jie įsitikinę, 
kad partizanams nėra jokių negalimybių, ir 
komisarų įsakymą labai nenoriai vykdys. Aš 
gi pats esu buvęs čekistas ir jų galvoseną 
puikiai žinau. Budelis juo žiauresnis, juo 
daugiau savo gyvybę brangina. Kitus jis su 
pamėgimu žudo, bet ir tas jam daug sveika
tos atima. Budelio nervai tiek suirę, kad be 
kokaino jis negali savo darbo atlikti. Jo gy
venimo tai ištisa dorovinė kankynė, o bet gi 
net tokią nelaimingą gyvybę jis labai bran
gina.

— Turiu su tavim sutikti, nes tu tai ge
riau žinai, — tarė Genys.

— Tai patikrintas faktas. Aš esu įsitiki
nęs, kad ir komisarai ir eiliniai čekistai su 
pasibaisėjimu skaito tą keturių pogrindžio 
tautų proklamaciją. Rasprokliatino nužudy
mas tai toks įvykis, kuris supurtys čekistų 
nugaras. Jis žuvo — už ką gi? Už žvėrišku
mą. Jau tas vienas visus okupantų budelius 
perspėja. Toks skubotas žiauraus komisaro , 
nubaudimas jo paties namuos. Gal yra abe

jonės, kad partizanai jį nubaudė, bet prieš tą 
abejonę pastatytas valdžios sugalvotas fak
tas, kurio nėviens čekistas nebeišdrįs užgin
čyti. Iš viso, Filatovas puikiai mus pavada
vo. Juk pripažinsite, kad likviduoti Rasprok
liatiną nebūtų mums lengva.

— Taip iškalbingai dėstai, kad tenka su 
tamsta sutikti, — tarė Genys. — Tačiau gy
venimas ne visada susitaiko su logišku pro
tavimu. Aš vis dėlto prisibijau labai įžiau- 
rinto teroro.

— Triukšmo bus daug ir teroro neišveng
sime. Bet ką reiškia nukankintai lietuvių 
tautai didesnis ar mažesnis spaudimas, 
tūkstantis ar dvylika šimtų smūgių? Mes 
ir gi nesnausim ir skinsim jų viršūnes.

— Taip, skinsim jų viršūnes... — lyg pats 
sau pakartojo Genys.

— Kad taip Slieką ir Balaganovą čiupte
lėjus? — pasiūlė Gegužis.

— Na, Sliekas nulius, o Balaganovas žiop
lys. Jie gali palaukti ir baime pasitenkinti,— 
paaiškino Genys. — Juk tur būt žinai, kad 
didžiausia nervų kankynė nuolatos būti mir
ties pavojuj ir nežinoti, kada baisinga valan
da išmuš. Pavyzdžiui, veda kalinį sušaudyt, 
pastato prie sienos, užriša akis ir — šauja 
pro šalį. Veda atgal į kalėjimą ir štai ką jam 
pasako: “dabar šovėm virš galvos, bet antru 
kartu kulkos nemeluos”. Tačiau antrą, tre
čią, ketvirtą, o gal ir daugiau kartų vis šau
do pro šalį. Galima įsivaizduoti, kaip nelai
mingi kaliniai jaučiasi. Vieni išeina iš proto, 
kiti iš baimės miršta.

— Mano nervai, rodos, gerokai sukietėję, 
bet apie tokią kankynę galvojant, šiurpas 
per nugarą pereina, — tarė Gegužis.

— Taigi. Ot, tokią kankynę mes galim su
teikti Sliekui ir Balaganovui. Žinoma, mes jų 
sušaudyti nevedžiosim — tokią pramogą 
gali tik okupantai sau padaryti — bet jie, 
matydami, kad kiti komisarai yra sistema- 
tingai žudomi, gyvens nuolatinėj mirties 

grėsmėj, ir juo ilgiau, juo didesnė jiems kan
kynė. Tegu patys savo vaistų paragauja.

— Jie pilnai to nusipelno, — pritarė Ge
gužis. — Bet tikiuosi, kad galų gale jie susi
lauks pilnos likviduotės. Tegu ir mūsų kul
kos nemeluos.

— Tai savaime suprantama. Toks jau 
mūsų kasdienis gyvenimas: naikinti okupan
tų vadus ir stebėti, kaip kiti jų vietas užima 
ir savo rėžtu naikina mūsų brangią tautą. Ir 
kur tam galas? Rankos ilsta kovojant, ner
vai silpsta į Tėvynės kančias bežiūrint... Ta
čiau išsilaisvinimo viltis stiprėja, skaitant 
keturių tautų pogrindžio pareiškimą, kad 
nežmoniško teroro vykdytojai bus nubausti. 
Mūsų laikais laisvė, tiesa ir teisingumas su
varyti į pogrindį, bet iš ten tarsi vulkano 
ugnis, veržiasi aikštėn. Mūsų prispaudėjai 
tai jaučia ir žino, kad tautų kerštas bręsta. 
Ne taip seniai jie buvo Vokietijos krimina
listų teisėjai, dabar pradeda drebėti, kad 
patys bus pasodyti teisiamųjų suole.

— Kad taip suradus būdą tuos partizanų 
lapelius į Kremlių nusiųsti? — tarė Gegužis.

— Manai, kad Kremlius to nežino? Jis ži
nojo pirmiau, negu mes tą atsišaukimą skai- 
tėm. Partizanai pirmiausiai Kremliui tą la
pelį nusiuntė. Pagaliau, ir Stalinas turi ge
rą žvalgybą. Jis žino ne tik rusų, bet ir kitų 
tautų pulsą. Kodėl jis delsia likviduoti tą 
Berlyno nesąmonę? Juk ten rusų tokia per
svara, kad jie vienu puolimu galėtų likviduo
ti silpnutę Sąjungininkų įgulas, bet to neda
ro, nes bijo karo, kurios nesitiki laimėti. 
Meška persiėdė ir gavo vidurių sukietėjimą. 
Tai pavojinga liga, iš kurios nežino kaip iš
sigydyti. Susivaržė pilvą geležies grandine 
ir mano, kad išoriniai varžtai nuslopino vi
dujinį skausmą. Bet viduriuos jau verda, 
kunkuliuoja...

— O mes, grauždami grandinę, padėsim 
viduriams pasiliuosuoti, — pritarė Gegužis.

(Pabaiga)
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M. A. Norkūnas, vyčių gar
bės pirmininkas, paskaitęs 
“Darbininke” (kovo mėn. 9 
d.) atspaustą K. Mockaus 
straipsnį “Reikia aiškiau kal
bėti”, kur buvo užsiminta apie 
pasaulio lietuvių bendruome
nės reikalus, nevisa gerai su
prato arba savaip išsiaiškino, 
ir dėlto kaikurios jo pastabos, 
redakcijai prisiųstos, neturi 
nieko bendro su minėtu 
straipsniu. Jis kartoja daug 
kartų girdėtus žodžius ir ne
pagrįstus naujai atvykusiems 
priekaištus, kiirie nepasitar
nauja nei tam tikslui, kurio 
M. A. Norkūnas siekia, būtent, 
darnesniam darbui. Spausdi
name jo straipsnį tik dėl to, 
kad norime pagerbti seno vei
kėjo žilą galvą. — Kalba yra 
kiek taisyta. Pati rašinio pra
džia — pakartojimas K. Moc
kaus straipsnio įžangos — 
leista. Taip pat suglausta 
tęsti ir kartojami sakiniai.

‘ ☆
Seniau pribuvę lietuviai, kai 

niekas nežinojo, ką reiškia 
“lietuvis” (buvo paskaitomas 
žydeliu, rusu, lenku), ir kai 
organizacijai sunku buvo ras
ti raštininką, jau kūrė draugi
jas. Jei kur atsirasdavo 5, o 
kitame miestelyje vėl 5 — jau 
ir draugija. Susirinkę 10, jau 
tarėsi kaip įsteigti parapiją. 
Nemokant kalbos, tai nebuvo 
lengva. Tačiau surado take
lius. Ta dešimtinė, laikydamo
si draugijos, važinėjo, bėgiojo 
ir išugdė bažnyčias. Sakysime, 
Haverhill, Mass., lietuviai pir
mi apsigyveno ir skaitlingiau, 
bet atvažiavus kun. Zebriui, 
airis kunigas neleido laikyti 
mišių ir nedavė nakvynės. 
Kun. Žebrį pakvietė Lawren- 
ce, Mass., ir trumpu laiku ^su
rado ir nupirko bažnytėlę. Dė
josi prie to ir kiti miesteliai.

Atvažiavę grinoriai glaudė
si prie draugijos ne tiktai ta
me mieste, kur buvo bažnytė
lė ir draugijos, bet ir iš kitų 
miestų. Jų obalsis buvo: vie
nybėje galybė. Tokiu būdu ir 
išugdė lietuvybę, ir trumpu 
laiku, ne Lietuvoje, bet Ame
rikoje. Ir tai padarė tie skur
džiai, kurie fabrike uždirbda
vo į savaitę nuo $4 iki $7. Ko
kius jie darbus nuveikė! Štai, 
paskutinė statyba pradėta se
serų kazimieriečių Chicagoje 
už $2,600,000. O kur kita? Be 
to, anie skurdžiai, susitaupę 
kokią , dešimtinę, skubėdavo 
pasiųsti giminėms, nepaisyda
mi net savo šeimynos.

Vėliau uždarbiai pagerėjo, 
bet ne tiek, kaip dabar. Pra
sidėjo pasaulinis karas. Lietu
va skendo kraujuose. Vėl vi
sokiais būdais ji gelbėta. O 
paskui kilo ir kitas karas, dar 
baisesnis. Lietuviai gelbėta

iš- 
iš-

“Tik mes 
žmonės, šalin 
darome savas 
Labai gerai, 

nesipriešina, 
kad jų namai 

jie apgaili

Mažiau kalbėti, daugiau veikti •
nuo bado, jieškota priemonių 
pas save atitraukti, ir daug 
pasiekta.

Naujai pribuvę nesurado jo
kių sunkenybių: darbas, bu
tas, net ir baldai buvo parū
pinta. Priimta, kaip geriau ne
gali būti. Taip pat pasitikėta, 
kad jie stos į vieningą darbą 
su anksčiau pribuvusiais. Jų 
pagalba parapijoms ir organi
zacijoms būtų didelė. Bet jie 
savo geradarius sulygino su 
senų laikų indėnais, 
esame kultūros 
šiukšlės! Mes 
organizacijas”, 
jei geradariai 
Bet jie mato,
statomi ant ledo: 
ir verkia, kad Lietuvai daro 
skriaudą ne senieji išeiviai, 
bet tie, kurie tik ką išsilaisvi
no iš surūdijusių pančių.

Jūsų geradariai nėra išga
mos. Lietuvoje teka upeliai jų 
prakaito, o čia įsteigta daug 
organizacijų, kurios šaukiasi 
vienybės. Nuo jų nebėkite, bet 
glauskitės, tai tikslą bus leng
viau pasiekti. Nesidžiaukite 
nepriklausoma Lietuva, ku
rios neturėjote. Ten buvo dik
tatūra, ir mažiausios partijos. 
Dėkitės prie bendro darbo at
gauti Nepriklausomybei, bet 
ne tokiai, kokia buvo, o tikrai 
respublikai

Minėto straipsnio autoriui 
patarčiau kada nuvažiuoti į 
Lietuvos vyčių seimą. Ten pa
matytų meilės ašaras, perlais 
byrančias. Šimtai jaunuolių, 
kurių tėvai jau čia gimę, ne
turi jokio supratimo, kas ta 
Lietuva ir kur ji, o kiek pas 
juos energijos? Pereito seimo 
metu pranešta, kad Lietuvos 
reikalu buvo parašyta ir gau
ta 15,000 laiškų. Kiek jūs pa
rašėte ir gavote? Skaudu iš 
tikrųjų, kad jaunuoliai pra
randa kalbą, bet jų energija 
nemažėja. Čia yra kaltė, kuri 
dar peranksti viešai kelti. 
Laikui bėgant bus atitaisyta. 
Bet jei čia giihę praranda 
kalbą, tai jūs savo vaikus pa- 
stūmėte į pagonybę, parink
dami jiems pagoniškus var
dus.

Nejieškokite to, ko negalite 
surasti, o dėkitės prie to, kas 
yra, kas atstatė Lietuvą, kas 
jus išgelbėjo nuo bado ir pra
skynė kelią į laisvę, ne tokią, 
kokia buvo Lietuvoje. Negin
čijame, kad jūsų troškimai 
buvo atstatyti Vytauto laikų 
Lietuvą, 
galėjote 
ežerų ir 
menate, 
jo? Mes
jūsų energija ir stiprus kumš
tis, bet tam reikėjo ir apčiuo
piamos medžiagos. Ar ją 
rėjote?

Seniau pribuvę vienas po 
kito jau bėga į amžinybę. 
Draugijose atsiranda spragos. 
Daugelio jų jau ir vardas ne
žinomas, bet senas mūsų obal- 
sis — vienybėje galybė — pa
lieka. Ugdykime toliau, kas 
pradėta ir kas per tokį trum
pą laiką atnešė milžinišką 
naudą Lietuvai ir išeivijai, 
ypač čia Amerikoje. Nemėgin
kite kartinti širdžių savo bro
lių, kurie jau stovi prie duo
bės laukdami, kada pašauks 
Tas, kurs suteikė jiems sie
las. Jų parinkta Tėvynė jau 
čia. Jie nebeturi vilties Lie
tuvos pamatyti, bet jų širdys 
liepsnoja meile Lietuvai nepa
lyginamai su jūsų. Gaila, kad 
jūs negalite įsigyti gerų aki
nių. Jei juos turėtumėte, tai 
matytumėte, kad mums jau 
artinas laikas šauktis savo 
brolių, kuriuos išgelbėjome, 
kad ir jie tiestų mums savo 
dešinę prie vienybės galybės 
ir organizacijų, o ne steigtų 
savų ant ledo. Tuomet, vieny
bės surištų, be abejonės, su
trumpintume kelią į Vilnių ir 
Kauną.

Prisiminkite, mūsų paauko
tas darbas ne sau, o jums, 
nes motina žemelė mūsų jau 
laukia. Bet jūs pertoli jau nu
keliavote į Saharą. Mes, ku
rie buvome ištroškę ir savo 
spaudos ir džiaugėmės jos su
laukę, šiuo laiku jau ir jos 
neturime. Ji jau ne tų, kurie 
jos troško. Ten vien tik sme
toniniai klapčiukai. Dažnai at
lankau senus prietelius. Kai
kurie jau čia gimę. Surandu 
laikraščius ir magazinus, ko
kie tik išeina. Paklausus, kaip 
patinka šiandieninė spauda, 
atsako: “Labai gerai! Pir
miau reikėjo skaityti, iki ki
tas numeris ateina. Dabar per 
10-15 minučių galima perskai
tyti visus”. ~

Taigi, imkime pavyzdį 
aiškiau kalbėti, 
kalbėti, o 
mokykime 
mokame.

dar
žo-
pa-
sa-

-bet karo nualinti ne- 
pasisemti aukso iš 

upelių. Tai ar neatsi
kąs Lietuvą atkovo- 
žinome. kad tai buvo

tu-

į laikraš- 
lengvai išsi-

kaip 
karštai 
sakyti,

JAV kariai Korėjoje su specialiais prietaisais valo už
minuotu kelių, kuriuo iš pa^kob lanluu.

toks 
Lie- 
kad 
Lie-

Amerikoje

kusieji kiek kitaip darys, nors 
ir to paties tikslo siekdami, 
tai jie pasidaro nepageidau
jami. O darant tiktai tą patį, 
jokios pažangos būti negali.

Nekalti nei seniau atvyku
sieji nei naujai atkeliavę, kad 
vieni kitų kartais nesupranta. 
Taip yra visur, kur skirtingas 
praeities gyvenimas žmones 
suveda į krūvą. Praeina kiek 
laiko, ir skirtumai išsilygina. 
Daug kas tą supranta ir pra
šo nekelti pasitaikančių 
šiurkštumų. Juk nebuvo svies
tu teptas organizacinis darbas 
ir senesniųjų lietuvių, kai 
nauji grinoriai dar nesimaišė. 
Kiek ten būta barnių ir ne
santaikos! Bet ar dėl to su
stojo organizacinis gyveni
mas? Jis ir dabar nestoja, o 
eina pirmyn. Ir eina naujomis 
vėžėmis, ar kas to nori ar ne
nori. Laikas vietoje nestovi: 
jis kelia naujus klausimus, 
kuriuos reikia spręsti. Reikia 
lįetuvybę stiprinti ir gaivinti, 
reikia kovoti už Lietuvos lais
vę, reikia silpstančias organi
zacijas stiprinti, pertvarkyti, 
arba ir naujas kurti, jei ki
taip negalima; reikia ir kata
likiškąją akciją gyvinti.

Visus tuos klausimus šian-

dieninė spauda ir kelia. Gal 
mažiau kiek kulia visokius 
nuopelnus, pagyrimus ir pa
šlovinimus, o dar įduria, kai 
lietuvybei nusikalstama. Tas, 
žinoma, nepatinka. Apskritai, 
žmogui geriausiai patinka ir 
suprantama tai, kas apie jį 
pagyriamai parašyta. Jis tai 
gali skaityti ir kelias dienas, 
iki kitas numeris ateina. Visa 
kita jam mažiau rūpi. Tam 
užtenka ir 15 minučių visiems 
laikraščiams. Maždaug tiek 
laiko užtektų prisiminti du 
straipsnius: vieną iš pereitų 
metų 
apie
antrą iš šių metų 
ko” — “Skubėkime daryt ge
rą”. Jie kaiką paaiškintų, kuo 
buvo čia nusiskųsta. Be to,

“Laiškų Lietuviams” 
pagoniškus vardus, o 

“Darbinin-

Žygiuoja prie 38 paralelės

yra dar ir nešiandieninių įaik- į! Sveikiname Švenčių proga! 
raščių, kaip “Saulė”. ! -

i*
i!
i!

Kiek Lietuvai atsikurti pa
dėjo auksas -ir kiek kraujas, 
šioje vietoje geriau nekalbė
kime. Kiekviena auka, ir sun
kiai uždirbto pinigo ir paau
koto kraujo, yra šventa, kai 
sudedama ant tėvynės auku
ro. Jos nedera polemikoje val
kioti, ir dar tada, kai širsta- 
ma. Geriau jau tad mažiau 
kalbėti, o daugiau dirbti.

EDGAR’S DEPT. STORE

195 MainSt.,
TeL 1

Brockton, Mass.

Atherton Furniture Co.

BALTIMORES ŽINIOS

trečiadienį

ir Kristaus 
buvo

ne 
bet mažiau 

daugiau dirbti. Ne- 
kitų, ko patys ne- 

M. A. Norkūnas.
☆

Ištikrųjų reikia gerai pasi
mokyti, kaip kitus mokyti. Ir 
didžiausi nuopelnai ir visai 
jau žilas plaukas neduoda 
teisės badytis neteisingais 
džiais. Reikėtų nurodyti 
vardes tų tremtinių, kurie
vo geradarius yra išvadinę 
“išgamomis, šiukšlėmis, indė
nais”. Jei to nebus padaryta, 
tai liks išmislas. Reikėtų taip 
pat nurodyti pavardes ir tų 
“smetoninių klapčiukų”, kurie 
redaguoja ar rašo 
čius. Galima bus 
aiškinti.

Nesuprantama, 
garbingas asmuo, 
tuvą mylįs, gali
neturėta nepriklausomos 
tuvos. Jei ir buvo ji kurį lai
ką diktatūriška, tai visdėlto 
ne po Stalino čiabatu. Lietu
vių tada iš bado traukti ne
reikėjo, o su laiku jie būtų ir 
kitaip susitvarkę,
taip pat kartais jaučiama do
lerio diktatūra, bet čia niekas 
į savo kraštą nespjaudo. Ši- 5 
taip daro tik tie laikraščiai, 
kurie ir Ameriką ir Lietuvą 
visą laiką murzina, bet jie 
murzina ir Tą, kuris sielas 
kuria. 0 Jis ne tiktai sielą su
kuria, bet iš jos reikalauja ir 
tiesos laikytis.

Straipsnio autorius žino tik 
vieną tiesą: mes jus gebėjo
me, tai prie mūsų ir dėkitės. 
Naujai atvykusieji dėjosi ir 
dedasi, kur tik gali. Bet kai 
dedasi, tai nori ir šio to nau
jo duoti. O tai kaikam nepa
tinka: darykite tik taip, kaip 
mes darėme ir tebedarome. 
Luti pastebi, kad naujai atvy-

Įspūdingos Velykos
Lietuvių šv. Alfonso bažny

čia dideliu rūpestingumu pa
sirengė Velykoms. Klebono 
d-ro Mendelio rūpesčiu sese
rys kazimierietės
meniškai įrengė depozitoriją 
šv. Sakramentui 
karstui. Depozitoriją 
papuoštas baltomis lelijomis,
palmėmis, įvairiaspalviais ži
bintais. Tam reikalui buvo 
panaudota apie tūkstantis 
gyvų lelijų ir paimių bei kttų 

brangių puošmenų.
Per Didžiosios Savaitės tris 

paskutines dienas bažnyčią 
aplankė minios žmonių iš Bal- 
timorės ir jos priemiesčių: 
daug dvasiškių bei vienuolių 
ir net nekatalikų. Katalikai 
gausiai lankėsi Didžiosios Sa
vaitės pamaldose, o nekatali- 
kai — pasigrožėti lietuvių 
bažnyčios menu. Lankytojai 
.reiškė nuomonę, kad Šv. Al
fonso bažnyčia bene iškilmin
giausiai Baltimorėje mini Di
džiąją Savaitę ir sutinka Ve
lykas. Žinoma, tai yra nuo
pelnas klebono d-ro Mendelio. 
Jo gražias pastangas parėmė 
ir parapijiečiai, parapijos baž
nytinės organizacijos bei 
draugijos suaukodamos apie 
tūkstantį dol.

Didįjį Šeštadienį tūkstančiai 
žmonių ėjo išpažinties. Vely
kų dieną Rezurekcijoje ir Mi
šiose dalyvavo visa Baltimo- 
rės lietuviškoji visuomenė. 
Labai daug žmonių sutiko 
prisikėlusį Kristų šv. Komuni
joje. Įspūdingą pamokslą pa
sakė klebonas d-ras Mende- 
lis. J

Parapijiečiai savo gerb. kle
bonui d-rui Mendeliui yra dė
kingi už dvasinę pagalbą Ve
lykų švenčių proga ir nuošir
džius sveikinimus /

Padėka
Šv” Alfonso parapijos 

bonas nuoširdžiai dėkoja už 
aukas bažnyčiai papuošti Ve
lykų proga: Šv. Vardo d-jai, 
sodalietėms — Altoriaus ir 
Rožančiaus d-jai. Mokyklos 
tėvų komitetui. Tretininkėms 
ir visiems parapijiečiams hž 
jų nuoširdžią ir gausią para
mą.

Velykų programa
lietuviškasis radijo pusva

landis davė specialią progra
mą Velykų dienai, kurioje bu
vo gražiai paskaitytas vaizde
lis “Našlaitis Sauliukas”, pri- 
taikigtaK mūsų mažietiienia ii*

kle-
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jaunesniesiems moksleiviams. 
Vaizdelį paskaitė skaučių va
dovė Birutė Čaplikaitė. Šį sek
madienį bus paskaityta dar 
kartą. Jaunieji atydžiai pasi
klausykite.

Trumputė pertrauka
Ryšium su Velykų šventė- a 82 Logan St. 

mis lietuviškoji šeštadienio *•» 
mokykla padarė trumpą dar- 
bo pertrauką. Pamokos bus 
pradėtos Atvelykio šeštadienį, 
kovo 31 d. Dabar mokyklą 
teako «2 IMkuvių viliai Dir

bama su penkiais skyriais. 
Moko 4 mokytojai, visi 
goginį darbą dirbę 
ldausomoj Lietuvoj.

Lietuviai, kurie dėl 
nors priežasčių savo 
mokyklon dar neleido
kurie beleisdami jau pavargo, 
prašomi leisti bent po Velykų 
pertraukos. 1

Sveikintinas darbas
Jau kuris laikas, kai įtemp

tai dirba tautinių šokių an
samblis. Jį sudaro 16 šokėjų 
ir vadovė. Nežiūrint begalės 
darbų ir nuovargio, ansamblis 
turi pamokas kas šeštadienis 
po 2 vai.

Ansamblis yra plačiai žino
mas vietos angių kultūrinėms 
įstaigoms. Pav. kovo mėn. 3 
d. buvo pakviestas Roter 
Dame College pašokti jų kul
tūrinėje pramokoje. Buvo pa
sirodyta su rugučiais, kubilu 
ir lenciūgėliu. Vėl yra gautas 
pakvietimas iš International 
XWCA balandžio mėn. 30 d. 
pašokti tautybių kultūrinėj 
pramogoj.

Velykų nesulaukė
Kovo 8 d. po ilgos ligos mi

rė Vincas Kreivėnas. Jis buvo 
pirmojo pasaulinio karo vete
ranas. Prancūzijoje kovų me
tu buvo sunkiai sužeistas. Pa
gydytas liko nedarbingas. Ga
vo valdžios pensiją. Liko naš
lė Marija Kreivėnienė. Palai
dotas kovo 13 d. Laidotuvių 
pamaldos buvo atlaikytos šv. 
Alfonso bažnyčioje. Velionies 
karstas buvo uždengtas Ame
rikos vėliava. Į bažnyčią ir 
kapus palydėjo Lietuvių Le
gionierių Posto vyrai, našlė ir 
būrelis artimųjų.

Kovo 16 d. buvo palaidotas 
ilgai ir sunkiai sirgęs Kajeto
nas Ratkevičius. Liko žmona 
ir dukters. Laidotuvių apei
gos. kurios buvo labai iškil
mingos. atlaikytos šv. Alfon
so bažnyčioje. Į kapus paly
dėjo saviškiai ir didelis bū
ry® draugų ir šiaip tautiečių.

•X

Kėdžių Išdirbėjai

Švenčių proga Sveikinimai!

MIDDLEBOROUGH
CO-OPERATIVE BANK

30 South Main St. Middleboro, Mass.
aAn up to the minute Bank”

h LAWRENCE

CO-OPERATIVE BANK

Lawrence, Mass

SVEIKINAME Klijantus!
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SVARBIAUSIOJO NEUŽMIRŠKIME
Jonas Kuzmickis

Girdėjau pasakojimą apie 
neturtingą moterį, kuri su 
kūdikiu rankose jieško jo duo
nos ir užvėjos.
. Staiga prieš ją atsivėrė 
uola ir ji įėjo į brangiausio
mis gėrybėmis apkrautus 
kambarius. Tiktai nepapras
tos rimties pilnas balsas ją 
perspėjo:
— Moteriške, viskas tavo. 

Imk, ką tik nori, tik nepa
miršk svarbiausio!

Moteris pasidėjo kertelėje 
kūdikį ir puolė prie maisto. 
Paskum pilnu glėbiu tvėrėsi 
rūbų. Pamačius brangenybių, 
už kurias galėjo visko gauti, 
metė maistą ir rūbus ir pilno
mis rieškutėmis sėmėsi dei
mantų ir aukso. Balsas vėl 
perspėjo:
— Turi tik minutę laiko iš

eiti. Imk viską, tik nepamiršk 
svarbiausio!

Moteris susikrovė visą na- 
šulį gėrybių ir paskutinę aki
mirką galvatrūkčiais puolė 
pro duris, kurios tučtuojau 
triukšmingai užsivėrė.

Tačiau greitai moters 
džiaugsmas pavirto sielvartu, 
nes ji užmiršo kūdikį gėrybių 
kambaryje...

Mūsų norai išsipildė
Prieš pora metų daug kas 

viešai kėlėme klausimą, kokiu 
būdu stiprinti lietuvybę vai
kuose.

Siūlėme, net reikalavome, 
kad kas nors pradėtų leisti 
vaikams žurnalą, kuris tiktų 
viso laisvojo pasaulio lietuvių 
vaikams.

Mūsų norai buvo išpildyti: 
Lietuviu Kultūros Institutas 
pradėjo leisti, o veikų kter»- 
;ūros kūrėjas Bern. Brazdžio
nis (Vytė Nemunėlis) reda
guoti puikų vaikų žurnalą 
“Eglutę”.

Kiek rūpesčio ir meilės sa
vo darbui parodė leidėjai ir 
redaktorius, gerai žino tie, 
kurie žurnalą skaitė arba tu-

-------- - --- - 

rėjo reikalų su redaktoriumi.
Tačiau kas pasirodė? Skai

tytojų visame vakarų pasau
lyje atsirado vos apie tūks
tantis (jei neklystu, susidaręs 
tokį įspūdį iš redaktoriaus žo
džio “Po vienerių metų” 10 
nr.). Gal būt, ir iš jų nevisi 
atsilygino administracijai, nes 
leidėjams reikėjo “daugiau 
kaip 1000 dol. primokėti” 
(Laiškai skaitytojams, 1 nr.).

Eglutė ar “komikai”?
Grįžkime į dabarties vaikų 

pasaulį.
Kiekviename beveik lietuvių 

name, kur yra mokyklinio 
amžiaus vaikas, rasime ant 
stalo ir po stalu “komikų”. 
Rasime jų ir kitur: ir vaiko 
knygų ryšulėlyje, ir mokyloje 
ant stalo, ir žaidimų aikštėse.

Pertraukos metu berniukai 
pasigauna mergaitę ir riša ją 
prie medžio: juk tokių pieši
nių pilni “komikai”.

Salėje susigrūdimo metu 
vaikas ištraukia suaugusiam 
iš kišenės pinigus: juk“ komi
kuose” tokių triukų kiek tik 
nori.

Motina siunčia savo sūnų į 
krautuvę maisto nupirkti, o 
šis, neatitraukdamas akių 
nuo “komiko**, atsiniekina: 
“Shut up!” (Faktas!)

Ir tik tada, kai padykęs 
vaikas pradeda mokyti sava 
draugą “nusavinti” svetimą 
turtą, visa sužinojusi motina 
sako:
— Daugiau man jokių “ko

mikų” nė į rankas!
O iš antrosios pusės — — 
mokytojas siūlo vaikams 

“Eglutę’’ prieinamiausią kai
na. o paima, voa viena* kita*. 
Kiti, lyg susitarę, atsako:
— Tėvai mums neduoda pi

nigų!
Tėvas prie kiosko nusiper

ka “Tėviškės Žiburius” ar 
“Karį”, o pro “Eglutę” tylo
mis praeina, nors namie turi 
kelis vaikus.

Kai platintojas ragina užsi
sakyti vaikams “Eglutę”, tė
vas atsiniekina:
— Negaliu: per brangus...

O šiais metikis?
Po ilgokos pertraukos pasi

rodė “Eglutės” pirmasis šių 
metų numeris. Kartu sužino
jome, kad senasis redaktorius, 
norėdamas susidaryti paken- 
čiamesnes pragyvenimo sąly
gas, pradėjo naktimis dirbti 
fabrike. Atsisveikindamas jis 
konkrečiai paklausė: ko rei
kia, kad “Eglutė” galėtų ne 
tik išsilaikyti, bet augti ir to
bulėti? Jo atsakas paprastas:
— Reikia, kad visi lietuviai 

vaikai ją skaitytų — ir čia 
gimę, ir tremtyje, ir atvažia
vę iš Lietuvos.

Aišku: žurnalo niekas neiš
laikys, jei jį skaitys tik maža 
lietuvių vaikų saujelė.

Reikalas nėra toks papras
tas. Jeigu tėvai nepalaiko šio 
jų vaikams leidžiamo žurnalo, 
jie ne tik kerta “Eglutės” eg
zistencijos šaknis, bet ir savo 
vaikus palieka “komikų” glo
bai, o kartu — pragaištingai 
jų įtakai. Pastarąjį atvejį kai 
kas jau gerai įvertiną, nes 
eksperimentas su savo vai
kais gerokai jiems kainavo. 
Reiktų pilnai vertinti ir pir
mąjį atvejį: menkomis įnašo- 
mis palaikyti vienintelį vaikų 
žurnalą lietuviukams.

Nepamirškime svarbiausio
Kiekvienai šeimai, kaip ir 

anai moteriai su alkanu kūdi
kiu, reikia maisto, aprangos, 
pastogės, šilumos. Reikia, ki
tais žodžiais betariant, mate- 
rijalinio pagrindo.

nės pinigus vertina, nenori be 
reikalo jų išleisti, kad juos 
taupo.

Tačiau, besirūpinant me
džiaginiais šeimos reikalais, 
reikia nepamiršti svarbiausio: 
vaiko dvasios, jo auklėjimo, 
mokymo. Jeigu tam tikslui

Šen. Estes Kefauver (D. Tenn.) kriminalinių nusikalti
mų tyrinėjimo komisijos pirmininkas, diktuoja savo sekre
torei Melia Coutsonikas. Sukėlusi daug triukšmo, ta komi
sija baigia savo darbą.

DAUGIAU OBJEKTYVUMO "VOICE OF AMERICA" 
PROGRAMAI

Kovo 18 d. “Voice of Ame
rica” programoje supanžindi- 
no su kultūros žurnalais, išei
nančiais Amerikoje. Buvo pri
siminti “Nemunas” ir “Aidai”. 
Pranešime buvo jaučiama 
tendeifcija “Nemuno” pusėn. 
Buvo pranešta, kad “Nemu
no” išėjo 5 nr., o “Aidų” tik 
du. Kodėl? “Aidų” jau šiemet 
(pranešimo metu) išspausdin
ta du numeriai, o “Nemuno” 
su praeitais metais (1950) — 
tik 5 numeriai. Pritaikant tą 

yra konkreti priemonė — spe
cialus žurnalas, — būtina ja 
ir naudotis, nepaisant mažų 
išlaidų.

Būtų nedovanotinas nusi
kaltimas, jei nepajėgtume iš
laikyti vienintelio vaikų žur
nalo “Eglutės”.

P. 3. Gal re
daktorius. žinodamas “komi
kų” iliustracijų magišką galią 
mažiesiems, , pagalvotų apie 
puslapį auklėjančių iliustraci
jų žurnale. Reikia išnaudoti 
vaikų pamėgimą šifruoti pie
šinius, nes visuomet matytas 
vaizdas giliau sminga. 

patį matą, kuriuo buvo atžy
mėtas “Nemunas”, reikėjo pa
stebėti. kad “Aidų” jau 12 
numerių yra atspausdinta 
Amerikoje. Kam šita sūnų ir 
posūnių politika tiems, kurie 
jos nenori ir girdėti? Jeigu 
ten už geležinės uždangos ži
notų, kad tą “Nemuną” reda
guoja buvęs sovietinis depu
tatas, būtų tikrai “džiugi” ži
nia.

ATGTRSIAI SVETIM
TAUČIŲ SPAUDOJE
The Catholic Review Balti- 

mores šių metų kovo mėn. 
laidoje patalpino nuotraukas 
iš Lietuvos 700 metų krikšto 
sukakties iškilmių minėjimo, 
kurios įvyko kovo 4 d. Balti- 
morėje šv. Alfonso liet, para
pijoje. Vienoje tų nuotraukų 
matemi iškilmių dalyviai su 
miesto mayoru D’Alesandro. 
Katalikų Labdaros Įkurdini
mo Programos direktoriumi 
kun. David I. Dorsch, J. E. 
arkivyskupu Keough, šv. Al
fonso kleb. kun. L. Mendeliu, 
kun. J. Baltrušaičiu. MIC. 
priešakyje. Už jų kiti žymūs

TURČIAI IK VARGŠAI
T. DR. KLEMENSAS ŽALALIS, O.F.M.

Popiežius Leonas XIII enciklikos “Rerum Novarum” pra
džioje, kaip minėta, įrodė, kad kiekvienas žmogus turi teisę į 
nuosavybę. Tokią teisę turi ir turtuoliai, bet jie turi ir pareigą 
rūpintis neturtingaisiais. Krikščioniška meilė reikalauja šelpti 
vargšus. Jei kas visai neturi ko valgyti ir negali dirbti, turtin
gasis privalo juo pasirūpinti. Kas būdamas turtingas to neda
ro ir artimu nesirūpina, nusikalsta ne tik prieš žmones, bet ir 
prieš Dievą, nes Dievas turtus davė visiems, o ne keliems.

Popiežius paguodžia neturtinguosius primindamas Kris
taus pavyzdį, kuris būdamas turtingas tapo beturčiu. “Atrodo, 
pastebi popiežius, kad Dievas ypatingiau myli neturtinguosius, 
nes juos vadina palaimintais, kviečia ateiti pas Jį visus, kurie 
yra prispausti ir nuvargę... Šios tiesos turi tiek įtakos, kad ga
li pažeminti turtingųjų puikybę ir panaikinti vargšų nusivilimą, 
gali vieniems įkvėpti duosnumą. kitiems kuklumą. Taip tas 
skirtumas, puikybės pagilintas, mažėja; ir nesunku tada sutai
kinti abidvi klases, kad jos gyventų santaikoje”.

Jei žmonės laikytųsi Evangelijos mokslo ir jį įgyvendintų, 
dviejų klasių bendravimas nebūtų vien draugiškas, bet ir bro
liškas. Visi jaustųsi vieno Tėvo vaikais, Kristaus broliais. Tai 
yra, be abejo, idealas — toks visų žmonių broliškumas, bet jo 
reikia siekti. Ir K. Bažnyčia nesitenkina tik tuo, kad tą idealą 
rodo, — ji taip pat rodo ir pavyzdį, kaip reikia padėti varg
šams.

Dar pirmaisiais amžiais buvo krikščionių, kurie parduoda
vo savo turtus ir juos išdalindavo vargšams. Apaštalai skyrė 
diakonus dalinti turtam. Šv. Povilas, surinkęs aukas iš tikin
čiųjų, skubėdavo nešti juos vargšams. K. Bažnyčia pirmoji 
steigė pagalbos įstaigas, per kurias šelpdavo neturtinguosius, 
kad jiems nereikėtų patiems maldauti kitų pagalbos. Leono 
XIII laikais jau ir valstybė ėmėsi šelpti neturtinguosius. Daug 
kur iš K. Bažnyčios perėmė tas pareigas. Popiežius tačiau pa
stebi, kad nė viena žmogiška įstaiga negali pilnai atlikti mei
lės darbų, kaip tik bažnytinės įstaigos, kurios paveldi iš dieviš
kosios širdies gailestingumo dorybę, žodžiu, K. Bažnyčia, pir
miau darbais, o paskui žodžiais skelbia, kad visi turi būti ap- 
aprūpinti šioje žemėje taip, kad galėtų padoriai gyventi. Yra 
klaidinga tvirtinti, kad K. Bažnyčia globoja tik turtinguosius 
ir nežiūri proletarų. Štai iš praėjusio karo Pijus XII leido pa
skelbti dalį darbų, kuriuos atliko Šv. Sostas. Dideli skaičiai ro
do, kiek benamių sušelpta, kiek žmonių pavalgydinta, kiek šei
mų sugrąžinta atgal į savo namus. Italijoje, pasibaigus karui, 
didelės masės bėglių Vatikano autobusais buvo veltui parvežti 
į namus ir dar pirmoms dienoms maistu aprūpinti.

svečiai: senatoriai — Herbert 
R. O. Conor ir John Marsch- 
all Butler ir Maryland guber
natorius Theodore R. McKel^ 
din.

Kitoje nuotraukoje išsiri
kiavę prie šv. Alfonso bažny
čios liet, tremtiniai su mer
gaitėmis tautiškuose drabu
žiuose. Jos įteikia išeinančiam 
J. E. arkyv. Keough dvasinį 
bukietą, dėkodamos už jo rū
pestį dėl 500 lietuvių tremti

nių atvykimo į Baltimorę.
Tai yra gražus pavyzdys 

nuoširdaus bendradarbiavimo 
aukštųjų JAV katalikų dva
sios vadų ir lietuvių tremti
nių; taip pat pavyzdys dėkin
gumo savo kilnaširdžiams ge
radariams ir ta proga išgarsi
nimas lietuvių vardo. Didelė 
garbė tos sukakties surengi
mo iniciatoriams, kurių pri- 
šakyje, be abejo, yra d-ras 

kun. L .Mendelis.

STOUGHTONAS NUSTATO 
LIETUVOS SIENAS

Aš jau senai buvau girdėjęs apie Antoni Lavish, 
gyvenantį Stoughtone, bet vis nebuvo progos už- 
megsti pažintis. Kartą jis pats mane užkvietė. Po 
vieno kito žodžio paklausiau, ar tiesa, ką ponas Ru
činskas yra pasakojęs apie jūsų grįžimą į “krajų”. 
Naujas pažįstamas, atrodo, to klausymo tik ir laukė.

— Tikrai, — pradėjo jis pasakoti. — 1913 metais 
su savo žmona buvome parvykę į Lietuvą. Pabuvę 
kiek mano tėviškėje, nuvykom į uošviją — į Zubolės 
kaimą, Balstogės apskr. Apžiūrėję kaimą, nuvykom 
ir į miestelį. Nors nebuvau perdaug pamaldus, bet 
užėjom į bažnyčią.

Lietuviška bažnyčia lenkiškai meldžiasi
Bažnyčia buvo sena, o aplinkui iš plytų užrašas: 

“Missio Lituaniae”. Tas mane nustebino. Uošvijoje ir 
miestely žmonės kalbėjo gudiškai ir lenkiškai. Par
vykęs uošvijon ir sakau: “jūs kalbat lenkiškai, o jū
sų bažnyčia lietuviška”. Uošvis ko neprimušė ma
nęs už tuos žodžius. Nutarėm eiti pas kunigą ir pasi
klausti, kodėl žmonės meldžiasi lenkiškai lietuviškoje 
bažnyčioje. Kunigas Petkevičius paaiškino:

— Teisybė, ir aš esu lietuvis. Čia kadaise buvo 
Lietuva. Kai gyveno Jadvyga Buivydaitė, tai ir tą 
bažnyčią pastatė. Seniau ir visi žmones kalbėjo lietu
viškai, bet paskui lenkai kunigai tampė žmones už 
ausų ir nosies, kad lenkais virstų. Lietuviai ilgai spy
rėsi. Jie mirdavo, bet nenorėdavo būti lenkais.

Kur būta daug lietuvių
— Ar daug dar buvo ten lietuvių ? — paklausiau.
— Labai daug.
— O ką sakė tavo uošvis, kai išsiaiškinote?
— Nusileido. O užsukus mudviem į karkiamą, ir 

visai apsiramino.
— Bet tamsta dar nepasakei, iš kurios vietos pats 

esi kilęs?
— Aš iš Takariškių kaimo, Jurotiškių valsčiaus 

Ašmenos a[>skrities.
— O tenai ar dar buvo lietuvių?
— Seni žmonės dar kalbėjo lietuviškai, bet jauni

mas jau graibėsi lenkiškai ir gudiškai.
Pažiūrėjęs vėliau į žemėlapį, radau tokius grynai 

lietuviškus vietovardžius: Kražiai, Užbaliai, Žemai
čiai, Užpurviai, Eigirdai, Daunoriai, Bežemiai, Lazdū- 

nai, Gauja, Santaka, Balandžiai, Saugučiai, Vadeliai...
Išvaizda Ir pavardės apreiškia lietuvius
Dabar aš suprantu, kodėl jis pats išrodė tokio lie

tuviško veido, nors Stoughtono miesto knygose užsi
rašė “rusus”.

Kitą kartą sutikau prie bažnyčios p. Gylį. Man 
nereikėjo jo nė klausti, jis pats pasisakė, kad “yra 
nutautęs lietuvis. Savo pavardę taip pat paaiškino 
lietuviškai.

— Yra toks vabalas, — kalbėjo jis man visai nuo
širdžiai, — toks vabaliukas, kur arklius vasarą puo
la — gylys...

Tasai, kurris turėjo vabališką pavardę, yra gi
męs Lazdūnuose. Kalba dar lietuviškai, bet jo žmo
na, gimusi tame pat kaime, save laiko lenke...

Susipažinau taip pat su Julia Fedorčiuk, kurios 
mergautinė pavardė — Vaškevičiūtė. Ji irgi nuo 
Gardino. Pavardė grynai lietuviška. Lietuvoje ir 
paskui Vokietijoje buvau sutikęs nevieną Vaškevičių, 
Vaškų, Vaškelį, Vąšelį... Vienos buvo nuo Linkuvos.

Nemokam lenkiškai rašyti
Dabar man prisiminė vienas atsitikimas iš mano 

gyvenimo. Tarnavau aš Lietuvos liaudžiai Suvainišky, 
prie Latvijos sienos. Teko pažinti grafą Petrą Ka- 
marauską iš Ratkūnų. Sutikau jį kartą rudenį, tais 
metais, kai lenkai privertė lietuvius “nebepykti” dėl 
pavogto Vilniaus (1938 m. kovo mėn. 17 d.) Jis man 
ir sako:

— Statyk “stulginskj”, tai tau šį tą įdomaus pa
pasakosiu.

Prezidento Stulginskio vardu buvo vadinama 
“kvorta” lietuviškos degtinės. Mat ,jo prezidentavimo 
laikais pirmą kartą imta pardavinėti degtinė kvorti- 
nėse bonkose, neaukšstose, bet storose.

— Galiu statyti ir dvi, jei bus verta, — atsakiau.
— Nesenai buvau nuvykęs į Panemunį (Rok. ap.) 

pas Koseialkauskus. — ėmė pasakoti grafas apie to
kį pat dvarponį. — Pas juos buvo atvažiavęs iš Len
kijos jų brolis, aukštas užsienio reikalų ministerijos 
valdininkas ir buvęs ministeris. Prie vyno bonkos 
(Koscialkauskai turėjo vyno dirbtuvę) svetys papa
sakoja:

— Prieš keletą metų buvau Baltstogės wajwada 
(apskrities viršininkas). Lankydamas apskritį, su- 
lau-kiau kaimiečių su skundu ant policijos- Sakau. 

paduokite raštu. 0 jie man, žinote, ką atsakė:
— Nemokam lenkiškai rašyti.
— Tai parašykit gudiškai, — sakau pamanęs, kad 

jie bus gudai.
— Irgi nemokam.
— Tai kas jūs tokie? — pyktelėjęs paklausiau.
— Lietuviai.
— Rašykit lietuviškai, suprasiu...

Tai atpasakojęs, grafas Kamarauskas pasižiūrėjo 
į mane šypsodamasis ir pridėjo:

— Ar neverta “kvortos”? Kaip manote?
Ką aš pamaniau, tegu nueina į istoriją. Bet jo 

vežėjas, sutiktas po kelių dienų, man užsiminė, kad 
gafas tada grįžo labai patenkintas. Buvau ir aš pa
tenkintas. kad po 143 metų nuo Lietuvos padalinimo 
ir po 20 metų sunkios lenkų priespaudos Baltstogės 
apskrity dar buvo lietuvių, kurie nemokėjo lenkiškai 
rašyti...

Gardinas — Lietuvos miestas
1946 metais Vokietijoje buvau pakviestas Puerte- 

no DP stovyklos prie Muhldorfo į lenkų šventę. Len
kai rengėsi minėti gegužės trečiosios dienos konstitu
cijos iškilmes. Ta konstitucija buvo surašyta 1793 
metais bendromis lietuvių ir lenkų jėgomis. Ją reda
gavo lietuvis Radvila ir du lenkai. Joje pažymėta, 
kad bendra lietuvių - lenkų “Rzeczpospolita” (Res
publika), du seimus šauks Lenkijoje, o kas trečias 
susitiks Lietuvoje (Gardine). Taigi ne tik Vilnius, 
bet ir Gardinas atžymėtas Lietuvos miestu. Kam tat 
lenkai taip garbina tą konstituciją, o užmiršta jos 
turinį?

Lietuva siekė iki Maskvos ir Varšuvos
Kartą grįždamas iš Berchtesgadeno, kur Hitelris 

turėjo savo lizdą susisukęs ir suko apie visų Europos 
valstybių sienas, bet pagaliau pats sau galvą nusisu
ko, sutikau ir gudų tremtinių ekskursiją. Buvo taip 
pat atvykusi Alpių kalnų lankyti. Panorau su jais pa- 
— 2 — Stoughtonas...
kalbėti, o besikalbant ėmiau ir paklausiau:

— Ar daug tarp jūsų pasitaiko lietuvių?
— Iš šimto koks 40. o gal ir daugiau. Žiūrint, koks 

vėjas pučia.
— Tikra tiesa. — atsakiau. — Praėjusio karo me

tu lietuviai sargybiniai prie Gardino užtiko 4000 gu
dų, kaimą, pravoslavišką (pakeitė .tikėjimą), sugudė- 

jusį (pakeitė kalbą), bet dar besivadinantį lietuviais 
(“my litovcy”).

Neužsigavo. Dar pridėjo, kad prie Minsko, o ypač 
apie Mohilevą yra grynai lietuviškų kaimų.

Prof. Kaz. Būga, remdamasis vietovardžiais, įro
dė, kad seniau lietuvių giminės gyveno daug toliau į 
rytus — siekė už Smolensko iki Tverės ir Maskvos. 
Okos aukštupiuose gyveno lietuviai galindai (rusiškai 
goliad). Su tuo sutaria ir kitų tautų mokslininkai, o 
Dr. M. Gimbutienė, pasiremdama iškasenomis, nuro
do, kad lietuvių šitose vietose gyventa jau prieš 
5000 metų!

Bet nereikia nei taip toli siekti. Ana. gudų “savi- 
namasis” Lietuvos karalius Gediminas savo ants|>au- 
de rašė: “Rex Lithuanorum et multorum Rutheno- 
rum...” Vadinasi, karalius lietuvių ir daugelio rusų...” 
Jei būtų buvę kitaip, tai būtų rašęs “Rex Rutheno- 
rum et multorum Lithuanorum”. Tų rusų - gudų jo 
plačioje valstybėje, kuri siekė Kijevą, daug nebuvo ir 
jis nebuvo karalius rusų ar gudų, o lietuvių. Kad 
baltgudžiai tą geriau suprastų ,tai “balt” (baltai-lie- 
tuviai) atsiskirtų ir prisidėtų prie savo garbingų pro
tėvių, o gudai — prie rusų. Jie. tie “gudai”, ir yra 
rusai, tik lietuvių gotišku (gotai) vardu iš senų lai
kų vadinami. Jie buvo ir lietuvių valdomi, kai Lietu
va siekė iki Maskvos ir net Krymo, o pietuose buvo 
visai arti Varšuvos. Sieną sudarė pelkių brastos — 
Lietuvos Brasta (Brest Litowsk. koks 120 mylių nuo 
Varšuvos).

Lietuva bus didelė
Prof. K. Būga vartė žodynus ir jieškojo lietuviškų 

vietovardžių, o Dr. M. Gimbutienė dairinčjasi i»o iš
kasenas. kur lietuvių gyventa prieš 5000 metų. Kad 
dar atsirastų, kas apklausinėtų čia, Amerikoje, taria
mus “rusus” if “lenkus” nuo Gardino ir Baltstogė 
Kiek daug aptiktų lietuviškų vardų, kiek daug la 
atkastų ir sužinotų, kas 1913 metais Baltstogės, Lez 
dūnų, Takariškės apylinkėse senieji žmonės kaibėj< 
lietuviškai... Geografai ir politikai, jiasirėmę raštai-' 
gyvais dokumentais, tikime, Lietuvai išsilaisvinus, jos 
sienas nuties iki ten, kur yra lietuvių, kur “lietuviai 
mirdavo, bet lenkais nenorėdavo būti*’... Kam dar no
ri būti svetimais visi tie lietuviai, kurių niekas ne
marina? Tegu pasiskubina susiprasti. Lietuva bus 

- didelė. - Mik.
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• Berniuku atostogos 
Maine

Tėvai Pranciškonai ir šią 
vasarą per visą liepos mėnesį 
atidaro berniukams vasaros 
stovyklą. Visais reikalais rei
kia kreiptis šiuo adresu: 
Franciscan Fathers, Kenne- 
bunk Port, Maine.
• Tėvų Pranciškonų metinis 

piknikas šiais metais įvyks 
rugpjūčio mėn. 12 d.
• Juozas Gobis — Žinomas 

{pedagogas, tremtyje mokyto
javęs keliose gimnazijose, 
ėjęs atsakingas pareigas prie 
IRO, kovo 4 d. išėjo iš ligoni
nės ir nuvažiavo į Clevelandą 
pas savo sūnų. Jis laive prieš 
pat Nevv Yorką buvo nusilau
žęs koją ir ilgą laiką gulėjo 
ligoninėje.
• Rašytojas Jurgis Jankus, 

Rochester, N. Y., susižeidė 
prie mašinos kairę ranką ir 
dvi savaites negali eiti į dar
bą. Namuose jis tvarko savo 
raštus ir atiduoda spaudai net 
dvi knygas. Vieną leis Chica- 
gos Kat. Spaudos klubas, kitą 
— “Gabija” Brooklyne.
• Kun. Prof. St Yla, Put- 

nam, Conn., tvarko savo ka- 
cetinius atsiminimus. Pusę 
knygos jau surinkta.
• Lietuvių Rašytojų Draugi

jos premijos paskyrimas įvyks 
kovo 31 — balandžio 1 d. 
Brooklyne, kur susirinks visa 
jury komisija: S. Santvaras, 
V. Maciūnas, A. Rimydis, St. 
Zobarskas, P. Jurkus.
• Kun. Pr. Jnras, Lietuvių 

kultūros Instituto pirminin
kas, užsakė pas menininkę 
Tamošaitienę Kanadoje išaus
ti kilimą Mindaugo krikšto 
700 m. sukakčiai minėti.
• Tėv. V. Gutauskas, S. J., 

neseniai atvykęs iš Vokietijos, 
vedė misijas šv. Pranciškaus 
liet, parapijoje Ind. Harbor. 
Misijose dalyvavo apie 300 
liet.

• D-ras K. Pakštas prieš Ve
lykas dalyvavo geografų kon
ferencijoje, kuri įvyko Palmer 
rūmuose Chicagoje.

Kristaus karstas ir didysis 
altorius buvo gražiai išpuoš
tas gyvomis gėlėmis. Prisikė
limo pamaldas laikė kun. Vin
cas Ražaitis, diakonas buvo 
kun. J. Delionis ir klerikas E. 
Samboris; šv. mišias atnašavo 
taip pat kun. V. Ražaitis su 
asista kun. J. Delionio ir klier. 
E. Samborio. Pamokslą pasa
kė tėv. A. Ziubrys, OFM. 
Gražiai giedojo choras, vado
vaujamas komp. A. J. Alek
sio.
• Balandžio 1 d., 6 vai. va

karą šv. Juozapo parapijos 
salėje įvyks baletas ir dainos. 
Programoje dalyvauja buv. 
Kauno Valst. Teatro artis
tai — T. Babuškinaitė ir A. 
Liepas, buv. Vilniaus operos 
solistė J. Krikštolaitytė; a- 
kompanuos S. Levickienė. Po 
koncerto bus klasiniai šokiai 
ir bufetas. Vakarą ruošia 
tremtinių draugija.
• Š. m. rugpjūčio 26 d. LDS, 

ALRKS ir Moterų Sąjunga 
ruošia trilypę gegužinę Union 
City, Conn., Linden Park. .
• LDS kuopos susirinkimas 

įvyks balandžio 1 d. senosios 
mokyklos patalpose. Bus pro
ga atsilyginti savo prievoles.

Koresp.

programą iš WBRY radio sto
ties. Programa bus transliuo
jama ir WATR ir WWC0 sto
čių. Transliacijos pritaikintos 
džiaugsmingam Velykų bei pa
vasario metui. Prašome pasi
klausyti. ' •

Gražiai giedojo
Vietos bažnytinis choras 

gražiai giedojo Prisikėlimo 
(5:30) ir 11 vaL mišių metu. 
Solistais buvo N. Meškūnienė, 
M. Andrikytė, A. Miklinevi- 
čius, A. Čampė, Dr. Maurutis, 
G. Kazlauskienė ir A. Dulsky- 
tė. M. A.

Velykų įspūdžiai

Nors Velykos ir buvo gana 
šaltos, bet, rytą 6 vai. žmonių 
prisirinko pilnutėle šv. Jurgio 
parapijos bažnyčia prisikėli
mo šv. Mišioms. Parapijos 
choras, vad. A. Stanišausko, 
gražiai pasirodė giedojimu šv. 
mišioms. Solo pagiedojo O. 
Radvilaitė, J. Barnotas, F. 
Česikas ir kiti. Chorui už gra
žų giedojimą parapijiečiai vi
sada yra dėkingi, ypač šia 
proga. Garbė choristams už 
pasišventimą bažnyčios ir tau
tos darbui.

Parapijos choro koncertas 
įvyks balandžio 22 d. Išpildys 
labai gražią muzikalinę prog
ramą susidedančią iš dainų. 
Programoje dalyvauja buvęs 
Lietuvos operos solistas Sta
sys Liepas. Bus gera proga jį 
dainuojant išgirsti, ne tik mū
sų kolonijai, bet ir apylinkės 
kolonijoms, kurios dar negir-

NEW BRITAIN, CONN.
Šv. Velykų atgarsiai

Linksmiausia pavasaryje 
šventė yra Kristaus Prisikėli
mo. Mūsų kolonijoje ši šven
tė šv. Andriejaus bažnyčioje 
praėjo kuogražiausioj nuotai
koj, nors oras buvo ir neper
geriausias, nes Velykų sek
madienis kad ir buvo saulėtas, 
bet šaltas. Parapijiečiai skait
lingai lankė bažnyčią ir Kris
taus karstą, kuris buvo gra
žiai išpuoštas.

Velykų rytą dar prieš 5-tą 
valandą pradėjo parapijiečiai 
rinktis bažnyčion ir užpildė 
ne tik sėdynes, bet ir praėji
mo takus bei bažnyčios prie
angį. Prieš šeštą vai. išsiri-

Atitaisymas
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventės proga paskelbtame 
“Darbininke” sąraše įvyko kiavo skaitlingas būrys para-
klaida, būtent, Karolis Zigmas pijos vaikučių, pasipuošusių 

“aukavo $20, ne $10 kaip buvo baltais drabužėliais m balto- 
pažymėta. Edmundas ir Stasė mis lelijomis rankose, kas pri- 
Vaitkevičiai — $10, Antanas 
ir Bronė Grušaičiai — $5. Už 
įvykusią klaidą koresponden
tas atsiprašo.

DĖMESIO
Sekmadienį, balandžio 1 d., 

12:30 vai. po piet, Šv. Juoza
po bažnytinis choras, vado
vaujamas komp. A. J. Alek
sio, vėl išpildys Waterbury 
“Community Serenade” radio

• Kun. P. Celiešius, naujas 
Ind. Harbor liet, parapijos vi
karas, kleb. kun. K. Bičkaus
ko pavedimu dėsto vietos mo
kykloje tikybą ir lietuvių kal
bą.

davė procesijai malonaus 
įspūdžio, šeštą vai. nušvito 
bažnyčia naujų šviesų atspin
džiais ir žvakių šviesa. Prie 
Viešpaties karsto suskambėjo 
giesmės aidai: “Linksma die
na mums nušvito”, sugaudė 
vargonų griausmingi garsai, 
kuriuos papildė choristų bal
sai.

Po procesijos buvo atnašau
jamos iškilmingos šv. Mišios, 
kurias atnašavo klebonas kun. 
V. Karkauskas asistuojant 
kun. J. Matučiui bei kun. B. 
Benesevičiui. Jaudinantį pa-

mokslą pasakė kun. J. Matu
tis. Šimtaj žmonių ėjo prie 
šv. Komunijos. Didysis Alto
rius paskendęs buvo gėlėse, 
virš cimborijos baltų lelijų 
kryžius visus žavėjo ir kėlė 
dalyvių širdis prie uolesnės 
maldos. Už šią gražią nuo
taikos aplinkumą, priklauso 
padėka parapijos kunigams, 
bei seselėms pranciškietėms, 
kurios taip rūpestingai dar
buojasi mūsų tarpe. Dieve 
palaimink jų darbus ir atei
tyje.

Atidai šv. rožančiaus dr-jos 
narėms

Sekmadienį balandžio 1 d. 
visos narės kviečiamos daly
vauti 9 vaL 30 min. rytą, šv. 
mišiose, kurios yra aukuoja
mos šv? Tėvo' Intencija ir už 
Lietuvą. Per šias šv. mišias 
bus bendra šv. Komunija.

Po pietinių pamaldų įvyks 
draugijos mėnesinis susirinki
mas, kuriame kviečiamos na
rės dalyvauti, nes bus svars
toma svarbūs reikalai, ypač 
pasiruošimas prie vakaro, ku
ris įvyks balandžio 29 d. pa
rapijos salėje.
Maldos Apaštalavimo brolija

reiškia padėką kunigams— 
J. Matučiui ir B. Benesevičiui 
už parūpinimą religinės ffl- 
mos, kuri buvo rodoma kovo 
18 d. ir buvo graži. B. M.

dėjo. Kviečiami visi lietuviai 
dalyvauti. Choras daug gražių 
dainų dainuos. Tad visi ba
landžio 22 d., 6:00 vai. susi
rinkime parapijos svetainėje.

Patiekė atskaitą
ALT savo susirinkime pa

tiekė atskaitą iš š. m. Vasario 
16 minėjimo ir pranešė, kad 
kiek buvo iš to minėjimo pel
no, pinigai pasiųsti ALT cen- 
tran Lietuvos laisvinimo rei
kalams.

Taipgi buvo kalbėta dėl pra- 
vedimo Lietuvos laisvinimo 
vajaus, paliktas sutvarkyti 
pasitariant su vietiniais vei
kėjais ir kolonijos darbuoto
jais. O.

HARTFOn, COHH.
Prelatas J. Ambotas po 

trumpų atostogų Floridoje 
sugrįžo ir per Velykas 5:30 
atnašavo Kristaus Prisikėlimo 
šv. Mišias ir pasakė pamoks
lą. Žmonių buvo pilna bažny
čia. Procesijoje dalyvavo mo
kyklos vaikučiai, paruošti mo
kytojų sesučių pranciškiėčių. 
Choras, vadovaujamas muzi
ko Jurgio Petkaičio, gražiai 
giedojo.

Balandžio 1 d. 1 vaL įvyks 
susirinkimas Šv. Jono Evan
gelisto Draugijos, visų narių 
pareiga dalyvauti.

89 kp. LRKSA 
susirinkimas dėl Velykų šven
čių buvo perkeltas į balandžio 
1 d. ĮvyJs tuojau po sumos 
po bažnyčia. Report

STOUGHTON, MASS.
Kovo 19 ir 21 dd. Stough- 

tone buvo rekolekcijos, kurias 
vedė iš So. Bostono atvykęs 
kun. K. Mažutis. Kadangi čia 
sena*, bebuvo rekolekcijoa ir 
žmones atpratę nuo jų, žmo
nių ateidavo pusėtinai.

Per šv. Velykas žmonių bu
vo daug atėjusių bažnyčion ir 
ėjo prie šv. Sakramentų: tik 
per vienas šv. mišias ėjo prie 
šv. Komunijos 514 žmonių, o 
per visas šv. mišias — virš 
1500. Lietuvių kaip galima 
rnręsti buvo virš 100.

Draugija kovai su vėžiu skelbia vajų, kuris truks 
visą mėnesį. Norima surinkti $530,166. Pinigai nau
dojami ligos tyrinėjimui ir gydymui.

V-

Užsisakykite Toniko Pas Mos
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Cn.
Grafton Avė., Isiington, Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

!
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Sgt. Roy Honeycutt grįžo iš Korėjos aplankyti savo 
savo sergančio sūnaus, kuriam pasveikti nėra vilties 
(Kannapolis, N. C.).

PRANEŠIMAS Nr. 1 

apie tremtinių suvažiavi ną i
New Yorke

Tremtinių organizacijų at
stovų š. m. kovo mėn. 11 d. 
Hartforde, Conn., įvykusiame 
pasitarime nutarta rytinių 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių tremtinių suvažiavimą 
kviesti š. m. balandžio mėn. 
15 d. New Yorke.

Tremtinių suvažiavimas 
įvyks Apreiškimo parapijos 
salėje — 259 No. 5th Street, 
Brooklyn 11, N. Y. Suvažiavi
mas prasidės 10 vai. rytą.

Suvažiavimo tikslas hptarti 
aktualiausius lietuvybės išlai
kymo, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės, plitimo, eventua
laus tremtinių organizacijų 
centralizavimosi, tautinio soli
darumo prievolių Lietuvos 
laisvinimo bei kultūriniams 
lietuvių reikalams vykdymo ir 
kitus — klausimus.

Tremtinių suvažiavime kvie
čiami dalyvauti rytinių JAV 
(vadinamosios Naujosios An
glijos ir, pvz., New Yorko, 
New Jersey, Pennsylvanijos,

Marylando bei kitų) valstybių 
tremtinių atstovai.

Į tremtinių suvažiavimą at
stovų kiekviena vietovė gali 
siųsti po 2; o didesnės tremti
nių kolonijos — dar po 1 nuo 
kiekvieno tremtinių 100-to. 
Svarbu, kad suvažiavime da
lyvautų tremtinių iš kiekvie
nos vietovės, kur yra kad ir 
vienas kitas tremtinys.

Tremtinių draugijos, trem
tinių būreliai, tremtinių rate
liai, tremtinių komitetai, 
tremtinių komisijos, tremtinių 
tautinio solidarumo įnašų rin
kimo komisijos ar ir kitais 
vardais veikią bendriniai 
tremtinių organizaciniai viene
tai bei jų vadovybės prašomi 
pasirūpinti, kad jų vietovių 
tremtiniai būtų atstovaujami 
šiame svarbiame tremtinių 
suvažiavime.

Suvažiavimui pasiūlymų, jo 
nutarimams medžiagos, rezo
liucijų projektų bei savo pa
geidavimų tremtiniai gali

TAKSOS, TAKSOS
Taksos, taksos turi kojas 
Kožnas daiktas vis taksnojas, 
Bet dar turim netaksuotą 
Kremliaus rojų “paauksuotą”

Dangus matosi bliudelyj, 
Neva valgis, srėbk, pilieti, 
Tik dvi lupsnos pluduriuoja, 
Nereiks taksų tau mokėti.

Nėr drabužių, nėra batų, 
Kiauri autai suavėti.
Karnų vyžas nusipynė, 
Nereiks taksų jiems mokėti.

* >
Pigu viskas Sovietijoj,
Tik gyventi reik norėti, 
Nei už karstą, nei už žemę 
Nereiks taksų tau mokėti.

Pats sau duobę išsikasi, 
Ant krantelio jos stovėsi,
Į pakaušį kulką gausi.
Už ją taksų nemokėsi.

Aitvaras.

siųsti ir iš anksto (ligi balan
džio mėn. 10 d.) adresu: P. O. 
Box 64, Waterbury, Conn. Gi 
techniškaisiais tremtinių su
važiavimo reikalais iš anksto 
galima kreiptis per p. V. 
Alksninį: 61—51, 56 Avė.,
Maspeth, N. Y., N. Y.

Suvažiavimui Ruošti
Komisija.

195L m. 20.

I

SKAITYKITE IR REMKITE 
LIETUVIŠKĄ KNYGĄ

Sąraše pažymėtos knygos labai atpigintos
METRAŠTIS, išleistas Tėvų Pranciškonų Šventųjų Me

tų proga. Ši įdomi 224 psL knyga liečia pačius aktu
aliausius lietuvių tautos religinius ir kultūrinius 
klausimus. Joje yra daug beletristikos ir poezijo?
Kainavo $2.50, parduodama ________________ $1.00

KUR BAKŪŽE SAMANOTA, Ant. Vaičiulaitis. Beletris
tikos kūrinys. 288 psl. Išleido Kultūros Institutas.
Kaina ________________________________   $2.00

NEMUNO ILGESYS, J. Aistis. Nauja eilėraščių knyga.
Išleido TT. Pranciškonai. Kaina _______________ 50c.

POEZIJA, Jurgis Baltrušaitis. Išleido Kun. Pr. Juras.
270 psl. Kaina ____________________   $1.00

KVIESLYS J LAISVĘ, Jonas Kmitas. Eilėraščių knyga.
352 psl. Kaina _____________________ ____ _ $1.00

VYTIS IR ERELIS, Jonas Kmitas. Apysaka. LDS leidi
nys. 576 psl. _____________________________  $1.00,

VAI LEKITE DAINOS. Paruošė Kun. J. Dabrila. Išleido
Kun. P. Juras. Įdėta 200 gražiausių dainų. Kaina $1.00 

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Paruošė Kun. Dr.
J. Starkus. 208 psl. Kaina__________________$1.50

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNAS. Paruošė A.
Heriitas. 400 psL Kaina --------------------- -------- $3.00

NAUJAS TESTAMENTAS. Vertė Arkivysk. Juozapas 
Skvireckas. Išleido Kun. Pr. Juras. Kaina — $2.00 
Audeklo apdarais _______________________  $3.00

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI. Išleido Kun. Pr. Juras. Kiek
vienai metų dienai skiriamas vieno šventojo apra
šymas. Knyga paveiksluotą, įrišta kietais viršeliais.
936 psl. Kaina ___________________________  $2.00

US “KRISTAUS SEKIMAS, Tomas Kempietis. Iš prancūzų į : 
kalbos vertė O. Labanauskaitė. Išleido Kun. Pr. Ju-
ras. 424 psl. Kaina —_________________$2.00
PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, T. Damazas Daveau, 

O.F.M. Išleido TT. Pranciškonai. Verta įsigyti kiek
vienam, norinčiam susipažinti su Šv. Pranciškaus 
gyvenimu ir darbais. 178 psl. Kaina --------------- 50c.
PRANCIŠKAUS PĖDOMIS, T. Pr. Bizauskas,

O. FM. Naujas Trečiojo Ordino vadovėlis ir ritua
las. 300 psl. _________________________ ___  50c.
ANTANO PADUVIEČIO GYVENIMAS. Vertė Ant. 
Vaičiulaitis. Netrukus išeis iš spaudos. Leidžia TT. 
Pranciškonai____ _________________________  $1.00

PRIE VILTIES KRYŽIAUS, Kun. Dr. J. Prunskis. Išlei
do Kun. Pr. Juras. Žymių asmenų atsivertimai. 142 
psl. Kaina _____________________________  $1.00

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS. Išleido Arkivysk. Juo
zapas Skvireckas. Evangelijos ir lekcijos skiriamos 
kiekvienam sekmadieniui ir šventadieniui. Kietais 
viršeliais. Kaina ................................................... $2.50

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS. Puiki maldaknygė.
Surinko ir išleido Kun. P. Juras. Antroji laida. 787 
psl. Kaina ___ ____________ ____ ___________ $4.00

RAMYBES ŠALTINIS. Surinko ir išleido Kun. P. Juras.
Antroji laida. Maldaknygė yra patogi, puošniais 
viršeliais, rinktinės maldos ir paveikslai. Kaina—$3.00 

ATLAIDŲ ŠALTINIS. Didelėmis raidėmis graži malda
knygė. Surinko Tėvas Kazimieras Kapucinas. 574 
psl. Kaina .... ...................................................... $3.75

PRANAŠYSTES APIE PASAULIO PABAIGĄ — Kun.
P. M. Juras, 111 psl. Kaina —.......................... .  $1.00

KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU. Klausimai ir at
sakymai anglų ir lietuvių kalbomis. Kaina ------- 25c.

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

ŠV.

ŠV.

ŠV.
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—Penktadienis, Kovo 30 d., 1951 DARBININKAS
BROCKTONO ŽINIOS VIENUOLYNO PASVCNTINIMO IŠKILMĖS

skiriamas mokslei- 
Vokietijoje šelpti ir 

žurnalui “Ateičiai”

pietų metu ir 
profesionalai au-

Laurinaičiai —

ATEITININKAI RENGIA 
VAKARĄ

Brocktono ąt-kų jaunimo 
kuopa balandžio 22 d., šv. Ro
ko parapijos salėje rengia va
karą. Visi broektoniškiai ma
loniai kviečiami atsilankyti. 
Pelnas 
viams 
jaunimo
remti. Įėjimas — 75c.

Šis vakaras priklauso prie, 
kuopos šventės, kuri tą dieną 
ruošiama. Iš ryto įvyks iškil
mingas susirinkimas, kuriame 
astuoni nauji nariai duos atei- 
tininkiškąjį pasižadėjimą, -a

Aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams

Brockton,

Ta-Brocktono Lietuvių 
auka sumoje $50. 
Brocktono Lietuvių 
narių aukos: 1. Sanda-

Ta-

Pagal paskelbtą Amerikos 
Lietuvių Tarybos mobilizacinį 
laisvės vajų ir išleistą Tautos 
Fondo Valdytojo atsišaukimą 
Lietuvos laisvinimo reika
lams Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 33 metų 
sukakties proga
Mass., jau surinkta $1412.05. 
Šią sumą sudaro žemiau nu
rodomos aukos:

I. Katalikų Federacijos ir 
Brocktono Lietuvių Tarybos 
bendromis pastangomis su
ruoštame 1951 m. vasario 11 
d. Winthrop mokyklos salėje 
Nepriklausomybės minėjime 
surinktos aukos sumoje — 
$183.05.

n. 
rybos

III. 
rybos
ros 24-sios kuopos — a) auka 
iš kasos $100, b) 1951 vasario 
22 d. suruoštuose Nepriklau
somybės sukakties proga pie
tuose narių aukos sumoje 
$115. 2) Franklin ir Kazimie
ro klubų aukos po $100. 3) 
SLA 17-sios kuopos auk* su
moje $25. 4) Tremtinių die
nos uždarbio auka sumoje — 
$618.

IV. Brocktono Lietuvių Ta
rybos sudarytos komisijos su- 
l'inktce biznierių ir profesio
nalų tarpe aukos sumoje — 
$121.

Tremtiniai, Winthrop mo
kyklos salėje suruošto minė
jimo dalyviai, Sandaros na-

LIEPOS ŽIEDAI
Liepos Žiedų arba
ta gerai nuo persi- 
šaldymų, ji sutei
kia prakaitavimą 
ir pastipri n i m ą. 
Taipgi sakoma, 
gelbstanti nuo ink

stų (kidneys) ir pūslės ligų. 
Liepos Žiedai yra gerai ir 
nuo kosulio paeinančio nuo 
šalčio ir gerklės nesmagumų 
ir užkimimo. Liepos žiedai, 
pašutinus gerai dėti ant skau
dulių, ir skaudančių sutinimų, 
žaizdų 
turėtų 
muose 
Liepos
prisiunčia m į jūsų namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

ir vočių. Liepos Žiedai 
būti visada visų na- 
kaipo naminė gyduolė.

Žiedų svaras $2.50

I. ir J.
J. ir J. Varoneckai $17. 
$16: P. ir J. Braškai, J., 
J. Špakevičiai.
$15: J. ir B. Ludavičiai, 
ir A. Labuckai, F., M. 
Janoniai, P.,. O. ir G.

$12: VI. ir K. Endriūnai, 
S. Vaičiūnai.
$11: A. Bačiulis, M. ir

VI. Jakimavi-

/ jtV‘2 ■" »

. Worcet>ter, Mass.
• ■* i Tlv-

Aušros Vartų parapijos kle
bonas kun. K. Vasys atspaus
dintu kvietimu ir per Velykas 
iš sakyklos kvietė parapijie
čius į naujai pastatyto prie 
parapijos bažnyčios vienuoly
no pašventinimo iškilmes, ku
rios įvyks per Atvelykį, ba
landžio 1 d. 3 vai. po pietų. 
Vienuolyną pašventys ir pa
mokslą pasakys vysk. Wright 
Ta proga dalyviai galės ap
žiūrėti ir patį vienuolyną.

Vienuolyno rėmėjų pagerbi
mui po bažnyčia salėje įvyks

priėmimas. Svečius pavaišins 
vietos moterų ir merginų or
ganizacijų komitetai, kaip an
tai: Moterų Sąjunga. Aušros 
Vartų Draugija, Moterų So
cialinis klubas ir Sodalietės. 
Užkandžiai ir kava bus be 
mokesčio, kas ką daugiau no
rės, galės gauti už mažą atly
ginimą. Bus muzika.

Daug kas jau suaukojo gra
žių daiktų naujam seserų vie
nuolynui, bet dar daug kas
dieninės apyvartos baldų ir 
daiktų vienuolynui trūksta. 
Čia bus N. J. seserys. Koresp.

STIPRĖJA LIETUVIŲ KOLONIJA

Ji neap- 
nė vieno svarbesnio

E.
M. 

Šar-

kun. 
Kli-

St. Urbonaitė, 
Pakalniškis, 
B. Rožėnas, 

E. Lileikaitė,

K. 
A.
J.
J.

rūi įvykusių 
biznieriai bei 
ko jo:

J, 
$24,

Po 
D. ir

Pn
J. , S. 
ir J.
Kurpiai, P. ir M. Viščiniai.

Po $13: S., A. ir L. Merec- 
kiai, St. ir I. Eitavičiai.

Po 
V. ir

Po
St. Gofensai, 
čius, Kl. Čirbulėnas.

Po $10: Alg. ir J. Skabei- 
kiai, Alb. Barulis, J. Sisas, F. 
ir O. Šmitai, V. ir L. Tamo
šaičiai, Dr. A. Vaitkus, Dr. B. 
Budreikaitė, St. Gedutis. St. 
ir E. Grušai, P. ir A. Petke- 
liai, J. ir A. Baškauskai, M. 
ir J. Tubiai, P. ir E. Mažeikai, 
M. Kemzūra, A. Jankūnas, jr.

Po $9: Vyt. Zinkevičius, J. 
ir O. Venčkauskai, Vinc. Zin
kevičius, Urbai.

Po $8: Edv. Eitavičius, St 
Jauniškis, A. Keršulis, K. Ba
ranauskas, O. Keturakienė, 
St. Raudys, J. Daniusevičius.

Po $7: V. Senuta, P. Binge
lis, Eikinai, J. Petronis, S. 
Sužiedėlis, F. ir M. Mandei- 
kiai.

Po $6: A. Šeduikis, 
Bliudnikas, A. Padagas, 
Gedgaudas, P. Duoba, V. 
kus, K. Klabis.

Po $5: B. Kamockis, 
Pr. Strakauskas, kun. A.
mas, R. Bielkevičius. P. Keb- 
linskas, J. Monkus, A. Saka- 
dauskas, 
Pareigis, P.
Vaitkevičius, 
Kazlauskas, 
činčys, F. Stundžia, A. Kem- 
zūrienė, O. Karosienė, U. ir 
ft Meižiai, M. Valentukevi- 
čius, Hill Dairy Co., P. Kodis, 
Dugey Pkg.. Glenn’s Garage, 
Savtell Market, A. Timinck, 
kun. J. švagždys. J. Salučka,
K. Bielskis, M. Bartkevičienė, 
St. Vaitkienė, 
Akstin, 
nas, G. 
levičius, 
šauskai, 
geliūnas, 
Samsonas. 
Vyt. Jakavonis. 
čienė.

Po $4: O. Kašėtaitė, Vait
kienė. J. Laučienė, Petkūnai,

Po $3: B. Belmontienė. I. 
Kislauskienė, O. Svirtūnienė, 
B. Bilvaišienė, Mantautas. R. 
Samauskienė, Sankūnai, Kapi- 
šauskai. V. Baniulis, St. 
čiūnas, Joe’s Bakery.

Po $2: E. Plonienė, E. 
kauskaitė, A. Lankelis. 
Biekša. J. Gagel, P. Valentu- 
kevičius, Samulis Market, A. 
Kaziukonis. S. Patkauskas, J. 
Riardan Coal Co., E. Sklut & 
Co., S. Cviokla, Geras Drau
gas, L. Kumpa, Vismonas, P. 
Vismonas, G. Lučinskas. P. 
Lalis, B. Yezukevich, E. Vai
tiekūnas, M. Alexandra, F.

K. Cirbulėnas, 
Matekūnas. J. Baro- 
šidlauskas, V. Tamu- 
A. Strumskis. Kali- 
Paražinskas, K. Jur- 

A. Jezukevičius, J. 
Dr. Zabarauskas, 

V. Petravi-

Bal-

Vit-
A.

Draugijų Valdybų Adresai

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 5VČ.

Pirmininkė — Eva Markslenė,
625 E. 8th St, So. Boston, Mass 

Tel. SOuth Boston 8-1298.
Vlee-Pirmininkč—B. Gailiūnl-nC,

8 Wlnf’eld St, So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Stefanija Overkienė, 

555 E. 6th St, So. Boston, Maus. 
Tel. So-8-6029.

Finansų Rašt. — B. CūnienB, 
409 Broadway, So. Boston, Mass. 

Tel. So-8-0948.
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa St, Mattapan. Maaa. 
Tvarkdarė — M. Matejoškienė, 

866 E. 5th St, So. Boston, Ma«3. 
Kasos GL—Elzbieta Aukštikalnytė,

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

antrą antradieni mėnesio, 7:30 v. 
▼•kare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pM protokolų '■ąėimUiiię.

•V. JONO EV. BU PA6ALPIN1B 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonls,
21 Sanger St, So. Boston, Mase.

Vice-Plrm. — Vincas S takuti s, 
684 8ixth St., So. Boston, Mass

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

Fln. RaSt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass. 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 3. Seventh St, S. Boston, Mana

Maršalka — Jonas Zstkls,
22 Beethoven St, Roxbury, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienj kiekvieno mėnesio, 

2 va), po pietų. Parapijos salėj, 
492 B 7th St, So Boston, MMas
Visais draugijos reikalais kreipki- 

t£a pas protokolų r&SUninka

DĖKOJIMAI “DARBININKO” 
KALENDORIAUS LEIDĖJAMS

Be leidžiamojo laikraščio “Darbininko”, kuris lanke ištisus 
metus kiekvieną jį skaitantį ėmėją, Naujų Metų proga, “Darbi
ninko” leidėjai dar parūpina kiekvienus metus ir gražų bei nau
dingą kiekvienam žmogui kalendorių. Šiais — 1951 — metais 
juomi džiaugsis ne tik praktišku jo turiniu, kuris kasdien kal
ba į šeimos narius, bet ir puošniu paveikslu, kuris primena 
Jėzų Kristų bažnyčioje tarp daktarų - mokytojų, kurie Jo 
klausinėjo ir klausėsi.

Už šią nepaprastą dovaną jau spėjo atsidėkoti šie:

--------------------------------------------------------------------------7

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 
Office Tel. SO 8-0948 
Res. 37 Oriole Street,

WEST ROXBURY, MASS.
TeL PA — 7-1233-W

Džiugu, kad naujieji ateiviai 
tuojau įsijungia į visuomeninį 
lietuvišką darbą, stiprindami 
anksčiau atvykusių eiles. Lie
tuviškoji visuomenė sveikina 
jų gražų ryžtą.

Negalima užmiršti tremti
nių globėjo Nooroode Domi
ninko Razuliavičiaus, kuris 
vienas yra atsikvietęs keturio
lika šeimų — penkiasdešimt 
du asmenis, kurie dar nepas
kutiniai. Jo namas yra lyg 
pereinamas, bendrabutis, kol 
naujieji ateiviai susiranda 
darbą ir butą. Iš atvykusiųjų 
mažas nuošimtis yra jo gimi
nės. Jis sako: — Man visi lie
tuviai giminės ir varge esan
tiems reikia padėti”. Jis ne 
tik kviečiasi tremtinius į JAV, 
bet siunčia j Vokietiją maisto 
jiems siuntinius, pinigus ir 
drabužius. Jiš yra didelis 
BALF rėmėjas aukomis ir 
darbais.

Pažymėtina, kad D. Razu- 
liavičius iš atsikviestųjų trem
tinių išsirinko sau ir žmonelę 
ir sukūrė gražią lietuvišką 
šeimą.

tokį, būrį
tremtinių ir juos nuolat rem
damas, turėjo ir turi daug rū
pesčio ir išlaidų išduodamas 
raštu ir net pinigines garanti
jas, bet jis nepailsta ir laukia 
atvykstant daugiau. K. š.

Norw ood, Mass.
Norwoodo lietuvių kolonija 

nėra gausi, bet lietuviškame 
visuomeniniame darbe ji nėra 
paskutinėje vietoje, 
leidžia
lietuvių tautos reikalo. Lietu
viškame darbe jiems ateina j 
pagalbą naujieji lietuviai atei
viai, kurių čia jau yra atsi
kviesta apie šimtas. Paskuti
niu laiku vėl į Norwoodą at
vyko keletas šeimų, iš kurių 
čia pažymėtina parapijos var
gonininko V. Kamantausko 
brolis prof. Viktoras Kaman
tauskas. Jis yra žinomas, kaip 
kalbų žinovas, parašęs keletą 
lietuvių ir svetimomis kalbo
mis vadovėlių. Atvyko su šei
ma pas savo brolį V. Kaman
tauską. Pas Vasiliauskus at
vyko Lapinskų šeima. Jų sū
nus Darius papildo jaunimo 
eiles, pasirodydamas scenoje 
muzikaliniais gabumais. Pas 
Domininką Razuliavičių atvy
ko Martišių ir Šliterių šeimos. 
Jonas Martišius tremtyje yra 
žinomas, kaip sumanus, ener
gingas kultūrinių pramogų 
ruofičjito " ir orgahizatdfįius,
pats yra scenos mėgėjas. E- atsikviestįamas 
milija Martišienė - Siurblytč, 
iš profesijos mokytoja ir dra
mos artistė. Ji tęs Norwoodo 
suaugusiems lietuvių vakari
niuose kursuose lietuvių kal
bos mokymą.

Voveris. K. Matikaitis, M. 
Puidokienė, V. Baronienė, St. 
Ponaitė, J. Jakavonytė, J. Va- 
lintienė, P. Daniels, H. Svirs- 
kas, Kemzūra, Šakis, Miškinis,
J. Kumpa, Pr. Kukauskas. P. 
Neff, G. Miškinis, J. Jančiū- 
nas, Pr. Ramanauskas. Šakys, 
Lapeikis, Krušas. Vainauskas.

Po $1: B. Adakauskas, P.
Wychunas, K. Skrickis, Bud- 
ris, P. Vessel, J. Yukna, 
Draugas. J. Deivis. Lingienė, 
A. Breivis, K. šakmanas, T. 
Miliauskas, K. Pigaga, Lauži
kai, Kavaliauskas, Talačka, 
Laucevičius, Ramaškienė,. E. 
Kupkienė, Beniuškevičius, Pa
šakamis. Pekarskis, Vidzbelis, 
N. Norkus, P. Tamulevičius, 
A. Briedienė, Jonytis, V. Sid- 
levičienė, Šarkienė, P. Milti
nis, Gelsonas, J. Stukas, A. 
Dilba, Z. Buivydas, E. Klima
vičius, P. Coublee, V. Kerei- 
za, J. Balionis, K. Sharienė, 
L. Šemeta, O. Šemetienė, A. 
Šarkienė, J. Šarkis, V. Aukš- 
tikalnienė, O. 
Statkaitė, P.
Tamulevičius,
K. Germanavičius, 
kauskas, A. Tamulevičius, P. 
Miliauskas. K. Pleškus, J. 
Česna, A. Barauskas, J. Pui
dokas. P. Jančiūnas, K. Vai
čiūnas, V.
levičius, P. Masteika, Staupas, 
V. Juzėnas. S. Shapman, S. 
Gutauskienė, S. Buinickienė, 
J. Žilinskas. P. Adomaitis. A. 
Peldžiua, M. Kumpienė, V. 
Gelsonas, A. Balevičienė, A. 
Norkus,' ‘ N.N., N.N., A. Jur- 
gutis, J. Trainavičius, M. Vo-- Brockton, Mass. 
veris, J. Švagždys, B. Dub- 1951. UI. 22 d.

V. Satkus, J. Je-
K.‘ Vyšniauskas, 

K. Grigas, Dens-

kurių 
užra- 
labai

aukų

Rudokienė, J. 
Mačemienė, L. 
F. Pašakamis, 

J. Rut-

Butėnas, B. Tamu-

liauskienė, 
zukevičius, 
K. Saika, 
man, Buividienė, Česnauskas,
A. Akstinas, M. Saponis, M. 
Čiužienė, J. Plaušinaitis, I. Je
zukevičius, A. Bubulis, V. Va
saris, E. Navazetekienė, A. 
Navazdski.

Aukojusieji mažiau, negu po 
dolerį, neskelbiami Jei 
nors aukotojų pavardės 
šytos netaisyklingai — 
atsiprašoma iš anksto.

13 surinktos bendros
sumos š. m. kovo 22 d. pa
siųsta Amerikos Lietuvių Ta
rybai $1375.05, prašant įrašy
ti juos į Tautos Fondo 1951 
m. vasario 16 d. vajaus sąs
kaitą, o kiti pinigai tebėra ko
misijos žinioje, nes jie gauti 
tada, kai minėta suma buvo 
išsiųsta.

Visiems aukotojams reiškia
ma nuoširdžiausia padėka už 
gilų Lietuvos laisvinimo rei
kalo atjautimą ir prisidėjimą 
prie to didžiojo darbo savo 
aukomis.

Kadangi surinktoji aukų 
suma nepadengia Amerikos 
Lietuvių Tarybos paskirtos 
Brocktonui sukelti $1500 su
mos, tai mobilizacinis 
vajus mūsų vietovėje 
ra baigtas. Jj toliau 
Brocktono Lietuvių 
kuri yra pasiryžusi 
mums sumą būtinai
Todėl visa visuomenė kviečia
ma remti Brocktono Lietuvių 
Tarybos darbus šioje srityje.

A. Jur- s'; •

laisvės 
dar nė- 
vykdys 

Taryba, 
paskirtą 

sudaryti.

Komisija.
„• - • €
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K. S., Norwood, Mass. ..........................................
Elzbieta Navickienė, Worcester, Mass................
Vincas Vaznis, New Britain, Conn.......................
Alexandra Kisielius, Amsterdam, N. Y................
Marijona Zaremba, Manchester, N. H................
A. Kikutis, Manchester, N. H.............................
Katrė Tvarijonas, Manchester, N. H.................
Juze Nakutis, Manchester, N. H........... . .............
Antanas Kemesis, Manchester, N. H. .................
Petras Krikščiūnas, Manchester, N. H.................
Joana Olkovikas, Manchester, N. H....................
Anelė Antanaitis, Manchester, N. H.....................
K. Lukoševičius, Manchester, N. H.....................
Rev. Paul Vaičiūnas, Manchester, N. H. ..........
Martinas Kuslys, Manchester, N. H....................
Magdalena Gražulienė, VVorcester, Mass.............
Ona Sidabrienė, Worcester, Mass................ ....
Jonas Sakaitis, Worcester. Mass..........................
Magdalena Giraitienė. VVorcester, Mass.............
Bernardas Tamošiūnas, VVorcester, Mass............
Antanas Baziliauskas, VVorcester, Mass...............
Alena Naulienė, VVorcester, Mass.................. .....

' Vincas Parulis, VVorcester, Mass.................... ......
Juozas Ramanauskas, VVorcester, Mass....... ......
Jonas Grigas, VVorcester, Mass............................
Motiejus Sciuka, VVorcester, Mass.....................
Elzbieta Pauliukonienė, VVorcester, Mass..........
Kazimiera Statkienė, VVorcester, Mass. .............
Dominic J. Earaminas, Phila., Pa........... ............
Fel. Šlapelis, Rochester, N. Y.............  ...............
Anna Mikalausky, Simsbury, Conn. .................
Jonas Kaskelis, Northampton, Mass...................
J. Fronckus, VV. Medford, Mass...... ....... .............
Antanas Bujokas, Cleveland, Ohio ....................
John Grigas, Stoughton, Mass............................
J. Matukinas, Methuen, Mass............................ .
J. Jasinskas, Cambridge, Mass................ ........... .
A. Kindurys, Dolgeville, N. Y............................ ..
Mrs. W. Genchanskis, North VVeymouth, Mass.

Jonas Kavalau9kas, Providence, R. I. ................
Klemensas Kudzma, VVaterbury, Conn.............
Mr. John Mockus, Oakville, Conn....... ...............
Juozas Matuza, Elizabeth, N. X ........... ............
J. Matulevičius, VVorcester, Mass...... ................
Anna Romanauskas, So. Boston, Mass...............
Mrr. VVilliam Mizen, Lawrence, Mass...................
Petras Tamašauskas, Lavrence, Mass................
J. Novack, Orange, Mass................. ....................

J. Yankauskienė, East Millinocket, Maine
Eva Gudaitis, Hyde Park, Mass.........................
Mrs. Grace Ramoška, Scranton, Pa.............. .....
N. N., Cleveland, Ohio .................................. .....
Antanas Matulevičius, Pittsburgh, Pa................
Kazys Mekuska. Spirit River, Altą, Canada .... 
J. E. Žemaitis, Millbum, N. J........................ ......
John J. Jason. Turners Falls, Mass............ .......
Monica Blazonis, Lowell, Mass................ ... _......
Mrs. Adolphina Loh, Brighton, Mass......... _.......
Petras Stubeda, Somerville. Mass......................
Anthony Misiūnas, Phila., Pa. ..... ...........
Mrs. K. Stepsis, Phila., Pa.... ....  ............
A. Mikelonis, Cleveland, Ohio ........_..l................
Alena Pangonis, Detroit, Mich.......... ................

Zizruinskas, Racine, Wis........ ....... ................
V. Markia, Brighton, Mass............... . .................

Rumskas, New Haven, Conn...........................
Paul Kazlauskas, Detroit, Mich...........................
Mrs. K. Pacinskas, Detroit, Mich....................... .
Peter Jaskal, Lawrence. Mass........ . ......... . ........
Mrs. Anna Jacevicz, Boston, Mass......................
Mrs. Adelė Ziburis, VVaterbury, Conn...................
Mrs. Helen Samulis, Cambridge, Mass...............
N. Jodka, Lawrence, Mass....................................
J. Anusauckas, Bridgeport, Conn........................
V. Kapeikas, Pittsburgh, Pa. .............................
Magdalena Posk, Spencer, Mass...........................
M. Razanauskas, Brooklyn, N. Y........................
H. VVaichicks, South Boston. Mass......................
Jonas Rėkus, Baltimore, Md................................
J. Z. Cleveland, Ohio .............................. .............
I. Ambrozaitis, Somerville, Mass..........................
Alphonsas Jezukevičius, VVorcester, Mass...........
Mr. Valerian Balčiūnas, Methuen, Mass.............
Mr. John Kaziliūnas, No. Andover, Mass..........
Frank Zaikis, Dorchester, Mass....... ....................
Adomas Kudarauskas, VVorrcester. Mass............
Joseph Kiedis. Cleveland. Ohio .......... —..........
M. Pajaujis. South Boston, Mass.........................
Karolis Pigaga, Brockton, Mass..........................
Matthew Shaulis, Coxsackie, N. Y.......................
Pranas Deimantas, VVaterbury, Conn...................
Afex Spaieys, Brooklyn, N. Y. 
Elzbieta Blass, Detroit, Mich.

(Bus daugiau)
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A.
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AUTOMATIC LAUNDRY
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ii 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai. 
South Boston, Mass.

396 W. Broadvay, 
Lietuvis Charles J. Kay, sav.

GRABORIAI

VAITKUS Į
Funeral Home

197 Webster Avė,
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamnotojas
(Notary Public)

Patarnavhuac dieną ir nakų 
j Nauja moderniška koplyčia šer- 
į merams dykai. Aptarnauja Cam- 
i bridge Ir Bostono kolonijas že- 
! miausiomis kainomis.
I Kainos tos pačios ir ] kitus 

miestus.
I Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434.

W A I T T
*UN€RAl HOM»

50 Emerson Avė 
Brockton, Mare

Edward j. Waltt 
(Waitekūnas) 

'Jridotuvfų Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

tatwxisylmas Dieną ir Naktj 
Koplyčirf Šermenims Dykas 

Tel. Bkockton 336*

ZALETSKAS
Funerj) Home

564 East Broadway 
South Boston, Mass.

D. A. Zalet^ps, F. E. Zaletskas
Graborial Ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktj.
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815

SOuth Boaton 8-2609

Tel. AV 2-4026

J. Repshis, M.D.
Lietuvis Gydytojas
495 Cotambia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mase

Ofiso Valandos' 2—4 .r 6—8
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Visi Brolijos 
vardus Lie-

ALTo Bankietas
Šių metų gegužės (May) 

20 d. 2 vai. po pietų, Ameri
kos Lietuvių piliečių klube 
Main St. ALT Cambridge sk. 
rengia lietuvių susiartinimo 
Bankietą - Vakarienę su me
nine dalimi ir pan. Bilietų 
kaina $2.00. Bilietus galima 
gauti pas ALT skyriaus val
dybos narius ir platintojus. 
Visas pelnas skiriamas ALT. 
Smulkesnė programa bus pa
skelbta vėliaus. Visos Cam
bridge lietuvių organizacijos 
bei draugijos prašomos mi
nėtai dienai nedaryti savo pa
rengimų.

ALT Cambr. Skyrius.

Lietuviai, Mass. Univer
siteto svečiai

Kovo 17 d., University of 
Maseachusetts Department of 
Phisical Education Amherst, 
Mass. (už apie 100 mylių nuo 
Bostono) buvo pakvietęs Bos
tono Lietuvių tautiškų šokių 
grupę į savo suruoštą liaudies 
šokių festivalą. Kaip universi
teto vadovybė, taip ir studen
tai, jaunus bostoniečius, ku
rių dabar didesnį nuošimtį su
daro iš tremties atvykę, šiltai 
priėmė, ir net kvietė ten per
nakvoti. Lietuviai pašoko še
šis tautinius šokius 
skambino kanklėmis.
Martinkaitė trumpai paaiški
no apie Lietuvą ir apibūdino 
šokius. Rap.

ir pa- 
Milda

18 d. visuomeninis 
kaip jau buvo ir 
pranešta, įvyks ba- 
cL, 2:30 vai. Muni-

Bostono Rašytojų klubas
praneša, kad eilinis susirin

kimas pirmą balandžio šešta
dienį neįvyks, nes tą dieną 
bus pagerbiami geradariai.

Visuomeninis Teismas
Kovo 

teismas, 
anksčiau 
landžio 8
cipal Building, South Bosto
ne, kuriame bu^ “teisiamas” 
lietuvis emigrantas Ameriko
je. Posėdyje dalyvaus Lietu
vos konsulas, 
Shallna su ponia, : 
Kalinauskas, adv. 
Young - Jankauskas, 
Juknevičius ir adv. 
Kalvaitis.

adv. A. 
adv. K 

A.
adv. 
Dr.

O.
J. 
J.
A.
B.

Rap.
J. Lenktaitis,

turėjęs Vokietijoje “Patri- 
jos’’ leidyklą, prieš 5 savaites 
atvykęs į Ameriką, per Vely
kas lankėsi Bostone pas savo 
bičiulius.

Padekime praplėsti vasaros stovyklų
j

Kiekvieną vasarą iš visų 
JAV suvažiuoja mergaitės į 
gražų lietuvišką Amerikos 
kampelį Putnam stovyklauti. 
Stovyklą sumaniai tvarko Ne
kalto Prasidėjimo kongr. Se
serys. Stovyklaujančios mer
gaitės be sveiko poilsio ty
rame kaimo ore sustiprina sa
vo religinį bei dorovinį išsi
auklėjimą, mokosi lietuvių 
kalbos ir literatūros, Lietuvos 
istorijos, lietuviškų dainų, žai
dimų ir įvairių rankdarbių.

Metai po metų vis daugiau 
norinčių atsiranda stovyklau
ti. Seselės negalėdamos sutal
pinti visų norinčiųjų suskirstė 
stovyklą . dvį pamainas. Ta
čiau ir to neužtenka. Šiais 
metais iš anksto jau perpildy
tas ir uždarytas 
sąrašas, jei nebus 
praplėsti patalpas, 
selės norėdamos

kandidačių 
galimybių 
Todėl se- 
padėti ir

toms, kurioms trūksta vietų 
stovykloje nori praplėsti 50- 
čia lovų stovyklos patalpas. 
Tačiau be lietuvių visuomenės 
paramos joms sunku būtų tai 
įvykdyti. Tad prisidėkime kas 
kuo galime, prie gražaus mū
sų jaunuomenės auklėjimo. 
Aukos priimamos piniginės ir 
daiktinės. Daiktais galima 
aukoti pagalves, antklodes 
(blanketus), paklodes, užval
kalus pagalviams ir rankš- 
hioščius. Aukas galima siųs
ti tiesiai į Putnam vienuolyną 
šiuo adresu: Mtr. Aloyza, Im- 
maculate Conception Convent 
R.F.D. 2, Putnam, Conn.

Arba per vietines Seselių 
rėmėjų gildų valdybas. Gera 
būtų, kad įvairiose vietose 
gildų valdybos suorganizuotų 
tam tikslui įvairių parengimų.

V. K.

t

NAUJOS KNYGOS IR LAIKRAŠČIAI

Nauja slauge

Lietuviška filmą
Balandžio 1 d. — Atvelyky

je 3 vai. p.p. (po mišparų) 
Šv. Petro parapijos salėje (po 
bažnyčia) Nekalto Prasidėji
mo Seserys iš Putnam rodys 
filmą iš vasarą stovyklaujan
čių mergaičių gyvenimo. Ten 
pat bus priimamos aukos 
mergaičių vasaros stovyklos 
praplėtimui. Aukoti galima 
pinigus ir daiktus. Daiktais 
galima aukoti: pagalves, ant
klodes (blanketus), paklodes, 
užvalkalus ir rankšluoščius. 
Tad prisidėkime prie mūsų 
lietuviškos jaunuomenės auk
lėjimo, kas kuo galime ir atei
kime į šį parengimą, kur bus 
plačiau paaiškinti šie reikalai.

Įėjimas nemokamas.
Gildos Valdyba.

Nutarė kalbėti 
Rožančių

Kovo 28 d. daktaras Kaladė 
atsilankė į tretininkų brolijos 
susirinkimą ir savo įtikinan
čioje kalboje nurodė, kad rei
kia žmonijai kreipti dėmesį į 
Marijos reikalavimus, pareikš
tus Fatimoje. 
nariai padavė
tuvių Fatimos sąjūdžio cen- 
tran, kurį daktaras atstovavo, 
ir pasižadėjo kasdien kalbėti 
Rožančių į Nekalčiausią Ma
rijos Širdį ir priimti šv. Ko
muniją kiekvieną mėnesio pir
mą šeštadienį.

Reikalinga skubi pagalba
Vokietijoje gyvena labai 

biedna šeima su 7 vaikais. 
Tėvas serga, giminių neturi, 
kurios padėtų. Todėlei gera
širdžių prašome kas ką gali 
pasiųsti:

Johann Wilkas, 
Memmigen, Dickenreis Nr. 2, 
Bavaria, USA Zone, Germany

Parskrido iš Texas
Prieš keliolika mėnesių at

vykęs iš Vokietijos ir praeitą 
rudenį pašauktas Amerikos 
kariuomenėn, Vytautas Stro- 
lia, Velykų šventėms parskri
do iš Texas valst. į So. Bos
toną dviem savaitėms atosto
gų. Bostone gyvendamas Vy
tautas buvo tautiškų šokių 
grupės akordionistas ir daž
nai grojo solo lietuvišku ra
geliu. Kariuomenėje jam pa
vyko iš pėstininkų persikelti į 
divizijos karišką orkestrą. 
Dabar jo kepurę puošia lyra 
ir jis jau viename koncerte 
kariams net $10.00 laimėjo 
pagrodamas akordionu lietu
vių tautinių šokių melodijas.

A. a. Kazys Danasevičius
Porą mėnesių sunkiai pasir

gęs mirė Kazys Danasevičius, 
66 metų. Gyveno 67 G St. At
vyko iš tremties prieš du me
tu. Kilęs iš Kybartų. Dirbo 
prie parapijos mokyklų. Ko
vo 29 d„ 9 v. r. iš Šv. Petro 
parapijos bažnyčios buvo pa
laidotas šv. Mykolo kapinėse 
prie savo žmonelės Onos, kuri 
yra palaidota lapkričio 16 d., 
1949. Melskimės už mirusius.

Bostono miesto 
biblioteka

rengiasi įsigyti didesnį kiekį 
lietuviškų knygų.
i Gub. Paul A. Dever
praneša, kad naujų 200 

apartmentų veteranams staty
ba Cambridge, Mass. bus pra
dėta 10 dienų laikotarpyje. 
Toji statyba kainuos $2,966,- 
940. Sutartis pasirašyta su M. 
Spinelli & Sons, Ine., Bostono 
įstaiga.

Pieno nevežios 
sekmadien i ais ?

Pieno pardavėjų oiganizaci- 
jos 17-tas metinis seimas So- 
merset viešbutyje, Bostone, 
svarsto rezoliuciją, kad sek
madieniais pieno išvežiotojai 
turėtų laisvą dieną. Neabejo
jama, kad toji rezoliucija bus 
priimta. Šeimininkės turės už
sisakyti daugiau pieno prieš 
sekmadienį.

H. E. O. Yčaitė, 
tarnavusi Harvardo univer

siteto bibliotekoje, dabar pe
rėjo dirbti į miesto biblioteką.

♦

Prašo įnešti pataisas į 
žmogaus teisių 

dekleraciją
Adv. Susanne P. Shallna, 

Bostono profesionalių moterų 
klubo tarptautinių santykių 
komisijos pirmininkė, paren
gė pareiškimą, pasiųstą Dean 
Achesonui 
Roosevelt, 
komisijoje, 
gaus teisių
sijos posėdi* įvyks š. m. ba
landžio mėn. 16 d. Šveicarijo
je. Pareiškime nurodoma, kad 
žmogaus teisių deklaracija 
turėtų garantuoti visiems tei
sę dalyvauti savo krašto vy
riausybėje, visuotiną ir lygų 
balsavimą ir visoms moterims 
lygias teises su vyrais..

a

ir Mrs. Eleonor 
JAV atstovams 

kuri svarsto žmo- 
deklaraciją. Komi-

Avė Maria valanda
Sekmadienį, balandžio 1 d., 

5:30 vai. per radijo stotį 
WMEX - 1510 kilocycles bus 
transliuojama biblinė istorija 
apie Samsoną, kuris buvo 
Dievo siųstas išgelbėti izraeli
tus nuo Pilistimų. kurie žy
dus. kaip Dievo bausmė var
gino.

Diana šataitė

Petro ir Valerijos Šatų vien
turtė duktė Diana kovo mėn. 
pradžioje baigė trijų metų 
slaugės kursus šv. Elzbietos 
ligoninėje, Brighton, Mass.

N. Abington, Mass. Ten ji 
baigė pradinę ir aukštesnę 
mokyklą, o paskui įstojo į Šv. 
Elzbietos ligoninę mokytis 
slauge. Po trijų metų ji sėk
mingai baigė mokslus su 
aukšto atžymėsimo diplomu. 
D. Šataitė dar tuo nepasiten-

Cambridge, Mass
Klubo bankietas

Sekmadienį, balandžio 1 d. 
vai. p.p., Cambridge lietu-4

vių klubo svetainėje įvyksta 
klubo metinis bankietas. Ban- 
kieto metu bus puiki dainų ir 
muzikos programa, vadovau
jama p. M. Karbausko. Tuoj 
po bankieto įvyksta šokiai. 
Bankieto šeimininkės rengiasi 
svečius kuo puikiausiai priim
ti ir pavaišinti skaniais val
giais ir gėrimais. Kas norėtų 
smagiai laiką praleisti prašo
mi dalyvauti klubo bankiete.

Mass. Valstybės Senatas
23 balsais prieš 13 nutarė 

tuojau pradėti naujo tunelio 
statybą vietoj dabartinių vir
šutinių bėgių, einančių į Sulli- 
van sq., Charlestown ir Fo- 
rest Hills. Kaikurie senatoriai 
sako, kad tą projektą reikia 
atidėti, kol medžiaga statybai 
atpigs.

Įstatymas prieš 
komunistus

siūlomas Massachusetts 
valstybės kongresui. Jeigu 
pasiūlytas įstatymas bus pri
imtas ir gubernatoriaus pasi
rašytas, tai komunistai ir jų 
pakeleiviai, kurie jėga ir prie
varta kėsinsis šio krašto val
džią nuversti, bus baudžiami 
iki 20 metų kalėjimo ir $20,- 
000 pinigine bausme.
• Dr. Povilas J. Jakimavi

čius vėl išrinktas Camey Li
goninės Alumnų organizaci
jos sekretoriumi - iždininku. 
Susirinkimas įvyko kovo 28 d. 
Harvardo klube. Kun. Paul J. 
Jakmauh (Jakimavičius), Dr. kiai pasirodė i\“ 
Jakimavičiaus sūnus, atkalbi ^blo’—* “Sion Laetare' 
jo invokaciją. esie Garbė Tau”. Toliau pasi-

Velykos
Velykos, ta brangi šventė 

mūsų parapijoje gražiai praė
jo. Bažnyčia buvo gražiai iš
puošta už ką tenka garbė se
selėms. Prisikėlimo pabaldas 
laikė kun. J. Petrauskas, o 
Prisikėlimo šv. Mišias klebo
nas kun. P. J. Juškaitis. Rei
kia pasidžiaugti, kad nors ir 
šaltos buvo Velykos, bet žmo
nės labai gausiai atsilankė į 
prisikėlimo mišias, ir bažny
čia buvo perpildyta.

Giesmių valanda
Kovo 18 d. 2 vai. p. p. N. P. 

bažnyčioje įvyko “šventos 
Kančios Giesmių Valanda”, 
kurią išpildė mūsų parapijos 
choras, vadovaujamas p. M. 
Karbausko. Mūsų choristai ir 
dainininkas A. Kontrimas pui- 

išpildydamas 
>” ir “T*e-

kiną. Ji mokysis ir toliau, kad 
gautų laipsnį,

Mokyklos užbaigimo proga, 
kovo 11 d., erdvioje salėje tė
veliai jai surengė pokylį, ku
riame dalyvavo apie šimtas 
svečių ir viešnių.

Naują slaugę prie durų pa
sitiko josios krikšto duktė 
Glioria Razvadauskaitė su di
deliu bukietu gėlių ir krikšto 
motina Albina 
kuri prisegė
koršažą. Vaišių 
daug nuoširdžių 
ir įteikta dovanų.

Linkime naujai
lei geriausio pasisekimo.

Dianos Šataitės tėveliai yra 
ilgamečiai “Darbininko” skai
tytojai ir rėmėjai. Rap.

Čirbulėnienė, 
puikų orchid 

metu buvo 
sveikinimų

prof esi jona-

rodė solistė p-lė V. Jankaus
kaitė, išpildydama — “Visi 
žmonės’’ ir bendrai su choru 
— “O Kryžiau koks gražus 
esi”. Solistė p. A. Bartkienė 
bendrai su choru išpildė — 
“O kiek ašarų išliejo Marija”. 
Taipgi p. K. Samalis ir p. J. 
Samalis c u choru išpildė — 
“Žiūrėk į šventą Galvą” ir 
“Eik šen Artyn Prie Kryžiaus 
Stok” ir solo K Samalis '‘Ma
no Dieve’’. Solistė p-lė B. 
Strokaitė išpildė bendrai su 
choru — “O Jėzau Rods Tave 
Matau”. Kitas griesmių dalis, 
išpildė 
mokslą 
pasakė

bendrai choras. Pa- 
apie Jėzaus Kančią 
kun. J. Naudžiūnas.

Lankėsi kariai
Prieš Velykas savaitei buvo 

atvykęs karys J. Mingaudas, 
kuris N. Carolinoje baigė ka
rišką apmokymą. Dabar, J. 
Mingaudas pasiųstas Vokieti
jon, iš kur atvyko, kaipo 
tremtinis. Linkime jam ge
riausios sėkmės karo tarny
boje. Taipgi buvo atvykęs jū
reivis J. Brazdžiūnas. A. D.

Pagerbs adv. John J. 
Grigalų

Urbonavičius — Vyčių Garbės 
narys.

Ateitis — 1951 vasario mėn. 
Nr. 2. Leidžia Pasaulio Moks
leivių Ateitininkų Sąjunga 
Brooklyne. Numeris skirtas 
“Ateities” 40 metų sukakčiai 
paminėti, gausiai iliustruotas 
ir gerokai stambus. Yra daug 
surinkta įvairios ir retos me
džiagos.

Lux Christi (Kristaus švie
sa). Biuletenis kunigams 1951

Vasaris 1951. Bos- Balandis - Birželis. Nr. 1. 
Leidžia ALRK Kunigų Vieny
bė kas trys mėnesiai. Parink
tas patogus kišeninis forma
tas. Gerai atliktas spaudos 
darbas (spaudė N. P. Seserų 
Spaustuvė, Putnam, Conn.). 
Straipsniai, pamokslų metme
nys ir informacijos 
kunigams, bet bus 
naudinga paskaityti 
nam inteligentui.

Aidai. Kovo mėn. Nr. 3. 
Šiame “Aidų” numeryje vienu 
iš pagrindinių straipsnių yra 
prof. Z. Ivinskio studija apie 
"Merkelį Giedraitį’’. Ji parem
ta neskelbta dar Romos ar
chyvų medžiaga. Patrauklūs 
ir kiti straipsniai, beletristika, 
poezija ir apžvalgos. “Aidai” 
vis labiau įsibėgėja ir darosi 
gyvesni.

Juozas Kruminas. “Nak
tis viršum širdies”. Apysaka. 
Išleido Gabija, 141 psl., kaina 
$1.50. ‘ Dail. P. Osmolskis. 
Knyga gaunama: Gabija, 
340 Union Avė., Brooklyn 11, 
N. Y. ir pas platintojus.

Prel. J. Balkūnas. Lietuvy
bės silpnėjimo priežastys. “A- 
merikos” leidinys. New York, 
1950. 24 pusi. Kaina 30 c.

Lietuvos ūkio atstatymo 
studijų komisijos darbai. 1 są- 
siuvinys.
ton, Mass. 47 pusi. Turinį su
daro: Pratarmė — L.Ū.A.S.K. 
Prezidiumas. Lietuvos elek
tros ūkis — inž. Pr. Drąsu- 
tis, Ištversim - laimėsim — 
prof. J. Kaminskas, L.Ū.A.S. 
Komisija ir jos uždaviniai — 
inž. J. Dačinskas. Pranešimai 
ir k. Galima gauti “Darbinin
ke”.

Laiškai Lietuviams. 1951. 
Kovo mėn. Nr. 3. Leidžiami 
Tėvų Jėzuitų Chicagoje. Šia
me numeryje darbininkai ras 
įdomų straipsnį apie Šv. Juo
zapą XX amžiuje ir prie ko
munizmo įvertinimą.

Vytis. 1951. Kovo mėn. Nr. 
3. Leidžia Lietuvos Vyčiai 
Bostone. Numeris paskirtas 
Velykoms ir Šv. Kazimierui. 
Gražiai paminėtas prel. K.

skiriamos 
įdomu ir 

kiekvie-

nuoširdžiai dėkojame 
kurie atjautė mus 

valandoje. Ypač dėko-

Kaip visiems žinomą Mass. 
Valstybės gub. Paul. A. Dever 
vėl paskyrė jauną lietuvį ad
vokatą John J. Grigalų Met
ropolitan District Commission 
associate commissionieriaus 
pareigoms. Paskyrimo įvykiui 
atžymėki Mass. valstybės su
vienyti klubai rengia bankie- 
tą. Prie šio bankieto prisidėti 
yra nutarusi ir So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugija. Iš
kilmingas pagerbimas įvyks 
balandžio 15 d. 5 vai. p.p. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių Dr- 
jos salėje 368 W. Broadway, 
So. Bostone. Bankiete pa
kviesti dalyvauti aukšti Mass. 
valstybės mieste pareigūnai, 
taip pat visų Mass. valstybės 
lietuviškų klubų atstovai. No
rintieji bankiete dalyvauti 
prašomi iš anksto įsigyti bilie
tus, kurių galima gauti pas 
visų klubų valdybos narius. 
Tikieto kaina $2.50 asmeniui.

Kvieslys

Padėka
A. a. Izidorius Jasas

Mirė kovo 11, 1951 m., pa
likdamas dideliame nuliūdime 
žmoną, dukterį, žentą ir anū
kus.

Mes 
visiems, 
liūdesio
jame kun. Al. Kontautui, ku
ris ligonį lankė per tris me
tus, laidotuvių direktoriui J. 
Casper, p.p. Moneikams, M. 
Mockapetriams ir jo šeimai, 
Stanislavai Moneikai ir vi
siems, kurie dalyvavo šerme
nyse ir laidotuvėse. Nuošir
džiai dėkoja visiems: 

Žmona, duktė, žentas ir anūkai.
DĖMESIO KEPĖJAMS,

kurie norėtų pradėti savo 
biznį. So. Bostone, labai geroj 
vietoj, parduodama namas su 
įrengta KEPYKLA ir KRAU
TUVE kepsniams pardavinėti. 
Kepykla ir krautuvė turi vi
sus įrengimus darbui pradėti. 
Virš biznio patalpų įrengtas 
butas iš 7 kambarių su šildy
mais, vonia ir baltom sinkom. 
Tai tikra proga, galvojančiam 
savo biznį turėti, nes už vis
ką prašoma tik $8,000.

Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis pas V. Stelmoką, 545 
E. Broadway, So. Boston, 
Mass. arba telef. SO 8-0605.•
• Jonas Pranaitis, kuris sun

kiai sirgo, pasveiko ir grįžo 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos kluban dirbti.

Atsižadėjo automobilio
Paul Prew iš Roxbury, 

Mass. atsižadėjo automobilio 
ir paliko jį Stanwood gatvėje, 
Roxbury. Prie vairuojamo ra
to pririšo raštelį, kad tas au
tomobilis padaręs jam labai 
daug nuostolių ir nemalonu
mų. Tame raštelyj pažymėjo, 
kad jis nežinąs, kiek tas au
tomobilis jam padaręs skolų 
ir jis jų nebepajėgiąs apmo
kėti. Jis esąs skolingas So. 
Bostono teismui $20. Palikęs 
automobilį, jis išvyko ir iš gy
venamosios vietos. Policija 
kol kas jo nesurado. Automo
bilis 1937 m. ir geram stovyj.

Reikalauja prašalinti
teisėją Arthur P. Stone, 80 

m. amžiaus, iš Cambridge, 
kuris prisipažinusį seksualistą 
paleido į laisvę. Middlesex ap
skrities prokuroro įsakymu 
paleistasis į laisvę William F. 
Bonnell, 27 m., iš Somerville, 
vėl areštuotas

PAIEŠKAU brolių ir sese
rų: Malvinos, Justinos, Hele
nos, Praną, Edvardą ir Blado. 

Kartinos, Kretingos 
Klaipėdos 
Adolfina

891 Worcester 
Framingham Center,

Kilę iš 
apskr . Gyveno 
krašte. Atsišaukite: 
Brizgintaitė, 
Rd., 
Mass.
• Antanui 

ford, Conn. 
aiškiai arba 
prisiuntėte, 
tyti.

Mazotui iš Hart- 
Malonėkite rašyti 
mašinėle. To, ką 

negalima išskai-

Laikraščio “DARBININKO” Metinis

ŠURUM-BURUM
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LIETUVIŲ PILIEČIŲ AUDITORIJOJE,
368 W. Broadvvay, South Boston, Mass.

Harvardas turtingas ir... £
Harvardo universitetas Cam- 

bridge, Mass., .per paskutinius 
tris mėnesius gavo palikimo *|* . 
ir dovanų 3 milijonus dolerių. ** 
Laikraščiuose jau ne kartą 
buvo rašyta, kad jį reikėtų 
kiek apvalyti nuo komunizmo 
simpatikų. Pinigo tam užtek- ♦♦♦

; • i .

i 
Y

Gros šaunus AL. STEVEN'S Orkestras

Bus išdalyta dovanų $300.00 cash
Skanūs valgiai puikūs gėrimai.

Įžanga — 75c.
Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti. RENGĖJAI.


