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Demokratija ir demoniokratija
•

Kartu su prasidėjusiu viešu 
komunizmo teismu VVashingto- 
ne, Prez. Trumanas paskelbė 
seniai lauktą “screeningą”: pa
tikrinti amerikietišką ištikimy
bę ir nusistatymą komunizmo 
atžvilgiu valdžios tarnautojų 
sluoksniuose. Tai paliesią per 
du milijonus federalinių valdi- 

• ninku. Iki šiolei sijojami net po 
kelius sykius buvo nuo komu
nistų teroro pabėgę tremtiniai. 
Dabar atėjo laikas nuimti demo
kratijos kaukę tiems, kurie po 
ja slėpė raudonąjį vėžį.

•

Nėra nieko nuoseklesnio, kaip 
kiekvieną veikimą pradėti nuo 
savo namų. Tuščios pastangos 
būtų komunizmą sulaikyti Grai
kijoje ar ties Dardanelais, jei 
čia pat. Amerikoje, atsakingose 
vietose būtų leidžiama sėdėti 
komunistams ir komunistuojan
tiems, jei čia jie ir toliau gra
žųjį demokratijos vardą švent
vagiškai išniekintų pačiai demo
kratijai sugriauti, jei jų ne tik 
propagandos, bet jau ir teroro 
paslaptinga ranka siektų perse
kioti raudonojo fašizmo priešus, i 
jei komunistinio fronto organi
zacijos dygtų kaip grybai po 
lietaus, jei Atlanto Čarterio dės
nių vykdymas ir toliau būtų pa- 
raližuojamas iš viršaus ir apa
čios...

•

Visai kiti vėjai pradeda dvelk
ti iš Valstybės Departamento. 
Viešumon keliami slapti doku
mentai, iš kurių aiškėja, kad 
bolševikai tikrai buvo pasiren
gę artimiausiu laiku nušluoti 
Graikijos ir Turkijos nepriklau
somybę. Taip pat Išvilkti aikš
tėn “trijų didžiųjų” liūdni pro
tokolai Teherane, Yaltoje, Pots
dame. Labai santūrus sekreto
rius - pagelb. Dean Acheson pri
pažino, jog bet kurioje pasaulio 
šalyje komunistinis režimas su
daro pavojų JAV saugumui. Jis 
taip pat pasakė, kad visos ko
munistinės vyriausybės klauso 
Maskvos įsakymų. O tie įsaky
mai jau trejetas metų yra nu
kreipti prieš Ameriką. Sovietų 
Rusijoj ir jos pavergtose šalyse 
sistematingai vykdoma neapy
kantos bei kurstymo banga 
prieš anglo-saksų “kapitaliz
mą”. Rengdamiesi karui taip 
darė ir naciai.

•

Tiktai naciai turėjo dar tiek 
gėdos, kad demokratais nesiva- 
dino. O bolševikai ir melo mene 
nacius pralenkė. Tikraisiais de
mokratais jie vadina tik save. 
Tai ką jie demokratija supran
ta? Demokratija reiškia laisvę 
ir teisę patiems žmonėms apsi
spręsti ir valdytis. Kokios tad 
rūšies demokratija yra bolševi
kų diktatūra su savo vienos par
tijos sąrašu “rinkimuose”, su 
savo milijonais slaptosios poli
cijos budelių, su visuotiniu šni
pų tinklu, su 20 milijonų nekal
tai kenčiančių ir mirštančių po
litinėse koncentracijos stovyk-

Naudingas sijojimas
Apvalyti namus
Kur pavojus Amerikos saugu
mui?
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katalikiškos spaudos, ne
turi teista vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris.
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Vysk. Matuliais Vėl Ištremtas Sibiran
Raudonąją Planas Nuversti 

Amerikos Valdžią
Komunistų Partija Yra Tai Penktoji 
Kolona. - Pavojingesnė Ir Už Nacius.
- Partijos Sekretorius Atsisakęs Iš

duoti Savo ‘Tikrą Pavardę’ - Iš
mestas Lauk

VVashington, D. C., kovo šiai prieš Prezidento pla- 
27 — Kaip jau buvo rašy- ną. Tuojau pradėjo mobili- 
ta, pirmadienį prasidėjo zuotis, šaukti masinius su- 
Komunistų partijos veik- sirinkimus, siųsti telegra- 
los tyrinėjimas ,kurį veda mas ir laiškus, kad suda- 
Kongreso prieš - Ameri- ryti didžiausi spaudimą į 
kietiškos Veiklos Komite- Kongresą.
tas. Yra pakviesti svar- J. Edgar Hoover, atsaky- 
būs liudininkai. damas į klausimą apie

Kovo 26 d. buvo pakvies- tarptautinę komunistų 
tas liudyti FBI (Federalio veiklą, pareiškė, kad “per 
Investigacijos Biuro) vir- pastaruosius kelius mė
sininkas, J. Edgar Hoover. tus komunistų veiklos di- 
Jis pareiškė, kad Komu- rekcija plaukia iš Pary- 
nistų partijos šiame kraš- žiaus vambzdžio - linija 
te siekis yra pasaulinė re- (pipeline) tiesiog į Mas- 
voliucija ir nuversti Jung. kvą”.
Valstybių vyriausybę.

Jeigu kiltų karas tarp 
Rusijos ir Amerikos, tai 
Amerikos komunistai yra 
pasiruošę kovoti greta Ru
sijos, sakė J. Edgar Hoo
ver. Komunistų partija y- 
ra tai penktoji kolona 
(fifth column) Jungtinėse 
Valstybėse, daug geriau 
organizuota negu buvo na-

Amerikiečiai, Kelkime Balsą 
Prieš Tironišką SSSR Elgimąsi 

Su Lietuviais

Štai kaip atrodė mūsų tautos kankiniai už tikėji
mą ir tautybę grįžę iš Rusijos pragaro — kalėjimu. Sė
di iš kairės į dešinę: — Kun. V. Paškevičius, Vyskupas 
Teofilius Matulionis, ir kun. V. Ilginąs. Stovi iš kairės 
į dešinę: — kun. Jonas Deinis, kun. Kazys Juršanas, 
kun. Jonas Ladyga, kun. Augustinas Pronckiet's, kun. 
Mykolas Bugenis, kun. Jonas Paulavičius, ir kun. 
dislovas f’egis.

Gelbėkime Kryžiuojamą Lietuvą - 
Kankinamus Lietuvius Iš Baisių 

Sovietų Kalėjimų

| Atvyko į susirinkimą 
ginti komunistus ir Ko- 
mtmistų partijos generahs Įeofiliug MatuUonis. 
sekretorius Eugene Den- 
nis, kaipo savanoris. Pri-! 
saikint&s Dennis atsilakė į 
atsakyti į pirmą komiteto 
klausimą, kuris norėjo su-; 
žinoti jo ‘tikrą pavardę’. Į 
Komiteto nariai jo nepa- į 
leido ir pakartotinai reika-: 

ciai kraštuose, Hitlerio le-i^avo> kad j*8 pasisakytų, 
gionų užkariautuose.

Mr. Hoover tvirtina:
“Visai nėra

Ką tik gauta žinių iš Sovietų Rusijos, kad vysk. 
Teofilius Matulionis, Kaišedorių vyskupas, Telšių vys
kupas Borusevičius, kun. Jonas Grigaitis, Gižų klebo
nas, kun. Mildažys, kun. šliumpa, kun. Vaišnoras, ša
kių klebonas, kun. Ylius, marijonas, kun. Adomaitis ir 
daug kitų kunigų ir civilių lietuvių gy ventojų, rusai 
bolševikai išvežė į baisius sovietų koncentracijos lage
rius.

Vyskupas T. Matulionis jau keletą metų yra kalė
jęs bolševikų kalėjime ir koncentracijos lageryje So
lovkų salose. 1934 m. Nepriklausomos Lietuvos Vy- 
riausybė jį ir dar keletą lietuvių kunigų iš ten išvada
vo. Amerikoje vyskupas T. Matulionis yra gerai pa
žįstamas, nes jis lankėsi Amerikoje. Jis pažįstamas 
kaip šventas, ramus, kuklus ,nieko neužgaunantis vys
kupas.

Amerikiečiai turi gelbėti taip baisiai persekioja
mus ir kankinamus lietuvius iš baisiųjų Sovietų Rusi
jos lagerių ir kalėjimų, kur daug lietuvių pergyvena 

i kančią, mirtį, kraują.
i ----------------------------------------
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Štai kaip vyskupas T. Matulionis ir kiti devyni ku
nigai, grįžę iš Rusijos kalėjimų, atrodė aprengti kuni-' 
giškais rūbais Lietuvoje. Viduryje sėdi J. E. vyskupas

Vyskupas T. Matulionis.liuotoje kameroje vieniem 
buvo areštuotas bolševikų Į metam už tai, kad Solov- 
■kartu su a. a. vyskupu CeJIkuose būdamas pildė kuni- 
ipliaku 1923 m. Nuteistas 3 ^go pareigas, 
'metams kalėti neva už' T " 
priešinimąsi, bolševikų į stangomis, vyskupas Teo- 

! Geri) Bendradarbiu * Skdi- valdžiai, kad atsisakė iš- filius Matulionis ir kiti de- 
1 * ’ jduoti bažnyčios liturgiš- vyni kunigai buvo išlais-

jkus indus ir atsisakė pasi-įvinti ir jie grįžo į laisvą ir 
įrašyti raštą, kad atiduoda nepriklausomą Lietuvą 

Kitos savaitės pradžioje bažnyčią bolševikams ir 1933 metais spalių 19 die- 
— ^2 fca(j vėliau nuo bolševikų ną. 1940 m. birželio 15-17 

.....nuomotu. Iškankintas ka- dd. visa Lietuva pateko į

Į kontrolę. Garbingasis Ga
nytojas kartu su kitais vėl 

įeina į Administraciją pa- 1929 m. vėl buvo areštuo- j išvežtas Sibiran. Ir už ką? 
darbininkų 'siimti,.gaus tą numerį ant- tas neva už šnipinėjimą Už tikėjimą ir tautybę.

.......................... . i Lietuvos naudai. Bolševi-į 
Pranešame, kad Velyki-ikų valdžios agentai padarei 

, bet nieko nerado 
Įtalpinti Jono Kmito įdomų kuo galėtų jį kaltinti. Ta-', 

ii-- - • j- j- 'romaną. Patariame vi-,da sugalvojo kaltinimą ir.
Gelbėtojai dirba_ dieną ir siems kurie yra užsipre-: nuteisė neva už 

jnaktį, kad išgelbėti liku- numeraVę ^k penktadie- susirašinėjimą su kunigais Tarybai sprendžiant An^ 
įsius. Nelaimingųjų darbi-tnjo “Darbininko” numerį, ir už ryšius su buržuazija, lijos skundą prieš Albani- 
nmkų seimos, susirinku-;užsiprenumeruoti ir antra- Tardymo '

MAŽAIĄTLTIES IŠGELBĘTI
104 ANGLIAKASIUS

Centralia, III., kovo 27—, 
Antradienį, kovo 25 d.,;

Tuo Centralia Anglies kompa-j 
vyriausias in?k“ bajsi ekspliozija. Eks-!išleisime padidintą

J pliozija jvyko dėl pnsipil- puslapiu —
JV*______f3_____________________  3___________13_____ L *

• Sprogimo laiku buvo 151

l Veltui. Jis atsisakė, ’au^- .. XT - . . . . . ■ 
mct Rnhcrt F :mJos No- ° kasykloje įvy-met Konert n.. btripung,

abejonės, Komiteto 
kur tikras komunistų lo- vestigatorius įteikė jam 
jalumas apsistoja. Jų išti- įsakymą atvykti į Komite- 
kimybė yra Rusijai, ne to vedamo tyrinėjimo su- 
Jungtinėms Valstybėms”, sirinkimą balandžio 9 d. iri 
Jis nurodė, kad komunis- įsakė policijai išvesti lauk 
tų partijos linija keičiasi Komunistų partijos sekre- 
diena iš dienos ir pavaiz-jtorių Dennis. Dennis tą

Lietuvos valdžios pa-

tytojų Dėmesiui

“Darbininko”
numeri- Tai bu,s Velykinisdėjime išėjo į laisvę, bet ne-;Rusijos žiaurių bolševikų 

i—r-'-o--— ~UVO ~~~ ir tą savaitę tik vienas nu-'
darbininkas 540 pėdų gilu- meris. Vietiniai, kurie at-

ir tą savaitę tik vienas nu- Ho-am.
• tt* a* *_* i______• _ . x *

e ------------------------- — - ------------------------y

moJe- įeina į Administraciją pa-
’ • *___ A * A ___ • A

Tik 30 gyvų
____________ __ r____  išnešė j viršų ir 17 mirų-, rad^eni« balandžio 1 d.
davo komunistų taktiką; raštą numetė^ ant grindų ir šių. Dar liko 104 darbinin-1 

atsišaukimo teikti pagalbą įko: “Mes nepripažįstame bėti.

v •
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Prezidento Trumano ,vienas J° palydovas susu-Į kai, nesą vilties juos išgel- niame numeryj pradesime kratą,

Graikijai ir Turkijai. Ko- įsakymų (subpoenas)”.
munistai išėjo griežščiau-

žodis kažkaip komunizmu atsi
duodavo.

Komiteto rekordai paro
do, kad Komunistų parti
jos sekretorius Dennis 
vartojęs aštuonias pavar-

Rusijos Ginklas—Veto

Lake Success, N. Y. — 
oficialų Jungtinių Tautų Saugumo 

>g-
metu išsėdėjo ją, Rusijos atstovas Gro- 

vėl panaudojo veto

!
ICMiavo. vai lUjęs doiuuiuao įsav<xx . • V a qii r * J

Pagaliau, kai Maskvoje Molo- dės. Jis gimęs Francis Eu- slos.Pne , a y , a®“‘.dienio, nes Jono Kmito ro- į kalėjime 11 mėnesių. Po to myko
romis maldauja Dievo Pa_ maną talpinsime abejuose;GPU (NKVD) jį nuteisė teisę.tovas dar kartą panoro veid-Jgene Waldron 1905 m., 

mainingai ir suktai demokratė i Seattle, Wash., sakė Stri- 
ją aiškinti, su kariškio tiesumu į pling. Komitetas turįs įro- 
gen. Marshall jam davė tokią dymų, kad jis keli metai 
ABC pamoką: “Jungt. Valsty- atgal buvo išsiėmęs pasą

galbos.
Kaip žinoma, anglies ka

syklos yra valdžios kon
trolėje. Todėl Senatas nu-1

numeruose.

bės neskaito visuomenės demo- Walsh vardu, sakė investi- balsavo padaryti tyrinėji-j 
kratiška, jeigu žmonės, gerbią' gatorius. mą. į
kitų teises, negali pareikšti sa- 
vo įsitikinimų be baimės būti 
pagrobtiems iš namų ir atskir
tiems nuo savo šeimos. Santvar
ka nėra demokratiška, jeigu į-

mą.

110 metų koncentracijos: Gromyko panaudojo ve- 
RedakcijaJstovyklon — į Solovkų sa- to teisę jau dešimtą kartą.

jlas, kur išbuvo apie pus-galima tikrinti, kad Rusi- 
i antrų metų prie miško jai dar daug kartų teks 
I darbų. Po to buvo nuga-, panaudoti veto teisę. Bet 

Trijų didžių-'bentas Petrapilin (Lenin-įar toks rusų elgesys veda 
* — crrarijlTil ir 11 žrl a rv+o e i7n. nrin fail-nc'’

Trys Didieji Ui Ir Prieš

PREZIDENTAS RAGINA 
SUMAŽINTI KAINAS

i Maskva , — Trijų didžiu-' centas uetrapiim (Lemn-iar toks rus 
į jų — Jung. Valstybių, An-jgradan) ir uždarytas ižo-‘prie taikos?

lose, su pasibaisėtina vergija 
spaudoje, moksle, ūkyje net re
ligijoje? Ne, tai ne demokrati
ja. o demoniokratija, arba, lie
tuviškai tariant, velniava...

•

Demokratai ir demokratijos 
draugai daug prisikentėjo, kai 
antrojo pasaulinio karo painia
vose bolševikai pastvėrė valkio
ti demokratijos žodį. Tiek bai
sybių nelaimingoje Lietuvoje ir 
kituose Europos kraštuose po 
tuo vardu raudonosios diktatū
ros budeliai pridarė, tiek melo 
po juo tarptautinėse konferen
cijose buvo priplepėta, kad tas

statymų prisilaiką piliečiai gy
vena baimėje, kad jiems nebūtų1 
atimta teisė dirbti, kad jiems i 
nebūtų atimta laisvė ar net gy
vybė”.

Molotovas susičaupė kaip acto 
paragavęs. Tuo pačiu laiku Ko- 
mintemas išleido įsakymą visa-' 
me pasauly savo vergams pro
testuoti prieš amerikiečių “kiši
mąsi i kitų valstybių vidaus rei
kalus”, prieš “pavojų Graikijos 
ir Turkijos pažangiajai demo
kratijai”, kitais žodžiais tariant, 
prieš pavojų komunistų ordoms, 
sutelktoms žygiui į pietus ir va
karus. C.

Washington, D. C., kovo 
27 — Prezidentas Truma
nas, atsižiūrėdamas į auk
štą kainų iškilimą ir į in
fliacijos pavojų, atsišaukė 
j visą industriją, kad ką 
nors darytų kainų sumaži
nimui.

kirto kainas. Tą turėtų pa
daryti ir kitos kompanijos.

Paaukavo Savo Palodų 
Katalikiškai Mokyklai

Beveik tuo pačiu metu 
iždo Sekretorius, John W. 
Snyder padarė pareiški
mą, tvirtindamas, kad 
“kainos šiuo metu yra išė
jusios iš vėžių”. Jis primi
nė, kad Fordas ir Interna- 
tional Harvester jau nu

Igiijos ir Rusijos atstovai!
mažai kame sutaria. Štai 
Rusija ir Anglija sutinka, 
kad ir Vokietija pasirašy
tų taikos sutartį. Jung. 
Valstybės pasipriešino. 
Jung. Valstybės ir Angli
ja yra palankios, kad ir 
Kinija būtų pakviesta į vo
kiečių taikos konferenciją. 
Molotovas pasipriešino Ki
nijos įtraukimui.

Jung. Valstybės ir Ang- 
, lija vėl pareikalavo, kad ir 

mažosios sąjunginės vals
tybės būtų pakviestos į 
konferenciją, ruošiant tai
kos sutartis. Tačiau iki pasiuntė Jung. Valstybių Įtybių sekretorius Marshall

RUSIJA NUSILEIDO DĖL 
KINIJOS

Molotovas Protestuodamas Priėmė 
Marshall’o Sąlygas

pareiškė, kad toks būdas 
nėra patenkinantis.

Kaip žinoma. Molotovas 
reikalavo, kad Kinijos 
klausimas būtų svarsto- 
|mas užsienių ministerių

Maskva, Rusija, kovo 27 
— Rusijos užsienių minis- 
teris Molotovas sutiko pa
sikeisti informacijomis, 
kaip buvo sutarta 1945 m., 
apie Kiniją. Jis savo suti-|mas 
kimą davė laišku, kuri jis taryboje. Bet Jung. Vals-

Newport — Ponas Ro- 
bert Goelet, nekatalikas. 
paaukavo savo puošnų 50 
kambarių paločių Vysku
pui Francis P. Keough, D. 
D., Providence vyskupui, 
kuris senai pageidavo į- šiol taryba sutiko pakvies- sekretoriui Marshall’ui ir!reikalavimą atmetė ir rei- 
steigti katalikišką kolegi- ti tik Jugoslaviją, ruošiant Anglijos užsienių ministe- kalavo laikytis 1945 m. su- 
ją mergaitėms. taikos sutartį Austrijai. riui Bevin’ui. Tačiau jis tarties.
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BUVĘS UNRRA PAREIGŪNAS AH!s Unijs Nubalsavo Už- 
DOMISI LIETUVIAIS baigti 329 Dienu Streiką

1922-1947

Nevv York — Kovo 20-21 streiko sutaikinti unijos 
d. BALF Centre lankėsi vadus 
Dr. Frank C. Foster,; Unijos 
Maine universiteto profe- kad būtiniems 
sorius. Jis nesenai grižo iš telefonai veiks 
Vokietijos, kur buvo UN-:metu. 
RR A švietimo skyriaus 
viršininkas visoms trims 
zonoms. J

Prof. Foster Vokietijoje 
artimai susipažino su, 
tremtinių gyvenimu. Jis y-i 
ra daug pagelbėjęs tremti-’ 
niams. Jis ypatingai pa
lankiai kalba apie lietu
vius. latvius ir estus, ir 
stebisi lietuvių puikiu su- 
siorganizavimu, aukšta 
dorove ir gražia veikla.

Vokietijoje prof. Foster 
buvo daug kartų susitikęs 
su BALF pirmininku kun. 
Dr. J. B. Končium, kai jis 
lankė lietuvius tremtinius. 
Grįžęs Amerikon, tuojau 
pareiškė savo visišką su
sidomėjimą tolimesne pa
rama lietuviams, latviams 
ir estams.

šu kompanijomis, 
pasižadėjo, 

reikalams 
ir streiko

usija Nedalyvavo UN 
Globotojų Tarybos 

Susirinkime

I

Mihvaukee, \Vis. — Uni- 
ted Automobile Workers 
(CIO) 248 lokalas nubal
savo užbaigti 329 dienų 
streiką prieš Allis-Chal- 
mers kompaniją. Darbi
ninkai nieko nelaimėjo.

Katalikų Mokytojų Seimas 
Bostone I

Virš S000 atstovų iš visų 
vyskupijų Jungtinėse Val
stybėse susirinks Bostone. 
Statlcr viešbutyje, balan
džio mėnesyje, nuo 8 iki 10 
d. ir dalyvaus 44-tame 
Tautinės Katalikų Aukiė- 

Sąjungos seime. Bos
tono Arkivyskupas Rl- 

atsista- chard J. Cushing, D. D., y- 
ra seimo garbės pirminin-

tų teri- jimo
kurios '

pasiaiš- kas.

(Tęsinys)
Tuo tarpu Ch: 

laikotarpiais 
simas nuolat tai atbusdavo, tai globai, tas 
vėl užsnūsdavo. Didžiojo kare klausimas 
metu, kai lenkų ir lietuvių pat-

r.’ergaiėių mokslo metas. — Kiekviena lietuvių 
stovykla turi savo mokyklas. Kur gyvena daugiau lie
tuvių . 
gaitėm

kitų C'- - 
iš B .- ‘ 
Relie' 
18, N. Y.

riotizmas ypatingu būdu atgijo 
dagoje įvairiais ir vertė žmones reikalauti, kad 

atsiskyrimo klau- mokyklos būtų pavestos savųjų 
opus atsiskyrimo 

vėl atbudo. Lietu
vaitėms Seselėms lenkų vienuo
lyne teko susidurti su daug ne
malonumų ir sunkenybių ir ta 
padėtis pavarė atsiskyrimo dar
bą greitesniu tempu. Prelatas 
M. L. Krušas, Chicagoje, susi
rūpinęs Seselių ir mokyklų liki
mu, kreipėsi į lenkų vienuolyno 
•vyriausybę, nurodydamas nau
dą ir ypatingą reikalą steigti 
lietuvišką vienuolyną. Bet neiš- 
gavęs nei vilties, nei pažado pra
dėjo ieškoti galimybės steigti 
lietuvišką vienuolyną su kitų 
tautų vienuolynų pagalba. Ta-

dome pavojuose ir degant mūsų 
miestams ir sodyboms. Mes pa
sitraukdami tikėjome, kad už 
dienos - kitos grįšime į ją ir at- 

ižankili. kny-' statysime sugriautus Lietuvos 
j.lo ir miestus ir sodybas ir jos laisvę 
’ių—i ir nepriklausomybę. Tačiau mū- 
r.nianisų viltys iki šiol nepasiteisino. 
York Mes. kaip pabėgėliai pasijute- 

me £>o svetimu dangumi. Tarp 
'svetimų žmonių ir svetimoje že- 
:mėje. Sugrįžti ir atstatyti savo 
Tėvynę mes negalime. Negalime

. todėl, kad prie mūsų sodybų U- čiau ir tos pastangos nedavė jo- 
_ i mū- kio vaisiaus, nes dar nebuvo at-

sų brolius ir tyko, kad atimti ir!ėjusi Dievo numatyta valanda, 
‘mūsų gyvybę. kad apreikštų steigėjams nau-

Toje sunkioje gyvenimo kryž- Į jojo vienuolyno gimimo vietą ir 
I kelėje mūsų akys atsigręžia į I laiką. Tuo įtemptu laiku šis ne- 

t ... AilauLo, kur gyvena paprastas atsiskyrimo darbasv,ų stovyklos globėjas J.s lan.įtoks gausus M[ys mQsų Uutie. aUakomybę

ten tui i atskiras mokyklas berniukams ir mer- 
Toms mokykloms reikia įvairių Įranki”

■ odžią. sąsiuvinių, paišelių, pepieres, ’ša
Jie laukia pagalbos iš Amerikos lic'.u

Lithu
* ' •

.1 ■ / ’
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Liet;: 
TO diCL. 
suruošė 
riuom' m 
zimierui Jenkui. 
įvyko klebono kun. Pr. Bajer- 
čiaus bute, atvyko stovyklos 
komitetas, mūsų organizacijų 
atstovai, o taip pat keletas žy
mesnių svečių iš didesnių sto
vyklų: iš Hanau kun. Aloyzas 
Klimas, kun. Jankauskas ir Tė
vas B. Ramanauskas. OFM. Iš 
Kasselio: kun. A. Paukštys, dr. 
Raslavičienė ir p. Buzienė. Ir 
keletas asmenų iš kitų stovvk-

I

Lake Success, N. Y. — 
Kovo 26 d. Įvyko Jungtinių 
Tautų Globotojų (Trustee- 
ship) Tarybos pirmas su
sirinkimas. Tarybos tiks
las yra vadovauti 
torijų atstatymui, 
pačios nepajėgia 
tyti.

Rusija be jokio
kinimo tame susirinkime Katalikai Mokytojai dis- 

j nedalyvavo. Šis Rusijos kusuos Įvairias temas ir iš- 
; boikotas visus nustebino. girs labai turiningas pa-

Jung. Valstybių atstovas skaitąs, kurias skaitys A- 
Francis B. Sayre išrinktas merikos Įžymiausi katali- 
pirmininku.

Naujas Katalikiškas Pa
veiksluotas LaikraštėlisProf. Foster atsilanky

mo proga. BALF Centre į-į 
vyko baltiečių tremtinių 
buities pagerinimo klausi- kėjimas) laikraštis pasiro- 
mu pasitarimas, 
dalyvavo prof.
BALF pirm. kun. Končius, 
Lietuvos vicekonsulas V. 
Stašinskas, estų šalpos at
stovas
BALF įstaigos tarnauto
jai.

Prof. Foster pažadėjo 
savo talką tremtinių para
mos darbe, ypač švietimo 
srityje.

į

kiško mokslo dėstytojai.
Visi katalikai yra kvie

čiami dalyvauti šiuose 
sėdžiuose ir iškilmėse.

po-

Buffalo— “Faith” (Ti-1

Erich Harkna ir

kuriame dys kas mėnesį. Tai naujas 
Foster. iliustruotas mėnesinis lai

kraštis, kuris atvaizduos 
katalikiškus įvykius.

Pirmas numeris turi 40 
puslapių, kuriame yra per
statoma katališkos žinios 
vien paveikslais. To laik
raščio leidėjas, Joseph 
Driscoll, yra taip gi Buffa
lo vyskupijos laikraščio 
redaktorius.

Sungkiai Serga Prel 
Macijauskas

Telefono Darbininkų Strei 
kas Balandžio 7

Kelionė Oru Pabrango
VVashiiigton, D. C. — Ci

vilinės Aviacijos taryba 
leido 16 lėktuvų kompani
joms pakelti tikietų 
nas dešimt nuošimčių 
balandžio 1 d.

/iobū.i'.' :’v. l<£Ūr.iie- 
.12 Fuldos Liet. Stovykla 

kuklias vaišes JAV ka- 
L: kapelionui kun. Ka- 

Į vaišes, kurios

. Po valandčl 
įspūdžiais ir truputi užkandus, 
'kalbėjo iš Hanau kun. kleb. A. 
Klimas. Jis tarp kitko pasakė. į 
kad šiuo metu varduvininkas 
nėra jau vien tik Fuldos lietu-|anapus AUanto

belaukia giltine išžūdžiusi

kosi Hanau’ir kitose stovyklose, j švyturys
Jis yra visur, kur tik gali Beta-, įr mūsų yilbes 
viams tremtiniams padėti. Tad' 
ir jis sveikina solenizantą ne 
tik savo, bet ir komiteto, atei- 

■ tininkų ir visos kolonijos lietu
vių vardu. Prašo tuos linkėji
mus perduoti ir JAV visuome- maUm 
nei. Kartu prašo nepamiršti' 
lankytis ir Hanau.

Perduodamas Kasselio visuo
menės linkėjimus kun. Paukš
tys savo turiningoje gražioje rią savo laiku yra atlikęs Da-į dviejų metų nuvyksiąs į Romą, 
kalboje pasakė, kad apie kuo. rius ir Girėnas. Ir tada garbin- , Lietuvaitės džiaugėsi Arkivys- 
K. Jenkų šiandien žino visi lie- 

, tuviai. Ir nors jo nėra matę, bet Įėję Atlantą sujungs mūsų min-1 telį. Praėjo vieneri ilgi, be galo 
• tis su už Atlanto esančiais bro-; neramūs laukimo metai. Šv. Mei
liais. Jie išgarsino mūsų Tėvy-, mynos Seselių vyriausybė paga
nęs Lietuvos vardą visame pa-!Uau šiuo reikalu kreipėsi į ge- 
saulyje ir uždegė mūsų jaunimo į neralinį vienuolyno centrą Ro- 

’ širdyse pasiryžimo ir pasišven-jmoje. 1922 m. pradžioje atvyks- 
įtimo ugnį. Mes mylime kun. K. Į ta į Ameriką Generalės Vyres- 
' Jenkų. mylime JAV lietuvius, [njosįos asistentė, kad ištyrus ir 
įmylime, nes ir jie myli mus! galutinai išsprendus lietuvaičių 
Į Tai yra paprasta gyvenimo tai- Į likimą, šios atstovės apsilanky- 
syklė ir neveltui mes sakome—;rną Seselės Pranciškietės iki 
saikas už saiką, svoris už svo- į šiai dienai gerbia, nes ji savo 
rį, žodis už žodį, širdis už širdį! į nepaprastu sumanumu ir švel- 

i Garbingasis Varduvininkas „umu mėgino užglostyti, pa
savo paskutiniame tartame žo-' lengvinti lietuvaičių pergyvena- 

jdyje padėkojo Fuldos lietuvių Į raas sunkenybes, siekiant savo 
' visuomenei už taip šiltas ir jau- i užsibrėžtojo tikslo. Bet Dievo 
kias suruoštas vaišes ir visiems ! valia, kai šiandien aiškiai mato- 
kalbėtojams taip širdingai ir sj, kurti naują lietuvių tautai 
karštai ji sveikinusiems. -Vardu- vienuolyną turėjo išsipildyti, 

.vininkas sakėsi tikrai supratęs 
mūsų širdingų žodžių prasmę, į 
mūsų meilę jam. tačiau jam bū-Į 
tų nesmagu sau tą teikiamą [ 
garbę prisiimti jei ji būtų ne-'

visiems JAVi

Apgailestaudami Seselių bū- 
. švyturys, tį, lietuviai kunigai viename sa-

jTą švyturį JAV lietuviai dar la-!vo susirinkime. Chicagoje, 1920 
biau iškelia ir gaivina mūsų šir--m. nutarė pavesti šį reikalą Jo 
dyse. Kun. K. Jenkus atvykda- į Eminencijai Kardinolui Munde- 
mas j mūsų tarpą atsuiešė ir tą i įein ir tuo tikslu pasiuntė ofi- 
laisvės švyturį. Mes iš arti pa-jcialų laišką. Atsakydamas į 

ir pajutom jo , laišką. Arkivyskupas patarė 
šilumą. Kun. K. Jenkus yra; kunigams nesiskubinti atsisky- 
jungtis. laidas tarp esančių už Į rimo planą vykdyti. Patsai as- 
Atlanto, tremtinių ir tėvynėj ■ meniškai žadėjo reikalą persta- 
likusių. Jis tęsia tą misiją, ku-Įtyti Šventajam Tėvui, kai už 

. . .. į -- -*■
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Pirmas kalbėjo stovyklos kle
bonas kun. Bajerčius. Jis savo 
ir stovyklos vardu pareiškė į 
džiaugsmą, kad varduvininkas 
savo varduves sutiko švęsti lie
tuvių stovykloje. Kun. K. Jen-

gieji mūsų tautos sūnūs nuga-. kupo asmenyje suradusios prie

Washington. D. C. —
Tautinė Telefono Tarnau
tojų Federacija nutarė pa
skelbti visuotiną streiką 
balandžio 7 d. š. m., jeigu 
kompanijos nesitaikys ir 
nepakels algų $12.00 sa
vaitei.

Šis streikas paliestų 287.- 
025 darbininkus-es. pri-, 
klausančius 39 organizaci- talija pasirašė sutartį, pa- ko ‘susirgimą. Buvo lyg

Į , , . .. , "tik!

kai-
nuo

i

nuopelnus, mes kartu norėtu- aukoja. Jis norėtų, kad kun. K. 
mėm pagerbti ir JAV lietuvius. Jenkus. kaip koks JAV lietuvių 
Jų kovas dėl Lietuvos nepri- delegatas keliautų iš stovyklos į 
klausomybės. jų pasišventimas stovyklą — paguostų, nuramin- 
mums suteikia naujų vilčių ir i tų Kenčiančias lietuvių tremti- 
drąsina sunkioje tremties ko-'nių širdis. Jis, kaip ir Hanau 
voje. Amerikiečiai ne tik dirba. ' lietuvių stovyklos atstovas, pa- 
bet ir meldžiasi, kad toji laisvė; sakė, kad jis nepamirštų lan- 
būtų Lietuvai sugrąžinta. Jie ir kytis Kasselyje. 
čia duoda pavyzdį ir jais ir mes I Kun. Jankauskas, kurs jau y- 
pradedame sekti. ■ ra pagarsėjęs kaip garsus pa- j

Fuldos Liet. Stovyklos Komi- mokslininkas, pasisakė, kad jis 
kalbės paprasto žmogaus vardu.

■Kad tas paprastas žmogus taip 
pat žino. myli, laukia kun. K.

■ Jenkaus. Jis. norėdamas šiek 
i tiek įnešti jumoro, juokavo, kad 
į jis norėtų pereiti nuo skambių 
žodžių prie paprastų kasdieniš
kų ir visiems rūpimų reikalų. 
Jis prašė, kad kun. K. Jenkus, 
kol lietuviai negali grįžti į savo pa reikšta kartu 
laisvą, nepriklausomą tėvynę, lietuviams. Jam ta prasme ir e- 
išrūpintų kuo daugiausia “affi- sąs toks mielas, toks 

|devitų”, paveiktų į JAV lietu- ėmimas Fuldoje. Visus tuos lin- 
ivius, kad šie lietuviai galėtų pa- kėjimus, mūsų rūpesčius jis 
;didinti jų šeimą už Atlanto.!prie pirmos progos stengsis per- 
|Kun. K. Jenkui jis linkėjo kaip 
j skęstančio laivo kapitonui pas- 
| kuriniam atvykti į JAV, tada, 
j kai mes jau visi būsime palikę 
sugriautą, vargingą Vokietiją...

Skautininkas maj. Vai. Šim
kus karštame patriotiškame žo
dyje sveikino jaunimo ir Vil
niaus lietuvių vardu. Jis pabrė
žė, apibūdino savo žodyje visas jie juos mylėtų ir 
lietuvių kovas dėl Vilniaus, dėl 
laisvės, visas tas kančias trem
tyje. kaip vilnietis 
viltį, kad kova dėl 
priklausomybės, 
lietuvių jėgomis. 
Jis tikisi, kad Vilniuje, didžiau
sioje mūsų tautos šventovėje, 
katedroje, kur ilsisi Lietuvos 
kunigaikščių ir Šv. Kazimiero 
kaulai k pamatys ir gerb. vardu
vininką kun. K. Jenkų — jau 
laisvoje ir Nepriklausomoje 
Lietuvoje.

Užbaigdamas kalbėtojų eilę, 
žurn. A. Vilainis — Šidlauskas

i

Prancūzija Importuos Dar-; « los Angeles, cai.
haniiliic iFhaliiM i “Darbininko” korespon- teto Pirmkl nkas G?bĮs sa^ bimnKUS Is Italijos dentėpraneša apie labai zodyje Pabreze’ kad

Roma — Prancūzija ir I- rimtą Prelato J. Macijaus- biai\ en r”es va5 uvinink^ Pa‘ gerDiame kaipo kunigą ir kaipo 
lietuvį. Jis dirbdamas Bažny
čiai ir Tėvynei daug yra nusi
ginęs lietuvių bendruomenei. ■, 
Tremties vargai suartino, subū-- 
rė visus lietuvius prie vieningos' 

į minties ir darbo. Jei anksčiau1 
religiniai ir buvo žmonių atito
lusių nuo bažnyčios, šiandien 
daugelis dirba kartu ir kovos 
obalsiai yra išnykę. Bažnyčia 
šiandien yra visiems tremti
niams autoritetas ir globėja. 
Mes linkime varduvininkui il

giausius metus dirbti Bažnyčiai 
ir Tėvynei ir tikime jį pamatyti 
nepriklausomoje Lietuvoje!

Fuldos Lietuvių Raudonojo 
; Kryžiaus atstovas agr. J. Ton
kūnas pabrėžė, kad dėka kun. 

|K. Jenkaus Fuldos Liet. Stovy
klos vaikučiai į>er Kalėdas buvo 
ajKlovanoti gausiomis dovanėlė
mis. Tos dovanėlės ne tik sutei
kė vaikučiams džiaugsmo, bet ir 
mus moraliniai sustiprino. Mes 

(Supratome mūsų brolių už At
lanto gailestingas ir mus my
linčias širdis. Sunkiaisiais trem
ties keliais mums moralinė pa
galba yra daug vertingesnė net 
už materialinę pagalbą. Jis dė
kodamas kun. K. Jenkui už rū
pestį. prašė padėkoti visiems 
ten esantiems už Atlanto auko
tojams ir pasakyti, kad mes jų 
neužmiršime nei tremtyje, nei 
tada, kai laimė mus parves i ne- 
i” d'L*'r.a Li*.*’i’/a

joms. gal kurią 500.000 italų ga- pradėjęs gerėti, bet
Darbo sekretoriaus asi-Tės vykti i Prancūziją ap- trumpam.

stentas Gibson bando be sigyventi ir dirbti. i Los Angeles lietuviai nu
liūdo ir susirūpino.

> savo darbštumu 
ir nuoširdumu Įsigijo visų 
dėkingumą ir meilę.

I Pasimelskirne ir prašy- 
- >--- > kime Dievulio Prel. Maci-\asano 1 d. v okietijos ir Aus-produktų 499 w.: u tezes dra-ijauskui svcikatos. 

lietuviams tremtiniams * bužių 850 sv. p
pasiuntė 8.772 j Šios siuntos vertė virš —,

; §20.000.00.
Kovo 21 d. laivu 88 JLouis

HeBnepin:
30 statinių sūdytų lašinukų 

6.000 svarų: 28 dėžės sūdytų la
šinių 5.600 sv.: 172 dėžes pieno 
miltelių L300 sv.; 60 dėžių mar-1 
malado 1.080 sv.: 8 dėžes kavos

NAUJAUSIOS BALF SIUNTOS J“* 
TREMTINIAMS

trijos
sušelpti BALF
svarų siuntą, susidedančią iš se
kančių daiktų:

29 pundai vartotų drabužių—
2.562 svarai; 1 dėžė kepurių ir 
skrybėlių 58 sv.; 2 dėžės žaislų 
ir paišelių 101 sv.; 4 dėžės Vy-!
riškų ir moteriškos avalynės*

Maisto pro-
30 dėžių įvai-,520 sv.; 13 pundų drabužių — 
sv.; 8 dėžės 1.166 sv.: 17 dėžių knygų 1,464

isv.; 15 dėžių įvairių maisto pro- 
iš Nevv Yorko : dūktų 5.551 sv.

■ Šios siuntos vertė virš —

584 sv.; 15 dėžių 
dūktų 1.374 sv.;
nų knygų 
muilo 1.041

Ši siunta 
uosto laivu
warder. vasario 15 d. šios siun-į.S10,000.00. 
tos vertė virš 5.000 dol. I —

2.983
sv.
išėjo
SS American For-

Koto I <1. lanu S8 American
Baaker:

IEŠKO

(bus daugiau)

nes

šiltas pri-

LEKCIJOS
IR

EVANGELIJOS

1947 Mėty Rekolekcijų 
Eiga Nekalto Prasidėjimo 

Vienuolyne
— Mer

— Mer

15 d.

duoti JAV lietuvių visuomenei. 
Varduvininkas sakėsi, kad jis 
įsigyvenęs ir jaučiasi dabar' 
taip, kaip jaučiasi tremtiniai.; 
Visi jų rūpesčiai esą jo rūj>es- ■ 
čiais. Esą gaila, kad JAV lietu-1 
viai taip mažai tepažįsta ir te-: 
supranta tremtinių padėtį. Jei 
jie pagyventi! tremtinių tarpe, 

rūpintųsi
kaip patys savimi. Gyvendami 
jų tarpe jie pamatytų, kad tai 
yra žmonės nė kokie nors ieško-1 
tojai geresnės duonos, bet žmo-

i

I

išreiškė savo
Lietuvos ne

su burtomis i nes, kurie karštai myli savo te
bus laimėta.

178 pundai vartotų drabužių 
15.816 svarai; 13 dėžių avalynės 
2.388 sv.; 5 dėžės įvairių daiktų 
600 sv.; 1 dėžė mokykloms reik. 
120 sv.; 10 dėžių knygų 479 sv.; 
24 dėžės Baby Food 1,886 sv.; 
1 dėžė muilo 142 sv.; 1 dėžė
vaistų 36 s'- : 6 dėžės maibto

Juozas Mickevičius ieško — 
savo seserų — Malinionienės ir 
Valaitienės ir savo žmonos se- 
sei’s M. šiliutės. Jos nuo seniai 
gyveno Bostone. Atsiliepti 
šo šiuo adresu:

Rev. J. Gurinskas.
32 Dominick St..

V,.>■! N V

I

I 
pra-į

I 
I

Kovo 28. 29. 30 dieną 
gaitėms, angliškai.

Gegužės 2. .3, 4 dieną 
gaitėms. angliškai.

Birželio 12. 13. 14 ir
Moterims, lietuviškai.

Rugpjūčio 1, 2. 3 dieną 
Mergaitėms, angliškai.

Spalių 10. 11, 12 dieną — Mo
tinoms. Marijos Motinystės 
šventės proga, angliškai.

Spalių 24. 25. 26 dieną — Mo-į 
terims. Kristaus Karaliaus 
šventei pasiruošti, lietuviškai.

Gruodžio j 2. 13. 14 dieną — 
Mergaitėms, angliškai.

Rekolekcijų reikalu kreiptis 
prašoma šiuo adresu:

Immaciilate Conception 
Convent

R. I'. I). 2, Putnam, Conn..
• < h lo'l ls. I t ’> I

I

vynę, daug kenčia dėl jos iri 
tremtyje, dirba jos laisvei ir 
garbei. Tai žmones, kurie yra; 
dori, sąžiningi ir už Lietuvos 
laisvę niekados nebijos paauko
ti ir savo gyvybę. Daug vargo į 
ir nedateklių turi lietuviai, kad j 
ir būdami UNRRA-os globoje.: 
Tačiau tas vargas ir kančios j 
nepalaužė jų ir jie garbingai ne
ša lietuvių laisvės ir kultūros 

trūnit”!** ' i

Skaitomos visų metų Viešpaties 
Dienomis, Šventadieniais 

ir šiokiadieniais. 
Tekstas imtas iš 
Arkivyskupo 

Juozapo Skvirecko 
Šv. Rašto vertimo 

Šią be galo naudingą knygą 
savo lėšomis išleido
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PALMIŲ SEKMADIENIO EVANGELIJOS IšTRAl KA
Dar jam tebekalbant, štai, atėjo vienas iš dvylikos, Judas, ir 

draug su juo didelė minia su kalavijais ir su vėzdais, atsiųsta 
vyriausiųjų kunigų ir tautos vyresniųjų. O jo išdavėjas buvo 
jiems davęs ženklą, sakydamas: Kurį aš pabučiuosiu, tai jis; su
imkite jį. Ir tuojau priėjęs prie Jėzaus, jis tarė: Sveikas, Mokyto
jau. Ir jis jį pabučiavo. O Jėzus jam tarė: Prieteli, ko atėjai? 
Tuomet jie prisiartino, pakėlė prieš Jėzų rankas ir jį suėmė. Ir 
štai, vienas buvusiųjų su Jėzumi, ištiesdamas ranką, išsitraukė 
savo kalaviją ir, ištikięs vyriausiojo kunigo tarną, nukirto jam 
ausį. Tuomet Jėzus jam tarė: Kišk atgal savo kalaviją į jo vietą; 
nes visi, kurie ima kalaviją, pražus nuo kalavijo. Ar manai, kad 
aš negaliu melsti savo Tėvą, ir jis tuojau man atsiųs daugiau, 
kaip dvyliką legijonų angelų? Bet kaipgi tuomet įvyks Raštai, 
kad taip turi atsitikti? Aną valandą Jėzus tarė minioms: Kaip 
prieš galvažudį jūs išėjote su kalavijais ir su vėzdais manęs su
gauti; aš kasdien sėdėdavau pas jus .mokydamas šventykloje, 
ir jūs nesuėmėte manęs. Visa gi tai atsitiko, kad įvyktų pranašų 
Raštai. Tuomet visi jo mokytiniai, palikę jį, pabėgo. O tie, ku
rie buvo suėmę Jėzų, vedė jį pas vyriausįjį kunigą Kajipą, kur 
buvo susiėję Rašto žinovai ir vyresnieji. Petras sekė jį iš tolo 
iki vyriausiojo kunigo kiemui ir, įėjus į vidų, atsisėdo su tarnais 
išvysti galo.

kunigai ir vyresnieji įkalbėjo žmones reikalauti Barabo, o Jėzų 
pražudyti. Atsiliepdamas valdovas jiems tarė: Katro iš dviejų 
norite, kad būtų jums paleistas? Jie atsakė: Barabo. Pilotas 
jiems tarė: Tai ką gi aš turiu padaryti su Jėzumi, kurs vadinamas 
Kristumi? Visi sušuko: Tebūnie prikaltas ant kryžiaus. Valdo- 

Jvas jiems tarė: Bet ką gi pikta jis yra padaręs? O jie labiau šau
kė, sakydami: Tebūnie prikaltas ant kryžiaus! Matydamas Pilo
tas, kad jis nieko nepadaręs ir kad sumišimas eina didyn, ėmęs 
vandens, nusiplovė rankas tautos akivaizdoje ir tarė: Aš neesu 
kaltas šito teisiojo krauju; jūs žinokitės. Ir visa tauta atsakyda-, 
ma tarė: Jo kraujas teesie ant mūsų ir ant mūsų vaikų. Tuomet 
jis jiems paleido Barabą, o Jėzų nuplakdines, padavė jiems prikal
ti ant kiyžiaus.

__________________ 3

Kas Dedasi Dabar 
Lenkijoje?

Iš “Tarybų Lietuvos” atėjo į Amerikos komunis
tinę spaudą kažkokio R. Šarmaičio rašytas laiškas, 
kuriame pranešama apie dabartinę lietuviškų komu
nistų literatūrą. Laiškas, kaip ir visi bolševikų prane
šimai, pilnas pasigyrimų. “Kyla lietuviška knyga!” — 
šūkauja tovarišč Šarmaitis. Bet kai pradeda skaičiuoti 
rašytojus, tai gauni įspūdžio, kad jų “Tarybų Lietu
voje” visai nedaug. Viso suminėta apie 20 pavardžių, 
iš kurių keturios ar penkios labai dažnai minimos, tur 
būt tuo sumetimu, kad rašytojų sąstatas atrodytų di
desnis. Tarp “išrinktųjų” vyrauja Petras Cvirka, bet— 
ne literatūros srity. “Petras Cvirka turi daug visuome
ninių pareigų (jis, tarp kitko, Rašytojų Sąjungos pir
mininkas), dėl to mažiau turi laiko rašinėti. Tačiau jis 
taip pat rengiasi parašyti didesnį romaną”.

Kokios ten būtų visuomeninės pareigos, kurios 
tiek Cvirkos laiko užimtų? Laiške paminėtos tik dvi: 
Rinkimų Komisijos pirmininkas ir Rašytojų Sąjungos 
pirmininkas. Rinkimų rezultatai dar prieš rinkimus 
Maskvoje būna nustatyti ir sutvarkyti, Lietuvoje tik 
formalumas atliekama. Tad darbo, rodos, čia daug nė- _______________ ______ _____________
ra. Tad visą laiką jam atima Rašytojų Sąjungos pir- i sakaUi nuo §įo iajko jūs matysite žmogaus Sūnų sėdintį Dievo 
mininkystė. Gerai numanoma, kokia tai pareiga. Tai! 
ne kas kita, tik cenzoriaus darbas, ir daugiau negu 
cenzoriaus.

Sovietijos Rašytojų Sąjunga yra tiesioginėj val
džios žinioj. Jos pirmininkas tai valdžios agentas. Jis 
nurodo rašytojams temas ir prižiūri, kad kūriniai būtų 
rašomi propagandinėj Markso dvasioj. Bet Markso 
dvasia dažnai kaitaliojasi pagal Stalino nuožiūrą. Prieš 
karą ir karo metu Stalino vyriausybė buvo nukrypusi 
į raudonai nudažytą carinį bei tautinį rusišką imperia
lizmą. Dabar, Hitleriui nebegręsiant, politbiuro linija

KRISTUS TARDOMAS
Tuo tarpu vyriausieji kunigai ir visa taryba ieškojo netei

singo liudijimo prieš Jėzų, kad galėtų išduoti jį mirti. Ir nerado, 
nors daug buvo atėję netikrų liudytojų. Pagaliau atėjo du netik
ru liudytoju ir tarė: Šitas sakė: Aš galiu sugriauti Dievo šven
tyklą ir po trijų dienų vėl ją atstatyti. Tuomet atsikėlęs vyriau
sis kunigas, jam tarė: Tu nieko neatsakai į tai, ką šitie prieš ta- 
veliudija? Bet Jėzus tylėjo. Vyriausis kunigas jam tarė: Pri- 
siekdau tave gyvuoju Dievu, kad mums pasakytumei, ar tu Kris
tus, Dievo Sūnus. Jėzus jam tarė: Tu tai pasakei. Tačiau aš jums

1 GOLGOTĄ
Tuomet valdovo kareiviai, paėmę Jėzų į teismo butą, surin

ko prie jo visą būrį. Ir išvilkę jį iš drabužių, jie jį apsiautė raudo
na skraiste, nupynę iš erškėčių vainiką, jie dėjo jam ant galvos 
ir davė jam nendrę į dešinę ranką. Ir atsiklaupdami ties juo, jie 
tyčiojosi iš jo, sakydami: Sveikas, žydų karaliui! Ir spjaudyda
mi i ji, j>e ėmė nedrę ir daužė jo galvą. Pasityčioję iš jo. jie nu
vilko jam skraistę, apvilko jį jo drabužiais ir vedė jį prikalti ant 
kryžiaus. Išeidami jie rado žmogų Kirenietį, vardu Simoną; tą jie 
privertė nešti jo kryžių. Ir jie atėjo į vietą, vadinamą Golgotą, 
tai yra, Kaukuolės vieta. Jie davė jam gerti vyno, sumaišyto su 
tulžimi; bet paragavęs, jis nenorėjo gerti. Prikalę jį ant kryžiaus, 
jie pasidalino jo drabužius, mesdami burtą, kad įvyktų, kas pra
našo pasakyta šiais žodžiais: Jie sau pasidalino mano drabužius, 
o dėl mano jupos jie metė burtą. Ir atsisėdę jie sergėjo jį. Viršuje 
jo galvos jie prisegė parašytą jo kaltę: ŠITAS YRA JĖZUS, 
ŽYDŲ KARALIUS. Tuomet prikalta ant kryžių draug su juo du 
galvažudžiu, vienas dešinėje, o kitas kairėje. Einantieji pro šalį 
jam piktžodžiavo, kraipydami savo galvas ir sakydami: še tau, 
kurs sugriauni Dievo šventyklą ir per trejetą dienų ją atstatai; 
gelbėk pats save; jei tu Dievo Sūnus, nužengk nuo kryžiaus. Taip 
pat tyčiodamies ir vyriausieji kunigai drauge su Rašto žinovais 
ir vyresniaisiais sakė: Kitus išgelbėjo, pats savęs negali išgelbėti; 
jei jis Izraelio karalius, tegul dabar nužengia nuo kryžiaus, ir 
mes jam tikėsime. Jis pasitikėjo Dievu: tegul jis dabar jį išva
duoja, jei jo nori; nes jis yra sakęs: Aš Dievo Sūnus. Tą pat jam 
prikaišiojo ir du galvažudžiu, kuriuodu draug su juo buvo pri
kaltu ant kryžių.

galybės dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse. Tuomet vyriausis 
kunigas perplėšė savo drabužius, sakydamas: Jis piktžodžiavo 
Dievui; kam dar mums reikia liudytojų? štai, dabar jūs girdėjo
te piktžodžiavimą? Kas jums regisi? Jie gi atsakydami tarė: 
Vertas mirties. Tuomet jie spjaudė jam į veidą ir mušė jį kumš
timis; o kiti daužė plaštakomis jo veidą, sakydami: Pranašauk 
mums, Kristau, kas yra tave užgavęs. Tuo tarpu Petras sėdėjo 
kieme; viena tarnaitė priėjo prie jo ir tarė: Ir tu buvai su Gali- 
liejiečiu Jėzumi. Bet jis išsigynė visų akivaizdoje, sakydamas: 
Aš nežinau, ką tu sakai. Išeinant jam pro duris, ptmatė jį kita 
tarnaitė ir tenai buvusiems sakė: Ir šitas buvo su Jėzumi Naza-

vėl krypsta kairėn. Rusijos rašytojai tą vingiuotę turi rgnu jjs vgj išsigynė su priesaika: Aš nepažįstu to žmogaus. Po 
labai akiliai daboti. Tad Rašytojų Sąjungos pirminin- valandėlės priėjo ten stovėjusieji ir tarė Petrui: Tikrai ir tu iš jų; 
ko pareiga sunki ir pavojinga. Jis turi turėt treniruo- nes jr į^vo tarmė tave išduoda. Tuomet jis ėmė keiktis ir prisie
tą gyvulio uoslę, kad savo pono kvapą už tūkstančio Minėti, kad jis nepažįstąs to žmogaus. Ir tuojau gaidys pragydo.
ko pareiga sunki ir pavojinga. Jis turi turėt treniruo- nes ir tavo tarmė tave išduoda. Tuomet jis ėmė keiktis ir prisie-

kilometrų suuostų. Nepavydėtina Cvirkos padėtis. Ne
be romanai dabar jam galvoj.

Greta Cvirkos daugiausiai minimi Žukauskas-Vie
nuolis, Tilvytis, Korsakas ir Venclova. Laiško tūryje 
tie vardai primygtinai kartojasi, tarsi sudarą užburtą 
ratą, anot tos dainos: sukasi, sukasi, rusiškas valcas. 
Arba, tiksliau pasakius: sukasi, sukasi, šoka kazoką, 
nes jau suktinio šokt nebemoka...

Tas būrelis buvusių Lietuvos rašytojų, kurie “dėl 
duonos kąsnio ir sriubos šaukšto” išsižadėjo ne tik 
“idealo aukšto”, bet ir Tėvynės, sudaro labai liūdną 
vaizdą. Jie giriasi savo knygų skaičiumi. Girdi, buvo 
išleista 10-15,000 egzepliorių. Atrodo kažinkas, o čia 
visai menka skaitlinė. Jei jie parašė 10-15 knygų ir 
kiekvienos knygos atspausdino po 1000 egz., tai ir tu
rėsime 10-15,000 egz. 15 knygų — yra kuo girtis! O jie 
giriasi. Girdi, “smetoninėj Lietuvoj apie tai nesapnuo- 

• ta”. Tiesa, Nepriklausomoj Lietuvoj apie tokią mize
riją nesapnuota. Ten buvo keli šimtai rašytojų, jie me
tams parašydavo per 300 knygų. Po 1,000 egz. tai 
bus 300,000 egz. Iš tiesų apie dabartinį skurdą nesap
nuota. K.

Petras atsiminė Jėzaus žodį, kurį jis buvo pasakęs: Pirma, negu 
gaidys pragys, tu tris kartus manęs išsiginsi. Ir išėjęs laukan jis 
griaudžiai verkė.

g?mg
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Kodėl UNRRA Neveikia Lietuvoje

Tokį klausimą stato Bei- kad Lietuvą pasiekė kiek 
gijos laikraštis “Vrai”. USA lietuvių siųstų dra- 
Korespondentas P. Chan- bužių, bet jie buvo dalina- 
tier savo straipsnyje “Bal- mi komunistų partijos pa
tai neteko teisės gyventi” reigūnų. Vadinasi, lengvai 
nupasakojamos raudono- galime atspėti kam dau- 
sios armijos okupacijos giausia tie drabužiai te- 
sąlygps, pabrėžiant, kad ko... Baltijos kraštai lau- 
ten į aukštesnes vietas ski- kia teisingumo ir teisės, 
riami tik rusai. Rusai su- Jie atsidūrė toje pačioje 
naikinę ir nežinomojo Lie- padėtyje, kaip į šulinį į- 
tuvos kareivio kapą, mestas Juozapas, 
Straipsnis šitaip yra bai- brolių apleistas, 
giamas. [pirklių belaukiąs...”

“Kartkartėmis girdime ---------------
apie UNRRAos veikimą 
Baltgudijoje ir Ukrainoje. “Sakyk, ar tu įsileistom į 
Bet kodėl UNRRA nepa- 'o namus tok| svečią, kuris
siekia Baltijos kraštų? Ar- vo žmoną ragintu svetimote- 
gi manoma, kad jie mažiau Kauti, kuris tavo sūnų vestų į 
sunaikinti per karą ir trys nuodėmę, kuris tavo šeimą ar- 
okupacijos mažiau apiplė- O tokį svečią tu jau turi: 
šė? Tiesa, turime žinių, tai blogoji spauda“.

savo
Egipto

sa- 
ta-

Anglijos rašytojas Fos
ter Anderson 1946 m. ap
lankė dabartinę Lenkiją ir 
išleido knygą What I Sow 
in Poland — 1946 (Ką aš 
mačiau Lenkijoje— 1946). 
Jis aplankė Varšuvą, Kro
kuvą, Poznanių, Danzigą, 
Baltstogę ir daug kitų 
miestų. Visur jis buvo su 
palydove ir jam teko turė
ti daug reikalų su Lenkijos 
komunistų slaptąja polici
ja. Lenkai nevisuomet 
vykdo dabartinės valdžios 
įsakymus. Ypač neklauso 
komunistų įsakymų.

Pagal paskutinę Lenki
jos statistiką, kuri buvo 
viešai paskelbta pernai, 
Lenkijoje yra 23,600,000 
gyventojų, kurių tarpe dar 
yra užsilikę 2,000,000 vo
kiečių. Sugrįžus lenkams 
iš užsienio ir Rusijos gilu
mos, Lenkijoje ’ bus apie 
23,000,000 tikrų lenkų. 
Daug Vilniaus krašto len
kų ir sulenkėjusių lietuvių 
apsigyveno apie Balstogę, 
Suvalkus, Lomžą, Bielską, 
ir Rytų Prūsijoje apie bu
vusį vokiečių miestą Lyck, 
kurį lenkai dabar vadina 
Eik. Balstogėje gyvena ir 
Vilniaus vyskupas Jal- 
brzykovvski. Dabar dėl Ru
sijos įsikišimo buvę Vil
niaus miesto lenkai apgy
vendinami vokiečių mies
tuose, vakarinėje Lenkijo
je. Lenkai nenori ten vykti 
ir svajoja apie grįžimą į 
Vilnių ir Lvovą.

Anderson rašo 137 p., 
kad žymi dalis dabartinės 
Lenkijos vyriausybės yra 

■žydų tautybės ir todėl len- 
“savo” • 
žydais.

rašo: 
“The general dislike of the 
Government increases th° 
dislike of the Jews and the 
dislike of the Jews increa
ses the dislike of the Gov
ernment”.

Autorius užtiko dabarti
nėje Lenkijoje lietuviškai 
kalbančius lenkus iš gilu
mos Lietuvos. Jie pateko 
Lenkijon, nes įrodė lenkų 
repatriacijos 
Vilniuje, kad per 20 metų 
Lietuvos vyriausybė neda
vė jiems galimybės išmok
ti lenkų kalbos (?). Todėl 
jiems buvo išduotas leidi
mas apleisti Lietuvą ir ap
sigyventi Lenkijoje (žiū
rėk p. 160).

Varšuva labai greitai at
sistato iš griuvėsių. Mano
ma, kad viskas bus atsta
tyta penkių metų bėgyje.

Bolševikai be reikalo su
degino ir sunaikino gražų 
Danzig miestą, nors ir ži
nojo, kad Danzig atiteks 
Lenkijai.

Vokiečius iš Vilniaus iš
mušė, esą, dvi divizijos 
slaptosios lenku kariuo-

ATIDAVĖ DVASIĄ
Nuo šeštos valandos pasidarė tamsu visoje žemėje iki de

vintai valandai. O apie devintą valandą Jėzus šaukė dideliu balsu, 
sakydamas: Eli, Eli, lamma sabaktani, tai yra: Mano Dieve, ma
no Dieve, kam mane apleidai! Kai kurie ten stovėdami ir tai gir
dėdami sakė: Jis šaukia Eliją. Ir tuojau vienas iš jų pribėgęs pa
ėmė kempinę, primirkė ją acto, užmovė ant nendrės ir davė jam 
gerti. Kiti sakė: Liaukis, žiūrėkime, ar ateis Elijas jo išvaduoti. 
O Jėzus, vėl šaukdamas dideliu balsu, atidavė dvasią. Ir štai šven
tyklos uždanga perplyšo pusiau nuo viršaus iki apačiai, ir žemė 
sudrebėjo, ir uolos skilo, ir kapai atsidarė, ir daug kūnų šventų- ________ ~__
jų, kurie buvo užmigę, kėlėsi iš numirusiųjų. Ir išėję iš kapų po^aį labai nemėgsta 
jo prisikėlimo, jie atėjo į šventąjį miestą ir pasirodė daugeliui, vyriausybės SU 
šimtininkas ir kurie su juo buvo, sergėdami Jėzų, pamatę žemės Foster Anderson 
drebėjimą ir tai, kas darėsi, labai nusigando ir sakė: Tikrai šitas 
buvo Dievo Sūnus. Buvo tenai atstu daug moterų, kurios buvo 
atėjusios paskui Jėzų iš Galiliejos jam tarnauti; tarp jų buvo Ma
rija Magdalena, Jokūbo ir Juozapo motina, Marija, ir Zebediejaus 
sūnų motina. Kai jau buvo vakaras, atėjo vienas turtingas žmo
gus iš Arimatajos, vardu Juozapas, kurs irgi buvo Jėzaus moky
tinis. Jis atėjo pas Pilotą ir meldė Jėzaus kūno. Tuomet Pilotas 
leido atiduoti kūną. Ėmęs kūną, Juozapas įvyniojo jį į tyrą pa
klodę ir paguldė jį savo naujame kape, kurį buvo išsikaldinęs uo
loje; jis pririto didelį akmenį prie kapo angos ir nuėjo.

PRIEŠ PILOTĄ
Atėjus rytui, visi vyriausieji kunigai ir tautos vyresnieji ta

rėsi prieš Jėzų, jį nužudyti. Ir surišę jį nuvedė ir padavė valdo
vui Pontijui Pilotui. Tuomet Judas, kurs buvo jį išdavęs .matyda
mas, kad jis pasmerktas, gailesčio vedamas .nunešė atgal vyriau
siems kunigams ir vyresniesiems tris dešimtis sidabrinių ir tarė: 
Nusidėjau, išduodamas nekaltą kraują. Bet jie tarė: Kas mums 
darbo? tu žinokis. Ir numetęs sidabrinius šventykloje, jis išėjo ir 
nuėjęs pasikorė. Vyriausieji gi kunigai, paėmę sidabrinius, sakė: 
Jų nedera dėti į šventyklos iždą, nes tai kraujo kaina. Pasitarę 
jie nupirko už juos puodžiaus dirvą ateiviams laidoti. Todėl ana 
dirva iki šiai dienai vadinama Hakeldama, tai yra, kraujo dirva. 
Tuomet įvyko, kas pranašo Jeremijo pasakyta šiais žodžiais: 
Jie ėmė tris dešimtis sidabrinių, įkainotojo kainą, ku.f jie buvo 
suderėję iš Izraelio vaikų, ir juos davė už puodžiaus dirvą, kaip 

! man Viešpats yra paskyręs. Jėzus gi stovėjo prieš valdovą, o val
dovas jį klausė, sakydamas: Ar tu žydų karalius? Jėzus jam ta
rė: Tu tai sakai. Ir skundžiamas vyriausių kunigų ir vyresniųjų, 
jis nieko neatsakė. Tuomet Pilotas jam tarė: Ar negirdi, kaip di
deliuose dalykuose jie prieš tave liudija? Bet jis jam nebeatsakė 
nė į vieną žodį, taip, kad valdovas labai stebėjosi. Iškilmės dieną 
valdovas turėjo paprotį paleisti tautai vieną kalinį, kurio jie norė
jo. Turėjo gi jis tuomet žymų kalinį, kurs vadinosi Barabas. Tai
gi, jiems susirinkus. Pilotas tarė: Katrą norite, kad jums paleis
čiau? Barabą ar Jėzų, kurs vadinamas Kristumi? Nes jis žinojo, 
kad jie buvo jį išdavę iš pavydo. Sėdint jam teismo krasėje, jo 
žmona atsiuntė pas jį ir sakydino: Nieko nedaryk šitam teisia
jam ; nes aš šiandien sapne daug dėl jo kentėjau. Bet vyriausieji

ĮSIDĖMĖTINA DR. K. PAKŠTO 
PASTABA

kiais klausimais čia net 
nesidomima. Daugumas a- 
merikiečių ir nežino, kad

Europos kontinento išgel
bėti: ten juk laisvė svar
biau už visą labdarybę.

Amerikos 
barbarai

mašinomis 
iš Rytų įsiveržė 

Europos širdin: 
.Varšuvon, Vie-

komisijai

Savo redaguojamame jau- ir tragedijos; tokiais sun-
nimo žurnale “Vytyje”, kovo 
mėn. nr., Dr. K. Pakštas įdėjo 
turiningą straipsnį “Ištrem
tam jaunimui”, kur tarp kit- labdarybe negalima viso 
ko rašoma:

Dar nežinomas Lietuvos 
likimas, dar nežinomi iš
tremto jaunimo keliai. 
Laisvojo pasaulio ir vergų
diplomatai grumiasi tam- pačion 
sumoje. Ypač maža šviesų Vilniun 
bus Maskvos konferenci- non. Kol jie ten pasiliks — 
joj: juk tam ir šaukiama ji Europa negalės pradėti at- 
į Tamsos ir Melo Karalys- sistatyti, gaminti sau mai- 
tę. Pavergtų tautų balsas į stą, sau mašinas. Jos ga- ____ ___
Maskvą neprasiskverbs, myba tarnaus tik masko-1 menės (Armija Krajovva), 
Greit artėjančios laisvės lių biurokratams .šnipams Rusams neteko 
Lietuva dar negali tikėtis ir gausiai policijai. Euro- kovoti prieš vokiečius. Bet 
nušvintant. Šita niūri ap- pa bus priversta gaminti 
linkybė negali sumažinti Maskolijos dykaduoniams, 
mūsų aukų, pastangų ir ponams - tamsūnams. 
pasišventimo laisvei at- Dalykams taip esant.

Vilniuje

Rusai atėję į Vilnių po 
dviejų dienu tuojau pa
skelbė lenkų karius fašis
tais ir banditais ir apsupę

gauti: juk tam mes ir lie- turbūt dar šiais 1947 m. juos, privertė pasiduoti į 
; nelaisve, ir paskui visus iš- 
įvežė į Sibirą, 
į Lenkai, kurie 
Sovietų Rusijos 
yra daugiausia 
sios moterys ir 
labai baisiai atrodo su ne
švariais nudėvėtais drabu
žiais. Didžiuma lenkų vy
rų ir vaikų žuvo Rusijos 

; tyruose. Stalinas dar 1940 
m. buvo išgabenęs į Sibirą 
apie 1,500,000 lenkų. Nei 
Genglis Khan, nei Attila,

tuviai, kad ir sumušti ne
pasiduotume, kovotume i- 
ki mūsų amžiaus pabaigos.

Maisto ir darbo Vak. Eu
ropoje nepadaugės. Be lai
svės ir vienybės Europa 
gyvens nuolatinėje baimė
je ir mirties agonijoj, o nei Ivan Baisusis nesunai- 
badas bus nuolatinis sve- kino tiek daug milijonų 
čias. Amerikos 
nės masė 
politikų visiškai 
pranta dabartinės 
čionių civilizacijos krizės,

Europos tremtiniai ban
dys visomis jėgomis rasti 
spragt] iš Europos pa
sprukti į saugesnius konti
nentus, kur galima būt už
sidirbti sau duoną. I

grižta iš 
gilumos, 

nuvargu- 
vaikai, ir

visuome- nekaltų žmonių. Be to Sta- 
ir net daugelis linas išvijo iš savų namų 

nesu- ištisus milijonus Rusijos 
krikš- gyventojų iš jų ūkių.

Dr. G.
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Už Prisiųsta 1947 Kalendorių
Vincas Lingminas, VVaterbury. Conn. 

Milier. Quakertown, Pa..................
Gecevičius. Brockton, Mass.........
Bartkienė. Brockton. Mass. ........
Bartkienė, Brockton. Mass...........
Žemaitis, Brockton. Mass...............

T,

K. 
A. 
S.
J. 
V.

A. 
V. 
M.
R. 
A.
Mrs. M. Vismauskas. Baltimore, Md...........
Mrs. M. Valatka. Roslindale, Mass..............
Pranas Jurkšaitis, VVaterbury, Conn..........
Juozas Jokubauskas, VVaterbury’. Conn.......
Pranė Povilaitienė, VVaterbury. Conn. ........
Jonas Kalinauskas, VVaterbury, Conn..........
Leonas Pranskietis. VVaterbury’, Mass........
Petras Tutoraitis, VVaterbury, Conn. ........
A. J. Aleksis. VVaterbury, Conn..................
Martynas Benesevičia. VVaterbury. Conn. .. 
Veror.ica Valančienė, VVaterbury. Conn.......
V. širka. So. Boston, Mass.............................
James Navitsky, Fairfield, Conn..................
Anthony Navickas. Osmond, Nebrr..............
P. Krasauskas, VVaterbury, Conn.................
Rev. M. Daumantas. Giraraville, Pa..............
V. Grabausky. Clifton, N. J.........................
J. Akulevičius, Noinvood. Mass.....................
Sister M. Anthony, VVilmington, Dėl..........
Paul Vadluga, So. Boston, Mass..................
J. Raudeliunas, Brighton, Mass....................
V. Neveras, So. Boston. Mass........................

Laurekas. Schenectady, N. Y..................
Vaisiauskas. Cambridge, Mass..............
PiLkonis, Cambridge, Mass......................
Dailidenienė. Cambridge, Mass...............
Norkūnas, New Haven. Conn. ................

A. Andrulionis, Phila.. Pa.............................
A. Milier. No. Andover. Mass. ......................
A. Tyla. Phila., Pa.........................................
A. Shukitis. Naugatuck, Conn......................
E. Lenk. New Britain. Conn. ......................
D. Bernatavičius, Providence. R. I..............
K. Vosylienė, So. Boston, Mass...................
A. Kudarauskas. VVorcester, Mass.
V. Petraitis, Sundorland, Mass.....................
J. Kibartas, Amsterdam. N. Y. ..................
A. Martušis. Providence, R. I........................
K. Cironko. Providence, R. I........................
P. Sinkevičius, Providence. R. I. ...............
A. Melinis, Cleveland, Ohio ..........
A. Alukonis. Providence. R. I.
A. Baltutis, Nevrark, N. J. ........................
B. Mažutaitytė, Cambridge. Mass.................

Daukantas, Cambridge, Mass. .............
Pereksla. Athol. Mass..............................
Miciūnienė, Nevv Britain, Conn...............
Mekuska. Spirit River, Alberta, Canada 
Augelaitis. Cleveland, Ohio ..................

J. Matukinas. Methuen, Mass.......................
A. Grite. VVorcester. Mass. ..........................
H. Bolis, Lavvrence. Mass. ..........................
J. Vaičiūnas, Manchester, N. H..................
J. Dudutis. VV. Lynn, Mass...........................
Eva Mažuknienė, VVorcester. Mass. .........
K. Kudzma, VVaterbury, Conn.....................
E. Sakalauskienė. Hanover, Mass...............
S. Lebednick, Lowell, Mass..........................
K. Baltramaitis, Elizabeth, N. J..................
S. Balberis, Brockton, Mass. .....................
Pranas Lingvinis, VVorcester. Mass.
F. Kincus, Middleboro, Mass. .....................
O. Grimalauskas, Nev/ark, N. J.
Antanas (Andruskevičius) Andrukaitis 
Petronėlė Laurinaitienė ..............................
Ona Aleskevičienė, VVaterbury, Conn. 
Alena Kauneckienė, VVaterbury, Conn. 
Jonas Sluoksnaitis. VVaterbury, Conn.
Ona Brasdauskienė, VVaterbury. Conn......
Elžbieta Audijaitienė. VVaterbury, Conn.
Kazys Dabkus. VVaterbury, Conn. ........
V. Petkunas, So. Boston. Mass...................
I. Ruka, So. Bosto-n, Mass...........................
V. Verbickas. Providence. R. I......
G. Martinkienė, So. Boston, Mass. 
Rev. I. Abromaitis, Hartford, Conn.
J. Lukasavage, Brooklyn, N. Y.
P. Liepas. Cambridge, Mass.
M. Kašėta,, Lawrcncc, Mass.
J. Vaičiūnas, Dorchester, Mass.
V. Stcrna, Rochcster, N. Y..........................
M. Mickincius, Maspeth, N. Y.

fasita niauja savo viršinimzui —James Mark. Jr., United Mine Wor- 
kers atstovas legislatūroje, pasitarnauja savo viršininkui, John L. Lewis, 
UMW prezidentui, pagelbėdamas jam užsivilkti švarką. John L. Lewis 
buvo pakviestas pareikšti savo nuomonę apie pasiūlymus pakeisti darbo 
įstatymus.

O tu, kursai eini keliu

O tu. kursai eini keliu. 
Vargais ir rūpesčiais nuklotu.
Ir jau sakai: nebegaliu
Paeit tarp sopulių dygliuotų: —

Prisižiūrėk, kaip eina Tas, 
Kankintas ir paniekintas 
Ir jau nuo amžių pasiryžęs 
Numirti dėl tavęs ant kryžiaus.

Štai plaka Ji negailestingai 
Skaudžiais botagais, virvėmis; — 
Kaip Jam jėgų dar nepristinga? 
Tik per stebuklą gyvas Jis.

Dar skirtas smūgis paskuti-ns 
Užbaigti Jo baisia s kančias, 
Kai aštrios geležinės vinys 
Jam pervers kojas ir rankas.

Žiūrėk: vainikas ant Galvos — 
Erškėčiai smegenis pasiekia... 
O tu verki be paliovos, 
Jei kas puikybę tavo pliekia.

Ir štai jau paskutinis žygis: 
Ant Kalvarijos žengia Jis... 
Ar tavo kančios susilygins 
Su kruvinoms Jo pėdomis?

Ir štai pakeltas Jau į viršų. 
Toks gailestingas, toks ramus: 
Jis net bemirdams nepamiršo 
Su dangumi sutaikyt mus.

Tarp žemės ir dangaus štai kybo j’ 
Gerasis Atpirkėjas nūs’.
Kad toj išganyme tarnyboj 
Iškęstų skirtus jam skausmus.

A. 
M.
B.
K.
M.

i
O tu, kuris eini keliu.
Sakai: jau eit nebegaliu.
Nes Viešpats, rūsčiai nusigrįžęs, 
Perdaug mane apkrovė kryžiais. —

Prisiveizėk, prisižiūrėk. 
Ar tu kada kentėjai tiek? 
Ar tavo kryžius panašus? 
Ar kraujo suskaitei lašus.

Kurie kančios metu tekėjo 
Iš kūno mūsų Atpirkėjo? 
Dėl tavo geidulių piktų. 
Dėl pareigų neatliktų.

Dėl melo, pykčio ir puikybės. 
Kai į gobšystę įsikibęs 
Ir viską bematuodams auksu. 
Sakei: su atgalia palauksiu: —

Tas neįmanomas kančias
Jis iškentėjo dėl tavęs.
Jis nori, kad nors menką dalį. 
Nors mažą neštumei kryželį.

V. Svieklas, VVorcester. Mass. ...........  50
J. Petkus. Baltimore, Md. . .. 50
A. Gedraitis, Cambridge, Mass. 501
A. Zadeikienė, Rumford. Me. 50
A. Miskinas, Phila.. Pa. ...... 50
K. Tvarjonienė. Manchester, N. H. 50
A Steckis Manchester. N. H. 50
A. Kemėšis, Manchester. N. H. 50
P. Bernotas, Manchester. N. H. 50
J. Olkovikicnė. Manchester. N. H. .........  50
J. Sinkevičius, Brockton, Mass. 50
A. Kibutis. Manchester, N. H. 10
J. Nakutienė. Manchester, N. H. 40
A. Antanaitis, Manchester, N. H. 40

Visiems aukotojams nuoširdžiai «. čkojame.
“|h»

Tad ar nebūtų pravartu. 
Kad žvelgdamas į kryžių, tu 
Prieš tą išganymo šaltinį 
Sau graudžiai muštom į krūliim?

f «*»»<;»• j o U
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1
DZŪKO LAIŠKAS

IŠ VELNIŲ ROJAUSI

Vienas southbostonietis lietu- se yra ne tik vyrų, bet ir mote- 
vis gavo iš savo giminių Suval- rų; yra čia jaunų, 
kų krašto du laišku, p-' - - 
rašytas vasario 2 d., labai atsar- karų saulės nušvitimo 
gus. Praneša tik kas dar gyvi, kiečių išlaisvinimo. Red.). 
kaip reikalingi paramos ir kad sai vilioja išlysti iš miškų, sako 
apie pavasarį tikisi pamatyti visiems dovanoja, bet kai tik 
savo tėvus ir sesutes. Dar pri- kas išlenda, tai tuojau tą čiupt 
dėta, kad laiško siuntėjai “sto- už sprando ir už geležinių gro- 
vime kaip ant plauko, ir jūsų tų.
laiškelių galėjome daugiau jau O besislapstančių miškuose 
nebeskaityti”. Sveikina gimines gimines, kartais net visą fami- 
Amerikoje su artėjančiu... Ma- liją veža į Sibirą baltųjų meškų 
tyt, bijojo pabaigti — su arte- ganyti. Arba, jei sužino, kad 
jančiu karu. kur miškiniai žmonės pasisuko,

, Kitas tų pačių dzūkų laiškas tuoj sudegina visą kaimą. Kar- 
jau visai atviras, išsiųstas sau- tais i degančias trobas dar su- 
gesniu keliu. Jį čia pacituosime raeta sugautus gyvus žmones, 
žodis į žodį.

■ “Dabar parašysime visas link
sny bes apie dangišką rojaus 
gyvenimą Lietuvoje. Teisybė, 
ne visi žmonės rojuje sutelpa, 
tai tuos padeda į kalėjimus.

■skiepus ir kitas tamsias patal
pas. Vokiečiai irgi grūsdavo už 

j geležinių grotų, veždavo dar-
I bams Vokietijon .bet kai rusai lauką, matai nuo gaisrų raudo- 
: atėjo .tai dar bistriau ir man-
■ driau daro. Vėl atsivėrė tas pats 
į pragaras, kuris buvo 1940 me- 
j tais.

Sugrįžę rusai pirmiausia ėmė 
; areštuoti žmones. Pirmiausia 
valdininkus, o paskui geriau gy
venančius ūkininkus ir jų šei- 
mas. Suiminėjo ir tuos, kurie 
jokiai organizacijai nepriklausė.

- Bolševikams patiktų, kad visi 
priklausytų prie jų organizaci
jų ir jiems dirbtų. Jiems labai 
patiktų, kad tėvas kartų sūnų, 

i sūnus savo tėvą, brolis brolį, ar 
brolis seserį pakartų.

Enkavedistai (slaptoji bolše
vikų policija) ėmė gaudyti ne 
tik jaunus vyrus, bet taip pat 
senus, kreivus, šleivus ir net li
gotus. bet tik su galva ant pe
čių ir akimis kaktoje. Sugau
dytus išveža į tolimus Sibiro 
kraštus, kad neįvyktų kokie su
kilimai ar revoliucija. Rusijon 
išvežtuosius numarina badu. 
Tai sužinom iš tų. kurie pabėga 
iš bolševikų nagų.

Todėl dabar Lietuvos miškuo-

senų ir vai-
Pirmas. kų. Visi jie miškuose laukia va- 

(amei i-
Ru-

Tai tikra tiesa.
I

Matote bolševikų kultūra.’ 
Žinokite, kai paskutinį kaimą 
Lietuvoje išdegins, tada mūsų 
tėvynėje bus velnių rojaus kol
chozai — valdiški baudžiavos 
ūkiai. Tas gali įvykti neužilgo, 
nes degina ne tik dienomis, bet 
ir naktimis. Kai naktį išeini įl

Laiškas Iš Klaipėdos Krašto i

į Dažnai mus pasiekia au- 
itentiškos žinios iš Klaipė
dos krašto. Visuose laiš
kuose tiesioginiai ar netie- 1 
Isioginiai patariama trem- : 
tiniams negrįžti, o likti 
vietoje ir laukti. Keli ten 
įgyvenantieji šeimos na- ; 
riai pareiškė, kad jie at
vyks čia, pas savus, nes;, 
ten gyvenimas esąs nepa- 

. kenčiamas. Visai nesenai 
gautas iš vienos sesers 
laiškas, kuriame sakoma, 

j kad vyrai vaikštinėja ligo- 
iniis barzdomis, kaip Ro
binzono laikais, nes nėra 
muilo barzdai skusti. Ne
galima gauti nei druskos 
nei žibalo. Drabužiai išsi
baigė ir patalinės nėra. 
Žmonės guli šiauduose, 
šiaudais apsidengę. Šaltis 
ir badas taip išvargino gy
ventojus, kad jie miršta, 
kaip maro laikais. Tarnau
tojai uždirba 12-15 červon
cų. o produktų kainos be 
galo aukštos. Pinigų tėra į 
labai mažai.

Lietuvos

ūkiniu*istanS°s mus susigrąžinti,!kim Buvę uKinin !bet tįk ne . T 
xai turi po vieną ar du gy- bįro tai J 
miline? r'mt notnri tai w i cri i ir °

ATIDAROME
Pavasarinio Sezono 

KAILINIŲ 
Jackets, Capes ir Šalikų Išpardavimų

1 nuojant visą Lietuvos padangę. 
Ir taip dūmais paverčiamos 
gražiausios sodybos. Galite su- 

i prasti kokias kančias lietuviai 
pergyvena.

Tiesa, enkavedistų rusų jau 
mažiau matosi, nes 
miškiniai (partizanai. Red.) jų 
labai daug išmuša. Patys bijo
dami eiti, jie sukūrė vadinamų 
istrebitelių brigadas. į kurias y- 
ra subėgę žydai ir jų bernai. 
Jie su dideliu malonumu karia 
nekaltus, žemė dirbančius žmo
nes.

Toks "rojus” vyksta ir anapus 
sienos (Lenkijoje. Red.». Visi, 
kurie kenčia po negailestinga 
rusų letena, skaito ne tik va
landas. bet ir minutes, kada 

. ateis audra iš vakarų."
Šį įdomų laišką " Darbiniu Ko” 

, redakcija matė savo akimis ir 
užtikrina, kad jo mintis skaity
tojams perduoda teisingai. Ne
galime tik paskelbti laiško 
siuntėjo ir gavėjo pavardžių, 
nes raudonieji budeliai žiauriai 

. atkeršytų ne tik laiško rašėjui. 
bet ir jo giminėms.

sus metus negaunąs Ber- i ----------------
lyne iš rusų įstaigų leidi-Į Dabar yra vedamas Ben
ino sugrįžti į savo tėviškę. !dro Amerikos Lietuvių 
iTiek tėra vertos rusų pa-Šalpos Fondo vajus. Dirb- 

le ir aukokime per 
i bet tik ne į Lietuvą, o į Si-į BALF'ą Lietuvos tremti- 

, .... . LTB.'niams.vulius .oet neturi pinigų ir °
labai vargsta. Vyrai gyve
na nuolatinėje baimėje iri 

i pasirengę būti deportuo-I 
tais į Sibirą.

Turimomis ži n i o m i s, 
! Klaipėdos krašte nėra nė 
į vieno kunigo. Kartais baž
nyčioje įvyksta bendros 
pamaldos. Kai kuriose pa- 

' rapijose patys parapijie-1 
čiai paskaito pamokslą ir 
tada bendrai giedama. Pa- , 
šyšių parapijoje esą likusi I 
91 šeima, bet jų dauguma 
susideda tik iš vieno nario, i 
Išbėgusiųjų ir ištremtųjų; 
negrįžta nė vienas. Stam
besnieji ūkiai yra sujungti 
į kolchozus. Ūkininkai te
gali naudotis tam tikru 
plotu jiems skirtos žemės. 
Visa kita žemė dirvonuoja. 
Sugriautų kaimų niekas 
neatstato ,nes nėra nei me
džiagos nei darbo jėgų. 
Jaunų vyrų nėra, tik se
niai ir moterys. Kas buvo 
iš namų išbėgęs, tas nebe
galėjo į juos sugrįžti, o tu
ri dirbti kur nors kolchoze. 
Tik tie, kurie buvo likę, 
,gali naudotis dalimi savo 
. buvusio turto. Nemaža 
i Klaipėdos lietuvių dirba 
;Rygoje ir kitose Latvijos 
į vietose.

Mus pasiekė laiškas, ku- 
Į’-iamc vienas klaipėdiškis 

iskundžia kud iis išti-

ANTANAS ME1Z1S

Mūsų kainos yra labai priei
namos ir mūsų kostumeriai 
rekomenduoja pas mus pirk
ti, už tai. kad mes parduoda
me puikios kokybės kailinius, 
stipriai ir gerai pasiūtus. Visi 
kailiniai yra pasiūti mūsų pa
čių siuvykloje; jie yra taipgi 
čia taisomi ir }>ermodeliuoja- 
mi. Ateikite ir patys tai įsiti
kinsite.

Užtikrinu, kad aš duosiu 
Jums gerinusį patarnavimą, 
pirmos rūšies kailinius ir ga
rantuotą jų pasiuvimą.

I
I

TAISOME ir
Permodeliuojame
(Žema vasarinė kaina)

Padėkite Kailinius 
Į STORAGE Kaina - 2% 

(Minimum kaina $3.00)

Telefomiokite — LIBEKTY 3393 ir aš tuojau 
pas Jus atvažiuosiu.

RELIABLE EUR CO. INC. 
59 Temple Place Boston, Mass. 

5-tam aukšte-
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Pasaulis Skuba į Naują Karę,
Sako Budenzas

darbininkas

— Rusija užblokavo taikę. — Sovietų žodžiai 
apie nusiginklavimų beverčiai, kaip ir laisvių 
garantijos SSSR konstitucijoje. — Aš buvau vie
nas iš tų, kurie pasitikėjo Rusija. — Buvęs ko
munistų šulas apie Bažnyčios vertę. — Sovie
tais negalima daugiau pasitikėti kaip Hitleriu, 
— sako buvęs komunistų redaktorius.

l 

drapstė purvais daugybę į 
Amerikos žmonių ir įstai
gų. (p. 368).

Aš BUVAU VIEN AS IŠ 
TŲ, KURIE PASITIKĖJO 

SSSR.
— Katalikų Bažnyčia jau > 

seniai apskelbė mums apie 
pavojus, kurie glūdi ateis-

■y. <-»Ita-
~------ ■ - £ 7 ZJ t- k-J PlcIo-

Katalikų Bažnyčią ir savo! dieną mes esame liudinin
kais besidriekiančio 
tamsybės šešėlio 
šaulio, ir kas dieną 
galime prisiminti, 
Bažnyčia buvo ta, kuri • 
perspėjo, kad jei bus pasi-į 
tikima materializmo (be-i 
tikybinės pasaulėžiūros) 
vadovybe, vaisius bus — 
tos tamsybės atėjimas.
— Ne taip seniai buvo 

mūsų tūkstančiai, aš bu
vau vienas iš jų ,kurie pa
sitikėjome, kad Sovietų re
žimas pasineš demokrati
jos kryptimi Rusijoje ir 
kad viskas, kas mums be
lieka daryti, tai tik stebė
tis Rusijos valstybe ir vis
kas bus gerai, — pasako-! 
jasi buvęs komunistų re
daktorius Budenzas. 
Bet mes nebuvome pasvė
rę Uranijos, kuri glūdi ver
giškoje valstybėje. Katali
kų Bažnyčia ją buvo išma

lta vusi. žinojo jos blogį ir

10 METŲ RAUDONŲJŲ 
VIRŠŪNĖSE AME

RIKOJE
Garsusis L. F. Budenzas, 

kurs per dešimtį metų bu
vo komunistų partijos vir
šūnėse Amerikoje ir net’ 
redagavo jų dienraštį, pa-Į 
žinęs visas raudonųjų už-j 
mačias, kaip žinome, išsto-'tįj-.įajn^ komunizme, 
jo iš komunistų, grįžo į!toliau Budenzas.

patyrimus apraše svarbio
je knygoje: This is my 
Story”.

Ypač reikšminga tos 
knygos pabaiga, kur jisai 
daro lyg galutines išvadas 
iš to ilgamečio stebėjimo 
pačiuose raudonųjų cent
ruose. Jis rašo:
— Jau pats komunistų 

partijos buvimas Jungti
nėse Amerikos Valstybėse 
savaime yra sulaužymas 
Sovietų vyriausybės duoto 
pasižadėjimo — neužsiim
ti revoliucine propaganda 
ar veiksmais mūsų žemėje. 
Faktas, kad ši partija te
betęsia savo veikimą yra 
aiškus įrodymas, jog So
vietų vyriausybe negalima 
pasitikėti daugiau, kaip 
kad Hitleriu... Komunistų 
partijos vergavimas 
Kremliui įrodytas kiekvie
nu veiksmu, koks tik tos 
partijos 
atliktas. nv.. . ..
munistų partija, nei po nuolatiniai balsai prieš zas (p. 369 - 370).
vykdomieji vienetai ar pa-1 . k“' I Jungtines Valstybes... So-: .. . „ ... „„
daliniai nėra kritikavę so-' . k R£i vietų vadovybė Europą ir >^1°AROPAVO-
vietų vadų ar sovietų poli- a £, J Aziją nori nušiaušti nauju; ’ĮūS, KAS IbGELBhS.
tikos. Jie visada geri, o vi-! 
si kiti — vis kalti... Savo!
visoje praeityje komunis
tų partija niekada nėra 
nukrypusi nuo žinomos 
Kremliaus linijos, gi so-Į 
vietų spauda ar sovietui , . 
vyriausybė niekada nėra^ro 1O‘ 
kritikavusios komunistų, 
partijos už netvarkos kėli
mą Jungtinėse Valstybėse.

tos 
virš pa

mes 
kad

Naujo karo šmėkla. Stalinas su savo genge
reiviai, kad raudonajam diktatoriui buvo leista pavergti tiek daug svetimų kraštų?...

skubiai rengiasi nauju karu nusiaubti Vak. Europą ir Aziją. Už ką mirė Amerikos ka-

(staiga suriko karišku bal- 
įsu. Jis apkaltino, kad ruo- 
įšia karą USA ir Didž. Bri
tanija. kurios taip rūpes-

_ tingai stengėsi apmaldyti Baltijos Universitetas Per*

istorijoje buvo I“™?1: JNiekada nei ko-!dr^siai kalbeJ° lr PersPeJ°

Rusiją savo pataikavimo 
politika. Taip darė Hitle- keltas Į Kitą Vietą

miestas su maždaug 20.000 
gyv., apie 20 km. i šiaurės 
vakarus nuo Hamburgo.

ris, kai jisai kaltino “karo Hamburgo Baltijos uni- Universiteto patalpos, da- 
‘ ‘ ’ ”, tuos, ku- versitetas perkeltas į Pin- bar yra buvusiose vokie- 

------ - - -- mokyklos
kuriose ran-

į kurstytojus’’, tuos,
riuos jisai rengėsi užpulti, neberg ą. Tai apskrities ėių aviacijos 
Ir nuo tos vasario dienos --------------------------------- j kareivinėse.
Sovietų spaudoje prapliu- buvęs komunistas Buden- dasi universiteto rastinės.1

i

®s. ...... ir,,Aziją nori nušiaušti naujusija uzblokaso taiką. Kur 1 «bitzkriegu (žaibo karo)”,i Budenzas. savo patyrimo 
kurio galutinis tikslas yra pamokytas, skelbia, kad 
sunaikinti Jungtines Ame- Amerikai reikia grįžti prie 
Irikos Valstybes, nes jos griežtesnes politikos:^ 
yra didžiausiu laisvių sar- Mums amerikiečiams 

iS?k?‘7a?giau'“rUdauk'aui?u- NetSį Sovm-U at- išminties pradžia gali būti is,eKe daugiau ir adU»idU istovai Tantose pripažinimas musų pačių
. silpnybės, dėl kurios mes 

fje “mandagiai” pasilikome

į

įtik nebuvo prieita prie su
sitarimo tai vis daugiausiaj 
dėl kliūčių iš Sovietų vy
riausybės pusės. Tikroje' 

• hitleriškoje dvasioje ji visi

i(UN) daro pareiškimus a-
ipie “nusiginklavimą”, trr ;------- p™; e t—.... '
! žodžiai yra tokie pat be- tik stebėtojais, kai Rusijos 

“Stalinas, kurs Teherane verčiai, kaip ir laisvių ga- iotalitariškoji (tiraniško-

STALINO KARIŠKI 
ŠŪKIAI

1114 uiigtiuvo“ v aisty otaiinao, auu įcuciauc verCiai, Kaip Ir laisvių ga-
Tikrumoje, ta spauda ir ta prisiekė taiką kartų kar- rantijos Stalino konstitu- -H) valstybė plėšė iš tautų
vyriausybė daug kartų ap- toms, 1946 m. vasario 9 d.

Tai kišenės. Tom Belmonte, 15. nuėjo i Nevv 
York miesto vaikų klubą. Klubo nariai netikėtai 
pareikalavo, kad Tom jštuštintų savo kišenes. 
Čia matome 41 skirtingą daiktą, kuriuos jis tu
rėjo kišenėse. Tom Belmonte sužinojo, kad tai 
buvo kontestas išspręsti, kuris vaikas daugiau- 
įjin savy kišenėse. Jis lengvai laimėjovii

• mis \ra skaitomos paskai- nis 
tos). Veikia astuoni fakul
tetai: filosofijos, teisės, 
medicinos, chemijos, me
chanikos, statybos - archi
tektūros, žemės ūkio ir 
gamtos - matematikos. 
Dabartinis adresas: —

(24b) Pirmeberg. Buitie 
University, Germany.

Brit. Zone.
Stud. A. K-mas.

lietuvių būrys. Susirū
pinta mokyklų steigimo 
reikalu. Susiradus reika
lingam kiekiui mokytojų: 
pradėjo vt’ktį vaikų dar
želis ir pradžios mokykla, 
o vėliau ir gimnaziją.

Aosigyvenus kun. Dap
kui. viename lietuvių gy
vename b’oke Įrengta kop
lyčia. Nors kuklioj? pasto
gėje. ji jauki, miela, malo- 

lietuviška.auditorijos, laboratorijos, 
biblioteka ir taip pat stu
dentų bendrabučiai. Lietu
viams priklauso vienas iš-, 
tisas dviejų aukštų namas 
ir kito pusė. Mūsiškiai stu
dentai Įsirengė skaityklą, 
kurioje randasi ir daugelis 
U.S.A. lietuvių laikraščių, 
tarp jų ir “Darbininkas”. 
Taip pat Įrengta ir pašto 
dėžutė, o gaunami laiškai 
išnešiojami po kambarius.

Beveik visuose fakulte
tuose paskaitos jau vėl 
pradėtos, nors jas trukdo 
dideli šalčiai, o auditorijos 
nekūrenamos. Baigiama 
sutvarkyti biblioteka, kuri 
tuojau pradės veikti: ren- °5)- 
giami botanikos ir chemi- ®ias PatalP

cijoje. Nuolatinis laiky- k,isv? ir j« religiją. £uro- 
mas didelių raudonųjų ar- PoJe bujoja. auga perse- 
mijų ir teroro įvedimas klojimai dėl patriotizmo ir 
Bulgarijoje, Jugoslavijoje, tikybos. Slaptoji Rusijos 
Rumunijoje ir Lenkijoje policija kontroliuoja Vr~ 

i (ir Baltijos šalyse. Red.) 
! iškalbingai nusako Krem
liaus tikruosius siekimus.
Iš pačios Sovietų Rusijos 
vidaus ateina nuolatiniai 
pranešimai slapta pra-i^’ siekti tų tautų laisvės, lynai, medžiai. O toliau tę- 
šmugeliuoti i užsienį, apie 
naujus “valymus”, vykdo- 
;mus tarpe mokslininkų.
rašytojų ir kitų šviesuolių.

klojimai dėl patriotizmo ir

en- 
griją ir Lenkiją ir padvi
gubino terorą Jugoslavijo
je. Mūsų, amerikiečių, pat
sai valstybės stiprumas žiai išvestos 
uždeda misiją — reikalau- gatvės.

jos institutai.
Universiteto rajonas gra

žus ir tvarkingas — gra- 
betonuotos 

sporto aikštė, žo-

VALSTY BĖS DIEVINI
MAS VEDA PRIE 

URANIJOS
— Savo ganytojų išmin

tingose enciklikose (popie
žiaus raštuose), nuo pat 
Leono XIII iki Pijaus XI, 
Bažnyčia iš anksto skelbė, 
kad valstybės dievinimas 
turės prieiti prie tokių pa
darinių. Pasirodė, kad tai 
tikra tiesa, 
tiesiasi

Mes nustojome dau.g gyvy- siasi laukai, arimai, 
bių, didelių sumų pinigų, 
kad tik gyvuotų “keturios 
laisvės”, o dabar jos yra 
laidojamos su mūsų tyliu 
pritarimu. Mūsų puiki lai
svės dvasia, draugėje su 

susirūpinimu 
žmogaus as-

n i.
MEMMINGEN — 
FLIEGERHOKST

Į šitą Vokietijos - Bava
rijos užkampi, kuris yra 
netoli Alpių kalnų ir yra 
prie pat prancūzų zonos, 
nirmas didesnis lietuviu X. «•

'būrys atvažiavo iš Lans- 
'bergo stovyklos 1945 m et. 
Patalpos, kuriose apgy

vendino, buvo pirmesni’jjų 
gyventojų 
tos didžiauisoje netvarko
je ir visur buvo baisiai ne
švaru .

Atvažiavusieji nieko ne
laukdami ėmės tuojau dar
bo: sutvarkė

►as, 
dugnią švarą 
bariuose, bet 
riuose, kieme ir 
kurio 1 ūko, su- 
stovyklos pa 
pylirkė liko 
kytos. kad 
seno čia gvventa darbščiu 
ir švarą mylinčių žmoni :. 
Šiek tiek susitvarkius de- 
mok ra t in i lis pagrindą i s
išsirinkta tautinė stovyk
los vado-ybk

Kiek vėliau 
go atlašia

Sovietai Ruošiasi 
Prievartauti

Jau ne ' artą buvo kalbė
ta ir rašyta, kad bus pada
ryta akcija baltiečius 
tremtinius repatrijuoti. 
Tam tikslui bus panaudo
tos Įvairios priemonės. 
Viena tokių priemonių pa

denki]) palik, staruoju metu ima ryškėti, 
būtent: propaganda.

Yra atvežta rusiškų pro- 
pagandos filmų, kurios ro
domos nemokamai, plati
nama atitinkama literatū
ra, iškabinti rusiški lape
liai. Jie ragina sovietų pi
liečius repatrijuoti, žadė
dami visokių gerybių.

Lietuviai tremtiniai ma
no. kad visa toji akcija jų, 
kaip Lietuvos piliečių, ne
liečia. Todėl jie laikosi ra
miai Kas nori imigruoti į 
Sovietų Sąjungą ar Sibirą, 
tai jo valia, bet ir čia prie
varta negalės būti panau
dota.

e-v ve n s ma- 
padarė įmo
ne tik karu
li • korido- 
visv.r. Po 
:aus darbo 
uos ir a-

taip sutvar- 
atrodė, lyg nuo 
am tatolu

moje matyti miškai. Atro
do, kad šioje užmiesčio 
rimtyje bus galima stip
riai padirbėti. Tik opiau
sias klausimas lieka mais
tas. kurio jokiu būdu nepa
kanka, tačiau studentai 
sukandę dantis stengiasi 
alkio jausmą užmušti ir 
sunkiausias valandas iš
naudoti tobulėjimui ir ruo- 
šimuisi savai profesijai.

Kaip žinoma. Baltijos 
Universitetas Įsteigtas 
maždaug prieš metus lai-Į 
ko Hamburge. Ši žiema y- 
ra jau antrieji mokslo me
tai. Universitetą išlaiko 
UNRRA. Studentai yra 
lietuviai, latviai ir estai. 
Profesoriai taip pat visli 
trijų tautybių. Dėstomo
sios kalbos yra šios: ang- 

lietuvių. lat-

, Bažnyčios 
į apsaugoti 
mens vertę, jungtinėmis 
jėgomis galėtų atnešti 
nors ribotą teisingumą Į šį 

i nykų pasaulį, kuris dabar 
■taip skuba į naują visuoti
ną karą. Tačiau mums ne-- 

jlengva tą misiją išpildyti 
kai apie pusę mūsų žmonių į 

Slėnyje, kur Į nesidomi religiniu kultu, 
totalitarizmo (ti- Mano nuolankia nuomone 

ranijos) ir visuotino karo — tik katalikybės dvasia 
šešėliai, ir kuriuo vėl eina geriausiai gali mums padė- 
Jungtinės Amerikos Vals-iti pasiekt i.tą dvasipį pajė- 
tybės, būtų labai svarbu tą j gumą, kuris padės mums 
faktą pripažinti ir gręžtis;išlaikyti mūsų krikščioniš- 
prie Bažnyčios, ieškant to-1,ką paveldėjimą”. — baigia'lų, vokiečių, lietuvių, lat- 
limesnio patarimo. — rašo Budenzas. !?r. J. I’ruHskis. viu ir estu (šiem’' Raibo-1

o

I

iš Augsbur
go kitas dides-

Teikis atmint mus savo 
širdyje, melski už mus Die
vą. sveika Marija!

Visų Lietuviu Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonicrius 

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Aru rikoie Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra. spausdinami 

“ŽVAIGŽDĖJE” 
Skubėkite “ZVAIG2DŲ” užsisakyti! 

Kaina — SiJMi metams.

“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA 
4X8 E. Sevent h St., So. Boston 27, Mass.
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Iškilmingai Paminėjo
Globėjo Šventę

Nashua. N. 11. — šv
Tr..ero lietuvių parapija, kovo 2 
d., iškilmingai paminėjo savo 
Globėjo, šv. Kazimiero šventę. 
Ryte, bažnyčioje įvyko iškilmin
gos pamaldos. Pamokslą pasa
kė kun. Dr. J. Vaškas. MIC. šv. 
Kazimiero draugijos nariai da
lyvavo "in corpore". Taipgi gra
žiai pasirodė ir kitos draugijos, 
ypač šv. Onos. Padaryta kolek- 
ta Lietuvos išlaisvinimo ir šel
pimo reikalams. Surinkta — 
$120.00.

Vakare, parapijos svetainėje, 
įvyko šaunus bankietas. Pelnas 
Lietuvos išlaisvinimo ir šelpi
mo reikalams. Pavyko gerai. 
Aukų surinkta $343.57. Mūsų 
klebonas, kun. Dr. M. Cibulskis 
daugiausia rūpinosi ir ragino 
parapijiečius gausiai aukoti 
Lietuvos reikalams. Turiningą 
kalbą pasakė Dr. E. Kazlaus
kas.

Mūsų 
komis.
Mizaras
čius. VVest E.nd Beverage kom
panijos savininkai;
Kooperacija: Lietuvių 
kurios savininku yra 
nas. Jiems priklauso 
padėka.

Varg. Jonas Tamulionis su 
savo grupe išpildė gražią prog
ramą.

Toastmasteriu buvo kun. Dr. 
J. Vaškas.

Kaži-

, moka nuo kovo 1 d. 75 c. į mė
nesį: pašalpos gaus $9.00 į sa
vaitę, per 15 savaičių ir tik vie
ną kartą metuose; pomirtinės 
— $200.00.

Kviečiame šios draugijos na
rius, kurie gyvena kituose mies
tuose. kreipti dėmesį į šį prane
šimą. K. Nadzeika.

LAWRENCtMASS.
Verbų Sekmadienis

Suma bus giedama 8 vai. 
Verbų sekmadienį, 
mišias bus 
šventinimas,
lintos per visas 
dar.t 8 vai. rytą.

biznieriai prisidėjo au- 
kaip tai: Aleksandras 

ir Vincas Urbonavi-

i pravedimą ir patarė išsirinkti ’ 
'komisijos valdybą, būtent, pir
mininką, vice pirmininką, raš- 

Itininka ir iždininką. Sekantieji 
!išriųkti: pirm. Iz. Vasiliauskie
nė; vice pirm. J. Peža; rast. B. 
Adomaitienė; ižd. M. Balutienė.

Komisija užsibrėžė pravesti 
drabužių - avalinės - maisto va
jų ne tik Norwoode. bet ir apy
linkės miesteliuose, pp. V. J. 
Kudirka ir J. Dixon apsiėmė su
rasti patalpas: p. Kodienė ir p.

i Vasiliauskienė apsiėmė įtraukti 
’ kaikuriuos asmenis į komisiją. 
Kiti pasižadėjo pagelbėti ir dar
buotis.

■■■-
BALF skyriaus valdybos, di-: rektorių ir komisijų svarbus 

i susirinkimas įvyks pirmadienį, 
balandžio 7 d.. 7:30 vai. vakare, 

rytą, §v. Jurgio lietuvių par. svetai
nes per tas nėję. St. James Avė. Visi daly- 

procesija ir verbų vaukite.
Verbos bus išda- -------------, Pereiti sekmadieni, parapiiosmisiąs, prade- * .> i r- -

svetainėje, p. Leonas Smelsto- 
rius. Nonvoodo miesto rekrea-

. ei jos departamento viršininkas, 
su pagalba kleb. kun. S. P. Knei- 
žio rodė judamuosius paveikslus 
apie sportą.

VOSCcSTcR, MASS

Vyčių 11 (i-tos KuojMts Aidai

DARBI NIN KAS 6

AUŠROS V ARTI PARAPIJA

kų kun. L. Tulabai, rektoriui 
Lietuvių Kolegijos Romoje.

i Kad tinkamai paminėjus ant
rą karo užsibaigimo Europoje 
sukaktį, mūsų kunigai daro 
planus artėjančiam gegužės mė
nesiui. Kiek teko nugirsti, kun. 
dr. Mendelis rengia milžinišką 
maldos vajų Rusijos atsiverti
mui. Jo įsitikinimas yra, kad ne
bus ir negali būti pastovios tai
kos pasaulyje iki Rusija nesu-

, grįš prie Dievo.kad pagerbus tos apylinkes ka-, 
rius. Tai buvo viena iš suma-. 
ningiausiai sutvarkytų miesto ■ 
pramogų.

Nelabai seniai Juozas pirmi-' 
ninkavo Lietuvių Atletų Klubo 
30 metų gyvavimo sukaktu- Washfr£Ton Bank,' 
vėms. Kaip skelbimų programa. way, So. Boston, Mass. Sudėti- 
taip sukaktuvių puota padarė n*s bankas valdys kaip ir pir- 

_ ,.. miau banko valdininkai ir direk-
nepaprasto įspūdžio. toriai, vadovaujant Thomas J.

Mūsų parapijos Jaunimo klū- Giblin kaipo pirmininkui ir 
bas sumanė rengti Velykų balių. Brendon Shea — kasieriui. 
Juozas Kasinskas vėl pakvies- ' *nd^QS«ua.re bank buvo.už-1 _ dėtas 1919 m. ir sėkmingai biz-
tas į darbą ir į talką. Apsiėmė niškai vedama per 30 metų. Da- 
pirmininkauti skelbimų progra- bar-gi prisidėjus prie Mt. Wa- 
mai. Štai, kiek 
su labai mažu
Juozas surinko 
skelbimų.

Sveikiname
kaipo veikėją ir nenuilstantį vi
suomenės darbininką. Šia pro
ga reikia Juozą pasveikinti kai-i 
ik) 3-čio laipsnio Kolumbo Vytį.

KleiMino Raginimai Išduoda 
Vaisių

šiais metais beveik kas mėne
sį mūsų klebonas kun. dr. Men
delis laišku atlanko kiekvieną 
parapijietį - parapijietę, kurie 
nepriklauso prie bažnyčios dva
sinių draugijų ir kviečia juos 
prisidėti prie katalikiško veiki
mo. Jo prašymai nėra bergždi.

C0-0PERAT1VE BANK 
SUSIVIENIJO

The Andrew Sąuare Co-oĮiera- 
tive Bank prisidėjo prie Mt. 

', 430 Broad-
Petras Matačinskas

Porą savaičių atgal Vytis, 
Petras Matačinskas gavo žinią, 
kad sėkmingai išlaikė valstijos Kiekvieną mėnesį 10 ir daugiau 
farmacistų kvotimus. Dabar tu- ar ^aj vyrų, ar mergaičių, arba 

***WX^a |)I 1C S3VO

i draugijos. Pereitą sekmadienį 
buvo Altoriaus ir Rožančiaus 
Dr-jos moterų sekmadienis. Mū

sa vo gyvą 
tikėjimą, nes daugiau negu 20 

būtų paskirtas pareiškė norą priklausyti prie 
Pasisekė gerai šios moterų dr-jos. Tas begalo 

mokslus su džiugina kleboną, nes jis yra į- 
u. Per du metu sitikinęs, kad kuo dažniau žmo- 

tuo

I

Ruošimasis Velykoms
Parapijos vaikučiai jau užre

gistruoti procesijai Velykų die- 
Pratvbos įvyks 2 vai. po pie- 
Verbų sekmadienį.

na. 
tų.

Kermošius Pavy ko
Tretininkų Brolijos kermošius 

Skaitlingai da- 
ir

gražiai
: lyvavo 
beveik

pavyko.
••penny sale" mėgėjai 
visi laimėjo prizą.

p. Marcelė Kowall (Kavaliaus
kienė). gyv. St. John St., 
dasi Norwoodo ligoninėje, 
kime greito pasveikimo.

• -

ran-
Lin-

Lietuvių 
kepykla. 
J. Ukre- 
nuoširdi

Pereitą sekmadienį nemažas 
būrys iš Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos buvo nuvykęs pamatyti 
religinio veikalo "Piloto Duktė", 
kuris vaidinamas Roxbury Mis- 
sion par. svetainėje. Ekskursi- toiimesnės sėkmės, 
jai vadovavo Merginos Sodalie
tės.

Jau kiek laiko kaip serga p. 
Petras Blažys, gyv. E. Walpole, 
buvęs EALF skyriaus vice pir
mininkas. Linkime pasveikti.

’ i pp. Jurgis ir Uršulė Versiac- 
kai, gyv. Chapel St.. susilaukė 

i dar vieno anūko. Jų dukrelė A- 
nelė ir žentas S. Sims (Simana- 

Ivičiai), gyv. Providence, R. I., 
susilaukė sūnelio. DabarŠiomis dienomis mūsų parapi- ~. . , _1 1 Sims augina du sūnelius.

jos vyrai užsirašinėja dalyvauti j.jname>
Naktinėje Adoracijoje Didžią-

t
jame Ketvirtadienyje, ir skirs-

Marijonų Rėmėjų 
Susirinkimas
Marijonas, kun. 

atsilankė į Marijonų
susirinkimą, kuris įvy-

An-Tėvas 
driuška 
Rėmėjų 
ko parapijos salėje, sekmadienį,
kovo 23 d.. 3:30 vai. Buvo gra
žių nutarimų. Šv. Pranciškaus 
parapijos nariai dalyvaus Tėvų 
Marijonų piknike liepos 4 d. ir 
prisidės, kad šių metų piknikas, 
Thompsone, būtų sėkmingiau
sias.

Kovo 16 d. įvyko Šv. Petro ir 
Povilo draugijos paskutinis su
sirinkimas. nes ši draugija pri
sidėjo prie šv. Kazimiero drau
gijos. Šv. Petro ir Povilo drau
gija gyvavo lygiai 38 metus.

Dabartiniu laiku draugija tu
rėjo 101 narį, iš kurių apie 76 tosi valandomis, kad per ištisą 
priklausė prie abiejų draugijų, naktį būtų bent keli vyrai 
Paskutinioje valdyboje buvo švenčiausiojo Sakramento, 
šie: pirm. V. Vilkauskas: 
pirm. P. Kupčiūnas: prot. rašt. 
K. Nadzeika; ižd. V. Alikonis: . 
iždo globėjais — J. Arlauskas 
ir J. Ermala.

Dabar šv. Kazimiero draugija ' 
turi apie 400 narių ir apie 16 
tūkstančių dolerių turto. Nariai

šv. Vardo Vyrai Dalyvaus 
Adoracijoje

vice

NORVOOD, MASS

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co. 

reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pr:”.Įkirti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

397 MAIN ST., 
\V< •rcester, Mass.

175 Main St., VVebster, Mass.

ri leidimą praktikuoti vaistinin- moterų prisijungia 
kystę bet kurioje valstijoje.

Petras mokinosi Franklin In
stitute Bostone. Prasidėjus ka
rui, Petras įstojo Dėdės Šamo Sų moterys parodė 
karo tarnyboje. Visas pastan 
gas dėjo, kad 
Laivyno pilotu, 
užbaigti pratybos 
leitenanto rar.g 
skraidė Pacifike. Padarė net nės priima šv. Komuniją, 
1200 valandų ore. Užbaigęs tar- gyvesnis yra jų tikėjimas, 
nybą. grįžo į mokyklą, kurią 
užbaigė šiais metais.

Dabar dirba vienoje garsioje 
Trn i i A T niovil loilzil

Valio Juozui Kašinskui!
Kuomet Juzas Kašinskas 

mieste vaistinėje. Laisvu laiku siima pirmininku bet kokiam vi- 
lekioja ore su lėktuvu. suomeniniam darbui, visuomet

Kuopa sveikina Petrą ir linki galima tikėtis, kad tas darbas 
—--- --------- ------ bus tobulai atliktas. Atsimenu

------------- karo metu Juozas pirmininkavo 
Šiomis dienomis gauta žinia. VVashington Blvd. apylinkėje 

kad Vytis Ričardas VVackell ga- vėliavos iškabinimui gatvėje, 
vo paaukštinimą Laivyno ligo- ----------- ......
ninėje. San Diego. Kalifornijoj, kuopos vice - pirmininkė Irena 
Ričardas rašo, kad jis mano, Keršytė su Jonu Adomaičiu ir 
jog bus atleistas iš tarnybos Vytė Elžbieta Kaliūnaitė su Vy- 
rugsėjo mėnesyje. į čiu Albertu Pavilioniu. Sveiki-

------------- name ir linkime linksmai

ap-

su-

tenka sužinoti,' 
būriu padėjėjų, į

virš

Juozą

$1,000.00

Kašinską

bizniai vedami kaip ir pirmiau.
(Sklb.)

Angly Kalbai Išmokti 
Be Mokytojo

Gautas laiškas nuo Vyčio, Vy- laukti vestuvių dienos, 
tauto Stakūno, kuris dabar ran
dasi tolimoje Japonijoje. Vy-

PP’ tautas yra ten su J. V. kariuo- komisija dažnai 
mene. Rašo, kad kainos aukš- vairiems asmenims, 
tos. Daug žmonių sunkiai įsi

verčia. Amerika esą geriausias

Svei-

Didžioji Savaitė
Kančios savaitėje mūsų kuni

gai pasiuntė laišką visiems pa
rapijiečiams pranešdami apie 
Didžiosios Savaitės tvarką mū
sų bažnyčioje. Verbų šventini
mas įvyks sekmadienį 11 vai. 
ryte. Kryžiaus Kelias 4 vai. po 
pietų. Per paskutines tris dienas 
pamaldos rytais 8 vai. Lamen
tacijos kas vakarą 7:30 v. Pri
sikėlimo apeigos Velykų rytą 6 
vai. Tėvas Marijonas kun. Juo
zas Mačiulionis 
dvasine paeglba 
gams. Jis mums 
Buvo mūsų tarpe 
rą rugpiūčio mėn.
mumis Kalėdų šventes, šį metą 
dalyvaus mūsų šventovės Di
džiosios Savaitės apeigose. Kun. 
Juozas tikrai visus sužavi savo 
maloniu būdu. Tad Baltimorie- 
čiai laugia garbingo svečio, kad 
galėtų drauge švęsti 
šventę.

i% ( 
I

Norintiems angliškai pagal 
gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 

i MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliaujant 
; traukiniu, pas gydytoją, pas 
siuvėją, krautuvėje ir panašiai. 
Knyga turi 174 puslapius, stip
riu viršeliu. Knygos kaina tik 
$2.00. Užsakymus siųskite: — 

DARBININKAS, 
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

atvyksta su 
mūsų kuni- 
nesvetimas. 

pereitą vasa- 
Praleido suKuopos Lietuvos Reikalams 

rašo laiškus į- 
_____  ________ Šiais lai

kais labai daug garsių kalbėtojų 
bei rašytojų rašė ir kalbėjo apie 
Lietuvos dabartinę padėtį. Jų 
didžiuma aštriais žodžiais smer- 

Kuopos formališki šokiai. Va- kė Rusiją už jos nežmonišką 
krašto 

Šiems visiems komisi
jos nariai pasiuntė padėkos 
laiškus. Nuo Naujų Metų toji 
komisija parašė virš 200 laiš
kų. Nemažas skaičius šių laiškų 
buvo atspausdinta įvairiuose 
laikraščiuose, kaip antai: Wor- 
cester Telegram, 
Joumal, Hartford 
VVashington Post ir kituose.

Pastaruoju laiku protesto 
nusiusti Anglijos 

Danielius Aikšno- Premierui Atlee ir kitiems val
džios ponams. Šie yra nusistatę 
nieko nedaryti kas link Lietuvos 
išlaisvinimo.

Komisija tikrai atlieka labai 
gražų

Daugiau Aukotojų
"Darbininko" laidoje, kovo 21 kraštas.

prie d., tilpo ALRK Federacijos sky-l 
riaus prakalbose, vasario 16 d. I

| surinktų aukų ir aukotojų var- lentino dienoje, pavyko. Daly- traktavimą Pabalti jos
......................

Svarbus Susirinkimas
Sekmadieni, kovo 30 d., 

jau po sumos (11:30 vai. vidu
dienį). Šv. Jurgio lietuvių para
pijos svetainėje įvyks svarbus

■ ALRK Federacijos skyriaus su
sirinkimas. Visų draugijų at
stovai dalyvaukite. Valdyba.

tuo-

Velykų Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUSdai. Per klaidą praleista šių au- vavo Vyčiai ir iš kitų apylinkių 

koto jų vardai: Rapolas Jecius Prižiūrėtojas garsios Horticul-
. kur šokiai įvyko,,

1 priminė, kad tai buvo gražiau
sias ir tvarkingiausias parengi
mas. Tai garbė mūsų jaunimui.

Komisiją sudarė šie nariai - 
narės: Veronika Jurgelionytė ir 
Charlotte Mitchell. pirminin
kės ; Juozas Čėsna, Irena Keršy
tė, kuopos pirmininkas Juozas i 
Krasinskas. Rita Keršytė, Sta- laiškai buvo 
SVS IvaŠrta. D<mmcuus> mn.suv- 

ras, Albertas Lukšys ir Ona Le- 
ketaitė. Kuopa dėkoja komisijai 
ir kitiems, kurie prisidėjo savo 
darbu.

$2.00. Juozas Bartulis $2.00 ir . turai sales. 
I ‘
1
1

I
Stasys Jasionis $1.00.

Peabody Practical Arts mo
kykloje vakarais užbaigė siuvi
mo kursą šios lietuvaitės: Jen-

■ nie Babel, Julia Babel. Mildred 
įBlazis, Ona Červokienė. Ona
■ Glebauskienė. Ieva Jurgevičiū- 
itė. Eleonora Keršis. Nell Kru-

i BALF Komisijos Susirinkimas ■ čas. Ona Kudirkienė, Ona Na- 
Kovo 20 d.. Lietuvių svetainė-j vickienė, Ona Pazniokaitė. Ju- 

Skrybėlių — 
Ona Pazniokai-

Kovo 20 d.. Lietuvių svetainė-' vickienė.
ije įvyko BALF skyriaus drabu-ilia Perekšlienė.. 
žiu - avalinės rinkimo komisijos Akvila Lvons. 
susirinkimas. Skyriaus pirm. A. tė, Emilija Pazniokaitė. Padėk- 

jF. Kneižys. atidaręs susirinki- Jo (Tray) tapybos 
’mą. paaiškino apie vajų ir jo |zniokaitė. Bernice Rūkas.

Bernardas Koraitis

Nellie Pa-

žmonių, 
į

Providence
Courant,

Pastarais laikais susižiedavo ir patriotinį darbą.
Auksas ir Sidabras.

CLEARANCE SALE!
M

•TA Tai blogas dalykas. 
F* būkite atsargūs.

LOWELL, MASS
Pastaruoju laiku mūsų mieste 

įvyko daug kriminališkų darbų. 
Lietuviai,

Nuotrupos
Sloga buvo perbloškusi mūsų 

kleboną. Išgulėjo visą savaitę. 
Tai kas nepaprasto, nes mūsų 
klebonas. kad ir sirgdamasĮ 
stengiasi atlikti savo kunigiš- j 
kas priedermes.

Karių GARBĖS SĄRAŠAS 
jau užsakytas. Įstaiga praneša, 
kad ims 3 mėnesius laiko iki 
darbas bus užbaigtas. Iškilmin
gas šventinimas Sąrašo įvyks I 
rudenį. Sąrašo bronzo lenta 
svers 1.000 svarų ir kainuos 
virš $3.000.00. Bus pakabinta 
prie bažnyčios sienos Saratoga 
St. šone.

Daugiau ir daugiau lietuvių ' 
atneša mišių aukas, kurias pra-: 
šo mūsų kunigų pasiųsti mūsų • 
viengenčiamas Romoje. Kun. 
dr. Mendelis nuo Naujų Metų 
išsiuntė jau $1400.00 mišių au-

602 VVashington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

!
I 694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
demiškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 

I taisymo.
I________________

I. J. FOX, didžiausia Amerikoje kailinių firma šj mėnesi skelbia di
džiuli išpardavimą — CLEARANCE SALE, kuriame kailinių kainos la
bai sumažintos - numarkiuotos. Kailinių pasirinkimas labai didelis ir įvai
rus. Jų galima gauti visokių šaižų. Taigi, pasinaudokite Clearance Sale 
išpardavimu. Įsigykite kailinius šį mėnesį.

I. J. FOX kompanija duoda labai prieinamomis sąlygomis kailinius 
įsigyti. Su mažu įmokėjimu galite nusipirkti vėliausios mados elegantiš
kus kailinius.

SENUS IŠMAINOME Į NAUJUS — Jei turite senus ir nune
šiotus kailinius, atneškite juos į mūsų krautuvę, kur mes išmainy
simu į naujus, duodami už juos gerą nuolaidą.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patar
nautų šios krautuvės lietuvis atstovas Bernardas Koraitis, kuris 
yra kailinių ekspertas ir žinovas.

411 WASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.

I____
įp Girdėt, kad BALF skyrius

S....................

$
it

kviečia lietuvius filmininkus, p. 
Motuzus parodyti judamus pa
veikslus iš pavergtos Lietuvos.

Šiomis dienomis keli lietuviai 
nusiuntė afidavitus lietuviams 
tremtiniams, kad jie galėtų at
vykti į Jung. Valstybes. Tai pa
girtinas darbas. Mes turime pa- 

' gelbėti saviesiems, kurie yra 
pasišalinę nuo žiaurių bolševi- 

jį kų.

Kitų tautų veteranai organi- 
^zuojasi. Laikas ir mūsų vetera
nei r.ams susiorganizuoti į lietuvių 
r* legioną.

Vytautas Ramanauskas.

♦

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

F

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčiy — panaujinimo planas. i

Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da- i’ 
f bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo- į 
K kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme- 
K nas. Pašaukite SOUth Boston 0379 •!

I $5
<*i

i i

Co opėrative Bank
430 IIOAOWAT • lOUtH IOIIOK
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VIETINĖS ŽINIOS
ŽINUTES

Verbų Sekmadieniu pradėsime 
švęsti Didžiąją Savaitę. Verta ir 
naudinga yra krikščionims mąs
tyti, melstis ir atgailoti per šią 
taip šventą ir jautrią savaitę.

Lietuviai yra pratę šiuo lai
kotarpiu prieiti išpažinties. Tas

DAKTARAI

yra girtina, lik teneoanuo visi 
atlikti išpažintį Verbų sekma
dienį. Tas nėra galima. Kunigai 
yra užsiėmę, ilgomis ir gražio
mis dienos pamaldomis!

Išpažinties reikia prieiti šeš-■ 
taaieni. (—

Šv. Petro par. bažnyčioje D. 
Trečiadienį, 
Gavėnios ir Šv.

(pamaldos. Bus klausomos išpa
žintys prieš D. Ketvirtadienį.

7:30 v. v., įvyks’
Teresės novenos

I

1

■SSR" darbininkas 7

<8> ~————  
ŠOU 4476

į Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Rroaduay

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai . 

Šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai.

■

D. Ketvirtadienį, 
nija bus dalinama 6 

idomis. 8 v. prasidės
Po to švenčiausias
tas bus padėtas viešam garbini
mui — nėr dieną ir naktį.

I
Šv. Komu- 
ir 7 valan- 
šv. mišios. 
Sakramen-

i

' A 1B 1k Ai

mriYir 
VALSTYBIŲ ŽINIOS 

: c

V

kun. Edv. Gradeckis padarė 
platų pranešimą. Jis gavo 
Chamber of Commerce leidimą 
rinkti aukas viešose biznio įstai
gose. Taipgi daug pasidarbavo 
mūsų pramonininkas, p. K. Vil
niškis.

WA1EP.BURY, COKN BRIDGEPORT, CONN

Tel. ŠOU 2805

Dr J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vaL vakare.

D. Penktadienį, rytmetinės 
dienos pamaldos įvyks 8 v. Sta

sei jų vaikščiojimas įvyks, kaip 
paprastai, 4 v. p.p., ir 7:30 v. v.

D. šeštadienį, rytmetinės die- 
nos pamaldos prasidės 8 v. Va- įjs 
karinės pamaldos bus laikomos į karo nukentėjusioms žmonėms. Nauji maisto pakeliai 
7:30 v. v.

Valgiai bus šventinami 5 v. p.
p., ir po vakarinių pamaldų.

Iš LDS Susirinkiii o
Kovo 23 d., įvyko LDS 5 kp. 

susirinkimas. Nariai atsilankė 
skaitlingai; didžiuma užsimokė
jo už organą "Darbininką”.

Kuopos pramogėlės rengimo 
komisija — M. Digimienė ir D. 
Matas pareiškė, kad LDS kp. 

i“card party" įvyks sekmadienį, 
■kovo 30 d., po pietų — tuoj po 
pamaldų, Šv. Juozapo parap. 

(senos mokyklos patalpose.
Rengėjai nuoširdžiai kviečia 

visus atsilankyti į šį parengi- 
mėlį. Rengimo komisija pavai
šins skaniais užkandžiais ir gė
rimais.

Pereitame A. Tarybos sky-! 
riaus susirinkime pridavė auk’ I 
$25.00 Lietuvos išlaisvinimo, 
reikalams Jaunų Vyrų draugi-1 
ja. Taipgi aukojo $5.00 K. ir F.! 
Andriukaičiai; po $2.00 — Jo- J 
nas Navickas ir Ieva Ignatavi-i 
čienė.

Visi lietuviai kviečiami į šį 
i labdaringą darbą — aukų rinki- 
įmą, kad galėtume sušelpti karo 
nuvargintus ir badą kenčiančius 
mūsų brolius ir sesutes trem
tyje. M.

Dabar vedamas BALF vajus. 
Vietinis skyrius jau pasiuntė 
$50.00. Kviečiame visus aukoti 
j Bendrą Amerikos 
Šalpos Fondą lietuvių 
šelpimui.

Lietuvių 
tremtini”

Parapijos metinio 
programoje dalyvaus 
New Yorko dainininkai,

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
FARSEDUODA 4 šeimynų na

mas. Kiekvienam atskiros du
rys; namas dviejų aukštų - 5
ir 4; 5-4 kambariai su visais į- 
taisymais. Baltes sinkos, pia- 
zai, naujai nupentytas, geras 
stogas ir 4 karų garadžius. Par
siduoda pigiai. Savininkas: B. 
Brazauskas, 12 Ticknor St.. S<~> 
Boston, Mass. (28-31'

Paul Comly French, CARE organizacijos genera- 
vedėjas, peržiūri maistą, siunčiamą į Europą nuo

Tel. TROwbridge 6330

J. Repdus, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

turi 21.6 svarą maisto ir jame yra daugiau kaip 40,000 
kalorijų. Šie pakeliai kainuoja tik S10.00 su persiunti
mu ir užtikrintu, pristatymu į Europą. CARE, 50 
Broad St,, New York, N. Y. arba 147 Clarendon St.

Kovo 26 d., mirė, ilgai sirgęs (Boston, Mass.
Povilas Vitkus, 55 metų, savoj 
namuose, 928 E. Broadway.
Paliko žmoną Ameliją ir karei
vį sūnų. Pašarvotas pas grabo- 
rių J. Kasparą, 187 Dorchester 
St. Laidojamas, iš šv. Petro pa
rapijos, kovo 29 d., 10 v. r..

į Naujos Kalvarijos kapuose.
i Tą pačią dieną
I — - ------------

♦9

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
UUIIItlIlimilllltlIHIlUtlIlIlIHHIIIIIHIIIIIIIIU

| A, J. NAMAKSY
REAL ESTATE &

INSURANCE

414 W. Broadway 
Į SO. BOSTON, MASS. 
Į Office Tel. So. Boston 0948

i

Res. 37 Oriole Street
Ė West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

LIETUVIŲ TREMTINIŲ 
PADĖKA

So. Bostono Lietuviams Aukotojams

mirė Jonas Didžiai Gerbiamam
iRumšis, 70metų, savo namuose.!Kun. Pranciškui Virmauskiui
■6 Pleasant Place. Jis paliko du 
Isūnu. Taip pat laidojamas šeš- 
jtadienį, iš minėtos bažnyčios, 
Į v. r., Šv. Mykolo kapuose.

Melskimės už mirusius.

9

Nepažįstamasis mūsų 
Geradari!

Lankėsi
Šią savaitę lankėsi Petr. Saga- 

tauskienė. ilgametė “Darbinin
ko” skaitytoja ir rėmėja. Atsi
lankymo proga atnaujino me
tams “Darbininką”.

Taip gi lankėsi Mrs. F. Jocas, 
taip gi ilgametė “Daro." skaity
toja ir nuoširdi rėmėja. Atsilan
kymo proga atnaujino “Darbi
ninką” kalendoriaus fondui au
kojo $1.00 ir pasipirko knygų.

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir i 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite: «L

BORIS BEVERAGE CO. |
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

: 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. į

Iš Tamstos parapijiečių peri 
kun. K. Jenkų mes, Fuldoje gy
venantieji lietuviai tremtiniai, 
esame gavę nemažą paramą 
drabužiais, kuriuos išdalinome 
kūdikiams, mūsų vargo moky
klos mokiniams, vaikų darželio 
mažiesiems bei jų mokytojams.

Dalis dovanėlių buvo gauta 
prieš pat Šv. Kalėdas. Be jų mes 
nebūtume turėję kuo per šven
tes savo mažuosius pradžiugin
ti. jI

Visiems aukotojams prašome i
]>erduoti mūsų nuoširdžią pa-j 
dėką. Taip pat nuoširdžiai dėko-l 
jame ir Tamstai, nes jaučiame,: 
|kad prie dovanėlių surinkimo
jbei persiuntimo gal daugiausia naujas departamentas 
esate prisidėję. Kaip mūsų pa-! pital Aidės — Carney ligoninė- 
dėkos regiamąjį ženklą, siunčia-|je, So. Bostone. Į šį departa- 

Ime Tamstai kuklia dovanėlę — menta pr iims visus nuo 18 iki 
i i i 
i
I 
I

J

'.tėvynės pakelių kryžius prime- 
• nantį kryželį.

Linkime Viešpaties palaimos 
, Tamstos darbuose.

Su pagarba, 
Kun. J. Klimas.

Progimnazijos Kapelionas.
M. Tonkūnas,

Raudonojo Kryž. Atstovas.
A. Burba,

Tėvų Komiteto Atstovas
A. Misiūnas,

Pradžios Mokyklos Vedėjas 
Iz. Brantaitė, 

Vaikų Darželio Vedėja.
Fulda. 1947 m.
Vasario mėn. 24 d.

Ligoninės Pcgelbinin 
kės-ai Carney 

Ligoninėje

Sekanti LDS nariai atsiliepė
per kuopą už “Darbininko" ka- nesenai atvykę iš 
lendorių. Dievo Motinos paveik- Taipgi bus sv___ __
slą ir Gavėnios knygutę: Pra- Jaunimas ir kelios 
nas Šiopis $3.10 už kai., pav. ir moterys jau platina

koncerto ■ 
ne tik iš 

bet ir!
Europos.

WOLLASTON, MASS.
•“j PARSIDUODA grocernė.

i Krautuvė randasi labai ge-
■ eėias iš Kanados. roie vietoje tirštai apgy-

parapijos 
tikietus, 

knyg.; Domininkas Smolskis ir būtent, pp. Einorienė, E. Stru- 
jo žmona $3.10 už kai., pav. ir tinskienė 
knyg.; Marijona Fortier $1.00 
už pav. ir kai.; Magdalena Ka- 
rinauskienė $2.10 už kai., pav. 
ir knyg. Ačiū!

venta. Švari gatvė. Krau
tuvė su visais įtaisymais. 
Įeigų per savaitę $900 iki

Mačiukaiaienė. ir 1000 ..doler.‘«' .ir
taipgi varg. A. Stanišauskas. O.

J. T etilas, sekr.

HARTFORD, CONN.
Atsišaukimas

BALF ir ALT skyriai gavo 
miesto valdžios leidimą viešai 
rinkti aukas gegužės 3 d. Kad 
toji aukų rinkimo diena būtų 
sėkminga, BALF ir ALT sky-

I—
Būkite Atsargūs

Žmogus vėlai vakare ėjo iš 
miesto namo Bank gatve. Pikta- j 
daris smogė jam buteliu į galvą.; 
žmogus nuo smūgio apsvaigo; rių valdybos ir komitetas kvie- 
atsipeikėjęs, neberado $50.00! čia visas Hartfordo ir apylin- 
prie savęs. ;kės patriotines draugijas, jų

________ I narius ir bendrai visus lietuvius, 
užjaučiančius šalpos darbui, į 
masinį susirinkimą, sekmadienį, 
balandžio 13 d., 2 vai. po pietų, 
Švč. Trejybės parapijos svetai
nėje.

Mes turime pasidarbuoti ir su
kelti mums skirtą kvotą.

V aldyba ir Komitetas.

U. S. Rubber kompanijos. 
Naugatuck, Conn.. darbininkai, 
kurių tarpe yra daug lietuvių, 
jaučiasi linksmi išvengę strei
ko. Darbininkai laimėjo ll'/2 
centų į vai. be streiko. CIO uni
ja atstovauja tos kompanijos 
darbininkus. LT.

Šiomis dienomis bus įsteigtas
Hos-

pas Wm. Amsie, 30 Car- 
ruth St., Dorchester. Tel. 
GENiva 3719. (i-p)

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO

ARTHRITIS
Jeigu jūs kenčiat'' nuo NUGAROS SKAU- 
DfcJIMO. RAUMENV GfcLIMO. SCI ATI
KUS. STRĖNŲ SKAUSMU. NEURALGI
JOS. SĄNARIU SUSTINGIMO. NEURI- 
TIS. PODAGROS n 1.1.. PABANDYKITE 
RADĘ TABLETS dčl geru pa.'"kmių. J1»3 
norime. kad pamėgintumėte RADĘ
TABLETS (BANDOMĄJĮ KIEKI) be to
kiu lėšų jums. Nesiųskite pinigu, o tiktai 
savo varda ir adresą, tad mes jums tuoj 
pasiųsime tabletėlių. Visi nunidymai ant 
pakelio. Nieko jums nelėžuus, jei nepa
tiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO.
439 North Street

ROCHESTER 5. IMEW YORK
DEPT 28

Re». Šou. 3729 Šou 4618

Lithuanian FumitureCo.

NEW HAVEN, CONN

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local A. Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.Mirė Aleksandra Zaromskienė

Šiomis dienomis mirė Alek
sandra Zaromskienė. Palaido-

•9

! -

i

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grofton Avė., Islingion, Mass.

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

| Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

l SOUTH BOSTON CAFE

i

ii

45 metų ‘dirbti ir mokytis ligo
ninės darbo, kurie turi nors 
dviejų aukštesnės mokyklos 
mokslą.

Užsiregistravusieji į Hospital
Aidės departamentą, gaus atly-|ta iškilmingai iš Šv. Kazimiero 
ginimą už darbą ir mokslą, lietuvių par. bažnyčios. Laidotu- 
Daugiau informacijų galite vėse dalyvavo gausiai giminės, 
gauti ir aplikacijas pasiųsti ad-1 pažįstami, draugijų ir kuopų na- 
resu: "Hospital Aidės" Carneyįrės.
Hospital. South Boston
Mass.

So. Boston Fumi ture Co.

Šia

Lankėsi

Draugijų Valdybų Adresai
i SV. JONO EV. BL. PASALPINES 

DRAUGIJOS VALDYBA

i Pirmininkas — Juozas švagždys,
j 601 6th St.. So. Boston. Mass.
j Vice-I’irmininkas — Pranas Tuleikis,
■ 702 E. 5th St.. So. Boston, Mass.
■ Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
I 5 Thomas Pk., So. Boston. Mass. 
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška.

440 E. Sixth St., So. Boston. Mass. 
Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,

, 699 E. Seventh St.. S. Boston, Mass
I Maršalka — Jonas Zaikis,
I 787 E. Broadvvay, So. Boston, Mass

savaitę lankėsi

Matrasai naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380* 2 Mest Broadvay,
Tel. ŠOU 2758

Vn» 
i! 
i!

fVincas Balukonis, Savininkas, $

258 Vest Broadvvay,

Pagamina gerus lietuviškus pietus, < 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- $ 
nę, ir visiems draugiškai ir manda-1 

giai patarnauja. $

South Boston, Mass.
__ _ _ _ . _ _ _ 3

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnienė.

8 tVinfield St.. So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. 6th St., So. Boston, Mass. 
Finansų Rast. — B. Cūnienė.

29 Gould St., W. Roxburv. Mass.
Tel. Parkvvay — 1864-W

Iždininkė — Ona Staniuliūtč.
177 West 7th St., So. Boston. Mass.

Tvarkdare — Ona Krasauskas.
11 Springer St., So. Boston. Mass.

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
vakare. Parapijos salėje, 492 E.
Seventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininke.

GRABORIAI

27. j Velionė paliko dideliame nu
liūdime savo vyrą Stasį Zarom- 

Iską, sūnus — Kazį. Antaną ir 
Juozą, ir du brolius. Moterų 
Sąjungos 33 kuopos ir Šv. Onos 

Mrs. J.; draugijos narės taip pat liūdi,
Waliackas. Dr. Waliacko žmona netekusios ištikimos narės, 
iš W. Lynn, Mass. Atsilankymo 
proga atnaujino metams "Dar-;buvo pavyzdinga katalikė ir lie- 
bininko" ir kalendoriaus fondan tuvaitė. Ji ir savo šeimą išauk- 
aukojo $1.00.

A. a. Aleksandra Zaromskienė

MOTERIS PAGELBININKE
Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

Įėjo lietuviškoje dvasioje. Visi 
labai gražiai vartoja lietuvių 

Kuomet Nežmoniškai kalba.
Pentas Pabrango, 

Ar Užsimoka
i JOSy NAMAS PENTYTI?

t_;___ _________

j tai nesvarbu, kad pentas pras
tas ir brangiai reikia mokėti, 
vis vien pigiau atsieis negu kitą danguje, 
metą pentytute pigiau pirkdami 
ir geresnį pentą.

Kreipkitės prie mūsų, o mes 
atvažiuosime, apžiūrėsime ir pa
sakysime ar reikia pentyti ar 
ne. Už tokį draugišką pasikal
bėjimą Jums nieko nekainuos.

Mes atliekame pento, popiera- 
vimo ir medžio darbus viduje ir 
iš lauko, taipgi taisome stogus 
ir kaminus, penkiasdešimt milių 
nuo Bostono.

Reikale kreipkitės ypatiškai.
laišku ar telefonu:

JOHN PETRUS
(Petruškevičius)

131 Pond St., RandoJph, Mass.
Ofisas:

409 Broadvvay (Kuom 4),
So. Boston, Mass.

Valandos: vakarais nuo 5 iki 7
Tel. Randolph 1177-J

(28-t-7)

!
i

čia sekmadienį kiekvieno menesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass

* 5

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.
Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 9772

Į Liūdesio valandoje reiškiame 
gilią užuojautą velionės vyrui, 
p. Stasiui Zaromskiui, sūnums, 
broliams ir giminėms. A. a. A- į 
leksandros Zaromskienės vėlei 
lai Dievas suteikia amžiną atilsį

Kovo 9 d. mirė Peeronėlė Po
vilaitytė. pavyzdinga mūsų pa
rapijos katalikė. Palaidota iškil
mingai iš šv. Kazimiero lietu
vių parapijos bažnyčios. Velio
nė priklausė prie Šv. Onos, Gy
vojo Rožančiaus ir Tretininkų 
draugijų.

Paliko dideliame nuliūdime se
sutę p. A. Eimutienę ir jos šei-• 
mą ir draugijų nares.

Velionės sesutei p. Eimutie
nei ir jos šeimai reiškiame gilią 
užuojautą, o velionės vėlei lai į 
Dievulis suteikia amžiną ramy
bę.

r t
CASPER

FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston. Maas. 

Joseph f.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

Remkite tuos prof esi joną lūs ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
"Darbininką”.

t*»s! skelbkite •-Dzrb!::!::te’.

BALF Skyriaus Veikla
Kovo 16 d. įvyko BALF sky

riaus susirinkimas. Tartasi apie )

I

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvay
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zalatakas 
Graboriai ir Balsamuotojai.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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KAIP ROOSEVELT SUSITIKO ^k_
CT T OTA1 TNTT T sovietų pasiuntinybę.

; Kaip dabar įvykdyt tą perva
žiavimą per Teherano siauras 
gatveles, verdančias rytine 
žmonių minia ?

į Ant kelio busimosios oficialios 
procesijos buvo špaleriais iš
skirstyta kariuomenės daliniai. 
Po to procesija pradėjo savo 
eiseną: džipai, mašinos su ap
sauga ir kulkosvaidžiais, paga
liau prezidento automobilis, ku
riame vietoj prezidento sėdėjo 
Slaptosios Tarnybos agentas 
Bob Holmsas ir atsakinėjo į 
Teherano piliečių sveikinimus.

Penktadienis, Kovo 28 d, 1jh7

Verbų Sekmadienisv

Man sakė
Bus pavasaris ir iš naujos, 
atbudusios šalies, nuo kvepiančios pašlaitės 
Ant nusižeminusios asilaitės
Pavargęs Viešpats mūs atjos 
Ilgam kelyj dulkėtas ir sukaitęs.

Pripyliau
Stiklą dvelkiančios vėsa beržų sulos
Ir lino patalą liepiau taisyti.
Kai tik šunelis pirmas kaime kur sulos. 
Kai gatvėje vaikų tik šūksniai suskardens 
Išnešiu dubenį aš šalto jam vandens 
Įkaitusioms jo kojoms pamirkyti.

Praėjo---------
Ilga kaitri pavasario diena: 
Jau skleidžiasi naktis ir neša vėją 
Ir pievas gaubia ūkana drėgna, 
O temstančių klevų pavargusia alėja 
Iš laukto tolio niekas niekas neatėjo.

Antanas Jašmantas

O. B. Audronė
Naktis

Pro langą žiburiai išblankę 
Sumirksi neramiai.
Nukritus juoduma tuščioj palangėj — 
Ir vėl naktis atėj.

Šviesas barstydami greitieji autai 
Naktinę tylą sudrumsčia trumpai —
O kažin kur eitai, o kažin kur keliautai — 
Taip svetimi mum tie kampai.

Gi nuostabūs sapnai vaizduose pinas — 
Nejaugi. Dieve, buvę visa tai — 
Ir Tėviškė, ir mielas ežeras, beržj'nas, 
Ir broli, seseris ir motiną juose matai.

O kažinkas. o kažin kur taip šaukia — 
Junti — ir nežinai ir nematai — 
Gal kryžius vienišas tuščioj palaukėj, 
Ar motina, ar Nemuno balti krantai.

Per naktį, per tą juodumą keliautai. 
Deja — savoj šalyj nepritiksi...
Nejaugi nenušvis, nepražydės mėlynių skliautai — 
Nejaugi Lietuva tik pasaka liksi?
Tubingen, 1946. II. 6.

VlšNIŲ ŽIEDAI
Saulė auksiakasė 
Šypsniu žemę lydi. 
Džiaukis, broli, sese. 
Baltos vyšnios žydi!

Daugel tų žiedelių 
Mūs šaly pabiro. 
Sode, palei kelią 
Ir miškuos jų yra.

Lanko juos bitutės 
Išbučiuoja vėjas...
Ach. jiems gera būti 
Sode, pakelėje!

Šviesdama sau kelią. 
Dangum saulė rieda. 
Išbučiavo vėjus 
Baltą vyšnios žiedą.

4. M-eius.

ūeslovas Grincevičius.

Žilajam Jokūbui buvo ištuštintas nedidelis 
kambarėlis rotušės bokšte po laikrodžiu, su
derėta alga į mėnesį po auksiną ir saiką alie
jaus. Už tą miesto malonę jis turėsiąs tiek 
dieną, tiek naktį kas valandą pažiūrėti į laik
rodžio rodyklę ir atitinkamą skaičių kartų 
patraukti prie varpo pritaisytą virvę, kurios 
galas senelio patogumui buvo įvestas į jo 
kambarėlį. Atliekamu laiku jis galėsiąs už
snūsti arba skaityti savo didžiąsias knygas.

Kad tarnyba tuoj prasidėtų, skubiai buvo 
perkraustytas senelis į naują butą ir perneš
tas visas jo turtas: kelios didelės, kaip skry
nios. mediniais, kiaulės oda aptrauktais vir
šeliais knygos, aprūkęs žibintas ir senas, su
džiūvęs katinas.

Ir taip vėl po senovei slinko gyvenimas, o 
senelis dieną ir naktį varpu pranešinėjo St. 
Valentino gyventojams kada jie turi klauptis 
maldai, sėsti valgyti, eiti į turgų, rūkyti pyp
kes, skirstytis iš karčiamos. barti tarnus. 
Miestiečių gera nuotaika vėl atgijo. Vėl jau
nimas vakarais ėmė rinktis į aikštę, vėl kas 
valandą ėmė atsidarinėti namų langai, vėl 
pradėjo buriuotis ant rotušės stogo miesto 
papuošimui ūžia komi karveliai. Vieną dieną 
išsipildė ir miestiečių lūkesčiai: atvykęs her
cogas buvo visai patenkintas miesto išradi
mais, o labiausiai nematytu laikrodžiu su 
šventųjų, kankinių, karalių procesija ir jo

ltooseuelt’o Asmens Sargybos viršininkas visur lydėjo Roose- 
Viršininko Atsiminimų

Nuotrupos
Gen. De Gaulle tikriausiai nie

kada nesužinos, kad už jo nu
garos, laike audringo pasikal
bėjimo su prezidentu Roosewel- 
tu. stovėjo Amerikos slaptosios 
tarnybos galva Maik Raili su 
revolveriu rankoje. Tai vyko 
Casablankoje, pačiame įkaršty 
konflikto tarp de Gaulle ir gen. 
Giraud. Prezidentas Roosewel- 
tas norėjo žūt-būt baigti vaidus 
tarp generolų. Jo pasikalbėji
mas su de Gaulle vyko prie ke- 

j tūrių akių prancūziškai.
Kambary7, už širmos, buvo 

i tik vienas žmogus — preziden
to asmens apsaugos galva Maik 

j Raili. Prancūzų kalbos jis ne
mokėjo, gaudė tik paskirus žo-

weltą, neatsilikdamas nė žings
nio nuo jo ir nenorom buvo liu
dininku daugelio scenų. įvyku
sių užkulisy didelės istorijos.

Prezidento neliečiamybės klau
simas ypatingai pasidarė opus 
Teherane, kai Rooseweltas susi
tiko su Stalinu ir Churehilliu.

Atrodo, kad vokiečiai žinojo 
apie būsimą susitikimą, nes Te
herano apylinkėse buvo numes
ti vokiečių parašiutininkai.

Atvykus Rooseweltui į Tehe-j q paĮS Roosevveltas tuo pačiu 
raną. Raili pirmiausia susirišo iaįku> lydimas vienintelio džipo, 
su NKVD viršininku ir pasitei-,yį^į nepastebimai šalutinėmis 
ravo jo, kas girdėti apie para- gatvelėmis pervažiavo į sovietų 
šiutininkus. pasiuntinybę. Šios kelionės in-

— Parašiutininkų buvo 38, — cognito suteikė Rooseweltui y- 
atsakė NKVD 
sugavom išskyrus šešis.
— Iš kur jūs žinote, 

Europa mirties ženkle. Trylika kultūringų ir lais- džius, o jų kalboje dažnai karto- buvo 38, o ne daugiau?
vų Europos tautų, jų tarpe ir Lietuva, dabar piautuvu josi frazė, kurią de Gaulle užsi- — Dėl skaičiaus aš esu įsitiki- kė į Teheraną 
ir plaktuku pažymėtame krašte, laukia Velykų — iš spyręs pabrėžė: 
raudonosios vergijos prisikėlimo. į
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Kultūrinių Senienų Išsaugojimo
Reikalu

Amerikos Lietuvių Kultūrinio Archyvo Žodis 
Visuomenei

viršininkas, — patingo džiaugsmo. Sovietų gi 
pasiuntinybėje jis tikrai niekuo 

kad jų nerizikavo.
| Raili žodžiais, NKVD sutrau- 

j net 3000 rinkti- 
nęs, — atsakė sovietų agentas, nių agentų. Jie buvo visur, kiek- 

- “Mano savigarba”... Mes juos pagrindinai apklausi- vienam žingsny, prie kiekvienų
Pasigalbėjimas apie savigar- nėjom. ‘durų. Kiekviename kambary

bą įgavo toki charakterį ir kai- — Aš esu laimingas, kad neda- galėjai užsidurti ant tvirtos su- 
bančiųjų tonas staiga taip paki- lyvavau šiame apklausinėjime, dėties asmenybės tarno unifor- 
lo, kad Raili dėl visa ko išsiėmė — praeidamas pratarė Raili. ;moje; tie bernai vaizdavo tary- 
iš kišenės revolverį ir pasiruošė. Vis dėlto, šeši parašiutininkai tum jie valytų ir. be to. jau ži- 
sutikti visus netikėtumus. Tai nebuvo sugauti ir galima buvo bėjimo nušveistus baldus. Ant 
gali pasirodyti juokinga, nes de laukti pasikėsinimo. į kiekvieno amerikiečių slaptosios
Gaulle visai neketino užmušti Amerikos pasiuntinybė Tehe- tarnybos agento stovėjo 100 
Roosewelto. bet slaptosios tar- rane buvo už miesto, nuošalio- NKVD agentų.
nybos agentas turėjo juk viską je vietoje ir organizuoti ten ap-j Stalinas su malonia veido iš- 
numatyti, net ir patį absurdiš- saugą buvo sunkoka. Dėlto bu- raiška įėjo į kambarį ir lėtai pa
klausią dalyką. .vo nutarta Rooseweltą perkelti si judino į Roosevelto pusę, ku-
— Aš. — rašo Raili. — nebu- į sovietų, arba į prancūzų pa- ris sėdėjo kėdėje. Raili nuoma

vau diplomatu. Aš mačiau žmo- siuntinybę. Abiejų pasiuntiny-' ne, Stalinas esąs išdirbęs sau tą 
gų. su kuriuo prezidentas žiau- bių pastatai buvo miesto cent- lėtą savim pasitikinčią eiseną, 
riai susiėmė, ir tas žmogus jo re ir aptverti aukštomis mūro Jie pasikeitė tvirtu rankų pasi- 
neapkentė. Žmogus buvo tvir- sienomis ir Stalinas pats pasiū-1 
tas. apie du metrus aukščio, o lė Rooseveltui kvietimą, prašy- 
prezidentas — bejėgis invali- damas pervažiuoti jį Į Sovietų 
das”. Į pasiuntinybę, ypač to norėjo

Ir tai pirvertė Raili “dėl visa, NKVD vyresnieji, 
ko" laikyt daugiau, kaip pusę 
valandos revolverį rankoje.

Raili. prisiminimuose, vardu: 
"Aš saugoju F. D. R.”, yra dau
gybė tokių anekdotų, — kartais 
juokingai įdomių, kartais — 
tragiškų. Prezidento sargybos

| 
į

Svetimųjų priespaudai ilgą laiką Lietuvoje tebe- 
siaučiant ir jos visų laisvo gyvenimo sričių laimėji
mus naikinant, mums, Amerikos lietuviams tenka didi 

į ir atsakinga pareiga: kovoti už Lietuvos atvadavimą 
• ir surinkti bei apsaugoti dokumentus, susijusius su 
lietuvių tautos kovomis už laisvę, už savą kultūrą, tos 
kultūros srityse pasiektus laimėjimus, o taip pat ir už 
lietuvių išeivių įnašą į šį kultūros lobyną.

Tuo tikslu jau kelinti metai yra įsisteigęs Ameri- 
'kos Lietuvių Kultūrinis Archyvas (366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.). Jau yra surinkta nemaža lietuviš- 
'kų knygų, laikraščių. įvairių dokumentų, organizaci
nės veiklos pažymėjimų, fotografijų, šiek tiek tauti
nių rūbų, lietuviškų rankdarbių ir modelių. Dabar su 
pagyvinta energija nonma rinkimo ir tvarkymo darbą 
paspartinti.

Amerikos Lietuvių Kultūrinis Archyvas, trumpai
— ALKA prašo tad visus Amerikos lietuvius patriotus 
siųsti šiai įstaigai visokią medžiagą, kuri galėtų būti šus prisiminimas bus mielai j archyvą priimamas kaip 
vertinga ir įdomi ne tik mūsų lietuviškosios veiklos is- auka.
torijai, bet ir išsilaisvinusiai ateities Lietuvai. Reikia Archyvas keletą reikalingų kambarių nemokamai 
prisiminti, kad mūsų tėvų žemės pavergėjai sąmonin- turi laikraščio Darbininko name. Bet reikalingi dar 
gai naikina, išveža ir slepia visą medžiagą, kuri galėtų kai kurie baldai, spintos ir seifai. Taip pat archyvas 
būti naudinga teisingam istorikui ir mums patiems, reikalingas sistemingo tvarkymo. Šiems reikalams yra 
Gelbėkime, kas dar galima išgelbėti! Be to, lietuvių įsteigtas ALKA Fondas. Archyvo vadovybė, prašyda- 
kultūrinės senienos galės būti įdomios ir naudingos ir ma ir piniginėmis aukomis šią kultūros įstaigą remti, 
Amerikos mokslo žmonėms, kurių vienas kitas, be abe- nori pabrėžti, kad tos aukos bus vertinamos kaip tau- 
jo, atsiras taip pat iš mūsų čionykštės jaunosios kar- rių patriotinių širdžių garbės aukos. Jos bus skelbia- 
tos.

Kiekviena lietuviška knyga, rankraštis, fotografi
ja, tautinis drabužis (juostos, kakliaraišciai, priejuos
tės, rankšluosčiai, staldengtės ir 1.1.), įrankis ar pana-

skambėjimu. Ir tam savo susižavėjimui pa
rodyti, išvažiuodamas miesto galvai už jo 
rūpesčius padovanojo žydrią, paauksuotais 
kraštais juostą.

O Jokūbas ir toliau taip tiksliai ir sąžinin
gai ėjo skambintojo pareigas, jog visi nuta
rė, kad laikrodžio taisyti nė nereikia: senelio 
išlaikymas miesto iždui pigiau kaštuos, nei 
suieškojimas ir parvežimas kažin kur gyve
nančio meisterio.

Dar praėjo kuris metas, ir St. Valentino 
gyventojai visai užmiršo rūpestingąjį Jokū
bą. Tik vienas miesto iždininkas kiekvieno 
mėnesio paskutinę dieną atsimindavo vienišą 
senelį — laikrodį ir kopdavo į rotušės bokš
tą išmokėti jam auksinį, o iždininko tarnas 
atnešdavo saiką aliejaus.

Tačiau vieną šaltos žiemos rytą, kada se
nelis Jokūbas buvo kiek daugiau įvargęs, nei 
paprastai, ir sušalęs, nesusigaudė savo skam
binimuose ir padarė nepataisomą nusikalti
mą: šeštą valandą jis patraukė virvę septynis 
kartus.

Ir dėl šito, kitų akimis gal ir nedidelio se
nelio — laikrodžio apsirikimo, St. Valentiną 
ištiko daug naujų bėdų: miesto gyvenimas 
pernelyg greit pasistūmėjo vieną valandą 
pirmyn. Burmistras tik nubudęs sužinojo, 
kad pramiegojo valandą dienos, skirtos mies
to gerovei ir už tai išbarė tarną: pašto veži
mas išvažiavo valandą anksčiau, ir vežėjas 
stebėjosi, kad pirmą kartą jam tenka važiuo
ti be keleivių; kepėjas iš krosnies ištraukė 
žalią duoną, ir todėl daugelis miestiečių su
sirgo; mokiniai susirinkę prie užrakintų mo

spaudimu ir Rooseweltas šypso
damasis tarė:

— Malonu jus matyti, maršale.
Atsakymo vietoje Stalinas 

linksmai nusijuokė. Amerikie
čius iš viso imponavo linksmas 
Stalino charakteris, nes jis

Raili ilgai svyravo ir pagaliau
pareiškė Rooseweltui:
— Jeigu kas nors atsitiktų su daug ir nuoširdžiai juokėsi. Šiuo 

USA prezidentu, tai mums,1 atžvilgiu jis neatsiliko nuo Roo- 
Slaptosios Tarnybos agentams, Į sewelto. 
bus labai nemalonu, o NKVD
agentus paprasčiausiai sušau-'siai malonus.

mos spaudoje. Siųsti: Dr. A. L. Kapočius,
366 West Broadway, South Boston 27. Massachusetts 
Kun. P. M. Juras Br. Budreikaitė, Dr. A. L. Kapočius

Pirmininkas Sekretorė Iždininkas

kyklos vartų pamanė, kad sargas bus pra
miegojęs, ir, tur būt, verždamiesi prie mok
slo šviesos, išlaužė vartus; iš miesto kalėji
mo valandą anksčiau buvo išleistas ne pilnai 
atlikęs bausmę nusikaltėlis; nakties miesto 
sargyba per anksti grįžo iš tarnybos, ir tuo 
pasinaudodami vagys, kurių netrūko ir ši
tame garbingame mieste, įsilaužė į mėsininko 
krautuvę ir išnešė pusę riebaus jaučio.

Kai išaušo diena, ir senelio — laikrodžio 
nusikaltimas paaiškėjo, pasišaukė Jokūbą 
miesto galva ir jam rūsčiai tarė:

— Nors iki šiolei ir nebuvai nusižengęs į- 
statymams, ir tuo miestas dėl tavęs nuostolių 
nėra turėjęs ,tačiau tai, ką šį rytą esi padaręs 
blogai eidamas laikrodžio skambintojo parei
gas ir tuo mažai įvertindamas malonę, kurią 
mes tau esame suteikę duodami šią garbingą 
tarnybą, taigi, tai, kas šį rytą dėl tavo kaltės 
yra atsitikę miestui, viršija vidutinio išeikvo
tojo nuostolius. Vienas nereikalingas virvės 
patraukimas, kiek spėjome iki šiolei suskai
čiuoti, miestui jau kaštavo 92 guldenus, ir tie 
nuostoliai gali dar padidėti, kai iki vakaro 
juos baigs skaičiuoti miesto iždininkas su vi
sais raštininkais. Blogiausia, kad nežinau, 
kas su tavimi reikia daryti — teismui atiduo
ti negaliu, nes iki šiolei mūsų mieste tos rū
šies nusikaltimų nėra pasitaikę, ir įstatymo, 
baudžiančio už netinkamą skambinimą, nėra. 
Susidariusių nuostolių išreiškalauti taip pat 
negaliu, nes pardavęs visą turtą — sudulkė
jusias, pageltusiais lapais knygas ir aprūku
sį žibintą tik nedidelę dalį nuostolių tegalė

Pirmas įspūdis buvo abipu- 
Abu viens kitam 

patiko. Prasidėjo pasikalbėji
mas per vertėją. Kol Stalinas 
su Rooseweltu kalbėjosi, kam
bary esantieji NKVD ir slapto
sios tarnybos agentai įdėmiai 
vieni kitus stebėjo.

Vakare Rooseweltas Staliną 
ir Churchillį pakvietė pietų. 
Pietūs buvo labai jaukūs ir 
linksmi. Rooseweltas mokėjo 
gerti ir mokėjo kelti begalybes 
tostų. Pietums pasibaigus, 
Churchillis ir Stalinas palydėjo 
prezidentą iki durų.

L.

čiau padengti, o seno katino išviso niekas ne
pirktų.

Jokūbas tylėdamas išklausė burmistro 
kaltinimus, įvertino savo nusižengimo dydį 
ir ramiai pareiškė:

— Prisipažįstu, kad blogai ėjau miesto pa
tikėtas pareigas. Jei dėl mano nerūpestingu
mo susidarė miestui gana daug nuostoliu, t?i 
prašau mane nuo šios dienos iš tarnybos at
leisti ir pasamdyti kitą, kuris tokių didelių 
išlaidų nepadarysiąs.

— Ne, tamsta tuo tarnu esi vienintelis, ku
ris gali tas pareigas eiti, ir todėl miesto var
du dovanoju nusižengimą, o susidariusius 
nuostolius įrašysiu į nenumatytas išlaidas ir 
iš tarnybos neatleidžiu, iki bus kaip reikiant 
sutaisytas laikrodis.

Kitą rytą St. Valentino miestui nebuvo 
pavojaus per anksti pakilti, ir visi galėjo iki 
soties miegoti. Laikrodis, kaip ir tada, kada 
buvo laukiamas hercogas, neskambino. Kai 
supykęs burmistras dulkėtais laiptais sku
biai įkopė bokštan ir norėjo nepataisomą se
nelį vėl išbarti ir, tur būt, jam pranešti, kiek 
jis miestui yra padaręs naujų nuostoliu, greit 
įsitikino, kad to jam neteksią padaryti: Jo
kūbas, kuris buvo galvą padėjęs ant atvers
tos Biblijos ir atrodė miegąs, ištikrųju nemie
gojo. Vakarykščias nusikaltimas jau buvo 
paskutinis, o šiandien jo pasenusi širdis pa
reikalavo poilsio, ir jokios pareigos miestui 
senelio neprikels.

Taip, St. Valentino miestui teles skubiai 
ieškoti bokšto laikrodžių meisterio. 
Salzburg — Glasenbach, 1946. spalis.


