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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleria.
,•♦----------------------------------»;
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Jeruzalės Eksplfozijoj 
Užmušė 33

produktų 
davė šei- 
viltį ir 
pasirodė

divizijų

Jeruzalė, Palestina, vas. 
23 — Vakar žydų kvarta
le kilo diddė ekspliozija. 
kur užmušė mažiausia 33 
žmones ir sužeidė 88. Spė
jama, kad užmuštųjų 
skaičius bus didesnis, nes 
visų nesuspėjo ištraukti iš 
griuvėsių.

Žydai kaltina britus už 
nusikalstamuosius dar
bus ir prieš juos yra dide
lis žydų nusiteikimas. Bri
tams kareiviams važiuo
jant sunkvežimiu, žydai 

{ant kelio padėjo miną, ku- 
įri sprogus suardė sunkve
žimį ir užmušė penkis ka
reivius ir mažiausia 8 su-1 
žeidė.. Tai aiškus žydų 
kerštas britams.

Tarp arabų ir žydų su-j 
tęsiasi. Žydai!

Persilaužimas 
Bombos ir baimė 
Klaida bado akis 
Žydai ir arabai 
•

Nuo 1939 m. ligi pereitos sa
vaitės Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse pragyvenimo pro
duktų kainos pakilo daugiau 
negu dvigubai. Prezidentas 
Trumanas atsišaukė į maisto 
teikėjus, kad jeigu jie nesulai
kys kainų kilimo tai bus nepa
geidaujamas lūžimas - subyrė
jimas — kainų katastrofa. Ir 
štai pereitą savaitę kairių kri
timas pasirodė ant 
nor-s ir nežymus, bet 
mininkėms reikšti 
džiaugsmą, kad jau
kainų kritimo ženklai, ko jau 
seniai buvo laukiama.

Rytų imperialistui ir toliau 
mobilizuojant savo
skaičių, ir po viešo Molotovo 
pareiškimo, kad atominės bom
bos gamyba nėra daugiau pa
slaptis, reiškia ir Sovietai ją sikirtirnas 
jau turį ir gaminasi. Jungtinės Įsako, kad britų “neitralu- 
Amerikos Valstybes irgi jų ga- 
minasi ir net geresnių. Bet tos 
atominės jėgos administrato
rius David Lilienthal, pareiškė: 
Jung. Valstybės pasigamins ge
resnes ir daugiau bombų, bet 
norėtų visus savo piliečius įti
kinti, kad jos niekur nebus me
tamos ir norėtų matyti, 1 
niekas ir niekur jų nemestų. I 
Ir dar vieną dalyką pabrėžė p. 
David E. Lilienthal. kad ato
mine bomba gąsdinimas yra 
blogas mokslas. Valstybės ir 
visas pasaulis privalo būt val- 
donoas ne baime, bet susiprati
mu ir sutarimu. * —

mas” gelbsti arabams.
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kuris buvo 
skyrių va-
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London— Sniegas ir vė
lyvi žiemos šalčiai užgulė! 
Vakarų Europą ir baisiai: 

— įvargina jos nuskurusius 
kad Į gyventojus.

Paryžiaus oro stotis pa
skelbė, kad šie šalčiai tę
sis mažiausiai dar pusę 
savaitės. Kaip žinoma Eu
ropoje trūksta ne tik mai
sto, bet ir kuro.
*•> ’ - -
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Pardavinėjo Komunistę 
Loterijos Tikietus

Roma, vas. 23 — Šv. Tė-|tas, kurį sudaro Katalikų 
vas Popiežius Pijus XII/Akcijos vadai ir kitų ka- 
kalbėdamas 1,500 gatve-; talikų organizacijų nariai, 
karių vairuotojams ir planuoja sudaryti komite- 
konduktoriams, aiškiai tus kiekviename mieste, 
pasakė balandžio mėnesį miestelyj ir kaimelyj. Šie 
tautiniai rinkimai bus:; komitetai veiks ne tik 
katalikizmas prieš ateisti-, prieš rinkimus, bet ir po 
nį komunizmą. Į rinkimų, kaipo politinė

i “Nežiūrint klaidingų1 mašina, kad ginti Katali- 
gandų, kurie plinta Jūsųikų Bažnyčios reikalus, 
tarpe, Krikščioniškos tei-! “Dabartinė valanda Ita- 
sybės ir tikėjimo doktrina; lijo j ir pasaulyj yra viena 
yra nesuderinama su ma-! pavojingiausių istorijoj”, 
terialistiniu marksizmu, sakoma Katalikų Akcijos 
ar kam patinka ar ne ir aplinkraštyj, 
ar kuris tai žino ar ne adresuojamas 
reiškia atsiskirti nuo Baž- dams. 
nyčios ir liautis buvus “Kiekvienas 
kataliku,” sakė Popiežius tantis žmogus 
Pijus XII. kiekviena

Katalikų Akcijos 4,500,- siela negali tuo nesusirū- 
000 narių jau yra susior- pinti. Katalikų Bažnyčios 
ganizavę dalyavuti rinki- vyriausios galvos žodžiai 
muose, kad Krikščionių sujudina ir ragina mus į 
Demokratų partija juos apsigynimą ir pergalę, 
laimėtų. Šis katalikų ju- “Tai yra veikimo valan- 
dėjimas yra Katalikų da. Negalima jos praleis- 
Bažnyčios užgirtas ir re- ti. Yra tai valanda svar- 
miamas. bios kovos už Kristų arba

Prisibijoma, kad Liau- prieš Kristų. Ar mes pasi- 
dies Demokratinis Fron- ruošę? Tiesa, katalikų mi
tas, kurį sudaro komunis- Ii jonai ir neabejojamai jie 

į tai ir kairieji socialistai, yra ištikimi, dosnūs ir

am- i vę 
Canada — Vasario 5 die- žinam poilsiui Blind River į valdžią, 
ną nelaimė ištiko nesenai kapai.

tremties —I Lai būna tau, Pranai
• Europos p. Praną Žeknį, lengva Kanados žemelė.
135 metų amžiaus. Jam be-i 
dirbant prie kreiso “crazyi 
wheel” arba kitaip vadi-J 
namo “bierember”, trūkęs 
lynas (cable) pagavo už

Medžiotojų Sapnas. — Gražu pažiūrėti į ši tūlų medžiotojų pasise’ i- 
mą. bet, rodos, neįtikėtina, kad tiek ančių, ga’ima būtų per vieną dieią 
nušauti. O vienok šie du Naujos Zelandijos medžiotojai tą laimiki suti- 

- ko ir štai vc’ka vilkstinę prisikabinę laukinių ančių.

rimtai mąs
tai žino, 

krikščioniška

ŽKL8“ Kanados Miškuose DirbdamasAme, ucs l 
Vartojami Kovose, 

Graikijoje

Athens, Graikija — 
Jung. Valst. autoritetai i 
pranešė, kad atskraidinti j 
iš Vokietijos Amerikos i 
orlaiviai bus apginkluoti 
ir vartojami 'su
Grankijos komunistais - 

•sukilėliais.

1 Mirė Kates Kolegijos Buvęs ■ f
kad!
— I

Zuto Lietuvis Tremtinys
Ji pagavo lynas už galvos ir taip 

svįede, kad vietoje tnirč
. -■ ,A -

/

Blind River, Ontario, mą lietuvį priglaudė
Kai Jungtinės Tautos (U.N.) 

savo dienotvarkėje įrašė Pales
tinos valstybės reikalų proble
mą tai į tą tašką nukrypo a- 
kys ne tik žydų ir arabų, bet 
ir paskirų valstybių, o ypač di
džiųjų. Tik anglai paragavę ne
skanių medicinų pareiškė, kad komunistų partijos liote- Gray, 73 m., buvęs Bates 
jie įsitrauksią ir perduosią sa- rijos tikietus, ant kurių Kolegijos, Lewistone pre- galvos' ir taip ^sviedė jį, 
vo mandatą Jungtinėms Tau- yra Palmiro Togliatti pa- zidentas. Jis toje Kolegi- 

kad britai ge- rasas. To tikieto prizas y- joje darbavosi nuo 1920 J 
riausiai pažino kas perisi Pa- ra 30 dienų kelionė į Mas- iki 1944 m. Jis kilęs iš So- 
lestinoje. Atsirado žydų tero- kvą. 
ristų, kurie pliekė ir pliekia ir 
anglams ir arabams. Jungti
nės Tautos nutarė padalyti Pa
lestiną tarp arabų ir žydų. Žy
dai to tik ir norėjo. Bet arabaij 
netik Palestinos, bet ir kaimy
ninių valstybių, pareiškė griež
tą protestą Jungtinėms Tau
toms. Kadangi už padalinimą 
iš didžiųjų valstybių pasisakei 
Sovietų Rusija ir Jung. Ame
rikos Valstybės, tai arabų pro
testai nukrypo ir prieš jas. Ki-

Montreal, Canada—Vie
tos policija susekė, 
Kanados Darbininkų 
Progresyvių partijos na-! Kennebunk, Me. — 
riai pardavinėja Italijos mirė Dr. Clifton Daggett

Prezidentas p.

toms. Atrodo.

‘merville, Mass.

Čia Benes Nesutiko Nusileisti 
Komunistams

kad vietoje užmušė. Toji
Praga, Čekoslovakija — 

Prezidentas Eduard Benes
(nelaimė įvyko J. J. Mc- atsisakė priimti nekomu-

LENKIJOJE AREŠTAVO PEN 
KIS AMERIKOS LAKŪNUS

YVaršava. Lenkijos vai- kijos sieną peržengti, 
džia areštavo 5 Amerikos būsią įkalinti ilgam 
lakūnus, kurie atvežė or- kui. 
laivių Amerikos ambasa
dorių Lenkijai, Stanton 
Griffis, iš Londono. Jie 

titei nnk^V prieš"buvo areštuoti, už tai, J'ad 
lo klausimas, kodėl JA Vais-|neturSj« formalių Įvazia- 
tybės balsavo ir kodėl Sovietai Į v*mo I Lenkija dokumen- 
balsavo?! Tik dabar aiškėja,'f’f 
kad JAV manė, jog bus grei
čiau prieita prie tų dviejų tau- paleisti 
tų taikos ir jų valstybinės ministerio 
tvarkos, o Sovietų komunistiš-! kad kitą kartą nebandytų į 
koji Rusija pramatė žydų ir a-|be tokių dokumentų Len- 
rabų karą, kuris jiems labai j !
naudingas. Šiandieną Washing-į ^ms- Gi žydai savo gudria po-į 
tonas tuo klausimu sulėtino Įlitika jau išgavo nubalsavimą 
savo žingsnius ir dėl to pradėjo 
visa gerkle rėkti žydai. Jie sa
ko. kad JAV davė suprasti a-

• rabams, kad jie privalo sukilti. 
Arabai ištikrųjų ir pakėlė bal
są. kad jie kariaus, jeigu UN 
vykdys Palestinos padalinimą.

JA Valstybėms labai svarbu 
turėti ir arabus savo pusėje. A- Valstybės nepagei-
rabų valstybės sudaro per 45 dauja.
milijonus gyventojų ir jų ap
gyventose valstybėse randasi 
didžiausi aliejaus laukai. Jeigu 
kiltų karas Vakarų su Rytais, 
tai tie arabų aliejaus laukai 
būtų labai reikalingi Vaka
rams, tai yra ir JA Valsty-

Sekančią dieną jie buvo! 
su pagrąsinimu I 

Viktor Grosz,!

|taa ir kairieji socialistai, yra ištikimi, dosnūs ir 
Įgali gauti daugumą, e ga- pasiruošę, net ir aukš- 
įvę daugumą, sudarytų čiausiam pasiaukojimui. 
! valdžią, kuri būtų anti- Bet mes turime pasakyti 
• religinė ir sudarytų kraš- visą teisybę. Jie nevisuo- 
tui rimtą pavojų. met veikia pagal laiko

Šis pavojus ir privertė tinkamumą ir nėra stip- 
Katalikų Akciją, kurią riai organizuoti”.
sudaro katalikai pasaulie- Visos katalikų jėgos, 
čiai, Katalikų Bažnyčios prideda aplinkraštyj, turi 
vadų priežiūroje, imtis būti mozilizuotos ir jausti 
akcijos, nes jos tikslas • pareigą eiti į balsavimo 
plėsti katalikų tikėjimą ir vietas ir balsuoti pagal 
knvnti nri#»š ta nnodinera sąžinės nurodymų už par

tiją ir už kandidatus, ku
riems iš katalikų atžvilgio 
galima pasitikėti.

kovoti prieš tą nuodingą 
idėją — komunizmą.

Nauja organizacija, 
Tautinis Civilinis Komite-

Fadden Lumber kompani- nistų ministerių rezigna
cijas iš kabineto. Čekoslo- 

susirinkojvakijos komunistai pradė
tos kompanijos lietuviai!jo daryti smarkų spaudi- 
tremtiniai ir viską kiek.mą, kad visa tos šalies 
galėdami paruošė dėl gra- i vyriausybė ■ pereitų į ko- 
žių laidotuvių. Labai ma- munistų rankas. į

nes;loniai padėjo vietos kle-j Aštuoni nekomunistai Į 
lai-ibonas ir laidotuvių dieną ministeriai matyt matė

buvo atlaikytos trejos šv., reikalo rezignuoti. Bet jų j Vatikanas — Seniausio 
mišios už žuvusiojo vėlę. Irezignacijų Beneš šiuom > Kardinolo Granito - Pi°-- 

Pranas Žeknys į šiąįtarpu nepriėmė. tnatelli Di Belmonte, kurs
kempę atvyko iš tremties į Komunistas premjeras; mįrė praeitą pirmadienį, 
Europoj tik praeitą spa-!Klement Gottvvald reika- 
lių mėnesį. liauja, kad visas ministe-

Tai pirma lietuvių auka irių kabinetas būtų suda-!
!Kanados miškuose, ir pir-‘rytas iš komunistų.

jos stovykloje 34. 
Vasario 9 d.

I

t

Jurgis Washingtonas,

PASKELBS DAUGIAU SLAPTŲ 
DOKUMENTŲ
t i s “News-

Jurgis Hashingtonas, week” praneša, kad gali- 
kurio gimtadienį oficialiai ’ma tikėtis, kad neužilgo

ŠVENTASIS TĖVAS DALY 
VAVO KARDINOLO 

LAIDOTUVĖSE

laidotuvėse da 1 y v a v o 
Šventasis Tėvas Pius XII 
ir suteikė paskutinę Ab
soliuciją.

Kardinolo, 
sulaukęs 96 
žiaus, kūnas
votas Šv. Petro Bazilikoje.

kuris mirė 
metų am- 

buvo pašar-

starasis išmušė savo opo- $^5 frajlgjfltj HuOfllŲ 
nentą. Is to knockouto , y ■
Baroudi nebeatgavo są- Kontrolę

ir reikalauja įvykdymo nutari- mjnėjOme vasario 23 d., Valstybės Departmentas monės ir nuvežtas į ligo
nio. Jo tvirtina, kad jeigu tas naelrolhc dsiianmi «nira«tn ninp mirė Prio« mirti iam[■O tvirtina, kad jeigu tas buVQ pirmas Jung. Vals- paskelbs daugiau surastų 

imas nebus Jungtinių nK17irWao ir r»ri.islaDtu naciu dokumentu.nutarimas
Tautų įkūnytas, tai žydų ir a- 

irabų karas duos progą Rusijos 
raudonajai armijai žygiuoti į 
Palestiną per arabų aliejaus 
laukus ir Dardanelius ir įvyks

ninę mirė. Prieš mirtį jam \Vashington, D. C.
tybių prezidentas ir pri-įslaptų nacių dokumentų, suteikta Katalikų Bažny-'Respublikonų vadai,

J ~ ~ . . - . * _ ii  n _ j______ - _ y rs _ i_______ ____ x n ir o f n
Ats- 
suti- 
kon-

tovų Bute ir Senate
Prieš 6 mėnesius North ko .Pra’15int.i. nuoml'. 

nuo pana- 
mirė

čios Sakramentai.pažįstamas šio krašto tė-' kuriuose bus atidengta, a- 
vu. Jis būdamas vyriau-'P*6 komunistų - nacių 
siu ginkluotų jėgų vadu ■ slaptas derybas dėl atski- Adams, Mass. 
iškovojo šiam kraštui ne-Tos taikos, 
priklausomybę. Jis buvo į ----

komunistų - nacių

Iš to seka, kad JA Valstybės 
atsirado tarp kūjo ir priekalo— 
tarp žydų ir arabų.

Ką kartais reiškia i 
balsavimuose neapsižiūrėjimas, kėši griežto 
kuris lyg tas mažas kupstas? Jis buvo stiprios valios ir 
didelį vežimą verčia. Kp. asmenybės.

terminu prezidentu, jis 
.nesutiko būti trečiam ter- 
! minui. Kilus Anglijos ir 

mažas Prancūzijos karui, jis lai- 
” » neitralumo.

trolę 30 dienų. Nuomų 
kontrolės įstatymas pasi- 
baigia Vasario 29.

Kadangi Respublikonai 
trisde- 

tai reiškia, 
kad jis ir bus pratęstas, 

i kongre- 
Laike

šaus “knockouto”
i boksininkas Glenn
Smith, kurį jam rungty-į 
nėse suteikė, dabar tokiu sutiko jį pratęsti 
pat būdu miręs Sam Ba- šimčiai dienų, 
roudi. I—. *— k

Chicago — Vasario 20 j Ši mirtis bus priskaito- nes respublikonų
d. Chicago Stadiume bok- ma prie nelaimingų atsiti- sc yra dauguma. ____
so rungtynėse tarp Sam kimų ir byla nebus kelia- pratęsimo bus svarstomas 
Baroudi ir Ezzard Char- ma prieš užmuštojo rung-! naujas nuomų 
les, dešimtame rounde pa- tynių oponentą. įstatymas.

Bokso B«n9Ws« Užmušė
Boksininku

įstatymas.
kontrolės

i

Kardinolas Grandito 
Pignatelli di Belmonte, 
kuris prieš porą savai
čių mirė Romoje. Tuomi 
Kardinolų Kolegija su
mažėjo ligi 60. Pilna 
Kardinolų Kolegija pa
prastai susideda iš 70.

*



Antradienis, Vasario 24. 1948 DARBININKAS

ĮVAIRIOS žiniosc *

LAIŠKAS Iš VOKIETIJOS

NACIAI VALGO BALTĄ DUO
NĄ, O TREMTINIAI JUODĄ...

Suteikė Pilietybę Nemo
kančiam Nei Skaityti, 

Nei Rašyti

Tremtiniams vis nepa
vyksta atgauti nei tų tei
sių. kurias turi naciai. O 
naciai turi teisę važinėtis 
zonų ribose be leidimų, 
gyventi kur nori ir tt. Lu- 
dwigsburgo internuotų vargai nemato j 
nacių stovykloje duoda-; kiečių neo-nacizmas tam- 
mas puikus pyragas, kep- pa tremtinių pabaisa ir 
tas iš amerikoniškų kvie- priešu nr. 1 ir tai “demo- 
čių. Taip pat nacių lage-į kratinėje” Vokietijoj, ku- 
riams yra išduodami vai- rioj "demokratija” žydi 
šiai— obuoliai, pamidorai jau trys metai... Dr. K. 
ir k. t.

Kaikuriose vietose dėl j 
akių yra išduotos tremti
niams vaisių kortelės ar
ba “miesto kortelės”, ku
riomis tremtiniai turi; 
gauti vaisių, žuvies, ar ki-; 
tų priedų. Bet vokiečių į- 
staigos apeina šias trem
tiniams duotas korteles ir 
vaisius, žuvį ir kitą prie
dą dalija vokiečiams pa
gal tas vokiškas korteles, 
kurias turi tik vokiečiai.

Internuotų nacių lage
riuose maistas yra daug 
geresnis, negu daugely 
DP stovyklų, kur dėl vai
sių ir vitaminų 
škorbutas baigia 
tremtinių dantis.

DP - spaudos konferen- kad šios šalies gyventojai 
cijoj. žurnalistai skundėsi turės teisę. 
IRO šefams dėl nacių po
niško matinimo ir privile
gijų. o tremtinių skriau
dimą. kurie juk . yra na
cių aukos ir šiandien blo
giau gyvena ir neturi net 
dalies tų teisių, kurios y- kaip tikrai 
ra

rodo. kokiu organizuotu 
mostu yra varomas šlykš
tus teroras prieš pasaulio 
demokratijos 
našus ir 
tremtinius.

Camden. N. J. —Jungt. 
Valst. Apygardos teisėjas 
Thomas Madden suteikė 
Jungt. Valstybių pilietybę 
Izaokui Curnew atvyku
siam iš Newfoundland,

idealų pra-
misionierius -

Trem t i n i ų į nors jis nemoka nei skai-

i
i

Prezidentas Šiltai Priimtas 
Puerto Ricoje

stokos, 
ėsti

2

PASKUTINIS PASITYČIOJI
MAS IŠ TREMTINIŲ

i

i
(Tremtinių vargai "Funk” 

kareivinėse Muenchene palie
kant Vokietiją).

MCSV ŽMONĖMS IŠVY
KIMAS TRUKDOMAS
Buvo nemaža atsitiki

mų, kai mūsų žmonėms 
pražudomi dokumentai, ir 
tokiu būdu išvažiavimas 
laikinai susitrukdo. ‘ To
kiam tautiečiui vėl iš nau
jo tenka pradėti tuos kry
žiaus kelius, vėl arti pus
mečio laiko pakelti tas 
nežmoniškas gyvenimo 
sąlygas. Tokio tremtinio

Bavarijos sostinėje Mu- 
^enchene, “Funk” kareivi- 
jnėse yra įrengta didžiulė 
i išvykstantiems iš Vokie
tijos tremtiniams stovyk- 

j la. Kiekvienas pietinėj 
į Bavarijos dalyje gyvenąs 
ĮDP, kuriam susidaro gali
mybė išvykti į užjūrius, 

■apie 3-4 mėnesius laikoj 
• turi paragauti “j_ 
“Funk” kareivinių gyve-! tosios tautos -------------
nimo. Čia vyksta įvairiau-‘ šypsodamasis, kad jojo 
si sveikatos patikrinimai,' priedeliams pavyko tokia 
dokumentų sudarymai ir 
atliekami visi kiti įvai
riausi formalumai.

NEŽMONIŠKOS GYVE
NIMO SĄLYGOS

Visose tremtinių stovy
klose yra labai blogai su 
maistu, bet žmonės vis 
tik apsigina dar nuo bado, 
— nes kiekvienas gauna į 
rankas tai, kas jam skir
ta. Gi “Funk” kareivinėse 
vargšai tremtiniai maiti
nami žymiai blogiau, ne
gu kad bolševikų kalėji
muose ar nacių buv. kon
centracijos stovyklose. 
Gerai, kad beveik kiekvie
nas iš išvykstančiųjų turi 
pažįstamų bei giminių ki
tose stovyklose, kurie 
tiems vargšams kiek gaiė-'savo agentus įvairiausiais 
darni pagelbsti. Kasdieni-,būdais stengiasi palaužti 
nis “Funk” kareivinių padorius tremtinius ir

puikaus” vieta pasinaudoja “išrink- 
u zvve- ’ tosios tautos” atstovas irgalo. Vo- tyri, nei rašyti.

Curnew turi penkis sū
nus, iš kurių trys dalyva
vo šiame kare užjūry.

Teisėjas Maden pareiš
kė. nors jis turįs jam at
sakyti pilietybę, bet ka
dangi jis ganėtinai yra į- 
rodęs. kad jis galįs būti 
geru piliečiu, o tokių mū
sų šaliai ir reikią, todėl 
suteikiąs jam pilietybę.

i

I
ir

San Juan, P. R. — Pre
zidentas Trumanas tapo' 
labai šiltai šios salos gy
ventojų priimtas. Tūks
tančiai gyventojų su svei
kinimo parašais, kantriai 
laukė per kelias valandas 
Prezidento atvykstant. Jo 
orlaiviui nusileidžiant iš 
kanuolių iššauta 21 svei
kinimo salvė. Jam išlipant 
iš orlaivio jį pasitiko ir 
pasveikino gubernatorius

■ Jesus T. Pinero.
Prezidentas pareiškė.

Amerika Siunčia Ginklų 
Kinijai

i

New Yorko miesto mayoras William U’L>wyer 
atidarydamas 17 metinę Jungtinių Valstybių 
miestų mayorų konferencija New Yorke, sveiki
na atvykusius 250 miestų exekutyvus. Dešinėje 
sėdi mayoras George W. Welsh iš Grand Rapids, 
Mish., kuris yra konferencijos pirmininkas.

teikiamos naciams.

artimoj atei
ty. pasisakyti dėlei politi
nių santykių tarp Jung. 

•Valstybių ir jų šalies. Šios 
salos ir Jung. Valstybių 

: santykiavimas galįs būti 
pavyzdžiu kitoms šalims, 

demokratinės 
šalys nesiekia silpnesnių*

Mashington,
Valstybės 

. praneša 
■ g^esui, 
■militarė 
' Kinijos 
'nėms jėgoms.

Valst. Departmentas sa
vo memorandume prane- 
šė, 1 
lėtą kontraktų, 

ĮChiang Kai-Sheko vyriau
sybei ] 
į ginta kaina 
’po šio karo ginklų.

D. C. —
Departmentas 

šios šalies Kon- 
kad Jung. ValstJ 
pagalba yra kely; 

prieškomunisti-j

E LIETUVIŲ KATALIKŲ 
GYVENIMO TREMTYJE

Kaip gyvena lietuviai 
moksleiviai ateitininkai
Lietuvių moksleivių at

eitininkų būreliai yra be

lyvavo ir vok. universite
to lektorius.

I
I

kombinacija, prieš keletą 
mėnesių atvykęs iš už ge
ležinės uždangos išvyksta 
į USA ar Kanadą, kur 
[dauguma iš jųjų vėl varys 
! pragaištingą darbą, tar
naus bolševizmui.

AR IRO ĮSTAIGOS 
TAI ŽINO?

Ne kartą dėl tų nenor
malumų lietuviai tremti
niai buvo kreipęsi į buv. 
UNRRA’os ar į dabarti
nės IRO įstaigų centrus, 
bet ta netvarka ir pasity
čiojimas iš mūsų tremti
nių tebeviešpatauja iki 
šiol “Funk” kareivinių 
stovykloje. Tai yra ne kas 
kita, kaip bolševikinės 
rankos darbas, kuri per

Kaip šventė tremtiniai 
Kalėdų šventes

J

Šv. Kalėdų šventes trem- 
vynau-^un- P- Patlaba šią vasa- tiniai šventė gilioje reli- 

parduodama nuoi- r3 aPlankė visas anglų ir: ginė je nuotaikoje, su ypa-[ 
daug likusių !amerikiečių zonų kuopas'tingu dvasios pakilimu, ! dama dar po 2-3 bulves.

P ir padarė Kan. F. Kapo- [ Tas dienas tremtinių sta-j Žmonės sriubos nemato 
ičiui, tautiniam delegatui, lo nepuošė nei puošnūs j ten ištisomis savaitėmis, 

o apie mėsą, ar ką nors 
panašaus nėra nė kalbos. 
Žmonės kambariuose ap
gyvendinami sauskimšai, 
statomos keliaaukštės lo
vos, maišomi vyrai su mo
terimis. Patalpos neapkū
renamos

. Žmonės priverčiami 
! akmens amžiaus - 
nes gyvenimą.

Kiek teko patirti, 
tos išvykstančiųjų iš Vo
kietijos tremtinių stovyk
los vadovaujamose vieto
se sėdi neaiškūs tipeliai, 

■ įvairiausi svieto perėjū
nai, kurie nesiskaito su 

! žmoniškumo dės- 
kas, delegatūros patarėjas niais. Didesnę dalį maisto 
mokyklų ir jaunuomenės produktų, kurie yra skir- 
reikalams, aplankė dauge- ti stovyklos gyventojams, 
lį lietuvių stovyklų moky- sunaudoja pati stovyklos 
klų, gimnazijų, susipažin-j vadovybė ar paleidžia 
damas su religiniu auklė- juos į juodąją, rinką 
jimu bei mokymu. Vyrės- (black - market). Daugu- 
nėse klasėse tuo metu bu- ma iš stovyklos 
vo pravesta religinė anke- bės žmonių yra 
ta.

Nors dar nėra surinkti 
galutini daviniai, bet ir iš 
esamų jau matyti, kad 
mokslus einantis tremties 
jaunimas yra giliai reli
gingas. Daugelis jų šv. 
Komuniją priima kas mė-! 
nuo, kiti kasdien. Neprak
tikuojančių kaip ir nėra.

kad jis užtvirtino ke- rods. visose tremties gim-i
kuriais nazijose. Jų dvasios vadasj

TvnhlK Enidemiia Šiauria Pranešim4 apie tos orga- valgiai, nei gėrimai. IRO 
i jpiiua LpiuciiHja jkiuim nįzacijos narių dvasios organizacija ypatingai

Rumunijoj stovį. ; šiais metais buvo “šykšti”
Muencheno ateitininkai ir jokio švenčių maisto

maisto davinys yra vokiš
koji kava, 3-4 riekutės 
duonos ir retkarčiais duo-

Paryžius — United Na- i nesenai atšventė savo vei- nedave.
IRO - šefai į tuos klausi- už save pavergti ir išnau- tions * atstovas pranešė.|klos metines. Keturios' 

korporacijos — Grandis, • 
Šatrija, Gaja ir Kęstutis' 
davė iškilmingą įžodį. Bu- 
vo pašventinta vėliava iri kad tremtiniai
suruošta bendra vakane- . šventes da ,au 
ne. Šventes iškilmėse da- f. - - ® ,

atstovas pranešė, I klos metines, 
kad šiuom tarpu Rumuni
joj esą 40.000 žmonių ser
gančių typho šiltine. Kas 

! savaitę apie 2.500 atsiran- 
*da naujų susirgimų. Iš 
Pragos (Čekoslovakijos) 
pasiųsta 44.000 svarų a- 
merikoniško DDT išnaiki
nimui šią ligą nešiojančių 
gyvių- 

j Šią ligą nešioja ir plati-!
"(J:na utėlės. Kadangi Rumu-! 
J°lniią dabar valdo Rusijos 

ne^lslP-g^ a* komunistai, tai tas paro- vrsas tremtinių stovyklas, ręstą ir brutuali policijos d k d t u Drjvedė

mus neturėjo ko atsakyti, doti, bet stengiasi padėti 
Iš Vokietijos išvykstam joms.

tieji tremtiniai yra barba
riškai terorizuojami. Iš 
Bremenhaveno traukinys 
vežąs tremtinius į perei
namą emigracijos stovyk
lą, nuvažiavo ne į perei
namą stovyklą, o nuvežė 
tremtinius į Rusų Zonos 
pasienį, kas tremtinių tar- to policija sutiko sumokė- 
pe sukėlė baisią paniką, ti 
ašaras ir baisius klyks- Hector 
mus. Tas skandalas apėjo žmonai už

Chicagos Policija Turės 
Sumokėti $20,000 

Atlyginimo

Chicago, Ilk — Šio mies-

$20.000.00 atlyginimo 
Verburgh ir

IRO - šefai pasiteisino, elgesį su juo, kuomet jis 
kad per 'apsirikimą' trau- buvo suimtas, 
kinys su emigrantais bu
vęs nuveštas į rusų zoną, 
o ne į emigracijos stovyk
lą. Kaip toks ‘apsirikimas’ 
galėjo įvykti, tremtiniai 
nesupranta, nes žino kiek 
km. yra nuo Bremenhave- reno prisipažino 
no iki tos rusų zonos. Tas minėtą mergaitę.

kaipo įtar-j 
tinas asmuo nužudyme 6; 
metų mergaitės Suzanos 
Degnan. Jis teisme reika
lavo $125.000. atlyginimo, 
bet vėliau susitaikė už į 
$20.000. Vėliau W. G. Hei- 

nužudęs

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Tik

Tik M

I

I

sužinosime apie savo 
Amerikoje ir visame

mes sužinosime, kas

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”. ~
per “DARBININKĄ” 
draugus, gyvenančius 
pasaulyje.
per “DARBININKĄ
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

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

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

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

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

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

* i

Turi Naują Galingą 
Ledlaužį

Retas kuris tremtinys 
toms dienoms tesusilau- 

Įkė pakietėlio iš savo gi- 
! minių Amerikoje. Už tat j

nešildomos, 
vesti 

gady-

prie tokio skurdo, kad ją 
į apipuolė utėlės, kurios da
bar skleidžia typho epide
miją. Gal būtų daug ge
riau. kad DDT būtų pa- 
nadota prieš dvikojas Sta
lino “utėles” — komunis
tus. kurie kokią tik šalį 
užvaldo ją tuoj baisiai nu
skurdina ir yra priežasti
mi mažųjų gyvių — utė
lių, priveisimo. Lietuviai 
nuo seno žino, kad masko
lius ir utėlė, tai neišski
riami draugai. Kur vienas 
atsiranda ten ir kitas.

Dar Pridės 8 Kalbas

ir 
juos sugniuždyti, zsuda- 
rant tokias nežmoniškas 
gyvenimui sąlygas ir įvai
riausius trukdymus į lais
vesnį gyvenimą. Iki šiol 
dar yra pilna bolševikų a- 
gentų IRO įstaigose, ku
rių tikslas — terorizuoti 
tremtinius, išstumti juos 
iš pusiausvyros.

Tremtiniai nuoširdžiai 
prašo brolius amerikie
čius, kad jie, turėdami 
laisvesnį žodį ir galimy
bes prieiti prie atitinka
mų valdžios įstaigų, pa
kreiptų visą reikalą taip, 
kad išvykstančiųjų ir pa
siliekančių dar Vokietijo
je bolševikinė ranka ne
bepasiektų, kad globos or
ganizacijos tikrai nuošir
džiai padėtų tremtiniams, 
o nebūtų bolševizmo agen
tų lizdai. Amerikiečių val
džia turėtų dėti pastan
gas, kad nė vienas bolše
vikų agentas nerastų vie
tos tremtinių globos orga
nizacijose. Tokių stovyk
lų administravimas turė
tų būti pačių tremtinių — 
pabaltiečių rankose, nes 
tik jųjų tarpe nėra “dėdės 
Juozo” gerbėjų, bolševikų 
agentų.

L. Rylas.

minė-tinosi prie Dievo Stalo, 
atlikdami išpažintį ir pri
imdami Šv. Komuniją.

—..................f

Lietuviai moksleiviai yra 
giliai religingiAVashington — Pakran-j

i Sargyba (Coastį šiuo metu kun. Gutaus- j jokiais L-o/i -ii - . . _ _ . J . .
čių Sargyba i 
Guard), paskelbė, kad ji 
įsigijusi naują 
290 pėdų ledlaužį laivą.

Šis naujasis ledlaužis 
turįs abejuose galuose 
propelerį ir lengvai laužo 
virš trijų pėdų storio 
dą.

galingą

le-

Arabai Sudaro Naujg 
Armiją

Jeruzalė, Palestina — 
Arabų Lyga nusprendė 
sudaryti naują armiją iš 
arabų valstybių regulia
rios armijos, jeigu tik 
Jungtinės Tautos sudarys 
tarptautinę armiją vyk
dyti Palestinos padalini
mą.

vadovy- 
“dėdės” 

Juozo gerbėjai — bolševi
kų Agentai, kurie ir suda
ro tą visą blogumą.

Valstybės Departmento 
kontroliuojama radio 
transliavimo į užsienį sto
tis "The Voice of Ameri- 
ca”. planuoja pridėti dar 
8 kalbas.

Ligšiol transliuojama 23 
kalbomis. Jei bus gauta iš 
'Kongreso padidinimas lė
šų. tai transliavimas bū- 
jsiąs padaugintas 
'mis kalbomis: 
Turkų, Iranu, 
Švedų, Norvegų. 
Olandų.

Granito Nuteistas Už 
Apiplėšimg

Samuel S. Granito,
•»

dar šio- 
Arabu, 

Suomių, 
Danų ir

Žmogus nematąs gero 
kituose yra pats nedoras.

41 
m., Brooklyn, N. Y. plėši
kas, tapo nuteistas nuo 15 
iki 20 m. kalėjimam Jį 
rado kaltu aukštasis teis
mas dalyvavime apiplėši
me $109,000 Hyde Parke.

Bausmę paskelbė teisė
jas Felix Forte. Tame api
plėšime dalyvavo 6 mas
kuoti banditai, bet tik vie
ną Granito tepasisekė su
imti.

Vyriausias skautų dva
sios vadas pakeltas į 

skautininkus
Lietuvos skauty organiJ 

zacijos vadovybė, įvertin
dama didelius nuopelnus 
skautijai jos dvasios vado 

■kun. dr. Vaišnoros, pakėlė 
jį į skautininko laipsnį. 

• Skautų organizacijai džiu-i 
‘gu buvo stovyklų metu 
i matyti uniformuotą kuni
gą. Į skautininkus pakel
ti: L. Skautų Sąjungos 
tarybos narys kun. Prof. 

i Yla ir Kempteno gimnazi
jos kapelionas Juozas Pa
navas.

i K. Priekis.

SEND, Ine.
SHIPMENTS TO EUROPES NEEDY DISTRIBUTORS

304 W. 63rd St., Chicago 21, III -- Tel. EKG. 5028
SEND PRIIMA MAISTO SIUNTINIŲ UŽSAKYMUS J VISUS 

VOKIETIJOS IR AUSTRIJOS OKUPACINES ZONAS. 
IŠSKIRIANT U.S.S.R. ZONAS.

SEND Pilniausiai garantuoja Tamstos užsakyto siuntinio pristaty
mą. Jei dėl tam tikrų priežasčių negalima pristatyti siuntinio, jūsų 
įmokėti pinigai bus grąžinami.
SEND Priima iš kiekvieno siuntinio gavėjo ir trumpo turinio laišką, 
kurį kartu su pakvituotu orderiu prisiunčia Tamstai.
SENO Standartiniai maisto siuntiniai susideda iš grynų produktų 
VISO 23 SVARŲ NET.

Siųsk Maisto Siuntinius Tik Per

SEND
Siuntinio pilna kaina:

Tik $10.00
[
UŽSAKYTOJAS:
Vardas ir Pavardė
Numeris ir Gatvė
Miestas ........................... ............

GAVĖJAS:
Vardas ir Pavardė
Gatvė ............................, Nr. .
Ypatingas Adresas 
...............................  Valstybė

3
2
1
1
1
1

sv. Taukų. 5
sv. Kavos. 5
sv. Ryžių. ' 2

sv. Kond. Pieno.
sv. Šokolado. 1 sv. Muilo, 
švara Džiovintų Vaisių.

sv. Cukraus, 
sv. Miltų.

Misos.
1 sv. Kakao.

sv.

Tuojau pasinaudokit žemiau esančiu užsakymo orderiu! }

Va lstybė

Miestas

. Zona
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Eilinė Maskvos Operacija

SKIRTUMO NĖRA matysime, Muravjovas, 
Sugretindamas šiuodu savo nežmonišku žiauru- 

vardu, antraštėje tarp jų mu> jam skirtą uždavinį 
padėjau daugtaškį, ta- atliko su kaupu. Sukili- 
čiau, jeigu mesime žvilgs- ;mas buvo numalšintas ir 
nį į caro priespaudos lai-; rusifikacija šiuose kraš- 
kus ir mintimis nuklysime tuose pravesta net “virš 
į 1863 metų lietuviškai- plano”...
lenkišką sukilimą prieš Kas charakteringa, kad, 
caro vergiją Lietuvoje ir istorinėmis žiniomis, Mu- 
pirmos’os

Kas charakteringa, kad,

SIŲSKITE DOVANAS
Daugelyje salių ir san- bes ir pavienius žmones 

dėliukų yra surinkta rū-. neatidėliojant tuoj visas 
bų, apsiavimo, maisto, ’ gėrybes siųsti į BALF 
medikamentų ir kitokių sandėlį, 
gėrybių, kuriems į BALF 
sandėlį pasiųsti vis lau
kiama didesnio kiekio. 
Tuo tarpu Europoj lietu
viai laukia maisto ir dra
bužių, vaistų, vitaminų ir greit automobiliais 
mokykloms reikmenų. Y- dovanas kas pasiimtų. Ge- 
pač visko daugiau reikia riausiai, greičiausiai — 
žiemos laiku. Dėl to pra- patys siųskite tuoj, ne- 
šome visus BALF skyrius, laukdami, siųskite į savo 
parapijas, salių vadovy- BALF skyriaus sandėliu- 

ką, arba tiesiog į BALF 
Kai Vilniaus gatvėse Centro sandėlį, 105 Grand 

dingęs be žinios Sierakau- St., Brooklyn 11, N. Y. 
skių kaimyno vaikas, tai Pavasarriui artėjant, kai 
Sierakauskaitė įsidrąsinu- rūbų šėpas šeimininkės 
si nuėjus tiesiai pas Mu- valo, atsiranda daug dau- 
ravjovą ir paklausiusi:
— Kiek tamsta į dieną galite siųsti dabar,

suvalgote vaikų?.. Jaukite. Iki
— Kodėl 

pasigirdęs 
sakymas 
moj.
— Gi vakar dingo mūsų 

kaimynų vakas, o, kai už- dien misti pernai padova- 
klausėme policiją, ji trum
pai atsakė: “Gal Murav
jovas praryjo”...
— O kiek tu manai? — 

ironiškai paklausęs Mu
ravjovas.
— Aš manau, kad šiokia

dieniais — mažiausia po 
vieną vaiką, o iškilmin
gesnėmis šventėmis — gal 
oo kokius aštuonis... — 
atsakė Sierakauskaitė...
— Ir kas charakteringa, 

kad Muravjovas Siera- 
kauskaitės ne tik nenu- 
baudęs, bet vėliau — net... 
pensiją paskyręs... (Mat, 
ir tas žiauruolis savotiškų 
keistenybių turėjo... — 
“Už drąsą...)

Sierakauskio likimą taip 
gi ištiko kun. Mackevi
čiaus dalia. Jis buvo pa
kartas Vilniuje, Lūkiškio 
aikštėj...
KAIP ATRODO BOLŠE

VIKŲ VEIDAI?
O kaip atrodo bolševi

kiškos priespaudos vei
das?

Nagi, lygiai taip pat, tik 
jų priespaudos ir terori
zavimo metodai yra “mo- 

rafinuotes-

Prašome ir drabužių do- 
natotojus nelaukti, 
kas ateis jų paimti, 
bar, esant blogiems 
liams, sunku tikėtis, kad 

jūsų

iki 
Da- 
ke-

Lietu-/ . J.j bolševikinės o- ravjovas buvęs provosla- 
kupacijos Lietuvoje laiko- viškai labai “religingas”, 
tarpį 1940-41 metais — jis iš Petrapilio buvęs iš- 
pamatysime, kad analo- leistas popų laiminamas 
giškai sausis visiškai tas ir Vilniuje sutiktas 
pats. Tik tuo metu Vii- pamaldomis... 
niu je siautėjo žiaurusis 
Muravjovas, o, bolševiki
nės okupacijos metu, Kau
ne — Dekanozovas...

Įsiliepsnojus 1863 metų ~ą> GJluravj^
sufeiiimui, caro vynausy- .. irmai pradžifli.. tuojaus 
be jokiu vilčių nebeturejo liepęs pakarti du katalikų 
JĮ numalšinti ir, kaip isto- kunįgus §į ekzekucija bu- 

. ūuvo norėta vugį įVyk(iyta Su didžiule 
visiškai atleisti priespau-. stebint milžiniš.
dos vadžias ir lietuviams koms žmoni minioms. 
su lenkais leisti apsispręs- Tuo norėta įbauginti ypač 
ti kaip jie išmano. Deja, kataiikiškąją dvasiškiją, 
kažkas pakišęs carui min- neg jos pUS^s daugiau- 
u1’ reikalinga surasti sįa įr reįškesi pasiprieši- 
gabų žmogų general- nįmas caro priespaudai. * 

gubernatoriumi j tą kraš
tą ir pamėginti sukilimą ! Vėliau, Muravjovo siau- 
lokalizuoti. Lietuvos že- tėjimo metu, Lietuvos 
mėse tuo metu vyko verž- kaimai, miestai ir mieste- 
lus ir audringas caro pri- Ižai paplūdo lietuvių krau- 
spaudėjams pasipriešini- jjje ir_ 

su primity- vilkstinės

Čekoslovakijoj daroma pastangų pasipriešinti 
komunistų okupacijai. Dalykas toks, kad iki šiol Če
koslovakija buvo tik pusiau pavergta. Jos prezidentas 
Beneš ne komunistas, bet valdžios kabineto pirmi
ninkas Gottwald yra labai veiklus komunistas. Jis 
uoliai remia komunistų užsimojimą pasigriebti kraš
to policiją į savo rankas. Tuo tarpu trijų ne komunis- 

* tinių partijų atstovai rezignavo iš koalicinio kabine
to, tuo tikslu, kad pareikštų griežtą aktyvų protestą 
prieš komunistų pasikėsinimus. Jiems rezignavus, 
valdžios kabinete pasilieka vien komunistai. Atrodo, 
kad kalbamieji atstovai padarė neišmintingą žings
nį, palikdami komunistus šeimininkauti! Tačiau jie 
turi tam tikrą išskaičiavimą. Jie atstovauja stam
bias partijas: Tautinių Socialistų, Slovakų Demokra
tų ir Katalikų. Jos turi būti valdžioje atstovaujamos, 
nes konstitucija reikalauja sudėtinės bei koalicinės 
vyriausybės, Jei komunistai mėgintų užimti valdžioje 
jų vietas, tai Čekoslovakijos konstitucija būtų sulau
žyta. Tuo būdu, rezignavusių atstovų manievras sie
kia patikrinti, ar Čekoslovakijos konstitucija ką nors 
reiškia, ar tik yra tuščias žodis. Prezidentas Beneš 
lyg abejoja ar toks atstovų žingsnis atneš kiek nau
dos, ar tik bus nieko nereiškiąs protesto mostas. Ir 
kol kas jų rezignacijos nėra priėmęs.

Demokratinėje santvarkoje toks valdžios kabi
neto susiskaldymas turi daug reikšmės. Tas skaito
ma rimtu vyriausybės persilaužimu ir tuč tuojau 
formuojama naujas koalicinis kabinetas, būtent, ski
riami nauji atstovai, tų pačių partijų nariai. Benešąs 
norėtų taip pasielgti ir pagal parliamentarinę taisyk-___
lę pavesti kabineto pirmininkui bei premierui suda- šienpiūviai žolę pievose... komis buvo varomi į Sibi- 

irą arba kariami vietoje, 
j Kaune, dabartinėje Uk
mergės gatvėje, kur šiuo 
metu stovi pastatvta rusų 
cerkvė, stovėjo kartuvės 
ir masiniai ten buvo ka
riami Lietuvos sukilėliai. 
Kartuvių ištisais laukais 
buvo nusėtas visas Lietu
vos kraštas...

UŽDARĖ BLAIVYBĖS 
DRAUGIJĄ

To dar maža.

v •

Dekanozovas...

Ypatingą dėmesį į tai at
kreipė vyskupas Motiejus 
Valančius. Jis įsteigė Lie
tuvos Blaivininkų Drau
giją, kurią, tačiau, paste
bėjo Muravjovo budri a- 
kis ir tą draugija, kaino 
kenksmingą valdžios poli
tikai, uždarė, o patį vysk. 
Valančių — griežtai įspė
jo panašių organizacijų 
nebetverti... Blaivininkų 
Draugija buvo įsteigta 
dar nrieš Muravjovą 1861 
metais.

Toks baisus Muraviovo- 
Koriko žiaurumas
voje ėmė kelti baimės kai 
kuriems net caro Rusijos 
aukštiems pareigūnams ir 
jie ėmė interve^uoti, kad 
toks baisus teroras krašte 
būtu sustabdvtas, bet Mu
ravjovas — į tai jokio dė
mesio nekreinė, nes jis 
buvo paskirtas Vilniaus 
generalgubernatoriumi su 
neribotomis teisėmis...

NARSUS KOVOTOJAS 
UŽ LIETUVOS TEISES
Ypatingai aršiu kovoto

ju istorijos lapuose mini
mas lietuvis, katalikų ku
nigas Mackevičius, kuris 
sukilėliams vadovavo tie
siog legendariškais meto
dais. Jis visur atsirasda
vo, visur pribūdavo, kur 
tik buvo reikalinga, ta
čiau jokiu būdu jo pagau
ti niekas negalėjo. Jis bu
vo narsus kovotojas už 
Lietuvos teises, bet kartu 
ir garbingas sukilėlis. At
likęs didelius darbus su
kilėlių kovoj prieš caro 
priespaudą ir, vis dėlto, 
matydamas, kad sukili
mas baigiamas užslopinti, 
kun. Mackevičius nutarė 
pabėgti į užsienį. Deja, iš
davikų buvo išduotas be
sikeliant laiveliu per Ne
muną ir suimtas. Žinoma, 
vėliau jį Muravjovas pa
korė, tačiau jo paties už
rašuose apie kun. Macke
vičių buvę parašyta, kad 
tai buvęs narsus kovoto
jas, sumanus, o kartu ir 
garbingai kovojęs žmo- 

igus.
1865 me- KIEK TAMSTA I DIENĄ 

SUVALGOTE VAIKŲ?
Antra sukilėlių žvaigž- derniškesni”, 

prie- de tenka skaityti tuo me- ni...
rusiškąją tu Vilniaus apylinkėse Caro laikais, Lietuvoje, 

pra-Į “graždanką”. Visas kraš- veikęs sukilėlių vadas Šie- Vilniuje, siautėjo Murav-

su...

LIEJOSI LIETUVIŲ 
KRAUJAS

Vilniuje, Filaretų cerk
vėje, davus jam pirmąjį

giau drabužių. Dėl to ką 
ne

laukite. Iki didesniais 
— siuntiniais spėsite atsiųs- 

■ ti mažesni siuntini0i i*u
to klausi? •
Muravjovo at- 
klausimo for- bus pasiekę tremtinius ir

jiems pagelbėję.
Tremtiniai negali šian-

metu, Lietuvos

spaudėjams pasipriešini- juje ir ašarose. Ištisos 
mas. Žmonės, su primity- vilkstinės Lietuvos dva- 
viausiais ginklais: dal- siškių, bajorų ir susipra- 
giais, kirviais, lazdomis ir tusiųjų kaimiečių pėsti, 
kitokiais įnagiais šlavė surakintomis geležiniais 
savo kankintojus tartum pančiais kojomis ir ran-

ryti naują vyriausybę. Bet premjeras yra komunis-j 
tas Gottwald (čekas su vokiška pavarde!). Jis kaip 
tiktai trokšta sudaryti naują vyriausybės sąstatą ir 
įstatyti į rezignavusių ministrų vietas — savo žmo-

RASTAS TOTORIŠKOS 
IŠVAIZDOS VYRAS I 

___ _ _ Ir vis dėlto, Petrapilyje 
nes, t. y. slaptus komunistus ar jų bendrakeleivius.1 buvo rastas ligi tol mažai 
Toliau Gottwaldo planas aiškus: rezignavusius mi- girdėtas karinis topogra- 
nistrus padaryti ne tik liaudies priešais, bet ir są-|fas, plačių ž&ndų, totoriš- 
mokslininkais prieš valstybės saugumą. Tam pavy-'kos išvaizdos, kresno ū- 
kus, kaltinamus asmenis belieka tik likviduoti: areš-gio vyras — pavarde Mu
tuoti, tardyti, kankynėmis išgauti iš jų prisipažini-1 ravjovas. Kaip vėliau pa- 
mą prie daromų jiems priekaištų ir — numarinti juos į sirodė, tai buvo tikras 
kalėjime, arba tiesiog sušaudyti. Pašalinus partijų; Čingischano palikuonis... 
vadus, pačias partijas likviduoti ir įvyksiančius pa-j Jis apsiėmė sukilėlius su- 
vasarį rinkimus pravesti pagal išdirbtą Sovietų tech-l tvarkyti...
niką: tik vienos komunistų partijos kandidatai ir Išvykstant jam iš Pet- tais Muravjovas uždraudėniką: tik vienos komunistų partijos kandidatai ir 
vieningas šimtprocentinis balsavimas. Dėl įvairumo, rapilio į Vilnių, yra sako-Lietuvoje knygas lotyniš- 
šimtas nuošimčių gali būt kiek sumažybintas: 98.5%, 
ar tam panašiai. Prezidento Benešo likimas gali būt 
liūdnesnis negu Mikolaičiko — ne visiems gi vyksta 
laimingai pabėgti. Gi Čekoslovakija bus panaši Len
kijai. žodžiu, tai žada būti eilinė Maskvos chirurgų 
operacija. K.

Duokime savo auką lietuviams tremtiniams šelpti 
per BALF skyrius, savo organizacijas ir įstaigas, ku- tos sritys 
rios gautas aukas persiunčia BALF centrui, arba tuo- berūpėjo... 
jau siųskime sekančiu adresu: i “

ma, kad pati carienė, ne- komis raidėmis ir 
beturėdama vilties dėl su-(varta bruko 
'kilimo numalšinimo, į 
į šiuši — maldaudama, kad tas skendo alkoholyje ir j rakauskis, kurio vardu ir jovas. bolševikų — Kaune 
•jis pasistengtų nors *------------------- ’—  -------------- ’--------------------- — • ~
Lietuvą sutvarkyti, 
[kaip nors ji liktų
“matuškos”

jau i buvo nusėtas pakelės kar-.šiuo metu Vilniuje yra pa- 
kad IVfat • V th Ir Starto viono Žin

notu ir sunaudotu mais
tu! Tremtinių negali pri
dengti pernai gauti ir jau 
sudėvėti rūbai!, šiandien 
paaukotos tremtiniams 
gėrybės pagelbės nulemti 
net ateities Lietuvą!
.. Viską siųskite adresuo
dami:
L'nited Lithuanian Relief Fund 

of America. Ine. Wareho”se 
105 Grand Street. 
Brooklyn 11, N. Y.

ašarų upėse. Muravjovas 
Lietuvoje stengėsi 
gniaužti katalikybę, 
ševikai — taip pat, 
pirmieji tai misijai

už- 
bol- 
tik 

pra
vesti siuntė barzdotus po
pus, o antrieji — skustus, 
su naganais rankose ir, 
vietoj pravosl a v i z m o, 
prievarta piršo VKP (b) 
istoriją. Muravjovas buvo 
įvedęs vietoj lotyniškų 
raidžių rusiškąją “graž
danką” Lietuvoje, bolševi
kai — taip pat planavo į- 
vesti savą raidyną Lietu
voje, deja, nebesuspėjo 
pirmosios okupacijos me
tais...

Taigi, istorija kartoiasi 
ir Lietuva tebeplūsta 
kraujuje ir ašarose nuo 
azijatiškų, mongoliškos 
kilmės, rusiškų imperia
listų.

Ir kada baigsis josios
jau i buvo nusėtas pakelės kar-jšiuo metu Vilniuje yra pa- — Dekanazovas. Caro Iai- 
kad gamomis. Mat, apsisvaigi-• krikštyta viena gatvė, šio kais už lietuvišką žodi ir' 
priėmę gyventojai — lengviau(vyro visa šeima buvusi natriotinę veiklą grėsė Si- kančios?..

Rusijos. Ki- valdyti ir terorizuoti. Tą garbinga ir atsidavusi ko- biras, kalėjimai ir kartu- (Straipsniui medžiaga imta
— jai mažiau pragaištingą caro vai- vai dėl laisvės. Apie Šie- vės, prie bolševikų — taip mūsų anų laikų veteranų žo- 

džios politiką, žinoma, pa- rakauskio seserį yra pa- pat. Prie vienų ir prie ki- dinių pasakojimų).
į Tačiau, kaip vėliau pa- stebėjo ir patys lietuviai, sakojama tokia istorija: tų plūdo Lietuva kraujo ir Pranys Alšėnas.

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

Grūzdo Pasaka
— Tik suprask, Alenyte, ir įsidėk i galvą 

šią taisyklę: su rusais, ypač su bolševikais 
kalbant, reik parodyt daug atkaklumo ir net 
storžievystės. Kartais ir pakeikti priseina.

— Na, jau na, — atsakė jaunesnysis, — 
kam jau to keiksmo? Keikti negražu.

— Aš žinau, panele, kad negražu, bet kad 
su rusais. kitaip negalima. Iš prityrimo tai 
žinau.

Keista, kad vyresnis jaunesnįjį panele 
vadina. Iš tikrųjų tai nebuvo kokia panelė, 
tik kaimo mergina Alena I’gaičiukė, dabar 
persirėdžius į raudonąjį leitenantą. Jos pa
lydovus ne kas kits tik Grūzdas, kanitoro 
požymius turis. Juodu mėgina pereiti per 
nuteriotą ruožą į miškus ir pataikyti į par
tizanų stovyklą. Eina dienos metu, nes taip 
saugiausia. Išėjo anksti, bet “valymo” ruo
žas platus, nežinia, ar iki vakaro pasieks 
partizanų požemį. Eina ne skubiai, tarsi iš
ėję pasivaikščiotų, nes jei skubėtų, tai su

keltų įtarimą, kad mėgina kažkur pabėgti. 
Kas bus, jei iki vakaro saviškių nepasieks? 
Apie tai negalvoja, bent Alena. Jai nerūpi, 
ar Grūzdas turi kokį planą. Pilnai jam pasi
tiki, nes jau įrodė, kad iš pavojaus sugeba 
išsisukti. Išoriniai Grūzdas atrodo nieko ne
paisąs. Tas jai suteikia pilną ramybę. Grūz
das mėgina ją pamokyti, kaip elgtis pavo
jui užklupus.

— Matai, Alenyte, raudonojoj armijoj ne 
visi rusai. Daug ten azijatų, gal daugiau ne
gu rusų. Azijatai beveik visai laukiniai žmo
nės, su jais reikia smarkiai: riktelsi, užkeik
si, ar kumštį bei revolverį po nosia pakiši, 
ir tuojau jiems toptelia mintis, kad esi už 
juos galingesnis, jų viršininkas. Tuqmet jie 
klauso. Tamsūnai, mat. Tiesa, ir rusai ne ką 
gudresni, bet tarp jų yra fanatikų komunis
tų. Tie įtaria, klausinėja, veda pas komisarą. 
Tuomet...

— Kas gi tuomet?
— Na, tuomet jau teks atsišaudyti, prasi

mušti pro jų frontą ir — bėgti.
— Bėgti? Tai kokie mudu partizanai?
— Matau, kad esi karinga mergaitė. Bet— 

mūsų tikslams išlikti gyviem. Kas per nau
da, jei mus nukaus? Žinoma, jei atkirstų 
kelią, tada jau teks kovoti ir gyviems nepa
siduoti. Paskutinė kulka — sau. Tačiau pir
ma to reikia sunaudoti visas išsigelbėjimo 
priemones. Kur nepajėgi nugalėti, reikia

imtis gudrumo.
— Bet tamsta juk gudrus. Pati tai ma

čiau ir negalėjau atsigėrėti.
— Vis dėlto gėrėjaisi? Labai ma’onu tai 

girdėti. Na, kvailumu manęs Dievulis nenu
skriaudė. Kol kas sekasi. Bet kartais būna 
tokių pavojų...

— Tur būt daug jų matęs? Papasakok.
Grūzdas su nuostaba į ją pažvelgė. Ko

vinga merga. Žino, kad eina į pavojų ir nori 
apie jį kalbėti. Na, kad nori, tai gausi ko 
nori.

— Panelė žinai, kad aš tarnavau raudono
joj armijoj?

— Ar taip? Aš to nežinojau, taigi nega
lėjau atsistebėti, iš kur tamsta išmokai taip 
gudriai su tais maskoliais apseiti. Kartais 
man ateidavo mintis, ar nebūsi...

— Provokatorius - išdavikas? Aš žinau, 
kad tokia mintis bet kam gali ateiti. Bet ne. 
Aš ne išdavikas, tiktai buvusis raudonar
mietis. Buvau betarnaująs Lietuvos kariuo
menėj, kai 1940 metais įsibrovė pas mus 
bolševikai. Mane draugia su kitais jie įter
pė į raudonąją armiją. Išeitys buvo trys: 
tarnauti, pabėgti ir — nusižudyti... Aš pa
siryžau, tuo sumetimu, kad šį tą nuo jų iš
moksiu ir...

— Savo mokslą kada nors prieš juos pa
naudosi?

— Koks tamstos miklus protas! Taip, toks

buvo mano sumetimas. Na, ir tarnavau. Jų 
eilėse perėjau visą rusų - vokiečių karą. A- 
pie karo įvykius nėra ką įdomaus papasa
koti. Iš tolo šaudai į priešo pozicijas ir neži
nai, kur tavo kulka nulėkė. Nuobodu. Var
gas, pusbadis, vabždžiai. Vasarą karštis, 
žiemą šaltis — tai tokie karių žygdarbiai. 
Na, kartais tenka ir durklais susiremti. 
Tuomet tai jau klaikus momentas. Bet ne
ilgai trunka. Viens kits nudurtas, ir vieni 
arba kiti bėga. Ir mums kartais teko bėgt, 
kartais vytis. Tai daroma masėmis, paskirų 
žygdarbių beveik nepasitaiko, nebent parti
zaninėse kautynėse. Ten tai vien asmeniniai 
žygdarbiai. Na, kartais kas moka apie save 
gražiai pameluoti. Būna, žinoma, ir tikrų 
atsižymėjimų, bet ne tiek ir ne tokių, kaip 
apie juos rašoma. Tačiau su manim buvo 
toks atsitikimas...

— Didvyriškas, žinoma.
— Ne visai, ar verčiau visai ne. Nežinau, 

kaip čia pasakius. Na, trumpai tariant, ve
dė mane sušaudyti.

— Vokiečiai?
— Taigi kad ne. Bolševikai.
— Už ką gi?
— Vienu žodžiu neatsakysi. Čia reikia pa

pasakoti. Pas mus buvo toks komisaras... 
Žinote, kas yra komisaras?

— Bolševikų viršininkas.
XBus daugiau).
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ARGENTINOS LIETUVIAI STATO PIRMĄ LIETUVIŠKĄ MOKYKLĄ IR SALĘ

Argentinos lietuviai jau nuo 
kovo mėn.. 16 d.. 1942 m., turi 
savo lietuvišką mokyklą. Kun. 
Jonui J. Jakaičiui. MIC. pa
drąsinant bei kviečiant, šv. Ka
zimiero Seserys atidarė tą pra
džios mokyklą šalia bažnyčios. 
Bet visą laiką toji mokykla 
veikė labai siauruose rėmuose. 
Mat. naudojo parapijos name 
esančius kambarėlius. Taigi 
buvo ir mažai vietos ir labai 
daug vaikų nebuvo galima pri
imti. Ot. kodėl ir atsirado rei
kalas statyti, rodos, neįmano
mą pastatą — naują mokyklą 
ir salę.

lietu-

Gal niekuomet Argentinos 
lietuviai nepavys USA brolių ir 
seserų savo finansišku pajėgu
mu. Tačiau, nežiūrint to. Bue
nos Aires ir Aveilanedcs
viai sukruto statyti tą milži
nišką pastatą. Darbas 
pradėtas pereitais metais, ge
riau sakant, rugsėjo mėn.. 
1946 m. Daug laiko prabėgo, c 
■vis dar tas Argentinos pamin
klas nėra baigtas — praėjo vie
nas metas ir 4 mėnesiai. Mat. 
kas lengviau vykdoma USA., 
tai pas mus. eina labai lėtais 
žingsniais, ^svarbiausia, truku
mas pinigų, kai medžiagų ne
buvo. visokios kliūtys, kaip vi
suomet pasitaiko statyboje. 
Bet diena iš dienos statyba ki
lo į viršų. Galime pasigirti, 
kad Argentinos lietuviai, kaip 
skruzdės "po maėečėlio” lipdė 
ir taisė — ėmė laiko, bet šian
dien beveik baigiami didesnieji 
darbai. Visgi lieka tie mažieji 
dalykėliai: stiklus Įdėti, visus 
kambarius išdažyti, duris Įdėti, 
išlustruoti (nušveisti • mozai
ką. šalygatvius sutvarkyti, kie
mus išlyginti, ir tt. tt.

Gali pastatyti namą, bet juo 
negali naudotis, kol nebus vis
kas ■viduj įrengta. Taigi mums 
daug galvosūkio, kaip rasti 
suolus mokyklai, rašomas len
tas įtaisyti, šviesas Įtaisyt, ke
letą raštinių prirengti, jau ne
bekalbant apie salės reikalus. 
Ne juokas. įtaisyti 8 klasės su 
visokiais įrengimais. Džiaukis, 
jei gali centavus prie centavo 
dėti.

Apkarpytom
dalykai Argentinos lietuviams 
atrodo, kaip nenugalimi kalne
liai ir kalnai. Darbas seniai 
pradėtas, bet kas žino, kada

buvo

Mokykla ir Salė — dviejų aukštų pastatas, žiū
rint iš parapijos sodo pusės. Didelis ir gražus namas, Brasil 835 
lietuvių pasididžiavimas.

Naujas Lietuvių Paminklas — Salė ir Mokykla, 
, Avellaneda. Vaizdas iš priešakio žiūrint — 

trūksta langus Įdėti.

Vaizdas iš šono, matosi abidvi galerijos ir vienas 
kiemas. Darbo iš lauko pusės dar reikia atlikti.
bus galima apvainikuoti tą'Saplys, MIC. iš Detroit,-Mich., 
Kristui ir Bažnyčiai reikalingą kun. Vincentas Raitelis iš Ma- 
pastatą? Visgi.
nar.t, čionykšti lietuviai
kad sulauks greitai tų didelių 
iškilmių — pirmą kartą, šven
tinti Argentinos Lietuvių mo
kyklą ir salę. Vaikai turės mo
kyklą. kur bus galima lietuviš
kai mokintis, o visuomenės gy- 
venimas smarkiai pagyvės.

Nepilnas sales vaizdas. Matosi scenerija. Be to, 
grindis (parketas) dedamos. Mūsų veikimas pagyvės.
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Nelauktai mus apgaubė rišką okupaciją ir šiandie 

šioji reikšmingoji 30 me- tebėra “šiaurės meškos” 
tų nepriklausomybės pasi-' glėbyje, nepaisant Ketu- 
rašymo sukaktis. Nelauk- rių Didžkių pažado Yalto- 
tai dėl to, kad nesitikėjo* je._ 
me tą brangią šventę ši
taip, skausmo : 
švęsti: dėl Maskvos dik- plačiai

;__ ,, 11- Taip, brutalė totalitari-
sąlygose, nė jėga ir šiandien dar 

tebetriumfuoja, 
tatūros sauvaliavimo mū- Mat, su pikta jėga galima 
sų kraštas tebėra paverg- toli nueiti ir kartais nuė- 
tas, o žmonės tebevaromi jus ilgai užtrukti. Na, ir 
į Sibirijcs kapus, gi apie nueita net iki Baltijos Ad- 
55,000 laimingos n i ų j ų riatikos ir Geltonosios jū- 
tremtinių jau kelintas me- rų! Kaip ilgam, kas galė
tas tebesi kamuoja DP 
stovyklose, šiandie Gedi- rijos tiesa: kas remdamo- 
mino kalne Vilniuje Lie-.si jėga 
tuvos trispalvė 
suoja; Te Deum 
mus negiedama bažnyčio
se ir jų varpai tyli, kaip 
tyli ir tas “Laisvės Var
pas” ką Jūs, Amerikiečiai, 
dovanojote Lietuvai bro
liškumo dčliai.
skambių liaudies 
uavergtųj 
toje garsioje Laisvės Alė
joje, kurią parado jo lie
tuviškas jaunimas, dabar 
švaistosi Sovietų policijos 
būriai.

Trisdešimts metų atgal 
mes regėjome kaip mūsų 
žemdirbių tauta, Duone- 

i laičio, Basar.av i č i a u s, 
Maironio, Kudirkos, Že
maitės ir kitų raštais į- 

; kvėpta stiprybės pasisem- 
dama iš Gedimino, Kęstu
čio, Vytauto tradicijų, pa
siryžo tapti nepriklauso
ma ir 20 tautos įgalioti
nių pasirašė Vilniuje Ne
priklausomybės Atsta
tymo nutarimą. Nepri
klausomybė, kiekvienos 
civilizuotos tautos idea- __
las turėjo betgi būti ap- įdU "‘Juliui' Lietuvos 
ginta; ir pasisventelių sa- ir lietuvių tautos nūdte. 
vanonų buvo garbingai kančią ir teJsingaa 
apginta. Be skatiko ižde, šventas pastangas laisvės 
be bent vienos kuopos ka- kovoje, proga belstis į pa- 

dreiviu. vien tvru Datrioti- —„„x:_

tų žinoti? Yra betgi isto-

: veržiasi pirmyn, 
neplėvė-'tas dažnai esti priverstas 
Lauda- grįžti bejėgis, o kas suku

ria pragarą, pragare pats 
žūna. Toks jau tironų ir 
diktatorių likimas. “Pasi
tikėkime Viešpačiui; Jo 
Apvaizda valdo visus, di- 

Vietoje delius ir mažus”, sako ži- 
dainų,— 

ųjų dejavimai, ir
nomas bažnyčios autorite
tas.

PROGA BELSTIS į 
PASAULIO SĄŽINĘ

Kalbant apie dabartį, y- 
ra aišku kad dabartinė 
dalykų padėtis negalės il
gam tverti, ji turės pasi
keisti. Bet kuria kryptim 
tas pakitėjimas įvyks? 
Šiuo klausimu UNO auto
ritetų nuomonė yra, kad 
atmainos neišvengiamos 
ir kad labai galimas žy
mus dalykų pablogėjimas 
pirm negu įvyks dalykų 
pagerėjimas. Lietuvos lai
svinimo vadovybė duoda 
šia proga šitokį patari
mą: “šių metų vasario 16 
dieną tebūna graži proga 
lietuviams, kur jie nebū
tų, vieningai ir ryžtingaiLietuvos Generalinio Konsulato Neu 

Yorke Paieškomi Asmenys:Dievui laimi- honey City, Pa., ir pats rašy- 
tiki. to jas gimęs South Boston.

Mass. Mes visi drįstame per 
"DARBININKĄ", “kviesti į 
taiką visus savo pažįstamus, 
draugus, geraširdžius žmones— 
lietuvius —' prisidėti prie tų 
darbų. — aukoti kiek kas gali. 

Salę ir mokyklą statyti yra 
visuomenės darbas. Taigi šis 
rašinys ir yra kaip ir kreipi
mąsi į visuomenę padėti gra
žius. kultūriškus darbus dirbti, 
nors tie darbai yra toliau nuo 
vienos kolonijos ir duoda nau
dos tiktai tolimos Argentinos 
lietuviams. Skaitytojas lengvai 
galės matyti, kad darbai 
smarkiai pavaryti pirmyn, 
yra.
sako savo istoriją.

i iš
kingi už bet kokią auką. Taigi 
ir sakome širdingai ačiū! Savo 
geradariams prašome apsčiai 
Dievo palaimos. Tegul Jus vi
sus, Dievas laimina! Su Diev.

Kun. Kazys Vengras, MIC.

'Panevėžio ap. 
RAGELIS, sūnus Juozo,

Obelių vai.. Rokiškio ap.
RAUDONIENĖ - Davidaus-

iš

di- 
jie.

j Tėvai Marijonai stovi tų 
jėgoms visi tie deiių darbų priešakyje. Visi 

gimę USA. Nevienam, skaityto
jui. jie bus pažįstami: kun. Jo
nas Baltrušaitis, MIC.. yra ki
lęs iš Brooklyn, N. Y., kun.

kiekvienas paveikslas

“KAI TURĖSIME NUOSAVĄ VIETĄ, 
TADA MES NORĖSIME TELEFONO”

Jūs neklystat, jauni žmonės. Jūs norėsite telefono, 
o mūsų dalykas yra žiūrėti, kad jūs jį gautumėt.

Per du paskutiniu metu mes padidinom centra- 
linių įrengimą šimtuose vietų; 86-šiose vietose pa
statėm naujų trobesių arba padidinom esamuosius; 
nutiesėm tūkstančius mylių naujų vielų bei laidų. 
Įmonės praplėtimui mes išleidom dvigubai daugiau 
negu kada nors pirmiau, o šių metų programa dar 
didesnė.

Tik tuo būdu galima aprūpinti telefonu visus, 
kas jo nori.

NEW ENGIAMO TELtPHGNE Ji*

anksto mūsiškiai bus

KUBILIENĖ - Vyšniauskai
tė. Elena, nuo Šiluvos, gyv. 
Chicagoje.

KUPINAS. Juozas ir Mikas?
iš Butrimonių vai.. Alytaus ap. kaitė, Zofija, gyv. Akron, Ohio. 

KURAS. Jonas, iš Vilkaviš
kio ap., rodos New Yorke.

LAUKAITIENĖS - Babraus-
kaitės. Anelė ir Viktė.
Antano, iš Alytaus ap. REMEIKA. Vaclovas, s. Au-

LENGVENIS. Jonas ir Pra- gvsto. iš Alytaus ap.
nas. Chicagoje. j REPŠYS, Antanas, iš Užpa-

LUKOŠIUNAS. Juozas ir Po- lių vai., Utenos ap. 
vilas, iš Butrimonių vai.. Aly-'

yra teus ap-
.i MAKNAVIČIENĖ - Andru-Tai __  _

pa_ levičiūtė. Marė, iš Pajevonio v.. Joniškio apylinkės, 
Vilkaviškio ap.

I
i
i.ir
iš

REMEIKA, Aleksandras, s. 
Adonio, iš Alytaus ap.

REMEIKA. Juozas, s. Jono, 
dukt. iš Alytaus ap.

Į

_ I

reivių, vien tyru patrioti- saulio sažinę šaukiant 
niu entuziazmu pradėta teisės ir teisingumo pa- 

i tautoms”. Šis 
paraginimas yra ‘common 
sense’ patarimas. Jame 

l nei

kurti Lietuvos Respubli- vergtoms 
ka vakarų demokratijom paraginin

dė

Adresas yra šitokis: 
Padres Marianos 

Mendoza 2280 
Avellaneda. F.C.S.

Argentina.
Pastaba: — Pinigus į Argen

tiną, geriausiai siųsti bet kokio 
banko čekiais. Tas yra saugus 
dalykas, o čia lengviau galima 
iškeisti ir geresnis kursas.

Nusišysok!
Surašė J. K. M. Išleista

m., 150 pusi.
! Sakoma: juoktis sveika. Nu
sišypsok! pripasakoja visokių 
juokų ir ilgesnių linksmų nuo
tykių. Kaina $1.00.

; 15 Lietuvoje Sušaudytų 
Kunigų

Parašė Juozas Prunskis. įs
ileista 1942 m. Tai dokumentali- 
ms bolševikų žvėriškumo įrody
mas. Kaina — 15c.

“‘Darbininkas”,
366 W. Broadu ay,

Su. Boston 27, Massį
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REPŠYS, Jonas, iš Užpalių 
vai., gyv. Detroit.

SABALIAUSKAS, Juozas, iš 
žmona ir

i vaikai, jų tarpe duktė Julija. 
MILIŪNAS. Jonas ir Petras Farmeris Bostono apylinkėje, 
sesuo Dereškevičienė. Juzėj ŠALČIUS, keli broliai, turi 
Marijampolės ap. 
MITRIKAS. • Simonas ir Mit- 

rikatiė, Teklė, iš Pakruojo v., Boleslovas, 
Šiaulių ap.

MUDRAUSKAS, Feliksas, iš m., Trakų ap. 
Rokiškio ap.. Chicagoje.

MULLER (Narkevičius), kruojo vaL, Šiaulių ap. 
Antanas ir Jonas, gyv. Evans- c-TOT-Tv-n^ 
ton.

NARKEVIČIUS (Mulier). 
Antanas ir Jonas, gyv. Evans- 
ton.

NARUŠEVIČIUS, Motiejus.
Balbieriškio.
NARUŠEVIČIŪTĖ. Ieva, iš

tekėjusi, turi dukterį Anelę.
PATIEGAITĖ - Degiau. Ma

rija, iš Naumiesčio vai., Tau
ragės ap., vyras Degiau Jo- 
seph, ir vaikai Ema ir Marty
nas. Chicagoje.

PAULIONIS, du broliai Jo
no. ir Kalvarijas vai., Mari
jampolės ap.

PECIUKONYTĖ - Valiukevi
čienė, Marė, iš Veisėjų vai., 
Seinų ap., gyv, Shenandoah, 
Pa.

PROSZOGOLOWICZ, Levan- 
tinas. ir sesuo Liucija, iš Rau
dondvario vai., Kauno ap.. gyv. 
Trenton.

POVILONIS. Izidorius, i 
Kajetonas, ir sesuo Stefa iš

Juzė, Į ŠALČIUS.
Į seserį Elzbietą Uleckienę.

ŠALKAUSKAS, Aleksandras, 
Bronislovas, Kazi

mieras, ir Pranas iš Žiežmarių

ŠALTINSKAS, Jonas, iš Pa-

iš

iri

pritariant. Suša ūktas _ __ ____
Steigiamasis Seimas, pa- n§ra neį desperacijos, nei 
darj-ta žemės reforma, su-:apsivylimo Priešingai, y- 

: ra tai ištvermes hudymas, 
pilnas vilties ir pasiryži
mo. Mūsų tautos himno 

Tęsinys 5-tame pusi.

SIRUTYTĖ, Marija, iš Seinų 
apskr.

STIKLIUTĖ. iš Naumiesčio 
parap., Šakių ap., lankydavosi 
Klaipėdoje pas Kemežas.

STOŠKIUTĖ. Teofilė, iš 
rimonių vai., Alytaus ap.

ŠTULAS, Jonaš, iš Skirsne
munės parap.. Kaniūkų vai.

URBANAVIČIUS. Jokūbas, 
ir jo vaikai Antanas ir Jonas.

URBONAS, Aleksandras, 
gim. Petrapilyje, Rusijoje, gy
venęs Kaune.

URBONAS. Petras, ir sesuo 
Dutkus, Agota, iš Pušaloto v., 
Panevėžio ap., Chicagoje ar 
Philadelphijoje.

VARKALAITĖ. Marijona, iš
tekėjusi, iš Skapiškio vai.. Ro
kiškio ap.

Ieškomieji ar apie juos žinan 
tieji maloniai prašomi atsiliepti 

CONSULATE GENERAL 
OF UTHUAN1A 

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

But-

kurtas valstybinis ir savi- 
valdybinis aparatas, padė
ti pamatai pramonei ir 
prekybai, išplėstas platus 
tinklas mokyklų — pradi
nių ir gimnazijų — įsteig
ta eilė aukštųjų mokyklų, 
įsteigtas Vytauto Didžio
jo Universitetas, sukurta 
pavyzdinga opera. Tautos 
organizacinis genius gavo 
progos pasireikšti ir, nors 
sąlygos buvo nelengvos, 
pasireiškė stebėtinai ge
rai: pasaulis stebėjosi 
kiek per trumpą laiką ga
lėjo atsiekti nors neskait
linga bet nepriklausoma 
tauta! Vokietijos, Rusi
jos, Lenkijos, Latvijos ir 
Baltijos jūros apsupta, Į 
Lietuva sėkmingai gynė 
savo reikalus taikos ir pa-; 
sitikėjimo priemonėmis ir, 
kaipo Tautų Lygos narys, 
Lietuva garbingai išlaikė, 
pasaulio akyse kultūrin-' 
gos tautos kvotimus.
PRASIVĖRĖ TIKRASIS į 

PRAGARAS

Gavėnios Knygutė

ŠTAI 2H06US
“Darbininke” galite gauti la-

Deja, likimo buvo lem- bai naudingą Gavėnios laikui 
ta, kad Maskvos ir Berly-, lygutę — “ŠTAI ŽMOGUS’, 
no gobšūs < , (
1939 metais slaptai tarpe i 
savęs susitarę, viską su
griautų! Greitai prasivėrė 
ir pats tikrasis pragaras,: 
Antrasis Pasaulinis Ka
ras. Mažųjų tautų liki
mas, jų nepriklausomybė, 
jų atsiekti laimėjimai ū- 
mai “were gone with the 
wind”. Birželio 15, 1940, 
Raudonoji Armija pasi
grobė Lietuvą. Lietuva 
tris metus kentusi Hitle-

diktatoriai, I kuri°je yra trumpi Kristaus
1 kančios apmąstymai kiekvienai 

_ j Gavėnios dienai. Ji yra nedide- 
- lė — maldaknygės formato.

, Pabaigoje knygos yra Šventai 
Valandai lagai gražūs apmąs
tymai. Knyga turi 186 pusi. 
Perspausdino kun. J. Vaitekū
nas. Knyga gerais stipriais vir
šeliais. Kaina $1.50.

Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS”, 
366 W. Broadway, 

Su. Boston 27, Mass.
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=—SBSSSĖS== BE DARBININKAS

Ką aš pergyvenau bolševiką 
kalėjime

Juozas Taraška pasakoja, kaip bolševikai jį ge-į 
težinus surakintą mušė gumine lazda, presais, kru
vinai sudaužė veidą, spilkutėmis badė panages ir kaip; 
jų koloną šaudė ant plento. — Ką jis matė išvežtas į 
Rusiją.

SVETYS Iš UŽU 
OKEANO

Chicagos miestą pasie
kė lietuvis Juozas Taraš- 
ka. Keturiolika dienų lai
ve plūduravęs Atlanto 
vandenyse, išlipo j Ameri
kos žemyną drauge su 
prof. 
pelių 
metu 
tene, 
Šveicarijos. Pasakojo, kad 
ten 
visi 
sas 
mą, 
plačiau atsidarys vartai į 
USA ar bent į Kanadą. 
Nemažai yra išvykusių į 
Belgiją, bet tie labai nesi
džiaugia. Daugelis yra 
nuskirti į anglių kasyk
las, kur anglių sluoksnis 
tėra gal kokių 15 colių 
storio, kapoti požemyje 
atsigulus tuos anglius — 
nelengva.

AREŠTAI LUOKĖS 
VALSČIUJE

— Prie bolševikų, 1941 
m. bai. 27 d. buvau areš
tuotas, likau, vadinasi, 
kontrevoliucionierius, po-j^ii

Zupkumi, prof. šla- 
ir kitais. Paskutiniu 
jisai gyveno Kemp- 
USA zonoje, netoli

esantieji tremtiniai 
laukia kada kongre- 
priims naują įstaty- 

kada tremtiniams

— kalbėjo rusiškai, NK
VD karininkai iki majoro 
’aipsnio. Vyriausis tardy
tojas buvo žydų tautybės.
SURAKINA GELEŽIMIS i

Iš karto uždėjo geleži
nius apyrankius ant ran
kų ir ant kojų. Juos laikė; 
visą naktį. Pradėjo mušti 
guminėmis lazdomis kur 
papuolė: per galvą, per 
pečius. Aš nudaviau ru
siškai nesuprantąs, tai jie, 

• nesisaugodami kalbėjo, 
ikad reikia mušti per vie- 
jtas arčiau kaulų — skau- 

7 į džiau?

i

Šis lėktuvas tai naujas militaris transportinis Vultee’s XC-99 skren
da išbandymo kelionėj su 245,000 svarų kroviniu ir 13-ka žmonių įgulos. 
Jis pasirodė virš San Diego miesto ir yra vėliausias modelis išleistas 
po karo.
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Pradžia 4-tame pusi, 
žodžiai tą patį mum sako 
ir pabrėžia vienybės rei
kalingumą. Concordia res 
parvae crescunt. To netu- 

j rime pamiršti. Neturime 
į pamiršti ir tos tiesos, kad 
krašto laisvė nėra atneša- 

ima kaip keptas karvelis, 
į kad laisvės atgavimui 
kiekvienam reikia prisi
dėti su darbu, su auka. 
Nuolatinio budėjimo švie- 

1 soje, nepamiršdami p.
i Cordell Hull pareiškimo 
; lenkų byloje, kad “mere 
iseizure of territory, how- 
’ever, does net extinguish 
the legal existence of a 
government; “atsiminda
mi Amerikos vyriausybes 
pareiškimą 
1940, kad

1 the United Statės... 
likevvise opposed to any 
form of intervention on 

! the part of one statė how- 
ever powerful in the do- 
įmestic concerns of any 
other sovereign statė, 
however week. The Unit
ed Statės will continue to 
stand by those princip- 
les...;” taipgi atsimindami 
Prezidento Roosevelt’o 
pranašystę kada jis pasa
kė Amerikos lietuvių de
legacijai “the time will 
come when Lithuanian 
will be free again. This

than

Pre
savo

gubernato- 
Thomas E. 

prie šios 
tautą pa

i

I

Jie vis klausinėjo apie; 
priešbolševikinę organi
zaciją. Nieko iš manęs ne- 
išgaudami, girdėjau, pra
sitarė :

“Reikia jam padaryti 
japonišką ožką”. Surakin
tomis mano rankomis ap- diciniškos pagalbos ken- 
juosė mano pritrauktas 
prie kūno kojas ir per pa
kinklius perkišo pagalį. 
Taip surištas voliojausi 
ant grindų. Mušė su laz
domis ,geležiniu raktu 
braižė galvą prieš plikai šinas ir per Ukmergę,. Vii- 

j nuvežė į 
Kelyje nedavė

■ ■ III PI

iš liepos 23, 
“the people of 

are

kūnių ir kelių. Jokios me- Abejonė

čiančiam dėl sumušimo.
IŠVEŽA į SOVIETŲ 

ŽEMĘ
Netrukus prasidėjo ka

ras. Susodino mus į ma-

kirptus plaukus, palikda- nių, Molodečną 
~ i raudonus - mėlynus Minską.

Mane sekei žiedų alėjoj 
Ir miesto požemiuos giliuos.
Mane tu jūroj nugalėjai 
Auksinės saulės spinduliuos.

Tu—kaip tie vandenys jšėlę.— 
Buvai visur, visur esi, 
Supai mane tamsiu šešėliu 
Svajonėj, meilėj, ilgesy.

litinis kalinys, — pasako- ruožus, su kumštimis mu- nieko valgyt, o atvežę už- vistiek pasieksiu laimės uostą 
• • t____ m__ XI  I an i IZoi o rsoinvlinil i — • • __ _ i i— ••  josi Juozas ’ Taraška. —Į še į veidą. Kai apsipyliau darė į rūsį po kalėjimo Kurin masina žiburys. 
Suėmė ūkyje. Iš apylin- i krauju, pradėjo kalbėti, Į raštinėmis. Nute i s t u s Nors gedulu ir drausmo juos- 
kės suėmė tada 64 stam- kad nereikia kruvinti. A- i mirti, kaip pulk. Rustei- toms — 
besnius ūkininkus 
tik Luokės valsčiuje. Bol
ševikai tada buvo sudarę kad 
pirmą sykį tokią medžio
klę. Parą palaikę Telšių 
kalėjime mane perkėlė į 
Kauną, kur 38-je kamero
je buvau kartu su kun. 
Dr. Petraičiu. Jį labai daž
nai vesdavo tardyti: iš
vesdavo vakare apie 10 
vai., *o grąžindavo ryto a- 
pie 5 vai.

BAISIOJI TARDYMŲ
NAKTIS

— Mane patį, — pasako
jo toliau Juozas Taraška, 
— du sykiu tardė kalėji
me. Surašė kur gimęs, ką į 
veikiau. Nustebo, kai pa-; 
sakiau, kad tėvai buvo 
kumečiai. Sunkiausia, ta
čiau, buvo viena naktis 
1941 m. birželio mėnesyje. 
Išvežė tada mane nakčia 
į saugumo departamento 
rūmus.

Iš karto pradėjo tardyti Įnius — kad nėr kur tą 
vienas, vėliau susirinko kompresą dėti, atrodo lyg 
iki penkiolikos, sudarė dvi visa oda atšokusi nuo 
pamainas. Vieni mane I kaulo. Kentėjau baisius 
tardo, kankina, kiti ilsisi,; skausmus nuo to mušimo, 
rūko, paskui pasikeičia, j Negalėjau prisiliesti, ne
iš tardytojų tik du mo- galėjau atsigulti ant čiu- 
kėjo lietuviškai, visi kiti žinio, tai rymojau ant ai-

tam- kad nereikia kruvinti. A-mirti, kaip pulk. Rustei- toms—
vien tidarė stalčių ir įkišę pir-jką, greit išvedė sušaudy- vilties man užtrenkei duris.

Miestą ėmė bombarduo- V“*“ lavęs' kakp/yras-bai- 
Bet vėl esi arti arti... Į mes.
Tu—nepagaunama, kaip laimė. 
Ir rūpestinga, kaip mirtis.

Petras Babickas.

štus spaude tarp briaunų, ti. 
L kentėjau baisius

skausmus. Daužė mane ti vokiečių lėktuvai. Viena 
paėmę nuo stalo presus bomba pataikė i kalėjimo 
(įtaisai rašalui nuo rank- raštinę. pūžo lubos į rūsį 
raščio nugerti), spilkutė- kur mes buvome. Atkasė; 
mis bade panages. Labai duris ir pervedė mus į ka- 
skauda. Vis klausė: kada įėjimą. Nervų įtempimas 
įstojau į slaptą >organiza- buvo didelis, vienas lietu- 
ciją prieš sovietus ir kas'vis išėjo iš proto. Tik po 
prikalbėjo. Taip kankino eįiės dienų vakare mums 
nuo 10 vai. vakaro iki 6 pirmą kartą davė valgyti

raščio nugerti), spilkutė- kur mes buvome.

vai. ryto, astuonias valan-'_ žuVų sriubos, 
das. Pradėjau rėkti. Atė-
jo vyresnysis ir pasakė NUŠAUNA OPULSKĮ 
toliau nebekankiifti.

KAMEROJE PO
MUŠIMO

Kai grįžau į kamerą —i
kur tik prisiliečiau, skau-į“a“ a‘grįį‘as" ir‘ 
da. Kunigas Petraitis su-‘ 
sirūpino — pridėti nors 
pavilgytą rankšluostį prie 
skaudamos vietos. Dau
giau kitos pagalbos nebu-

1 vo. Nusivilkau marški-

I

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ 
ŽODYNĄ 

English-Lithuanian Dictionary
Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas 

nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.
Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 

kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4" 
400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 
$4.09; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00 
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk j 
konvertą kuponą su $3.60, ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie 
tuvišką Žodyną.

866 W. Broadway,

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

So. Boston 27, Mass

šiuomi siunčiame $_____ ir prašome atsiųsti mums Angiiš
kai - Lietuvišką Žodyną.

Adresas----------------------------------------------------------------

may happen sooner 
you may expect.”

Prisimindami, kad 
zidentas Truman 
kalboje *Mexico pasakė ir
mums reikšmingą tiesą, 
kad didelė valstybė užpul- 
dama silpnesnę, negali pa
siteisinti savo galingumu; 
ir galop turėdami galvoje, 
kad šio štato 
rius, D. Gerb. 
Dewey, teikėsi 
progos mūsų
gerbti ‘in expressing sym- 
pathy and hope for the li- 
beration of the people of 
Lithuania.” Nors vargu 
čia minėti, bet visgi ver
ta atsiminti Stalino pasi
žadėjimą amžinai respek
tuoti Lietuvos nepriklau
somybę, pasižadėjimą ku
rį jis negarbingai sulaužė. 
Dar betgi ir šią aksiomą 
turėkime galvoje, kad 
Lietuvos išlaisvinimas ga
lės įvykti neanksčiau pa
sirodymo svarbių įvykių 
kitur ir kitoje plotmėje. 
Tat lietuvių tauta šiuo 
pereinamu momentu kada 
ateities horizantas tebėra 
debesuotas, neišleisdama 
iš akių Atlantic Charter 
gairių, pasitikėdama lais
vųjų (vakarinių) demo
kratijų galia, dėkinga 
Jums už bičiulišką talką, 
eina ir eis su nepalaužia
ma viltim prie laimėjimo, 
kada ir mūsų herojams 
tremtyje ta pati Ameri
kos spauda, 
mis
DP atžvilgiu susirūpini
mą,

• 
ženklas. Iš užpakalio ko
lonos vis atskiria po pen
kis, liepia sėsti ant grio
vio, paleidžia automatus, 
ir su tais—baigta. Persi
gandę kaliniai pradėjo 
skubėti.

i Enkavedistų vyresnysis 
užkeikė rusiškai— ko lau
kiat ! Bolševikai sargybi
niai paleido šūvius į kali
nių koloną, kokius tik ; 
ginklus kuris turėjo. Žmo-lvom, nes patys rusai ne
neš suvirto ant kelio. Bai- turėjo. Daug lengviau pa
sus klyksmas, šauksmas, sidarė, kai perėjome bu- 
Tuo momentu pasirodė 
lėktuvas ir apšaudė plen
tą. Enkavedistai krito ant 
žemės.

I

KAIP Aš PABĖGAU
— Aš, — pasakojo to

liau p. Taraška,— kritau; 
ant manęs užvirto kaž
koks kitas pašautas. Išlin
dau iš po jo kruvinas ir į- 
siritau į griovį šalia kelio. 
Prieš mane gulėjo du žmo
nės. Prašiau šliaužt, 
nejudėjo; Per juos 
šliaužęs aš grioviu slin
kau pirmyn.* Visą laiką 
enkavedistai šaudė, tik 
žemė birėjo nuo atsidau- 
žiančių į griovio krantus 
kulkų. Iššliaužiau į prie
kį, mirštančių kalinių ko
lona buvo jau už varsnos; 
susirietęs šokau ir — į 
mišką.

Šaudymo vaizdas— bai
sus: vieni, kaip mediniai 
apstulbę, kiti — meldėsi, 
senesnio amžiaus ypatin
gai mirties prisibijo.

Mišką pasiekęs išgirdau 
tai šen, tai ten kalbant. 
Pamaniau, kad slapukai. 
Įšokau į rugius. Saulei 
patekėjus pamačiau, kad 
miške yra prisiglaudę ci
viliai žmonės iš miestelio. 
Iš pradžių tariausi ru
giuose laukti, kol frontas 
praeis, bet taip išalkau— 
rodėsi badu galiu mirti.

PER RUSIJĄ, LENKI
JĄ — Į LIETUVĄ

Ėjau atgal mišku, nuo 
plento perdaug nenutolda
mas, kad krypties nepa- 

Klausiausi vis

bulvių, jas virdavome 
skardinėse (kenukų), ku
rias nešėmės su savimi. 

: Geriau ko valgyti nega-
kurioje šio-

dienomis skaitėme

i

vusią rusų - lenkų sieną. 
Čia gyvenimas buvo daug 
sotesnis pas lenkus. Rusi
joje — visi nuskurę, nu-[

“Saved from Murder 
— Condemned to Death 
—,” galės didelėmis raidė
mis juos pasveikinti; 
“You have saved yourself 
from murder, now you

ninkas. Sėsk ant griovio 
kranto!” nušovė ir tą.

ŠAUDO NUALPUSIUS
Saulei leidžiantis suvarė 

mus į mišką, apstatė kul
kosvaidžiai. Pasakė, kad 
sargybinis šaus, jei suju
dėsime neatsiklausę.

Ryto vėl be maisto varė 
tolyn Smolensko linkui. 
Diena buvo taip karšta! 
Kaliniai pradėjo alpti, y- 
pač gimnazistės, mergai
tės. Kūris apalpo — nei- 
vieno nepaliko gyvo, nu
šovė. Po pietų pasiekėme 
Červenę. Su* arė į kalėji
mo kiemą, atskyrė vyrus 
:nuo moterų, susodino po 
ipenkius, leido vandens at- 

pusę 
kiek- 
pasi- 
rusų 

klausinėjo

jie 
per-

Temstant kiemas prisi- j 
rinko kareivių. Sustatė 
kulkosvaidžius ir liepė iš
eiti. Kieme klupdė iškel
tom rankom. Vėliau su-

■ į- 
Įsakė pasileisti bėgti per 
miestą. Kuris pargriūva— 
nuduria arba nušauna. 
Vedė plentu link Smolens
ko. Netoliese ėjo senas,; 
nesveikas lietuvis Opuls- i 
kis. Prašėsi NKVD pa
leisti. Tie pažadėjo ir pa
sakė — “Eik per pievas, 
paleidžiam. Tu senas, vis-; 
tiek su kitais nesuspėsi! 
jeiti . Kai tik Jis perejo;k fc , raipsniu kaJi. 

i pasiuntė bolševikas du |[ ... _ _ _ . 
įvarė visą dieną, be val- 
igio. Gert buvo suleidę į 
i upę. Po pietų pradėjo 
į rinkt iš kolonos. Paliepia 
kuriam išeit, atsisėst ant 
griovio kranto, nugara į 
kitus, nušauna ir palieka. 
Paleidžia du šūviu kup
rom Antrą dieną vienas 
Lietuvos rusas, 
tarnautojas tiek šaudė 
žmonių, kad net jo šautu
vo vamzdis įkaito. Išren
ka vis tuos, ką geriau ap
sirengę, paklausia dar — 
kuo buvai Lietuvoje. Iš
girdau, kad toks Bikinas 
pasisakė buvęs kelneriu 
(“veiteriu”) viešbutyje. 
Rusas suriko: “Meluoji, 
tikrai buvai koks pulki-

sinešti ir davė po 
svaro juodos duonos 
vieniems penkiems 
dalinti. Atėjo penki 
karininkai ir

tinamas. Už vagystę ir ki- 
. ... , _ m . ,tus kriminalinius atskyrėkareiviu ir— nušovė. Taip .... . m -,. . f;nuo politiniu. Manęs nevaro vtca dinna ho vai. 17 . *neklausė straipsnio. Tik 

paklausė, kokios tautybės. 
Pasakiau, kad lietuvis, ir 
priskyrė prie politinių. 
Miestą ėmė bombarduoti 
vokiečiai. Mums įsakė ty
lėt, nekalbėt.
KULKOS IK KRAUJAS
Po bombardavimo išve

dė iš kalėjimo, sustatė mesčiau, 
prie tvoros. Atvažiavo du plentu važiuojančių maši- 
sunkvežimiai, būtų gal čia nų ūžesio. Antrą dieną 
pat ir sušaudę, bet atvyko sutikau tris baltgrudžius. 
pulkininkas ir pasakė: Prisijungiau. 
“Čia negalima, bus pani- duonos, 
ka”. duoti kavos i.

Tada mus kalinius išve- bado suvalgiau 
dė. Kokią 20 min. pavedė sidarė bloga, 
prie miško. Iššovė iš piš- gerti. Vėliau išalkę pasi- 
toleto, tai buvo sutartas kasdavome sudygusių

NKVD

i 
l

Paprašiau
Jie man tegalėjo 

miltelių. Iš 
i tuos. Pa

troškino

plyšę, maisto visi neturė-; ma5 return to y*our homes 
jo, visur kolchozai, o žmo- an(^ live Peacc and free- 
nės lyg kumečiai, stogai d°m unmenaced by the 
nuplyšę, cerkvės apleistos, heavy of the Soviet police 
tik valstybiniai ūkiai dau- t
giau remiami, šaip 
žmonės nuoširdūs.

RUSŲ BELAISVIŲ 
STOVYKLOJE

Taip mums 
jant užėjo vokiečiai, 
ne išlaikė dvi savaiti 
belaisvių stovykloje, 
gaudavome tik po 
svaro supelėjusios duonos 
ir rytą kavos, jei turėjo
me kuo pasisemt. Stovyk
loje buvo apie 200,000 ru- (neišskiriant 
sų belaisvių. Kaip gyvu- turės progos 
liai buvo laikomi ir nak
vojo lauke, išalkę visas 
žoles nuvalgė. Išskyrę ir suvereninės valios vykdy- 
pamiškėj sušaudę žydus, toją, demokratinę nepri- 
vokiečiai atskyrė civilius, klausomos Lietuvos 
Nuvarė mus į Brastos ka- riausybę.
Įėjimą, davė vandens, Lietuvos Ministro, P. Zadeikio, 
džiovintos duonos, išdavė ž°dis 16 vasario 1948 proga 
laikinus dokumentus ir webster Hali. New York City. 
paleido. Prisigretinęs j 
traukinį, kartais su leidi
mu, kartais pralindęs per 
skylę į peroną, atvykau į] 
Kauną. Čia Raudonasis 
Kryžius gelbėjo maistu.
Pasisekė mašina pasiekti I 
seserį ir švogerį. Žinojau, 
kad bolševikai jų areš-į 
tuotąjį sūnų buvo sušau
dę, bet to jiems nesakiau.! 
Radau juos rugius be 
plaunančius; suėję drau 
gėn neišpasakytai džiau 
gėmės.

Baisių pergyvenimų bu-i 
vau taip išvargintas, kad: 
sutikę net kaikurie mano į 
draugai negalėjo pažinti, 
—taip pasakojo savo kru
viną kančios kelią vienas 
iš bolševikų kalėjimų iš-! 
trūkęs, Ameriką pasiekęs, 
lietuvis.

Dr. J. Prunskis.l
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Tikėdami tvirtai, veik- 
’ darni vieningai ir noriai 
aukodami, priartinsime 
dieną kada Atlantic Char
ter principas “the right 

bežygiuo- of all peoples to choose 
Ma- the form of government 

rusų under 
kur

pusę

which they will 
live” bus įgyvendintas ir 
tokiu būdu mes patys jau
simės prisidėję prie šven
to tikslo kada ir Vilnius 
ir Kaunas ir visa Lietuva 

Mažosios) 
pasveikinti 

šeiminin-tikrąją krašto
kę, tikrąją lietuvių tautos

vy-

. i

LEKCIJOS
IR

EVANGELIJOS
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

Kun. Juozapas J. Valantiejus. 
Visas tekstas kirčiuotas. 
Visos knygos sukrautos 
“Darbininko” knygyne. 
Knyga stipriai įrišta. 

Kaina $.3.00.
Užsakymus su čekiais ar money 

orderiais siųskite: 
DARBININKAS

366 W. Broadaay. 
So. Boston 27, Mass.
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GIRDĖTI LIETUVIU \ 
KOLONIJOSE *

•• kad minėjime dalyvavo nemaža 
■ ir iš Toronto komunistuojan- 
!čių. Kiek atrodo, naujai atvy
kę lietuviai daro į juos. labai 
didelę įtaką. Raudonieji Toron
to lietuvių vadai prieš šią 
tremtinių lietuvių tyrono Stali
no nelaisvėje pergyventą rea
lią tikrovės propagandą yra
tiesiog bejėgiai. Komunizmo, 
tvirtovė lietuvių tarpe pradeda 
pamatuose braškėti, o protin-; 
gesni jų šalininkai, suabejoję 
raudonojo rojaus gražumu, pa-

' mažu
savo

Dldingas Vasario Šešioliktosios 
Minėjimas Toronte

Toronto. Kanada — šių me
tų Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo dieną. Vasario še
šioliktąją Toronto lietuviai pa
minėjo nepaprastai iškilmingai. 
Minėjimas įvyko šeštadienio 
vakare, vasario keturioliktąją 
dieną.

Po Kanados nacionalinio him
no. susirinkimą atidarė ir su
maniai pravedė mokytojas E. 
Mieliauskas. neseniai atvykęs į 
Car.adą iš Euro|x>s.

listas Br. Marijošius. akompo- 
nuojamas nenuilstamo toron- 
tie'čio pianisto L. Pociaus.

Vykusiai keletą tautinių ei
lėraščių padeklamavo 
nys p. Petruitis.

I 
grįžta prie savo mylimos 
tėvų žemės idealų. Lu.v.

I

tremti- P.

tarife gerai 
ir mylimas lietuvių 
Toronto lietuvių ge-

dalis bu- 
ir įdomi.

gyvasis 
Lietu-

S. Kadangi sekančią die
na. sekmadieni, buvo iškilmin--
gos pamaldos lietuvių- bažny-: 
čioie. ir kuriose teikėsi atsilan- 
kyti asmeniškai pats Toronto 
kardinolas, autoriaus manymu, 
pravartu apie tai bus specialiai
vėliau parašyti.

LOGlšKA IŠVADA

Dr. Leonai J A. Schee- 
le, kurį Prezidentas 
Tru manas paskyrė Sur- 
geon General of the U. 
S. Health Scrvice. Lig 
šiol jis ėjo pareigas kai
po Assistant Surgeon 
General ir direktorius 
of National Cancc-r Ins
titute.
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Toronto lietuvių Generalinis 
me

tų Vasario šešioliktosios minė
jime. be kitų katalikams labai 

metų artimų minčių, gerokai kritika- 
Nepriklausomybės vo socializmą. Jo manymu, so- • 

minė ji- cializmas savo idėjų išvadoje: ' i

HORWOOD. MASS.

PADĖKĄ

Labai turiningą kalbą j>asa- 
kė taip pat tremtinys, gimna
zijos direktorius. P. Štuopis. 
Po jo dar šventės proga tarė 
žodį kun. J. Tadarauskas. kun. 
L. McGivneV. ir mokytojas M. 
Norkus.

Labai įspūdingą ir nuoširdų 
sveikinimo žodį lietuvių kalba 
)>erskaitė visų Toronto ir visos 
Kanados lietuvių 
žinomas 
prietelius.
neralinis konsulas Grant-Suttie.

Po oficialiosios kalbų ir svei
kinimų dalies. jx>sėdžio per
traukos metu buvo pravestas 
aukų rinkimo vajus Europoje 
kenčiantiems vergiją mūsų 
tautiečiams. Surinkta apie pus
trečio šimto dolerių.

Meninė susirinkimo 
vo labai sudėtinga 
Parodytas pradžioje
paveikslas. “Pavergta 
va“. Jo metu dainavo neseniai 
sutvertas Toronto lietuvių vy
rų choras, vadovaujamas ener
gingo muzikos A. Narbuto.

Solo programą užpildė žino
ma torontiečių lietučių daini
ninkė Zofija Užemeckienė. a- 
komponuojama A. Užumeckai- siųstos demokratinių 
tės. ir Vilniaus Filharmonijos vyriausybėms, 
ir Kauno Didžiojo Teatro so- Baigiant. tenka

Galiausiai, susirinkimą vaini
kavo galingos lietuviškos dai
nos akordai. vadovaujant Pr. 
Motiejūno garsiam, ne tik Ka
nadoje. bet net ir USA gastro
liavusiam Toronto lietuvių 
Aušros“ chorui. Buvo sudai

nuota keletas labai gražių tau
tinių dainų: Ar tu žinai, mano 
broleli: Ei pasauli, mes be lais-'
vės nenurimsim:: Sudiev Lie- Konsulas, kalbėdamas šių 
tuva: Vilniaus rūta; Laisvės 
daina.

Bendrai, trisdešimties
Lietuvos
Vasario šešioliktosios 
mas praėjo labai gražiai. Tiek yra pereinamasis etapas į ko- ruoštas 
kalbos, tiek visa meninė prog- munizmą. 
rama buvo stropiai paruošta ir 
išpildyta kuo tobuliausiai. La
bai didelė salės auditorija buvo 
sausakimšai užpildyta susirin
kimo dalyviais. Ypač uoliai da
lyvavo programos užpildyme 
naujai atvykę į Kanadą lietu
viai.

Prieš užgiedant. 
minėjimo posėdi. 
Himną, buvo susirinkimo vien
balsiai priimta keletas rezoliu
cijų. Jose apeliuojama 
šaulio sąžinę 
ir barbariško Lietuvos pavergi- Jis yra protestantų 
mO, O p<lt. Ii. naiiauitriio, v x <x t

gelbėjimo beviltiškoje padėtyje dos armijos atsargos pulkinin- Kavaliauskui, 
esančių lietuvių Vokietijoje, kas. Ponas konsulas yra labai Gaubienei. 
kad jie būtų greičiau įsileisti į įtakingas

?Naujojo Pasaulio
Priimtos rezoliucijos

Širdingai dėkojame i 
vaišes Amerikon

UŽ su 
atvyi kimo proga.

i Ši mintis tikrai vra labai o- 
riginali ir ypač reikalinga To- 
ronto sociaJistams atkreipti į 
tai dėmesį. Jie tiesa pasakius, 
anksčiau, prieš šį karą, ir “bro-
.... ..... . Paliliūnams. p. Tvaskienei.liskai darbavosi su komunis- 1~ . . ,. . . , . i Sarapinienei. p. Gudaitienei,tais. Toronto socialistai, bazny-' j. Ų
čios atžvilgiu yra nusiteikę ate-

kad jų

Jguonis. Aguonis. Tamulienė. 
stalų patarnavo — pp.

Dedinienė, A. Dedinienė,
Junevičienė, Biely.

Šio parengimo komitetą su- 
’arė S .š. V. J. draugijos na- 
•iai — Aleksandras Stenonke- 
.’ičius. Jonas Buneviėius ir Juo- 
:as Mičiuta. Tariame nuoširdų 
įčiū visiems, kurie dalyvavo ir 
įasidarbavo bendrame šio 
svarbaus įvykio minėjime, 
birbkime, melskimės, aukoki- 
ne dėl savo tėvynės Lietuvos.! 
Mes tą kovą su Dievo pr gelba i 
’aimėsime. Nekaltas lietuvio 
kraujas pralietas ant šventos > tindamas visus Kennebunk 
Lietuvos žemelės niekais nenu-jPort pranciškonų vienuolyno 
ns. Lietuva, mūsų tėvynė mo- j vardu. Pasibaigus kalboms, 
ina kelsis ir nusikratys ziau-, Lietuvos ir jos tremtinių geibė
jų okupantų

LEWISTON, MAINE

i
i
Į

Lietuvos Nepriklausomybės 
30 metų sukaktis ir Lewistone 
buvo paminėta gražiai. Ryte 
Šv. Petriko koplyčioje pamal
das atlaikė Greene Pranciško
nų vienuolyno viršininkas T. 
J. Liauba, O.F.M. Po pietų gi 
šv. Baltramiejaus salėje įvyko 
susirinkimas, 1 
tą apie Lietuvą 
liušis, O.F.M., 
šviesdamas jos 
viną kelią. Po
T. B. Grauslys, O.F.M., pasvei-

; visus

kuriame paskai- 
laikė T. J. Gai- 

vaizdžiai nu- 
; dabartinį kru- 
> to dar kalbėjo

svetainėje. Visi laukia naujo, 
erdvesnio namo. Tikimės už 
Įlenkiu metų turėti.

A. J. Lukšis.

BRID6EP0RT, COHR

pasižymėjo su solistais.

Labai gražiai pavyko Lietu
vos Nepriklausomybės ^skel
bimo minėjimas. Žmonių buvo 
daug ir kalbėtojai geri. Taipgi 
parapijos choro ansamblis gra
žiai
Aukų surinkta $102.00. Šie au
kavo :
čius; jx) $5.00 — A. Skirka. J. 

(Barnotas, J. Segevičius; po 
i$2.00 — V. Balsys, J. Kairys,
M. Gustaitienė, A. -Mateikienė, 

j O. Buzevičienė, G. Kozmas; po 
j $1.00 — J. Blažys, J. Batcevi- 
ičius, E. Sapiegienė, J. Loris, 
i M. Juškevičienė, E. Dulbienė, 
Į J. B. Grinorius, J. Klim, J. 
! Skubąs, J. Simanis, G. Minalga. 
lA. Stanišauskas, J. Kalpokas, 
P. Medžiosis, I. Strutinskas, P. 
Gaidimauskas, K. Rudis. A. Pa- 
dalskis, O. Veskuvienė, M. Lu- 
ševičienė, P. Skirkienė, V. Po- 

įdžiunienė. S. Klim. K. Karolie-
!nė, E. Norkevičius, O. Bruožie-
nė, O. Lužetskienė, P. Krapai
tis, S. Suslavičius, M. Tupikie-
nė,
Radvilas, A. Radvilienė. O. Lu- 

jčinskienė, A. Ragauskienė, O.
Mačiukaitienė, M. Ruzgienė, O. 
Mikutienė, J. Jakutis, A. Tus- 

x. “■***'»“ j j{a j Bazevįčius, O. Ramanau- 
mene ir K. Gaudisiene; $4 —I . . _ , T Tjskiene, M. Bakunas, I. Ignata- 

Ivičius, J. Žukauskas, D. Gra
bauskienė, M. Padalskienė, J. 

Stanislaus- 
Vaznie- 
Michell. 
K. Ver- 
Matule-

pančius. ' jįmo reikalais buvo pasiųstos
A. Dėdinas.telegramos prez. H. Trumanui, 

valstybės sekretoriui G. Mar-i 
shalui ir Maino valstybės sena
toriams. Padarius rinkliavą, j 
gauta $172.60. Visi pinigai pa- i 
skirti Lietuvos vadavimo ... 
kalams ir pasiųsti Lietuvos Ta
rybai. Pažymėtina, dar 

į gražiomis

Prierašas. Malo-i Redakcijos
■ tu pažymėti. kad vietinis anglų 
!'raiba laikraštis įtalpino apra- 
! šernus apie Lietuvos nepriklau- 
! somybės minėjimą ir taipgi į- 
' ‘ alpino kaikurių veikėjų pa-
■ veikslą. Tai didelis kreditas 
'ietuviams ir ‘Darbininko’ 
Iradarbiui p. A. Dėdinui.

• kiname!
i 
Į
I 
t

j
ii

ben-1
Svei- j susirinkimą

rei-

$10.00 — J. Juškevi-

NEWTOWN, PA.

kad 
daino

mis paįvairino p. I. Čiužo veda
mas Vyčių choras.

Aukojo sekantys asmenys: 
$50 ponia M. Claytonienė; po
$10: p. A. Bikulčiai, J. Čeraš- 
kos ir J. Simokaitis; $7. p. K. 

1 Breitmaizeriai; po $5: T. J. j 
: Liauba, OFM., pp. T. Kalvelie-! 
nė. E. Bartkienė, R. Kondratie- j 
nė, J. Simotauskienė, T. Šinkū-i

Juozapo Marijos Vila
Reikia pripažinti, kad šiais 

metais Amerikos lietuvių tarpe 
reiškiasi gyvesnis patriotiškas 
sąjūdis. Visur 
rio 16 dieną 
kad tą dieną 
tus.

Atrodo lyg «x|juuiu- jv*. pp* •*. «
šio kūno gyvybės pulsas pra- Dauniai, A. Rudokai 
deda stipriau mušti, veikti. : neckiai.

Juozapo Marijos viloj New- Baniuliai. 
town. Pa. irgi simpatiškai ir' šmontai, 
gyvai pasireiškė meilės ugnelė Vaznienė. 
Tėvynei. Vilos mokykloj ran- Pranckienė; $1.25 davė J. Mi- 
dasi dvidešimt su viršum mer-j kelioniai, o po $1 aukojo: pp. 
gaičių. Iš jų toli gražu ne visos K. Ramonauskas. J. Paušis. S. 
lietuvaitės ir kai kurios pate- Norbutienė. B. Simokaitienė, 

‘ kusios amerikonizmo įtakoj nu- V. Kaulakienė, M. Tamošiūnie
nė, P. Jurkštas, S. Klemonskis, 
H. Reidman, S.

, J-
V. Drajeckienė,

K.

i
S. Koja. O. Einorienė, L.

Didžiausią padėką reiškiame 
Jonui ir Juozui Glebaus- 

kams. kurių pastangomis pa
siekėm Norwoodą.

Taip pat esame dėkingi: pp. 
P- 
Pi 
P
P- 
P-

I

Balutienei. p. D. Čiubatienei. 
Vasiliauskienei, p. Kurienei. 
Šastavickui, p. Bartulienei, 
Alukonienei. p. Kakanauskui. 
p. Kodienei. p. Naujokaitienei.

į pa- las Toronte. Grant - Suttie yra p. Pakarklienei. p. Minkevičie- 
dėl grobuoniško didelis lietuvių tautos bičiulis, nei. p. Jurgevičienei. p. V. Ku- 

Jie yra protestantų religijos.1 dirkienei, p. L. Uždavinienei. p 
ir dėl greito kilimu kanadietis, ir yra Kana-Repšienei, p. Jankauskienei.

(___________ , p. Butters.
. p. V. Kudirkai.

ir aukštuose Kana- Adomaitienei, p. Smilgienei. 
kontinentą. ■ dos valdžios sluoksniuose. Savo Adukonienei. p.p. Kručams. 

Perekšlienei. p.p. Stanley1;

baigiant
. „ istiškai. Laimė tik.Lietuvos

skaičius yra juokingai mažas.
Lietuvių generalinis konsu- 

Suttie vra
I

Laimė

I

kalba apie Vasa-
ir daug daroma, 
tinkamai atšven- (

p. A. Reidman ir po $2. auko- 
Lietuvos apmiru- jo: pp. J. Čiužai, Vaitoniai, A.

av.vnai, A. \ ar- T_ . _„ ~ t i Kramanauskas, J.K. Sabaliauskai. L. ' _, . . ~ —. i kas, U. Jenuskienė, P.K. Balakoniai, S. Ei- _ \ _T ... _ ne, A. Šumskiene,U. Uonav.c.ene, S. p g Skjkas
M. Janulaityte ir M. , , m _ba, A. Tataruniene, S.

vičius. A. Klimaitis.

s.

P’ taute jo.
I Tačiau yra jų tarpe studen-

vėl susi- 
įsirašė p. 
Morkevi-

yra iš-' ankšta asmenybe ir didele įta- A.
valstybių ka jis daug gero padaro dėl iš- Drost. p. A. Viškaliui, p.p. A- 

jvietintųjų lietuvių įvažiavimo į
pabrėšti. Kanadą.

P‘' tės. kurios lieka lietuvaitėmis Paulauskaitė, 
• ir myli visa, kas Lietuvos.

Seselei Kristinai rūpinantis

Blažiui, p 
Kašėtienei, 
Davidaus-

Balfo sky-l

Labai Naudinga Knyga

kunavičiams. p. P. 
Kazulevičienei. p. 
p.p. Palevičiams. p. 
kienei. ir Norwoodo 
riui 22. kurie vaišių proga, šir-į

p. -
p-Į
- į ir

rėse mūsų viloj įvyko šeimy-
P‘ niškas vakarėlis su vaidinimu, ję savo tėvų

M. Melieška. 
veikiant 16 Vasario išvaka- Paulauskaitė. 

Levistono

Stasiulis. P. 
Baltrušaitis, 

A. Rudokas, 
Bukis ir S.

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI
Skaitymai Kiekvienai Dienai7

Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, puikiais, 
stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. Kaina tik $4.00.

L SS PRIEDAS
Kas pirks “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI”, tie 

gaus priedo — dykai be galo įdomią Kun. Pr. M. 
Juro spausdinamą knygą PRANAŠYSTĖS APIE 
PASAULIO PABAIGĄ, kurioje autorius labai 
gražiai išdėsto apie pasaulio pabaigos tolimuosius 
ir artimuosius ženklus: apie Antikristų ir jo dar
bus. Nurodo kaip gali įvykti pasaulio galas: kur 
kaip ir kada kelsis numirėliai ir stos į Visuotinį 
Teismą: kaip užsiliepsnos pasaulis ir tt.

Užsisakant knygą, laiško nėra reikalo rašyti, tik išpildykite žemiau 
paduotą kuponą, prisiųskite su S4.00 “DARBININKUI”, 366 W. Broad- 
ivay, So. Boston Mass. ir tuojau gausite ‘ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI’, 
o vėliau PRANAŠYSTĖS knygą.

“DARBINI N KO” A DM INISTR A CIJ AI:
f

šienini siunčiu $4.00 ir prašau prisiųsti “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI 
KNYGA’’ ir kai bus baigta spausdinti, kaipo priedą 
APIE PASAULIO PABAIGĄ”.

PRANAŠYSTĖS

Va rdas

Adresas

Parapijos choras 
laukė naujų narių; 
B. Morkevičius. Al. 
čienė, P. Radvilas. Taipgi pasi
žadėjo į chorą įsirašyti G. ir 

į M. Kozmai, kurie buvo Brook- 
lyno choro nariai, p. Kozmienė 
buvus artistė dainininkė ir šo-

_ ikėja, New Yorko teatruose, lietuviai, paminė-Į 
žemės i 

dainomis, kalbomis ir oracijo-1 somybės sukaktį, dabar ruo- 
mis. ' šiasi šv. Kazimiero šventės i

Lietuvių kalbos studentės su minėjimui, kuris įvyks kovo 7 • 
tautiškais rūbais ir kitos mer- d.. 2 vai. po pietų. Ta diena y-

I
i šiasi šv.

I
t
T 
T❖ i
❖

T❖
?!

t
T♦%!

i
Y
T
Y
Y❖
t❖
?
Y
♦♦♦ bas pasakė advokatai Sakalau-

skai. kurie turi ofisus Green-
«&!fielde ir So. Deerfielde; p. An-
♦Jį drius Dėdinas. S. Š. V. J. drau-

(gijos pirmininkas; p. Burnis-
Y kienė. LRKSA 246 kp. pirmi-
***lninkė: p. Antanina Steponkevi-'

I ČYvo/ao rlvonori rnir-4
ii urn kuu turėjo pa-

1 Rusijos komunistų žiaurumą ir Reltj moRinant mergaMes M 

? 
T
Y 
t
❖
?
Y
YXX

1 (Dabar p. G. Kozmas yra Fordo
, • kompanijos, Bridgeporte. sky-

' riaus vedėjas. Laukiame ir 
daugiau jaunimo, kurie turi 
balsus. O.

* ■ taucisKdis ruDais ir kilos mer- li.. t. vai. pietų. ±<i uinid v-
, dingai užjausdami mus parėmė gajtės gražiai, jausmingai pa- ra skiriama tremtiniams, kurių 
pinigais ir dovanomis. 'dainavo liaudies kelias dainas vargingą padėtį nušvies p. J.

Kur Bakūžė SamanotaBuvę Austrijoje tremtiniai Įir Lietuvos himną 
Stasė ir Julius Baliutavičiai. keleta eilėraščių su

! gestais.
Seselės Kristinos

• gražų scenišką vaizdelį “Gy- 
'vensi Amžinai" dailiai persta
tė.I

Džiugu ir malonu buvo ma- ( 
tyti, kai tautiškai pasirėdžiu- i 
sios mergaitės reiškė iš tėvų|va| pįetų Amerikos Lietu-'dabar tebeskamba mūsų ausy- 
gautą Lietuvos meilę ir norą(vių klubo svetainėje įvyks Lie-įse P’ovėjų ir grėbėjų žavinčios 
jai kuo patarnauti. jtuvos nepriklausomybės su..dainos. <

Lietuvaitės, mokykitės, dar- kak^jes minėjimas. Šis minė ji-1 
buokitės ir geroj dvasioj au- mag prasidės iškilmingomis 

valgiais kit’ Gal Lietuva~ mūs4 Tė‘ pamaldomis 11 vai. rytą mūsų 
vA’nė jus pašauks kada į darbą parapijos bažnyčioje. Giedos 
atstatyti ir atgaivinti apiplėštą. h • H tai Klebonas dar maloniau skaityti knygoje
(ir sunaikint, Li««vą. aUa5aus X mi.KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA.

Bendrai imant vakarėlis Pa-!šjas Ją parašė garsusis literatūrinių
darė labai malonų ir gražų į-; Programa svetainėje bus įdo- pasakų rašytojas Prof. A. Vai- 
spūdį. • jr turininga.. Koncerto prog.! Siūlaitis. Kalbos gražumėlis ne-

Garbė toms studentėms, ku- ramą išpildys artistės Barbora apsakomas. Skaitai Dviejų kai
to hririomno Amoriirnc nuimta-*_ - -- -- —. . _ . mų istoriją. Dvi seserys. Popie

žiaus paukštaitė. Elenutės nuo
dėmė. Kelnės. Daili žmona, 0- 
žio balsas. Uodas. Girnų ak
muo ir kt. ir norisi skaityti. 

'Viskas taip gražiai, taip vaiz- 
nesenai at-!džiai aprašyta, jog negalima 

— Europos, atsigerėti-
Knygos kaina $2.00. Rašyki

te: “Darbininkas”, 366 Wes( 
Broadvvay, So. Boston 27, 
Mass.

GREEHFIELD, MASS.
Gražiai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį

Vasario 8 d. šios kolonijos 
lietuviai labai gražiai paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės pa- 

i skelbimo ir vietinės Saldžiau- I 
sios Širdies Viešnaties Jėzaus

i 
(draugijos 35 metų sukaktis. 
'Šv. Onos draugijos narės paga
mino labai skanius pietus. Pa- 

: sistiprinus skaniais 1 
prasidėjo kalbų programa, ku- 

irios vedėju buvo p. Aleksan- 
•dras Steponkevičius. LDS 113 
kuopos pirmininkas.

Turiningas ir patriotines kal
bas pasakė advokatai Sakalau-

ii

I čienė. Šv. Onos draugijos pir
mininkė. Visi kalbėtojai įrodė

Pasakyta i Kazickas iš New Haven’o. Visi 
meniniais yra širdingai kviečiami daly-1 

! vauti.
parašytą

K.A.

AMS1ERDAM. N. Y
Lietuvos Nepriklausomybės 

Minėjimas
Sekmadienį, vasario 29 d.,

“Kur Bakūžė Samanota” ten 
mūsų mintys ir širdis. z Kiek 
gražių atsiminimų sukelia mū
sų jaunatvėj nuaustos svajo
nės 1 Dvasios akimis matome 
gėlėmis nusėtas pievas ir ban
guojančius javų laukus. Dar ir

Čia pempė sveikin gy
vi, gyvi; ten viturėlis čiulba - 
ūlba; dar ten giraitėj gegutė 
kukuoja ir širdį graudina...

Malonu visa tai prisiminti.

i
t

i
rios būdamos Amerikos pilietė-’ Darfys į. M'arijona Kizis. Taip. 
mis ir joje augusios ’------
lietuvių 
ir mus 
dvasia.

Visos c
selei Kristinai
gas ir triūsą, kurį turėjo pa-

brangina:
kalbą, josios mokinasi 
džiugina savo gražia

gyventojai dėkingi Se- 
už jos pastan-

Ilinkėjo, kad kitais metais ne-' 
i priklausomybę švęstume lais- 
[voje ir nepriklausomoje Lietu
voje. nusikračius Rusijos ko
munistinį jungą. Visi pasižadė
jo remti lietuvius tremtinius ir 
mūsų tautos kovą dėl Lietuvos 
išlaisvinimo.

Pietus pagamino šios mūsų( 
gabios šeimininkės: pp. Anta
nina Ste]*onkevičienė. Budrevi- 

’čienė. Jasionienė. St. Gerom,

Juozas Kasinskas
t ne.

I.tfDOTrVlV 
DIREKTORIUS

gi art. J. Ališauskas su kank
lėmis ir Šv. Kazimiero parapi
jos choras išpildys dalį progra
mos.

Trumpą kalbą 
Pranas Padalskis, 
vykęs iš tremties

Kviečiame visus pasižymėti 
dieną ir dalyvauti Lietuvos ne- 

I priklausomybės minėjimo iškil-i 
mėse, kurias ruošia Amsterda- 
no Lietuvių Komitetas.

pasakys Dr.

Į

i

fili? Washington Blvd. 
RALTTMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Diena ir Naktį. Į

_________ I
Amerikos Lietuvių klubo me-, 

tiniame susirinkime paaiškėjo, 
kad klubas turi arti $100,000 
turto, šis klubas yra Amster
damo lietuvių centras, nes visi 
parengimai įvyksta to klubo I

Jūs galite apgaudinėti 
kai kuriuos žmones visą 
laiką, arba visus žmones 
kai kurį laiką, bet negali
te apgaudinėti visu žmo
nių visą laiką. Linco !n.
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VIETINES ŽINIOS
dojamas iš šv. Petro parapijos 
bažnyčios, vas. 24 d., 9 v. r., 
Šv. Kryžiaus kapuose.

Lankosi

• A <

ŽINUTES sau ir saviškiams, nueidamas 
pas anglus baptistus, Salvation 
Army. Cljristian Science, kon- 
gregationalistus, luteronus, be
dievius, laisvamanius, masonus 
ir kitus. Jis sau ir saviems ne
dirba, kitus gi ugdo savo mir
čiai. Kaip tatai? Pagalvokime 
atydžiai, rimtai. R.

ų aukos vaikams. Perei
gą Popiežius atsišaukė į 
o vaikus aukų vaikams, 
nualintuose kraštuose.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
KOMBINACIJA

Nenatūralu. Dažnai matosi 
lietuvę vadovaujančią kokiai 
svetimtaučių organizaei jai, 
sportininką svetimiems vado
vaujantį, altoristą ar giesmi
ninką tarnaujant nesaviškiams. 
Galima daleisti išėmimų, ir kai- 
kuriuos atsitikimus pateisint. 
Jei nėra darbo lietuviui kunigui 
savųjų tarpe, išmintinga jam 
yra veikti svetimtaučių sielų 
gerovei. Jei lietuviai neturi di
džiulių sportų komandų kolegi
jose ar profesinėse lygose, ge
rai, kad lietuvis siekia darbo 
ar atsižymėjimų kitur. Abelnai 
reikia dirbti su savais. Gerai 
čia tinka lietuviškas šūkis: 
“Savi pas savus”. Tikra meilė 
prasideda nuo savęs ir savų. 
Kas atsitiktų su mūsų tauta, 
jei visi sklaicfytusi iš mūsų pa
rapijų, draugijų ir veikimo vie
tinio ir visuomeninio. Kaip gra
žu matyti Amerikos lietuvius 
tampant kunigais parapijie
čiais, Marijonais, Jėzuitais, La- 
saliečiais, redaktoriais, gydyto
jais, advokatais ir kitokiais 
profesionalais — ir veikiančius 
naudai savo nuskriaustų žmo
nių. Mes priešinamės Staliniš- 
koms tautų žudynėms. Sustab- . mėnesio, 1948. Nesigailės lietu- 

jėgų eikvojimą vjs katalikas šiuose dalykuose 
reikalams. Save būvėjęs. Melskimės, darbuoki- 

nenaturalu, ■ mgS jr aukokime priaugančių 
į kartų labui. Ką pasėsim tą ir 
piausim.

Neužilgo bus skelbiama re
gistracija j visas parapijines

Co- 
Pe- 
jau

Pirmadienį, vas. 23 d. lankė
si Dr. Pranas Padalskis iš New 
Yorko, lydimas kun. Pr. M. Ju
ro, LDS Centro pirmininko. 
Taipgi lankėsi kun. Jonas S. 
Švagždys, buvęs LDS Centro 
pirrpininkast

menkos vaitai sudėjo mažienu Padalskis sekma- 
vargdieniams stambias sumas.
Ir šįmet šv. Tėvui prašant, i 
mūsų Arkivyskupui raginant,! 
vaikučiai aukojo. Šv. Petro pa
rapijos vaikai aukojo penkta-
dieniais po Stacijų vaikščioji
mo.Bostono Kolegijų rūpinasi su 

naujais studentais. Jiems ma
žai teturi vietos. Todėl norin
tiems stoti į Bostono Kolegiją 
reikia užsiregistruoti nevėliau 
kovo 1 d., 1948. Įstojimui kvo
timai bus bal. 17 d., 1948.

Katedros High School, 
lumbus High School, St. 
ter’s & Pauls High School
skelbė savo mokyklų registra
ciją naujiems mokiniams įstoti.

Ar nelaikąs mums lietuviams 
pradėti mąstyti apie savus mo
kinius ir savas, jiems tinka
mas, mokyklas? Bernaičiai turi 
tinkamą Tėvų Marijonų Kole
giją, Thompson, Conn. Mergai
tėms yra lietuviškos akademi
jos Chicagoje, Pittsburghe ir 
Newtown. Pa., o mažesniems 
yra dvi gražios Šv. Petro para
pijos mokyklos. Jau laikas gal
voti į kurią mokyklą sūnelis, 
dukrelė stos pradžioje rugsėjo

dykime savo 
nesaviems 
stelbti yra visai 
nesąmoninga. Vienybė yra ga
lybė.

Taip pat galima yra kalbėti 
ir apie katalikus, kurie nesi-

Connecticut
Hartford, Conn. BALF 

12 — $300.00.
Ulinois

Chicago, Petras Insolda 
L. Šimutį $20.00; Belecko

nr.

per
f ii-:

- Girėno 11.00.

BALF Centre Gautos Aukos Nuo 
1948 m. Sausio-January 1 iki 31 d.

- - - - - - - - - -  hnterhi t Rody Man
Vermont j Geriausia proga geram vyrui.

Brattleboro, Mrs. Anna Liu- 2 savaitės vakacijų, šventės ap- - 
džius 5.00. mokamos, duodama medikalė

Ulinois pagalba, Blue Cross & Shield.
Cicerro, BAL Fnr. 14 30.00. Labai švari dirbtuvė. Mr. 
W. Frankfort, BALF nr. 45 O’Connell.

MOYE CHEVLORET CO.
431 Washington St., 

Newton Corner, Mase,.
(20-24)

. dienį, vas. 22 d., kalbėjo Law- j mose 252.00; Dariaus
:rence, LoweU ir Haverhili Ue-S^jg BALF nr. 57 iš fiimų _! 
tuvos nepriklausomybės minė-!225.00; BALF nr. 57 iš VisųĮ 
jimuose. Grįžo į New Yorką šv parapijOs 100.00; BALF nr.Į 

j* 48 iš filmų 148.00.
Rockford, BALF 

filmų 202.00; BALF 
50.00.

Waukegan, Mrs. M. Stulgins
kį 1.00.

Maryland
Baltimorre, Kun. Dr. Liudvi

kas Mendelis 500.00; Ig. Šal
kauskas 5.00.

Massachusetts
Worcester, Julia A. Mack — 

5.00.
Dorchester, J. Gurskas 25.00.

Michigan
Detroit, BALF nr. 76 iš fil

mų 500.00.
Maine

Rumford, J. Kawlaicze
New York

Pereitą savaitę “Darbininke” 
lankėsi p. Jonas Butėnas, Lie
tuvos Operos artistas, kuris 
nesenai atvyko iš tremties — 
Europos. Art. Jonas Butėnas, 
kviečiamas radio programų 
vadovybės, sutiko išpildyti

nr. 85
nr. 85

Massachusetts
Norwood, BALF nr. 22

Michigan
Detroit, BALF nr. 76

New Jersey
Linden, BALF nr. 132

PAJAMOS UŽ KALĖDINIUS 
ATVIRUKUS 

California
Santa Monica, BALF nr. 13 

25.00.

18.00.

75.00.

8.00.

Gavėnios veikalas. Švento 
Petro Dramos Ratelio mergai
tės stropiai rengiasi, kad kuo- 
geriausiai perstatytų savo me-

OUUAV AOĮ7MV4J VA j

tinį Gavėnios veikalą. Šį metą*. įoncerto daij programos gegu-l
- May 2 d., Jordan Hali, 

gražiomis lietuviškomis liaudies 
dainomis. Paviešėjęs Bostone, 
antradienį grįžtąs į New Yor- 
ką, kur yra apsistojęs pas sa
vo dukterį.

Pereitą savaitę “Darbininke” 
lankėsi Bronius Bartkevičius iš 
Brockton, Mass. Jis yra buvęs 
LDS Centro valdybos narys ir 
dabar dar yra LDS aktyvus 
veikėjas.

rai žinomą veikalą: “Piloto1 
Duktė”, šis gražus veikalas bu
vo sulietuvintas — mūsų bran
gios atminties — kunigo Stepo
no Kneižio, kad mūsų lietuviai 
galėtų atsinaujinti Kristaus 
Dvasia, Gavėnios metu.

Vaidinimas — ‘Piloto Duktė’ 
— įvyks sekmadienį, kovo 7 d., 
3:30 vai. po piet ir 7:30 vai. 
vakare. Pasirinkite valandą, 
kuri jums bus patogesnė. Tai 
bus perstatyta bažnytinėje sa
lėje West Fifth Street.

Prašome visų paremti mūsų 
veikimą. Užtikriname, kad pra
leisite bent kokias linksmas va
landėles su mumis.

Tarybai ir BALFui 
Po f 100.00

2.00

ĮVAIROS SKELBIMAI

darbuoja su katalikais. Uietu-į mo jjyjrias — ir į mūsų lietuviš- 
vis katalikas daro skriaudą j<as mokyklas. Ir čia reikalin-

DAKTARAI
gas bendradarbiavimas

Ulinois
Chicago, V. F. Beliajus 13.00. 

Massachusetts
Boston, BALF nr. 17 75.00.

Maine
Kennebunkport, Rev. P. Ba- 

niūnas, 10.00.
Visiems 

bėjusiems 
įsais kitais 
lietuviams
širdžiai dėkojame, 
toliau prašome siųsti: —
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine., 
105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y'.

i
i

i »
i i į

Į
i

♦ ♦

INSURANCE

409 W. Broadwa>
SO BOSTON MASS
•ffio. Tei S«' Bosti- 'Hm

•te*. 3“ Oriole Strw» 
v*sj Roxbury M».<- 
fel Parkway 1233

DRUM SCHOOL

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seymow
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius.
534 E. Broad way, 
So. Boston, Mass.

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Ilgisi savų. Gyvenęs Brock- 
rašo South Bos- 
nori susirašinėti 

Jis grįšiąs iš

t I 
j tone kareivis 
Įtoniečiams ir 
I su mergaitėmis.
, tarnybos gruodžio mėnesy. Sa- 
i ve persistato mažu Amerikonu 
i lietuviu. Didžiuojasi juomi e- 
sąs. Skundžiasi nemokąs lietu
viškai. Bet norįs su lietuviais, 
ypač lietuvaitėmis susidraugau
ti. Karo metu jis buvo prie 
Merchant Marine, Australijoje 
ir salose. Matęs daug pasaulio. 
Bet neužtikęs tokio gražaus 
krašto, kaip Massachusetts. Il
gisi juo ir trauksiąs namon 
galvotrūkčiais.

Vas. 20 d., mirė, kiek pasir
gęs, miesto ligoninėje Jurgis 
Klimas, 83 metų, gyv. 176 Gold 
St. Paliko sūnų Joną. Pašarvo
tas pas graborių Kasparą. Lai-

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

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

T. SULLIVAN, INC 
Petru Jakobinas, savininkas 

323 W. Broadvoy, Se
TeL ŠOU 6651

Jeigu reikia pagalbos išpildyme
INCOME TAX 

blankų, kreipkitės pas 
John J. Roman ir sūnų 

Vakarais nuo 6 iki 9 valandos, 
šeštadieniais nuo 1 iki 9 vai. 

Advokato F. J. Bagočiaus ofise 
302 W. Broadway, So. Bostone

Vasario 19, Lietuvių salėje 
įvyko So. Bostono Lietuvių Pi
liečių D-jos susirinkimas. Susi
rinkusiem priėmė draugijos di
rektorių pasiūlymą ir Ameri
kos Lietuvių Tarybai nutarė 
paaukoti $100.00. Taip pat pri
ėmė ir BALF 17-to sk. vice 

t

pirm. A. Matjoškos įnešimą ir 
nutarė paaukoti $100.00 BAL
Fui. Pernai ši draugija A. L. 
Tarybai aukavo $1000.00, o 
BALFui $500.00.

I 
Brooklyn, Mrs. Pr. Stumbris 

5.00; Charl Johnson 1.00.
Ohio

Cleveland, Kun. J. Angelai
tis kalėdodamas surinko 772.- 
50; Thomas W. Butkus

Pennsylvania
Gruodžio mėn., 1947 

skaitose pažymėta, kad

10.00.

Rap.

aukotojams, pagel- 
aukas rinkti ir vi- 
būdais padedantiems 
tremtiniams —nuo- 

Dovanas ir

Leo Krauskas nuskina mušti1 
dru ną. Turiu didelį patyri
mą. Jums nereikalinga šį in
strumentą įsigyti iki išmok
site. Jūsų sūnus gali lengvai 
išmokti. Mano mokykla yra 

užpakalyje Metropolitan 
Teatro.

Hollis Music Supply
11 Hollis Str., Boston, Mass.

Tel. Han. 6223

I

m. at- 
Phila-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI l

rAlL>hAl savo gero drau- 
delphijos Arkivyskupijos lietu- go Antano Shugždos, kilusio iš 
vių parapijų rinkliavose suau- Gelgaudiškio vals. Šakių apsk., 
kotą $4,693.40. Tai rinkliavai Daugočių kaimo. Girdėjau gy- 
vien iš Mabanoy City Šv. Juo- vena Philadelphia. Pa. Prašo- 
zapo parapijos gauta 2,034.00.

Glen Lyon, Mrs. Mary Beles- ‘ (Sakalauckas), Wapping, Conn. 
ki 1.00.

Mt. Carmel, Mrs. Mary Ker-
dock 10.00.

me atsišaukti: Marcella Sokol-

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Califomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Van Ness Avė., 
Hollywood 38, Calif.

I

Box 2. (24-27).!

PARSIDUODA CAFE
Parsiduoda geroje vietoje, 

lietuviais apgyventas biznis — 
cafe. Daro didelį pelną. Atsi
šaukite tuojau į “Darbininką”, 
366 W. Broadway, So. Boston 
27, Mass.

Visiems Verta Pamatyti

KOMBINACIJA
Wrapper * SockMng 

STKI AKIAI 
Taipgi 

FANCY STIČIARIAI 
Geros darbo sąlygos 

HALBOY SHOE CO.
385 Putnam Avė., Cambridge 

KI 7-7660
(20-24)

Vasario 29, sekmadieny, 3 v. 
Lietuvių Šv. Petro bažnytinėj 
salėj bus rodoma brolių Motu
zų - Beleckų garsinės filmos. 
Bus parodyta laisvos laimin
gos Lietuvos vaizdai, bolševi
kų teroro vaizdai, iš tremtinių 
gyvenimo ir kitoki vaizdai. Tai 
istorinės vertės filmos ir kiek
vienas jas turėtų pamatyti. Į- 
žanga tik 50c. Rap.

Grįžo Adv. J. Grigaitis

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau puseserės Aleksandros 

Pranckevičiūtės. Po vyru pavardės 
nežinau. Į Ameriką išvažiavo 1924 
metais. Taipgi paieškau mamytės 
brolio Felikso Vaitkaus, kuris išva
žiavo j Ameriką pęieš 40 metų. A- 
budu Akmenės vaisė., Mažeikių ap
skrities. Jeigu kas žinote apie juos, 
malonėkite man pranešti, būsiu la
bai dėkinga. Aš taipgi paeinu iš 
Akmenės valė., Mažeikių apskr. Ra
šykite: Pranas Arlauskas, Salt Rd. 
Webster, N. Y.

So. Bostono lietuvių veikėjas 
adv. Jonas J. Grigalus. kaipo 
SLRKA Kontrolės komisijos 
narys, pereitą sekmadienį buvo 
išvykęs į Wilkes-Barre, Pa. 
peržiūrėtų knygų. Išbuvęs vi
są savaitę Pennsalvanijos vals
tybėje, šeštadienį laimingai 
grįžo namo prie savo pareigų.

Adv. Grigaliaus namų ofisas 
yra 52 G St., So. Bostone, 
tel. SO 8-4877.

Paragvajų Arbata
Mes pardavinėjame 
P&rakvajv Arbatą 
ir prisiunčiam į Jū
sų namus 12 unci
jų tos arbatos už 
$1.00, arba vieną 
svarą už $1.25.

Daugelio daktarų yra pasaky
ta, kad Paragvajų Arbata yra
gera širdies taisytoja ir ener
gijos kūrėja. Ji yra gera virš
kinamiems organams, stimulas
ir maistingiausis
vams bei šilumą
mulas raumenų
ragvajų Arbata

vastas ner-

Estai Minės Savo
Nepriklausomybės 

Sukaktį

1G.G0. DARGANAS — parsiduoda
Frackville, A. F. Laurusevize|3 šeimynų namas po 4-5-5 

10.00. kambarius, dviejų šeimynų 4-4
Tamaąua, Albert J. Yushins-! kamb. ir krautuvė ir 3 karų 

ky 50.00. jgaradžius. Įeigų $1548.00. A-
Philadelphia. St. George's !partmentas yra tuščias. 163 ir 

parish per Rev. V. J. Martuse-165 W. 8th St., So. Boston. 
vičius 61.26. : Dorchestery parsiduoda 2

VVisconsin j šeimynų po 6-6 kambarius.
Kun. Dr. J. T. Pauliukonis 1 Namas puikiausioje padėtyje. 
Belecko filmų 250.00.

NARIŲ MOKESČIAI |
iš

’ *

Šaukite BL—8-6872.
(23-27)

Draugijų Valdybų Adresai
ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINCS 

DRAUGIJOS VALDYBA
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

825 E. 8th St., So. Boston, Mass 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — t,. Gailiūnienč.
8 Wlnfield St. So. Boston, Mass 

Prot Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. 6th St, So. Boston. Mass 

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

TeL Parkway — 1864-W
Iždininkė — Ona Siauris,

51 Tampa St., Mattapan. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas,

11 Springer St., So. Boston. Mass. 
Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytė.

110 H St, So. Boston, Mass. _ _________,__________ _____
Draugija savo susirinkimus laiko kas

antrą antradienj mėnesio, 7:30^vai. Draugija laiko susirinkimus kas tre 
’ | čią sekmadienį kiekvieno mėnesi* 
i1 2 vai. po pietų. Parapijos salėj 

* 492 E 7th St. So Boston. Mass

; Pirmininkas — Juozas Svagždys
601 6th St.. So. Boston, Mass

‘ Vice-Pirmininkas — Pranas Tu Įeiki*
702 E. 5th St., So. Boston, Mass

' Prot. Rašt. — Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk„ So. Boston. Mass 

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St, So. Boston. Mass 

Iždininkas.—Stasys K. Griganavičiua
; 69b E. Seventh St, S. Boston. Mass
, Maršalka — Jonas Zaikis,
j 787 E. Broadvvay, So. Boston. Mas»

vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh SL, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
oas Drotnkolu raštininke

s
i
Į

r
i

I
So. Boston FumhureCo.

Matrasal naujai perdirbami j
Kainos pranešama Iš ankst-

Jūsų kreditas geras

Pristatymas skubus
i
i

I
i

3801 '2 West Broadway.
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB ' 

Lietuvių Graborlus-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvaj
SO BOSTON MASS I

Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta
838 Dorchester Avė
Tel COLumbia 253"

CASPER
FUNERAL HOM8

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass 

loseph f.Casper 
(KASPERA3) 

Laidotuvių Direktorius h 
Balsamuotojas 

NOTARY RUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nako 
Koplyčia šermenims Dyka* 

Tol. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3980Pristatome Alų ir Toniką

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikamPatarnavimas skubus ir mandagus, šaukite

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

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

Bostono estai ruošia savo 
tautos, Estonijos nepriklauso
mybės paskelbimo 30 metų su
kakties paminėjimą.

Pamjnėjima.s įvyks Vasario 
27 d. vakare, International Ins
titute patalpose. 190 
St., Bostone.

Programa susidės iš 
kos muzikos, kalbų ir
lės. Lietuvių vardu kalbės Lie
tuvos Konsulas adv. Shallna. 
Įžanga dykai.

Beacon

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580
klasiš- 

arbatė- Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
i!
?
i! 
i' 
i' 
i’

Į-

vastas ner- 
teikiantis sti- 
veikimui. Pa- 
nesudaro ne- 

bet 
tų,

teikiantis
veikimui.
nesudaro

migo ir sloginamo jausmo,
atgaivina išsekusias jėgas

sti-
Pa-
ne-
bet
tų,

kurie yra pavergę. Ji yra gera

Paragvajų Arbata išblaivo 
mieguistumą ir yra labai gardi

kūno ir proto stiprintoja.

gerti su medum.
ALEXANDER’S CO.

414 W. Broaduay,
So. Boston 27, Mass.

Išvyko Floridon

! 
!

Vincas Balukonis, SavininkasRap.

Sekmadienio rytą, vasario 
d. išvyko Floridon praleisti ato
stogas pp. Stasys ir Antanina 
Mockai, gyv. Dorchester. ir p. 
James ir ponia Strigūnai, gyv. 
So. Bostone.

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

giai patarnauja. £
South Boston, Mass. f

_________________ ____________ *>
4

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Brosdvay 
SOUTH BOSTON, MASS

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tai. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2809

I
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^Literatūra
j Mv.o n akom o, šeimi- 

•aiški»'o. kad tai c- 
isa! » išsipil- 

Esa plau
šu Diau-

t

Pabarukas
Balys Gražulis

Pereitą vasarą pralei- kindavosi, o štai, dabar, 
dau gražioje, romantiško- trys dienos — ir baigta, 
je Dzūkijoje.. Viensėdis, Man paklausus, ar jis 
kuriame aš 
kambariuką, skendo seno napasakojo, 
sodo paunknvje. Pro savo piautuvu piovęs, 
kambario langą 
iau matvti, kain žvirbliai uas. Tik keliolika 
smaguriauja prinokusio- kaip pas 
mis vyšniomis, 
sarti naobelėje avilį nexa 
medų bitutės ir kain nok- sti. pasibaigė ir 
sta ankstyvieji obuoliai. 
Rytais ilgai klausydavau 
paukščių čiulbėjimo, o 
dieną kla jodą vau tarn 
vešlių vasarojų. Vakarais 
lankydavausi po kaimvni- šeimininkė, 
nes viensėdijas prašinėda
mas senelius pasekti ko
kią pasaką ar padavima, 
kurių taip daug žino dzū- 
’-ni. Grįžęs ilgai sėdėda
vau sode, klausydamas 
paežerėje suokiančios lak
štingalos ir skęsdamas 
girdėtų padavimų vaiz
duose.

Prasidėjus rugiaoiūtei Lyg keleivis pne gyvo šaltinio 
talkinau šeiminin k a m s Vis skubu ir skubu, 
rugius kirsti ir aš. Bet surast išganingo smiltyno

Baimis kirsti, susėdus 'Tegaliu. Nuostabu! 
kiek atsikvėpti, šeiminin
kas. apmetęs akimis nu
kirstą lauką tarė:
— Tai štai, per tris die

nas ir susidorojom. O bū
davo. kai piaudavom pjau
tuvais, dvi savaites 
daugiau užtrukdavom. 
protas gi buvo žmonių. 
Vargdavo susirietę, kan-l

Viensėdis,
nuomavau dar atsimenąs tuos laikus, 

kad ir pats 
nors tai 

aš gale- i~ hu^ęs vien moterų dar- 
met”. 

prinokusio- kaip pas juos pradėję, 
kaip i e- dalgiais kirsti. Ir užbaigė: 

Pradėjus dalgiais kir- 
moterų

rink5 r?,a 
sąs so- v 
daS r, o
tuvi is 
tas ru^>” saujas moterys 
dedi -ios 
sdėb di° 
kusi >s 
dus.
kuri, 
beli r 7 
sūri’t?
liais i 
lis.
ku”. rm 
miršusi 
lauksianti kūdikio.

Žinodamas dzūkus esant 
romantikus ir 
gus, paabejojau 
išsipildymu.
— Netikėjau

ant
kuriuos surin-į 

""'•išdavusios į nė-j 
J-igu pasitaikvdavo 

’^<'»,'Taitei toki glė- 
miršti na barė i "e- 

c”» kita:s glėbe- 
""da. tai šis edėbe- 

vpų^anias “pabaru- 
’ ęs, kad ji už- 

m^^aitė susi-

rugiena

prietarin-
prietaro

ir aš, ir 
daug k?s netikį, o vis dėl
to yra tikra tiesa, 
tvirtino

pa-
šeimininkas. —

vargas.
— Netik pasibaigė mū

sų vargas, bet ir mergai- Mūsų šeima pati tai per- 
tėms netenka daugiau Da- gyveno, ir dar kaip skau- 
baruko rasti, — pridūrė džiai... Jo žodžiuose 

skambėjo skausmas ir liū-
— Nesu girdėjęs žodžio desys.

“pabarukas”. Ką jis reiš
kia? — paklausiau.
— Nežinote? — nustebo 

šeimininkė. — Pas mus 
tai ir vaikai žino. Ne vie
na mergaitė ir ašaras dėl 
io liejo.

Alkis

Laumės juosta dangum nusitie- 
Kris gyvasis vanduo! [šia — 
Krypsta akys į dangų. į šviesą, 
O greičiau man jo duok!

Netiesa! Tai jokia laumės juos- 
ir Jokio gyvo vandens! [ta
Ir Tik gyvatės nuodingosios juos- 
ių J Art raudono akmens... [tos

At. Kairys.

Surinko ir išleido
Kun. P. M. Juras

Valandėle Dėmesio! Skaityk ir Rašyk!

Maldaknygė turi 787 pus- 
’anius. Minkštas odos vir
belis: papuoštas lietuvišku 
cryžiumi. Paauksuota. Iš
irimai puiki, patraukli, 

bet viduje dar gražesnė. 
Toje telpa 106 paveikslė- 
’iai. Daug jų paimti iš Mi- 
"'•'lo. Lietuvišku remi ds 

t raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnytinėms šven

tėms. Novenų 12. Litanijų 16. Vainikų maldų (Karun- 
kėlių) 7. Giesmių 9. Trejos Mišios (Vienos Liturginės 
— maldos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti šimto 
puslapių pašvęsta maldoms į švč. Sakramentą. Nuro
doma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gy- 
v.^nimo nag-indai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės 

iv-'iri ne Kalba graži Iš priežasties karo 
spausdinta nedaug. Paskubėk įsigyti. Kaina — $3.50.

Rašyk —
“Darbininkas”, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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Lietuves senutė motina suka ratelį, kad pagaminus siūlų. Iš tų 
siūlų gaminasi ir audeklo baltiniams - marškiniams ir sifkne.ėms ir tin
klams ir įvairiems audiniams - marginiams. Ir burzgia tas ratelis per 
ilgus žiemes dienas ir vakarus... Čia prie tes talkos prisideda ir marti, 
ir duktė ir anūkė. Taip susidaro ratelių monotoniška muzika, k?d ir 
miegas begėdis atsilankęs verčia į savo glėbį vieną po kitos, pradedant 
nuo jaunesniųjų. Bet senelė tą nelabąjį miegą nugali sekdama pasaką 
apie jauną karalaitį. Tos vargingos daibo dienos duoda brangaus rankų 
darbo audimą. Tų audimų lietuvės ir turėjo prisitaupę reikiamai dienai 
ligi raudonoji bolševikų banga užgulė visą Lietuvą. Nevisi pasinaudojo 
tais savo darbo kukliais audimėliais, nes komunistinis amaras užkritęs 
išblaškė lietuvius — į Sibirą, į Vakarus, ir po visą pasaulį... Tai didžioji 
skriauda, kuries lietuvis nepamirš ligi nors vienas gyvens pasaulyj per 
amžius.

— Sesers netekau, kad 
nepatikėjom, — pridūrė 
palaukęs. Susidom ėjęs 
prašiau papasakoti tą į- 
vykį.
— Vakare, po darbo, — 

imdamas dalgį į rankas, 
pažadėjo.

Ir štai kokią liūdną is
toriją išgirdau vakare sė- rodyti visoje savo ryto ęirrincl'TS 
dėdamas savo kambarė- grožybėje, 
lyje su šeimininku. Kartu su saule išeina iš

Tirštas rūkas, kaip sun- rūkų ir piovėjos. Brenda 
kus lietaus debesys slegia jos tiršta ežia per šaltą 
žemę. Per rūką nieko to- rasą, piautuvus ant pečių 
liau trijų žingsnių nema- pasikabinusios, su duonos 
tyti, net ir patekėjusi sau- ryšuolėliais po pažastimi 
lė neįstengia pro rūkus ir vandens sotėliais ran- 
prasimušti ir kabo juose koše nešinos. Greta suau- 
balsgana, kaip mėnulis, gūsių moterų risnoja ir 
Tik po sunkios kovos pa- mažos mergaitės prade- 
vyksta jai rūkus išsklai- dančios piovėjos, kai ku- 
dyti ir, išnėrus iš jų pasi- rios vos piautuvą rankose 

išlaikančios, bet ir jos — 
ką nupiaus tas nestovės. 
Kai kurios moterys nešasi 
ant rankų mažyčius, o 
paskui jas, vos pavilkda- 
mos lonši ant nugaros, 
cipsi auklės — mažyčių 
broliukai ar sesutės, ku
rie juos sups, linguos ir ir vis 
žais su jais baro pavėsyje. Jau ir 
Netrukus per laukus nu- joms pradeda per kaktą 
skamba plovėjų daina:
— Bėkit, bareliai, galan 

valankų, gale valankų sto
vi raiteliu pulkas.

Paežerėje ta daina 
skamba gražiausiai. Ten 
piauna senutė Keraitienė 
su marčia, dvvlikamete 
ios dukrele Verute ir 
dviem samdytom mergai
tėm. Keraitienė, nors jau 
sena, bet ne brt kas jai 
piauti naros, o ba’są turi, 
kaip mergaitė. Visa savo 

i; b"vo pravedė ba
ru ir dainų?

Greta senutės, stengda
mosi nuo jos neatsilikti, Prašinėjo saulelės be ke- 
skuba niauti Verutė. Net purės, kepurės: 
gražu žiūrėti, kaip vikriai — Saulele, motule, 
mosuoja niautuvu mažos 
jos rankutės, kaip lanks- Jau mano dukrelės tai pa- 
tosi trapus liemenėlis ir 
supasi nukarusios gelsvos 
kaselės. Ji ginčijasi su se
nute, nvksta, kad ta rori 
jai padėti. Ji viena norinti 
lvgų su visom barą vary
ti.

Pabarei, prie ežios, ba
lnoja drobinė palapinė, o 
joje, lopšyje. supasi busi
masis artojas, mažasis 
Ven)*'"s Kuoliukas. Kiek 
numigęs jis pradeda niur
zgėti, ir mama siunčia Ve- 
įrutę jį pasupti ir žai
džiant su juo pasilsėti, piemenukas Juozukas. 
Bet Verutė nesutinka, ji — Atsiuntė pėdų nešioti, 
nepavargusi, ji geriau už — prisistato ir, griebęs 
mamą plausianti. Ir ma- du pėdus, velka į krūvą! 
ma turi eiti prie vis gar- kur Keraitienė stato gu-1 
siau šaukiančio mažiulio, bas. |

'•‘Vo

Tai aptraukė piktžolės darželį — 
Nesimato žiedo nė žolyno...
Bėgčiau, klausčiau — ar gi kas nežino, 
Kodėl šitaip piktos žolės želia?

Man beravint ir rankas pakirto, 
Ir piršteliai usnelių prismigo...
Vai kodėl jūs, dygūs dagiai, dygot, 
Kad žolynai po dygliais numirtų?

O vargeli, tai mano darželis — 
Be saulutės — piktžolių pavėsy...
O panūdo pasipuošt galvelė,

Darželiu panūdo pasigirti...
Bet, žolynai, vėl margai žydėsit — 
Nebeleisiu jums varge numirti.

J. Aistis.

rištą glėbelį rugių ir prie
kaištingai klausia:
— Kieno čia? Tikriau

siai Verutės...
— Pabarukas! Pabaru

kas! — nusigąsta mergi
nos.

Į — Tai mano, užmiršau...
— nesuprasdama teisinasi 
Verutė.
— Verutė! Verutė paliko 

.! — suklykia nu- 
kad tai ne jų,

I ..... 
pabaruką! 
džiugę, 
merginos.

Išsigandusi senelė pai
ma Verutę už rankos ir 
priglaudusi prie savęs 
pradeda kukčioti. Pati ne
žinodama ko, pravirksta 
ir Verutė. Juozukas, ne
suvokdamas įvykio reikš
mės, piktai ęiėbso į mer
ginas, nuskriaudusias Ve
rutę.
— Kalės... — drebia jis 

joms.
Į — Matai, pagailo, bene 
• tu ir būsi tas šelmis ber- 
;nelis? — taria viena.

— Juk jis ir rado, ne 
kas, — priduria kita, 

j — Prikibo, kaip sparvos, 
— atkerta jis ir, vyriškai 
nusispiovęs, baigia 
paskutinius pėdus.-
— Kalės. Žiūrėkit, 

jūs nesusirastumėt. 
vaiką pravirkdė... Negėda 
mažam vaikui tai pasako
ti. Kad nors tiesa būtų,— 
supyksta Verutės mama.

Merginos sumįšta ir su- 
įsigėdusios tyli.

— Oi tiesa, martele, tie
sa, pabarukas nemeluoja, 

j— sužnabžda senutė ir, 
j šluostydama ašaras, veda
si Verutę namo.
— Te Dievas apsaugo 

nuo nelaimės.
— Ir sena ir kvaila, — 

pyksta marti eidama iš 
paskos.

Saulė pasineria į ežerą. 
Tylios, nejaukiai žengia 

i piovėjos namo.
i Sekančią dieną ir kelias 
kitas, neskambėjo rugių 

į daina pabarėj. Tyliai, su 
[įniršiu varė barus piovė- 
įjos. Tik mažasis Keraičiu- 
!kas kartais trikdė slogią 

; “mama!”

nešti

V

!

Saulė vis aukščiau kyla Verutė i 
karščiau kaitina, taip pat neša. Gubos dyg-į 
prakaitas piovė- te dygsta rugienoj. i

Juozukas l____  ______
varvėti, bet tas darbo su pėdais, net jo riesta 
spartos nesumažina. Jos noselė supraka i t u o j a. 
nusivelka palaidinukes ir Staiga jis susiraukia, pa- 
vienmarškinės, sauja po kelia nuo rugienos nesu- 
saujos didina pėdų skai
čių. Kartas nuo karto nu
sibraukia rankove prakai
tą, atsigaivina vandeniu 
iš ąsotėlio, ir kimba to
liau. Žvilga saulėje rugių 
varpos, piautuvai, rugių 
bangomis plaukia daina.

S” raustančiais vaka
rais piovėjos užtraukia 
rugiapiūtės vakaro dainą: 
Vaikščiojo tėvulis paru

gėmis, pabarėmis,

vaka-
ruosna, vėlyvuosna.

ilso, tai pavargo.
— Turbūt šiandien vy

rai neateis pėdų nešioti, 
daug darbo turi pievoje,— 
pažiūrėjusi į sauię sako 
senutė.
— Mes pačios sunešio- 

sim, — čiauška Verutė.
— Taip ir padarysim, 

vaikeli. Gana jau bus, mo
teris, einam.

Čia pat pasigirsta ir 
skardus balsas:
— Padėk, Dieve!
Tai Keraičiu samdinys,

kad 
Tik

su mergaitėmis tylą, šaukdamas
t ’ - • Tik baigiantis rugiapiū- 

risčia laksto Įei tas įvykis prisimiršo ir 
linksmas Verutės balse
lis vėl nuskardėjo rugių 
bangomis.

(Bus daugiau)

Amerikoje yra didelis mėgimas įvairių kon- 
testų. Šis vaizdas parodo kaip tūlas Richard 
Watson iš Seattle per 10 minučių praryjo 120 
šutintų “Little Necks”. Jis beabejo laimėjo tose 
lenktynėse.


