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^Ibakarties 
įkasta Los

proletarų dik-

tas Kari Hein- 
gimė (1818) iš

«----------------------------------------- «
Katalikas, kurs neremia 

katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleria. J 
«----------------------------------------- 4 5
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Raudonasis Atomas 
Marksas 
Komunizmas 
Žmonijos nelaimė 
•

šiomis dienomis suėjo šimtas 
metų kai Kari Heinrich Mara 
paleido Į pasaulį savo veikalą 
“Das Kapital”, tartum moder
niškosios vergijos ir teroro 
naujai išrastą raudonąjį atomą. 
Tas veikalas atnešė dvejopą 
jų pasekėjams supratimą. Pir
mą, taip kaip parašyta tame 
veikale, ir antrą — paslėptą ir 
klastingai veiklai paruoštą ke
lią siekiant savo tikslo. Pavyz
džiui, sakoma, kad naujasis jo 
mokslas turi privesti prie su
naikinimo kapitalistinio išradi
mo — mašinų. Ir taip istorijos 
puslapiuose atsitiko, kad sufa
natizuoti Silezijos kaimiečiai 
su kirviais ir kūjais žygiavo su
daužyti jų kaimynystėje esan
čias dirbtuvių mašinas. O vie
nok Marksas kalba apie kitos 
rūšies kapitalistines mašinas, 
būtent: sunaikinimo garsiųjų 
pagrindinių žmonijos laisvių, 
kurias jis vadina mašinomis: 
kalbos, rašto, tikėjimo, susi
rinkimų ir laisvės nuo baimės. 
Jo manymu tos kapitalistinės 
mašinos yra būtinos sunaikin
ti, kad įvedus 
tatūrą.

Kas gi buvo 
rich Mara? Jis
žydų rabinų - talmudistų ir jo 
tėvas būdamas advokatu ir tur 
būt dėl karjeros tarpe vokiečių 
persikrikštino priimdamas pro
testantų tikėjimą ir tada ma
žas Karlas irgi liko evangelikų 
atęzstu - bedieviu. Paaugęs > 
apsivedė au Fraulern Jenny von 
Westphalen. Šeimyninis gyveni
mas buvo skurdus. Jis buvo 
redaktorium, kur dėstė savo 
pažiūras ir jau 1848 metais jis 
Paryžiuje organizavo darbinin
kus, kad paėmus valdžią į savo 
rankas, nors tuomet niekur ne
minėdamas komunizmo idėjos. 
Vėliau jis aktyviai veikė tarpe 
darbininkų Vokietijoj. Visur jis 
kalė darbininkams, kad reikia 
atimti iš kapitalistų nuosavybė 
visų bendram labui ir tas lais
vės mašinas, kurios liečia kiek
vieno asmenį.

•

Kada Marksas išėjo organi
zuoti savo pasekėjus jis tik sa
vo tiems agentams nurodė kaip 
reikia organizuoti komunistiš
kus lizdus ir pirmas bandymas 
įvyko 1848 metais kai jis pa
siuntė į Vokietiją 300 agentų. 
Marksas padarė ir savo pase
kėjų pirmą valymą — mažai 
pasižymėjusių likvidavimą. Jis 
griežtai pažymėjo savo veikimo 

, programoje, kad: “Marksizmas 
šluos visus, kas tik jam stos 
skersai kelio”. O siekis aiškus: 
valstybių valdžios paimti į sa
vo komunizmo rankas, kurio 
tikslas aiškus: viešai skelbti— 
darbininkų diktatūra, gi tikre
nybėj — darbininkų vergija, 
nes jie neturi jokio balso. Jei
gu kuris darbininkas pareikštų 
nepasitenkinimą, tai reikštų 
prieš komunistų partiją, o tas 
jau iš anksto skirtas likvidavi
mui.
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JUNG. VALSTYBES. ANGLIJA 
IR PRANCŪZIJA PASMERKĖ 
RAUDONŲJŲ PEP.VERSM^

VVashington, D. C. — 
Jung. Valstybių, Didž. 
Britanijos ir Prancūzijos 
vyriausybes nasmerkė ko
munistu nerversmą Čeko
slovakijoj. - |

Minėtos valstybės savo 
pareiškimuose aiškiai pa
sako, kad nebuvo jokio 
pagrindo komunistams to
kį perversmą daryti, 
zė, apie kurią kalba 
munistai, yra grynas 
simanymas.

Šis trijų valstybių pa
reiškimas labai nepatiko 
komunistu pre m i e r u i 
Gottwaldui. Jis pareiškęs, 
kad tai kišimąsis į Čeko
slovakijos vidaus reika
lus. Jeisru taip yra su 
Jung. Va’stybių, D. Brita
nijos ir Prancūzijos pa
reiškimu, tai ką Gottwal- 
das turėtų sakyti apie Ru
siją, kurios atstovas sėdė- vieiT dėl baimės, 
jo Pragoję ir davė nuro- kraštus valdo sovietų Ru

sija, 
j Šios 
i 1216 autoriai prašo, kad 
Į Massachusetts valstybės 
(Kongresas jį priimtų ir 
rekomenduotų Jung. Vals
tybių Kongresui priimti 
įstatymą, pagal kurį būtų 
įleisti nelaimingi išvietin-l

* ;urie dabar

Kri-
ko- 

pra-

jo Pragoję i
dymus komunistams kaip 
pravesti perversmą. Vi
siems, yra suprantama, 
kad Gottvvald turėjo tik 
vykdyti Rusijos atstovo 
Įsakymus.

Beje, komunistai sako, 
kad Čekoslovakijoje patys
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Pereitą trečiadienį, vas. 
25 d. Massachusetts vals-’ 
tybės Atstovų Buto komi-; 
tetas tuyėjo viešą išklau
symą dėl atstovo VVondo- 
lowsky iš VVorcester įneš
tos rezoliucijos No. 1216 
išvietintu oc,menu reikalu.

Šiame išklausymo posė
dy j da’^vavo įvairių tau
tybių atstovai, tarp kurių 
buvo ir Lietuvos konsulas 
adv. / . O. Shaūna ir kal
bėjo už rezoliuciją. Jis i- 
rodinėjo kiek daug yra iš-į 
vietintu lietuvių ir kitų- 
tautų žmonių, kurie nega-! 
Ii grįži i savo kraštus;

, nes tuos;

rezoliucijos No.

, žmonės sukilo, kaip suki-iti asmenys,, . Jturie 
, To ir kituose kraStuoBe,) skurstat drįsta

kurie dabar yra Rusijos 
pavergti. Jeigu taip būtų, 
tai tuose kraštuose nerei
kėtų Rusi jos raudonosios___ o_________ __ ___
armijos; Rusijai nereikė-Į toriams laiškus su prašy
tų siųsti savo atstovus, mais priimti įstatymus, 
direguoti perversmus ar kad išvietinti lietuviai ir 
sukilimus. Visiems jau y-’kitų tautybių žmonės ga- 
ra žinoma, kad visus tuos lėtų įvažiuoti į šį kraštą.

Kcmunistai Užgrobė Spaudą, Radio 
Ir Visas Kitas Įstaigas

Raudonieji areštuoja opozicijos 
Žmones

poje.
Amerikos lietuviai pilie

čiai turėtų rašyti savo 
Kongresmanams ir Sena-

Rusijos Valdžia Ir Komunistai

Bažnyčios Kunigaikštis ICardirolas Pignatelli 
pašarvotas Vatikane, kur minios žmonių aplan
kė ir pasimeldė jo amžinam ati’siui. Jo Šventeny
bė Popiežius suteikė paskutinę absolucija. •

MARSHALLAS PRAŠO DAR
275 MILIJONŲ DOLERIŲ 

DĖL GRAIKIJOS IR TURKIJOS

VVashington, D. C., kovo deracij o s
1 — Jung. Valstybių At- niame pasaulyj, 
stovų Buto Užsienio Rei
kalų Komitetas savo ra- susipažinti su komunistų 
porte pareiškė, kad komu- motyvais ir tvirtina, kad 
nistai ir Rusijos valdžia komunistai nėra 
turi vieną tikslą — pašau- kratijos draugai, 
linę revoliuciją — ir nega- riais būtų galima koope- 
lima daleisti, kad jie yra1 moti.
demokratijos draugai. Į ----------------

Tame raporte sako, kad Nauja Sovietų Rakieta
Sovietų Rusija yra svar
biausia revoliucijos jėga. 
Komunistai bijo koalicijos 
prieš Sovietų Rusiją. Jie 
bijo atsistatymo arba fe-

ne-komunisti-

Raportas ragina visus

demo- 
su ku

Štai po pirmojo pasaulinio 
karo Rusijoje susispietė kairy
sis elementas prie valdžios vai
ro iš kur ir išplaukė raudonasis 
komunizmas savo pilnoje per
galėje. Rusijos tauta pirmoji 
pergyveno sunkią komunistiš
ką operaciją. Buvo išnaikinti 
visi šviesesnieji ir pasiturintie
ji Rusijos piliečiai. Sekė “buo
žių” naikinimas ir visų tų, ku
rie pažiūrėję komunistams Į a-

Prezi-, mitetai turi pilniausią ga- 
Beneš lią veikti visame krašte, 

buvo priverstas prisiek- visose valdžios įstaigose, 
dinti Gottwaldo sudarytą dirbtuvėse, mokyklose, te- 
naują komunistų valdžią. Į atruosc. klubuose ir tt. Be 
Premieras Gottvvald taip komunistų akcijos 
drąsiai kalbėjo į preziden- tetų žinios 
tą Beneš, kad tas nebeiš
kentęs pasakė jam į akis: 
“Tamsta kalbi į mane, 
kaip Hitleris.”

Nors prezidentas Beneš 
dar neprašalintas, bet 
greičiausia jis bus praša
lintas.

į Komunistai jau užgrobė 
visus laikraščius, radio, a ~ 
ministerijas ir įvairias ki- militariniems 
itas įstaigas. Tas darbas į [yy j” 
navestas komunistų akci-yra “nepageidaujamas, 
jos komitetams, kurie bu-: Jau 12uojama tota.
vo sudaryt! prieš pat ^r-:litarinio»fronto organiza- 

Įsija, kuri bus pilniausio
je Komunistų partijos 

Premieras Gottwald yra kontrolėje.
Maskvos pastumdėlis. Jis' __________
turi klausyti Maskvos įsa- _ ,
kymų. Nebereikalo dvi SuStaMO PinkĮŲ PertfddS 
savaitės prieš perversmą 
Pragoję sėdėjo Maskvos

Praga, kovo 1 - 
dentas Eduardas

Į
komi- 

ir sutikimo 
nei pirštoI niekas negali 

pajudinti.
Komunistų 

lietė 
dentus, laikraščius ir į- 

įstaigas. Sakoma, kad če
kų saugumo ministeris 

jgen. Ludvik Svoboda pra- 
Jung. Valstybių, 

Prancūzijos 
atašė Pra

goję, jog jų buvimas ten 
99

versmą. Jau daug opozici
jos žmonių areštuota.

— j remiantis įstatymu, lei-VVashington, D. C.
Valstybės Sekret o r i u s džiančiu Armijos sekreto- 
Marshall prafe Kongreso riui (mįnisteriui) atleisti 
tuojau $275jD00.- tuos I darbininkus, kurių
000 teikimui Graikijai ir laikymas gali būti pavo- 
Turkijai militarės para- jingas tautos saugumui, 
mos kovai prieš komunis-l Be to Armija perdavė 
tus. Jei tą kovą palaikyti, nepaskelbtą skaičių vardų 
tai nauja parama reika- F.B.I. dėl ištyrimo.
linga su balandžio 1 d. Į Ar tik perdaug nepavė-i 

Agresingos diktatorinės luotą su tokiais
grupės, kuni; reniai MU-.
vo sulaikyti teikiamą pa- geriau vėliau

kad.

Marshall prafe Kongreso riui (mįnisteriui) 
tuojau $275JKX),- tom i darbininku
000 teikimui Graikijai ir laikymas gali

cenzūra pa- 
užsienio korcspon- 

laikraščius

nešęs
Anglijos ir

* « »* rircsnnon t. "

atsiųstas atstovas ir tik New York _ Pašt0 vjr. 
perversmą pravedus. Jisjšininkas A|bert Goldman
grįžo Į Maskvą.

Komunistų valdžia duos 
patikri- j Įsakymus akcijos komite- Palestiną 
Ha Rot tams nėr radin Akriins mnskurių siekiai bu-Rimais ir atleidimais. Bet, j tams per radio. Akcijos 

negu nie-Į komitetai tuos Įsakymus 
Įvykins visame krašte. Ko-ramą laisvai Graikijai ir 

Turkijai, laukia kol toji 
parama sustos ir jos galės 
jų laisvę užgniaužti, todėl 
toji parama ir neturinti 
sustoti, sakė Marshall.

Annija Atleidžia įtariamus 
Neištikimybėje Darbininkus

Washington, D. C. — 
Jung. Valst. Armijos va
dovybė paskelbė, kad St. 
Louis, Mo., ji atleido 7 sa
vo darbininkus tautos 
saugumo sumetimais. Jie 
dirbo centre, kur laikomi 
rekordai, įimant ir tarna
vusių kariuomenėje karei
vių.

Kiekvieno atleistojo rei
kalas buvęs atsargiai ir 
pilnai ištirtas.

Atleidimas

Prasidėjo Tarptautinis 
Teisinas

d.
■

pranešė, kad Jung. Valst. 
pašto pinigų perlaidos į 

į suspenduoja
mos. Tas daroma prašant 
Palestinos administraci
jai. Kodėl — nepaaiškino.

Stalino Laiškas Suomijai
Yra Signalas Komunistams

Jung. Am. Valstybių At
stovų Rūmų narys pareiš
kė, kad jis turįs patikimų 
žinių, kad rusai išradę 
nuostabaus greičia ir be-

.. kosa’veik neriboto tolumo skri-kis nesišypso jo, nors ir badą ...
kentėdami. ;

Antrasis pasaulinis karas at- ^mo Kiekvienas toli- 
nese komunizmui daupau au- mesnis imas var0
ku. kūnų tarpe - Lietuva. Es- . to|yn didgjanėiu
tija, Latvija, Suomija, LenklJa’ eTeįėiu 
Vengrija, Austrija, Rumunija., 
Bulgarija, Jugoslavija, Albani- j 
ja ir tik šiomis dienomis dar' 
buvusi nevisai paskendus Čeko-' 
Slovakija, visai nugrimzdo įį 
raudonąją komunizmo jūrą.' 
Komunizmas savo teroristinę 
programą vykdo visur ir tar-į 
tum antikristo pragariška ma
šina ryja nekaltus žmones ir 
lyg pasaulio pabaisa kabo ant 
kitų kaimyninių tautų.

* | - — ------------- — , _
Vakarų valstybių laisvieji pi-'soms, o nuo balandžio 1 pliozijoje užmušta 54 žy-skaitomas 

liečiai stebi aną raudonąjį šliu-'d. tereikės mokėti tik 1 dai. Žydai kaltina britus, 15 d 
žą ir laukia šv. Jurgio. KpJnUoŠimtis. u_2a_: i-----------

Hague — Vasario 26 
čia pradėjo savo posėdį 

Fntpiitinic: Tpi s m ji

(The Intemational Court Suomijos Atstovas Grįžo Iš Maskvos 
of Justice). i /į, v c*i i* n • —j

Šešiolika teisėjų susi- Atvežęs Stalino Pasiūlymą
rinko į Taikos Palocių ir 
pradėjo svarstyti pirmą 
bylą tarp Britanijos ir Al
banijos. Britanija reika
lauja iš Albanijos atsipra
šyti ir atlyginti nuosto
lius, už sužalojimą dviejų 
naikintuvų Corfu kanale. 
Tų nelaimių priežastimi 
buvus Albanijos minos, ir 
jose žuvo 44 Britanijos! 
jūreiviai. Albanija nepri-į 

padarytas siima atsakomybės.
tdimo raketą, kuri varoma — DDTTT T V A DT7TA7TI T in°j° dikt
Svieno po kito vykstančio UŽMUŠĖ 30 BRITŲ KAREIVIŲ jaudinasi

PALESTINOJE

Sumažino Pardavimo 
Ti

Hartford, Conn.— Vals
tijos Seimelis užbaigė sa
vo šešių dienų specialę se
siją perleisdamas įstaty
mą numažinant pardavi
mo taksus (sales tax).

j Ligšiol pirkėjai turėda
vo mokėti 3 nuoš. tak-

Jeruzalė, Palestina — ’ 
Vasario 29 d. arti Reho- 
voth užmušė 30 britų ka
reivių, kada minomis su
sprogdino tris traukinio 
vagonus, važiuojančius iš! 
Cairo į Haifą, ir apie 45' 
sužeidė. !

Sakoma.
teroristų darbas. Jie ker- laimėjo 6.3 
šija už žuvusius žydus Je- kėlimą dėl 
ruzalės ekspliozijoj perei- kų.
tą sekmadienį. Toje eks-! Šis algų

« • ••• v . . V a a v ’ « • .

Helsinki, Suomija— Ru- vežti daugiau savo ka- 
sijos raudonojo diktato- riuomenės.
riaus “Joe” Stalino laiš- Tuo tarpu Helsinki’yj 
kas Suomijos vyriausybei, paskleidė anonymiškus la- 
reikalaujant, kad ji ap
svarstytų ir priimtų jo 
pasiūlymus, būtent, pasi
rašyti naują savitarpinės 
pagalbos sutarti. Stalinas 
sako, kad tokia sutartis 
reikalinga apsigynimui Maskvos C. Sundstroem, 

i nuo “vokiečių agresijos“. Suomijos atstovas, atlikti 
i Suomiai, gavę tokį raudo- specialę misiją. Spėjama, 
inojo diktatoriaus laišką, kad jis atvežė Stalino rei- 

i, nes aiškiai ma- kalavimus.
to, kad raudonasis “gra- 
borius” duoda ženklą ko
munistams sukilti ir pa
daryti komunistinį per
versmą.

į Rusijos diktatoriaus 
Stalino metodas yra jau 
žinomas. Lietuvą, Latvi
ją, Estiją ir kitas taiką 
mylinčias valstybes Sta

linas pasmaugė tokiu pat 
Union — CIO:būdu, kaip padarė su Če- doti 
nuoš. algų pa- 
90,000 jūrinin-

bai pasiskelbę, kad jie tai 
padarę.

Jūrininkai Gavo Algų 
Pakėlimą

New York — National 
kad tai žydų Maritaime

pakėlimas bus 
nuo gruodžio 

1., ir paliečia 40 laivi- 
bet britai užginčija ir ara- ninkystės firmų.

nukreiptuspelius neva
prieš Rusiją ir komunis
tus. Tai aiški komunistu 
provokacija — pasiruoši
mas perversmui.

Vasario 29 d. grįžo iš

Iš visko galima perma
tyti, kad Suomija susi
lauks tokio pat, o gal dar 
ir 
ir

blogesnio likimo, kaip 
Čekoslovakija.

Prancūzu 100 Keleivių 
Lėktuvas

1 Prancūzija pradėjo nau- 
didžiausią pasauly 

koslovakija ir dabar šie- keleivinį lėktuvą, kuris 
kia padaryti su Suomija, paima 100 keleivių. Lėktu- 

Visiems yra žinoma, vas kursuoja tarp Borde- 
kad Rusijos raudonosios aux ir Martinikų salų ir 
armijos daliniai ir dabar yra varomas 6 motorų po 
yra Suomijoj. Stalinas ne-ĮlGOO arklio jėgų. Jo Įgula 
va nori gauti bazių ir į-’sudaro 14 asmenų.
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ĮVAIRIOS žinios■- - ■ - - -
IŠ LIETUV IŲ KATALIKU 
GYV ENIMO TREMTYJE

Naciai Sutirpo Sovietų 
Vokietijos Zonoje

_________ ________________________1 
i J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS

Skaitytinas sekmadienį, vasario 29, ir 
sekmadienį, kovo 7 d.

MYLIMIEJI KRISTUJE: —
Ketvirtą Gavėnios Sekmadienį, kuomet nuo karo 

pradžios, visose J. Valstybių bažnyčiose buvo daro
ma rinkliava nukentėjusiems dėl karo žmonėms, ku
riuos šelpia Amerikos Vyskupų įsteigta agentūra. To
ji rinkliava ir šįmet bus daroma ketvirtąjį Gavėnios 
Sekmadienį. Tais Amerikos Katalikų suauokotais pi
nigais bus galima sušelpti visus badaujančius žmo
nes, nežiūrint, kokios jie būtų tautybės ir tikėjimo.

Visi sutinka su ta nuomone, kad šie metai yra 
kritingi visam pasauliui, ypač Europai. Žmogiškai ta
riant, krikščionybės ir demokratijos likimas svyruo
ja Rytų Europoje, Italijoje, Vokietijoj ir kitur. Čia 
ne tiktai Marshallo Plano klausimas. Čia nekalbama 
apie organizuotas pastangas parūpinti maisto, dra
bužių ir piniginės pašalpos Anglijai, Prancūzijai ir 
kitiems kraštams. Taip pat ir ne ta prasme reikia 
imti ir Vyskupų teikiamą medžiaginę paramą nuvar
gintai žmonijai.

Čia yra kitas labiau pagrindinis šios rinkliavos 
tikslas. Katalikai turi į tai žiūrėti ne kaip į kokį poli
tinį ar drugijinį reikalą. Mūsų teikiama pašalpa tu
ri būti grynai dvasinė ir religinė. Kur yra badas, mes 
turime atsiminti, kad Kristus yra alkanas ir Jį reikia 
pavalgydyti. Kur reikia drabužių ,tai Kristų reikia 
aprengti. Kur yra kitokių šelpimo reikalų, tai Kris
tui turime parodyt labdarybės meilę. Katalikai duoda 
pašalpos ne vien civilizacijai išgelbėti, bet gerais dar
bais savo sielą išganyti.

Pereitais metais mes padarėme nepaprastai gau
sią Gavėnios rinkliavą, pasidėkojant plačiam išgarsi
nimui. Šiais metais panašių išgarsinimų nedarome, 
nes spauda ir radio pakankamai skelbia, kad pašalpa 
vargstančiai žmonijai labai reikalinga. Ir mūsų žmo
nių nebereikia perdaug raginti, kad gausiai aukotų 
šiam Vyskupų šelpimo fondui. Aš žinau, kad visi au
kotojai susilauks paties Dievo globos ir palaimos.

Jūsų ištikimas Kristuje, 
f RICHARD J. CUSHING, D. D 

Bostono Arkivyskupas.

Berlynas, Vokietija 
Rusijos maršalas V. 

ISokolovskis vas. 27 d. Įsa- 
visas taip 
nunacinimo 

. Jis sakė, kadį 
davimas gauti straipsnių, į fašizmas jau panaikintas 

----"-j relig i n i u s sovietų (Vokietijos-) zo
noje. Nacių nebelikę, o 
jeigu keli ir liko, tai juos 
policija sudoros.

Rusijos karo gubernato-į 
rius jau leidžia nacių par
tijos nariams laisvai švai
stytis. Dauguma nacių į- 
sirašė i komunistų parti
ją ir veikia bendrai su ko
munistais.

Neabejojama, kad *Ru- 
sijos. komunistai vėl at
gaivino krauju sucemen
tuotą sutartį, kokią turė
jo Hitleris su Stalinu, ir 
dabar bendrai kovoja , 
prieš Vakarines Valsty- I 
bes. i

Vienuolis grįžo iš rusų į pastarieji vis labiau 
belaisvės įjungia į s’ ’ '

Ilgus metus Lietuvoje' baL . *enas ‘ .
dirlįs Jėzuitas Tėvas An-' reiškimų esąs skautų Į yamnąmas
tanai Frengeris grįžo 
Rusijos, kur Įvairiose sto
vyklose praleido daugiau 
kaip metus laiko. Šiuo 
metu jo sveikata yra sti
priai palaužta. Jis. kaip 
elzasietis. gyvena ir gydo
si pas savo gimines 
Strassburge. Prancūzijo
je.

Įsi
skautiškąjį dar- 

džiuginančių Į kė panaikinti 
esąs skautų I vadinamas

aiškinančių 
klausimus.

Kai kurie skautų dva
sios vadovai pereitą vasa
rą su religine programa i- 
sijungė i skautų stovyk
las. Tuo jie daug prisidė
jo prie stovyklų pasiseki
mo ir Įprasminimo.

Danijos lietuviai susilau
kė lietuvio kunigo

Iki šio laiko 1200 Dani
jos lietuvių neturėjo savo 
kunigo. Šiuo metu ten 
vyksta iš Vokietijos Ful- 
dos stovyklos kapelionas 
kun. Bajerčius.

Skautų dvasios vadovų 
pasitarimas

Šiuo metu lietuvių skau
tų organizaciją tremtyje 
globoja Tautinis delega
tas. kuris visiems skautų 
vienetams paskyrė savo 
kapelionus. Vyr. skautų 
organizacijos kapelionu 
yra kun. dr. Vaišnora. 
Viename dvasios vadovų 
suvažiavime kun. Vaišno
ra nušvietė dabartinę 
skautų būklę. Skautų va
dų suvažiavimas pripaži
no, kad religinis ugdymas 
skautijoje yra būtina ir 
integralinė skautijos da- y
lis. Pasaulinėje jamboree 
(skautų sąskrydis Pran
cūzijoje ) ten dalyvavu
siems skautams ir jų va
dams aiškiai Įrodė, kad 
visame pasaulyje skautų 
veikla nėra atsieta nuo 
religijos. Tas rodo, kad ir 
Lietuvos skautai eina tin
kamu keliu. Dvasios va
das konstatavo, kad pas
kutiniu metu skautų va
dai palaiko tampresni ry
ši su dvasios vadovais, o

Nebegers Į Stalino 
Sveikatą

N’ew York — Norman

1
I

Prezidentas Trumanas nuoširdžiai sveikina
mas San Juan, Puerto Rico. Prezidentas Truma
nas neseniai lankėsi inspektuodamas industriji- 
nius projektus Puerto Rico ir ta proga dar kartą 
pareiškė vietos gyventojams, kad jie greitu laiku 
turės progą ir teisę sudaryti valdžią savo būdu.

Mass. Demokratai Sus 
Dėt Delegatų

Ti
v*

Mass. Demokratų Parti
jos vadų peštynės dėl de
legatų i Tautinę Dem. 
Partijos Konvenciją atsi
dūrė teisme, prieš teisėją 
Frank E. Smith.

Tas atsitiko todėl, kad

i jiems patikėtą paslaptį. 
’ Todėl jie esą pasirįžę ver

čiau nukentėti nei prieš 
laikraštininkų principą 
nusižengti.

i
i

Tik Dabar 6avo Kalėdines 
Dovanas Ir Sveikinimus

Churchville, N. Y.—šio

Amerikos lai- žmonių

Ką pasakė Paryžiaus 
kardinolas lietuviams 

skautams
Kaip praneša “Auka”, 

Paryžiaus kard i n o la s 
Shard, vasaros metu ap
lankęs lietuvių skautų i 
stovyklą netoli Payžiaus, • 
lietuvių skautų dvasios i 
vadovui pasakė:

“Žinau Lietuvos padėti1 
ir jos kančias. Tai nekal
tai tiek daug kenčianti 
tauta. Aš šiandien mel-Į
džiau Dievą, kad grįžtų į E. Hvams. 
laisvė pavergtoms tau- vyno buvęs jūreivis, karo 
toms. Aš prašau brolius J metų nepaprastai pasižy- 
kunigus atsiminti savoimėjo lydėdamas laivus su 
maldose nekaltai kenčian- reikalingiausiomis prekė- 
čią lietuvių tautą. Jūsįmis Į Murmanską. Jis nu- 
skautai. esate optimistai, šovęs 8 vokiečių orlaivius. 
Todėl nenusiminkite ir ti-. Sovietų vyriausybė už tai 
kėkitės. kad ir Lietuva* jį apdovanojo
susilauks laimingesnių;Garbės Ordinu, 
dienų. Dievas yra nelai-

į ir kenčiančiųjų j ri 
globėjas. To aš lietuviams 
skautams linkiu ir iš visos i 
širdies juos laiminu”.

L. Rytas.

šios valstijos dem. parti-! miestelio daugelis gyven- 
jos pirm. CahiU išrinko nurtebo tik dabar ga-

delegaciją, 
kretorius Gilgun kitą iš 
44 žmonių. Pastaroji gavo
Valstijos 1 
Cork oficialų užtvirtini-

o se- vę kalėdines atvirutes, do- 
Ivanas ir prieškalėdinius 

u laikraščius. Priežastis to, 
Sekretoriaus buvo ta’ kad tik dabar už 

miestelio šalę gelžkelio

•9

Užtroško Kūdikis

LEGIONO VADAS PASMERKĖ 
TREČIĄJĄ PARTIJĄ

mą, kaipo, pagal įstaty- rastia pašto maisas. Matyt 
mus, legališką delegaciją.; paduotai išmestas iš ei- 
Bet su tuo nesutiko Ca-

Rusijos kuri remia buvęs gub.
M. J. Tobin. Ir šis klausi
mas turėjo atsidurti teis
me. M

Kaip teismas šį klausi
mą išris — dar nėra žino
ma. Gilguno išrinktąjį de
legatų sąrašą remia Ma
joras Curley ir Kongr. 
McCormack.

kavalie-
valdžia

ToL-įo ordino 
i riams bolševikų 
:moka mažą pensiją. Ją 
gaudavo ir Hvams. Viso 
$48.21 i metus. Kai gau
davo tai eidavo su drau
gais tuos pinigus prager
iu. Visi gerdavo “už Stali
no sveikatą”. Bet dabar

nančio traukinio, prieš 
Kalėdas.

Paprastai prie šio mies
telio traukiniai nevisada 
sustoja, tik einant pro ša
lį išmetama pašto Siunti
niai.

I

i

Sovietai Panaikino Perga
lės Dieną Europoj

Cambridge, Mass. —Do- šis veteranas gavo prane- 
nald C. Davis. Jr., 7 savai- Šimą, 
čių kūdikis, užtroško savo 
vygėje, kuomet jo galvytė 
isivėlė i koldrukes. Ug- 
niagesių pastangos ji at- 

' gaivinti nuėjo veltui.

kad tos pensijos 
daugiau nebegaus. Nuėjęs

Padaugėjo Smirnai
VVashington, D. C. —

Maskvos radijas prane
šė, kad Aukščiausio So
vietų prezidiumo nutari- 

Įmu nuo šiol Pergalės Eu-

Madison, Wis. — James dien visi turėtų būti savo 
F. O’Neil, Amerikos Le- krašto sargyboje. Mes ne- 
gionio tautinis komandie- norime, kad tas atsitiktų 
rius, sakė, kad Rusijos mūsų krašte, kas šiomis 
premieras Stalinas žiūri i dienomis atsitiko Čekoslo- 
trečiosios partijos judėji- vakijoje, kas anksčiau y- 

Įmą kaipo Į “operacijos ra atsitikę kituose Euro- 
siurbėles” Jung. Valstybė-,pos kraštuose, kur tik 
se. i raudonieji buvo įsibrovę į

__ 4.:^ „--i- valdžią.

i Rusijos Konsulatą jis Federal Security adminis- jroPOJ diena bus laikoma 
Ten jam Oratorius, Oscar R. Ewingda™ diena. _ ....
________ t** w- - • Ssl 1f Q TV

juje, Neapleiskime Jos
Lietuvių 

tu kenčiat
sklaidytai po 
lį. reikalinga 
gų. vienuolių.

J

Piutis d;de!ė. bet darbininkų maža.

Lietuvių Tauta Mirties Pavo- 
f ••

Tautai šiuo rne- 
ir esant iš- 
platųjį pasau- 
daugiau kuni- 
kurie visomis

jėgomis pasišvęstų savo 
kenčiančiai tremties keliu 

einančiai Tautai!
Lietuvos Pranciškonai y- 

ra ypatingu būdu susirūpi
nę padėti savo tautiečiams, 
bet neturėdami pakankamai 
kunigų, negali pilnai išvys
tyti savo veikimo.

TAT KVIEČIAME 
JAUNUOLIUS.

norinčius pasišvęsti Dievo 
garbei ir Lietuvių Tautos 
gerovei, stoti į

LIETUVOS PRANCIŠKO
NŲ ŠV. ANTANO 

VIENUOLYNĄ 
Kennebunk Port. Maine.

PRIIMAMI
Lietuvių katalikų šeimų sūnūs baigę bent

DVI HIGH SCHOOL KLASES.
Jaunuoliai Tremtiniai

priimami baigę astuonias gimnazijos klases su 
lotynų kalba.

Kandidatai.-įstoję į Pranciškonų Ordiną ir atlikę 
vienų metų naujokyną.

Tėvo Pranciškonu Kolegijose ir Seminarijose 
Vienuolyno lėšomis 

ruošis kilniam apaštalavimo darbui.
Lietuvos Pranciškonų Vienuolyną taip pat priimami 

kandidatai į brolius.
Dėl priėmimo sąlygų prašome kreiptis sekančiu 

adresu:
Very Rev. Justin Taškys, O.F.M.

Francisean Monastery
Kenneb»’nk Port, Maine.

užklausė kodėl? 
atsakyta: 
Maskvos”, 
nieks nebegers 
sveikatą”.

“Įsakymas iš j pranešė, kad gimimai šio- 
Todel dabar i je šaly praeitais metais 
~> “į Stalino sumušė visus rekordus.

Statistikų biuro daviniais 
gimimų praeitais metais 
užregistruota 3,720,000, 
tai yra 431,000 daugiau 
nei pereitais metais. Į.- 
skaitant apskaitliuotus 
dar nesuregistruotus 
mimus skaitlinė sieks 
3.910,000.

Išeina 25.9 gimimai 
1000 gyventojų, arba 
nuošimčių daugiau 
1946 m.

Rusijos Laivynas Per Karą 
Padidėjo

Žurnalas “Ali hands'’ 
rašo, kad Rusijos laivy
nas per karą padidėjo. Da
bar sovietai turi keturias 
flotiles Baltijos jūroj, 
šiaurinėj Juodojoj jūroj, 
ir Pacifike: be to laivai 
Kaspijos jūroj ir didelėse 
Rusijos upėse. Pagal pati
kimus šaltinius Rusija tu
ri keturis kovos laivus, 
pastatytus 1914 - 16 me
tais. Dabar Rusija didina 
povandeninių laivų skai
čių. panaudodama vokie
čių modelius. Rusija taip 
pat yra pasigrobus vokie
čių nebaigtą statyti lėk
tuvnešį “Graf Zeppelin”.

Žmona Jam Kirpo Plau
kus — Reikalauja 

Persiskyrimo
Detroit, Mich.— Samuel 

Y mchuck, 56 m., liudijo 
teisme, kad jo žmona ne
leido jam eiti Į kirpyklą, 
bet pati jam plaukus kirp
davo. Tr taip kurpdavusi, 
kaip jai patikdavę, o ne 
kaip jis norėdavęs. Už tai 
reikalauja “divorso”. -

gi
lki

dėl
11

nei

Du Laikraštininkai Dėt Lai
kymosi Savo PriKipiį 

Nuteisti Kalėjiman

Newburgh, N.' Y. — 
Laikraščio “Newburgh 
News” redaktorius ir re
porteris tapo nuteisti už
simokėti po $100 ir atsė
dėti po 10 dienų kalėjime, 
už tai, kad atsisakė pasa
kyti “Grand Jury” kur jie 
gavo lioterijos tikietus, 
kurių atvaizdus jie tame 
laikrašty atspausdino. Jie 
juos atspausdino serijoje 
straipsnių, kuriose iškelia 
tame mieste žydintį gem- 
bleriavimą ir kitokį blogą.

Nuteistieji yra Douglas 
V. Clarke redaktorius ir 
reporteris Charles L. Leo- 
nard. Jie pareiškė, kad 
laikraštininkų 
etika reikalauja, išlaikyti

Suprantama, Sovietai ta 
diena negalėjo didžiuotis, 
nes tą pergalę Europoj at
nešė Vakarinės valstybės. 
Iš visų Sovietų veiksmų, 
matosi, kad Sovietai sie
kia primesti Europos tau
toms savo pergalę, jas pa
vergiant raudonojo komu
nizmo pergalei.

Pakėlė Duju Kainas

Malden and Melrose Gas 
Light Co. pakėlė vartoto
jams dujų (gaso) kainas 
po cento ant 100 ku- 
biškų pėdų. Pakėlimas pa
darytas su Valstybės Pu- 
blic Utilities leidimu. Mi
nėta įmonė aptarnauja 
55,786 vartotojus ir jos į- 
plaukos per metus padi
dės $50,000.

Kainas pakėlė ir Cam- 
bridge Gas & Light Co., 
teikianti dujas dėl Cam- 
bridge ir Somerville. Pa
keltą 40c. už pirmas 200 
kub. pėdų. Tas palies apie 
50,000 vartotojų.

PAIEŠKOIIMAS

Trečioji partija sėja 
nesusipratimų sėklą,” sa
kė O’Neil kalbėdamas 200 
Wisconsin Legiono vadų. 
Jis atsišaukė i Legioną, 
kad sektų trečiosios par
tijos judėjimą, nes jis su
daro potencialinĮ pavojų 
kraštui.

Esą daug žmonių suklai
dinti partijos šūkiu “už 
taiką ir gerovę”, sakė 
O’Neil. “Tikrenybėje ji'padarė vertingų 
pataikauja tiems, kurie y-'šiame skelbime 
ra nepasitenkinę. Mes ne- Mečią mane yra pramanyti, iš
galime jos diskontuoti ar
ba su ja lengvai apseiti.”

James F. O’Neil labai 
laiškiai Įvertina trečiąją 
partiją. Jis Įspėja visus 
nuo to pavojaus, kokį su
daro trečioji partija. Šian-

Laiškas "D." Redakcijai
Aukštai Gerbiamas.
Pone Redaktoriau.
1947 m. lapkričio mėn. 18 d. 

Tamstos redaguojamame laik
raštyje buvo atspausdintas re
klaminis skelbimas, pavadintas 
“Jauni lietuviai mokslininkai 

atradimų“, 
visi daviniai,

skyrus tik tai, kad aš esu ga
vęs daktaro laipsnį. Maloniai 
prašyčiau apie tai paskeltai 
viešai visuomenei.

Su aukšta pagarba
Jūsų

Dr. JUOZAPAVIČIUS.

Paieškau Zičkutės Marutės ir 
Juozo Žičkaus sesers Zičkytčs. 
kilusios iš Jurbarko valšč., Ra
seinių apskr., Mikutaičių \ Ka
zokiškių kaimo.

Ieškotojas Simas Bakaitis, D. 
P. Camp Northem Cazerne, 

profesinė (13a) Wurlburg-7. Bayem, U. 
S. A. zonc, Germany.

SEND, Ine.
SHIPMENTS TO EUROPE’S NEEDY DISTRIBUTORS

304 W. 63rtl St., Chicago 21, IB. — Tel. ENG. 5028
SENO PRIIMA MAISTO SIUNTINIŲ UŽSAKYMUS Į 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.
SEND Standartiniai maisto siuntiniai susideda iš grynu produktų — 
VISO 23 SVARŲ NET.

Siųsk Maisto Siuntinius Tik Per

SEND
Siuntinio pilna kaina:

Tik $10.00

sv. Taukų, 
sv. Kavos, 
sv. Ryžių.

sv. Cukraus, 
sv. Miltų.
sv. Mėsos.

1 sv. Kakao.

5
5
2

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

[ Tuojau pasinaudokit žemiau esančiu užsakymo orderiu!

UŽSAKYTOJAS:
Vardas ir Pavardė
Numeris ir Gatvė
Miestas ...........................................

GAVĖJAS:
Vardas ir Pavarde
Gatvė ........................  Nr. .
Ypatingas Adresas __
................................  Valstybė .....

Valstybė

Miestas

. Zona

□
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published Semi-Weekly except holiday weeks, when issued weekly. 
-------- by---------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
F.ntered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceplance for mailing at special rate of postage provided for in Section 

1103. Act of October 8, 191“ authorized on July 12, 1918.
SUBSCRIPTION RATES

Domestic yearly ___________  $5.00
Domestic onee per week yearly $3.00

’ Foreign yearly........................... $5.50
Foreign onee per week yearly $3.50

TEISMAS BE RAŠTŲ ’ ATEIS IR TAU

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams .................... $5.00
Vieną kart savaitėje metams .... $3.00
Užsieny metams ....................... $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

---------------------------------- I Ateis ir tau diena žadėta
Sovietų Rusijoje įvesta lavimas ateiti į susirinki-' ir šilas atsidus lengvai, 

visai nauja bausmė, 
kios dar 
girdėjęs. Tai yra bausmė jimą. Įvairūs repasitenki- 
viršijanti 
žiaurumą

_____  3
pranešama,' surenkami ir mašinomis 

buvęs blogas vežami į Teismą Be Raš- 
kolcbįnikai tų, į NKVD 3-5 aukštų 

namą, stovintį ant upės

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOuth Boston 8-2680

Meška Su Vilko Apetitu

ko- mą, mitingą, šventę arba Tėvynėj viltį gi sudėtą 
pasaulis nėra į vadų vardadienių minė- Į saugų uostą neš laivai.

Iš griuvėsių, žaizdų giliausių 
Ir skurdo prisikels laisva — 
Ir į rytojų, į šviesiausią 
Eis vėliai amžių Lietuva.
Tave tad. broli, šauks artojų 
Vaga palikus nearta, 
Kad paskui arklus į rytojų 
Nueitų pakaitos karta.
Užuoganoj pasėto javo 
Želmuo diržingas Žeimenos, 
Ir bus pilni aruodai tavo — 
Gimta žemelė mus penės.
Ir tu. sesut, Dasidabinv.s 
Margrvs žičkeliais, kaspinais, 
Varteliuos į šaunius vaikinus 
Kalbėsi žodžiais dyvinais.
Ateis ir tau diena žadėta,

žmoniškumą, nimai, išmetinėjimai prieš 
ir gyvuliškumą, partiją arba 

Tai yra bausmė kankini
mo, pasityčiojimo ir su
naikinimo nekalto 
gaus, 
darbininko.

Kolchozas Rusijoje reiš
kia valstybinis :____  _

pareigūnus.
Tai yra nusikaltimai prieš 
Valstvbės Sabotažą ir 
baudžiami Sovietu statu
to 58 str. nuo 6—10 m. 
sunkiųjų darbu kalėjimu 
arba pasikartojanti nusi- 

kia valstybinis žemės ū- kaitimai baudžiami mir- 
kis, kuriuose darbas pa- ties bausme Teisme be 
skirstytas brigadomis. 

I Artojų brigadoje nusi
kaltimu laikoma sulaužy
ti plūgo noragą, ariant 
akmenuotą lauką, akėčios 
dantį, rato ašį, botago ko
tą ir tt.

Sabotažu laikoma sulau
žymas plūgo, ariant smė
liuotą lauką, pametimas 
bulviu krepšio, maišo, bo-

žmo-
artojo bei laukų

Rašt”.
Kolchoznikui privačiam 

naudojimosi duodama pu
sė margio žemės daržais, 
kuriame jis frali pasodinti 
bulvių ir daržovių ir todėl 
kolchoznikas turi išlaiky
ti karvę, užauginti beko
niuką ir išlaikyti bent 2 Ir šilas atsidus lengvai, 
vištas, kad galėtų atiduoti Tėvynėj viltį gi sudėtą 
valstybės uždedamas prie- į saugų uostą neš laivai, 

tago ir kitų kolchozo įran- voles natūra ir pinigais, 
kių. • ! Viso kolchoznikas turi

• Melžėjų brigadoje nusi- sumokėti valstybei: 
kaitimu laikoma išgėri
mai nors lašo pieno, iš- 
laistymas nors lašo ant 
žemės arba sulaužymas

_ milžtuvės.
niitnU Tin I Sabotažu laikoma nepil- turi išnirkti paskolos lak- fabrikų statymui,

Čekoslovakijos pavergimas įrodo, kad gyvuliškas 
raudonojo siaubo alkis dar toli gražu nepasotintas. 
Jam reikia vis daugiau aukų. Dvi dieni savo laimėji
mą “atšventę”, bolševikai jau kalba apie Suomijos ir 
Italijos pavergimą. Suomija jau pasiduoda, su Itali
ja dar nežinia kaip bus. Bolševikams pasakiškai se
kasi, visai kaip Hitleriui. Beneš taip ir pasakė komu
nistų vadui Gottwaldui: “tamsta kalbi į mane kaip 
Hitleris”. Gottwaldas galėjo kalbėti kaip Hitleris, bet 
jis ne Hitleriš, tik Kvislingas. Už jo pečių stovi mas
kvietis Zorinas, bet ir tas vos tik Hitleriukas. Tikro
jo Hitlerio reikia Kremliuj ieškoti.

Kai anuomet Hitlerio legijonai užėmė Pragą, če
kai nesipriešino, tik spiaudėsi ir sakė “fui”. Tas pasi- 
biaurėjimo ir paniekos žodis būtų sugėdinęs civilizuo
tą kariuomenę. Tačiau sugyvulėję nacių smogikai jo
kio savigarbos pojūčio neturėjo. Gi bolševikų “udar- 
nikai” tai šimtu nuošimčių nuo žmonių i 
tuomi didžiuojasi. Garsiai ir atkakliai šūkauja, kad 
komunizmas, beminėdamas šimtmetinę savo atsira
dimo sukaktį, pagaliau viešai išėjo į platųjį pasaulį. L* 
Mat, kaip tik 1848 metais Marksas išleido “komunis
tinį manifestą”, kurs griežtai pareiškia, kad komu
nizmas niekam ir niekad nenusileidžia ir ima valdžią J 
ginkluota pajėga. Įsivyravęs, viską iš šaknų sugriau
na ir ant griuvėsių stato savo namą, būtent milžiniš
ką valstybinį kalėjimą.

Daug kas nustebęs klausia, kodėl gi komunizmas kimas 
taip sparčiai plinta? Atsakymas aiškus: kur skurdas, 
ten komunizmas. Po pirmojo pasaulinio karo buvo kiaušinio arba perdidelis tų 
daug skurdo, taigi komunizmas užvaldė pernelyg su- kiaušinių 
skurdusią Rusiją. Po antrojo karo skurdo visur daug 
daugiau priviso, tai ir komunizmas sustiprėjo. Gi rei-1 
fcia atsiminti, kad skurdanešiai komunistai varu gadose nusikaltimu laiko- 
skurdą įskiepy ja. Iš pavergtų tautų iščiulpia visus, ma sulaužymas dalgio ko- 
ekonominius syvus ir jų gyvenimo lygį numuša iki to, kirvakočio arba grėb- 
nežmoniško Rusijos skurdo. Paskui užleidžia geležinę liakočio ir tt. 
uždangą, kad nė bolševistinis pasaulis nematytų ir; Sabotažu laikoma pame- 
nežinotų, kas tame tautų kalėjime dedasi, nes gyve- timas kirvio, plaktuko, 
nimo sąlygos Sovietų santvarkoj tokios pasibaisėti- dalgio ir kitų kolchozo į- 
nos, kad nė akis nematė, nė ausis negirdėjo, nė į žmo-1 rankių. Be to, 
gaus galvą neateina mintis, kokias nežmoniškas kan-; Sabotažu laikoma pavė- 
čias surengia bolševikai tiems, kurie turi nelaimės į lavimas ateiti prie darbo  __ ____ ~ ... — __  ____
jų nagus pakliūti. nors 1 minutei, suvalgy-j mės, 1 karvę ir 1 arklį, bei atiduodama

Tačiau bolševikų širdį graužia pagieža ir nugas- mas kolchozo obuolio, uo-į nuosavą butą. Ir 
tavimas, kad kitos dar jų nepavergtos šalys, ypač A- gos, morkos, ridiko, svo- * 
lijantų okupuota Vokietija, gali iš skurdo pakilti ir gūno arba net surasto

grybo ir tt. Irgi 
Sabotažu laikoma pavė-1 arklį ir nuosavą butą.

choznikams 
kad šiemet 
derlius, nes 
blogai dirbę.

Atsivežus šį maišelį ja- kranto kur jau atlieka- 
vų, tuojaus prisistato mo- mos nuteistų jų Z _
kesčių agentas ir reika
lauja sumokėti valstybei 
mokesčius pagal 5-ti let- 
kos planą. Kolchoznikas 
priverstas šį maišelį javų 
parduoti ir sumokėti mo
kesčius. Kad daugiau pa
daryti pinigo ir užtektų 
šio maišelio javų mokes
čiams. Tai pati kolchozo 
vadovybė surenka iš visų 
kolchoznikų jų gautus 
grūdus, sumala ir parduo
da mieste snekuliacine 
‘ aina. Pinigus atskaito

ž okesčiams. Reiškia, 
ką kolchoznikas per me
tus uždirbo, grąžino atgal

J. Aistis.

i bausmės 
vykdymas, taip pat, apie 
tai, nuteistiems nieko ne
žinant.

Šiame name, 3-4 aukšte 
yra didelė salė aklai tam
si. Pirmuose kambariuose 
pasitinka budeliai, mon- 
go’iškos išvaizdos sadis
tai. Su atvežtais nieko ne
kalba, tik įveda į tamsią 
salę, nedaugiau 500 žmo
nių, ir uždaro. Po to, e- 
lektros įtaisymais atsida
ro sa’ės grindys ir žmo- 
■'~s krenta 3-4 metrus že
my”, sukirsta kaip r'ai 
kos. Iš apačios pradeda 
zimbti peiliai ir žmonės 

kolchozui. Be" to, dar rei- pradeda šetkavoti pana- 
kia atiduoti normai mė- šiai kaip ūkininkas kopūs- 
sos bekoniukas, negimęs tus arba gyvuliams paša- 
veršis, visas pienas ir rei- rinę žolę. Smulkūs žmo- 
kalaujama, kad višta duo- nių kūnų gabaliukai kren
tu 2-3 kiaušinius į dieną ta į upę ir stipria 
ir karvė duotų pieno 2-3 
kartus daugiau. Taigi kol
choznikas negali tokių di
delių mokesčių išmokėti ir 
visuomet pasilieka valsty
bei skolingas. Per metus 
dirbęs, nei saujos grūdo, 
nei bulvės nepasilieka. Tai

Smulkus žmo-

i srove 
nuteka į jūrą. 5 minučių 
laikotarpyje 500 žmonių 
likviduojama. Po to, lau
kiančios mašinos už mies
to, kurios tvarkomos pa
ruoštų enkavedistų, prive
ža sekančius 500 žmonių 
ir taip laike kelių vai. ke
lios dešimtys tūkstančių 
likviduojama, kurių nepa
silieka jokių užrašų, jokių 
apie juos žinių ir dingsta. 
Jų kapai jūrų platybėse, 
kur amžinai nebus atrasti

Visi kiti, kurie turėjo 
virš 5 h. žemės ūkį Stali
no įsakymu laikoma buo
žėmis. Ir turtas nusavin
tas ir jie visi išsiųsti į Si
birą prievartos darbams,

— - “ • • • V 1, miško 
štu už 500 rublių. Tai ir darbams ir kasyklosna iki 
900 rublių. Taip pat turi gyvos galvos, nes jie lai- kaip jam pragyventi sun- 
duoti natūra pieno 1000 koma kenksmingais So- kiai dirbant! Nuo čia ir 
litrų; mėsos 100 kil.; kiau- vietų santvarkai. prasideda kolchozniko
žinių 250 nuo vištos. Kolchoze padėties vieš- kryžiaus kelias iki Teismo

Toki dideli mokesniai pačiais yra 1 kategorijos Be Raštų.
Kolchoznikas valgo ką

1, už butą 50 rubliu
2, už karvę 200 rubliu
3, už bekoniuką 100 rub.
4, už vištą 50 rubliu. 
Viso 400 rublių. Be to,

nas išmelžimas arba iš
melžti mažiau pieno už
vakar ir pavėluotas mel
žimas.

| Paukščių brigadoje nu
sikaltimu laikoma sudau
žymas kiaušinio, išgeri- kolchoznikui yra nepake- kolchoznikai. Ir nurody- ----------------- ■ —‘ i • v f • «• •
mas kiaušinio arba pavo- liami naudojantis \2 mar- mų bei patarimų privalo randa kelyje, lauke, miške ^aiP Katino ir bimcos ka- 
gimas kiaušinio. gio darželiu. Tačiau mo- klausyti. Jie varžybų, slėpdamasis, nes pagal di-

i Sabotažu laikoma surin- keti privalo, nes bus pa- lenktynių pirmūnais. Jie džiojo mokytojo įstatymą
i mažiau kiaušinių laikytas sabotažniku ir platintojai paskolos lakš- jis nusikalsta sabotažui, 

už vakar,

v •

v •

pai.
Mes Sibiro, Kaukazo, 

_ _ _  _ ___ _ ____ ____ _ Šiaurės, Pietų ir Vakarų
nuslėpimas pasiųsta į Teismą Be Ras- tų ir fiktyviai udarnikai. Valgo pievoje rugštažolę, Sovietų Rusijos sriauno- 

------ i Nors dažniausiai iie Datvs Dakelvie — miške ervba. S1OS ir tyliosios upes liudi-i. Nors dažniausiai jie patys pakelyje — miške grybą, S1OS ir tyliosios upes įiuai-
sumažėjimas Kolchoznikai paskirsty- paskolos lakštų neperka, supuvusią bulvę, stipusią Jame . Vakarų Civilizaci-

žiemas metu. ti į Socialės padėties kate- Gi kitos trys kategorijos katę, paukštį, kritusį gy- Jos miestams irkaimams
Lauko darbininkų bri- gorijas nagai jų prieš I privalo klausyti ir dirbti vulį, net ir žmonių lavo- įPJ® Kastų

karą turėtą turtą. vergo teisėmis, nes labai nūs. ’ ' .........
1. Kategorijai priklauso, menkas dalykas papulti į mų, 

kurie buvo bežemiai, bu- Teismą Be Raštų. mos
vusi valkatos ir kitoki ne
naudėliai. (darželio gauna dar iš kol-

bolševikų neįsileisti. Todėl Maskva desperatiškai 
stengiasi visus kraštus savo utėlynu ko greičiausiai 
užteršti. Štai kodėl ji taip ryžtingai priešinasi Mar- 
shallo Planui, kurs siekia tautų gerovę atstatyti ir 
tuomi bolševizmą likviduoti. Amerika nori suteikti 
tautoms ramų, laisvą, linksmą gyvenimą, o Rusija 
kiek įmanydama tą trukdo. Bolševikai kaip tiktai pa
sisavino tamsūnų “filosofiją”: jei ne man, tai nė tau; 
jei aš skurstu, tegu ir kiti skursta. Ir piktumu apsi-

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

7.
Grūzdo Pasaka

— Ne, panele. Žinoma, visa tai skamba 
kaip kokia pasaka. Tačiau reikia atsiminti, 
kad rusų armijoj pastaruoju laiku daug kas 
pakitėjo. Pirmesnioji sukomunistinta armija 
jau žuvusi. Jos vietą užėmė iš kaimo paimti 
naujokai, kurių tėvai nežmoniškai skriau
džiami kolchozuose. Jie neturi komunistinės 
dvasios. Į komisarus žiūri kaip į savo tėvų 
kankintojus. Tad suprantama, kad tų nau
jokų kareivių širdyse nėra meilės komisa
rams. Keiksmas tai tik pridėčkas.

— Vis dėlto tai labai nepaprasta.
— Taip, šiais laikais viskas nepaprasta. 

Ar panelė, maža būdama, kada nors pama
nei, kad ta graži, rami Lietuva virs tokiu 
ašarų ir kraujo kloniu? Rodos, neįmanoma, 
kad gali taip būti, o bet gi taip yra. Tik pa
žvelk į šią dykumą, kurioje pirmiau žydėjo 
gausus ir jaukus gyvenimas.

— Taip, — liūdnai patvirtino Alena, — 
kas gi galėjo manyti?

— Taigi matai. Ir mano pasaka atrodo 
kaip iš sapnininko paimta, o bet gi taip bu

Būna daug atsitiki- bausmės vykdymą, apie 
kad stipriosios šei- didžiojo mokytojo kani- 

naktimis i____ _
Kolchoznikas be turimo silpnesniąsias ir suvalgo.

______ “ “ _ ■ Tokiu būdu kolchozni-
2. Kategorijai priklauso,' chozo atlyginimų už dar- kas alkio verčiamas visur 

ir visuomet nusikalsta, 
grūdais. Kolchozo x/2 viso Per metus pastebėti val-
* - _l maistą ' — Viešpatie teesie Tavo

skundžiantis val>a-
kooperaty- blogu gyvenimu, pavėluo- 47. XII. 3. Juzonis.

vams. Be to, atpiliamos tai ateinantį prie darbo/ ' ----------------
4 Kategorijai priklauso, sėklos ir likutis dalyja- nadarę artelėse kelis sa- Kiekvienas žmogus turi 

kurie turėjo 3.5 — 5 h.,mas į darbo dienas. Išeina botažus be šypsenos žiū- kitame žmoguje veidrodi, 
žemės ūkį, 2 karves, vieną

kurie turėjo 1-2 h. žemės bo dienas, javus iškūlus, 
ir vieną karvę.

3. Kategorijai priklauso, derliaus atiduodama vals- gant uždraustą 
kurie turėjo 3—3,5 h. že- tybei. Likusios pusės 1/3 pastebėti i_2_.

užmuša balizmą ir kviečiame bim- 
bininkus atvykti į kolcho
zus, padirbėti ir įsitikinti, 
kad tai arčiausias kelias 
bus jums patekti į Teis
mą Be Raštų.

i

putoję bolševikai daužo viską, ko negali išsinešti iš 
“buržujų” namų. Charakteringa, kad visos Europos 
tautos išmoko šiuos rusiškus žodžius: “davai časy” — 
atiduok laikrodį. Tuose žodžiuose atspindi 
laukinių barbarų geismas — sauvališkai plėšikauti, tus.
Tai tipiška Maskvos politika. K.' Padalynus javus

taip, kad kolchozo ponai rėję komunos pareigu- kuriame jis gali aiškiai į- 
draugai pirmininkas, bu- nams į akis, ir pareiškę, žiūrėti savo paties silpny- 
halteris, agronomas ir są- nepasitenkinimą, ir nepil-j bes, trūkumus ir įvairius 
skaitininkas su brigadie-i nai sumokėjusieji valsty- (blogumus; bet mes dažnai 
riais vežasi vežimais, o bei mokesčius. Vieną ru- elgiamės šiuo atveju kain 
kolchoznikui vos 2-3 cent- dens naktį NKVD narei- šuo, kuris loja veidrod’*, 

esminiai neriai už visus darbo me- -mnu. teisiami, nusikaltu- manvdamas, jo" r-)afc 
siems nieko apie tai neži- ne save, o kita šunį.

kol- nant. Visoje Apygardoje Šopenhaueris

vo. Na, tiek to su pasakomis. Dabar reikia 
apsvarstyti mūsų padėtis. Kol kas viskas 
gerai, bet jei susidursime su pavojum?... Ži
nai, Alenyte, jei mudviem teks pakliūti į 
raudonarmiečių sargybos nagus, turėsim 
pasakyti, kad tamsta esi mano žmona. Va
dinasi, jei pradės įtarinėti, kad esi moteriš
kos lyties asmenybė. Gerai?

— Su didžiausiu malonumu, — nusišypso
jo Alena. — Bet kaip gi su mano drabu
žiais?

— O! tai papraščiausias dalykas, kad mo
terys kariškai dėvi. Rusų armijoj daug 

tokių yra.
— Na, tai ir gerai. O kur to pavojaus gali

ma susilaukti?
— Bet kuriuo momentu. Štai jau artina

mės prie krūmynų. Tai patogiausia vieta 
sargyboms slapstytis.

Beveik tuo pačiu momentu iš krūmų išni
ro raudonųjų raitelių būrys.

— Stok! Kas eina? — riktelėjo jų vadas. 
Tai buvo taip netikėta, kad mūsų kelei

viai nejučiomis krūptelėjo. Raiteliai tuojau 
juos apsupo. Jų buvo keliolika gerai apgin
kluotų vyrų, dar su šunimis. Priešintis ar 
bėgti neįmanoma. Teko pasiduoti.

8.
Sovietiškas Pasas

Žvalgybos vadas jaunas karininkas ati
davė Grūzdui karišką pagarbą ir įsakė pus
karininkiui padaryti pas belaisvius kratą.

Grūzdas apsimetė be galo nustebusiu ir pa
sipiktinusiu.

— Tovarišč iš proto išsikraustei! Daryt 
kratą pas raudonosios armijos karininką ir 
dar už save vyresnį! Tovarišč tik leitenan
tas, o aš, kaip pats matai, esu kapitonas. 
Tai ne tik baisus mano asmens įžeidimas, 
bet ir nedovanotinas nusižengimas prieš 
karišką drausmę. Jei aš tą generolui repor- 
tuočiau, tai tamsta neišvengtum karo teis
mo.

— Bet aš turiu įsakymą iškratyti visus 
įtartinus praeivius.

— Aš įtartinas praeivis? — piktai rikte
lėjo Grūzdas. — O ką reiškia mano unifor
ma?

— Uniforma bet kas gali užsidėti, o mano 
gautas įsakymas yra galioje. Aš esu pri
verstas Tamstą iškratyti.

Jis pamojo puskarininkiui. Grūzdas pašo
ko lyg spyruoklės įspirtas. Jo rankose švys
telėjo du revolveriai: vienoj Mauzeris, kitoj 
Naganas. Besiartinąs puskarininkis krūpte
lėjo ir atgal atšoko.

— Štai mano ginklai, kitų neturiu. Bet aš 
nesiduosiu kratomas. Turiu gint raudono
sios armijos karininko garbę. Jei mėginsite 
daryti kratą, aš pradėsiu šaudyti. Mano 
rankose devyniolika šovinių: aštuoniolika 
jums, paskutinis man. Mano žmona taip pat 
turi pištalietą. Parodyk jiems, Alenuška.

Alena suprato rusiškai duotą įsakymą ir 
išsitraukė Naganą.

— Devyniais šoviniais daugiau. Aštuonis 
jums, devintą jai. Ji šaudo neblogiau už ma
ne.

Žvalgybos vadas žymiai sumišo. Šis perei- 
va atrodo kaip tikras raudonasis karinin
kas. Puikiai vartoja rusų kalbą, atkaklus, 
ryžtingas, nieko nepaisąs. Jis, žinoma, nesu
spės visų šovinių paleisti, nes žvalgyba ir gi 
nežiopsos, bet vieną kitą gali nukauti. Skan
dalas, atsakomybė... O jeigu jis iš tikrųjų 
kapitonas? Tiesa, yra įsakymas visus iškrės
ti, bet jei įvyks susišaudymas ir bus nuosto
lių, tai nė įsakymas jo neišgelbės. Gėrių ge
riausia tai jis, jaunas leitenantas, bus pa
skaitytas žiopliu'nevykėliu — “neudačniku”, 
o tokiems Sovietų Sąjungoj nėra vietos. 
Karjera, dar vos prasidėjus, bus baigta. Blo
gai. Bet kas daryt? Reikia gi surasti kokią 
išeitį, kiek jį pakamantinėti, su jo asmeniu 
susipažinti.

— Na, tovarišč kapitone, matome, kokius 
turi ginklus, taigi kratyt nebereiks. Bet 
kam tuos revolverius rankose laikai? Ver
čiau atiduok mums, ar bent į kišenę įsidėk. 
Mes nenorim susišaudymų. Vargu ir pats jų 
nori. Pirmiau, negu vieną kitą nušausi, pats 
jau būsi nebegyvas. Mes juk dyki nežiopso- 
sime. Verčiau pasidėk ginklus.

— Tol jų nepadėsiu, kol manęs nepaleisit.
— Paleist — kodėl ne? Mes galim ir pa-‘ 

leist, tik pirmiau norim žinot, kas esi ir kur 
keliauji,

XBus daugiau).



Antradienis, Kovo 2 d., 1948

Gerb. BALF Bendradarbiams
Pagelbėkime lietuviams 

j Ameriką atvykti!
Amerikos Kongrese norima pravesti įstatymą, 

kuris leistų dideliam tremtinių skaičiui atvykti į A- 
meriką. šio įstatymo šalininkams labai svarbus turė
ti ko daugiausia įrodymų, kad atvykę tremtiniai ne
bus visuomenei našta, kad jie galės turėti vietą, kur 
gyventi ir dirbti.

Svarbu įrodyti, kad tremtiniai yra reikalingi A- 
merikai, kad pati visuomenė jų nori ir yra pasiruo
šusi juos priimti. Turėdami daugiau įrodymų, galėsi
me sustiprinti pastangas Kongrese pravesti palankų 
įstatymą.

Siunčiame Jums spausdintų blankų, kurias pa
skleiskite tarp tremtinius užjaučiančių žmonių ir pri
žiūrėkite, kad jos būtų ko veikiausiai užpildytos ir į 
BALF centrą atsiųstos. Šios blankos bus vienu ge
riausių įrodymų, kad lietuviai tremtiniai Amerikoje 
laukiami ir pageidaujami. Jos bus įteiktos atsakingai 
Kongreso komisijai.

Kad Jūsų ir kitų geraširdžių pastangos pagelbėti 
tremtiniams atvykti į Ameriką būtų vainikuotos pa
sisekimu, malonėkite prižiūrėti, kad šios blankos pa
tektų į gerų žmonių rankas ir kad jos pasiektų BALF 
centrą kaip galima greičiau.

Su giliu dėkingumu,
BALF VALDYBA.

P. S. Jei galėtumėt sunaudoti daugiau blankų, 
malonėkite mums tuoj pranešti, pasiųsime.

Japonijoje žmonių patogesniam telefonu aptarnavimui įsteigti telefonai ant šaligatvių. 
Ten įtaisyta, kad gali pats įmetęs netik metalinį pinigą, bet ir popierinį, pasišaukti norimą 
numerį. Nors sakoma, kad centralinė operatorka, kuri jungią kalbėtoją įmetusį popierinį pi
nigą negali žinoti ką jis įmetė ir turi tikėti. Dešinėje šio vaizdo matosi dienos įeigos už šali- 
gatvyj telefonu patarnavimą.

•su tėvynės ir jums asmeniškai 
daromas neteisybes. Ir tik visų 
tautų likimą tvarkanti galin
goji Apvaizda vėl galės garbin
gai lietuvių tautai grąžinti lais
vę.

Baigdamas savo ilgą kalbą, 
'mylimas Svetys taria: “Aš lai
minu jūsų tėvynę Lietuvą, aš 
iaimfaiu garbingos praeities Be
tari* tautą, aš laiminu visus 
jus čia, visus lietuvius tėvynė 
je ir nelaimingoje tremtyje. Aš 
meldžiuos už jūsų laisvę ir jus. 
Ir aš tvirtai tikiu, kad, kaip 
jūsų parodytame gyvajame pa
veiksle, jūsų tautai nukris grei
tu laiku piktos vergijos pan
čiai, ir Lietuvai pakils laisvės 
vėliava”.

Po Eminencijos kalbos, ilgai 
tęsiasi nepertraukiamos džiaug
smo, ir padėkos ovacijos. Tuo 
tarpu Kardinolas McGuigan 
asmeniškai įsimaišo į publiką, 
kalbina pavienius asmenis ir 
tiesia pirmasis jiems savo ran
ką. Ypač jos domisi naujai at
vykusiųjų lietuvių dvasine ir 
materialine padėtimi, raginda
mas svetimame krašte nenutol
ti nuo tų idealų, dėl kurių 
jiems teko pasirinkti tremtis ir 
dėl kurių šiandieną vergiją 
kenčia lietuvių tauta.

! Paviešėjęs lietuvių tarpe apie

IŠPTLDYKITE ŠIĄ BLANKĄ IR PASIŲSKITE 
BALF CENTRUI

United Lithuanian Relief Fund of America, Ine. 
105 Grand Street, Brookiyn 11, N. Y. 

Teiephone: EVergreen 7-1422
This is a survey to obtain an accurate pieture of 

American opinion as to the number of Displaced Per
sona who can be accepted into American home in the 
United Statės.

Ka Kardinolas Šluostos Ašaras
(Iš Vasario 16 minėjimo Toronte)

Aukštasis Svečias žavisi me- jums, naujai atvykusieji į Ka- 
niškai užpildyta lietuviška dai- nadą pas mus! Nepamirškite 
na. Tai matyti iš jo veido ir betgi jūs čia ir savo tėvynės 
jo nuoširdžiausių rankų ploji- Lietuvos, ir kalbos, tradicijų ir 
mų.

Antroji Kardinolo kalba
Pasibaigus užburiantiems 

choro paskutiniams aidams.

QUESTTONS
No. 1: Ha ve you relatives or friends in the Dis

placed Persons Camps in Europe whom you would 
likę to help bring to the United Statės to live?

HOW MANY?.....................................
N.2: If you no relatives or friends in the Displaced 

Persons Camps, would you be willing to help a Dis
placed Person or family in Europe, who might be 
useful in your community, to come to the United 
Statės to live?

TORONTO, Kanada — Apie tuvos himną, Jo Eminencija su- 
pirmąją dalį — Vasario šešio- teikia ganytojišką laiminimą 
liktosios iškilmingą minėjimą visiems susirinkusiems bažny- Kardinolas atsistoja ir bičiuliš- 
saleje — buvo plačiai užsimin- čioje, o taip pat ir visai lietu-, prabila į chorą ir į visą Vi
ta anksčiau. Šiuo kartu norima 
išsamiau aprašyti apie Vasario 

j 16 minėjimo antrąją dalį; iškil-

YES.................NO......................
N. 3: If you wish to help in either Question 1 or 2, 

what kind of assistance can you offer?
Check one or more

A) Living Quarters (.................................. )
How many members of a family could 
you care for (................

B) Employment * (................
C) Financial assistance to bring a Dis

placed Person or family to the U. S.
It costs between $200 and $300 to bring 

one person to this country. (.................... )
No. 4: Do you or your community need persons 

with certain skills (statė specifically — dairy farmer, 
general farmer, mechanic, laborer, houseworker, han- 
dyman, nurse, etc.)

) 
)

mingas. už laisvę laikomas pa
maldas Toronto lietuvių para
pijos bažnyčioje ir apie daly
vavimą jose lietuvių visuome
nėje gerai žinomo lietuvių, rei
kaluose nuoširdaus užtarėjo, 
Toronto Kardinolo, James C. 
McGuigan.

Išldlmiagos pamaldos 
bažnyčioje

Įžengiant, laiminant žmones, 
aukštajam Ganytojui į Toron
to lietuvių sausakimšai lietu
viais užpildyta bažnyčią, para
pijos choras giedojo “Marija, 

. Marija’’. Pasimeldus Kardino
lui prie altoriaus laiptų ir užė
mus jam parengtame 
prasidėjo iškilmingos

Name ........
Address .....

Town.....................................Statė.......................
President of the United Lithuanian Relief Fund of 
America, Ine. Chapter s ..................  (or other organ-
ization) .............................................................................

vių tautai.

Bendri pusryčiai'parapijos 
salėje

Po pamaldų bažnyčioje, auk
štasis lietuvių svečias, lydimas 
savo sekretoriaus monsgr. F. 
Allen, parapijos klebono, trijų 
lietuvių kunigų ir visų lietuvių, 
vyksta į parapijos salę, kur 
parapijos komiteto su iniciaty
va lietuvių kunigų, yra paruoš
ti pusryčiai. Užkandžių metų, 
Kardinolo garbei prasideda ne
paprastai kultūringa meninė 
dalis.

Pradžioje jarodomas gyvasis 
paveikslas: “Pavergta Lietu
va". Jame vaizduojami sekan
ti paveikslai: knygnešys. Var
go mokykla ir sužeisti lietu
viai partizanai. Gyvųjų paveik
slų užpakalyje pasirodo Toron
to vyrų choras, vadovaujamas 
A. Narbuto, ligoje, melankoliš- 
koje dainoje, kuri užpildoma 
deklamacija ir dainomis, vaiz
duojama žiauri lietuvių dabar
ties vergija, laisvės kovos ir 
ateities laisvės vizija. Ta ilga, 
liūdna meliodija, primena pra
našo Jeremijo raudas, apdai
nuojant savo tautos nelaimių ir 
džiaugsmų vizijas.

Kardinote* pravirksta!
Bebaigiant minėtą dainuoti

j suomenę nepaprastai nuošir- 
'džiais žodžiais. Pirmiausia jis 
kuo nuoširdžiausiai dėkoja ren
gėjams už taip kultūringą ir 
gražią jo garbei surengtą prog
ramą. Jis reiškia didelį susido
mėjimą lietuviškais tautiniais 
drabužiais ir nemažiau melio- 
dingomis tautinėmis dainomis. 
Tada aukštasis Ganytojas y- 
pač atkreipia savo dėmesį į 
naujai į Kanadą iš Europos at
vykusius lietuvius.
— Nuoširdžiausias

trejetą valandų, didysis Svečias 
pamažu pradėjo atsisveikinti. 
Vėl milžiniškos ovacijos. Cho
rui vadovaujant, visi lietuviai 
Eminencijos asmeninei laimei 
sugieda Ilgiausių, gražiausių ir 
Laimingiausių metų, o po to 
tris kartus nuoširdų Valio. O- 
vacijų jūroje, besišypsodama- 
sis ir mojuodamas ranka, lydi
mas kunigų, pamažu garbus 
Svečias išnyksta...

Išvykus Kardinolui, dar ilgai 
vietos lietuviai, sėdėdami būre
liais už stalų, tarpusavyje 
džiaugėsi Vasario šešioliktosios 
šventės iškilmingumu ir savo 
dvasiniu pakilimu. Torontiečių 
manymu ,tokių triumfai^ Lie
tuvos Nepriklausomybes pa-

ypač tėvų tikėjimo. Likite vi
sada ištikimi ir savo tėvynei. 
Patyrimas rodo, kad tie čia gy
veną lietuviai iš seniau, kurie 
iki šiol yra išlikę geri Lietuvos 
vaikai, yra ištikimi ir Kanados 
piliečiai, ir atvirkščiai! Tie, ku
re nelinki jūsų tėvynei laisvės, 
nepasitenkina ir čia... Jus. nau
jai atvykę į šį kraštą nepa
mirškite savo močiutės išmoky
tos maldos ir tradicinio lietu
vių tautos gilaus tikėjimo. Aš 
jums pasakau vieną nesugriau
namą tiesą,— pakeltu tonu pa
brėžia Jo Eminencija, — kad skelbimo minėjimų, kaip šįmet, 
tik pasitikėjimas Dievu, ir tik Toronte dar niekuomet nėra 
pasitikėjimas Dievu, jums pa- ^uvę-

.dės pakelti, nepalaužiant jūsų' ™ėkimės Toronto Į“*“™'
1 J tautiniu ir religiniu idealų atgi-

"vvelcome" idealizmo sparnų, šių dienų jū- mimu! K. A. Ažubalis

ALL QUESTIONNAIRES TO BE RETURNED TO:
UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND 

OF AMERICA, Ine.,
165 Grand St., Brookiyn 11, N. Y.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ 
ŽODYNĄ 

English-Lithuanian Dietfonary
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 apdarai*. Parduodavo po 
$4.00; 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 į 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite puikų Angliškai-Lie 
tuvišką žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

866 W. Broaduay, So. Boston 27, Mass

soste. ' 
mišios, 

laikomos už Tėvynės laisvę ir 
žuvusius lietuvius intencija. 
Šv. Mišias celebravo kun. J. 
Tadarauskas, asistuojant lietu
viams kunigams V. Rudzins- 
kui ir P. Ažubaliui.

Laike pamaldų, buvo pasa
kyti du pamokslai. Lietuvių 
kalba pamokslą sakė kun. P. 
Ažubalis, pritaikindamas šven
tės proga iš psalmės paimtą 
moto: "Salus4 populi ego sum” 
— Aš esu tautos išganymas! j

Po lietuviškojo pamokslo, iš!
sosto pakyla Jo Ekscelencija dainą, kada chorui dainuojant 
Kardinolas ir savo tėvišku bal
su nuoširdžiai prabilsta į lie
tuvius tikinčiuosius.

Jo Eminencija nuoširdžiais 
žodžiais sveikina šios reikšmin
gos, Vasario šešioliktosios, die- retežiai, o jųjų vietoje pakyla 
nos iškilmių proga ir ugningai trispalvė lietuviškoji laisvės vė- 
skatina lietuvius pasitikėti auk- liava. Didysis Svečias, mato- 
štaisiais idealais, kurie yra ne- mai, šios jaudinančios- scenos

Atvažiuokite NAMO" Dėl Šių 4-rių ATVEJU TAUPYMO!

šiuomi siunčiame $........._ ir prašome atsiųsti mums Angliš
kai - Lietuvišką 2odyną.

Vardas____ _______________________________________
Adresas —--------- _ --- ----------------------------------------------

mirtingi, kurie visada nugali 
materiją. Garbingasis Svečias 
pareiškia tvirtą savo įsitikini
mą dėl ateities laisvės Lietu
vai, ko iš visos širdies jis kul- 
tūringajai lietuvių tautai ir 
kuo greičiausiai pasiekti linki.

Galiausiai, vyriausiasis To
ronto arkivyskupijos Ganyto
jas viešai praneša vieną, jau 
seniai lietuvių visa širdimi 
lauktą dalyką, kad Toronto 
lietuvių parapija greitu laiku 
turės lietuvį kunigą, kurį jis 
iš Europos yra asmeniškai per- 
sikvietęs.

Prieš užgieda nt po mišių Lie«

apie Lietuvos ateities laisvę, 
viename gyvajame paveiksle 
pančiais sukaustytai lietuvaitei, 
vaizduojančiai pavergtą Lietu
vą, krenta nuo rankų nelaisvės

į. fordo išlavinti mechanikai... 2. TIKROS FORDO DALYS...

tikrai jums duos 
tikrą aptarnavimą 
jūsų Fordui, sutau
pydami laiką, pini
gų ir nesmagumų. 
Fordo specialistai 
žino kaip jį paimti 
it pat paiaknų ir 
išvengti bedu.

yra padarytos taip, 
kaip kad tilpo Jū
sų Forde, kada jis 
buvo visai naujas. 
Tikros Fordo datys 
yra padarytos, kad 
jos tiktų, ilgiau dė- 
vėtusi, ir kad jums 
sutaupytų pinigų.

pats, nors ir nelietuvis, yra la
bai paveikiamas. Per jo veidus 
nurieda keletas liūdesio ir už
uojautos ašarų. Pradžioje jis 
bando ašaras dalyviams nepa
stebimai prašalinti, bet tenka 
panaudoti pagaliau net ir nosi
nė...

Po šių gražiųjų gyvųjų pa
veikslų. seniai gyvuojąs To
ronte “Aušros" choras, vado

vaujamas jojo nenuilstamo di- 
jrigento Pr. Motiejūno, labai 
vykusiai sudainuoja keletą tau-' 
tinių dainų: Ar tu žinai, manoj 
brolyti; Ei pasauli, Sudiev Lie-| 
tuva; Laisvės daina.

3. SPECIALUS FORDO ĮRANKIAI... 4. DIRBTUVĖS UZGIRTI METODAI...

padeda mums at
likti gerai darbą. 
Nėra taikinimo. 
Nėra žiūrinėjimo 
tekniftku atžvilgiu. 
Nemėginama nau
doti kitų iidirbys- 
čių įrankiai, kurie 
priklauso kitiems 
karams. Tas reiš
kia, greitesnį, tau
pesnį ir geresnį pa
tarnavimą.

jie pritaikinti taml 
Jūs turite sutaupy
ti ant taisymo, ka
da metodai yra iš
platinti tų pačių 
inžinierių, kurie y- 
ra sugalvoję jūsų 
karą. Atvežk savo 
karą "į namus”, 
kur sutaupysite lai
ko, ir pinigų.

MES FORDO DYLERIAI ŽINOME FORDĄ GERIAUSIAI
Jūsų Fordo Dyleris kviečia jus pasiklausyti Fred Allen Show. Sekmadienių vakarais - NBC network. 

Klausykite Fortlo Teatro. Sekmadieniais po pietų- NBC network.
Pažiūrėkite į laikraščių pranešimus apie valandą ir stotį.
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— Kraštas ir žmones. — Dachau lagerio kalinys 
yra Pragos arkivyskupu. — Nacių kalėjimuose buvo 
500 čekų kunigų. — Kaip siautėjo raudonarmiečiai.— 
Kankinio kaukuolės kelionė per 30 miestų. — Kai če
kai giedojo suklaupę gatvėse. — Apie moteris, laik
rodžius ir raudonarmiečius.

pajėgumą; jų

SIMPATINGIEJI 
ČEKAI-SLOVAKAI

— Prieš karą Praga bu
vo viena iš Europos kultū
rinių sostinių, aukštos če
kų pasiektosios kultūros 
ženklas... Būdingosios če
kų savybės yra jų stiprus 
modemiškumas, gyvas su
pratimas dabarties pasau
lio; čekai užėmė ’ aukštą 
vietą Europos poezijoje, 
literatūroje; jų tapyba ir 
muzika — vertinga ir mo
derniška; jų gausūs verti
mai, enciklopedijos ir va
dovėliai atspindi krašto 
kūrybinį
sportas ir didelių choro 
dainos laimėjo pelnytą 
garsą, — taip simpatingai 
apie čekus atsiliepia bu
vęs USA valstybės pase- 
kretorius Sumner Welles.

Jau iš gausių Pragoję 
studijavusių lietuvių mes 
žinome, kaip čekų tauta 
yra simpatinga. Šio raši
nio autoriui teko pačiam 
po Čekoslovakiją važinėti, 
stebėti jų sakalų mankš
tas, žiūrėti, kaip jų kraš
to kalnų viršūnės debesis 
skiria, grožėtis Pragoję 
nuo tilto kaip teka Molda- 
vos upės vanduo. Čekai y- 
ra simpatingi žmonės ir 
tuo labiau gaila, kad juos 
prislėgė raudonosios dik
tatūros letena. .

penkis kartus daugiau: 
netoli 15 milijonų. Treč
dalis Čekoslovakijos nu
klotas mišku ir apie 42% 
yra dirbamos žemės. Že
mės ūkis yra aukštai pa
statytas, o ypač — pra
monė. Apie 37% gyvento
jų dirba pramonėje. Čekai 
turi 1,700 audimo fabrikų, 
2,100 fabrikų ir dirbtuvių, 
1,800 metalo fabrikų ir 
dirbtuvių, 200 cukrinių , 
runkelių apdirbimo įmo- j 
nių. Ypatingai garsūs jų 
Škodos ginklų fabrikai. 
Vienu metu čekai taip at
kakliai stengėsi subalan
suoti savo užsienio preky
bą, kad jų pirmasis finan
sų ministeris buvo paskel
bęs šūkį:
— Čekų pilietis, 

pirktų orendžį, būtų 
tybės išdavikas.

Apie 75% procentai Če
koslovakijos gyventojų — 
katalikai, kiti — protes
tantai, yra dalis, vadina
mos, tautinės čekų bažny
čios narių.

Švietimas Čekoslovaki
joje buvo aukštai pasta
tytas: krašte buvo apie 
2,000 aukštesnių mokyk
lų (gimnazijų) ir net ke
turi universitetai. Savu 
laiku čekai buvo pravedę 
žemės reformą ir didelė 
dalis ūkių iš vokiečių sa-

Šiomis dienomis kai saulutė gražiai bučiavo 
žemės paviršių tai Washington, D. C., piliečiai iš
ėję pasivaikščioti, pusėtinai išsirėdę, taip užinte- 
resavo lokius zoologijos sode, kad anie ir neat
kreipė dėmesio, kai fotografas įėjęs į jų daržą 
nutraukė ši paveikslą.

L.

kurs 
vals-

organizacijų 
ir klubų rinkimuose Pra
gos. Brno ir Bratislavos 
studentų balsai parodė di
delį komunistų pralaimė
jimą. Katalikų Akcija ir 
katalikų labdarybės vei
kimas įgavo naują verž
lumą. Pagyvėjo rekolekci
jų sąjūdis. Lyg protesto 
■ženklan prieš raudonąją 

*% Čekoslovakijos

■ 1 ................................................................................... ”4

ministeriais žemės ūkio ir — Mes savo krašte turi- 
finansų, vidaus, prekybos, me žodžio laisvę, bet rei- 
Svarbiausia gi — komu- kia didelės drąsos ja pa- 
nistai pasilaikė Vidaus sinaudoti.
Reikalų ir Informacijų Tame pačiame laikraš- 
ministerijas, tuo būdu pa- tyje buvo pakeltas protes- 
imdami savo kontrolėn tas ir prieš balsų klasto- 
policiją ir propagandą. jimą£ 
Neutraliam užsienio rei
kalų ministeriui Masari- 
kui buvo 'prijungtas ko
munistas valstybės sekre; 
torius; karo ministeris — 
irgi komunistams arti
mas; bet vis dėlto buvo a- 
pie 12 kitų ministerių, ku
rie buvo opozicijoje, prieš 
komunistus. Turėdami to
kiuose atsakinguose pos
tuose savo žmones, komu-

Čekoslovakiją aplankęs vininkų perėjo j tikrųjų
krašto šeimininkų rankas.

RAUDONIEJI UŽIMA 
POZICIJAS

Čekoslovakija būtų ėju
si šviesaus progreso keliu, 
jeigu ne bolševikų impe
rialistiniai siekimai. Po 
vokiečių okupacijos Čeko
slovakijos gyventojų nuo
taikos buvo taip antinaciš- 
kos ir anti fašistiškos, 

jifįtaka ka_d 1946 metų gegužės 
ir griebėsi 

išmokto

britų laikraštininkas Bir- 
kenhead rašo, kad anks
čiau apie 80% čekų jauni
mo simpatizavo komunis
tams, bet kai Čekijoje pa
buvo okupacinė raudonoji 
armija, apie 80% čekų 
jaunimo virto antikomu- 
nistais. Bolševikai tą ge
rai supranta. Jie nujautė, 
kad demokratiniu keliu 
nebegalės paimti valdžios 
į savo rankas, 
mažės, todėl 
nuo Hitlerio 
smurto kelio.
ŠALIS IR GYVENTOJAI

Visų pirma truputėlis a- 
pie pačią šalį. Čekoslova
kija savo plotu yra apie 
dukart didesnė 
vą, o gyventojų turi net'pareigas, komunistai liko

mėnesio rinkimuose ko
munistų partija gavo apie 
40% balsų (Slovakijoje — 
apie 30%). Jie tuojau pa
sirūpino užimti atsako- 
mingus postus koalicinėj 

i vyriausybėj: komunistas 
Gottwald buvo pastatytas 

už Lietu-: į ministerio pirmininko .Į . - - - --

koncentracijos stovykloje, akademinių
Tačiau bolševikų prie

varta ir žiaurumas varžtų 
nepažįsta. Daugelyje vie
tų, ypač iš kur buvo iškel
ti (Sudetų) vokiečiai, bu
vo sunaikinti kryžiai pa- 

• kelėse. 
Į Komunistų- susirinkime 
!1946 m. birž. 6 d. atstovas 
Holdos prasitarė: 

i — Visomis priemonėmis' tiraniją 
•reikia įrodyti, kad Demo- i katalikai, sulaukę 950 me- 
kratų partija (katalikų);tų sukakties nuo mirties 
yra susirišusi su priesval-1 Pragos vyskupo, kankinio 
stybiniu veikimu, ir tadaįšv. Adalberto, brangią jo 
ją reikia likviduoti. į relikviją (išsilikusią kau-

! Tą planą vykdant “su-jkuolę) pagarbiai procesi- 
randami” fašistiniai są-į jomis nešiojo per 120 die- 
mokslai. Areštuojama po nų po 30 didesniųjų kraš- 
240 žmonių vienu pradėji-'to miestų. Bažnyčiose bu
mu. Tarp areštuotųjų — vo ypatingos pamaldos, 
.kun. prof. Isakovic, teolo- Tūkstančiai žmonių pada- 
gijos profesorius Nitra, rė ištikimybės priesaikas 
eilė parapijos kunigų, vie-• Bažnyčiai. Kur 
puolių. • L___ ____ —_______

Suprantama, kad šitokie ’ relikvijomis, žmonės klau- 
veiksmai tirpdė komunis- pė gatvėje, % 1 
tų populiarumą.
KAIP ELGESĮ RAUDON
ARMIEČIAI ČEKOSLO

VAKIJOJE
Ypač čekuose komunistų 

populiarumą sumažino 
(Raudonosios armijos oku- 
pacija. 
kimų, 
čiai jėga įsilaužė į namus munistų šmeižtus ir užsi- 
plėšė, gėdino moteris, puolimus.
kartais net jas nušauda-; Nemažą atsparumą ti- 
mi, kad nebūtų jų žvėris- poniškoms bolševikų už

mačioms parodė ir socia
listai bei tautinės, patri- 
jotinės grupės.

PERVERSMAS
Komunistai pajuto, kad 

laisvuose 
laikrodžius. Vienas rinkimuose ne kažinko jie 

Išblėso jų 
iš jo atėmė viltys demokratinių rinki- 

įsistiprinti val-

i

— Į balsavimo urnas į- 
mestosios baltos kortelės 
išeina raudonos...

Net socialdemokratų už
sienio reikalams komite
to sekretorius Dr. Hasel- 
mak prasitarė, apie komu
nistus :
— Mes, kaip ir jie, esa

me marksistai, bet vis 
dėlto turime pagrindo ne- 

nistai jau iš anksčiau pra- pasitikėti jų demokratija, 
dėjo vykdyti savo progra
mą: apie 75% visos pra
monės liko suvalstybinta; 
darbininkams jokio page
rėjimo iš to nebuvo, .tik 
gaminiai pabrango 30% 
nuošimčių palyginus su 
kainomis, kokios buvo,

jų “demokrati- 
labai raudonai 
Net socializuo-

kad

New Yorko miesto Mokytojų unijos nariai 
su dideliais plakatais atvyko j Albany, kad pa
reiškus griežtą reikalavimą pakelti jiems algas.

Tikrai, 
ja” buvo 
nudažyta, 
jamos įmonės buvo pava
dinamos reikšmi n g a is 
vardais. Pavyzdžiui: sin
tetinio gazolino fabrikas 
— Stalino vardu, elektros 

kai pramonė buvo priva- jėgainė — Koniovo, maši- 
čiose rankose. Ūkininkai nų fabrikas— Tito, 
pradėjo nugąstauti, jaus-j Siekdami parlamente 
darni pavojų, kad iš sava- sudaryti daugumą, komu- 
rankiškų žemvaldžių juos nistai pradėjo cr5““! 
norima padaryti komunis- katalikų slovakų 
tinių dvarų - kolchozų — kratinės partijos 
bernais. Kad Čekoslovaki- vus. Nesigailėta 
ja palaipsniui netenka sa-'miausių priemonių, 
vo nepriklausomybės, ga- žinomas komunistų prie- 
lutinai paaiškėjo pereitų šas yra Dr. Ženki buvęs 
metų liepos mėn. 10 dieną. Pragos burmistras ir vė- 
Tada Čekoslovakija buvo bau Nacional Socialistų 
palenkta paklusti Stalino partijos (Benešo) galva, 
įsakymui ir atšaukė savo Kai jis lankėsi kartą pas 
ankstybesnį nutarimą da- savo draugą, į jį šovė iš 
lyvauti Paryžiaus konfe- i gretimo namo lango. Ne- 
rencijoje, vykdant marša-' sunku atspėti, kas pasike- 
lo planą, o jie buvo vie-. sinimą organizavo. 
nintėliai iš slavų bloko, 
kurie pirma buvo sutikę

Jau iš to buvo 
Rusija buvo 
Čekoslovakiją 

įtakos sferoje, 
prasidėjo. Ko-

armijos įgulų Čekoslova
kijoje jau nebebuvo, ta
čiau vietiniai išdavikai - 
komunistai jautė, kad jų 
užnugaryje visa sovietų 
Rusija. Komunistas vi
daus reikalų ministeris 
policiją pavertė raudono
sios partijos tarnaite, į 
vadovaujančius postus į- 
statydamas savo žmones. 
Armijos priešakyj pasta
tytas komunistams palan
kus generolas Ludvikas 
Svoboda. Buvusieji parti
zanai, palenkti komunistų 
kontrolėn, vykdė pratybas 
ruošdamiesi civiliniam ka-’ 
rui, jei prie to būtų priei
ta. Radiją ir spaudą jau 
nuo anksčiau kontroliavo 
komunistas Informacijų 
ministeris. Dabar suareš- 
tauta šimtai katalikų, so- 

• Bažnyčiai. Kur tik ėjo cialdemokratų ir kitų po- 
:procesija su to kankinio litinių partijų narių, pat-' 

rijotų. Gatvėse ėmė para
duoti ginkluoti raudonieji 
daliniai, 
veržė į 
būstines 
Prie jų, 
siuntinybių, 
sargybos.

PAGAL KREMLIAUS 
PLANĄ

Viskas įvykdyta pagal 
kremliaus planą, kurs a- 
tydžiai kopijuoja Hitlerio 
taktiką. Istorijoje tai ne 
pirmas atsitikimas. Be
veik vis% anų laikų žino
mą pasaulį nusiautėjo A- 
tila, o šiandien nežinome 
nė kur jo kapas yra. Eu- 

į ropą gaisras nužiebė 
krauju ir ašaromis žemę 
persunkė totoriai, turkai, 
o šiandien jie tik nežymi 
tautelė, menka valstybėlė, 
drebančios dėl savo ryto
jaus.

Nėra abejonės, kad ateis 
laikais^ kad subiręs ir

giedodami ir 
j melsdamiesi 3U tokiu už- 

T ‘sidegimu, koksai seniai 
buvo matytas tame kraš
te. Buvo išspausdinta net 
200,000 Šv. Rašto egzem
pliorių ir paskleista po vi
są kraštą. Katalikų spau
da paskelbė daugiau kaip 

Buvo daug atsiti- milijoną brošiūrėlių, atsa- 
kad raudonarmie- kančių į neteisingus ko-

Komunistai įsi- 
politinių partijų ’ 

ir . redakcijas.' 
o taipgi prie pa- 

išstatytos

areštuoti 
demo- 
atsto- 
nė že- 
Taip,

O ji- 
pasi- 
buvo

įsai, savu laiku, už 
priešinimą naciams 
kalinamas.

ATAKUOJA 
KATALIKUS

Savo kontrolėje turėda
mi policiją, bolševikai y- 
pač atkakliai ėmė naikinti

savo 
Spaudimas 
munistas darbo unijų va
das Zapotocky pareikala- ...
vo suvalstybinti likusią! katalikų įstaigas, jausda- 
laisvąją pramonę. 1 
nistas informacijų minis
teris pareikalavo spaudos 
cenzūros.
nisteris 
ruoštis 
ūkininkų 
kijoje buvo stipri katali
kų partija, vadinama — 
Demokratų partija. Jos 
du sekretorius: Dr. Kemp- 
ny ir Dr. Bugar — arešta
vo, buvo ir daugiau politi
nių areštų. Katalikų spau
da pakėlė balsą, bet buvo 
atsiliepta dar didesniu 
roru.

Komu-|mb kad katalikų pasaulė- 
minis-'žiūra labiausiai ir kliudo

Žemės ūkio mi- 
Duris pradėjo 
likviduoti laisvų 
sistemą. Slova-

te-

PORA ĮDOMIŲ 
PAREIŠKIMŲ

Taip, kad net Benešo 
(Čekoslovakijos 
dento) padėjėjas Ripka 
parašė savo laikraštyje:

prezi-

kūmo liudininkų. Net kai- 
kurie karininkai neturėjo 
gero supratimo apie prau
syklose įtaisytą bėgantį 
vandenį ir kitas tualeto 
dubenyje mazgojo mėsą iri 
panašiai. Nuo daugelio at- ateinančiuose 
ėmė 
čekas pasakojo, kaip rau- tegali tikėtis, 
donarmietis 
laikrodį, sakydamas — aš mų keliu 
Jums už tai duosiu šešius džioje, ir jie pasiryžo pa- 
laikrodžius, kurie jau neb-• naudoti prievartą, perver- 
eina. Pasirodė, kad terei-!smą, savotišką raudonąją raudonojo teroro užgrobi- '■ 
kėjo užsukti jų spyruok----------------------------------------------------x------------ ---
les, bet tamsus aziatas to 
nežinojo.

Suprantama, kad tie 
dalykai gyventojuose iš
šaukė reakciją. Visuose

revoliuciją, kokią anks- mais sudarytoji imperija, 
čiau įvykdė Lenkijoje, ir su panieka ateities kar- 
Vengrijoje, Bulgarijoje, tos Stalino vardą 
Rumunijoje, Baltijos vals- šalia Nerono, Hitlerio ir 
tybėse. Tiesa, paskutiniu kitų tironų.
laikotarpiu Raudonosios

Labai Naudinga Knyga -

minės

Dr. J. Prunskis.

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI
»

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

raudonosios propagandos 
tinklan pagauti čekoslo- 
vakų minias. Visų pirma 
Slovakijoje jie uždarė ka
talikų mokyklas, konfis
kavo bažnytinę nuosavy
bę, suareštavo visą eilę 
kunigų, ėmė persekioti 
katalikus mokytojus ir te
rorizuoti katalikų politi
kus. Tačiau Bohemijoj ir 
Moravijoj tas nebuvo la
bai patogu daryti, nes pa
vyzdžiui, vokiečių okupa
cijos metu apie 500 čekų 
kunigų buvo, kaip priešin
gi naciams, laikomi kon
centracijos stovyklose. 
Patsai dabartinis Pragos 
arkivyskupas. Dr. Beran, 
yra išbuvęs net penkerius 
metus baisioje Dachau

i

PRIEDAS
Kas pirks “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI”, tie 

gaus priedo — dykai be galo įdomią Kun. Pr. M. 
Juro spausdinamą knygą PRANAŠYSTES 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 $4.00 “DARBININKUI”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. ir tuojau gausite ‘ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI’, 
o vėliau PRANAŠYSTES knygą.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Šiuomi siunčiu $4.00 ir prašau prisiųsti “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI* 

KNYGĄ” ir kai bus baigta spausdinti, kaipo priedą — PRANAŠYSTES 
APIE PASAULIO PABAIGĄ”.
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GZRDE17 LIETVVIVi 
KOLONIJOSE '

__ ___________________DARBININKAS

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
KOLONIJA KANADOJE ’
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VASARIO 16 d. MINĖJIMAS
CHICAGOJE

3O-ties metų sukakčiai pami
nėti nuo paskelbimo Lietuvos 
Nepriklausomybės Chicagos lie
tuviai šiais metais rengėsi atsi
dėję. Įvairios lietuviškos orga
nizacijos buvo surengusios vie
šus paminėjimus.

Advokato A. Olio pastango-

WGN stoties oro 
garsinamas Lietu- 
Kalbėjo Lietuvos
P. Daužvardis ir 
specialiai komp.

gas prakalbas, gi kun. Urba 
jjerskaitė jaudinančią maldą už 
kenčiančią Lietuvą ir baisioj 
tironijoje jos vargstančius vai
kus. Muzikalinę programos da
lį vykusiai atliko šv. Kazimie
ro Akademijos mergaičių cho
ras, 
lėtą 
mis.
mas

K. Šimkus paskambino ke- 
lietuviškų dainų kanklė- 
Buvo suvaidintas links- 
vaizdelis iš senoviško lie

tuviško kaimo "Piršlybos". 
Vaidinimas gražiai pavyko, ku
rį atliko atvykę tremtiniai. P. 
Apeikienė gražiai padeklamavo 
porą eilėraščių. Malonų vaizdą 
sudarė pašnekesys A. Vana
gaičio su mažyte. 6 metų am
žiaus. Danute, šošyte. kuri bu
vo apsirengusi lietuviškais rū
bais ir pasakė porą eilėraščių. 
Šv. Kazimiero Akademijos 
mergaitės grakščiai pašoko 
tautinius šokius. Be to progra
mą paįvairino savo dainomis 
solistai: Biežienė, Kirstukaitė 
ir Brazis.

I Minėjiman

iI t

Montrealo mieste yra di- naujai atvyks: učių lietuvių 
džiausią lietuvių kolonija Ka- skaičiui ir jti v< kimas iyšk:au 
nadoje. Jau prieš karą čia bu- pasireiškia. Šiar e mieste Kalė- 
vo apie 5.000 lietuvių. Dabar dų šventėse atvvkusios lietu- 
atvažiuoja naujų inteligentiš-' vaitos suruošė 
kų lietuvių iš tremties. Kiek- nų ir Tautinių 
vienas pravažiuojąs transpor- Pirmu syk 
tas su ateiviais pusę jų palieka ko matyt 
Montrealui ir Quebeeo provin
cijai. Drąsiai galima sakyti, 
kad N?bntrealy dabar daugiau 
lietuvių gyvena nei visas kitas 
kolonijas Kanadoje 
krūvoje.

Čia gražiai veikė ir 
kia šios patriotinės 
ei jos: Katalikų Parapija vado- kord-onu 
vaujama sumanaus 
kun. Bobino. Joje veikia nema
ža religinių draugijų. Kitos, 

. gražiai darbuojasi tai: Kana-j 
dos Lietuvių . Centro Taryba.

, Lietuvių Sąjunga. D.L.K. Vv- i 
tauto klubas. Lietuvių klubo 
Jaunimas. Vyčiai ir k.

Gavėnios Knv^utė senai atvykęs iš Lietuvos ir! Kardinolo parėdymu prieš 
Vokietijos mokytojas M. Vai Į pora mėnesių lietuvių bažnyčio- 
šnys kalbėjo apie vargingąją ;se Phila. buvo daroma kolekta 
tremtinių padėtį Vokietijoje ir tam pat tikslui t. y. trem- 
kad visokeriopa ir skubi pašai-jtiniams. J. E. Kardinolas Dou- 
pa jiems yra labai reikalinga. • gherty yra BALF Garbės pir- 
Dar kalbėjo nuo 40 metų lietu-Įmininkas.
vių di-augas ir patarėjas Lie
tuvos biloie ir įvairiuose lietu- vusiems ir ypač prisidėjusiems 
vių reikaluose vietinis senas aukomis;
adv. Hon. Hubert J. Horan a-
pie Vasar*o 16 d.
Gerb. Horan visuomet

mis Illinois valstybės guberna
torius vasario 16 d. paskelbė- 
Lietuvos Respublikos Dieną, 
ragindamas visus Illinois gy
ventojus tą dieną tinkamai pa
minėti. Vasario 14 d. per di
džiules radio 
bangas buvo 
vos vardas, 
konsulas Dr. 
buvo atlikta
A. Vanagaičio paruošta muzi- 
kalinė programa, kurią išpildė 
Vyčių choras. L. šimučio vado
vaujamas. ir solistai Biežienė 
ir Brazis.

Vasario 15 d. vakare gražio
se Terrace Casino patalpose 
i Morisson Hotel i įvyko iškil
mingas Vasario 16 d. minė ji- ‘ Minėjiman atsilankė daug 
mas. Kalbėtojai Dr. P. Dauž- žmoni^ ir salė buvo kimštai 
vardis ir advokatas Antanas P^kimšta. Reikia pabrėžti, kad 
A. Olis pasakė giliai' prasmin-'atsilankiusieji buvo labai Pa

tenkinti tokia Margučio pa
puošta turininga, spalvuota ir 
menine programa. Toks minėji
mas ne tik žymiai prisidėjo 
prie Lietuvos ir jos bylos iš
garsinimo. bet ir sudarė sąly-

Vėl Atvyko Didelis Būrys 
Lietuvių

Sausio 11. Kanadon atvyko 
iš Europos, 

ūkius ir pra- 
Kanados vv- 

tiek lietuvių

atvykusios lietu-'
l ietuviškų Dai- 
šokių Vakarą.

Vin< egiečiams te- 
gračias lietuvaites 

vilkint tautiniais rūbais ir šo
kant tautinius šokius. Progra
moje dalyvavo: Airija Klevi- 
naitė. Genė Ramauskaitė, Dže- 

sudėjus ja Klevinaitė, Janina Vanagai
tė. Petronėlė Norkevičiūtė. Mil- 

vebevei- ria Šeštakausku itė. ? Ilona šeš- 
organiza- šlaite ir Danutė Jonikaitė. A- 

grojo J. Jantišaus- 
klebono ^as. Programų: vadovavo Pa- 

liunienė - Joniškvtė.
Liepia Laikytis Sutarčių

Kanados Darbo Ministerija 
išsiuntinėjo —•

kvykusiems imigrantams ir juos Gavėnios dienai“ Ji yra nedide- 
a m* Z J . . ,. V\rl n t»i n r, lrvv

lė — maldaknygės formato. 
Pabaigoje knygos yra Šventai 
Valandai lagai gražūs ^ntan^t~ £
tymai. Knyga turi 186 pusi. lžadeikis. $1500 _ 
Perspausdino kun. J. Vaitekū--- - — - - - 
nas. Knyga gerais stipriais 
sėliais. Kaina $1.50.

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

So. Boston 27, Mass.

Bendras ačiū visiems dalyva-

taipgi ačiū poniom 
A. Čebatorienei ir H. Sabienei 

reikšmę, už pasidarbavimą laike paren- 
su lie- gimo ir BALF skyriaus darbš- 

; tuviais noriai dalyvavo ir tebe-jčiam rengimo komitetui, kurie 
dalyvauja kaip džiaugsmo, taip 
ir liūdesio laikais.

i
I 
badą ir ligas kenčiantiems lie- sumą nukentėjusiems 
tuviams tremtiniams Vokietiio-me lietuviams.

ŠTAI ŽMOGUS
! "Darbininke” galite gauti la
bai naudingą Gavėnios laikui 

! knygutę — “ŠTAI ŽMOGUS”, 
____yra trumpi Kristaus 

aplinkraščius at- kan(j;os apmąstymai kiekvienai;

samdantiems darbdaviams, ku
riuose pabrėžiama, kad sutar
tys. pagal kurias atvykusieji 
turi išdirbti tam tikrą laiką 

i prie tam tikrų darbų turi būti 
: pildomas. Kad nuo tų sutarčių 
darbdaviai savo samdinių nega
li paliuosuoti be Darbo Minis
terijos sutikimo. Tas ypatin- 
jgai liečia miškų stovyklose 
' dirbančius.

netik širdingai dirbo, bet ir 
gausiai aukavo ir kitus prašė 

Buvo renkamos aukos šaltį, aukoti, kad sudarius didesnę 
> ištrėmi- 

tuviams tremtiniams Vokieti jo-jme lietuviams. Ačių ir mūsų 
je sumažinti. Aukavo sekantie- spaudai už pilną įvykių apra- 
ji: $105.00 Juozas Jankus, už- šymą.
eigos savininkas, 617 N. 12th 
St.; $40.00 Petras Dovidonis, 
2327 Brovvn St. ? po $30.00 —j 
C. S. Sheleden, kun. S. Raila;
po $25.00 kun. V. Martusevi- 
čius, A. J. Kaniušis, ‘Dainos’ 

^choras. St. Vasikonis, Egen A- 
įdams, J. Kavalauskas, A. Mar- 
I cinkevičius, Adam Grush, Gus 
j Tunaitis; po $20.00 — Chas. J.

F. Puka.ų koresp.

Kur Bakūžė Samanota
I

Nauji Maisto Pakeliai 
) Europą

vėl 126 lietuviai
Jie išsiskirstė į 
monės darbus.
riausybė priima
siuvėjų, kiek jiems čia galima 
būtų surasti darbų. Čia tas 
klausimas ir yra pats opiausis.1 
Suradimui butų, bei kambarių 
pabai rūpinasi L.T.K. Komite- Į 
tas. Kaikurios šeimos k. t. Juš-1 
kevičiai. žižiūnai ir daugelis ki- ri
tu save užmiršdami i ____
surasti kambarių bei patys pri- ■ klausomybės sukaktį, 
glaudžia benamius savo bro-.

“Kur Bakūžė Samanota” ten 
mūsų mintys ir širdis. Kiek 
gražių atsiminimų sukelia mū
sų jaunatvėj nuaustos svajo- • 
nės! Dvasios akimis matome 
gėlėmis nusėtas pievas ir ban
guojančius javų laukus. Dar ir 
dabar tebeskamba mūsų ausy
se piovėjų ir grėbėjų žavinčios 

A. Dži- dainos. Čia pempė sveikin gy-
)

įkas, J. V. Grinius; po $10.00— gyvi;
v,r*ikun. L. Pečiukevičius, Frank ūlba; dar

ten viturėlis čiulba- 
ten giraitėj gegutė

: Pūkas. A. V alentas, A. Miežis, j kukuoja ir širdį graudina...
i A. Bach, P. Gakus. Edw. Pet- Malonu visa tai prisiminti, 
raitis, Edw. Spratich, J. Vaiva- dar maloniau skaityti knygoje 

įda. Liet. ‘Edgemente’ kliubas.'KUR BAKŪŽE SAMANOTA. 
'Alex. Shapkus, A. Valukas, P-į Ją parašė garsusis literatūrinių 

Ieva Riekus, Helenįpasakų rašytojas Prof. A. Vai- 
Į Vaitkevičius, Jos. Adams, Alex. ■ ėiulaitis. Kalbos gražumėlis ne- 
; Šokas. A. A. E. Martin, Jr., ;apsakomas. Skaitai Dviejų kai- 
John Baltaduonis, Mrs. P. Du-jmų istoriją. Dvi seserys, Popie-

A. Bach, P. Gakus. Edw. Pet- Malonu visa tai prisiminti.

f

.. . „ .. , lWalash.rodė pp. K. A. Kavaliauskų^,^,_ .
dukrelė Karolina, gražiai paša-! „ , 

29 . , • t • * : Šokas,kydama eiles apie Lietuvą. •
Patriotines kalbas pasakė Z? ... i“’------ ---------------- J~- -

nene, J. Zalenkevicius, Prof. ’žiaus paukštaitė, Elenutės nuo- 
, . , , iA. Salvs. Mrs. Lembutis,'Ker- ’dėmė Kelnės Daili žmona O-1 siems sustojus sukalbėjo mal- . Ų . ;aeme< teįneš, uam žmona, m

pesevich; $6.00 Mrs. Kristapai- žio balsas. Uodas. Girnų ak- 
tis; po $5.00 — B. Burzas, A. nuio ir kt. ir norisi skaityti. 
Kundrotas, Mrs. Petron. Zubas,. Viskas taip gražiai, taip vaiz-
Wm.

i Frank
Edw.

I Vaitkus,
cilijos (parapijos) choras, va- režimo metu. Taipgi kalbėjo Vyčių kp., Mrs.Rep- Broadway,
dovaujamas p. E. Degutienės, d,, y Petuškis, 4-to posto ko-!”®"*’ ** Matulis, John Matu- Mass. 
sugiedojo Amerikos ir Lietu- mandierius J. Kalinauskas. ' 1S’ J.<BlrZ1XtlS’,r LaZ?,US'| AI------

i vos himnus ir padainavo kele- Principaliu kalbėtoju buvo Dr.į^aS’ !
,tą liaudies dainų. Grupė aukš- j Pajaujis, nesenai atvykęs į MarshaH, Mr. Daunoras, Mr. &| 
. tesnės mokyklos mergaičių, tremties. į ^rS’ ^auciunas- Kazys Danta,,
; nasinnnšiisios tautiniais rū- Aukų surinkta $216.00. kurie' ^nn’ J°neS: ’

ir no . - iMrs. Laurutis. Kiti po mažiau1 . , .. . »» *•ir pa- Paskirti BALF ui, tremtinių............... .. na Austos Vartų Dievo Motinos• . i ir kiti dar po mažiau. Phila- j-- • -j
i ; , , ... . ... garbei. Pradžioje novenos jdo-gyvena tūkstančiai . . .miai aprašyta stebuklingojo Viso aukų sudėta . . „Švc. Paneles Ausros Vartų, Vil

niuje paveikslo istorija. Kny
gutės kaina 25c. Užsakymus 
siųskite:

“Darbininkas”,
366 W. Broadua.v,

So. Boston 27. Massj

NEW BMTAIN. CONN
Sekmadieni. vasario 
šios kolonijos lietuviai labai j

rūpinasi! Sra^ia' minėjo Lietuvos nepri- kun g Benesevičius, kuris vi-, 
.„uov; ,sZejns sustojus sukaibėjo mal-'

11 vai. rytą Šv. Andriejaus dą už Lietuvą; adv. A. PolitisJ 
liūs, kad tik jų daugiau galėtų lietuvių par.
čia

. bažnyčioje buvo adv T Kubilius, 
atnašaujamos šv. mišios už Kvedaras, ir J. 

• pavergtą Lietuvą ir kenčian- kuris tik pereitais 
jčius lietuvius. Po pietų. 2 vai.. vyko iš Lenkijos.

aldermanas 
Alenskas, 

metais at- 
Pastarasis 

Lietuvių Sąryšio salėje įvyko papasakojo daug iš savo per
gyvenimų komunistų ir nacių

atvykti.
Dainų ir Tautinių šokių

Vakaras Vinipege
Kaip kituose Kanados mies- .prakalbos ir koncertas. Šv. Ce-'

CARE skvrius Bostone:
Boston CARE Committee 'gas lietuviškai visuomenei jau-

140 CIarendon Street kioj atmosferoj tikrai kultūrin
gai praleisti minėjimą.

IūzdeniH. tuose, taip ir Vinipege. augant• cilijos (parapijos) choras.

140 CIarendon Street 
Boston. Mass.

Tol. KFA'more ?»9&7

NET

DIDESNĮ
STEPAS Praneša

*

Dapšis, Z. Jankauskas,1 džiai aprašyta, jog negalima 
Matukas. John Lukas.1 atsigerėti.

Steponavičius, Jonas į Knygos kaina $2.00. Rašyki- 
St. Vasiliauskas, Šv. te: “Darbininkas”, 366 West 

So. Boston 27,

PARANKUMĄ
ANGLIŲ IR 
COKE VAR
TOTOJAMS!

New England Coke Automa
tiškas Šilumos Reguliatorius 
Užlaiko Vienodą, Sveiką 

Temperatūrą ir Sutaupo 
Taipgi Pinigu.

O(*hf have com

Reguliatorius

daug pinigų

į

ENGLAND

Atsimink šilumos Kontrolį DABAR... Įsigijęs jį 
neturėsi vargo!

Pabandymui įdėsime jį į jūsų namus 
be jokių obligacijų...

HUbbard 2-4670
NEW ENGLAND COKE CO

or your authorized New England Coke Dealer

NCW ENGLAND COKE WEATMER SERVICE
WCOP - 7:40 A. M.. THE OLD SALT — Mm. thrn SaL 

WEEI — 11:10 R. M . E. B. RIOKOUT — San., t«e»., Tl»vr«.. SaL

J "s tik pasirinkite terrųieratūrą 
tokią, kokią norite ir ją turėsite 
vieno lą į>er 24 valandas visą die
ną. Nebus daugiau Jūsų kamba
riuose nevienodos šilumos... nerei
kės vaikščioti į rūsį ir atgal, pri
žiūrėti juškų. Viskas automatiš
kai pasidarys, turint New Eng- 
h.nd Coke Automatišką Šilumos 
Reguliatorių, kuris visą darbą 

is atliks.

PATIKRINKITE, KAIP JIS SU
MAŽINS KURO SĄSKAITAS. 
Turint vienodą temperatūrą... iš
vengsite peršildymo ir bereikalin
go naudojimo kuro... šis Automa
tiškas Šilumos E 
kiekviena anglies lopeta pailgins 
šilumos, sutaupys 
kūrenimo sezone.

pasipuošusios tautiniais 
bais, pašoko “Aguonėlę” 
sakė patriotines eiles. Ponia O. šelpimui. Stambesni aukotojai 
Kelly (Valinčiūtė) gražiai pa- buvo šie: J .Mažeika. K. Gied- 
skambino kanklėmis ir pritarė raitis, F. Trejoms ir kiti, bet
dainininkui J. Malinauskui, ku- visų pavardžių man neteko su
ris dainavo solo. Gerai pasiro- žinoti. B. M.
dė p. A. Norkūnaitė solo dai- į 
navimu.. Jai pritarė pianu p. A.
Šemanskytė. p. Norkūnaitė tu- į 
ri ‘nepaprastai gražų balsą. į 
Taipgi gražiai solo dainavo p. 
J. Malaška. Pirmą kartą pasi-

PHILADELPHIA. PA.

AUŠROS VARTŲ DIEVO 
MOTINOS GARBEI

Novena
Jurgaitis, į išėjo iš spaudos Nove-

NEW ENGLAND COKE AUTOMATIC HEAT REGULATOR 
Mokės Coc/ «r Cofce fosier and Chcapar to Ūse

Švč. F. Marijos Apsi« 
reiškimai Liarde

Parašė vysk. Petras Būčys, M. 
I. C. “Darbininko” leidinys. 
1943 m. 510 pusi.

Daug kas girdėjo apie Liurdą 
ir jame įvykstančius stebuklus, 
bet nevisi žino tų nepaprastų į- 

j vykių istoriją. Pasižymėjęs ti- 
'kėjimo klausimuose mokslinin- 
'kas vysk. Būčys rašo apie tai 
nepaprastai įdomiai ir aiškiai 

.Kiekvienas šią knygą perskai
tęs bus giliai sujaudintas. Gra
žiai išleista, su daugybe pa
veikslų. Amerikos lietuviam* 
Apsireiškimai IJurde taip pati
ko. kad jie jau baigia išpirkti 
trečią laidą. Kaina $3.50.

“Darbininkas”
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas

Sekmadienį, vasario 15 d., I 
Lietuvių Muzi kalėje svetainėje 
įvyko sėkmingas 30 metų Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo minėjimas. Diena bu
vo graži, žmonių suėjo daug. 

, Susirinkimą atidarė p. J. Ba- 
I linskis, Muzikalio Namo ben
drovės pirm. Taręs kelius žo
džius. perstatė p. Antaną Ka- 
niušį tos dienos programo ve
dėju. Ponas Kaniušis, paaiški- 

i nęs lietuvių metinės šventės 
i svarbumą, perstatė kun. dr. V., 
1 Martusevičių, kurs sukalbėjo 
maldą - invokaciją. Po to *Dai- 

i nos’ choras, vadovystėje inž. 
' Norkaus, sugiedojo Lietuvos 
himną ir kelias lietuviškas dai
neles. Jautrrią kalbą pasakė 

■ vietinis senas veikėjas p. J. V. 
ĮGinius. Jis karštai ragino visus 
1 vieningai darbuotis, kad Lietu
va vėl būtų laisva. Po to Šv. 
Jurgio parap. aukštesniųjų 
skyrių mokiniai. Seselių moky
tojų vadovaujami gražiai išpil
dė keletą tautinių šokių ir pa
dainavo keletą gražių dainelių. 
Adv. C. S. Cheleden perstatė 

!Hon. John A. Boyle, President 
Judge of Municipal Court of 
Philadelphia. Gerb. svečias gra
žiai ir nuosekliai kalbėjo apie 
lietuvius ir buvusią laisvą Lie
tuvą. ir palinkėjo, kad su Die
vo pagelba Lietuva vėl atgautų 
laisvę ir nepriklausomybę. Ne-

delphijoje 
lietuvių. 
$955.08.

Minėjimą surengė: Lietuvių 
Muzikalio Namo bendrovė. Šv. 
Kazimiero, Šv. Jurgio ir Šv. 
Andriejaus parapijos ir Bendro 

i Amerikos Lietuvių Fondo sky
rius. Padėka priklauso progra
mos dalyviams: “Dainos” cho
rui, vadovybėj p. Norkaus, Šv. 
Jurgio parap. mokyklos šoki
kėm ir dainininkėm, vadovy
bėj Seselių mokytojų, kalbėto
jams. Muzikalio Namo Bendro
vei už svetainės dovanai davi
mą. Parap. klebonams už atsi
lankymą, aukavimą, ir paragi
nimą parapijiečių dalyvauti lie
tuvių metinėje šventėje. *

I
I

i
i

Juozas Kasinskas
Tne.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

602 Washington Blvd. 
BALTIMORĖ 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ

I

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

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

Tik per “DARBININKĄ” mes sužinosime, kas 
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 H’est Broadtvay, So. Boston 27, Mass.



Antradienis, Kovo 2 d., 1948

♦ •

VIETINĖS ŽINIOS
ŽINUTES 2:30 vai. p. p. bus giedami 

Graudūs Verksmai. 3:30 v. p. 
p. Dramos Ratelis vaidins Ga
vėnios ganų veikalą “Piloto 
Duktė”.

Toji žavinga drama bus pa
kartojama ir 7:30 v. v.

Vas. 26 d., mirė miesto ligo
ninėje, kelis mėnesius sirgęs,

Mūsų rūpestingas ir energin
gas Arkivyskupas veda darbi
ninkams konferencijas New 
England Mutual Hali, 225 CIa
rendon St., Bostone, 1Q v. r., 
2:30 v. p. p., ir 8 v. v., kovo 
2-3, 1948; Visus raginame šio
mis konferencijomis pasinaudo- Jurgi* Sihitis, 76 metų. Paėjo 
ti. , Juitarko parapijos. Amerikoje

-------------- pragyveoo 37 metus. Paliko
Naudokimės šv. Juozapo mė- dukterį. Oną. 718 E. 7th St 

nešiu. Nėra girdėta, kad šv. Tapo palaidotas, iš Šv. Petro 
Juozapas būtų kam nors nepa- pap^pijo^ bn-žnyčina, kovo 1 d., 
gelbėjęs. Artinkimės prie Šv. 
Juozapo altoriaus su maldele, 
su gėlele, žvakele ir visokiais 
prašymais sau ir Lietuvai rei
kiamais.

9 v. r., Naujos Kalvarijos ka* 
puošė.

ninkas dr. P. Kazlauskas, se
kretorius — inž. J. Vasys ir 
iždininkas — p. S. Jakutis. Bū
relis yra apolitinis. Jame susi
spietę įvairių pažiūrų asmenys. 
Bostono tremtiniai bendradar
biaus su visomis organizacijo
mis, kurioms rūpi Lietuvos at
vadavimas ir tremtinių šelpi-

'^'Rl ,

Lietuvos Generalinio Kbnsulato Neu
e r J *

Yorke Paieškomi Ašmenys:
Ra ūdai tė, iš nuo Panevėžio, 

Brockton,
gyveno New

7
iš Panemunio vai., Rokiškio ap. 

HAZENAITYTB - Vaišno
rienė, Ona, iš Prienų vai, Ma
rijampolės ap.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
BARGANAS — parsiduoda : 
šeimynų namas po 4-5-53

HILGER - Hutop, Emma, ir kambarius, dviejų šeimynų 4-4 
jos sesuo Spurgai - Hutop, ir krautuvė ir 3 k^rų
Pauline. ,

IGAUNIS, iš Juodupės vai.,
Rokiškio ap.

JABLONSKAITE - Visockie- 
nė, Katarina, gyv. Waterville, 
Conn.

JAKUTIS, su šeima, iš Kra- Namas puikiausioje padėtyje, 
žiu vai., Raseinių ap.

JESINIAUSKAITES. Ag
nieška ir Ona, iš Krosnos vai., 
Marijampolės ap.

JOKIMAITIS, An tanas, 
Brooklyne.

JONIKAS, Jonas, iš Kubiliš- 
kės km., Skaudvilės vai., gyve
no 85 Lafayette St., Paterson, 
(N. J.?).

JUODAITYTE - White, Ona, 
iš Barzdų vai., Šakių ap. 
Brooklyn, N. Y.

JUŠKYTĖ, Stasė, iš Jurbar
ko apylinkės.

Ieškomieji ar apie 'uos žinan 
tieji maloniai prašomi atsiliepti

CON8ULATE GENERAL
OFLimUANIA

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

ABARIENB - 
Telšių ap., gyv. 
Mass.

ADOMAITIENfi, Konstanci-' Mažeikių ap.
~t BRUKĄS, Jonas ir Petras, 

Klaipėdos krašte, iš Kalvarijos vai., Marijampo
lės ap.

ADOMONIS, Mykolas. BURZDŽIUS, Juozas ir sesuo
| ARSAKAUSKAiTE, Julija, Ona.

i. i BUTKUS - Žaliauskaite, Ma-
ASTA8AUSKAS, Pete, karo ryte, iš Alytaus ap., duktė Sta- 

metu buvo Europoje su 191st šio. 
Field artillery Battalion, gyv.Susirgo M. Vatatkevičienė * Lamino*.

! AUDICKAS, sūnus. Adolfo, 
ir< Leokadijos Doką Iškaitės.

BAGD0N/U3& Marytė, ii. ČERNIAUSKAS, Jonas, 
Thungta vą) gyv. Philata^ Subačiaus vai., Chicagoje.

' ptaijojs.
• BAGDONAS, Mikas, iš Tau
ragės vai.

BALAIKAITES, (Juodzevi
čienė, Matusevičienė ir Žukaus
kienė) iš Kalvarijos vai., Ma
rijampolės ap.

BALČIAUSKAS, Petras, iš 
Kauno ap., brolis Anelės Žu- 
rienės.

BALTAKYS, Antanas, iš Už
palių vai., Chicagoje.

BARZDAITIS, Jonas ir Vy
tautas, Chicagoje.

BASTIS, Jonas, iš Veliuonos, 
gyv. Grand Rapids, 
Hanilton Avė.

BIELIŪNAS, Vaclovas, kilęs

mas. Pastarojo tikslo siekiant Panemunėje, Pa*
Bostono tremtinių būrelis ir at- ^ėgiu aP-> — 
eityje daris įvairius parengi- gyv* rodo* Chieagoje.
mus, tikėdamas Bostono lietu
vių paramos.

Bostono Tremtinių Būrelio A Teį^ jį
Valdyta. Į

šeštadienį, 8:30 v. r., Mari
jos Vaikebų draugija ir para
pijos vaikai išklausys šv. mi- 

Atminkime švęsti šv. Kaži- šių ir priims šv. Komuniją šv. 
mierą. Šv. Petro parapija sten- Kazimiero meilei ir garbei, 
gsis išklausyti šv. mišias, kovo ______ __
4 d. Tą dieną, 4 v. p.p. bus Policija rašinėja kunigams, 
klausomos išpažintys. 7:30 v. kad padėtų sustabdyti vaikus 
v., prasidės trijų dienų pamal- daužyti namų langus. Kunigai 
dos pagerbti Šv. Kazimierą. 
Triduumo vakarais bus sakomi 
pamokslai lietuviškai ir klauso
mos išpažintys. Ieškome lietu
viško jaunimo.

Sekamos iškilmės švęsti šv. 
Kazimierą įvyks sekmadienį.

9 v. bus laikomos šv. mišios 
šv. Kazimiero R. K. draugijos j 
intencijai. Moterų Sodalicija eis 
prie šv.

10 v.
Choras, 
jaunimas išklausys 
eis prie šventos Komunijos ir 
turės bendrus pusryčius.

Prieš porą savaičių smarkiai 
susirgo ' Maęgareta Valatkevi- 
čienė - Wollant, “Darbininko” 
administracijos sekretorės p. 
Onos Jarušaitienės mamytė. 
Jai buvo padaryta sunki vidu
rių operacija. Operacija gerai 
pasisekė. Ligonė sveiksta. ;

Pp. Kazys ir Margareta Va- 
latkevičiai yra ilgamečiai LDS 
nariai ir “Darbininko” rėmėjai. 
Linkime poniai Valatkevičienei 
greitai pasveikti.

Yorke.
BLIUCKIS, Kazimieras, iš

ČARNECKIS, s. Jono, 
Kretingos, arba žinantieji 
juos, prašomi atsiliepti.

ČEIČYS, Stasys. 
ČERNIAUSKAS,

nuo 
apie

iš

Komunijos in corpore.
Merginų
Vyčiai ir

prašo talkon tėvus. Dar reikė
tų įtraukti mokytojus. Šie visi 
talkininkai privalėtų šiame da
lyke pasimokyti nuo Kristaus 

j ir nurodyti vaikučiams Kris
taus elgesį šiame reikale. Jei 

I vaikai pamylės Kristų, seks ir 
I Jo elgesį.
i ---------

Darbingumas sektinas. Stam
bus milijonierius Winthrop Ro- 
ckefeller, grįžęs po vestuvių ir 

Sodalicija, atostogų tuojau stojo prie savo 
parapijos seno darbo raštinėje. Amerikos 

šv. mišių,! lietuvių vaikai kartais badauja, 
o nedirba.

Bostono Lietuvių Lietu
vos Nepriklausomybei 

Siekti Komiteto 
SUSIRINKIMAS

įvyks penktadienį, kovo 5

i
I

d., 
š. m.. 8 vai. vakare, šv. Petro 
par. mokyklose kambaryj, W. 
5th St., So. Boston, Mass.

Kviečiami visi nariai atvykti 
ir išklausyti raportų iš įvyku
sios veiklos ir tarti savo žodį 
ateities veikai.

» IMKIM taACC

Pamaldos lietuviams

ČIBIRKA, Vincas, iš Veive
rių vai.

ČIŽAS, Stanislovas, iš 
balninko vai., Biržų ap.

CVILIKAITES, Marcelė, 
rė ir Uršulė, iš Trakų ap., 
na iš jų Sarnackienė.

DAMBRAUSKAS, Bamasius.
DIKINIS, iš Degučių km., 

Utenos ap.
DIRGELIENE - Grevytė, 

Petronėlė ir sesuo Ona, gimu
sios Amerikoje, lankėsi Lietu* 
voje.

DRAUGELIS, Albinas, iš Ig- 
Mich., liškėlių vai., Marijampolės ap.

| EŽERSKIENfi - Zeveckytė, 
Morta, iš Tauragės ap.

FETTINGIS, Gustavas 
Tauragės vai.

FRICKIS, Lepaltas, iš Paje
vonio vai., Vilkaviškio ap.

GALVANAS, Adomas, 
kiškio ap.

Va-

Ma- 
vie-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Paragvajų Arbata

DAKTARAI
ŠOU 2712 Bes. HIG 9013

Dr.J.C.SeynMsr
LANDŽIUS 

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vaiamdą 

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

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.
__

Girdėjau, kad Moterų Soda
licija savo Whist Party, vasa
rio 28 d., parapijos salėje, 492 
E. 7th St., turėjo 300 žmonių. 
Jos šią minią pritraukė gražio
mis premijomis. Sveikiname.

• Bostono Tremtinių Būre
lio blynų vakaro, įvykusioI “ - - ----š. m. vasario mėn. 7. dieną 

Apyskaita

garadžius. Įeigų $1548.00. A- - 
partmentas yra tuščias, 163 ir 
165 W. 8th St., So. Boston.

Dorchestery parsiduoda 2 
šeimynų po 6-6 kambarius.

Šaukite BL—8-6872.
(23-27)

i i

V J NAMAKS'
RE.Au ĖSTATE« 

INSURANCE 
409 W. Broaduaj 

SO BOSTON MASS
Tel S«> Bostor 'HM

Kės. 31 Oriole Strer» 
A* esi R»>xbury Man* 
r«l Parkw«y 1233- * 1

MUM SCHOOL
Leo Krauskas mokina mušti 
dramą- 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 Mušk Supply
11 Hoffis Str., Boston, Msm. 

TeL Han. 6223

Kas savaitę per visą Gavėnią, 
antradienių vakarais, 7:30 vai., j GARLIAUSKAITS, iš 
Šv. Mykolo (lenkų) parapijos viskio ap.

j, GILDĖ, Fridrikas iš 
įvyks Gavėnios viskio ap., New Yorke.

133 D Street, So. Pamaldos lietuviams lietuvių j GREVYTES, Ona ir

Pamaldoms vadovaus kun. „koje, lankėsi Lietuvoje.

iš Ro-

Mes pardavinėjame 
Parakvajų 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 

i ir maistingiausis vastas ner- 
nelė Dirgelienė, gimusios Ame- vams bei šilumą teikiantis 

—j-. -------------------- j— ; mulas raumenų veikimui.
_  GRINKAITE - Krikščiūnienė, ragvajų Arbata nesudaro 
dideliame nubudime ®v' P’j8118 P*r- vikaras. Gavė- Zuzana, iš Krekenavos vai., migo ir sloginamo jausmo, 

giedos lietuvių Panevėžio ap. [atgaivina išsekusias jėgas
! GRYBAUSKAS, Verikas. ve- kurie yra pavergę. Ji yra gera 

Visi lietuviai pasinaudokite dęs Žukauskaitę, Elzbietą, gyv. j kūno ir proto stiprintoja.
šiomis pamaldomis, ypač dabar
Gavėnios metu, a '

Tei. TROwbridge 6330

J. Rėpsite, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Imnan arti Centrai Sq
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir •—•

Pajamų turėta viso $236.95 
Išlaidų turėta viso — 83.00 
Gryno pelno viso — $153.95 
Visas pelnas paskirtas trem

tinių šelpimui. Išbadėję Lietu
vos tremtiniai Europoje, gavę 
maisto siuntinėlius, laimins ta
ve, Gerb. Bostono lietuvi, kuris 
savo auka prįsidėjai prie jų 
sušelpimo.

Mirė Koraitis
Vasario 29 d. staigiai 

Juozas Koraitis, 70 metų 
žiaus, gyv. :__ _______
Bostone. Paėjo Naujamiesčio 
parapijos. Amerikoje pragyve
no 36 metus. | Feliksas Kenstavicjus, vietinis

žmoną, sūnų Bernardą Koraitį, nios Siesmes
I. J. Fox kompanijos lietuvį choras- 
atstovą ir vedėjo asistentą, | 
dukterį, tris brokus ir seserį, i

Velionis pašarvotas Juozo
Kaspero, laidotuvių direkto
riaus, koplyčioje, 187 Dorches
ter St., So. Boston.

Laidojamas iš Šv.
tuvių par. bažnyčios
nį, kovo 3 d., 9 vai. 
Juozapo kapuose.

Velionio sūnus p. Bernardas 
Koraitis yra “Darbininko” rė
mėjas skelbimais. Reiškiame 
užuojautą jam ir visai Korai- 
čių šeimai.

; = bažnyčioje, kampas Summer iri 
am_ Cottage Sts., į ’

PADĖKA

Vilka-

Vilka-

Petro
sti- 
Pa- 
ne- 
bet 
tų,

1 
į 
I

i

Paragvajų Arbata išblaivoNew Yorko valst.
GULDINAVAS. Albertas, E- mieguistumą ir yra labai gardi 

. gerti su medum.
ALEKANDER’S CO.

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

milis, Gustavas ir Ludis, iši 
Tauragės, gyv. Philadelphijoje.

GUZEVIČIUS, Romualdas, Į

I

Bostono tremtinių būrelis iš
sirinko naują valdybą: pirmi- 

. - ■

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

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

T. SULLIVAN, INC. 
Petras JakubenM, savininkas

| 323W.Bmdwoy. So. Božton, Mota.
Tel. ŠOU 6651

I
I

Petro lie- 
trečiadie- 
rytą Šv.

i
sa-

Bežaidžiant Su šautuvu 
Pavojingai Peršautas 

Mickevičiukas

Mes nuoširdžiai dėkojame 
vo mylimiem sūnum — kun. 
Vladui Jeskevičiui. S. J. už at
našavimą šv. mišių mūsų inten
cija, sūnui Silvestrui ir mar
čiai Suzanai už surengimą pui
kaus bankieto mus pagerbti. 
Taipgi dėkojame už sveikini
mus kleb. kun. Virmauskui. 
kun. Abračinskui. kun. Baltru- 
šiūnui, kun. Aukštikalniui, S. 
J., So. Bostono Nukryžiuotojo 
Jėzaus Vienuolyno Seselėms,

Draugijų Valdybų Adresai

Kas norite Įsigyti Saulėtoje 
CaUfomijoja Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSiS
Realstatininkas

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

♦

t

r

So. Boston FumitureCo
I

Matrasai naujai perdirbami
1

Kainos pranešama 14 ankst-

fUsų kreditas gera*
Pristatymas skubus

880 V2 West Broadwa>.
TeL ŠOU 2758

GRABORIAI

South Bostono jaunuolis Pet- švogeriui ir švogerkai Aren- 
ras Mickevičius, 14 m., tapo tam, Guzevičiam, Račkauskam, 
pavojingai peršautas į kaktą ir Rusteikam, Naujokam, Zajaus- 
dabar randasi kritingoj pade- kienei ir bendrai visiems. Dė
ty miesto ligoninėj.

Ta nelaimė įvyko, kuomet jis nas sūnui Silvestrui ir marčiai 
su savo draugais Vladu Bara
nausku, Juozu Petruševičių ir 
kitais nuėjo į tuščią lotą šau
dymo praktikoms. Jiems be
juokaujant ir besivaržant už 
šautuvą, jis tapo per nelaimę 
iššautas ir kulka pataikė Mic- 
kevičiukui į kaktą.

kojame už sveikinimus ir dova

UŽBfeokyHto TmBm Pat Mus 
Pristotam goriausi toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ave« Islington. Mass.

|. TeL Dedham 1304-W
PRANAS GMRULfiKIS, Namų Tei. Dedhun 1304-R

Sveikinimai Iš Floridos
šiomis dienomis prisiuntė 

sveikinimus iš Floridos pp. Sta
sys ir Antanina Mockai, p. 
Iena Stukienė ir p. Pranė 
Zaletskienė.

Susižeidė Juozas 
Kudarauskas

A- 
E.

Pereitą savaitę prie E ir Sil- 
ver gatvių netikėtai paslydo 
Juozas Kudarauskas. 
ninko” išnešiotojas ir pardavė
jas. ir smarkiai susižeidė koją. 
Linkime Juozui greitai pa
sveikti ir vėl pasidarbuoti lie
tuviškai spaudai.

“Darbi-

Suzanai, p. Senukevičiam, Var-i 
nam, Mr. & Mrs. Jackmauh, 
Širkam ir jų dukrelei, Varžins- 
kam, p. Jakimavičienei, Gudai
tienei, Marksienei, Magdutei 
Killen ir kitiems, kurie mus 
pagerbė ir palinksmino, mūsų 
vedybinio gyvenimo 40 metų 
sukakties proga.

Visiems sakome lietuvišką 
ačiū.

Juozas ir .Marijona
Jeskevičiai,

Dorchester, Mass.

Išvyko Floridon

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS »VČ.

Pirmininke — Eva Marksienė,
625 E. 8th SL, So. Boston. Masa 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — v. Gailiūnienč,

S Winfield St., So. Boston, Mass 
Prot. RaSt. — Ona Ivaėkienė.

440 E. 6th St., So. Boston, Masa 
Finansų Rašt. — B. Cūnienė, 
29 Gould St., W. Roxbury, Mass 

Tel. Parkway — 1864-W
Iždininke — 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

vakare, Parapijos salėje, 492 E.
Seventh St, So. Boston, Mass. i . . , _ _

Visais draugijos reikalais kreipkitės' 2 vaL P° PletU- Parapijos salėj 
nas omtnkolij raštininke 1 49? R 7th Rt. So Boston. Mam

SV. JONO EV. BL. PA6ALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

I

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

Vice-Plrmininkas — Pranas Tuleikl* 
702 E. 5th SL, So. Boston, Masa

ProL RaSt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Masa 

Fin. Rast. — Aleksandras Ivaška.
| 440 E. Sixth SL. So. Boston. Masa
Į
Iždininkas—Stasys K. Griganavičiua 

699 E. Seventh St., S. Boston. Maa*
Maršalka — Jonas Zaikis,

787 E. Broadway, So. Boston. Maa» 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesi*

i

k

Pristatome Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir i 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems | 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite ■

BOB1S BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai. ■

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

I

pp. James ir Sofija Strigū- 
nai, įžymūs So. Bostono biznie
riai, sekmadienį, vasario 29 d. ’į 
traukiniu išvyko mėnesiui ato
stogų į Miami Beach, Floridą, 
ir apsistos pas pp. Kodžius, 
LDS 2 kp. narius, kurie ten 
turi labai modernišką viešbutį.

pp. Strigunai grįš į namus 
balandžio 1 d.

S. Barasevidus ir Sūnus
MOTERIS PAGELBTNINKt 

l letuvių Graborlus-BalMmuetouM 
Turi Notaro Teise?

254 W. Broadvaj
SO BOSTON MASS

Tel. SOUth Boston 2590

SOnaus gyvenamoji vieta 
•38 Dorchester Avė 
Tel COLumbia 2531

k4 I

C A S P E k Į
rUNERAL MOM» |

187 Dorchester StreH |
South Boaton, Maaa

W.Ci
(KASPERA8)' 

uaMotuvig Direktortaa * 
BalMmuotoiM 

NOTART raUBUC 
^atarnavlinaa Dieną ir Na*u 

Koplyčia Šermenims Dyk* 
Tel ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3M0

YAKAVONIS
Fanerai Hone

741 No. Matu St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Baisamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton S-1M0

f

Goriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
I

Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, 
užlaiko geriaus; alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

ZALETSKAS
rUNERAL HOMC

564 East Broadway
SOUTH BOSTON MASA

O. A. Zaletskas, F. E. Zalotskae 
Graborial Ir BaJsamuotoJsl.

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

NOTART PUBUC 
Tai. ŠOU Boston 0819

•OU Boston 2BB»



Antradienis. Kovu 2- d.. 1948

Mušti ar mokyti "greenorius"?
— Saujelė prieš milijoną. — “Gana.—Nusivylėme”. 

— Kas ištuštino jo “pantry”?— 100 procentinis kvai- 
lis. — Ar “daktaras” yra paslkoliojimo žodis? — Kur 
faktų centras?

I

Gražieji Lietuvos ežerai ir upės bu ’o papuošti pulkais naminių ir laukinių 
paukščiu — ančių, žąsų, ir tt. Šis vaizdas vienas iš anų, kuris primer a daine
lę: Plaukė žąselė per ežerėlį, gir, gir, gir, gar, gar, gar, per ežerėlį...------------------------------------------------- ---.... ---------------------------------------  .

8——— M I ■ I

ivier^o učl as padavė 
•gre toriui’'lietuviui kiau- 
jšini be lėkštelės — stačiai 

|į ra ' : 
j nori is’ 
|“Eu ■< r 
duo< a 
lekš.elės”. O gi vėl. 
kaimynas 
“gr< ?’ orius 
nencr’s. ’ien tik 
“par'—->’Či”s” 
ir baig;ąs ištuštinti jo vi
są “pantry”. Ir taip toliau 

Kain "i ?neariami š*' 
“fal fai” ir kokios išvados 
daromos?
— Tai n-»at kokie t? 

“greenoriai”’ Kol “affida- 
vitu” maldavo, tai verkė. 
xadė1o čia atvykę “geležį 
-^daužti”, “grindis laižy
ti”, — o dabar ką jie kal- 

Ne, ne! Nei 
___  , nei vie- 

ro. Bijau, kad ir kitur kas no affidavito daugiau. Ir 
nors panašaus atsitinka. į kitiems taip pasakysiu. 
Štai keletas tokių “popu-- Suprantama, kad išva- 
liaresnių” kaltinimų. Idos labai ’iūdnos ar sta-
— Va. girdi, mam kai-'čiai tragiškos. Bet ar čia

Tai. girdi, ‘grec- 
’ r męs ir pasakęs: 
'oje kiaušinius pa- 

mandaglau — ant 
viens 

sakęs, kad jo 
” nieko dirbt’ 

siunčiąs 
i Europ?

Kas yra “greenorius”— štesnė” pastabėlė. Bet 
visi gerai čia Amerikoje kasdieniame - praktiška- 
žino ir supranta. Senas me gyvenime, kada užeina 
reikalas. Nebebūtų na- kalbos apie siuntinius ar 
g-indo anie tai ir kalbėti. “affidavit’ų” parūpi"imą 
Tuo labiau, kad tų “gree- tremtiniams Europoje 
"oriu” lietuviu tame tain. tenka dažnokai nugirsti 
»>nb-nnnti, mažai yra — la- “^aktus”. kurie labai “nla- 
šas ‘ merikos lietuvių jū- čiai” aiškinami ir sukelia 

saujalė labai nedraugišką nuotai- 
’-n tremtiniams — stabdo 

t°i’*iarr|a vieloki* 
' į4--’-įr> na^^lba. Veži

au kaip yra kitur. Aš tu
mu galvoje kaikurias nuo- ba ir daro? 7" 
taikas Chicagoje ir Cice- vieno rackage’io,

Ak .-/Jo* fiT
1 •

roje! Ką gi ta
“'"•eenoriu” gali reikšti 

miliio”? re “gre^f'-
4 >♦ U .f-- -į,, *

Deja, kaip dabartinė 
praktika rodo šitų naujų 
lietuviu “greenorių” sau- 
jalė iškelia vieną labai 
rimtą, sakyčiau, net pavo
jingą klausimą. Reikalas 
čia toks. Atsiranda žmo
nių kurie mano, (ir kitus 
tain įtikinėja), kad na^al ’u'mas man sakė, kad tas nėra kokios klaidos? Ar 
š;ta naujų lietuvių “gree- "eserai aVy’^es “ 
-nri”” saujalę reikia (ir 
galima) spręsti anie dav
imą tųjų lietuvių trem
tinių, kurie šiuo laiku 5’ra 
Vokietijoje ar kitose Eu
ropos valstybėse. Norima 
iš to taip pat spręsti ar 
verta anuos 
gelbėti nuo gręsiančios 
šalčio ir bado mirties ar 
ne? Ar verta dar dėti pa
stangos dar vieną ar kitą 
tremtinį lietuvį čia ati
traukti ar jau “gana” — 
nusivylime. Taigi klausi
mas rimtas ir vertas di
desnio dėmesio.

Kuo gi kaltinami tie šių “greenoriai” daktarai ne- (vyrą nužudė bolševikai) 
sideda į čionykščias drau- su trimis vaikams ir ser- 
gijas, o susirenka ir ta- ga džiova. Aš pats liepiu 
riasi kaip išmokyti Ame-’iam siųsti. Iš kur tokios 
rikos lietuvius gyventi įkalbos apie jį — aš neži- 
“ant svieto”. O ten, žinai,'nau.

re

tremtinius

laikų tremtiniai “greeno
riai” čia Amerikoje? Vie
šai, skaudoje didesnių kal
tinimų dar kaip ir nepasi
rodė. Tik viena kita “kar-

s
sfe

'•2
i,

Kitu čia mano suminėtų 
aš netikrinau ir 

patikrinti —

eii

«

I i
į!

!★

greeno- ’*uomet nėra kokio nors 
nūs" sako, kad jam “ša- apgalvoto ir sąmoningo 
poje” darbas nepatinkąs, klaidinimo? Mane labiau- 
* nas vėl “greenorius”, sa- šia suįdomino tas “gree- 
kęs. kad jis niekad tokiu, norius”, kurs baigia ištuš- 

iširų rankų savo gyve- tinti “pantry”. Tyčia susi- 
”ime neturėjęs, kain čia pažinau su jo globėju ir 

niekados tokio sunkaus pradėjau po truputi klau- 
darbo nebuvęs dirbęs, sinėti kaip gi ten ištikrų- 
Trečias “greenorius” vėl jų yra. 
svajojęs, kaip grįžti į ne
priklausomą Lietuvą — bęs globėjas. Dirbti tai jis 
ten esą, jam buvę geriau, labai nori. 
Gi vėl vienas pakviestas i dar sulaikau 
susirinkimą 
neturis laiko, 
siuntinį (tremtiniui) į pa- jis siunčia 
štą. Ten vėl kokie tai Vokietijoje.

— No, ne, — sako nuste

Tik aš jį vis 
nuo darbo. 

— atsakęs Jis perdaug dar silpnas — 
turis vilkti išbadėjęs. O ‘package’ius’ 

savo seserei 
Mat ji našlė

Valandėlė Dėmesio! Skaityk ir Rašyk!

Nepaprasta Maldaknygė 
DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS

Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė turi 787 pus- 
rus. Minkštas odos vir

belis; papuoštas lietuvišku 
kryžiumi. Paauksuota. Iš
oriniai puiki, patraukli, 
Sėt viduje dar gražesnė. 
Toje telpa 106 paveikslė- 
':ai. Daug jų paimti iš Mi- 
'>lo. Lietuvišku menu da 
bintų 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
venimo pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės 
aiškios ir įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo 
spausdinta nedaug. Paskubėk įsigyti. Kaina — $3.50.

Rašyk —
“Darbininkas”, 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

—

1

bi

“faktu” 
negalėjau 
neturiu tiek daug laiko. 
Bet gi vieno dalyko aš ne- 
sunra^tu. Kodėl kai kas 
yra linkęs manyti, kad 
kiekvienas tremtinis — 
”greenorius” turi ir gali 
būti visu 100 procentų to
bula asmenybe, be jaus
mu. be nervų, niekada ne
galįs nei susirūpinti, nei 
susigriaužti. nei savo tė
vynės ilgėtis, nei savo 
nuomonės pareikšti, nei 
nusiskusti savo likimu? Ir 
kam bus iš to nauda- jei 
jis čia atvykęs 
griauš” 
žvs”. Ne. Tremtinis vra 
toks pats, kaip ir kiti lie
tuviai su savo geromis ir 
blogomis pusėmis. Tik 
tiek, kad jis yra fiziniai ir 
moraliai suvargęs. Nusto
jęs savo tėvynės, savo vi
so gyvenimo sutaupų, o 
neretai savo artimiausių 
giminių, draugu ir svei
katos. Tai argi galima 
kiekviena jo žodį, kiekvie
ną jo judėsi tuojau “aiš
kinti” nelyginant kain ko
kią Evangeliją, ir darvti 
tokias žiaurias išvadas?

Kad ten 
daktarai 
sirenka 
mokyti 

, lietuvius 
venti — 
taip pat 
nusikaltimo, 
ką jie ten sugalvos ar nu
tars — tada pamatvsime. 
Ne paslaptis,, kad kaiku- 
rie “greenoriai” (vis vien 
ar jie “daktarai” ar 
daktarai) nesuspėja

“geležį
ir “grindis lai- 

Tremtinis

Draugyste
O jeigu kartais, po daugio metų, 
Sueisim vėl, mieli draugai,
Tai mūsų gretos jau bus praretę
Ir pasikeitę mūs veidai,
Tik širdis viena, ilgesio pilna, 
Skausmo kupina, pasiliks jauna.
Ir mes ka’bėsim, lyg tik prieš dieną 
Likimas būt išskyręs mus — 
Draugus minėsim visus, kaip vieną, 
Ir pilnus sąmojaus, linksmus, — 
Nes širdis viena, ilgesio pilna, 
Skausmo kupina, pasiliks jauna.
Te metai žeidžia, te metai gydo, 
Te vienas mirksnis žudo mus — 
Tad nenuplėškim rytojui šydo, 
Jis tik netikras įdomus, — 
Vis širdis viena, ilgesio pilna, 
Skausmo kupina, pasiliks jauna.
Atėjom siekti, klajoti, klysti — 
Išėjus grįžti arba ne,
Težydi žemėj šventa draugystė, 
Tegu tyčiojas nežinia,
Vis širdis viena, ilgesio pilna, 
Skausmo kupina, pasiliks jauna.
Tai jeigu kartais, po daugio metų, 
Sueisim vėl, mieli draugai,
Ir mūsų gretos bus jau praretę,
Bei pasikeitę mūs veidai, 
Tik širdis viena, ilgesio pilna, 
Skausmo kupina, pasiliks jauna.

J. Aistis.

t

“Darbininko” Administracija,

Siunčiu $................. ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS šiuo adresu:

knyga(s)

Vardas

Gatvė

Miestas

ir Pavardė

ir Valstija
$

———————.............  j

džia “jaudinančių” gande
lių neva iš praeties ar da
bartinių laikų. Tai kas gi 
čia kaltas?

Todėl ir norisi padaryti 
išvadą. Į naujus “greeno
rius” nereikia ir negalima 
žiūrėti kaip į kokias ne
klaidingas asmenybes, be
sąlyginiai atvaizduojan
čias visos lietuvių tremti- 
jos tikrą veidą. Bet nėra 
nei pagrindo nei prasmės 
juos p’akti morališkai. 
Juos reikia ne tik globoti 
bet ir nuoširdžiai mokyti. 
Net ir tada, kai toks mo- 
kimas jiems atrodo nerei
kalingas ar net keistas. 
Vėliau supras ir įvertins. 
Tai bus ir jiems naudinga 
ir visai išblaškytai lietu
vių tautai.

Pranas E. G irius.

Fihnos Ir BALF-ui Aukos 
Hew Yorke

Sekmadienj, vasario 8 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje 
rodytos Belecko - Motuzų fil
mos. Po filmų, pamatę tremti
nių gyvenimą ir BALF-o veik
lą, žmonės paaukojo $15.00.

: Aukojo: po $5.00 — Alfon
sas Stankevičius. Jonas Jur
kus, Uršulė Misevičienė, Elena 
Mikalajūnienė, Anelė Ručins
kienė, Juozas Jonaitis.

Po $2.00 aukojo: Klebonas 
kun. Gurinskas, Jančius; po 
$1.50 — Račkauskas. Po $1.00 
— Talačkienė, Rozalija Cktve- 
rienė, Venslauskienė, Andrius 
Kaulius, Stella Kaulius, Rui- 
gienė, Jančius, Ant. Talačka, 
B. Račkauskas. Po 50c. Ruigis.

Pertraukoje kalbėjo tik iš 
Europos atvykęs Ed. Volskis ir 
Jonas Valaitis.

taip gan jau skleidėjų ir aiškintojų 
su- stiprių abejonių. Gi aš tarpe atsiranda ir ne vie- 

kaip matau, kad šimtai ir tūk- nas taurus lietuvis, kurs 
- - - - greeno- dėl savo nuoširdumo ir
lietuvių per kelis ar apsikrovimo milžiniškais 

keliolika metų užėmė šio visuomeniškais darbais 
nebesuspėja pamatyti kur 

darbe tokias randasi tokių faktų ga-į 
kurios niekam 

gėdos nedaro, bet, priešin
gai teikia nemažą garbę 
visai lietuvių tautai. To
dėl ir atrodo, kad “gree- 
noriaus” titulas (buvęs) 
neatėmė tiems žmonėms 

ir suprasti nei turėto proto nei suge- 
----•»__ , . dėjimų. Man taip pat at

rodo, kad ir “daktaro” ti
tulas (nors jį ir “greeno
rius” turi) neatima iš to 
žmogaus nei proto nei su
gebėjimų ir nėra vartoti
nas kaip pasikoliojimo žo
dis. Juk žinome kodėl ir 
kokiais atvejais daktaro 
titulas suteikia ne tik Eu
ropos, bet ir Amerikos u- 
niversitetai.

“Rinkimas” ir “aiškini
mas” tokių ir panašių 
faktų, kaip aš čia suminė
jau niekam naudos neduo
da, o vien paskleidžia sun
kius rūkus (ūkanas) į lie- 

i tuvių tremtinių ir Ameri
kos lietuvių santykius. 
Kas šituos santykius nori 
galimai labiau ir greičiau 
sugadinti — mes visi ge- 

j rai žinome. Todėl visai ne- 
i nustembame, kai šiek tiek

kur tai kokie lis — aš turiu 
“greenoriai” 
ir tariasi 
kitus Amerikos stančiai buvusių “ 
“ant svieto” gv- rių” 
man rodosi čia 
dar nėra didelio

Pažiūrėkime
krašto kultūroje 
suomenės 
pozicijas,

ar vi-

• Atvykę Tremtiniai Dėkoja 
BALF-ui

! Rasteniams priimti New Yor
ke Tautininkų Centro sureng
tame bankiete Cornish Arms 

. viešbutyje. kalbėdama ponia 
| Rastenienė labai karštai dėko- 
I jo visiems Amerikos lietuviams 
j geradariams už tremtiniams 
i paramą. Ji pabrėžė, kad ir rū- 
Įbai, kuriais Rasteniai apsivilkę, 
yra BALF-o dovana, kad mais
tas tremtinius Prancūzijoje 
juos pasiekė pačiu kritingiau- 
siu laiku, kada jau badas žiū
rėjo į akis. Tremtiniams ame
rikiečių aukos yra neįkainoja
mos vertės!

BALF-ui

ne 
ar 

per trumpa laiką nesuge
ba įsigilinti i 
čionykščio gyvenimo kai- 
kuriu reiškinių ir pasi
skubina juos smerkti kaip 
neigiamumus. Tokių klai
dų pasitaiko — jas reikia 
atitaisyti iš esmės. Čia 
tikrai reikia “greenorius” 
mokyti. Dėl to niekas ne
galėtu užsigauti. Aš pats 
esu 100 procentinis “gree
norius” (tik 5 mėnesiai 
čia) ir įsitikinau, kad 
daugelis klaidų būtu gali
ma išvengti nuoširdžiai 
pasitarus su čionykščiais 
lietuviais nebe “greeno- 
riais”. Net ir tada, kai 
čionykščių lietuvių pažiū
ras mums atrodo ‘baisiai’ 
keistos ar net perdaug 
“materiales”. Daug, oi la
bai daug mes turime ko iš 
čionykščių lietuvių pasi
mokyti. Tik reikia suge
bėti ir nuoširdžiai norėti.

Tiesa, čia yra patarlė: j patyrinėję pamatome, kad 
i neigiamų “fak

tų” apie “greenorius” 
” ran-

mybos “centrai”. Vėl gi; New Yorke apsigyvenęs Ed. 
pasitaiko, kad viens kits Volskis, su šeima, taip pat 
“greenorius” apie kitą to- reiškia dėkingumo BALF-ui už 
kį pat “greenorių” palei- gautą pagalbą.

A. IVOcl ? ’ I <X Jf X C* IV • . L UlV*

“kvailas kaip greenorius”. • kaikurių 
Dėl to, kad kiekvienas 
“greenorius” būtinai ture- tremtinius “kūrėjai 

;tų būti 100 continis kvai- dasi raudonųjų pusėje. Gi.

Norman Potosky ir žmona nesenai sugrįžę 
iš Alaskos su šiltais kailiniais į Nevv Yorką, ra
do reikalingus kailinius ir čia. Su jais ir jų iš
tikimas palydovas šuo irgi su gerais kailiniais.


