
SOSTON PBSLrc
ChlSF OF sonv
KBFERE
COPLey

-<• BJOK
■••ce civrsi0.,

I* I S R a R y
Sfc^CTlOtf

jPaAtabos

čekai pravirko 
10 dienų pažanga 
Vakarai nubudo 
Oboliauta su velniu
•

Pasaulio įvykių tėmytojai nu
sako, kad tragiška mirtis Jono 
Masaryko, čekų diplomato ir 
veikėjo, pravirkdė čekus tre
čiuoju kartu. Pirmu kartu če
kai pravirko kai Hitleris oku
pavo Čekoslovakiją. Tada čekai 
su ašaromis ir su pasiryžimu 
išsivaduoti veikė dėl išsivada- 
davimo ir už tą siekiamos lais
vės veikimą, užmokėjo didelė
mis aukomis pavienių ir net iš
tisais kaimais, kaip pvz., Lydi- 
če, kuris buvo sudegintas ir su 
žmonėmis. Toje vietoje šiandie 
matosi tik nuogas laukas ir jo 
viduryje tas didis Ramintojė- 
lis — kryžius. Antru kartu če
kų tauta pravirko, kai ją oku
pavo Raudonoji Sovietų armi
ja. Nors jų vadai bandė viso
kiais žygiais išlaikyti Čekoslo
vakiją nepriklausoma valstybe, 
bet Stalinas išreikalavo, kad jų 
(Čekoslovakijos) vyriausybėje 
įeitų per pus komunistinių mi- 
nisterių, kurie užėmė svarbią- 
siąs ministerijas, kaip vidaus 
reikalų (su policija), apsaugos 
ir kitas. Ir tie ministeriai - ko
munistai įtraukė savo patiki
mus agentus į žemesnes, bet 
svarbesnes pozicijas ir taip kai 
jau viskas buvo prirengta, pri
vertė anuos nekomunistus re
zignuoti iš ministerių vietos ir 
štai pasidarė visiems jau žino
ma Čekoslovakų komunistinė 
valdžia. Kad toji valdžia būtų 
žmonių akyse nebaisi ir buvo į 
ją įtrauktas savanoriai ar po
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PRAKALBOS
Ir Judamieji Paveikslai

Lowel*, Mass. — Verbų 
sekmadienį, kovo 21 d., 7 
valandą vakare, Šv. Juo-1 
zapo lietuvių par. svetai-j 
nėję, Rogers St., įvyks 
svarbios ir įdomios pra
kalbos. I

Kalbės kun. Jonas Ber-I 
natonis iš Lawrence, p. 
Antanas Norvaiša, nese
nai iš tremties atvykęs, p.’ 
Antanas F. Kneižvs ir vie-. 
tinis kleb. kun. Pr. Stra-. 
kauskas.

į
Taipgi bus parodyta į-l 

domūs judamieji garsiniai 
paveikslai. Jokios įžangos 
nebus.

Šias prakalbas 
LDS 97 kuopa ir 
visus vietinius ir 
linkių miestelių 
pasiklausyti kalbų 
matyti paveikslus.

• v

ruošia 
kviečia 
iš apy- 
atvykti j

ir pa-į

Iš Prancūzijos 16.000 Misi 
jonierių Dirba Užsienyje
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Korėjiečių Tautinės grupės Tokio, Japonijoje, suruošė dcmanstraci- 
jos paradą, nešdami Ju ig. Valstybių, Britanijos ir Kinijcs vė’iavas ir 
protestuodami prieš komunistų organizuojama maskvinę valdžią šia u
rės Korėjoje. Korėjiečiai reikalauja, kad didžiosios valstybes tokios 
kar.iunistinės valdžios nepripažintų.

Paryžius — Šiomis die
nomis yra virš 16,000 ku
nigų ir vienuolių iš Pran
cūzijos, kurie vykdo misi- 
jonierišką ir apaštališką sius savo 
darbą po visą pasaulį.

Sešics Naujos Indietės 
Vienuolės
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Čekoslovakijos Prezidentas
Verkė Masaryko Šermenyse

Maskvos pastatytas premieras drožė 
politinę kalba

Praga, Čekoslovakija —į Čekoslovakijos spauda, 
Pirmą kartą po Maskvos radio yra visiškoj komu- 
padiktuoto komunistinio j nistų kontrolėje. Niekas 
perversmo prezidentas negali pasakyti teisybės 
Edvardas Beneš viešai pa- žodžio, niekas negali už- 
sirodė Jono Masaryko šer- ginčyti komunisto Gott- 
menyse. Jis verkė, nes waldo kalbos. Prezidentas 
raudonieji užgniaužė Če-į Beneš yra stropiai saugo- 
koslovakijos nepriklauso- ' jamas komunistų valdžios 

Beveik visi va- 
priešinasi ko- 

ir jo kruvinam 
yra areštuoti.

., TrTT_ftf .M****y£x>,' kuris šiomis 
dienomis rastas palei savo pa- 
locių negyvas. Dėl jo mirties 
čekų tauta pravirko trečiu kar
tu. Tai lyg ašaros, kurios paly
di čekų laisvės dienas į vergiją.

•

Čekoslovakija nors ir po So
vietų įtakos ranka, bet ligi šių 
dienų dar vis žibėjo kaip demo
kratinė raustantį žvaigždelė. 
Didieji diplomatai manė, kad 
Maskva neis taip toli, kad vi
siškai pavergus ir užleidus tą 
geležinę sieną ir ant Čekoslo
vakijos. Vienas iš tokių diplo
matų Jung. Vaist. Ambasado
rius Levis W. Douglas, Londo
ne, pareiškė, kad šios dešimts 
dienų daugiau sukrėtė Vaka
rus, negu paskutinieji trys 
tai ir parodė tikrą Sovietų 
sijos veidą. Tas liudija, 
Vakarų diplomatai manė, 
komunistai bus ištroškę tik kai 
kurių tautų vergų ir jų kraujo. 
Nors mažos ir anksčiau pa
vergtos tautos dokumentais ir 
gyvenimu įrodė, kad su Sovie
tų Rusija nėra pagrindo jo
kioms sutartims laikytis. Ir 
tautų vadai tartum nubudo iš 
tos iliuzijos, kad su raudonai
siais turi būt surasta linija pro 
kurią tiesioginiai ir netiesiogi
niai peržengus būtų signalas 
paimti botagą tai kiaulei, kuri 
ėda taikos ąžuolo giles ir knisa 
to pačio ąžuolo šaknis.

•

Vakarų valstybės: Anglija,

Kanada — šešios jaunos 
indietės sudėjo pirmuo- 

i įžadus Indijo- 
niečių vienuolyne.

Kunigai ir broliai vie-j Chicotin Indi jonai priė- 
nuoliai atstovauja 42 skir- mė katalikišką tikėjimą 
tingus ordenus bei kon- prieš 50 metų ir per tą lai- 
gregartjas, o sėmMr vie* Mą ■> itimiii
nuolės yra iš virš šimto lyną bei kongregaciją, 
vienuolynų. Misijonierius kunigas

Daugiau kaip 600 para- Thomas, Oblitas buvo pir- 
pijinių kunigų darbuojasi mas jų krikštytojas ir da- 
Afrikoje ir taip pat Haiti i bar tebėra jų dvasios va- 
ir Caribbean salose. Idu.

• *

Misijonierius kunigas

Jung. Valstybės Ragina J. T. 
Svarstyti Naują Pragos Režimą
Lake Success, N. Y. — 

Šią savaitę Jung. Valsty
bės reikalaus, kad Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
ba pilnai apsvarstytų Či
lės valdžios kaltinimus 
prieš Sovietų Rusiją, kuri

me- 
Ru- 
kad 
kad

Jung. Valstybės Pertvarko Savo 
Ginkluotas

VVashington, D. C., kovo 
15 — Pereitą savaitę įvy
ko Jung. Valstybių karo 
vadų susirinkimas, kur 
Hutai ta pciUŽRytt ii su 
stiprinti savo ginkluotas 
jėgas, kad kilus pavojui 
būtų galima jį atremti.

Sudarytas Vyriausias 
Karo Štabas, kurio žinioje 
bus visos ginkluotos jė
gos. Šis štabas, mobiliza
cijos reikalui atėjus, duos 
instrukcijas tiesioginiai 
armijos komandieriams. 
Štabo viršininku yra Gen. 
Omar N. Bradley.

v •

kasiai Grasina 
Streiku

mybę ir neteko įžymaus 
vado Jono Masaryko.

Maskvos pastatytas ko
munistas premieras Kle- 
ment Gottvvald pasakė ko
munistinę politinę kalbą. 
Jis tvirtino, kad Masaryk 
rėmė dabartinės raudonų
jų valdžios programą ir, 
kad jis esąs “Vakarų re- 

'akcijinių puolimų, auka”, 
į Visiems aišku, kad komu
nisto premiero tvirtini
mas yra melas, nes Jonas 
Masaryk visuomet buvo 

I diktatūrų priešas. Jis ne
kartą yra pasmerkęs Vo
kietijos Hitlerį ir Rusijos 
Staliną už mažesniųjų

, . , . kraštų grobimą ir nekaltųvų karo, kurj veda amen- žudymą
kiečiai . į Daugiau kaip 200,000

Rusijos laikraštis smar- įmonįų atėję atsisveikino 
paskutinį kartą su savo

Demokratų ir Socialistų 
partijų vadus.

policijos, 
dai, kurie 
munizmui 
režimui,
Jeigu kurių dar nesuspėjo
suimti, jie bus suimti vė
liau. Raudonojo komuniz
mo geležinė uždanga su
stiprinta taip, kad nei vie
nas teisybės žodis nepa
spruktų į užsienį.

v v •

sudaro pavojų taikai pra- 
vedus komunistinį perver
smą Čekoslovakijoj.

Čilės valdžios kaltini
mus turi priimti Jung. 
Tautų Saugumo Taryba 
dauguma balsu ir juos į- 
traukti į darbotvarkę. 
Spėjama, kad tas bus pa
daryta. Suprantama Rusi
ja išeis griežtai prieš. Bet 
ir be Rusijos galės ap
svarstyti iškeltus kaltini
mus ir padaryti atitinka
mą sprendimą.

Kaip, matyt, demokrati- liuojama spauda įspėja į 
nės valstybės ryžtąsi už-, vokiečius, kurie koope- 
kirsti kelią komunizmui. | ruoja su Vakarų valsty- 
Taip ir turi būti. Komu- bėmis, kad jie turėsią at
eistinė Rusija turi būti sakyti už savo veikimo 
suvaldyta. Pavergtos tau- pasekmes po to, kada 
tos turi būti išlaisvintos, “sąjungininkai neišven- 
Ar gi tam kariauta, kad giamai turės išsitraukti iš

Pittsborgh, Pa. —Mink
štosios anglies kasyklų 
darbininkai vėl grasina 
streiku, nes negali susi
taikinti dėl pensijos.

SukalbėjoVietinis Kl_ _ _ _ _ _ _
MaMg Kongrese

Washington — Du kar
tu pereitą savaitę katali
kai kunigai sukalbėjo 
maldas sesijų atidarymo 
proga Kongrese. Tai retai 
pasitaiko, nes Kongreso 
oficialus kapelionas yra 
protestantas mjais^erta.

maldą atkalbėjo kariuo
menės kapelionas, kun. 
Christoper J. Bėrio, C. P., 
ir sekančią dieną, Kun. 
Arthur J. Hagan, Šv. Ce
cilijos parapijos. Bostone, 
vikaras, sukalbėjo invoka- 
eiją Atstovų Bute.

Liberalų vtitanturtB' buvo Visų" Tny- Atldrfiint Senato sesija;

Jung. Valstybės Neduos 
Pagalbos Komunistinei 

Italijai

limas ir gerbiamas. Visi 
žino, kad Jonas Masaryk 
yra raudonosios komunis
tinės tironijos auka.
| Jonas Masaryk palaido
tas šalę savo tėvo Tomo 
G. Masaryko Lany ka
puose.

Jung. Valstybių valdžia BUVĘS VALSTYBES SEKRETO
RIUS BYRNES REIKALAUJA 

AKCIJOS

planuoja padaryti aiškų 
pareiškimą, kad jeigu Ita
lijoj komunistai pasigrob
tų valdžios kontrolę rinki
mais, kurie įvyks balan
džio 18 d., tai Jung. Vals
tybės neduotų jokios pa
galbos tai valdžiai.

i
♦ _1_

Prancūzija, Belgija, Olandija, 
Luksemburgas susitarė sudary
ti ekonominę.politinę ir militarę 
sutartis, šveicarai sakosi tuo- 
jaus peržiūrės savo ligšiolinį 
neitralitetą, nes pasaulio įvy
kiai rodo, kad reikia stoti vie
non ar kiton pusėn. Vidurio 
nėra. Švedija irgi pasisako, kad 
įeis į Marshallo plano atsista
tymo programą. Taip ir dau
giau atbunda.

•
Jungt. Valstybės dabar aiš

kiai mato, kad su velniu obuo- 
liauta. Pasitikėti raudonaisiais jS v®eno diktatoriaus iš- Berlyno artimoje ateity- 
daugiau negalima. Sovietų Ru- laisvintas tautas atiduoti je”. 
sija iš savo puses varosi vi-j .
sais frontais pirmyn. Ir dėl at
sargos net savo prekybos lai- nis -r įįauresnfs įr u£ fa. sį spaudimą, kad Jung.'Jung. Valstybių Senatas

Sovietų Spauda Įspėja 
Berlyniečius

Berlynas, kovo 15 —So
vietų Rusijos kontroliuo-i

So. Boston, Mass. —Bu
vęs Bostono Kolegijos 
sportininkas John Kissell 
ir buvęs Harvardo foot- 
ball kapitonas Cleo O‘Do- 

;nnell, Jr. važiavo automo- 
jbiliu. Važiuojant per tiltą 
Dorchester Ave., automo
bilius paslydo ir abu spor
tininkus sužeidė.

I

Charleston, S. C. — Bu
vęs Jung. Valstybių Se
kretorius, kuriam teko 
dalyvauti ir vėliau vado
vauti daugely konferenci
jų su Rusijos vadais, savo 
kalboje Citadel Military 
College reikalavo, kad ši

tai persergėti Rusiją, kad 
tolimesni jos žygiai prieš 
Graikiją, Turkiją, Pran
cūziją ar Italiją bus sutik
ti su militare akcija, o ne 
“protesto laišku”. “Mes 
turime veikti Jungt. Tau
tų charterio dvasioje’M

šalis ir Jungtinės Tautos sakė Bymes, “bet žinoda- 
imtų akcijos prieš Rusiją, mi Rusijos paprotį už- 
o ne vien notas siuntinėtų, grobti šalį ir paskui pa-

Šis gana nuolaidus vals-'nebesą 
tybininkas, kvrisrr. toko' 
iš arčiau pažinti dabarti
nius Rusijos vadus pareiš
kė, kad ši šalis turi griež-

i kitam? Aišku, kad ne.l Iš to galima suprasti, 
Komunizmas yra baisės- kad Rusija darys didžiau-1

SENATAS ATSISAKĖ SUMA
ŽINTI EUROPOS ATSTATY 

MUI PRAŠOMĄ SUMĄ
H'ashington, D. C.

{skelbti, kad šiame reikale 
____ t ko bediskusuoti, 

kuriam teko;mes turime Sovietus pain
formuoti, kad tokiuose at
sitikimuose mes tuoj veik
sime, kad palaikyti esamą 
tvarką iki Jung. Tautų 
Saugumo Taryba turės 
progos ištirti gresiantį tai 
šaliai pavojų.

Paliks Lavonus Nelaimės 
Vietoje

vynui įsakė skubėti į savo uos' žį7rna 
tus. Amerika irgi šalia medžią- 

i ginęs paramos Turkijai ir 
i Graikijai, pasiuntė į Persijos į- 
lanką keletą karo' laivų. Tai vis 
šešėliai, kurie šį tą byloja. O 
Amerika namuose lyg 
no iš miego 
valdininkus, 
Taip padėtis 
nežinia, kad 
spustelėjimas gali atsiliepti iš 
šios šalies lyg atomo sprogimu.

Kp.

Selective 
kad jie 
pridengta 
bet koks

pabudi- 
Service 
budėtų, 
kariška 
Rusijos

, Valstybių ir Anglijos jė-56 balsais prieš 31 atsisa- 
gos išsikraustytų iš Ber- kė sumažinti Europos At- 

T I ‘ lyno- Bet vargiai Rusijai sistatymui prašomą sumą
TBTi LCktUVO n€raiin€j€ į pavyks tai atsiekti. Su- ; pinigų. Reiškia priėmė 

įprantama, kad jeigu Jung. į plačiai diskusuojamą Mar- 
i Valstybės ir Anglija išsi-. shallo planą visoje pilnu- 

4 a a 1x4 a a 4 n i X a i 1 • « « J 4 4 O/Y/Y /Y/Y/Y

Vassalboro, Maine
Kovo 15 d. lėktuvas, ku-1 trauktų, tai vokiečiai, ku-'moje, būtent $5?300,000,- 
riuos važiavo Senatorius rie nepataikauja komunis- 000.
Robert A. Taft ir Senato- tams, būtų areštuoti, iš-' 
rius Owen Brewster, nu- tremti ir nukankinti, 
krito į Kennebec upę ir' Rusų kontroliuojamas 
susidaužė, bet nė vienas laikraštis ‘Berlin Zeitung’ 
Senatorių nei vairuotojas sako, kad Berlyniečiai da- 

* nesužeistas. Į bar esą liudininkai “ner-

kalavo šią sumą sumažin
ti iki $4,000,000,000, bet
matyt vėliausi įvykiai Eu- Sulig ekspertų nuomonės, 

senato- nukritusio
kuodi- orlaivio Alaskos šiaurės 

toms 
kurių 

dar ne-

Anchorage, Alaska —
'»

transportinio

snieguotuose kalnuose ne
bus galima pasiekti. Su 
orlaiviu žuvusiu toje ne
laimėje 30 žmonių lavonai 
ten turės likti amžiams. 
Žuvusieji sudaro 24 jūri
ninkus, vykusius iš Shan- 
ghai j New Yorką ir 6 į-

ropoję paskatino 
rius balsuoti už 
džiausią, pagalbą 
Europos šalims, 
raudonasis tvanas 
spėjo užlieti.

Dabar šis reikalas eis į 
Kongresą ir yra vilties, 
kad Kongresas jį be ilgų 
svarstymų priims ir gar
susis “Marshallo Planas” gulos narius. Pasiekti ne-

Nemaža agitacija buvo 
varoma už sumažinimą 
tos sumos. Respublikonų 
partijos vadas ir kandida
tas į prezidentus senato- bus galima pradėti vyk-į laimės vietą esą neįmano 
rius Robert A. Taft rei- dyti. ima.
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J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS,
skaitytinas Sekmadienį, kovo 14.

Mylimieji Kristuje:—
Nėkiek neabejodamas, jau penktą kartą krei

piuosi Į jus su prašymu, kad taupytumėte senus laik
raščius, žurnalus ir šiaip jau visokius popiergalius, 
kad pelnas už jų pardavimą vis ugdytų Labdaringąjį 
Arkivyskupo Cushingo Fondą.

Pilno jumyse pasitikėjimo priežastis yra ta, kad 
iš tų visų popierio vajų susidarė labai didelė suma' suteikė 
pinigų. Dar kartą priminsiu, kad tuo jūsų pasidar
bavimu laimėta labai daug pelno: 19,400 tonų popierio 
ir 276.081 dol. pinigų.

Žinau, kad jūs atkreipsite rimto dėmesio į šį ma
no prašymą ir jį uoliai paremsite. ypač dėlto, kad šie 
popierio vajai nieko jums nekaštuoja, o vis dėlto iš jų 
susidaro pastoviai plaukianti stambi suma pinigų, 
kuriuos galima išdalyti pašalpos reikalingiems pavar
gėliams.

Užtenka jums tų kelių žodžių. Su džiaugsmu aš 
lauksiu gražių pasekmių iš šio pavasario vajaus. Jis 
prasidės sekmadienį, balandžio 4 d. ir tęsis per aštuo
nis sekmadienius, kad visos šios Vyskupijos parapi
jos gautų progos šiame vajuje dalyvauti.

Tepažvelgia į mus savo gailestingomis akimis 
Kenčiantysis Išganytojas, teatleidžia mūsų nusikalti
mus ir tesuteikia mūsų sieloms gausių savo malonių.

Dėkingas jums Kristuje.' 
t RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.

tris nusikaltimus. T 
jas pagal Įstatymus 
skirti jam bausmę 30 
tų kalėjimo.

Sakoma, kad gen. 
vers apeliuosiąs.

Vatikanas Davė bispensą 
KaraRans VedybMts

Vatikanas — Popiežius 
dispensą vedy

boms kunigaikštės Bour- 
bono Onos su buvusiu Ru
munijos karalium Mihai.

Dispe^sas buvo reikalin
gas todėl, kad karalius y- 
jia ortodoksų tikybos, o 
kunigaikštytė Ona katali- I, - ® J;ke.

Dispensas duotas papra
sta sąlyga, kad jų vaikai 

>bus auklėjami katalikų ti- 
ikėjime.

":žš.
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Komunistai "Naujoviškai" Atstato Lietuvos Miestus
Karo metu daugelis Lie-1skelbiasi, būk tiek ir tiek 

tuvos miestų ir miestelių i kvadratūros grindų ploto 
buvo gerokai apgriauta per metus atstatyta, 
arba visai sunaikinta. Da
bar komunistiniai 
pantai skelbiasi juos at-,Jeigu ir ką atstato, tai tik 
statą. Iš tikrųjų kai ku-į patiems okupantams rei- 
rių visai sugriautų miestų kalingas įmones, fabrikus į 
atstatymo darbo turėjo-; bei įstaigas. Privati staty-i 
imtis, nes reikėjo apgy-'ba beveik visai yra susto- 
vendinti komunistinę ad-ljusi. AnJ
ministraciją ir atidaryti.; - ----------------
būtiniausias įstaigas. ~ j $27,000,000

Kaip ir visur, ir miestų; ’
atstatyme pavartojo ’nau-' 
joviškus’. tik komunis
tams priimtinus metodus. 
Jų komisarai 1-----------
nužiūri geresius ūkininkų 
trobesius, juos be atlygi-, 
nimo konfiskuoja (nusa-
... . i JXCA»J VUt » XJ 1

r"?2„^."U£r'2yę r,I,S"™:i 527-000.000. Jei ta įstaiga 
. ..- - - . . {ar asmuo. (kurių vardų

{negali skelbti) vien įplau- 
įku taksais sumokė io vai- 

.... . .. įdziai tokią milžinišką su-
uima. tai kokios turėjo būti avus įmes lų ucscaiy-. ?

Kaip tuo būdu atsta-į^ - '_________

Natūralus miestų atsta- 
oku- tymas vyksta gana lėtai.

IVashmgton, D. C. — A- 
jmerikos karinių jėgų vir-l 
•šininkai - vadai yra galu-j 
tinai nusistatę, jei įvykiai 
Europoj nepasikeis stai
giai į gerąją pusę, reika
lauti Kongreso tuoj išleis
ti visuotino militario lavi
nimo ir apriboto privers
tino kareiviavimo įstaty
mą. Tas būtinai esą reika
linga sustiprinimui 
šalies apsigynimo.

New York — Federalesį 
Kvmuiub- Valdžios Taksų Biuras 
, ‘ (Bureau of Internal Re-
aimuose: venue) paskelbė, kad iš 

i virš milijono ‘income tax’, 
i blankų ir čekių gautų vie- 
:nas čekis buvo sumoje

gintoms tų pačių ūkinin-i 
kų pastotim. nuveža į su
griautus karo metu mies
tus. Čia vėl juos sustato ir; 
paskum skelbiasi sparčiu 
Lietuvos miestų atstaty
mu. 1 
tomi miestai atrodo, gali- , la. t
ma įsivaizduoti, kai gatvė uCfl. MCJCTS ApkdltintaS 
sulipdoma iš kiekvieno -----------
skirtingo namo. i Washington, D. C. —

Ši “naujovė” ypač prak- Prisiekusiųjų teismas (ju
okuojama mažesnių mies-{ry). išklausęs gen. Bennet 
tų atstatyme. Bet taip pat E. Meyers bylą, pripažino 
“atstatyta’’ ir keletas ap-'jį kaltu už tai, kad jis įsa- 
skričių miestų. Iš to gali-i kęs savo patarnautojams 
ma suprasti. kiek verti ’ meluoti teismui ir Kon- 
komunistinių Lietuvos o-igreso komitetui.
kupantų pasigyrimai, kai* Gen. Meyers padaręs

S E N D, Ine.
SHIPMENTS TO EUROPES NEEDY DlSTRIBUTORS

3H4 W. 63rd St., Chicago 21, JU. — Tel. EN«. 5O2S
SEND PRIIMA MAISTO SIUNTINIŲ UŽSAKYMUS J VISUS 

VOKIETIJOS IR AUSTRIJOS OKUPACINES ZONAS, 
ISSKtRIANT U.S.S.R. ZONAS.

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

s v. Taukų.
sv.
sv.

Kavos. 
Ryži j.

sv. Cukraus. 
Miltų. 
Mėsos.

sv. Kakao.

sv.
sv.

1

5
5
2

sv. Kond. Pieno.
sv. Šokolado. 1 sv. Muilo. 
svaq Džiovintų Vaisių.

Tuojau pasinaudokit žemiau esančiu užsakymo orderiu! J

■r

K: a
•' 'd

X; •
i.

Vaizdas parodo Generalissimo Francisco 
Franco, kuris priesiekdino 14 asmenų, kurie po 
jo mirties išrinks Ispanijai įpėdinį.

TARPTAUTINIS PASTAS, 
SIUNTINIAI PAŠTU IR 

PINIGŲ PERSIUNTIMAS
i

šios

Penkios Valstybės Sudarė 
Bendradarbiavimo Sutartį

Bruselis, Belgija — Pe-
|

I M— x V,-

i reitos savaitės pabaigoje 
I Anglija. Prancūzija, O- 
i landi ja, Belgija ir Luk-
i semburgas sudarė ekono
minę. politinę ir militari- 

!* nę bendradarbiavimo su
tartį.

Pasirašiusios valstybės 
tikisi, kad tą sutartį pasi- 
rašvs ir kitos valstybės 
kad 
goti 
mo.

apsisaugoti ir apsau- 
kitus nuo komuniz-

U Tautu Konferencija
Paryžius, kovo 15 —

į Šiandien prasidėjo 16 Eu- 
! ropos tautų konferencija 
j svarstyti Marshall’o pla- 
iną. Tai jau antra tokia 
'konferencija.

"Taip, Kaip Prie Caro"
New York (LAIC) — 

| “Tiesa” Nr. 228 (1948. 9. 
į27) rašo:

Lazdijai. Štai nesenai 
■ nesąžiningi punkto dar- 
'buotojai norėjo nusukti 
į valstietei L. Narkevičienei 
'51 klg. rugių, valstiečiui 
Gutauskui, gyv. Kuklių 
kaime. 84 kg. avižų ir pan.

Labai dažnai švariausi 
grūdai nepriimami, jeigu 
iš valstiečių negauna ky- 

išio. Ir priešingai
i pusbonki čia atdaros du
rys neleistinų priimti kon
dicijų grūdams. Būdinga, 
kad tokiais nešvariais 
darbais užsiima ne tik 
sandėlio laborantė Valiu
kevičienė, bet 
punkto vedėjas 
vas. Baigti su 
mošų plano 
Vilkaviškio, 
Biržų ir
siose apskrityse”.

Tikrai taip, kaip prie ca
ro: baudžiava, kyšiai, pus
bonkiai. Visi kipšai vieno
di.

I

Siusk Maisto Siuntinius Tik Per

SEND
Siuntinio pilna kaina:

Tik $10.00 
(
UŽSAKYTOJAS:
Varda.s ir Pavarde 
Numeris ir Gatvė 
Miestas

GAVĖJAS:
Vardas ir Pavardė
Gatvė
Ypatingus Adresui-

..... .......................Valstybė

Val.jlyliė

v. Miestas

Zona

(Straipsnis specialiai pa
ruoštas Common Council for 
American Unity iš informa
cijų. suteiktų New 
Pašto Dępartamento, 
tybės Departamento 
Valstybių ir CARE).

Išpiėtimas'Tarptautinio 
Piniglaiškių Patarnavimo

Nuo gruodžio 1 d. 1947 
m. galima siųsti piniglaiš- 
ikius 
•niją; _ _
kių į Austriją, kuris turė
jo būti tą dieną pradėtas, 
atidėtas tolesniam laikui.

Piniglaiškių siuntimas 
buvo anksčiau pradėtas į 
Belgiją, k 
Suomiją, Pran c ū z i j ą, 

; Graikiją, Vengriją, Itali
ją, Luksemburgą, Norve-_____ ___
giją, Tunis ir Jugoslaviją, žymėti, kad tie daiktai y-

Mokesciai uz tarptauti- ra neprašyta dovana, ir 
gavėjai turi įrodyti, kad 
•jie yra “neprašyta dova
na”.
Bulgarija — Dezinfekta- 

vimo Certifikatai 
Dėvėti drabužiai, siun

čiami į Bulgariją, privalo 
būti švarūs ir prie jų pri
dėtas certifikatas, kad 
buvo dezinfektuoti.
Čekoslovakija — Dovanų 

Siuntiniai Karo 
Belaisviams 

Paprasti (neregistruoti 
neapdrausti) dovanų 

ne daugiau

Yorko 
Vals- 
Jung.

i (money-orders) į Ki- 
Siuntimas' pimgiats-

spangles, tinsel. etc.), articles 
of ivory, jewelry. pricious and 
semi-precious stones (not in- 
cluding rough and unpolished 
stones), manieure sets and 
parts thereof; powder puffs 
and cases, vanity cases, mušk, 
pearls, real or imitation. per- 
fumes. cosmetics, plastic hand- 
bags, satchels, raineoats. šilk 
(all fabries of pure and mixed 
šilk and all articles of ck>th- 
ing, inejuding paries apd acces- 
sories thereof, made from pure 
or mixed šilk), skins, furs, ar
ticles made of skins and furs, 
teaą thermos containers. toi- 
let articles such as combs, 
brushes, etc., toys. games. um-

Čekoslovak i j ą, brellas and parasols”.
Siuntinys viršminėtų 

daiktų negali viršyti $50 
• vertės. Siuntėjai turi pa-

uz

ir pats 
Balšodo- 

grūdų pa- 
žlugdymu 

Kretingos,
kitose atsiliku-

I 
i

nius piniglaiškius yra: 
Nuo 
$ 0.01

10.01 
20.01 
30.01 
40.01 
50.01 
60.01 iki $70......70
70.01 iki $80...... 80
80.01 iki $90......90
90.01 iki $100 .. 1 doleris.

Maksimumo suma vie
nam piniglaiškiui Jungti
nėse Valstybėse yra $100.

KINIJA
Oro Pašto Svoris 

Padidintas
Svoris oro-paštu daik

tams į Kiniją (įimant 
Manchuria, Taiwan ir 
Formosa) padidintas iki 
4 svarų, 6 uncijas.

Siuntiniai Paštu (Parcel 
Post); Pašto Ratos Padi
dintos; Kiti Parfiphiimai
Pašto rata pašto siunti

niams į Kiniją padidinta 
iki 22 centų už svarą ar 
dalį svaro.

Sekamų daiktų negali
ma siųsti į Kiniją, tik jei
gu jie bus 

■dovanos” 
'vartojimui asmens, 
iriam siunčiama: 
j Caviar. confectionery, cotton 
lor šilk imitations of fold and 
silver thread. euriosities and 
antiųues, damask work, Japa- 
nese crockery and lacquered 
articles. decorative or orna
mentai articles and materials 
(lace. embroidery, trimmings.

iki
iki
iki
iki
iki
iki $60.....  60

$10.....  10 centų
$20..... 20
$30.......30
$40.......40
$50.......50

VT
99

rr

99

99

M

“neprašytos 
asmeniškam 

ku-

ir
siuntiniai, 
kaip $25., vertės gali būti 
siunčiami “parcel post“ 
nemokamai (free of pos- 
tage) belaisviams, kurie 
laikomi . Čekoslovakijoj, 
pagal sekamas sąlygas:

(1) Leista siusti negen- 
damą maistą, cigaretų, 
drabužių, muilo ir skuti
mo preparacijų, kai ku
riuos vaistus ir panašius 
pašalpos reikmenis.

(2) Maksimumo svoris: 
11 svarų. Siuntinio mak
simumo ilgis 42 coliai; 
maksimumo ilgis ir apim
tis kartu — 72 coliai.

(3) Siuntiniai neprivalo 
būti užlipdyti; stipriai ir 
atsargiai supakuoti ir po- 
piera suvynioti taip, kad 
lengvai būtų galima ati
daryti siuntinį peržiūrėji
mui.

(4) Reikia pažymėti ant 
popieros “Prisoner - of- 
war - Gift Parcel” ir rPos- 
lage Free’.

(5) Kiekvienas siunti
nys, iš lauko, privalo tu
rėti pririštą “customs de- 
clarations” (form 2966). 
Nereikia kitokių pašto 
formų.

Čekoslovakijos valdžia 
neišduoda jokių kortelių 
persiuntimui siuntinių be
laisviams. Siuntėjas gali 
siusti tik po vieną siunti
nį per savaitę vienam be
laisviui.

Prancūzija — Dovanų 
Siuntiniai Belaisviams
Prancūzijos Pašto Ad

ministracija praneša, kad 
dovanų siuntiniai, išsiųsti 
iš Jung. Valstybių vokie
čiams - karo belaisviams, 
kartais netikslingai adre
suoti. Ant voko reikia pa
žymėti “depot”, bet ne 
“sanitary units” arba “la- 
bor camps” arba vardą 
asmens, kuris samdo be
laisvį.

Adresas turi susidėti iš 
pavardės, krikšto vardo, 
belaisvio registracijos nu
merio, “depot“ numerio, 
miesto ir departamento. 
Ant siuntinio reikia užra
šyti “Postage Free“ ir 
“Prisoner - of - war - 
Parcel”. Tos visos infor
macijos turi būti pažymė
tos ant muito deklaraci
jos. Į siuntinį reikia įdėti 
vardą ir adresą siuntėjo, 
kaip ir belaisvio pilną 
vardą ir registracijos nu
merį.

Y’okietija
Padidintas pašto patar

navimas. Pašto patarnavi
mas į visas zonas Vokieti
joj įima sekamus —

1. Iliustruotas postkar- 
tes, jeigu ne pro-fašistinio 
arba “griaunančio” (sub- 
versivio) pobūdžio.

2. Komercinę korespon
denciją, kuri liečia tran
sakcijas legales pagal į- 
statymus ir patvarkymus 
Allied Control Authority, 
militarės valdžios įstaty
mą ir Vokietijos įstaty
mą. Siuntėjas ima visą 
atsakomybę. Įdėjimas če
kių, draftų, vertybės po
pierių, pinigų į laiškus ci
viliams ir komercinėms 
firmoms Vokietijoj drau
džiama, kaip ir korespon
dencija kaslink vokiškų 
“external assets”, nors tik 
informacinio pobūdžio.

Pilniausias adresas rei
kalingas. Viskas siunčia
ma civiliams į Vokietiją, 
paštu, privalo turėti pilną 
vardą ir pilną adresą ga
vėjo, gatvės vardą, buto 
numerį, miestą, paštinį 
distrikto numerį, zoną tu
ri būti pažymėta, tik į 
Berlyną nereikia pažymė
ti zonos. “Box numbers” 
gali būti užrašyti, jeigu 
vardas savininko pažymė
tas. Niekad neadresuokite 
korespondencijos “general 
delivery”.

Ypač svarbu pažymėti 
paštinio distrikto numerį 
civiliams Vokietijoj, kas 
užtikrina greitą išsiunti
mą iš Jung. Valstybių ir 
greitesnį pristatymą Vo
kietijoj. Kur distriktai pa
skirstyti į “a“ ir “b”, ad
rese ta raidė turi būti pa
žymėta, kaip 13a arba 
14b.

Kurie nežino paštinio 
distrikto numerio Vokieti
joj, gali užklausti asmenų 
Vokietijoj. Jie gali gauti 
tas informacijas iš pašto 
tenais.

Siuntimas Peninciilin 
Draudžiama. Siuntimas 
peninciilin paštu (oru, 
žeme ir parcel post) į Vo
kietiją draudžiama.

Spausdinta medžiaga A- 
merikos ir Anglijos zo

noms. Spausdinta medžia
ga iki 4 svarų 6 uncijų da
bar gali būti pasiųsta kai
po dovana į Amerikos ir 
Britų zonas, Vokietijoj, 
išskiriant Berlyną. Jau 
nereikia žymėti “nonco- 
mmercial printed matter”.

Sekama medžiaga (spau
sdinta) draudžiama — 
(a) medžiaga, kuri sklei
džia arba užgiria ultra- 
nacionalistines, milita
ristines, rasines arba pan- 
vokiškas, doktrinas; b) 
medžiaga, kuri piktai ata
kuoja bet kurią okupacinę 
jėgą arba piktai kritikuo
ja Aliantų Kontrolės Ta
rybas sprendimus arba 
veiksmus, arba kuri kurs
to riaušes arba sukilimus, 
arba trukdo militarės val
džios procesą; c) medžia
ga, kuri stengiasi suskal
dyti arba diskredituoti 
Jung. Tautas.

Laiškai ir Spausdinta 
Medžiaga Akliems. “Brai- 
lle” rašyti laiškai į visas 
zonas Vokietijoj bus pri
imti iki 4 svarų ir 6 unci
jų, bet turi prisilaikyti 
prie paprastų patvarky
mų. Spausdinta medžiaga 
akliems priimta iki 11 
svarų į visas zonas Vokie
tijoj, bet turi prisilaikyti 
prie visų patvarkymų.

Siuntimas “Streptomy- 
cin“ paštu draudžiama — 
Siuntimas “streptomycin” 
paštu (oru, žemės ir par
cel post) į Vokietiją drau
džiama.

Graikija — Dodecanese 
Salos — Parcel Post

Į Dodecanese salas Par
cel Post siuntinių svoris
padidintas nuo 11 iki 22 
svarų. Parcel Post rata
yra 14 centų už svarą ar
ba dalį svaro. Dabar gali----
ma siųsti daugiau negu 
vieną siuntnų PS*
asmeniui.

Pašto administracija re
komenduoja maistą dėžu
tėse, kad apsaugoti jį nuo 
žiurkių.
Vengrija — Apdraudimas 

Parcel Post Siuntinių 
Suspenduotas

Nuo lapkričio 1 d. nega
lima siusti apdraustų Par
cel Post siuntinių į Ven
griją.

Airija — Parcel Post
Parcel Post siuntiniai 

tik į Šiaurės Airiją gali 
sverti iki 22 svarų, visur 
kitur Airijoj tik 11 svarų.

Rusija Vis Protestuoja

Rusija įteikė vieną iš il
giausių savo protestų, su
sidedantį iš 20 puslapių, 
Amerikai, Anglijai ir 
Prancūzijai. Ji protestuo
ja toje ilgoje notoje prieš 
tų šalių pastangas įtrauk
ti ir Vokietiją į savo Eu
ropos atstatymo progra
mą.

PAIEŠKOJIMAI
Karolis Novorytto, gimęs 10. 

VIII. 1913 metais Vilniuje, sū
nus Juozo Novorytto ir Petro
nėlės iš Jakštų, pulkininko An
tano Jakšto sesuo, ieško gi
minių ir pažįstamų.

Atsiliepti prašo šiuo adresu: 
Bad - Worshofen. Litauisches 
Lager “Sonnenhof” zim 61, 
Germany. U.S. Zone.

Kazimieras Šlika. gyvenantis 
(šiuo metu) Herenstr. 41 Ro- 
vensburg 14b French Zone, 
Germany, ieško — Kazimiero 
Staškūno kilusio iš Gulbinų 
kaimo, čirbulėno ir jo sesers 
kilusių iš Spalviškių kaimo, vi
si trys iš Pabiržės parapijos, 
Diržų apskr.
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KODĖL TAIP MAŽAI
i

reiškia National‘numatytas ir esančias ga- 
Resettle m e n t limybes dėl 
Idetuviškai

o 
apgyvendini

mo ir darbo tremtiniams 
Pcrkel-i atvykstantiems į Amen-

3
pagal kurį galėtų atvykti 
daugiau tremtiniu. Jei ne-

TEATVYKSTA LIETUVIU
— ifii i*, tnbe įctot irmacį tų, tai ir toks įstatymas 

(nustos praktiškos reikš
mės lietuviams.

' Prieš paskutinį karą, 
būdavo viešai skelbiama 
taisyklės ir teikiamos in
formacijos, kaip gauti į 
kurį nors kraštą į^ažia’ri- 
mo vizą. Ir dabar galima 
būtų išvengti daug nervų 
gadinimo, sutaupyti be
reikalingų kelionės išlaidų 
ir t.t., tiek tremtiniams, 
tiek tiems, kurie ju lau
kia Amerikoje, jei kas 
nors nuodugniai paaiškin
tų visą vizos (ypač to nu
merio) gavimo tvarką, jei 
tai prie šių dienų sąlygų 
įmanoma.

Dr. B. Vitaitis-Paliokas.

Daugelis laukia ir nesu- teikti per vietos UNRRA,! 
laukia atvykstant iš ne'ai-o toji siųsdavo toliau iri 
mingosios Europos savo i dažnai dokumentai, nepa- 
artimesnių ir tolimesnių!siekę Amerikos Konsula- 
gimu'ių tremtiniu. Dažnai to, žūdavo. Ir niekas ne- 

affi d a v i t u s naujai atvykusieji klausi- paaiškindavo, kur jie ga- 
nėjaini, kada gi galų gale ;davo dingti, nes tai ne 
susilauksime savųjų? Ta- adata, kad kur nors užsi- 
čiau ir tie negali duoti tik- mestų. Kai kam taip yra 

kartus dingę 
UNRRA su-

, laukė, interesuotam atsakydavo, 
i gai laukė ir, atlikę visus k?.d dingo ir tiek. Paduok 
formalumus pas Ameri- iš naujo, o tai reiškia, kad 
kos konsulą, vėl laukė iš- eilė į kvotą nustumta to- 
tysus menesius kokio tai liau. Taip pat ir Amerikos 
numerio vizai. Vienas, ne- Konsulatas siųsdavo 
besulaukdamas savo bro- tremtiniams atsakymus ir 
lio tremtinio atvažiuojant pranešimus taip pat per 
iš Europos, rašo jam, gal UNRRA ir tie dingdavo, 
ten reikia kam duoti “gas-Iš Kempteno į Meminge- 
tinčiv”, riad reikalas eitų Iną vasario 7 d. p. m. (a- 
sklandžiau, ir laiške įdeda pie 20 mylių atstumo) 
čekį 100 dolerių, tam tiks- buvo siunčiamas prane- 

girdėjęs; Šimas keturioms šei- 
“gas-'moms: Žigaičių, Pa’ioko,

NCRC 
Catholic 
Council. 
Tautinė Katalikų 
dininio Taryba. Amerikos ką.
Katalikų Vyskupų noru ir! 4. Ieškoti ir jiems sava- 
direktyva tokia taryba norių ir giminių pagelbėti 

$3.001susiorganizavo 1947 me- sudarant < ____
5550 tais gruodžio mėnesy. Ją tremtiniams.

sudaro: atstovai iš Natio- 
nal Catholic Welfare Con- 
įference, National Confe- 
rence of Catholic Chari- 
ties, National Catholic 
Rural Rife, St. Vincent de 
įPaul Society, The Catho-

. , . i- • i- i • j. u lic Committee for Refu-Ant viso pasaulio, rodos, užslinko juodi debesys,' g™ Tmnr^rntio" Bu- 
reau of the National Ca
tholic VVelfare Conferen- 
ce, National Council of 
Catholic Men, National 
Council of Catholic Wo- 
men, o taip pat tautinių 

i grupių žmonės, kaip, lie
tuviai, estai, latviai, len
kai, kroatai, slovėnai, sla- 
vokai, Ukrainai, vokiečiai, 
ir kiti žymūs amerikiečiai 
vadai.

Lietuviai yra atstovau
jami kun. Dr. J. B. Kon- bui katalikai organizuoja 
Įčiaus ir A. S. Trečioko, Vyskupijų Komitetus, o 
'nuo Balfo, ir kun. J. Bal- šie parapijų komitetus, 
kūno nuo Kat. Federaci- Jau arti šimtas vyskupi
jos. Lietuva yra katalikiš- jų susiorganizavo. Užsiti- 
ka tauta, dauguma trem- krinti, kad įstatymas bū

tų Washingtone išleistas, 
organizuojasi visų tikybų 
ir tauybių Valstybiniai 
komitetai. Ligi šiol apie 
20 tokių komitetų pradėjo 
veikti.

Šiomis dienomis Balfas
ir Altas šaukia susirinki- eiti įstatymas Washingto- 

Kokia yra šios tarybos mą stvo Atstovų ir kviečia ne, labai svarbu būti pa- 
- — - - - ' ~ , kad padėti

sivienymų ir lietuvius dir- tremtiniams. NCRC bus 
bančius dabar su NCRC, didžiausia mums pagalba 
IRRC ir CWS, sudaryti tremtinių emigracijos rei- 
lietuvių imigracijos komi- kalu. 
tetą. Lietuvių >. komitetas 
bus tik pagelbinė įstaiga 
prie NCRC, IRRC ir CWS.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ..........  $5.00
Vieną kart savaitėje metams 
Užsieny metams

Pranašystė Sau, Gyvenimas Sau
iš kurių galutinai iškris griaustiniai su žaibais. Ta
čiau kada tai įvyks, nieks negali tiksliai atspėti. Vie
ni sako, kad karo griausmai bet kuriuo momentu gali 
mus užklupti; kiti gi ramina, kad dar už 5 ar net už 
15 metų. Dėja, net ir optimistai pripažista, kad ka
ras su Rusija vis dėlto neišvengiamas. Nė viena pusė 
karo nenorinti, bet abiejų pusių pažiūros į gyvenimo 
santvarką tiek skirtingos, kad ankščiau ar vėliau 
susikirtimas turi įvykti.

Žurnalas “United Statės News” šitaip dabartinę 
padėtį apibūdina. Rusų - Amerikiečių karas numato
mas, bet ne dabar. Karas su tikru, griežtu laimėjimu 
esąs neįmanomas, “šaltas bei nervų karas” eis smar
kyn, bet tikrasai pasaulinis karas tik tuomet gali iš- 
sivystyt, kai ‘popierinis bei nervų karas’ bus jau išsi
sėmęs.

Naminis karas — tarp komunistų ir ne komu-5 
nistų — jau yra Kinijoj ir Graikijoj. Atrodo, kad se
kama bus Italija. Ir Prancūzija gali to paragauti.

Spėliojant, kad karas gali staigiai prasidėti, rei
kia turėt mintyje šiuos faktus: Amerika nėra pasi
ruošus kariauti. Ir vėl Amerika neturi papročio pir
moji pulti. Vakarų Europa, kariniu atžvilgiu, yra nu
lius. Užpulta, ji nebegali gintis. Ji sudaro atvirą lau
ką gerai apginkluotom armijom.

į 5. Surašyti pavieniu ir 
organizacijų pasižadėii- 
mus bei pinigus, kuriais 
remiantis tremtiniai galė
tų atvykti Amerikon.

6. Rūpintis atvykusiais 
tremtiniais juos apgyven
dinant bendruomenėse. 
Programą įgyvendinti Ta
ryba glaudžiai dirbs ne tik 
su viršminėtomis organi
zacijomis bei tautybėmis, 
bet ir su kitų tikybų ir 
tautų organais. Pavyz
džiui, su Protestantų 
Church Wor!d Service ir 
Žvdų United Service for 
New Americans. šios trys 
svarbios organizacijos 
veikia sutartinai ir tiems 
patiems tikslams.

Pasekmingesniam dar-

slių paaiškinimų, nes ir net penkius 
jie patys nedaug ką žino, dokumentai, 
žino tik, kad lauk?

lui. Tremtinys, 
visokių plepalų apie 
tinčius” pamanė, gal ir iš'Girskio ir Cesnavičių, kad 
tikrųjų reikia ką patepti, i per septynias dienas at
ima ir pabando nusiųsti Įvyktų į Amerikos ^Konsu- 
čekį atsakingam žmogui, datą tvarkyti formalumų
Ima ir j
čekį atsakingam žmogui.! 
O tas — reikalą perduoda 
teismui ir tremtinys nu
baudžiamas už bandymą 
papirkti. Ir žinoma, vieto
je to, kad greičiau atva
žiuotų, nubaustasis jau 
niekuomet neregės savo 
brolio Amerikoje.

Dar kol buvo UNRRA, 
tremtiniai dokumentus 
vykti į Ameriką turėjo į-
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Geraširdi tautieti
Šių metų sausio 14 d. 

gavau pranešimą vykti į 
Amerikos konsulatą pil
dyti formalumus važiuoti 
į U.S.A. Bet neturiu affi
davito ir visas mano rei
kalas, kaipo tremtinio, pa
kibo ore. Amerikoje netu
riu nei giminių nei pažįs
tamų. Rašiau kaikurioms 
organizacijoms, bet nega
vau atsakymo.

Kreipiuos į Amerikos 
lietuvius, ar kartais neat
sirastų geraširdis tautie
tis, kuris sutiktų man pa
dėti taip svarbiame reika
le, nes kitur išemigruoti 
mano amžiaus žmonėms 
nėra galimybės. Jei man 
pavyktų nuvažiuoti į U. 
S. A., tai tuojau atlygin
čiau visas išlaidas ir kol 
gyvas būsiu dėkingas sa
vo geradariams.

Esu našlys, be šeimos, 
kad lietu-„Sveikas. Moku gerai anglų 

kalbą, batsiuvio ir elek
trotechnikos darbą. Gimęs 
vas. 12, 1890 m.

Mykolas Žemaitis 
(13b) Memmingen 

Ausserer Nordwey 2 
Germany - Bavaria

U. S. Zone.

išvažiuoti. Bet to praneši
mo nė vienas jų negavo, 
nors pranešimas buvo ir 
pakartotas, bet UNRRA 
vėl jį pražudė ir paaiški
nimų, kai reikalas išėjo 
aikštėn, nesuteikė. O tų 
šeimų dėl to affidavitai 
paseno ir dalykai taip su
sikomplikavo, kad kai ku
rie iš jų tik vos dabar te
galėjo pasiekti Ameriką. 
Spėjama, kad tarnautojai 
taip daro todėl, kad kitų 
eilę nustumti tolyn ir tuo 

; būdu priartinti savo arba 
' savo draugų eilę. Ir to- 
ikius UNRRA tarnautojus 
perėmė IRO.

Didelė bėda, I ‘ ‘ 
viams įvažiuoti į Ameriką

tinių yra katalikai, tad 
labai gerai Balfo vadovy
bė padarė, kad susirišo su 
NCRC. Protestantai lat
viai ir estai prisidėjo prie 
NCRC, nes ši Taryba gel- 

Rusija, karo nukamuota, kariauti nebenori. Bet bes visus be religinio ar 
jei nė nereikia, nes ir be karo viską gauna. Tik, ot, rasinio skirtumo, 
visas pavojus tame, kad Amerika su Rusija jau nebe- 
susikalba. Rusija norėtų būti sukalbama, tačiau su programa? Trumpai užsi- dar atstovus iš abiejų su- siruošusiems, 
ta sąlyga, kad ji viską gautų, o pati nieku nenusileis- briežta tokia: < * *
tų. Gi Amerika tokiomis sąlygomis jau nebenori san
tykiauti. To rezultatas — bendras pasikoliojimas.

Kai dėl karo galimybių ir eigos, laikraštis taip 
pasisako. _ ‘ ‘

Jei santykiai nepasikeis, tai karo galimybė yra 
tokia pat, kaip buvo pirmiau — kokia pusė metų at
gal, būtent: už penkių metų ne tai kad neįmanoma, 
bet manoma, kad karas neįvyks, nes Rusija dar ne
pasiruošus. Už dešimt metų — karo galimybė bus 
gerokai priartėjusi. Gi už penkiolikos metų jau tek
sią kalbėti apie karo tikrenybę. Karas būsiąs labai 
ilgas ir sunkus. Be galo daug kainuosiąs žmonėmis ir 
pinigais. Atominės bombos nebe užteks. Lemiančios 
rolės ji nevaidysianti. Prireiks gausių armijų ir stip
rių laivynų. Po karo, Amerikos valstybinė skola pa
šoksianti iki penkių šimtų bilijonų dolerių, o gali ir 
dusyk tiek. Ir jos gyvenimo santvarka daug pakitė- 
sianti: bus prieita prie stiprios centralinės valdžios...

Spėliotojo vis dėlti apsidrausta: jei Amerikos su 
Rusija santykiai nepasikeis. Kalbamojo žurnalo re
daktorius negali gi nežinoti, kad santykiai sparčiai 
ir griežtai keičiasi. Pavojingi įvykiai nesulaikomai 
žygiuoja pirmyn. Čekoslovakija, Suomija, sekamoji pranašystės. Žurnalo vedėjas matyt gerai žino, kad kojant Federacijos vajui, padidės, jei kada nors bus i 
Italija, toliau Prancūzija; o gal ir Skandinavija, Pa- pranašystė sau, o gyvenimas sau. K. Kun. Jonas Balkūnas. priimtas koks įstatymas,!

1. Supažindinti ir išaiš
kinti katalikams tremti
nių (DP) problemą.

2. Išrūpinti 
įstatymą pagal 
galima įleisti 
didelį skaičių 
Tai atsiekiama 
nius piliečius su jų atsto- sais imigracijos reikalais, 
vais vyriausybėje.

3. Suregistruoti

reikalingą
kurį būtų
Amerikon 
tremtinių. Bet jau turėsime raštinę, 
per vieti- kur galėsime kreiptis vi-

Katalikų Federacija su 
Katalikų Centru santy
kiauja nuo pat karo pra- tėra skirta maža metinė 
džios. Ja pakvietė būti kvota, o į ją važiuoja ne- 
nariu NCRC. Federacijai mažai ir ne lietuvių, taip, 
ypač rūpės padėti katali- kad kvoton patekti labai 
kams veikėjams imigraci- sunku. Ir vargas tam, ku- 

visas.bet kurią dieną gali pra- jos reikaluose. Federacija ris, nugalėjęs daugelį kliū- 
----------------------------------------- per Susivienymą įeis ir į čių, kol patenka kvoton, 

lestina, Graikija ir tt. ir tt. Argi Amerika ir Anglija lietuvių imigracijos komi- neturi affidavitų ir šoki- 
abejingai į tai žiūrės?-------------------------------------------tetą. Šiuo metu Federaci- nėja šiaip, šokinėja taip, o

Visas padėties raktas glūdi štai kame: Rusija ja turi vajų ir pasiryžusi affidavito kaip nėra, taip 
nori viską dykai paimt, o Alijantų grupė matomai sukelti imigracijos reika- nėra. Nebelieka nieko ki- 
ryžtasi daugiau jai nieko nebeduot. Išvada savaime lams bent 15,000 dolerių to, kaip viešai kreiptis į 
siūlosi: susikirtimas turi įvykt. Rusija pakartoja (pradžiai). Federacija in- Amerikos visuomenę ir 
Hitlerio klaidą: perdaug vertina savo jėgas ir neda- formuos parapijas ir vei- šauktis geraširdžių tau-
vertina oponentų ištekliaus. Ir, tarsi, kokio aklo fata- kėjus visais imigracijos tiečių pagalbos. Laimė,
lizmo stumiamas, komunizmas, nė penkių metų ne- klausimais. Lietuviai ka- kad tokių vis atsiranda, Į
laukdamas, atkakliai veržiasi pirmyn. talikai raginami imigraci- Bėdon gi patekusių, netu- 8™- Ambrasaitė (Ambrasaitė-

U. S. News atsargiai apsidraudžia nuo netikslios ją finansiniai paremti au- rinčių affidavitų, skaičius Valiūnienė), duktė Boliaus, ki-
j lūšio iš Žūklių kaimo, Pabais- 

įstatymas, lkio parapija, Ukmergės apskr.

Ypač šiuo momentu kai

PAIEŠKOJIMAS
Ambrasas Dominingas, sūnus 

Stasio, gim. žūklių kaime, Pa- 
baiskio parapijoj, Ukmergės 
apskrityj.

Ieško: Valiūnienė Valerija,

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

9.
Išeitis Atsirado

— Dar nešaukite, tovarišč kapitone. — ta
rė puskarininkis. — Taupykime šovinius, te
gu jie arčiau prieis.

Istrebiteliai vis artėjo. Puskarininkis ne 
savo balsu suklykė:

— Nė žingsnio arčiau, nes šausiu!
Tie slenka artyn, o jis vis nešauja. Tu r 

būt bijosi atsakomybės už nuostolius. Vis 
dėlto saviškiai. Matydamas puskarininkio 
nepasiryžimą. Grūzdas neiškentė ir savo 
griausmingą įsakymą riebiu keiksmu sutvir
tino:

— Atgal, jūs...!
Tas paveikė. Istrebiteliai sustojo ir susi- 

žvelgė. Tą kalbą jie supranta. Grūzdas jau 
žinojo, kas daryti.

— Jūs, prakeikti svoločiai, ar ne matot, 
kad su jumis kalba raudonosios armijos ka
pitonas? Atgal!

Bet gi atgal jie nesitraukė. Viens net iš
drįso šūktelti:

— Tu nušovei mūsų tovariščių! Mes turim 
atkeršyt.

— Tylėt! — užgriovė Grūzdas. — Pasi

traukit nuo šio šunsnukio, nes aš jį noriu 
nušauti.

Kadangi “šunsnukis” pirmoj eilėj stovė
jo, tai jis sparčiai už kitų užlindo. Gi kiti 
skubotai lindo už jo, ir taip manievruodami, 
jie pasislinko keliolika žingsnių atgal. Pavo
jus kiek atslūgo. Atkiutęs puskarininkis rijo 
akimis Grūzdą su didžiausia nuostaba ir pa
garba. Alena tai net jį apsikabino — juk 
“žmonai” tai valia, ar ne? Bet neilgai jiems 
teko guostis, nes trinktelėjo šūvis, ir kulka 
pradūzgė pro Grūzdo galvą.

— A! tai jūs šitaip! — sušniokštė pro 
dantis Grūzdas ir paleido šūvį.

Arčiausiai stovįs kacapas iškėlė rankas, 
keistai apsisuko ir nuvirto. Tai buvo lyg 
duotas susišaudymo ženklas. Bolševikai 
smuko į mišką, išsislapstė už medžių ir pra
dėjo šaudyti. Atstumas tarp dviejų frontų 
nebuvo didelis — apie 100 žingsnių — bet 
jau pradėjo temti, ir istrebitelių kulkos, iš 
girtų rankų paleistos, skrido į orą. Keturi 
istrebitelių priešai, kuriuos aplinkybės taip 
netikėtai subūrė į bendrą frontą, jautėsi be
veik išgelbėti, nes išlaikę susišaudymą kokį 
pusvalandį, galėjo tamsoje pasprukti. Ta
čiau jie turėjo rimtų priežasčių to nedaryti. 
Grūzdas su Alena negalėjo bėgt, nes jų rei
kalas su raudonarmiečiais nebuvo baigtas. 
Kad taip būtų du vyrai partizanai, tai visai 
lengvas žygis: netikėtai likvidavus abu rau
donarmiečiu, sėst, ant jų arklių — ir gaudyk 
vėją laukuos. Bet su mergina jo globoje

Grūzdas nesiryžo tokio žygio griebtis. Tas 
pat ir su raudonuoju puskarininkiu. Jis ne
žinojo, kaip su Grūzdu elgtis. Paimt jį į ne
laisvę jis nebedrįso, o grįžti pas savuosius 
be jo taip pat negalėjo. Ar šiaip, ar taip sa
vo gyvybe užmokėsi. Vargšas puskarininkis 
taip ir nežinojo, kokią išeitį čia sugalvojus.

Taip jie ir gulėjo visi keturi pakrūmėje ir 
klausėsi tų girtuoklių šaudymo. Jie patys 
visai nešaudė. Buvo jau beveik tamsu, ir 
priešas slėpėsi miške — kam šovinius eik
voti? Gulėjo kaip prislėgti, nežinodami, kas 
daryti. Bet staiga padėtis išsirišo. Istrebite
lių eilėse kilo kažkoks sąmyšis. Šūvių atgar
siai pradėjo tankėti, paskui pasigirdo “va
lio” — taip, aiškus lietuviškas valio, kurs 
nusmelkė net šūvių tarškėseną. Paskui su
aidėjo lyg granatų sprogimas, rusiški keiks
mai, tankus skubotas sunkių batų dundesys, 
sumaišytas su desperatiškais klyksmais, 
tarp kurių girdėjosi rusiškas žodis “poščadi” 
— pasigailėk. Susišaudymas nesiliovė, bet 
kulkos jau nebezvimbė virš jų galvų. Aišku, 
kad istrebitelius kažkas užpuolė. Kas? — 
taip pat aišku.

— Partizanai! — kuštelėjo Alena Grūzdui 
į ausį.

Jis tik galva linktelėjo.. Jo mintis skubo
tai rišo klausimą: kas daryti su dviem rau
donarmiečiais? Bet jie patys klausimą išri
šo. Suvokę, kad bolševikus užklupo lietuvių 
partizanai, abudu raudonieji raiteliai puolė
si prie savo arklių. Grūzdas taikėsi į juos

šauti, bet Alena jį sulaikė.
— Tuščia jų, tegu bėga.
— Gerai sakai, — nuleido Grūzdas revol

verį. — Bailius neišsimoka naikinti. Juo 
daugiau jų rusų armijoj, juo mums naudin
giau. Be to, jie buvo mūsų talkininkai — ha, 
ha! Mes išgelbėti, tad galim būt gailestingi.

Taip, jie buvo išgelbėti. Padėtis, rodos, 
buvo be vilties, bet išeitis atsirado. Netikė
tai, tiesiog stebuklingai.

— Žinai, aš karštai meldžiausi, — tarė A- 
lena.

— Kokia gera, klusni mergaitė! — karštai 
pagyrė Grūzdas. — Aš gi prašiau pasimels
ti. Tad ir aš esu šį tą reiškiąs ir labai dė
kingas.

Ir karštai jai ranką paspaudė.
Tuo tarpu partizanai, išblaškę istrebite

lių gaują, pradėjo kažko tamsoje ieškoti. 
Grūzdas garsiai šūktelėjo: valio! Iš tamsos 
išniro pora vyrų, kurie pamatę rusų unifor
mas, griežtai riktelėjo:

— Rankas aukštyn!
— Gerai, gerai, rankas iškelsime, tik ne- 

šaudykit. Ir mes tokie pat partizanai.
— Šitaip? — nustebo vienas, ir arčiau įsi

žiūrėjęs, suriko:
— Nugi čia Grūzdas!
— Nugi Barčiukas! Kokiu būdu?
Ilgai viens kito klausinėjo, kokiu būdu, 

ir vis negalėjo dasiklausti. Paaiškėjo, jog 
Barčiukas, puldamas istrebitelius, nežinojo, 
kad tai Grūzdas buvo dideliam pavojuj.
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D P Ir Toliau Terorizuojami
(Oro paštu iš Europos) lonumų yra patyrusi iš UNR

RA-os vadovybės pusės bara
kuose apgyvendintoji stovykla. 
Ten jie buvo griežtai reikalau
jami maitintis vien tik iš ben
dro katile ir kambariuose buvo 
uždrausta laikyti bent koks 
valgomas daiktas. Čia noriu 
pasituoti vieno tokio drastiško 
pranešimo turinį, iš kurio bus 
aišku kokių priemonių imdavo
si UNRRA-os vadovybė prieš 
tuos “neklaužadas”, kurie drįs
davo nors menką maisto daly
kėlį suvalgyti savam

“Poro UNRRA-os 
riaus įsakymu, nuo 
nutraukiamas mūsų
gyventojams cigarečių 
mas vieno mėnesio 
kantina uždaroma

kambary. 
Direkto- 
šiandien 

stovyklos 
išdavi-

bėgyje. o 
neribotam

SILKE — PAGRINDINIS
D P “MĖSINIS” VALGIS

Aną dieną aplankiau 
vieną šeimą Schveinfurto 
lietuvių DP stovykloje. 
Buvo vakarienės laikas.
— Atleiskite, — tarė šeir 

mininkė, — galiu pavai
šinti tik arbata su rūkščia 
duona. Avižinės sriubos iš 
bendro katilo juk neval
gysi.
— Ačiū, ponia, z ^seniai 

po pietų, — atsakiau. — 
Rūkšti duona man — de- 
zertas, nes amerikiečių 
tarnyboje mes valgome 
baltą duoną.
— Žinote, — kalbėjo to- laikui.

liau šeimininkė. — seniau 
mus UNRRA perdaug ge- doma ta. kad inspekcijos metu 
rai maitino, o jos vietinin- (1946. VII. 11) rasta stovyk- 
kė IRO, matyt, nori mus... los gyventojų, kurie užkan- 
pusbadžiu numarinti arba džiavo savo kambariuose, o ne 
tuo būdu priversti repatri- bendroje valgykloje, kaip UN- 
juoti į sovietų “rojų”. Kol rra-os įsakyta, 
buvome Wuerzburge ir tu
rėjome pažįstamų kaime 
— buvo lengviau, bet čia. 
naujoj vietoj, tenka vien 
tik liesu bendru katilu 
tenkintis.

Kitą kartą toj pačioj 
stovykloj kita, seniau čia 
įsikūrusi šeima mane sil
ke pavaišino, pastebėda
ma, kad silkė yra jų pa
grindinis “mėsinis” val
gis.

Matant, kaip DP stovyk
lose maitinami, ir žinant, 
kaip IRO skelbia, jog DP 
geriau už vokiečius maiti
nami, nes jie gauną apie 
700 kolorijų daugiau už 
vokiečius, kyla klausimas, 
kaip IRO sugeba apskai- _  ____ _____

„ęiyPli- Faktas, kad DPjjurįų dėka prisiduria rija! . . -
Sl^uotų^olo^ų^S bZndm UkaaWo, T^tok^Į NEPATINKA DP KUL- 
gaunamų maisto produk- ‘būdu apsigina nuo pusba-;

ir tikro bado, i

•'Sulaikymo priežastis nuro-

“Pastaba: Ateityje privalo 
visi stovyklos gyventojai val
gyti tik stovyklos valgykloje, 
vaikų darželio lankytojai —tik 
darželyje.

Pas. Zeling Luką. 
Stovyklos Administratorius. 

Bambergas. 1946. VU. 11.” 
"T. Garsas" 1948. 2. 19.

DARBININKAS

gamta
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Kai Prezidentas Trumanas nuvyko j n.ey 
West, Fla., matomas šiame vaizde, jis inspektavo 
U. S. submarinų stotį ir ten sutiko Lt. Comdr. 
Ray Smith iš Green Bay, Wisconsin, vaikučius, 
su kurįais nuoširdžiai pasisveikino. Tikrai įdomu, 
kaip toks aukštas svetys lieka ne vien viršininkas 
ir inspektorius, bet ir šeimos svečias.

apie tai nesinori. Apie tai 
paskaitykime vieno repor
tažo ištrauką:

MIRZBUKGO LIETUVIU 
STOVYKLA BAIGĖ SAVO 

DIENAS
išdaiginga Bavarijos 

maišė dangų su žeme.

(padarydami milžiniškų išlai
dų). suorganizavo, sutvarkė 
elektrotechnikos, mechanines ir 
stalių dirbtuves.

Taip pat ir kultūriniame gy
venime Wurzburgo lietuvių sto
vykla buvo viena iš pirmau
jančių. Čia krikšto metrikas su- 

’ rašė meno ansamblis “Siety- 
gimė dramos teatras 

“Romuva”, kuris poilsio vietą 
surado, nusikėlęs į Fellbachą, 
buvo suorganizuota pirmoji 
Vokietijoje dainų šventė, pa
statytos “Lietuviškos vestu
vės” vietos inžinieriai išleido 
periodinį leidinį “Inžinieriaus. .
Kebas”, suorganizavo tremti- ton tėvynėn

cheną, prie Alpių. Nors 
ten smagi vieta, pasauli
nio garso pramoginis ku
rortas, bet — ten, maitin- 
damies vien tik iš bendro 
katilo, vargšai DP... tikrai 
greičiau badu išmirs, jei 
nerepratrijuos arba emi- 
gracijon neišvyks.
{SPĖJIMAS KULTfRIN- 

i GAM PASAULIUI
Rodos, jau visam pasau

liui paaiškėjo, kad pabal- 
’tiečiai DP yra griežčiau
siai nusistatę prieš repat- 
rijaciją sovietų okupuo- 

i (Lietuvon, 
Latvijon, Estijon). Bet

ūžavo audra, švilpavo vėjas ir nas“,
lietus, pasikeisdamas su snie
gu, sotino per vasarą išdžiūvu- Į 
šią žemę, Wurzburgo stovyk
los lietuviams gyventojams bu
vo įsakyta persikelti į Schwein- 
furto kareivines.

Vargšai tremtiniai, su mažais 
vaikais ir visais daiktais, žie
mos metu turėjo kraustytis į nių inžinierių 
kitą gyvenamąją vietą. ,

Prašėm, maldavom, kad mus, djg, gimė ir auga skautų vyčių 
paliktų vietoje, rašėme memo-‘ žurnalas “Gairės”, įsikūrė ir 
randumus, nurodėme stipriau-; veikia knygų leidyklos “Venta” 
sius motyvus, tikėjomės, kad’(L. Vismantas) ir “1 
mus supras, o jei turi bent į (j. Akšys), dail. Č. Janusas a- tartum iŠ kailio nerdamo- 
kiek širdies, tai gal pasigailės, tidarė pirmąją Vokietijoj dai- si Širsta, kad pabaltiečiai 
palauks šiltesnio oro. atidės ku- lės parodą, 
riam laikui, bet kur tau. Įsaky- mąją dailės studiją, Įsikūrė važ
ta, ir vykdyk! Baigta. Vyrai kų teatras 
sukando dantis, 1
Viešpaties altoriaus ašaras nu- rastis “Svetimoj 
liejo ir pradėjom 
darbą. '

Žmonės nerimastavo tik dėl “Vytis”.
to, kodėl latvius, kurių yra per reiškimai.
pus mažiau, nekrausto. :
kad jiems vietos nesuranda, o 
mus, tūkstantį žmonių, kelia 
pirmiau. “Pamatysit, kad juos 
paliks vietoje ir latvių niekur 
nekels”, kalbėjo žmonės, 
mes suprantame...” 

Kaip kalbėjo, taip ir iškalbė
jo. šiandien, kada lietuvius iš- 

į Schwein-{ 
kad 

choras pereinamosios stovyklos

I
I i

j suvažiavimą, į-
vyko didžiulis skautų sąskry- kažkodėl IRO neatsisako

nuo pastangų įkalbinėti ir 
spausti pabaltiečius repa
trijuoti. Tartum iš vaško 

Žalgiris” sūrį išspausti norėdama,

ir. tokie neperkalbami, taip 
. nusistatę prieš komuniz- 

V. Janu- m4> prieš Stalino saulės 
moterys prie šiene), išleistas stovyklos met- apšviestą didįjį “rojų Že- 

Padangėj”, mėje.
kraustymosi suorganizuotas Suaugusių Švie-’ — Marinkit mus badu, 

... j t*®0 Institutas, sporto klubas ka(j |r vidury žiemos kil- 
Tai stambesni pasi- nokite mus kaip karinius 

Apie viską norint dalinius iš vienos vietos į 
sako, surašyti, reikėtų daug vietos, kitą, vadinkite mus karo

suorganizavo pir-

(vadovė

I

“Ak,

ko neleidžia straipsnio rėmai, nusikaltėliais ir kuo tik
Persikraustymo metu gy- norite, terorizuokite skry- 

ventojai mielai vienas kitam ningais, griaukite, mūsų 
talkininkavo, vyrai padėjo silp- kultūrinę veiklą, kiršinki- 
niesiems. 
Atvykę į 
kambarių 
langų, su 

‘su vandens klanais ant grindų. 
Visa tai reikėjo sutvarkyti. įsi
rengti gyvenimui. Reikia tikė
tis, kad po kelių savaičių — Mes grįšime

moterims, ligoniams, t® mus tarpusavyje,——mes 
Schweinfurtą. daug negrjšime į sovietų min- 
radome be durų ir 

išgriautom sienom ir

čiaus redaguojamos “Aktualio
sios Informacijos”.

Dorverdeno stovykloje susi- kėlė iš Wurzburgo 
kūręs ir Seedorfe galutinai su- furtą pasiekė žinios, 
siformavęs “Aušrinės” r1------
buvo persikėlimo skaudžiai pa- nebesteigs ir apsigyvens 

nes daug chorisčių-tų vįaj Kaip' bus iš tikrųjų, pa-į 
matysime. L__ ____________ .
mėm DP istorijai, apie tai pa- I 
rašysime sekantį kartą.

Į Wurzburgą lietuvius atkėlė 
iš Coburgo 1945 metų birželio 
13 d. (gal tas velnio tuzinas 

Apie atnešė mums tokią nelaimę), 
choro ko- Nuo to laiko iki stovyklos lik

vidavimo (1948. I. 26) stovyk
los gyventojų daugumą suda
rė lietuviai. Jie sutvarkė rajo
ną ir patalpas, savo lėšomis 
padarė kambariuose pertvaras į Garmisch

duotų valstybių piliečius, 
— politinius tremtinius 
valstybių, kuriuos (Lietu
va, Latvija, Estija ir k.) 

demokratini ame 
dvidešimtajame amžiuje

IR TAI DARO UN 
INSTITUCIJA!

Nepaslaptis, kad viena 
iš priešasčių, dėl ko DP šiame 
sunkia širdimi keliasi iš 
vienos stovyklos į kitą, y- neturi laimės būti UN na- 
ra ta. jog vienoje vietoje riais ir iš ten tarti teisy- 
įsisenėję, jie, nepakenkda- bės ir Dangaus keršto 
mi vokiečių ūkiui, sukuria šaukiančius žodžius... Ir 
šeimyninius paukščių ir tai daro tarptautinė Jung- 
triušių (kralikų) ūkelius, tinių Tautų (UN) institu-

ten 
jau 
lat-

džiojamas ir niekinamas 
mūsų tėviškės, nes mes 
norime gyventi ir laisvi 
būti, — vienu balsu šau
kia pabaltiečiai.

tų, kurių užtenka tik svei- džiavimo 
ko ir suaugusio žmogaus bent savo 
gyvybei palaikyti, i 
bant apie paprasčiausio 
alkio numarinimą.

Ką reiškia tundras kati
las, tepavaizduoja ši žinu
tė iš anų gerų UNRRA 
laikų Bambergo stovyklo
je:

Prisiminus UNRRA-os laikus.
nors toji organizacija daug ge
ro padarė lietuviams, bet už-

TtRINE VEIKLA
Nelaimingiausia lietuvių 

vaikučius ap- DP stovykla anglų zonoje
nekal- saugoja nuo mažakraujis- Yra buvusi Doerverdeno 

tės, rachito. džiovos ir ki- Mpntgomery vardo, pas
tų ligų, kurios tykoja DP iškelta į Seedorfą, vė- 
šeimas. Prievarta daromi ^au i Stadę, o dabar 

kilnoji- Jau Dedrisdorfe (Hanno- 
___ ; verio prov.) atsidūrusi. Ji 

kitą, dargi viduryje žie- trečią kartą perkelto, 
mos. kaip tik sugriauna ka]P koks kariuomenės 
tuos DP šeimyninius ūke- St?l.kl1r^so į948

ir nustumia nelai- .. .. • -- ,—----------

DP suglaudimai, ] 
mai iš vienos stovyklos į verio pro v.) atsidūrusi. Ji

koks kariuomenės

liūs
mingus benamius į dar di- 

kliūna prieš akis ir daug kar- dėsnį vargą. Griežtas IRO 
čių prisiminimų iš to meto. Y- plano vykdymas, 
pač bambergiečiai daug dras
tiškų veiksmų patyrė iš jos pu
sės. nes čia ilgesnį laiką UNN-

vadovavo 
į rytus, 
būdavo 
prisidu- 
normos, 

nors pa
skaitoma 

sj>ekuliacija. Ypač daug nema-

“Tėviškės Gar
sas” iš Dedelsdorfo:

RA-os direktorius 
toks, kuris buvo veidu 
Čia gyventojams vis 
griežtai draudžiama 
riar.t prie gaunamos 
suvalgyti silkę ar ką 
našaus. Tai buvo

neatsi
žvelgiant i šeimas su ma
žais kūdikiais ir į klima
tines sąlygas, lyg tai būtų 
karinių dalinių tvarky
mas. negalima kitaip su
prasti ir pateisinti, kaip 
kažkieno noru nuolatos 
terorizuoti ramybės, tai
kos. laisvės ir žmoniško 
darbo ištroškusius DP, 
benamius laikinai suspen-

ba-

liestas, 
buvo iškelti į ‘kitas stovyklas. 
Bet tai buvo pergyventa, ir 
“Aušrinė” neužgeso; Stadėje. 
papildžiusi savo sąstatą, gra
žiai užsirekomendavo per įvai
rius koncertus anglų, vokiečių 
ir lietuvių visuomenei, 
aukštą “Aušrinės” <' 
kybinį pajėgumą liudija ir gra
žūs atsiliepimai svetimtaučių 
spaudoje. “Aušrinės” chorui 
nuo pat pirmųjų jo įsikūrimo 
dienų vadovauja Myk. Liubers-’ 
kis.

Iš organizacijų veikliausi pa
sirodė Stadės skautų “Aušros” 
tuntas ir moksleiviai ateitinin- 
kai. Katalikų dvasinius reika- 
lūs aptarnavo kun. J. Adoma- 
vičius. Spauda gyventojus ap- X 
rūpindavo p. Petrauskienės fa 
tvarkingai vedamas stovyklos 
paštas.

Su Stadės karinės valdžios 
atstovais ir miesto vokiškąja 
visuomene buvo geri santykiai.

Visa šį lietuvių kultūrinė vei
kla, matyt, kažkam krito į akį 
ir staigiu įsakymu š. m. sausio *♦*

ir neva-
Tėvynėje 
patekės, 
Pabaltas 

dar kokių nors sukrėtimų, su- valstybių suverenumas 
siglaudinimų bei kitokių ne- ‘ 
lauktų staigmenų.

Vyt. K. Prutenis.

Panašiai yra ir su Bam
bergo pabaltiečių DP sto-i 
vykios lietuviais, kurie į 
žiemos viduryje iškelti net 
u žtrijų šimtų kilometrų, 

Partenkir-

Kad nenusikalstu-’Schweinfurto aPg^«tose ka- romj, kai mūSų 
įreivmese pavyko gerai susi- vėl laisvės saulė 
Į tvarkyti, jei neteks pergyventi kai paniekintas

Kas meldžiasi, padaro 
pasauliui daugiau gero, 
negu tie, kurie kovoja. Pa
saulis eina blogyn, nes 
daugiau yra kovų, kaip 
maldų. Cortes.

Labai Naudinga Knyga

i

£t 
T 
T 
T

veną lietuviai buvo iškelti į J 
Dedelsdorfą. Naujasis stovyk- 
los adresas: <20a) Dedelsforf, 
uber Wittingen, Kr. Gifhom. X 
Tikimasi, kad ir naujoje vieto- X 
je Stadės kultūrininkai nenu- fa 
leis rankų, bet lietuvišku ryž
tingumu vykdys užsiimtąjį dar
bą toliau. Alb. Pocius.

KIRŠINAMI PABAL
TI ECIAI

Amerikiečių zonoje Wu- 
erzburgo stovyklos lietu- 

ne, kaip buvo

PERKELTA STADĖS 
STOVYKLA

Dedelsdorf. — 1047 m.
ilandžio 2—6 d.d. iš Seedorfo
pabaltiečių stovyklos apie 600 
lietuvių buvo iškelta į Stadės 
mieste esančią Puiverweg sto
vyklą. Tai buvo, gal būt, vie- mėn. 20-22 d. visi Stadėje gy-ĮJ?

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI
Skaitymai Kiekvienai Dienai

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

Karo Laivynas pranešė, kad 27,000 tonų Val- 
ley Forge lėktuvnešis per Suez kanalą vyksta į 
Persijos įlanką ir su juo du destroyeriai “good 
will” kelionei

nintelė tautinė lietuvių stovyk
la britų zonoje, kur tegyveno 
vien lietuviai. Iš Seedorfo išva- 
žinėjant, į įvairias stovyklas 

. išsiskirstant, Stadės stovyklai 
teko laimė, kad į ją atvyko 

: gimnazija, choras, įvairūs kur
sai ir organizacijos. Turėdami 
pakankamai intelektualų, Sta
dės stovyklos lietuviai galėjo 

į Seedorfe pradėtąjį kultūrinį 
darbą sėkmingai tęsti toliau.

i
Stadėje visą laiką veikė di

rektoriaus J. Vedegio ir Insp. viai iškelti ne, I \
A. Kasperavičiaus vadovauja-' anksčiau planuota, į Kit

imą lietuvių gimnazija, P. Bu- zingeną, bet į Schweinfur- 
tėno vadovaujami mokytojų tą, kur 
kursai, pradžios mokykla, vai- liet, stovykla keliama, tik 
kų darželis ir šoferių bei ang- ji dar spiriasi ir tęsia, iki i 
lų kalbos kursai. pavasario, n'"**’

’ Spaudos darbas Stadėje taip‘kelintą Žiemą 
pat gyvai pasireiškė. Stadės barakuose kartu 
stovykloje P. Butėno redaguo- miuoju rež.
jami “Žingsniai” surado kelią į muz. Sodeikos 

ansambliu. 
Iš Wuerzburgo 

iškelti, o latviai 
tad šių broliškų

£
ir Seligenstadto X

i Y

pavasario, nors skursta 
lentiniuose 

su žy- 
Veličkos ir 

tautiniu
spaustuvę ir rodė tendencijos 
pasidaryti visai rimtu mėnesi
niu kultūros žurnalu. Apie pa
saulio politinius įvykius, stovy
kloje gyvenančius lietuvius kas- santykiai 
dien informuodavo L. Pil’pavi-ltain nnėli

I

lietuviai 
palikti, 

tautybių 
Wuerzburge

i t
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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 gaii 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”.

Vardas

Adresas



Masaryko lavonas saukia

— Jo nuotykinga jaunystė. — Jis geras pianistas 
ir daugiakalbis diplomatas. — Apie agresorius, dikta
torius ir... šunis. — Jau prieš pusmetį komunistai i 
bandė bomba Masaryką sudraskyti.

Antradienis, Kovo 21 d., 1948

i
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pianu skambindavo per 
judamųjų, ne garsinių, pa
veikslų demonstravi m ą. 
Pianu Jonas Masarykas 
taip gerai skambino, kad 
galėjo skambinti, solistus 
palydėdamas, net translia
cijoms per radiją ar da
rant patefono plokšteles.

LEITENANTAS
Grįžęs į Pragos miestu 

prieš pirmąjį pasaulinį 
karą Masarykas buvo su
mobilizuotas į Austro- 

gos: Čekoslovakijai nete- Ve"griJos karališkąją ar
ktis nepriklausomybės, raiJ*’ , . ...
galbūt, iš to nervų įtempi
mo jisai pats savo gyvas
ties siūlą nutraukė, o gal 
būt, jį “pašalino” bolševi
kai, kurie nebeįstengė jo 
toliau savo linijos išlaiky
ti. Viena tik aišku, kad jo 
mirtis yra dar vienas liū- 
dymas, jog Čekoslovakija 
nebeteko nepriklausomy
bės ir kad bolševikai yra 
jos laisvės duobkasiai.

JAUNATVE
Masaryko gyvenimas 

ra glaudžiai surištas 
Jungtinėmis Amer i k 
Valstybėmis: jo 
buvo amerikietė, 
Brooklyne, 
kelio nuo Flushing, L. I., 
kur pastaruoju laikotar- ________
piu Čekoslovakijos užsie- įįko čekų ambasadoriumi 
nio reikalų ministeris Ma- prje tos pačios Britanijos.

PASLAPTINGOS MIR
TIES APLINKYBES

— Mes norime gyventi 
savu gyvenimu ir mes ži
nome, kad Rusija pagerbs 
mūsų gyvenimo būdą, — 
su šitokiomis viltimis ki
tados kalbėjo Jonas Ma
sarykas, sūnus Čekoslova
kijos įsteigėjo prof. Tomo 
Masaryko. Dabar gautoji 
žinia apie tragišką jo mir
tį iškalbingai liudija, kaip 
labai jis apsiriko. Jo mir
ties aplinkybės paslaptin-

y- 
su 
o s 

motina 
gimusi 

tik valanda

Jo tėvas pabėgo į užsie
nį darbuotis dėl nepri
klausomos Čekoslovakijos 
sukūrimo ir už tai buvo 
apšauktas išdaviku. Jo
nas gi armijoje buvo už
registruotas politi š k a i 
nepatikimu ir vienu metu 
vos nebuvo nusmerktas 
sušaudyti, tačiau, nežiū
rint to, armijoje jisai bu
vo pakeltas į leitenantus.

DIPLOMATAS
Susikūrus Čekoslovaki

jos respublikai Jonas Ma
sarykas stojo diplomati- 
nėn tranybon ir 1919 me
tais buvo priskirtas prie 
pasiuntinybės Washing- 
tone, 1922 metais perkel- 

1 tas pasiuntinybės patarė- 
’ ju Londone, o 1925 metais

I

sarykas dalyvavo Jungti- 
ja»į Tautų posėdžiuose.

Namuose jo tėvo, kurs _ _  __
buvo plataus mąsto vals- pat jaunystės jis mokėjo 
tybininkas ir filosofas, čekų, slovakų ir anglų, vė- 
vyravo filosofų Šopenhau- jįau išmoko prancūzų, vo- 
rerio, Nietzsches ir Dosto- kiečių, rusų 
jevskio dvasia, tačiau jau- truputį žydų.

Po Miuncheno susitari-

Jis buvo sėkmingas di
plomatas. Daug gelbėjo 
žinojimas kalbų. Jau nuo

rusų, vengrų ir

Jungtinės Tautos turi įsteigę taip vadinamą 
Jaunamečių Vaikų organizaciją, kurie susirinko 
į Lake Success, N. Y., susirinkimą ir turėjo savo 
posėdį. Viršuje, dešinėj, Generalis Sekretorius 
Trygve Lie, duoda nurodymus Australijos jau
nuoliui dėl procedūros. Apačioj matosi jaunuolis 
Seldon Kruger, amerikietis, kalbasi su Sovietų 
jaunuoliu Alexis Sossinsky. Vėliau buvo Sovietiš
kas plakatas nuimtas, nes paaiškėjo, kad jaunuo
lių nutarimo — remti badaujančius vaikus pa
šalpa pasaulyj, Sovietai neremia. Tas supranta
ma, nes tas nekomunistiška.

/
— Totalitariniuose kraš

tuose tiesa, garbingas gal
vojimas, intelektualinis 
padorumas ir. mokslinis 
tikslumas pranyko visiš
kai. Ir visu mūsų uždavi*.
nys bus padaryti kadi‘Tiesa” Nr- 206 (1948- IV. Jiems visame partiniame- 
žmonės tuose kraštuose 2) taiP graudena- kad Lie- politiniame ir partiniam 
vėl nepriklausomai naudo- tuvoJ žmonės komunizmo organizaciniam darbe. Pa
tų savo smegenis, vieton tesimoko: ■ vyzdžiui Kretingos aps-
kad pasitikėtų, jog vienas “Pagal LKP (b) UK XI- krityj, Darbėnų vaisė, e- 
pusiau išauklėtas gengste-ijo plenumo nutarimą Ta- sancių IC komunistų nei 
ris už juos visą galvojimą! rybų Lietuvoje prie pirmi- vienas politinėje mokyk- 

I atliks”. ...................
USA — PASAULIO

VILTIS
Kelyje į demokratinės 

' minties pergalę Jonas Ma- 
' sarykas vilties dėjo į 
j Jungtines Amerikos vals- 
i tybes (nors aplinkybių į 
verčiamas ir turėjo ben- 

i dradartriauti su Sovie-
> tais) ; jau 1942 metais Ma- mą dėl politinių mokyklų 
j sarykas pranašavo: į------ ‘---- ---- -------
i — Prasidės naujas tarp
tautinių santykių laiko
tarpis, ir jame, ar kas no
ri ar nenori, 
ims vadovaujantį vaidine-

I

I Bolševikai jau anksčiau tingos, kur iš 12 suorgani- šaulyje. Tarp aukščiau-
i - ‘ 1 ___ . a . 1 - a • • 1 11 ni/in * » i 1 ri frkC

S
KOMUNIZMO MOKYKLOS

MERDI »

New York (LAIC) — ' reikalingą ir trukdantį 
NTr 11014 TV iipms vis?

įnių partinių organizacijų l°je nesimoko”.
buvo suorganizuotos poli- Politinės mokyklos iširę, 
įtinęs mokyklos jauniems Net patys komunistų par- 
komunistams, neturin- tijos nariai jų nelanko, 
tiems partinio politinio iš- Lietuviai kratosi to bai- 
silavinimo ir patyrimo sa- saus mokslo — Stalino 

‘ varankiškai studij u o t i į politgramatos. 
marksizmą - leninizmą. į 
Tačiau daug yra tokių Į 
partijos apskričių komi
tetų, kurie priėmę nutari-

Ar Zinai?
Anglijoje nėra nei vie- 

kaip 70organizavimo, neaprūpi- į nos vietos toliau 
no kvalifikuotais dėstyto- mylių nuo jūrų, 
jais ir dalis iš jų iširo po Superior ežeras, tarp 
pirmojo ar antrojo užsi- Kanados ir Jungtinių 

1, Amerika pa- ėmimo. Prie tokių partijos .Valstybių, yra 420 mylių 
i j apskričių komitetu priski- ilgio, ir yra didžiausias e- 

jriam pirmoje eilėje Kre- žeras gėlaus vandens pa-

rengėsi Masaryką likvi- zuotų politinių mokyklų sios ir žemiausios vietos 
duoti. Juk jau pereitų me- ■ 8 iširo, Panevėžyje iš 131 pasaulyje yra 12 mylių.
tų rugsėjo mėnesyje buvo! suorganizuotų iširo 7, Uk-į Medus turi ypatingų mi- 
sugauta sprogstamosios mergės apskrityje pasili-1 neralinių elementų, kurių 
medžiagos siunta Masary- ko tik 3 iš 5.
kui nužudyti. Ta bomba ]
buvo laiku pastebėta ir ei- i esmės, galima sakyti, ne- Į čiau suvirškinti.
lė komunistų buvo areš- įdirba. Taip yra Prienų ap- 
tuota už tokių bombų da- skrityje. Joniškėlyje 4 po- 
rymą. Gal vėliau raudo-• litinės mokyklos egzis- 
nieji ir nesigailėjo labai, į tuoja tik partijos apskri- 
kad tada Masaryko gyvy- ties komiteto propagan- 
bė neužgeso: po dabar į-'dos ir agitacijos skyriaus 
vykusio komunistų per- ■ sąrašuose, o iš tikrųjų jų 
versmo Masaryko autori- • niekas niekuomet net ne- meKvienas žmogus turi 
tetas buvo naudingas pri-! organizavo. kitame žmoguje veidrodį,
dengti naująją bolševikų! “Netrūksta ir tokių par- kuriame jis gali aiškiai į- 

karoaia^widiktatŪrą’ P°rą savai" į tinių organizacijų, kurios žiūrėti savo paties silpny- 
, . , ^Zlčių Masarykas išbuvo j “ ‘ — . . ■ —- - -

i

, nėra cukre, todėl medų
Kai kurios mokyklos iš galima lengviau ir grei-

Karo išlaidos buvo to
kios didelės, kad su tais 
pinigais būtų galima pa
statyti kiekvienai šeimai 

; Amerikoje gyvenamąjį 
namą $8,000 vertės. B.

1

Jo apdulkėjusį automobilį lių, mūsų sūnų, kurie iš 
apsupę minios žmonių ir frontų nesugrįžta”, 
savo pirštais išrašė auto-1 
mobilio sienelėse:
— Mes visi Jus mylime'neilgai po šio 1 

nepaprastai. t pasidžiaugusi kris kaip
Jis irgi savo tautą myli raudonosios agresijos au- 

ir jai atsidavęs. Jisai nie- ka. _
kada Jottos , parti- ŽUDYNES IR TIRONAI

Dabar Masaryko tėvy- 
i tas pats, 

ką jis 1941 metais nusakė Į 
kalbėdamas per Londono j 
radiją:
— Tiek daug mūsų žmo-, 

nių, tiek daug garbingų 
žmonių visoje Europoje, 
šią naktį yra žudomi tik 
dėlto, kad jie myli savo 
kraštus, kaip kad jūs my- 

Į lite savuosius...” 
Čekoslovakija yra tortū-

Vargšas, tad jis nejautė, 
kad Čekoslovakija taip

I

Kiekvienas žmogus turi

į politines mokyklas žiūri'bes, trūkumus ir įvairius 
kaip į kažką svetimą, ne-1.blogumus; bet mes dažnai 
---------------------------------elgiamės šiuo atveju kaip 
tiesioginiai, ar netiesiogi- !šuo, kuris loja veidrodį, 7 
niai nužudytas.-------------- į manydamas, jog mato ten

Dr. J. Prauskis, j ne save, o kitą šunį.
Šopenhaueris.

išbuvo 
naujo režimo ministeriu ir 
įsitikino, kad geriau mir
tis, nėgu “naujasis Čeko
slovakijos gyvenimas”. 
Masarykas krito kaip bol
ševikų Uranijos auka, jų 1948. III. 10.

jos narys ir savojo krašto 
žmonės jam buvo lygiai 
brangūs nežiūrint jų kla- nėje kartojasi 
sės, rasės ar tikybos. Kai 
jam, įvažiuojant į USA, 
kartą teko išpildyti anke
tą ir parašyti kokiai rasei 
jisai priklauso, Masarikas 

“Žmonių rasei”. 
Imigracijos tarnautojas 
suabejojo tokiu atsakymu, 
bet Masarykas jį įtikino, 
kad jisai nepriklauso jo
kiai siaurai grupei. Gal, . .
būt jo pažiūrų platumui {y<>Jama- Datjar prieš Pa" 
daug turėjo įtakos faktas, ^ius rusus, bolševikus, nu- 
kad jisai ištisus 10 metų krypsta tie žodžiai, ku-

našai Jonas taip giliai ne
ėmė gyvenimo klausimą į'mOj kai Čekoslovakiją už- 
galvą: sulaukęs 20 metųipĮ^^ vokiečiai, Masary-1 užrašė: 
jisai metė kolegiją ir su kas atVyko į USA ir pa- 
80 dolerių kišeniuje atvy- gkaitomis pelnė daug sim- 
ko į USA. patijų savo kraštui tarp

amerikiečių. 1939 metais, 
sudarius Nacionalinę Če
koslovakijos Tarybą Lon
done, Jonas Masarykas 
buvo parinktas jos prezi
dentu, o sudarius Čeko- j išgyveno Amerikoje. 
Slovakijos vyriausybę iš
trėmime, 
nio reikalų ministeriu, vė
liau gi buvo vice-premie- 
ru ir Krašto Apsaugos riuoršva'rbiis‘”’ valstybė Prifš jūsų tautą matyti, 
AAi n 1 oE v»i 11 I c? T .ATTnnn n II. „ . •__ . lan/4 r* r»z*

j

ko į USA.
10 METU AMERIKOJ
Pramonininkas Crane, 

senojo Masaryko draugas, 
davė darbo jo sūnui Jo
nui, įstatydamas jį į gele
žies fabriką. Ir taip nuo 
1907 iki 1914 metų jauna
sai Masarykas perėjo be
veik per visus fabriko 
skyrius bedirb damas, 
daug keliavo po Jungti
nes Amerikos Valstybes 
ir baigė savo mokslus 
Bostono universitete. Jo 
motina buvo talentinga 
pianistė, 
ziką pas Lisztą, taigi nuo 
jos Masarykas išmoko 
skambinti pianu. Dar gy
vendamas Amerikoje jisai

studijavusi mu-

I

Jis buvo rūpestingas
jisai liko užsie- darbininftas ir nekartą ei-j

damas gulti pasiimdavo 
su savimi į lovą kaiku- mV’

riuos nacių siautėjimo 
metu pasakė Sovietų am
basadorius Maiskis:
— Iš tų gyvuliškų veiks- 

kuriuos jie vykdo

Ministeriu. Iš Londono ji- raštuš išatudijuoti.
sai dažnai kalbėjo per ra
diją ir buvo gausiai klau
somas slaptų radijo klau
sytojų okupuotoje Čeko
slovakijoje.

MES JUS MYLIME
Pasibaigus šiam karui, 

Masarykas grįžo į Pragą.

t DARBŠTUS, BET 
KARŠTAS

kad pradeda siūbuoti že
mė po jų kojomis, jie jau 
pradeda bijoti žiūrėti į at-! 
eitį. Pakelkite galvas, drą
sieji Čekoslovakijos žmo-

FORDO

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ 
ŽODYNĄ 

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

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

kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4" 
400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 
$4.00; 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 j 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite puikų Angliškai-Lie 
tuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

So. Boston 27, Msss366 W. Broadvay,

Šiuomi siunčiame $_____ ir prašome atsiųsti mums Anglifi
kai • Lietuvišką Žodyną.

Vardas —-

Masarykas ^buvoSjpa ngS Nesvarbu kaip kruvi
nas priešas bebūtų, ateina 
laikas kada Čekoslovaki
ja, drauge su kitomis pa
vergtomis Europos tauto
mis bus laisva ir kada pa

karšto būdo žmogus. Ka
da jį pasiekė žinia, kad 
naciai, keršydami čekams, 
sunaikino kaimą Lidiče, 
kalbėdamas per radiją ji- 
sai pasisakė tą kaimą pa- gaiįau barbariškus tiro- 

lankęs, bet jisai kėlė bal
są. kad vokiečiai už tai 
būtų griežtai nubausti:
— Mano supratimu turė

tų kristi dešimts dantų už 
vieną ir dešimts akių už 
vieną”. Ypatinga neapy
kanta jisai degė prieš tau
tų pavergėjus. 1943 me
tais lankydamasis New 
Yorke, Operos salėje, vie
noje prakalboje jisai pra
sitarė:
— Agresoriai priklauso 

prie tos pačios rūšies kaip 
ir pasiutę šunes ir reikia 
taip ir elgtis, tik tada, 
vien tik tada mes būsime 
verti tų heroiškų jaunuo-

o

žįstąs, kartu su tėvu jį nus užguls teisingoji bau-
smė”.

GANA PATAIKAVIMO 
POLITIKOS

Jono Masaryko žodžiai, 
pasakytieji Levviston, Me. 
1942 metais, skamba lyg 
drąsinimu — užtarti ir 
dabar kryžiuojamą Čeko
slovakiją:
— Niekada mes daugiau 

nebeturime drįsti bandyti 
pataikavimu apmaldyti 
blogį, savo draugų sąskai
tom..

Masarykas nekentė dik
tatūrų. Vienoje iš savo 
kalbų, pasakytų New Yor- 
ke, jisai pabrėžė:

Aptarnavimas 
Pataiko Į Taikinį!

pataiko į taikinį su užtik
rintu darbu taupume. Jie 
ima it paiaknų visus daly
kus greitai, taupydami lai
ko ir pinigų.

SKUBUS PATARNAVIMAS—LENGVI ISSIMOKEJIMAI—KAINA KOKU IŠGALI

pataiko į taikinį su greitu 
patarnavimu. Jie yra supla
nuoti inžinierių, kurie yra 
padarę j6tų Fordą.

pataiko į taikinį su gerai 
atliktu darbu. Sutaupo 
jum* laiko ir pinigų. Su 
vienu atsilankymu jūs su
tiksite..." Mes Fordo Oy- 
leriai žinome Fordą ge
riausiai !”

pataiko i taikinį ilgiau tve
riant. Jie yra padaryti ge
rai, kad ilgiau tvertų, ir 
duotų pinigų taupantį pa- 
tarnavima.



darbininkas

ATEINA NELAUKIAMOSNELAIMES

Antradienis. K<»v»» 21 3 . 19-iš

ROCHESTER. H. Y.

A diiabled veferan builds o littie butines* in hi» heme

LEfISTON, MANE

irs YOLR RED CROSS... KEEP IT GOING

mūsų
Misi- 
pasi- 
buvo

BNGHAMTON. N. Y.
Happy young coupl* it enįoying a party

ANY of these tragedies could happen to you and youra 
. . . for Disaster doesn’t ask permission. lt strikes with- 
out waming.

Būt where Disaster goes and Panic prevails, there too 
is the Red Cross. Prepared for action, calm in the face 
of danger, experienced in Che succor of sufTering humanity, 
the Red Cross brings relief quieklv. generousiv. efficientlv.

Are desfroy* the buiiding, killing and maiming

And... afterward... the Red Croae stendą by the injnred 
and the deeolate through difficslties Diaaster cansed 112 
to help rebuild tbeir homee, Motore tbeir stnngth, tad 
give them new courafe to carry on.

The Red Croes doesn’t stop to ask ųueotiooo—it katate 
no boundaries, no prejiidicea, no limitatiom 
is your help—for it cannot eziet without yon

6

i GIRDĖTI LIETUVIU i 
į KOLONIJOSE

šviečia mums šim-

Mrtsų mylimas klebonas kun. 
J. Bakšys buvo suruošęs 
}>ampijai 8 dienų misijas, 
jos praėjo su nepaprastu 
sekimu. Pamokslininkas
pakviestas T. Jurgis Gailiušis, 
O. F. M. iš Green. Maine. Tėve
lis misijonierius yra neseniai 
atvažiavęs iš Italijos. Savo gra
žiais pamokslais jis paliko mu
myse neišdildomą įspūdį. Esa
me labai dėkingi savo klebonui 
už jo pakvietimą.

Dalyvavęs.

Vasario 22 d. Lietuvių sve
tainėje buvo paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės diena. Prog
rama susidėjo iš kalbų ir kon
certinės dalies. Viešnia kalbė
toja buvo |>-nia E. Devenienė 
iš Waterbury, Conn.. kuri savo 
vaizdžia 
kančias 
tautos 
jaudino 
veikėjų

Ištisų Metų Šventųjų 
Gyvenimai

Savo lėšomis išleido kun. P. M. 
Juras. 1945 m., arti 1000 pusi.

Tai trumpi, kilnūs pasiskai
tymai kiekvienai dienai. Tikrų 
didvyrių — vyru ir moterų — 
pavyzdžiai
tais vardų. Argi neįdomu susi
pažinti su 
bendravardžiais ir kitais globė
jais? Ši knyga .tai įvykių ir as
menybių enciklopedija (žiny
nas). Daug paveikslu, patogus 
formatas, stiprūs viršeliai. Kai
na $4.00.

šventaisiais mūsų

Artistės Polvnos Stoškaitės 
koncertas, kuris įvyko vasario 
29 d. Masonic Tample audito
rijoj, naujos šv. Juozaj>o baž
nyčios naudai, visais atžvilgiais 
pavyko.

Esame dėkingi maloniai ar
tistei už puikią programą, la
biausia už jos nuoširdumą, .jog 
būdama be galo užimta, sutiko 
j«as mus koncertuoti. Taipgi e- 
same dėkingi St. Cyril čekoslo- 
vakų parapijos chorui, kurie 
}»uikiai išpildė antrąją koncerto 
pusę.

Programa buvo graži ir su
dėtinga. Artistė Stoškaitė 
dviem atvejais dainavo lietu
viškai. vienu — angliškai. Pub
lika buvo taip sužavėta, jog 
savo neatlaidžiais aplodismen
tais. net septynis kartus iš
kvietė artistę. kuri maloniai 
nusilenkiama padainavo 6 pro
gramoj netilpusias dainas.

Nemažiau publiką žavėjo rr 
puikiai išlavintas St. Cyril pa-

kalba apie lietuvių 
tremtyje ir apie mūsų 
skriaudas, ligi ašarų 
klausytojus. Iš vietinių 
kalbėjo kleb. kun. E.

Kranceviėius ir p.P. B. Balčiko
nis. Koncertinę programos dalį 
išpildė Šv. Juozapo parapijos 
choras, vadovaujamas energin
gos jaunos vargonininkės }>o- 
nios D. Indulis.

Buvo vienbalsiai priimta re
zoliucija. kuri tuoj pat pasiųs
ta Prezidentui Trumanui. Aukų 
Lietuvos reikalams šia proga 
surinkta 204 doleriai. Julija.

Šv. Kazimiero šventės nepa
miršo ir Lewistono lietuviai. 
Bažnyčioj matėsi labiau susi
kaupę veidai. Skaitlingiau eita 
prie šv. Komunijos. Nuošir
džiau pasimelsta.

Po piet įvyko 
bus prelegentas 
kas. atvykęs iš

perstatė

paskaita. Ga
lionas Kazits- 
New Haven. 

Lietuvos.

Levvistoniečiams vis la- 
pradeda švisti tikrovė.

GLASGOW, ŠKOTIJA NEPRIKLAUSOMYBES 
MINĖJIMAS

— Bendras lietuvių gyvenimas. — Tautinė lietuvių 
veikla. — Lietuvos Nepriklausomybes šventė. — Re
tas ir brangus svečias lietuvių tarpe. — Svarbios Re
zoliucijos.

vaizdžiai
Tėvynės nelaimę. Rusijos sie
kius. bei liūdną tremtinių pa
dėtį, 
biau
ryškėti melas, kurį Stalino gar
bintojai per ilgus metus čia 
skleidė.

Ta proga parinkta aukų 
BALF’ui. viso 78 doleriai. Ruo-

. j ąo š^rnAsL dideliam koncertui, _tik- ar ši .sena _Ijetųyių_koĮpnija, te-1
? ~ J siu padėti tremtiniams per

BALF’ą. kurs įvyks gegužės 
mėnesyj.

Lewi3toniečiai širdingai dė
koja ponui Kazickui už atsi
lankymą. jo teisingi žodžiai il
gai. ilgai pasiliks mūsų atmin- 
tyj. Lenistonietis.

I

Vasario mėn. 15 d., sekma
dienį. Glasgow’o lietuviai, labai 
gražiai atšventė liūdnąsias Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktuves. Blaivybės 
dr-jos svetainėje. Žmonių buvo 
prisirinkusi pilnutėlė erdvi sve
tainė. Meninę dainų dalį, išpil
dė Blaivybės dr-jos choras, pa-1

GRAŽIOS IR VERTINGOS 
KNYGOS

Pramonines Demokra< 
ti jos Pagrindai 

Parašė ir išleido Uosis.
Kaina — 50c.

Katalikiškoji Lietuva
Parašė kun. Dr. K. Gečys, 

1946 m. 575 pusi.
! Stambus veikalas iš šešių da
lių. Aprašoma krikščionybės 
keliai į Lietuvą, reformacijos 
sąjūdis Lietuvoje. Lietuva ca- 
ristinės Rusijos okupacijos lai
kais, Šventoji Lietuva. Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 
(1918 - 1940). Nebaigta lietu
vių tautos Golgota (1940 - 
1046). Pridėta labai svarbūs do
kumentai apie bolševikų žiauru
mus Lietuvoje. Knyga naudin
ga i»* labai gražiai atrodo. Kai
na — $4 00.

Novena Aušros Vartų 
Dievo Motinos Garbei
Sustatė Domininkonas T. Ka

zimieras Žvirblis, O. P., Pridėta 
dar ^ebuklingojo Aušros Vartų 
paveikslo istorija ir keletas Ma
rijos giesmių. Kaina — 25c.

choras, diriguojamas muziko 
Michael Harendza. Pirmuoju 
atveju š:s choras puikiai su
giedojo keliatą gavėnios laikui 
pritaikintų giesmių. Antruoju 
atveju padainavo porą čekoslo
vakiškų dainų ir vieną lietuviš
ką A. Aleksio “Berneli- mūsų". 
Ši paskutinioji publikai taip 
patiko jog buvo iššaukti pakar
toti.

Po koncerto St. Cyril svetai
nėje įvyko artistei ir choris
tams priimtuvės - vaišės į ku
rias buvo pakviesta visa kon
certo publika. Jokios įžangos, 
nei kolektų šioms vaišėms ne- 
1 vo. Vaišėse dalyvavo virš 
[ 30 žmonių.

Naujos bažnyčios fondui ir 
i'o koncerto liko pelno virš 
1 300 dolerių. Koncerto suma- 
i .'toju ir realizuotoju buvo 
i ūsu nenuilstantis, energinga- 

s klebonas kun. A. Krancevi-
< s. kuriam tenka didžiausia 
{ • rbč ir mūsų padėka.

STOUGHTON, MASS
Kovo 11 d.. Lietuvių klubo 

salėje, nežiūrint sniego ir pus
nių Belecko-Motuzų filmose da
lyvavo 50 žmonių. Kalbėjo Vy
tautas 
tis i’

c*

Didysis Ramybes 
Šaltinis

Puiki maldaknygė. Surinko ir 
išleido kun. P. M. Juras. 787 psl.

Naujai suredaguotos maldos, 
švari kalba, gražūs paveikslai, 
brangūs viršeliai, patogios se
nesnio amžiaus žmonėms skai
tyti raidės šiai maldaknygei už
tikrino didelį pasisekimą. Kai
na — $3.50.

Jau gana ilgokas laikas.. terūpi vien šokiai, o ne rašy- 
kaip jokių žinių iš didžiulės, mas. Mergaitėms kiek skirtin- 
mūsų kolonijos — Glasgow’o. giau. Jos sako: “Kokią naudą 
Škotijoje. "Darbininke” nebe-(čia turėsi iš to rašymo?” 
matyti, ir todėl, nėra žinoma,.

.......................... Antras dalykas. Ne visuomet 
taip daug yra ir kas rašyti. 
Pas mus. kaip karo laiku, taip 
ypatingai ir dabar, lietuvių gy
venimas yra kiek pasikeitęs — 
susmulkėjęs. Lietuvių veikimo 
jėgos, dėl įvairių gyvenimo a- 
pystovų, — yra kiek išsklaidy
tos. Todėl ir lietuvių veikimas, 
nėra tokis, kokis buvo prieš 
karą. Bet čia. — tai ne pačių 
lietuvių kaltė! Didelę dalį mū
sų veikimo, šiandieną yra su- 
paraliža^usi dabartinė mūsų 
šalies krizė, apie kurią nebėra 
reikalo ir rašyti. Ji ir taip jau 
plačiai visiems yra žinoma. Tai
gi žinomas yra Gerb. “Darbi
ninko" skaitytojams, aplamai ir 
visas bendras mūsų šalies gy
venimas. jau vien tik iš angliš
kos spaudos. Žinoma, mūsų 
gyvenimas, toli gražu, nėra to
kis. kaip kad Vokietijoje. Pran
cūzijoje arba Italijoje. Bet vis 
tik dėl to. jis yra gerokai skur
dus ir vargingas...

Kalbant apie tautinį mūsų Aplankęs Škotiją ir pasimatęs m.. 150 pusi, 
kolonijos lietuvių veikimą, nie- su daugeliu įžymių asmenų, y- Sakoma: juoktis sveika. Na
ku būdu negalima pasakyti, patingai iš Dvasiškijos pusės, stypsok! pripasakoja visokių 
kad jis jau būtų sustojęs, ar Jo Ekscelencija išvyko į South juokų ir ilgesnių linksmų nuo- 
bent labai sumažėjęs. Visai ne. Wales. o iš ten vyks Airijon, 

gyvenimo sąly- kame tikisi kunigams, 
veikiama pilnu'kams- ir bendrai visiems trem

tiniams lietuviams, gauti viso
keriopą, bent kiek stambesnę

bėra dar gyva. — ar jau “mi
rusi". O gal “Darbininkas" ži
nių iš mūsų kolonijos iš viso 
nepageidauja. Ne. — Taip nė
ra. Laikraščiui “Darbininkui” 
ir Gerb. jo skaitytojams. — 
Glasgovv'o kolonijos lietuviai ir 
visi. ypa<? tautiniai jų reikalai, 
ir jų veikla, negali nerūpėti, 
nes tai yra to paties tautinio 
medžio kamieno šakos.

Aš
pa- 
dar

Šventoji Valanda
Maldos ir giesmės. Sustatė 

kun. J. K.
ir 

neles J. Sarafinaitės diriguoja- išleido kun. J. K. Miliauskas, 
mas. Įžanginę kalbelę, pasakė 1937 m. Kaina — 20c. 
Blaivybės dr-jos pirmininkas,' 
p. J. Vaičiulis. Paskiau trimis 
atvejais kalbėjo vietos lietuvių 
klebonas, kun. J. Gutauskas. 
Principaliu kalbėtoju, buvo re
tas ir brangus lietuviams kata
likams svečias. Jo Ekscelencija 
Vyskupas Padolskis, kuris iš 

per Vokietiją atvyko 
reikalais Didž. Brita- 
pasakė gana ilgą. į- 
visus užimponuojan-

NovenaStebuMingojo 

Motinos Garbei
Kaina — 25c.

Piloto Duktė
Penkių veiksmų drama. Išlei

do Kun. P. M. Juras, 1943 m. 
Kaina — 35c.

Beleckas ir Jonas Valai- 
™ iš BALF. Filmų rodymo 
proga aukojo. Jonas Jonuškis 
$10.00: Zenonas Antulionis — 
$5 00; Tamulevičienė $2.00;

Po $1.00 — Pocevičienė. Jo
nas Blažys. Valentukevičienė, 
Ant. Malakauskas. K. Mitke- 
vich. Marijona Simanavičienė. 
Žvirblienė, Geležinienė.

Su smulkiais, viso $30.00.
Rap.

Svarbiausia yra visa to prie
žastis. — nėra rašytojų! 
pats, turėdamas taip labai 
šlijusią savo sveikatą, o
labiau. — turėdamas “Arthri- 
tis" ligos pusiau sutrauktas, 
surakytas savo rankas, visa ko 
jau nebeįstengiu pats vienas 
nudirbti, nes ne visuomet tega
liu paimti savo rankosna 
plunksną. Dar prie visa to. ve
dant mažiutėlį privatinį Biure- 
lį. turiu visuomet didelę dau
gybę darbo. įvairiausiais lietu
vių (dažniausiai tremtinių), ir 
vietinių ir užsieniečių reikalais 
nesirūpindamas. Tat rašymui 
laikraščiams, visai mažai tega
liu skirti laiko. O pavaduotojų, 
kad ką laikraščiams parašyti, 
dabar Škotijon yra privažiavu
sių iš Vokietijos daugybė jau
nų lietuvių vyrų ir mergaičių, 
kurie, sakosi, turi taip labai iš
miklintus savo smegenis, ir iš
treniruotas rašymui savo ran-

Austrijos 
svarbiais 
nijon. Jis 
domią ir 
čią savo kalbą, apie tremtinių 
lietuvių gyvenimą ir jų šelpi
mą. apie bendrą padėtį Euro
poje, ir, pagaliau, apie rusų 
šeimininkavimą Lietuvoje, kurį 
per čielus metus laiko, 
riausiai pats ant savęs 
Garbingasis Ganytojas, 
liui aplankė lietuvius

Maldų Rinkinėlis, 
balti celuloidiniai viršeliai. Kai
na — $1.50.

Liturgines Mišios
Tai visai tokios pat mišių 

maldos, kokios lotyniškai kal
bamos. Šioje knygelėje jos at
spausdintos lotyniškai ir lietu
viškai. Kaina — 25c.

Vytis Kankinys
Penkių veiksmų tragedija. 

Parašė Vincas Nagornoskis. Iš
leista 1936 m., 170 pusi. Kai
na — 35c.

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, 

South Boston 27, Mass.

Šie Chicagos biznieriai išvyko į Vakarinę Ki- 
riją tyrinėti neatžymėtas žemėlapyje Kinijos vie
tas. Tai vis kas nors naujo.

kuoge- 
ištyrė. 
pake- 

tremti-

15 Lietuvoje Sušaudytų 
Kunigų

Parašė Juozas Prunskis. Iš- 
nius Vokietijoje, buvo nuvykęs leist.a 1942 m. Tai dokumentali- 
Prancūzijor, kur matėsi su į- n*s bolševikų žvėriškumo įrody- 
vairiais aukštais prancūzų pa- mas- Kaina — loc. 
reigūnais, aplankė Londoną, į 
kur kalbėjosi su Jo Eminencija 
Londono Kardinolu Griffin.;

i

Kiek bendros
gos leidžia.
tempu. Katalikiškos mūsų dr-
jos. visos kol kas dar gražiai
gyvuoja ir veikia. Ypač Blaivy- pagalbą. Garbingasis Ganyto- 
bės d r-ja. turėdama svetainę.

klieri

Nusišvsok!
Surašė J. K. M. Išleista 1935

tykių. Kaina $1.00.

Gavėnios Knvorutė

»

Ramybės Šaltinis
Surinko ir išleido kun. P. M. 

Juras, 1943 m., 544 pusi.
Ši maldaknygė panaši į aukš

čiau minėtą. Taip pat visais at
žvilgiais graži, naudinga ir pa- 

įtogi. Puošnūs viršeliai, paauk- 
h

I
jas. sako, kad ši jo misija, po

kas. kad. rodos, kažin kiek ir suruošia paskaitas, ir šeimyni- kai kūnas Europos valstybes,;
- -- _____ —-____ _______ :____ 'r- •__________ ____ crn m Ir o t noinrlruoi Tr\ U oiko. galėtų laikraščiams prira

šyti... Tačiau, taip yra vien te
orijoje. Gi praktikoje. — yra 
su visu kitas 
ma. čia kalbu 
gow 
vius, 
mus

dalykas! 
tik apie 
ateivius 

kurie dažnai pas
Bendrai visų

(Žino-
Glas- 
lietu-

nius pasivaišinimus. Tik sujes4 gerokai pavykusi. Jo kal- 
koncertais ir vaidinimais. da-^a buvo v>sų didžiausias susi- 
bar pas mus yra gana sunku. ,^om®J’mas' Ekscelencija,
Nėra kam juos suruošti. Teat- yra palyginamai dar jaunas 
ralės jėgos yra labai išsisklai- žmogus, ir dar gana gerai ir 
džiusios. Net ir vakarinė Glas-; Sraž*a* atrodo. 
gow’o lietuvių vaikučiams mo
kyklėlė. gražiai gyvuoja ir vei
kia. Blaivybės dr-jos globoj. 
Vis šis - tas jaunučius lietų

jų vaikučius pamokinama.
dabartinio mūsų

kolonijos 
ir tuos, 
apsilanko.

Didž. Britanijon atvykusiųjų iš 
Vokietijos lietuvių, vyrų ir 
mergaičių, aš čia visai nelie- v; 
čiu!) — Jauniesiems Glasgow Svarbiausia 
ir apylinkėje gyvenantiems lie-'ve’k*mo širdis arba ašis, apie 
tuviams tremtiniams, ir tiems, i kurią viskas sukasi, tai trem- 
kurie dažnai pas mus apsilan-< tyje atsidūrusių lietuvių šelpi- 
ko. “inteligentams”, vyrams,— Imas. maistu ir drabužiais.

ŠTAI ŽMOGUS
“Darbininke” galite gauti la

bai naudingą Gavėnios laikui 
suoti pakraščiai, rinktinės mal- j knygutę — “ŠTAI ŽMOGUS”, 

Idos ir paveikslai. Kaina—$2.75 Ikurioje yra trumpi Kristaus 
* 'kančios apmąstymai kiekvienai

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

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

So. Boston 27, Mass.

1
’tlee, Londone. Galop kiek su- 
j vėlavęs pribūti, ir Lietuvos 

' Reikia taip gi dar priminti, ; Garbės Konsulas Glasgow’e, — 
kad po Jo Ekscelencijos Vysk. Į advokatas p. Alexander Mac- 
Padolskio kalbos. Lietuvos iš-' Gregor, — taipgi pasakė trum- 
laisvinimo reikalu buvo priim- pą, bet gražią kalbą, 
tos dvi svarbios rezoliucijos, i 
kurių viena bus pasiųsta U. N. 
Tarybai, į Lake Success, New 
Yorke, o antroji, — Didž. Bri
tanijos Ministerių pirmininkui, 
arba premjerui, p. Clement At-

Tiek tai trumpai suglaudus, 
tuo tarpu, tegalima parašyti a- 
pie didžiulę mūsų koloniją — 
Glasgow, jos lietuvius ir tauti
nį jų veikimą.

J. Butkevičius.

maldaknygės formato.
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VIETINES ŽINIOS
Jonas Tarnas — Vincento - 

Šidlaus-

Aukos Lietuvos Kovai Dėl Lietuvos 
Laisvės Remti

ZINUTĖS j Alenos (Dunskaitės) 
kų, gyv. 45 Middle St. 

Sveikina! Kovo 7 d., 3:30 v. •
p.p., Maryknoll Seserų vienuo
lyne, Maryknoll, N. Y., sese
rys naujokės priėmė profesiją 
— Vienuolės Amerikonės ir 
misionierės įžadus. Šių tarpe 
buvo ir Adelė Razvadauskaitė, 
233 E St., So. Bostone. Adelė 
užsidėjo vienuolės vardą Cathe- 
rine George. Yra tai vardai jos 
tėvelių, kuriuodu dalyvavo šio
se iškilmingose apeigose. Daly
vavo ir jos sesuo.

Nauja Sesuo jau keli metai 
kaip yra šiame vienuolyne. Po 
šių iškilmingų įžadų ji baigs 
Kolegijos mokslus ir ruošis 
misijoms pagoniškuose kraš
tuose. Šios vienuolijos veikia
ma daugiausiai Japonijoje.

Sveikiname mūsų buvusią A- 
dėlę su pašaukimu. Sveikiname 
jos tėvelius ir sesutę. Prašome 
jos ir draugių melstis už mūsų 
parapiją, ypač per šią Gavėnią.

kunigai,
Oras bu- 

lankėsi

Džiaugiasi vietiniai 
ir parapijiečiai 40-te. 
vo geras. Žmonių 
daug. Altorius buvo gražiai Se
serų padabintas. Choras gra
žiai giedojo. Kunigų svečių bu
vo iš visos apylinkės, net iš 
Chicago, III., ir Scranton, Pa.

Vietiniai kunigai kvietė žmo
nes gausiai lankyti pamaldas ir j 
prie Sakramentų, Šv. Patricko i 
dienoje, Šv. Juozapo dienoje, į 
Verboje, Didžiojoje Savaitėje ir 
Velykose.

So. Bostonas turėjo misionie
rių Tėvą Parednią, Burmoje. 
Dabar turi tėvą Praną Jakima
vičių Jamaicoje. Už kiek laiko 
Seselė Katrė Jurgis neš Kris
taus šviesą Japonijos saloms.

Piūtis. iš tiesų yra didelė, 
pjovėjų gi maža. Melskimės jų j 
padaugėjimui.

Tapo pakrikštyti šie kūdi
kiai:

Kovo 13 d., Barbora J. — 
Vincento - Pranciškos (Zitkiū- 
tės) Malinauskų, gyv. 25 Per- 
vell St.

Kovo 14 d., Jokūbas T. Jono- 
Marės (Sabaitės) 
gyv. 36 Morą St

AIRIJOS VYSKUPAS DALY
VAUS ŠV. PATRIKO 

PAMALDOSE BOSTONE 
____________________ A--------------------------------------------------------------

Sv. Petricko dienoje, šv. Kry-' Naujj Pakeliai
žiaus Katedroje iškilmingas Šv. I ■ »
mišias, 10 vai. ryte, celebruos 

1 Bostono Arkivyskupas Ri- ’ 
chard J. Cushing, o pamokslą!

' pasakys iš Airijos atvykęs gar
bingas svečias vyskupas Mi- 
chael Browne, D.D. iš Galway, 
Airijos.

Šapalis, Romanskienė, Račkau
skienė, Grigalionis, Maslaus- 
kas, Dumšius, Meslis, Kaika, 
??, Jeskevičius.

Redakcijos prierašas. Aukas 
ir aukotojų vardus skelbiame 
tąip, kaip mums pridavė Bosto
no Lietuvių Komitetas. Jeigu 
skelbiamame sąraše yra kokių 
klaidų, tai praneškite Komiteto 
raštininkams p. F. Grendelytei 
ar inž. J. Vasiui, arba ižd. Dr. 
A. L. Kapochy.

Jonuška, Jonas Tamasiunas, 
Hudson, Mass.; A. J. Namak- 
sy, J. Oškelis, O. Lutkevičienė, 
J. Norkunienė, J. Sutkus.

Po $3.00 — T. Zareckienė, 
Neverienė, N. Valentis, J. Ja
nuškevičius, Leponis, Grinienė, 
E. Raulinaitis, Pranas Steckis, 
Albinas Smaižys, Močiumetis.

Po $2.00 — M. Venys, B. 
Znotinienė, V. Paplauskas, Pi- 
variūnas, A. Paulauskienė, M. 
Pečiukas, Sungailienė, Balkus, 
Mrs. Daniele, A Šiugžda, S. Ja
kutis, A Svilas, S. Čiaupas, M. 
Gendrolis, R. Rumskas, Wil-

Vasario 15 d., minint Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mo, sukaktį, So. Boston High 
School svetainėje patriotingieji 
lietuviai, išklausę turiningų 
kalbų, aukojo Lietuvos kovai 
dėl laisvės ir nepriklausomybės 
sekančiai:

Organizacijų Aukos
Lietuvai Remti Draugija, 

Bostono skyriaus $200; 
Bostono Lietuvių Piliečių dr.— 
$100; Amaigamated Clothing 
WorkėTs’ Union of America, 
Boston’o skyrius $50.; Sanda- 

įros 1-mas Apskr. per ižd. J. 
Lekys $50; Sandaros kuopa — kins, M. Pelikevičienė, Vinciu- 
$50; SLA $50; So. Boston’o nas, Švelnia, F. Martinkus, I. 
Tremtinių Ratelis $25; L. So- Williamson, O. Rusteikienė, L. 
cialdemokratų 60’ kp. $20; San- Joncika, Mrs. Gudas, Mr. & 
daros Moterų klubas per J.^Mrs. Karsokas, Mrs. A. Joman-

Į Europą

So.
So.

CARE skyrius Bostone 
Boston CARE Committee 

140 Clarendon Street 
Boston, Mass. 

Tel. KENmore 3987

ĮVYKO KONFERENCIJA 
SEIMO REIKALU

i

(VAUtOS SKELBIMĄ'

V J. NAMAKS>
REAL ESTATE 4 

INSURANCE 

409 W. Broadwai 
O BOSTON MASS

Te; i, B<>st •*»'
Kovo 14, South Bostone ivy-,27 — liepos 2 dienomis. Statler 

ko svarbi darbuotojų konferen- Hotel, Bostone planai. Apie sei- 
cija LRKSA įvyksiančio seimo J mo programą. 
Bostone reikalu. Konferencijoje ferencijoie nustatyta, 

... ........... - - -4.- - w o « T U T dalyvavo ir tos organizacijos skelbta sekančiuose “!
Mirė ilgamečiai parapijiečiai. Tumavičius $15; SLA 43 kp., tiene- Mr- & Mrs- Joseph Le- dvasiog vadas kun Boll . Bal.< 

Vienas po kitam mirė labai uo- s. Boston $10; Šv. Petro para- kys, Mrs. M. Brasienė, Mrs. P.; tusevičius ^„^0 komisijos 
lūs parapijiečiai: !pijOS moterų ir merginų' kliu- Žukas, Mrs. N. Žukauskas, Jo- pįrm fcun Savulig ir centro se.

Kovo 12 d., atsiskyrė iŠ šio.bas $i0; šv. Jono Evangelistų nas Vanakojis, Eumce Kirdei- kretorius p w T Kvetkus 
pasaulio visų mylimas Jonas Pašalpos Dr. $10; Dorchesterio kis’ L0*1- A. Ivaška, A Lau- Konferencijoj gaiutinai nusta- 
Skudris. Jis buvo apie 90 metų|Moterų kliubas $10; Šv. Kaži- Supronas, Venckus, Ra- ■ kurg įvyko birželio

Rač-j ’ __

bonas, F. Einingis, Tarasevi-1 Maeienė, Žalys, Gedraitis, Šna- 
čius, K. Zaleckienė, B. Martin-’ras, N. N., Venys, A. Šleinys, 
kienė, P. Šarkunas, P. Rūta, 1 Razvadauskas, Žibutis, N. N., 

. I J. Baltušis, A. Kaničienė, S. (F. Gaide, A. Zintelis, J. Remei-
Petrulis, E. Oiunčis, F. Raude-j ka, M. Asmenskas, B. Gailiu- 

' liūnas, Vareika, Frankevičius, r.ienė, T. Kačinskienė, M. Am- 
‘ Veronika Trinkienė, Ig. Stiga, brozienė, Mrs. Bender. B. Rim- 
i Ieva Kudarauskienė, Kuodelis,. kus. P. Marcinkus, O. Janušo- 
; Bartusevičienė, Januškevičienė, į nienė, P. Balutienė, Talutis, A- 
1 Pranckūnas, Beinoris, Prane- leksiūnas, Naudžiūnienė, Gri- 
į kus, A. P. Bernard, K. Dikčie- mas, Žilinskienė, Tamošaitis, 
nė, Glazauskienė, Pranaitis,! Augūnas, Mozuraitis, Sidlevi- 
Naudziunas, VI. šemekas. Zai-^ čienė, Budreckaitė, 
kis, A. Giedrimas, Brasas, S. 
iKontautas, Mrs. G. Zoiza. V.
Sinkevičienė, E. Strumskienė,
M. Ziminskienė, A. Grabijoliū- 
tė, 

I’’-
Mrs. E. Galvidienė, Mrs. Mar- 
tmkienė, Mrs. Urninkienė, Mrs. 
B. Sykes, Mrs. Petravičienė.

į Mrs. B. Petrulis. Mr. J. Kali- 
j nauskas, S. Kalinauskas, K. 

REIKALINGA, patyrusi virė J Stanley’ J‘ Tarutis’ Mrs. Straz- 
ja prie generalio namų darbo. ^as’ Mf- Sivitis, J. Pocius, A. 
Šaukite: CO 5-7495 Mrs. Sche- Nevera, A. Lėkis, Aleksandras 
fitz. $40 savaitėje atlyginimo ir Stlkas, 
gyventi čia. (16-19)

amžiaus. Paėjo Radviliškio pa
rapijos. Amerikoje pragyveno 
55 metus. Dirbo savo sūnaus 
Vinco krautuvėje. Paliko ir ki
tą sūnų Joną ir dukterį p. A. 
Mikulskienę. Iškilmingai palai
dotas iš Šv. Petro parapijos 
bažnyčios, kurią jis taip ilgai 
lankė ir šelpė, kovo 15 d., 9 v. 
r., Šv. Kryžiaus kapuose.

Pamaldas atlaikė a. a. Jono 
’ artimas giminaitis kun. P. 
Lunskis, iš Pittsburgh, Pa. 

j Jam asistoje patarnavo kun. 
'A. Baltrušiūnas ir kun. Al. Ab- 
račinskas.

Kovo 14 d., mirė, ilgai sirgu
si Elzbieta Plevokienė. apie 76 Į 
metų amžiaus, gyv. 948 E.

Preskinių, Broadway. Paėjo Vabalninku 
į parapijos. Amerikoje pragyve- 

9na Uršulė — Alberto-Onos no 55 metus. Paliko dvi dukte- 
(Sabaitės) Talandzevičių, gyv. 
36 Morą St.

DAKTARAI

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

i
l

ris ir sūnų. Kadangi ji turėjo 
sūnų Joną kunigą, tai visi ją 
vadindavo “mama”.•

Mama bus laidojama kovo 17 
d.. 9 v. r., iš Šv. Petro para
pijos bažnyčios, kurią ji uoliai 
rėmė. Naujos Kalvarijos 
puošė.

Melskimės už mirusius.

PAIEŠKOJIMAI

ka-

TeL TROwbridge 8330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
$78 Harvard Street

Kampas Inman art) Centrai Sq 
CAMBRIDGE, MASS

Ofiso Valandos 2—4 Ir 8—8

1 - —
i Ieškau savo pusbrolio —Pra
no Birgiolo, Antosės Birgioly- 

,tės, Agotos Birgiolytės - Ma- 
’ čiulaitienės, Kostantino Mačiu
lio visi jie yra kilę iš Juška- 
kaimio kaimo. Slavikų valšč., 
Šakių apskr., ir švogerio Juo
zo Aštrausko, kilusio iš Sin
tautų valse., Šakių apskr.

Visų jų ieško — Jonas Šukys
Baltic D. P. Camp Wolterdin- 

gen (20a) Kreis Soltan 
Germany

Britisch Zone.

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, parems
ir pDonkams. Patarnavimas skubus ir Šaukite

BOBŲ BKVEMGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

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

kuri šioje kon- 
bus pa- 

Darbinin- 
ko” numeriuose. Ji bus kiek 
skirtinga, nuo buvusių progra
mų ir Amerikos lietuvių katali-! 
kų jaunimui labai įdomi. Seki-! 
te. Rap. i

Kep. S7 Oriole Strw> 
v*ai Roxbury Mav 
r«l Parkway 1233 * !

BMM 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.

HolKs Mušk SapMy
11 HoM» Str., Boston, Mara.

Tel. Han. 6223

kauskas, Liaudenskienė, 
kauskas, Ulevičienė, Urbonas,' 
Džervienė, Bernotas, Žaikis, I.' 
Grubinskas, Palui, Boleska, V. ■ 
Uždavinys, Žukas, Genevičienė, 
Markelionienė, P. Simas, Mari-: 
boro, Mass., Jonas Jonuškis, 
Joseph Rudis, F. Zokas, P 
Chapas, A. Petkevičius, P. Svi- 
lienė, J. Bakanas. M. Bakuniū- 
tė, M. Juzukevičienė, P. Lingis, 
K. Stonis, M. Laudenski.

Po $1.00 — V. Končius, M. 
Valatkęvičienė, Nenart, Čiąupa, 
A. Venys, J. Ajauskas, Šatkie- 
nė, W. Ambrose, Vasiliauskie
nė, Plekavičienė, Mrs. Olsen, S.

_ •rKontautas, Treinis, Maluka, 
Mrs. Grendal, L. Tamulionis, E. 
Sasnauskas, Gelžiutis. Žilinskie
nė, Sinkevičius, E. Balsevičie-' 
nė, S. žirolis, M. Žirolienė, Ra- 
simavičius, M. Kničiūnas, Ur-

miero R. K. Draugija $5. ‘
$25.00— Kun. P. A. Virmaus- 

kis.
$20.00 — pp. J. Kropai. '
Po $15.00 — J. Januškis, J. 

Jankauskas, S. Minkus, K. Vi
leišis.

Po $10.00 — A. F. Kneižys, 
J. Tuinila, pp. B. Tumavičiai, 
adv. ir p. Gailiai, Dr. A. L. Ka- 

jpochy, adv. ir p. J. Grigalius, 
pp. J. Arlauskas. Prel. K. Ur
bonavičius. adv. ir p.. K. Kali
nauskas, Dr. ir p. P. Jakmauh,
R. Klimienė, V. Andriūnas, W.
S. Juzukonis. S. Zavadskas, 
Gegžonas, Petravičienė, J. Gur- 
skas.

Po $5.00 — Matjoškų šeima, 
P. Vatfluga, G. Stukas, A. Mi- 
zara, D. šarpalis, Vitka, Petru
ševičius, 
Garbės 
Shallna, 
Anesta, 
Mereškevičius. V. Bratėnienė, 
Frank Galinis, Pd. D., Agota 
Kalinauskiūtė. A. Tamulevi
čius, pp. St. Griganavičiai, V. 
Jankus, W. Trečiokas, K. Vasi
liauskas, A. Kaunelis, J. L. 
Petrauskas, Dauknys, J. Pieš- UŽDIRBK DAUG PINIGŲ 
kus, Dr. Pilka, J. Glineckis, pp. ' Specializuotis eleetrolysis, 
A. P. Nevierai, pp. F. Razva- mokama nuo $8.00 iki 12 dol. į 

valandą. Siūlome vyrams ir 
moterims. Amžius nesvarbu. 
Asmeniai duodamos instrukci
jos. Užsiregistruokite vakarais. 
LaPLANTE Studio of Electro-, 
lysis — 2 Park Sq. Rm. 3; pa-j

A. Grinkaitis, Liet, 
Konsulas Adv. A.

S. Jakubauskas.
J. Vasiliauskas,

O.
v.
K. ĮVABOS SKELBIMAI

i
i

Mrs. Kesler, 
Kapočiūnas.

Mrs. Dirvelis,
V. Kabickis,

Giedrimas, Bratėnas,
Stasiulis, Veronika

'dauskas, Mr. & Mrs. L. Cleve- 
land, p. Trinkienė, Stasys Moc
kus, Pranas Tuleikis, Pinelis, 
Uždavinys, Jakunavičius, Ma
siulis, V. Jurgelaitis, N. N., A. 
Ašmenskas, V. Balukonis, T. 
Balčiūnienė, J. Kasmauskas, 
Lukšienė. Mr. & Mrs. Volga, N.

!
S vč. P. Moritef Apri* 

r eiikimai Lfarde

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas

CHAS. LIKSIS
Realstat'minkas

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

M. Aurila,'I 
M. Žiurolis. Svirinavičienė, Gra- 
bol. Džileniūtė. Ivaška, Tarbo- 
kas. Petrauskas. Kapočius, V. 
Valatka. Felix Zaieskas, Vincas 
Širka, Stanislovas Vaitekevi-1 
čius, P. Grendal, Anna Gedrai- 
tis. John Audick, Mrs. Smigels-, 
kienė,- Adomas Ajzmis. Green- 
wood, Petras Mickevičius. Mar- 
tna šaparnis, D. Mikulskis, M. 
Alchauskas, Al. Čekanauskie- 
nė, Joseph Petrauskas, Marijo
na Yurkus, Joseph Stankus. 
Petras Jankus, J. 
čiūtė, V. Alukonis, 
E. Berech, M. Barauskas. M.

is, T. Yaka- 
vonis, A. Žukauskas. D. Budvi- 
dis, Laužonis, T. Vasonis, E. 
Daunienė, Kairis, A. Pavilonis, 
L. Kirmelevičienė, M. Kavolis, 
P. Zasimavičius, S. Butkus, R.

S«. Boston FumihrtCo
Matrosai naujai perdlrbam.

Kainos pranešama tO anton 

lūsų kreditas gera-

Pristatymas skubu*
1 Bartusevi- j 

Pakunasis,
380V2 West Broadwa»

Tel ŠOU 2758
Leonas

8
Gorman, C. Prakapas, Casper Alukonis. O. Tuleiki: 
Kaliošas.
Kučinskas, Ramanauskas, Rus- 

j teika, Guzevičius, Sungaila, S. 
j Samuilis. Juozas Juščinskas. 
i Stakutis, Grigaliūnas, Sinkevi
čius, M. Kilmoniūtė, V. Miliaus- Usevičius, P. Cigas, K. Nevro- 

nis, P. Ulevičius, M. Bležinskie- 
nė. P. Laudenski. Molenienė, 
Ziminskas. K. Trainevičius, G. 
Ikamas, Lutkus, Maželis, Jaru- 
šienė, V. Brazauskas, Valen- 

P. Butkevičius, M.. čius, Savilionis, Kirklauskienė,

Paulauskas, Stasys

i.>
kas. A. Matulis, Mrs. Siauris. 

/į Mrs. Lūšis, F. Gatulis, B. Sa- 
sikalbėti 1-6 P.M* Boston I gatauskienė, Mrs. Ivanauskie- 
telef. HU 2-6116. (16) i nė, Mr. Treinavičius. Mrs. D.

■ -1 ■ - . Sidlevičienė, Mr. and Mrs. Ku
likauskas,REIKALINGA mergaitė, ku

ri jau baigusi pradinę mokyklą 
ar High School dirbti prie dvie
jų suaugusių žmonių. Duosime 
valgį, kambarį ir algą pagal 
susitarimą. Atsišaukite, 112 F 
St., So. Boston, Mąss. arba te- 
lefonuokite SO 8-9388.

. (8-12-15)

Draugijų Valdybų Adresai
8V. JONO EV. BL. PA8ALPIN88 

DRAUGIJOS VALDYBA

z*

GRABOR1A1

. oarasevKios ir joms
MOTERIS PAGELBININKt 

Lietuvių Graborius-Balsamuotoia* 
Turi Notaro Teise*

354 W. BroaMhraj
O BOSTON MASS 

rel. south Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta
838 Dorchester Avė
TeL COLumbia 2531

Faraavahi Adais
Mes pardavinėjame 
Paragvajų Arbatą 
ir prisiuRčiam į Jū
sų namus 12 unci
jų tos arbatos už 
$1.00, arba vieną 
svarą už $1.25.

Daugelio daktarų yra pasaky-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS *VC.

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

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

8 Wiirf!eld St. So. Boston. Mass. 
Prot. RaSt — Ona IvaSkienė,

440 E. 6th St, So. Boston. Mass 
Finansų RaSt. — B. Cūnienč, 
29 Gould St, W. Roxbury, Mass

TeL Parkway — 1864-W
Iždininkė — Ona Siauris,

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

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
cakar»i. 492 E‘ sekmadienj kiekvieno mėneslc
Seventh St, So. Boston, Mass. „ , , . „i 2 vai. po pietų. Parapijos salėj 

♦92 F. 7th St So Boston. Mass

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

Daug kas girdėjo apie Liurdą ta, kad Paragvajų Arbata yra visais draugijos reikalais kreipkitės 
•— • — -»-«—*-«— -• — • • - • • Į pm protokolu raštininkeir jame įvykstančius stebuklus, gera širdies taisytoja ir ener- 

bet nevisi žino tų nepaprastų J- gijos kūrėja. Ji yra gera virš- 
vykių istoriją. Pasižymėjęs ti- kinamiems organams, stimulas 
kėjimo klausimuose mokslinu- ir maistingiausis 
kas vysk. Būčys rašo apie tai vams bei šilumą teikiantis 
Kiekvienas šią knygą perskai
tęs bus giliai sujaudintas. Gra
žiai išleista, su daugybe pa
veikslų. Amerikos lietuviams 
Apsireiškimai Liurde taip pati
ko. kad jie jau baigia išpirkti 
nepaprastai įdomiai ir aiškiai, 
trečią laidą. Kaina $3.50.

“Darbininkas”
366 W. Broadvay,

So. Boston 27, Mass.

vastas ner- 
sti- 
Pa- 
ne- 
bet 
tų,

mulas raumenų 
ragvajų Arbata 
migo ir sloginamo jausmo, 
atgaivina išsekusias jėgas 
kurie yra pavergę. Ji yra gera 
kūno ir proto stiprintoja.

Paragvajų Arbata išblaivo 
mieguistumą ir yra labai gardi 
gerti su medum.

ALENANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

veikimui, 
nesudaro

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikl* 
702 E. 5th St.. So. Boston, Mase

Prot. RaSt. — Jonas Glineckia,
5 Thomas Pk., So. Boston. Mase

Fin. RaSt. — Aleksandras Ivaika, 
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass

Iždininkas—Stasys K. Griganavičtas 
| 699 E. Seventh St, S. Boston. Maso
; Maršalka — Jonas Zaikls,

787 E. Broadway, So. Boston. Maso

i

dm protokolu rMtininke

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis. Savininkas

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

I 
i' 
i! 
P 
i'

i

<!

i:

į 258 lest Broadway,

YAKAVONIS
Fanerai Berne

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balaamuotojas 
Patarnavimas Diena ir Kaktą 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

T •.

ZALETSKAS !
FUNERAL HOMt į

564 Kast Broadvray
SOUTH B08TON. MASS

D. A. Zaletskm, P. E. Zslstskas j 
Graborlal Ir Balsamuotojal

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia lemenimo Dykai 

NOTART PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0813 

ŠOU Boston 2808



^Literatūra
Aloyzas Baronas.

Antradienis. Kovu

V-|l

— Tinginys, jei laiko

— Gabu dirbti — galiu 
re. r'es iu’-* nš mekam rc- 
nusikalstu nedirbdamas.

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

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
York? Paieškomi Asmenys:

Ji visi vadino valkata,
^ors ir jis, kaip ir kiti, tu- daug. Reikia dirbti, 
r^jo namus ir kartais dar- 
h- J;s b”vo, pa’vodDti.

"a** a jaunas i»* r»e* 
pasakytum. gražus, sakė 
kažkas. kad net mokėsi į — «> nžsidi ofum *ini*”

O ■'ds dėlto jis bu- onsirewcftum ir būtum i 
naw'aš”S.

— Sakai, i žmogų? Man. 
rodos, kad aš ir dabar i 
čmogu panašus, o jei aš 
būsiu apsirengęs, paukš
čiai gražiau negiedos 

10 saulė šviesiau nešvies, 
norėjo nugriauti, šiaip juk gvventi gera.

— Bet juk tu nuplyšęs 
dažnai alkanas.
— Todėl aš laisvas. Man 

nereikalingas laikrodis, 
man nereikia bartis tar- 

__ ____nyboje ir stengtis rinkoje 
kad jam ne- apgauti draugą. O čia sau 

Ir niekaip stebi, kaip gėlės žvdi, 
kaip paukščiai 

turi gerai gieda, šildaisi saulėje ir 
l pinigų, mąstai ką nors, pavyz- 

kad nebūtų valkata. O bu- džiui: kodėl dangus mėly- 
vo girdėjęs, kad kažkoks.nas? Ir niekaip negaliu 
išminčius, daug knygų ( 
prirašęs statinėje sėdėda-; 
mas.___________________ |

Jis pažiūrėdavo į savo 
klumpes, į autus, beky 
Šančius iš klumpių, į bai 
šiai blizgančias 
trumpą pakulinį švarką ir nes vistiek paskutinis val- 
galvodavo, ar rūbai pakei-, 
čia širdį. Juk jis nebuvo 
nuogas, o būti blogiau ap
sirengusiam — jokia blo
gybė. Kartais jis išeidavo 
į lauką, atsiguldavo žolė
je ir žiūrėdavo, 
balas į aukštą smilgą ko- galvoja apie ateitį, o apie juk nuo 
pia arba kielė ilgomis ko- praeitį nė vienas. Praeitis nesvi?s, i 
jomis šoka kažko ieškoda- gi šiandien visų mūsų vie- žiau negimdo? 
ma. Saulė įkaitindavo jo noda. Ar vaikiojosi pini--nebus 
nugarą. ir jis tingėdavo įgą ir varžėsi dėl jo, ar jie j geresni. Juk, 
apsiversti.
— Tai. sakai, šildaisi, Jo- 

paklausdavo kas

-’alkata. Ir jis nesuge
bėjo nieko sugalvoti, kad 
nusikratyti šiuo vardu. O 
irastvti jis mėgdavo. Jis 
atsisėsdavo prie į žemės 
ilindusios trobelės, kuria 
miesto valdyba jau 
kartu 
stebėdavo netoli esančią 
r;nką. matydavo, kaip 
žmonės ginčijasi dėl kele- 
tos centų, kurie jam atro
dė baisiai nereikalingi; ir 
mąstydavo, ar tik todėl 
jis valkata. 1 
reikia pinigų, ] 
jis negalėjo suprasti, ko- klausai, 
dėl jis būtinai r~----- *
rengtis ir turėti

ir 
O

ir

------ ------- - —— ---- 
T r* niolzoin nooroHi^ 

sugalvoti kodėl.
— Gieda jis vis sau, — 

pasakydavo nueinantis ir 
dėkodavo Dievui, kad jis 
protingas ir apsirengęs, 
užima gyvenime šiokią to
kią vietą ir džiaugiasi, 

kelnes, į kad žemėje ne paskutinis.

Sis vaizdas parodo Rossville Boulevard prie Chattanooga, kuri pa
tvino, kai Tennessee upė pakPo savo vandeniu 34 pėdas. Potvynis pa
darė didelius nuosto’ius ir pačioje pradžioje nusinešė penkiolika gyvy
bių. Upė pakilus kai gausūs sniego kiekiai pradėjo tirpti ir leistis nuo 
kalnų į upes.

ar į žemes sulindusioje 
lūšnoje.

Jis stebėdavo saulę ir 
rūką, klausydavosi varpų 
skambėjimo ir nesupras
davo, kodėl ji, norintį bū
ti laisvą nuo pinigo, vadi
no valkata. “Valkata” — 
šaukdavo vaikai, bėgdami 
iš mokyklos pro 
karto jį imdavo 
vėliau pyktis, kad 
mokomi gyvenimą
žyli nereikšmingomis ver
tybėmis.

Vėliau viskas pasisuko 
labai blogon pusėn. Atė
jo svetimi kareiviai, sakė 
kalbas, kabinėjo vėliavas, 
nufotografavo jo žemėn 
sulindusią trobą, vėliau ją 
sugriovė, naujos nepasta- 
tydami, ir pasakojo apie 
didelę laisvę ir nepaprastą

ji ir iš 
juokas, 
ir maži 
suvar-

kata.
— Visi vis tą pati, — sa

kydavo valkata, žiūrėda- gyvenimą, 
mas į nueinantį. — Jie tu- — Dabar tu 
ri daug pinigų ir daug rū- komisam. — 
pėsčių. Jie nori gyventi jam kaimynai.

kaip va- vienas už kitą geriau, jie — 0 kam man komisam, 
to saulė labiau 
: paukščiai gra- 

, ir vasara 
šiltesnė, ir metai 

argi negera 
;buvo darbininkai, ar mok- gyventi be laikrodžio, tar- 
'slininkai, karaliai, ar ūki- nybos ir pinigų?
Ininkai,
j tik praeitis, ir šiandien nė mu kiti kareiviai ir, kas 
kiek negeriau dėl to, kad buvo nesunaikinta pirmų-

galėsi būti 
pasakojo

vistiek bėra tai Paskui atėjo su triukš-nai?
nors iš pažįstamų.
— Šildausi, o juk ko ne- kažkada prieš 10 metų ne- jų — naikino antrieji. Ne 

sišildyti, jei saulės ir lai- šiojai geresnę eilutę, gy- visada begalėjo valkata 
ko daug.

gi trasias
Kur gi kraštas šių kraujo ir ašarų marių? 
F*>r gi tavo, tėvyne, valtelė vali 
Išsiūbuotos stichijos verpetų kely 
Beišplauks, nešina savo viltį nemarią?..
Ir naktis, ir žaibai, ir traškieji griaustiniai, 
Ir įsiutusios vėtros kaukimas nuožmus 
Su didžiu vandenų gaivalingu ūžmu 
Užslopino tau šaukiantį balsą, tėvyne.
Palaidi gaivalai galinėjasi, trankos... 
Kai nušvinta įkaitusi žaibo pyktis, 
Pasirodo bangų užblaškyta valtis
Ir dangopi iškeltos maldaujančios rankos...
O tėvyne brangi, nebuvai gal dar niekad 
Palaužta, pažeista taip skaudžiai ir giliai, 
Neraudojai balsu dar taip niekad graudžiai, 
Svetimiesiems atėjus pamint ir paniekint,
Bet tu niekad džiaugsme, ir nelaimėj ir baimėj 
Nebuvai išdidi ir graži, kaip nūnai,
Ir tikra ateitim, nes tu vieną žinai —
Seka audrą giedra, kaip nelaimę kad laimė.
Tu žinai, kad kančioj pažinimas ir džiaugsmas, 
Ir svajų bei troškimų tikriausia versme, 
O gal būt kad tik joj glūdi viso prasmė, 
Net gyvenimo trykštantis džiūgis ir šauksmas.
Tai dėlto, kad nūn vėtros kasas tau išpynė, 
Tu įsmigusiu žvilgsnio linu į audras 
Pamatai užu jų nematytas giedras — 
Pažadėtosios laisvės rytojų auksinį.
O praeis, pasibaigs šitos audros įtūžę, 
Išsiners iš nakties tau gimtieji krantai 
Ir taip lygiai jau bus, kaip svajonėj matai — 
Sužydėjęs gražiai tavo laisvės gegužis...

J. Aistis.

ROMANOWSKI, Ludwig, 
gyvenęs New Yorke.

RUDIS, Jonas, iš Joniškėlio 
vai.. Biržų ap.

SABAS, Antanas, iš Paežerė- 
liu vai., Šakiu ap.

SABIELSKIS, Nevz Yorke.
SAGATAVIČIUS, Jonas, iš 

Žaslių vai., Trakų ap., Chica
goje.

ŠAKORSKIS, Ferdinandas, 
iš Šiaulių ap., Pittsburghe.

S/MAUSKAS, Julius, iš O- 
nušiškių vai., Trakų ap.

SARNACKIENE - Cvilikai- 
tė, iš Ž"sliu vai.. Trakų ap.

ŠAULYTE (Schol.’.s), Vero- 
nica, gimusi Amerikoje, gyve
nusi Lietuvoje, gyv. 1114 N. 
Sheridan St., IVaubegan, Illi- 
nois, o vėliau 109 N. Oak Park 
Avė., Oak Park, Illinois.

SCHOLUS (šaulytė), Vero- 
nica, gimusi Amerikoje, gyve
nusi Lietuvoje, gyv. 111? N. 
Sheridan St., VVauke^an, III., o 
vėliau 109 N. Oak Tark Avė., 
Oak Park, III.

SIENKIEWICZ, Ch., gyv. 28 Vilkaviškio ap. 
Playstead Rd., Dorchester, 25, 
Mass.

SIMANAVIČIUS, Pranas, iš 
Šimkaičių vai., Raseinių ap.

ŠIMĖNAS, Pranas, iš Suba
čiaus parap.

ŠIMONIS, Pranas, iš Ragu
vos vai., Panevėžio ap.

SPRANAITIS, iš Naumies
čio, Šakių ap., gyv. Waterbury.

SPURGAT - Hutop, Pauline,
ir jos sesuo Hilger-Hutop, Em- Chicagoje.

Į UŽDAVINYS, Vincas, iš Val
kininkų vai.

VAIČIKONIS, Vincas, iš Ra
guvėlės parap.

VAIŠNORIENE - Hazenai- 
tytė, Ona ,iš Prienų vai., Ma
rijampolės ap.

VAIŠVILAI, kilę iš Pasvalio 
vai., Biržų ap.

VAIŠVILAITE, Isabelle, d.

f

STONKIENE - 
Stanislava, iš Telšių 
Brockton, Mass.

STULGINSKAITft. 
tienė, Veronika, iš 
parap., Raseinių ap.

SUNELAITIENE
tė, Marcelė, 
Šakių ap.

ŠUOPYS, 
Bostone.

ŠVABAS, 
iš Alvito vai. 
Chicagoje.

ŠVABAS, Jonas, iš Vilkaviš
kio ap., Alvito vai.

SVOBUNAS (Swaban), Vin
cas, Ona, Juozas, Kotryna ir 
Olia, gyv. Chicagoje.

SWABAN (Svobunas), Vin
cas, Ona, Juozas, Kotryna, ir 
Olia, gyv. Chicagoje.

TALUNIENE - Uogintaitė, 
iš Linkuvos vai., Šiaulių ap., 
New Yorke.

TAMULIENE (?) - Rinkevi
čiūtė, Ona ir brolis Jonas, vai
kai Pranciškaus iš Alvito vai.,

Raudaitč, 
a p., gy v.

/

- Narbn- 
Kalnųjų

ir sesuo
V?l?itv- 
Ona. iš

Jonas, iš Šakių v.,

Andrius ir Jon? 3, 
L, Vilkaviškio ap.,

TILINDAITES, Koste ir 
Vincė, iš Utenos ap., Chicagoje. 

TIŠKUTES, Elena, Liudvika, 
ir Teresė, iš Šiaulių ap.

TUŠKEVIČIUS, Bernardas, 
iš Kauno ap.

UOGINTAITĖ - Talunienė, iš 
Linkuvos vai., Šiaulių ap.

UŠVILAITE, Elena, ištekė
jusios pavardė nežinoma, iš 
Pumpėnų vai., Panevėžio ap.,

ma.
STANEVIČIŪTE, iš Skirsne

munės km., Jurbarko vai., gy
veno Argentinoje.

STEFANOKAS, Fricas, ir 
Stefanokytės, Anutė ir Berta, 
iš Sakių ap.

STRIUPAS, Lionginas, iš 
Panemunio vai., Rokiškio ap.

i

t

venai puikiuose rūmuose kada norėjo šildytis prieš

Turėkite Savo Namuose
Šventąjį Raštą-Naująjį

Testamentą
Kun. Pr. M. Jurui talkininkaujant “Darbininkas” jau 

perspausdino J. E. arkivyskupo J. Skvirecko verstą Nau
jąjį Testamentą, kuris apima visas keturių evangelistų 
knygas, Apaštalų Darbų aprašymą, laiškus Apaštalų: 
Šv. Povilo, Šv. Jokūbo, Šv. Petro, Šv. Jono, Šv. Judo ir gi
lųjį ateinančių ir ano pasaulio dalykų Apreiškimą, su
rašytą apaštalo šv. Jono, kuris Paskutinės Vakarienės 
metu buvo padėjęs savo galvą ant Kristaus krūtinės.

Naujame Testamente yra surašyta Viešpaties Jėzaus darbai ir stebuklai.
šventasis Raštas tai yra Knyga knygų. Už tai patys užsisakykite jį 

ir užsakykite mūsų broliams, kurie yra karo audrų išblaškyti. Jie yra 
labai išsiilgę lietuviškų knygų.

Stipriais audeklo apdarais $3.00: popieriniais viršeliais — $2.00. Už
sakymus siųskite: “Darbininkas”, 366 W. Broaduay, S. Boston 27, Mass.

“Darbininko” Administracijai:
366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

ftiuomi siunčiu čekį sumoje $ ir prašau prisiųsti Nai’&jj Testamentą.

Vardas

Adresas

saulę, ar bristi dideliais širdies — pinigus, — su- 
mediniais baltą sniegą, pyko jis ir tuo pačiu metu 
nei prie pirmųjų, nei prie to pasigailėjo. — Atleis- 
antrųjų. Bet vieną kartą kitę, kad aš pykstu, juk 
jam kažkas pasakė:
— Bepigu tau, Jonai, kad 

tu esi valkata. Tu nieko 
neturi ir nieko negali nu
stoti.
— Aš turiu daugiau, ne- mieji. Antrieji gynėsi ir

gu jūs visi kartu — nes vertė visus gintis. Vieną 
aš esu laisvas nuo turto,— priešpietį valkata, gulėda- 
sakydavo jis, 
džiaugdamasis, 
davo: ‘Ir vis dėlto jie vie- veidais kareiviai sodino 
ną kartą man pavydi. Jie vieną jo kaimyną į maši- 
seniai turėjo man pavyde- ną, kurioje buvo daug į- 
ti, nes aš suprantu gyve- vairaus amžiaus, 
nimą kitokį, negu jie. Aš apsirengusių ir 

įgaliu nuo visko, kas sle-.................
gia pečius ir širdį ir drąs- 
įko kišenius. Turėjau kaž
kada namus, dabar ir jų 
nebeturiu. Ir gerai, nes 
man tada priklausė tik 
namai, o dabar priklauso 
pasaulis. Ir gyveni sau be 
noro būti kažkuo nepa
prastu. Ir niekados aš ne
būsiu pirmas, ir niekados 
nekrisiu, nes aš nelipu kaimyno žmona. — Jonai, 
aukštai, niekados nesi- — pasitaisė skubiai, — tai 
grumsiu dėl vietos ir pi- tu! Dėkinga tau būsiu vi- 
nigo, nors todėl neišveng- są gyvenimą.
siu valkatos vardo”. O — Gali paimti maišą su 
vieną kartą kažkas valka- baltiniais ir maistu, — pa- 
ta pavadino jį tada, kada, stebėjo kareivis, 
rodos, turėjo būti visiems 
aišku, 
sim valkatomis.
— Ir valkata turi širdį, o,autas kojas į sunkvežimį. . 

daugelis ne valkatų vietoj j — Reikėtų jam bent ba-

visas pasaulis negali taip 
gyventi, kaip gyvenu aš. 
Gal būt aš tikrai valkata.

Paskui pradėjo antruo
sius kareivius stumti pir-

o sau, mas aviečių krūme, pama- 
pridur- te, kaip pilkais rūbais ir

įvairiai 
tylinčių, 

kaip mirtis, vyrų. Kaimy
no žmona stvėrė už rankų 
kareiviui ir vyrui.
— Ne, man įteikia darbi

ninkų. Duokit kitą savo 
vieton, aš paleisiu, — kal
bėjo neaiškia kalba karei
vis, bet valkata jį suprato.
— Aš vietoj jo, — išlin

do jis iš krūmo.
— Valk...! — šūktelėjo

— Gali paimti maišą su
i

t

— Aš nieko neturiu, — 
kad visi pasidary- atsakė valkata, keldamas 

sunkiomis klumpėmis ap-

tUS įduoti, — pasakė sku- Kazio ir Marijos, gimusi Ame- 
biai atsitolindamas nuo rikoje, gyv. Chicagoje. 
sunkvežimio vyras žmo- VAITKEVIČIUS, Justinas, iš 
nai. ; Josvainių vai., Kėdainių ap.,
— A, tai patiems dar gyv. Rochester, N. Y. 

reiks, nežinia, kaip tekši VALAITIS, Juozas ir Pra
gyventi, gal dar patiems’nas ,iš Alvito, Vilkaviškio ap., 
teks bėgti, — atsigavo, vienas jų gyv. Oklahoma, vals. 
kaip iš karsto grįžusi į ’ 
žmona.

Ir gerai, T 
jo jie, kai ko valkatai, nes 
jam buvo labiau kaip vi
sada niekas nereikalinga. 
Važiuojant į darbą, už
puolė lėktuvai mašinų ko-1 
loną ir sunaikino žmones 
ir sunkvežimius. Vėliau 
kažkas pasakojęs, kad 
matęs valkatą, gulintį 
aukštielninką palei plento! 
griovį, besišypsantį prieš 
saulę ir atmetusį abi ran
kas į šonus, lyg norintį 
pasakyti: “Kaip gera gy
venti ir mirti, kai tuščios 
rankos”.

• v VALAITYTES, Marcelė Su- 
nelaitienė, ir Ona, iš šakių ap. 

kad pasigailė-j ieškomieji ar apie J«os žinan-
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consuiate General of Lithnanis 

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

ĮUOZM
<fW

LAIDOTUVię 
DIREKTORIUS 

602 W»«hington Btvd 
BALTIMORE 30. Md
Tel. T^exington 8595 

uimosinal dėl visokių reikalų 
‘■•i, tarnu vi m a* Diena ir Naktį

I

............

t ' - '«**>^*»

Typiškas lėktuvo kritimas, kuris sudaužė na
mo vieną langą, o savo įgulos pasiėmė keturias 
aukas, Wallington, Anglijoj.


