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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.
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Kelias į šviesesnę ateitį 
Išganinga kryptis Anglijoj 
Pralaimėjimas ir teisingumas
•

Kai atsirado fašizmas, tai 
greit pamatėme, kad jis neves 
žmoniją į šviesesnę ateitį. Kai 
atsirado nacizmas, tai dar grei
čiau pamatėme, kad jis ves 
žmoniją į nelaimes. Prieš fašiz
mo ir nacizmo įsigalėjimą, ko
munizmas jau buvo įrodęs, kad 
jis skandina žmones varguose, 
kankina stovyklose ir vergijoj. 
Tarp Liucipieriaus tarnų val
domos Rusijos iš rytų, Belze
bubo valdomos Vokietijos iš 
vakarų ir supelėjusios ponijos 
smaugiamos Lenkijos iš pietų 
išsilaikė mažytis kampelis — 
Lietuva, kuri ir parodė tikrąjį 
kelią į šviesesnę ateitį. O tą 
kelią nurodė ir nušvietė Lietu
vai kun. Krupavičius. Jis buvo 
lietuvių tautos Mozė, vedantis 
ją į šviesesnę ateitį. Lietuvai, 
žemės ūkio kraštui, reikėjo tin
kamos žemės reformos, kurią 
kun. Krupavičius ir pravedė.

Taigi ne fašizmas, ne naciz
mas, ne komunizmas, ne Hitle- 
rizmas, ne Leninizmas, ne Sta
linizmas veda žmones į švieses
nę ateitį, o Krupavičizmas.

Kaip Lietuva yra žemės ūkio 
kraštas, tai taip Anglija yra 
pramonės ir prekybos kraštas. 
Anglijoj vien žemės ūkio refor
mos nepastatytų krašto ant 
kojų. Vien žemės ūkio refor
mos dėka ten žmonės nepradė
tų žygiuoti į šviesesnę ateitį. 
Anglijai reikalingas dvigubas 
Krupavičius — ir žemės ūkyje 
ir pamomjft iMtvprekyboję-at
sakančias reformas pravesti. 
Darbiečių valdžia ten ta kryp
timi ir eina. Stambią talką ir 
stiprią paspirti tame darbe dar- 
biečiai turi iš Anglijos katalikų 
pusės.

Anglijos kardinolas Griffin 
pramonės srityje stoja už tai. 
už ką Lietuvoje kun. Krupavi
čius stovėjo žemės ūkyje. Kar
dinolui Griffin vadovaujant, 
Anglijoj iš katalikų unijistų ir 
katalikų darbdavių susidarė ju
dėjimas su šūkiu: “to make 
Catholic emplayers better em- 
ployers”. Katalikai darbdaviai 
turi būti geresni darbdaviai.

Kardinolas Griffin pasakė, 
kad geriausias būdas kovoti 
prieš komunizmą yra įrodyti, 
kad katalikams labiau rūpi iš
rauti socijales negeroves negu 
komunistams.

-Neteisybių liekanos turi būt 
šalinamos visose tautose, vi
suose kraštuose. Tas turi būt 
atliekama be vilkinimo.

•
Laimėtojas pasaulio akyse 

visada yra geras ir garbingas, 
o pralaimėtojas — visada ne
geras, o kartais apšaukiamas 
kriminalistu ir kariamas.

Gub. Dewey pralaimėjo. Dėl
to jis negeras, negarbingas, net 
saviškių atmestas ir paniekin-

p————
Tel. SOuth Boston 8-2680

— »'V-

oiiinn

IŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

TLaatADIENSS (Friday), LAPKRIČIO (November), 19 D., 1948 M. srx CENTS.Tel. SOuth Boston 8-2680

TremtiniivLaivas Bostone
Atvyko 802 tremtiniai. - 65 lietuviai. - Pasitiko 
ir sveikino Arkidiecezijos, Valstijos, Miesto vadai

ap-Nashua, N. H. — Sekmadienį, spalių 31 d. iškilmingai su bažnytinėmis 
eigomis buvo priimti nauji nariai į Šv. Kazimiero lietuvių par. Katalikų Jauni
mo Organizaciją (CYO) ir valdyba viešai pasižadėjo pildyti tos organizacijos 
Įstatymus. Kun. J. Bucevičius išda’ino naujiems nariams narystės korčiukes, 
įvesdino valdybą ir atliko ceremonijas.

Diecezijos direktorius išaiškino organizacijos tikslą.

Boston, Mass. — Penk
tadienio rytą, lapkričio 19 
d. į Commonwealth uostą 
įplaukė Jung. Valstybių 
armijos transportinis lai
vas “Gen. Omas Bundy”, 
kuris išplaukė iš Vokieti
jos lapkričio 8 d. su 802 
tremtiniais. Iš tos grupės, 
Massachusetts valstijoje 
apsistos tik 46. Visi kiti, 
762 bus išsiųsti į kitas 
valstijas. Atvykus i ų j ų 
tarpe yra 37 našlaičiai.

Atvykusioje grupėje y- 
ra Romos Katalikų 263; 
Graikų Katalikų 118; Pro
testantų 108; Ortodoksų 
38; Žydų 273. Šimtas try
lika tremtinių yra užsira
šę ūkininkais; 45 — siu
vėjais; 34 gydytojais, ir 
56 — studentais.

’ j Arkidiecezijost vardu 
sveikins atvykusius Rt. 

Po visų ceremonijų kun. J. Bucevičius, M.Š. suteikė palaiminimą Švč. Sa- Rev. Augustine F. Hickey, 
kramentu. CYO nariai giedojo giesmes.

Po to jaunuoliai pavaišino savo tėvelius svetainėje.
vikaras generalis; Jung. 
Valstybių ir Massachu- 

Cia matome kun. Juozą Bucevičių, MS., Šv. Kazimiero par. Katalikų Jauni- setts valstijos Displaced 
" 1 a. - _ .. persong komitetų vardu

—jnrrn. H^D. Hodkinson.
mo Organizacijos dvasios vadą, teikiant pažymėjimus valdybos nariams. Valdy
boje yra (ii kairės į dešinę), sekretorius, Robert Tartalis; biznio vedėjas, Vito 
Narkūnas; iždininkas, e ' ' *** ‘
čiausia kameros), ir pirmininkas, Juozas Utka. /
Kalbėjo BALF’o susirinkime. — Lan
kėsi lietuvių ir kitataučių įstaigose

LahryiNii Perduota Moder
Y Ir f i r i

Btfnaymt- 
vyko sekanti lietuviai:

Bajelis, Ignas ir Lucija pas 
Seseles, RD 2, Putnam, Conn.

Bandzevičius, Juozas — Mi- 
chael Senoski, 2 Jean Avenue, 
Loveli, Mass.

Baranauskas, Albinas — Sis- 
ter Betrice, Putnam, Conn.

Bartkevučius, Vincas — M.P.

Tęsinys 2-rame puslap.

So. Boston, Mass. — 
Trečiadienio vakare, Lie
tuviu klubo svetainėje, p. 
Pr. Razvadausko, BALF’o 
skyriaus pirmininko, pa
sidarbavimu, įvyko lietu
vių susirinkimas, kuriame 
kalbėjo svečiai kalbėtojai 
— p. Jonas Valaitis ir p. 
Kazys Baltramaitis iš 
New Yorko. Principaliu 
kalbėtoju buvo Gen. J. 
Černius, nesenai atvykęs 
iš tremties — Vokietijos 
ir buvęs nepriklausomos 
Lietuvos premjeras.

Taipgi kalbėjo vietiniai, 
būtent, kun. Al. Abračins- 
kas, Bostono Arkidiecezi
jos dėl išvietintų žmonių 
komiteto narys; p. Anta
nas F. Kneižys, “Darbi
ninko” redaktorius ir Ma
ssachusetts valstijos dėl 
išvietintų žmonių komisi
jos narys; adv. Jonas J. 
Grigalus, Metropoli t a n 
Distrikto komisijos narys 
ir BALF’ skyriaus dėl iš
vietintų žmonių priėmimo 
komisijos pirmininkas, ir 
neseniai iš tremties atvy
kę ir apsigyvenę Bostone 
tremtiniai, p. Lūšys ir ad
vokatas A. Petrauskas.

p. Jonas Valaitis prave
dė aukų rinkliavą lietuvių 
tremtinių šelpimui.

Šiam susirinkimui vado
vavo p. Pranas Razva
dauskas.

Pirmadienio vidudienį, 
Gen. J. Cerniūs, lydimas 
p. Jono Kasmausko, lan
kėsi “Darbininke”, Lietu-

vos Garbės konsulate ir 
kitose lietuvių įstaigose. 
Taipgi lankėsi ir kitatau- 
žių įstaigose.

Prašo P
__ __.

Washington, D. C.— Ki
nijos ambasadorius Wa- 
shingtone Dr. Wellington 
Koo, oficialiai prašė Wa- 
shingtono vyriausybės pa
sisakyti Kinijos reikalu, 
t. y. išreikšti simpatiją 
bei pasižadėjimą remti 
jos žūt-būtinę kovą su ko
munizmu.

Toks pareiškimas reika
lingas sustiprinimui Kini
jos liaudies moralės.

Boston, Mass. — Iš So. 
jBoton Navai Annex Ame- 
I rikos Laivynui perduota 
.naujai pastatytas ir su Į .
moderniškiausiais įrengi- McCaffress, 2121 E. I5th st., 
mais skraiduolis (cruiser) Angeies, Calif.
Dės Moines . Jis yra 17,- j Bernotaitė, Anelė — Andrew 

000 tonų įtalpos ir turi 8 
colių automatiškai šauna
mas bei kontroliuojamas 
kanuoles.

Perdavimo iškilmėse da
lyvavo apie 1500 svečių, 
jų tarpe ir Dės Moines 
miesto mayoras 
Ross, kurio miesto vardu 
šis modernusis skraiduo
lis pavadintas.

20 ŽMONIŲ PBIGtRt

Bankauskas, 19 Columbus St., 
Worcester, Mass.

Kregždė, Jonas, — Constan- 
tina Nassau, 605 W. 771 h St., 
New York, N. Y.

Laučienė, Ona — Cath. Com. 
for Ref., Empire Statė Bldg., 
New York, N. Y.

Mažeika, Vaclovas, Eugenija, 
Mindaugas, — Jonas Vasiliaus
kas, 61 Thomas Park, So. Bos
ton, Mass.

Motiejūnas} Juozapas, Anelė, 
Aldona, Danutė, — Alena De- 
venis, 52 Frank St., Waterbury, 
Conn.

Petkaitis, Albinas, Roulda, 
Antanas Rimvydas, Jurgis, — 
John Pickat, Pillsbury, Hill, 
Rockville, Conn.

Rastapkevičius, Vytautas 
Juozas, Eugenija Elena, Stanis
lava — Anthony Latvaitis, 21 
Bridge St., Brooklyn, N. Y.

Raginytė, Sofija,— US Com. 
215 Fourth Av., New York. 

j Romikaitė, Veronika, — An
na Romikaitė, 142 W. 4th St., 
So. Boston, Mass.

Stankūnas, Irena ir sūnus 
Jonas, — A. Simutis, 138-150 
331 at, Lauretton, U., New 
York.

Taraškevičius,
Juze, 
cent 
Avė., 
Ct.

Vasiliauskas, Aldona, Vytau
tas, Tadas, Kazimieras,—Fran
cis L. Mesde, near Niagara 
Falls, New York.

Vėtra, Eudard, Aira, Alvine, 
— A. T. Calicott, Senatobia, 
Miss.

Zavickis, Kriss, Emilija, Her- 
manis, Zina, — A. T. Calicott, 
Senotobia, Miss.

Žilinskas, Julija — Commit- 
tee for Refugees, Empire Statė 
Bldg., New York, N. Y.

Stanislava,
Juozas, Stasys, — Vin- 

Ramazauskas, Marion 
Planeville,, Southington,

gūnė; p. Antanas F. Knei- 
žys, Massachusetts valsti
jos Displaced Persons ko- 
misijonierius; p. Kotryna 
Namaksy, International 
Institute; kun. Al. Abra- 
činskas, Bostono Arkidie- 
cezijos Displaced Persons 
komiteto narys; BALF 17 
skyriaus pirm. p. Pranas 
Razvadauskas; sekr. Ane
lė Januškevičienė; p. 
Blanche Cūnienė; adv. 
Antanas O. Shallna, Lie
tuvos Garbės konsulas; 
konsulato sekretorė, p. 
Felicija Grendelytė; adv. 
Jonas J. Grigalus, p. Jo
nas Kasmauskas, p. Anta
nas Peldžius, p. V. Šimkie
nė ir kiti.

Laivu Ernie Pyle lapkri
čio 19 d. į Nep Yorko uos
tą atvyksta šie lietuviai:

Jurgis, Valentina ir Marija 
Jankauskas — j Quincy, III.

Teodoras ir Severiną Blir.s- *
trubai — į Chicago, III.

Kun. Bladas Mažrimas — į 
fitUburgh, Pa.

Augustinas, Petras. Valenti
nas Raubertas — j Philadtl- 
phia. Pa.

Stasys ir Aleksandra Šid
lauskai — į Chicago, III.

Jadvyga Minkūnas — j Cle
veland. Ohio.

Feliksas, Felicija ir sūnus 
Feliksas — į New York, N. Y.

Darbo Federacijos Prezi
dentui Pakelta Alga

Cincinnati, Ohio — A- 
merikos Darbo Federaci
jos (AFL) konvencija pa
kėlė savo ilgamečiui pre
zidentui algą $5,000. Da
bar prez. William Greei 
gaus $25,000 į metus. Se
kretorius - iždininkas C. 
Meanay gaus $23,000 į

W. Dėdinas, 227 Conway St., 
Greenfield, Mass.

Bobelis, Sofija ir Juozas — 
Jakob Poczuluo, 6924 So. Fair- 
field Avė., Chicago, III.

Budvitaitė, Vena — US Co- 
’mmittee, 215 Fourth Avė., New 

HechįYork.
Caplikaitė, Birutė, Viktoria, 

Gražina, — Uršulė Zidecke, 27 
Perley St., Lynn, Mass.

Daugėla, Stasys, Vera, Maria 
— Elizabeth Masewicz, OP 411 
E. 68th St, New York, N. Y.

Dauparas, Juozas, Kunigun
da, Juozas, Egidijus — The 
Arleans County Farmers Mu- 
tual Ins. Co., Albany, N. Y.

Galinskis, Amalija — A. T. 
Callicott, Senatobia, Miss.

Galinskis, Velga Veta, Rama 
Zilvija, Rūta Rodą — A. T. 
Callicott, Senatobia, Miss.

Gaižutis, Kazimieras, Eleono
ra, Kęstutis — Tomeczevski, 
Antoni, 935 Maud St., Cleve
land, Ohio.

Golis, Jadvyga, Piotr, —Ma
ry Pyra, 1728 W. 34 St., Chi
cago, III.

Grigaliauskaitė, Teresė, — 
Ona Sabutis, 138 Sherman St., 
Gardner, Mass.

Gylys, Vytautas, Vytautas 
Kazimieras, M. Stephania, Jo
nas, — Loretta Hos. Chicago, 
III.

Kalėta, Anna — Ritter & 
Sons Motor Co., St Clair, Mo.

Katelė, Tatiana, — Antanas 
Snieška, St Anthony Hospital, 
Woodhaven, N. Y.

Katilius, Antanas, — John

I

Athenai, Graikija — Su
sidūrus dviem būriniams 
laiveliam arti salos Skiat- 
kos, toje nelaimėje prigė
rė 20 žmonių.

KETVIRTAS ALGŲ PAKELI 
MAS NEIŠVENGIAMAS - 

SAKO FORD
Philadelphia, Pa. —Hen

ry Ford II, Ford Motor 
Co. prezidentas, pareiškė 
spaudos atstovams, kad 
ketvirtas algų pakėlimas 
darbininkams 
vengiamas. Nieks 
laikysiąs.

Algoms pakilus 
vos medžiagai 
kils ir automobilių kainos. 
Kainų kontrolė būtų pra
gaištinga šalies industri
jai ir pačiai šaliai. Indus
trija be pelno, negalėtų 
šėrininkams dividendų iš-

mokėti ir negalėtų moder- 
nizuotis. Tas sustabdytų 
ir atsuktų progresą atgal.

yra neiš- 
to nesu-

$4,500 Batsm
Už "Berno"

ir žalia- 
pakilus,

Chelsea, Mass. — Teisė
jas John W. MacLeod pri
teisė C. J. Crooks užsimo
kėti $4,500.00 bausmės už 
organizavimą ir vedimą 
profesionalio “beano” žai
dimo, Revere, Mass.

Nubaustasis apeliavo į 
aukštesnį teismą.

i

Atvykusius pasitikti iš 
New Yorko atvyko: — 
NCWC atstovai — Juozas metus. 
B. Laučka, Kazys Baltra
maitis, Gajauskaitė ir Sa- užimdami ir 
matauskienė; BALF —‘vadai gauna 
Jonas Valaitis ir Gen. Jo- nes algas, 
nas Černius — techniki-1 --------
niams darbams, pagelbėti “Geras žmogus išima iš 
formalumus atlikti. gero iždo gerų dalykų, o

Bostoniečiai: Mrs. T. piktas žmogus iš pikto iž- 
Kieliūtė - Tattan, imigra- do išima piktų dalykų.” 
cijos departamento parei- Mt. 12, 35.

Reiškia, aukštas vietas 
darbininkų 
kapitalisti-

techniki-!

Lietuvių Katalikų Radio Valanda
WESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 

Salėm, Mass. Brookline, Mass.
šeštadiąnį, lapkr. 20 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 

Lietuvių Radio Valanda. Lietuviškos liaudies dainos, 
muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai plauks oro 
bangomis į visų namus, kuriuos tik jos pasieks.

SEKMADIENft LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, lapkr. 21 dieną, 9 vai. rytą iš nau
jos radio stoties — WV0M, Brookline, Mass. (Bos
tono priemiesčio — 1600 kilocycles) išgirsime Lietu
vių Katalikų Radio Valandos programą.

Kalbės Kun. Pr. M. Juras, LDS Centro pirmininkas.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 

siųskite pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:
LITHUANIAN RADIO HOUR

366 W. Broadvay So. Boston 27, Mass.
Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood 7-1449
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KATALIKŲ HIERARCHIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

■VAIRIOS

Washington, D. C. —Čia sakymą visiems Amerikos 
suvažiavo Romos Katali- piliečiams apleisti Kiniją, 
kų Hierarchija Amerikoje išskiriant Fopnosą ir Sin- 
metinei konferencijai, ku- kiangą. 
ri vyksta Katalikų Uni
versitete Washingt o n e. 
Dalyvauja trys Kardino
lai ir daugiau kaip šimtas 
vyskupų ir arkivyskupų.

Pirmininkauja Kardino
las Stritch iš Chicago, III.

—tJ- T~~
DARlaijllHkAŠ

Išlaisvino 29 Latvius

m.
Kaip žinoma liepos 22 d. 

š. m. atvyko į Bostoną 
mažu laiveliu, pabėgę iš 
savo pavergto krašto — 
Latvijos, 29 latviai.* Jie 
visi buvo sulaikyti imi- 

j gracijos stotyje East Bos
tone.

Vietiniai latviai susirū
pino sulaikytųjų latvių iš
laisvinimu. Jie kreipėsi 

j pas adv. Antaną O. Shall- 
New York — Išsiplėtęs Iną, Lietuvos Garbės kon-

Laivakroviy Streikas Para- 
lyžudja Didžiųjų Laivų 

Judėjimų

J tektūros, statybos, tech
nologijos ir chemijos bei 
marksizmo - leninizmo fa
kultetai. Kaune veikia taip 
pat veterinarijos akademi
ja, ir pirmieji kursai že
mės ūkio akademijos. Vil
niuje medicinos fakulte
tas, chemijos fakultetas, 
pedagoginis institutas, 
dailės institutas su archi
tektūros, skulptūros, gra
fikos ir tapybos fakulte
tais. Klaipėdoje veikia ko
mercinis fakultetas, Dot
nuvoje žemės ūkio akade
mijos paskutiniai kursai, i 

1 — Profesūros sudėtis —

Į

vakrovių (longshoremen) 
streikas suparalyžavo lai
vų judėjimą. Net tokie 
jūrų milžinai, kaip Angli
jos “Queen Elizabeth” ir 
Amerikos - “ *
turėjo savo 
kanceliuoti. Canados uos
tų laivakroviai 
aptarnauti tuos 
kurie normaliai 
streiko ištiktus uostus.

Iš viso streikuoja apie 
Nežiūrint to, Amerikos 65,000 laivakrovių reika- 

Ambasada yra išleidusi į- laudami algų pakėlimo.

JUlmlSC TMUVotvOvSIIIS

Nanking — Kinijos Ap
saugos ministerija paskel
bė didelį laimėjimą prieš 
raudonuosius. Komunistų, 
generolo Chen Yi’s kolum- 
nos prie Huing Hai gele
žinkelio į rytus nuo 
chow tapę visiškai 
muštos. Jų nuostoliai 
kią 93,000 karių.

Su- 
su- 
sie-

šiame Atlanto pajūry lai- sulą, kad gintų atvykusių _ i___ / i_____—\ latfiii Hvrla iv iiirvc

"America 
išplaukimą

DABARTIES PASTABOS
PiradŽia 1-me puri.

tas. Kai jis skrido po rinkimų 
į Arizoną atostogoms, tai jis 
buvo nusileidęs Chicagoj. Bet

(niekas iš respublikonų nepasi
rodė jį pasitikti.

Kad Jurgis Washingtonas 
laimėjo karą už nepriklauso
mybę, tai jis ir jo bendradar
biai garbingi. Jei jis būtų pra
laimėjęs, tai jis ir jo bendra
darbiai būtų buvę iškarti taip, 
kaip kad kariami Vokietijos ir 
Japonijos karo meto vadai. Na, 
o Rusijos barbarybės yra bai- 

, , sesnės negu nacių ir japonų;
hetuviai. (Rusijos agresija didesnė negu

1 — Dar su didėle persva- nacių ir japonų. Rusija Kinijai
ra vyrauja lietuviai (85 daro tą. ką Japonija jai bandė 
proc.). Studentijos apie! padaryti. O kas šaukia, kad už 
80% lietuviai. Toliau ru-'tai Rusijai reikia padaryti tą 
sai, žydai. Daugiausia atė-’paU. ką padarė Vokietijai ir 
(jūnų yra Vilniaus un-te. Japonijai? Labai retas kas. 
Studentų iš viso priskai- Kodėl? Todėl, kad Maskva yra 

(tema 6,000. laimėtojų pusėje. Kai po rinki-
I — Kiek gimnazijų? mo- mų Maskva paskelbė, kad da- 
■ kinių?
I — 90 gimnazijų ir apie 
j 189 progimnazijos su 65, 
000 mokinių. Apie 20 įvai
rių technikumų (žemės ū- 
kio, sodininkystės, darži- i P°na1’ atsakyta, kad tegu 
nrnkystės, gyvulminkys- (Stalinas su “vo P°nais atvyks‘ 
tės,.miškininkystės, finan-;ta i Washingtoną. 
isinis ir kt.).

— Kiek metų trunka 
mokslas gimnazijoj? Kaip 
su rusų kalbos mokymu?

— Gimnazija 8 metų. Ru
sų kalba pradedama nuo 
3 skyriaus pradžios mo-

latvių bylą ir juos išlais
vintų. Bostono imigraci
jos departamente nelai
mėta. Adv. A. O. Shalna 
turėjo vykti į VVashingto- 
n’ą, D. C., ir lapkričio 3 
d. š. m. Teisingumo De
partamento Imigracijos 
Apeliacijų Taryba išklau
sė latvių bylos.

Ketvirtadienį, lapkričio 
18 d. š. m. gavo žinią, kad 
Teisingumo Departamen
to Imigr. Apeliacijų Tary
ba nusprendė paleisti at
vykusius latvius į laisvę, 
užstačius už kiekvieną po 
$500 kaucijos, pakol J. V. 
Kongresas išspręs įneštus 
bilius latvių išlaisvinimo 
reikalu.

1

atsisakė 
laivus, 

vartoja

Detroite, Harper ligoninės darbininkai išėjo 
streikuoti; prireikė įvairių baltinių, rankšluosčių 
ir t. t., tuojaus daktarai ir slaugės atsirado skal
bykloje ir tuos trūkumus matomai užpildo.

įtcma 6,000. laimėtojų pusėje. Kai po rinki-

MARSHALL IR AUSTIN
GRĮŽTA IŠ PARYŽIAUS

bar prez. Truman privaląs vyk
ti Maskvon ar kitan Europos 
centran tartis su Stalinu dėl 
taikos, tai nepasakyta, ko iš 
tikrųjų užsitarnauja Kremliaus

I
Valstybės [lauš 4.200.000 tonų Į mė- 

George C.lnesį, iki 508.000 tonų. Pa-
Paryžius — 

sekretorius
Marshall ir Jung. Valsty- našiai sutrukdyta ir kito- 
bių atstovas prie Jungti- kia pramonė.
nių Tautų, apleidžia Pary
žių ir orlaiviu grįžta į 
Washingtoną.

Marshall turės konfe- į 
renciją su Prez. Trumanu; 
W ashingtone, pirmadienį. I 
Tuo tikslu , Prezidentas i 
parskris iš Floridos, kur 
jis dabar atostogauja.

Statys Modemiškiausius 
Apart mentus

Administracija

Am. tarto Federacija
Neišsitrauks Iš 

rMimOS
— A-Cincinnati, Ohio 

merikos Darbo Federaci
jos (AFL) vadai savo su- 

’ sirinkime nutarė neišsi
Už Streikus Apkaltinę itr“uk,li B Jw. valstybių 

n. •• .politikos, bet dar smar-
nUSIH ' kiau darbuotis.

---------- t Amerikos Darbo Fede-
Paiyžius — Prancūzijos.racija dės 

vyriausybė prieš Parla- gas, kad naujas Jung. 
mentą atvirai apkaltinoi Valstybių Kongresas at- 
Rusiją už sukėlimą Pran- šauktų Taft - Hartlev į- 
cūzijoje streikų bangos.1 statymą, kuris yra kenks- 

> organizuotiems

visas pastan-

cūziioje streikų 1
Tie streikai sutrukdė ang- mingas 
lies kasimą nuo norma- darbininkams.

Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Projektas

Cambridge, Mass. — 
Masachusetts Institute of 
Technology susitarė su 
New England Mutual Life 
Insurance Co. pastatyti 
prie Charle» upės- kranto, 
100 Memoria! Drive, Cam
bridge, modemiškiausius 
apartmento namus. Jie 
būsią 12 aukštų su 1000 
kambarių, ir juose būsią 
įrengta vėliausi išradimai 
kaip Amerikoje, taip ir 

i Europoje ir būsianti var
tojama naujoviškiausia 
medžiaga statybai.

Tai būsią “svajonių” 
bei “sapno” namai. Planai 
jau padaryti Teknologijos 
arkitektų ir inžinierių. 
Juose galės apsigyventi 
profesoriai ir vedę stu
dentai ir veteranai. Ap- 
draudos kompanija pasta
tys namus ant Teknologi
jos žemės ir po 60 metų 
juos atiduos minėtai mok
slo įstaigai.

i

i

Rusė Mokytoja Kasenkina 
Išeis Iš Ligoninės

Kolonizacija
— Kiek Lietuva turi gy

ventojų iš viso? Kiek vie
tinių, kiek atvykėlių?
— Visa apie 2,700,000. 

Čia įskaitoma apie 200,000 
su kaupu atėjūnų (kolo
nistai, kariuomenės dali
niai, MVDJdGB).

—- Kur apgyvendinti ko
lonistai maskoliai?

— Daugiausia kolonistų 
yra miestuose, kur juos 
sunkiai pasiekia partizanų 
ranka. Toliau vietovės, iš 
kurių gyventojai pasitrau
kė į Vokietiją, ar kur ankš
čiau buvo didesni dvarai. 
Daugiausia kolonistų ten
ka Vilniaus bei Klaipėdos 
kraštam. Lenkijos pasieny 
kolonistų retai. Į Lietuvą 
yra atkeltų apie 20,000 iš 
dabar Lenkijai priklau
sančių lietuviškų žemių. 
Tačiau šie lietuviai nelai
komi kolonistais. Rytprū
siuose vietiniai gyvento
jai baigiama išnaikinti. Jų 
vietoje atkeliami iš Sov. 
S-gos kclchozininkai. Ta
čiau ir jų nėra daug. Ir 
daugumas Rytprūsių že
mių dabar yra be šeimi- 
mininkų. Vietovės yra ap-

gyvendintos tik prie susi
siekimo mazgų. Klaipėdos . 
krašto gyventojus sudaro į'RyMo.J- 
dalis autochtonų, lietuvių, 
žymesnė dalis naujai at
kelti ar atsikėlę. Tarp at
keltųjų esama ir lietuvių 
raudonarmiečių ar komu
nistų, įkurie už įvairius 
nuopelnus ten gavo žemės. 
Pačiaūie Klaipėdos mieste 
esama ir nekomunistų lie
tuvių, kurie vienckiu ar 
kitokiu būdu ten sugebė
jo įsikurti. Kaune yra apie 
110,000 gyventojų. Iš jų 
yra apie 70% lietuviai. •

Pasaulyje dedasi pagal šį ru
sų priežodį: u silniavo vsegda 
bezsilnyj vinovat, tai yra galin
gam bejėgis visada kaltas. Tei
singumas - gi reikalauja, kad 
laimėtojai ir pralaimėtojai, ga
lingi ir bejėgiai būtų įvertinami 
ir

— Ar mokyklos aprūpin
tos lietuviškais vadovė
liais?

— Visi vadovėliai, tiek 
pradžios mokyklose, tiek 
gimnazijose yra rusų au
torių, dabar išversti į lie
tuvių kalbą. Nepriklauso
mos Lietuvos laikų vado
vėliai išmesti.

— Kaip gi tikrai yra su 
Lietuvos himnu? Gieda
mas?
— Lietuvos himnas, da- 

Vilniuje apie 160,000. Tarp - ^ar vadinamas lietuvių 
jų 37 % lietuvių, 23% — [tautos giesme okupacijos 
lenkų ir apie 40% rusų,!Pra(tžioje (1944 - 1945 m.) 
žydų ir kt. ,buvo ir iškilmėse leidžia-

— Kiek liko Žydu autoch- :mas giedoti, dabar dar gie-
tonų? įdamas kartais per radiją,

— Tik keli tūkstančiai, j^t mokyklose, iškilmėse 
(jau draudžiamas. Bažny
čiose, esančiose nuošaliai 
nuo MVD ar MGB būstinių 
po pamaldų giedamas.

buvo ir iškilmėse leidžia-

Paremkime šios Koplyčios Statybų!
Koplyčia bus statoma Nek. Pradėtosios Marijos 

garbei. Maloniai kviečiame Jus tapti Naujosios Koply
čios Marijos garbei Statytojo. Jei galite, tapkite Jau
niausios Amerikoje Lietuvaičių Kongregacijos Garbės 
ar Amžinuoju Nariu. Garbės Nariai aukoja $50.00: 
Amžinieji — $100.00. Kas paaukos $500.00 ar daugiau 

vardas bus įamžintas Naujoje Koplyčioje.
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Aukokime Marijai už Lietuvą!
Visi geradariai, gyvi ir mirusieji atmenami seserų 

maldose. Už visus Kongregacijos Rėmėjus atnašauja
mos Šv. Mišios, laikomos novenos. kalbamas rožančius, 
einami kryžiaus keiiai. Ir mažiausia auka su dėkingu
mu minima.

Viešpati** atlygink tiems, kurie dėl Tavo 
daro mums gera'

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent

R. F. D. 2, Putnam, Conn.
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New Y’ork — Praneša, 
kad Mrs. Oksana Stepa- 
novna Kasenkina išeis iš 

: Roosevelt ligoninės šian
dien, penktadienį, kur ji 
išbuvo 99 dienas po to, 

• kai ji iššoko prie Rusijos 
(konsulato langą, kad iš
gelbėti savo gyvybę.

į Mažai buvo vilties, kad 
I Mrs. Kasenkina pasveiks, 
t nes iššokti nuo trečiojo 
aukšto, tai ne juokai. Bet 

i ji pasveiko, ir dabar pasi- 
(remdama lazdale gali 
vaikščioti.

Būdama ligoninėje, 
parašė savo gyvenimo 
itoriją, kurią nupirko 
(išspausdino sindikatas,

FederaHs Prokuroras Bus 
Teisėju

Boston, Mas$. — Iš pa
tikimų šaltinių sužinota, 
kad dabartinis Federalis 
Prokuroras Wm. T. Mc- 
Carthy būsiąs paskirtas 
Federaliu Teisėju, o jo 
vieton būsiąs paskirtas 
Garrett Byrnes.

Prokuroras McCarthy 
savo asistentų tarpe turi 
ir lietuvį, visuomeninin
ką, adv. K. J. Kalinauską.

Daugumas žydų yra atvy
kę iš Rusijos. Viso apie 
18,000.
— Kokie santykiai su žy

dais?
— Naujai atvykę žydai 

gyvena miestuose, daž
niausiai įvairiose aukšto
se pareigose. Juos lietu
viai traktuoja kaip MVD 
ar MGB tinklo uolius tar
nautojus. Net ir tie žydai, 
kurie buvo vokiečių oku
pacijos metu slapstomi, 
šiandien nenori savo išgel
bėtojam padėti. Kai kurie 
yra net apkaltinę, kad esą 
buvę blogai maitinami.

Mokyklos
— Kokios yra aukštojo 

mokslo įstaigos?
— Veikia Kauno ir Vil

niaus universitetai. Kauno 
un-te yra medicinos, archi-

Esama skirtumo tarp to, 
kuris gauna dangų už tai, 
kad darė gera, ir to, kuris 
gera daro, kad gautų dan
gų. A. Durell.

teisiami pagal teisybę.

Našlė Rooseveltienė viename 
iš savo kasdieninių straipsnių 
pastatė tokį klausimą: When 
will Soviet learn? Tai yra: ka
da gi Rusija išmoks?

Kas čia nemato, kas čia ne- 
suprantą. ,kąd ponios statomas 
klausimas Maskvos ponams vi
sai netinka? Juk visi seniai ži
nome, kad Maskvos ponai yra 
mokyti. Jie gerai žino savo 
Marksizmą. savo Leninizmą, 
savo Stalinizmą. Jie nepermal
daujamai ir veikia pagal tą sa
vo mokslą.

Kas kita yra su šios šalies 
ponais. Ne Rusijos, o Amerikos 
vadams reikia mokytis.

Amerikos vadai greit išmoko 
įvertinti Hitlerį. Greit pamatė, 
kad “you can’t do business 
with Hitler”. šalę Hitlerio pa
statė Ispanijos gen. Franco ir 
Argentinos prez. Peroną. Bet 
kai dėl Stalino, tai Amerikos 
vadai, gavę nesuskaitomą dau
gybę pamokų, vis neišmoksta, 
kad kaip su Hitleriu, tai taip 
ir su Stalinu biznio negalima 
turėti. P.G.

JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK —
"ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS"

Norintiems angliškai pagal 
gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliau
jant traukiniu, pas gydytoją, 
pas siuvėją, krautuvėje ir pa
našiai. Knyga turi 174 pusla
pius, stipriu viršeliu. Knygos 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
3M W. 6ROA0WAY, SO. tOSTON, MASS.

ji 
is- 
ir 
ir 

į tokiu būdu ji galėjo ap
mokėti ligoninei ir gydy
tojams bilą apie $8,000.

Amerikos valdžia, nežiū
rint Rusijos valdžios rei
kalavimų grąžinti moky
tojus, jų negrąžino ir da
vė apsaugą, kad rusai 
bolševikai negalėtų kidne- 
pyti.

StreMeriai Aptarnaus 
Tremtinių Laivą

Boston, Mass. — Strei
kuojantieji laivakroviai 
nusprendė padaryti išimtį 
tremtinių laivui Gen. Bun- 
dy, kurs į Bostoną atplau
kia dieną pavėlavęs, t. y., 
penktadienį, lapkr. 19 d., 
su 802 tremtiniais. Jie jį 
aptarnaus.

-

aukštai kaba apie Deiters!
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Žmogaus Teisių Klausimu

Cor ad cor loąuitur 
(širdis kalba į širdį)

Iš Kard. Newmano antkapio.

Tęsinys 
Lietuviškų mokyklų 

užuomazga
Kun. Kaupas paruošė 

dirvą mūsų mokyklų sis
temai Amerikoje.

Visi padorūs lietuviai 
jautė savo mokyklų rei
kalingumą. Bet juk ne sie
nos, pastatai yra esmi
niu šios institucijos pa
grindu. šv. Kazimiero Se-

nio ūgio, lėtų judėsiu, juo
dų plaukų, šviesaus veido, 
melsvų akių, truputį ap
tukęs. Nemėgo pašnekėsiu 
tuščiomis temomis, labiau 
palinkęs į vienatvę, negu 
į išsiblaškymą. Bet gi 
vienminčių būry jo fleg
matiškas temperamentas 
pagyvėdavo — pasižymė-

turėjo tokios įtakos į in
telektualinį elitą, kaip 
kun. Kaupas. Net priešai jo sąmojaus aštrumu, pil- 
jį gerbė ir aukštai vertino į kos kasdienybės suprati- 
jo žurnalistinę erudiciją, mu. Jam būtų labiau pri- 

__ •_!___ i___ 'filrA opHpfi nrnfAcsnina neKaip sociologas — buvo 
žymiausias lietuvių tauto
je. Jis nesusilaukė sau ly
gaus šioje srity net ir pa
čioj Lietuvoj nepriklauso
mybes metais.

Savo posėdžiuose Paryžiuje UN organizacija mė
gina nustatyti Žmogaus Teisių principą. Dalyvaują 
ten rusų bolševikų atstovai mėgina tą darbą sutruk
dyti. Tai suprantama, nes bolševikai paneigė visas 
esmines žmogaus teises. Viską, kas dvasiška, kilnu, 
kultūringa, jie skaito smerktinomis buržuinės ideolo- gerų Kongregacija, kurios! 
gijos savybėmis. Apie religiją nė užsiminti nenori, reguloje svarbiausias tik- 
Kai buvo įnešta, kad prie Žmogaus Teisių būtina pri- sias buvo mokyti ir auk- 
skaityti sąžinės ir religijos laisvę, Maskvos bolševikai lėti lietuviškąjį jaunimą, 
su savo vienminčiais — išprievartotų tautu atstovais galėjo įsikurti tik dėl to’ 
— griežtai prieš tą įnešimą užprotestavo, bet jų pro- kad atsirado šiam pašau- 
testai buvo nusmelkti milžiniška balsų dauguma. Jų kimui paruoštų pedago- 
protestai kaip tiktai paneigė Stalino konstituciją, ku-lgįy. 
ri neva tai suteikia religijos laisvę. Išeidami prieš są-| pirmoji stojo į šį darbą 
žinės ir tikybos laisvę pasaulio teisme, bolševikai nė kun. A. Kaupo sesuo, Ma- 
nepasijuto pasisakę, kad Stalino konstitucija meluoja J rija. Brolis jai davė lėšų

Tačiau ir be jų pasisakymo visas pasaulis žino, į pasiekti akademinį išsi- 
kad bolševikai ir teorijoj ir praktikoj yra žiauriausi į mokslinimą ir nurodė ke- 
religijos persekiotojai. Kur tik jie paėmė valdžią, ten lią į kilniausią ir gražiau- 
pirmutinis jų uždavinys — pasmaugti tikėjimą ir iš- šią profesiją. Marija Kau- 
prievartauti žmogaus sąžinę. Visa vidurinė Europa ir paitė su savo neatskiria- 
Balkanai gali paliudyti, kad kur bolševikai įkėlė ko- momis draugėmis, Seseri
ją, ten visos Žmogaus Teisės yra brutališkai sumin- mis Immaculata ir Con- 
džiotos. Tad visų laisvų tautų organizacija — UN — cepta, sudarė branduolį 
viešame posėdyje nori Žmogaus Teises atstatyti. Pir- žymiausiai pirmutiniai 
miau pasaulis niekad to nedarė — nė turkų, nė toto-• švietimo įstaigai įsikurti, 
rių pavojui gręsiant. Kodėl? Dėlto, kad pirmiau nebu-:Turėdamas šitą užuomaz- 
vo bolševikų. Žiaurūs buvo senų laikų barbarai. Prieš mą, kun. Dr. A. Staniūky- 
juos teko ilgai ir sunkiai kovoti. Bet nė viens iš jų nas, moraliai 
žmogaus teisių ir garbės taip nesubiaurojo, kaip tie džiagiškai 
Markso išperos.

Ir mūsų pavergtoji Lietuva kreipėsi į pasaulio1 siaukoti i__  D____ w_____ ________ ___ ,
teismą su savo kruvinomis skriaudomis. Jos vadai j lietuvaičių vienuolijai ir kaip namie, ilsėkis; duo- 
įnešė skundą ant žiauriųjų okupantų, kurie planin-;pelnyti nemirštamos gar-!nos Pittstone užteks, Pa- 
gai nusistatė visiškai išnaikinti visas tris Pabaltės ------ ’ ----—
tautas — lietuvius, latvius ir estus — žudant, kali
nant ir ištremiant geriausius žmones tokiomis masė
mis, kad kelių metų bėgyje nė žymės jų nebeliktų. Pa
baltės tautos savo oficijalių atstovų prie UN neturi, 
bet jų vadai turi draugų ir pažįstamų UN dalyvių 
tarpe. Jiems įteikė platų memorialą apie bolševikų 
darbus Pabaltijoj. Tad pasaulio atstovai ir skaitlingi 
visų tautų žurnalistai turi geros progos su Lietuvos 
padėtimi susipažinti.

Tačiau — daug kas pamanys — kokia iš to nau
da? Žmogaus Teisių klausimas gali būt ko geriausiai 
išspręstas, bet kaip jis paveiks Rusiją, kuri vien tik 
fizinę jėgą pagerbia? Ji žudys kaip žudžiusi, smaugs 
kaip smaugusi, nežiūrint kilniausių rezoliucijų. Kas 
ją privers tas rezoliucijas vykdyti?

Pirmu žvilgsniu atrodo, kad tai bergždžias dar
bas, nes juk Rusija su pasaulio nuomone, rodos, visai 
nesiskaito. Ar gi? O kam ji varo tokią įtemptą propa
gandą? Gi tam, kad įsigytų žmonijos palankumą. O 
sykį paaiškėjus, kad Rusija pasaulio teisme yra ofi- 
cijaliai pasmerkta, ką tada verta jos propaganda? 
Propagandai susilikvidavus, Kremlius pasijus stovįs 
tik ant vienos kojos. K.

Mano pažintis su 
Kun. Kaupu

tikę sėdėti profesoriaus 
kėdėj arba bent redaguoti 
kurį nors mokslo žurnalą, 
bet ne turėti reikalų su 
liaudžiai skirtu savaitraš
čiu. Ir tikrai, prisiversti 
prie laikraštininko parei
gų jam būdavo nelengva, 
turint galvoie ano meto 
aplinkybes. Tačiau nradė-

Vertė A. Maceina.
DIEVAS IR MANO SIELA

Trys beduino klausiniai
tvirti-

• v

Laiškai iš okupuotos Lietuvos

Lietuvos Respubiftos Ronos katalikiĮ laiškas 

Šventajam Tėvui Pijui XII 
Vatikane

VALSTYBINĖS PASKOLOS
Kasmet reikia pasirašyti, neva laisvu noru, vals

tybinę paskolą. Valdžios tarnautojams norma yra vie
no mėnesio alga. Kunigams paprastai siekia iki 50,000 
rublių. Iškviečia į Vykdomąjį komitetą ir ten žvalgy
bininkas primena su ginklu rankoje: arba tiek ir 
tiek, arba Sibiras, nes esi toks ir toks “nusikaltėlis” 
ir 1.1.

ĮVAIRŪS SUVARŽIMAI
Oficialiai kunigas lygus visiems piliečiams. Ta

čiau vietos įstatymais jis dešimteriopai turi mokėti 
už elektrą, butą ir t.t. Pramoninių prekių jam visai 
nėra. Daug kur ir duonos kortelės atimtos. Panašūs 
dalykai, tik dar stipriau, taikomi visiems bažnyčios 
tarnautojams.

DRAUGIJOS
Jokioj visuomeninėj organizacijoj kunigas neturi 

teisės dalyvauti. Bažnytinės visuomeninės ir net lab
daros organizacijos visai neleidžiamos, nes oficialiai 
Tarybų Sąjungoje to visai nėra ir negali būti. Nedar

Tingiai slenka Europos I Gamtos mokslai 
karavanas per begalinius I na, kad kadaise žemė bu- 
Sacharos tyrus. Žmonės 
vos vos pavelka sustyru- 
sius savo sąnarius. Staiga 
iš už kalnelio iššoka be
duinų plėšikų gauja ir pa
stoja karavanui kelią. Va
das klausia keleivių trijų 
dalykų: “Kas jūs esate? 
Iš kur einate? Kur keliau
jate?”

Jeigu norėtum eiti per 
gyvenimo tyrus, rimtes
nių klausimų negalėčiau 
tau surasti.

“Kas tu esi? Kur keliau
ji? Iš kur ateini?

Lemiančios reik š m ė s 
klausimai! Mano mielas, 

(pasvarstyk juos visai rim-j 
i tai! Nuo jų išrišimo pa-’ 
reis ne tik tavo žemės gy-:

I
II

1910 metais birz. men., * darb dirbdavo at. 
ones pat mokslo metų pa- kįliolika va!and

Ibaiąa, gavau iš. Draugo L K _ nu0 rvto |H 
redaktoriaus laišką su ce-. . , , . . llyvos nakties. Šeimininkėkiu, kad atvykčiau j Pitt-;/...............................
stoną atostogoms.

Seminarijoj besimoky
damas, “Draugą” ne tik 
skaičiau, bet šį tą į jį ir 
parašydavau. Taigi, ir su 
redaktorium šiokių tokių 
ryšių jau buvau turėjęs. 
Anais laikais, kaip minė
jau. inteligentijos buvo 
maža: redaktoriai džiaug
davosi susiradę, kad ir 
menkesnių gabumų, vis 
dėlto šiokį tokį bendra
darbį.

Pirmas pasimatymas su 
žymiuoju rašytoju —mok
slininku į mane, 20 metų 
moksleivi, padarė labai 
malonų įspūdį. Jis tiek 
buvo demokratiškas, kad 
atėjo į stotį manęs pasi- vo 
tikti. !

• V •

ir net me-
kun. Kaupui

remiant, galėjo visas pa- a__ w
šiai garbingaiįklebonijoj, tarė: — Būk,

vusi tik didžiulis ugnies 
kamuolys. Tuomet negalė
jusi būti joje nė kokia gy
vybė. Tad iš kur atsirado 
pirmasis gyvas padaras, 
kai jau žemės pluta atau- 
įšo? Ar gali negyva me- 
idžiaga virsti gyvąja? 
Gamtos mokslai sako, kad 
negali! O gal pirmoji gy
va celė atskrido nuo kitos 
kurios planetos. Bet tai 
juk nieko nepaaiškina. Iš 
kur atsirado toje plane
toj? “Žmogau, iš kur tu?” 
— šaukia tau kiekvienas 
žemės kampelis. Ir niekas 

i nemoka atsakyti, tik reli
gija. “Aš esu iŠ Dievo!” 

į Jis pats betarpiškai su
stvėrė pirmąjį gyvą žemės

nervindavosi dėl pietų: 
dažnai jie pa’ikdavo re
daktoriaus neliesti. Persi
krovimas darbu jam nėjo 
į sveikatą.

Paruoštą laikraščiui me
džiagą man atiduodavo 
nuvežti spaustuvėn į Wil- 
kes - Barre. Galutinę ko
rektūrą patikrinti, o kar
tais ir visą redakcijos; 
darbą atlikti pavesdavo,! 
kai turėdavo būtinų rei-iIcl°.I1C padarą.;s įvenimo laime, bet ir liki-1F‘*,z*V*’. .V..- «««, ,o_ Tad jeigU jls mane sukalu kur nors toliau iš
vykti ilgesniam laikui.

Šiuo atžvilgiu aš buvau 
tik naujokas — jokio pik
to žodžio iš jo neišgirsda- 
vau, jeigu kas ir nenavvk- 

’davo gerai padaryti. Bu-į 
—> švelnaus, i—x------ ’
simpatiško būdo.

mas amžinybėj.
Taigi: “Kas tu esi?
“Kas aš esu? N.N.X. 

gimnazijos septintos i o s 
klasės mokinys...” Bet aš 
ne to klausiu. Kas tu esi.

nuo Jo atei- 
Jį ir grįšiu! 

esmė tą patį 
ją žavi gėris,

įaryti. x>u- i“ c
pastovaus kaip tūkstantmetės žmo- 

geros^ niJ°s atžala? Kas tu esi

tvėrė, jei aš 
nu, tai pas 
Mano sielos 
tvirtina: 
grožis, tiesa; ji jų ilgisi ir
;prie jų veržiasi. Ir niekur 
i ji neranda tobulesnio savo 

’;norų išpildymo, kaip Die
vu je. “Tu sutvėrei mane 
sau”, — rašo šv. Augusti
nas, — “L 
mano širdis, 
Tavyje!”

“Tai nėra tuščia svajonė, gi
musi bepročio galvoje; širdyje 
aiškiai aidi, kad mes esame gi
mę kaž kam geresniam. Ir ką 

, vidujinis balsas kalba, tas pa
sitikinčios sielos neapvils!”

(Schiller).
Turiu sielą, ir ji yra ne

mirtinga. Bet aš turiu tik 
vieną vienintelę sielą, ir ją 
man reikia išganyti, nors 
tai ir be galo daug kaš
tuotų. Nuo 
ją saugoti?

________ r____  ... Matai, mano mielas, ko- mės! Kam? 
Solovjovo raštui rusų kai-'galėjęs gauti doktoratą. iki tai svarbūs klausimai! venimui.
"ba. I Tą vasarą, t. y. 1910 m.,jir niekas į juos neatsako, Moliniam

įvedęs į erdvų kambarį'gailestingos širdies žrpo- brę®^s žmogus, pa-!
gus.

bes aureolę. ' (smaguriavimui gi išeisime
šitas faktas, apie kurį kur į krūmus pauogauti, 

čia užsiminiau, yra 
svarbus, vertinant 
Kaupo asmenybę.

Marija Kaupaitė buvo' sius profesorius, apie lie- 
geniali moteris, tokio pat> tuvių vcimumį. wiucjvoi 

būdo ir tokių pat intelek-Į visomis smulkmenomis iš

labai
kun. minė

Kun. Kaupas tuoj prisi- 
seminarijos laikus.

Kun. Kaupas — 
moksliniaksui

Jis labai daug skaitė. 
Su dėmesiu sekė gyveni
mo pulsą, domėjosi pa- I

skirtas keletą dešimtme
čių pagyventi žemės gyve
nimu?

“Iš kur aš ateinu?”
Kur aš buvau prieš šim

tą metų? Ar tuomet nebu
vo nei šito namo, nei šito

ir tol nenurims 
kol atsilsės

(Teiravosi apie savo buvu-Įšaulio įvykiais ir įvairiais kambario, nei šitos? mano 
sius profesorius, apie lie-Pažangos reiškiniais. Pe-skaitomos knygos. Kur 

.tuvių veikimą. Domėjosi terburgo Kunigų Akade- tada „, buvau? , 
! visomis smulkmenomis iš nu ja pakartotinai jį kvie- I .mija pakartotinai jį kvie

tė užimti Sociologijos Į 
mokslų katedrą. ’įU

Kur būsiu po šimto me-, 
mokslų katedrą. Gal tada dar stovės

na mi u u v & u i J Kun. Kaupas buvo žy-šis namas, gal septinta-
įs'pūdiių turėjau nemaža. Inūausi u Ad. Jakėtoreda-

įvedęs į savo didelę bib- guoj a m o s

gautas knygas,, tarp jų kūrinį

tualinių sugebėjimų, kaip 
ir jos brolis, kun. Anta
nas. Jos vadovybėje Kon
gregacija pasiekė klestė
jimo zenitą. Šios įstaigos 
nuopelnus švietimo srity
je visi gerai žinome. -- -» .. ... * • !

1912 m. kun. Kaupas, buvo visas komplektas VI.(Revoliucija butų lengvai; 
nepaisydamas medžiagi
nių nuostolių, rezignavo 
parapiją ir su “Draugu” 

i išsikėlė į Chicaga. Šį žing- 
įsriį jis padarė iš meilės 
katalikiškajai spaudau

Joks kitas lietuvių laik
raštininkas Amerikoje ne-

tos mokslo įstaigos, ku
rioje jis mokėsi, iš kur aš 
ką tik buvau atvykęs ir

Įvedęs j savo didelę bib-' guoj a m o s “Draugijos”
liotekę, parodė vėliausiai “darbiu.Uz ^avo.įau bk^inebusm as. Tad ko tad turiu 

Nuo nuodė- 
Amžinam gy-

I Tą vasarą, t. y. 1910 m.,jir niekas į juos neatsako, Moliniam
Džiaugiaus nepaprastai jis ra®č “Visuomenės psi-jkaip tik mūsų religija, damas pavojingu 

stambus Kur buvau prieš šimtą tarp tūkstančių vilionių ir 
i metų? Tik Dievo mintyje! gundymų, nešu didžią 

kurią-----
malonia, mano būdui jau-

inde, keliau- 
keliu

kia, namų atmosfera. Die- veikalas, ėjęs per “Drau- metų? Tik Dievo mintyje! gundymų,
nos greitai bėgo. įgij4’\ vėliau buvo at- Kur būsi po šimto metų? brangenybę, kurią man

Kun. Kaupas buvo rim- spaustas atskiru leidiniu. Ar būsi vertas stoti Die- Dievas patikėjo: savo sie- 
tos povyzos vyras, viduti-1 (Bus daugiau) vo akivaizdoj? lą.
nos greitai bėgo. 

tos povyzos vyras, viduti-’ (Bus daugiau) vo akivaizdoj?

bingieji, pagal įstatymus, turi gauti pensiją, tačiau 
praktikoje milijonai elgetauja. Tik kai kur seniams 
invalidams duoda pensijas 80 rublių mėnesiui, t.y. 
tiek, kiek slaptojoj rinkoj kainuoja du kilogramai 
duonos. Todėl šelpiama tik slaptomis.

VISIŠKAS KUNIGO IZOLIAVIMAS
Joks kunigas negali valdiškoj įstaigoj ar įmonėj 

gauti vietą. Privačių įmonių nėra. Su religiniais pa
tarnavimais ligoninėse neįleidžiama. Ligoninėse ap
tarnaujama tik slapta. Būtų didžiausias skandalas, 
jei kunigas nors ir privačiu reikalu, atsilankytų mo
kykloje. Bet kokios procesijos viešai neleidžiamos. 
Tikybinės šventės visai nešvenčiamos. Tėra tik val
stybinės nedarbo dienos. Apskritai, kunigai iš viešo 
gyvenimo visai izoliuojami. Net tie namai, kur jis ap
silanko, yra įtariami. Joks valdininkas negali užeiti 
pas kunigą, išskyrus tarnybinį reikalą ar šnipinėjimą.

BAŽNYČIOS MOKESČIAI
Kiekviena bažnyčia turi sumokėti valstybei mo

kesčius. Už pastatą ir šventorių metams tenka net iki 
50,000 rublių. Yra didžiausia našta, kai reikia surink
ti iš tikinčiųjų tokias sumas, kurie ir patys vos gali 
pragyventi. Vargas būtų kunigui, jei iš sakyklos pra
neštų apie tokius mokesčius. Tai irgi pusiau slaptas 
dalykas, kaip ir viskas Tarybų Sąjungoje. Nesumo
kėjus, aprašomas inventorius ir net uždaroma bažny
čia. Kitų religijų uždarytų jau yra bažnyčių.

RELIGINIS MEfNAS
Religinis menas, skulptūra, tapyba ir t.t., visose

mokyklose uždraustas. Dailininkai dirba tik slapta. 
Viskas, kas buvo religinio viešai išstatyta muziejuo
se, meno galerijose, išimama. Tėra tik “tarybinis” me
nas ir dailė.

RELIGINE SPAUDA
Nežiūrint milžiniškų pastangų, jos visai nėra. 

Net nė mažiausios maldaknygės neleidžiamos spaus
dinti. Yra tik valdžios spauda, kurioje, be neigiamų 
dalykų, nieko teigiamo apie religiją nerašoma. Var
gas tam, kas bandytų iš sakyklos atsakinėti į laikraš
čių puolimus. Dogmatiniai pamokslai dar šiaip taip 
pakenčiami, o apologetiniai ir istoriniai yra labai įta
riami ir rizikingi. Religinės krikščioniškos filosofijos, 
gamtos istorijos istorijos ir net religijai palankios 
pbezijos knygos yra surinktos ir sunaikintos. Juodoje 
rinkoje religinė knyga yra brangenybė. Visokia reli
ginė tautinė mintis perduodama tik gyvu žodžiu ir 
slaptomis. Poetai griežčiausiai baudžiami už religinių 
giesmių kūrybą. Solistams nevalia bažnyčioje giedoti.

MOKYKLA
Net nuo vaikų darželių vedama antireliginė ak

cija. Tikintieji mokytojai pakenčiami tik dėl kadrų 
stokos. Pamaldų laiku būtinai daromos paskaitos, iš
kilos, viešieji darbai. Ir vargas neatėjusiam: jis ne
gaus stipendijos, vėliau geresnės tarnybos. Kiekvie
noje paskaitoje mokytojas privalo skirti kelias min
tis antireliginei — tarybinei propagandai. Tačiau įs
taigose ir įmonėse praktiškai rusų kalba. Lietuvos is
torija baisiausiai klastojama. Kiekvienas pasaulinis 
įvykis perduodamas pagal Maskvos nurodymus. Ir

taip nuo vaikų darželio “geras” mokinys yra tik ta
rybinis, t.y. tas kuris nesigaili net tėvus išduoti, jei 
jie yra kitokių pažiūrų. Gamtos mokslai perduodami 
tik darvinizmo dvasioje, nežiūrint, ką kalba naujųjų 
mokslų patirtis.

KUNIGŲ SEMINARIJOS
1944 m. buvo 3 kunigų seminarijos. Nors visos 

patalpos karo reikalams iki šiai dienai nėra atimtos, 
tačiau 1946 m. 2 uždarė, leisdami auklėtiniams persi
kelti į Kauno kunigų seminariją. Tais pačiais metais 
visai Lietuvai nustatė 150 auklėtinių kontingentą, ki
tus, apie 200, išvaikė. Yra šimtai tvirtinimų, kad auk
lėtinių skaičių sumažins iki 60. Tokiu būdu visai Lie
tuvai metams tektų 8 nauji kunigai, kai tuo tarpu per 
metus išmiršta nuo 25 iki 30 kunigų, neskaitant sui
mamų. Jau dabar yra daug parapijų, kuriose iš eilės 
yra suimti 3—4 klebonai. Kartais 2—3 parapijas ap
tarnauja vienas kunigas. Kur normaliai buvo 2—3 
kunigai, šiandien geriausiu atveju 2. Seneliai invali
dai kunigai pašaukti į aktyvią tarnybą ir aptarnauja 
kartais net dvi parapijas. Kunigų seminarijos išlai
komos tik tikinčiųjų aukomis.

BAŽNYČIŲ STATYBA IR REMONTAS
Karas Lietuvoje sunaikino ar smarkiai apardė 

apie 100 bažnyčių. Apie jų atstatymą nėra ir kalbos. 
Visos medžiagos tėra tik valdžios žinioje, o ji bažny
čiom nieko neatleidžia pirkti. Kas daroma, tai tik 
slaptai ir pasakiškomis kainomis. Daug kur žmonės 
meldžiasi laikinose pašiūrėse.

(Bus daugiau).

IS.SU
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tikdamas užmokėti už kelionę, 
Petras 
Conn. 
mūsų 

Iva irciroeti lietuviv 
KOLONIJOSE ‘

8RIDGEP0RT, CONN. j
Choro metinis koncertas į-j 

vyksta sekmadienį, lapkričio • 
21. parapijos svetainėje. Šis 
koncertas bus tikrai gražus, 
nes choras parengė daug gra
žių naujų dainų. Dalyvaus ir 
choro solistai. Programoje da
lyvauja ir svečiai tik atvykę iš 
Vokietijos. Tad visi turite at
siminti šį metinį parapijos cho
ro koncertą ir visi dalyvaukite.

LOtELL, MASS
L. K. Vytauto kliubo val- 
sudaro sekanti nariai: 
J. Rusas: vice pirm. St. 

sekretorius Vyt.

D.
*7: dvbą
~ pirm.

Kundrotas:
Ramanauskas; kas. St. Saulė- 
nas: kas. globėjai — J. Mika- 
lopas. St. Kučinskas ir B. Sed- 

P.
B. 
J.

I

liekas. Board Direktoriai — 
Saulėnas. J. Verseckas. 
Baumilas. M. Jankevičius ir 
Kasparavičius.

Valdybą sudaro beveik visi 
čia gimę jaunuoliai.

Per 1948 metų

Jau teko gauti laiškai iš DP 
Vokietijos iš tų asmenų, ku
riems buvo biar.kos išpildytos, 
kad jau buvo pašaukti imigra
cijos pareigūnų, kad prisireng
tų dėl išvykimo į Ameriką. Tad 
manau, kad dar kurie manote 
pildyti prašome ko greičiau. 
Jonas Katkus išpildė net de
šimčiai asmenų. Aš visgi ma- kilmingi pietūs su daugvbe do- 
nau, kad bus ir daugiau tokių, vanų. Dieną pranešime vėliau, 
ir mes Bridgeportiečiai savo. Sveikiname 1949 metų valdv-

jeigu to būtų reikėję: 
Bernotą iš VVaterburv. 
pagelbėdamas tvarkyti 
reikalus; Aleksandras,
Pranas G razdauskai suteikdami 
mums pastogę ir padėdami su
sirasti darbo. Didelė padėka ir 
Catholic Committee for Refu- 
gess New Yorke. kurie davė 
reikalingas garantijas ir globo- - 
jo kelionėje.

Dar būdąmi 
didelę paramą 
mūsų reikalais 
sutės Mat i klos 
po Zobarsku.

Daug gero patvrėm iš dr. M.;
J. ir ponios Cotney, M. Senku
vienės, J. Bukauskienės ir Jo
no Ra u galio, (visi iš Waterbu- 
ry, Conn.). Dėkingi taip pat J. 
ir D. Averkams (iš Brookiyn. 

,N. Y.). Kateivams, Stulgins-
laikotarpį kams <iš Waterbury. Conn.) ir 

kliubas suteikė didelę pagalbą visiems kitiems Amerikos lie
tuviams. kurie svetingai sutiko 
pirmuosius mūsų žingsnius 
naujame pasaulyje.

Vi

tremtyje labai 
ir dideli i-ūpestį 

patvrėm iš se- 
ir švogerio Ste- 

I

1
Lietuvos Generalinio Konsulato New Į »«. k„.

Yorke Paieškomi Asmenys: Na.
Panevėžio * Rygiškių km- Griška*

Takuti^ budŽi° Vl ’ SaMiU aP 
jaKuue-Į MAZGELYTE, Mikalė, iš 

Kermošijos km., Gardino ap.
! MAŽONIS, Steponas, iš Gre- 

’ gališkių km., Naumiesčio vl., 
Tauragės ap.

MAŽRIMAS, Marijona, d. Fe
likso, iš Skuodo.

1 MAŽUIKA, Jokūbas, s. Jur
gio ir Marijos Davidonytės, iš 
Biržų, ir jo sūnūs Jonas ir Vi
lius.

j MAŽULAITIS, Juozas ir Jur
gis, iš Kybartų vl., Vilkaviškio 

’ ap. ir jų sūnūs gimę Amerikoje.
i MEILIUNAITE, Teodora, iš 
' Kaupų km., Vaškų vl., Biržų ap

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti ;

LUKOŠEVIČIUS, Kazimieras, km., Kupiškio vi., 
iš Alvito vi., Vilkaviškio ap.

LYDEKAITE, Marijona, 
Seredžiaus m., Kauno ap.

MAČINSKIENES - Giriunai- 
tės, Anelės, d. Antano, iš Rokiš
kio, giminės ir pažįstami prašo
mi atsiliepti.

M AČIULAITE (Mačiulaity- 
tė)?> - Vosilienė, Marė, gyv. j 
Rockford, m.

MACKEVIČIUS, Juozas
Ponia Veronika Šimkienė

(kapitono V. šimkauc žmona) 
iš Newton, Mass., kuri su di
džiausiu pasišventimu ir atsi
davimu dirba lietuviams trem
tiniams. ateinantį sekmadienį. 
Nekalto Pras. šv. P. Marijos 
par. salėje, Cambridge, Mass., 
vadovaus tremtinių rankdarbių 
parodai. Patartina visiems at
silankyti.

! Šia proga turime priminti, 
iktoras, Alina, Algimantas kad Ponia Šimkienė bėgyje tre- 

ir Lilija Malinauskai, metū yra išsiuntusi lietu-
Waterbury. Conn. viams tremtiniams virš 15,000 

svarų. Būtų gera, kad atsiras
tų ir daugiau tokių pasišventu- 

>sių žmonių kaip p. Šimkienė, 
į Už josios nuoširdų pasidarbavi
mą lietuviai tremtiniai ją pa- 

“Tremtinių Motina”. Ji

mūsų broliams ir sesutėms 
tremtyje. Vokietijoj. Priminti- 
na. kad D. L. K. Vytauto kliu-, 
bas rengia Kalėdų eglaitę dėl 
kliubo narių vaikučių. Bus iš-

pirmą šimtą blankų greitai už- bą ir linkime, kad dar daugiau 
haicrcime j_ i__ .__ , . *baigsime. darbuotumėtės dėl kliubo ir

Parapijos svetainė jau bai-į^°we^0 lietuvių gerovei, 
giama dekoruoti. Tikrai busi '
graži. Visi galės jau pamatyti! 
parapijos choro koncerte lap-Į 
kričio 21. O. į

— .

Vyt. Ramanauskas.

Buvusių D. P.

PADĖKA

s.

Juozas Kasinskas
lac.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 IVashington Bivd.
BALTIMORE 30. Md.

Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

MARKAUSKAITE - Augus-
tauskienė, iš Aleksoto.

MARKVALD (Markvardt), 
iErnst, iš Kauno, gyv. Brookly- 
rie.

MARKVARDT (Markvald),; 
Ernst, iš Kauno, gyvena Brook- 
lyne.

MARTIUS, Jonas. sūnus • Consuiate General Udmania
Konstantino ir Marijonos, iš j 41 West 82nd Street
Kidulių vi. * Netr York 24, N. Y.

ap., brolis Domicėlės 
iš nės.

Į MARČIULIONYTĖS 
kauskienės, Agnieškos
sūnus Alfonsas Malkauskas, 
prašo atsiliepti tetas arba jų 
vaikus, iš Girininkų km., Pažė
rų par.

MARDOSAITE - Parulis, Ma
rija, iš Verebiejų km., Alytaus

ir ap.
Zigmas, sūnūs Vlado, iš Petra- 
šūnų vi., Kauno ap.

MAJAUSKAITE, Antanina, 
gyv. So. Boston, Mass.

MAKAJOR, iš Šiaulių.
MAKAUSKAS. Antanas,

Pranciškaus, iš Kelmės vl., Ra
seinių ap. 
MAKNAVIČIUS, Pijus ir Vai- 
tiejus, iš Trilaukių km., Paja- 
vonio vi., Vilkaviškio ap.
MALIŠAUSKAS, Jonas, trem

tinys, sūnus Jono ir Kotrynos 
Gildaitės, iš Pakruojo, Šiaulių 
ap., prašo atsiliepti gimines ir 
pažįstamus.

MALKAUSKAS, Alfonsas, 
tremtinys, sūnus Agnieškos - 
Elzės Marčiulonytės. iš Kauno, 
prašo atsiliepti tetas arba jų 
vaikus, iš Girninkų km., Pažė
rų par.

MARCHERT - Jasiukevičie
nė, Paulina, Philadelphijoje.

MARCINKEVIČIUS, iš Byčių

pareišk savo linkėjimus!

Viskas automatiškai. 
Naujas Gasinis pe
čius turi automatiš
ką laiko ir šilumos 
reguliatorių... užside
ga be degtukų!

Staigus greitis.
Tiktai Gasas duo
da stiprią Šilumą, 
žemą šilumą ir 
šilumą, kokią pats 
nori... be laukimo!

Vėsu, švarus šaldy
mas. Nerūksta dū
mai verdant! Neuž
sikemša burneria i!
Extra insuliacija! Tik 

Gasas visą tai turi! 
Puikiausi rezultatai.

CAMDHDGč, MASS.
Treihtinių Rankdarbių Paroda

Sekmadienį, lapkričio 21 d., 
Nekalto Pras. P. Marijos para-, vadino 
pijos salėje. Cambridge, Mass. (tą vardą pilnai užsitarnavo, 
įvyks tremtinių rankdarbių pa
roda, kuriai vadovaus ponia 
Veronika Šimkienė iš Newton. 
Mass. Šią įdomią rankdarbių 
parodą galima bus pamatyti 

parapijos sa- i

fATBBURY, CONN.
Lapkričio 14 d. šv. Juozapo 

lietuvių par. svetainėje įvyko 
parapijos sartos parapijos choro suruoštos 

pamatykite ko- vaidinimas ir koncertas, vado- 
rankų darbus yra vybėje komp. A. J. Aleksio. 

,........................„ k,eb-kun-J-v-
mums nebūtų pagelbėję geri Vokietijoje ir kituose kraštuo- ... .. ■4 pagciMcję & j Vaidino šie asmenys: Manjo-

... ,.................. na Alubauskaitė, Dr. VytautasVisi yra kviečiami ir iš kitų na -J------------------ •• llarnolo Anririumo 
rašydamas affidavitus; Juozas;kolonijų pasinaudoti šia gražia) 
Ra h ii no u-------------------------------I rankdarbiu na rodą. *

Po
ūkanotoj Europos padangėj, kiekvienų mišių, 
mums pagaliau pavyko pasiek- Įėję. Ateikite ir į 
ti šviesius Amerikos krantus.'
Nebūtume jų pasiekę, jeigu • padarę mūsų

ilgo ir neramaus laukimo

Amerikos lietuviai: Petras Kru- se. Įžangos nebus, 
gelis iš VVaterbury. Conn.. iš-

-j. . (

Ba c h unas, iš Sodus. Mich. su-1 rankdarbių paroda.

Vaidino šie asmenys: Mari jo-

Maurutis. Marcelė Andrikytė, 
Povilas Kauneskis, Nell Mešku-

b tnc
i

b-rd.

s.te '<’>'*

ick *

B wportant

FOqd NĮB^N^SC,y,NC 
* »•» J J*** NOW

17' I poc*'s ppcpa^

.... . L Malonėkite Užsisakyti Sau Kalakutus Dabar tohio dy.

prieinsm‘

nienė. Tautinius šokius šoko 
šie asmenys: M. Andrikytė, Jo
nas Lušas, M. Stoknytė, A. Bu
kauskaitė. S. Miklinevičia, J. 
Griškauskas, J. Kalinauskas, 
A. Miklinevičia, E. Kušlis. 
Taipgi kalbėjo prof. Šmulkštys. 
Jauna mergaitė, Ann Andriky
tė padainavo pora dainelių. 
Reikia pasakyti, kad toji mer
gaitė tik kitą metą baigs pra
dinę mokyklą. Bet ji yra labai! 
gabi; skambina pianu, groja' 
vargonais, priklauso prie para-' 
pijos studentų choro.

Programą išpildė parapijos 
choras. Studentų, Vyčių ir Mo
terų Sąjungos chorai, komp. 
Aleksio vadovybėje. Po koncer
to buvo šokiai. Taip gausi buvo 
publika, kad šeimininkės pri
truko maisto. Buvo svečių ir 
iš kitų kolonijų, kaip tai: kun. 
Ražaitis. Seserys iš New Bri- 

itoin, Conn.; p. Ramanauskas 
su savo būriu iš New Haven ir 
iš kitur.

Vaidinimas ir dainos visiems 
patiko.i

%
!

Lapkričio 18 d. prasidėjo Šv. 
Juozapo lietuvių par. bazaras, 
ir bus sekančiais vakarais — 
18, 19, 20, 25. 26 ir 27. Kvie
čia visus ateiti. Įžanga nemo
kamai.

Lapkričio 28 d. įvyks korto- 
vimas Šv. Juozapo par. naujoje 
mokykloje. Ruošia tos parapi
jos visos draugijos, ir pelnas 

• skiriamas visiems parapijos li
goniams. Yra daug neturtingų 
ligonių. Taigi atėję į minėtą 
parengimą prisidėsite prie lab
daringo darbo. Kviečia visus 
dalyvauti.

Paminėsiu vieną įvykį, bū- 
i tent, vienas jaunas vaikinas. 
Įtik 18 m. amž., priklausė prie 
Išv. Vardo draugijos. Sirgo 6 
mėnesius ir mirė. Tėvams daug 
kainavo, šv. Vardo draugija 
surengė vakarą ir to vakaro 
visą pelną paskyrė to vaiko tė- 

■ vams. Tame parengime dalyva- 
jvo daugiau kaip 800 žmonių. 
Kitas jaunas Šv. Vardo draugi
jos narys, Rakauskų sūnus sir
go i«r kelis metus ir mirė. Jo 
motina yra našlė. Ji savo ser
gantį sūnų, suparaližuotą, pri
žiūrėjo namuose. Tai matote 
kokių yra ligonių, kuriems rei
kalinga pagalba. Todėl nepa
gailėkite kelių centų.

Korespondentas.

Tiktai Gasinis pečius 
turi cirkuliuojanų o- 
rą. kuris tobulai pa
deda iškepti. Tik ti
kra ugnis gali taip 
iškepti!

Virš-moderniškas.
Vieno šmoto pro- 
cetaita Mtftks. 
kuris nesusitepa ir 
nebijo susitepimo. 
Didesnis, geresnis, 
daugiau vietos!

Daugiau už pinigus. 
Gasinis pečius pigiau 
kainuoja perkant ir 
operuojant negu bile 
kokis kitas moder
niškas pečius!

IR... GERIAUSI LINKĖJIMAI IS VISŲ... gausite daug ir 
extra liueso laiko verdant Gasu. Spartesnis uždegimas... duo
da jums staigią liepsną, momentaliai nusistato. Taipgi auto- 
matiška-s virimo kontrolius pats kontroliuos virimą, jums kur 
nors ir išėjus, dėlto, kad jis atsuka ir užsuka šilumą. Viskas 
automatiškai.

Gasu virimas yra greitas... švarus... produktingas... ir eko
nomiškas. Nestebėtina .kad daugiau moterų 
kus Gasinius pečius negu kitų išdirbysčių 
Išmintinga šeimininkė žino, kad “Gasas tą

Bet viršui parodytas modelis nevisuomet 
namas. Į>agaliau galima gauti panašų 
turinčių vieus patogumus Ateikite šiandien! Duodame pritai
kintus išsimokėjimus.

perka modemiš- 
sudčjus į vieną! 
turi*’!

krautuvėse gau
su CP ženklu pečių

Hcar QL H£i£l\G THE K ITEH" ueekday mornings JT.V.IC 10:00 ■ 10:1 j

BOSTON CONSOMOATIO GAS COMFANY
100 ARLINOTON STRfIT * HUbbard 2-7400

or at Our Ntaretl Officr,
or Your Co-operating Ga> Appliancc Oealer
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Lenkai susekė paslaptį:

10,000 jjy karininkų išžudė

- Daužė šautuvų buožėmis ir varstė 
durtuvais belaisvius. - Karininkų eg
zekucijos Vilniaus apylinkėse. - Be
laisvių lageriai rusų vienuolynuose ir 
cerkvėse. - Iš 15,i 
400. - Maskva telefonu perduodavo 
pavardes, kuriuos iššaudyti. -12 eilių 
lavonų ant kits kito bendroje duobėje. 
- Aukštas rusų pareigūnas prasitarė 

apie didelę klaidų.

lLUj išsigelbėjo tik

kad išvažiuojančius kiti 
belaisviai išlydėtų su or
kestro muzika. 1940 metų 
pavasarį nutrūko bet koks 
susirašinėjimas su tuose 
lageriuose buvusiais ka
riais (anksčiau giminės 
galėdavo pasiųsti siunti
nius, laiškus, ir gaudavo 
laiškus nuo jų). Kaikurie 
ėmė teirautis sovietų į- 
staigose, ir gavo atsaky
mą, kaip pavyzdžiui Alek
sandra Urbanskienė, kad 
jos vyras išvežtas į neži
nomą lagerį. Vėliau gi jos 
vyras atpažintas tarp tų 
išžudytųjų.

GODA

IŠAIŠKINTA KATYNO j 
MIŠKŲ PASLAPTIS

Penkeri metai sueina 
šiemet, kaip pasaulį su
purtė baisi žinia apie at
radimą Katyno miške ke
liolikos tūkstančių lavonų 
lenkų karininkų, kurie iš
žudyti, užkasti ir vieta 
užmaskuota pasodinant 
eglaites.

Naciai tuojau pradėjo 
skelbti, kad čia kruvinas 
bolševikų darbas. Rusai 
gi kaltino, kad tai padarę 
vokiečiai. Sunku buvo ir 
susigaudyti. Pasaulis ėmė 
tą lyg apmiršti. Tačiau 
neužmiršo to kruvinojo į- 
vykio lenkai. Visus tuos 
metus specialūs jų pasta
tyti žmonės rinko faktus 
ir dokumentus, tikrino į- 
vykius ir, pagaliau, pasi
sekė jiems išaiškinti tik
ruosius kaltininkus. Da
bar jie visą surinktą svar
biąją medžiagą paskelbė 
pasauliui knygoje “Zbrod- 
nia Katynska w swiatle 
dokumentow” (Ka t y n o 
nusikaltimas dokumentų 
šviesoje). Knygą išleido 
Londone (leidykla “Gryf”, 
1948 m., pus. 384; daug 
fotografinių nuotra ūkų 
knygos gale).

BUŠAI TĄ NUSLĖPĖ 
NUERNBERGO TEISME

Jau veikalo pradžioje 
laisvosios Lenkijos armi
jos vadas generolas Vla
dislovas Anders atkreipia 
dėmesį, kad kai buvo 
tarptautinio teismo teisia
mi naciai karo kriminalis
tai Nuemberge, skelbiant 
jų nusikaltimų sąrašą. 
Katyno žudynės nesumi-

v •

nėtos. O jų tarp kaltinto
jų, tarp teisėjų — buvo ir 
rusai. Mielai jie būtų na
ciams kaltę suvertę, bet... 
pabijojo, kad prieš pasau
lio opiniją neiškiltų jų pa
čių slėpti darbeliai...

Dabar patys lenkai iš
aiškino tą paslaptį ir skel
bia visam pasauliui: De
šimtį tūkstančių lenkų ka
rininkų išžudė bolševikai.

KAIP BOLŠEVIKAI 
ELGĖSI SU BELAIS

VIAIS
Jau nuo pat įkėlimo ko

jos į Lenkiją bolševikai 
pasirodė labai žiaurūs. 
Tuo metu kai Lenkija, pir
moji pasipriešinusi na
ciams, vedė kruviną kovą 
su užpuolėjais, Rusija, ne
paisydama tarptautinėse 
sutartyse duotų savo pa
žadų gerbti Lenkijos ne
priklausomybę. 1939 m. į- 
žygiavo su 30 divizijų pės
tininkų, 12 mechanizuotų 
brigadų ir 10 divizijų ka
valerijos. Iš kitos pusės— 
į Lenkiją veržėsi 75 divi
zijos vokiečių. Lenkai ne
galėjo atsilaikyti. Dauge
lis jų karių pateko belais- 
vėn bolševikams. Kaip jie 
elgėsi su lenkų belais
viais? Štai ką pasakoja 
pirmieji į jų rankas pate
kę pasienio sargybos ka
riai:
— Mus varė 30 kilomet

rų, neduodami nei poilsio, 
nei vandens. Kas dėl silp
numo nebesuskubo su vi
sais eiti, šautuvo buože 
buvo tiek mušamas, kad 
krito ant žemės, ir jei ne
galėjo tuojau pasikelti, jį 
perv e r d a v o durtuvu... 

'Gardine išžudė 130 karių

Prieš 44 metus barzdaskutis “Pat the Bar- 
ber” Camden, N. J., padėjo tūlam Charles Marion, 
kuris neturėjo nei pinigų, nei darbo. Barzdasku
tis padėjo jam susirasti darbą ir davė pradžiai 
$40. Šiomis dienomis barbzdaskutis patyrė, kad 
jis gavo $200,000 vertės nuosavybę nuo to, kurį 
jis sušelpė prieš 44 metus. Čia Dievas tikrai grą
žino šimteriopai.

Neverk, neverk, motule, 
Ir neraudok taip kruvinai, — 
Ramus kalnely guli 
Sūnus, užmigęs amžinai...
Ir guli jis ne vienas,
Jų krito didelis būrys, — 
Tenai žvangėjo plienas, 
Žvangėjo plienas kraugerys,
Ir zvimbė plieno kulkos, 
Tarsi bitelės vakare — 
Išvirto visas pulkas, 
Tartum pėdeliai barėj.
Juodi varnai ten ratų 
Aplinkui rašo krankdami — 
Bet jis skliautų nemato: 
Širdis krūtinėje rami...
Neverk, neverk, motule, 
Neverk ir neraudok nūnai — 
Ramus kalnely guli 
Sūnus, užmigęs amžinai...

J. Aistis

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin
gas 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 siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, 
tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

3SS We»t Broadway So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $............... ir prašome atsiųsti
mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Vardas ......................................................................
Adresas..................................... ~.... —-................

ir moksleivių. Vieną mok
sleivį pririšę prie vežimo 
vilko gatvėmis, kad galva 
net daužėsi po grindinį... 
Vilniaus apylinkėse bolše
vikai pranešė lenkų dali
niui, kad jie laisvai galės 
sugrįžti į namus, jei tiktai 
padės ginklus. Kai lenkai 
nusiginklavo, tuojau juos 
apsupę ir pradėjo karinin
kų egzekuciją.

TEMPĖ PRIKIŠU PRIE 
ARKLIO

— Pats buvau liudinin
ku, — rašo vienas stebė
jęs Tornopolio užėmimą, 
— kaip sovietų kariai me
džiojo (lenkų) karininkus.

RohatynČje raudonar
miečiai visą dieną pašven
tė gaudymui ir žudymui 
lenkų karininkų. Nemažai 
teko ir eiliniams kariams. 
Pavyzdžiui, vieną prisiri
šo prie arklio ir tiek ilgai 
vilko Stryjos pakrantė
mis, kad atliko tik kūno 
gabalai.

Ir sunkias belaisvės kan
čias turėjo pakelti daug 
lenkų karių. Pačių sovietų 
laikraščių žiniomis 1939 
metais raudonoji armija 
paėmė į nelaisvę apie ket
virtį milijono lenkų karių, 
jų tarpe 12 generolų ir ne
mažiau kaip š,000 kari
ninkų.

TRYS BELAISVIŲ 
LAGERIAI

Bolševikai griebėsi įvai
rių begėdiškų 
Taip, pavyzdžiui, 
kų įgula Lvove 
kad jeigu ji pasiduos (o 
priešintis jau nebebuvo 
prasmės), tai karininkus, 
kareivius ir policiją išleis 
laisvai išeiti ir padės iš
vykti į Rumuniją ir Ven
griją. Bolševikai netgi įsi
pareigojo aprūpinti juos 
maistu kelionėje. Tačiau 
tai buvo tik eilinė bolševi
kų apgaulė. Kai tik lenkai 
kapituliavo ir kariai pra
dėjo eiti iš miesto, rusai 
areštavo, ypač karininkus 
ir šių apie du tūkstančiu 
išgabeno į koncentracijos 
stovyklas. Stovyklos buvo 
įrengtos Vakarų Rusijoje, 
dar Europos žemėse: Ko- 
zielske, Starobielske ..ir 
(Ištaškove. Visos trys — 
buvusiuose provos lavų 

1 vienuolynuose. Net pro- 
voslavų cerkvėse buvo su
statytos lovos penkiais 
aukštais ir apgyvendinta 
šimtai belaisvių. Visuose 
tuose trijuose lageriuose 
buvo daugiausiai lenkai

• v

kuriuose buvo užkasta a- 
pie 10,000 nužudytųjų len
kų karininkų ir kareivių. 
Daugelis iš jų atpažinta, 
ir pasirodė, kad čia lavo
nai tų vyrų, kuriuos bol
ševikai kalino Kazielsko, 
Starobielsko ir Ostaško- 
vos lageriuose. Jie buvo 
dingę be žinios ir jų ieš
kantiems lenkams bolše
vikai nieko nepasakė kur 
jie pasidėjo, jei neskaityti 
to Merkulovo prasitari- 
mo, kad su jais “padaryta 
didelė klasta”.

SAVO ELGESIU SAVE 
IŠDUODA

Lenkų vyriausybė tuo
jau kreipėsi į tarptautinį 
Raudonąjį Kryžių Šveica
rijoje, prašydama, kad 
būtų sudaryta tarptauti
nė neutrali, bešališka ko
misija ištirti nužudytųjų 
lavonus ir susekti kas tą 
baisų kruviną darbą pali
ko. Raudonojo Kryžiaus 
centras kreipėsi į atatin
kamas vyriausybes, bet, 
kaip sakoma... vagie, ke
purė dega! Sovietų Rusija 
jokiu būdu nesutiko, kad 
tas visas dalykas būtų pa
vesta ištirti neutraliai 
Raudonojo Kryžiaus ko
misijai. Negana to, Mas
kva nutraukė santykius 
su Lenkijos vyriausybe 
Londone ir sudarė Mas
kvoje naują Lenkijos vy
riausybę — “laisvos Len
kijos komitetą” suside
dantį iš bolševikų.

I Atkasus kapus atrasta
,----------------------K.---------------------------- C - cy-------------- ---------- *

2, pulkininkų 12, pulk, lei
tenantų 50, majorų— 165, 
kapitonų — 440, leitenan
tų — 542, jaun. leitenan
tų — 930, ir tūkstančiai 
puskarininkių bei kitokių 
vyresniųjų ir paprastų ei- 

i linių.
Penkerius metus lenkai 

vedė tyrinėjimus ir dabar 
> paskelbė visam pasauliui: 
Itą istorijoje negirdėtą ka
rininkų ir karių žudymą į- 
vykde bolševikai, Mas
kvos įsakymu.

Dr. J. Prunskis.

MASKOLIUS PRASITA
RĖ IR IŠDAVĖ 

PASLAPTĮ
Buvo atsitikimų, kad ir 

patys aukštieji sovietų 
pareigu nai “prasitarė”. 
Buvo taip: lenkai pavedė

'Juozui čapskiui dėti visas 
galimybes, kad išaiškintų 
įkur dingo tie tūkstančiai 
lenkų karininkų. Be kitų, 
J. Čapskis tuo reikalu tei
ravosi ir pas NKVD vy
riausi jį — Berią, su ku
riuo buvo kitas aukštas 
SSSR pareigūnas — Mer- 
kulovas. Sovietai bijoda
mi nacių, pažadėjo, kad

karininkai. Drauge su ei
liniais jų skaičius siekė ____
15,000. Gi kada buvo pa- *įeūuvtai, “te
sirasyta sutartis lenkų su joklų paaūrų skirtumo, 
rusais, kada Stalinas jsi- Iės stoti , Anderso 
pareigojo visus lenkų ka- 
rius išleisti į laisvę, kad ___ _________  ___
jie galėtų stoti į lenkų or- pulk Berlingas tarė: 
ganizuojamus legio nūs 
prieš vokiečius, iš tų pen-; 
kiolikos tūkstančių tesu- 
sirado tik keturi šimtai 
vyrų. Likusieji, «-------- —
500 pražuvo be žymės, kulovo lūpų

• v •

organizuojamus lenkų le- 
gijonus. Sovietams palan-

— Puiku, juk turime 
aukštos vertės vyrus Sta- 
robielsko ir Kozielsko la- 

apie 14,- gėriuose”. Ir tada iš Mer- 
i prasiveržė

Taigi, iš visų lenkų kariš- prasitarimas:
kių, kurie buvo kalinami, _ Ne, tie negalės įsi- 
tose trijose stovyklose, te- jungti. Su jais padarėme 
liko gyvais tik 3%, o 97% didelę klaidą (my sdielali 
pradingo. Į visas lenkų s nimi bolšuju ošibku). 
pastangas įjuos surasti, i Tą jisai pasakė 1940 me- 
bolševikų Vadai atsakinė- tų lapkričio mėnesyje, tai- 
jo išsišukinėdami, delsda- gj pusmetį anksčiau negu 
mi, kol 1943 metais paaiš- Vokietija pradėjo žygiuo
ki jo, kad jie visi žiauriai ti Rusijos žemėse. Rusai 
iššaudyti. ijau buvo išžudę lenkų ka

rininkus, daug pirmiau, 
negu vokiečiai pasiekė a- 
nas sritis.
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klastų. 
su len- 

susitarė,

iššaudyti.
GYVENIMAS 
LAGERIUOSE

Gyvais išlikusieji liudi
ja, kad belaisviams buvo 
uždrausta bendra malda, 
bet jie vieton to įvedė ke- 
letos minučių tylą, kurios 
metu visi dievotai susi
kaupdavo. Tarp belaisvių 
buvo keletas kapelionų, ir 
juos 1939 metų Kūčių Į 
dienoje išvežė nežinoma 
kryptimi. Pasiliko tik • 
kun. Ziolkopskis, kurs bu-' 
vo pasodintas į karcerį ir Į 
apie kurį bolševikai ma-; 
tyt užmiršo. Jisai prisitai-j 
kęs slapta atlaikydavo ■ 
Mišias, pakonsekruodavo1 
komunijas iš paprastos! 
duonos, vaikščiodamas po 
kiemą išklausydavo jų iš
pažinties ir taip teikdavo 
dvasinius patarnavimus.
LIKVIDAVIMAS PAGAL 

MASKVOS {SAKYMĄ
Neužilgo prasidėjo kari

ninkų likvidavimas. Po i 
šimtą, kartais net po tris 
šimtus išskirdavo iš visų 
ir išveždavo į Katyno miš-j 
kus. Belaisviai pro langą] 
girdėdavo, kad įsakymas, 
kuriuos karius išvežti at
eidavo iš Maskvos. Telefo
nu perduodavo net likvi
davimui išvežtųjų pavar
des, ir belaisviai apie jas 
pro langą girdėdavo, kai 
užrašantysis pakartodavo 
patikrindamas.

Net ir mirties akyvaiz- 
doje bolševikai neapsėjo 
be klastų. Kad nekiltų są
myšio laikinai dar lagery
je gyvais pasiliekančiuo
se, jie skelbdavo, kad jų 
draugai perkeliami į kitą 
geresnę vietą, ir paragino,

12 EILIŲ LAVONŲ
Baisioji paslaptis pradė

jo ryškėti 1942 metų va
sarą. Kaikurie lenkai, ku
rie priversti dirbo vokie
čių darbo batalijonuose, 
sužinojo iš vietinių gy
ventojų, kad netoli nuo 
Smolensko bolševikai su
šaudė daug lenkų belais
vių. Žmonės, kurie tarp 
žuvusiųjų turėjo artimų
jų, ėmė kasti nurodytoje 
vietoje, Katyno miške. 
Tikrai atrado lavoną su 
lenkų kariška uniforma. 
Tačiau kasusieji neįtarė, 
kad ten gali būti masiniai 
kapai, o neužilgo tas vo
kiečių dalinys, prie kurio nužudytų lenkų: generolų 
buvo priskirti lenkai buvo 
perkeltas kitur, ir ieškoji
mui nebebuvo gerų sąly
gų. Tik 1943 metų balan
džio mėnesyje buvo at
kasta didžiulė duobė, tu
rėjusi 28 metrus ilgio ir 
16 metrų pločio (metras 
beveik lygus yardui, tru
putėlį metras yra ilges
nis). Toje duobėje buvo 
užkasta 3,000 nužudytųjų 
karių lavonų, sumestų ei
lėmis, net 12 eilių ant kita 
kitos. Buvo atrasta ir 
daugiau masinių kapų,

MII welime!

loi/elrouble!

f y

Niekas mieste taip nepažįsta Fordą ka>p mes. Nie
kas tiek patyrimo neturi. Nežiūrint kaip, mes visais 
atvejais galėsime jums sutaupyti pinigų ir nesmagu
mų. Niekas taip negali teikti Fordui aptarnavimą, 
kaip mes Oyleriai, su Fordo išlavintais mechanika s. 
Tikromis Fordo Dalimis, Dirbtuvės užgirtais meto
dais ir Specialėmis Fordo Dalimis! Ateikit ir leiskite 
mums aptarnauti Jūsų Fordą!

Dealer Service!
TAI NftRA GERESNES VIETOS FORDO APTARNAVIMUI KAIP NAMAI! Į

PAMATYKITE JŪSŲ DRAUGINGA FORDO DYLERJ
Mes parankiai esame {rašyti j vietini Classified Telephone Direktorių.
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KOMEDIJA lyti gražių paveikslų ir pasi- 
klausyti gražios programos.

KOLONIJOSE MUZIKANTAI”
šeštadienį, lapkričio 13 d., 

Lietuvių klubo salėje įvyko 
Lietuvių Radio Valandos pa
rengimas, kurį suruošė rėmė
jai. Dalyvavo nemažai žmonių.

ną narį pasidarbuoti ir prira
šyti nors po vieną narį į drau
giją. Dvasios vadas nepamiršo 
ir kitų katalikiškų draugijų, o 
ypač šv. Kazimiero pašalpinės' 
draugijos. Ragino vyrus rašytis 
į pašelpinę draugiją, o ypač! 
jaunuolius, kad jie užimtų se
nųjų vietas. Priminė, kad daug 
senųjų narių jau apleido šį pa
saulį. todėl būtinai reikalinga 
papildyt jaunąja karta. Garbė 
turėt šv. Vardo draugijai tokį 
gabų ir visų mylimą dvasios 
vadą. kun. Joną Bernatonį. Pa
dėka priklauso kleb. P. M. Ju
rui už jo paskyrimą.

Aš turiu viltį, kad jaunieji
kauskas pasakė turiningą, die- vyrai paklausys kun. Bernato- 
nos iškilmei pntaikintą pa- nįo raginimo ir atsilankys sek- 
mokslą.

Parapijos vyrų choras, vado- sįnnlrinią, 
vaujamas varg. A. Sadausko, 
gražiai giedojo. Vargonais pri
tarė ponia Sadauskienė.

Žmonių buvo pilna bažnyčia.
Kario Motina.

ESPLEH, PA
Paliauti FamalJo'.

Vie-l apkričio 11 d. Kunigų 
nybės Pittsburgho Provincija 
surengė iškilmingas gedulo pa
maldas už praeituose dviejuose 
karuose žuvusius lietuvius ka
reivius. Pamaldos įvyko šv. 
Vincento De Paul bažnyčioje.

Šv. mišias celebravo kun. 
Povilas Lunskis: asistavo kun. 
Jonas Misius — diakonu, kun. 
Pranas Plautes — subdiakonu. 
Kun. Edward Boley vadovavo 
apeigoms.

Kun. Dr. Antanas G. Ra-

KONCERTAS
TAUTINIAI ŠOKIAI

SEKMADIENI*

Lapkričio-Nov. 28 d., 1948
MUNICIPAL BUILDING SALBJE

(tarp G ir H gatvių) So. Boston, Mass.
3-čią vai. po pietų

madienį. 5-tą d. gruodžio į su- Ruošia Bostono Lietuvių Tautinių šckių Grupė, Onos Ivaškienės vadovybėje.
kuris

Pranciškaus parapijos salėje, ‘
3:30 vai. po pietų. Todėl visi 

j vyrai rašykitės į Šv. Kazimie- 
įro paš. R. K. draugiją ir už
pildykite savo tėvų bei genčių
likusias vietas. Kvieslys.

East Broadway

įvyks Šv.;
- ‘ Koncertą išpildys šaunus V’eterany Vyry Choras — Glee Club iš Worcester, 

Mass. su žymia soliste, vadovybėje muziko VINCO BURDULIO.
Bus suvaidinta linksma komedija “Muzikantai”, kurioje dalyvauja: meš

ka, ožys, lakštingala, asilas ir beždžionė. Gražūs Tautiniai Šokiai ir kitoki įvai
rumai. Į šį linksmą ir įdomų parengimą kviečiame visus atsilankyti.

RENGĖJAI.

lAIRENCE, MASS
Šv. Vardo draugija turėjo į 

savo dvasinę puotą laike 8 va-' 
landos šv. mišių. Vyrai skait
lingai dalyvavo sekmadienį. 14 
d. lapkr. Džiaugiasi parapijos 
kunigai, o ypač klebonas kun. 
P. M. Juras, nemažiau džiau- 
grasi ir visi parapijiečiai maty-, 
cami tokį didelį vyrų 
r.ant prie Dievo stalo.

Pasisotinus dvasinei, 
ėjo į parapijos salę, 
turėjo užkandžius ir susirinki-’ 

Susirinkimas buvo gyvas.

f»RWOOD. MASS
Sekmadienį, lapkričio 14 
vai. po pietų, Šv. Jurgio lie-4 

tuvių par. bažnyčioje. Moterys
tės Sakramentą priėmė p-lė Ci
ną Novikaitė iš E. Walpole. 
Mass. su p. Juozu Nevins

, Norwood‘o.
būrį ei-! Liudytojais buvo p-lė Agnės 

Novikaitė ir p. Pranas Nevins.
visi su- Tvarkdariai bažnyčioje buvo 
kurioje' p.p. Kazys A. Novikas Sr. ir

' ' Augustas Nevins.
rną. Susirinkimas buvo gyvas. Laike jungtuvių solo giedojo
r es vyrai gvildeno draugijos i p. Elena Novikienė “Šioj Die- 
reikalingus įnešimus bei muta-’noj”. “Veni Creator” ir “Avė 
rimus. Dvasios vadas kun. Jo- Maria". Vargonais pritarė p. 
r.as Bernatonis yra pasiryžęs j Mollie McMahon. 
draugiją išauginti virš dviejų' Vestuvių pokilis buvo Eell 
šimtų vyrų. Jis ragino kiekvie- House. Sharon. Mass., kur da

lyvavo apie 100 svečių iš Nor- 
'wood'o ir apylinkės miestelių.

Gauta daug sveikinimų nuo 
giminių, net iš tolimo Scran- 
ton. Pa.

! Ponios Nevins (Novikaitės) 
tėveliai Mykolas ir Ona Nori
kai yra ilgamečiai skaitytojai

• ir rėmėjai laikraščio “Darbi
ninko” ir pavyzdingi katalikai. 

Jaunavedžiams Onai ir Juo
zui Nevins linki visi jų draugai, 8470 niamyte, ir sūnus 
giminės ir pažįstami laimingo nas» gyvenantis Los Angeles, Į jų dukrelės ir giminės suruo-

BOSTONO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ

Aibcrt R. Barter
Pirmiau — Pcpe Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis. 

Room 206
Tel. 6-1944

207 PARK BUILDING 
VVorcester, Mass.

275 'lain St., ĮVebster, Mass,

I
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vedybinio 
Medaus 

ko į New 
D. C.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems- 

visoms, kurie mane lankė ligo
je nuo sužeidimo automobilio 
nelaimėje.

Dėkoju kleb. kun. F. E. Nor- Programą išpildė muzikas Jo- 
butui, kun. A. Jeniūnui, gimi- nas Tamulionis ir jo orkestras, 
nėms, draugėms, pažįstamiems 
ir net toliau gyvenantiems, ku
rie kokiu nors būdu man už
jautė ir gelbėjo.

Nuoširdžiai dėkoju už dova
nas, linkėjimus, gėles ir mal
das.

Nėra galimybės visus-visas 
išvardinti, nes skaičius labai 
didelis. Todėl dėkoju visiems ir 
ai gerasis Dievulis visiems 

gausiai atlygina iš Savo malo
nių šaltinio.

Ieva Tvaskienė.

Mirė Dusevičius
Lapkričio 17 dienos rytą mi

rė Simonas Dusevičius, 71 me
tų amžiaus, gyv. 113 Diamond 
St., E. Walpole, Mass.

Laidojamas šeštadienį, lap- 
cričio 20 d., 9 vai. rytą iš šv. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčios 
Highland kapinėse.

sūnus Jonas, o sekmadienį savo nią Sofiją Matukis ir p. Eleną 
’ Newark.gimtadienį minėjo p-lė Eleono

ra Novikaitė, choristė ir solis
tė. Ilgiausių metų visiems.

i Velionė sirgo per astuonias 
mėnesius.

Palaidota iškilmingai iš Šv.
Jurgio lietuvių parapijos baž
nyčios, lapkričio 17 d., 9 vai.
rytą. šv. Kryžiaus kapinėse, | ^^10 16 d, p.p. Jonas ir
Malden, Mass. | Marijona Aidukoniai, gyv.

Liko dideliame nuliūdime sū-j Savin Avenue, minėjo savo 35 
nūs Vilimas, kuris gyveno su įmetu vedybinio gyvenimo su- 

Anta- į kaktį. '

gyvenimo. j Califomia.
mėnesį praleisti išvy-Į Artimiesiems ir

šė savo tėveliams “surprise
giminėms party” sekmadienį lapkričio 14

York ir IVashington, ■ reiškiame gilią užuojautą liūde- ‘ j Dalyvavo artimieji ir pa
šio valandoje. įkviesti svečiai. Jiems buvo tik

ras surprizas. Ponai Aiduko- 
Lapkričio 13 d. minėjo savo niai gavo daug gražių dovanė-, 

gimtadienį Moterų Sąjungos lių ir sveikinimų.
Reikia pažymėti, kad jie iš- 

va Tvaskienė. Lapkričio 14 d., j auklėjo gražią šeimą, būtent, 
gimtadienį minėjo p.p. Červokų'tris dukteris, panelę Anelę, po-

Sekmadienį, lapkričio 14 d. 
mirė Marijona Bruzgienė, kuri 
gyveno per ilgus metus 1096 27-tos kuopos pirmininkė p. Ie-Į 
.Vashington St., sulaukus 89 
metų amžiaus.

keletą 
kurios

sūnus
pa

Ponia Stella (Kay) Kavaliau
skienė. gyv. 264 Lenox St., sek
madienį, lapkričio 14 d. išvyko 

i į Šv. Elzbietos ligoninę, Brigh- 
• 28 ton, Mass., kur turės pergyven

ai sunkią operaciją. Linkime 
pasveikti.

Lapkričio 14 d., Šv. Jurgio 
parapijos bažnytinėje svetainė
je, Šv. Vardo draugijos nariai 

i turėjo bendrus pusryčius po 
šv. mišių 9 vai. rytą. Jiems va- 

.dovavo kun. A. Janiūnas.

WORCESTER. MASS.
Aušros Vartų Parapija

Rugsėjo 20 dieną šių metų 
mirė Steponas Saulėnas, ilga
metis narys Aušros Vartų pa
rapijos. Velionis gimė Lietuvo
je Varėnos parapijoje, Alek
sandra vos kaime 1873 metais. 
Atvyko į Ameriką 1902 metais 
ir apsigyveno Worcesteryje. 
1908 m. apsivedė su Viktorija 
Kvietkauskaite Padėkonės die
noje.

Nuo pat parapijos įsteigimo 
1920 metais buvo nuoširdus pa
rapijietis, kuriam nuolat rūpė
jo parapijos reikalai. Per ilgus 
metus buvo ištikimas “Darbi
ninko” skaitytojas. Per visą 
savo gyvenimą buvo didelis lie
tuviškos katalikiškos spaudos 
mylėtojas ir kiek tik galėjo rė
mė tą spaudą savo sunkiai už
dirbtais centais.

Buvo palaidotas Šv. Jono ka
pinėse, Worcesteryje spalių 2 
d. Paliko didžiausiame nuliūdi
me savo žmoną Viktoriją ir 
vieną dukterį, kuri yra Ken
neth Cutty žmona.

Amžiną atilsį duok jam, Vieš
patie! Rap.

Klebonas kun. F. Norbutas 
šią savaitę pasidavė į Camey 
ligoninę, So. Boston.

PRANEŠIMAS

Vyrai, Padarykit Supr ižą
Už keleto savaičių susilauksime Kalėdų. Vyrai galvoja, ką čia nupir

kus savo žmonoms Kalėdų dovanų. Nėra abejonės, kad geriausiai ir dau
giausiai bus įvertinta Kalėdų dovana, tai I. J. FOX elegantiški kailiniai. 
Taigi mes ir siūlome vyrams dabar nupirkti kailinius ir padėti iki Kalė
dų pas mus, o paskui prieš Kalėdas įteikti žmonai. Jei kailiniai netiktų, 
atmainysime be jokio vargo.

Atsilankykite pasikalbėti į mūsų krautuvę su šios firmos lietuviu at
stovu p. Bernardu Koraičiu, kuris yra kailinių expertas 
Jums patars kaip lengvai galima kailinius įgyti ir kaip 
kailinius, kad jie atafiktų žmonos figūrai. Jis yra šiame 
expertas.

Kailiniai tai geriausia dovana, nes ji tvers ne vienus metus, bet per 
ilgą laiką. Taigi, vietoje pirkti kokias ne- . 
reikšmingas dovanas — nupirkite savo 
žmonai ar sužadėtiniai elegantiškus kaili- J 
nius. už kuriuos ji bus Jums labai dėkinga.

Per B. Koraitį pirkdamos dar šutau- vashington street
Bernardas Koraitis pysite 10% nuolaidos. BOSTON, MASS.

ir žinovas. Jis 
galima išrinkti 
klausime tikras

6g

Sekmadienį, 
6:30 vai. vakare, 

, lietuvių par. 
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ir p. Ona Skirkevičienė iš Na- 
shua, N. H.

p. Ona Skirkevičienė, mu.’. 
Jonui Tamulioniui pritariant 
akordionu, padainavo 
gražių liaudies dainelių, 
visiems labai patiko.

p. Antano F. Kneižio
Vincas parodė judamus 
veikslus ir grojo įrekorduotas 
meliodijas.

Nuoširdžiai pasidarbavo vie
tiniai, pp. Petras Karpičius, 
Juozas Žukas, pp. Marijona E. 
Preytis, Marijona Sadzienė, 
Marijona Trebuliauskienė, ki
tos ir kiti. p. Blanche Cūnienė 
iš West Roxbury, p. Jonas Ro
manas, Sr., p. Vincas Kohans- 
kas, Vincukas Kneižys ir kiti 
prisidėjo darbu ir patarimais.

Dėkoju visiems ir visoms kuo 
nors prisidėjusiems prie to va
karo programos surengimo; 
dėkoju visiems, kurie atėjo ne
paisydami audros ir lietaus. 
Dėkoju Lietuvių klubui už sve
tainę. Taipgi dėkoju programos 
dalyviams, muzikui Jonui Ta
mulioniui ir jo orkestrai, ypač 
p. Onai Skirkevičienei už dai
neles, kurie parodė didelį pasi
šventimą atvykti iš Nashua, 
N. H.

Antanas F. Kneižys, 
Lietuvių Radio Valandos 

vedėjas.

Sekmadienį, lapkričio 21 d., 1 
vai. po pietų, Šv. Juozapo pa
rapijos mokyklos auditorijoje 
John St., Waterbury, Conn. į- 
vyks LDS Conn. apskrities su
važiavimas.

Šv. mišios apskrities intenci
jai bus atnašaujamos 10 vai. 
rytą, Šv. Juozapo bažnyčioje.

Suvažiavimas yra svarbus 
ir kviečiame visas LDS kuopas] 
išrinkti ir atsiųsti atstovus bei 
atstoves, svečius ir viešnias 
dalyvauti.

Juozas Bernotą, 
Apskrities Pirm. 

Nell A. Meskunas,
L. Raštininkė.

HAVERHIU, MASS.
BALF 59 skyriaus susirinki

mas įvyko lapkričio 7 d. š. m. 
Lietuvių Katalikų Centro kam
baryj. Pirm. M. Kuliešius pa
kvietė - susirinkusius atsistoti 
vienai minutei laiko prisimini
mui a. a. Stasio Dzingeliavičio, 
kuris apleido šį pasaulį 6 d. 
rugsėjo š. m.

' Po to pirm. M. Kuliešius pa
kvietė susirinkusius duoti nau
jų sumanymų. Po trumpo pasi
kalbėjimo nutarė padaryti pra
džią, būtent, suruošė centinį iš
pardavimą (Penny Sale), 5 d. 
gruodžio (Dec.) š. m., 3 vai.
p.p., Lietuvių Gedimino klube, 
324 River St Rengimo komisi
joj yra šie: Marcelė Matonienė, 
Marcelė Degesiūnienė, A. Aibi- 
kienė, Rožė Jankauskienė, Jo
nas Urbačius, Antanas Šalkevi- 
čius, B. Jurkevičius, F. Macius 
ir Petras Jankauskas.

BALF Valdyba kviečia visus 
Haverhill ir apylinkės lietuvius 
prisidėti prie šio darbo ir su
šelpti savuosius tautiečius iš
blaškytus po visą pasaulį; kvie
čia atnešti, didelę ar mažą do- 

įvanėlę į Katalikų Centro kam
barius arba minėtą dieną į 
“Penny Sale”.

Taipgi nutarė suruošti korta- 
vimo vakarą (Whist party), 
sausio 20 d., 1949 m., Lietuvių 
Gedimino kliubo 
324 River St.

a.

svetainėje,
P. M. J.

KLAUSYKITE
"Uelavos AtstaMią” Radijo Valandų

429 WALNUT ST., Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5360
PASTABA: Tr*eiadi*nio radijo prog

rama* prasidOa Spalių (Oet.) 20 d., 

1948. Tai bu* pirminio* Lietuviiko* 

kultOriiko* programo* leidžiamo* per 

F. M. Radijg Jungtinėse Valstybėse! 

Jo* bu* pritaikinto* Amerikioiiam* 

ir Lletuviikam Jaunimui...

Stotis WGYN (F. M.)
97.9 meg„ 20,000 watts

Direk.—Jokūbas J. Štokas

5E5TADIENIAIS, 5:00 iki 5:30 v.v.

Stotis WEVD (A.M.) 
1330 kil., 5000 watts 

TREČIADIENIAI*, 5:30 iki 5:00 v.v.



Penktadienis, Lapkr. 13, 1948- DARBININKAS

ŽINUTĖS
ilgai

Mr. ir Mrs. James Strigimas

VIETINĖS ŽINIOS

Lapkričio 16 d., mirė, 
sirgęs, valstybės ligoninėje, 
Martynas Matačiūnas, 56 me
tą, gyv. 164 W. 6th St. Paėjo 
Žaslių parapijos. Amerikoje 
pragyveno 42 metus. Paliko 
žmoną Ievą (Butrimavičiūtę), 
dukterį ir tris sūnus. Laidoja
mas lapkr. 19 d., 9 v. r., iš Šv. 
Petro parapijos bažnyčios, šv. 
Mykolo kapuose.

SO 8-4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broaduay
South Boston, Man.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai.

Nori vardo. Šv. Petro para
pijos Dramos Ratelis užsibrėžė 
įrengti paminklinėje mokykloje 
kambarį. Praeitais metais Ra
telis sukėlė kelis šimtus dole
rių. Dar trūksta. Tai, jaunimo 
ratelis, sekdamas senuosius, 
ruošiasi prie vaidinimo, kurį 
perstatys sekmadienį, lapkr. 21 
d., 3:30 v. p. p. Vaidinime už
dirbtais pinigais nori dabaigti 
kambario įrengimą ir uždėti 
ant kambario durių įrengėjų 

. vardą — Dramos Ratelis.
Šioji jaunimo ambicija tikrai 

yra girtina. Tesilavina jauni
mas ir teveikia. Mes visi padė
kime jam. Ateikime jo pamaty
ti vaidinant scenoje.

I

Jaunimas Vėl Pasirodys IKHMĮĮNAJpdriH
SovsfisviiMS

Ž

Tel. 80 8-2805

Dr.J.Lh
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadvray
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare. 

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

X- *-

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir chirurgas. 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius.

534 E. Broadway,
South Boston, Mass.»

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

DAKTARAI

Tel. TROwbrid«e 6330

J. Repshis, M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

IVAIMS skelbimai

A. J. NAMAKSY
Real Estate &

Insurance

I

409 W. Broadvay
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. SOuth Boston 8-0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury. Mass.
Tel. Parkway 1233-W

|VAMS SUKIMAI
PAIEŠKAU Zigmo ir Juozo 

Lesčinskų, gyv. Bostone. Iš 
Lietuvos buvo kilę: Kaspariš- 
kių kaimo, Žiežmarių parapi
jos. Prašome patiems ar kas ži
note apie juos kur gyvena man 
parašyti; būsiu labai dėkingas. 
Pr. Tamkutonis, 169 W. 32nd 
St., Bayonne, N. J.

(16-19-23)

Šv. Petro parapijos žmonės 
gali džiaugtis savo jaunuolių i 
gabumais. Praeityj daug jauni
mo veikiančio su mūsų organi
zacijomis pasižymėjo įvairiose _ 
srityse. Ir šiomis dienomis mū-^Čios), West 5th St., South 
sų jaunimas pareiškia daug ga-;Boston, Mass. 
bumų. Sekmadienį, visi parapi
jiečiai turės progą linksmintis 
su jaunuoliais ir ištirti jų ga
bumus dramos srityje. Šv. Pet
ro Dramos Ratelis vadovybėje 
seselės Genovaitės perstatytis 
du didelius veikalus. Pirmas y- 
ra pavadintas SUMANI TETA, i 
Tai yra komedija, kuri juokinsi 
visus žiūrėtojus, ypatingai mo-- 
tinas, kurių vaikai nenori klau-; 
syti tėvų. Įžymiausias roles iš-! 
pildys sekančios dramos žvaig-Į 
ždutės: Rita Stakutis, Evelyn 
Marcinkus, Helen Barevich, 
Veronika Ivanauskas, Delia 
Dvaresky, Irene Kengris, Edithl 
ir Sandra Sanda, Phyllis Savic-| 
kas, Mary Plevokas ir Lillian 
Romanskis.

įvyks lapkričio 28 d., 1 
vai. p. p., Šv. Petro par. 
mokykloje (prie bažny-

i Kviečiamos visos LDS 
kuopos išrinkti gausiai 
atstovų ir atvykti į susi
rinkimą. Kviečiami ir mū
sų dvasios vadai ir 
sauliečiai atvykti į šį 
važiavimą.

Valdyba — 
Kun. J. Bernatonis,

Dvasios Vadas
Antanas Zaveckas,

Pirmininkas
Tanias Versiackas,

Sekretorius.

Dėmesiui!

v«

rf.

k.

pa
su- PARSIDUODA 1-nas trijų 

šmotų ir vienas 2-jų šmotų 
parlor setai. Abu naujai perda
ryti. Parduosiu pigiai, nes pats 
juos perdariau. Galite matyti 
kasdieną, 333 E. St., So. Bos
tone. Vakarais galite telefonuo- 
ti SO 8-5331. (12-16-19)

Km norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas:

CKAS. LIKSIS
Realstatininkas

710 N. Van Ness Avė.,

Hollywood 38, Calif.

Pereitą sekmadienį, lapkr. 14, 
d. pp. James ir Sofija Strigū
nai, 1686 Columbia Rd., So. 
Boston, Mass. minėjo savo 40- 
ties metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Pp. Strigūnai priėmė 
Moterystės Sakramentą 
Petro liet, 
je, lapkr. 
davė a. a. 
kas.

P-nas J.___„___ ________• I
lį šią šalį iš Lietuvos dar būda- 
;mas jaunutis — 19 metų. Jis 

Sveikina Albertus. Pirmadie- Į pradėjo dirbti Hunt - Spiller 
Mfg. kompanijoje mašinisto pa
dėjėju. Jam ištikimai ir ištver
mingai dirbant, įstaigos vedė-, 
jai paskyrė jį užvaizdą pakavi
mo departmente. Ištikimai iš
dirbęs trylika metų minėtoje 
įstaigoje, p. Strigūnas 1920 į 
metais nusipirko savo biznį — 
grocemę ir bučernę. Aplei
džiant darbą, darbininkai už jo 

i per tiek metų gražų ir švelnų j 
elgesį, atminčiai nupirko auk
sinį laikrodį, kurį ir šiandien p.
Strigūnas tebeturi. ■

Pp. "Strfgftirat"YŽipo"*patrijo
tai, 1921 m. aplankė savo gim
tąją šalį Lietuvą. Nors pp. 
Strigūnai abu jauni apleido: ruoja su dideliais 
Lietuvą, bet jie visuomet jos Nuostoliai kas mėnesį

jau

ŠV. 
parapijos bažnyčio-, 
14, 1908 m. Šliūbą 
kun. Tomas Žilins-

,dą. Svečiai p.p. Strigūnams lin
kėjo daug laimės ir ilgiausių 
metų.

Mes taipgi sveikiname 
Strigūnus, jų 40-ties metų 
dybinio gyvenimo proga, ir 
kime

Strigūnas atvažiavo
f

I

pp. 
ve- 
lin-

Dievo palaimos.
Žvalgaitis. •

Lankėsi

I

I
I

Ateina pagelbon. Kaip 
matome, daug, daug žmonių 
randasi, kurie ateina pagelbon 
tiems, kurie daug veikia visuo
menės labui. Pavyzdin, bažny
čios taisymui žmonės aukoja, 
veikia ir ruošia parengimus. 
Štai panelė Gertrūda Andriu- 
šiūnaitė parduoda apie šimtą 
tikietų gruodžio 12 d., dideliam 
sodaliečių parengimui.

I
I 
I

'nį, lapkr. 15 d., buvo šventė 
Šv. Alberto Didžiojo. Tą dieną 
buvo laiškais ir žodžiu sveiki
nami kun. Albertas Abračins- 
kas ir kun. Albertas Kontau- 
tas. Viešas jų varduvių sveiki
nimas įvyko antradienio vaka
re.

Lapkr. 16 d., vakare, po so
daliečių ruošiamos programos, 

"gruodžio 12 d., praktikos, Mo
terų sodaliečių grupė, merginų, 

[mažojo ir didžiojo choro suėjo 
4 tamsų sodalicijos kambarį. 

“ i Žengė ir kun. Albertas Abra- 
[ činskas. Išgirdo šūkį—suprize! 
Užžibo šviesos. Matosi jaukus 

• sodalicijos kambarys, stalai 
•apdėti valgiais, gėrimais, — ir

Tremtinių Ratelis Boston’e, 
m. lapkričio - November mė

nesio 27 dieną, 7:00 vai. vaka
ro, Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėje, rengia DP vakarienę su 
turininga programa ir šokiais, 

i Maloniai kviečiame Tamstą 
su artimaisiais į šią vakarienę 
atsilankyti.

Pelnas skiriamas kalėdiniams 
siuntiniams tremtiniams pa
siųsti. Įėjimas — $1.

Ratelio Valdyba.

š.

Taipgi vaidins ir paslaptingą 
[veikalą: VYSKUPO ZVAKI- 
;DES. Svarbiausias roles turės: 
Algis Mitkus, Marija ShatasJ 
Barbora Jankūnas. Petras Ge-I 
daminskas, Vytautas Markelio- 
nis, ir Robertas Tamulis.

18 d. i Visi didžiuosis mūsų Dramos 
įžymus i Rateliu ir jaunuolių gražiai iš- 

.______________________ Tiki-
Gen. • me, kad mūsų susipratusieji

GRABORIAI
Ketvirtadienį, lapkričio 

lankėsi “Darbiuinke” į „ _________ u______ , o__
svečias, Gen. J. Černius, nese- į lavinta lietuviška kalba, 
niai atvykęs iš tremties.
J. Černius yra buvęs Lietuvos i lietuviai rems jaunimo kultūri- 
premieras ir kariuomenės ge- 
neralio štabo vadas. Taipgi lan
kėsi p. J. Valaitis. BALF’o pa
reigūnas, ir p. Kazys Baitra- 
maitis, NCWC pareigūnas.

Šį vakarą atvyks p. Juozas;
B. Laučka, buvęs BALF’o ve
dėjas, o dabar yra NCWC pa- 

' reigūnas.

BALF Susirinkime 
surinkta $90.55

i
į

ir toliau jaunimą 
lietuvišką

nį darbą ir savo atsilankymu 
paragins 
veikti ir tęsti savo 
darbuotę. Veikalai bus |>ersta-
tomi sekmadienį, lapkr. 21 d., 
3:30 v. popiet bažnytinėje salė
je. Dramos Ratelis kviečia 
sus atsilankyti.

Trečiadienio vakare. Liet, 
klubo salėj BALF susirinkime 
aukojo:

S. Mockus — $10.00.
P. Averka — 6.00.

S. Baras* vičius ir Sūnus
Fanerai Kome

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIcHS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY RUBLIO
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

vi-

Operuoją ,Su Nuostoliais

Bostono ir apylinkės miestų 
gatvekarių sistema — Metro
politan Transit Authority ojie- i vo nuvykusi į 

nuostoliais. I Mass.. kur dalyvavo 
siekia [Katalikų Veteranų

1

Po $5.00 — Kun. A. Abra- 
činskas. A. P. Neviera, S. Za- 
vadskas. J. Gurskas, J. Kas.

Po $2.00 — J. Grigalus, Mrs. 
Svilas. Mrs. Martinkus, Mr. 
Kulpanas.

Po $1.00 — V. Traikavičius, 
P. Karoblis, P. 
Gedraitis,

Kelionė Ir Koncertas
Pavyko

■■ ■ ■ II. I ■
L^ikrfėfcF 14 d.. Bostono Lie-1 

tuvių Tautinių Šokių grupė bu-jA. Namaksy, 
į VVorcesterJ Kaika, Mrs. Gedraitis, Mr. 

pirmame Vaitkus, S. Griganavičius, Dr. 
ruoštame' Duserick, A. F. Kneižys, S.

• • _:Kontautas, L. Stasiulis. K. Vi-
f

CASFEK
FUNERAL HOME

187 Dorehester Street 
South Botson, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

i daug žmonių.'Pranešta vakaro ilgėjosi ir prie pirmos progos maždaug }x> $750,000. Todėl ir koncerte. Koncertas puikiai pa-i .
apūuikė. reikalaujama už važinėjimą vyko. Aušros Vartų par. didžio- *e,sls- ^r. Merkelioms, J. Uzda-

Grįžęs p. Strigūnas vėl stojo mokestį pakelti vietoje 10c net ji parapijos salė buvo prisikim- vinis, V.
Seselei Inkar- ją aplankė.tikslas. Muzikei

(natai skambinant pianu, sudai
nuota sveikinančių dainelių. 
Prasidėjo šnekučiavimai ir už
kandžiai. Atvykus kun. Vir- 
mauskiui su kun. Kontautu, ta- 

. po suteiktos varduvininkams 
dovanos ir pasakytos jų adresu 
kalbos.

reikalaujama už važin

Įsigijo Naują Vėliavą

Šv. Jono Ev. Pašalpinė drau
gija įsigijo naują vėliavą. Vie
noje pusėje yra draugijos pat
rono, Šv. Jono atvaizdas, o ki
toje — Vytis, apjuostas ąžuolo 
lapų vainiku.

Vėliavos šventinimas ir vaka
re bankietas įvyks pirmą sek
madienį 1949 metų. Rap.

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

BOR1S BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St., Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.

(Jžsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass.

? Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERLLSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

j grosernės ir bučernės biznį ir 
ją sėkmingai vedė iki 1933 m. 
Prohibiciją panaikinus, p. Stri
gūnas įstojo į likerių biznį, ku
rį veda su dideliu pasisekimu.

Pp. Strigūnai yra žymūs lab
dariai. Už jų dosnumą, grįžda
mas iš Romos Bostono arkivys
kupas Richard J. Cushing, D. 
D., p. Strigūnui atvežė du reli
ginius sidabrinius medalikus ir 
Šv. Tėvo paveikslą. Šias retas 
gūnas įstojo į likerių biznį.

Pp. Strigūnai dabar yra vie
ni iš stambiausių So. Bostone 
biznierių. Jie turi pasistatę la
bai puikią rezidenciją prie pat 
jūrų kranto, 1686 Columbia 
Rd.. So. Bostone. Jie yra nuo
širdūs “Darbininko” ir Lietuvių 
Radio Valandos rėmėjai.

Pereitą sekmadienį, jubilie
jaus proga pp. Strigūnai Blins- 
trub’s Village surengė savo 
draugams karališką bankietą. 
Visi sakė, kad tokio iškilmingo 
bankieto nebuvo matę. Dalyva
vo virš 100 asmenų. Taipgi da
lyvavo trejetas kunigų, jų tar
pe ir artimas giminaitis, buvęs 
artnijos kapelionas, kun. J. 
Daunis, dabartinis Nekalto Pr. 
P. Marijos |>ar. vikaras, Cam
bridge, Mass.

Pokylio metu p. Strigūnas 
savo žmonai įteikė labai bran
gų dviejų deimontų “ruby” žie-

iki 22c.

už nuostolius buvo 
šėrininkai, todėl bu- 
įstatymas ir gatve-

r 1
Res. SO 8-3729 SO 8-4618

Uthuanian Furntture C#.
I MOVERS — 

Insured and 
Bonded 

fe Local & Long 
Distance 

HM Moving 

326 - 328 W. Broadtvay 
SO. BOSTON. MASS.

Pirmiau 
kaltinama 
vo išleista 
kariai buvo perimti valstybės
nuosavybėn. Bet pasirodo, kad 
ir valstybės paskirti trustisai 
nesugeba operuoti be nuosto
lių.

Vyčių šokiai

YAKAVONIS
Funeral Kome

741 No. Main St. 
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

. Stakutis, J. Mačins- 
jšus žmonių. Veteranų Vyrų kas, Z. Vinciūnas, B. Jakutis. 
Choras — Glee Club. muz. Vin
co Burdulio vadovybėje su so
liste Diva Vignaly šauniai pasi
rodė. Atsilyginimui, 
choras, su savo žymia soliste 
atvyks į So. Bostoną, lapkričio 
28 ir Tautinių šokių grupės me
tiniame parengime išpildys 
koncertinę dalį programos.

Bostoniečių nuvežime savo 
automobiliais pasitarnavo: Ma
rijona Valatkienė, A. Plevokas 
ir Dr. Ignas Tenteris. Rap.

Ramybės Šaltinis
Surinko ir išleido kun. P. M

I

Liet. Vyčių 17-tos Algirdo 
kp. pirmi rudeniniai šokiai jau 
čia — įvyks ryt. šeštadienį, 
lapkričio - Nov. 20 d., Ritz 
Plaza svetainėje (Symphony 
station), Boston’e.

Vėliausios žinios ir telegra
mos liudija, kad atvyksta į Vy
čių šokius iš Detroit, Michigan, 
Philadelphia. Pa., Paterson, N. 
J., Kearny, N. J., Hartford ir 
Waterbury, Conn. Taipgi iš ar
timesnių kolonijų, kaip tai Pro-! 
vidence, R. I., Norwood, Wor- 
cester, * Athol, Westfield. Law- 
rence, Lowell, Brockton. Lewis- 
ton. Maine, Cambridge. Taipgi 
atvyksta ir Centro pirminin
kas,- Juozas Boley - Bulevičius, 
nes rytojaus dieną įvyks svar
bus Centro posėdis Worcester, 
Mass.

ir vie-. 
Vyčių 

— visi 
puikus

Komitetas prisirengęs visus 
Vyčius ir draugus gražiai pri
imti šokiuose. Kviečiami 
tiniai Bostoniečiai ir 
draugai — jauni ir seni 
kviečiami — nes gros
orkestras — Shep Wolen. Taip
gi bus skanių užkandžių ir gė
rimų.

Lai nei vienas nejiasilieka 
namuose — bet visi į didelius 

: Vyčių šokius. Visiems užtikrin- 
tas “good time”. - A.E.L.

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

čiau minėtą. Taip pat visais at
žvilgiais graži, naudinga ir pa
togi. Puošnūs viršeliai, paauk
suoti pakraščiai, rinktinės mal
dos ir paveikslai. Kaina—$2.75 

“Darbininkas” , 
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass. ♦

Draugijų Valdybų Adresai
Ll ETŲ VOS DUKTERŲ DR-JO3 

PO GLOBA MOTINOS S V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St., So. Boston, Mas*. 
Tel. So. Boston 1298. 

Vice-Pirmininkė — G. GaillūnlenA,
8 Winfield SL, So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt — Ona Ivaškienė,
440 E. 6th SL, So. Boston, Maaa. 

Finansų Rašt. — B. COnienė,
29 Gould SL, W. Roxbury, Ma— 

TeL Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Šiauria,

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

11 Springer SL, So. 3oston, Ma—. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

110 H St., So. Boston, Ma—. 
Draugija savo susirinkimus laiko ka*

vakare, Parapijos salėje, 498 E. 
Seventh SL, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
na* nmfnknlu raštininke

•V. JONO EV. BL. PA6ALPINt8 
DRAUGIJOS VALDYBA

VAITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. WiHt
(Wattekūnas)

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

Pirmininkas — Juozas tvarždya,
601 6th St., So. Boston, Maža. 

Vlce-Pirmininkas — Pranas TuleiJd*.
702 E. 5th St, So. Boaton, M*m. 

Prot. RaSt. — Jonas Glineckto,
& Thomas Pk., So. Boston, Ma— 

Fin. Rašt. — Aleksandru Ivaška,
440 E. Slxth SL, So. Boeton, Ma— 

Iždininkas—Stasys K. Grlganavlčiua
699 E. Seventh St, S. Boeton, Ma— 

Maršalka — O. Krasauskas,
11 Springer St., So. Boston, Mass.

antrą antradienį mėnesio, 7:30jral; Draugija laiko susirinkimus k— tre
čią sekmadienj kiekvieno mėnesto 
2 vai. po pietų. Parapijos saMj 
49? F. 7th RL So Rnston. Ma—

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas.

Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir

/

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

258 lest Broadway, Soulti tatai, Mass.

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 Web»ter Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Bahamuotojas
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir nakt). 
Nauja modemiška koplyčia *cr- 
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale šaukite; Tel. TR-6-6134.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Basi Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graborlai ir Balsamuotejai 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermefHms Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. 80 8-0815

SOuth Boston 8-2609
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Nežinomo Lietuvio Skundas
DARBININKAS

i • ,•. v. . .

broliams ir sesėms, esantiems už tėvynės ribų

nu- 
tri- 
nu-

Tęsinys
MUMS BLOGIAI' 

NEBUS 
O vis dėlto kiek kartų 
niro mūsų galvos, pro 
būną slenkant, žado
stodavom, nors po to šim

tai buvo persekiojami.
Mes gaudome iš Jūsų 

bent koki lietuvišką žodi, 
bent kokį vilties pragie
drulį. Ir kaip nusiviliam. 
jums esant šykštiems. 
Kaip tylima ir savųjų tar
pe daug ginčijamasi. Mes 
stebimės Romos radio lie
tuviška valandėle, kuri 
tiek maža duoda paguo
dos. Ko jai bijotis* Kaip 
mes nebijome mirti ne tik 
už tėvų žemę, bet už civi-

pajurii.;i 1 ciaiiio žmohiujina ik partiečius ir inikalba. Tėvynėje net žemė 
kumšt i. Bet kai ji tiesiai i pakalikus. Vaikų drabužė-Uaukia prieš jį. Tauta, ne
kalba. kelia faktu::, kviesliai tik prupogandai pir-įžiūrint kiek durtuvų jį be- 
čia 1 rixs< lOnišhą pasaulį ( miesiems pionieriams. saugotų, antru kartu grį- 
ginti pasaulio kultūrą, jie jjes įuos drabužius gali- zusį pakartų, kaip ir kiek- 
kaip žvėris niršta, bet me gauti juodoj rin- v*en4 tautos niekšą. Kas 
dreba.. Daugiau nors H.koj, mokėdami pasak iš- Įiks, liks tik • plienas, mestalai! Ne tik kalbėtų, bet 

šaukte šauktų gelbėti 
žmonijos kultūrą! Kalbė
kit drąsiai, šaukit, kaip 
begalite. Niekados neme
luosite, r.es atvaizduoti'gyvi' 
mūsų tėvynės kančių nie-i 
kad nesugebėsite, jų ne-!laisv 
pergyvenę. Jei i " _' 
kalbų ir plaukai šiuštųsi,| viai, taip ir visos Tarybų 
jo siautulio, proto silpnu-? Sąjungos pavergtos tau- 
mo niekad nesupras, pirm tos 1-ain vergai dirba nuo 
nepakinnęs į jo rankas. ryto lig va’ a»o dėl komu-

Nebijokite, mums nie- mzm.', ^viešpatavimo pa- 
k_ad jau blogiau nebus, jei saulV

ba is: >s tiesos. Mes miršta
me, bei mirdami norime 
žinoti, i a i yra pasaulyje 
žmo i", ’mie nebijo r.orš 

od iii kovoti už pa
vergiu, naikinamų tautų 

Pr imink it pasau- 
nuo jūsų liui. kad kaip mes lietu-

t
«J
I

jūs kviesite pasauli su
tramdyti barbarus. Ko 
Roma bijo, kai apie ią 
kasdien girdime šlykš
čiausių dalykų kaip anie 

, žmonijos ir tautų laisvės 
lizacija. krikščionišką kul- priešą numeri pirmą Ji 
turą. Kaip drąsiai šian- kurstanti ir žudanti Ji 
dien kalbėtų Romos apaš- banditų lūšna

išmokome savo kailiu di
delio patyrimo.

Broliai ir sesės, mes ko
vojame gyventi ar mirti. 
Laikomės įsikibę danti
mis savo tėvų žemės. Vis
ko nustojome. Skarmalais 
dengiamės, šiuo tuo mai- 
tinames. Gaisrai ir kan
čios mus užgrūdino kaip 
plieną. Laisvė ir tėvų že
mės meilė statoma aukš
čiau už gyvybę. Okupan
tai iaučia savo dienų ga-

kas kainas. Už dolerius 
mums išmoka rubliais, 
už kuriuos galima tik 10 
papirosu ar penki maži 
saldainiai nusipirktu Mes 
turėjome iš 
Bimbą. Per 
daug žmonių, 
prasiskverbę pro čekistų. 
durtuvus, parodvti jam 
šiek tiek tiesos. Tie. kurie 
matė ir norėjo jam būti 
atviri kaip lietuviui, rer- 

jdaug išsipasakojo anie sa- 
;vo kalinamus artimuo- 

nes mū-'sius, jau jų neteko. Tikė
si! uždirbti rubliai plaukia'jomės, kad grįžęs nask’eis' 
pasaulyje streikams agi-jis bent dalelę tiesos. Bet. 
tįsoti, rrrversmams ruoš
ti. Amerikos lietuviai’4. ,__ o_, _____
mums kartais siunčia au-'rė Stalino žmogžudžio na- napt žemę,^ mes galėsime 
kų drabužiais, doleriais.įįprastas bernas. Jo grįžu- 

lun &re*t kokie ji? naivūs. Jie re-tsio kalba yra okupanto

ŠTAI IVG BERNAS 
Mes dalijame.

»

^"<7

Amerikos 
ji netekome 

Jie driso,

j1--- ---------------- -------- - - c «
jla. Baigdami savo dienas, 
jie visa stato ant kortos.

TĖVYNĖ DEDAMA 
I KARSTĄ

>- skaudžiai apsirikome. Jis,! laukiame minutės,
i'pavergtas pinigo, nasida- kada, Vakarams drebi-

ČL1 YRA GERA PRIEŽASTIS kodėl elek
tra virimas taip yra ekonomiškas. Dėlto, 
kad elektriką šiandien yra pigesnė, — išim
ta iš aukštų kainu.

Dėlei jūsų kišenės gerovės, palygink 
e.ektra virimą sudedant centą prie cento, 
dolerį prie dolerio su kitais virimo meto
dais.

Atsilankyk.it į artimiausį Edison ShOp 
dabar.

Duodama 
išsimokė jimais

stiklinių indu.

T_ Bi’e Kur!
Jus gal.ce būti u. ,ktin. 
“a yra ho(1M *

1.

2.

3.

Malonu Yra Melstis iš į
lietuviškos Maldaknygės! §

"Darbininko" Knygyne GaBte įsigyti M 
Uetuviškg SekanSg Matdaknyglg:

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS, antroji laida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko” spau
da. 788 puls. . ..................... ................ .. ...................... .. $3.75
RAMYBĖS ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M. Juras. “Darbininko’* spauda. 544 
puslapių _______________________________ ________ $3.00
MALDŲ RINKINĖLIS, surinko ir išleido kun. J. 
Koncevičius, baltais celeloido apdarais, 336 pus). 
Kaina _______ _____________________ ___________ — $1.50
ANIOLAS SARGAS, išleido “Garsas”, 288 pusi...... $1.50

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

4.

Šiuomi siunčiu $

Vardas

Adresas

ir prašau prisiųsti maldaknygę

Westinghouse Roaster- 
Oven yra poou’iariškiau- 
sias Amerikoje elektriki
nis roasteris. Juo galima 
išvirti visus pietus, kepti 
turkę, kepti tortą lygiai ir 
lengvai, dėlto, kad jis tu
ri termostetinį kontrolių.

Tnr- Set
n?,imamą Broilerį '- 

tręįk;®ls .Eteris kepa, 
žai±/a,lr verda

Dabar gali- 
jūsų p K1 kimiausiame 

■ E<hson Shop.
* likite šiandien!

P'a ir verda su ma-

TIME-TEMP SHELF... teikia 
tinkamą temperatūrą ir nusta
to virimo ar kepimo laiką. 
Taipgi ja galima pasinaudoti 
kaipo naudinga lentyna.

M"*0-fXCfFnON

pakilti paskutiniam smū
giui. Laisvei prašvitus, 
mes tiesime rankas jums 
sutikti. Mes jaučiame jū
sų vargus. Mes nesiklausi- 
nėsime, kaip ten gyveno
te, kaip vargote, kokius 
mokslus išėjote ar kokias 
partijas sudarę parsivežė
te. Be žodžių jūsų akyse 
ir darbuose išskaitysime 
kuo prisidėjote, ką pada
rėte, kad mūsų tėvynė ta

po laisva.
Tas tik mus sujungs ir 

jau laisvas kruvinas ran
kas apšlakstys džiaugs
mo ašaromis. Mes nesle
piame savo atvirumo, nes 
kalbame mirties konvulsi- duona, 
jose. Mes žinome, kadi Mes, ketvirti metai gu- 
jums svetur irgi daug ko lėdami tėvynės apkasuo- 
stokoja, bet mes jau vis- se, visa, ką mums davė 
ko netekom. Ujami, šau
domi, kankinami, pusnuo
giai dažnai miegame lau
ke, nežiūrint žiemos spei- 

igų. Nuolat tūkstantinės 
brolių ir sesių kolonos lin
guoja į Sibirą. Daugelis 
jūsų giminių kalti tik dėl 
to, kad jūs pabėgote. Jie 
to nepamirš, neprivalu to 
nei jums pamiršti.

Priminkit visiems, kad 
(šiandien 200 milijonu dur- 
ituvų nukreipti į mažąsias 
pavergtas tautas joms nu
šluoti nuo žemės veido, 
bet ateis laikas, kada tie 
patys durtuvai grasys ir 
Vakarų pasaulio mote
rims ir vaikams. Primin
kite, kad šie vandalai ne
bijo sentimentalių žo
džių, nesaistomi jokių mo
ralinių principų, bet gali 
būti nugalėti tik ugnimi. 
Padarykite viską dėl tė
vynės. Jūsų aukos ir dar
bai turi būti gyvybės kai
na, kaip ir mūsų. Padary
kit viską, kad bent kiek 
sumažėtų vergijos dienos. 
Kiek daug galėtų Ameri
kos lietuviai padėti. Juk 
jų ir mūsų tėvynė deda
ma į karstą. Mes skaito
me spaudoje, kad lietuviai 
iš svetur kviečiami grįžti 
namo. Mums tik juoktis 
lieka iš jų sugrįžusių var
go ir kančių. Vos išlipę į 
savo tėvynę, jie valdžios 
atstovų apiplėšiami, ap- 
statomi šnipais, pasmer
kiami skurdui. Jie auto
matiškai netenka netik 
savo parsivežto turto, pi
nigų, bet ir asmeninės 
laisvės. Kiti tampa išga
momis ir juokias iš mūsų 
mirštančiųjų, kalbėdami 
per radio į Vakaruose e- 
sančius.

Mes pasigendame tie
saus ir ryžtingo žodžio 
reikalaujančio sudrausti 
azijatus, sulaikant juos 
nuo mūsų tautų žudynių. 
Kur dingo milijonas ame
rikiečių lietuvių, kai jau

virš šimto tūkstančių jų 
brolių tik per tris su vir
šum metų sunaikino azi
jatai.

Mes klausiame Jūsų, ar 
viską jau padėjote ant tė
vynės aukuro, kad taptu
me laisvi. Ar nepaskęsta- 
te kartais siauram savų 
interesų ratelyje ir neuž
mirštate pavergtąją tėvy
nę. Mūsų širdys niekad tų 
nepamils, kurie perdaug 
susirūpino kasd i e n i n e

tėvynė, aukojam jos lais
vei, net ir gyvybę neiš- 
skirdami; dabar jau 
mums nuvargus, atėjo eilė 
ir jums atiduoti savo dalį. 
Nei vienam lietuviui, kur 
jis bebūtų, neturi būti 
svetimi mūsų kovos rei
kalai. Visi junkimės į ko
votojų eiles sau protuose 
ir širdyse įrašę: Prakeiki
mas visiems tėvynės išda
vikams, ir mirtina kova 
dėl Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės.

Pavergtoji Lietuva, 
1947 m. spalių mėn.

(Pabaiga)

Ne aukšti
klasiniai

siekiai
I

I

tik gilių
giliausias
rūkymo

malonumas!

Rūkykite įQ

D:l “Treaf*
2 \

vietoje “Treatment”

Atsilankyk.it

