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RAUDONIEJI PROTESTANTŲ 
RELIGINĖSE GRUPĖSE

Religija Esą “Priešas No. 1”. - Rau 
donieji Yra Įsibriovę j YMCA ir 

YWCA vienetas
Jau nuo seniai nėra jokia 

naujiena rasti laikraščiuose, iš
girsti per radio ar skaityti 
aukštų valdiškų pareigūnų pa
reiškimus apie tai, kad Trečia-1 Washington, D. C. — J. 
sis Pasaulinis karas yra gali- V. Atstovų Buto Prieš-A- 
mas. Yra galimas daiktas, kad merikos Veiklos Tyrinę ji- 
Vakarų valdžios jau priėjo prie mo Komitetas susekė ir 
tos išvados, kad naujas karas paskelbė, kad du protes- 
neišvengiamas ir pirmuosius tantų ministeriai ir dvi 
tam karui paruošimus jau at- protestantų religinės or- 
lieka. Galimas daiktas, kad va- ganizacijos yra komunis- 
dai jau žino, kada maždaug | tai ir komunistinės, 
karas prasidės ir visi naujo ka
ro planai gal jau 
guli.

Taipgi pažymėjo, kad
“seifuose”| žurnalas “The Protestant” 

tokių, kurisyra vienas 
“fanatiškai skleidžia ko-

Apie būsimą karą klausant Į munistinę 
ar skaitant, pritinka atsiminti Taipgi sakė be perdėjimo, 
alijantų vadų žadėjimus karus kad raudonieji yra įsi- 
ant visados užbaigti. Tokius briovę į YMCA ir YWCA 
žadėjimus girdėjome pirmojo vienetas, Epworth Lygą 
pasaulinio karo metu. Girdi, ir kitas protestantų baž- 
bereikia kaizerį nuversti, su- nytines organizacijas, 
triuškinti vokiečių militarizmą Komitetas tokius pareiš- 
ir karų daugiau nebebus. Pa- kimus yra padaręs savo 
geidavimas atsiektas, bet žade- išleistoje brošiūroje “100 
jimai neištesėti, 
saulinio karo metu 
kyta, kad reikia vokiečių ir ja-1 Religion”. Toje brošiūroje 
ponų tautas prismaugti ir bus yra pasakyta, kad komu- 
įkurta teisinga, tverianti taika, nistai pirmiausia UŽdrau- 
Pageidavimas vėl atsiektas, bet stų religinę praktiką, jei- 
nespėjo tas karas baigtis, kai gu tik jie kur įgautų jėgą, 
vietoj tveriančios taikos ėmė Į Komunistai religiją laiko 
lekioti naujo karo kibirkštys.

propagandą".

partamentas yra pažymė
jęs kaipo subversyvė, nes 
ji labai gudriai krikščio
niškas idėjas pritaiko ko
munistinėms idėjoms.

Komitetas įvardijo Rev. 
Claude C. Williams, insti
tuto direktorių ir presbi- 
tarioną, kaino “viešą” ko
munistą arba pakeleivį. 
Taip pat įvardijo Rev. E- 
liot White, buvusį episko- 
palų ministeri, kuris, sa
kė, buvęs atstovu komu
nistų seime.

VVashingtone, Ispanijos ambasadoje įvyko 
savotiškos ceremonijos, kuriose buvo andovano- 
ta operos žvaigždė Jessica Dragonette titulu — 
“Order of Isabella the Catholic”. Tose ceremoni
jose, kaip šis paveikslas liudija, dalyvavo ir New 
Yorko Kardinolas Spellman (vidury).

I

i

Atstovu Buto Komitetas 
savo brošiūroie sako, kad 
“negali būti komunistu ir 

Antrojo pa-jThings You Should Know tikėti į Dievą”. Kaip tik 
mums sa-|About Communism and kur komunistai įsigali, tai 

jie pirmiausia puolasi per
sekioti tikinčiuosius, nes 
religiją jie skaito priešu 
No. 1. Kur komunistai dar 
nėra pasigrobę valdžios, 
darbininkų unijų ar kito
kių organizacijų, tai jie į 
jas briaunasi ir jas bando 
sprogdinti iš vidaus.

Komunistų tikslas ir 
siekiai yra tie patys vi
sur — paimti pilną kon
trolę žmogaus minčių ir 
kūno, nuo užgimimo iki 
mirties.

Komunizmas yra nuo-

Prekybos Ryšius Su Rusija
A- veja atgal plačiu frontu.

priešu No. 1.
Metodistų Federacija 

SociaJei Akcijai yra vienaftato raštų apie būsimą karą Į Soci&lei Akcijai yra viena 
neretai pasitaiko įrodinėjimų, tokių organizacijų, kaip 
kaip baisus bus kitas karas. O sako komitetas savo bro- 
tie nurodomieji baisumai iš žiūroje, kuri bando pa
tikrų jų yra baisūs. Tie baisūs naudoti Metodistų bažny- 
baisumai galėsią būti šitokie: čios prestyžą Komunistų 
1) žmonija, o gal kartu gyvu- partijos linijos palaiky- 
lija ir augmenija, pražus ant mui. Kita grupė, kuriai Į 
visos žemės paviršiaus. 2) prisegė komunistinį ženk- į dai — komunistai yra tų 
žmonija po neišpasakyto su- lėlį, yra People’s Institute Į nuodų platintojai, pana- 
mažėjimo nupuls iki barbariško of Applied Religion. Šią šiai taip, kaip musės, pru- 
laukinio stovio. Kultūra ir ei- grupę ir Teisingumo De-įšokai ir kiti parazitai, 
vilizacija bus žuvusios. 3) Žmo
nija pateks po viena iš laimė
jusių tautų valdžia — Ameri
kos ar Rusijos.

Tokie baisūs būsimo karo 
baisumai gali būti platinami iš 
įsitikinimo, bet gali būti plati
nami ir propagandos tikslais. 
Tokie gąsdinimai, tai vanduo 
ant Maskvos malūno. <" 
tokie, kaip minėti baisumai ga- 
Ii ištikti mūsų žemę ir žmoni
ją, tai karo žūt-būt reikia iš
vengti. Jei pavyktų šitaip nu
statyti vakarų tautas, tai Mas
kvos ponai sau žygiuotų nuo 
vieno užkariavimo prie kito iki 
visos tautos patektų po jų ko
jomis. .

Ar iš tikrųjų būsimas karas 
gali būti toks baisus, kaip vir
šuje sakyta?

Prisiminkime pirmojo karo 
gąsdinimus. Gal ne vienas atsi
mena tais metais laikraščiuose
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Tremtiniai Iš Džiaugsmo Verkė
Pirmąjį Išleistą Lietuvį Tremtinį 

Pasitiko Kun. Juras
jauskaitė, p. Kruze ir kiti.. 
Vietiniai, kuriems vado
vavo kun. Al. Abračins- 
kas, Arkidiecezijos atsto
vas, taip pat labai daug 
pagelbėjo.

Tremtiniai, eidami iš lai
vo, iš džiaugsmo verkė, o 
ypač susitikę su savai
siais globėjais. Tai buvo 
tikrai nepaprastas ir jau
dinantis įvykis.

Didžiausia 
grupė
Yorką. Kiti šiaip pasi
skirstė — 46 į Massachu- 
setts; 38 į Connecticut; 4 
į Rhode Island; 37 į New 
Jersey; 88 į Mississippi; 
48 į Illinois; 21 į Michi- 
gan; 19 į Ohio; 2 į 
forniją; 1 į Alaską, 
kusieji kiti į 17 kitų 
tijų-

Boston, Mass. — Penk
tadienį, lapkričio 19 d., 
valstijos, miesto ir orga
nizacijų atstovai pasitiko 
802 išvietintus žmones, 
atvykusius J. V. armijos 
laivu “Gen. Omar Bundy”.

Laivui įplaukiant į uos
tą, grojo benas Amerikos 
himną ir kitokias melio- 
dijas. Po to prasidėjo 
sveikinimų prog r a m a. 
Programos vedėju buvo p. 
Harold D. Hodgkinson, 
Massachusetts valstijos 
išvietintiems žmonėms ko
misijos pirmininkas. Svei
kinimo kalbas pasakė 
Gub. Robert F. Bradford, 
Rt. Rev. Augustine Hi- 
ckey, vikaras generalis, ir 
kiti.

Tremtinius iš laivo pra
dėjo išleisti tik po pietų 
apie 1:30 valandą. Pirma
sis iš lietuvių tremtinių 
turėjo laimę išeiti iš laivo 
i laisvę Juozas Bandzevi- 
čius, kuris vyko į Lowell, 
Mass. Jį pasitiko kun. Pr. 
M. Juras, LDS Centro pir
mininkas. Visi lietuviai 
tremtiniai gavo dovanėles 
nuo kun. Pr. M. Juro.

Lietuvius tremtinius pa
sitikti ir jiems pagelbėti 
* “__ “ orko buvo atvy
kę pp. Juozas B. Laučka, 
K. Baltramaitis, J. Valai
tis, p. Samatonienė, p. Ga-

I

tremtinių
374, vyko į New

Kali- 
ir Ii- 
vals-

Cincinnati, Ohio
merikos Darbo Federacija, Generolo Huang Po-Tao 
paruošė visam pasauliui i kariuomenė vydama rau- 
užsienio politikos progra- donusius jau pasiekė Hsi- 
mą, kuri bus pasiūlyta tos nanchen, 70 mylių į rytus 
federacijos seimui. i nuo Suchovv’o.

Toje programoje yra I 
reikalavimas, kad Jungti-' 
nės Valstybės ir kitos de
mokratinės valstybės nu-

Netikėta Sniego Audra 
Ištiko Kanas Valstiją

trauktų prekyty^ santy- įl 
kius su Rusija? pakol pa-
staroji nenuims barbariš
kos Berlyno blokados.

Atominė Energija Bik Var
tojama Žmonių Gerovei

Šiomis dienomis Asso- stoty. Jie bus paliuosuoti 
. .ciated Prese paskelbė ži-'užstačius po $500 kauci

ją. J^Įnias iš Vatikano miesto, jos iki Kongresas neišriš 
""" kad Šv. Tėvas Popiežius jų likimo nauju specialiu 

' Pijus XII gavo laišką iš jiems įstatymu.
pavergtos Lietuvos, da
tuota ‘Rugsėjo 20 d., 1947,1 Visi laikraščiai pažymė- 
Vilnius, 
va’.

Šiame laiške pasakyta, ?uomet Batono Imigraci- 
kad nuo 1940 m. Sovietų ->°s »utontetai atsisakė 

nužudė Juos paliuosuoti, Lietuvos

pavergta Lietu- jo, kad jų išliuosavimo 
I bylą Washingtone vedė,

Garbės Konsulas adv. A. 
O. Shallna.

Taigi lietuvio advokato

100,000 lietuvių katalikų.
Šis laiškas yra spausdi

namas dalimis “Darbinin
ko” trečiame ]. 
Taipgi įtalpinome 
nomo Lietuvio” .. .. ... . ,
kur taip pat įrodė kaip įaiv.® ??’ bėgdami nuo bol- 
žiauriai raudonieji bude-,Sevlkliko teroro- 
liai kankina ir žudo pat- 
riotinguosius lietuvius pa
vergtoje Lietuvoje.

nuslanvi pastangomis tapo išlais-
F “Neži- V*nti latviai ‘pilgrimai’ 

aimnda atplaukę iš Švedijos mažu BKUiiuą, ...... ......

Spaudi PWW Puninėjo 
Latvių Pakmavimų

Visa Bostono spauda 
plačiai ir ryškiomis ant
raštėlėmis pažymėjo apie 
Washiingtone padarytą! 
nuosprendį paliuosuoti 29 
latvių pilgrimus laikomus 
Jau nuo liepos mėnesio 
lEast Bostone Imigracijos

Boston, Mass. — David 
E. Lilienthal, Atominės 
Energijos Komisijos pir
mininkas, kalbėdamas in- 
dustrialistų suvažiavime, 
pareiškė, kad karo metu 
išvystyta atominė energi
ja, bus galima panaudoti 
žmonijos labui. Šioie sri
ty atsiradusi plačiausia 
dirva, naujiems išradi
mams, kaip pajungti ir 
pritaikinti atominę ener
giją industrijai, kad ji 
tarnautų žmonijos gero
vei. o ne jos naikinimui.

Žinoma to nebus galima 
pilnai atsiekti, iki laisva
jam pasauliui gręs kruvi
noji Kremliaus ranka.

netikėta ■ ir
sniego audra ištiko Kan- 
sas valstiją. Daug mieste
lių tapo izoliuota, ir šim
tai automobilistų tapo ap
snigti ir sulaikyti kelyje. 
Traukinių judėjimas buvo 
laikinai suparalyžiuotas. 
Traukiniai einantieji į 
Kaliforniją suvėlavo virš 
20 valandų. Vietomis pri
krito sniego iki 6 pėdų.

• » New Yorko 
smarki lrp no Juozas

Belgijos Mnisterig Kabine
tas Atsistatyino

Brussels,— Belgijos Mi- 
nisterių kabinetas su pre
mjeru Paul Henri Spaak, 
atsistatydino. Atsistaty
dinimas sekė aštrius gin
čus Parlamente dėlei ro
dyto gailestingumo karo 
meto vokiečių talkinin
kams. Griuvęs kabinetas 
buvo koalicinis, susidėjęs 
iš Socialistų ir Katalikų.

Kinijos Kariucmenė Pradė
jo Vyti Komunistus

Kun. Juras ALT Susirinkime
Sekmadienį, lapkričio 21 

d. š. m., Pennsylvania 
viešbutyj, New Yorke, į- 
vyko Amerikos Lietuvių 
Tarybos svarbus susirin
kimas.

Šiame susirinkime dalv- 
vavo kun. Pr. M. Jura';, 
LDS Centro pirmininkai, 
įr adv. Jonas Grigalius, 
Metropolitan District ko- 
misijonierius. iš So. Bos
ton.

AUTOMOBILIO NELAIMĖJE 
UŽMUŠĖ ŽUKAUSKIENĘ

Worcester, Mass. —Lap
kričio 19, laike smarkios 
lietaus audros, automobi
lio nelaimėje tapo užmuš
ta Katrė Žukauskienė. Au
tomobilio vairuotojas Juo
zas J. Stankus, sako, jis 
nepastebėjęs Žukauskie
nės iki jis buvo apie 8 pė
das nuo jos, ir tada jau 
buvo pervėlu išvengti ne
laimės.

tinių motorų varomas kc- 
vos orlaivis, kurio greitis 
siekiąs apie 500 mylių į 
valandą. Bet laivynas ti
kisi su juo sumušti ir 
greičio rekordą.

I Gerb. Bendradarbiu - Skai
tytojų Dč nėšiui

Šią savaitę iš priežastie", 
Padėkos Dienos šventės 
išleisime tik vieną “Dar
bininko” numerį. Penkta
dienio numerio neišleisi
me.

Linkime visiems laimin- 
išvystė naują, be uodegos, gų Padėkos švenčių. Dė- 
raketinį orlaivį. Jis pana
šus į 'lekiančius sparnus’. 
Po ilgų ir visokeriopų 

Į bandymų jis laivyno pri-
1 masinės pro-

Orlaivis Be Uodegos
Patrexent, Md. — Jung. 

Valstybių Karo Laivynas į

Teisino KeHu Reikalaus
Pakeiti Mokesti Už Dejas “21,
Boston Consolidafed Gasįdukcijos. Tai dviejų rake- 

Co. atstovai apeliavo į 
Aukščiausįjį šios valstijos

Nanking, — Kinijos na
cionalistų Čiang - Kai - 
Šek’o kariuomenė laimė- teismą, kad šis panaikin- 
jusi lemiančią kovą prie tų Public Utilities Komisi- 
Suchow, prieš komunistų 
kariuomenę dabar juos

I

kokime Aukščiausiajam, 
kad esame laisvi ir prašy
kime Jo laisvės mūsų pa
vergtai tėvynei — Lietu
vai ir taikos visam pasau
liui.

lietuvių Katalikų Radio Valanda

UŽUOJAUTA
Mirus Elžbietai Mendelienei, gyv. Balti- 

more, Md., reiškiame gilią užuojautą jos šei
mai, ypač uoliam ir nuoširdžiam “Darbinin
ko” bendradarbiui ir platintojui, kun. dr. Liu
dvikui Mendeliui, Šv. Alfonso lietuvių par. 
klebonui, Baltimorė, Md. Lai Dievas velionės 
vėlei suteikia amžiną ramybę.

LDS Centro Valdyba, 
“Darbininko” Redakcija 

ir Administracija

jos draudimą pakelti kai
nas už naudojamas dujas 
(gasą). Tas draudimas 
kainuojąs kompanijai — 
$500,000 į metus.

Franco Balninkai Labai 
Rinkimus Ispanijoj

i..r

Madridas, Ispanija — 
Į Pranešama, kad pirmieji 
Ispanijos miestų rinkimų 
daviniai parodo, kad Gen. 
Franco šalininkai gauna 
daugumą balsų.

Taigi valdžios kandida
tai, sakoma, tikrai bus iš

brinkti.

WESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 
Salėm, Mass. Brookline, Mass.
šeštadienį, lapkr. 27 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.

SEKMADIENE LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, lapkr. 28 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. Broadway So. Boston 27, Mass.
Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOnvood 7-1449



Antradienis, Lapkr. 23, 1948

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS, 
skaitytinas visose Arkivyskupijos bažnyčiose 

Sekmadienį, lapkričio 21, ir primintinas 
Sekmadienį, lapkričio 28 d.

juk sako, kad turi liautis 
kariavę, atseit, reikia pa
liaubų... Tačiau ir čia so
vietai randa “biznį”. Skai
tėme juk visokiausioje 
spaudoje didelėmis raidė
mis: “Sovietai siunčia gin
klus izraelitams’’...

Na, o

Mano brangieji Broliai: —
Kasmet pirmąjį Adventų Sekmadienį mes prašo

me visų katalikų paremti savo aukomis Katalikų Uni- Na. o pačių didžiųjų 
versitetą Washingtone ir bendrai visas aukštesnio nuotaikos: ruošimuisi 
mokslo įstaigas, Šįmet ta rinkliava bus padaryta Sek- naujam karui ar ilgame- 

tei taikai? Kur tau, žmo-madienį, lapkričio 28 d. j . - ----- -
Didžiuma žmonių nelabai supranta, kiek svarbios gau! Visa sovietija, su vi- 

paramos ši kolekta suteikia. Visų pirma, ji palaiko saįs pavergtais 
Washingtono Universitetą, kurį remia visos Ameri- laikoma po ginklu, 
kos Vyskupijų aukos. tiek armijos, l “ ,

Suprantama, kad mums paskirta stambi tos pa- niekad neturėjo. Ginkluo- 
ramos dalis, taigi aš prašau, kad mūsų Arkivyskupi- jasi karštligiškai: vieną’ 
jos dvasiški ja ir žmonės gausiai šiam tikslui aukotų, sprogdina bombą, ji pada- 

” ? > “šnipšt”— kitą ruo-,
šia... Ir taip daina be galo, i 

s” labui”... į i 
O ką veikia diplomatai?;

Gi jie, nei daugiau, nei į 
j mažiau, “Onusijoj”, kaip:

kraštais
Ten 

tiek armijos, kiek ji dari

Svarba gerai aprūpinto Katalikų Universiteto mūsų ro 
sostinėje niekad negali būt perdaug pabrėžta. f

Ir dar kiek daugiau duosnumo šitoj kolektoj pa-Tai vis “taikos 
rodžius, galima bus ir mūsų aukštesnes mokyklas su-j 
šelpti. Tuo būdu, nebereiks atskiros rinkliavos tam 
tikslui daryti.

Mūsų aukštesnės katalikiškos mokyklos tuomij 
skiriasi nuo kitų, kad jos negauna iš niekur stambių 
dovanų bei palikimų ir neturi susikrovusios jokių pa
šaipūnių kapitalų. Jos remiasi vien kasmetinėmis lab
daringų žmonių aukomis.

Katalikų Universitetas ir mūsų aukštesniosios 
mokyklos vaidina stambią rolę šių metų mokslo prog
ramoj. Taigi būkime ypatingai duosnūs šiai Universi
teto rinkliavai.

Suteikdamas visiems geradariams gausų palai
minimą, lieku —

Jūsų ištikimas Kristuje, 
t RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.
Walter J. Furlong.

Kancleris.
11 17 48.

DARBININKAS .. ________________SL
DABARTIES PASTABOS

“I

vienas kažkuris
tas pavadino Jungtinių 
Tautų Rūmus Paryžiuje 
(Onusie — taip prancūzai 
vadina naują valstybę, iš
dygusią vidury Pary- i 
žiaus) kavą gurkšnoja,’ 
na, plius, ir... koliojasi 
tarpusavy... Didžiausias 
to “meno” žinovas — esąs 
Višinskis...

Ten gi diplomatai ‘spren-1 
džia’ taikos problemas: 
žada nebekariauti, žada 
.nusiginkluoti ir pan. Nu- 
jsiginklavimo autorius — 
j juk pats Višinskis...

žurnalis-
Paliaubų dienos Prezidentinėse ceremonijose 

ant Nežinomojo Kario kapo, Arlingtone National 
Cemetery, Virginijoje, Militaris asistentas prie 
Prezidento Trumano, padėjo gėlių puokštę žuvu
siųjų už laisvę karių pagerbimui.

------ -- —----- ■■------- — ---------------------

Eltos Žinios Apie Padėtį
Lietuvoje

Pradžia 1-me pusi.

pasirodžiusį paveikslą, vaizduo
jantį žmonijos pražūtį. Paveik
slas vaizdavo medį, kuriame 
murksojo dvi beždžionės, o po 
tuo medžiu gulėjo du paskuti
niai negyvi žmonės, kritę pas
kutinėje kovoje. Beždžionės tą 
mato ir žino, kas atsitiko. Tai 

į viena kitai ir sako: “Tai mes 
vėl iš naujo turime viską pra
dėti”. Tai yra pradėti žmoniją 
pagal Darwino teoriją.

Na, o visi žinome, kad pirma
sis pasaulinis karas baigėsi be 

• jokių ypatingai baisių pasėkų. 
; Pasaulis greit atsigriebė, užgy- 
dė žaizdas ir j dvidešimt metų 

; buvo gatavas pradėti didesnį 
I karą.
į Pirmojo pasaulinio karo pa- 
į sekoje subarbėjo Rusija. Vė- 
i liau barbarizmas apsireiškė I- 
talijoj, Vokietijoj, Ispanijoj.

Antrojo pasaulinio karo pa
sėkoje barbarizmas užliejo Eu
ropos vidurį ir smarkiai plečia-

Maskvos link. Vokiečių 
žygiavo į Rusiją, kaip 
per sviestą. Jei ne ali- 
taika ,tai Maskvos ponai

Vėl Trys Komunistai 
Pateko | Kalėjimu

kad galėtų 
ne tik spir-

Los Angeles, Cal. —Šio
mis dienomis vėl areštavo 
tris komunistus areštavo 
ir pasodino į kalėjimą už 
tai, kad jie atsisakė • fede- 
ralei grand jury pasakyti 
vardus ir adresus Įtaria
mųjų komunistų. Teisėjas 
areštuotosius kaltina kai
po kriminalius teismo pa- 
niekintojus.

Teismas įsakė areštuo
tus laikyti kalėjime be 
kaucijos, nors jų draugai 
bandė išlaisvinti, uždėda
mi už juos po $1,000 kau
cijos.

kad vakariečiai 
baisesnius smū- 
ponams drožti.

lybę. Specialybę pritaiko 
tik praktiškųjų mokslų at
stovams — medikam ir in
žinieriam.
I

į — Ar vyrai ir moters mo
bilizuojami darbam Sov. 

įS-goje?
— Kaip dkžnai, kada ve- i — Rusijoje nėra laisvo

■ ’ 'TIŽIAI

Deportacijų
Kiek bolševikai išvežė 

gyventojų po 1944 m.?
— Įskaitant 1948 m. pa

vasario masinius vežimus 
išvežtųjų skaičius siekia

I

TRAGIKOMIŠKAS SPEKTAKLIS 1 £ 150,000.klausia sovietų atstovą 
kiek Sovietų Sąjunga turi

(Žvilgsnis j politinę ;gauna, ir vėl nukirstosios!po ginklu kariuomenės,iže? (^ar^° pasiriy^įmo- Todėl
areną) i galvos jam prigyja. O gy-įjis atsako: “It’s nonė of .... — Priemenės tos pa- pysiJos darbininkai reikia

Jeigu žmogus gyventum; vybės sultis — mes žino-į your business how large čios kaip ir 1941 m. Dažnu-įmobilizuoti Jų 
ir nors ant Marso ar ki-'me iš kur jis semia — iš our army is” (cituoju iš mas — pirmas masinio po- viršininkai kur nori, tenkur nors ant Marso ar ki- me iš kur jis semia — 

tos planetos, tuomet, pa-į Maskvos... 
žvelgęs į šią nubiednėju-į O Prancūzijoj 
šią žemę, gal ir galėtum pačios tokelės”, 
sušukti: “Gražu mūs pa-spėjo kraštas 
šauly!”... Bet, kadangi nuo karo padarytų nunio- 
taip nėra, kai gyveni ttofc kojimų, o vėl, patiems 
pačiam žemės kamuolyje, prancūzams, taip vadina- 
tarp tų pačių gyvų žmo- momis “i 
nių (jeigu dar kuriems mis”, reikia 
lemta būti gyviems), tai griauti. Reikia aptvindin-!kad jis žengia baisios pra- 
juokai į šalį... Stebi gyventi kasyklas, sudaužyti į- rajos link.
nimą. skaitai ar klausaisi rengimus, žudyti savoj Sovietų tikslus šiuo me-

si Azijoj. Tad kai leam išrodo 
nuoseklu prileisti, kad trečiojo 
pasaulinio karo pasėkoje bar
barizmas gali apimti visą pa
saulį. Bet čia būtinai reikia at
siminti tą, kad raudonasis bar
barizmas išliko ir išsiplėtė tik 
per vakarinių valstybių neap
dairumą.

Kas dėtųsi, jei kiltų karas 
tarp Rusijos ir vakariečių? Ar 
Rusija turi šansų laimėti? Tai 
ne taip jau didelis galvosūkis 
tą suprasti. Prisiminkime, kaip 
Maskvos ponams sekėsi kai 
Hitleris, viena ranka gindama
sis vakarų fronte, antra ranka 
drožė 
jėgos 
peilis 
jantų
būtų sveiki dingę.

Ar per tuos kelis metus Mas
kvos ponai taip sustiprėjo ir 
išgudrėjo karo pramonėj, kari
nių pabūklų išradimuose ir ka
rinėj strategijoj, 
prieš vakariečius
tis, o ir uždrožti jiems lemia
mą smūgį? Taip dalykai gali 
išrodyti tik tiems, kurie per 
raudonus akinius žiūri. Iš tik
rųjų bus taip, 
bus prisirengę 
gius Maskvos 
negu vokiečiai.

Reikia pripažinti, kad penkto
ji kolona, išauginta visose tau
tose, būtų nemenkas Maskvos 
triupas. Bet jų veikla nebūtų 
ilga. Su jais bus apsidirbta 
taip, kaip apsidirbta su Hitle
rio kolaborantais.

Taigi trečiojo pasaulinio karo 
paseka būtų ne pasaulio sus
mukimas, o jo atnaujinimas.
•

Ar būtų galima be karo sui
rusį pasaulį atnaujinti ir išlais
vinti tautas, esančias anapus 
geležinės uždangos ir pačią Ru
siją? Taip. Yra jėga, galinti tą 
padaryti. Tai katalikiškas pa
saulis.

Jau visai nebetoli 1950 metai. 
Tai Šventieji Metai. Didingiems 
darbams rengiasi katalikiškas 
pasaulis Šventųjų Metų proga. 
Be kito ko eina judėjimas už 
taiką. Jau yra susidariusi Tarp
tautinė Federacija tą judėjimą 
vystyti ir plėsti. Jau įėjo 18 
tautų. Į tą Federaciją privalo 
įeiti atstovai nuo visų tautų. 
Šventaisiais Metais įvyks tos 
Federacijos Kongresas Romoje. 
Pagrindinis to Kongreso nuta
rimas turi būti tas, kad tarp
tautiniai santykiai turi remtis 
penktuoju, septintuoju ir de
vintuoju Dievo įsakymais. Ka
talikiškos tautos turi iškilmin
gai pasižadėti ir prisiekti ne
keiti ginklo viena prieš kitą, 
nevogti svetimos žemės, nei ki
tokio 
ginio 
ko ir 
timo.
yra lietuvių 
prancūzai neturi siekti, kas yra 
vokiečių, vokiečiai neturi siek
ti to, kas yra prancūzų ar len
kų. O nesusipratimams esant, 
juos riš —* už derybų stalo.

Į šį taikos judėjimą būtų į- 
trauktos ir nekatalikiškos ir 
net nekrikščioniškos tautos. 
Toks judėjimas taip įsisiūbuo
tų, kad nuo jo galėtų sprogti 
ir geležinė uždanga. P.G.

The būdžio vežimas buvo 1946Žiln.°ja ar Parduoda kitom 
Nr. m. po nepavy kusių rinki- ;lsJaigcm, J _ _

Toronto dienraščio “'
Evening Telegram” 
175).

Tai tokiu keliu einama d.), antras prasidėjo 1947 
prie “visuotinos” ir prie m. vasarą ig truko iki 1947 Į 
“galutinės taikos”... Bai
su, bet norisi paklausti: gegužės mėn. Be šių masi-j 

savomis ranko-įKur gi iš tikrųjų nūdienis nių vežimų kas mėnuo iš! 
viską su-!pasaulis žengia? Atrodo, kalėjimų vežama po 2,000. 
aptvindin-lkad jis žengia baisios pra- _ -

— “Tos 
. Dar ne- 
ats įgauti

politikų kalbų ir, rodos, įbrolius, valdžios atstovus į tu, atrodo, visi gerai žino, 
nebe realų gyvenimą ma-,ir pan. Visą tai jie vadina;Net ir didžiausi “neviemi 
tai. bet kokį nors tragiko- j “švelniu” žodžiu: “Strei- tamošiai” pradeda prare- 

ikas”... gėti ir suprasti sovietinės
tai; Čia pat norisi paklausti: “demokratijos” tikslus, 

į “Kodėl gi tų streikų nie- Jie sparčiai ruošiasi už- I J_ 1___ _ ___ —1 ----- - “ - ‘

mišką spektaklį...
Pažiūrėkime į visa

kiek iš arčiau.
Ketvirti metai jau slen- kad nebuvo ir nėra pas vi- valdyti visą pasaulį, o tai- 

Vo “tėvą ir mokytoją”?... ką ir laisvę mylinčius
"_ ’ ______ _ ' '1____ J — apgyvendinti

“taikos laikotarpiu”, i vimas, bet net pati mintis “nemokamam” Sibiro “ku- 
kiekvienan^rorte”... Kai jiems pasi- 

— kainuoja “galvos kaina”, seks pasigaminti atominę 
skamba labai paradoksiš- arba, lengviausiu atveju, bombą, 
kai. Jie disonansiškai at-' “sibiriniu kurortu’’... Gi į 
simuša į kiekvieno realiai Prancūziją — streiko di- 
galvojančio mintis. Daž- rektyvos — juk eina, vis 

drąsiai galėtų pasakyti: Juk Torezas 
“Jeigu tokia taika — tai kiausias jos tarnas... 
geriau jokios”... Palestina — Izraelis ir

Štai, pažiūrėkime: Kini- Arabų pasaulis. Juk Jung-įžengia iš komedijos prie... 
joj liejasi kraujas — bro- tinės Tautos, kurių nariu j tragedijos, 
lis broli žudo. Visus to 
milžiniško krašto plotus 
jau baigia užlieti raudona, 
visą griaunanti ir naiki
nanti komunistinė banga. 
Bangos pradmui, žinoma, 
siekia Kremliaus vartus...

Graikijoj
Jau tiek nusilpsta 
nistinis “generolas’ 
kos’as, kad visai 
tenka ir pabėga 
nistinę Albaniją, 
rėk, tartum tas 
gasis slibinas, ir

ka kaip gyvename laiko- sų cevą ir moKytoją .... Ką ir 
tarpį, kurį diplomatai va-;Mat, ten — ne tik streiką- žmones 
dina
Imu tai į kabutes, nes re- streikuoti — 
alybėje tie žodžiai

nas — tai girdėdamas — dėlto, taipgi, iš... Maskvos.! 
nuolan-'

I
I

— taip pat. 
i komu- 
” Mar- 

jėgų ne- 
į komu- 
bet. žiū- 
gaivalin- 
vėl atsi-

Juozus Kasiusius
Ine. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

W2 Washington Blvd.
BALTTMORE .30. Md.
Tel. Lexmgton 8595

Limosinai dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dieną ir Nafctp

i f lageriam, kol- 
mų" (1946" m.“v‘iario 18jch.ozam -- Pne darbo pri- 

įrišama tuo budu, kad dar- 
bininkam neduodami do- 

•eėias 1948 m. įkūrentai; tik įstaigos vir- 
- -- - ; smuikas* turi jam priklau

sančių darbininkų sąrašą.

vasarą ir t 
m. galo, ir tri

I

, tuomet diktato
rius nieko nebelauks. Ne
liks pasauly akmens ant 
akmens. Juk sovietai — iš 
seno šiuos žodžius varto
ju...

Taigi, atrodo, kad pa
saulis sparčiais žingsniais

yra ir Sovietų Sąjunga, i 1948. XI. 13.

i

Kolchozai, sovehozai, 
pyliavos

— Kiek yra kolchozų? 
uo kolchozas skiriasi nuo

i

Pr. Aiženas.

ATVYKO 23 LIETUVIAI 
TREMTINIAI

1948 m. lapkričio 18 d. 
laivu ERNIE PYLE atvy
ko 23 lietuviai tremtiniai. 
Ernie Pyle laivu atvyku
sieji neįeina į 205,000 įsi- 
leistinų tremtinių skaičių 
pagal 1948 m. įstatymą, 
nes vieni atvykusių, jų y- 
ra Jungt. Amer. Valsty
bių piliečiai repatrijantai, 
kiti pasinaudoję įvairio
mis pirmenybėmis kaipo 
šeimos nariai JAV pilie
čių. treti kaip nekvotiniai 
imigrantai: kolegijų kvie
čiami profesoriai, kunigai 
ir tt.

Pagal 1948 m. tremtinių 
įsileidimo įstatymą yra 
atvykę dar tik du laivai,

kurių pirmuoju General 
Black atvyko 150 lietuvių 
ir antruoju — General 
Bundy lapkričio 19 d. į 
Bostoną atplaukusių —66 
lietuviai.

ERNIE PYLE atvyku
sieji išsiskirstė pas gimi
nes bei draugus:

Teodoras Blinstrubas ir 
Severiną Blinstrubaitė ap
sistojo: 6420 S. Kilpatrick 
Avė., Chicago, Iii.

Regina Čepulienė, su 
dukra Regina apsistojo: 
2553 E. Madison St., Phi- 
ladelphia, Pa.

Juozas Grincius, 
stojo Dayton, Ohio.

Profesorius Jurgis Jan-

apsi-

— Ar pastebimas išveža-i 
mųjų rūšiavimas — pagal i 
profesijas?

— Vežimo metu jokio i k 
rūšiavimo nepastebėta, sovchozų?
Atsidūrę ištremime jau _ Kolchozų Lietuvoje 
rūšiuojami pagal speeia- buvo, palyginti, nedaug.

" į Jų daugiau Klaipėdos, o
kauskas su žmona Valen-i^įp pa^ Vilniaus krašte, 
tina, dukra Marina ir sū-!" •’ ■ ’- - • - *
num Jonu apsistojo New 
Yorke National Catholic 
Welfare Conference globo
je-

Ona Lukšienė apsistojo: 
52 Harold St., Worcester, 
Mass.

Kunigas Vladas Mažri
mas apsistojo: 131 Wil- 
liams St., Pittston, Pa.

Jadvyga Minkunienė 
apsistojo: 7536 Star Avė., 
Cleveland, Ohio.

Augustinas, Petras ir 
Valentinas Raubertai ap
sistojo: 1028 Brandywine 
Philadelphia, Pa.

Stasys ir Aleksandra 
Šidlauskai, apsistojo: — 
2019 W. Pierce Avė., Chi
cago, III.

Feliksas ir Felicija Un- 
džiai su sūnum Feliksu 
laikinai apsistojo New 
Yorke National Cath. 
Wclf. Conference globoje. 
Feliksas Undžius 
JAV pilietis.

Ona Uselienė, su vaikais
Adele ir Stanislovu, 
JAV piliečiai, 
124 Seventh 
Creck, Pa.

Atvykusius 
ir draugų pasitiko Lietu
vos Gen. Konsulato Atta
che A. Simutis ir p. Ona 
Valaitienė nuo Bendr. A. 
Liet. Fondo, kurie pagel
bėjo su formalumais.

L. G. K.

— Kolchozų Lietuvoje

f

yra

visi 
apsistojo: 

St., Turtle

be giminių

Tctnoiauiui IntfiMas
g. f. J. K.pasiryžo MnSifi pvtocsimTs
MiDm Merių

Kolchozai pavyksta ten 
suorganizuoti, kur dideli 
žemės plotai paliko be sa
vininkų, arba sovietiškai 
imant, be valdytojų. Šiaip 
bolševikam nesiseka suva
ryti į kolchozus smulkius 
ūkininkus. Be to, susikū
rusius kolchozus partiza
nai nusistatę sunaikinti. 
Kolchozuose gyvena dau
giausia rusai. Sovchozų 
yra nemaža. Juose gyvena 
ir dirba tiek lietuviai, tiek 
rusai. So.vchozai yra įkur
ti paliktuose be savinin
kų ūkiuose ar dvaruose ar 
paties šeimininko iniciaty
va pavedus ūkį kuriai įs
taigai ar fabrikui. Sov
chozų maždaug tieik, kiek 
nepriklausomybės laikais 
buvo ūkių per 50 ha. Skir-{ 
tumas tarp sovehozo ir 
kolchozo yra tas, kad kol
chozai tiesiog valstybei 
priklauso, o sovehozai bet 
kokiai įstaigai ar fabrikui. 
Sovchozų, kitaip vadina
mų valstybinių ūkių, turi 
savo žinioje fabrikai, tres
tai, švietimo ir kitokios 
įstaigos. Valstybiniai ū- 
kiai yra pagalba prasimai
tinti tose įstaigose dirban- 
tiesiems.Sovchozų darbuo
se talkininkauja visi tar
nautojai įstaigos, kuriai 
jis priklauso. Privilegijos 
sovehozam ir kolchozam 
tos pačios.

Cambridge, Mass. — Žy
mioji teknikos mokslo į- 
staiga, Massachusetts Ins
titute of Technology pa
siryžo sukelti net $20,000,- 
000 savo įstaigos praplėti
mui. Tą paskelbė jos nau- 
jasai prezidentas, Dr. Ja
mes R. Killian. Ši įstaiga 
norima padaryti žymiau
siu centru natūralių mok
slų visoje šaly. Ji tokią 
vietą užėmus praeitame 
kare, nes čia buvę daromi 
patys svarbiausi, slapti su 
karu surišti moksliniai 
tyrimai.

Dever Tarėsi Su 
Bradfordu

Boston — Naujai išrink
tasis gubernatorius Paul 
Dever, kurs šią vietą už
ims po Naujų Metų, atsi
lankė pas pralaimėjusį 
rinkimus gubernatorių 
Bradfordą ir turėjo su juo 
pusė valandos pasikalbėji
mą.

“Leiskite mažutėlius ir ne
drauskite jiems eiti pas mane, 
nes tokių dangaus karalystė.” 

Mato 19, 14.

svetimo turto — medžia- 
ar dvasiško bei kultūriš- 
negeisti, kas tik yra sve- 
Lenkai neturi siekti, kas 

arba ukrainiečių,

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
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•AINT JOSEPH’* LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR

Raudonasis Dekanas"
JfjUAjbtUUL s

Į iAnglijoj yra vienas protestantų dvasiškis, Can- 
terburv Dekanas, vardu Hewlett Johnson, labai pa
lankus komunistams. Dvasinė protestantu vvriausy- 
bė visokiais būdais mėgino tą “Raudonąjį Dekaną” 
sudrausti, bet vis veltui. Jis sakėsi tik skelbiąs taiką 
ir noHs irodvti, kad Stalinas daugiau nieko netrokš
tas, tik kad pasaulis paliktų Rusiją ramvbėj ir leistų 
jai atsigriebti nuo nuostoliu, kuriuos vokiečiai jai pa
darė kn.ro metu. Prieš pacifizmo propaganda sunku ką 
bepasakvti. tačiau Angliios žmonėms “Raudonojo De
kano” skvstimavimas tiek nusibodo, kad io nedaug 
kas norėjo klausyti, tad jis su savo agitacija atvyko 
j Amerika. Kiek metu a t "ai Valstvbės D*»narta mantas 
nenorėjo io Įsileisti, bet šimet kažin kodėl įsileido, ir 

D. P. _  įš Vokietijos lagerių.įkeista0 dvasiškis mėgina vaidinti bolševiku agento

Entered *a aecond-claaa matter Sept. 12. .1915 at the post office at Boaton, 
Maaa. under the Act of March 3, 1870.

Aeceptance for mailing at special rate of postage provided for ln Sectlon 
1103. Act of October 8, 1917 authorized on July 12. 1918.

8UBSCRIPTION KATES
Domestic yearly___________ 35.00
Domestic once per week yearly 33.00 
Foreign yearly__________ __  35.50
Foreign once per week yearly $3.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams------------- 35.00
Vieną kart savaitėje metama — 33.00 
Užsieny metams __________  35.50
Užsieny 1 kart aav-tėj metams *3.50
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Jau nebe D.P
Lapkričio 19, Amerikos laivas atgabeno į Bosto

ną 808 tremtinius — ]
Juos pasitiko BALF’o atstovai, kurių šastate~huvo role. Wall?^ tęi rolėj visiškai susmuko, ir Maskvai 
keletas dvasiškiu, taip pat atvykėliu giminės, pažįsta-j daužia y nebereikalingas. Dabar 
mi ir šiaip jau būrys žingeidaujančių žiūrovu. Trem- nas” užima jo vietą.
tinių skaičiuje buvo 65 lietuviai, kuriuos tuojau pasi-Į r__ ___ -______________________
ontiė globon jų giminės ir pažįstami. Svečiai - nebuvę- trauklia na daryti srana keistu būdu: perstato Rusiją 
liai buvo labai sujaudinti nuoširdžiu amerikiečių rū-kaipo nekalta, skriaudžiamą auka, kuria Amerika ir 
pestingumu. Čia jau nebe šalti, abejingi Europos pa- i Angį i ia iš visų pusiu apsiaupė militarinėmis bazėmis 
reigūnai, kuriems tas pažeminantis D. P. lopas nieko jr siekia ją sunaikinti. Tai esą bereikalinga ir netiks- 
kito nereiškė, kaip tik tą sausą nepalankų jausmą, įu> nes RnSįja nebenori daugiau plėstis (šitaip!) ir ka- 
kad štai šie išvietinti žmonės yra tik bereikalinga riauti netik nenori. bet ir nebegali, nes karo metu ji 
sunki našta, kuria mielu noru Vokietija nusikrato. buvo baisiai vokiečių sunaikinta. Pagaliau, koks tiks-

Tačiau amerikiečiai kitaip į juos žiūri. Tas neiki- ]as su Rusija kariauti? Išlaisvinti jos okupuotas tau- 
mingas D.P. lopas tai ne paniekos ženklas. Tai paliū- tas? Bet jos jau išlaisvintos ir, kaip girdėt, esančios 
dymas, suteiktas nekaltam kankiniui, kurs neteko savo iįkjmu patenkintos, ir tt. 
savo tėvynės ir žmogaus teisių dėl pasibaisėtino ir. 
nedovanotino tarptautinio nesusipratimo — antrojo 
pasaulinio karo. Juk tų išvietintų žmonių sūnūs kovo
jo Amerikos armijoj už savo tėvų išlaisvinimą, o kas 
atsitiko? Dabar jų tėvai, motinos, broliai, seserys, gi
minės ir draugai atvyksta į šią laisvą šalį su prisegtu 
ant krūtinės D. P. požymiu, liudyjančiu, kad jie nebu
vo išlaisvinti, bet turėjo bėgt iš “išlaisvintojų” vergi
jos, džiaugdamiesi savo gyvybę išgelbėję. Ir kiekvie-' 
no amerikiečio širdį kamuoja kartus, pasibaisėtinas 
klausimas: ar gi mūsų kariai tam guldė savo galvas, 
kad šias tautas įstumtų į tokią nelaisvę, iš kurios 
žmonės turėjo bėgti tarsi iš kokio gaisro, pusplikiai, 
palikę namus, šeimas ir turtą, kad bent gyvybę išsi
neštų? Argi mes būtume padarę tokią baisią klaidą? 
Taip, klaida padaryta. Tą paliūdyja tas klaikus, darąs 
civilizacijai gėdą tremtinio lopas — D. P.

Tad Amerikos visuomenė !..............................
klaidą nors kiek atitaisius. Jie supranta, kad, deja, 
ta kruvina skriauda nebeatitaisoma. Nebėr galimy-' 
bes grąžinti gyvenimąn nekaltai nužudytų pačių ge
riausių ir naudingiausių žmonių — pavergtųjų tautų 
vadų ir patriotų. O kaip grąžinti laisvę tebedejuojan- 
tiems po barbarų jungu? Prieš tą uždavinį tenka gi
liai atsidusti: be karo iš budelių rankų jų neišplėši... 
Tai bent čia atvykusiems išvietintiems skurdžiams ir 
baduoliams parodyt kiek užuojautos, palengvint jų 
būklę ir aprūpint ateitį. Taip pat reikia paguosti jų 
dvasią ir pakelti nuotaiką, pabrėžiant, kad ne jiems 
tenka rausti dėl primesto D. P. vardo, bet tiems, kurie 
tą lopą jiems prisegė; o visų daugiausiai tiems, kurie 
barbarišku žiaurumu išprievartavo jų tėvynę ir pri
vertė juos išbėgti, kad savo gyvybę išgelbėtų.

Jau jie nebe D. P. Jau atėjo laikas mesti šalin tą 
žiaurumo liudytoją ir prisegti Žmogaus Teisių bilietą.

K.

M
“Raudonasis Dėka-

- >.

Savo raudonąją “misiją” Johnsonas mėąina na-

Vertė A. Maceina.
DIEVAS IR MANO SIELA

Nuo Dievo-prie Dievo

larba amžinai nuo Jo atsi- 
* skirčiau, kaip būsiu nusi
pelnęs. Kaip būsiu nusi
pelnęs, pakartoju, nes šis 
dalykas turi lemiančios 
reikšmės. Nusipelnyti? 
Kokiu tad būdu galima 
nusipelnyti? Ogi sąžinin
gai panaudojant šitą že
mės gyvenimą, šituos 40, 
50, 60 metų.

Mano mielas! Ar baigsi 
savo gyvenimą, turėda- 

1 mas 20 metų ar 80, — am
žinybei tas visai nesvar
bu. Ar tavo galvą čia že
mėj puoš karaliaus vaini-

Aš einu nuo Dievo prie nio darbo, kaip žmogaus kas, ar būsi paprastas 
Dievo. Aš gvvenu, kad gyvenimą sėkmingai pri- darbo žmogus, — jei irgi 
Dievui tarnaučiau, ir mir- vesti prie tikslo. Tad drą- nesvarbu. Svarbu tik, kad 
siu,' kad nas Jį nueičiau, šiai nažvelk 
O, kad dažnai apie ši ga- svarbiam 
tutini savo tikslą pagalvo- “Kam aš 
čiau! Kokį pašaukimą pa- Koks vra 
sirinksiu — visai nesvar
bu. Kiekvienas gau savo 
tikslą pasiekti,

Čia tai jau senis visai vaikiškai nuplepėjo. Jau ir 
Stalinas susirauks dėl tokios, atsiprašant, propagan
dos. Kuomet visas pasaulis su pasibaisėjimu ir nasi- 
biaurėjimu žiūri į bolševizmo siaubą, tas su^egalėjęs 
seneliukas kaišioja Amerikos visuomenei tokias nu
dėvėtas melagystes, tarsi amerikiečiai būtų tokie jau 
ignorantai, kad joms patikėtų.

Tiesa, ir kiti bolševikų propagandistai nepergud- 
riausi. Štai ir toks “gabus, išmokslintas” advokatas 
Višinskis U.N. posėdžiuose Paryžiuje iki nuobodumo 
vaišino tautų atstovus visokiomis pasakaitėmis ir vis 
apie nusiginklavimą. Vienas atstovų taip pat pasisiū
lė pasekt pasakėčią apie žvėrių pasiryžimą nusigin
kluoti. Liūtas patarė ereliui nusikarpyti snapą ir na
gus; aras liūtui — ištraukt dantis ir nukapoti nagus;

i vilkas reikalavo, kad bulius nusilaužtų ragus ir ark- 
sielojasi, kaip čia tą iyS nusikapotų kanopas ir t.t.

Meška tas žvėrių kalbas karštai užgyrė ir nuo
širdžiai pareiškė: kai jūs, gerbiamieji, visi nusigin
kluosite ir amžiną taiką įvykdysite, tai aš iš džiaugs
mo prispausiu jus prie savo krūtinės... K.

i veidą tam žemiškam gyvenime sek- 
klausimui: — tum Dangiškuoju savo Tė- 
esu žemėje? vu ir gerai attiktum savo 

galutinis mano pašaukimo pareigas, ku
rias tau Jis yra paskyręs, 

i nasauli. Gy- Dievo kariuomenė yra ga- 
50, 60, 70 me- linga; jai reikia visokių

tikslas ?” 
Atėjau

' * *, bet kiek- vensiu 40, 
vienas gali jį ir prarasti, i tu, o paskui? Paskui vėl rūšių ginklų. Jojo vynuo- 

Prarast.i amžinąjį savo jį paliksiu. Kur buvau gynas yra didelis: Jam 
tikslą? Ne! Taip negali- prieš pradėdamas būti? reikia įvairių darbininkų, 
ma! j Tik Visagalio Dievo min- Ir tik tie čia netinka, ku-

“Bet šitokios mintys ga-tvje. Kur eisiu, pabaigęs rie nieko nedirba; tik tie 
Ii mums nuolat pagadinti šį gyvenimą? Eisiu vėl žmonės čia nevertingi, 
gerą nuotaiką! Mes dėl jų prie Dievo, kad arba am- kurie neturi jokio gyveni- 
turėtume nuolatos liūdė- žinai pas Jį pasilikčiau, mo tikslo, jokio būdo.turėtume 
ti!” — pasakysi.

Anaiptol! Jos saugoja 
mus tik nuo lengvapėdiš
kumo. Dar daugiau, tie
siog pasakysiu, kad žemės 
gyvenimo svarbą ir 
mę suvoksime tik 
kai gerai pažinsime 
tini savo tikslą.

Linksma ir smagi 
nuomenė man labai patin
ka. Ir tavo nusiteikimui 
visai nebus skriaudos, jei 
rimtai mąstysi apie savo

Mirė kun. dr. Pranas Petraitis
pras- 
tada, 
galu-

jau-

Skaudžios žinios ateina pimė 1907 m. vasario mėn. 
pavergtos tėvynės, kad 5 d. Jokūbaičių kaime,1S

ten trėmimas ir žudymai Jurbarko valsčiuje, vidu- 
nesibaigia ir mūsų tautos tinių ūkininkų šeimoje, 
eilės smarkiai mažėja, bet tautiniai susipratusiu 
Bet ir tremtyje mūsų nė- ir gan religineroj, kad iš 
ra tiek daug, o ir esantie- šios šeimos išėjo du ku- 
ji smarkiai retina eiles, nigai — velionis ir trem- 
nors neamžiaus iškamuoti, tyje likęs kunigas Anta-

Ant Ežerėlio Rymojau

Ant ežerėlio rymojau, rymojau, 
Baltąsias rankeles mazgojau, mazgojau. 
O jūs, rankelės, baltosios, baltosios, 
Kam jūs pateksit, mielosios, mielosios?

Jei už bernelio jaunojo, jaunojo, 
Verpsiu linelius ko ploniau, ko ploniau. 
Jei už šaulelio senojo, — senojo — 
Ausiu drobeles ko storiau, ko storiau...

gyvenimą ir savo tikslą, gyvenimo sąlygų dar- nas, buvęs Eržvilko kle- 
Taip galvok: gyvenimas ^irae zydejiroe — *>—•— —
nėra sapnas, bet 1 
rimta tikrenybė; joje mes

bonas. Pradinę mokyklą 
ir kartu gimnaziją lankė, 
Jurbarke, kur tuo laiku 
mokėsi busimieji salezie
čiai — a. a. Jonas Puišys 
(vėliau kun. dr. tragiškai 

coje mirė vienuolis sale- žuvęs 1945 m. tremtyje), 
Šzietis kun. prof. dr. Pra- Endriuškevičius (vėliau 

_jnas Petraitis, tas mūsų kunigas) ir A. Sabaliaus- 
įšių laikų knygnešys, vi- kas (vėliau kunigas misi- 
suomeninin kas, moksli- jonierius). Baigęs ketu- 
ninkas, šviesios sielos ku- rias klases ir pamilęs kun. 
nigas ir didis lietuvių tau- Jono Bosko gyvenimą, į- 
tos kovotojas. Šio žmo- stojo į saleziečių vienuo- 

kur studi-

l******KJ • « • « ve a e • elabai Pa^ie^a sl Pasaulj ir nuei-
na ilsėtis į šaltus, sveti-

negalime būti bailiai dre- moJ zemeJ_’. kapus. Nese- 
bą šešėliai, bet tvirti, ne- niai» rugsėjo men. 14 d. 
palaužiamo būdo vyrai.; Prancu2W zonoje, Konstan- 
Man labai smagu, kai jau-! 
nikaičiai reikšmingai žiū- j 
ri į savo gyvenimą, su
pranta jojo svarbą ir savo 
atsakingumą, kai jie jau
čia, kad Dievo kariuome- 

jnėj kiekvienam yra pa
skirta vieta ir kad be jojoj .
ten nuostabioj visatos! 8aus "ellk? tlk at'
santvarkoj kažin ko truk- s,r”lmmu' ** rado 8arso )uoJa teok*,J* 'IĮ f,llo8o.f1' 
tų. I

Taigi svarbu pirmoj ei-į 
lėj nepamesti iš akių savoj-'----------------- ----------- ,
tikslo. Juk nėra svarbes-* Kun. Pranas Petraitis

niai, rugsėjo men. 14 d.

ir visame tremtinių pa- ją popiežiškoje Saleziečiu 
šaulyje, nes jo netekimas Akademijoje Torine. Iš 
jau šiandien juntamas. mažens būdamas mokslus 

Tesinvs 4-tame pusi.

Laiškai iš okupuotos Lietuvos

Lietuvos Respublikos Romos katalikų laiškas

Šventajam Tėvui Pijui XII
Vatikane

VALDIŠKI KOMITETAI
Valdžia provoslavų pavyzdžiu, nori panaikinti 

bažnyčias ir kanonų nustatytus bažnyčių palaikymo 
komitetus, o jų vietoje įsteigti valdiškus vadinamus 
“dvacatkomis.” Lietuvos bažnyčios reikalus tvarko 
tikybos reikalams prie ministrų kabineto įgaliotinis 
Gailevičius, buvęs žvalgybininkas, partijos narys. 
Toks 20-ties komitetas turėtų būti prie įgaliotinių 
apskrityse ir prie kiekvienos bažnyčios. Dalį komite
to skiria valdžia; kitą dali tik tvirtina. Jokių statutų, 
instrukcijų apie komiteto veiklą, pareigas ir teises 
valdžia neduoda. Sudarius komitetą ir valdžiai jį pa
tvirtinus, komitetas sudaro su valdžios komitetu su
tartį dėl bažnyčios nuomos. Tokiu būdu jau nebe 
vyskupas ar klebonas yra bažnyčios tvarkytojas. Šis 
komitetas gali bažnyčią uždaryti, nepriimti ar nuša
linti kunigą. Svarbiausia, kad šio komiteto narius 
žvalgybai yra lengviau užangažuoti. Katalikų bažny
čia griežtai atsisakė panašius komitetus steigti. Tuo 
klausimu antri metai eina žiauri kova.

SUIMTŲJŲ LIKIMAS
Sovietų tvarkos niekas negali suprasti, neišgy

venęs bent poros metų. Yra neoficialūs ir nerašyti įs
tatymai. Oficialiai viskas labai gražu. Didžiausio pa
lankumo įstatymai yra piliečio atžvilgiu. Tačiau ofi
cialūs įstatymai taikomi daugumoje tik partiečiams, 
o nerašytieji — visiems kitiems. Nerašytieji įstaty

mai kai kam suteikia visišką sauvalę. Tie, kurie nor
malioje santvarkoje buvo persekiojami kaipo vagys, 
plėšikai, žmogžudžiai, visokį įvairių tautų perėjūnai, 
dabar yra aukšti pareigūnai, okupantų geriausi ben
dradarbiai. Apskritai, Tarybų Sąjungos santvarkoje 
vagys yra beveik nebaudžiami. Svarbu jų politinis 
įsitikinimas ir ištikimumas. Vargas patekusiam į jų 
rankas. Joks įstatymas suimtojo negina. Nieko ne
reiškia nekaltumas. Tortūra privers prie visko prisi
pažinti, nors apie tai nebuvai nė pagalvojęs.

IŠTEISINS TIK TUO ATVEJU, JEI 
SUTIKSI KITUS ŠNIPINCTI

Suimtąjį mėnesiams uždaro į vienutę (karcerį), 
kurioje negali nei atsigulti, ir be jokio maisto laiko
mas tol, kol palūžtama. Kankinimo įrankių yra įvai
riausių. Nenuostabu, kad labai daug žūva ir išprotė
ja. Teisme jokio gynimosi. Kiekvienam nemažiau 10 
metų Sibiro katorgos. Kol Sibirą pasiekia, išeina mė
nuo laiko. Pakeliui daugelis miršta, nes vežami užda
rytuose galvijiniuose vagonuose be maisto, dažnai ir 
be vandens. Vasarą karščiai, žiemą šalčiai pavargu
sius pribaigia. Sibire temperatūra žiemą siekia iki 50 
laipsnių šalčio. Be šiltų drabužių ilgiau išsilaikyti ne
įmanoma. Paprastai daugiau 5 metų Sibiro katorgos 
mažai kas išlaiko. Iš Sibiro katorgos paleidžiami kar
tais tik visiški invalidai, kad tėvynėje baigtų savo 
kančios dienas.

TIKINČIŲJŲ PADĖTIS
Tikintysis darbininkas ar tarnautojas visaip 

spaudžiamas, aukštesnės vietos ar geresnio darbo nie
kad negauna. Pakenčiamas tik dėl kadrų stokos. Lie
tuvos žemdirbys, kaimo žmogus yra ypač religingas. 
Dirbdamas savo žemės sklype, valdžios agentams yra 
sunkiai prieinamas. Turtuolių Lietuvoje ūkininkų be
veik nebuvo. Daugiausia smulkūs ūkininkai. Nuo ry
to iki vakaro jis dirba, kad pragyventų. Tačiau bol
ševikinė žemės reforma ir tą darbštų j į ūkininką pa

lietė. Apkaltino jį bendradarbiavimu su vokiečiais ar 
kitaip ir atėmė dalį žemės, nežiūrint, kad atimtoji že
mė dirvonuoja. Už smulkmenas, o dažnai nežinia už 
ką, pritaiko “buožės” vardą. Buožės nebesaugo joks 
įstatymas. Buožė yra kiekvienas tikras lietuvis, ne
žiūrint ar jis yra ūkininkas ar jis paprastas darbinin
kas. ar invalidas senelis. Ūkininkas kantrus, per nak
tis dirba, kad tik būtų savo žemėje. Nors kaip valdžia 
spaudžia prievolėmis, jis vis dėlto gali šį tą nuslėpti 
ir geriau gyventi už kitos profesijos žmones. Todėl 
1947 m. valdžia mano suvaryti visus į kolchozus, kad 
kiekvienas dirbtų už pusbadį gyvenimą ir be pragy
venimo niekuo kitu nesirūpintų, o tada lengviau bū
tų kontroliuojamas, ir valstybė galėtų gauti dar di
desnį pelną. Tarybų Sąjungoje yra viskas valdžios, 
privataus — nieko. Visi, ar tai darbininkas, ar tar
nautojas, ar žemdirbys, jei nori nemirti badu, turi 
iš valdžios “vogti”. Alga yra maža, tik kelioms die
noms pragyventi. Todėl vagiama kur tik pakliūva. Ir 
tai nėra jokia gėda.

KOMUNISTŲ PARTIJA
Nors didžiausiu smurtu terorizuoja lietuvius, ta

čiau lietuvis stipriai laikosi savo tikėjimo ir tėvų že
mės. Komunistų partijos eilės neauga. Lietuvis, ir 
privilegijų skatinamas, neprisideda. Partijoj daugiau
sia kitatikiai, visoki svieto perėjūnai, * netvarkingo 
gyvenimo žmonės, kurie gauna geriausią atlyginimą 
ir visokio priedo. Kai partijos žmonės kur nors pri
eina, tuojau įvyksta skandalingi išeikvojimai. Parsi
davėliai partijai yra be balso, yra tik Maskvos rupo
rai. Kaip Maskva įsako, taip jie ir kalba. Už jų pečių 
visada stovi rusai. Visa lietuvių dauguma verčiau 
miršta, kaip sutinka okupantui vergauti ar savo tau
tiečius išdavinėti. Dažnas vaizdas, kaip surakinti jau
nuoliai eina Sibiro katorgon pakeltomis galvomis ir 
šaukdami: “TEGYVUOJA LAISVA LIETUVA”!

PROPAGANDA
Vietos ir užsienio probaganda šaukia apie di

džiausią Tarybų Sąjungoje kulto laisvę. Pikčiausias 
melas parduodamas už pilniausią tiesą. Pinigo čia ne
sigailima. Kino kronikos vaizduoja gražiausią gyve
nimą. O kaip žiauri tikrovė. Mūsų senus profesorius 
priverčia kalbėti užsieniui. Mėnesius, metus terori
zuoja. kol paverčia bevaliais ruporais kalbėti tai, ką 
parašė Maskva. Vaikai, žmona, giminės atsako už jo 
mažiausią nukrypimą kalboje ar balso intonaciją. 
Žvalgyba per 30 metų išmoko klastoti parašus, žmo
nes nieko nematyti, nieko negirdėti, išskyrus tik tai, 
ką valdžia įsako. Žmogus pasidaro automatas. Jo vi
sas turtas, — ką ant savo pečių gali panešti. Gyvena
moji vieta, šeima, vaikai— nesvarbu. Jie gyvens taip, 
kaip bus lemta. Svarbiausia — šiandieną pavalgyti ir 
kaip nors išsimiegoti, o kas darosi pasaulyje, nesvar
bu. Valdžia pasakys, ką galvoti, ką kalbėti, kada ran
ką kelti, kada ploti, kada kitus smerkti, kada girti ir 
kada juoktis. Tam juk valdžia, kitaip turėsime ne
malonumų. Kai valdžios pareigūnas kalba nesąmo
nes, kas man, matyt, taip reikia. Ploja visi, ploju ir 
aš. Štai, XX -jo amžiaus žmogus, “laisviausias” Tary
bų Sąjungos pilietis. Tokiu automatu nori ir mus. 
lietuvius, padaryti. Joks kultūringas žmogus tokio 
dvasios bankroto nesupras; deja, taip yra. Tokio žmo
gaus būsena neįmanoma aprašyti. Tik ją išgyvenant 
galima suprasti. Ir taip per ilgesnį laiką žmogus imi 
savęs nebesuprasti, atrodo, kad taip ir gerai yra. kad 
visur kitur yra tik vergija, o tik čia tikra laisvė. 
Tiems, kurie lankosi iš užsienio, propaganda nori net 
čekistus, didžiausius budelius dievobaimingai bažny
čioje suklupdyti, kad tik užsienietį apgautų.

PERSEKIOJAMŲ KOVŲ REZULTATAI
Trijų metų lietuvių religinė — tautinė kova da

vė baisius rezultatus. Visur smurtas, baimė, kraujas, 
kančia. Daugiau kaip 100.000 tikinčiųjų nukankinta 
arba iš bado ir šalčio Sibire mirė. Kasdien naujos 
aukos.

(Bus daugiau).
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arba
Pro Antklodės Plyšį Pažvelgus

Kelionė į Vakarus. Pirmosios dienos tremtinių 
stovykloje. Gyvenimas tarp antklodžių sienų. 
Žmogaus kūryba. Kelionė per DP stovyklas.

—
turtingi, turi prisiplėšę iš 
vokiečių įvairiausių gėry-- 
bių, jais rūpinasi staliniš-į 
ki politrukai. Prie jų blo-, 
ko kabo didžiuliai komu-’ 
nizmo vadų portretai, ple
vėsuoja raudonos vėlia
vos, žvaigždės. Kitame ra
jone apsigyveno lietuviai, 
latviai, estai, lenkai, ita
lai. Mūsų tarpe ir čekai su 
jugoslavais, kurie taip pat 
pasipuošę raudon o m i s 

: žvaigždėmis ir garbina
; Staliną. Nepalaikydami
jokių ryšių su sovietiniais 

Vokietijoje, kol bolševikais, mes į jų rajo- 
jų miestų ną nė kojos neįkeldavome,

Kartą išgyvenę bolševi
kinį siaubą, vėl artėjant 
raudonajai armijai prie 
Lietuvos sienos, palikę 
gimtuosius tėviškės lau
kus, nešini savo žemės 
saują, išklydome keliais 
takeliais į Vakarus, taip 
pat į priešo žemę, vilda
miesi čia sulaukti išsilais
vinimo. Mes tikėjome Va
karų valstybių galybe ir 
laukėme, kada suplevė
suos laisvės vėliava.

Ilgą ir sunkią gyvenimo 
naštą nešėme nacių valdo
mojoje 
galiausiai virš 
suplevėsavo balta vėliava, ne be to. jog bijojome, 

kad jie mus nepagrobtų ir

DARBININKAS a
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stybės pripažino Lietuvos,meno ir kultūros įstaigų, trumpas: mūsų ausis pa- 
: kurios veikė Wurzburge siekia kraujuose paplūdu- 
pradėjo darbą trys knygų sios tėvynės balsas, mes 

! leidyklos ir buvo leidžia- norime padėti kovojan- 
laikraštis čiam partizanui, mes au

kojame savo darbus ken
čiančiai Lietuvai. Jei 
mums bus lemta išvykti iš 
Vokietijos ir palikus Eu
ropos krantus įsikurdinti 
kur nors tolimuose užjū
rio kraštuose ir ten lauk
ti, kada tėvynėj sušvis 
laisvės spindulys, mes 
taip pat išliksime dvasi
niai stiprūs ir būsime gy
vi Tėvynės meile taip, 
kaip ir Jūs, brangieji A- 
merikos lietuviai. Mes pri
pažįstame jog tauta ver
tai gali didžiuotis jųsų 
milžiniškais darbais Lie
tuvos vadavimo akcijoje, 
jūs išgelbėjote tremtinius 
iš bado nasrų ir savo pa
rama įgalinote juos fizi
niai išsilaikyti, jūsų dėka 
tūkstančiai brolių lietuvių 
galėjo mokytis, tęsti uni
versitetuose savo 
jas, ruoštis naujos

valstybę de jure.
GARAŽE BAŽNYČIA
Wurzburgo stovykla bu 

vo suorganizuota tvarkiu-;mas savaitinis 
gai ir gerai. Pačių lietuvių i “Tėviškės Garsas . 
pastangomis garaže bužo DAUG BEREIKALINGŲ 
įrengta bažnyčia, kur bu-! 
vo pastatyti ir vargonai.' 
Mes turėjome savo paštą, ma prisiminti kiek daug 
moterišką ir vyrišką dra- bereikalingų išlaidų IRO 
bužių siuvyklas, batų, ra- padarė bekilnodama trem- 
dio ir elektrotechnikos tinius po stovyklas be jo- 
dirbtuves, labai 
gyventojų skaičius 
si įvairių amatų, 
naujas profesijas..

Rodos, jau susitvarkė
me gerai, bet vėl mūsų ne
laimė: gauname įsakymą 
persikelti į kitą stovyklą, 
būtent, Scheinfurtan. Esą tas kareivines, 
čia, Wurzburge, bus į- bės žodžiu IRO oareigūnai 
steigta emigracinė stovy- patikino, jog iš Schwein- 
kla. Patikėjom, jog tikrai furto niekur nebūsime ke- 
taip bus kaip sako. Suti
kome keltis, tik prašėme, 
kad biškį 
mes patys 
sugriautas 
kareivines, 
šio tremtinio balso išklau
sys, kas tave 
kėlė mus į naują vietą e- 
sant tokiam orui, jog ge
ras šeimininkas nei šuns 
laukan nevytų: pūtė dide
lis vėjas, snigo ir lijo. O 
mes vargšai benamiai 
tremtiniai su mažais vai
kais, ligoniais ir seneliais, kamputį, 
esant biauriausiam orui, kiuo maistu, kuriuo gali- mės ir sielojamės 
buvom keliami gyventi į ma tik gyvybę palaikyti, Tėvynės reikalais 
kareivines, kur stogai bu- bet dvasiniai visiškai ne- dėl jos laisvės kovodami 
vo kiauri, daug kambarių palūžome. Mus lankė žy- nesigailime nieko.
be durų ir langų. Na, bet mūs valstybės ir politikos Jūs Amerikoje išgyve- 
ir čia tai tikrai jūs nieks vyrai, rašytojai, žurnalis- note po kelias dešimtis 
nekels, — tikino IRO pa- tai. mokslininkai ir visi metų, bet jūs ne tik" kad 
reigūnai. Ir vėl patikę- stebėjosi, jog tokiose blo- neužmiršote savo tėvynės, 
jom. Ką gi, susitvarkėme, gose sąlygose gyvendami atvirkščiai, daugis mūsų 
daug savo pinigų, pasku- mes tiek daug padarome, gali sekti 
tinęs santaupas sukišome tokį platų kultūros bei sau pavyzdžiu, 
beremontuodami kamba- meno barą nuvarome.
rius. Pradėję gyvenimą 
vėl iš naujo, netrukom galina tokius didelius dar-, 
susitvarkyti. Be turėtų bus nuveikti? Atsakymas Lietuviai!

IŠLAIDŲ
Tik atsdusėjimais gali-

didelis 
mokė- 
įsigijo

kio reikalo. Ir vėl nelai
mė. Gauname įsakymą ap
leisti kareivines, o visi 
gyventojai iškilnojami po 
6 stovyklas. Koks gi tiks
las mus kelti, kada tiek 
daug pinigų išleidome be- 
remontuodami sugriau- 

kada gar-

Garsi Oregon valstybė savo išaugintais dide
liais skaičiais kalakutų. Juos augina respubliko
nai ir šiuose pereituose rinkimuose visa valstybė 
pasisakė už respublikonų kandidatą į prezidentus. 
Bet laimėjo šalies rinkimuose demokratas Prez. 
Trumanas. Tai kalakutų (turkey) augintojai su
manė padaryti taiką. Jie pasiuntė Padėkos dienai 
į Washingtoną 35 svarų kalakutą ir vardan tai
kos pareiškė, kad jie nors rinkimų dienoje iš de
mokratų Prezidento gavo valgyti varnas, bet po 
rinkimų jam siunčia puikų kalakutą, kad žydėtų 
vienybė ir taika piliečių tarpe.

I

I

I I

I

Trumpai susipažinę su į 
bendruoju stovyklos gy-Į 
venimu. persikelkime į 
tuosdu kareivinių blokus, 
kur gyvena lietuviai ir pa
žvelkime pro antklodės 
plyšį į jų gyvenimą.

Salėse ir didžiuliuose 
kambariuose, šeimos ir; 
paskiri asmenys savo gy
venamąją patalpėlę ar 
kamputį turi atsitvėrę 
antklodėmis. Aišku, kad 
nuo triukšmo neatsitversi, i 
bet nors šiek tiek nuo ki
tų akių. Lovos dviaukštės, 
nes asmeniui skiriama tik 
du metrai ploto, o dar rei
kia pasistatyti iš dėžės 
sukaltą stalą ir turėti 
bent siaurutį takelį apsi- vykios kronika. Po savai- 
sukimui ir išėjimui. 
talpose trūksta visiems o- įsikūręs vaikų

subirėjo hakenkreuzas. į
Milijonai tremtinių nešę nenužudytų. Nebuvo nuo- 

vergijos pančius, staiga širdžios draugystės nė su 
pasijuto esą laisvi. Ir vėl čekais bei jugoslavais, nes 
pasipylė tūkstančiai žmo- ir jie Stalino rojuje ma
nių po Vokietijos kelius ir to išganymą.
takelius, vykdami į jiems LIETUVIŲ GYVENIMAS 
paskirtas stovyklas.

Nuo dabar prasidėjo 
naujas gyvenimo tarpas. 
Leiskime, tegul į jus pra
byla patys gyvenimo fak
tai.

1945 metų balandžio 
mėn. 10-13 dienomis per 
Coburgo apskritį pražy
giavo amerikiečių kariuo
menės daliniai. Įvairių 
tautybių tremtiniai, dirbę 
fabrikuose bei žemės ū- 
kyje, gyvenę blogiausiose 
sąlygose, gauna įsakymą 
iš kariuomenės vadovybės 
persikelti gyventi į didžiu
les kareivines.

Virš namų stogų plevė
suoja įvairiaspalvės tauti
nės vėliavos. Lietuviai, es
tai ir dar keliolika Euro
pos tautų žmonės, su ku
prinėm ir lagaminais, vai
kais. seneliais ir ligoniais, 
prisiartinę prie kareivinių 
vartų ir parodę sargybi
niams savo dokumentus, 
asklysta po didžiulį rajo
ną. skuba į tuos kareivi
nių namus, virš kurių ple
vėsuoja jų tautinė vėlia
va.

30,000 KAREIVINĖSE
Per trumpą laiką karei

vinėse apsigyvena apie pa 
30.000 žmonių tremtinių. 
Viename rajone įsikurdi
na bolševikai iš Sovietų 
Sąjungos, kurie pasiryžę 
grįžti į Stalino rojų. Jie

susirasti. Vakare kava, švietimo bei gultūros dar- 
duona, sviesto trupinėlis, bą. 
o retkarčiais duodama Į 
dar sūrio ar konservuotos 
mėsos. Su tokiuo maistu 
maitindamasis, aišku, ba- daug išvyko, bet atvykus 
du nemirsi, bet gyvybę iš kitur kitiems tremti- 
palaikyti galima.

KĄ VEIKIA MŪSŲ 
TAUTIEČIAI?

Kyla klausimas, o ką 
; veikia mūsų tautiečiai 
tremtiniai gyvendami to
kiose sąlygose?

Buvo taip. 1945 metų 
balandžio mėnesio L. __
ną apsigyvenę stovykloje,! 
po trijų dienų pradėjo lei- 
isti kasdienį žinių biulete
nį, kuriame buvo surašo
mi pasaulio įvykiai ir sto-

Pa‘itės pradėjo veikti garaže 
darželis, 

ro, tad reikia atidaryti pradjnė mokykla, gimna- 
langus. kur skersvėjis tu- zija anglų kaibos, mecha- 
ri savo geriausios progos nįkų įr šoferių kursai. Ki- 
šaldyti vaikus, senelius i- tame garaže buvo įrengta 
ligonius. salė vaidinimams, minėji-

Priglaudus tremtinius mams, koncertams ir liau- ;
nuo ketaus ir suteikus jįes universitetui, 
jiems šiokią tokią pašto-; suorganizuotas 
__ i ir maisto, vaidybos būrelis, tautinių
Ką gi jie ten gauna ir ką šokių grupė. Neatsiliko ir 
valgo? Ryto metą kavą ir sportininką,!, kurie taip; 
juodą duoną, kurią taip pa^ parodė savo gyvą vei-;

TRŪKO PATALPŲ
Nors iš Wurzburgo

niams, patalpų trūkumas 
buvo jaučiamas visą lai- 

į ką. Žmonės gyveno palė-
■ pėse, rūsiuose, garažuose. 
; Matinimas tai pagerėda

vo, tai pablogėdavo. Tai 
i priklausydavo nuo buv. 
ĮUNRRA-os pareigūnų. Jei 

n 'die- mums atiduodavo tą, kas 
mums priklausydavo, mes 
būdavome sotūs, jei ne — 
vaikščiodavome pusalka
ni. Reikia pasidžiaugti, 
kad Wurzburgo stovyk
los gyventojai lietuviai 
švietimo bei kultūros dar
be padarė labai daug. Iš 
švietimo įstaigų veikė vai
kų darželis, pradinė mo
kykla, gimnazija ir suau
gusių švietimo institutas,! 
kuriame buvo svetimų! 
kalbų, sodininkystės, dar- 

g“~0 žininkystės, mechanikų, 
choras šoferių, elektrotechnikos, 

gę, duodama ir _ maisto, vaidybos būrelis, tautinių

valgo? Ryto metą kavą ir| sport'ininkai

t turi taupyti. Pietų ’ 
metu sriuba. Pasimaišo; 
joje ir vienas kitas rieba- 
lėlio skritulėlis, o kai kas 
turi laimės ir porą, nago' 
dydžio, mėsos gabalėlių

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

366 West Broadway So. Boston 27, Mass.

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

Vardas ....................................................................
Adresas.....................................................-............

kimą.
Ir taip diena 

gyvėjant stovykloje kul 
, tūriniam
rio meniniais 

imai grožėjosi ir amerikie- 
įčių kariai, nepagyvenę ne 
I dviejų mėnesių, birželio 
i 13 gauname įsakymą per
sikelti į Wurzburgo sto
vyklą.

Čia atsikėlę radome dar 
blogesnes patalpas. Daug 

į kambarių buvo be langų, 
i o mokyklas turėjo įsikūr- 
|ti drėgnuose ir tamsiuose 
■ rūsiuose. Maitinimas dar 
ilabiau pablogėjo. Ilgą lai
ką davė valgyti susenusią 
ir kirminais apkrėstą žu
vį. Bet ir naujoje vietoje 
apsigyvenę mes nepalūžo
me.

Tik spėjome sušilti ko
jas, kai vėl naujas įsaky
mas : 1000 
persikelti 
genstadtą, 
aerodrome 
barakėliai, 
ve, perpučiami vėjo.

Kas turėjo išvykti išvy
ko ten kurdintis naujam 
gyvenimui, o Wurzburge 
pasilikusieji vėl turėjo 
veik iš naujo organizuoti

iš dienos

gyvenimui, ku 
pasirody

tekstilės, audimo ir kiti 
skyriai. Be to, veikė dai
lės studija, lietuvių tauti
nis ansamblis “Sietynas”, 
dramos teatras ‘Romuva’, 
vaikų teatras. Šioje sto
vykloje buvo suorganizuo
ta pirmoji tremtyje dainų 

įšventė, kuri praėjo labai 
! gražiai, didelis skautų są
skrydis paminėti 25 metų 
sukaktuves kai J. A. Val-

East Boston Savings Baik
■

I

East Boston, Mass.
i

!

• v

palauktų iki 
aptvarkysime 
Schweinfurto 

Bet kas betei-
studi- 
Lietu-

liami? Girdi, čia esą nu
matoma steigti emigraci
nę stovyklą. Nesiprieši- 
nom, sutikom ir susikrovę 
savo turimus daiktus išsi
skirstėm po 6 įvairias sto
vyklas, įsijungdami į ki- vos gyvenimui, 

užjaus. Ir tas šeimas. į Broli, Amerikos
Tokia tad buvo vienos vi! Tu šiandien išklausei 

stovyklos trumpa gyveni- trumpą tremtinių gyveni
mo istorija. mo istorijos kroniką, pa-

Gyvenom palėpėse, rū- matei ką dirba ir kaip gy- 
siuose, garažuose ir di- vena tavo tėvynainiai DP 
džiuliuose kambariuose su stovyklose. Visi mes lietu- 
antklodėm atsitvėrę sau viai, kur tik bebūdami ir 

matinomės to- kur begyvendami, rūpina- 
orui, kiuo maistu, kuriuo gali- mės ir sielojamės savo 

ir tik

lietu-

jus ir laikyti 
kaip rei

kia dirbti ir aukotis dėl 
Iš kur tos jėgos, kas į- savo tėvynės.

Garbė Jums, Amerikos

lietuvių turi 
gyventi į Seli- 
kur buvusiame 
yra lentiniai 

paskendę pur-

N. G. Gurnsey Co.

TRADICIJA
Tai yra senas Naujos Angli

jos paprotys taupyti pinigus 
Mutual Savings Bank’oj.

Todėl trys iš kiekvienų ketu
rių šioje valstijoje turi Taupy
mo Sąskaitas ir reguliariai 
gauna dividendus. Daug iš jų 
yra vaikai ir anūkai Mutual 
Savings Banko depozitoriais 
prieš šimtmetį.

Atidaryk savo sąskaitą dabar 
— ir būk dalininku “tapaus tri
jų iš keturių”.

SAVINGS BANKS
o/ Mass<i( huseits
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Apie kraują ir knygas
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— Romanas prie nelaimingosios la
vono. — Gydytojas, kurs ligonį pasiun
tė atlikti išpažintį. - Baisūs faktai: iš
žudyta septynių vaikų šeima ir peiliu 
subadyta mergaitė. - Kę sako Šv. Au
gustinas ir Napoleonas. - Daktaras a- 
pie nervų sveikatų ir romanus. - Tru
manas apie religinę spaudų. - Nuoty

kis su vienu kiniečiu.
choliškas, tiek daug skai
to...
— Ką gi jis skaito? — 

paklausė daktaras.
— Gerai nei nežinau, — 

atsakė motina. — Argi 
gali sukontroliuoti tokio 
amžiaus jaunuolį?!
— O kaip jis praleidžia 

vakarus?
— Kartais pasilieka na

mie, kartais eina į kiną, į 
teatrą, į šokius... Išeina 
vienas. “Bagažo” (tėvų) 
su savimi nebenori...
— Gerai,—atsiliepė dak

taras.— Dabar aš supran
tu kas yra su jūsų sūnu
mi. Jam nereikia gydyto
jo, o veskite jį greičiau 
pas nuodėmklausį.
— Pas nuodėmklausį? — 

nustebo motina, kuri pati 
jau keletą metų nebuvo 
atlikusi išpažinties.
— Taip, ponia, — kalbė

jo daktaras, — pas nuo
dėmklausį, nes vaistai ne
turi jėgos išgelbėti jūsų 
sūnaus iš tos ligos. Čia 
tik tikėjimas gali jį išgy
dyti...

-ŠIURPŪS FAKTAI
Liūdni gyvenimo faktai 

pirštu . prikišamai įrodo, 
kaip labai gali pakenkti 
bloga spauda. Taip, 1868 
metais Prancūzijoje vie
nas žmogžudys išžudė vi
są šeimą: motiną ir sep
tynis vaikus. Paryžiaus 
teisme paaiškėjo, kad prie 
to darbo jisai buvo pastū
mėtas vieno biauraus ro
mano, parašyto Suės.

Florencijoje du berniu-

MERGAITĖ PO GARVE
ŽIO RATAIS

Italijoje 1925 metais lė
kė traukinys iš Bolognos 
į Florenciją. StAiga maši
nistas pastebėjo, kad kaž
kas yra ant bėgių. Viso
mis jėgomis ėmė traukinį 
stabdyti. Tačiau jau nebe
buvo galima sulaikyti. 
Kai traukinys pabėgęs 
sustojo, nuo ratų lašėjo 
kraujas. Ant bėgių gulėjo 
mergaitė, kokios 20 metų. 
Jos galva buvo nupiauta 
nuo kūno.

Niekas jos vardo neži
nojo, prie jos nebuvo jo
kio dokumento, niekas ne
žinojo priežasties, kodėl 
ji patiesė galvą po garve
žio ratais. Tik vienas at
rastas dalykas iš dalies 
atskleidė paslaptį: netoli 
nuo nebaimingosios lavo
no gulėjo knyga. Tai buvo 
aistringas romanas. Ma
tyt, kad šitoksai skaity
mas jaunuolę išmušo iš 
pusiausvyros ir visas jos 
neatsargumas baigėsi taip 
tragiška mirtimi.

Argi mirtis tos nelai
mingosios nėra pakanka
mas perspėjimas, kaip at
sargiai turi būti parenka
ma spauda?!

MOTINA IR GYDYTO
JAS

Kartą pas gydytoją atė
jo motina, susirūpinusi 
savo sūnaus sveikata:
— Jis toks jaunas, dar 

tik 17 metų, bet taip ner
vingas, užsidaręs, melan- kai 1886 metais užpuolė

Nekalto Praaidėjimo Seserų Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Projektas

f

Koplyčia bus statoma Nek. Pradėtosios Marijos 
garbei. Maloniai kviečiame Jus tapti Naujosios Koply
čios Marijos garbei Statytoju. Jei galite, tapkite Jau
niausios Amerikoje Lietuvaičių Kongregacijos Garbia 
ar Amžinuoju Nariu. Garbės Nariai aukoja >50.00; 
Amžinieji — >100.00. Kas paaukos >500.00 ar daugiau 
to vardas bus įamžintas Naujoje Koplyčioje.

Aukokime Marijai už Lietuvą!
Visi geradariai, gyvi ir mirusieji atmenami seserų 

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

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo Vardo 
daro mums gera!

Aukas prašome siųsti:

Immaculate Conception Convenf 
R. F. D. 2, Putnam, Conn.

I

Jungtinės Amerikos Valstybės turėjo Prezidentų ir su barzdomis, 
kaip pavyzdžiui Lincoln. Jis buvo vienas iš populiariškiausių Amerikos 
prezidentų. Jeigu ir dabartinis Prezidentas Trumanas pasektų Lincolną, 
tai štai kaip atrodytų — su barzda ir su ūsais ir su barzda be ūsų.
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SPARNŲ GIESMĖvieną pilietį, pakartodami 
sceną, kurią buvo skaitę 
Ponson du Terail romane.

RecadeviUėje darbinin
kai išmetė per fabrikos 
langą savo vyresnįjį, kaip 
jie tą buvo prisiskaitę Zo
la romanuose.

Pas de Calais teismas 
pasmerkė du jaunu pus
broliu 17 ir 18 metų, ku
rie uždavę septynioliką 
smūgių peiliu nužudė 15 
metų mergaitę. Teisme jie 
prisipažino, kad prie tos 
žmogžudystės juos prive
dė blogas skaitymas.
VAIKAI ŽMOGŽUDŽIAI 

CHICAGOJE
Šių (1948 m.) lapkričio 

mėnesio pradžioje Chica
goje 15-kos metų berniu
kas Villasenor diržu už
smaugė 13-kos metų ber
niuką Gervais. žmogžu
dys — divorsuotų tėvų 
vaikas, daug skaitydavo 
kreivų knygų (blogų “co- 
mic” books), taip kaip ir 
Howar Lang, 13 metų vai
kas, kurs prieš metus Chi
cagoje, miškuose nužudė 
septynerių metų savo žai
dimo draugą.

Teisingai Šv. Augusti
nas kalbėjo:
— Skaitant blogas kny

gas išmokstama blogį pa
žinti be pasibaisėjimo, a- 
pie blogus dalykus kalbėti 
be gėdos ir bloga daryti 
be susilaikymo”.

DĖMESIO GARSENY
BĖMS

Net toks geniaulus val
dovas kaip Napoleonas I 
kartą prasitarė:
— Nesijaučiu, kad galė

čiau suvaldyti tautą, kuri 
skaito Voltairo ir Rous- 
seau romanus”.

Garsusis daktaras Des- 
curet perspėjo, kad gašlių 
romanų skaitymas suerzi
na nervų sistemą, sukelia 
aistrų antplūdį, susilpnina 
atsparumą, palenkia į tin
ginystę ir palaidumą.

Vaizdžiai ir teisingai 
pasakė Mantegazza:
— Blogos knygos yra tai:

doroviniai nuodai, kurie Vra uzprenumeravi m a s 
skleidžia blogį. Tie liūdni £er° 
rašytojai, net tada, ~~ .'2
jau yra pasitraukę į kars-,ar ^as saYai^e> a£ kas me
tą, iš kartos į kartą žudo; 
sielas savo palikuonių. —

DEŠIMTS ŽODŽIŲ 
SPAUDOS APAŠTALUI

Artimo meilė ir ištiki
mybė Dievui mus skatina 
būti spaudos apaštalais: 
1. Visų pirma išvalykime 
savo namus, sukišdami 
šlamštą į krosnį.

2. Stengkimės paveikti 
mūsų artimuosius, kad jie

v •

Broli siauro žemės kelio. 
Kai širdis erdvės panūs. 
Pasiskolink iš erelio 
Nenuilstamus sparnus...
Tu, iškilęs, pamatysi, 
Ką aš pats daugsyk mačiau, 
Kaip kalneliai, girios tysi
Ir atokiai ir arčiau...
Tu iš ten veizdėsi ruožtą 
Žemės tolių vidury — 
Skurdžią biržę, gluosniais puoš- 
Kur tu smiltžemį ari... |tą.
Tai tos pat ertovės sprindis, 
Jūroj kilusi vilnis.
Tad ir tavo pirkios grindys — 
Amžių tolių trupinys...
Ir tu, grįžęs, žengsi, tvirtas 
Amžių išminties vardu,
Ir žydėsi, neatskirtas 
Nuo būties mįslės žiedų...
Nes ką tylūs amžiai krovė, 
Ką dar kals žvangi diena —
Ta pati būties šventovė, 
Vieno aukuro liepsna...

J. Baltrušaitis.!
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lietuviškai nebes kaito, 
žurnalas “The Marian”, 
(2334 So. Oakley avė., 
Chicago 8, III.) kurs kaš
tuoja tik vieną dolerį, ar
ba — geras savaitraštis 
duodąs mažiau straipsnių, 
bet ypatingai daug žinių 
“The Register” (934 Ban- 
nock str., Denver 1, Colo). 
Metams tekaštuoja vieną 
dolerį 25 centus.

Spaudos apaštalavimas 
yra viena iš pačių garbin
giausių pareigų. Pasineš- 
dami ta kryptimi mes ei
name knygnešių, vysk. 
Valančiaus pramintais ta
kais.

PREZIDENTAS MATO 
VILTĮ DVASINĖSE 

JĖGOSE
Pereitais metais prezi

dentas Trumanas spaudai 
davė tokį pareiškimą:
— Jeigu mes turime būti 

išgelbėti iš chaoso ir są
myšio, tai tik dvasinių 
jėgų pagalba. Tik Dievas 
gali žmonijos moralę pa- 

Šitai turėdamas
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Mirė kun. dr, Pranas Petraitis

mestų 
gus 
skaitę 
gas.

3. Perskaitę savo gerą jau konstatutoti, 
laikraštį, jo nenumeski- 
me, bet įduokime tam, 
kurs neskaito, neprenu
meruoja, kad ir juos į- 
pratintume prie gero skai
tymo.

4. Radę ką įdomaus ge-

Pradžia 3-čiame pust 
ir akademijoje eina pir
muoju, net jo iniciatyva 
įsteigiamos “Saleziečių Ži
nios”, kurių jis buvo re
daktoriumi net keturis 
metus. 1932 m. baigė aka
demiją ir įšvęstas į kuni
gus, grįžo Lietuvon, kur 
įsijungė tuoj į pastoraci
nį darbą. Be to, tuoj išė
jo jo kapitalinis veikalas
— “Šv. Jono Bosko gyve
nimas”, vėliau Šv. Kazi
miero 
stambų mokslinį veikalą
— “Dievas, pasaulis ir 
žmogus”. Išėjo ir smul
kesnių leidinių.

Kaip minėta, grįžęs Lie-- 
tuvon, nesistengė tik ten
kintis, kaip kunigas tik 
pastoracija, bet įsijungė 
ir į visuomeninį darbą, 
svarbiausia eiti į miesto, 
taip vadinamo priemies
čio jaunimą. Tuo metu 
Kaune dar buvo tik kiek 
aprimęs taip vadinamas 
lenkų tautinis sąjūdis, ku
ris pirmiausia reiškėsi 
bažnyčiose. Net Kauno 
vyskupija buvo labai susi
rūpinusi rasti tinkamą 
kunigą Šv. Trejybės pa
rapijai, kada ten lenkai 
plačiai buvo įleidę šaknis. 
Buvo pasiūlyta kreiptis į 
vienuolius saleziečius ir jų 
vadovybė pasiūlė, jauną, 
tik baigusį studiją, mini
mą velionį. Jis šį darbą 
maloniai apsiėmė ir nei 
kiek nenusigando, mat, 
turėdamas diplomatjnius 
gabumus, rado visur išei
tį ir mokėjo prie visų pri
eiti. Ir per trumpą laiką 
viskas taip susitvarkė, 
kad ir dvasinė vyriausy
bė nesuprato, kaip tai įvy
ko. Jo klebonija buvo vi
sų lankoma, net ir diplo
matų, kad ir paėmus: Vo
kietijos pasiuntinį Zechli- 
ną, grafą Alemaną, popie
žiaus nuncijų Centą, Ita
lijos ministerį ir kitus. 
Taigi, būta plataus, euro
pinio masto žmogaus. Bū
ta centrinė, nepakeičiama 
asmenybė ,kokių reta yra.

Ateina pirmoji bolševi
kų okupacija ir jis tuoj į- 
sijungia į pogrindinę vei
klą, bet akyli enkavedisto, 
vieno žydo akis sekė ir 
1941 m. balandžio mėnesį 
suimamas ir patalpina
mas į Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimą. Čia buvo 
žiauriai tardomas, kanki
namas, kad vos gyvas li
ko. Bet ir to neužteko. 
Birželio mėn. iš 22 į 23 
naktį kartu su kitais poli
tiniais kaliniais išvežamas 
į Minską. Čia pabuvę ke
lias valandas, pėsti varo
mi Mogilevo pusėn, kur jų 
kolona pergyvena klaikias 
Červenės žudynes. Jie bu
vo bolševikų iš kulkosvai
džių šaudomi, tik Dievo 
ranka jų dalį apsaugo, tai 
kunigus brolius a. a. Pra
ną ir Antaną Petraičius, 
a. a. pik. Joną Petraitį, 
Vincą Marūną 
Jie lieka gyvi, 
mas ir buvo sunkus, nes 

į buvo pačiame fronto vidu
ry. Bet nors ir grioviais ir 
žolelėmis maitindamiesi 
pasiekė po ilgo laiko my
limą Lietuvą.

Tais pačiais metais ku
nigų seminarijoj mokslas 
turėjo prasidėti liepos mė
nesį, bet Kauno miesto 
komisaras Krameris ne
leido atidaryti kunigų se
minarijos, nes nepagei
daujami. įvyko vyskupų 
konferencija tą reikalą iš
aiškinti, net ir iškilo rek-

draugija išleido

o vėliau

prenumeravę blo- veikti.
laikraščius, mestų-galvoje, aš sveikinu religi- 

netinkamas kny-jnės spaudos mėnesio įstei
gimą... Aš visuomet galė- 

' ' kad re
liginiai laikraščiai atlieka 
tokį būtiną uždavinį, ko
kio pasaulinė spauda at
likti negali. Dvasiškai nu
šviesdama pasaulio įvy
kius religinė spauda turi 
ypatingą uždavinį ir neša

rame laikraštyje, papasa-j ypatingą atsakomybę”, 
i—* i„* i—j ,j,aį 2odžia.i to vyro, kurį

Amerika išsirinko savo 
vadu.
KINIETIS RADO LAPE

LĮ KATEKIZMO
Ar Jūs girdėjote atsiti

kimą apie aną kinietį Lo 
Young, iš Kongmoono 
miesto? Jisai taip gerbda
vo spausdintą žodį, kurio 
Kinijoje ne tiek daug, kad 

Įgatvėje pakeldavo pames- 
i tą popierėlį. Vieną kartą MOČIA AMAVaiUV &V* lUin' ’ ... , . .

raštyje ko nore dar trūks- ta‘P ..Į J°. rankas Pateko 
ta, ar kas nors negero, 
tuoj praneškime redakci- i 
Ja8. p5ki'žvXXbdOTana!aPie ten atrast°-

kokime kitiems, kad jie Į 
susidomėtų tokia spauda.

5. Turėdami laiko, pa
skaitykime balsu kitiems, 
kad jie domėtųsi kas yra! 
gero spaudoje.

6. Mūsų jaunesniuosius 
prašykime, kad mums pa-, 
skaitytų iš gero lietuviško! 
laikraščio, taip jie įpras 
prie lietuviško skaitymo, 
prie geros spaudos.

7. Pastebėję, kad mūsų 
pasirinktame gerame laikj

’ katalikų katekizmo lape
lis. Beskaitydamas jį jisai 
tiek susidomėjo mintimis

, mis, kad panoro daugiau
v a ca> o • ** • a • i • • v v • i • •Ateida Pazintl krikščionybę ir ve- 

kai mas laikraštis - kasdien’Iiau kalalik« '“į*' ”a’ 
Kai - - - , muose buvo pakrikštytas.

Tą padarė tik vienas gat- 
■ vėje pamestas katekizmo 

lcl ° g6™ P21'kitokia daryti kas savaitę, dukart 
per savaitę namus aplan
kantis spausdintas sve
čias?!

nesį — primins jūsų geru
mą.

9. Gera dovana yra rim
ta, lietuviška ar 1_____
gero turinio knyga. Ji pa
siliks mūsų prietelių na- 
muose ir iš knygų lentynų, , Prauskis,
vis primins Jūsų genimą. ( __________

10. Būkite apaštalu to- Gailestingumo jausmas 
laikraščio, kurį skaitote— yra kilnus, paaukok die- 
“Darbininko”. Nepamirš- ros uždarbį vargan pate
kime, kad labai puiki do- kusiems lietuviams! Au- 
vana mūsų jaunimui, kurs kas siųskite

ir kitus. 
Bet grįži-

toriaus klausimas. Buvo 
pasiūlyta velionio asmuo 
ir jis sutiko, nors buvo ri
zikinga. Dvasinė vyriau
sybė žinojo, kad jis mo
kės pasipriešinti naciams. 
Taip, neapsirikta ir, net 
mokėjo turėti gerą vardą 
pas juos, o kai kuriuos ir 
iš kalėjimo išėmė.

Artėja antroji bolševi
kų okupacija, kurioj nepa
silieka ir atsiduria vakarų 
Vokietijoje ir apsigyvena 
Bregence. Naciams kapi
tuliavus, daro žygius su
sisiekti per Šveicariją su 
Roma, kad išrūpinus 
tremtiniams pašalpos. Pa
siseka ir net, Apaštališ
kasis nuncijus mons. P. 
Bernardini velionį prista
to sąjungininkų okupaci
niams organams, kaip 
Lietuvių Caritas komisi
jos pirmininką ir šias pa
reigas ėjo iki mirties, 
daug padarydamas ir 
daug sušelpdamas, ne tik 
moksleivių, bet ir visą ei
lę šiaip žmonių. Jo tas 
darbas Carite liks niekad 
nepamirštamas. Be to, jo 
iniciatyva Šveicarijoje, 
Berne įkurtas Bibliogra
finis Archyvas, kurio ry
šininku visą laiką jis pats 
ir buvo, kada teko net po 
kelius kartus į dieną di
džiuliai ryšuliai spaudos 
pernešti sieną,
buvo atimtas ir leidimas, 
tai slapta ir buvo sugau
tas, bet mokėjo išsprūsti. 
Tas spaudos ir įvairių do
kumentų pernešimas atė
mė ne tik daug sveikatos, 
bet ir lėšų, nes reikėjo pa
tepti ir muitinės tarnauto
jus ir sargybas, o viską 
ma, archyvas veikia 
mo, archyvas veikia ir 
puikiai ir mūsų įvairūs 
dokumentai ar periodika 
ir šiaip leidiniai yra ap
saugoti nuo žuvimo.

Taip, taip viskas vieno 
žmogaus padaryta ir dar 
kunigo ir padėka už tą li
ga ir mirtis ir šiandien to 
garbingo ir brangaus 
žmogaus jau gyvųjų tar
pe nėra, kada jis būtų mū
sų tautai kalnus nuvertęs. 
Taip, būta žmogaus, ko
kių reta yra, nes velionį 
teko gerai pažinti, ne vien, 
kad kaimynai mylimuoju 
Nemunu plaukiant, bet ir 
dažnai susitikti, pasišne
kėti įvairiais klausimais, 
ypač, spaudą jis mylėjo 
ir džiaugėsi jaunaja kar
ta, bet bijojo, kad neištiž
tų ir nesirgtų partijų li
ga, o būtų vieningi ir 
dirbtų tik tėvynei Lietu
vai. Taigi, netekome žmo
gaus ir jaučiasi, kad tuš
čia vieta liko, 
ją užims* sunku 
nes netokiose 
gyvename ir, be 
aplinkuma, kita 
ir kartu, kitas 
Skaudu, netekus žymaus 
ir svaraus asmens ir 
tremtis ir pavergta tėvy
nė ir kartu, išeivija<liūdi 
ir geriausia jam pagarba 

i tebus, jei jo darbai ir jo 
asmuo telieka nemiršta
mu ir gyvu pavyzdžiu vi
siems laikams. Teilsis ra
mybėje!

A. Jankūnas.

o ar kas 
pasakyti, 
sąlygose 
to, kita 
mokykla 
žmogus.

Į i

Brockton, Mass.

Woodward'$ Auto Spring 
Shop

SPYRUOKLES OĖL BET KOKIO 
AUTO-KARO. TROKŲ AR BUŠO 

Ratus Suvienodina ir Ceneraliai Taiso

172 No. Montello St.
TELŠ. 3609-8032 BROCKTON. MASS.
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MORWOOD. MASS
Pereitą šeštadienio rytą, 

Camev ligoninėje. So. Bostone, 
kleb. kun. F. E. Norbutui pa
darė “appendix” operaciją, ku
li buvo sėkminga. Pasimelski- 
me. kad mūsų klebonas kogrei- 
čiausiai pasveiktų.

Lapkričio 19 d. pp. Pranas ir 
Sofija Nevins. gyv. E. VValpole. 
susilaukė sūnelio. Sveikiname!

W ėst field, Mass.

<

Lambson Fumiture Co.
Pilnas Namų Įfomičiavimas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Cor. Elm & Thomas Sts.
Tel. 22 — VVestfield, Mass.

Lawrence & Methuen, 
Mass.

Chandler's Flower Shop
“Gėlės Įvairioms Progoms"

162 Essev St.

LAWRENCE, MASS.

Bancroft Package Store,
Ine.,

i

i

Importuoti ir Naminiai
Gėrimai: Vynai. Cordials.

Alus ir Ale.

578 South St., Athol, Mass.

Tel. 770

Louell, Mass.

Harry Bass, Ine.
United Cloak & Snit Co.

VYRAMS ir MOTERIMS DRABUŽIAI

166 Centrai St.,
LOVVELL. MASS.

F. X. Robichaud
Geležies reikmenys
Dažai ir Cementas

1 Lowell St.. Methuen.

Manchester. N. H.

C. A. Hoitt Co., Ine.
Vertingi baldai, ir kilimai

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ 
ŽINIOS

Lietuviai tremtiniai pirmieji 
Kalifornijoje

!

Su pirmuoju laivu (pagal 
naująjį DP įsileidimo į JAV’ į-' 
statymą! į Los Angeles atvyko 
vien tik lietuviai ir jie buvo iš
kilmingai pasitikti NCRC ats- 

c’ tovų. korespondentų ir vietos 
lietuvių.

Pirmoji šeima — Šimonio 
šeima, atvykusi lapkričio 3 d. 
pas Mr. & Mrs. Coda į Santa 
Barbara. Los Angeles stotyje 
buvo pasitikta NCRC pirm. 
Msgr. O’Dwyr ir laikraštinin
kų.

i Lapkričio 4 d. atvyko trys 
šeimos: Juozas ir Apolonija 
Ąžuolaitis (pas Strongį), Bro
nius ir Ona Draugelis (pas P. 
Žilinską), ir Nikodemas Jasine- 

■vičius (pas K. Baltus). Juos 
sutiko šv*. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. J. Kučinskas, 
kun. J. Tamulis, lietuvaitės 
tautiniuose rūbuose — L. Zai- 
kienė. I. Vidziūnienė. A. Cvir- 
kienė. “Kalifornijos Lietuvio" 
red. A. Skirius, L. A. dienraš-

i i

čių atstovai ir daug vietos lie
tuvių. Atvykusių grupių nuo- 

_ traukos ir aprašymai tilpo di
džiuosiuose Los Angeles laik- 

i i raščiuose.
; ---------
j Konsulo Bielskio šeima Jung- : 

tinių Tautų Savaitės 
iškilmėse

i

j Spalių 17-24 d. Los Angelyje. 
į Pan Pacific auditorijoje įvyko
Jungtinių Tautų Savaitė, ku-' 
rios atidarymo metu į garbės 
svečių eiles buvo pakviestas ir 

. j Lietuvos Garbės Konsulas Dr. 
”; J. Bielskis, tarp Jungtinių Tau- 

.tų vėliavų buvo ir Lietuvos 
• trispalvė, kurią palydėjo Rūta

Bielskytė - Hagmann., pasipuo
šusi tautiniais rūbais. Per visą 
savaitę vakarais vvko įvairios 
paskaitos ir pramogos, kuriose 
dalyvavo J. J. Bielskis arba jo zimiero

Į

I

Cor. Vaiky and Wilson Sts.

Manchester, N. H. Tel. 1880

Koncertas, T autiniai Šokiai
Sekm., LapkričioNov. 28 d., 1948,3-čią vai. p. p.

Municipal Buildinge Salėje East Broadway, South Boston, Mass.

KAZIMIERO S. KUREIŠIO POSTO 453 VYRŲ CHORAS — GLEE CLUB.

PADOLSKIS, Stasys, iš Žiež
marių.

PAJAUJIS, Ona, d. Jono iš 
Dobilenų km., gyv. 354 - 4 St., 
Brooklyn, N. Y.

PALIUKAITIS, Stasys. 
PAPARTYTE - Sinkevičiūtė.

Adelė, iš Gižų vi., Marijam|)o- 
lės ap.

PAPŠYS, Teodoras, iš Uksų 
km., Švėkšnos vi.

PARULIS - Mardosaitė, Ma
rija, iš Verebiejų km., Alytaus 
ap.

PAULIKAITE, Marience, iš 
Kretingos.

PELEKIENE - Sedelskaitė, 
Ona, iš Kalvelių km., Debeikių 
vi., Utenos ap.

PETERAITE, Ona, iš Gudu
kų km., Marijampolės ap.

PETRAŠIUNAS, Domininkas, 
Jonas. Justinas iš Šiaulėnų vi.

PETRAVIČIUS, nuo Liolių. 
Kelmės.

PETROLENYTES, iš Kurtu
vėnų, Dirvonų.

PLEČKAITIS, Kazimieras iš 
Mvito.

POVILAITIS, Vincas, iš Al
vito vi., Vilkaviškio ap.

POVILENAS, iš Vosiunų km., 
Adutiškio vi., Švenčionių ap.

PROKOPAS, Juozas, iš Du
setų, gyv. Cleveland, Ohio.

PUKNIUS < Puknys? I, Jonas 
r Marija, iš Kiukiškių km., 

i Gaurės vi., Tauragės ap.
PUPSAITE, Marijona, iš Uk

sų km., Švėkšnos
PUSKUNIGIS.

Pentiškių km.,
i . 1., Šakių ap.
j RAČKAUSKIS,
j i Račkov, Adzy i,
Kačinskaitės, gyv. Bostone.

RAČKOV, Adzy (Račkauskis, 
Adolfas), s. Amilijos Kačins
kaitės, gyv. Bostone.

RAt)ŽIUNIEN£ ar Ražinskie- 
nė - Mykolaitytė, iš Aukšt. Gel- 
gaudiškio, Šakių ap.

RAŠKEVIČIUS, Vincas, gim. . 
Amerikoje, kil. iš Jezno vi.. A- 
lytaus ap. *

RATKEVIČIUS, Vincas.
RAUBA, iš Kuršėnų.
RAVINKA, Mykolas, iš Jona

vos, Ukmergės ap.
tieji maloniai prašomi atsiliepti.*

Ieškomieji ar apie J-os žinan-
Consalate General of Lithuania 

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

vi.
Antanas, iš

Griškabūdžio

Adolfas
s. Amilijos

“Muzikantų” vaidinime dalyvauja: meška, ožys, lakštingala, asilas ir beždžionė. Ruošia Bostono Lietuvių 
Tautinių Šokių Grupė, O. Ivaškienės vadovybėje. Koncertinę dalį programos išpildys šis pasižymėjęs Vete
ranų Vyrų choras iš VVorcester, Mass. Šaunus Katalikų Veteranų, Kazimiero S. Kureišio Posto 456 Vyrų 
Choras — Glee Club, vadovybėje muziko Vinco Burdulio, iš Worcester, Mass. su žymia soliste Diva Vigna- 
ly išpildys puikiai paruoštą koncertinę dalį programos Bostono Lietuvių Tautinių Šokių Grupės metiniame 
parengime, Sekmadieni, lapkričio 28 d., 3 vai. po pietų, Municipal Buildinge, South Boston, Mass.

Tai vienintelis Amerikoje Lietuvių Veteranų Vyrų Choras. Išgirskime jų puikų, vyrišką dainavimu.
VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI.

Imai”, Dr. Jurgio Saulio asme- 
Inybė”, “Tremties mokyklos pa
talpos”, “Kun. J. Tamulį išly- 

idint”, “Memories of the old 
brige" (Vinco Kudirkos saty
ros “Tilto atsiminimai’’ verti- 

■mas). “Inside Soviet Russia”.
Nations”. “What 

dalyvavo J. J. Bielskis arba jo zimiero parapijos draugijos.1 makes people communist” —I MEILIUNAITE - Varoneckie- 
i žmona. Reikia pastebėti, kad Toastmasteriais buvo advoka-, taip pat plati vietos lietuvių n®’ Paulina, iš Kaupų km., Vaš-

turi pasitikti Australijoje laivą 
su 800 lietuvių tremtinių, kurie 
iš Europos išvyko lapkričio 9.

Lapkričio 7 d. pykęs kun. J. 
Tamulio išleistuvių bankietas 
buvo nepaprastai įspūdingas. 
Jame dalyvavo virš 400 žmo
nių. šį bankietą ruošė Šv. Ka- Į “United

Lietuvos Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys:

MEČIUTE - Zorckienė, Ieva, 
iš Kumečių km., Marijampolės 
ap.

Lietuvos Garbės Konsulas Dr. tas Juozas Petraitis ir K. Luk-: veikimo apžvalga, daug gražių kų vi., Biržų ap.
J. J. Bielskis sėkmingai atsto
vauja Lietuvą visuose viešuose 

’ pasirodymuose.
I

i
i
ii

šys. Programą pildė parapijos 
choras, duetai, kvartetai ir so
listė Florencija Korsakaitė.

i ------
; “Kalifornijos Lietuvio” naujas 

numeris

iliustracijų.
“Kai. Lietuvis" yra mėgia- 

,mas visoje Amerikoje. Kas no- 
jrite gauti pora numerių dėl 
j susipažinimo — “K. L." —9204 
S. Broadway, Los Angeles 
Calif. (metinė prenumerata 

“Kalifornijos Lietuvio” leidi- §2.00).
mas šiais metais įėjo į norma-’ 
lias vėžes — yra išleidžiamas j 

mėnesio pirmąją sa-!

3,
Kunigo Jono Tamulio 

Išleistuvės
Lapkričio 12 d.. 1948. kun. J.

Tamulis. Šv. Kazimiero parapi
jos asistentas ir “Kalifornijos 
Lietuvio" angliškosios dalies,
■edaktorius. orlaiviu išskrido į i kiekvieno 
vustraliją. Jį palydėti į aero-yaitę.
Iromą susirinko gražus būrys j Lapkričio mėnesio “K. L." 
Los Angeles lietuvių. Kun. J. į turinį sudaro šie straipsniai: (

“K. L.” jsigys lietuviškus 
akcentus

Kadangi ‘K.L." spaustuvė 
dar neturi savo linotype (rai-

į

ta, iš I Kirsnemuniškių 
Jurbarko vi., Raseinių ap.

METAS, Juozas, iš Kume
čių km., Marijampolės ap.

MEYERIS, Aleksandras, iš 
Tauragės.

MIKŠYTE, iš Pakalniškių km. 
Naujamiesčio vi., Panevėžio ap. i 

MORKIS, Vincas, iš Baisoga- . 
los.

i ,____ !

km..
f

MEILYTE - Skireikienė, Gus
te. iš Jurbarko ir vyras Skirei-
kis. Jonas.

MEILYTE - Juraškienė, Kat
rė, iš Virženų km., Kretingos I MOZŪRAS, Adomas ir MO- 
ap.. ir vyras JURAŠKA, Alber-(ZURIENE, Marijona, iš Prien- 
tas. 'laukio, Klebiškio vi., Marijam-

MELAIKYTE, Valerija, trem- .polės ap.
tinė.
mus, kilusius
Utenos ap.

MENCIENE-Grunavytė, Ber-New Yorke.

I

prašo atsiliepti pažįsta- į MYKOLAITYTE - Ražinskie- j 
iš Užpalių vi ,'nė ar Radžiunienė, iš Aukšt. j 

i Gelgaudiškio, Šakių ap., gyv. į 

------------------------------- Į ORVIDIENE - Howard -* 
teko lietuviškus straipsnius Chmielau^kienė, Antanina, iš

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas” 

331 Smith St, 

PROVIDENCE, R. I.
Telephone:

Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. 6286

i

Peoples ke I Coal Co.
Gardner, Mass.

Los Angeles lietuvių. Kun. J. į turinį sudaro šie straipsniai: (dar netun savo įmotype (rai-j__
i Tamulis lapkričio vidury jau į “Svarbūs lietuvių suvaziavi- džių renkamosios mašinos) tai j spausdinti be lietuvių kolboje Šiaulių ir‘jos sūnūs HOWARD - 1 

j specifinių akcentų (nosinių ir Orvidas, Stasys ir Vladas, 
'kepuraičių), kas apsunkina 
skaitymą ir supratimą tikro
sios straipsnio reikšmės. Da
bar “K.L.” nutarė įsigyti šiuos 
akcentus ir tam kelia fondą, 
kurio naudai lapkričio 21 d. da
romas koncertas ir dovanų 
giliukingas skirstymas.

' Koncerto programą pildys 
nauja kylanti žvaigždė — so
listė Florencija Korsakaitė. 
Taip pat bus įscenizuotas gy
vasis paveikslas, deklamacijos, 
tautiniai žaidimai ir kitų įvai
rumų. L. Z.

Vyrai,PadarykitSuprizą
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- 
ir žinovas. Jis

Bernardas Koraitis

stovu p. Bernardu Koraičiu, kuris yra kailinių expertas
Jums patars kaip lengvai galima kailinius įgyti ir kaip galima išrinkti 
kailinius, kad jie atatiktų žmonos figūrai. Jis yra šiame klausime tikras 
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
nius, už kuriuos ji bus Jums labai dėkinga.

Per B. Koraitį pirkdamos dar šutau- washinctq.n street
pysite 10% nuolaidos. BOSTON, MASS.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akie ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 8-1944

207 P ARK BUILDING 
Worcester, Mms.

275 Main St, Webster, Mass.

1IF „ !L

Mažasis Jerry Landis, trijų metų iš Los An
geles bando pamatyti ir išimti iš savo broliuko 
gerklės du nurytus vinius laike žaidimo. Broliu
kas Richard, 6 metukų tuojaus buvo padėtas tik 
beskystimo valgymui.



Antradienis, Lapkr. 23, 1948
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ZINUTEŽINUTES ta Rita Jono ir Stefanijos (Va
leckaitės) Baltrušių, gyv. 740

Patarnavo tremtiniams.
Lapkr. 19 d., atplaukė Bosto
nan 808 tremtiniai. Jų tarpe 65> 
lietuviai. South Bostoniečiai 
kun. Albertas Abračinskas, po
nios Cūnienė, Gailienė, Šimkie
nė, Zaletskienė ir kiti uoliai 
šiems tremtiniams patarnavo 
visą tą istorišką dieną.

E. 6th St.

Pagerbė mokytoją. — Septin

Lapkr. 21 d., tapo pakrikšty-

to skyriaus Šv. Petro parapijos 
Paminklinėje mokykloje bernai
čiai ir mergaitės nupirko elek
trinį laikrodį savo kambariui ir 
gėlę paminėjimui 
kytojos varduvių 
nuolės mokytojos 
vaikučius lavina.
matyti, kad vaikučiai tai įver
tina. Žinoma, čia tėvai daug 
padeda.

Seselės mo- 
dieną. Vie- 

labai gerai 
Malonu yra

!

SO 8-4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvay 
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Tel. SO 8-2905

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD 

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadtvay
So. Boston. Mass.

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

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

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius.
534 E. Broadvay, 

South Boston, Mass.
Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

DAKTARAI

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, MD.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS skelbimai
i

Ponai Navarai, Juozas ir 
Pranciška padovanojo Pamink
linei mokyklai labai gerą pati- 
foną - spintelę (gramofoną), 
šeštas skyrius turės daugiau 
muzikos. Iki šiol turėjo tik 
pianą. Mokyklos vadovybė ir 
vaikai yra dėkingi ponams Na- 
varams už dovaną mūsų myli
mai mokyklai.

't-

*>1

Dalyvaus Smuikininkė 
Plevokaitė

Vietinė smuikininkė, kuri lai
mėjo Susivienymo Festivaly 
pirmą dovaną, muzikoje, daly
vaus Tautinių šokių grupės me
tiniame parengime šį sekma
dienį pagrodama smuiką solo.

Rap.

veikalus 
SUMANI 
ŽVAKY-

ragino savo parapijiečius 
dieną praleisti garbingai 
maldingai. Jie ragino visus 
klausyti šv. mišių
Sakramentų. Minimoje bažny
čioje mišios šv. bus 
valandomis:
Paskutinės, bus šliūbinės pane
lės Florencijos Bušmanaitės su 
Robert Langton.

tą 
ir 

iš- 
ir eiti prie

laikomos
7, 7:30, 8, ir 9.

Sekmadienį, 3:30 v. po piet, 
Šv. Petro par. Dramos Ratelis 
perstatė du didelius 
bažnytinėje salėje: 
TETA ir VYSKUPO
DĖS. Atsilankė juos pamatyti 
ir pasidžiaugti pilna salė žmo
nių. Tarpe svečių matėsi kun. 
Jonas Švagždys ir Seselės iš 
Brocktono. Visi vietiniai kuni
gai ir vietinės Seselės matė 
jaunimo vaidinimą. Iš viso bu
vo apie 400 šimtai žmonių salė
je ir savo aplodismentais rodė 
savo pasitenkinimą. Jaunimas 
taip entuziastingai ir jausmin
gai vaidino roles, kad visi krei
pė dėmesį į jų gabumus.

Vaidinimus pabaigus, klebo
nas kun. Virmauskis pasakė 
trumpą1 kalbelę ir pakvietė 
Prel. Dr. Kazimierą Urbonavi
čių išreikšti kelias mintis susi
rinkusiems žmonėms. Darbštūs 
jaunuoliai aukavo parengimo 
pelną — šimtą dolerių įtaisyti 
kambarį paminklinėje mokyk
loje.

Dramos Ratelis tikisi ir to
liau veikti ir vaidinti kambario 
įrengimo tikslui. Todėl parapi
jiečiai širdingai įvertina jų 
tūrinę darbuotę ir jų visas 
stangas noriai remia.

kul- 
pa-

lai-Trečiadienį, vakare, bus 
novenos ir 
pamaldos,

komos šv. Teresės 
Tretininkų Brolijos 
ir susirinkimas.

Bus klausomos
prieš Dėkavonės šventę.

Tą dieną mokyklos pradės 
trumpas atostogas.

išpažintys

Kvietimas “Dievo Paukš
telių” Vakarienei!

Dievo Paukšteliai nei sėja, nei 
pjauna

Lesa jie viską ką tik pagauna 
Lesalą IRO nuryja, kaip slieką, 
O gomuryje visvien, kaip ir 

nieko.
Gauna daržovių, visokių žolelių 
Vandeniu čystu skalauna pilvelį 
Taip, kad netrukus ant jų kūno 

pliko
Vien tiktai plunksnos ir kaulai 

paliko!
Bostono vyrai suėję pareiškė 
“Reikia surinkti jiems lesalo

- *■ w t j U P J ssventems
Ir su pakietais pasiust į 

Europą,
Kad tie “Paukšteliai” tenai 

neišgaištų.
Tad lietuvninkai, kviečiu 

vakarienėn!
Ten paragausi ką broliai mūs 

valgo.
Laiką praleisi linksmai ir 

maloniai
Ir pamatysi, kad paukščiai yr 

žmonės...
Vakarienė įvyksta š. m. lap

kričio 27 d., 7 vai. vakaro, Lie
tuvių Piliečių klubo salėje, E 
St., So. Boston. Kvieslys.

A. A. ELZBIETA B 
MENDELIENE

A. a. Elžbieta (Pocaitė) ir švogerj Povilą Pliušči- 
Mendelienė mirė savo Glo
bėjos dienoje, penktadie
nį, lapkričio 19 d. apie 
10:30 v. rytą. Jos mirimo 
valandoje draug su ja bu
vo jos abudu sūnūs kuni
gai Liudvikas ir Jonas 
Mendeliai, sūnus gydyto
jas Krizostomas ir duktė 
Felicija Pliuš č i k i e n ė. 
Kambaryje meldėsi kun. 
Antanas Dubinskas ir 
sutės Kazimierietės.

Elžbieta Mendeiienė 
mė 1873 m. Lietuvoje, 
maitijoje, apie Šaukėnus. 
Ištekėjus už a. a. Juoza
po Mendelio, +(kurs mirė 
rugpiūčio 30 d. 1943 m.) 

trumpu laiku 
persikėlė gyventi į Šiau
lius, kur p. Mendelis išbu
vo iki išvykimui į Ameri
ką 1909 m. Trumpą laiką 
padirbęs Philadelphijos 
cukrinėje persikėlė į ang
lių kasyklas Inkerman, 
Penna.

1910 metais J. Mendelis duktė Alicija trijų metų 
atsitraukė savo šeimą iš laikotarpyje kelius mėne- 
Lietuvos. Elžb. Mendelie-,sius pavadavo sesutę Feli- 
nė atvyko su penkiais vai-j ^Ja
kučiais, Liudviku 12 m.,i — ----- -----------

1896 m.,

Se-

gi- 
že-

Lankėsi

Pereitą šeštadienį “Darbi
ninko” Redakcijoj lankėsi p. 
Juozas Boley, L. Vyčių Centro 
pirmininkas, iš New York, ir p. 
Ona M. Uznytė, L. Vyčių finan
sų sekretorė, iš Detroit, Mich.

Jaunimo organizacijos vadai 
atvyko L. Vyčių Centro susi- 
rinkiman ir ta pačia proga da
lyvauti Vyčių šokiuose, kurie 

į įvyko pereitą šeštadienio vaka- 
irą Bostone.
1 įI
ii

kus. 1904 m., trokšdami 
būti arčiau bažnyčios ir 
savo kunigų sūnų, persi
kėlė į Baltimore. Gyveno 
draug su kun. dr. Liudvi
ku Mendeliu šv. Alfonso 
klebonijoj.

1945 m. Elžb. Mendelie- 
nė turėjo pirmą didelį šir
dies ataką Baltimorėje. 
Suvažiavo visa šeima ir 
jos duktė Felicija Pliušči- 
kienė, kadangi Dievas ne
davė jiems šeimos, apsiė
mė būti savo mamytės 
slauge. Per tris metus die
ną naktį rūpinosi 
mamytės gerove. Sūnus 
gydytojas 
mas Mendelis lankė ją 
kasdieną, kartais kelius 
kartus į dieną. Ligonė tu
rėjo visus patogumus. 
Kunigai atnešdavo jai šv. 
Komuniją kas rytą. Šei
mos nariai, gyvenantieji 
kituose miestuose, ją daž
nai atlankydavo. Slaugė

savo

dr. Krizosto-

kučiais, Liudviku 12 m., Į \ a- Mendelienė buvo 
Jonu 11, Felicija 6, Juozu motina 10 vaikų. Septyni 
4, ir Alicija 3 m. Gyveno Yra gyvi, du kunigai, gy- 
Inkermane iki 1915 m. dytojas ir mokytojas iš 
Pirko ūkį apie Sherburne, sūnų. Mergaitės trys gy- 
N. Y., kur i 
1918 m. Vyriausiam sūnui 
Liudvikui esant Wilkes - 
Barre, Penn., persikėlė į 
Wilkes- Barre, o už dviejų 
metų pirko 
Plains, Penna., 
veno iki 1936 m.

Abiejų sveikatai nupuo
lus, Mendeliai turėjo ap
leisti krautuvę ir per porą 
metų gyveno Oakville, Ct. 
pas savo dukterį Feliciją

1

PAIFŽK AU 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)

KaMitanfios Ir Priaugan
čios Europos Tautos

Vokietijoje išeinančiam 
laikraštyje “Echo der 
Woche” (1948. X. 22 d.) 
ilgokam straipsnyje na
grinėjama, kaip Europa 
atrodys 1970 metais, kiek 
joje bus gyventojų. Tame 
pat straipsnyje prie pri
augančių tautų priskiria
mos šios ir iki 1970 metų 
priaugs sekančiai: Rumu
nija 24%, Jugoslavija 

[22%, Albanija 21%, Grai
kija 20%, 
19%, Lenkija 17%, 
garija 15%, 
14%, Italija 12%, Ispani
ja 9%, Lietuva 8% , Airija 
7%, Danija 4,5%, Vengri-1 
ja 2,33%, Suomija 2%, 
Škotija 1,5% ir Vokietija 
1%. Prie išmirštančių Eu-| 
ropos tautų priskiriamos Į 
šios ir jos iki 1970 metųj 

. sumažės sekančiai: Estija 
12%, Prancūzija 11%, 
Anglija 9,5% , Švedija 8%, 
Šveicarija 7%, Belgija 

. 6%, Austrija 5,5%, Latvi
ja 4%, Čekoslovakija 3%' 
ir Norvegija 2%. ‘ Reikia 
tik džiaugtis, kad mūsų 
tauta priskiriama prie 
priaugančiųjų ir iki 1970 
metų priaugs 8%.

MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Loeai A Leną 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Breadway
SO. BOSTON, MASS.

» SO 8-4818 |

Furnitūra Co.

Portugalija
Bul- 

Olandija

Kas norite įsigjrti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 

kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas 

716 N. Van Ness Are.,
Hollywood 38, Calif.

GRABORIAI

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik
raštį “Darbininką”!

Ketvirtadienį yra laisva šios 
galingos šalies Dėkavonės Die
na. Šv. Petro parapijos kunigai

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadvay

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SOuth Boston 8-0948

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

pa-

Pa

kari 
pa-PLASTERIS

10 kentančių. Jį 
Johmon — iino- 
puikių chirargU-

Pečių klasteriai yra išdirbiniti 
darytu 3-jopai palengvinti skaus
mingą muskulinę pečiųgėlų.

(1) šis pfaMerte paakstina cirku
liaciją, atgabena gydantį ir šildantį 
kraują į skaudamą vietą. Tuomet 
muskulai atsiskleidžia ir skausmas 
palengvėja. (2) Suvaržo muskulų
trūkčiojimą — sumažina skausmo 
pervėrimus. (3) Apsaugo janti
duškaitė neprileidžia šalčio.

Daktarų išbandymai parodo. 
Johnson'o PEČIŲ 
gelbsti arti 9 iš 
išdirba Johnson 4 
mi per 61 metus 
kų produktų išdirbėjai. Galima gau
ti visose vaistinėse.

Daro

greitai
3 darbus

menKvniti
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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:

BOBIS BEVEBAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas
Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.220 E St

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

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

išgyveno iki.vo®» visos slaugės. Trys
■ mergaitės mirė nesulau- 
Ikusios metų. Iš 10, 7 gimė 
Lietuvoje, o trys čia A- 

i menkoje. Laidotuvės įvy
ko pirmadienį, lapkričio 
22 d. iš šv. Alfonso baž
nyčios. Palaidota greta 
savo vyro Holy Redeemer 
kapinėse. Lai ilsisi Vieš
paties ramybėje.

PAIEŠKOJIMAS

krautuvę 
kur išgy-

Paieškau Petrą Gindvilį, gy
venantį Argentinoje. Jis yra 
Igno Gindviiio sūnus iš Man- 
kūnų kaimo, Veprių valse. Uk
mergės park. Paieško dėdė An
tanas Gindvilis, 148 Dothon St., 
Arlington Hgts, Mass. USA.
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CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
6«uth Boston, Mass.

Josepli W.Ca$per 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Baisa muetoJas

• NOTARY PUBLIC
h Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437

SOuth Boston 8-3960

i

LAISNIUOTAS ELEKTRIŠINAS
Tremtinys Našlaitis Apsi

gyveno Bostone
Pastaruoju laiku iš Mariana- 

polio persikėlė ir apsigyveno 
South Bostone tremtinys naš
laitis Vytautas Dambrauskas. 
Jis įstojo į South Boston High 
School, trečių metų kursą ir 
dabar bando susirasti po mo
kyklos valandų darbą dėl pra
gyvenimo.

Jis yra sakęs eilėraštį Lietu
vių Radio programoje ir Susi
vienymo Festivaly, šį sekma
dienį jis taipgi pasakys eilėraš
tį, dalyvaus tautiniuose šo
kiuose ir komedijos “Muzikan
tai” vaidinime. Rap.

LDSMaijosA.Apskr
Smžiarimas

Reikalinga General Electric Co. laisniuotas elek- 
trišinas dėl RIVERWORKS. Viduje darbas naujai in- 
sulacijai.

Atsišankite: employment office prie Fairchild St., 
W. Lynn, Mass. (32)

I

v

įvyks lapkričio 28 d., 1 
vai. p. p., šv. Petro par. 
mokykloje (prie bažny
čios), West 5th St., South 
Boston, Mass.

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

Valdyba — 
Kun. I. Bernatonis

Dvasios Vadas
Antanas Zaveekas,

Pirmininkas
Tamsa Vemiackas,

Sekretorius.

Draugijų Valdybų Adresai
•V. JONO EV. BL. PA6ALPINB8 

DRAUGIJOS VALDYBA

Geriausia Užeiga, Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Baiukonis, Savininkas.

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

Stvtii Boston, Mms.

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. Brockton 8-1580

WAITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Ave. 
Brockton, Mass.

Edward J.W«m
(WaMekūnas)

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3388

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Ave., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Babamuotojus
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brtdge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir j kitas 
miestus.

Reikale šaukite; Tel. TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Zaletskas, F. C. Zaletska 
GraBoriai Ir Baloamaotojai 

Patarnavimas dieną »r šakų.
MaulyOta šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815 

BOvtk Baatan 8-2888
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Kun. Antanas Kaupas,
jo mirties 35 mėty sukakčiai paminėti

kad ir Sesuo Marija, šv. Kaz. 
Kongregacijos vyresnioji, 

pasiaukojimu, 
t tautai 

lėkštes vaka-!ir bažnyčiai yra nusipel-

Rašo VAIDEVUTIS
žur-Cor ad cor loųuitur į karnai medžiagos 2-3 

(širdis kalba j širdį) nalo numeriams. Po to 
Iš Kard. Newmano antkapio.

Tęsinys

Ad. Jakštas labai aukš
tai vertino kun. Kaupo ta
lentą. Pritrūkęs raštų, a- 
takuodavo ilgais laiškais 
savo bendradarbį toliau 
rašyti. Priešintis tokiai 
asmenybei, kaip Prel. 
Dambrauskas, nebūdavo 
kaip: tada Pittstono kle
bonas pranykdavo visai 
dienai — po Mišių jo nie
kas daugiau nematydavo 
iki sekančio ryto. Užsida
ręs savo bibliotekoj dirb
davo tol, kol vienu pradė
jimu prirašydavo pakan-

vai ir IŠka klngai, 
nepajutome, kaip šeimi
ninkė, neatsi traukus heroišku į 
mums nuo pietų stalo, ė-(genialiais darbais 
mė dėstyti i 
rienei!.. Žmonės kun. A.jniusi altoriaus garbės. 
Kaupa laikė tyliu, maža-Į Jauniausioji sesutė Ko- 
kalbiu, savy užsidariusiu į tryna, baigusi gimnaziją 
kunigu. Tačiau : 
vyzdys rodo, kad tikrovė-!no Amerikoje, 
je tokiu jis nebuvo. Jį do-■ Lietuvą, mirė 
mino mokslas, plataus! 
masto klausimai. Gyveno 
didžiomis idėjomis, — bu
vo gilus filosofas.

Paskutinės dienos...
Visa Kaupų šeima pasi- ti Western avė., 

žymėjo skaisčiu idealiz- eilė mažyčių medinių na- 
i patriotizmu ir mėlių. Čia jis vieną buvo 

protiniais įsigijęs; jame ir gyveno, 
Kun. Antano retai kur beišeidamas.

Gydytojai konstatavo 
mokslus, re- vidurių vėžį. (Jo sesuo, 

“Mokslui- Motina Marija, irgi mirė 
Grižus į vėžio liga). Ramiai prie- 
Lietuvos mė Apvaizdos sprendimą 

Mirė — neišvengiamą būteny-

šitas pa-■ Šveicarijoj, trumpai gyve- 
...---- - — Grįžusi į

džiova.
Kun. Kaupo fizinės jė

gos pradėjo staigiai silp
nėti, išsikėlus iš Pittstono 
į Chicagą. Garficld bulva
ro vienoj pusėj, regis, ar- 

ave., stovėjo

duodavo man perrašyti.
Kun. Kaupo rašysena į 

buvo aiški, stylius leng-i 
vas, kalba graži, taisyk
linga. Dėl vieno kito žo
džio ar sakinio neaišku
mų atsiklausdavau auto-; 
iriaus. , — j -

Kartą, perrašydamas mu, giliu 
tekstą, sutikau nesupran- nepaprastais 
tarną terminą — visas sa- gabumais, 

ikinys man buvo miglotas, brolis Julijus, baigęs far- 
Apie tai, valgant pietus,, 
aš nedrąsiai jam užsimi- 

■niau. Dėstydamas termino 
į sąvoką, nejučiomis auto
rius greit perėjo prie pa- 

Į čių visuomenės psicholo
gijos problemų taip gy- bolševikų invazijos metu, jo: domėjosi socialiniais

maeeutp'os 
dagavo “Vytį”, 
vi”, “Draugą”. 
Lietuvą, buvo 
Banko direktorium, 
kankiniu Kaune antrosios bę, bet plunksnos nepadė-

žin, ar Lczulauksiu Visų 
lietuvių visuomenės rei
kalais .redagavo “Drau
gą”, daug skaitė. Jo butą 
lankė žymūs veikėjai; net 
kitų srovių laikraštinin
kai reiškė simpatijos 
jausmų dėl pavojingo gy
vybės sunegalavimo.

1913 m. vasara buvo 
paskutinė jo gyvenime. 
Didžiojo lietuvių sociolo
go artimiausias bičiulis, 
kun. Pr. Serafinas, rūpes
tingai sekė ligos eigą — 
pas jį; beveik kasdien 
aš atostogavau Roselande 
vykdavome aplankyti į 
mirties patalo, parblokštą 
dvasios galiūną.
— Cursum consummavi 

(užbaigiau bėgti)... Kas- 
Šventės... Šis laiškas pas
kutinis... Pasimelskite už 
mane... —
— rašė Kaupas savo 

plunksnos kolegai, Ad. 
Jakštui, į Kauną.

Taip ir įvyko! Iki numa
tyto laiko trūko kelių die
nų...

Kun. Kaupo raštų, išlei
dus juos pilnu rinkiniu, 
būtų apie 10 tomų. Tai di
delis indėlis į mūsų lite
ratūrinę kūrybą, ypatin
gai kiek ji liečia sociologi
jos ir psichologijos moks
lą.

Lietuvoj intelektualinė
se sferose kun. Kaupas 
buvo labiau įvertintas, ne
gu čia Amerikoje.

i A d. Jakštas “Draugijoj” 
parašė ilgą ir išsamią jo 
gvvenimo ir darbų pane
giriką. O savo veikale 
“Užsresę žiburiai” didysis 
kritikas užleido jo atmi
nimui pagerbti daugiau 
vietos, negu kuriai kitai 
asmenybei.

Tokio vardo vyrai, kaip 
kun. Ant. Kaupas, dvasia 
nemiršta — jie pasilieka 
palikuonių širdyse gyven
ti ir toliau tęsti kultūrinę 
misiją.

Pabaiga.

PAIEŠKOJIMAI
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Malonu Yra Melstis k 
Lietuviškos Maldaknygės!
VarDnUMO Knygyne UHITe ĮSIQyTI ruM

Lietuvišku Sekančiu MaHitoygte
1. DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Su

rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko” spau
da. 788 puls....................................................................... $3.75
RAMYBES 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.

2.

3.

4.

Šiuomi siunčiu $

Vardas

Adresas

ir prašau prisiųsti maldaknygę

Petrusė, d. Baltraus, iš Seirijų. 
Alytaus ap.

VALENTINAVIČIUTES Ja
dzė, Nastazija, Veronika ir ket
virtoji sesuo, viena ištekėjusi 
ŠALTIS, kita KONDROTAVI- 
ČIENE.

VALUKONIS. Baltrus, s. Jo
no, iš Seirijų, nlytaus ap., tu
rėjo farmą.

VALUKONIUTE - Vaivadie- 1
nė, Petrusė, d. Baltraus, iš Sei- liepti 
rijų, Alytaus ap.

VARONECKIENE - Meiliu- 
naitė, Paulina, iš Kaupų km., | 
Vaškų vi., Biržų ap.

RAŽINSKIENE ar Radžiu- 
nienė - Mykolaitytė, iš Aukst.

Gelgaudiškio, Šakių ap. gyv. 
New Yorke.

RUDAITIS. Antanas ir Jonas, 
iš Miknaičių km., Bublelių vi., 
Šakių ap.

RYCKIS, Jonas ir Vincas, sū
nūs Jurgio, iš Alvito vi., Vilka
viškio ap.

SABOCKIENE - Venckevičiu- 
tė. Jadvyga ir Čiupinienė-Venc- 
kevičiutė. Teklė, iš Kaltinėnų 
m., Turagės ap., gyv. Argenti
noje.

ŠALTIS - Valentinavičiutė, ir 
įjos sesuo Kondrotavičienė, viso 
keturios seserys, jų tarpe Ja
dze, Nastazija ir Veronika.

ŠATAS. Juozas
SAUSAITE, Elena, iš Kalne

lių km., Švėkšnos vi.
SEDELSKAITE - Pelekienė, 

Ona, iš Kalvelių km., Debeikių 
vi., Utenos ap.

SEMENAS (Lapinski), Adolf 
iš Starčuny km., Adutiškio vi., 
Švenčionių ap.

ŠEPUTAITE - Lukoševičienė, 
Base, iš Skuodo ir jos vyras Lu
koševičius , Stanislovas.

ŠEPUTIENE - Silgalaitė, Tek
lė, iš Kretingos.

ŠILGALAITE - Šeputienė, 
Teklė, iš Kretingos.

SIMKEVIČIUS, Juozas, Pra
nas ir Vladas, iš Tryškių.

SINIAUSKAS, Vincas, iš Ro
kiškio.

SINKEVIČIŪTE - Papartytė, 
Adelė, iš Gižų vi., Marijampo
lės ap.

VAITKEVIČIUS, Alfonsas, 
buv. amerikiečių kariuomenėje 
Salzburge, Austrijoje.

VAIVADIENE - Valukonienė,
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VENCIUS, Antanas ir Kostas, 
sūnūs Andriaus, iš Valkininkų 

j vi., Trakų ap.
VENCKEVIČIUTES, Jadvy

ga Sabockienė ir Teklė Čiupi- 
nienė, iš Kaltinėnų m., Taura
gės ap., gyv. Argentinoje.

| VESELAUSKAS, Jonas, iš 
Antalieptės vi., Zarasų ap. (bu
vęs Novoaleksandrovka »

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi- 

į:
CONSULATE GENERAL OF 

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

Ne 
dvipresmės 
kalbos nuo

Old Gold...
musų 
vienas 

siekis yra 

Malonumas!

ą * *
Dėl “Treat”

vietoje “Treatment”
Rūkykite OLR GOL9S


