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Vatikano radijo stotis 
keliomis kalbomis duoda 
religines žinias skirtas 
Europos ir viso pasaulio 
katalikams. Per Vatikano 
stotį galima išgirsti ir lie
tuviškai religines žinias 
iš Romos. Tai yra vienin
telė stotis Europoje, iš 
kurios galima išgirsti lie
tuviškas žodis.

Dabar iš Romos prane
šama, kad nuo praeitų 
metų lapkričio antrosios 
pusės kažkokia radijo 
stotis pradėjo sąmoningai 
trukdyti Vatikano radijo 
stotį, per kurią siunčia
mos žinios viso pasaulio 
katalikams. Ta trukdanti 
stotis kaip tik tuo pačiu 
metu ir ta pačia banga 
paleidžia didelį triukšmą, 
kad tuo sukliudžius iš
girsti Vatikano radijo 
stoties pranešimus. Dabar 
paaiškėjo tas trukdytojas. 
Tai yra viena Vengrijos 
radijo stotis, kuriai vado
vauja raudonasis komin- 
formas.

Tokių neleistinų priemo
nių komunistai imasi ko
vodami su Katalikų Baž
nyčia ir ruošdami dirvą 
komunizmui.

1 I

i 
i

I

Tel. SOuth Boston 8-2680 ANTRADIENIS (Tuesday), SAUSIO (January), 4 D., 1949 M.
"i——■■..................~ ~ i i—r--ii~r •-irsi . .........................................■a—-

Atvykusį Chicagon Lietuvių Kolegijos Romoje rektorių kun. dr. V. 
Tulaba geležinkelio stotyje sutiko šie chicagiečiai: iš kaires i dešinę — 
kun. A. Miciūnas, MIC., “Draugo” administratorius; kun. dr. V. Tula
ba, garbės svečias; kleb. kun. A. Eriš’<|, kolegijos įsteigėjas; Dr. Petras 
Daužvardis, Lietuvos konsulas, ir
ba, garbės svečias; kleb. kun. A. Eriš’<|, kolegijos įsteigėjas; Dr. Petras

— 2L, Z_L1___ 1_____ ' Stasys Pieža, ALRK Federacijos
Centro pirmininkas, įžymus žurnalistai ir “Chicago Herald - American” 
laikraščio rąporteris. (Klišė ‘Chicago Herald-American”—Pieša)

Pasmerkė Karinėto
Mmdsienty Areštavimų J

Washington, D. C. —
Arkivyskupas Patrick A. 
O’Boyle iš Washington 

; griežtai pasmerkė Ven- 
0 - - “ “ ' “ •

Susirinko Nauja; 81-mas

Popiežius atsisakė tartis su
Vengrijos valdžia

Kardinolo Mindszenty areštavimas
• v • • <yra priežastimi

Gčda civilizuotam pasauliui! 
Refrenas pasaulinių vyrų 
didžiųjų švenčių prakalboms

Tėvynėje žudomiems ir sve
tur blaškomiems demokratinio 
pasaulio išduotos tautos vai
kams didžiosios šventės ne tiek 
džiaugsmo, kiek skausmo tei
kia. Prie Kūčių stalo jie sėdosi 
su nuliūdusiais veidais, su 
skausmingomis širdimis, kiti 
net su ašaromis akyse. Vieni 
pasigenda savo šeimos narių, 
kurie karo metu dingo, kiti — 
savo mylimųjų, kurie išvyko į 
užjūrį sunkiai geresnio duonos 
kąsnio ieškoti, treti — savo 
artimųjų, kurie buvo gyvuliš
kai išvežti už Uralo ir apie 
kuriuos nėra jokių žinių, ket
virti — savo namiškių, kurie 
liko nežiniai ir kančiai rusų o- 
kupuotoje tėvynėje, už plieni
nės uždangos.

Kaip japonų samurajai mes 
kas rytą ir vakarą, keldami ir 
guldami, atsisukam į saulėte
kio šalį ir susikaupiam maldo
je už kenčiančią tėvynę, už žu
domą tautą. Mes su nekantru
mu laukiame patekančios sau
lės, į kurią žiūrėdami lyg pa- 
simatom su savo artimaisiais 
tėvynėje ir mirštančiais Sibiro 
taigose, nes ir jie su skausmu 
ir pavydu žiūri į tą pačią sau
lę, kuri yra betarpiškas jų tra
giškos būklės ir žudomos tau
tos liudininkė. Ir Sibiro vėjai 
mums nėra toki šalti, 
daug šaltesni mūsų 
čiams tenai. Ir iš ten
kantieji debesys mums, rodos, 
kokią nors žinią apie savuo
sius atneša. Ir mėnulis jau ke
linti metai mum* nenSypso, 
nes ir jis rausta iš gėdos dėl 
neapsakomų žiaurių vaizdų už 
geležinės uždangos... Tik pauk
šteliai iš tėvynės atskridę tar
tum kalba, pasakoja mums, 
parneša liūdną gandą, mirštan
čių sesių ir brolių skundą:
— Jūs, laimingieji, ko ten 

snaudžiate ir tik savimi besi
rūpinate?
— Jūs, lengvabūdžiai, ko su- 

bobėjote demokratijoje ir ne- 
sišaukiate dangaus keršto tau
tų žudikams!?
— Jūs, kurie išsigelbėjote 

kodėl nepaduodate bent šiaude
lio mums skęstantiems raudo
noje lavoje!?...

•
Kai mes žiūrime į greitai 

priešpiet kylančią saulę, mums 
atrodo, jog ji skuba greičiau 
praskristi tą kraštą, kuriame 
ji mato tiek daug skurdo, var
go ir kančių už spygliuotų vie
lų užtvarų suvarytų vergų, — 
ašarų, kraujo ir lavonų. Ji sku
ba praskristi tą ašarų ir krau
jo pakalnę, lyg gėdydamosi, 
kad negali niekuo padėti nelai
mingiems, lyg bijodama susi
durti su raudonąja Stalino sau
le, lyg ir ji nenorinti bent kiek 
stabtelti ir nelaiminguosius su
šildyti... Žiūrėdami į žvaigždes 
mes kaip veidrodyje danguje 
matome mūsų verkiančius tau
tiečius raudonajame “rojuje”...

•
— Ateis Antikristas, atva

žiuos Liuciperis su baisia juo-
Tęsinys 2-rame puslap.

Atidarys Nauja Aukštesnę
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grijos komunistinę val
džią už Kardinolo Juozo 
Mindszenty areštavimą.

J. E. 'ai*

I ■■ ■ ■ I ■ ■

Prezidentas Trumanas Reikalaus 
Pravesti Partijos Platformą

.Porterį išskirti iš kitų

*

SECURITY

chard J .Cushing, D. D.Jvenrijos Primatas’ areš- 
kalbėdamas Katalikų Vy-duotas už tai, kad jis drą- 
rų klubo 
Quincy, Mass ___
iki rudens bus užbaigta'Vengrijos žmonių 
statyti nauja — f—~ '
Shore High School, Brain- las Mindszenty priešinosi 
tree, Mass. i komunistams dėl mokyk-

Naujos mokyklos pasta- nacionalizavimo, kas 
tymas kainuos $1,500,000. reiškia, kad vietoj tiky- 
Quincy Katalikų Vyrų bos įvedamas bedievybės! 
klubas mokyklos statybai 
davė $5,000.

susirinkime, į siai kovojo prieš komu- 
•» sakė» kad nizmą ir už pagrindines 

J teises. 
South jis pasakė, kad Kardino-

Roma, sausio 3— Iš Va-pik ano sutikimas tiesiogi- 
tikano praneša, kad Jo.niai tartis su valdžia yra 
Šventenybė Popiežius Pi
jus XII atmetė Vengrijos 
komunistinės valdžios pa* 
siūlymą pradėti pasitari* 
mus dėl sudarymo sutar
ties Katalikų Bažnyčios 

' reikalais Vengrijoj. Vati- 
Į kanas pareiškė, kad pa- 
* siūlymas negali būti pri
imtas kol Kardinolas Juo- 
zas Mindszenty bus kalė
jime.

Vatikanas išaiškino, 
kad Budapešto komunis
tinė valdžia nori sudaryti 
tokią opiniją, kad Kardi
nolo Mindszenty byla yra 
tik asmeninis reikalas, ir 
kad nežiūrint to ji (val
džia) nori susitarti. Tai 
komunistinė apgaulė.

Vatikanas šį Vengrijos 
komunistinės valdžios žy
gį apibudino kaipo aiškų 
manevrą. Jeigu Vatika
nas priimtų Vengrijos ko
munistinės valdžios pa
siūlymą, tai būtų kaip ir 
išsižadėjimas Kardinolo 
Mindszenty, vyriausio Ka
talikų Bažnyčios atstovo 
Vengrijoj. Tai būtų pana
šus pripažininlui, kad 
Kardinolas Mindsz e n t y 
padarė klaidą ir todėl jis 
yra atsakomingas už da
bartinius įtemptus santy
kius tarp Katalikų Baž
nyčios ir valstybės.

Be to, Vengrijos komu
nistinė valdžia galėtų į- 
rodinėti Vengrijos katali
kams, kad jų Kardinolas 
savo politika pakenkė su-i_ 
sitarimui ir kad valstybė j Taigi Rumunijoje yra ti- 
gerai padarė jį areštuoda-jkinčiųjų persekiojimas, 
ma, kuris blogai atstovą-1 kaip ir kituose Maskvos 
vo katalikų reikalus.! dominuojamuose arba o- 
Taipgi būtų sakę, kad Va- kupuotuosc kraštuose.

iiI

aiškus įrodymas, kad Va
tikanas nei nepaiso dėl 
Kardinolo areštavimo.

Vatikanas, atsakyda
mas Vengrijos komunisti
nei valdžiai, aiškiai pabrė
žė, kad Vengrijos Primato 
areštavimas yra įžeidi
mas ne tik Bažnyčios ku
nigaikščiui, bet ir visai 
Katalikų Bažnyčiai.

Vengrijos komunistinė 
valdžia turi nutraukti ka
talikų persekiojimą, turi 
oaleisti į laisvę ne tik 
Kardinolą Mindszenty, 
bet ir kitus katalikus, ku
rie dėl religijos buvo areš
tuoti; turi leisti katali
kams laisvai praktikuoti 
savo religiją ir veikti, o 
tik tada galima pradėti 
pasitarimus dėl Katalikų 
Bažnyčios teisių Vengri
jos krašte.

Rumunų Bažnyčios Virši- 
ninkas Ragino Melstis

rife C. — .Eotrterį išskirti iš kitų ir 
Sausio 3 d. susirinko nau-'pradėti bylos tyrinėjimą 
jas 81-mas Jung. Valsty- numatytoje dienoje, bet 
bių Kongresas, kurį suda- išskyrimui esą priešinasi 
ro daugumoje 
tai.

demokra- komunistų advokatai.
Prezidentas Trumanas! rvu- i »

yra pasiruošęs pasakyti j SfalO pdkdti fllgg Pr6ZI-
denM Tnananui

Cleveland, Ohio — Ru
munų Ortodoksų Episko
patas Amerikoj atsišaukė 
į visus tikinčiuosius 
munus, kurių yra 
šiame krašte, ir 
Naujuose Metuose 
tis, kad tiranija ir 
klojimai baigtųsi jų tėvy
nėje.

Rumunijos valdžią da
bar sudaro komunistai ir 
jų pakeleiviai, kurie įsi
galėjo Maskvos pagalba.

ru- 
32,000 
prašė 
mels- 

perse-

tris kalbas, kuriose jis 
reikalaus, kad Kongresas 
priimtų Demokratų parti
jos platformą, būtent, pa-

, paskelbtus komisija siūlo 
rinkimų kampanijoje.

VV'ashington, D. C. — 
Senato civilės tarnybos 

pakelti 
(Prezidento algą iki 100,- 

Kalbama, kad Respubli- 000 dolerių metams ir jo 
nepadarė nusikaltimų, ko- konai siekią sudaryti blo- išlaidoms iki 50,000 dole- 
kius jab primeta Vengri- ką su pietinių valstijų at- rių metams. Dabar Poezi
jos komunistinė valdžia, stovais. 
Kardinolas Mindsze n t y '

Katalikų Vyrų bos įvedamas bedievybės ■ sižadėjimus,
dėstymas.

Kardinolas Mindszenty
Reikafinga 4 BKjonų 

Europai
Paryžius, Prancūzija —Katalikų Bažny- 

— “> valstybių aos ir visų katalikų tei.
sės.

Devyniolikos
valdžios, kurios dalyvau-1 
ja Europos 
Programoje, 
reikalinga $4,347,000,000 
gauti iš Amerikos atei
nantiems metams, būtent, 
nuo liepos 1, 1949 iki lie
pos 1,1950.

Taigi ateinantiems me
tams reikės $528,000,000 
mažiau ,negu šiais metais.

Atstatymo 
sakė, kad

Laisvės Traukinys Bostone
Pirmadienį, sausio 3 d., 

9 vai. rytą atvyko į Bos
toną taip vadinamas lais
vės traukinys ir sustojo 
South Station. Stovės 5 
dienas.

Tačiau vargiai dentas gauna $75,000 ir 
• $30,000 išlaidoms.

Naujas Kongresas Pre
zidento algos ir išlaidų 
klausimą turi išspręsti iki 
sausio 20 d., nes konstitu
cija sako, kad Prezidento 
termino metu negali nei 
pakelti, nei sumažinti jo 
algos.

kas iš to išeis.
Prezidentas Trumanas 

yra pilnai įsitikinęs, kad 
Kongresas pilnai su juo 
kooperuot, kad užtikrinti 
kraštui gerovę.

Komunistai nori atidėti
byM

Siūlo 9 Pataisas DP įstatymui
ŠiomisNew York 

dienomis žydų organizaci
jos pasiuntė Prezidentuo 
Trumanui, Vice Preziden
tui Barkley, Kongreso va
dams ir Respublikonų ir 
Demokratų partijų pirmi
ninkam devynius pasiūly
mus pakeisti DP įstaty
mą, kuris buvo priimtas 
1948 m.

Pažymėtina, kad viena____
pataisa reikalauja panai- Mūsų organizacijų va- 
kinti Pabaltijo išvietin- dai turi sekti ir studijuo
tiems žmonėms pirmeny- ti duotus pasiūlymus pa- 
bę. Žydai daugiausia prie- keisti DP įstatymą, • ir, 
šinasi, kad pagal dabarti- jeigu reikia, patys turėtų 
nį DP įstatymą tik tie paruošti pasiūlymus ir 
gali būti pripažintais iš-'reikalauti Kongreso juos 
vietintais žmonėmis, ku- priimti.

Potvyniai padarė 12,500,000
Nuostolių Naujoje Anglijoje

f

Prieš pat Naujus Metus žmonės sužeisti, 
šiaur-rytinėse valstijoje Kaikurie žydai teigia, 
kilo potvyniai, 
sios upės ir naujas 
gas padarė labai daug numetę bombas pietinėje 
nuostolių. ;~

i Associated Press [ ~ -
Scattlp Wa<sh — ^k.;neša, kad išsiliejusios u- Tel Aviv’ą i-------

madienį,'sausio 2 d. dvi- P®? UŽIiej° ži“tus. ket™' ?ie (žyfai> Pu!si* 
dežimt septyni Vale Uni-!tainl» myhu Naujoje An- cių sostinę Cairo.

i nusi-,r Padare S2’500’’. 
000 nuostolių.

lėktuvą grįžti po švenčių! Šaltesnis oras sumažino 
atostogų) univerai tetą iPo‘vy.n,'» . Pav°^’ ta.c,au 
Lėktuvas besikeldamas ’ P?*?™. kent!į*,n,_uA..z”!): 
Boeing Field susidaužė ir 
sudegė.

Policijos viršininkas sa
kė, kad iš 29 lėktuve bu- jau atslūgo, 
vusių “apie 15” žuvo. Jis vanduo 
sakė, kad “8 ar 9” nuvežti kas ir sudarė dar dides- 
ligoninėn.

15 Vale Studentų Žuvo 
Lėktuvo Katastrofoje

I

valstijoje
Išsilieju- kad Egiptiečiai bombar- 

snie- davę Jeruzalę ir taipgi
New York — Praneša, 

kad William Z. Foster, A- 
merikos komunistų parti
jos pirmininkas, kuris y- 
ra kaltinamas kartu su 

į kitais komunistų vadais_____
sąmoksle nuvertai Jung.'versiteto studentai nusi- 

rie atvyko į Vakarų Oku- Valstybių valdžią jėga, e- samdė DS-3 transportinį

Palestinoje. Jie sako, kad 
pra- jeigu egiptiečiai vėl puls 

ar Haifą, tai

pacijos zonas prieš arba są sergąs. Jung. Valsty- 
gruodžio 22 d., 1945 m. bių advokatas John F. X.
Jie sako, kad daug žmo- McGohey reikalauja, kad 
nių atvyko vėliau, todėl, Fosteris vėl leistų patik- 
reikalauja nustatyti ikilrinti jo sveikatą. Sakoma, 
sausio 1 d., 1949 m.

Tiesa, DP įstatymas nė- peregzaminavimui
nėra priešins.

Komunistų advokatai 
planuoja prašyti bylos ty
rinėjimą atidėti, nes jie 
esą negali pradėti be Fos- 
ter’io.

Teismas buvo paskyręs 
komunistų bylai lapkričio 
15 d. ir buvo atidėta iki 
sausio 17 d. dėl Foster’io 
silpnos sveikatos. Jung. 
Valstybių advokatas nori

ra tobulas, bet jis 
diskriminuojantis, kaip 
sako tie, kurie jį nori pa
keisti.

kad komunistų gynėjas 
nesi-

įnėms, kurie dėl potvynių 
turėjo apleisti savo na
mus.

Pranešama, kad upės 
Bet kai kur 

išvertė užtvan-

Korėja Džiaugiasi Jung. u i., te ▼aisijDiy mnu• - *• •rnpizimnni

nį potvynių pavojų.

247 mirė švenčių metu Bombardavo Jenoaię
Jeruzalė, Palestina — 

Sakoma, kad neatpažin
Praneša, kad Naujų Me

tų švenčių metu žuvo į- 
vairiose nelaimėse 247 į tais karo lėktuvais bom- 
žmonės, iš kurių 183 žuvo bardavo iš oro Jeruzalės 
trafiko nelaimėse. J miestą, kur mažiausia 5

J

Seoul, Korėja — Jung. 
Valstybių pilnas Korėjos 
respublikos pripažinimas 
iššaukė to krašto gyven
tojų didžiausį džiaugsmą 
ir pasitenkinimą. Prezi
dentas Syngman Rhee pa
reiškė, kad dabar esą pa
šalinta visos abejonės.

Prezidento Trumano pil
ną Korėjos respublikos 
pripažinimo raštą įteikė 
Amerikos ambasadorius 
per pasiuntinį Pietinės 
Korėjos valdžiai.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
“UNJTED EįJROPE” PARODA

Londonas — ‘TJąited parodoje .kasdien dežura- 
Eurųpe” paroda, kųri£u- 
vo atidaryta Londone 
spalio 17 d. paties Wins- 
tono ChurchiUio prakalba, 
ir baigėsi gruodžio 4 d. 
turėjo didelio pasisekimo, 
šitos parodos tikslas, 
kaip jau pats jos pavadi
nimas nurodo, yra skleis-; 
ti mintį, kad visos laisvos 
Europos tautos privalo 
veikti išvien, kad apsau
gojus savo laisvės, ku
rioms dabar gręsia Rytą 
despotizmas, aiškiau pa
sakius — komunistinė So
vietų Rusija.

Šioje parodoje dalyvau
ja beveik visos vakarų 
Europos laisvos tautos, 
esančios šia-pus “Geleži
nės Uždangos”. Iš anapus 
“Geležinės .Uždangos” da
lyvauja joje tik Pabaltės 
Valstybės— Lietuva, Lat
vija ir Estonija, kurios 
visai trumpu laiku suren
gė vieną iš įdomiausių vi
soje parodoj savo bendrą; 
skyrių. Aplamai imant, 
parodą aplankė daugiaus 
10,000 žmonių, jų tarpe 
nemažai mokyklų ir jau
nimo. Išplatinta daug
knygelių ir .literatūros a-, 
pie Lietuvą ir Pabaltijos; 
valstybes. i

Ši paroda nesibaigia!
Londonu, ji ąpląnkys vi-įsigynimo ministerija pra-' 
sus didžiausius Didžiosios ’ neša, kad kautynės Kash- 

mir valstybėje buvo per- 
1 trauktos šeštadienį, sau
sio 1 d., 1949 m. pagal pa- 
kaubų sutartį' tarp Indi- 

’ jos ir Pakistano.
' Abiejų kraštų ginkluo-

vo iš eilės lietuvaitė, lat- 
vaitė ar estaitė tautiniuo
se drabužiuose, duodama 
lankytojams paaiškinimų 
apie šias valstybes ir pla
tindama literatūrą.

i

daug panašumo į Jung. 
Valstybių konstituciją. 
Jeigu trijų didžiųjų vals
tybių militarės valdžios j 
priims, tai ji bus pavesta 
parlamentui priimti.

San Juan, P. R. — Sek
madienį, sausio 2 d. įvyko 

; naujo gubernato riaus,’ 
iLuis Munoz Marin, buvu-^ 

Gruodžio 2 d. į Londo-isįo Greenwich Village ra
šytojo, inauguracija. Jis, 
yra pirmas išrinktas Pu-j 
erto Rikos gubernatorius.*

Inauguracijos iškilmėse; 
dalyvavo apie 200,000 
žmonių. Ceremonijos tę
sėsi 6 valandas. Tai nau
jas Puerto Rikos istori
jos lapas.

Prezidentas Trumanas, 
savo rašte, kurį perskai
tė Oscar L. Chapman, vi
daus reikalų sekretoriaus 
pagelbininkas, sveikino 
naują gubernatorių ir pa-

Tėv. Bružikas, S. J., 
Londone

ną atvyko iš Vokietijos, 
misijonierius Tėv. Jonas 
Bružikas, jėzuitas, kuris 
žada pabūti Anglijoje a- 
pie 4 mėn. ir tikisi su mi
sijomis aplankyti bent di-| 
desnes stovyklas

Vos tik atvykęs, Tėv J 
Bružikas jau turėjo misi-i 
jas Cockfosters stovyklom 
je, prie Londono, New- 
gate Street stovykloje. 
Prieš išvykstant atgal į 
Vokietiją, Tėv. Misijonie
rius praves misijas taip i 
pat ir Londono Lietuviu' ... . , - .
bažnyčioje. Tėv. Bružikas ?'meį° J° I1?0'*1"“8 kr“' 
1940 metais bolševikų bu-

Įvesdino nauję gubernato
rių Puerto Rikai

DARBININKAS

Jung. Valstybių Prezidentas Trumanas atvyks
ią savo gimtinės Missouri valstijos pradėti naujus 

darbus su' nauju Kongresu ir Senatu, Washington, D.
ta

tui. Jis sakė, kad Ameri
kos politika yra duoti vi-!vo areštuotas Lietuvoj už Kos P011“Ka ^ra au°u V1’ 

i misijų vedimą ir išbuvo SN. kr^ gyventojams 
kalėjime apie 10 mėnesių. J®81™1“1 ,vaIdzią ‘“ose 

I ______ kraštuose, kurie pnklau-
Nutraukė kautynes 
fatair ramybėje

New Delhi, India — Ap-

Britanijos miestus.
Iš Londono ji vyks 

Glasgovan, kur bus atida
ryta 13 d. sausio ir tęsia 

' tris savaites. Paroda bus 
surengta vienoj Glasgovo 
didelių departamentiniųįtos jėgos grūmėsi ~ per 14 
Lewis krautuvėje. Toli-'mėnesių. Tačiau abiejų 
mesnis maršrutas numa- kraštų valdžios pamatė, 
tomas toks: kad iš kautynių nėra jo-

Leeds — atidarymas va- kios naudos. Taigi susita- 
sario 13 d. ir paroda tęsis rė pertraukti kautynes ir 

visus nesusipratimus 
atidarymas spręsti taikos keliu.

is-2 savaiti. 
Bristol — ;

kovo 6 d. ir tęsis 2 savai
ti.

Birmingham — atida
rymas balandžio 6 dieną 
ir tęsis tris savaites.

Manchester atidary
mas gegužės 10 d. ir tęsis Šiomis dienomis Vakarų
3 savaites. Vokietijos parlamento at-

Newcastle — atidary- stovai paruošė savo kraš-
mas apie birželio vidurį, tui konstituciją. Dabar tą 

Be viršpaminėtų vietų, konstituciją peržiūri ir 
dar numatoma parodą su- studijuoja Jung. Valsty- 
rengti Edinburgo mieste, bių, Britanijos ir Prancū- 
gal būt liepos mėnesyje ir zijos militarės valdžios, 
po to dar sykį užbaigi- Naujoji konstitucija už- 
mui, Londone. tikrina visiems religijos,

Londone visų ,triją Pa- spaudos, žodžio, susirinki- 
baltės tautų susitarimu mų ir kitas laisves. Turi

t 
I X ■ »

Frąnkfort, Vokietija —

DABARTIES PASTABOS
/ ’s ' ' ' f ’

Fk

1948 m. gruodžio 24 d.’na Kotryna bei vaikai E- 
laivu MARINE MARLIN Iena, Gražina ir Marijus: 
atvyko 39 lietuviai trem- 396 Church Street, New 
taniai, kurie iš uosto išsi- Britam, Conn.
skirstė pas gimines ir pa-; Vytautas ir Eleonora 
zjstamus.. . 1 Mazoliauskai su dukromis

Juozas ir Olga Audėnai, Mirga ir Giedre: 52 Frank 
c St., Waterbury, Conn.
oO. i'

j Augustinas Mikšys: 
Irena Gray Lake, County of

valdžią tuose jsu dukrom Daiva ir Ind- 
kraštuose, kurie priklau- Bepdt Court, C.,
so Jung. Valstybėms.

ADf Reikalaus 30 Valant
Darbo Savaitės

2 B^idt Court, 
Boston, Mass.

Rostislavas ir

i Bronius ir Elena Perna- 
vičiai su dukra Gražina: 

Emilija Brasatienė: 5652 6922 S. Maplewood, Chi-
ter, Mass.

I Dakin St^JChicago, III. 
Juozas ir Ona Kašabos

Pradžia 1-me pusi.

da krosnimi,— pasakojo mums 
močiutės. Ir mes vaikai, pasi
baisėdami, savyje ugdėme vil
tį, kad tokių baisybių mes dar 
nesusilauksime, kad jos pasiro
dys vėliau, kitoms kartoms.

Ar gi nesiaučia jau Antikris
tas pasaulyje? Ar gi nevažinė
ja jau Liuciperis su milžiniška 
krosnimi? Tik ta krosnis ne 
juoda, bet raudona, nes joje 
ne smala, bet nekaltų žmonių 
kraujas verda... Ar gi neku
riama viena raudona avinyčia 
su vienu kerdžiumi.... Krem
liuje? Ir jo pasiuntiniams vi
sur atviras kelias, jiems len- 
kiamasi, jie triumfuoja. Net ir 
UNO forume... Ar gi nesker- 
džiami abiejų lyčių “nearijai” 
ir “liaudies priešai” Europoje? 
Ar gi pasaulis nežino kas de
dasi tame didžiuliame Liucipe- 
riaus katile už geležinės uždan
gos?

— Tai Kremliaus vidaus rei
kalas, — kartais pasigirsta net 
iš žymiųjų demokratų (Atsi
minkime ką Stuttgarte nese
niai pasakė Mrs. E. Roose
velt!). — Turbūt tie žmonės 
kalti, kad juos į Sibirą tremia 
ir žudo...

Mes pavydime prieš karą ra
miai numirusiems. Mes pavydi-

vokiečiu, — kalbėjo 
biaurėdamies nacių 

su žydais, lenkais 
mažesnėmis tauto-

visiems doriems

Nepamiršk Tėvynes
Mielas broli, darbininke,
Ir gyvendamas čionai,
Tu tėvynę prisiminki, 
Kurioje gimei.

Atsimink, tėvelį seną. 
Motinėlę jų vargus. 
Gimtą sodą ir upelį. 
Ir žalius laukus.

Neužmirški to takelio, 
Kuriuo mažas sau lakstei. 
Kaip po savo tėvų stogu, 
.Vargo nematei.

Kur močiutė mažytėlį. 
Tave supo per naktis.
Daug vargelio iškentėjo 
Pražiūrėj akis.

Gal ten spinkso žiburėlis,
Toj pastogėje šiaudų,
Gal ten rymo motinėlė 
Suspausta vargų?

Ar darželį seserėlės 
Pilną rūtų užmiršai 
Ir brolelio juodbėrėlį. 
Žvengianti smagiai?

Gal tėvelio ir močiutės
Jau seniai nėra gyvų
Gal broleliai ir sesutės 
Parblokšti vargų.

Ar rašai saviems laiškelį. 
Bent jau vieną į metus, 
Ar paguodi juos nelaimėj, 
Mažini skausmus?

Gal tėvynę pamiršai jau.
Gal nebeatmeni savų?
Gal pamyniai jau po kojų 
Kalbą lietuvių?

Taigi broli darbininke.
Jeigu kartais taip ir būt. 
Skubink klaidą tą taisyti 
Lietuvai nežūk!

Kas pamiršta savo kalbą, 
Ir tuoj griebias svetimos, 
Tą visi, kaip seną grybą 
Meta už tvoros!...

(Iš. Dr.”)-

cago, III.
Julija Puodžiukaitienė:

, . . . - ... x Conn.
Jorgis ir Elena Straz

dai su vaikais Virgilijų, 
Regina ir Palmira: % Mr. 
Petras Vaičiūnas, 676 N. 
Main Street, Brrockton, 
Mass.

Jonas ir Qna Vėsai su 
sūnum Vytautu: Domi- 
nion Gardens, World 
Globė Rd., and Florenca 
Dr., Alexandria, Va.

Mykolas Žemaitis: 3348 
So. Lowe Avė., Chicago, 
m.

Atvykusius be giminių 
ir draugų pasitiko trem
tinių globos organizacijų 
atstovai, o lietuvius kata
likus War Relief Serviees 
lietuviai tarnautojai: — 
Juozas Laučka, Kazys 
Baltramaitis ir M. Sama- 
tauskienė, Bendr. Amer. 
Liet. Fondo atstovė Oną 
Valaitienė, Lietuvos Geri. 
Konsulas Jonas Budrys ir 
Attache A. Simutis, kurie 
pagelbėjo su formalu
mais.

Pastebėtina, kad dido
kas skaičius šiuo laivu at
vykusių buvo sulaikyti po 
kelias dienas Ellis Island 
sveikatos patikrinimui, 
kurių tarpe ir pora lietu
vių šeimų.

Viena šeima dėl nesusi
pratimų tarpe giminių ir 
garantijų išdavusios or
ganizacijos buvo pasiųsta 
net į North Caroliną, ka
me ji vis tik nepasiliko ir 
sugrįžo į Massachusetts 
valstybę. Darbo ir buto 
užtikrinimą iš d a v u s ij 
tremtinių pagalbos orga
nizacija yra už atvyks
tančią tremtinių šeimą at
sakinga tol kol tos atsa
komybės raštu neperima 
giminės ar šiaip kuri pri
vati šeima, todėl ir trem
tinių šeimos negalėjo per
leisti giminėms kol jie 
nesutiko raštu perimti at
sakomybės už juos gerbū
vį. U K.

Washington, D. C.
Daniel W. Tracy, Brother- i ___* _ ___________
hood of Electrical unijos su sūnumis Romualdu ir 62 Lavvlor St, Waterbuiy, 
pirmininkas, pareiškė, Jonu: 145 Jericho Turn-1'"’----pirmininkas, pareiškė,
kad jeigu tik pasireikštų pike, Florai Park, N. Y. 
visame krašte x didesnis Jfrofbaoęuis Steponas Mo-

1 1 ' A « i ■ •• • * - • V- * '-y -nedarbas, tai Amerikos 
Darbo Federacija reika
lautų, kad visose įstaigo
se būtų priimta 30 valan
dų darbo savaitė.

Daniel W. Tracy yra A- 
merikos Darbo Federaci
jos Trumpesnės Darbo - 
Dienos komiteto pirmi
ninkas. Jo pareiga sekti 
dabartinę ekonominę pa
dėtį.

Įūpaila ir žmona Janina:
Ūniversity of Notre 
Dame, Notre Dame, Ind.

Pranas Liaugaudas: 32 
Ten Eyck . Sjtreet, Brook
lyn, N. Y.

Ona Mališauskienė: su 
dukra Aldona: 4344 So. 
Campbell Avė., Chicago, 
in.

.Operos dirigentas Vy
tautas Mariuosius ir žmo-

•>

LAŠAS PO LAŠO...
Šv. Izidoriui pasirodė, 

kad jo brolis Leondras, 
kuris jį mokė, per daug iš 
jo reikalauja ir yra per 
kietas ,o dirbamas darbas 
— per sunkus; daug ne
galvodamas, meta savo 
pamokas ir pabėga iš na
mų. Klaidžiodamas pails
ta ir atsisėda ant akmeni-

selių Vienuolyno Rėmė
jai ir prieteliai užsibriežė 
ateinanačiais metais siek
ti atremontavimo namo 

: senutėms. Tai nemažas 
darbas. Jis šiais .brangiais

. V v . -a. . ’ a.rpurj mo sulinio rentinio pasil

Nebūk .be įdomiausio laikraščio
“DARBJNINKO”

v II

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

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

Tik per “DARBININKĄ” mes sužinosime, kas 
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

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

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

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

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

“DARBININKAS”
366 Wetft Broaduay, So. Boston 27, Mass.

sėti. Besižvalgydamas pa
stebi ant vieno akmens 
gilią vagą. Susidomėjęs, 
(Vaikas klausia atėjusios 
'vandens moteries, iš kur 
ta vaga atsiradus? Klau
siamoji moteris jam taip 
išaiškina: jei lašas po la

ižo, krisdami į tą pačią 
akmens vietą, iškala įdu
bimą, tai juo labiau gali 
pratrinti vagą virvė, ku- 
Įria žmonės, semdami nuo
latos vandenį, brūžina ak
menį toje pačioje vietoje. 
Vaikui tai buvo naujas 
šviesos spindulys. Jis pa
siryžo dirbti, nepaisyda
mas jokių sunkumų ir ne
malonumų. Taip Izidorius 
tapo šviesiausiu tų laikų 
Ispanijos žmogumi.

Šis pavyzdėlis ano jau
nuolio meta šviesos ir 
mūsų dienų veikimui. Štai 
pavyzdžiui skaitėme laik
raštyje “Darbininke”; kad 
Jėzaus Nukryžiuotojo Se-

i

Pot- 
teis-

ge

nusikaltėliais japo-

prieš Vokietijos ka- 
tikėjomės, kad At-

statybos laikais prašyte 
prašo keleto desetkų tūk
stančių. Kietas uždavinys, 

i kuris panašiai gąsdina 
[kaip aną jaunuolį. Bet 
i matome, kad lašas po la- 
|šo ir akmenį pratašo... 
i Gerųjų žmonių sulig išga
lės sudėtos aukos tą sun-
kų ir kietą darbą lengvai 
nugalės ir už tas labda
ringas aukas aukotojai 
ras šimteriopą užmokestį; 
jei ne šios žemės kelyje; 
tai aname amžiname gy
venime. Tai vis eina gerų
jų dorybių sąskaiton, ku
rios lydi ir aname gyve
nime. Brangusis skaity
tojau ir labdaringų dar
bų rėmėjau, jeigu tavo iš
galės leidžia skirk tą au
ką į daleles ir vieną iš jų 
pasiųsk tam dideliam ir 
kilniam darbui paremti 
adresu: Our Lady of Šor- 
rows Convcnt, 261 Tha- 
teher St., Brockton 54, ■ 
Mass. R-jas.

Kas lengvai patiki blo
gu žmogumi, tas lengvai 
darosi pats blogus.

Parašč kun. Dr. K. Gečys 
1946 m. 575 pusi.

Stambus veikalas iš šešių da 
lių. Aprašoma krikščionybė 
keliai į Lietuvą, reformacijo; 
sąjūdis Lietuvoje, Lietuva ca 
rištinės Rusijos okupacijos lai 
kais, Šventoji Lietuva, Lietu 
vos trispalvei plevčsuojan 
(1918 - 1940), Nebaigta lietu 
vių tautos Golgota (1940 
1046). Pridėta labai svarbūs do 
kumentai apie bolševikų žiauru 
mus Lietuvoje. Knyga neudin 
ga ir labai gražiai atrodo. Kai 
uą — $4,00.

me paukščiams, kurie gali per
skristi visokias uždangas ir 
spygliuotų vielų užtvaras. Mes 
pavydime debesims ir vėjams, 
kuriems sutramdyti dar neiš- 

• tobulinti išradimai tiek, kad 
įjuos į koncentracinius lagerius 
' uždaryti, darbo vergais pada
ryti ir šūviais į pakaušį nužu
dyti arba dujų kamerose už- 
troškinti. Mes, žudomos tautos 
vaikai, pavydime mėnuliui, 

■ saulei ir žvaigždėms, kurių ne- 
! pasiekia raudonos Kremliaus 
saulės spinduliai ir kurių teri
torijose dar neįsikūrė raudo

nosios kolonos...
i

— Po šio karo nūs didelė gė
da būti 
žmonės,
žiaurumais 
ir kitomis 
mis.

Šiandien
žmonėms didelė gėda dėl civili
zuotos žmonijos abejingumo 
kas dedasi demokratijos ir 
kultūros vardu, dėl jos psichi
nio iškrypimo, dėl kruvino sa
dizmo. Sadistai yra visi: ir tie, 
kurie sadistinius aktus atlieka, 
ir tie, kurie stebi tuos aktus, 
bet nepanaudoja savo galios 
sudrausti nusikaltėlius. Bau
džiamieji kodeksai pagrinde, 
rodos, visur vienodi: baudžia- •I
mi tiesioginiai ir netiesioginiai 
nusikaltėliai. Skęstančiojo iš
gelbėtojas tampa didvyriu, o 
galėjęs išgelbėti skęstantį, bet 
to nepadaręs dėl nedrąsos ar 
žioplumo, būna pasmerktas vi
suomenės. Nuernbergo tarp
tautinio tribunolo darbus ne 
nutraukti, bet tęsti reikia. Ir 
jau ne Nuernberge ar Tokio, 
bet kelias lygiagretas arčiau 
šiaurės ašigalio, samojedų 
(žmogėdrų) žemėje, kad vė
liau nereikėtų patiems Atlanto 
Chartos, pavėluotų ir laužomų 
humanistinių deklaracijų kūrė
jams, Teherano, Yaltos ir 
sdamo didvyriams būti to 
mo pasmerktiems...

•
— Falsches Schwein

schlachtet (ne ta kiaulė pa
skersta), — sako vokiečiai, 
džiūgaudami savo akcijų kili
mu ir apgailestaudami, kad 
Nuernberge pasiskubinta su 
Goeringu, Ribentroppu ir k. 
(ne taip kaip Tokio su vyriau
siais karo 
nais).

Mes dar 
pituliaciją
lanto Chartos kūrėjai nenorės 
už kelių metų dar baisesnį ka
rą pradėti, tad, kartą pradėję, 
iš eilės paskers ir kitą pačių 
nupenėtą kiaulę...

•

— Visi nori taikos, bet kiek
vienas ją kitaip supranta ir 
savaip jos siekia. — kalbėjo p. 
Habener per Baden - Badeno 
radio gruodžio 15 d. (1230- 
1300). — ŲNO konferencijoje 
nesusitarta nei Berlyno, nei 
Palestinos, nei atomo klausi
mais.
— Kur yra teisingumas? — 

klausia vokiečių tautos ape
liuojančiu balsu p. Habener. — 
Prancūzai jau paleido namo 
paskutinius vokiečių belais
vius. Rusai žadėjo iki šių me
tų galo paleisti visus vokiečių 
karo belaisvius. Bet kaip jie 
spės iki to laiko paleisti 410,- 
000 vokiečių belaisvių?

O kada sugrįš neutralių ir 
nekaltų tautų ištremtieji j Si
birą?! — klausia pabaltfečiai: 
lietuviai, latviai ir estai. —Va- 
karykštiems priešams atleidžia
ma, rankos paduodamos, kom- 
plementai sakomi ir milijoninės 
verty bės jiems paremti siunčia
mos. O kas padaryta ar daro
ma nelaimingoms mažoms tau
toms gelbėti, jų žudymui su
stabdyti?...

f
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1103. Act of October 8. 1917 authorized on July 12. 1918. j kad jame buVQ pasmerkti
^karo kriminali-

Domestic once per week yearly $3.00 Vieną kart savaitėje metama .... $3.00 štai: Rlbbentropas, Goe-
Foreign yearly................  $5.50 Užsieny metams ....... $.5.50 :r kit T i n onvn dip-
Foreign once per week yearly $3.50 Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50.ru u Ai L. Jie »dvu uie-

nfiRRTNTNFAę lnas baigė kartuvėse ir jųSU W«t Broadvay, DARflUIII4KAS | niekingų kūnų pelenai bu-
Telephone SOuth Boston 8-2680 |VO paleisti vėjais. Tą patj

dabar girdime ir apie to
kio pat Tribunalo spren- 

. dimą Japonijos karo nu- 
Isikaltėhų byloj, kur buvo 
I pasmerkti miriop Tojo ir 

Dar vienas Katalikų Arkivyskupas, kartu su kiti šeši japonu karo nu- 
__  1 • 1 _ • • _ _a_ • ____ ___ *1 ____ • 1 f a 

sikaltėliai ir jiems baus
mė įvykdyta. Tas viskas 
yra labai gerai, nes pa- litika vietinių gyventojų 
saulis mato, kad pasauly-' tarpe pačios NKVD ran- 
je teisingumo jausmas j komis ir brutališku žiau- 
dar nėra išblėsęs ir jame rumu. |

Visi girdėjome ir gerai klestėjusias Pabaltijo vai-j 
žinome buvusio Niurnber- stybes. Toji pat gruobuo- jAy* Prezidentas Roosė- 
|go Tarptautinio Tribūno- niška šalis uždėjo savo vejį teigė: “The time will

Kardinolas Mindszenty
“]

Arkivyskupu Stepaniku įstojo į garbingas “išdavikų 
ir sąmokslininkų” eiles. Tai Juozapas Kardinolas 
Mindszenty, Vengrijos Primatas, ir jo nusikaltimas 
yra labai paprastas Katalikų Bažnyčioj 
laužiamas pasipriešinimas komunistu priespaudai.

Kartu su Kardinolu, Vengrijos žmonės uždaryti

tai nepa-

’ * ‘ ; “Var-
— dan Jėzaus Nazareno, kel- 

baisi ir žiauri. Ir kada pa- kis ir vaikščiok”. Ir stai- 
saulyje baigsis tas baisu- ga sustiprėjo ligonio ko- 
sis teroras, kada atsida- jos, ir jis džiūgaudamas 
rys baisiųjų konclagerių ir šokinėdamas, drauge 
durys ir kada išsekę, iš- su dviem Apaštalais nuė- 
badėję, kurie dar liks gy- jo į bažnyčią, už tokį ste- 
vi, nekalti žmonės pasieks būklą padėkoti Dievui, 
laisvę?

' Tai klausimas — šau
kiąs skubios, o skubios 
pagalbos ir užtarimo, nes 
Sovietų Sąjungoj — kaip 
veikė ir tebeveikia milži
niška grandinė žiauriųjų 
kacetų, kuriuose tūkstan
čiai ir mūsų tautiečių lau
kia vienintelės amnestijos 
— mirties...

Ligi šiol, vis dėlto, gra-

mename tuos gražius ir Į Tai, vis dėlto, gražūs riu, tą tau duodu: 
teisingus žodžius, kuriuos žodžiai! Bet tikrovė < 
mums pasakė dideli pa
saulio galiūnai. Štai, jie:

Amžinos atminties buv.

Žinome, priespaudos leteną ant ei- come and’ Lithuania will
That willlės Balkanų kraštų, čeko- jfree agaįn< That will 

Slovakijos ir t.t Ji taip|bappen more soon than
pat, ne kas kitas kursto 
ugnį ir kelia pragariškas 
žudynes Kinijoj,

you may expect”.
Gi štai, dar vienas iš

dažnai dideiiu ja V politikų — 
švaistosi ir karo nualin- O’Konski, the delegate of 
toj Prancūzijoj bei kituo- USA Congress, taip gra
sė kraštuose. Tik jos dėka ^įaį nusakė tą patį, tik 
visur kurstomos žudynės gražesniais žodžiais:
brolio prieš brolį ir kelia- white House is fuli 

pasaulyje nerimas. of pUrses frOm all nations 
wait them to be fil- 
with money. What 
the Lithuanian 
ask for: money or 

She starves,

mas į
Gi tuose kraštuose, ku
riuos ji tiesioginiai turi 
pagrobusi — varoma te
roristinė ir žudikiška po-

who 
led 
does 
tion 
food? No! 
būt is asking only for one 
jthing — 
' there is

| Lietuvių tauta taipgi beautiful
savo nežmonišku,jau kelinti metai naikina- quest.”

na

kalėjime. Vengrų tauta susidaro iš dviejų trečdalių randa teisingą atpildą tie, 
katalikų. Tai reiškia, kad mažių mažiausia du treč- kurįe I
daliu tautos yra sukilime. Kaip ilgai tas sukilimas žiaurumu, yra to užsitar-^“ i7terioj^i7 Jo‘7^- 

o tas “bet” ir ventojai baigiami naikinti 
mums, pavergtų įr tremti į Sibirą... i

I Mes, lietuviai, pabėgę iš

* garo, dažnai nuklystame 
Deja, mes labai gerai ži- į ten, kur galulaukėj be- 

nome, jog toli gražu, ne! stovįs Kryžius 
Mes, lietuviai, o taip pat mūsų Tėviškės 

ir visas pasaulis, gerai ži- Kur, gal dažnai, po pakri- 
no, kad pirmieji baisaus pusiu beržu stovėdama, 
Antrojo Pasaulinio Karo mūsų sengalvėlė motina 
padegėjai buvo ne vien tik žiūri ilgesingomis akimis 
ribentropai, ne vien tik į rytus ir vakarus, nes ten 
tojos, bet buvo jiems ir ir ten yra tūkstančiai jos 
ištikimų sąjungininkų... j sūnų ir dukterų tremti-

l Kai žvelgiame į slaptų nių. Rytuose

liberty. And 
nothing more 
than this re-

| Visa tai matė didelė 
žmonių minia, ir visi ste
bėjosi, iš kur tasai Apaš
talas gavo tokią galią. * 
Tuomet Petras suprato, 
kad čia puiki proga ati
duoti garbę Saldžiausiam 
Jėzaus 
ranka, 
Petras 
džiais:

__ ____ , ______ _ ' “Tautos viršininkai ir 
žūs žndžiai pasiliko žo- vyresnieji, klausykite! 
džiais, o tikrovė — tebe- mes šiandien tardomi 
šala kojas už durų ir nori dėl geraširdystės ligoniui, 
kad kas nors į ja pažvelg- kuria jis pagydytas, te
tų ir atkreiptų dėmesį... i būnie žinoma jums vi-

Pranvs Aiženas
Toronto, 1948. XII. 28.

vardui. Pamojęs 
kad visi nutiltų, 
prabilo šiais žo-

j būnie žinoma jums 
siems ir visai Izraelio 
tautai, kad vardu mūsij 
Viešpaties Jėzaus Kris
taus Nazareno, kurį jūs 
prikalėte ant kryžiaus if 
kurį Dievas prikėlė iš nu
mirusiųjų, tuo vardu ši- 

(Prel. Dr. K. Urbonavičiaus miausiai viešai iškėlė A- tas jūsų akivaizdoje sto- 
kalba, pasakyta sekmadienį, paštai as Petras štai ko- vi sveikas. Jis yra tas ak- 
šausio 2 d., 1949 m. 9 vai. kiose aplinkybėse. “Apaš- muo, kuri atmetėte jūs, 
rytą iš WVOM radio stoties, talų Darbai” štai kaip ap- statytojai, iš kurio pasi- 
Brookline, Mass. 
Katalikų Radio 
programoje).

katalikų. Tai reiškia, kad mažių mažiausia du treč- kurie, 

tęsis — drauge su krikščionių sukilimu Lenkijoj, Če- navę. Bet. 
koslovakijoj, Pabaltėj ir pačioj Rusijoj — nieks ne- kelia n___
žino. Tačiau yra gausių įrodymų žmonijos istorijoj, tautų gyventojams, klau-l 
kad tironija bei vergija galų gale susmunka, ir tautos sįmą;........................
išsilaisvina.

Ta diena ateis ir tai Europos daliai, kuri dabar 
yra nelaisvėje už geležinės uždangos. Vilties sėkla 
niekad nemiršta, nes ji gausiai palaistoma kankinių 
krauju. Tikrai dvasioje, o gal ir faktinai, Kardinolas 
Mindszenty stoja į jų eiles”.

Taip rašo vienas editorijalų dienraštyje “Boston 
Traveler”. Po tokiu straipsniu pasirašytų kiekvienas 
katalikas. Tas laikraštis nebe vienas smerkia barba
riškus komunistų darbus, visa nekomunistinė spauda 
panašiai pasisako. Bet kas iš to? Ką gelbės kad ir iš
kalbingiausi žodžiai tiems užsikirtėliams Markso fa-į Kai žvelgiame į slaptų nių. Rytuose — Sibire, zaus 
natikams, kurie jau tiek sugyvulėjo, jog tik fizinis Pasitarimų ir sutarčių vakaruos — nors laisvuos pasaulio istorijoj naują
skausmas gali juos paveikti? Smerkimai ir protestai tekstus, mes aiškiai ma- kraštuos, bet vis ne na- erą, t. y. tokį perversminį 

n A įvykį, nuo kurio skaičiuo-
ciškosios Vokietijos ir ko-: Mes tada statome sau nauji metai. Visas__ ________ _____ _  __
munistinės Rusijos užsie- klausimą: “Kodėl teisin- civilizuotas pasaulis skai- dabro neturiu, bet ką tu 
nio politikos vairuotojų: gurno ranka buvo ir tebėr čiuoja metus dvejopai: 
Ribbentropo ir Molotovo nevienodai teisinga?”... prieš Kristaus Gimimą ir 
parąšus. Jie, ne kas laitas, Kodėl vienus nusikaltę- po Kristaus Gimimo. Ne
slaptai susitarę, pradėjo liūs korė ir pelenus barstė, ra buvę kito panašaus į- 
puolimą prieš Lenkiją ir į keturias pasaulio šalis, o yykio, kure būtų padaręs 
pasidalino ' jos 
Sovietų Sąjunga, ____ ______________
kitas, praryjo laisvas, ne- Tarptautiniam Tribunole, jos. Tik Dievo - Žmogaus 
priklausomas ir gražiai O juk mes gerai prisi- galybė pajėgė tai padary- 
-------------------------------------------------------------------- ti. Tad visai teisingai 
dūs įspūdžiai nepageidaujami. Verčiau nuteisti kelio- kiekvieni nauji metai yra 
lika metų kalėjimo. Visuomenės akyse kalėjimas vis pašvenčiami Saldžiausiam 

szenty vargu besitiki geresnio likimo, kaip kad susi- gi ne mirtis. Gi bolševikai puikiai žino, kad jų kalė- Jėzaus Vardui. Jis yra 
laukė Arkivyskupas Stepanik. Jis pilnai pasiruošęs jimas blogesnis už mirtį; tai nuolatinis žmogaus ma- visų daiktų pradžia ir pa
milti. Tačiau bolševikai jau turi prityrimo, kad mir- rinimas badu, šalčiu, tortūromis bei kankinimais ir baiga — Alfa ir Omega, 
ties nuosprendis aukštam dvasininkui padaro per- žvėriškais išniekinimais. Kardinolas Mindszenty ir Saldžiausio Jėzaus Var- 
daug sukrėtimo tikinčiųjų mintyse. Vis dėlto skau- tam marinimui yra pasiruošęs.------------------------- K. do svarbą ir garbę pir-

Sv.
“Ar visi reikiamos to baisaus sovietinio pra- 

bausmės susilaukė?”

jų nesujaudins. Pagaliau, kam tuos protestus siųsti? tome jaįg padėtus na- mie... 
Vengrijos vyriausybei? Bet Vengrija tikros vyriau
sybės nebeturi. Ji Maskvos nelaisvėj. Tad gal kreiptis 
į Maskvą? Bet Kremliaus ponai tik pašiepiančiai šyp
tels ir atsakys — jei iš viso teiksis atsakyti — kad 
Vengrija valdosi savistoviai, ir į jos vidaus reikalus 
niekam nedera kištis. Tad susidaro užburtas bolševis- 
tinis ratas, kuriame nekliudomai siaučia nieku nesu
tramdomas baisus teroras. Ir Maskvos pareigūnai sė
di už teisėjų stalo tarptautiniam tribunole, kruvinais 
pirštais pasirašydami mirties nuosprendžius už ma
žesnius nusikaltimus negu jie patys yra padarę. Ir 
veikia ta kriminališka tragikomedija paskubintu tem
pu, skindama aukas iš visų luomų, ypatingai iš kata
likų — pasauliečių ir dvasiškijos. Kardinolas Mind-

V. Saurimas.

Kristaus Stovyla
Pasakojimas

ĮVADAS:
“DIEVDIRBIO” SENELIO AUKA UŽ 

KRYŽIŲ ANT PARTIZANŲ KAPO
Niekas bolševikų negalėjo suprasti, iš kur 

išdygsta tas nelemtasis kryžius? Tas kry
žius... Okupantų vykdomieji komitetai netu
rėjo ramybės. — 0 jeigu sužinos Maskva? 
Kas tada? — Blogai bus, — kalbėjo sau.

Vieną dieną buvo gautas labai griežtas į- 
sakymas: kartą ant visados baigti su tuo 
kryžiumi. Esą toks dalykas galįs likusią lie
tuvių liaudį sujaudinti... Jie galį bandyti vėl 
sukilti. Kaltininką reikia rasti ir griežtai nu
bausti.

Seniai nukritę lapai ir spygliai nuolatos 
lietaus laistomi puvo, gelto, kol visai pajuo
davo ir supuvo. Iš po nakties iškrito sniegas 
— daug balto, pūkinio sniego. Papurusį juo
dą miško patalą uždengė sniego masės. Gra
žu — kaip pasakoj. Ir upelis jau užšalo. Su
stojo vanduo. Sustingo stora ledo pluta ir 
leido per jį žvėriui ir žmogui pereiti.

Dėdė šaltis su ilga balta barzda atlingavo 
į Lietuvą ir linksmai šypsojosi.

Miške medžiai, kaip sušalę, kaip paklydę 
keleiviai — dideli keleiviai... sustirę stovi 
dairosi ir virpa.

♦ * *

Vieną tos žiemos naktį, lyg kieno paža
dintas pabudo mažasis Andriukas. Atvožęs 
akių vokus jis pastebėjo, jog jo vienintelis 
globėjas susirūpinęs vaikšto trobelės grindi
niu.

laimina 
laukus.

Lietuvių rašo tą atsitikimą: 
Valandos

VardasŠvenč. Jėzaus 
supuola su Naujais Me
tais, nes Viešpaties Jė- 

Užgimimas sudarė

Petras ir Jonas ėjo vie 
ną kartą į bažnyčią devin 
tą valandą rytą. Pas baž 
nyčios duris sėdėjo ilga 
mėtis elgeta nevaldąs sa 
vo kojų nuo pat užgimi 
mo. Petras jam tarė: pa 
žvelk į mus! Elgeta pa 
kėlė akis, manydamas 
gausiąs išmaldą, bet Pet 
ras jam tarė: aukso ir si

MOČIUTE MANO

žemėmis, kitų — ne tik neteisė, bet tokią neišdildomą ants- 
ne kas ...jie patys buvo teisėjais pauda ant pasaulio istori-

v •

Močiute mano, 
Senoji mano, 
Leisk mane valion 
Šį rudenėlį.

Aš nusišluosiu 
Margą dvarelį, 
Nusimazgosiu 
Baltai stalelį.

Dar nenušlaviau 
Nė pusės dvaro, 
Jau ir prijojo 
Svečių būrelis.

■ darė kertinis akmuo. Per 
nieką kitą nėra išganymo. 
Nes neduota žmonėms ki
to vardo po dangumi, per 
kuri mes norėtume būti 
išgelbėti”.

• Ne kas kitas, tik šven
toji Dvasia tuos žodžius 
šv. Petrui įkvėpė. Tad pa
ties Dievo yra duotas 
nuosprendis, kad Jėzaus 
Vardas yra mūsų išgany
mo kertinis akmuo. Kaip 

i be tvirto kertinio akmens 
I negali namas ant savo 
pamato išsilaikyti, taip be 

. Jėzatis Vardo mūsų išga- 
jnymas negali būti užtik
rintas. Tas vardas deda- 
’mas po kiekvienos mal- 
1 dos, juomi sutvirtinama 
'kiekvienas bažnytinis pa
laiminimas, juomi prade
dami ir baigiami kiekvie- 

jni metai, jis turi būt 
1 kiekvieno kataliko gyve
nimo pradžia ir pabaiga. 

(Ir laimingas vyras, kuris 
stoja į Šv. Vardo Draugi
ją.

$

Keistas jis šiandien. Ne toks, kaip visa
dos. Pasilenkė prie senos skrynios, pasi
krapštė, surado naujus baltutėlius lino marš
kinius. Apsivilko. Apsiavė geriausius batus, 
kuriais audavosi geraisiais laikais į bažny
čią eidamas. Užsimetė naujus kailinukus. 
Andriukas jautė savo širdelėj, jog senelis 
Jonas ruošiasi kažkam nepaprastam, kažkam 
dideliam...

Andriukas atsargiai spoksojo į savo gerąjį 
globėją. Jis norėtų jį užkabinti ir paklausti. 
Tačiau nereikėjo, nes dėdė Jonas jį pats už
kalbino.

— Atėjo... Atėjo mano valanda.
Ir tuo pat metu keistai spindinčiu žvilgs

niu jis žiūri su pagarba ir meile į viršų, ta
rytum ten ką didingai gražaus matytų.

— Kas gi atėjo, brangus dėdyti? — pa
klausė Andriukas. — Kas? Aš bijau, dėdyti, 
— tarė Andriukas.

— Vaikeli, man atėjo paskutinė valanda. 
Aš šiandien išeisiu ir neb^rįšiu. Tu, An- 
driukai, eik į Kuršėnus pas Stugį Juozą. Tu 
pas jį esi buvęs, žinai kur jis gyvena7 Aš su 
juo jau kalbėjau. Jis priims tave ir bus tavo 
tėvas. Pasiimk iš čia viską, ką rasi geresnio. 
Duonos pasiimk. Lašinius irgi nepalik. Ge
rai? O Kristaus stovyla stovi prie beržo, pa
šiūrėj. Dėdė Juozas žinos ką su ja padaryti. 
O aš jau einu, Dievulis mane šaukė. Laikas... 
Laikas atėjo. Ir ašaros jam ėmė riedėti 
raukšlėtais skruostais. Jis apkabino Andriu
ką. — Sudiev, — tarė. Peržegnojo, pabučia
vo ir išėjo.

Berniukas visas dreba iš baimės. Ir liko 
vienas tik su naktim. O dėdė Jonas išėjo iš 
trobelės ne taip, kaip paprastai. Ne. Jis iš
ėjo kaip per Kalėdas — bernelių mišioms, 
gal, kaip į Rarotas. Iškilminga ta jo eisena 
buvo. Galvą pakėlė aukštai į viršų.

Ir vėl ėjo dėdė Jonas pažįstamu taku, ku
ris dabar iš viso nebuvo matomas: jį slėpė 
baltas ir storas sniego patalas. Bet dėdė Jo
nas tą keliuką gerai nujautė ir ėjo neklys
damas.

Šįkart senelis ir kirvio neėmė. Jis susi
mąstęs vis. Galva keistai linguodamas eina. 
Seniau jis eidavo atsargiai, tyliai, bet ne iš 
baimės, bet dėl šventos savo pareigos. O da
bar net kiek ir džiaugėsi, kai kiek garsiau 
sniegas sučerškėdavo, jeigu kuri nulūžusi ša
kelė nukrisdavo, o ją palydėdavo gumulai 
sniego.

Atėjo. Kapas čia pat, bet kryžiaus jau ne
bėra. Mėnulio pilnatis melsva šviesa, bet aiš
kiai, nušvietė tą miško veją ir brolių partiza
nų kapą. Nusišypsojo keistai senelis, lyg ko 
ieškodamas. Jo veidas staiga nušvito netikė
tai dideliu džiaugsmu. Tą pačią akimirką iš 
krūmų staiga iššoko, išniro, ginkluotų “is
trebitelių” būrys. Bolševikai, burliokai, gru
biai nutvėrė senelį. Jis gi visai ir nesiprieši
no.

— Ak, šitaip! — Rusiški “matuškos garbi
nimo” keiksmai aštriai praskrodė girios nak
ties tylą. Suiro palaimingoji ramybė.

— Ahh-hhh-aaa! Vis tiek kartą stebukla
daris pakliuvo į mūsų rankas, — džiūgavo 
enkavedistai, žmonių naikintojai.

Senelis nenustebo. Jis, jau žinojo. Lengvu 
judėsiu išsilaisvino iš jį laikiusių rankų. Pa
laimino kapą, net tuos pačius enkavedistus 
peržegnojo. Ramiai atsiklaupė prie kapo — 
trijų šimtų jaunų gyvybių kapo... Meldėsi... 
Atsistojo ir išdidžiai tarė: — Lietuvos šven
tos žemelės netrips atėjūnai, Lietuvos laisvė 
ir už saulę švies skaisčiau...♦ » ♦

Senelį Joną Bugailą, 90 metų amžiaus 
žmogų išvežė apskrities miestan — į Šiau
lius ir sušaudė. Jis mirė iškelta galva. Kol

buvo gyvas, meldėsi, prašydamas Viešpaties 
malonių Lietuvai ir jos kankiniams vaikams.

Keliom dienom, o gal savaitei po to įvy
kio praėjus, pro partizanų kapą jojo vėl tas 
pats “istrebitelių” būrys.

Stebuklas vėl pasikartojo. Kapas pavyz
dingai sutvarkytas. Apipiltas gėlėmis ir vai*>’ 
nikais. Ant jo pastatytas gal šešių pėdų 
aukščio, nuostabiai meniškai išskaptuota, 
ąžuolinė, Kristaus stovyla su kryžium ant 
pečių. Tai simbolis baisios kančios, kurią da
bar išgyvena kankinama kankinė Lietuva.

Raudonieji budeliai vėl nušoko nuo arklių 
ir visi žaibo greitumu pribėgo prie kapo.

Įtūžimas ir pyktis iškraipė ir taip jau pik
tus jų veidus. Ypač baisiai atrodė jų vado 
majoro Petrov veidas, o akys pasriuvo krau
ju. Buvęs galvažudys, o dabar tapęs viešu 
raudonuoju budeliu, kuriam visad kalėjimas 
buvo, namai, aukštai iškeltu kardu šoko prie 
Kristaus stovylos ir norėjo kirsti galimai 
stipresnį smūgį į liūdinti jo veidą.

Užsimojo, kaip tik galėjo, bet, staiga, jo 
ranka suvirpėjo ir nusileido. Šalia stovėję 
“istrebiteliai” ir patys keistai vienas į kitą 
žvalgėsi. Jie juto lyg gėdos jausmą. Jie pa
juto tą keistą jausmą išvis pirmą kartą savo 
gyvenime. Netikėtai visi, kaip vienas lyg su
sitarę šoko į balnus, netarę nė žodžio ir zo
vada, nudūmė nuo tos vietos.

Kristaus stovyla taip ir liko nepaliesta. 
Tuo tarpu “istrebiteliai” apie tą įvykį vengė 
kalbėti.

♦ ♦ ♦

Ir nuo to laiko, netoli Vaizbučių miško, 
gal dvidešimt, o gal kiek daugiau ar mažiau 
kilometrų nuo Kuršėnų miestelio — trijų 
šimtų Lietuvos didvyrių kapą gal dar ir da
bar saugo pats Kristus.

Pabaiga, -----

3.50.ru
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Jo Ekscelencijai Dr. H. Evatt. 
Jungtinių Tautų Trečiosios 
Visumos Pirmininkui 
Paryžiuj

Londonas. 194S m. 
spalių 27 d. 

EKSCELENCIJA.
Turime garbę persiųsti Jūsų 

Ekscelencijai čia pridedamą 
1948 m. spalių 20 d. raštą, ku
rį pasirašė Įgalioti estų, latvių 
ir lietuvių tautinių orga.-.za<-- 
jų tremty atstovai.

Baltijos tautos dar kartą nu
brėžė savo teisę į nepriklauso
mybę; jos kreipiasi į Jungti
nes Tautas, kad toji teisė būtų 
patvirtinta. Persiųsdamo Jums 
čia pridedamą raštą mes lai
kom savo pareiga atkreipti 
Jūsų dėmesį į gyvybinį šio 
klausimo skubumą. Politinė 
priespauda, ūkinis išnaudoji
mas ir fizinis teroras, siaučia 
Baltijos valstybėse, kurios ken
čia žiaurią Sovietų S-gos oku
paciją. sudaro mirtinį pavojų 
pačiai mūsų tautos egzistenci
jai.

Mes taip pat turim garbę 
prašyti Jūsų Ekscelencijos šį

rDARtlMItttAŽ

tos ir itin šlykščios aplinkybės, 
kuriomis jis buvo suregztas.

'gus. ir vakarių gilybių vy
riausybėms. prašydami. kad 
būtų atstatytas tų trijų vals
tybių suvereniam teisių vykdy
mas.

1946 m rcažžiej Londone 
sūsmnkus i.misj. Jungtinių 
Taurų V.sum.-s ssra įgalioti 
ir estų, iatvtų _r dėtuvių
taurų pcumoės atstovai
leido sau itarer t; Visunaos dė
mesį t kurtą Ėst
Latv-.v - .r LaeruToj sukūrė

m. birželio
15-17 ū_d_ scrietmės Rusijos 
agresija. Išdėstę aplinkybes, 
kurtomis toji agresija buvo į< 
vykdyta, ir Baltijos valsty
bėms. anuomet Tautų Sąjun
gos nariams, pražūtingas kari
nės sovietų okupacijos pasė
kas. jie prašė Visumą nutarti! 
priemones, kurios atitaisytų 
Estijos. Latvijos ir Lietuvos 
Respublikų nepriklausomybės 
pažeidimą bei tas tautas ap
saugotų nuo vykdomo išnaiki
nimo. Tas prašymas buvo pa
kartotas 1946 m. spalių m.. 
kai Visuma susirinko New
Yorke tęsti nutrauktos sesi- Po to, kai sovietai per karą ir 

raštą perduoti kompetentin- jos: prie jo buvo prijungtas' po jo uždėjo savo leteną ir ant 
giems JTO organams: mes ti- teisinio sovietų agresijos prieš kitų Vidurio bei Rytų Europos 
kim. kad bus imtasi visų gali- Baltijos valstybes aspekto iš- į valstybių, pasidarė aišku, kad 
mų priemonių mūsų senų tau- dėstymas. i Estijos, Latvijos ir Lietuvos

Turėdami prieš akis okupuo- likimas yra neatsiejamai suriš
tose Baltijos i 
kvos vykdomą estų, latvių ir 
lietuvių tautų naikinimų, įga
liotieji tų tautų atstovai per 
Latvijos ir Lietuvos Ministe- 
rius ir Estijos Charge d'Af-

j

Ant ratų Radar vienetas, kuris pastatytas 
Templehof aerodrome, Berlyne, kuriuo vaduojan
tis didžiausioj migloj ar audroj lėktuvai galėtų 
nusileisti saugiai ant žemės.

1 BARŠEVICIUS (Balatonas), 
Karolis, iš Pikelionių km., Sta
kliškių vi., Alytaus ap., jo 
žmona Barščevičienė (Balsiū- 
nięnė), Uršulė, ir dukterys 
Barščevičiūtė (Balsiunaitė), A- 
dėlė,'Anelė, Johana (Juvalka), 
Morta ir Ona.

BASAITE Vaigauskienė, 
Stanislava, iš Rudupio km., 
Luokės VL, gyv. New Yorke.

BELIŪNAITE , Bronė, iš Ci
vilių km., Jūžintų vi., Rokiškio 
apskr.

BENDŽIUS, sūnus ir duktė 
Baltraus ir Onos.

RERENSEVIČIOTE, Adelė, 
iš Josvainių vL, Kėdainių ap.

BERNOTAS, Vincas, iš Barz
dų km., Šakių ap.

BESASPARIS, Antanas, iš 
Didvyžių km., Žaliosios vi., Vil
kaviškio ap.

BRACAITE, Antosė, iš Miiu- 
šių km., Jurbarko vi., Raseinių 
apskr.

i BRADŪNAS, Jonas, iš Paje
vonio km., Vilkaviškio ap. 

BRAZYS, keli broliai, iš 
Vienžindžių km., Joniškėlio vL, 
Biržų ap.

’ i BRUKĄS, Andrius, ir Petras, 
iš Butanąvičių km., Kalvarijos 
vi., Marijampolės ap.

į BŲNDULIENE, Antanina, 
našlė Bundulio, Kazimiero, iš 
Pakasinės km., Gargždų vi. 

BUNDZA, Juozas, iš Kubilių, 
Ilguvos vi., ir brolis Bundza, 
Stasys. •

j BUTKEVIČIENE - Janulaitė, 
’ iš Sedoš vi., Mažeikių ap.

BUTKEVIČIENE, Domicėlė, 
iš Žadeikių km., Sedos vi., Ma
žeikių ap.

BUTKIENE - Jocaite, Elena, 
iš Strugaičių km., Kuršėnų vL, 

BARAUSKAITE * Milcinaus- šia ulių
kienė, Uršulė, ir Barauskas. A-, „ aphe jum iūran.
leksas, Juozas ir Kazimieras. I tieji maloniai prašomi atsiliepti- 

BARKAUSKAS, Liudvikas,' ConsulateGeaeralofLittamnia
I 41 tfest 82nd Stovėt 

New York 24, N. Y.

Lietuva Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

uABLONSKAITE, trys sese- ga, duktė Juozo ir Juzefos, 
rys, iš Butkų km., žigaičių vL, Kauno - Šančių. 
Tauragės ap. I AUKŠTAKALNIS, Baltrus

ABRAITIS, Tomas, iš Liud- 'Pranciškus, iš Rutkiškių km. 
vinavo km., ir vi., Marijampo- Kauno gubem. ir jų šeimos, 
lės ap. AUŠROTAS, Jurgis, iš Gu-

ABUGELYTES, Agnieška ir dėlių km., Alvito par., Vilkaviš- 
jos sesuo, iš Dvareiiškių km., kio ap., ir žmona Puodžiūnaitė. 
Panemunės vi., Kauno ap.

ACHENBACHAITE

ir
•»

BADONA VIČIUS, Edvardas, 
iš šilaitiškių km., Zarasų ap.

BAGDONAITE, Kotryna, iš 
Panevėžio.

BAGDONAVIČIUS, Jurgis, 
sūnus Jurgio.

BAGDONIŪTE - Tilciauskie-

nes vi., Kauno ap.
BALSIŪNAS (Barščevičius), 

Karolis, iš Pikelionių km., Sta-

AUSUKAITIS - Jurgaitytė,
- Jan- Veronika, iš Šeduvos vi., Pane- 

son, Berta, iš Kriukų km., Ša- vėžio ap.
kių ap.

ADOMAITIS, Jurgis ,iš Ki- 
beikių km., Vilkaviškio ap.

ADOMAITIS, Mykolas ir 
Bronislava, iš Padubysio vi., 
Šiaulių ap.

ADOMAITIS, Povilas, s. Pet
ro, iš Ramygalos vL, Panevėžio nė, Julijona, iš Duobedžių km., 
apskr. Joniškio vi.

ADOMAITYTE. Ieva, iš Pa- BALČIŪNIENE, Marijona, ir 
krovų km., Stakliškių vi., Aly- duktė Ona, iš Aukšt. Panemu- 
taus apskr.

ADOMAITYTE - Sadauskie
nė, Liudvika, iš Šiaulių ap.

ADUKEVIČIENE - šilerytė, kliškių vi., Alytaus ap., jo žmo- 
Ona, jos sesuo Marė ir brolis na Barščevičienė (Balsiūnienė), 
Šileris, Jonas, iš Bartninkų Uršulė ir dukterys Barščevičiū- 
km., ir vL, Vilkaviškio ap. tė (Balsiunaitė), Adelė, Anelė,

ADULIS, Juozas, iš Kalnie- Johana (Juvalka), Morta ir O- 
čių km., Rokiškio ap.

ALEKSANDRAVIČIŪTE
Gudavi&enė, Jadvyga.

ALEŠKEVIČIŪTE - Mikuls- Prano, sūnus Išganaitis, Juo- 
kienė, Morta, iš Margeravos zas, iš Žiūriu km., Kidulių vL, 
km., Alytaus ap.

ANDRLJAUSKIS, Jonas 
Petras, broliai Tamošiaus, 
Vaiguvos par., Šiaulių ap.

ANDRIULIONIS, Juozas, 
Varėnos m., Alytaus ap.

ANTANAITIS, Antanas, Pet- Daugų vi., Alytaus ap. 
ras ir Pranas, sūnūs Antano, 
iš Pumpėnų vL, Panevėžio ap.

ANTANAITIS, Justinas ir
Petras, sūnūs Viktoro, iš Pum- ______________ r _________ _
penų vL, Panevėžio ap. į iš Mediniškių km., Darbėnų v., Į

ARASIMAVĮČIŪTE, Jadvy- Kretingos ap.

na.
BALTRUŠAITYTĖS - Išga- 

naitienės, Agotos, ir Išganaičio

Sibirą išvežtų estų, latvių ar 
lietuvių vietos. Rašte, kurį tuo 
reikalu Škotiškoji Europos 
Laisvės Lyga pasiuntė Canter- 
bury Arkivyskupui, pareiškia
ma: “Tarp jų yra vyrų, kurie 
pabėgo nuo rusų, bet kurių 
žmonos turėjo pasilikti. Dabar 
sovietai išleido potvarkį, kad 
visų tokių asmenų santuokos 
panaikinamos, o žmonos ver
čiamos tekėti už puslaukinių, 
kuriuos rusai atgabena iš To
limųjų Rytų ir įkurdina tik-

valstybėse Mas- tas su tos Europos dalies ir! 
estų, latvių ir Į net su visos Europos likimu.'

Baltijos tautos yra tvirtai pa-1 
/iryžusios toliau kovoti ligi vi-j 
siško išlaisvinimo savo valsty-] 
bių. kurios teisiškai niekad ne
nustojo buvusios valstybių rųjų savininkų sodybose ir tu- 
bendruomenės nariai. Jos yra n jiems gimdyti vaikus. Jeigu 
įsitikinusios, kad laisvoj ir tai- tai neišjudins pasaulio sąžinės, 
kioj Europoj nepriklausomos tai niekas to nebepadarys. Baž- 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos nyčių uždavinys butų vadovau- 
vafetybės atgaus savo vietą, ‘ti tam sąžinės išjudinimui'*, 
kurią jos turėjo prieš antrąjį! Genocido politikos, kurią ką- 
pasaulinį karą. Dar kartą pro-'tik nupiešėm, balansas jau 
testuodamos prieš sovietų ag-1 skaičiuojamas šimtais tūkstan- 

1 —' vyrų, moterų, vai-

ir 
iš

iš

Šakių ap., prašo atsiliepti gi
mines ir pažįstamus.

BANUŠKEVICIUS, Jonas, iš 
Samninkų km., Onuškio vi., 
Trakų ap., ir žmona Šilanskai- 
tė, Marcelė, iš Vaikantonįų km., 

Į

tų naikinimui sustabdyti ir 
teisėtai jų laisvei bei nepri
klausomybei grąžinti.

Teikitės priimti. Ekscelenci
ja. mūsų aukščiausios pagar
bos užtikrinimą.

Estijos vardu: A. Torma.
Nepaprastas Pasiuntinys ir Į- faires Vašingtone pasiuntė Po- 
gaiiotas Ministeris. nui Generaliniam Sekretoriui, o

Latvijos vardu: Ch. Zarinš. taip pat ir Ponui Antrosios 
Nepaprastas Pasiuntinys ir Į- Visumos Pirmininkui notas su 
galiotas Ministeris. memorandumais,

Lietuvos vardu:
Nepaprastas Pasiuntinys ir Į-
galiotas Ministeris. 
Pone Pirmininke.

Baltijos valstybės
Latvija ir Lietuva, lygiai kaip tybių atstovai prašė Aukštąją tautos iškilmingai pareiškia, įų. 
ir Lenkija, buvo dviejų totą- Tarptautinę Instituciją, pa- kad jos paneigia sovietų vy-l 
listinių galybių — sovietinės šauktą tvarkyti tautų santy- riausybei bet kokią teisę bei 
Rusijos ir hitlerinės Vokieti jos j kius ir daboti, kad iš karo iš- titulą joms atstovauti tarptau- 
— sąmokslo prieš laiką pirmo-1 ėjęs pasaulis laikytųsi įstaty- tinėj plotmėj, 
sios aukos. — sąmokslo, kuris mų bei tarptautinės moralės,—' 
buvo formaliai fiksuotas 1939 kad jinai svarstytų šį klausi-i 
m. rugpiūčio 23 ir rugsėjo 28 mą ir imtųsi priemonių Sovie- 
d.d. slaptuose Maskvos proto- tų Sąjungos vartojamiems ge- 
koiuose ir kurį materialiai re- nocido metodams sustabdyti, 
alizavo Tarybinių Socialistinių Jungtinių Valstybių Valsty- 
Respublikų Sąjungos agresija bes Departamentui paskelbus 
prieš Lenkiją ir Baltijos vals
tybes. Kvalifikuoti Baltijos 
valstybių atstovai yra pasiuntę 
kelis raštus tarptautinėms 
konferencijoms. kurios buvo 
susirinkusios karui pasibai-.bet nauja šviesa buvo nušvies-

i

memorandumais, išdėstydami '•
B. Balutis, sovietų žiaurumus ir Maskvos!

■vyriausybės įvykdytą Jungti-1
nių Tautų Chartos nuostatų! 
oažeidimą. 1947 m. lapkričio 6

Estija, d. memorandume Baltijos vals- į resiją, estų, latvių ir lietuvių čių aukų

Kadangi ką tik pateiktieji 
faktai rodo, kad Sovietų Są- 

j junga yra pažeidusi pačius 
pagrindus, kuriais remiasi 
Jungtinių Tautų Organizacija, 
lygiai kaip ir Hagos Konven
cijos nuostatus, kurie nustato 
okupacinių pajėgų teises ir pa

slaptuosius dokumentus apie 
vokiečių - sovietų santykius 
1939 - 1941 m. pasitvirtino ne 
tik tų dviejų galybių sąmoks
las prieš Baltijos valstybes,

Tuo tarpu gi sovietinės oku
pacijos užsitęsimas ir genoci-i 
do metodų vartojimas grasina 
pačiai Baltijos tautų egzisten-; 
ei jai. Nepaisant skundų bei /eigas, mes laikome, kad Jung-
protestų plačiu mastu toliau tinių Tautų Visuma turi ne tik 
vyksta masinis naikinimas, ro-, teisę< bet ir pareigą įsikišti ir 
dąs Sovietų Sąjungos apsi- • padaryti galą* tam nusikalti- 
sprendimą išnaikinti Baltijos i mui prieš žmoniškumą. Mes 
tautas. Genocidinė Sovietų Są-įtaip pat leidžiame sau prašyti 
jungos politika Baltijos vals-’Jus, Pone Pirmininke, teiktis 
tybėse reiškiasi 
pektu: 

į gyventojų naikinimu, 
kultūriniu bei moraliniu 
dymu. Pirmasis aspektas reiš- svarstantiems

Našlė, Countcss Estcllc Bcrnadottc, kurios 
■.yrąs Count Folke Bcrnadottc, Jung. Tautu tar
pininkas ir taikintojas Palestinoje, buvo žydų te
roristų nužudytas, atvyko su dviem savo sūnumis 
i Ameriką. Čia praleis kiek laiko lankydama savo 
artimuosius ir gimines, nes ji kilusi iš Pleasant- 

tllc. N. Y. Taipgi aplankys savo brolį H. Edward 
.ManviUe, Conn. valstybėje.

---- , ____ ___________ teiktis 
dvigubu as- perduoti šią notą, lygiai kaip ir 

a) sistemingu fiziniu mūsų 1947 m. lapkričio 6 d.
b) jų' skundą, kompetenting i e m s 

žlug-' Jungtinių Tautų organams,
1 ——----į klausimus, su-

kiasi žudymais, suėmimais bei sijusius su pagrindinėmis žmo- 
trėmimais į priverčiamųjų dar-;gaus teisėmis bei laisvėmis bei 
bų stovyklas arktinėse Rusijos! 
srityse, antrasis — okupacinis' 
organų pastangomis palaužti • 
Baltijos valstybių gyventojų 
moralę slaptosios policijos te
rorų, spaudos bei jaunimo au
klėjimo užslopinimu ir Bažny
čios persekiojimu. Prie tų 
priemonių dar reikia pridėti ū- 
kinio gyvenimo sugriovimą, 
prievartinį ūkių sukolektyvini
mą ir įkurdinimą tuose kraš
tuose iš Rusijos gelmių atga-' 
bento gaivalo.

Prie ligi šiol žinomų sovietų 
žiaurumų prisideda dar vienas, 
būtent, prievartinės vedybos. 
Gausūs laiškai bei aukų liudi
jimai duoda tuo klausimu a- 
liarmuojančių žinių. Tuo atve
ju, jeigu vienas santuokos 
partneris gyvena užsieniuose 
ir atsisako grįžti, jų santuoka 
oficialiai panaikinama, ir tėvy
nėj gyvenanti žmona represi
nėmis smurto priemonėmis ver
čiama tekėti už svetimos rasės 
kolonisto, atvykusio užimti į

Į

I 
I

su genocidu, o specialiau — su 
Sovietų Sąjungos įvykdytu tų 
pagrindinių žmogaus teisių bei 
laisvių pažeidimu. Mes pasive
dame Visumos, jos Komisijų 
bei' visų kompetentingų Orga
nizmų dispozicijai, pasirengę 
Į>ateikti visą reikalingą doku
mentaciją.

Prašome Jus, Pone Pirminin
ke, priimti mūsų aukščiausios 
pagarbos |>areiškimą.

ESTIJOS vardu: 
A.'Rei,

Estijos Tautinės Tarybos 
Pirmininkas

LATVIJOS vardu:
Mgr. Rancans, 

Cielms
R. Liepinš 

LIETUVOS vardu: 
M. Krupavičius, 

Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto 

Pirmininkas 
V. Sidzikauskas, 

Vykdomosios Tarybos 
Pirmininkas.

Coke
AUTOMATIŠKAS 

ŠILUMOS 
REOUUATOUUS

Teikia 
Anglių ir Koke 

t
Lengvesnį ir Pigesnį

Vartojimą

Dabar jūs galite gauti vienodą, 
sveiką temperatūrą dėl savo šeimos 
per 24 valandas dienoje... be priežiū
ros traukimo ir juškų. štai kokį pato
gumą jūs gausite, kada instaliuosite 
pagerintą, penkiems metams garan
tuotą New England Coke Automatiš
ką Šilumos Reguliatorių.

SUTAUPYS ŽINGSNIUS... 
SUTAUPYS PINIGU

Tik pamanyk, kiek gali tūkstančių

žingsnių sutaupyti kada Even Steven 
kontroliuos ir prižiūrės traukimą ir 
juškas automatiškai. Ir pagalvok, kiek 
jūs sutaupysite kuro, kada automatiš
kai šiluma bus reguliuojama, kada 
įdėsite automatinį reguliatorių. Pade
monstravimas jums įtikrins, kad ter- 
mostetą galėsite pasi
rinkti tokią spalvą, 
kuri tiktų prie jūsų 
namų spalvos.

t ■ ■1 .. . 1

Uždyką Demonstracija.. Be Obligacijų

SatiteMJbbart
NEW ENGLAND COKE

ar savo autorizuotą New England Coke Dylerių 
c__x Į Į/ new england coke oro pranešimai
’HK ' WGOP—7:40 A.M. ir »:10 P.M.—THE OLO SALT

Pirm, iki Mtt.
■* WEEI—11:10 P.M.—E.O. RidOMt—Antr.. Ketk. ir OMt.
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Naujienos iš už "geležinės užuolaidos"
Tęsinys

SOVIETŲ KABIUOME- 
NES APIBŪDINIMAS
Atbėgusiųjų iš už gele

žinės užuolaidos pasakoji
mais, raudonosios kariuo
menės vadovybė sutrau
kia pajėgas arčiau pasie
nių arba netolimame už
nugaryje. Gana didelis 
skaičius pašaukta karinei 
tarnybai jaunuoliai 17-21 
metų amžiaus, kurie ne
matė Vokietijos bei kitų 
užsienio kraštų. Be to, su
formuota ne maži daliniai 
mongolų, jakutų ir kitų 
Azijos tautų. Sutraukta 
žymūs kiekiai tankų, zeni
tinės artilerijos, motori
zuotų patrankų bei kitų 
ginklų rūšių.

Valstybės sienos perėji
mas pasunkėjo.

Perėjusių sieną tvirtini
mu, šis kariuomenės telki
mas daromas tikslu įbau
ginti anglo - saksus. So
vietų karo vadovybė lai
kosi gen. Svečino sufor
muluoto dėsnio — “diplo
matinės derybos bei reika
lavimai turi būti paremti 
karine demonstracija”. 
(Prof. Svečin — “Strate
gija”). Atbėgėlių teigi
mus patvirtina šie faktai: 
1) amunicijos, kuro bei ki 
tų karo reikmenų atsar
gos nebuvimas, kuri būti
na rimtai ruošiantis karo 
veiksmams; 2) nežiūrint 
sunkių sąlygų, sienos pe
rėjimas vis tik įmanomas, 
ko neturėtų būti rimtai 
koncentruojant karines 
pajėgas pasienio rajonuo
se. ______

Iš dezertavusių sovietų 
karių pasakojimo, galima 
susidaryti šiokią raudono
sios armijos charakteris
tiką: 1) beviltiškumas — 
daugelis mano, kad jie no
romis nenoroms turės kau
tis, nes nemato kitos išei
ties; 2) neapykanta da
bartiniam rėžimui, kuri 
karo metu, dar daugiau 
gali pasireikšti. Davus so
vietų kariuomenei supras
ti, kad grumtynių metu 
jos pasidavimas gali pasi
tarnauti krašto išlaisvini
mui iš despotizmo, dauge
lis neabejotinai pereitų 
priešo pusėn. Šiuo atveju 
iš anksto tektų paskelbti, 
jog pasidavusieji kariai 
bus suformuojami į nacio.- 
nalinius vienetus, ir pa
naudoti jų pavergtų tėvy
nių išlaisvinimui.

Atskirų tautinių grupių 

. 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 tuo jaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

* Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W«st Broadway So. Boston 27, Mase.
Šiuomi siunčiame $...............ir prašome atsiųsti

mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
Vardas..... ..... ......................................................

sovietų kariai apibūdina
mi sekančiai:

a) lietuviai ir bendrai 
pabaltiečiai neturi pasiti
kėjimo sovietų karo vado
vybėje. Todėl daugumas 
jų yra išmaišyti tarp rusų 
bei kitų tautybių. Koman
duojanti vadovybė išimti
nai svetimųjų (daugiausia 
rusų) rankose. Kaikurie 
daliniai visai nelaikomi 
savame krašte, bet perke
liami į Sovietų S-gos gilu
mą; kaikurie net permeta
mi į tolimas Sibiro pa
kraščių srytis.

b) , rusų jaunikliai laiko
mi gerais, daugiau ar ma
žiau patikimais kariais, 
nes daugumas jų visai ne- 
siorientuoja esamoje pa
dėtyje;

c) jakutai, kaip ir kitos 
puslaukinės Sibiro taute
lės, laikomi patikimais re
žimo ramsčiais. Susidariu
si nuomonė,* kad jie šaudo 
neblogai, kovose grumiasi 
atkakliaių patenkinti, kad 
sovietų valdžia patiki 
jiems ginklus ir net kaiku- 
riuos žemesniuosius vado
vybės postus.

d) mongolai esą geri ka
riai; nežiūrint, kad mū
šiuose jie patyria didelius 
nuostolius, tačiau iš kovos 
lauko nebėga; labai blogai 
kariniai apmokyti, dėl ko 
nemėgina prisitaikyti mū
šio aplinkybėms; atakon 
eina be perbėgimų ir pri
gulimų, todėl karo lauke 
juos piauna kaip šieną. 
Apsiginant jie kovoja iki 
paskutinio, kol granata 
ar durtuvu jų kas nepri
baigia.

Apie vokiečių kariuome
nės dalinius sovietų sryty- 
se štai ką pasakoja vienas 
atbėgęs vokiety s, buv. ka
ro belaisvis: 1945 metais 
jam, kaip ir kitiems jo 
draugams, sėdėjusiems 
Viatkos lageryje, buvo pa
siūlyta įstoti į taip vadi
namą “vokiečių laisvės ar
miją”. Jis su savo drau
gais šį pasiūlymą priėmė 
(apie 100 asmenų). Tada 
jie buvo pergabenti į Al
ma Ata miesto apylinkes. 
Čia radosi apie 10.000 vo
kiečių karo belaisvių, ku
riuos komandavo vokiečių 
komunistai, išėjusieji spe
cialius karininkų kursus. 
1947 m. pusė jų skaičiaus 
buvo perkelta į Europos 
Rusiją, iš kur, metų gale, 
nedidelėmis grupėmis, bu
vo perkeldinėjami į Vo
kietiją. Čia jie buvo įjun

giami į viešo saugumo or
ganus.

Minėtas perbėgėlis vo- 
kietys buvo paskirtas į 
Saksoniją, (Drezdene), iš 
kur 1948 m. vasario mėn. 
pabėgo į amerikiečių zo
ną. Jo teigimu, vokiečių 
armija tuo metu sudarė a- 
pie 150.000 karių, kurie iš-' 
ėjo specialų karinį bei po
litinį paruošimą.

Anglų šaltinių žiniomis, 
š. m. vasario - kovo mėne
sio gana žymios sovietui 
kariuomenės dalys prade-’ 
ta telkti Lenkijos srytyse. • 
Ypač koncentruojama Pa
mario rajone, kur ištisi 
apskričiai perimti sovietų 
valdžios kontrolėm Tokių, 
naujai atkeltų, karių skai
čius siekia 120-150.000. 
Kitas kariuomenės kon
centracijos rajonas esąs 
Vakarų Silezija, kur su
traukta apie 100,000 ka
rių. Kitose centrinės Len
kijos srytyse, išskiriant 
geležinkelių, paštų bei ki
tų karinės reikšmės įstai
gų sargybas, didesnio 
skaičiaus sovietų karių 
nematyti. Sovietų kariuo
menės parvežimas į Vaka
rus per centr. Lenkiją 
vykdomas naktimis. Balt
stogės ir Liublino vaivadi
jų kaikurie apskričiai yra 
pilnoje MGB (saugumo 
kariuomenės) kontrolėje.

Nuotaikos Sovietų Są
jungoje. Repatriavusieji 
Graikijos piliečiai, kurių 
dalis išgyveno gana ilgus 
metus Krimo bei Odesos 
apylinkėse, štai ką pasa
koja apie Sovietų S-gos 
nuotaikas:___

Bendra padėtis esanti 
nepaprastai įtempta. Dau
gelyje rajonų juntamas 
maisto trūkumas, o kai- 
kur net pasirodo bado 
šmėkla. Plataus vartojimo 
prekių irgi nedaug tesima
to. Esančios koperatyvi- 
nėse krautuvėse prekės y- 
ra tokios brangios, kad jų 
paprastas darbininkas ar 
kolchozninkas nedaug teį
stengia nupirkti.

Ypač sunkus gyvenimas 
tuose rajonuose, kurie nu
kentėjo per karą. Sugriau
tu gyvenamų pastatų, į- 
monių bei viešo naudoji
mo įrengimų atstatymas 
vyksta labai pamažu. Tu
rimi statybinės medžiagos 
ištekliai daugumoje pa
naudojami naujų karo į- 
monių statybai, ar sun
kiosios pramonės, dirban
čios karo reikalams, at
statymui. Karo įmonės ge
riausia aprūpinamos ir 
gamybos žaliava.

Geležinkelio stotyse, lai
kose, autobusų sustojimo 
vietose, prie gatvės kam
pų visur stovi rankas at
kišę karo invalidai, pra
šydami išmaldos. Pradžio
je juos policija mėgino 
vaikyti, bet jų tiek daug, 
kad numojo į visa tai ran
ka. Buvę karo dalyviai iš
vargę, apsikarstę nešva
riais,. suplyšusiais skudu
rais, blogai užgydytomis 
žaizdomis, pasiramščiuo- 
dami savo darbo remen- 
čiais, ar stumdamiesi iš 
dėžių sukaltuose ratukuo
se, geriausia liūdija sovie
tų valdžios dėkingumą ir 
mielaširdystę tiems, kurie 
paaukojo savo brangiausi 
turtą — sveikatą.

Apie partizaninį judėji
mą repatrijavusieji grai
kai ne daug ką tegalėjo 
papasakoti. Tačiau jie 
tvirtina, kad veik visur 
veikia mažos “banditų”

DARBININKAS_____________

Pan - American specialiai paskirta komisija šiomis dienomis aplei
do Washingtoną ir išskrido į Costą Ricą, kur per Nicaragua valstybės 
rubežių įsiveržė ginkluotos jėgos, ištyrimui tos invazijos. Nicaragua 
valstybės vyriausybė užginčijo bet kokį siuntimą ginkluotų jėgų. Komi
sija susideda, iš dešinės į kairę: Luis Quintanilla, Mexico; Silvio Villa- 
gas, Colombia; Enriąue Corominas, Argentina; Jose E. Maria Bello, 
Brazilija ir Paul. Daniels, USA.

vietų krautuves bei sande- Priverstl trauktis tolyn,

grupės. Kaikurios iš šių 
grupių terorizuoja išimti
nai sovietų valdžios parei
gūnus: užmušinėja komu
nistus bei aukštesnius val
dininkus, ir išgrobia so-

Antrą kartą bolševikams už- popieriaus. Dabar,* kai jau atsi- 
plūstant Lietuvą, mes buvome rado visko, mes vėl negalime) 

nes nusipirkti mokslui reikalingų 
liūs. Gyventojai nuo jų ne-' Pirm°j° s*™ viešpatavimo me- reikmenų, nes. pakeitus valiu- 
daug tenukenčia 'tu 1 41 m.) tūkstančius tą, mes neturime svarbiausioj

Daug kalbama apie ka
rą, kurį visi laiko neišven
giamu. Jo laukia nekan
traudami, nes daugeliui 
tai yra vienintelis išsigel
bėjimas iš visiškos pražū
ties. Kariuomenėje junta
ma prislėgta nuotaika.

ištrėmė nekaltų žmonių į Sibi-* daikto — pinigų, 
rą, kur didelė dalis, neišlaikę 
šalčio ir bado, mirė. Todėl kas 
tik galėjo bėgo, nežinodamas 
nei kur, kad tik atitoltų nuo 
bolševikinio teroro ir apsaugo
tų savo gyvybę. Ir taip mes 
atsidūrėme nesvetingoje Vokie
tijoje ir, dirbdami vergų dar-

Visų viltys sudėtos į A- bus> Rūkėme tos dienos, kada 
meriką. Dažnai girdimi iš
sireiškimai: “ Amerikiečiai 
ne kvaili. Jie nepakartos 
vokiečių klaidos. Jie ka
riaus ne prieš pavergtas Mes likome Vokietijoje 
tautas, bet prieš komuniz
mą”. Jei amerikiečiai at
eis kaip išlaisvintojai, o 
ne kaip užkariautojai, tai 
sovietų pavergtos tautos 
juos sutiks su duona ir 
druska, vėliavomis bei gė
lių puokštėmis.

Repatriavusių 
tvirtinimu 95% Sovietų 
gyventojų neapkenčia da
bartinio režimo. Ypač tas 
nepasitenkinimas pastebi
mas pas tuos, kuriems te
ko pamatyti užsienių gy
venimo ir įsitikinti, kad be 
kolchozų ir be komunizmo 
žmones daug geriau gyve
na negu “sovietų rojuje”. 
O tokių gyvų liudininkų 
yra milijonai ir jų daroma 
įtaka gyventojams yra 
milžiniška.

Nuomonė apie pabėgu
sius ir negrįžtančius į So
vietų S-gą yra palanki: 
“gerai daro kad negrįžta. 
Jie laimingi!..” Grįžusieji 
daugumoje patalpinti kon
centracijos lageriuose 10- 
čiai ir net 25-ms metams. 
Kiti gi išsiųsti priversti
niems darbams į anglių 
bei rūdos kasyklas, ar 
prie karo įmonių statybos.

Pavergtųjų kraštų gy
ventojai daug vilčių deda 
į pabėgusiuosius savo bro
lius, seses ir kitus arti
muosius. Jie tiki, kad ne- 
grįžtantieji daro viską, 
kad priartinus išlaisvini
mo valandą. Likusieji, iš 
savo pusės, bilriasi į par
tizanų kuopas ir palaiko, 
kiek sąlygos leidžia, po
grindžio judėjimą. Artė
jant lemiamai valandai, jų 
skaičius žymiai padidės.

K. Vyčius.

graikų

<

Galutinis visos išminties 
ir viso mokslo žodis yra 
malda. • Poetas Milašius.

vėl galėsime grįžti į laisvą ir 
! nepriklausomą Lietuvą...

Karas baigėsi. Tačiau kartu 
su karu nesibaigė mūsų vargai.

_ _ t ir to
liau nešti sunkią tremtinio da
lią. Apsigyvenome stovyklose, 
ir tuoj mūsų vadovybė pradėjo 
rūpintis mokyklų steigimu. 
Koks neapsakomas džiaugsmas 
apėmė mus, kai sužinojom, kad 
vėl prasideda mokslas. Su dide
liu džiaugsmu ir entuziazmu 
skubėjome į tremties mokyklą, 
kad galėtume ten semtis žinių 
ir aukoti jas savo krašto lais
vei atgauti.

Pradėdami darbą tremtyje, 
sutikome daug sunkumų. Pir
miausia mokytojams yra labai 
sunku. Jie, neturėdami vadovė
lių, patys rengiasi iš sayo pa
tirto darbo Lietuvoje, iš atmin
ties ir mums tai perduoda, nes 

Į jokių knygų nėra. Visa tai ro
do mūsų mokytojų sunkų dar
bą ir pasišventimą. Jie be są
lygų darbui, be atlyginimo, be 
geresnio maisto, dirba taip 
sunkiai, kad nežinia, ar mes, 
mokiniai, surastume žodžių 
jiems padėkoti. Tačiau jie tą 
žino ir dirba ne sau, o tėvynei, 
jos labui, gerovei ir laisvei!..

Mūsų trokštamasis mokslas 
mums yra labai sunkus ir var
gingas. Klasėje klausomės pa
mokų, viską užsirašinėjam, kas 
sudaro didelį sunkumą mokytis, i 
Ir' čia taip skaudžiai jaučiamas 
knygų trūkumas. Visas pamo-; 
kas tik rašom ir rašom. Ranka 
nutirpsta nuo rašymo, kad nė 
kotelio neišlaikai, o reikia vis 
rašyti. Nepratę užsirašinėtij 
skubam, nespėjam, o vėliau ne- 
įskaitom savo rašto. Todėl kar-

I 

tais aplanko mus dvejetukas, 
kuris atitaisyti nėra lengva.

Blogiausia yra su rašomąja 
medžiaga. Net sąsiuvinių netu
rime ir negauname pirkti. Lak
stėm po vokiečių krautuves ir 
perkam visokius blankus, skir
tus ne tam reikalui, ir siuvame 
juos, kad padarytumėm užrašų 
knygeles ar sąsiuvinius. Ir taip 
iki šiai dienai neturime pakan
kamai vadovėlių ir reikiamo, 

VAIKŠČIOJO

Vaikščiojo, vaikščiojo, 
brolelis po lauką vaikščiojo.

Nešiojo, nešiojo, 
ant rankos tinklelį nešiojo.

Sugavo, sugavo, 
pilką sakalėlį sugavo.

Nunešė, nunešė.
Į Vilniaus miestelį nunešė.

Paėmė, paėmė, 
aukso pinigėlį paėmė.

Nupirko, nupirko, 
sau bėrą žirgelį nupirko.

riau. Kambarys didelėje salėje, 
atitvertas paklodėmis, gyvena 
bent penkios ar dešimt šeimų, 
viršus nedengtas. Sėdi kampu
tyje ant lovos, dažnai kėdė at
stoja stalą. Pro tokias paklo- 
dines sienas viskas girdisi, kas 
gretimoje patalpoje darosi, 

j Taip iš visų pusių kalba, dai
nuoja, vaikai rėkia, tėvai ant 
jų barasi ir t.t. O turi moky
tis... Tada užsikemši ausis ir 

i mokaisi. Kiti gyvena barakuo- 
j se, bet ir čia negeriau. Pro ply
šius švilpia vėjas, o pro lenti
nes sienas viskas girdisi, kas 
kaimynystėje darosi. Kamba
rys be baldų. Toks darbas na
muose beveik neįmanomas. Ta
čiau mes žinome .kad mes esa
me tremtiniai ir nieko geresnio 
negalime laukti. Susigyvenome 
su tremtinio dalia ir nešame 
ją kantriai.

} Darbo sąlygos pagerėja va
sarą. Vos pirmieji saulės spin
duliai įsiveržia pro mažą bara
ko langelį, mes bėgame į gam
tą tolyn nuo barakų ir moko
mės. Tačiau blogiau būna žie
mą. Kol kuri pečių, prikaitini
iki raudonumo, tol šilta, o tik 
nustoji kurti, tuoj kambarys 

; kaip ledas. Bet malkų nėra, kad 
•galėtume visą dieną kūrenti, 
į Sėdi kambaryje, su nugrubu- 
■ siomis ir pamėlynavusiomis 
{nuo šalčio rankomis, kad net 
‘plunksnos neišlaikai, o rašyti 
; reikia. Tada apsivelki visus 
'paltus, megztukus ant savęs ir, 

„ į susisupęs į antklodę, — mokai-Diena iš dienos slenka moks- i . 
las sparčiai pirmyn. Tačiau 
mes mokomės ne be kliūčių. 
Daug turime sunkumų namie, 
savo kambariuose pamokas 
rengdami. Vieni mokiniai, kurie 
neturi tėvų tremtyje, gyvena 
bendrabutyje, kiti, gyvendami 
su tėvais, irgi neturi sąlygų 
mokytis. Bendrabučio mokiniai 
labai skursta. Jie neturi nė tė
vų, kurie jais pasirūpintų, ne
turi kam nelaimėje pasiguosti. 
Kambarys apytuštis, nėra bal
dų, nėra geresnio stalo, nei kur, 
pamokas ruošti. O mokytis rei
kia. Kitiems mokiniams, gyve
nantiems su tėvais, irgi nege-

Prie šalčio prisideda ir alkis. 
Šie abu žmonių priešai spau
džia mus visai. Daugelis moki
nių klasėje net alpsta nuo al
kio, o kiti prašo duonos. Atki
ša kas duonos, tai jie čia pat 
su pasigardžiavimu suvalgo.

Dažnai mums tam skur
džiam barake tenka kęsti švie
sos stoką. Vakare vis užgęsta 
ir užgęsta. Nespėji nė pradėt 
mokytis — o jau ir tamsu. Tuo 
būdu dažnai tenka daugelį va
karų mokytis prie mažos laji
nės žvakutės.

Tokiose sąlygose mes moko
mės. Tai tikra tremties mokyk
la. Tačiau mes, nors ir jaučia
me visa ko nepriteklių, nenu
stojame vilties. Mes dirbame 
ne sau, o savo tėvynei ir savo 
darbą, nelaimes, laimę, vargus 
ir džiaugsmus, dedame ant lais- 

ivos tėvynės aukuro. Mes tiki- 
■ me, kad ji bus laisva. Su tuo 
I tvirtu pasiryžimu, su kuriuo ir 
mūsų proseneliai prikėlė Lietu
vą ir padarė ją Nepriklauso
mą, prikelsime ir mes Ją!..

Rimgailė Jonaitytė,
Lietuvių Gimnazijos 

tremtyje mokinė.Į |

Gera motina vertesnė už 
šimtą mokytojų.

Georgės Herbert.
Nujojo, nujojo, 
pas jauną mergelę nujojo.

Pats prisipažinęs buv. komunistas VVhitta- 
ker Chambers, kad jis laikęs nufilmuotų slaptų 
valdžios dokumentų filmas šiame “pumpkin’.e”, 
kurį čia mums rodo vienas iš laikraštininkų nu
vykusių į Chambers’o ūkį VVestminster, Md.
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pijos salėje įvyko Amerikos 
Lietuvių R. K. Pašalpos klubo 
metinis susirinkimas. Pasikal-

Susirinkime kaip svečias da
lyvavo ir pasakė kalbą apie tai 
kaip lietuviai persekiojami IJe- 
tuvoje ir kaip vargsta tremti
niai Vokietijoje nesenai iš Eu
ropos atvykęs miškų 
tanas Vasiliauskas.

Susirinkimą gražiai 
klubo pirmininkas p. 
čys.

inž. An-

pravedė 
Ed. Čio-

Rap.

n ***ĮNTNRAS—
JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮS1CYK —

“ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS"

VORCESTER. MASS.
Žinios iš 116-tos Vyčių Kuopos Į

Teko girdėt;, hud Endikas1- •

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. F' 
pins. stipriu viršeliu, 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
U6 W aROAOVVAY. SO. BOSTON. MASS

________ 6 

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

beta apie paskutiniu laiku at- Burda apsivedė Thanksgiving 
liktus darbus ir pasitarta apie dieną.
artimiausios ateities
Perrinkta ateinantiems

apsigyveno Maine 
nes tenai atidaro

liavičienei. Jonui Urbačiui, M. 
Debesunienei, 
B. Jurkevičiui.
Debesunienei,

Viršminėtas centinis išparda-

A. Šalkeviyiui, 
F. Maciui, M.

A. Šalkevičiui,

Jis 
darbus.' valstijoje, 

me-. biznį.
Gruodžio

saite dalyvavo ____
pirmininku Ed. Čiočys, užra-!navo Hondelio garsiąją orato- ^^Fo centrą I)asi’-sta

Adolfas Akute- rijų “Messiale- Woreesterio aštuomasdes.ml dolerių._____

5 dieną Ona Bori-

I Gruodžio 26 d. 3 vai. po pic-
Kss metai pirmame sekma- tų šv. Kazimiero lietuvių para- 

dienį po Kalėdų, mūsų klebo
nas kun. P. M. Juras, suruo
šia pokilį klebonijoje parapijos 
bažnyčios kolektoriams ir 
usheriams. Taigi ir praeitais 
metais, gruodžio 26 d., aštuo
niolika patarnautojų turėjo
gardžius pietus. Ten pat prie tams klubo valdyba, kurion se- 
stalo kiekvienas pareiškė savo nose pareigose užtvirtinti: 
mintis sveikinimus ir linkėji
mus naujiems metams. Prie to šų raštininku 
paties stalo sėdėjo visi trys pa- vičius, biznio reikalų iždininku didžiajame auditorium, 
rapijos kunigai, kurie dėkojo Ant. Avižinis, pašalpos iždinin- 
patarnautojams už jų i 
mumą. Kas sekmadienis mūsų bėju Aleks. Alikonis, maršalka' darbštūs kuopos nariai, 
parapijos bažnyčioj patarnauja Mot. Bagdonas. Nauju finansų) 
šie asmenys: J. Antanavičius. 
21. Bauša, J. Blaževičius, J. 
Černiauskas, P. Jaskal. A. Jo- 
zokas. J. Lalvs, I. Raznauskas, 
P. Raznauskas. A. Rimas. A. 
Stakeliūnas. J. Stakeliūnas, A. 
Turonis. G. Unick, F. Vencius, 
S. Zapėnas. Na. ir žinoma ir 
vargonininkas Algis Šimkus ir darbų kitose 
<:ženitorius Petras Žuromskis.

chore ir sūdai- vimas atnešė 553 05 P61"0- i

Adomas Kureiša susižiedavo
ištiki- ku Aleks. Ladišius, kasos glo-,su Irena Rakauskaite. Abu yra
— _ -T.   * * • . A 1 t A • V 11 * zl n »»L.’♦ i i Ir 11 *1 zi 1

Bažnytinius rūbus mazgoja 
ir sanktuarijumo švarumo pri
žiūri p. Ona Akstinienė.

Mūsų klebonas pažymėjo, 
kad vargiai rasis kita tolygi 
parapija kuri turėtų tokį gražų 
pulkelį pasišventusių bažnyčios 
patarnavimui asmenų.

Mūsų kunigai Naujuose me
tuose ir sekmadienį ragino pa
rapijiečius užsisakyti katali
kiškus laikraščius, ypač dukart 
savaitinį laikraštį LDS “Dar
bininką”.

mūsų ko- 
neseniai 

A. Sužie-

Antradienį lankėsi 
lonijoj iš Brocktono 
rtvykęs profesorius 
delis. ir Nukryžiuotojo Seselių
vienuolyno kapelionas, kun. J. 
Švagždys. Aušrelė.

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

JUOZoS RaSinSKaS
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 IVashington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.

Tel. Lexington 8595
I.imosinai dėl visokių reikalu 
Pata-maidmas Dieną ir Naktį.

BUTKUS - žaliauskaitė, Ma
rija, iš Simno, Alytaus ap.

ČEPAS, Jonas, iš Puivių km., 
Papilės vi., Šiaulių ap.

ČEPLEVIČIENE - Raškiūtė, 
Knyga turi 174 pusią-! Mari joną, d. Juozo ir Viktori- 
. . * ’ • Knygos Rublelių vi., Šakių ap.

ČEPUKAS, Juozas, iš Kama- 
j'4-

ČESNAVIČICTE - Vyšniaus- 
i kienė, iš Gudelių par., jos vy- 

susirinkime kalbėjo Joms Vy4niauskas, ir vyro 
*n— J-.brolis Petras, kilę iš Skardu- 

ipių km., Pajevonio parap., Gra
žiškių vi., Vilkaviškio ap.

CHARASIMAVIČIUS, Ignas, 
gyv. Gardner, Mass.

CHREPTAVIČIENE - Gogy- 
tė, Zofija, iš Šiaulių.

DABRIKIOTE, Elena ,iš Pa
švitinio.

DAMULIS - Subačiūtė, 
ryte, ir vyras iš kzva.auauuV--------
km., Šešuolių vi., Ukmergės ap. j GUDAVIČIENE - Aleksan-

DARSSIN (Zdaržinskas (?),idravičiūtė, Jadvyga.
j HATOPP, Alexander, iš Grib- 

DAUGARAVIČIŪTE, Julija, laukiU km > Batakių vi., Tau- 
Miežiškių vi., Panevėžio ap. ragės ap.

DAUKŠYTE, Ona, iš Surgu-Į ISGANAITIS, Juozas, sūnus 
čio km., Marijampolės ap. į Prano Išganaičio ir Agotos 

DEREŠKA, Kazys, ir sūnus, Baltrušytės, iš Žiūriu km., Ki- 
iš Bukuonių km., Jevaravo v., dūlių vai., Šakių ap., prašo at- 
Marijampolės ap. Jsiliepti gimines ir pažįstamus.

DEŠULSKAITE, Kalnile, ir IVOŠKA, Adomas, s. Adomo, 
Liuda ir Dešulskaitė, - Gailie- Šiaulių ap.
nė, Leonora, iš Kartupio km.,' IZOKAITIS, Jonas ir žmona 
Eržvilko vi. j Joną.

ERNOTAS, Juozas, iš Šen-' JACKYS, Jonas, s. Nikode- 
. miesčio km., Židikų vi., Mažei- mo» Valuckų km., Jurbarko 
kių ap. įvl ’ Raseinių ap.

GAILIENE- Dešulskaitė, Le-' JAKUČIONIS, Petras, iš 
onora, ir Dešulskaitė, Kalnile Spulių km., Aluntos vi., Utenos 
ir Liuda, iš Kartupio km., Er- apskr. 
žvilko vL Į

GALINICTE, Brigita, iš Ki- 
beikių km., Vilkaviškio ap.

GARMUS - Stasiulevičiūtė, 
Mary, iš Dobilios km., Pakuo- 

ap. (seniau: 
Marijampolės

Šiame
Dr. K. Alminauskas, 
Draugelis, J. Ąžuolaitis, J. iS- 
monis 
gavo 
BALF 
sausio

I rapijos patalpose.
BALF’o Komisija P.M.J.

i i i i

(kuris 
tiek 
pirmų pai engimą 
23 d. Šv. Kazimiero

“Life” žurnale 
daug reklamos), 

daro 
pa-

GEDVILAS, Pranciškus iš 
Viešvinų apyl., Telšių ap.

GENČIUVIENE - Žitkiūtė, 
Magdė, iš Bukuonių km., Jeva- 
ravo vi., Marijampolės ap.

GOGYTE - Chreptavičienė, 
Zofija, iš Šiaulių.

GRICEVIČ, Franz, sūnus Jo
sifo, iš Šiaulių.

GRIGALIS (Grigaliūnas), Jo
nas.

GRIGALIŪNAS (Grigalis), 
Jonas.

GRIGAS, Juozas, iš Leliūnų 
km., Pagirio vi., Ukmergės a.

GRISIUS, Ona, iš Jucių 
Vaiguvos par., Šiaulių ap.

GROSAS, iš Didkiemiu 
Tauragės ap.

GRYBAUSKAS, Jurgis,
zys ir Grybauskaitė, Marijona, 

MaJ vaikai Motiejaus, Pakuonio v., 
Dvarniūnų Kauno ap.

km.,

km.,

šv. Kazimiero parapijos 
koncertas

Gruodžio 26 d. įvykęs
I Kazimiero parapijos koncertas 
Į buvo sėkmingas. Programą iš- 

Gruodžio 12 d., 1948 m. Paim pildė parapijos choras, veda- 
Springs milijonierių poilsio mas muziko Juozo Ąžuolaičio, 
miestelyje įvyko didžiulė Fies- duetai, ir solistė Florence Kor
ta (šventė) meksikiečių šven- sak. Taip pat ir vaikučiai turė- 
tės "Our Lady of Guadalupe”, jo “smagius laikus”, nes į pa- 

, proga. Kun. Raymondas Klum- rengimą atvyko ir Kalėdų Die- 
Įbys, kuris dabar yra Šv. Tere- dūkas su dovanomis. Kor. 
sės mokyklos mokytojas ir 

' meksikiečių parapijos adminis-'
Petras ir i tratorius, buvo iniciatorius tos'

I I
— susilaukė į šventės. Šventėje dalyvavo ir

LOS ANGELES. CAL
Lietuvių tautiniai šokiai 

meksikiečių šventėje

šv.

Ka-

Veronika Jurgelionytė susi-: 
raštininku išrinktas buvęs vice žiedavo su tūlu ponu, kurio pa-1 
pirmininkas jaunas energingas į varde mums nežinoma. Ji yra 
inžinierius Jonas Skačkauskas j viena iš mūsų darbščiųjų mer- 
(Scott). Vicepirmininku iš- ginų parapijoje, 
rinktas smarkus vyras Augus- metus kuopos raštininkė, vie
tas Klimavičius.

Buvęs finansų raštininkas 
Petras Sinkevičius dėl daugelio 

organizacijose į 
naują valdybą nesutiko įeiti. 
Susirinkimas jam už ilgametį; 
sąžiningą ir kruopštų darbą 
valdyboje išreiškė ypatingą pa
dėką.

Už ypatingai didelį pasidar
bavimą klubo naudai praėju
siais metais susirinkimas nuta
rė pirmininkui Ed. čiočiui ir 
biznio iždininkui Ant. Aviži
niu! įtekti dovanų. Dovanoms 
parūpinti sudarytas tam tyčia 
komitetas. į kurį įeina B. Sta- 
žnickas, Al. Dzekevičius ir ne
suinteresuoti valdybos nariai.

Klubo nariai moka kason po 
pusę dolerio kas mėnesį, 
sidariusių sumų nariui 
gus išmokama pašalpa 
dol. į savaitę, o nariui 
$100 pamirtinė pašalpa.

Klubas turi savo žemės skly
pą Smithfield’e. R. I., kame į- 
steigtas Klaipėdos parkas. Per 
paskutinius 3 metus parkas 
žymiai pagerintas: nulygintos 
kalvos, įrengta šokiams aikš
tė, įvesta šviesa, aptverta. Va-išvietė visus, kiek galima dau- Garbės konsulas Dr. J. J. Biel- 1949 m., 
sąrą čia kiekvieną sekmadienį, gįau aukotjt kad būtų galima skis, 
būna piknikai su šokiais, į ku- nukentėjusiems nuo karo su-' Dr.

Buvo per du

I
Frank, Jos. ir Margaret.

iš

inūs metus maršalka, pirminin
kė Sodalicijoje mūsų parapijo
je ir Naujoje Anglijoje. Linki
me visokio gero.

Sekantieji apsivedę nariai
susilaukė šeimos:
Victoria Corroll
sūnų; Jonas ir Irena Adomai- , Los Angeles jauna šokėjų gru- 
čiai — susilaukė dukrelę.

Praeitą susirinkimą buvo iš
rinktas komitetas sudaryti pla
nus šokiams. Į tą komitetą į- 
eina sekantieji asmens: Irena 
Butkevičiūtė, Juzė Kaliūnaitė, 
Marijona Baliukonytė, Irena 
Baliukonytė, Rikertas ir visa lywood žvaigždžių. policijos dingaf š;e7ktau”Ta'mZtas“’’gert>. 
valdyba. Įvadas, miesto teisėjas ir daug - - -

Linkime visiems laimingų j svečių. Juos visus su progra-, Įa 
Naujų Metų! Vytė. Į mos pildyto jais kun. R. Klum-Į.

--------------------- ■ bys pavaišino.
j ■■■■ ■ ■■ | »

Ruošiamasis iškilmingai minėti , Kūdikėlio V. Jėzaus Užgimimu, ( 
I

Praeitų metų gruodžio mėn. Į

SVEIKINIMAS
Su šv. Kalėdomis 

(Iš Glasgow, Anglijos)

Įpė, vadovaujama Lucijos Zai-
i kienės, buvusios “Ateities” šo- «
! kėjų grupės mokytojos. Lietu- i
Įvių šokiai visuomenei labai P»- uįtaimo
Įtiko. !
: šventėje dalyvavo dauguma
Į miesto vadovybės, keletą Hol-

Į

Didžiai Gerbiamas Pone 
Darbininko” Redaktoriau!

Švenčiausiojo Kūdikėlio V.
> vargingoje 

Betliejaus kūtelėje, linksmo
sios šv. Kalėdų šventės, o taip
gi ir Naujųjų Metų proga, šir-

•»

HAVEMU, MASSIš su-
susir-
po 6

mirus, ji j 59-tas BALF’o skyrius'gruodžio 12 d.,

■iii

p. Redaktoriau, taipgi ir visą 
________ » “Darbininko” štabą 

į ir, pagaliau, visus gerb. “Dar
bininko” skaitytojus su Šv.

I
Į— šv. Kalėdomis ir Naujais 

įvykęs Metais. Nužemintai prašau nuo 
nutarė Šv. Kūdikėlio V. Jėzaus, Tams- 

31 m. tai, gerb. Pone,

Vasario 16-ją
ALT susirinkimas,

1948, 
surengė prakalbas. Buvusis iškilmingai paminėti 
nepriklausomosios Lietuvos Lietuvos nepriklausomybės pa- siems geros sveikatos, ir viso- 
premieras, gen. Jonas Černius,Į skelbimo sukaktį su iškilmin- kios laimės, pasisekimo ir viso- 
pasakė įdomią kalbą, kurioje gomis pamaldomis katedroje kiaropų Aukščiausiojo Malo- 
nupasakojo apie išvietintus lie- ’ ir bankietu viename iš didžiųjų nių reikalingų kaip sielai taip 
tuvius ir jų sunkų bei vargin- • Hollywoodo viešbučių. Minė ji- ir kūnui. Ypatingai prašau nuo 
gą gyvenimą D. P. stovyklose, mo komitetan įeina Lietuvos V. Dievo tos malonės, kad šiais 

laikraštis “Darbinin- 
, kun. kleb. J. Kučinskas, kas”, rastųsi kiekvienuose A- 

nukentėjusiems nuo karo su-'Dr. K. Alminauskas, Florence menkoje gyvenančiųjų lietuvių 
iki 1000 žmo- teikti kuogreičiausiai pagalbos, j Korsakaitė, muzikas J. Ažuo- katalikų namuose, kad jis pil- 

Svečias labai puikiai atsakinė- laitis, O. Rackienė, adv. Jos. niausiai ir pasekmingiausiai

ir kartu vi-

riuos atsilanko
nių. Keletą sekmadienių per
metus klubas leidžia parku pa- p į jaU užduotus klausimus, Į Peters, A. Cvirkienė, Janušaus- galėtų atlikti tą didžiąją misi- 
sinaudoti vietinei parapijai ir;uip kad visi to vakaro prakal- - ...............................................................
:__ _________i____ . . ... .... 1
sinaudoti vietinei parapijai irjt^p kad visi to vakaro prakal-Į 
įvairioms katalikiškoms Rhode jbomis buvo labai patenkinti, i 
Island ir apylinkės draugijoms, j Laike pertraukos buvo renka- 

Klubą kaip ir kitas vietos jmos aukos. Aukas rinkti apsi- 
katalikiškas draugijas globoja(įmė šie asmens, būtent: ponia 
Providence lietuvių klebonas•—•••-• —
kun. J. Vaitekūnas.

nio vi., Kauno 
Panemunės vi. 
ap.).

GAUBYS, iš 
Mažeikių ap.

j JANKAUSKAS, Jonas, iš 
Darbėnų km., ir vai., Kretin
gos ap.

JANKAUSKAS, Vincas, iš 
Veiverių m., Marijampolės ap., 
brolis Elenos Leichmanienės. 

t JANONIS, Jonas.
j JANSON - Achenbachaitė, 

Knabikų km., Berta, iš Kriukų km., Šakių a.
JANULAITE - Butkevičienė, 

iš Sedos vi., Mažeikių ap.
JANULAITE - Milevičienė,

U 
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Lietuviškos Maldaknygės!
Darbininko" Knygyne Galite įsigyti Puftiau^ų * 

Lietuvišku Sekančiu Maldaknygių:
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 pusi.
Kaina ...........................      _ $1.50

4. ANTOLAS SARGAS, išleido “Garsas”, 288 pusi...... $1.50
Užsakymus siuskite:

DARBININKAS
366 West Broaduay, So. Boston 27, Mass.

2.

3.

Šiuomi siunčiu $

Vardas

Adresas

ir prašau prisiųsti maldaknygę

kienė ir ALT skyriaus valdy- ją ,ir dvasiniuose ir tautiniuo- 
ba — A. Skyrius, J. Uždavi
nys, Bronė Starkienė.

Kalėdinis “Kalifornijos Lietu- i
vio” numeris

Kalėdinis “KL” numeris išė
jo 24 pusi, dydžio su daugybe 

i gražių iliustracijų. Šiame nu
meryje be apžvalgų ir vietos 
naujienų dar telpa šie įdomūs 
straipsniai: ‘Lietuviškoji Spau
da ir Mes', ‘Kalėdiniai apdū
mojimai’, ‘Gimtoji Kalba’, 
Tremtiniai ir Amerikos armi
ja’, ‘Padėkime tremtiniams 

Į maisto siuntinėliais’, ‘Trys ro- 
. žiu kerai’, ‘Trisdešimt metų 
i Lietuvos Skautijai’, 
j ir jos ateitis’

kevičius, M. Kuliešius. Kiti po
mažiau. Viso $40.25.

Aukavusiems ir ] 
siems prie šio darbo 
parama BALF’o komisija nuo
širdžiai dėkoja.

59-to skyriaus BALF’o val
dyba taip pat nuoširdžiai dė
koja visiems, kurie praeitų me
tų gruodžio 5 d. įvykusiame 
“Penny Sale” prisidėjo prie jo 
pasisekimo aukomis ir sunkiai 
bei energingai šiam tikslui pa
sidarbavusiems: p.p. M. Mato- 
nienei, R. Yankauskienei, R. 
Karpičienei, Evai Bujienei, 
Kasparavičienei, F. Liaudins- 
kienei, A. šaukiui, A. Klimaus- 
kaitei, P. Svirskui, Z. Dzinge-

Stela Paplauskienė ir p.p. B. 
Jurkevičius. A. Šaukis, P. Svir- 
skas.

Aukavo: A. J. Kazlauskas— 
$5; A. Majauskas $2; M. šal- 
kiavičienė 
Čeplikas, 
Amsėjus, 
Urbačius, 
liukevičius, 
Biekša, S. 
Svirskas, P.
Biekša, P. Korbut, Jonas 
Biekša, A. Radziukinas, M. Ma- 
tonienė, A. Aibikienė, B. Jur-

$1.25; po $1.00: V. 
A. Klimauskaitė, P. 

J. Bakanauskienė, J. 
F. Verbickas, J. Va- 

J. Šilanskas, S. 
Paplauskienė, P. 

Jankauskas, J. 
Korbut,

se lietuvių katalikų reikaluose; 
kad jis dar tvirčiau kovotų už 
tuos visus kilniuosius dvasi
nius ir tautinius idealus, ku
riuos jis (“Darbininkas”) iki 
šiol taip energingai gynė. Pa
galiau, prašau V. Dievo pasau
liui tikros ir pastovios taikos 

i ir pavergtai mūsų Tėvynei, 
Lietuvai, laisvės išauštančio 
ryto...!

Jūsų bendr., J. Butkevičius.

‘Televizija 
(šis straipsnis 

visus 1949 
m. KL numerius), ‘What’s go- 

. .... ing in the Baltic?’ ‘Rev. J. Ta- 
P iJ. j? Šmulis Farewell’, ‘The Itinera- 

» kitokia' , ,n . o* i. »ry, Polyna Stoska s third 
Festival Triumph’ ir kiti.

“KL.” leidžiamas — 9204 S. 
Broadway, Los Angeles 3, Cal.

i

PADĖKA

valan- 
Vokie- 
gausiai

(Brockton), Marg. Kairienei:
(Brooklyn), Stasei ir Petrui iš Žemalės km., Tirkšlių vi. 
Lumas (Brocklyn), kurių siun-Į JASIUKAITIS, Ignas, iš Už
tintai ne kartą mus parėmė liedžių km., Raudondvario vi., 
sunkiu laiku. Kauno ap.

Juzė, Antanas ir Jiedrytė , JENUŠONIS, Juozas, iš Pun- 
RinkūnaL sko vi., Suvalkų ap., gyveno 

Paterson, N. J.
‘ JOCAITE - Butkienė, Elena, 
iš Strugaičių km., Kuršėnų v., 
Šiaulių ap.

| JONUŠAITIS, iš Molupių k., 
Batakių vL, Tauragės ap.

Į JUONIS, Jonas, iš Daugų m.,
Sekmadienį, sausio 16 d., Šv. Alytaus ap.

Kryžiaus parapijos salėje, Day- 
ton, Ohio, įvyks LDS 69 kp. Jaučiakių 
metinis susirinkimas. Kviečia- Kauno ap. 
me visus narius dalyvauti ir. 
atnaujinti organą “Darbinin- Į 
ką”. Be to, turėsime padaryti! 
veikimo planus ateinantiems Consulate General of Lithuania 
metams. Į 41 West 82nd Street

New York 24, N. Y.

Toronto.

DAYTOM, OHIO

LDS 69 Kp. Susirinkimas

JUOZAP A VIČIUS, Juozas, iš
km., Vilkijos vi.,

Ieškomieji ar apie >os žinan- 
! tieji maloniai prašomi atsiliepti

Pranas Gudelis, rašt.

Sunkiomis gyvenimo 
domis mus nuo skurdo 
tijoje išgelbėjusiems 
siunčiant siuntinius, į Canadą
atvykti padėjusiems ir naujojo 
gyvenimo pradžią vispusiškai 
parėmusiems p.p. Elenai ir Jo
nui Kubiliams (Brooklyn), 
Vladislavai ir Antanui Baro
nam (Brockton) ir Br. Gaida
mavičiams (Chicago) reiškia
me nuoširdžiausią amžinai ne-

i pamirštamą padėką.
Taip pat nuoširdžiausiai dė

kojame p.p. Verai 
Treigiams 
Ig. Šamui 
Marijai ir 

, (Markham,
Canadą pakvietusiems ir doku
mentus sudarusiems, ir pp. 
Bronei ir Petrui Monkevicz 

I (Brockton), Stasei Provost

Nauja BALF’o Valdyba
Gruodžio 5 dienos susirinki

me buvo išrinkta tokia nauja 
valdyba: pirm. Prof. Dr. K. 
Alminauskas (nesenai atvykęs 
tremtinys), vice-pirm. Pr. Rac- 
kus, sek. J. Uždavinys ir ižd. 
inžinierius J. Draugelis (irgi 
tremtinys). Sveikiname su gra
žia iniciatyva nesenai atvyku
sių lietuvių.

ir Vincui 
(Simcol, Canada), 

(Vanessa, Canada), 
Vladui Miceikams 

Canada), mus į

KVIEČIU
NEW YORK. Iš anksto visus nuoširdžiai kvie
čiam į Nepaprastą Koncertą ir Balių, kurį rengia 
— Brooklyno Apreiškimo Parapijos Choras ir J. 
Stuko Lietuviška Radija, bei Radijo Tautinių šo
kių Ansamblis. Įvyks: Sausio-Jan 9 d. 1949, Sek
madienį, H’ebster Hali: 119 E. llth St., arti 3rd 
Avė., New Yorke. Programoje: dainuos garsusis 
Apreiškimo Choras, vadovaujant muz. P. Sakui. 
Bus taip pat solų, duetų, kvartetų, ir tt. iš cho
ristų. Šoks gražioji J. Stuko Radijo Tautinių Šo
kių Ansamblis, vadovaujant L. Stilsonaitei. Bus 
pašokta gražesni mergaičių, vyrų, vaikučių, ir 
mišri tautiški šokiai.

Iškilmingos vėliavos ceremonijas atliks unifor
muota Lietuvių Veteranų Sargyba iš Newarko. 
Programos pradžia: 4-tą valandą popiet; nuo 
8-tos valandos šokiams gros J. Thomas Lietuviš
kas orkestras. Įžanga, įskaitant 
Rezervuotos vietos — $1.75.

Ruoškitės dalyvauti šioje New 
Jersey Lietuvių meno šventėje, 
savo draugus.

taksus, $1.25.

Yorko ir New 
ir užkvieskite

RENGĖJAI.



Antradienis, Sausio 4 d., 1949
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KUOPOS
DARBININKAS

I

Kalbės Vyskupas Brizgys ir 
Generolas Černius

4 4 14

Joną Černių. Todėl visi ruoški
mės prie šio iškilmingo minė
jimo. Rap.

---------------- iI
i

LIETUVOS VYČIŲ 17-tos ALGIR
PIRMIEJI 1949 ŠOKIAI

Rengia Lietuvos Vyčių 17-tos Kp., Šeštadienį, Sausio • January 22,1949 Municipal Svetainėje South
Boston, Mass. (arti ‘G’ St.) Gros Krakowiaki Orkestrą Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga 83c, jt^sų 17c. Viso 01.00
■II I——i 1—^—^————^— II I ■■■! III —

Jaunimas stengiasi sukelti $1000 dėl įrengimo $v. Petro Lietuvių Parapijos bažnyčioje lango. Kviečiame visus atvykti į šiuos milžiniškiis šokius. Remkime 
savo jaunimą. Jūsų parama bus įvertinta. JAUNIMAS — VYČIAI lauks visų atvykstant KOMITETAS.

VIETINES
Bostono Lietuviai Ben
drai Minės Vasario 16

Kalėdų Garnys Aplankė 
Savo Bendradarbę

Gruodžio 28 d., mirė, ilgai 
sirgusi, Ona Geiybienė, 60 me
tų amžiaus savo namuose, 9 
Dorset St., Dorchester, Mass. 
Ji yra kilusi iš Skirsnemunės 
parapijos. Amerikoje pragyve
no 40 metų. Paliko dvi dukteri 
ir penkis sūnus. Iškilmingai 
palaidota, iš Šv. Petro parapi
jos bažnyčios gruod. 31 d., 9 
v. r., Naujos Kalvarijos ka
puose.

I Sausio 1 d., Florencija Bu- 
į kauskaitė, gyv. 154 N St., ište- 
1 kėjo už Aleksandro France.

Rūta Strumskaitė, gyv. 53 
Silver St., ištekėjo už Jurgio 
Welch.

Trečiadienį, 7:30 v. 
laikomos Šv.’ Teresės 
ir merginų sodalicijos 
dos. Po to susirinkimas.

busv., 
novenos 

pamal-

Gruodžio 21 d., Lietuvių sa
lėje įvyko visų Bostono Lietu
vių Draugijų Konferencija. Ją 
sušaukė A. L. Tarybos Centro 
nariai, BALF 17-to sk. valdy
ba ir atskiri darbuotojai. Susi
rinkimą atidarė S. Michelso- 
nas. Susirinkimo vedėju iš
rinktas Pr. Razvadauskas, raš
tininku V. Vakauza.

AE GALIMA SUKELTI 
$1,000?• ' » • .

»■ ■ ■ 4

Mūsų Amerikos lietuvių jau
nimas, ypač Vyčiai, yra opti
mistai ir mano, kad su pasiti
kėjimu viskas galima. Todėliai 
South Bostono 17-ta Vyčių 
Algirdo kuopa šeštadienį, sau
sio - January 22 d. ruošia mil
žinišką parengimą, tinkamą 
kaip dėl senesniųjų taip ir dėl
jaunesniųjų, Municipal svetai- viršininkė, taigi, garnio uoliau- 
nėje South Boston, Mass.

Vyčiai kviečia į talką ir savo 
geraširdžius, prašydami šį pa
rengimą paremti. Norime pri
pildyti svetainę 
buvo pripildyta 
tais šiuo pačiu 
kėši parengime

l

Gruod. 30 d. mirė, savaitę 
sirgusi, miesto ligoninėje Ieva 
Cidlevičienė (Mileikaitč), 44 
metų amžiaus, gyv. 15 Ronan 
St., Dorchester, Mass. Gimusi 
ir augusi South Bostone. Pali
ko vyrą Juozą, tris sūnus, duk
terį ir dvi seseris. Jos vyras ir 
du sūnūs tarnavo Dėdei Šamui. 
Ji pati priklausė prie Dariaus 
Posto Auxiliary. Iškilmingai 
laidojama iš šv. Petro parapi
jos bažnyčios, sausio 3 d., 
1949, 9 v. r., Nąųjos Kalvari
jos kapuose.

Pasimelskime už mirusius.

Ketvirtadienį vakare bus 
maldos moterų sodalicijos 
susirinkimas.

Tą vakarą esti pamokos jau
nimui Vyčių kambariuose.

pa-
ir

Sporto Vakaras. Sausio (Ja
nuary) 14 d. South Bostonie-

Šio susirinkimo iniciatorių 
buvo paaiškinta, kad yra ki
lusi mintis ir visų srovių Bos
tone vadų susitarta, ir šiais 
metais Vasario 16 minėti ben
drai ir surinktas aukas, skirti 
pusiau — Tarybai ir BALF’ui. 
Klebonas kun. Pr. Virmauskis 
paaiškino, kad jis Katalikų

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, MD.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 8—8.

lyAIMB SKaBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadu ay

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

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

' TEL. PA—7-1233-W

čiai matys nepaprastą įvykį. Federacijos skyriaus
Tą vakarą Septintos Gatvės nuo seniau ^kvietęs 
salėje susirinks įžymiausi lie- 7^
tuvių ir kitataučių sportininkai 
dalyvauti milžiniškame Sporto 
Vakare. Iki šiolei yra pasižadė
ję dalyvauti sekantieji sporti
ninkai: Eddie Waitkus, vienas 
iš gabiausių baseballininkų pa
saulyje, Tony Plansky, kurs 
yra pasižymėjęs Amerikoje be- 

įveik visose sporto srityse ir 
I dabar yra sporto vedėjas Wil- 
liams Kolegijoje; Joe Zapustis 
vienas iš geriausių sportinin
kų, kilęs iš South Boston’o; 
Roy Kelly, kurs yra pirminin
kas ‘Eastern Intercollegiate
Officials, Boston
Taipogi dalyvaus ir kalbės įžy
mus visuomenininkas, buvęs 

t Mass. Statė Police viršininkas
Kapitonas 
Apart to, 
paveikslai 
ir ‘Sporto 
Toji programa 
Šv. Petro parapijos Šv. Vardo 
Draugijos dėl jaunimo sporto 
reikalų. Tikime, kad jaunieji ir 
senieji atsilankys sausio 14 d. 
ir pasilinksmins su sportinin
kais ir susipažins su jais. Ti- 
kietus galima įsigyti pas p. Jo
ną Akunevičių, Juozą Leščins
ką, J. Venį, A. Benzevičių, A. 
Jakimavičių, taipogi klebonijo
je pas kun. Kontautą.

PAIEiKOHIuS
’ • - * - - r f

Jonušas Bronius, muzikas, 
sūnus Juozapo ir Amelijos Jo
nušų, kilęs iš Pašilės kaimo, I- 
lakių parapijos ieško savo trijų 
tetų ir dėdės, išvykusių į USA 
prieš 40 metų:

MARTINKAITfiS Anastazi
jos, ištekėjusi už Brazas (ar 
Bras), kilusi iš Pašilės kaimo, 

;Ilakių parapijos. Prieš 15 me
tų gyveno, rodos, Chicagoje.

MARTTNKAlčIŲ Magdale
nos ir Uršulės, ištekėjusios (vy
rų pav. nežinomos), kilusios ir
gi iš Pašilės kaimo, Hakių par. 
Gyveno, rodos, Massachusetts 

šia bendradarbė, todėl jis jos vajs^ 
šiose Kalėdose ir nepžmiršo.

Rap.

Kalėdų trečią dieną — gruo
džio 27 d., Garnys apdovanojo 

.p.p. Robertą ir Aldoną Masons 
gražiu pirmagimiu sūneliu. Tas 
įvyko Carney ligoninėj.

Aldona 
biznieriaus 
kevičiaus, 
dalyvio ir 
tės (Dr. 
Ji yra registruota slaugė ir 
pirm ištekant buvo Carney li
goninėj gimdymo skyriaus

i I
I 
i
1

Mason yra duktė 
Antano Ivas - Ivaš- 
Klaipėdos sukilimo1 
Onos Jakimavičiū- 
Jakmauh’s sesers).

i 
I

»ore -<■->->» - .

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Callfornijojo Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas:

CHAS. LIKSIS
Realstatininkas

710 N. Va* Ness Avė..
HoUyvood 38, Calif.

. 1

*

GRABORIAI i

taip, kaip ji 
praeitais me- 

laiku, kai Ian- 
dėliai labdary- 

> Ri-

Buvo Parvykus Iš 
Missouri

vardu į bes J. E. Arkivyskupas 
chard J. Cushing, D. D.

Jeigu bus sukelta §1,000, 
galės tuo pasididžiuoti ne 
mūsų jaunimas, bet ir senes
nieji, matydami, kad jaunimas 

šią taip pradeda veikti mūsų pa
minėti, mielai rapijoje, kaip jis turėtų veikti, 

viską perleidžia bendram ko- Tik tada galės m frau tėvai pa- 
mitetui ir prie šio darbo prisi
deda.

j pą Brizgį ir Gen. Černių ir už
ėmęs So. Boston High School 
auditoriją dėl Vasario 13 d., 
bet iškilus pageidavimui 
šventę bendrai

William Shimkus. 
bus rodomi krutami 
apie Boston Braves, 
Highlights of 1948’. 

yra rengiama

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:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

su

tai 
tik

lietuviška katali- 
Tad duokite pra

dirbti šį gražų 
pasistenkime at- 

atsives-

■ BARANAUSKO Dominiriko, 
kilusio iš Vaičaičių kaimo. Ila- 
kių (ar Sedos) parapijos, apie 
65 metų amžiaus. Kas apie 
šiuos asmenis arba jų vaikus 
ką nors žinote, arba jie patys 
prašomi pranešti šiuo adresu: 

Mr. Br. Jonušas, 
(16) Hanau a/Main, 

Lamboystr. 84, DP Camp, 
Germany, U.S. Zone.

Kalėdų šventes praleisti 
savo mamyte į So. Bostoną iš 
Warrensburg, Missouri buvo 
parvykus Elena čenčiūtė, Ji 
ten lanko Centrai Missouri 
Statė College. Elena S. Boston 
High Schoolėj buvo geriausia 
smuikininkė ir nuo jaunų die
nų buvo B. L. Tautinių Šokių 
Grupės smuikininkė. Dabar 
groja tos kolegijos ^tkestre. ;

Maloniai pasisvečiavusi pas 
savo mamytę 7 Pacific St., So. 
Bostone ir aplankius pažįsta
mus trečiadienį grįžo atgal. Su 
Elena ten kartu mokinasi ir 
Rita Savickaitė. Rap.

Šventoji Vqlcm4ci CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERA8) 

uiMVtuvtų BFtr«wrfus ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBUC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
8OUth Boston 8-3980

Maldos ir giesmės. Sustatė ir 
išleido kun. J. K. Miliauskas. 
1937 m. Kaina — 20c.

“Dirthinta.”,
366 W. Broadway, 

So. Boaton 27. Masto

- - r*, i

Po diskusijų priimta p. J. 
Jonuškio formalus pasiūlymas, 
visoms srovėms, kurios įeina į 
Amerikos Lietuvių Tarybą, 
BALF-ui ir Amerikos Legijo- 
nui Vasario 16 d. minėti ben- 

jdrai. Priimta diena, vasario 13, 
Chapter’. ipo pietų, vieta — S. Boston 

High School auditorija tam 
minėjimui pravesti. Priimta ir 
pakviestieji žymieji kalbėtojai, 
tik prie jų dar pakviesti Dr. 
Pajaujį ar iš Europos atvyku
sį Audėną.

Dėliai surinktų aukų pada
linimo tarp BALF’o ir Tarybos 
kilo iš socialistų ir sandarie- 
čių veikėjų pasipriešinimas. 
Balsuojant 18 balsų ] 
22(?), nutarta surinktas au
kas skirti tik Tarybai.

Šio didžiulio darbo pravedi- 
mui išrinktas komitetas bei 
prezidiumas šiokiame sąstate: 
Pirm. adv. Kazys Kalinauskas; 
vice pirm. muz. Amelia Tataro- 
nytė, adv. Juozas Cūnys ir Jo
nas Jankauskas; rašt. Valenti- "gydo”, 
nas Vakauza ir Amelė Januš
kevičienė - Bratėnaitė, ižd. Dr., tyje Old Gold Cigarečių rekla- 
A. L. .Kapochy, Adolph J. Na- mose matę pasakyta, 
maksy ir Wm. Druzdis. Komi
teto nariais: J. Tuinila, O. I- 
vaškienė, St. Jakutis, J. Kas- ' 
Kasmauskas, Feliksas Zales- 
kas, St Griganavičius, J. Tu- 
mavičienė, Br. Kontrimas, J. 
Lekys ir J. Arlauskas.

Komitetas turi teisę kooptuo
ti bei pasikviesti daugiau na
rių.

Buvo peršaukti kviestųjų 
draugijų vardai. Kažkurių ats- 

!! tovai (tur būt dėl artimų Ka
lėdų švenčių) neatsilankė.

Taigi Bostono lietuviai šiais 
metais vėl vieningai ir didin
gai minės savo tautos didžiąją j 
šventę — Vasario 16. Šiais me
tais tos šventės oratoriais tu
rės du žymius tremtinius — 
dvi žymias plačiai pasauly ži
nomas asmenybes — vyskupą 
Vincą Brizgį ir buvusį laisvos 
Lietuvos premjerą — generolą

sididžiuoti, kad mūsų jaunimas 
interesuojasi 
kiška veikla, 
gos jaunimui 
darbą ir visi
vykti į šį parengimą, 
darni ir savo draugus. Įžanga 
visai prieinama — tik 83c., o 
priskaitant 17c. taksų, viso — 
$1.00.

Tikietai iš anksto yra plati
nami ir galima juos įsigyti pas 
Vyčių narius ar “Darbininko” 
namuose. A. E. L.

Kada sėdi šiituose kam
bariuose, ar prisimeni 
tuos, kurie kenčia šaltį 
sugriuvusiuose barakuo
se? Aukas siųskite —
United Lithuanian Relief Fund 

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

PAIEŠKO Kambarių — Ve-
’ f '' • . .f

teranas su žmona ir vienu vai
ku paieško gyvenimui flatą. 
Turintieji kambarių, prašome 
tuojau telefonu pranešti: — 
SO 8-0716. (4-7)

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

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

UKKNNK3S0KNNNXKNNKMBBSBSMMMnSB0tNNKN3BC3BCN3CKjBBSBSSG

Neabejotinai, jūs esate skai- 
. , tę cigarečių reklamose, kad jie 

P^eSįyra padaryti taip, kad neerzi
na gerklės ir indorsuoti pagar
sėjusių gydytojų ir kitų, kurie 
giria jų cigaretes.

Didžiuma garsitį gydytojų 
Amerikoje rūko cigaretes. Bet 
iš vieno editorijalo 
sijuokti, kuriame 
kad tokie ir tokie cigaretai

tai yra duotas puikiausias pa
vyzdys ir kitiems, kad nebūtų 
skriaudžiamos mažesnės gru
pės. Skl.

i ' 1*1 VARIETY STORE
I » * ' • / • L >
! dvi krautuves ir 7 kambariai su 
vania. Prie pat didelio So. Bos
ton Project. 239 “D** SL 

kampas Silver Št.
Pnekė $6000.

A. IVAS, 545 Broadway 
South Boston, Masto

ir

reikia pa- 
paminėta,

Tamstos esate šiame laikraš-

kad šie 
cigaretai yra “Treat”. o ne 
“Treatment”. Šiuo pasakymu 
Old Golds pasako, kad ieškotų 
“Treatment” kur kitur, o Old 
Golds ras tik “treat”.

Kurie 
reklamas, 
pabrėžia: 
vietoje 
Old Golds”.

Mes jungiamės su Old Gold 
Cigarečių rūkytojais ir sako
me dėkui Amerikos Medikaliai 
Asocijacijai, kad jie iškėlę tie
są aikštėn Amerikos rūkyto
jams.

The P. Lorillar Company vi
suomet pasirodė drauginga į- 
vairiems svetimų kalbų laik
raščiams ir tautinėms gru
pėms, skelbdama Old Gold Ci
garetes jų laikraščiuose. Tas 
yra puiku, kad nedaroma skir
tumų tautinėm^ mažumoms,

I

stebite laikraščiuose 
Old Gold visuomet 

“Jei jūs norite Treat 
Treatment, rūkykite

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
825 E. 8th SL, So. Boaton. Maaa 

Tel. So. Boaton 1298.
Vice-Pirmininkė — Gailiūnienč

8 VVinfield SL, So. Boaton. Maaa 
•rot Rast - Ona rvaikienA

440 E. 8th SL. So Boaton, Maaa 
"'manau Rait — B. Cūnlenė.
29 Gould SL, W. Rozbury, Maaa 

Tel. Parkvay — 1864-W 
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa SL, Mattapan, Maaa.
• varkdarė - Ona Kraaauakaa,

11 Springer SL, So. Boaton, Maaa 
Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytė 

110 H St, So. Boaton, Maaa 
■raugi]* savo suatrinkimus laiko kas 
antrą antra rijimu mtnMio, 7:30 vai. 
vakare, Parapljoa aaHje, 492 E. 
Seventh SL, So. Boaton, Maaa. 

visais draugijos reikalais kralpkltta 
nmtnltn1i> raStlninfre
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VAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKLS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balaamuotojaa 
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktj 
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir j kitus 
iestua.
Reikale Saukite; Tel. TR-8-8434

1

Geriausia Užeiga .Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas palūkoms, Savininkas.
Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

‘ 4 ; * I * *

ZA4.HSJUS
FUNERAL KOME

- MMEast Broadway
8OOTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletoka 
Graboriai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas diena ir naktj. 
Koplyčia šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC
Tol. 80 8-0813

BOuth Boston 8-2606
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DARBININKAS

kartais būdavo toks jog avių snukiai ištydavo. 
jog sparai subraš- Kaip būdavo malonu, kai 
ir aš bijodavau, vakare parardavai ir į- 

Tai į- žengdavai i šiltą trobą! Iš 
vakarų vėjas, tikrųjų, būdavau laimin
ti uo Baltijos jū- ga.

| — Mano mama, vaikai,

8

Mano motina
šiąnakt, 1947 m. liepos Bet taip pat nežinia, kas 

30-tą dieną pabudau nei- rytoj bus su Lietuva, kas 
prastu laiku. 4-tą valandą su Europa, kas su visu pa
ryto. Prieš akis stovi sap- šauliu. Nuotaika, tarytum, 
nuotas sapnas. Grįžęs į tė- prieš audrą. Brangioji Mo- 
viškę, priemenėje matau terie! aš negaliu tavo gy- 
porą seserų ir mažą mer
gaitę. Jos kažką triūsia. 
Bet mano žvilgsnis, kaip 
ištroškęs vandens, ieško... 
motinos. “Kur mama?" — 
pirmas prisimušęs klausi
mas. “Kur mama?” — Jos 
tyli, ir sunki nuotaika, lyg 
po laidotuvių, pripildo vi
są patalpą, pripildo mane, 
pripildo seseris. Neaiškus, 
baisus nujautimas mane 
pitrenkė — ir pabudau. 
Jaučiuosi, lyg tirštose 
miglose. Pirma mintis ir jantų, jis suplėšė velniš- 
veiksmas — maldai.
— Kas čia galėtų būti? 

Juk vakar visai negalvo
jau apie savo motinėlę, 
prieš trejus metus paliktą 
už 2000 su viršum kilo
metrų. Nors retkarčiais 
tą brangų asmenį matyda
vau sapne, bet taip — nie
kuomet. Tiesą sakant, jos 
nemačiau, 
Tačiau ji, nelyginant Cice- penkios seserys, 
ror.o eum tacet, clamat (ir kiškoje pirkioje

I . II |

davome prie vieno stalo ir 
tą patį valgį. Negirdėta 
neregėta, kad tėtis būtų 
kuomet ką geresnio ar 
skyrium valgęs. Tiesa, vie
ną kartą buvo susikirtęs 
su bernu ir išmokėjo algą 
prieš Kalėdas. ,

“Dėl ko?”

v • ZIS 
'stiprus, 
kodavo 
kad tik atlaikytu, 
prast i n is 
traukiąs 
ros.

i — Ir maži būdami, ture- buvo gera, bet griežta. Ir 
Juozas Tūzas davome dirbti, — mano šiandien dar jaučiu, kaip 

ji, esant svečiu, eidama 
pro šalį skaudžiai skau
džiai įgnybdavo. Mat, kadi 
žmonės nepastebėtų. 0,1 
rodos, ne ko čia būta —ar( 
mažasis broliukas pravir-į 
ko, ar sesutė puodelį su
kūlė. Įsiterpti į suaugusiu 
kalbą, kai yra svečių, nei 
negalvok. Nors tas liežu-į 
vėlis niežte niežti! Svkį tė-i 
tis nupirkęs parnešė laik-. 
rodį ir pakabino ant pry- 
šakinės sienos. Dar visa
me kaime to nebuvo. Aš 
kažin kuriuo reikalu einu 
pas kaimyną ir baimė ima, 
kad tik neužmirščiau svar
bios naujienos. Visą kelią1 
kartojau: laikrodis, laik
rodis, laikrodis... Žinotu
mėt, kartą mane visiškai 
sulupo, parsiguldžius kaip 
reikia, nežiūrėdama, kur 
minkšta, kur kieta. Pasi
rodo, iš kaimynų išgirdo, 
būk aš tai ir tai kalbėjus. 
Iš tikrųjų gi, buvau netei
singai įskųsta. Ji daug ne
svarstydavo, nekalbėdavo. 
Visame kame buvo prak-. 
tiška šeimininkė. Kad vai

venimui duoti auksinių 
rėmų. Juos teikia pati vi
sata, pats likimas. Visur 
ir viską apglėbęs pilkas, 
lyg smegenys, rūkas: ir 
dvasią, ir politiką ir ūkį. 
Tačiau tu, kuris skaitai 
šias eilutes, matei kuomet 
nors ryto švininį rūką, 
buvai sklidinas baugiai 
šventos tylos ir 
žuotas laukimo, 
štai, patekėjo kamuolys, 
kamuolys iš aukso ir brili-

parali-
— tik,

ką jį pilkumą, nesuplėšė, 
tik peršvietė ,tik suskaldė 
jo atomus ir susyk stojo 
diena, stojo jaukumas. 
Gal ir dabar taip bus? O 
gal?...

I.
— Taigi, vaikeliai, mes 

augom ne taip, kaip jūs,— 
taip ji pradėjo savo pasa- 

vien tuštumą, kojimą. šeši vaikai, aš ir 
ūkinin- 

vieni ty- 
tylėdama šaukia) mane sojom ant suolo, kiti ką 
pakėlė brėkštantį rytą iš nors knebinėjom prie sta- 
miego ir... pastūmėjo ra- lo, dar kiti buvom atsišlie- 
šyti. Kitaip negaliu, nors ję krosnies. Ji buvo šilta, 
motina gal tebegyva. O mat, pakepta duona. Pa
gal jau ir mirusi ... talpa sklidina šviežios

Keistas, mįslingas suta- duonos kvapo. Lauke tūk- 
pimas. Nežinia, ar mano stančiu vilkų staugė vėly- 
motina gyva, ar mirusi, bo rudens audra. Vėjo dū-

motina traukė toliau pla
čiai užsimotą kalbą 
pradžių gaudavai prižiūrė
ti mažesniuosius: nešioti, 
kuopti valgydinti. Be to, 
padėti ruoštis troboje. 
Šluoti, bulves skusti, in
dus. plauti... ką čia viską 
ir išpasakosi. Kiek paty- 
sus, nuo aštuonerių metų, 
reikėlavo ganyti bandą. O 
ji buvo didelė — galvijai, 
avys, kiaulės, net ir ark
liai. Man didžiausias rū
pestis būdavo ne patsai 
ganymas, bet kad gyvulė
liai gautų paėsti. Jų bū
davo baisiai gaila. Žolę, y- 
pač ankstybą pavasarį, 
dažnai taip nugraušdavo,

IŠ

I Šilą Ėjau

Į šilą ėjau, 
Šilužį kirtau, 
Pagirėj laivą kūriau.
O ir pakūriau 
Juodą laivelį
Su aštuoniais kampeliais, 
Ant kožno kampo
Po liepos medį
Su devynioms šakelėms;
Ant kožnos šakos 
Po gr ažų paukštį 
Su meilingais balseliais.
Ei broli, broli. 
Broleli mano.
Kur kreipsiva laivelį?
Ar į dvarelį.
Ar .į miestelį, 
Ar į mažą kaimelį?
Mažam kaimely 
Mažos mergelės, 
Ale didi meilelė.
O jei negausiu, 
Kokios norėjau, 
Lauksiu priaugančiosios.

kartu pa
klausėme visas šešetas. — 
“ša, vaikai, anie tai kitą 
kartą, — nutildė pasako
toja, sėdėdama lovoje. — 
Šiandien jau vėlu, nebent 
dar porą žodelių apie pa
sakas. Jų visokių viso
kiausių mokėjo “močiutė” 
(tain vadindavome tėtės 
motiną). Būdavo, išsižio
ję jos klausomės ir žo
džius ryte rvjame. Ir šian
dien mane šiurpas nukre
čia, kai ji, postringuoda- 
ma apie vaiduoklį, sugrį
žusį pas gyvuosius atsiim
ti nukirstosios rankos, lvg 
teatro vaidintoja, čiupda
vo kuri vaiku už rankos ir 
vaiduokliškai sušukdavo: 
“Atiduok ranką!” Dar ii 
atminė kunigą Grikieti, 
kuris per visą sekmadie
nio nriešpietį išklausyda
vo išpažinties tik kokių 
penketo žmonių, taigi vie- 
ną asmenį kamantinėdavo 

;no keletą yalandu. Vis dėl
to visi prie jo smelkdavę- 
si. Močiutės laikais į baž- 

, ..... , , inyčią tekdavo eiti per di-....... Paukscia! pra3krenda|d^ ’iri s kįjislfbūriu 
P™ “T. - .* I°.S- ir moterų pamatė at-

Yra šalis, kur: “

REPUTACIJA
Žmonės sprendžia apie bankos ge

rumą. žiūrint i josios ilgų metų re
putaciją.

Štai dėlko Mutual Savings Bankai 
yra taip populiarūs Massachusetts 
valstijoje, dėlko. kad nėra banko, 
kuris turėtų ilgesnį, stipresnį banko 
rekordą dėlei saugumo sutaupą, 
kaip šis.

Kiekvienas doleris padėtas į in
dėlį vra pilnai apdraustas pagal 
Statė įstatymų. Mutual Savings 
Bankai šioje valstijoje kviečia jus 
atidaryti taupymo sąskaitą, nežiū
rint kaip maža ji būtų.

SAVINGS BANKS
of M assach nsėt t s

tų maisto ar drabužių, to šviesios, apsiniaukę, praeina metai tyrų karavano, u- T. • vilku ruia 
niekuomet nebuvo. Josios grandinė, o aš ir vėl vienui viena...” —taip dūmoja img nesavo balsais 

Į rėkti — vieni giedoti, kiti 
dainuoti, ir žvėrys pasuko 
į šąli.
— Tiesa, būčiau pamir

šusi anie gaudomą ponia. 
Ji atbėgo į močiutės tėviš
kę, nusimetė miestietiškus 
drabužius, persirengė kai- 

i miete, klekt už ratelio ir 
iknibo verpti. “Kas ji to
kia’ — neiškentė vyriau
sioji mano sesuo. — “Cit, 
— nutildė pavargusi moti
na: — ponia įgraudeno na
miškius, jei kas klaustų, 
šiukštu neišduoti, kad ji 
atbėgėlė, kad svetima. Štai 
atgužėjo Rusų žandarai ir 
kad ims klausinėti, ar čia 
nepasislėpus tokia ir to- 

,kia, ji einanti prieš tėvelio 
caro valdžią. — “Kaip tai 
prieš valdžią? — pasitei
ravusi pati pasakojanti 
motina.

jčiai. — paaiškinusi senelė, 
■— dabar mus valdo Rusi
jos žiauruolis caras, tie 
barzdoti raudonsiūliai po- 

• licininkai, ansikabi nėję 
ginklais, tai buvo jo ber
nai. Jie nieko nedirba, bet 

kę. Tas apšepusia sutana i peikų monetos). Tėtis šir- įg Rusijos sostinės gauna 
- - - - ’• • ’ ’ ’ •----- -- ■ ~ . Tai lvcr ŠU-

darbininkais (laikydavom nes, kurie, ir mušami, išti- 
mergą, kimai tarnauja savo šei- 

anksčiau ir piemenį). Bū- mininkui. Ot, tuos nežino
davo, sėdi neatsisėdi, kai-‘ n įskųs vyrus ū’os
ba neatsikalba su bernu' vadiname burliokais) Ru- 
ant suolelio prieš pirkią sų valdžia užpiudė ant tos 
po dideliu kaštonu. Savai- moteriškės, lvg skalikus 
me suprantama, jog tėvai, ant vargšo zuikelio, 
vaikai ir samdiniai valgy- (Bus daugiau)

ovrvtjr ua muvv pan Ž 
pirmoji nuo šakių miesto 
ir dvaro), kur mėgo pla- jį 
čiau išsišnekėti su klebo
nu ir vaistininku. Taip, 
vaikai, tėtis mėgdavo 
žmones ir, kaip sako, buvo 
širdies žmogus. Ir žmonės 
jį mėgo. Nei vienos kaimo 
vestuvės be jo neapseida- 
vo — būdavo ar piršliu ar 
kraitvežiu. Kraičio mar
gas, sunkias skrynias tu
rėdavo išvaduoti iš ant jų 
susėdusių moterų, kurios, 
paleidusios gerkles, dai
nuodavo, girdi, be sidabro 
pinigų neišduosian č i o s. 
Štai, tėtis, ir pažeria joms 
po saują sidabrinių (būda
vo mažučiukės penkių ka-

i buvo pilnos skrynios mil-. Lietuvos motutė, lyg poeto Brazdžionio “Uola”. 
I tu, meškamaris lūžo nuoi
I f V • • t V • • 1’ I Imsi ■■ m <

Į su dešromis, i 
prigrūstas molinių puodų 
su lydytu sviestu, taukais^! 
pasakysiu, ir medum. Kar-j 
tais, nejučiomis į tą tam
sią vietelę įsmukusi, žino
ma, aš to saldaus dalykė
lio palaikydavau. Kartą 
vos neužklupo...
— Tėtis kitoks. Jis buvo 

iškalbingas, net su mums, 
vaikais, mėgdavo apie šį 
bei tą išsikalbėti. Žinoma, 
daugiausia apie ūkį: tai, 
girdi, daroma dėl to, o tai 
vėl dėlto. O kai sueidavo 
su svetimais, — ar dar 
neužmigot, vaikai, — tai 
tik klausyk. Ypač, ištem
pusi ausis, klausydavau 
aš. Žinot, jis turėjo aukš
tą ir baltą baltą kaktą. 
Taip ir matau — sėdi ker
čioje ir visi, dideli ir ma
ži, bevalgydami, nejučio
mis pažiūri į jį. Žiūrėk, 
būdavo, ir pabers kokią 
“istoriją”. Mat, jis ne tik 
stebėdavo, kaip žmonės 
gyvena, bet ir knygas 
skaitydavo. Jų gaudavo iš 
kunigo Martyno Sederevi- 
čiaus. Tas, be vežėjo, su 
vienarkliu mažu vežimėliu 
iš Sudargo apvažiuodavo 
keletą apskričių, visur 
platindamas knygas. Jos, 
žinot, būdavo paslėptos 
tarp vežimėlio dviejų dug
ninių. Mat, rusų valdžia 
mums, lietuviams, uždrau
dė raštus lotynų raidėmis, 
kaip nuo šimtmečių buvo 
buvę, o bruko naujus, 
tiesa, lietuviškus, bet su 
tokiais keistais rusiškais 
spaudos ženklais. Sedera
vičius, lyg paukštelis, nuo
lat būdavo kelionėse. Vi
suomet sustodavo pas 
mus pasilsėti. Žinot, vieną 
kartą tam brangiam pauk
ščiui mamelė patiekė lyde
kų. Tėtis ir sako' ”Bemėsi- 
nėdami vienos viduriuose 
užtikome... vartę”. Svečiui 
kaip kirste užkirto — dau
giau nevalgė. Sederevi- 
čius pravažiuodamas pa
kelėse net piemenims da
lydavo knygeles... ir ries
tainius. Kitą kartą jau 
tikrindavo, ar daug išmo-

Bet toji Lietuvos motutė turi vilties: Ir audros 
lašiniu palčių ir kumpių . siaus, ir plieks žaibai, ir drumsis bangos, ir šauks nu- 

sandėliukas skęstančių laivų sirenos SOS, tik aš viena, tik aš, uo
la, kai nusigriedrys dangūs, iškelsiu galvą virš mir
ties ir virš tamsos...”

*

SUNKU GYVENTI
Sunku gyventi žmogui ant svieto; 
Visur tik vargas, nelaimės vienos;
Nuo nuliūdimo skaudaus ir kieto
Tulže apkarto gražiausios dienos.
Lapus nuo medžių rudenio vėjas 
Dar taip neblaško žiauriai į šalį, 
Kaip daužo vargšą skausmas užėjęs, 
Kad žmogus vietos rasti negali.
Lopšy mes verkiam, svietą išvydę; 
Verkiame, meilės pančius pažinę;
Verkiam nuo kelio tiesaus nuklydę; 
Verkiame, karstą sau atsiminę.
Veltui atgręžęs akis atgali, 
Tarp atminimų ieškai ramybės,
Nieks nuraminti tavęs negali, 
Nei išmatuoti širdies gilybės.
O Dieve didis ir Tėve brangus! 
Pastiprink žmogų silpną ir menką.
Tu pats surėdei, jogei tik Dangus 
Jo begaliniems norams užtenka.

Maironis.

i

“Ogi, vaiku-

/

kunigėlis tėtei prasitarė, i dimi bendraudavo ir su daug pinigu, 
švietimo pareigą jam už-..................
dėjęs Žemaičių vyskupas berną, samdinę 
Motiejus Valančius, kai 
šventinęs kunigu. Anuo
met kunigo šventimus visi 
gaudavo iš Valančiaus 
rankų. Mat, Maskvos val
džia daugiau vyskupų Lie
tuvai neleido. Be to, tėtis 
dažnai nueidavo į miestelį 
(mūs sodyba buvo pati KI ATTCTKmr

"Lietuvos Atsiminimu" Radijo Valandų
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šes tądien iais, 
5:00 iki 5:30 v.v.

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

Trečiadieniais, 
5:30 iki 6:00 v.v. 

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

Direk.—Jokūbas J. Stukas

429 Walnut St., '

Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5360
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