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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.
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LOS Centro Valdybos 
Sirir

pir-

Medžiokime lietuvius
Padėkojo
Dirbkime bendrui 
Ko verta polemika

•
Skaitytojas, pasiskaitęs

mąją antraštėlę, gal pamanys 
sau: “Negi zuikiai, tie lietu
viai?”...

Zuikiai — ne zuikiai, o, vis 
dėlto, reikėtų juos medžioti. 
Nepaslaptis, kad užjūryje, mū
sų sesių ir brolių tarpe, yra 
daug “nulietuvėjusio” jaunimo. 
Daugelis iš jų nemoka lietuviš
kai kalbėti, nežino lietuviškų 
papročių ,gražių tradicijų ir, 
pagaliau, pritapę prie angliškai 
kalbančiųjų, patys jomis nė 
nesirūpina.

O kokia gi mūsų pareiga šiuo 
atveju? — Nagi, tikrai, pradė
ti “medžioti” tą bepradings- 
tantį mūsų tautos turtą — gy
vus žmones. Bendraukime su 
jais, kvieskime į lietuviškus 
subuvimus, pasilinksminimus, 
koncertus ir pan. Pamatysime, 
kad iš gilumos jų sielos, iš jų 
gyslose tekančio lietuviškc 
kraujo — prasiverš meilė lie
tuvybei.. Juk žinokime, kad, 
kadaise, ir mūsų Tautos Him
no autorius, nors būdamas 
gryniausio mužiko sūnus, Dr. 
Vincas Kudirka — buvo pasi
daręs “šlėkta” 
čiau

Taigi, kaskart vis didėjant 
šiapus okeano lietuvių skaičiui, 
pats laikas šioje srityje vi
siems sukrusti, nes žmonės, 
mūsų teriojamai ir naikinamai 
tautai 
vertės turtas.

•
BfesKRyafiK **Num^W Nr. 

308 apžvalgą, randame para
šyta, kad Vokietijoje einąs 
“Mūsų Kelias”, net trijuose 
numeriuose įdėjo K. Veržiko 
rašytus straipsnius iš Dr. P. 
Grigaičio gyvenimo ir jo poli
tinės bei žurnalistinės veiklos.

Na, toliau, “atsidėkojant” 
straipsnių autoriui, • šitaip ra
šoma : “Jei K. Veržikas bus 
akylesnis ir Š. Amerikos išei
vijos tarpe plačiau pravėręs a- 
kis pasidairys...” tai, esą, su
ras dar daug įdomių asmeny
bių...

Dar toliau: “Iki K. Veržikas 
nebuvo USA, tai, turbūt, ii 
jam tie visi veikėjai nebuvo 
žinomi, o štai dabar 
jo...” (Pabraukimai 
Pr. Al.).

Taigi, p. Veržikai, 
būtum tų straipsnių 
niekas nebūtų ir siūlęs būti a- 
kylesniam, plačiau praverti a- 
kis ir praregėti...

Kai viena, gabiai valdanti 
plunksną, užjūrio lietuvė laik
raštininke buvo užklausta tai
pogi kolegos “plunksnagrau
žio” kodėl ji nieko neberašo 
laikraščius, ji atsakė: “Dabar 
yra už mane mokytesnių, dau
giau prityrusių ir gabesnių 
plunksnos darbininkų”...

Mano išmanymu, tai yra be-

įvyks ketvirtadienį, sau
sio 13 d., 7 vai. vakare, 
“Darbininko” Adminis
tracijoj.

Kunigy Vienybė

Tel. SOuth Boston 8-2680 ANTRADIENIS (Tuesday), SAUSIO (January), 11 D., 1949 M. Tel. SOuth Boston 8-2680 srx CENTS.

“šlėkta
jis atsibudo...

lenku. Ta-

yra neįkainuojamos

Kunigų Vienybės Cent
ro Valdybos posėdis įvyks 
Sausio 19, 1949, lygiai 
;.:30 po pietų, NCWC. Re- 
settlement Division Con- 
ference Room, 149 Madi- 
son Avė., 12-th Flųor, 
New York City.

J. E. Vyskupo V. Briz- 
jio vizitų tęsinys eina se
gančiai:

Nuo Sausio 22 dienos 
igi Vasario 20 dienos 
lartfordo, Bostono ir 

Springfieldo vyskupijose.
Vasario 22, 

terdam, N. Y.
Vasario 

N. Y.
Vasario 

Ohio.
Kovo 4, 

Šv. Petro par.
Kovo 6, Detroit, Mich.,* 

Šv. Jurgio ir Šv. Antano.
Nuo Kovo 8 ligi balan

džio 17, Chicago, III.
Nuo balandžio 17 ligi 

balandžio 30, Pittsburgh, 
Pa.

Gegužės 1, 1949, Balti- 
more. Md.

Kunigų Vienybe.

prarege-
mano —

jeigu ne
rašęs —

Tęsinys 2-rame puslap.

25,

27,

Britai Ginklais Remia Protestą

I

I

%
■> s ■ . * U4■J1 S

Pasiuntė karo laivus ir kariuomenę 
j Viduržemio sritį

1949, Ams-

Rochester,

Cleveland,

Detroit, Mich.

Londonas, sausio 10 —. 
Britanija pasiuntė savol 
karo laivus ir kariuomenę 
į Viduržemio sritį, kad 
paremti savo protestą 
prieš Izraelio valstybę už 
nušovimą jos penkių lėk
tuvų pereitą penktadienį.

Britų užsienio ofisas 
praneša, kad kareiviai bu
vo pasiųsti iš Suez Kana
lo zonos į Trans - Jorda
no Raudonųjų jūrų uostą 
Aquabą. Trans - Jordano 

i valdžia šias žinias patvir
tina ir sako, kad Britani
ja tai padarė reikalaujant 
Trans - Jordanui.

ARKIVYSKUPAS CUSHING
RAGINA GELBĖTI KINIJĄ zervuoja visas teises “dėl

* ‘' reikalavimo atlyginti nuo- 
“77 7” , Istolius ir taip pat visus89; Strom Thurmond —;
:9, o Henry A. Wallace 
įei vieno balso. . Pastara
sis buvo plačiai reklamuo
jamas, ypač komunistų 
spaudoje, bet visame kra
šte vos vos surinko mili
joną su biskiu balsų. Tas 
parodo, kad komunistai ir 
jų pakeleiviai yra tik tuš- 
lia “bačka”
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sinagogas Ispanijoj, ku
rioms buvo uždrausta 
veikti nuo civilio karo.

Dabar Franco pasira
šytas dekretas leidžia iš
tremtiems žydams Grai
kijoj ir Egipte išpildyti 
aplikaciją dėl Ispanijos 
pilietybės. Ištremtieji žy
dai, kurie įrodys, kad jie 
“myli Ispaniją”, atgaus 
pilietybę ir galės grįžti.

Indonesijos respublikos sostinė s centras Ma’iobore, Djo^’a arta, 
kurią šiomis dienomis Olandijos kariuomenė užėmė. Olandai suėmė ir 
Indonesijos vadus, kuriuos Jungtinių Tautų Saugumo Taryba įsakė pa
leisti ir padėti ginklus.
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srams ikluoai 
patalpy

Sv. Sestas Ekskomunkavo 
Kat Kardinolo 

Suėmėjus
Į

Vatikanas — šventasis 
sostas ekskomunikavo vi
sus tuos Romos katalikus, 
kurie dalyvavo ar kokiu 
nors kitokiu būdu prisi
dėjo prie Vengrijos kardi
nolo Josef Mindszenty 
areštavimo. Tą sprendimą 
padarė šventoji Konsisto-

ta

tų 
kuris dekretas buvo pa
skelbtas gruodžio 30 d.

Tas dekretas kvalifika
vo (palaikė) tą nusikalti
mą, kaipo “infamia ju- 
ris”, kas reiškia, kad tas 
nusikaltimas lygus išprie
vartavimui, herezijai ir

X

Boston, Mass. —Sekma 
lienį, sausio 9 d. J. E. Ar 
kivyskupas Richard J 
Cushing, D. D.,; kalbėda
mas Šv. Brigitoa par. Šv 
Vardo draugijos, So. Bos
ton, nariams, įspėjo visus 
dėl komunizmo pavojaus 
Kinijai. Ji sragino gelbė-

_ ti Kiniją nuo to baisaus 
g* - -■——

sekančius veiksmus”.
Tuo pačiu metu Izraelio 

(žydų) valdžia įteikė save 
protestą prieš Angliją 
Jung. Tautų viršininkams 
Haifoj. Žydai reikalauja, 
kad Jung.-Tautos praves- 
itų tyrinėjimą dėl ko Ang
lija sutraukė savo.kariuo
menę į Aoabą uostą. »

__ . __ _  _ v____ w

Visose valstijose trūks- 
mokytojų. Sakoma, 

kad tas trūkumas susida
ręs gimimų skaičiui padi
dėjus.

Didžiausias mokytojų 
trūkumas esąs pradinėse 
mokyklose. Taipgi yra
trūkumas ir namų moky- Simonijai, 
kloms. I Toks pasmerkimas skai-

Iš trisdešimties valstijų Į tosi aukščiausiu ekskomu- 
oraneša, kad mokyklų pa-jnikacijos laipsniu ir baž- 
dėtis šiais metais yra kiek nyčios rūstybės išreiški- 
geresnė negu buvo; pen-(mu. Šie ekskomunikuotie- 
kiolika *valstijų praneša, (ji katalikai draudžiami 
kad mokyklų ir mokytojų nuo visų sakramentų, vie- 
trūkumas nepasikeitęs, o šų maldų ir pamaldų baž- 
Georgia, Oregon ir Wis- nyčiose, nuo katalikiškojo 
consin valstijos praneša, laidojimo 
kad padėtis yra dar blo- bendravimo 
gesnė.

ir socialinio 
su tikinčiai-

J. E. Arkivyskupas Cu
shing sakė, kad jei mes 
leisime kiniečių 
žlugti, tai Amerika 
ras draugiškumą 
širdies ir milijonai 
čių Krikščionių ir Ameri
kos misijonierių gyvybių 
atsiras didžiausiame pa
vojuje.

Raudonasis fašizmas vi
somis jėgomis ir priemo
nėmis skleidžia propagan
dą, kad nustelbti pasitikė
jimą dabartinei Kinijos 
valdžiai. Mūsų krašto-va
dovybė tyli. Tas tylėjimas 
labai brangiai kainuos Ki
nijai per sekančius du mė
nesius.

laisvei 
pra-
Azijos 
Kinie-

Ragim Melstis už Vengriją

siais.

RETI SVEČIAI JĖZAUS NU
KRYŽIUOTOJO SESERŲ VIE 

NUOLYNE BROCKTONE

Oficialiai paskelbė 
Tnimaną išrinktu

~ TaigT žydų -Arabų kai

Londonas — Westminis- 
terarkivyskupas, kardino
las Bernard Griffin gruo-l 
džio 30 d. prašė, kad būtų 
pasimelsta už Vengriją ir 
kardinolą Joseph Mind
szenty.

Britanija pasiuntusi daug 
ginklų Į Egiptą

Tel Aviv, Palestina —Iš 
Izraelio (žydų) valstybės 
šaltinių praneša, kad Bri
tanija pasiuntė į Egiptą 
per 5 mėnesius 1948 m. už 
$200,000,000 moderniškų 
lėktuvų, tankų ir kitokių 
karo ginklų.

Washington, D. C. — 
Pereitos savaitės pabaigo-! 
je J. V. Kongresas galu-i 
tinai suskaitė elektorių j

Respublikonai reikalavo 
padidinti komitetus

ras gali įtraukti ir 
džiąsias valstybes.

di-

Franco Vėl įsileis Žydus 
I Ispaniją

Madridas, Ispanija — 
Gen. Francisco Franco at
šaukė 1942 metų dekretą, 
kuriuo buvo uždrausta iš
tremtiems žydams grįžti į 
Ispaniją.

Ispanijos valdžia taip 
Dat leido atidaryti žydų

Boston, Mass. 
buvo paskelbta, 
munistų partija atidarys 
savo mokyklą, 
mokinama Markso, 
no ir Stalino neva moks- 
’as. Buvo pastebėta, kad 
/aidžia turėtų uždrausti 
tokią mokyklą atidaryti, 
nes komunizmas yra nuo
dai.

Samuel Furash. Ritz 
Plaza įstaigos vedėjas, 
praneša, kad komunistai 
su savo Markso - Stalino 
studijomis į jo namą nie
kad neįeis. Jis nutraukė 
sutartį su Komunistų par
tija.

Otis A. Hood, Komunis
tų partijos pirmininkas ir 
raudonųjų amžinas kandi
datas, baisiai supyko ir 
išplūdo FBI, Trumano 
administraciją ir Kongre
so Prieš - Amerikos Veik
los Tyrinėjimo komitetą. 
Jis sakęs, kad jis nekalti
nąs Ritz Plaza vadovybės, 
bet tuos, kurie į ją pada
rė spaudimą.

— Jau 
kad Ko-

kur bus
Leni-

Alabamos Valstijos Įstatyrra 
Priešinasi Konstitucijai

j

tonas Janos Majoros. Jis 
oareiškė amerikiečiams, 
kad jis turėjęs bėgti, nes 
jo gyvybei gręsė pavojus. 
Kartu su juo pabėgo ir 
keli kiti lakūnai.

Vengrijos komunistinė 
valdžia pareikalavo, kad 
amerikiečiai išduotų pa
bėgusius vengrus nuo ko
munistų baisaus teroro. 

Teisme buvo išaiškinta, Bet amerikiečiai pareiškė, 
kad Alabamos valstijos į- Had jie prievartos n®^a" 
statymas yra nukreiptas 
prieš negrus balsuotojus. 
Sakoma, kad balsavimų 
komisija dažnai išaiškin
davo, kad negrai “nesu
pranta konstitucijos” ir 
jų neprileisdavo dalyvau
ti

Mobile, Ala. — 
Valstybių Federalis 
mas išsprendė, 
bamos valstijos 
imas, duodąs teisę balsavi- 
mų komisijai spręsti, kad

Jung. 
teis- 

kad Ala- 
įstaty-

Washington, D. C. Res- pilietis supranta ir suge- 
Sausio 4 dieną Vienuo- Cambridge, So. Boston ir balsus ir oficialiai paskel-į publikonai senatoriai pa- < - --- - -

lyną aplankė reti svečiai: iš šv. Roko j 
iš Romos ir iš Washing- • Brockton. Į Seseles trum- 
ton, D. C. Iš Romos kun.’pesne kalba prabilo Mon- 
dr. Vaclovas Tulaba, Lie-'signoras Samorė, o kun. 

dr. V. Tulaba ilgoje kal
boje pasakė Seserims 
daug labai įdomių dalykų.

Pavakarieniavę vienuo
lyne ir sudėję trumpą vi
zitą šv. Roko parapijos 
klebonui, kun. P. Stra- 
kauskui, svečiai, kun. Ju
ro vežami, išvyko į Šv. Jo
no Seminariją, Brighton, 
Mass. T.K.

tuvių Pontifikalės Kolegi
jos rektorius ir iš Wa- 
shingtono Prelatas Anto- 
nio Samorė, Apaštališkojo 
delegato vyriausias pata
rėjas. Prelatui Antonio 
Samorė lietuviai nėra 
svetimi ar mažai žinomi, 
jis 6 metus yra gyvenęs 
Lietuvoje Apaštališkoje 
Nuncijatūroje Kaune. A- 
bu šiuos svečius vienuo- 
lynan atvežė savo auto
mobiliu kun. Pranas Ju
ras.

!

Sutikti šiuos aukštus 
svečius Seserų Motiniška
me name Brocktone Sese
lės suvažiavo Brocktonan 
ir iš artimesnių Motiniš
kam namui parapijų: iš

i senatoriai pa-
parapijos bė Trumaną išrinktu Pre-į siūlė, kad J. V. Senato ko- tybių konstituciją,

— A - ------ i a MA • 1 V

ga išaiškinti Jung. Vals- 
. . yra

įmitetai būtų padidinti na- priešingas šio krašto kon-zidentu.
Trumanas gavo 303 e-’riais. Tas pasiūlymas at- 

lektorių balsus; Dewey —'mestas.

Gen. Marshall'as Pasitraukė
ir Prezidentas 

Trumanas jo rezignaciją 
Jung. priėmė su apgailestavimu.

Naujas valstybės sekre-

stitucijai.

rys — kas nori gali grįžti. 
Tik trys iš atbėgusių su
tiko grįžti.

Rekordais greitumas

Washington, D. C. —Pe- stovio, 
reitos savaitės pabaigoje* 
gen. Marshall’as, 
Valstybių sekretorius, į- 
teikė i 
Taipgi rezignavo ir vals
tybės sekretoriaus pagel- 
bininkas Lovett.

Prezidentas Trumanas': 
abiejų rezignacijas priė
mė ir nauju valstybės se
kretorium paskyrė Dean mis dienomis 

lėktuvu Acheson, o jo pagelbinin-

savo rezignaciją. torįus savo pareigas pra-Į 
’PTiomavn ir vok. t — ~ •dės eiti sausio 20 d. I 

I 
t

balsavimuose.

Prancūzijos Kataliky 
Protestas

New York — Du Flori
dos policijos lakūnai F- 
80-C rakietiniu 
atlėkė iš Chicagos į La ku paskyrė biudžeto di- 
Guardia aerodromą, New rektorių James Webb.

Gen. Marshall’as pasi
traukė dėl savo sveikatos

York, per 1 valandą ir 21 
minutę.

Honolulu, Hawaii —Šio- 
išsiveržė 

Mauna Loa ugniakalnis. 
Karšta lava išsiliejo į vi
sus kalno šonus. Gyven
tojai buvo priversti bėgti 
iš aplinkinių kaimų.

Muenchen, Vokietija — 
Dvidešimt penki asmenys 
pabėgo iš Vengrijos lėk
tuvu į Jung. Valstybių 
zoną — Vokietiją, būtent, 
trylika vyrų, devynios 
moterys ir trys vaikučiai.

Lėktuvą vairavo kapi-

Paryžius — Prie viso 
pasaulio katalikų protes
to Vengrijos komunistinei 
valdžiai dėl suėmimo Ven
grijos katalikų vado, kar
dinolo J. Mindszenty, stip
rų protestą pridėjo ir 
Prancūzijos katalikai.

Protestas buvo pasira
šytas Paryžiaus arkivys
kupo Emanuelio Suhard 
ir buvo atspausdintas ka
talikų organe.
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ĮVAIRIOS žinios

pa-tuštuma. Dezertyrų ir 
pratų plėšikų gaujos 
siaus po kaimus, degins, 
žudys, plėšikaus ir tt.

“Ponas Dailinąs nešykš
tėjo žodžių, spalvingai 
vaizduodamas perspekty
vą nelaimių, kokios už- 
krisiančios ant SSSR že
mių. Kas gi galės suval
dyti sunkiais momentais? 
Jukgi nebus tautinių val
džių, nes jų negalima su
daryti demokratiš kais 
rinkimais, o jeigu tokios 
valdžios “sauvališkai” su
sikurtų, tai tuo atveju) 
galį atsitikti, kad jų ant-; 
syk kelios susikursią, 
zokai susikivirčys su 
rainiečiais, armėnai 
gruzinais, įr Lt. ir t.t.

“Ar nebūtų paprasčiau 
tokiose sąlygose pasirem
ti turimąja Sovietų Są
jungos schema, sukurti 
centralinę vyriausybę Ma
skvoje, kurios pirmasis 
uždavinys būsiąs sukvies
ti, greičiausiai Kerens- 
kiui vadovaujant, tikras 
tautines atstovybes pado
riuose, demokratiškuose 
rinkimuose, tvarkomuose 
iš Kremliaus. Atstovauja
mų tautų labo sumeti
mais, jų atstovai emigra
cijoje privalo jau dabar 
susitarti paremti tokią 
superdemokratinę valdžią 
Kremliuje ir pareikšti Va
karų valstybėms, kad jie 
nieko daugiau netrokšta, 
kaip sukurti kaip tik to
kią Visrusijos valdžią, ži
noma tik Taikinai.

“Nesunku įspėti, ką Dal- 
linui atsakinėjo pavergtų 
tautų atstovai. Jų atsa
kymai, kiek galėjau pati
krinti, buvo veik vienodi 
(p. Dailinąs pasikalbėji
mus vedė, aišku, su kiek
viena atstovybe atskirai 
— tiek senosios, tiek nau- 

i atsto- 
ties karo veiksmams, kaiįvais. Jie reiškė įsitikini- 
bus apstabdytas chaosas.'mą, kad po komunistinio 
Blogiausia esą su tuo Įvaldymo 30 metų, tokius 
chaosu, nes net jei Rusija Į rinkimus vykdant centri- 
bus nugalėta, laimėjusioji' nė valdžia tikrai juos lai- 
valstybė, ar laimėjusios i mėtų. Gi pereinamojo į- 
valstybės, jukgi neoku-,vykusio fakto sukūrimas 
puoš ištiso krašto. ~ 
giausiai — pasiliks 
įgulų: Archangelske, 
r.ingrade. Maskvoje, Ode
soje. Batume, Rostove ir 
tuo baigsis. Krašte bus

pažy-

New York (LAIC) — 
Belgijoje leidžiamas bu
vęs Anderso kariuomenės 
organas. Orzel Biaiy, lap
kričio 6 laidoje įdėjo Po
vilo Dunino koresponden
ciją iš Miunchen: “Ponas 
Dailinąs kalbasi su ‘maiš
tininkais’.”

Korespondentas
mi, kad iš New Yorko Vo
kietijon nuvykęs “Socia- 
lističeskij Viestnik” ir 
“The New Leader” redak
cijų narys, Dr. David J. 
Dallin. tarėsi su Sovietų 
pagrobtų tautų atstovais.

Pasitaręs per dvi savai
tes su rusų senosios ir 
naujosios emigracijos at
stovais, Dr. Dallin paste
bėjo “vieningos ir nedalo
mos Rusijos” tendencijas 
ir po to pradėjo vesti pa
sikalbėjimus su atskirų 
tautybių atstovais — re
gimai nesutikdamas su 
pažiūra. kad “Jungtinių 
Valstybių politikoje ligi 
šiol daugiau dėmesio krei
piama Kerenskiui ir Dalli- 
nui, negu ukraiinečių, ka
zokų .Kaukazo tautų ir k. 
atstovams”. Mums įdomi 
tolimesnių pasikalbėjimų 
eiga, kaip ją p. Duninas 
vaizduoja.

“Po dviejų savaičių pa
sikalbėjimų, jis užmezgė 
ryšį ir turėjo eilę pasi
matymų su Kaukazo, uk
rainiečių .kazokų ,baltgu- 
džių ir kt. socialistų at
stovais. Iš paviršiaus, bu
vo labai liberališkas. Aiš
ku, senosios Rusijos že
mėse gyvenančios tautos 
turinčios natūralią teisę 
apsispręsti .netgi visai at
siskirti, nors, natūralu, 
toks atsiskyrimas iš jų 
pusės būtų klaida. Kada 
gi galima pagalvoti apie 
tikrąjį apsisprendimą? 
Tiktai po eilės metų, pasi
baigus eventualiems atei-(josios emigracijos

Dau-
Dora

Le-

to laiko, kai oficialiai bu
vo toleruojami išsilaisvi
nimo sąjūdžiai ir Rusijos 
federalinės strukt ū r o s 
mintys, gi neoficialiai tos 
įdėjos buvo įžūliai ir kie
tai naikinamos.

Kilo taipgi klausimas,' 
ką p. Dailinąs galvoja a-i 

jpie Baltijos valstybių rei-j 
įkalą. Pasirodė, kad šiuo 
! reikalu nėra reikalo mas- 
kvineį centrinei valdžiai 
apvaldyti chaosą jų teri
torijoje. p. Dailino pažiū
ra buvo rišama su faktu, 
kad Jungtinės Valstybės 
ligi šiol nepripažino Esti
jos, Latvijos 
užgrobimo, 
nerasdavo 
atsakymo klausimui,

į
I

PrezidtatK reikalauja 
pratęsti nuomy kontrolę

DABARTĖS PASTABOS

Washington, D. C. —
Prezidentas Trumanas 
reikalauja, kad Kongresas 
pratęstų nuomų kontrolę 
dar nors dviem metam. 
Taipgi prašė suteikti jam 
galią imtis žygių sulaiky
ti infliaciją.

MOTcryS iUii uZicISTl 
sėdynes vyrams

> reikalingas kuklumas nes dar
bo spaudos bare — visiems ir 

I visada buvo ir bus, o ypač nū
dien, kada mūsų Tėvynė ken
čia baisią vergiją, o mums be
liko veik vienas ginklas kovoj 
už laisvę — tik plunksna. 
Kiekvienas, naujai parašytas 
rašinys, kiekviena iškelta min
tis — padės mums išlikti ir 
toliau tvirtais lietuviais, o tai
pogi — atsparesniais kovoje 
dėl savo sutryptų teisių.

Tad, dirbkime visi bendrai!*

Paskutiniu metu, ypač Ame
rikos lietuvių spaudoje, vis 
dažniau pasirodo poleminių 
straipsnių, stipriai pasisakan
čių prieš mūsų Nepriklauso
mybės laikotarpį, prieš dabar 
vadovaujančius mūsų kovos 
dėl Nepriklausomybės veiks
nius. prieš tikėjimą ir pan.

Kyla klausimas: ko verta 
Į toji polemika? — Atsakant, 
reikėtų pažymėti, kad ji. ne tik 
neverta kiauro grašio, bet, 
dargi, ir labai žalinga mūsų 
Nepriklausomybės atstatymo 
kovoj. Ja tesidžiaugia tik tie, 
kurie trokšta, kad mūsų gim
tosiose pastogėse niekad nebe
patekėtų Laisvės Saulė.

Dabartiniu metu panašiems 
rašiniams mūsų spaudoje ne
turėtų būti vietos, nes tokiais 
šmeižtais ir puolimais per
sunktų straipsnių pakankamai 

I prirašo liaudies balsai, laisvės, 
Į vilnys, tiesos ir kit. Pr. AL 
• ■

Chicago, IU. — Dr. Ed- 
I ward Stieglitz, specialis
tas, kalbėdamas apie žmo
nių sveikatą, pareiškė, 
kad moterys sveikatos at
žvilgiu yra stipresnės už 
vyrus. Tą patį patvirtino 

i ir du kiti ekspertai, kurie 
i tyrinėja senesnių žmonių 
problemas. i 

Vienas iš specialistų! 
pareiškė, kad moterys tu
ri pagelbėti vyrams, kad 
jie ilgiau gyventų, užleis- 
damos jiems sėdynes au
tobusuose.

ir Lietuvos 
P. Dailinąs 
patenkinamo 

*, ko
dėl. pav., ukrainiečiai 
gruzinai ar kazokai galį 
būti mažiau tikę chaosui 
suvaldyti.

“Šioje pasikalbėjimo vie
toje p. Dailinąs paprastai 
pasiduodavo pikte s n e i 
nuotaikai ir aštriai paste
bėdavo, kad jo diskutuo- 
tojai reiškia opinijas se
nų emigrantų, neturinčių 
ryšio su savo kraštų gy
venimu, vietos gyvento
jai tikrai pasisakysią už 
centrinę valdžią Maskvo
je .

“Tokios p. Dailino iliu
zijos buvo atsakomos į- 
vairiai. Kartais pasitai
kydavo jaunosios emigra
cijos atstovų, kurie susyk 
priešaravo New Yorko 
rusų socialistų atstovui. 
Kartais ir buvo atkreipia
mas dėmesys į tai, kad 
žmonės, susitikę su šim
tais tūkstančių tautiečių 
senosios sov. armijos be
laisvių — daugiau turi 
žinių anie tai, nei asme- 
nys, kurie ilgus metus 
praleido prie redakto
riaus stalo anapus vande
nyno.

“P. Dailinąs jau išvyko 
iš Vokietijos. Nepaisant 
jo misijos pagrindinio ne
pasisekimo, matėsi daug 
pastangų iš jo pusės ne
nutraukti ryšių, įgalinti 
tolimesnius 
mus. Jis 
kad, susipažinęs 
bėtojų pažiūromis, 
naujai persvarstys visą 
problemą, pasitarsiąs su 
partijos draugais ir pasi
stengsiąs pagaminti nau
ją platformą, visiems pri
imtiną.

“Baltijos tautų atstovai 
buvę patenkinti Dailino 
pareiškimais, jiems pripa
žįstančiais be rezervų tei
sę į nepriklausom y b ę. 
Betgi kitų pavergtų tautų 
atstovai susidarė įspū
džio, kad sunku tikėtis ru
sų socialistų pažiūrų pasi
keitimo.

“Dalinas čia 
kaip žiruotojas vekselio, 
kokį jis ruošiasi 
galingiems globėjams. Y- 
ra žinoma, kad rusų bal- 

\ tosios emigracijos politi- 
įniai vekseliai neturi dide- 
Tės vertės. Netgi sumany- 
imas juos sustiprinti su 
! naujų žirantų pagalba, 
į apvylė”, i -

Šia proga tenka paste
bėti, kad neseniai Roose- 

Įveltaitę vedęs buvęs so
vietinis generolas pradėjo 
dirbti Valstybės Departa
mento skyriuje New Yor
ke, kame turįs reikalo su 
Sovietinės imperijos kraš- 
tų reikalais. Būtų gaila, 
jei tik rusiškos kilmės as
muo turėtų sprendžiamą-

I
I

ka- 
uk- 
su

J

Į
i

pasikalbėji- 
patikrindavo, 

su kal- 
jis

/‘chaosui” suvaldyti tikro
vėje, — kiek rodd patir- 
jtis su Kerenskio valdžia 
'—nulemtų tolimesnei įvy- 
jkių raidai. Ta proga buvo 
‘ reikšta apgailestavimų iš

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

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.

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

“DARBININKAS” išeina du sykiu j 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 West Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

atvyko
!

patiekti

Nesenai buvo pranešta, kad iš Yale Univer
siteto lėktuvu išskridę 27 studentai lėktuvui kri
tus 14 iš jų žuvo ir kiti buvo ištraukti iš lėktuvo 
laužo pusgyviai, ar sužaloti. Šis vaizdas parodo 
King County ligoninės personalą teikiant skubią 
pagalbą sužalotiems studentams.

TRYS DRAUGAI
Vienas žmogus turėjo ivo artimui ir Dievui. Šiuo 

tris draugus. Vieną jų jis Įtaiku yra didis užsimoji- 
labai mylėjo, antrąjį irgi mas organizuotai bendro- 
mylėjo, bet ne taip, kaip Į mis jėgomis padaryti didį 
pirmąjį. Tretįjį, kurs bu--------------- <-—*•------
vo labai teisingas, mylėjo 
mažiausiai. Atsitiko, kad 
tas žmogus buvo visai ne
teisingai apskųstas kara
liui. Tada jis prašo du 
pirmuosius draugus, kad 
jie užtartų jį pas karalių 
ir įrodytų jo nekaltumą. 
Pirmasis iš jo draugų tuo
jau atsisakė eiti, nes turįs 
daug reikalų namuose. 
Antrasis palydėjo jį iki 
teismo rūmų ir, pabūgęs 
valdovo rūstumo, sugrįžo 
į namus. Tretysis drau
gas, mažiausiai jo myli
mas, atėjo į teismą nepra
šytas. Jis įrodė valdovui 
savo draugo nekaltumą, 
ir draugas buvo išteisin
tas.

Kiekvienas žmogus šia
me pasaulyje turi drau
gus. Mylimiausis jo drau
gas yra turtai. Antrasis 
draugas, kurį žmogus la
bai myli, yra jo giminės, 
pažįstami ir draugai. Tre
tysis draugas, kurį žmo
gus mažiausiai myli ir 
kurį jis dažnai pamiršta, 
yra jo geri darbai. Mirties 
valandą, kada Dievas pa
šaukia žmogų į teismą, 
pirmasis ir mylimiausis 
jo draugas — turtai jį 
apleidžia. Antrasis žmo
gaus draugas, jo giminės, 
pažįstami ir draugai, pa
lydi jį iki kapinių ir vėl 
grįžtą į namus. Tik trety
sis, mažiausiai mylimas 
žmogaus draugas lydi jį 
iki Aukščiausiojo Teisėjo 
Sosto ir išprašo jam pasi
gailėjimo ir malonės.

Valandėlei 
prieiname i 
gerieji darbai 
nedingsta, nuo 
nutolsta,

gerą tiems, (o gal ir pa
tys sau), kurie patirs se
natvės naštos sunkumą ir 
ieškos i 
vienišoms _______ _
baigti. ' 
užsimota pastatyti Nu
kryžiuotojo Jėzaus Vie
nuolyne, Brockton, Mass., 
tai yra senutėms atre
montuoti prieglaudos bei 
poilsio namą. Būkime da
lininkais ano didelio ir 
gražaus gero darbo, o tie 
darbai visuomet pasiliks 
su mumis. J-s.

susimąstę 
išvados, kad 

niekuomet 
mūsų ne- 

bet savo laiku 
jie ateina prie mūsų kaip 
angelas sargas ir liudija, 
tiek mes gera darėme sa-

jį balsą. Deja, lenko ko
respondento teigimas, kad 
politikai daugiau dėmesio 
kreipia Kerenskio ar Dai
lino pareiškimams, nei 
pavergtų tautų atsto
vams, turi krislelį tiesos.

Suteikime tremtinidfns 
pagalbą

Lietuvos Pasiuntinybė 
Washingtone, dėkinga A- 
merikos lietuviams už ne
pailstamai daromas pa
stangas šalpos ir įkurdi
nimo srityse, kad patar
nauti ir pagelbėti DP sto
vyklose Europoje tebe- 
vargstantiems Lietuvos 
tremtiniams, šiuomi ragi
na ypač tuos piliečius,

PAIEtKOIIMAS

IEŠKAU savo pusseserės A- 
nastazijos Sinkevičienės sūnaus 
Teofil Sinkevich, apie 40 m. 
amž., gimusio Liepojuj, Gintaro 
gatvėje, gyvenančio, rodos, Hol- 
lywood mieste, o taip pat ieš-

I Į l<RIWQj AJgįMU UTMUgU

manydami, kad šalpos I dono. apie 40 metų, gyvenusio 
(pinigais, maistu ar dra-j Skuodo miest. pas Povilą Ar- 
bužiais) ir įkurdinimo: lauską, išvykusio į Ameriką 
darbai (duodant pasižadė-Įprieš 1930 metus. Aš esu gimęs 
jimą tremtinį aprūpinti Skuodo miestely, Lietuvoje, 
pastoge ir darbu) jų ne-i Visus ką nors apie juos ži- 
liečia. Tačiau BALF’o va-!nančius, juos pačius arba jų 
jus yra žmoniškumo pasi-išeimų narius prašau atsiliepti 
rodymas, taigi liečia vi-!šiuo adresu: 
sus. Todėl BALF’o pirmi
ninko žodžiai: “suteikime 
jiems (tremtiniams) pa
galbą aukomis ir pasirū
pinkime juos (karo ir ag
resijos aukas) priglausti 
šioje laisvės šalyje, Ame
rikoje,” — tegu būna iš
girsti ir įvykdyti sąmo
ningai ir garbingai, kad 
broliams ir sesėms trem
tyje vilties žvaigždutė su
žibėtų. Tebūna Kalėdų 
šventės linksmos visiems,

ramaus kampelio savotiškų sumegs dienoms uz- timų vis dar nepasiryžo
stoti BALF’uo į talką, lygĮkau savo draugo Antano Jur-

$v. Vardo Draugiją Globos 
Kardinolas Hzzardo

Vatikanas — Popiežius 
Pijus XII praeitų metų 
gruodžio 20 d. paskyrė 
kardinolą G. Pizzardo glo
boti Amerikos 
Vardo Draugiją.

Kardinolas G. Pizzardo 
dabar yra seminarijų ir 
universitetų kongregaci
jos prefektas.

Švento

Griautinis padarė 
nuostolių

Cincinnati, O, — Sausio 
d. pro šį miestą praėjo4 

didelė audra su perkūnija, 
kuri keliose vietose pada
rė didelių nuostolių. 
Griaustinis trenkė į Var
tant Metai Service, Ine., 
ir darbininkai taip smar
kiai buvo sukrėsti, kad 
net turėjo bėgti lauk.

Sniegas les Angeles

Los Angeles, Cal. — 
Praneša, kad sekmadienį, 
sausio 9 d. snigo šiame 
mieste ir apylinkėje. Nors 
sniegas nukritęs sutirpo, 
bet snigo. Tai svarbios ži
nios Floridai.

Naujoje Anglijoje tik 
Kalėdose turėjome kiek 
sniego. Bet čia sniegas tai 
paprastas dalykas. Tik 
prisiminkime praeitų me
tų žiemą. Naujiena, kad 
nėra sniego.

Jonas Burba, (16) Hanau a. M., 
Lamboystr. 84, DP Camp, 

Germany, U.S. Zone.

Didysis Savybės
• Šaltinis
Puiki maldaknygė. Surinko ir 

išleido kun. P. M. Juras. 787 psL 
Naujai suredaguotos maldos, 

švari kalba, gražūs paveikslai, 
brangūs viršeliai, patogios se
nesnio amžiaus žmonėms skai
tyti raidės šiai maldaknygei už- 

gi Naujieji Metai bent tikrino didelį pasisekimą. Kai-
kiek laimingesni! na — $3.4 0.

Sovietų Rusijos kariškai valdžiai Berlyne ir 
toliau tęsiant Kremliaus įsakytą blokadą Vaka
rinių valstybių susisiekimui su Berlynu, vakarie
čiai pasiruošia požeminius vamzdžius, kuriuose 
laikys kurui aliejų, kad žiemos netikėtai audrai 
užklupus galėtų naudotis čia pat esančiais rezer
vais.
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Bolševiku neapykanta didesnė 
už jų protą

bent pasiturinčio žmo
gaus namuose, su visais 
tam reikalui patogumais. 
Paskui galėio Dangiškas 
Vaikelis pralieti kelis la
šus kraujo, ir, atlikęs at
pirkimo užduoti, galėjo 
grizli i Dangų. Tačiau be
galinė Dievo Sūnaus mei
lė tuo r^nasitenkino. Jis 
norėjo išlieti visą kraują, 
iškentėii visas baisiausias 
kančias, ir pirma to perei
ti visą "vvenimo kelią, ir 
tai re kokia karaliaus ar 
turčiaus gyvenimą, bet 
didžiausio skurdžiaus ir 
žemiausio tarno. Jis paro
dė, kad Danguje visai ki
taip žiūrima i žmogaus 
gyvenimą negu žemėje.

PAŽIŪRĖKIT
Pažiūrėkit, mieli broliai, j supiltus 
Kritusių sukilėlių kapus, 
Kur jie savo kūnais grindė tiltus, 
Versdami gyvenimo sukruvintus lapus...

Pažiūrėki, mieli broliai, į tremtinių 
Eisenas per tundras ir stepes — 
Mylimos ir nelaimingos mūs tėvvnės 
Gyvą širdį sopulingai gniaužiančias reples.

Pažiūrėkit, mieli broliai, ios sodybų 
Ugnimi sulygintų ten su žeme, — 
Vis taj ji ir vis ant medžio kryžiaus kybo 
Darganų ir vėtrų šiurpulingam ūžime.

. . __ _ 3

Gelbėkime Lietuvių Tautą Nuo 
Pražūties!

Sukeikime Lietuvos Reikalui 
Šimtą Tūkstančių Dolerių!

Dėl Kardinolo Mindszenty suareštavimo susijau
dino visas krikščioniškas pasaulis. Protestus kelia ne 
tik vieni katalikai. Ir protestantai smerkia tą naują 
bolševikų barbarybę. Susijaudinimas tarp katalikų 
vis didėja. Vatikanas užverstas telegramomis iš visų 
pasaulio kraštų. Jose pareiškiama užuojautą šv. Tė
vui, kurio širdį varsto nuolatiniai smūgiai dėl tokio 
ligi šiol negirdėto Bažnyčios ir jos tarnų persekioji
mo. Fiziniu atžvilgiu, Popiežiaus ranka čia bejėgė: jis 
negali išlaisvinti įkalinto Kardinolo. Bet jis turi dva
sinį ginklą — ekskomuniką, kurią panaudojo prieš 
tuos, kurie vienu ar kitu būdu prisidėjo prie Kardino
lo arešto.

Subedievėję bolševikai iš ekskomunikos tik pasi
juoks. Tačiau tas dvasinis ginklas nėra jau toks be
jėgis. Istorija parodo, kad jis kai kam buvo labai 
skaudus. Jis parbloškė visagalintį Napoleoną, kurs 
taip pat tyčiojosi, kad ekskomunikos žodžiai neišmuš 
ginklų iš jo kareivių rankų. O bet gi išmušė, ir ne taip 
jau ilgai reikėjo to įvykio laukti. Europos tautos vie
ningai prieš jį sukilo ir bėgyje dviejų metų (1812-14) 
jo viešpatavimas buvo likviduotas. Galingiausias pa-i 
šaulio valdovas mirė belaisviu tremtyje.

Ekskomunikuoti Maskvos valdovus nebūtų pras
mės, nes jie niekad nebuvę Popiežiaus jurisdikcijoje 
bei valdžioje. Kitas dalykas su Vengrijos komunis
tais. Jie dabar bedieviai, bet yra buvę katalikai, ir 
gali grįžti į Bažnyčią, jei tik padarys atgailą. Bet 
kuomet jie ekskomunikuoti, jau susidaro stambi kliū
tis, nes prireiks paties Popiežiaus leidimo ekskomuni
kai pašalinti. Be to, bolševikiškų pareigūnų ekskomu- 
nikavimas padarys smarkaus įspūdžio į Vengrijos vi
suomenę. Tikrieji katalikai bent tiek pasiguos, kad 
Vyriausia Bažnyčios Galva akiliai seka jų nelaimin
gą padėtį ir pliekia Bažnyčios priešus dvasiniu gink
lu, kurio smūgis nepalieka be pasekmių. Gi svyruo
jantieji pamatys, kad komunizmo negalima suderin
ti su katalikų tikėjimu, ir bendradarbiavimas su bol
ševikais gręsia ekskomunika, bei išskyrimu iš tikin
čiųjų tarpo.

Jei komunistinė Vengrijos vyriausybė Popiežiaus 
ekskomuniką skaito tik tuščiais žodžiais ir nieko ne
reiškiančiu mažmožiu, tai ji labai klysta. Ekskomuni
ka jau pakerta esamos vyriausybės moralinę vertę. 
Sykį vyriausybė ekskomunikuota, tai ji Bažnyčios a- 
kyse jau nebe legališka, ir žmonės automačiai pa- 
liuosuojami nuo lojalumo. Reiškia, tokiai vyriausybei 
būti klusniam jau nebėr moralinės pareigos. Tokia 
valdžia jau dvigubai nelegališka: neteisėtai “išrink
ta” bei smurtu įsibrovus, ir viešai Bažnyčios eksko
munikuota bei smarkiausiu būdu pasmerkta. Gal 
Maskvos agentai mano, kad su pavergtų žmonių nuo
mone bei nuotaika netenka skaitytis: durklai ir kul
kos juos suvaldys. Taip mano tik kvailesnieji ir nepri- 
tyrusieji. Gudresnieji jau žino, kad didelė klaida taip 
manyti. Jie savo propaganda visus žiaurumus nori 
užglostyti. Jei taip, tai kam toks kvailas išsišokimas 
areštuoti tokį įtakingą ir populiarų asmenį, kaip Kar
dinolas Mindszenty? Savaime siūlosi atsakymas, kad 
bolševikų neapykanta didesnė už jų protą. K.

• v

v •

Šv. Šeimyra
(Prel. Dr. K. Urbonavi- j \ad butų ko aiškiausiai į- 

čiaus kalba, pasakyta sek
madienį, sausio 9 d. š. m., 
9 vai. rytą iš WVOM radio 
stoties, Brookline, Mass., 
Lietuvių Katalikų Radio Va
landos programoje).

Kristaus Gimimo šven
tė pastato aikštėn ištisą 
eilę Jo žemiškojo gyveni
mo įvykių: atsilankymą 
Trijų Karalių; bėgimą į 
Egiptą, kad išsigelbėtų 
nuo gręsiančios mirties iš 

gėdiją nekaltų bernelių! Dievo Apveizdos parėdi- 
maslnio išžudymo; grįži- mas- Jei žmogaus atpir- 
mą iš Egipto’ ir pagaliau kinui ir nuodėmių pilnam 
pastovų apsigyv e n i m ą atleidimui prireikė Dievo 
Nazarete. Tie visi įvykiai Kraujo, tai Dievo Sūnūs 
smulkmeniškai Evangeli- galėjo užgimti, jei ne ka- 
joj aprašyti tuo tikslu, raliaus palociuje, tai

’odyti, kad Kristus buvo 
le vien tikras Dievas, bet 
;r tikras žmogus, nes 
Danguje buvo rumatyta, 
jog ateity atsiras dviejų 
rūšių eretikų: vieni už
ginčys Kristaus Dievystę, 
kiti Jo žmogystę.

Dievo Apveizdos dar ir 
i kitas tikslas turėta: kad 
! Kristus palikti) pasauliui 
i gero gyvenimo pavyzdį — 
į nuo lopšio iki pat mirties 

Herodo* rankų; baisią tra-:ant Kryžiaus. Stebėtinas

t 
I

Pažiūrėkit, mieli broliai, jos gajumo, 
Trykštančio iš mėlynų akių —
Jos kančių, jos sielvarto ir to liūdnumo 
Dėl vis dūžtančių svajonių, amžinai lakių.Ypač skaistų pavyzd’ 

Išganytojas suteikė mūsų 
šeimynoms. Šventoji Šei
mynėlė... Tik du žodžiai. 
Bet juose slepiasi ištisas 
vandenynas kilniausių do
rybių. Jeigu pasakysim 
dieviškų dorybių, nušvies
tų galingais ženklais ir 
stebuklais, tai mes nusi
gandę nemėgintume jų 
sekti: kur mums never
tiems tai bandyti! Jau 
vienas pamastymas atro
dytų kaip atkakli puiky
bė. Bet Šventosios Šeimos 
gyvenime dievystė buvo 
rūpestingai paslėpta. Pats 
gi Sūnelis, tikras Dievas, 
buvo mažiausias; anot 
Evangelijos, “buvo jiems 
klusnus”. Koks čia pavyz- 
dis mūsų šeimų vaikams! 
Jie kaip tik nori būt vir
šiausi, nes esą mokytesni 
už savo gimdytojus... 
Kaip jie {urėtų rausti iš 
gėdos, jei savo poelgį, ka
da nors pamėgintų paly
ginti su Jėzaus Vaikelio 
nusižeminimu ir klusnu
mu!... Bet ne tik Vaikelio. 
Jėzus jau suaugęs į vyrą 
— iki 30 metų amžiaus — 
dar tebebuvo klusnus Juo
zapui ir Marijai. Tik pra
dėjęs savo dangiškąją 
misiją, Išganytojas jau 
tiesioginiai pildė Dangiš
kojo Tėvo valią. Suprato 
tai ir Juozapas su Mari
ja. Jie labai būtų norėję 
apsaugoti savo mylimą 
Sūnelį nuo baisios kan
čios ir mirties ant kry
žiaus. Bet Jis pildo Dan
giškojo Tėvo valią, tad ir 
jie turi Jo pavyzdį sekti. 
Čia ir mūsų tėvams sekti
nas pavyzdys, kai paste
bi, kad jų sūnūs ar duk
terys jaučia pašaukimą į 
aukštesnį dvasinį luomą. 
Jau čia Dangiškojo Tėvo 
valia.

Iš viso, skurdus Švento
sios Šeimynos gyvenimas 
turi būti ir mūsų varg
dienių šeimoms šaltiniu 
džiaugsmo ir paguodos. 
Juk jų gyvenimas pana- gerai informuotas ir švie-- 
šus į šventos Šeimynos sus. Jis turi būti gyva' 
gyvenimą! Ar tai maža 
dvasinio suraminimo ži
noti, kad nors tuo atžvil
giu jie yra panašūs Jėzui! katalikas šiais laikais ne- 

didelę atsakomybę 
(Motinai ir Šv. Juozapui!.prieš Dievą ir savo tautą, 
i Laimingi, kurie tai įverti- Jei jam yra leista gyventi « • v v i v ••

Pažiūrėkit, mieli broliai, ir tikėkit 
Jos krūtinėj rūsinčia svaja.
Pažiūrėkit, mieli broliai, pažiūrėkit 
Ir tikėkit, ir tikėkit amžinai su ja.

J. Aistis.

Lietuvių Katalikų Susiorga 
nizavimas

w •

MCSŲ PAREIGOS ir darnaus, nuolatinio vei- . 
Pradedant Naujuosius . ...

Metus rašėme anie tam-' Todel hetuvis katalikas Metus, raseme apie tarp . .... evva į veiklus 
tautinę politiką, apie Lie-; un .D,F\gyXts .ir T**1?8 
tuvos laisvini™ reikalus, i savoj l.etuviskoj, katei!-.

I kiškoj parapijoj. Jis turi 
būti bent vienos lietuvių 
katalikų organizacijos ar 
draugijos narys. Jam rei
kia žiūrėti, kad lietuvių 
katalikų organizacijos ir 
draugijos būtų Amerikos 
Lietuvių R. K. Federaci
jos narėmis, nes ALRKF 
yra mūsų veikimo cent
ras. Kai tasai centras bus 
pakankamai stiprus, ir vi
sas mūsų, Amerikos lie
tuvių katalikų visuomeni
nis veikimas bus stiprus, 
efektingas. Juo pasirem
dami, mes būsime ir stip
resni ir naudingesni ir 
bendrus darbus dirbdami 
ALT, BALF ar kur kitur. 
Ir kitų tautų tarpe ir val
stybių sostinėse mūsų bal
sas bus labiau girdimas.

Mes turime dvi šaunias 
fraternalines apdraudos 
organizacijas — Lietuvių 
R. K. Susivienymą Ameri
koj ir ALRK Moterų Są
jungą. Jos yra užsimoju
sios šiemet daugiau veik-| 4-i Tyniiio

na.

tt VAKARYUCIOS

Jei pavargsi šioj kelionėj, 
Dar nenusiminki: 
Dievo kerinčia malone 
Šventą dieną ginki.

Daugel ėjo, daugel klupo. 
Tu ne paskutinis
Atgaivinti karštyj lūpų 
Prie skaidraus šaltinio.

Tik pro debesis ir kančią 
Saulėn vėl.išnirsi,
Rasi dieną skaidrią, brandžią, 
Meilės balsą vėl išgirsi.

A. TyruoHs.

apie Ameriką ir t.t. Są
moningas lietuvis turi 
viską sekti, viskuo domė
tis ir visur, kur naudinga, 
reikalinga ir galima daly
vauti.

Būtų, tačiau, nenuosek
lu ir netikslu siekti tolu
mų ar aukštumų, palie
kant nuošalyje tai, kas 
pačiam yra arčiausiai ir 
kas yra stipriausiu pasi
sekimo pagrindu "dalyvau
jant platesnio masto vei
kime.

Ką tuo norima pasaky
ti?

Jei esame ir lietuviai ir 
katalikai, pirmoje vietoje 
ir pasirūpinkime būti to
kiais pilna tų žodžių pras
me. Tautos padėtis reika
lauja iš mūsų šiandien 
daugiau negu normaliais 
laikais. Reikalauja dau
giau negu prisipažinti ir' 
vadintis lietuviu. Reika
lauja iš kiekvieno lietuvio 
darbų ir pasiaukojimo.

Kai daugelyje pasaulio 
kraštų, inimant ir Lietu- ti, vajus pravesti ir naujų 
vą. yra persekiojama Ka- narių laimėti. Būti tokių 
talikų Bažnyčia, kai žudo- organizacijų nariais ir na
rni tikintieji, kunigai ir rėmis yra ir naudinga ir 
net vyskupai, kai areštuo-; garbinga. Turime LDS., 
jami kardinolai, katalikas L. Vyčių ir kitas centrali- 
negali žiūrėti i tai per nes organizacijas, kurios 
pirštus, jis negali būti pa- laukia mūsų paramos, 
syvus. Jis šiandien turi Tos paramos laukia mūsų 
būti veiklus ir kovingas vienuolijos ir mokyklos.

MES IR SPAUDA
Lietuvių katalikų spau- 

ida yra to viso veikimo ju
dintoja ir palaikytoja. 
Kas iš lietuvių šiais lai
kais neskaito nė vieno lie
tuviško, katalikiško laik
raščio, atvirai pasakysi
me, tas yra menkas lietu
vis katalikas. Jis menkai 
yra informuotas apie tai, 
kas aplink jį darosi, ma
žai tenusimano, kokios y- 
ra jo šiandieninės parei
gos.

Nieks šiandien negali 
į skųstis, kad tinkamų laik- 
jraščių neturim. Jų turim 
,ir gana daug turim: ir 

ir savaitinių, 
išei- 
Tu- 
lei-

• v

Katalikiškosios Akcijos i 
šaka. i

Vienu žodžiu, lietuvis

laisvame krašte, kur jis 
gali ir veikti ir kovoti, tai 
reiškia, kad jis yra pa
šauktas padėti savo nelai
mingiesiems broliams, pa
dėti ginti jų teises į 
vą ir nepriklausomą 
venimą.

VIENINGUMO 
REIKALAS

Visi, berods, supranta-(mėnesinių, 
me, kad pats vienas, pas-ir du syk į savaitę 
kirai nedaug ką didesnio nančių, ir dienraštį, 
tenuveiksi. Bet, “kur du rim net anglų kalba 
stos — visados darbą pa- džiamą žurnalą, 
darys” (A. Jakštas). Šie: Ta pačia proga pravar- 
laikai reikalauja iš mūsųjų pastebėti, kad šiemet 
tampraus organizuotumo į “Draugas” mini savo įsi-

LIETUVIAI, LIETUVES!
Amerikos Lietuvių Taryba šiuo skelbia nuo š. m. 

vasario mėn. 1 d. naują Lietuvos Gelbėjimo Vajų. Nu
sistatyta yra surinkti vieną šimtą tūkstančių dolerių 
iš Š. Amerikoje gyvenančių lietuvių ir organizacijų. 
Tai yra nedidelė suma, palyginti su gausia lietuvių 
išeivija ir reikalo svarbumu.

Dosnūs Amerikos lietuviai ir organizacijos jau 
daug yra sudėję aukų Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymui, bet reikia jų dar daugiau pradėtam dar
bui tęsti iki laimingo galo. Mūsų tėvų kraštas — Lie
tuva vis dar tebėra Sovietų diktatoriaus pavergtas, 
žmonės kenčia sunkią priespaudą ir skurdą. Kaskart 
ateina vis baisesniu žinių apie naujus okupanto užsi
mojimus visiškai išnaikinti lietuvių tautą. Ir tai vien 
todėl, kad lietuviai nori būti laisvi, nebevergauti sve
timiesiems, patys tvarkyti savo reikalus.

Mūsų tėvai, broliai ir seserys veda nelygią, bet 
ryžtingą kovą su žiauriu okupantu, jie nesigaili savo 
sveikatos ir gyvybės. Bet jie vieni nepajėgia prieš So
vietų armiją ir policijos būrius atsispirti. Jų akys yra 
nukreiptos į laisvą Vakarų pasaulį, pirmoje eilėje jie 
tikisi mūsų — Amerikos lietuvių pagalbos ir para
mos. Mes, šios didžiosios Pasaulio Demokratijos lais
vi piliečiai, galime ir turime veikti savo krašto Vy
riausybę, reikalaudami neatidėliojant imtis energingų 
žygių lietuvių tautos naikinimui sustabdyti ir Lietu
vos Nepriklausomybei atstatyti. Vasario 16-tąją — 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo dieną ir ki
tomis progomis pareiškime šį savo vieningą politinį 
reikalavimą.

Amerikos Lietuvių Taryba jau daugelį metų va
dovauja šioms Jungt. Amerikos Valstybėse gyvenan
čių lietuvių pastangoms, jungdama visas patriotines 
lietuvių sroves ir organizacijas šiam kilniam darbui. 
ALT Vykd. Komiteto ir narių delegacijos, atsilanky- 
damos pas aukščiausius šios šalies pareigūnus, įteik- 
damos valdžios įstaigoms memorandumus, nuolatos 
primena mūsų nusistatymą ir reikalavimus. ALT iš
laikomas Informacijos Centras informuoja pasaulį 
apie Lietuvos padėtį ir atskleidžia tikrąjį Sovietų 
diktatūros veidą ir jos planus. Visa tai reikalauja 
lėšų. Ne mažiau mūsų finansinės paramos yra reika
lingi Europoje veikią Lietuvos politiniai veiksniai — 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ir Vykd. Tary
ba, su kuriais ALT visą laiką kooperuoja ir juos re
mia.

Amerikos Lietuvių Tarybos akcija susilaukia vis 
didesnio krašto Vyriausybės pritarimo ir įvertinimo, 
visuomenė ir spauda vis daugiau reiškia susidomėji
mo Lietuvos padėtimi. Bet tuo mes negalime pasiten
kinti. Lietuvos išlaisvinimo darbas ir kova turi būti 
toliau tęsiama, kol faktina Lietuvos Nepriklausomybė 
bus atstatyta.

TAUTIEČIAI! Šaukite susirinkimus, įgaliokite 
aukų rinkėjus, renkite prakalbas ir pramogas, skir
kite aukų iš organizacijų iždų, dėkite visas pastangas, 
kad vienas šimtas tūkstančių dolerių per kelis mėne
sius būtų sudėtas! Tenelieka nė vieno Amerikos lietu
vio, ne vienos lietuvių organizacijos, kuri neparemtų 
savo darbu ir auka šio vajaus įvykdymo. Jūsų auka 
išgelbės lietuvių tautą nuo pražūties, ji atneš Lietu
vai laisvę!

Aukas prašoma siųsti ir visais vajaus reika’ais 
kreiptis į Lithuanian American Council Ine., 1739 So. 
Halsted Street, Chicago 8, III., ir į vietos ALT Sky
rius bei Komitetus.

Šalin žiaurusis Sovietų diktatorius iš Lietuvos! 
Tegyvuoja laisva, demokratinė Lietuvos Respublika!

ALT Vykd. Komitetas:
L. šimutis, Prezidentas; Ant. A. Oiis, Vice prezidentas; 
Dr. P. Grigaitis, Sekretorius; M. Vaidyla, Iždininkas;

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS NARIAI:
Vyt. C. Abraitis, Vice prezidentas; J. J. Grigalius, Vice prezi
dentas; Wm. F. Laukaitis, Vice prezidentas; Dr. A Montvidas, 
Vice prezidentas; P. L. Pivaronas, Vice prezidentas; Wm. T. 
Kvetkas, Iždo globėjas; J. V. Stilsonas, Iždo gk>l>ėjas; A. S. Tre
čiokas, Iždo globėjas; Dr. M. <J. Vinikas, Iždo globėjas; Kun. I. 
Albavicius, A J. Aleksis, J. Arlauskas, S. F. Bakanas, Prel. <J. 
Balkūnas, Dr. M. J. Colney, P. P. Dargis, AL Devenienė, SL Ge
gužis, J. Ginkus, J. Glaveskas, J. V. Grinius, Kun. F. Juras, K. 
Jurgeiiūnas K. S. Karpius, Pov. Kručas, J. B. Laučka, St. Mi- 

chelsonas, Ant. Milleris, E. Paurazicnė, <1. Tysiiava.

lais-
gy-

steigimo 40 metų sukakt.. j nariais lietuvių katalikų 
Ar tai tik nebus vieninte--organizacijų, kai tos or- 
lis lietuvių katalikų laik-! ganizacijos bus įsijungu- 
raštis, kuris be jokios pęr- sios į mūsų veikimo cent- 
traukos per tą metų kiekį ■ rą — ALRKF ir kai kiek- 
lankė savo skaitytojus, i vienas iš mūsų skaitysi- 
Todėl toji jo sukaktis ver- me ir remsime savąją 
ta paminėjimo. Dabar spaudą, mūsų veikimas 
“Draugas”, kaip skaityto- šiais kritingais laikais 
jai pastebi, yra žymiai pa- bus stiprus, vieningas ir 
gerėjęs ir pagyvėjęs. Šiais tikrai naudingas ir Baž- 
naujais metais jis yra už- nyčiai ir Tautai, 
simojęs dar didesnę pa
žangą padaryti.

Kai būsime veikliais

ALRKF Sekretoriatas,
2331 So. Oakley avė., 

Chicago 8,111.
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1948 m. BALF Seimas ti palydovais; kitiems rei- 
pareiškė pageidavimą su- kės įvairiais kitais būdais 
kelti penkis milijonus do- pagelbėti, už kitus garan- 
lerių lietuvių tremtinių tuoti, kad jie nepataps vi- 
šalpos ir jų imigracijos suomenei našta, o be to 
ir įkurdinimo reikalams, dar reikia priskaityti tar
si suma, palyginus ją su nautojus, dirbančius imi- 
žydų, lenkų ir kitų tautų gracijos srityje, jų kelio- 
šalpa. nėra perdidelė, ta- nės išlaidas ir administra- 
čiau BALF Valdyba šį ciją. 
reikalą išsamiai apsvars
čius, paruošė minimalę 
sąmatą BALF’o veiklai 
finansuoti vienerių metų 
laikotarpiui — $962,000. 
sumai.

Daugiausia šalpos rei
kalingi yra vaikučiai, li
goniai ir seneliai, kurių 
priskaitoma iš viso apie 
20,000 asmenų, (vaikučių 
apie 15,000, ligonių — 
1.500 ir senelių — 3,500). 
Šiems 20,000 asmenų su
šelpti ir skiriant jiems po 
$2.50 mėnesiui, reikia su
kelti $600,000.00 sumą 
(tuo tarpu žydai kiekvie
nam savo žmogui skiria 
mėnesiui po $30.00 arba 
dolerį dienai). Šia proga

I. LDS N. A Apskr. Suvažiavimo 
PROTOKOLAS 1

Liet. Šv. Kazimiero kolegi- 
rektorius Romoje 
atvykę iš tremties 
p.p. Stasys Lūšys

LDS N. A. apskr. suvažiavi-’ba, 
mas įvyko lapkričio 28 dieną, i jos 
1948 metais, Šv. Petro Liet, nai 
parapijos mokyklos patalpose, jos 
1 vai. p.p. j na.

Suvažiavimo posėdį atidarė i Sveikinimo kalbas 
apskričio pirmininkas A. Za-1 garbingi svečiai, profesorius 
veckas. maldai vadovavo vietos ;Dr. kun. Vladas Tulaba. p. Sta- 
klebonas kun. -Pr. Virmauskis.’ sys Lūšys, kun. Pr. Virmaus-

Po maldos klebonas pasakė kis, kun. Pr. M. Juras, kun. J. 
įžanginę kalbą, sveikino delega- i Bernatonis, Antanas F. Knei- 
tus ir svečius atvykusius į su-;žys, Antanas Peldžius, Vladas 
važiavimą ir visus ragino vie- Paulauskas, tremtinys V. Gur- 
ningai darbuotis Dievo garbei ka ir kiti. Visos kalbos buvo 
ir žmonių gerovei. • įdomios, iš kurių buvo priimti

Posėdžiams vesti užgirta sto- nutarimai ir užprotokoluoti, 
vinti valdyba, būtent: pirm. A. kad jais būtų galima vadovau- 
Zaveckas; vice pirm. V. Pau- tis organizacijos veikime, 
lauskas, iždininkas J. Guzevi-j Buvo perskaitytas praeito 
čius ir rašt. T. Versiackas. Bu- suvažiavimo įvykusio gruo- 
vo užregistruoti su kuopų man-Jžio 14, 1947 m. protokolas, 
datais šie delegatai: -kuris buvo šio suvažiavimo už-

1 kp. So. Boston, Mass.: —; girtas. Taip pat buvo priimti 
kun. Pr. Virmauskis, Juozas raportai valdybos ir įvairių 
Guzevičius, Mykolas Savilionis, komisijų i
Kazys Niauronis, J. Jeskevi-į lds Akcijos v komisijos pir- 
čius, Ieva Marksienė ir Ona mininkas, kun. Jonas Bernato- 
Siaurienė; 2 kp. Brockton,' njs, kreipėsi į suvažiavimą pra- 
Mass.: Julius Baronas, Petras šylamas, kad pagelbėtų pra- 
Danyla, Antanas Peldžius; 3 vesti LDS ir “Darbininko” va- 

reikia pastebėti, kad dar ma Pa laryti • < kp. Norwood, Mass.: Antanas jų.
yra apie 30,000 lietuvių Todėl nuoširdžiai prašo- F. Kneižys, Vincas Kudirka,* lds Centro pirmininkas, 
tremtinių, kurie dar šiek me visų lietuvių, r- * ’ ”■■■■’— ' T - - -
tiek sveikesni ir gali dirb- kolonijose ir miesteliuose siackas;
ti; tie jokios papildomos tuojau griebtis rengti va- Mass.: Antanas 
pašalpos negauna. jus ir įtraukti į tą sunkų Mockevičius.

Be šių pagrindinių išlai- darbą ir kitus savo kai- A Skyrius 
dų dar yra drabužių, ava- mynus, savo draugus a- kutis; 70 kp. Lawrence, Mass.: lietuvių 
lynės, maisto, knygų ir merikiečius, 
kitų gerybių atgabenimas politikierius, 
į sandelį, jų sutvarkymas, veikėjus, be 
supakavimas ir paruoši- tinių pažiūrų skirtumo, 
mas siųsti, nugabenimas Labai svarbu įtraukti lie- 
į uostą, pakrovimas, ap- tuvių jaunimą ir jų drau- ta: Dr. kun. Vladislovas Tula- 
drauda. sunkveži m i a i, gus, nes darbas reikalau- ---- s—:;-------------------
darbininkai, administra- ja milžiniškų pastangų ir macijų, kada tik jų rei- 
cija, tarnautojai ir įvai- didelės talkos. kės.
rios smulkios išlaidos, ku- Jeigu visi atsidavusiai Visais Vajaus reikalais 
rios siekia apie 42,000 do- ir nuoširdžiai dirbsime šį kreipkitės : 
lerių. darbą ir aukosime pagal 1

Imigracijos reikalams išgalę, neabejojam, 
ir tremtinių įkurdinimui mūsų vajus pasiseks ir 
Valdyba numatė minima- savo tikslo pasieksime, 
lę sumą — $370,000.00. Vajų reikia tuojau pra- džios kooperacijos'ir pa- Julius Baronas,
Pagal naująjį Bilių 1949 dėti ir tęsti iki bus pa- galbos

tiks- svarbiame 
me darbe.

Vajaus laiko ir būdo 
tai po $20.00 vertės pa- negalime nurodyti, nes^vi- 
ramos ir pagalbos, reikės sur sąlygos kitokios. Pa-i 
$280,000.00. Šalia to dau- tys vietiniai gyventojai 
geliui reikės apmokėti ke- savo sąlygas geriau žino, 
lionės išlaidas čia atvy- ir geriau prie jų prisitai- 
kus, duoti jiems mafttpi- kys, svarbu, kad rezulta- 
nigių ir kitais reikalin- tai būtų geri. BALF Cen- 
gais daiktais aprūpinti,.tras gali duoti įvairių pa-| 
transportacija, aprūpin-* tarimų ir smulkių infor-’

Ši suma kai kam atro
dys ir didelė, bet reikia 
atsiminti, kad darbas taip 
pat milžiniškas, nes dide
lis žmonių skaičius reika
lingas mūsų pagalbos.

Jei BAU' turėtų šią su
mą, mums nereikėtų pra
šyti kitų organizacijų tar
pininkauti lietuvių trem
tinių imigracijos reika
lais, nes federalinė D.P. 
komisija suteiktų mums 
tokias pačias teises, ko
kias turi N.C.W.C., C.W. 
S., I.R.R.C. ir kitos orga
nizacijos.

Šiandien BALF’o kasoje 
yra tiktai 3480 dolerių. 
Tai ką galime su tokia su-

ir nese- 
Vokieti- 
su žmo-

pasakė

4
1948 metus siuntinėtą Jūsų 
laikraštį, kuris su malonumu 
visų buvo skaitomas stovyklos 
skaityklose, sveikinu Redakci
jos ir Administracijos vadovus 
ir bendradarbius su Kalėdų 
šventėmis ir linkiu visiems su 
Dievo palaima laimingiausių
1949 Metų.

S. Birutis, 
Scheinfeldo Lietuvių DP 
Stovyklos Administratorius.

Paieško
BUTKUTE, sesuo Barboros 

Grybienės, iš Gargždų, Kretin
gos ap.

ČIRVINSKAS, Jonas, iš Gra
žiškių km. ir vi., Vilkaviškio a. 

EIDIEČIO, Jono, kilusio iš 
Vilniaus Krašto, giminės prašo
mi atsiliepti.

GYLAITIS ,ar Gylys) iš Juo- 
dupėnų km., Slavikų vi., Šakių 
apskr.

JOČYS, Karolis, iš Pažusių 
km., Šešuolių vi., Ukmergės a.

JURGILAS, Pranas, iš Vai- 
tiekupių km., Sintautų vi., Ša
kių ap.

LABINAITĖ - Wolawieh, An
na, iš Saunorių km., Kruopių 
vi., Šiaulių ap., ir vyras Joseph 
Wolawich.

LABINIS (ar Latinis?), Kon
stantinas, ir jo sesuo Wola- 
wich, Anna, abu Saunorių km., 
Kruopių vi., Šiaulių ap.

VASILIAUSKAS, Antanas, 
iš Kartenos vi., Kretingos ap., 
atvyko Amerikon iš Anglijos 
po I karo.

W0LAWICH - Labinaitė, An
na, iš Saunorių km., Kruopių 
vL, Šiaulių ap., ir vyras Joseph 
Wolavich.

i ZYGMANTA, Jurgis, iš Ož
kabalių km., Bartininkų vi., 
Vilkaviškio ap.

Į Ieškomieji arba apie juos ži- 
, . . , .. — ______________ nantie ji maloniai prašomi ata
kuos jau buvo 79-tas. j --------------- .. . .

Taip pat ir apskritis išreiškė Savo ir visų stovyklos lietu-!
-----  ! Consulate General of Uthuania nuosir-j 41 Wegt g2nd Street

New York 24, N. Y.

šis mažytis Jackie Linnert turėjo inkstų o- 
peraciją, kurios pasėkos buvo abejotinos. Reika
lingas buvo kraujas. Patyrus iš Michael Reese li
goninės, Chicagoje apie to mažyčio gyvybės pa
voju. geradariai, kurių susidarė apie penki šim
tai, pasisiūlė duoti kraujo, kad davus progos gy
venti ir džiaugtis Naujais Metais. Slaugė jam at
nešus Kalėdų Dėduko dovanų siūlo mažam ligo- 
nukui.

visose Andr. Venskus ir Jurgis Ver-kun. Pr. Juras, pasiūlė ir suva-
priėmė, kad 

būtų švenčiama
Mackevičius,Į Juozapo organizacijos 

____ __  J dieną šventė
kolonijose, o 

sekmadienį po Velykų 
pačios organizacijos 
ruošiant konferencijas 
didesnėse f 
Ši šventė būtų ne tik organiza- Centro įirmminka^, kun. Pr. 
ei jos globėjo, bet ir apskritai M JuraS) kuris ir visi atstovai 
darbininkų luomo žmonių šven-’p^ M Norkūnui už tą dova-j 
tė. Buvo išrinkta tai šventei ną nuoširdžiai padėkojo ir pa-i ______________
rengti komisija, kuri jai pa- sveįkino jį gimtadienio proga, Pgntga |£ TREMTIES 
ruoštų programą. Komisijon >—•— .— *-----™ x— t ■ •• a«oma«»

___r_______ buvo išrinkta: kun. Jonas Ber- 
U.L.R.A. Campaign Division natonis, Stasys Lūšys, Anta-

105 Grand Street, . nas Kneižys, Antanas Peldžius,
Brooklyn 11, N. Y. i Vincas Kudirka, Vladas Pau-

Laukiame jūsų nuošir- lauskas, Benediktas Jakutis, 
bendravardis. 

Šiame sunkiame, Šv. Juozapo Juozas Guzevičius.
ir reikalinga-; Buvo priimtas sumanymas

; apie “Darbininko” bendradar- 
; biams parengimą. Nutarta
• rengti gegužinę. Komisija ta Virmauskui už suteiktas patal- 
pati, kuri rūpinasi akcijos rei- (pgę, i-mos kuopos nariams už 
kalu. Laikas paliktas komisijos pakvietimą, šeimininkėms: Ie- 
nuožiūrai. —*■
tarta šiame suvažiavime skirti už pagamimmą 
iš apskričio iždo aukos $125.001 
“Darbininko”

8 kp. Cambridge, ■ žiavimas 
Zaveckas, J. I metais 

A. 1
ir Benediktas Ja- kovo 19

biznierius, kun. Pr. M. Juras, kun. Jonas 
visuomenės Bernatonis ir Mykolas Norkū- 

tikybų, poli- nas; 97 kp. Lowell, Mass.: T. 
Versiackas ir VI. Paulauskas.

Garbės svečiais užregistruo-

metais numatoma atga- siektas užsibrėžtas 
benti apie 14,000 lietuvių, las.
kuriems, jei skirsime tik-;

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ KONGRESO 

REZOLIUCIJOS
— 8 —

The Most Reverend Amleto Cicognani, 
Apostolic Delegate.
Washington. D. C.

Your Excellency:
The Lithuanian American Catholic Congress, held 

October 17 and 18. 1948 at the Morrison Hotėl in 
Chicago. Illinois. extended sincere greetings to the 
Apostolic Delegate and humbly bėgs Your Excellency 
to convey to our Most Holy Father, Pope Pius XII, 
the Congress' sentiments of profound gratitude for 
His special apostolic Benediction which He has most 
graciously deigned to impart to the Officers and 
members of the Congress, as well as for His unceas- 
ing concern and solicitude for the suffering and op- 
pressed people of Catholic Lithuania and of all 
l>eop!e deprived of human rights and subjected to 
unjust domination.

The Congress vishes to express also to Your 
Exccllency its deep appreciation for your personai 
good wishes. most especially for your graicous 
promise of prayerful remembrances.

His Eminence Samuel Gardinai A. Stritch. 
Archbishop of Chicago,
719 North Wabash Avenue,
Chicago. Illinois
Your Eminence:

The delegates to the Lithuanian American Catho

kad

BALF VALDYBA:
Kun. Dr. Juozas B. Končius,

Pirmininkas;
Antanas A. Olis, vicepirm. 

Juozas Boley, vicepirm. 
P. Pivaronas, vicepirm. 

S. F. Bakanas, vicepirm. 
Nora M. Gugienė, sekr.

A. S. Trečiokas, ižd. 
Antanas Žilinskas, fin. sekr.

Pabaigoje kalbėjo žymus lie- visi pasisotino ir įvyko gražių 
tuviškos katalikiškos spaudos kalbų ir pasitarimų ne tik a- 
ir organizacijų rėmėjas, Myko- pie organizacijos reikalus, bet 
las Norkūnas. Sveikino apskri- ir apie patraukimą Amerikon

kitais
Šv.

globėjo
visose ų įr įteigė LDS Centrui savo vargstančių tremtinių iš Vokie- 
trečią gražaUS darbo paveikslų albu- tijos. Apie šiuos reikalus dau- 
švęsti įvaįrįų nuotraukų - vaizdų, giausiai suteikė žinių “Darbi

ninko” redaktorius Ant. Knei
žys ir Antanas Peldžius.

Posėdis baigėsi 5 vai. vakare. 
Užbaigos maldai vadovavo kun. 
dr. VI. Tulaba.

Rašt. T. Versiackas.

švęsti įrajrįų nuotraukų - vaizdų, 
; Vilniaus 

krašte ir kitose Lietuvos sri- 
lietuvių kolonijose. tyse Tą dovaną priėmė LDS

šventę, padarytų Lietuvoje 
visose

širdingą padėką svečiams atsi- vių vardu reikšdamas 
lankiusiems į suvažiavimą už džiausią padėką už per ištisus 
jų kalbas ir patarnavimus, 
kaip dvasiškiams taip ir pasau- 
liečiamš, ypač, kun. dr. Tūla-; 
bai ir St. Lušiui, kuris pasiža-Į 
dėjo dalyvauti LDS organiza-' 

j ei jos veikloje. Nuoširdžiai pa- 
i dėkojo vietos klebonui, kun. P.

-j virmausKui uz suteiKias paiai-

Taip pat buvo nu-ivaj Marksienei, Onai Siaurienei 
skanios vaka

rienės, kuriąja buvo pavaišinti
bendradarbiams bažnyčja salėje visi delega- 

tremtiniams, rašantiems straip- taj jr pakviestieji svečiai. Prie 
snius.

lic Congress, held October 17 and 18, 1948 at the 
Morrison Hotei, Chįcago, UI., f eit most privileged in 
being able to initiate their meetings and delibera- 
tions with services at the Holy Name Cathedral in 
the Archdiočese of Chicago.

Your Eminence has conferred a singular honor 
upon this Congress by your ateive interest, invalu- 
able encouragement, and patemal blessing.

Your Eminence's many efforts in behalf of-the 
United Lithuanian Relief Fund through the National 
War Fund and the Bishop’s Relief Fund, made pos- 
sibte this organization’s participation in relief work 
for displaced persons in Europe.

All Lithuanian Americans and especially the dele
gates to this Congress are deeply grateful to Your 
Eminence for the inestimable good that has been 
accomplished and is direetly attributable to Your 
Eminence’s personai interest and influence.

— 10 —
Hon. Dwight H. Green, 
Govemor of Illinois 
Executive Mansion 
Springfield, Illinois

Your Excellency:

The Lithuanian American Catholic Congress, 
which was held October 17 and 18, 1948 at the Mor
rison Hotei, Chicago, Illinois, extended its greetings 
and respects to the Governor of Illinois.

The delegates to this Congress were fully 
cognizant of your sincere eonvietions and laudable 
stand regarding the unlawful seizure of the Baitic 
Statės: Latvia, Estonia and Lithuania, and the 
unjust oppression and deniai of human rights to the 
people of those nations.

All Lithuanian Americans and especially the

gausiai apdėtų valgiais stalų

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

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

DARBININKAS
3M W. BROADWAY. SO. BOSTOft, MASS.

delegates to this Congress are deeply grateful to you 
for your public championing of their cause and your 
untiring work in their behalf.

— 11 — 
Hon. Martin H. Kenneily, 

. Mayor of the City of Chicago, 
City Hali, Chicago, IU. 
Dear Mayor Kenneily:

The Lithuanian American Catholic Congress, held 
October 17 and 18, 1948 at the Morrison Hotei, Chi
cago, Illinois, extended its greetings and respects to 
the Mayor of the City of Chicago.

The delegates to this Congress are deeply ap- 
preciative of your interest in Lithuanian American 
activities and your esteemed cooperation manifested 
on many occasions.

— 12 —

McCOLLUM DECISION

The officers and delegates of the Lithuanian Ca
tholic Congress meeting in Chicago, Illinois, in Oc
tober of 1948, feel that they would be dereliet in 
their duties to the members of the Congress if they 
failed to express publiely the shock they experience 
in a recollection of the decision of the Supreme Court 
of the United Statės prohibiting religious education 
in the Champaign, Illinois public schools.

In this day when leading statesmen and legisla- 
tors warn of the dangers which lie in the insidious 
eonduet of subversive elements — at home and 
abroad — it is the sense of the Lithuanian Catholic 
Congress that man’s greatest hope lies in a return 
to the teachings of Christ.

In this day when champions of what is termed 
“Academic Freedom” insist that an instructor mušt 
be permitted to teach to his pupils the economic and 
political theories of Communists and revolutionists—

it is the sense of the Lithuanian Catholic Congress 
that the security of our demoeratie institutions can 
be preserved only through the religious education of 
our children.

In this day when an agency of the Federal Gov- 
ernment declares the existence of God to be a 
controversial subject it is the sense of the Lithua
nian Catholic Congress that all Americans mušt 
highly resolve to extend the greatest efforts in 
providing religious education for their children.

In this day when outstanding citizens will argue 
that it is quite proper — and in conformity with 
American traditions to introduce into our schools 
writings which hold a religious creed up to ridicule, 
espouse the teachings of Kari Mara, and generally 
provoke contempt for American institutions and tra
ditions — it is the sense of the Lithuanian Catholic 
Congress that Americans mušt come to a realization 
that a child’s education is būt a sham and a delttsion 
if it is not bottomed on a belief in the existence of 
God.

Because of these things we herc highly resolve to 
encourage the members of the Lithuanian Catholic 
Congress to redouble their efforts to bring to all 
American parents an awareness of the danger which 
confronts them as a result of the so-called McOolhim 
decision concerning religious instructions in the 
public schools of Champaign, Illinois.

Being conscious of the fact that the children of 
today will be the statesmen and leaders of tomorrow 
— we urge all Americans to raiše their voices in 
protest against the constantly growing wave of secu- 
larism which has succeeded in driving God from 
our public schools and which threatens to drive from 
American life every veštige of God’s influence on 
our thoughts and our actions.

(Bus daugiau)



Antradienis, Sausio 11 d., 1949

Nori Taikos,-Ruoškis Karui
Sovietu BtuiUg valdo ketvertukas: Stali

nas. Molotovas. Berija ir Malenkovas. — Sta
linas ir Ivanas Siaurasis. — Karas ar taika 
priklauso nuo Kremliaus sprendimo. — Rusai 
gali pritrūkti kantrybes.

Vėl vieni metai praėjo, 
o pasaulis vis dar nesu
laukia norimos ir išsiilg
tos taikos. Per praėju
sius metus tremtinių 
skaičius padidėjo iki ne
suskaitomo laipsnio, kai 
tūkstančiai gyventojų Ii 
ko be pastogės Palestino
je, o milijonai — Kinijoje.

Lietuvių tauta praėju
sių metų bėgyje be poilsio 
nešė savo sunkųjį kryžių. 
Gal tik daugiau kas drįso 
pažvelgti mūsų vargui į 
akis, gal tik daugiau poli
tikų drįso atviriau apie 
Lietuvą tarptautiniuose 
suvažiavimuose pakalbėti.

Kai peržengiame Naujų
jų Metų slekstį, viltingo
mis akimis žiūrime į atei
tį, klausdami vieni kitų: 
ką mums atneš Naujieji 
Metai? Ko Lietuva susi
lauks šiais metais7

Be abejo, į tuos klausi
mus atsakys pati ateitis. 
Tačiau jau dabar mes ga
lime pažvelgti į šio laiko 
pasaulio sopulius.-------

bių reikalų .Stalinas pir
miausia kreipiasi į minėtą 
trejetuką. Tačiau pirma, 
nei Stalinas priima kokį 
sprendimą, jis atsižvelgia 
Centralinio Komunistų 
Partijos Komiteto .“Spe
cialaus Sekret o r i a u s” 
nuomonės. Sektorių suda
ro 400 rinktinių ir pa
klusnių partiečių. Tačiau 
ir jie yra Stalino žinioje, 
sudarydami jo valdžios 
aparatą.
TAČIAU DIKTATORIUS 

VIENAS
Kai kas galvoja, kad 

Stalinas yra gerų norų se
nukas, tik jis neturįs pa
kankamai galios. Kas taip 
mano, tas labai klysta: 
kaip nekalbėsime, — Sta
linas yra visagalis Rusi
jos ir pavergtų tautų dik
tatorius.
i Sovietinių reikalų žino
vas Dovydas J. Dallin, 
“New Leader” žurnale ra
šydamas apie aukščiau 
mūsų minėtą ketvertuką, 
sako:

PAR EINI Ng A S

I

•J

Šis vaizdas parodo, kad čia lyg karo praeitą. Freedom,
Pa., greitasis traukinys užšoko ant nuo bėgių nušokusių dviejų tavori- 
nių vagonų, kur buvo sukrėsta visi greitojo traukinio vagonai ir trau
kinio inžinierius užmuštas. Buvo ir sužeistų.

_ _ _ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . s
WASHINGTONO PAMINKLO 
ŠIMTMETINES SUKAKTUVĖS

— Sovietinių vyriausy
bių trijų dekadų laikotar
pyje “dirbančioji klasė” 
pirmiausia buvo pakeista 
partija, paskum partija— 
Centriniu Komitetu, iš ei
lės Centrinis Komitetas— 
Politbiuru, Politbiuras — 
rinktiniu Kremliaus būre
liu, o tas mažas išrinkta
sis būrelis galutinai nusi
leidžia neribotai 
šio mūsų laikų 
riaus valdžiai.

Ne be reikalo 
kurie publicistai

RUSIJA KETURIŲ 
RANKOSE

Pasaulis nenorom pasi
dalino į dvi dalis. Vaka
rai stengiasi paskutinė
mis jėgomis saugoti savo 
nepriklausomybę ir lais
vę ; rytai — sukiršinti, pa
dalinti jėgas ir laimėti.

Didelė yra Sovietų Ru
sija, o jos žinioje yra išti
si plotai svetimų kraštų ir 
valstybių. Tačiau mažai 
kas žino, jog Rusija ir jos 
pavergti kraštai priklau
so keturių vyrų valios, j 

Koks tas baisusis ket
vertukas?

Ketvertuko priekyje sto
vi gerai visiems pažįsta
mas Stalinas. Nors visi 
komunistų partijos nuta
rimai turi būti priimami 
Politbiūro, kurį sudaro 14 
užsipelniusių komunistų 
vadų, tačiau Stalinas 
svarbiausiais reikalais ta
riasi su trim vyrais—Mo
lotovu, Berija ir Malenko- 
Vu. Kai buvo gyvas, šiam 
patarėjų būreliui priklau
sė ir Ždanovas.

Sitų trijų patarėjų raš
tinės yra Kremliuje šalia 
Stalino kabineto. Į juos 
bet kokiam mirtingajam 
beveik neįmanoma patek
ti. Turėadams kokių svar- Tačiau belaukdama ji ne-

didžiau- 
diktato-

tad kai 
prideda,

| X '

kad per trisdešimt metų 
kraujuje ir persekioji
muose murdyta rusų tau
ta priėjo prie tos pačios 

: santvarkos, nuo kurios 
bėgo — Ivano Baisiojo 

; carato diktatūros.
I IR JAU PRADEDA 

NEKANTRAUTI
Ne vienas šiandien klau

sia, ar Sov. Rusija, kada 
nors nusiims tariamos 
taikos kaukę ir pradės 
karą prieš Vakarus? Gal 
kartais atsisakys savo 
imperialistinių planų? 
Gal, pagaliau, lauks dar 
patogesnio momento?

Istorija parodė, jog ko
munistinė diktatūra mo
ka laukti. Ji gi turi laiko.

•

įSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin
gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 
stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

3BS Wost Broadiray So. Boston 27, Mass.

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

Vardas....................................................................

silsi. Priešingai, — inte
resuojasi visu pasauliu ir 
stengiasi išnaudoti kiek
vieną patogų momentą ar 
palankesnę situaciją.

Tačiau laikas rodo, jog 
komunizmas pradeda pri
trūkti kantrybės ir jau 
nebenori ilgai laukti. Ko
dėl?

Pirmiausia: kiekviena 
diktatūra turi savo laimė
jimais nugirdyti minią, į- 
tikinti, kad yra stipri; 
priešingai — ji darosi ne
populiari, silpnėja ir pra
deda irti.

Antra: komunizmas tu-i 
ri savo teoriją, kurią sten
giasi aklu i 
vykdyti. Benagrinėdami 
savo teorijos ’ paines, ne 
kartą jie prasilenkia s 
gyvenimiška tikrove ir 
griebiasi kraštutinišku- 
mo.

Pagaliau, Stalinas yra 
jau nebe jaunas ir gali 
užsimanyti savo viešpata
vimą užbaigti kokia nepa
prasta pergale, didžiuliu 
revoliucijos laimėjimu.
O JO RANKOSE VEIKI

MO INICIATYVA
Nors Vakarai ginkluo

jasi ir rengiasi bet ko
kiems netikėtumams, ta
čiau karo nenori. Vaka
riečių nusistatymą ge
riausiai išreiškė D. Brita
nijos atstovas JT Politi
nėje Komisijoje Sir Hart- 
ley Shawcross:
— ...Sovietų Sąjungos 

vadai gerai žino, kad kaip 
Jungtinės Karai y s t ė s, 
Prancūzijos ir Amerikos 
vyriausybės, taip ir tau
tos nenori karo ir jiems 
net nesisapnuotų pradėti 
neišprovokuotą ataką ant 
Sovietų Sąjungos. Jūs 
taipgi sakote, kad karo 
nenorite. Gal ir tiesa. Is
torija moko, kad net Hit
leris karo kaip tokio ne
norėjo...

Taigi reikia Sov. Rusi
jos provokuojamo veiks
mo, kad Vakarai pakeltų 
ginklą ir tol jo nenuleis
tų, kol komunizmas bus 
sunaikintas. Jeigu taip, 
būsimo karo iniciatyva 
yra Rusijos, o teisingiau 
jos diktatoriaus Stalino 
rankose.

Dėl to šiandien labiau 
nei kada tinka senas ro
mėnų posakis: si vis pa- 
cem, para bellum — jei . , . .. ....
nori taikos, ruoškis karai,

Vakarai, rodos, tai su
pranta.

PARINKTINES TARNYBOS 
ĮSTATYMAS IŠ 1948 M.

Bendrai žinoma, kad, su į met turėti oficialų doku- 
vyrai mentą išduotą pagal įsa- 

(nepiliečiai) tar- kymą Director of Selecti- 
26 metų, gyve- ve Service, kuris parodo, 

Jung. Valstybėse kad jiems nereikia užsire- 
militarinei ir la- gistruoti.

v •

keliomis išimtimis, 
ateiviai 
pe 18 ir 
nanaieji 
patenka 
yinimo tarnybai pagal Se-; bfiti aiškiai n.
leetive Service Act of 1948,t kad Avienas atei
ni. Išlaukę 18m. amžiaus, ;vis u ig ir 26 m. kuris 
bet dar neturėdami 26 m., Jung valstybėse
praeitą rugp. 30 d. vyrai prjvai0 užsiregistruoti tik, 
turėjo užsiregistruoti, tar-į V priklaus0 prie vieno6

? o •n???e-oliš viršminėtų paliuosuotų 
Į18 d. Bet kiti Pannktines. klias §ie ateiviai auto_ 
Tarnybos patvarky m a i. matiškai paliuosuoti nuo 
iq • oc juimuiriiuo lavinimo ir
18 ir 26 m. -tarnybos, kai jie jau užsi-

Vyrai, kurie atvyko į registravo:
j (1) Visi tie, kurie nepa- 

tracijos laiko, turi užsire- reiškė intenciją tapti pi- 
gistruoti į šešis mėnesius ! hečiais ir kurie įleisti į 
po atvykimo.s Tie, kurie ;jung. Valstybes kuriems 
gyveno Jung. Valstybėse,!specifiniams laikino biznio 
bet negalėjo užsiregistruo-{arba darbo tikslams, ku- 

■ ti, į penkias dienas

užsispyrimu “!č.ia,7rus ateivius įmilitarinio

su Jung. Valstybes po regis- -

I

Praeitą vasarą įvyko pasaulio jį aplankė. Dau- 
šimtmetinės Washingtono 
Paminklo sukak t u v ė s, 
Washington, D. C.

Kai Jurgis Washingto- 
nas 1790 m. mirė, Kongre
sas nutarė pastatyti pa
minklą pagerbti pirmą 
Jung. Vals. prezidentą ir 
Amerikos pulkų vyriausią 
vadą. Tačiau nieks nieko 
nedarė, tik 1833 m. būre
lis privačių piliečių, ma
nydami, kad Amerikos 
žmonės tinkamai neįverti
no šios šalies tėvą, sujudo 
pagerbti Washingtoną pa
minklu, ir jie įsteigė Wa- 
shington National Monu- 
ment Society. Pirmas 
draugijos prezidentas bu
vo John Marshall, garsu
sis Jung. Vals. Vyriausias 
Teisėjas ir Washingtono 
draugas. Draugija rinko 
pinigų šioje šalyje ir už
sieny. Robert Mills, gar
sus architektas, sudarė 
planą. 1848 m. Kongresas 
autorizavo pastatymą pa
minklo ant viešosios že
mės VVashington, D. C. 
Vieta paskirta prie Poto- 
mac upės, kurią Washing- 
tonas taip mylėjo.

Nors paminklą statyti 
pradėta 1848 m. bet tik 
gruodžio mėn. 1884 m. 
paskutinis iš 30,000 akme
nų buvo į vietą padėtas. 
Jo pastatymas kaštavo — 
$1,200,000. $300,000 auka
vo valstijos, miestai, pri
vatūs asmens ir svetimos 
šalys, o Kongresas pasky
rė $900,000. Paminklas bu
vo atidarytas 1888 m. ir 
daugiau, negu dvidešimt 
milijonų žmonių iš visų 
Jung. Valstybių dalių ir

j d L U et lldl UU Ui A. *31 dilio, A. U* 

po su-jriuos normaliai jie užbaig- 
grįžimo į šią šalį. Asme-jtų į vieno meto laiką ir 

arimo nitrcom 19 d.; kurie per išbuvimą Jung. 
dat os,! Valstybėse neprisi dėjo 
į Pen_įprie kito biznio arba dar- 

, kuriam

nys, gimę rugsėjo
1930 m. -ar po tos
turi užsiregistruoti 
kias dienas po 18 gimta- jbo? tik prie to, 
dienio. Visuose atsitiki- į buvo įleisti.dienio.
muose, ateivis turi užsire
gistruoti vietinėje draft’o 
taryboj, arčiausia jo gy
venamosios vietos.

Kai kurie vyrai ateiviai, 
kurie nepareiškė savo no
ro tapti piliečiais, nerei
kalaujami užsiregistruoti militarinių pareigų, 
miliįarinei tarnybai ir jie gyvena Jung. Valsty- 
tarnavimui. Jie yra seka- bėse ir dėl kurių jų šalis 
mi: j padarė paliuosavimo apli-

1) Ateiviai, kurie atvy- kaciją, kuri buvo Valsty- 
ko į Jung. Valstybes lai- bes Departamento užgir- 
kinai, kaipo nekvotiniai ta.
imigrantai - studentai, pa-į (3) Tie, kurie dėl tauty- 
gal Skyriaus 4(e) Imigra-'bės, negali būti priimti į 
cijos Įstatymo ir kurie 
atvykę tik lankyti mokyk
lą, universitetą, arba se
minariją Generalinio Pro
kuroro užgirtą Jung. Val
stybėse. Toki studentai 
nereikalaujami užsiregis
truoti tol, kol tęs savo 
mokslą Jung. Valstybėse.

2) Ateiviai, kurie laiki
nai įleisti į Jung. Valsty
bes pagal sutikimą su val
džia šalies, kurios jie yra 
tautiečiai arba su tinkama 
agentūra tos valdžios, dėl 
sezoninio arba laikino 
darbo, bet jie privalo dirb-; 
ti tik tą darbą.

3) Diplomatiniai atsto
vai,. pareigūnai, ir darbi- 

viešų tarptautinių organi
zacijų, nariai jų šeimų ir 
kai kurie ateiviai prie 
Jung. Tautų.

Tie ateiviai studentai, 
kurie nereikalaujami užsi
registruoti turi visuomet gu jis prašys paliuosavi- 
nešioti pasportus, kurie 
turi Section 4(e) vizą. Vi-.

ffUTMKfMMTMiNiįVMnunminn .si kiti ateiviai turi visuo-1

(2) Tie, kurie nepareiš
kė intencijos tapti pilie
čiais ir yra tautiečiai ša
lių, su kurių valdžiomis 
Jung. Valstybės sudarė 
sutartį, paliuosuojančią 
tautiečius tos šalies nuo 

kol

mas iš 1948 m. pramato, 
kad “bet kuris asmuo, ku
ris padaro tokią aplikaci
ją, negalės tapti Jung. 
Valstybių piliečiu”. Ir pa
gal nuostatus Immigra- 
tioh Act of 1924, tokis as
muo taps netinkamu imi
gracijai. Ateivis, kuris pa
duoda SSS Form No. 130, 
bus padėtas į Class 4-C.

Pirm, negu ateivis pa
duoda SSS Form 130, jis 
turi stropiai peržiūrėti, ar 
jis negalėtų būti paliuo- 
suotas pagal kokį nors ki
tą patvarkymą. C.C.

gelis iš jų lipo 898 laiptus 
pasiekti viršūnę, kiti nau
dojo elevatorių. Pamink
las yra 555 pėdų aukščio 
ir 55 pėdų aplink bazė. Į- 
statymas nustatė, kad nei 
vienas kitas pastatas VVa
shington, D. C. negali būti 
aukštesnis už Washington 
Paminklą.

Iš paminklo observaci- 
jos platformos galima ma
tyti daug istorinių vietų. 
Į šiaurę galima 
Baltuosius Rūmus, 
dentų namai, Iždo pastatą 
ir seną Valstybės, Karo ir 
Laivyno pastatą. Į pietus 
matyti puiki Potomac upė. 
Į pietų - rytus matyti Bu- 
reau of Engraving ir Prin- 
ting, Smithsonian Institu
te ir National Museum. 
Tiesiog į rytus 
Kongreso namai. Į vaka
rus skersai Potomac upę, 
matyti Arlington Tautinės 
kapinės, kur guli nežino
mas kareivis ir kur nese- 
nei palaidotas Generolas 
Pershing, pirmo pasauli
nio karo armijų preziden
tas.

Washingtono miestas 
matė daug pakeitimų nuo 
pastatymo Washington 
paminklo. Pirmose pamin
klo iškilmėse 1848 m. Ro
bert C. Wintrop, Atstovų 
Buto kalbėtojas sakė: 
“mes galime geriausia pa
gerbti Washingtoną rem
dami jo idėjas ir sekdami 
jo pavyzdį, jis sau pasi- 
tsatė milžinišką pamink
lą, — ši garbinga respub
lika yra jo paminklas. Tol, 
kol žmonės trokš laisvės, 
tol jie atsimins Washing- 
toną.
• VVashington Monument 
Centennial. C.C.

matyti 
prezi-

sostinė,

v •

Vakarai neteko Kris
taus, nuo to jie turi žūti.

Dostojevskis

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.

Tel. Lexington 8595
Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dienų ir Naktį.

I

J. Kuzmionis.
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ginkluotas jėgas dėl lavi
nimo ir tarnybos.

Ateiviai paliuosuoti pa
gal šių patvarkymų yra 
padėti į Klasę 4-C, kada 
klasifikuoti drafto tary
bos. Jų atidėjimas jokiu 
būdu nekenks jų tinkamu
mą natūralizacijai, jeigu 
prisilaikys prie visų kitų 
natūralizacijos įstatymų 
reikalavimų.

Piliečiai svetimų šalių, 
įnimant viršminėtus, bus 
paliuosuoti nuo lavinimo 
ir tarnybos, jeigu prieš į- 

; stojimą į Jung. Valstybių 
įginkluotas jėgas, jie pada
rė aplikaciją dėl paliuo- 

■ savimo pasiunčiant vieti
niai tarybai “ Application 
by Alien for Relief from 
Military Service”. (SSS 
form No. 130).

Bet ateivis turi suprasti 
kokios rimtos pasekmės 
seka iš tokio žingsnio, jei-

mo nuo militarinės tarny
bos.

Selective Service įstaty-

"Nevystančios Rožės"
Naujai parašyta domininkono Tėvo T. Žiū

raičio knygelė, kurios turinys sekantis: 
Įvadas.

I Skyrius: Kas yra švč. Mergelės Marijos Rožančius?
1. Rožančiaus vardo kilmė.
2. Rožančiaus esmė — a) Kas rožančiaus esmei bū

tina. Rožančiaus apibrėžimo supratimas. Rožan
čiaus esmės supratimas, b) Kodėl tas rožančiaus 
esmei būtina?

II Skyrius: Rožaačtous Atsiradimas.
1. Dabartinės rožančiaus formos kilmė.«
2. Rožančiaus atsiradimas ir sv. Domininkas .
3. Rožančius — ypatinga Dom. Ordino nuosavybė.

III Skyrius: RažaačtaMM Kalbėjhnas.
1. Rožančiaus maldos supratimas.
2. Bendras rožančiaus kalbėjimas ir jo reikšmė.

IV Skyrius: Rožaačiaas Mylėtojai.
1. šventieji.
2. Bažnyčios vadai.
3. Karaliai, mokslininkai ir kitos žymios asmenybės. 

V Skyrius: Rožaačiaas Reikšmė Žmogaus Gyvenimui.
Rožančius — dorybių ir krikščioniškojo gyvenimo 
mokykla.

VI Skyrius: Aš it Rožančius.
Priedas: Rožančiaus Atlaidai ir Lieteratūra.

Visų norinčių įsigyti šį vertingą leidinį prašau kreiptis 
šiuo adresu:

REV. CASIMIR ŽVIRBLIS. O. P. 
Dominican House of Studies.

487 Michigan Avė., N. E.. Washington 17. D. C. 
Vienas egzempliorius kainuoja 30 centų.
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i GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLOMJOSE '

HARTFORD, COHN.
Žinios iš mūsų sostinės lietuvių 

gyvenimo ir veiklos. 
Pr» h to 80 m. sukakties 

!m-laukiant.

metus 
naujuo- 
rengiasi 

veterano 
kleb. Jo- 
sukaktį.
ir visų

j

Aušros Vartų parapijų meniš
kuose parengimuose Worceste- 
ryje.

Kadangi šių menininkių ta
lentais gėrėjosi mūsų visuo
menė, apie jųjų talentus pla
čiai rašė sj»auda, t«xlėl ir mūsų 
kolonijos lietuviai nekantriai 
laukia jųjų pasirodymo mūsų 
scenoje sekmadieny, sausio 16 
d.. 2:30 vai. po pietų Liet. Am. 
Pil. Klubo auditorijoj, 
Lawrence St.

Nuoširdžiai dėkoju už nuos
tabiai gražias man suruoštas 
sutiktuves, ką tik man atvykus 
iš nedėkingos Vokietijos.

Nuoširdžiausias ačiū Sas
nauskams dėdei ir dėdienei, 
pusbroliams: Mykolui su žmo
na, Juozui su Verute ir Eleny
te. Taip pat labai esu dėkingas 
tetai su dėde Kučinskams ui 
jų didelius rūpesčius, pusbro
liui K. Bandzevičiui su žmona 
už jų nuoširdumą, o taip pat 
ir pusseserėms — Marytei, A- 
gotai ir Emilijai.

Nuoširdus lietuviškas ačir 
prieteliui Vyt. Ramanauskui už 
jo rūpesčius manimi ir kt. 
tremtiniais, kai aš buvau Vo- 

at-

įI

227
Programos re*: kieti joje ,o dabar, jau čia

pagerbimui 
vado, didžiai 

Prelato Jono Amboto, 
rengiasi prie šios iškil- 

kuri įvyks 
23 d.

Padėkime Plytelę A. A. Tėvo į 
Kazimiero Amžinam Paminklui 

Tėvo Kazimiero Kapucino parinktos maldos !
1. Tš spaudos išeina maldų knyga jvi

■ u • x _ • • • vi

t

pertuare, kai jau rengėjai pra- VykUS( ypatingai jaučiu jo ge-
nešė, bus naujausios dainos, 
skambios gražios ir minstrel

sekmadieni,
t

daug sve-' 
tai komite-

rūmą ir draugiškumą.
Labai dėkingas Lowell’io pa-

vaidinimas, keturių lietuviškų rapjjoS klebonui, už jo gražius 
juodukių komedijančių artis- i sveikinimus, gerus linkėjimus 
čių, vaidinimas labai juokingas, i jr nuoširdžius patarimus; taip 

! pat didelis ačiū Zapnickams ir 
Bandzevičiams iš So. Boston, 
Mass. už dovanas.

Esu giliai dėkingas ir vi
siems, kurie mane sveikino

BALF Imigracijos Komiteto 
Narių Susirinkimas

Vietos BALF skyriaus įsteig-
ruošiasi prie šios tas imigracijos komitetas, ku-

— ‘ M. buvo atsilankę į sutiktuves.
ir

riam vadovauja- VValter 
Chase, sekantį susirinkimą tu
rės paskutinį mėnesio penkta
dienį vakare, būtent, 28 d. sau-| 
šio Švč. Trejybės parapijos 
mokyklos salėje. Šiame susirin-

Palydėjus senuosius 
amžinastį ir sutikus 
sius, vietos lietuviai 
šauniai minėti mūsų 
veikėjo, gerb. Pi-elato, 
no Amboto, 80 metų 
Tuo tikslu parapijos
vietos draugijų bei klubų va
dai, sudarantieji komitetą ren
giamojo bankieto 
mūsų dvasios 
gerb. 
rimtai 
mes. 
irusio

Kadangi tikimasi 
čių Iš kitų miestų, 
tas rimtai 
sukakties bankieto: visų noras
atžymėti šią sukaktį mūsų tau
raus lietuvio ir dvasios vado, 
Gerb. Pralato J. Amboto, kiek 
galima iškilmingiau. Jis apie 
50 metų dirbo Dievui ir Tėvy
nei. ir praleido daugiausia savo^kime bus svarstomi tremtinių 

priimamos aplikacijos 
parsitraukti savo gi- 
tremties. Kadangi šį 
sudaro visų draugijų 
atstovai ir atstovės.

Buvęs tremtinys 
Juozas Bandzevičius.

darbo metų mūsų parapijoj.' reikalai. 
Jo nuopelnai ir kūrybos dar- norinčių 
bai dideli kaip mūsų bažnyčiai minės iš 
taip ir tėvynei. Žinodami šių 
džiuginančių faktų tikrovę, vi
si vietos lietuviai laukia šio 
šaunaus bankieto ir paminėji
mo malonios sukakties ir tinka
mo pagerbimo dalyvavimu 
bankiete progos.

Šen. Manchun ir Juristų Firma
Mūsų jaunas juristas, adv. 

Pranas Mančiūnas - Manchun 
pradėjo savo darbą valstijos 
Senate, kaipo įstatymų davė
jas ir kartu savo politinę kar-l 
jierą su 1949 metų pradžia-.1 
Pastaromis dienomis jis su ki
tais savo dviem kolegomis ju
ristais sukūrė juristų firmą ir' 
atidarė firmos raštinę dėl kli- j 
jantų Unity Building. 68 Pratt 
Street. pačiame mūsų sostinės 
miesto centre 
for 
me 
me

netoli 
Savings Banko, 
mūsų jauną juristą, 
jam sėkmės.

Society 
Sveikina- 

linki-

jlias savo jėga# nies skirsime 
j t am tikslui, visas mūsų lojalu- 
jmas priklausys JAV, gražiai 
, pradėjusioms kovą už žmo
gaus teises visame pasaulyje. 

tTegu Joms padeda Dangus 
kiekviename užsimojime, kiek
viename žingsnyje!

Prašome Jus, Gerbiamasis 
Redaktoriaus, leisti mums šia 
proga pareikšti mūsų širdin* 
giausią padėką Tamstos antro-' 
ios Tėvynės Vyriausybei už 

suteiktą mums, kaip ir dauge
liui mūsų tautiečių, prieglaudą, 
•r padėkoti visiems gerada
riams, kurie sunkiose mūsų 
tremties dienose kuo nors 
mums padėjo. Ypatingas ačiū 
oriklauso: mūsų “Angelui Sar
gui” Amelijai Tatarūnienei ir 
Onai Ramanauskienei iš Brid- 
geport, Conn., Vinco Sarnaus- 
ko ir Juozo Kavaliausko šei
moms iš Scranton, Pa. ir Mari
jai Klimavičienei iš Dover - 
Foxcroft, Maine. Ši paskutinio
ji, būdama nei giminė, nei pa
žįstama, savo nuoširdumu mus 
tiesiog stebino. Mes pasižada
me ir viešai įsipareigojame at
siteisti su jais iki paskutinio 
jų išleisto mūsų reikalams cen
to, o mūsų dėkingumas jiems, 
taip pat ir kitiems, šiuo ar tuo 
mums padėjusiems, neišblės iki 
mes gyvensime.

Priimkite,- Gerbianti. Redak
toriau, mūsų gilios pagarbos 
Jums pareiškimą.

Joana ir Jonas Karys,
Bridgeport, Conn.

I

8.00;
111.

Cal. 1.00; Zarasiškių Klubas, 
Cicero, III. (J. Tarulls) 10.00; 
ALRK Susivienijimo Cen. A p., 
Waterbury, Conn. (A. J. Alek
sis) 10.00; K. J. Kodis, Dan- 
ville, 111. % “Naujienos” 
J. Maskaliūnas, Chieago,
(už knygą) 3:50; Lietuvių Rė
mėjų Sąjunga, Nevv Britain, 
Conn. (L. Poškus! 50.00; Con- 
neetieut valst. birž. 6 d. drau- 

įgijų konferencija (M. Joku- 
.(bailė) 70.00; ALRK Darbinin

kų Sąjunga, Waterbury, Conn. 
(A. J. Aleksis) 25.00; Chicagos 
Liet. Taryba (ižd. Valonis) — 
1,500.00; Lithuanian 
Committee, Hartford, 
(J. Leonaitis) 150.00.

Viso $2,181.12.
Visiems maloniems 

jams reiškiame kuo 
džiausią padėką. Prašome 
ateityje nepamiršti Lietuvos 
Gelbėjimo reikalų. Aukas siųs
ti šiuo adresu: Lithuanian A- 
merican CounciI, 1739 So. Hal
sted

“A tlaidn Šaltinis”. Tai yra viena i:; pa
čiu vertingiausiu maldaknvgių, nes jo
jo surinktos maldos yra sukurtos gar
biu š”P’'t.uiu ar kitu Dievo moks’uose 
išmintino-u žmonių, ir didžiuma maldų, 
esanti toje maldaknvgčje, vra paties 
Įio'iiežlatis apdovanota specialiais atlai
dais.

2. Lietuviams šia maldaknvgę parinko, spaudai 
naruose garsusis misijonierius Tėvas Kazimieras Ka
pucinas, kurio vestos misiios paliko neišdildomą išpū
ti. Jis mirė 1041 m. gniodžio 26 d. Kaure. Lietuvoje. 
To kap° mindžioja svetimųjų bolševiku kojos. įsigy
jamas šią maldaknygę padėsite plytelę amžinam pa
minklui tam misijonieriui, nuo kurio mirties šiemet 
sueina 7 metai.

3. šioje maldaknygėje yra ypatingai gražių mal
dų į Dievišką Jėzaus ir Marijos Širdį, sielvarte, nelai
mėje, prašant ramvbės, vedusiųjų maldos už tėvus, 
mirties atveju je. Visos tos maldos popiežiaus apdova
notos atlaidais.

4. Maldaknygė spausdinama labai aiškiomis dide
lėmis raidėmis.

5. Maldaknygė “Atlaidų Šaltinis” turės net 560 
nu slapių, bet bus patogios išvaizdos, prabangiais vir

usėliais, auksuotais kraštais. Kaina $3.50. Kas ją užsi- 
I sakys dabar iš anksto, gaus pigiau — už $3.00 ir be 
Į to — bus įskaitytas į Rėmėjų-Leidėjų skaičių ir gaus
a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo.

6. Ši maldaknygė — puiki dovana švenčių, vardi
nių, gimtadienio, sukaktuvių proga.

Kreiptis adresu: —
DARBININKAS

; 366 West Broadu ay South Boston 27, Mass.

w
Tėvas Kazimieras; 

K Šnipinę

l

Relief 
Conn.

aukoto- 
nuošir- 

ir

Street, Chieago 8, III.
ALT Vykd. Komitetas.

BROCKTON, MASS.
LDS 2-ros Kp. Susirinkimas
Sekmadienį, sausio 23 d., 

tuojau po Mišparų' įvyks LDS 
2-ros kp. metinis susirinkimas. 
Prašome visų narių atsilankyti 
ir dalyvauti šiame susirinkime, 
nes turime daug naudingų da
lykų aptarti. Taipgi šia proga 
prašome narius atsilyginti už 
organą “Darbininką”. Valdyba.

Atsiprašau Visų Laikraščių 
Skaitytojų

Teko girdėti, kad mūsų ko
lonijos lietuviai vieni kitus 
klausinėja, kas gi atsitiko su Į 
korespondente, kad neprašo ži
nių iš mūsų kolonijos veikimo? 
Vieni sako, gal atostogauja 
šiltuose kraštuose, kiti sako, 
gal pavargo berašydama. Bet 
deja, nepavargo ir neatosto
gauja jūsų korespondentė, tik
tai pati ant 
jau penkta 
muojasi su 
skaudančiu 
negalėjo parašyti žinelių iš 

; mūsų kolonijos veikimo, kurio 
čia buvo gana daug. Taigi atsi
prašau visus skaitytojus, ir at- 

leityje vėl bandysiu rašyti apie 
į mūsų veiklą. Būtų labai nau
dinga, kad atsirastų daugiau 
korespondentų iš mūsų koloni- 

V’MK.'jos, kad galėtų plačiau apra
išyti veikimą.

Į

komitetą 
ir klubų 
pageidautina, kad visi draugi- 

! jų atstovai dalyvautų ir para- 
■ gintų kitus dalyvauti.

Šio komiteto valdybą suda
ro šie asmenys: W. M. Chase, 
pirm., Agnės Gižienė ir Albert 
Leonaitis, vice pirmininkai, 
Stanley Mineika ir p. V. Pet- 
raitienė, sekretoriai, kun. Sa-' 
bulis, ižd., teisių patraėjas adv. 
F. Mančiūnas. Visi vietos lietu
viai tremtinių reikalais suinte
resuoti, prašomi kreiptis prie 
viršminėtų komiteto narių, ku
rie suteiks visiems reikiamas 
informacijas ir bet kokią pa
galbą. reikalingą sąryšyje su 
jūsų giminių imigraciniais rei-į 
kalais. Rep.

i

“Darbininko” Administracijai: —
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti 

didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę — 
Atlaidų šaltinis, man atsiųsti.

Vardas ............ ;....................... '...........-.................................

LAWRENCE, MASi
15 Lietuvoje Sušaudytų 

Kunigų

Adresas
j 

savęs pyksta, kad 
savaitė, kaip ka- 

dešinės rankos’ 
pirštu, ir dėl to

Meniškas Parengimas
Vietom lietuviai meno mėgė

jui laukia Worcesterio meni 
i 'aklų atvykstant koncertuot 
i ūsu sosiinės lietuvių scenoje 
Ši žinia domina vietos lietuvius 
cėlto. kad šios menininkėm, na- 
i"s didžiojo lietuvaičių kl:itx 
\ 'orcesteryje, jau ne kartą ža 
v r-jo Mass. Valstijos lietuviu 
: vo meniškais talentais. ypa<’ 
f Ivvaudamos šv. Kazimiero ii

i

Parašė Juozas Prunskis. Iš
leista 1942 m. Tai dokumentali- 
nis bolševikų žvėriškumo įrody
mas. Kaina — 15c.

“Darbininkas”
866 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

Šv. Pranciškaus parapijos 
metinės misijos prasidės sek
madienį, sausio 16 d., 3 vai. po 
piet. Misijas ves kun. dr. VI. 
Tulaba, rektorius Šv. Kazimie
ro Lietuvių Kolegijos, Romoje. I

Anglų kalboje misijos bus 
laikomos sekančią savaitę.

nužmogintojo tremtinio gyve
nimas. Perpildytos stovyklos, 
grubus UNRRAos bei IRO 
valdininkų “viešpatavimas”, 
maisto, pinigų ir būtiniausių 

į gyvenimui dalykų trūkumai, 
• screeningai ir permanentinė 
■grėsmė būti perduotiems į bol- 
'ševikinį pragarą, be jokios per
traukos ėdė mus lyg koki bai
sūs kirminai. Mes netekome žy
mios dalies savo sveikatos, ge- 

; rokai pakriko mūsų dirgsniai, 
’sutirpo apie 25% svorio; nuo 
! neprisimaitinimo bei stokos 
šviežio maisto ėmė byrėti dan
tys...

Ir toje baisioje mūsų būtyje. 
_ iš kurios, rodėsi, jau niekad

išpuošta* kas gyvi neišsikrapštvsime, įsižiebė 
darė jaukų vaizdą ir priminė kartą žiburėlis vilties. Po dide- 
kiekvienam, kad tikrai yra lių pastangų mes susirišome su 
Kristaus užgimimo diena, ir JAV gyvenančiais giminėm, 
tai tikrai suprato mūsų para- • paskui ir su vienu kitu mums 
pijiečiai, nes skaitlingai susiar- i svetimu lietuviu, kurie 
tino su gimusiu Kūdikėliu 
Komunijoj.

Kalėdas Praleido Jaukiai

Nors oras buvo labai šaltas 
Kalėdų zytą. bet nežiūrint į tai 
skaitlingai susirinko parapijie
čiai ant Piemenėlių Mišių, ku
rios buvo iškilmingai atnašau
jamos klebono, kun. A. E. Gra- 
decko. Jam
Zanavičius, ir 
Šv. Kazimiero 
ras labai gerai 
kilmingai giedojo šv. Mišias ir 

: Kalėdų giesmes. Klebonas pa-Į 
sakė tai dienai pritaikintą pa-

I
i

asistavo kun. A. 
kun. Bicshoff.' 
parapijos cho- 
prisiruošęs iš-!

Ut----▼IomTiIhS
3-JOPAS paleng 
tinimas jums 
PEČIŲ GĖLOS

LDS Metinis Susirinkimas
Šv. Pranciškaus parapijos, 

Lawrence, Mass. LDS kuopos 
70, metinis susirinkimas įvyks 
bažnyčios salėje, penktadienio 
vakarą, sausio 14 d. po pamal
dų 7:30 vai. Prašome visų na
rių ir “Darbininko” laikraščio 
skaitytojų dalyvauti.

F. Krancevičius, Pirm.

I

Aukos Amerikos Lietuvių
šaunus BALF Kodavimo 

Vakaras
Gruodžio 12 d., pastangomis mokslą ir nuoširdžiai pasveiki- 

visų šios kolonijos lietuvių mo
terų ir merginų, kurias pasi
kvietė sau į talką BALF vieti- 

Jnio skyriaus pirmininkė, įvyko 
i šaunus Kalėdinis kodavimo 
i vakaras parapijos svetainėje. 
'Atsilankė skaitlingai geros šir
dies lietuvių ir lietuvaičių. Sta- 

Be to, turėsime padaryti lėkštės buvo papuošti Ka-
planus ateinantiems

DAYTON, ORIO i 
i

LDS 69 Kp. Susirinkimas
Sekmadienį, sausio 16 d., Šv. 

Kryžiaus parapijos salėje, Day- 
ton. Ohio, įvyks LDS 69 kp. 
metinis susirinkimas. Kviečia- 
ne visus narius dalyvauti ir 
itnaujinti organą “Darbinin
ką”. 1
■eikimo 
netams.

Pranas Gudelis, rašt

i 
no visus parapijiečius ir geros' 
valios lietuvius.

Bažnyčia, altoriai ir Betlie-j 
jaus prakartėlė labai gražiai ir 

: skoningai buvo iI

Pastaruoju laiku į ALT Cen-I 
trinj Iždą yra įplaukusios šios 
sumos - aukos. J. J. Čižauskas, 
Westville, III. $8.50; Los Ange
les ALT Skyrius (B. Starkienė 
8.00; Francis G. Tumosas, 
Quebec, Kanada 10.00; Akron 
ALT Skyrius (A. Zdanis) — 
76.00; parduota ALT finansuo
tų knygų 31.50; Liet. Moterų 
Piliečių Lyga, Chieago, III. — 
5.00; parduota knygų (P. Mil- 
ler ir Petraitis) 14.62; Cleve- 
lando ALT 
zas) 150.00;
Bay, Oregon 
Grubis, Gen.

vieta. 
atsi’eidžia ir 

( 2) Suvaržo 
— sumažina 

(3) Apsau"O-

ištiesė 
šv. ! pagalbos ranką: rašė raminan- 
M. čius laiškus, siuntinėjo dovanų, 

spaudos ir parūpino mums e- 
migracijai į Ameriką reikalin- 

■ gus dokumentus.
Prieš ketveris su puse metų,! šiandien mes jau įkėlėme ko- 

bėgdami nuo raudonosios tirą- ją į laisvą Jūsų žemę. Mūsų 
nijos ir tikrosios mirties, mes džiaugsmas būtų neapsakomas, 
palikome Tėvynę ir visa tai, ką jei nors vienai valandėlei galė- 
per 25 metus sunkiai dirbdami tume užmiršti nelaimingąją 
buvome užgyvenę. Traukdamie- mūsų Tėvynę ir tuos dešimtis 
si iš Lietuvos mes vylėmės pa- tūkstančių brolių ir sesių trem-

ledų spalvų servietėlėmis. Do- 
ivanėlės ant stalų taipgi buvo 
gražiai surištos ir papuoštos, 
kas darė malonų vaizdą. Visi. 

: kurie atsilankė, buvo maloniai' 
pavaišinti skaniais mūsų lietu- Į 
vaičių paaukotais tortais, sau- į 
sainiais, kavute ir kitais gar
dumynais. Labai malonu buvo 
susilaukti tiek daug gražių ir 
skanių tortų, kurie buvo par
duoti, ir taipgi brangių dova
nų, kurios buvo išleistos laimė
jimui ir atnešė gražaus pelno j tekti amerikiečių globon, kas tinių, kurie baisiausiame skur- 

susi- laimingu būdu ir įvyko... de pasiliko už Atlanto. Taigi,
Tremtinių vardai visiems asmeniškas mūsų džiaugsmas 

tad jų nei šiandien pinasi su jų skaus- 
Tiek tenorėtume mais ir nieko nuostabaus, jei 

jog pirmiau iš visų pamatę iš arti savo išsigelbėji- 
pusių daužomoje Vokietijoje, mo krantą, mes (ir beveik vi- 
paskui išgarsėjusiose DP sto-' si kiti mūsų DP laivo išvargę 
vykioje mes išgyvenome daug keleiviai) nubraukėme galbūt 
pavojų ir sunkumų, kurių ne- skausmingiausią savo gyveni- 
patyręs tiksliai įsivaizduoti ne- me ašarą.
gali. Nacių laikais mes forma-! 
liai badmiriavome, buvome pa-, 
žeminti, turėjome dirbti vergo’ 
darbą, o Vakarų sąjungininkų j 
bombos ko tik neatėmė mums! 
gyvybių. Vokietijai griuvus, 
prasidėjo ilgas ir vos žmogui 
pakeliamas visais atžvilgiais

DĖKOJA

II
I
I I

i

Olandijos kariuomenei įsiveržus į naują Indone
zijos respubliką Javej ir Sumatroj, Jungtinių Tautų 
posėdžių pertaukoj, Paryžiuje, abiejų pusių suintere
suoti asmenys ir kaimynai tariasi bei informuojasi 
dalykų eiga.

šiam parengimui. Buvo 
laukta ir piniginių aukų. Taigi 
vietinio BALF skyriaus vardu jau plačiai žinomi, 
širdingai ačiū visiems ir vi-: neminėsime, 
soms, kurie aukavo tortus, vy-1 pasakyti, 
ną, kavą, cukrų ir įvairias do
vanėles; taipgi ir tiems, kurie 
prisidėjo su piniginėmis dova
nomis. Priklauso ačiū ir klebo
nui už skelbimą šios pramogė
lės; širdingai dėkoju visoms 
lietuvaitėms, kurios maloniai 
dirbo ir pagelbėjo surengti šį 
parengimą dėl sušelpimo nelai
mingų tremtinių. Vienu žodžiu 
ačiū visiems .kurie atsilankė ir 
prisidėjo prie šio vakaro pa
sisekimo. i

Tačiau žengdami į garbingą 
laisvių šalį, kur žmogus yra (ir 
gali būti) žmogumi, kur kau
piasi visų pavergtųjų tautų iš
silaisvinimo viltys, mes tvirtai 
tikime, jog ne už kalnų dienos, 
kada visi galėsime susilaukti 
tikrojo džiaugsmo. Visas kuk-

i! 
i!

Skyrius (J. Ku-
K. Micuta, Coos 
50.00; Peter J.

D. Crescent City,

Pečių plasteriai yra išdirbiniu pada
rytu 3-jopai palengvinti skausmingą 
muskulinę pečiųgėlą.

(1) Medikalis sud-’rvmas John- 
son’o PEČIŲ PLASTERIO psaksti
ną cirkuliaciją, atgabena gydantį ir 
šildantį kraują į skaudama 
Tuomet muskulai 
skausmas palengvėja, 
muskulų trūkčiojimą 
skausmo pervėrimus.
janti paduškaitė neprileidžia šalčio. 
Beveik tas pats, ką nešotumetės su 
savim šildančią paduškaitę.

Daktarų išbandymai parodo, kad 
Jchnson’o PEČIŲ PLASTERIS pa
gelbsti arti 9 iš 10 kenčiančių. Jį iš
dirba Johnscn & Johnson — žinomi 
per 61 metus puikių produktu išdir
bėjai. Galima gauti visose vaistinėse.

KLAUSIKITE
"Lietuvos Atsiminimų" Radijo Valandų

šeštadieniais, 
5:00 iki 5:30 v.v.

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

Trečiadieniais, 
5:30 iki 6:00 v.v.

Stotis WGYN (F. M.)
97.9 meg., 20,000 watts
Direk.—Jokūbas J. Stukas

429 Matant St,

Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5360

.7 - "*• *
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ZINUTĖS

Susilaukė anūkės
NAT ONAI rOLNLAI._N iUR iMANhil ?ARALfSlS

DARBININKAS

Sekmadienį, sausio 23 dieną, 
m., 3 vai. p.p, “Darbininko”

4
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I

š8 š š86

Į VIETINES ŽINIOS

Pavyzdingas pasiaukojimas, 
šeštadienį 8 v. ryte buvo gie
damos šv. Mišios už Alenos 
Balevičienės vėlę. Dvi jos ište
kėjusios dukterys palikę savo 
šeimas, atvyko išklausyti tų 
šv. Mišių iš New London, Conn. 
Tai retas pasiaukojimo pavyz
dys.

Praeitais metais į Jono Ben
zino metines šv. Mišias atvyko 
giminės iš Athol, Mass. Šįmet 
už Jono Benzino vėlę šv. Mi
šios bus laikomos sausio mėn. 
13 dieną, 8 vai. ryto.

Kur noras, ten ir galimybė.

(Makąrevičiūtšs) Ta r u š k ų 
duktė, gyv. 37 Old Harbor St.

Juozas Juozo ir Stefanijos 
(SeniąuskMtės) Zujų sūnus, 
gyv. 174 W. 9th St.

/<777/ /////A 
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Lietuvos Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys:

LD8 Kuopos 
Susirinkimus

ęjoin the
MARCH

Jo Ekscelencijos Arkivysku
po Richard J. Cushingo paliepi
mu buvo skelbiama diecezijos 
bažnyčiose Raudonojo Kry
žiaus organizacijos , prašymas, 
kas gali aukoti kraujo dėl ligo
nių.

š.
patalpose, 366 W. Broadway, 
So. Bostone, įvyks LDS 1-mos 
kuopos susirinkimas. Bus ren
kama nauja valdyba ir svars
tomi kiti svarbūs klausimai. 
Gera proga visiems atsilyginti 
už organą “Darbininką”. Kvie
čiami visi nariai dalyvauti.

Valdyba.

• ...
Sausio 6 d. mirė, keturias 

savaites pasirgęs, Jurgis Iva
nauskas, 63 metų, savo namuo
se, 280 E St. Yra kilęs iš Dau
gų parapijos. Amerikoje pra
gyveno 38 metus. Paliko žmo
ną, dvi dukteri ir sūnų. Palai
dotas sausio 10 d., Naujos Kal
varijos kapuose.

susilaukė pir- 
Stepono Da-

Legiono 317 
sveikina savo

Kalbės Eddie VV aitkus

JURČAS, Juozas, iš Vainorių 
km., Šiluvos vi., Raseinių ap.

JURGAITYTE - Ausukaitis, 
Veronika, iš Šeduvos vi., Pa
nevėžio ap.

JURKŠAITIENE - Magdale
na, iš Kauno - Aleksoto.

JURKŠAITIS, Jonas, iš Ki- 
•beikių km., Vilkaviškio ap.

JUŠKEVIČIENE - Lapins-, 
kaitė, Ona, iš Vincentavo km., i 
Tverų vi., Telšių ap. |.

JUŠKEVIČIUS (Juškys), 1 
brolis Prano, gyvenusio Vizba-'; 
rų km., Girkalnio vi., Raseinių 
apskr.

KAČINSKAITĖS, Elzbieta ir 
Jadvyga, iš Graužiečių km. 
Pabaisko vi.. Ukmergės ap.

KALEDAITĖ, iš Jurgežerių 
km., Kalvarijos vi., Marijam
polės ap.

KANCIAREVIČIUS, Ignacas, 
iš Jakaičių km., Jurbarko vi.

KAPOČIUS, Antanas, s. Sta- 
lio, iš Pažaislio, Kauno ap.

KARAŠAUSKIENĖ, Marija, 
iš Liudvinavo vi., Marijampo-

gyveno 504 West 141 St., New 
York, N. ¥.

KIŪRĄS, Motiejus, iš Slaba
dos km., Krekenavos vL, Pane
vėžio ap.

KOENIG - Žilinskaitė, Berta, 
iš Šakių, jos vyras Adolf, ir 

tvaikai Martha, Theodor ir Wal- 
’dimar, gyvenę Kaune, Šančiuo
se.

KULIKAUSKAS, Boleslovas, 
sesuo Marija.
KUNCAITIS, Konstantinas, 
Burbiškiu km., Sintautų y.,

Sausio 9 d. Antanas Sinkevi
čius apsivedė su Ona Šipaite, 
gyv. 284 W. 5th St.

Tą dieną tapo pakrikštytas 
Juozas Pranciškus Juozo ir 
Albinos (Alasevičiūtės) Dunn 
sūnus, gyv. 290 Bolton St., So. 
Boston, Mass.

Maria Ona Mina».^. Alenos

DAKTARAI

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, MJ.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandas: 2—4 ir 6—8.

ĮVAIKIS SKHMMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate &

Insurance
409 W. Broad way

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

Bes. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-1233-W

Šiomis dienomis pp. Alex ir 
Marijona Ross 
mutinės anūkės, 
riaus Amerikos 
posto Auxiliary
vice pirmininkę Marijoną Ross 
ir jos vyrą Aleką ir taipgi a- 
nūkės tėvelius Norman ir Te
resę Ross ir linki geriausios 
sveikatos ir ilgiausių metų.

Ona Vareika, pirmininkė, 
Bronė Cunys 

Bronė Stravinsky

Amerikos lietuviai jau kelin- 
metai džiaugiasi vienu ne-

lę penktadienį, sausio 14 d.,
Į 7:30 v., dalyvaudamas įspūdin- lės ap.
jgame ir įvairiame Sporto Va-' KARPAVIČIUS, Antanas, iš 
kare. Pelnas yra skiriamas pa- Panevėžio ap.
rapijos jaunimo sporto reika-' KATILIUS, Benediktas ir 
latns i Liudvikas, iš Maniusių km.,

______________ i Gruzdžių vi., Šiaulių ap.
Kun. Dr. J. B. Končius pe-l . KAUNAS- Zenonas, iš Kre-

Yra Gera Proga Įsirašyti 
Į LRKSA Didžiulę 

Organizaciją

Po Pirmojo Pasaulinio Karo 
imigracijai beveik visai užsida
rius. niekas iš Lietuvos beveik 
negalėjo atvažiuoti, tai Ameri
koje anksčiau susiorganizavu
sios pašalpinės draugijos pra
dėjo silpti ir merdėti. Daugelis 
panašių draugijų visai likvi
davosi arba urmu perėjo į cen- 
tralines organizacijas, kaip tai: 
į LRKSA, kuri yra milijoninė 
organizacija.

Saldžiausios Š. V. Jėzaus 
i draugija taipgi pradėjo silpnė
ti, nes naujų narių neprisirašo. 
1 Draugijos valdyba susirūpino 
kaip iš tos bėdos išlindus. Tam 

, tikslui buvo sušaukta atvirutė
mis trys extra susirinkimai. 
Didžiumos narių buvo nubal
suota visiems nariams pereiti į 
LRKSA organizaciją, bet atsi
radus keletai narių priešingų, 
tai palikta savanoriai prisira
šyti prie LRKSA, o kas nenori, 
gali laikytis prie
V. Jėzaus I Draugi jos, 
dar ižde pinigų bus, 
gyvuoti, pasibaigus 
draugija likviduosis. 
toks šios draugijos 
narių pageidavimas.

V. Bahikonis, pirm.

Saldžiausios 
nes kiek 
galės ji 

iždui — 
Tai yrą 
kaikurių

ti
paprastai gabiu lietuviu spor
tininku: Eddie Waitkus, kurs 
pasižymėjo, kaipo vienas iš ge
riausių basebalininku šiuo me
tu Amerikoje. Jis yra gimęs iri------- ------------- r-—b~j~ —kaUPLEŠYTĖ
augęs Cambridge. Edwardas ' sustojęs Bostone ir turėjo pasi-'.v 
anksti parodė daug talentų I tarimus su War Relief Service- VAUŠINAITĖ 
sporto srityse. 1946 metais Ioš-!*r įstaigų vadais išvietintų!

buvo žmonių įkurdinimo reikalais. ■ _ ~
šeštadienį, sausio 8 d. iš'. KAUYrE’ Una,

reitos savaitės pabaigoje buvo tin^os’
; _ . b J kai

damas Major Leagues,
visų pripažintas gabiausiu iš 
naujokų basebalininku Ameri- Bostono išvyko į 
koje. Kelios savaitės atgal,; Maine ir New Hampshire vals-I
Philadelphia Athletics norėda- • kur tujės pasitarimus su 
mi laimėti čiampionatą šiais į valdžios įstaigų viršininkais.
metais pakvietė Eddie Wait-s 
kus lošti su jais. South Bosto- i 
n’o lietuviai turės gerą progąi 
susipažinti su Eddie Waitkus* Surinko ir išleido" kun. P. M. 
penktadienį sausio 14 d., 7:30^uras> 1943 m., 544 pusi.
vai. vak. Septintos gatvės sa- maldaknygė panaši į aukš- i 
Įėję. Jis yra pasižadėjęs kalbė- čiau minėtą. Taip pat visais at-; 
ti Šv. Vardo Draugijos ruošia- žvilgiais graži, naudinga ir pa- 

Su juo togi. Puošnūs 
pakalbės su°ti pakraščiai, rinktinės mal- 
kaip an- d°s ir paveikslai. Kaina—$2.75.

“Darbininkas”,
366 W. Broadvvay,

So. Boston 27, Massį

mame Sporto Vakare, 
taipogi pasirodys ir 
kiti įžymūs svečiai, .
tai: kapitonas William Shim-- 
kus, buvęs Mass. Statė Police 
viršininkas, Roy Kelley, Joe 
Zapustis, Tony Piansky, Vito 

, Tamulis, Vito Ananis. Bus ro
domi krutami paveikslai apie 
įžymiausius 1948 sporto įvy
kius ir bus duodami užkan
džiai. 'Komitetas 
South Boston’ą 
priimti svečius kalbėtojus. Tuo 
tarpu pasilinksminsite 
remsite jaunimo sporto

Lankėsi

Ramybes šaltinis

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:

Pristatome Alų ir Toniką

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

[Z
■ e
</
• /

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Aven Islington, Mass.

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

%

1

sučių km., Papilės vi., Šiaulių' 
&P- :

MICKEVIČIUS, Juozas, gy
venęs Long Island City, N. Y. Z 

MICKEVIČIUS, Antanas in
Jonas, s. Andriaus, iš Šuklių 
dv., Alvito vi., Vilkaviškio a. -

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti

Ceosulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street

, New York 24, N. Y.

įVAKOS SKHBMAI
ir

I 
iš

i Šakių ap.
| KUPRELIS,, iš Žvelsenų, 
Gargždų vi.

KUPYS, iš Rubulių km.
KURAS, Pranciškus, iš Gali

nių km., Griškabūdžio vL, ša
kių ap.

KURKLIAUSKAS, Ignas, iš 
Žeimelio vl„ Šiaulių ap.

LABINĄS, Vytautas.
LABUKAS, Juozas ir šeima. 
LAPINSKAITĖ - Juškevičie

nė, Ona, iš Vincantavo km., 
Tverų vi., Telšių ąp.

LAPŠYS, Vincas ,iš Nociūnų 
vi., Panevėžio ap., Kukų km.

LAUKYS, Juozas ir Jurgis,

PARSIDUODA BAKERY ir 
DEUCATE8SEN. Gera proga 
mokančiam kepti. Pečius taip
gi parsiduoda sykiu su bizniu. 
Kreipkitės: 343 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. (11)

Ką* nerite įsigyti Saulėtoje 
CaHfornijoje Namus ar kitas 

kreipidtia pas: 

aus. LIKSIS 
ReaUtotininkaą

710 N. Vaa Ness Avė., 
Hollyvood 38. Calif.

GRABORIAI
iš Vainatraųkio km., Aukšt.
Panemunės vi., Kauno ap.

LAURINAVIČIUS, Kazys, iš
Dekanės II km. Melagėnų vL,

Magdalena,

Marytė, iš

iš Paluknės
Vprmnnt ikm- Skuodo vi., Kretingos ap.

’! KAVALIAUSKIENĖ, Nasta
zija, iš Daugų m„ Alytaus ap.
į KAZLAUSKIS, Kostas, iš Ži-
■ bikų km., Viekšnių vi., Mažei-
1 kių ap.
i KEBLYS, iš Petrikaičių km., I
| Kretingos ap.
i KESERAUSKAITĖ, Marijo- 
!na, iš Tauragės ap., Bimbilinės 
i km.
i KIRIELIOTĖS (Kinelius), 
dvi seserys, iš Piliūnų km., Pil
viškių vi., Vilkaviškio ap.

KISIELIAUSKAS, Jurgis, 
Lentvaravo, ir jo šeima.

KNISPELIENĖ, Elzė,
Bimbilinės km., Tauragės vi.,

viršeliai, paauk-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTIN08 SVC.kviečia visą j
atsilankvti ir i Pirmininkė — Eva Marksienė, 

J « U ! 625 E. 8th SL, So. Boston. Mass
Tel. So. Boston 1298.

• i Vice-Pirmininkė — G. GailiūnienC,
ir pa- , 8 Winfield St., So. Boston. Mass.
veiklą. ■ Prot. RašL — Ona Ivažkienė,

i 440 E. 6th SL, So. Boston. Masa 
Finansų RažL — B. Cūnienė,
29 Gould SL, W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Siauris,

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

11 Springer St., So. Boston, Mass.

Pereitą savaitę lankėsi “Dar
bininke” Antanas ir Janet,Gri- 
mailai iš Montreal, Canada. Jie : Kaso» GL*^EizDieta AukštTkainytft, 
atvyko pas savo gimines pp. jkas 
Kazimierą ir ponią Valatkevi- i antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. 
.. TT o. c, . i vakare. Parapijos žalėje, 492 E.cius, gyv. H St. So. Bostone.) Seventh SL, So Boston, Mass. 
Juos lydėjo ponia Ann Jarusi- į 
tis, kurie dirba 
sekretorės darbą.

Krepšio Ratelis

“Darbininke” j
I 
I

—
I

Švenčionių ap.'•9 gyvenęs 4432
So. Califomia, Chieago, III.

LAURUŠONIS, Andriejus, s.
Motiejaus,
Trakų ap.

iš Žiežmarių vL,

LAŽAUNINKAS, Jonas,
Slavikų km., Kidulių vi., šakių
apskr.

4

iš

LEKŠAS, Jurgis, iš Pašeliš-
kio km., Šilutės ap.'•9 Klaipėdos
kr., arbanjo vaikai.

LEMBERGAS, iš Židvario,

iš

iš

•V. JONO EV. BU PA6ALPINC* 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininku — Juozu Švagždys.
601 6th SL, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininku — Pranu TuleUda
702 E. 5th SL, So. Boston, Masa 

ProL RaSL — Jonu GHneckis,
5 Thomu Pk., So. Boston, Masa 

Fin. RaSt. — Aleksandru Ivaška,
440 E. Sizth SL, So. Boston, Mass 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius
699 E. Seventh SL, S. Boston, Mass 

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

Draugija laiko susirinkimus ku tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai po pietų. Parapijos salėj 

R! 7th St So Rrmton Mum

POPIERIUOJAME ir MALIA- 
VOJAME NAMUS 

Esame ekspertai maliavotojai — Turime Rolling Stage. 
Darbininkai apdrausti ir Bondsuoti Specializuojame* 

Bažnyčią Darbą. Su malonumu apkainuojame.
THEODORE WISKONT & GORDON & CO.
41 Stoughton St., Stoughton, Mass.

Tel. Stoughton 1323-R.

Šv. Petro parapijos krepšio | 
ratelis pradėjo savo lošimą pe-) ? 
reitą savaitę. Mūsų jaunieji lo- 
šikai apsirengė naujomis uni- 
formomis, entuziastingai' žaidė. 
Pirmadienio vakarą, lošdami.} 
prieš Šv. Vincento parapijos ’ J 
ratelį pralaimėjo 15-19. Antrą' ”2222222225^^225222255^22222552222222222222522222^

Geriausia Užeiga Vyrams ir Motorinis yra

SOUTH BOSTON CAFE

žaidimą turėjo ketvirtadienio ' 
vakarą Gavin School Gymna-' 
sium. Mūsiškiai pasižymėjo la-j 
bai aukštu punktų santykiu — 
60 - 52.

Ratelis kviečia visus parapi
jos sporto mėgėjus - vyrus at
silankyti ir pasižiūrėti jų žaidi-' 
mų. Žaidžia kas pirmadienio' 
vakarą So. Boston High School' 
Gymnasium 7:30 v. Kiekvienas 
parapijietis gali taipogi parem
ti mūsų krepšio ratelį, atsilan-j 
kydamas į Septintos gatvės sa-'

Vincas Balukonis, Savininkas.

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

West Broedway, South Boston, Mass.

apie Šiluvą, Raseinių ap.

Šapnagių km., Šiaulių vi.
dukterys Lešinskaitė, Julija
Stasė.

ir
ir

LEUDUKAT - Tamošiūnienė,
Marija, iš Gilušių.

LEVECKIS, Charles, gim.
JAV, gyvenęs Višakio - Rūdos
km., Marijampolės ap.

LIAUKSMINAS, Konstanti-
nas, ir Simonas, iš Kegrių km.*9
Viekšnių vi., Mažeikių ap.

LICHTAS, Gustavas, brolis
Emilijos Achenbachienės.

LINGAITIS, Jonas ir Lin-
gaitytė, Ona, abu gimę Wor-
cester.

LIUDZEVAITIS, Adomas, iš 
Gustančių km., Veiverių vi., 
Marijampolės ap.

LIUIZA, Jonas, iš Nečiūm* 
km., Nemaniūnų vi., Alytaus ».

LIUIZAITB, Ona, d. Kosto, 
tremtinė, prašo atsiliepti gimi
nes ir pažįstamus kilusius iš 
Neciūnų km., Nemaniūnų vi., 
Alytaus ap.

LOMSARGIS, Tadas, tremti
nys, iš Tauragės, prašo atsh 
liepti gimines ir pažįstamus.

LOPiAITIS, ir Lopšaitienė, 
iš Rauktižkių km., Jurbarko v.

LUROŠEVlČAITt - Miliaus
kienė, Jule, iš Vištyčio.

LUKOŠIUS, Bronius, a. Bo
nifaco, gyv. Buenos Aires, Ar- 

I gentinoje.
LUKOŠIUS, Domininkas, iš 

Jurbarką.
MAČIUUOTf: - ŠUpkauskie- 

nė, ir vyras Šiapkauakas, Mo
tiejus, kilęs iš Vailiškių dv., Al
vito parap., Vilkaviškio ap.

MALONUS, Algis, gyvenęs 
7511 — 3rd Avė., Los Angeles, 
16, Califonia.

MARMAKRVICIŲS, iš Šilu
vos, Raseinių ap.

MAURUCA, Jurgis, iš Parau
sių km., Pilviškių vi., Vilkaviš
kio ap.

' MAURUTIS, Jonas ir Mag
dalena, iš Garšvinių km., Vilka
viškio ap.

MEILIŪNAIT®. išvykusi iš 
Panevėžio.

MEŠKAITĖ, Emilija, iš Auk-

r

iš

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Ave„ 
Cambridge, Mass.

HUNAS WAITRUS
UHHnvty Direktorius ir

MNRMtojN
(Notary Public)

Patarnavimu dieną ir naktį. 
Nauja modsrnttka koplyčia *er- 
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridfs ir Bostono kolonijas fc- 
niatMtomls kainomis.

Ksira tos pB&OS ir į kitus

Baikale kaukite; Tel. TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

M4 East Broadvay 
8OUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia Šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815 

SOuth Boeton 8-2608
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Juozas Tūzas

Mano molina
'Tęsinys) — Kas yra

Ji buvo iš Liet, sukilėliu:vėl prasidėjo 
vyresnybės, kuri pasišovė pynė,

Brangieji Tautiečiai-ės!

SvmMms

8
Aš Bernelis

Aš jaunas bernelis 
jaunutis buvau, 
turėjau žirgelį 
obuoliais muštą.

Vai lylia, lvliute 
vai lvlia lylia. 
turė jau žirgelį 
obuoliais muštą.

Per dienas dieneles
jį jodinėjau 
ir rūtų darželių 
aš žiūrinėjau. Vai lylia ir tt.

Pr? radau žirgelį 
ir kamanėles, 
praradau jaunąsias 
linksmas dieneles. Vai lylia...

Pargrįžo žirgelis 
ir kamanėlės.
tik nebesugrįžo 
jaunos dienelės. Vai lylia...

Išjojau ieškoti 
jaunų dienelių, 
bet nebesuradau 
senų kelelių. Vai. lylia...

Tris dienas, tris naktis 
keleliu jojau, 
ketvirtą naktelę 
girioj nakvojau. Vai lylia...

Burkavo, rūkavo 
girioj karvelis, 
mislijau dūmojau 
šaukia tėvelis.

i

miegas? — 
pasakojimų 

yra darbas? 
išvaryti svetimuosius, kad Ėjau kokius dešimtuosius.“ 
mums neįsakinėtų, mūsų!Tačiau vėlybą rudenį, kol 
duonos nevalgytų ir išsi-Įdar būdavo taipsu tamsu,: 
dangintų į savo miškus, į'drauge su visais reikėda- 
savo stepes. Juk dar prieš vo keltis ir eiti į kluoną: 
aštuoniasdešimt metų Lie- javų kulti. Mane pristaty- 
tuva valdėsi pati — buvo davo nuo šalinės į aslą pė- 
lietuviška valdžia, lietu- dų mesti. Spragilai gra- 

šiaudai, lyg
i

viską ati-

kas

I

viška kariuomenė ir lietu- žiai ta-ta-ta, 
viški pinigai”. — “Tai mo- pūkų pūkai, traukte trau- 
čiutės žodžiai. — Jau pati kia, kojelės linksta, akelės 
baigė mano motina. “Atsi- limpa... Rodos, 
minkit jūs visi, kad tai duotum, kad kviečių pėdu
buvo per 1863-ių metų su- galėtum parkristi ir čia 
kilimą. Rusų nepavyko iš- pat ant tų pėdų miegoti, 
vyti, nes kiti Europos Sakydavau sau, sunkiau- 
kraštai mums nepadėjo, o sius darbus sutikčiau dirb- 
Maskvos budeliai skėry- ti, kad tik gaučiau žmoniš- 
čiojo kaip įerzinti jaučiai, kai išsimiegoti!
Caras įstatė Lietuvai tokį — Reikėjo būtinai iš- 
generolą Muravjovą, kuris mokti į knygas ar. kaip 
pirmasis pradėjo čia de- dabar pasakytų, skaityti, 
ginti, karti ir lietuvius va- Norėti ką čia norėsi, bet 
ryti į Siberiją, kuri yra už tėtis ir Sudargo Sederevi- 
kokio tūkstančio mylių, čius neatleido. Iš malda- 
tuščia, be galo, be krašto knygės “slebizavojau” dvi
ir šalta kaip žiemą per pa- žiemas. Būdavo, taip ir Į 
čius Naujuosius Metus, vedžioju piršteliu: de-vu-aj 
Muravjovas buvo nežino- dva; es-i-a, šia — dvasia. Į 
niškas, lyg tikras jautis, Tik kai susigaudydavau 
kuris įerzintas nieko ne- raidžių tankumyne, pradė- 
paiso, net medi ragais ba- jau numanyti girdėtą pa-j 
do. Jei Rusijoje ir dau- tarlę: Baltos lankos, juo- 
giau tokių Muravjovų bū- dos avys — kas išmano, Į 
tų, tai baisu ir pagalvoti, tas jas gano. Ir toji dva- 
Juk tokie jaučiažmogiai šia pradėjo švitėti. Kažką 
nustelbia ir pavergia ge- pajutau tarp juodų rai- 
ruosius. O tokių ir ten tu- džių ir baltų lapu, bet taip 
ri būti, juk ir rusai moti- pat kažką ir pačioje savy- 
nų vaikai, juk ir jie žmo- je. Tarytum, kas nauja 
nės.

Čia kalbėtoja. I 
gyvento gyveno tuo, 
sakė ir. 
ne tik išgyventos kūdikys- simokiau. 
tos žavingumą, bet ir pasi- ■ 
tenkinimą, jog tai ga’i kitaip nevadirdavom) tu- 
pe^sodinti į savo pačios rėjo gražų balsą. Ne tik 
vaikus. čia turėjo nu- mūsų kaimas, bet ir aplin- 
traukti. Dviejų jauniausių kiniai ne ką kitą, tik jį 
seserų akelės jau buvo su- kviesdavosi giedoti per 
lipusios, ir jas reikėjo pa- šermenis ar poterius. Ir 
guldyti nakčiai.

Nei šaukia, nei laukia 
manęs tėvelis, 
tik girioj burkuoja 
gailiai karvelis.

Kukuoja kukuoja 
girioj gegutė, 
mislijau dūmojau 
šaukia motutė.

Nei šaukia, nei laukia 
manęs motutė, 
tik girioj kukuoja 
raiba gegutė.

Vai varge, vergeli, 
vargeli mano, 
kada gi besugrįš 
jaunos dienelės. Vai lyHa...

i

Dąžnai spaudos lapuose maton e, kad laike blogo oro reikia vairuo
tojams laikytis prie namų. Štai pastaroji Naujoje Anglijoje lietaus au
dra taip užliejo kelius ir sugriovė tiltus, kad nelaimingą šio automobi
lio vairuotoją stačiai įtraukė tilto skylėn. Šiuo atveju tai tik stebuklas 
padeda išsigelbėti. Todėl lai būna pastaba atsargumui.

J. Aistis.

Iš Irano

I 
I
Tuomet mane traukte 

patekėjo čia (ji ranka pa- traukdavo prie stalo, ka- 
kuri pati lietė savo krūtinę), viduje, me kerčioje, rodos, dabar 
tuo, ką kame iki tol buvo buvę matau — atsilošęs, raus- 

ir. man rodėsi, jautė migla ir tamsa. Rašyti ne- vais veidais, žilas gieami- 
. s.— u.„.. _ _ Įninkąs. Nereikėdavo nei

— Tėvukas^ (tėtis tėvo kviesti, balsas savaime į- 
..x J‘“J v x.. gyįejavo “turavoti”. Oi,

gražus, vaikai, dalykas 
giesmė ir daina! Užmiršti, 
jog ką tik gavai barti, ne
matai nei pirkios, net ne- 

... _ junti žemės po kojų...
Likomės namie, būdavo, taip Gavę-, _  jęa apįe botagą.

SUKILĖLIAMS
Jūs kritote kniūpsti ir kaip pakliuvo, 
Gimtinės žemę kūnais dengdami — 
Tai įsikūnijo šventa lietuvio 
Svajonė, amžių amžiais nerami.
Ir jūsų kraujas sunkėsi į įsčių, 
Išleidusį gyveniman, kurs, gal 
Gailėdamas kaip motina jaunysčių, 
Šiandieną jus pasišaukė atgal.
Pasišaukė milžinkapiais dabintis, 
Pasididžiuot jaunyste ir svajo
Prieš tą, kursai panoro prirakinti 
Siaubingame vergijos rūsyje.
Tebūnie tad lengva jums ta žemelė, 
Tebūnie amžių miegas jums saldus — 
Mums ateitin nutiesusieji kelią, 
Išrašiusieji amžinus vardus...
Neverkit, motinos, kapus apstoję, 
Neliekit ašarų gailių nūnai — 
Tėvynei mūsų auštanti rytojų 
Atskleidusieji miega jūs sūnai...
Kiekvieną kart, kada brangiai tėvynei 
Nelaimės sopuliai širdy sugels,
Jie iš visų plačiųjų kapinynų 
Visi kaip vienas žygiui prisikels.
Paliks ir eis, lyg vandenys ištvinę, 
Ir sems ir griaus jie visa prieš save...
Sukils kapai — nesuskaitytos minios — 
Visa didžiųjų žygių Lietuva.

Su šv. Kalėdomis ir naujais 
1949 metais, sveikinu J ūmi, 
broliai ir sesės, kaip gyvenan
čius Amerikoje, taip per ši 
dienraštį ir visame pasaulyje 
ištremtus, linkėdama sveikatos, 
laimės ir atgauti laisvę ir Ne
priklausomybę m^s*’ brsnr'"/į 
tėvynei Lietuvai. Mes '’vvenan- 
tieji Irane, iraniečiai, labai "c- 
rai žinome, kaip gyvena r»'s i 
tautiečiai lietuviai senobe tėvy
nėje, nes 4 metus, jautėme ant 
savo sprando jungą raudono io 
slibino. Ką tik mūsų kraštą:; 
turėjo: mašinų, fabrikų, auto
mobilių, produktų ir keletą to
nų brangenybių ir Valstybinio 
banko aukso, išvežė į gilumą 
raudonojo rojaus. Tenai, kur 
karaliauja Juozas, pirmininkas 
visų vagių ir žmogžudžių. Kraš
tą nualino, o kiek žmonių nu- 

| kentėjo, kad ir apakinti prare- 
Įgėjo. Tik ačiū Dėdei Šamui va- 
į gilių išmetė iš šio krašto ir iš 
naujo žmonės apsidžiaugė — 

'apturėdami laisvę, bet iki šio 
met iš'inipų ’šužinJjo'ko- įik“ 
kie tos dainos žodžiai...

Lietuviai kareiviai taip

«

O labai siuto tada, kuo-
ir tik ačiū, dėdei Šamui vėl pra
deda atsipeikėti. O kas yra se

pat perdirbo populiarią noje 
raudonarmiečių d a i n ą,lLiet“v“i. nualintoj. % žmoni-, 
kurioje buvo kalbama,,ištremta * vietose atvežta 
kad jeigu karas rytoj, taiįvisolcl’J. burliok« >”°ngolų - 
sovietų tauta pasirengusi mes **■ kerai žinome. Brangieji 
jį sutikti šiandien... broliai ir sesfa- ** skirtumo

O perdirbta — daina at- Erovių lr <’*aan'- religinių įsiti- 
w. . Irinimn min lrrrilrčZirtnin ilri loic.

i
i
i
Įrodė šitaip:

“Jeigu karas rytoj, 
Pasislėps visi tuoj
Kruvini, alkani komunistai... 
ir t. t.”

Šitie suparodijuotieji 
įžodžiai, vis dėlto, šimtą- 
! procentiniai buvo teisingi, 
į Kilus karui — bolševikai 
į taip nešdinos iš Lietuvos, 
kad net dulkės rūko...

Gi kaimiečiai — taipogi 
“perkūrė” vieno gruzinų 
kompozitoriaus vykusiai 
sukomponuotą meilės dai
ną “Suliko”. Gi lietuvių 

•kaimuose, tos pačios dai
nos motyvai buvo dainuo
jami šitokiais žodžiais:
“Kapą Stalinui troškau rast, 
Blaškėsi širdis skausme... 
Be tėvynės čia kankinuos,

Pranys Aiženas Kur Tu — atsiliepk Lietuva!

Tarp burliokų, žydų bailiai 
Lietuvaitė verkia jauna... 
Atsidūsus ji paklausė jų: 
— Ar tuoj bus laisva Lietuva?

Pratarė ji lūpom žodžius 
Ir nuskrido aidas laukais... 
Lietuvaitei su tuo aidu. 
Rodos, kas atsakė: — Aš esu!”

Nieko kito tuo kartu 
negalėdami daryti, taip 
keršijo lietusiai okupan
tams už išplėštas jų dai
nas, kuriose buvo sukrau
ta tiek gražiu jausmų, 
tiek nuostabių žodžiu... !“
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ijoje infliacija palietė popierinių pinigų 
i uvertinimą. Žmonės sušuko keisti juos į auksą 
ir sidabrą. Kaip šis vaizdas parodo Sharghai 
miesto Komunikacijos Bankas buvo apgultas a- 
pie 200,600 žmonių, kurie viens per kitą veržėsi 
1 eisti pinigų. Policija šarvuotais automobiliais 
bandė palaikyti tvarką. Toje spūstyje buvo ir su
žeistų.

Lietuva - Dainų Kraštas
Darbą dirbdamas, ir muzika, ir chorai.' Lie- 

džiaugdamasis ar liūdėda- tuvių pamiltąsias dainas 
mas — lietuvis vis dai- bolševikai draudė dainuo- 

ar iš Sederavičiaus nuoja. Todėl neveltui yra ti, o naujųjų
teriodavau. Nežinau, ar iš 
tėtės, i 
man buvo įstrigęs į galvą sakoma, kad Lietuva — kiškų — jie patys nedai- 
pasakojimas apie vieną dainų kraštas. Tame ma- navo. 
piemenėlę. Ji meldusis, žyčiame krašte mokslinin- 
kaip mokėdama. Šokdama kų buvo surinkta net 300,- širdyje beauganti 
į vieną griovio pusę, tar- 000! • visokiausių dainų, riam okupantui 
davusi “tai tau, Dieve”, o Tik bolševikams užėjus— kanta — pagimdė ir nau- 
atgal — “tai man, Dieve”. Lietuvoje nutilo ir daina, jų dainų. Pirmosios bolše- 

~ vikų okupacijos metais 
moksleiviai perdirbo mė
giamą Sovietų Rusijoj 
dainą, kuri ligi gyvo kau
lo buvo įgrisusi mūsų 
krašto žmonėms ,o ji per
dirbta— šitaip skambėjo: 
“Jau pražuvo sviestas ir kiau- 

Į šiniai,
Jų jau niekur negalima gaut. 
Taip buržujus visus išnaikinę, 
Greitai eisim patys ubagaut.

1 Žinome mes senąjį rėžimą. 
Kaip tie “ponai smaugė” mus 

visus...
i O dabar arbūzai mus gaivina, 
; Iš žievių jų siūsim sau batus.

O tu svieski, Stalino saulutė, 
Mums gyventi daros vis geriau. 
Ir arbūzų su žieve priputę 
Galime visus metus badauti”

Bolševikai, nesuprasda
mi lietuviškų žodžių, o te- 
girdėdami tik jiems su- 

, prantamą gaidą — labai 
{džiaugėsi, kad lietuviai jų 
{dainas dainuoja... J

— bolševi-

Tiesą pasakant, lietuvio 
i žiau

riam okupantui neapy-

kinimų, nuo krikščionių iki lais
vųjų pažiūrų, nuo tautininko iki 
socialisto - liaudininko, 
turi savo širdyje nors 
šią kibirkštėlę meilės 
savo senajai močiutei, 
paduokite viens - kitam ranką 
ir dirbkite vieningai, dėliai iš
laisvinimo mūsų tautos, nuo 
pražūties, ir jungo pasaulinės 
organizacijos vagių ir žmogžu
džių. Energingai dirbdami, pa
dėkite savo tautiečiams Vokie
tijoje, Austrijoje ir kituose Eu
ropos kraštuose visokiuose la
geriuose baltųjų vergų. Turiu 
vilties, kad šiais ateinančiais 
metais — mūsų močiutę - tėvy
nę išsilaisvins iš vergijos, visi 
broliai ir sesės galės vėl dirbti 
savo mylimajai laisvai ir nepri
klausomai tėvynei Lietuvai. At
einantieji 1949 metai, ne tik 
atneš laisvę Baltijos kraštams, 
bet ir duos energijos numesti 
retežius vergijos ir laimingai 
gyventi Europos ir Azijos kraš
tams. Galim ironiškai pareikšti 
“Inšah Allah! Inšah Allah!” 
Duok Dieve! Duok Dieve!

D-ras M. I. Kroumskas, 
Aram’as Tafreche 

Iran — Asia.
Xn-8-1948.
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kas tik 
mažiau- 
ugnies, 

tėvynei,

BE TĖVYNĖS BRANGIOS
Be tėvynės brangios, be draugų ir be nieko 
Alpsta mano širdis nejėgoj nuolatos — 
Nykdama savyje nė žymės nepalieka, 
O tyla šiurpulinga nepaliauja kvatot.
Ir kvatoja jinai anais žodžiais sparnuotais, 
Kur kadaise gausingam tautiečių rate 
Mes pradėdavom vargą tėvynės rokuoti — 
Kad keliai jos kiti, kad jos laimė kita...•
O gražiai, o gražiai mes tave nukalbėjom — 
Niekas mylimai žodžių nesakė tokių... 
Išsiskyrėme — jai ašaros skruostais tekėjo • 
Iš jos šviesiai žydrų išraudotų akių...
Tąsyk verkė širdy, nuo tavęs atitolę, 
šitie žodžiai gimtinės pasiekt negalį, 
O jie troško sugrįžti ryžtingi namolei 
Ir pastot atėjūnus josios laimės kely.
Tad jūs eikite, žodžiai, per amžius jos saugot 
Ir pavirtę į plieno karžygių stabus
Jūs apginkite ją nuo kiekvieno nedraugo, 
Kai manęs anei dulkės pasauly nebus.
Ir stovėkit tenai per kaitras ir per šaltį 
Ik pačios paskutinės laikų pabaigos, 
Ir neleiskite niekam nė kojos įkelti, 
Nepažindami žudančios laiko eigos. J. Aistis, {dainas dainuoja...

II

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
Darbininkas” fierspaus. 

(Dainų tekstai paimti iš J. dino J. E. Arkivyskupo 
Manto knygos “Lietuva bolše- Juozapo Skvireckio išvers

tą Naująjį Testamentą. 
Stipriais audeklo viršeliais 
'kaina $3.00: popieriniais 
Įviršetiais — kaina $2.00. 
: Užsakymus siųskite: ‘Dar- 
Įhinlnkfls*. 366 W. Broad- 
way. So. Boston 27. Mass
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vikų okupacijoj”.)
Pranys Alšėnas.

MERGYTE JAUNOJI
Mergyte jaunoji, 
Ką sudūmojai, 
Kad vargo bernelį 
Pasidabojai ?

Turtuolis bernelis
Šalia stovėjo, 
Man jojo veideliai 
Dagiu dygėjo.

Vargdienis bernelis 
Šalia stovėjo, 
Man jojo veideliai 
Žėrėt žėrėjo.

Turtuolio bernelio 
Laukas neartas, 
Vargdienio bernelio 
Ir užakėtas.,

Turtuolio bernelio
Jaučiai samdyti, 
Vargdienio bernelio 
Paties auginti.

rjoin the
MARCH OF DIMEP,




