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Artėjant Vasario 16-ta jai
Laisvės supratimas prieš

100 metų
Laisvė — Vaižganto lūpose•
Nebe už kalnų ir mūsų kas

met švenčiamoji Didžioji šven
tė — Nepriklausomybės Pa
skelbimo — Vasario 16-toji.

Tai šventei jau pats laikas 
pradėti intensyviai ruoštis, nes 
ją turime, ypač nūdien, tra
giškiausioj mūsų Tėvynės va
landoj, kuo iškilmingiau at
švęsti ir paminėti. Tai viena iš 
mūsų didžiųjų progų — pasau
liui dar kartą priminti mūsų 
didįjį troškimą, kad mes neno
rime nieko kito — tik laisvės, 
tik brutalaus priešo sutryptų 
mums priklausančių teisių j 
savo gimtąjį kraštą!...•

Žodį “laisvė”
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ir galvoja, kad 
yra prigimtoji

sukomunistėjusius 
Jie, Amerikoje, net 
leidžia, pavadintą 
o apie kokią ten 

visi

Milijonas žmonių dalyvaus 
Prezidento Trumano

inauguracijoj
D. C. —
sausio 2C

Trumanc
dalyvaus

Washington, 
Ketvirtadienį, 
d. Prezidento 
inauguracijos 
milijonas žmonių.

Prezidento inauguraci
jos ceremonijos bus tran
sliuojamos per radio ir 
televizuojamos.

Nors Trumanas yra 
Prezidentu nuo balandžio 
12, 1945, bet jisai tik ket
virtadienį pradės Prezi
dento Trumano terminą.

Prezidentas Trumanas 
ir Vice Prezidentas Bark- 
ley kartu važiuos parade, 
kuriame dalyvaus 40,000 
žmonių — ir lėktuvai le
kios virš jų galvų.

Tai bus nepaprastai iš
kilmingos ceremonijos ir 
didingas paradas.

tai užginčijo, kad Rusija 
planuoja “revoliucinį ka
rą”. Jis sakė, kad “socia
lizmas laimės kiekvieną 
Europos kraštą taikiu bū
du”.

Tačiau visiems yra žino
ma, kad Rusija nelaimėjo 
nei vieno Europos krašto 
taikiu būdu. Rusija visus 
kraštus, kuriuos ji dabar 
dominuoja pavergė gink
lu su pagalba vietinių iš
davikų.

DP. Laivu Atvyko 42 Lietuviai
Dėl Audros Laivas Suvėlavo

Gubernatorius Paul A. Dever Pasveikino Atvykusius 
Tremt 1

Reikalauja Keisti M,7W 
Halus j šj kraštą

VVashington, D. C. — 
Kongresmanas John Da
vis Lodge, respublikonas 
iš Connecticut, įnešė bi
lių, kad būtų įleista 36,709 
italai imigrantai per atei
nančius du metus. Tai bū-

Boston, Mass. — Pirma
dienį, sausio 17 dieną 2 
vai. po pietų į Common- 
wealth Pier įplaukė Ma
rine Flasher laivas su 
549 išvietintais žmonėmis, 
tarp kurių yra 42 lietu
viai. Laivas suvėlavo dėl 
audros Atlanto vandeny
ne.

Pažymėtina, kad jau
niausia iš lietuvių yra Re
gina Kauneckaitė tik 3 
mėnesių, o seniausia — 
Elzbieta Sakevičienė —65 
m. amžiaus.

Atvykusius pasitiko Gu
bernatorius Paul A. De
ver, Massachusetts Com- 
mission on DP, vadovau
jant pirmininkui H. D. 
Hodgkinson, ir įvairių or
ganizacijų atstovai —NC- 

iWC War Service Divizijos 
ir kt.

i pasveikinęs atvykusius! ^ūia 3 mėn. į Riceville,
tremtinius, pakvietė nau- I°wa- 
ją Massachusetts valstijos

Radvilas Alfonsas — į 
Bridgeport, Conn.

Steponavičius Balys ir 
jo žmona Zofija — į Hart
ford, Conn.

Velička Juozas ir jo 
žmona Natalija, vaikučiai 
— Aurelija, Alvydas ir 
Vygandas — į Waterbu- 
ry, Conn.

Šie vyksta į tolimesnes 
kolonijas, būtent:

Domantas Klemensas ir 
jo žmona Izabelė, sūnus 
Sigitas — į Rockdale Jo- 
liet, III.

Balesienė Eugenija — į 
Georgetovvn, III.

Gervickas Vincas ir jo 
žmona Tekia ir duktė Ge
novaitė vyksta į Nevv 
York, N. Y.

Kaunackis Ferdinandas 
jDr. ir jo žmona Vanda, 

Hodgkinson sūnus Rimas ir duktė Re- 
.... ’’orino Q nnZn __  i Piz»nvill«

Valdžia parduodama laivus 
turėjo daug nuostolių

VVashington, D. C. — 
Senato investigato r i a i, 
vadovaujant Senatoriui 
Homer Ferguson, respu
blikonui iš Michigan, pra
neša, kad Jung. Valstybių 
valdžia, per Maritime Ko
misiją, pardavė 61 laivą, 
kaipo karo perviršį, neži
nodama, kad tuose laivuo
se buvo švino vertės 
$511,000 vertės.

Laivus pardavė už $65,- 
000. Pirkėjas rado tuose 
laivuose 662 tonus švino 
ir jį pardavė už daugiau 
kaip $200,000.

Prezidentas H. S. Truman, užgyrė savo ši pa
veikslą, kaipo inauguracijos 1949 m. paveikslą. 
Inauguracijos ceremonijos įvyks sausio 20 d., 
Baltuose Rūmuose, VVashington, D. C.

Visi komunistai yra melagiai, 
sakė Beneš

Lukminaitė Elena — į
• Gubernatorių Paul A. De- Alnhine, Califomia. 
;ver, kuris labai nuošir-( Mačys Vadovas į

___ _____i.u ard Beneš, nyrąs Čeko- Primato,i 
neišn&udotar periną# taip pat turėjo nuo* ®®®vakijos phaftdcn t a s, kalinimo.

nevisi vieno
dai supranta. Jo, žinoma, pir
moj eilėj, nesupranta tie, kurie 
laisvi gyvena 
jiems laisvė ■
teisė. Nesupranta, arba, kitaip 
pasakius, nenori suprasti lais
vės sąvokos ir tie, kurie bru- 
tališkai mindo po kojomis ki
tų laisvės teises... O taipogi, su 
širdgėla tenka pasakyti, kad 
laisvės sąvoką yra suparodija
vę ir kai kurie mūsų pavergto
sios tautos nariai, nuėję tar
nauti svetimiesiems ir pasida
rę savosios Tėvynės duobka
siais. Turiu galvoj užjūryje gy
venančius 
lietuvius, 
laikraštį 
“Laisve”,
“laisvę” kalbama — mes 
gerai žinome.

ra gerai supratę tik tie, ku
riems toji brangenybė yra bru- 
tališkai išplėšta ir kurie Lais
vės Saulės ilgisi ir laukia jos 
jau visa eilė metų. Laisvės 
prasmė — niekad nesikeičia. 
Ji buvo lygiai tokia prieš šim
tą metų, ji tebėra tokia ir šian
dien.

Čia norisi pacituoti garsaus 
Vengrijos patrioto, buv. trem
tinio ,Louis Kosuthas, pasaky
tus amerikiečiams žodžius net 
1851 m .Taigi, veik prieš šim-ĮĮ 
tą metų.

Laisvė ir namai. Kokia dan- 
muzika 1____
aš nebeturiu 

tautos laisvė 
mindžiojama.

10 metų.
Kongresmanas sako, 

kad priėmus bilių mes pa
žibėtume Italijai, nes 
dabar ją vargina gyvento
jų padidėjimo problemos.

stolių. Taigi Senato komi
sija dabar veda tyrinėji
mą.

Toaiiatti skedria naują 
Maskvos politiką

Roma, sausio 17 — Ita- 
’ų komunistų vadas Tog- 
liatti, suprantama, gavęs 
iš Maskvos instrukcijas, 
skelbia naują Maskvos 

tūose’”židžiuse’!|Dolitik^- Jis kalbėdamas 
namų iriMunicipal Theatre griež- 
yra ko-

Jaunasai

4<‘

giška 
Deja, 
mano 
jomis 
laisvos Amerikos milžine, ne-Į 
sakyki man, kad tavo krantai 
yra prieglauda prislėgtiems h 
namai benamiams tremtiniams! 
Prieglaudą, tiesa, jūsų žemė 
duoda ,bet visos gėrybės jūsų 
garbingojo krašto — ar jos 
gali nunešti užmarštin širdies 
ilgesį ir gilų troškimą savosios 
šalies laisvės?..

“Mano mylima tėvų žeme, tie 
tavo kentėjimai — daro tave 
man dar brangesne, tavo krau
juojantis paveikslas — nuolat 
stovi prieš mane. Jis stovi kai 
aš budžiu, jį aš matau ir tais

Suardė narni Brocktone
Brockton, Mass. — Van

dalai įsibriovė į Abraham 
Horowitz namą, 170 Mo- 
raine St., ir padarė $10,- 
000 nuostolių.

Horowitz yra Brocktono 
Cut Sole kompanijos pre
zidentas. Jis buvo keliom 
dienom išvažiavęs, ir su
grįžęs rado baldus sudau
žytus, brangius kilimus 
sunaikintus.

360 POLICININKŲ SARGYBOJE 
PRASIDĖJUS 12 KOMUNISTU 

BYLAI

džiai pasveikino visus ir
New York - Dr. Edu- Mindszenty, Vengrijos^ SiaJme laisvame kraš- 

Ceko- Primato, areštavimo ir į-
~ *-**—-—■\ • | Pagal tautybes daugiau-

buvo taip nusivilęs pre-l Kalbėjo Katalikų, Pro- sįa atvyko žydų _  jų iš
mieru Stalinu ir kitais ko- testantų ir Žydų atstovai. 549 eSą net 342. Į Nauja- 
munistais, kad jis viena- Jie visi griežtai pasmerkė ją Angliją atvyko 64, iš 
me paskutiniųjų savo raš- Vengrijos komunist i n ę kurių Massachusetts pa
te prieš mirtį rugsėjo 3 d. valdžią už tikinčiųjų per- siliefca 23. 
parašė, kad “visi komu- sekiojimą ir terorizavimą, j 
nistai yra melagiai, ypač i Susirinkimas priėmė' 
rusai”, taip pranešė Dr. protesto rezoliuciją ir 
Eduard Taborsky, buvęs taipgi atsišaukė į Prezi- 
Beneš’o sekretorius.

Kaltina negrą už civilių 
teisią nesilaikymą

identą Trumaną ir Kon- 
įgresą, kad pagelbėtų iš- 
i laisvinti Kardinolą Mind-1 
'szenty.

ir

Syracuse, N. Y. — šio
mis dienomis negrė mote
ris iškėlė skundą teisme 
prieš viešbučio raštinin-

Tęsinys 2-rame puslap.

New York, N. Y. — Pir
madienį,, sausio 17 d. pra
sidėjo 12 komunistų byla 
Federaliame teisme. Ko
munistai kaltinami są
mokslu “mokyti ir ragin
ti” jėga nuversti Jung. 
Valstybių valdžią.

Teisėjas Harold R. Me
dina 
mui. 
tęsis 
sius.

Prie teismo rūmų stovi 
360 ginkluotų policininkų, 
kad apsaugotų nuo ko
munistų riaušių, o kilus 
jas malšinti. Bet labai a- 

Įbejojama, kad komunistai 
turėtų tiek drąsos kelti 
riaušes, nors dažnai jie 
turi daugiau drąsos 
proto.

Komunistų vadai, 
jie būtų pripažinti 
tais, tai jie gali gauti 1( 
metų kalėjimo ir $10,00( 

I piniginės bausmės už
•

pirmininkauja teis- 
Tikisi, kad teismas 
mažiausia du mėne-

• •
negu

jeigu 
kai*

kiekvieną iš dviejų kalti
nimų.

Kaltinamieji komunis
tų vadai yra šie:

William Z. Foster, Ko
munistų partijos pirmi
ninkas, kuris esą sergąs, 
tai jo sveikatą patikrino 
du gydytojai, kurių rapor
tas bus perskaitytas teis
me; Benjamin J. Davis, 
Jr.; Carl Winter; John 
Williamson; Eugene Den- 
nis, Komunistų partijos 
sekretorius; Jack Stachel; 
Robert Thompson; Irwing 
Potash; Gilbert Green; 
Gus Hali, ir John Gatės, 
komunistų laikraščio re
daktorius.

Komunistai reikalavo 
bylą atidėti, kaip jie sako, 
dėl Fosterio susirgimo. 
Bet valdžios prokuroras 
sako, kad jeigu Foster 
serga ir negali būti teis
me, tai jo bylą išskirti ir 
teisti kitus 11 kaltinamų- 
jM-

Scranton, Pa.
Petroškienė Stasė į Los 

Angeles, Cal.
Sąkevičienė Elzbieta. 65 

DV anaž. ir sūnus Gedimi
nas į Chicago, III.

Varnelis Kazys, artis
tas. — į Cicero, III.

Atvykusius pasitikti iš 
New Yorko atvyko: — 
NCWC atstovai — p. Juo
zas B. Laučka. Bostonie
čiai: — kun. Al. Abračins- 
kas, Bostono Arkidiecezi- 
jos NCWC atstovas: n. 
Bronė Cunienė, p. Julia 
Turck, p. Alena Stukien«\ 
p. D. A. ZaletskaV p. E- 
lena Juškauskienė, p. Ma
rijona Gailienė, p. Magda
lena Druzdienė, adv. A. O. 
Shallna, Lietuvos Garbė s 
konsulas, p. Antanas F. 
Kneižys, Massachusetts 
Statė on Displaced Per- 
sons Commission r.aryc. 
ir kt.

Laivu Marine Flasher 
atvyko šie lietuviai:

Brazauskas Balvs - Jo
nas į Litchfield, Conn.

Burska Anastazija
sūnus Jurgis pas Frank 
A. Burska, Waterbury, 
Conn.

Gruodis Juozas su žmo
na Viktorija ir trimis vai
kučiais — Romualdas, Al
girdas ir Gediminas į Wa- 
terburv, Conn.

Katilius Juozas ir jo 
, sušaukęs žmona Stefanija, vaiku- 

kambarį, dešimties partijų vadus,Įčiai — Giedrė ir Vytautas 
kad jie ko- į Bethlehem, Conn.

Kausvla Balys ir jo žmo
na Maria, sūnus Algirdas 
į Waterbury, Conn.

Kučiauskaitė, Katrina 
vyksta į Hartford, Conn.

Maželis Vytautas, 34, 
advokatas, į Waterbury, 
Conn.

Graikijos karalius reiiu 
lauja užbaigti ginčus

Athens, Graikija — Ka- 
ką, kad jis atsisakęs jai ralius Povilas, 
išnuomuoti 1 
Viešbučio raštininkas bus pareikalavo, 1 
teisiamas sausio 27 d. už greičiausia užbaigtų gin- 
civilių teisių nesilaikymą, čus ir sudarytų naują 

Paul Carlson, Truax Ho- valdžią. Jeigu jie to nepa- 
tel raštininkas, kaltu ne- darys ,tai jis pats išspręs 
prisipažino. valdžios klausimą. 

Karalius Povilas tikisi
Semtas nubalsavo pakelti 8a“U . parlamento .pilną 

r pntanmą ir pagalbą.algą Prezidentui
Washington, D. C. — 

J. V. Senatas 68 balsais 
prieš 9 nubalsavo pakelti 
Prezidentui algą $25,000, 
būtent, mokėti $100,000 
metams ir išlaidoms $50,- 
000.

Tuo pačiu biliu pakelia
mos algos Vice Preziden
tui ir Atstovų Buto pir
mininkui nuo $20,000 į 
$30,000 ir išlaidoms po 
$10,000.

tašo Trumam Pagelbėti 
Kardinolui MMsienty

New York — Sekmadie
nį, sausio 16 dieną įvyko 
vengrų masinis susirinki
mas pareikšti griežtą pro
testą dėl J. E. Kardinolo

Trumano Biudžeto Planas I

Prezi-Washington
dentas H. Trumanas pa
tiekė savo biudžetinę pro
gramą ateinantiems fis
kaliniams metams 41 bili
jono 858 milijonų dolerių 
sumai, tąja proga paste
bėdamas, kad tai yra tik 
minimumas reikalingas 
mūsų užsienio ir vidaus 
programai įvykdyti. Pre
zidentas pareiškė, kad jis 
vėliau kreipsis į Kongre
są, prašydamas papildo
mų sumų krašto gynimo 
reikalams, Vakarų Euro
pos ir kai kuriu kitų kraš-

Paskutinių metų defici
tas jau yra pasiekęs 873 
milijonus dolerių. Prezi
dentas pareikalavo tam 
tikslui daugiau, kai bili
jonus dolerių mokesčių, 
nes biudžetas negalįs likti 
nesubalansuotas.

M. Y. Valstijos Mokytojai 
Reikalauja Pakelti Algįs
Albany, N. Y. — Šiomis 

dienomis Valstijos Moky
tojų organizacija pareika
lavo, kad jiems būtų pa
keltos algos 10%. Respu- 

tų pagalbai. Tos sumos blikonai paruošė ir įnešė į 
sieksiančios apie bilijoną, Legislatūrą bilių algų 
o gal ir daugiau dolerių, klausimu.

I

bilių algų

Inauguracijos atžymėji- 
mui ir pagerbimui Prez. 
Harry S. Trumaną išleis
tas šis medalis, kurio pa
rodoma abi pusės. Tai 
1949 metų Inauguracijos 
medalis.
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■VAIRIOS ŽINIOS
Italija numato pasiekti susitari

Roma — Spaudoje pasi
rodė visa eilė ženklų, kad 
Italijos Užsienių Ministe
rija numato platesnius 
pasitarimus susitarimui 
su Jugoslavija ir kad se
nieji ginčai tarp šių kraš
tų būsią žymiai sušvelnin
ti. Svarbiausi ginčytini 
klausimai, kurie iki šiolei 
skiria šiuos kraštus, tai 
yra Triesto ir Istrijos sri
tys ir nesklandumai pre
kybiniuose ir finansiniuo
se šių kraštų santykiuose.

Šiomis dienomis aukšti 
Italijos Užsienių Ministe
rijos atstovai turėję ilgus 
neviešus pasikalbėjimus 
su Jugoslavijos pasekre- 
toriumi Prekybos Minis
terijoje. Tie pasikalbėji
mai turėję liesti atlygini
mą už maršalo Tito kon
fiskuotus Italijos turtus, 
kaip valstybinius taip ir! 
privačių įmonių bei asme
nų aukščiau buvusiose I- 
talijos teritorijose, kurios 
po šio karo buvo prijung
tos prie Jugoslavijos, taip 
pat susitarimą tarp abie
jų kraštų, kuris suteiktų 
teisę Italijos žvejams pa
sinaudoti Jugoslavijos pa
kraščių vandenimis žvejy
bai.

Prie šio susitarimo mar
šalą Tito verčia jo kivir- 
čiai su Kominformu, dėl 
kurių sovietai ir komin- 
formo kraštai atsisakė 
tiekti Jugoslavijai žalia
vas, reikalingas krašto 
atstatymui. Kai kurie Ju
goslavijos veikėjai Biel- 
grade daro priekaištų Ita
lijos politikai, kad ji re
mianti Anglijos ir Ameri
kos imperializmą, mat, I-; 
talija neseniai pareiškė, Į ^as-

pasitarnauti, kaipo jau 
turinti ankštesnius ryšius 
su vakarinėmis valstybė
mis.

Dėl to dabar galima 
laukti Romos ir Belgrado 
suartėjimo, apie ką prieš 
metus laiko nei pagalvoti 
nebuvo galima.

I

♦

I
I
I

Jugoslavijos valstybės 
pasekretorius, Stan Pav- 
lic šiomis dienomis atvy
ko į Italiją tartis dėl mai
nų prekybos su Italija. Iš 
to seka, kad kaip priežo
dis sako: “Kak trevoga 
to do Bogą”. Kaip Tito 
prarado Stalino malonę 
tai tuomet į vakarus.

iiarDmuMO nennis 
Piknikas

__________________________ L,
DABARTIES PASTABOS

i

į

DARBININKAS

Derybos dėt paliaubų
Šiaurės Kinijoj

Nanking, Kinija — Pra
neša. kad Šiaurės Kinijoj 
tarp valdžios ir komunis-; 
tų prasidėjo derybos dėl 
paliaubų ir taikos.

Spėiama ,kad Gen. Fu 
T^>-yi, valdžios koman-' 
dierius. ir komunistai jau: 
susitarė nutraukti kauty- 

1 nes ir pradėti taikos dery- 
jbas.

i Riaušės Pietinėje Afrikoje
Burbau, South Africa— 

Praneša. 
Afrikoje 
plečiasi.

Didžiausiame Pietinės 
■Afrikos mieste Johannes- 
iburg riaušininkų malšini- 
jmui buvo pavartotos ka- 
nuolės ir šautuvai. Riau
šininkai metė bombas į 
indionų įstaigas, išdaužė^ 
langus ir padarė kitokiif 
nuostolių.

Kruvinos riaušės vyksta 
tarp vietinių negrų ir in
dionų.

Senato Komitetas Užgyrė 
Acheson Sekretorium

c. — 
Senato 
Komi- 

užgyrė

I

kad Pietinėje 
rasinės riaušės 

į

f

U'ashington, D.
Jung. Valstybių
Užsienių Santykių 
tetas vienbalsiai
Dean Acheson valstybės 
sekretorium.

I

12Sekmadienį, Birželio
d., Palangos Parke, Lavv
rence, Mass. įvyks meti
nis “Darbininko” pikni- 

Prašome tą dieną 
kad ji pasiruošusi prisidė- ■ draugi jų ir klubų savo pa-

* - ’----- -— neturėti, bet
pakto. Italija‘pastebi kad i ruoštis visiems važiuoti i 
tai netrukdo susitarti e- 
konominiu pagrindu. Ita
lija žiūrinti realiai į Jugo
slavijos reikalus ir nema
no. kad Tito atsisakytų 
nuo savo komunistinės 
ideologijos, nežiūrint jo 
kivirčių su kofcinformu irJ 
Rusijos boikotavimo. Ju
goslavijai vis tiek reikės 
netolimoje ateityje suar
tėti su Vakarais ekonomi
niu atžvilgiu. Italija ma
no, kad ji geriausiai galės 
šiuo . tikslu  Jugoslavijai

ti prie vakarų apsigynimo įrengimų neturėti, bet-- - --- -- ‘
metinį “Darbininko” iškil- 

imingą pikniką į gražią 
į Palangą, kurią lietuviai 
i nuo senų laikų yra pame
rgę.

!
I

Amerikos Kareivių Manev
rai Vokietijoje

i

i

Šiomis dienomis buvo pranešta, kad pasitrau
kė iŠ savo pareigų Jung. Valstybių valstybės Se
kretorius George C. Marshall (kairėj) ir Proz. 
Trumanas paskyrė į jo vietą buv. pasekretorių 
Dean Achteson (dešinėj). Jiedu susitikę aptaria 
valstybes politikos gaires ir abu matomai links- 
mūs ir patenkinti.

, . • i
Komitetas buvo pakvie

tęs Acheson į susirinki
mą, kuris buvo uždaras, 

| kad pasakytų jo pažiūras 
iį užsienio politiką, ypač 
I Rusijos atžvilgiu. Dean 
Acheson, priminęs Prėzi- 

! dento Trumano pareiški- 
Įmą, kad užsienio politi
škoj nebus pakeitimų, 
reiškė, kad

trumpais poilsio akimirksniais,
— savo nemigos naktimis...

“Kai' aš žiūriu į tuos tūks
tančių tūkstančius laimingųjų
— paveldėtojų laisvės, dėl ku
rios jūsų tėvai kruvinai kovo
jo... — aš matau bekilantį ma
no tėvynės kraujuotą paveiks
lą, kuris, su baugumu, žvel
gia į jus — tyrinėdamas, ar 
jūsų švytinčiose akyse bus jai. 
nors spindulėlis, vilties, ar jū
sų pergalės ir laisvės šauks
muose — pasigirs ir dėl jos 

i prisikėlimo trimitas?! Jei jūsų 
akyse nebūtų tokio vilties spin

dulėlio ir jūsų džiaugsminguose 
šauksmuose neskambėtų toks 

I trimitas — vargas būtų Euro- 
!pos pavergtoms tautoms. Jos 
I —————-
Palaimink

i 

I

tautos 
jie iš-

tūno-m. sausio 8 d., 
mažame Stcckholmo 
viešbučio kambarėly 

Tėvynės lais-

statymas buvo legislatū- 
ros priimtas vasario 27 d. 
1947 m.

Kun. Dr. J. Končius ir 
Mr. H. Doyle vykdami į 
valstybės sostinę Augus
tą, aplankė ir abu Lietu
vos Pranciškonų vienuoly
nus Maine valstybėje: — 

pa-įK e n n e b u n k Port ir 
Prezidentas Greene, Maine. Lietuvos 

padarys galutinus spren- Pranciškonai deda didelių 
dimus, tačiau ir jis nebi- pastangų, kad Maine vals- 
jos pareikšti savo nuomo-į tybėje įsikurtų kaip gali
nės Prezidentui. ima didesnis lietuvių trem-

• ■

pasiliktų vienos nelaimės va
landoje”...

Ir .sakykite, ar tai ne švieži 
ir nepritaikomi mūsų 
tragedijai žodžiai, nors 
tarti prieš šimtą metų?

•

1918 
damas 
Hospits
ir belaukdamas 
vės aušros, mūsų Tautos Didy
sis vyras Tumas - Vaižgantas, 
Generaliniam Lietuvos Tarybos 
sekretoriui Dr. Jurgiui Šauliui 
šitaip rašė:

“Visas vaizdas, kurį aš regiu 
pro savo kambarėlio langą,man 
šiandien simboliška ir primena 
tolimą mano Tėvynę. Pasaulis 
šiandie — man didelė pilė. Val
stijos — dideli jos kvartalai. 
Lietuva — mažas, mažas kvar
talų kiemelis, apstatytas sve
timais mūrais, prikrėktas visa 
ko svetima. Tačiau jis dar turi 
bent kiek laisvo dugno, kur 
kruta žmonės ir dirba laisvės 
šviesos reikalui. Jie renkasi į 
tą kiemą, kad paskelbtų Tėvy
nės laisvę sugrįžus...

“...Jau aš jaučiu ateinančią 
mano Saulės. Tėvynės Laisvės, 
šviesą. Ji dar man nepašvietė, 
nes ir jos spinduliams reikia 
laiko erdvės tolybei perdurti. 
Bet eina, jau eina... Sveika gi, 

(šviesybe, kuri i rvilčių srityje 
(tebebūdama — jau laimini sie- 
Pą!
j “Kam gi man reikia tos Lais
vės? O ar aš žinau? Aš tesi- 
jaučiu be jos baigiąs nuvysti. 
Ir kam man dar teirautis? Ar
gi teiraujas augmuo, gerdamas 
saulės šviesą? Yra saulė — jis 
stamantrus, žalias ir tarpus; 
plačiai žydi .smarkiai kvepia, 
gausiai dera, 
liūsta.
miršti. S.veikas -- džiugjru^ir. 
gaivina pašaūlį; menkas — te
tinka po kojomis pakrėkti ir 
sumindžioti”...

Toliau Vaižgantas, tartum 
jau anais laikais žinodamas, 
pranašingai kaiba tartum į mū
sų nūdienius įvairiausio plauko 
“bimbininkus”. Štai, jo žodžiai:

“Yra ir mūsų Laisvės Švie
sos gesintojų. Jų yra ir iš vi
daus ir iš oro. Ir kur gi jų ne
buvę! Pasaulio gyvybė — dvie
jų sričių kova. Yra kova, tai 
netrūksta visokiausių ir kovo
tojų. kitaip kaip gi? Ašen 
leipstu be šviesos ir šviesoje 
tegaunu, ko man reikia. Kur
miams gi ir šikšnosparniams 
šviesumas kenkia ir šviesoje 
jie nieko nepasigauna. Tad ki
tiems jie Laisvės Šviesos ir pa
vydi. O aš jiems tamsos nepa
vydžiu. Kas mano
kas tavo — tavo. Gyvensime 
katras sau prievolėje”...

Tad, tokiomis mintimis su
laukime ir atšvęskime mūsų 
didžiąją Šventę!

Pranys Almenas.

Palaimink, Viešpatie, kelionę, 
Kurioj pro ašarų miglas 
Palydžiu praeitį malonią, 
Kaip laimės tolimas salas.

Aš nežinau, kas priešais laukia: 
Tik pilkos dienos, ar vargai? 
Bet neramios širdies netraukia 
Kita šalis, nauji draugai.

O, norint kartą, norint vieną 
Man leisk pažvelgti atgalios 
Ir vakarykščią brangią dieną 
Prispausti prie širdies gailios’ 

Bet Tu, o Viešpatie, man kelią 
Parodęs, uždraudei sapnus. 
Ir aš, pažinęs šventą valią. 
Einu, Apvaizdai paklusnus.

Einu, nors skundžiasi krūtinė, 
Ir trykšta ašara baili;
O Tu man valią geležinę. 
Užtat mylėdamas, kali.

Einu, kaip amžinas keleivis, 
Be prieštaravimo maldos, 
Ir laimę čia tik kaip praeivis 
Žinau iš tolimos gaidos...

Maironis.

tinių skaičius. Jie jau pa
rūpinu 125 lietuviams bu
to ir darbo garantijas ir 
jų šelpimui per 1948 m. y- 
ra išleidę virš $3000.00.

Didesnių galimybių įsi
kurti Maine valstybėje y- 
ra tik ūkiuose, bet ir čia 
susiduriama 
butų trūkumu, 
bo dirbtuvėse 
nes sumažėjus 
jai, paskutiniu 
je Naujoje Anglijoje at
leista nemaža darbininkų. 
Bet nežiūrint šių sunke
nybių ,padedant valstybei 
ir įvairioms susišelpimo 
organizacijoms, Maine y- 
ra dar nemaža galimybių 
įsikurti lietuviams ir kitų

TREMTINIŲ ĮKURDINIMAS 
MAINE VALSTYBĖJE

mis sąlygomis galima įsi
gyti milžiniškus žemės 
plotus ir taip pat statybos 
medžiagos čia esą pakan
kamai. Jei tai būtų sunku 
pradžioje, jis siūle pirkti 
ūkius, kurie Maine valsti
joje parduodami gana pi
giai. Jis pašlžadėjo suda
rysiąs ir tokių ūkių sąra
šą.

Delegacija aplankė ir 
advokatą Mr. Peirce, ku
ris prieš du metus paruo
šė įstatymą, kad Maine psikuilį įiemviunis ir kilu 
valstybė globotų baltus ir j Pabalti jos valstybių trem- 
padėtų jiems įsikurti. Į- tiniams.

A

Tėv. Justinas 
OFM., Baltų 
Komiteto pir- 

Kun. Edv. O’-

Išrinkus naująjį Mainė 
valstybės gubernatorių 
Frederick Payne ir jam 
pradėjus eiti savo parei
gas, tremtinių įkurdinimo 
reikalu Maine valstybėje 
sausio 10 d. pas jį lankėsi: 
Kun. Dr. J. Končius, 
BALF pirmininkas, Pro
vincijolas 
Vaškys, 
Tremtinių 
mininkas,
Leary, Portlando diecezi
jos atstovas ir Mr. Hugh 
A. Doyle, Katalikų Cent
ro Tremtinių įkurdinimo 
direktorius iš New Yorko. 
Guberantorius pareiškė 
audiencijoje esąs susirū
pinęs tremtinių reikalais 
ir pažadėjo dėti pastangų, 
kad kuo didesnis tremti
nių skaičius atvyktų įFrarikfort, Vokietija —

Pirmadienį, sausio 17 die- Maine valstybę. Pasiūly- 
ną Jung. Valstybių 16,000 mui suorganizuoti valsty- 
kareivių pradėjo žiemos binį tremtinių komitetą, 
manevrus Rhinc srityje. I

f

su dideliu 
Gauti dar- 
yra sunku, 

produkci- 
metu viso-

‘'ŽINGSNIAI"

Nėra saulės — 
nyksta, lėpsta ir —

Į 
i

Kultūros žurnalas, 64 psl., 
Vokietijoje vienas egzemplio
rius 1 DM. Redaktorius Petras 
Būtėnas (Germany, Britisch 
Zone, (23) Diepholz, Kr.' Bre- 
men, Lithuanians Camp), leidė
jas agr. Antanas Kasperavi
čius (Germany, Britisch Zone, 
(23) Verden Aller, Trade 
School DP Camp). Išėjo N. 
15-sis.

AMERIKOS TURISTŲ
RIAI PADEDA ĮGYVENDINTI

MARSHALL’O PLANĄ

Nebūk bfe 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 
dėdasi pavergtoje Lietuvoje.

f ~

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 į savaitę ir 
metams kainuoja $5.00; pusei metų $2.50.

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

‘‘DARBININKAS”
366 liest Broadway, So. Boston 27, Mass.
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kuris rūpintųsi tremtinių 
įkurdinimu Maine, guber
natorius mielai pritarė ir 
pareiškė, kad toks komi
tetas netrukus bus suor
ganizuotas.

Tremtinių reikalais de
legacija tarėsi ir su ki- 

; tais aukštaisiais valsty- 
■ bės pareigūnais: krašto 
pagerinimo komisijos pir
mininku Mr. Everett F. 
Greaton, ir darbo depar- 

; tamento direktorium L. 
j C. Forticr. Abu parcigū- 
įnai pasižadėjo tuoj ištirti, 
: kokių darbo galimybių 
j galėtų būti tremtiniams 
j Maine valstybėje, ypatin
gai, kiek atsirastų ūkių, 
.kurie norėtų priimti treih- 
j tinių šeimas ūkio dar
bams. Mr. E. Greaton pa
žymėjo, kad būtų nepa
prastai naudinga tiek val
stybei, tiek patiems lietu
viams, jei jie čia kurtų 
savo lieutviškus kaimus 
ir miestelius. Esą lengvu

i

'/ ——————
Ekonominės Kooperaci

jos Administracija ragina 
Amerikiečius keliauti po 
tuos kraštus, kuriems yra 
teikiama pagalba pagal 
Marshall’o planą. » ECA 
viršininkas, Paul G. Hoff* 
man, neseniai pasakė, kad 
Amerikiečių išteisti tuose 
Europos kraštuose dole
riai gali būtivsVarbus įna
šas subalansuoti knygas 
kovoje dėl Europos atsta
tymo.

Amerikiečiai, keliauda
mi į užsienį turistiniais, 
mokslo; biznio ar darbo 
reikalais, visi prisideda 
prie Europos atstatymo, 
kai jie į čia vyksta. ECA 
biuletenis parodo, kad A- 
merikiečių išleisti doleriai 
Prancūzijoje reiškia tai, 
kad prancūzams reikės 
pirkti mažiau jiems reika
lingų daiktų, pav. kvie
čių, Marshall’o plano kre
ditais. Tokiu būdu Ameri-

niėms daiktams įsigyti, 
tuomi prisidėdami . prie 
šių kraštų atstatymo.

jau dabar yra laisva vals
tybė, ir kiti.

Nors Jungtinės Valsty
bės ir nereikalauja vizos 
mokesčių iš anglų, bet 
mūsų konsulariniai parei
gūnai užsienyje dar vis 
egzaminuoja norinčius at
vykti į šią šalį.

ECA viršininko, P. Hoff- 
mano nuomone, Europos 
valstybės, dalyvaujančios 
Marshall’o plane, per ke
turis sekančius metus ga
li uždirbti iš Amerikos 
turistų nuo $2,000,000,000 
iki $250,000,000,000.

mano,

Jungtinių Am. Valsty
bių valdžia stengiasi vi
sais būdais palengvinti 
amerikiečiams keliauti po 
Marshall’o plano kraštus, 
suteikdama daugiau pato
gumų, skatindama, nese- 
zonines keliones, mažinda
ma kelionės išlaidas, pa
naikindama 
kliūtis, 
žiūoti į 
kraštus. Belgija, Italija, 
Danija, Norvegija, Švedi
ja, Šveicarija, Luksem- 
burgas ir Olandija visai 
nereikalauja vizų nuo a- 
merikiečių, ’ kurie nori 
šiuos kraštus trumpam 
laikui aplankyti. Prie šių 
aštuonių Europos kraštų 
prisidėjo ir Anglija. Tiki
masi, kad 1949 metais šių 
kraštų pavyzdį paseks ir

formalumų 
trukdančias įva- 

tuos Europos

kos turistų išleisti dolė-’likusieji Marshall’o plano 
riai padidina tų kraštų]kraštai, kaip Prancūzija, 
perkamąją galią būti-‘Portugalija ir Airija, kuri

» _

Šis vaizdas parodo Robcrt Lovctt, pasitrauku
sį iš Jung. Valstybių valstybės pasekretoriaus 
pareigų (dešinėj) ir sveikinantį riaujai toms pa
reigoms paskirtą Biudžeto Direktorių James E. 
Webb. Viena sekretorė Mrs. Jane Pike, stebi savo 
“boso” paaukštinimo nuotaiką.
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J. E. Arkivyskupas Juozapas Skvireckas, 

Kauno Arkiv. - Metropolitas
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J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS, 
skaitytinas Sekmadienį, Sausio 16, ir primintinas 

Sekmadienį, Sausio 28 d., kuomet Labdarybės 
rinkliava bus vykdoma.

MYLIMIEJI KRISTUJE:
Pirmutinė kiekvienu metų kolekta yra daroma 

mūsų labdaringoms ištaigoms paremti. Visai teisinga, 
kad šiam visų svarbiausiam reikalui būtų suteikta 
pirmenybė mūsų planuose. Meilė artimo prasideda 
nuo saviškiu, ir mes. Bostono Arkivyskupijos katali
kai. pagarsėję jaukia reputacija dėl šelpimo viso pa
saulio Misijų, neprivalom“ atsilikti pareigoje paremti 
mūsų pačiu Arkivyskupijos labdarybės įstaigas.

Daugelis jūsų per visus metus rūpinatės mūsų

■ - — 1 ■ "" t

Katalikų Bažnyčios padėtis blogėja. Bolševikiš
koji vyriausybė, klusniai vykdydama Maskvos įsa
kymus, mėgina atskirti katalikų pasauliečius nuo 
dvasiškijos visokiais šmeižtais ir intrygomis. Viešai 
skelbiama, kad Čekoslovakijoj esanti tikėjimo laisvė:į 
bažnyčios atidarytos, kunigai laiko mišias, sako pa
mokius, žmonės gali lankyti pamaldas — tai ko gi 
daugiau- Išoriniai atrodo, kad viskas tvarkoj, tačiau 
tikrenybė labai skiriasi nuo išorinio vaizdo. Kunigai 
laiko Mišias ir sako pamokslus — kol kas. Ryt - po
ryt jau šitas ar kitas kunigas Mišių nebelaikys ir pa
mokslų nebesakys: jis jau bus areštuotas kaip liau
dies priešas ir lauks teismo, ar tiesiog kažinkur dings, ! 
ir niekam nebus leista teirautis, kur jis yra. Būti 
Įskaitytam į liaudies priešus ir susilaukt panašaus 
likimo labai lengva. Faktinai pačios paprasčiausios 
religinės kunigo pareigos automačiai jį įstumia į liau
dies priešų eiles, nes komunistinėj tvarkoj religija 
jau savaime yra valstybės priešas, ir kunigai gali būt 
paskaityti valstybės išdavikais vien už laikymą Mi
šių ir sakymą pamokslų, kad ir tuose pamoksluose 
būtų dėstomos grynų gryniausios tikėjimo tiesos.

Oficialiai skelbiama, kad žmonėms leistina eiti į 
bažnyčią, bet valdžios agentai stovi prie bažnyčios 
duru ir užsirašinėja visus, kurie eina pasimelsti — 
valdininkus, mokytojus, dirbtuvių direktorius, koope
ratyvu tarnautojus, darbininkų užvaizdus, karius, 
technikus, profesorius — žodžiu, visus, kurie valgo 
valstybės duoną. Visi tie pareigūnai, jei dar nėra ko- tiek nusiyrė, jog įteikė 
munistais, tai privalo tain elgtis, kad būtų verti įsto- notą dėl teatro veikalų 
ti į komunistų partiją. Kadangi jie atlieka religines Sam. Sihwo “Medžiotojo 
pareigas, tai jie tiesioginiai priešinasi komunizmo nuotaka” ar Jean Sartre 
principams, ir todėl negali eiti komunistines valsty- “Suteptos rankos”. A_r tai 
bes pareigų. Gi netekę pareigų, jie netenka maisto neprimena sovietų rūsta- 
kortelių ir turi mirti badu. Tad valstybės tarnautojai vimo Lietuvai 1940 m. pa- 
bijo eit į bažnyčią, kad ir labiausiai to trokštų. Taip vasarį? 
pat ir paprasti dirbtuvių darbininkai. Jie dirba vals-Į šiaurinėje Norvegijoje sipelniusi, tiki istorijos yra skirtinga, 
fybei m iš jos gauna maisto korteles. Ir jie, prisibijo ir Danijoj prasidėję strei-pasikartojimo 1 ~.................. * “
eiti į viešas pamaldas. ................. [kai greitai nutyla, bet Kai per pastarąjį pusmetį vienas

Mokyti vaikus katekizmo griežčiausiai draudžia- bandymu pradžia jau pa- daug kas paaiškėjo Šve- Daugelio žaliavų trūksta 
ma. Tačiau kunigai negali susilaikyti kokiu nors bū- daryta. Švedijoje, kuri ir dija liko toje pat tamsoje. * "................. ’ * ~ '

uepa™°kjn.ę Tjyk jie si-lų £an^tojai_ir' toliau plūduriuoja ant ne- Ji dalyvauja Rytų ir Va-
~...... 4._ .. 4. _ utralumo atplaišos, tuo karų varžybose lyg užsi-

tarpu dar ramu. Bet ir ji prašydama: o kas dau- 
neretai nugirsta grasini- giau?

Rašo Ged. Galvanauskas, Mūsų korespondentas Europoje

Skandinavijos nesutari
mas. — Apie Skandinavi
jos nesutarimą jau gana 
paaiškėjo iš nuolatinių 

; konferencijų kraštų gy
nybos klausimais. Pirmoji 
įvyko 1948 m. vasario mė
nesio viduryje. AnksčkLt 
britų, dabar amerikiečii 
nenustebina tas nesutari 
mas. Jis aiškintinas dau
geliu priežasčių.

Psichologinės nuotaikos 
nežiūrint giminingumo 
gana skirtingos. Danai ir 
norvegai nuolat skersuo
ja prieš švedus. Pirmujv labdarybės reikalais. Suprantama, kad man pačiam 
nusiteikimas dar nedrau- tie reikalai dar daugiau rūpi. Atvirai pasakysiu, kad 
gingesnis po šio karo per-Į aš labai susirūpinęs ateitimi mūsų ligoninių, prie- 
gyvenus vokiškąją okupa-i orlaudu ir kitu labdarybės įstaigų. Jei kas nors kitas 
ciją. Į

! Geografiškai sudalo tik 
teoretine vienute. Norve
gija ir Švedija dalo pusia
salį, bet jų akys nukreip
tos, nelyginti Januso į 

Idvi priešingas puses. Nor
vegija, nors ios šiaurė v-

■ ra sovietinėje grėsmėje, 
linksta į anglosaksus, o 
švedai turi visai skirtin-Į 
gus samprotavimus dėl jų j

Įtiek žinotu apie jų reikalus ir tiek jas mylėtų. kaiD 
aš, tai ir iis ne mažiau būtų susirūpinęs, kaip jas fi
nansiniai išlaikyti.

Aš žinau, kad mūsų žmonės taip pat jas myli ir 
tiki, kad aš ^erai nažistu jų padėti, tad jie suDranta, 
ka reiškia išiaikvtj tuos visus labdarybės biurus ir 
ištaigas, veikiančias mūsų Arkivyskupijoj. Kiekvie
nas doleris bus tuojau sunaudotas labdarybės reika
lams. Stambesnės aukos gausiau parems šį Dievo pa
laiminta darbą Bažnyčios gerovei. Tad gi prašau jūs, 

[būkite duosnūs.
Prašydamas visiems rėmėjams Kristaus palai-
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eiti j viešas pamaldas.

nes tai dėl Jo visa tai daroma, lieku paramos. Danija susideda: ’ T_ ..... . Tjr -Z -J Inaii įarilrimac Kricrmo
is trijų salų ir kaklo, ku
rį siekia prailginti Schles- 

taktikos. Rytų ats- mus: netapti dolerinės po- wig Holsteino žemėmis, 
tovai — Leino ir jo žmo- litikos auka. Jos padėtis yra nenanras-
na Kuusinen suorganizuo- Vakarai kuria vakari- tai svarbi dėl Zundu ir že- 
ja Skandinavijos komu- nės Europos gynybą. Pen- miau esančio Kaiserio 
nistų kongresą,. įvykusį kių valstybių santarvė iš- Wilhelmo kanalo, kurie 
Norvegijoje. Tik jam pa- plečiama į Atlanto ar a- karo metu bus milžiniškos 
sibaigus prasidėjo komu- merikiečių va d i n a m ą svarbos. Zundai L IZZ 
rištinis sambrūzdis Skan- Šiaurės I 
dinavų 
tyse”. Suomijai prikaišio- tarvėje (D. Britanijos, 
jamas karingumas, nepa- Benelux ir Prancūzijos), 
tikimumas “< 
ir nepuolimo” : 
vykdyme. Sovietai, beieš- Norvegija ir Danija 
kodami priekabių, net Irlandija. ,

Rytai ir Vakarai kreipia istorinis palikimas ir da- ficialiai 
vis didesnį dėmesį į Balti- bar, jaučiant artėjančią prie Atlanto sąjungos, bet jau aiškėja, 
jos jūrą. Skandinavi jos grėsmę, iš dalies f J
valstybės ten gali atlikti surasti ne tik bendrą kai- jon įsijungs, 
žymu vaidmenį. Tačiau.bą, bet ir bendrus veiks- tą kelią pasirinkti 
Švedija, per šimtą su vir- mus. Visa tai panašu į lie- jusio karo metu neutralu- atskirų valstybių pritari- 
šum metų būdama neutra- tuvių - lenkų istorinę by- mo politikos liūdnos išda- mo. Tas skubė jimas 
Ii ir iš kiekvieno karo be- U, nors jos kiltis ir eiga vos — okupacija ir pripa- čia daryti išvadą, kad va- 

žinimas, kad dabartiniu kariečiai nori sovietus na- 
teor i j a i. “• Ūkiškai tie trys kraštai metu jie vieni nepajėgtų statyti prieš paruoštą ka- 

kito nepapildo, gintis.

Dvi

Jūsų ištikimas Kristuie, 
f RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.

politiniame bos komisija. Nors jos 
darbai yra bergždi, bet ji 

Kai toliau posėdžiauja. Uždą-

du vaikučius nepamokir.ę — j 
mokymą tikybos dalykų skaito savo šventa pareiga, 
kad ir už jos pildymą turėtų savo gyvybe užmokėti. 
Ot čia jie kaip tik daugiausiai bolševikų valdžiai nusi
kalsta. Suaugusių žmonių, ypač senelių bolševikai 
kartais ir nekliudo: vis tiek, veikiai išmirs, ypač kai Į 
badu juos vaišina. Bet vaikų ir jaunimo jie niekam 
neatiduos. Tačiau, antra vertus, dvasiškija ir jauni
mo tėvai taip nebenori savo vaikelių bedieviams ati
duoti, kad jų sielą subiaurotų. Ir taip verda ta žūtbū-

EKSCELENCIJOS

Juozapo Skvirecko,
Kauno Arkivyskupo-Metropc- 
lito 75 metų amžiaus Sukakties 

minėjimas.
Mes ne dažnai turime progų prisiminti ir 

pagerbti didžiuosius savo tautos darbuoto
jus, nes tokių šiandie iš viso nebedaug tetu
rime savo eilėse, tad kartais mums net pa
priekaištauja, kad lietuvis temokąs pamaty
ti didžiųjų žmonių nuopelnus tik tuomet, 
kai jie išeina iš šio,pasaulio į anapus gyve
nimo ribos. Susirinkome čia, kad ir kukliai, 
pagerbti dar tebevargstantį tremtyje Lietu
vos Katalikų bažnyčios dvasios vadą, Juo
zapą SKVIRECKĄ, Kauno Arkivyskupą - 
Metropolitą.

Skvireckų Juozapas gimė rugsėjo mėnesį 
18 d. 1873 metais: pirmąjį savo amžiaus ket
virtį mokėsi, atseit ruošėsi gyvenimui, bet 
nuo 26-jų savo amžiaus metų jau stojo į lie
tuviškosios kultūros dirvonų purenimo ba
rus. Mes manome, kad šiandie mums dera ir 
teisinga prisiminti ji, kaip pirmąjį Lietuvos 
Arkivyskupą - Metropolitą, kurio pastarųjų 
50-ties metų gyvenimas taip tampriais sai
tais susietas su Lietuvos tautiniu atgimimu, 
valstybės susikūrimu ir lietuvių dvasinės 
kultūros augimu.

'♦'‘VI',

skandinavų 
nusiteikime.

Skirtingi keliai.
1948. XII. 10 Washingto- vinys — sudaryti skandi
ne pradėti pasitarimai dėl n avišką karinę santarvę. 
Atlanto karinės sąjungos Tačiau nelemtas posėdžia- 
sudarymo, netrukus Nor- vimas Saltsjobaden prie 
vegijos stortinge (seime) Stockholmo lapkričio mė- 
užvirė karščiausi ginčai, nėšio ir Hornback — Da- 
Užsienio reikalų ministe- nijoje iki 1948. XII. 19 
ris Halvard Lange pasiro- nedavė teigiamu išdavų, 
dė esąs didžiausiu Atlanto Tie posėdžiai atidėti sau- 
karinės sąjungos gynėju, šio mėn, viduriui.

Tuo metu Šiaurinio At- 
nėra prisidėję lanto sąjungos apibrėžos 

“ " . Iki 1949 m. 
trukdo mažai abejonių, kad jie balandžio mėn. norima ne 

Juos verčia vien ją sudaryti, bet ir 
praė- sulaukti ratifikacijos, t.v.

l va d i n a m ą svarbos. Zundai ir Kiel 
karinę sąjungą, kanalas yra išėjimas iš 

“strateginėse sri- Be esančių karinėje san- Baltijos jūros. Už jį ko
vos britai ir sovietai.

. _ . . ... T.T. Istoriškai tos trys tau-
draugiškumo jai priklausytų: JAV, Ka- įos nėra vieningos. Jos il- 
>” santarvės nada, Portugalija, Italija, gaį tarpusavyje kovojo, o 

su pag|-ang0S susįvįenyti ne
davė norimu išdavų. Tas Norvegai ir danai, nors o-priekabių, 

jog

vienas

v •

«

ver-

rinį įvykį, kai JTO tre- 
’ Jų okupacija, nors ne- čios pilnaties posėdžių 

visa Skandinavija. Jei Be- buvo tiek žiauri, kaip Lie- metu bus svarstomi esmi- 
neluxui nelengva sudaryti tuvoje, privertė susirūpin- niai politiniai klausimai, 
nuoširlžią ūkišką sąjungą, ti. Europa nūdien, nors Ar tuomet nebus pasinau- 
skandinavams būtų dar gyvena politines miglas, dota politiniais spąstais— 

.. į sunkiau. bet norvegai ir danai
i------------------------------------■—-------------------------------- i Šie skirtingumai verčia sparčiai rūpinasi savo
j tinę kova už vaikus ir jaunimą ne vien Čekoslovaki- Skandinavijos valstybes kraštų gynyba. Skandina- veikiai patvarkvti?
j joj, bet ir visuose bolševikų pavergtuose kraštuose. O Į pasirinkti atskirus kelius vi jos užsienių reikalu mi- Norvegija ir Danija isi- 

t --------------- j-------- 1----- - —i-.- - v--------- --------- _.x_: — •_ įr nisterįų iljgo posėdžiavi- tikinusios, kad ju apsigin-
Tie mo išdavoje 1948. X. 15 klavimas nuo galimų prie-

K. skirtingumai dar didesni sušaukta posėdžiui gyny- Tesinvs 5-tame tusi

Lietuvoj dar sunkesnė padėtis ir žiauresnis persekio- dabartinėje užsienio 
j imas, nes ten tautos pasipriešinimas daug atkakles- saugumo politikoje, 
nis.

Daugeliui, ypač jaunesniosios kartos, lie
tuvių - pasaulionių jo vardas mažai težino
mas, tik labai retomis progomis mūsų spau
doje tepamenamas, literatūros ir istorijos 
vadovėliuose gal tik probėgomis teužtinka
mas, bet tai dar nepasako, kad Arkivysku
pas J. Skvireckas savo nuveiktais darbais 
nebūtų įėjęs į mūsų literatūrą ir mūsų kraš
to istoriją.

Šios kuklios paskaitos rėmuose nebus pil
nas garbingo Jubiliato gyvenimo ir jo dar
bų pavaizdavimas, nes šitose mūsų sąlygose 
mums daug ko trūksta po ranka, kad galė
tume tiksliai ir išsamiai, kaip to reikalauja 
patys Jubiliato nuveikti darbai, atskleisti 
Jo nuopelnus mūsų tautai ir Katalikų Baž
nyčiai.

Paskutiniais vokiečių okupacijos metais 
Kaunas ir visi kiti Lietuvos miestai ir baž
nytkaimiai buvo jau sudarę komitetus Arki
vyskupo 70-ties metų Jubiliejui paminėti. 
Lietuvos Dvasininkija, Universitetas, Kau
no miesto Administracija, Teatras, Meninin
kai, Opera, Dailininkai, Muzikai ir Katali
kiškoji visuomenė nuoširdžiu atsidėjimu 
ruošėsi tą garbingą sukaktį minėti 1944 m. 
liepos 16 dieną. Deja, karo įvykiai visą pa
ruoštą darbą nutraukė, mus pačius, kaip ir 
patį garbingąjį Sukaktuvininką atbloškė 
tremtin.

Juozapas Skvireckas kilme aukštaitis, 
Pumpėni] parapijos, Panevėžio apskrities, 
vėliau Panevėžio Realinės gimnazijos abitu
rientas. Jau aukštesniosios mokyklos suole 
jis krito į akį mokytojams savo dviem ypa

tybėm: darbštumu ir kuklumu. Mokėsi labai 
stropiai, todėl nestebėtina, kad Panevėžio 
Realinę gimnaziją baigė pirmuoju mokiniu. 
Jo amžininkų liudijimu, mokyklos drau
gams pertraukų metu krykštaujant, jis žai
dimuose nedalyvaudavęs, tačiau mėgdavęs 
žaidžiančiuosius iš šono stebėti. Savo klasės 
draugams būdavęs labai paslaugus, mielai 
padėdavęs silpnesniems matematikoje iš
spręsti painesnius uždavinius. Baigęs mo
kyklą, apsisprendžia studijuoti teologiją; 
pora metų mokosi Kauno kunigų seminari
joje, vėliau, kaip gabiausias kurso klierikas, 
pasiunčiamas į Petrapilio Dvasinę Akademi
ją, kurią baigia Teologijos Magistro laips
niu. Grįžęs Lietuvon ,pora metų kapelionau- 
ja gimnazijoje ,bet jau 1902 metais vyskupo 
Paliulionio pakviečiamas profesoriauti į ku
nigų seminariją Kaune, kur jaunam akade
mikui pavedama dėstyti Šv. Rašto egzegezę. 
Čia Arkivyskupas ir pradeda savo didįjį 
darbą ,kurio dar ir šiandie, po 45-rių metų 
nenutraukė.

Nuo Vytauto Didžiojo laikų Lietuva įėjo 
į krikščionių - katalikų šeimą, tačiau ištisus 
penkis šimtmečius Šventojo Rašto, išversto 
į lietuvių kalbą ištisai, neturėjo. Tiesa, vie
nas - kitas vyskupas buvo bebandą patiekti 
šventraštį lietuviškai, tačiau nei vyskupo 
Merkelio Giedraičio nei vyskupo Baranaus
ko darbais Juozapas Skvireckas negalėjo 
pasinaudoti, nes vyskupas Giedraitis tebuvo 
išvertęs labai mažą N. Įstatymo dalį, būtent, 
tik sekmadieniais skaitomas Evangelijas. 
Vysk. Baranauskas buvo plačiau užsimojęs,

ultimatumu, kad atskiri 
klausimai sovietų būtų

bet ir jis tesinaudojo lenkiškuoju šventraš- 
čio vertimu ir be paaiškinimų. Be to po de- ’ 
šimties metų pradėto darbo vysk. Baranaus- ’ 
kas mirė, savo darbui tęsti nieko nepalikęs, 
todėl su jo darbu blogiau atsitiko, kaip su " 
prof. Jauniaus lietuvių kalbos gramatika ir " 
žodynu. Jei ne jo mokinys, prof. Būga, lietu- 
visko jo žodyno mes taip gal ir nebūtume su- 
laukę. Reikia prisiminti, kad pirmųjų vys
kupų vertimo kalba buvo mūsų laikams vi
sai nepriimtina. Tad jaunam Kauno semina
rijos profesoriui reikėjo apsispręsti: kaip ir 
nuo ko pradėti šį epochinės reikšmės darbą. 
Prof. J. Skvireckas apsisprendžia; jis gilina
si į senųjų, mirusiomis vadinamų, kalbu 
studijas, nes ryžtasi duoti lietuvių tautai 
viso šventraščio, t. y., Senojo ir Naujojo 
Įstatymo vertimus lietuvių kalba iš tų kal
bų, kuriomis jie buvo parašyti, laikvdamasis 
to lotynų kalbos vertimo, kurio laikosi Va
kari) Europos Katalikų Bažnyčia, arba taip 
vadinamos vulgatos.

Ir po keturių metų kiečiausio darbo, veik 
pamiršęs kad išviso yra pasaulis, tartum 
koks vienuolis - atsiskyrėlis, 1906 metais jau 
pasirodo prof. J. Skvirecko pirmoji keturių 
Evangelijų ir Apaštalų Darbų laida. Po to 
seka atskiru leidiniu veikalas apie Šv. Pau
liaus Apaštalo gyvenimą. Keturios Evangeli
jos, suprantama, tai ne visas Naujasis Įsta- : 
tymas, tad prof. J. Skvireckas ir toliau dir
ba, kol 1914 metų pirmasis pasaulinis karas 
to darbo tūlam laikui nenutraukia.

(Bus daugiau).
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Rašo Lili joną Valčečkaitė 
iš Baltimore, Maryland.

(Tęsinys)

Visiems besiian k a n t i e m s 
Liurde be Marijos šventovės y- 
ra įdomu aplankyti Bernade
tos namus. Jie randasi šoninė
je gatvėje ir yra pažymėti iš
kaba BERNADETOS NAMAS. 
Šiame namelyje kambariai ma
ži ir žemi. Viskas yra laikoma 
taip, kaip kad buvo Bernadetos 
laikais. Miegamame kambaryje 
telpo trys lovos.

Artimoje gatvėje randasi dar 
mažesnis namelis. kuriame 
Bernadeta gimė 1844 m. apie 
104 metus atgal. Šiame name
lyje kambariai yra taip maži, nis, kurs buvo Bernadetos pra- 
kad virtuvėje sunku apsisukti, kastas Mąpj< 
Ne vienas atsilankęs klausia pildo prū__
savęs “Kaip jie čia galėjo gy- ziškai vadinamus 
venti ?”

■Plyta paženklina vietą, kur 
Bernadeta klūpojo apsireiški
mų ir pasikalbėjimų metu.

Urve nuolat žiba šimtai žva
kių, paaukotų dėkingųjų mal
dininkų. Urvo sienos apkabin
tos Kriukais ir įvairiais pasvei
kusių ligonių paliktais prietai
sais. Matydamas tas nesuskai
tomas dėkingumo išraiškas, net 
ir netikėlis yra priverčiamas 
pripažinti Dievo galybę ir Ma
rijos motinišką, gerumą. Netoli 
urvo angos randasi stebuklin
go šaltinio vandens kranai, 
kurs vanduo yra išnešiojamas 
po visus pasaulio kampus.

Tas pats stebuklingas šalti-

KAS SUDARO LIURDO
ŠVENTOVĘ?

abejo. Liurdas tai Masa- 
uola ir urvas, Rožančinės 
Švč. Bazilika, stebūklin-

lm*ijos įsakymu, pri- 
iaus vandens, prancū- 

PISCINES. 
Čia yra leidžiama, kaip ligo
niams, taip sveikiems “išsi
maudyti” Liurdo vandenyje. 
Maudynės yra atskiros vyrams 
ir moterims. Čia žmonės skiria 
ne ligos, bet lytis. Vienas iš 
Liurdo stebuklų, tai tos mau
dynės. nes nežiūrint, su kokio
mis ligomis žmonės įlipa į van
denį, tačiau per visus metus 
dar ne kartą neatsitiko, kad 
kas būtų užsikrėtęs svetima Ii-

šiomis dienomis pradėjo veikti ugniakalnis 
Mauna Loa on Hilo, Hawaii, kurio karšta lava 
plaukia upės greitumu į pakalnę. Lava, tai yra 
akmeninis skystis ir kelyje ką tik sutinka tai vis
ką sunaikina savo karščiu ir akmeniniu sukietė
jimu. Paprastai, kur ugniakalniai veikia ten ir 
žemės drebėjimai kartojasi.

Be 
bielle 
P-lės 
gas šaltinis ir ligonių maudy
nės, visa tai kas ryšasi su Ber
nadetos regėjimais, su Marijos 
pageidavimais, pareikštais Ber
nadetai jos apsireiškimuose.

Erdvus šventorius veda mal- So
dininką į didžiąją bažnyčią, va- Prie tų Piscines man prisimi- 
dinamą rožančiaus bazilika, nė tą evangelijos ištrauka, ku- 
kuri buvo pašventinta 1876 rioje yra minimas vienas žmo
ni., tai yra praslinkus 18 metų gus, kuris per 38 metus laukė 
po apsireiškimų. Bažnyčioje pasveikimo prie Betsaidos prū- 
šonuose randasi 15 altorių gar- do vien tik dėl to, kad nebuvo 
bei 15 rožančiaus paslapčių, kas jį nuleistų į vandenį, kuo- 
Kiekvienas altorius mažais met Viešpaties angelas nu- 
spalvotais akmenėliais mozai- žengdavo ir pajudindavo tą 
ko atvaizduoja vieną kurią pa- vandenį. Liurde matysi savano- 
slapti. Virš didžiojo altoriaus riai dievobaimingai tarnaujan- 
matosi milžiniškas P-lės Švč. čius vyrus ir moteris prie tų 
Paveikslas, iš akmenukų sūdė- prūdų, gelbstinčius bejėgiams 
tas, kuris tarytum perstato ligoniams išsimaudyti Liurdo 
gyvą Mariją su išskėstomis vandenyje. ______ ______ ___
rankomis, linksmu veidu, ku-i Kadangi tie Piscinos prūdai pasveikimą, kaipo stebuklingą.

Aš neieškojau ir netroškau 
stebuklų. Man buvo stebuklas,

netikelių, kurie nuodugniai iš
tiria kiekvieno ligonio ligą ir 

! jos , istoriją, kurs atvyksta 
Liurdan, ieškodamas sveikatos. 
Daugiausiai tai yra asmenys, 
kuriems jokia žemiška pagelba, 
jokios gydytojams žinomos 
priemonės negali grąžinti svei
katos. Jei toks asmuo pa
sveiksta ,tai yra tikras stebuk
las. Bet sulyg dabartinių Biuro 
taisyklių joks pasveikimas nė
ra officialiai priimamas iki me
tų laiko. Pasveikę ligoniai turi 
grįžti po metų, ir vėl pasirody
ti gydytojų specialistų štabui, 
ir tik po tam tikrų ištyrimų, 
galutinai Bažnyčia paskelbia tą

• J « | T.X — J — — — * A. * — r k* —. — _ —J A -________,______ veidu, ku- f 
rios akys žiūri į tavo akis su yra maži, tad reikia laukti ei-, 
motinišku malonumu. Žemiau lės. Tam tikrame kambaryje 
parašas: PAS JĖZŲ PER MA- asmuo savo drabužius permai- 
RIJĄ išreiškia bažnyčios mok- no į apsiaustą. Po to yra lydi- kad aš galėjau čia būti, kad aš 
slą. kad Marija tai yra leng- mas į maudynę. Lipdamas že- galėjau čia melstis, kad aš ga- 
viausias kelias j Jėzų.

Prie Bažnyčios,

SCALA SANCTA, Ui Šventieji’nių grupes. Po tų apeigų buvo Milių metu dalyviai kai ku- 
Laiptai, kuriais sulyg padavi-1 duotas palaiminimas švč. Sa- rias mišių dalis kalbėjo pran- 
mo Kristus lipo iš Piloto dvaro kramentu visiems. cūziškai. Visa grupė priėmė šv.
po pasmerkimo mirčiai. Tie! Vakare 8 vai. įvyko procesi- Komuniją. Po šv. Mišių daugu- 
laiptai tai reprodukcija laiptų, ja AUX FLAMB£AUX”, Ui y- ma žmonių apleido. Mane die
kime randasi Romoje. Tais ra “i 
laiptais lipti galima tik ant ke- jama, kad tą dieną, kuomet traukė prie apsireiškimo urvo, 
lių, klupščiomis. Kaip tos Sta-!m<s buvome Liurde, 
rijos, taip ir tie Laiptai man vykę apie 80 tūkstančių piigri- čių žmonių. Nakties tyla, tam- 
buvo, it Jokūbo sapnas, kuria- mų. Žvakių procesijoje vakare sumas ir ramumas dengė visą 
me jis matė kopėčias, kurių dalyvavo apie 15 tūkstančių iš šventovę. Jaučiau nepaprastą 
viršus siekė dangų, o apačia visų kampų Prancūzijos ir pa- jaukumą tarp tų nuvargusių jų, 
buvo ant žemės. Nežiūrint sun- šaulio. Procesijos dalyviai vyn- malonių beprašančių žmonių, 
kenybių apeiti tas stotis arba giavo su uždegtomis žvakėmis Jaučiau, kad su mumis klūpojo 
užlipti švenUis laiptais, galima po visą šventorių, užeidami ant šv. Bernadeta; kad ji prašė 
matyti daugel ligonių su lazdo- tam tikro didelio tilto prieš Marijos užtarimo mums vi
sus ir vežimėliuose atliekant šį Marijos bažnyčią. Čia kiekvie- siems. Buvome čia daug, ta- 
Dievui meilės pareiškimą. j nas, keldamas savo žvakę auk- čiau aš jaučiaus esanti VIENA, 

styn, sveikino Mariją, kartoda- Dar ilgai būčiau aš norėjusi 
MANO ŠVENTOS KELIONES mas a VE, AVĖ, AVĖ MARI- čia būti. Liurdas man buvo 

MENA LIURDE į JA!, tai yra “Sveika, Sveika, tikrai dangaus kampelis; skau-
Mūsų visos šventos kelionės Sveika Marija’*. du ir gaila man buvo tą urvą

dienotvarkėje tik viena diena Bažnyčia buvo paskendusi apleisti. Virte virė manyje no- 
buvo skirta Marijos Pirenėjų šviesose. Visas šventorius tai ras pasilikti čia per visą naktį, 
šventovei. Tad visos apeigos buvo jūra liepsnojančių žva- bet ryto aušra ir prisiminimas, 
buvo sukimštos į vieną dienos kių. Dalyvių balsai susiliejo į kad už kelių valandų mes bū- 
laikotarpį. Pontifikalinės Mi- vieną bendrą garmoniją, karto- sime kelionėje į Romą privertė 
šios buvo atnašautos 10 vai. jančių arkangelo Gabrieliaus mane grįžti į viešbutį bent ke- 
ryte. Čia pirmą kartą man te- sveikinimą. Esu tikra, kad lioms valandoms miego. Fiziš
ko girdėti šv. Mišių dalyvius, kiekvienas dalyvis jautė širdy- kai buvo nuvargusi, bet dvasi- 
giedant pasimainant su choru, je, kad Marija klauso to mato- niai mano siela skraidė debesy- 
Šv. Komunija buvo dalinama 
be pertraukos visą rytą. Ben- motiniškai prašė kiekvienam! Grįžtant į viešbutį mačiau 
droš Stacijos visiems 3 vaL po jo pageidaujamų malonių. Už- žmones, bemiegančius 
pietų. Rožančius, procesija su sibaigus procesijos eisenai, visi džiais ant žemėą ir ant suolų, 
švč. Sakramentu šventoriuje, bendrai atkalbėjome TIKIU Į nes jiems nebuvo vietos užei- 
viešas laiminimas ligonių su DIEVĄ TĖVĄ, o Vyskupas su- gose. Atkeliavę iš tolimų mies- 
švč. Sakramentu 4 vai. po pie- teikė savo palaiminimą, pirm tų ir kaimelių, 
tų.

Procesija po pietų su švč. 
Sakramentu prasidėjo nuo ap
sireiškimo urvo ir ėjo apie 
šventorių, kaip, girdėjau mano'girdėjosi tik varpų gaudimas ir tyti Liurdą ir ten pasisemti tų 
tėvelius kalbant, įvykdavo Lie- tas nežemiškas giedojimas Avė, malonių, kurios yra teikiamos 

į tuvoje. Procesijos metu visi Avė, Avė Marija. Maldininkai tuo pačiu gausumu, kaip ste- 
nelaimingiems bent kalbėj° Marijos rožančių, pran- j nuvargę grįžo į viešbučius po 9 būklingo šaltinio Liurdo van- 

g ----- jujoge! vai. vakare. jduo.
Rugpiūčio 24 d. 1948 m. vi

suomet pasiliks mano atminty
je, kaipo Liurdo diena, laimės 
diena. Mūsų pasisvečiavimas 
Marijos šventovėje su šv. Ber
nadeta buvo trumpas, bet ne- 
išdildomąi atmintinas ^CMia- 
dienį, rugpiūčio 25 d., apleido
me Liurdą ir išvykome į Ro
mą. Mūsų liūdesys ir skaus-

‘su žvakėmis’*. Apskaičiuo- vobaimingas smalsumas dar

buvo at- Ten radau būrelį beaimeldžian-

naus sveikinimo, — kad Marija se.

po me-

cijos šioje ligoninėje nėra žino
mi. Kaip turtuoliai, taip ir ne
turtėliai yra vienodai prižiūri
mi. Yra žmonių, kurie kasmetą 
pašvenčia savaitę arba ir ilgiau 
gailestingumo darbui šioje li
goninėje, patarnaudami ligo
niams. Mano troškimas yra, vėl 
kurią dieną grįžti į Liurdą ir 
ten tiems
kurį laiką patarnauti, kad 
tinkamai Dievui padėkojus už 
mano sveikatą.

APSIREIŠKIMO KALNAS

viausias kelias į Jėzų. myn į vandenį asmuo kalba Įėjau matyti šią vietą ir jausti
Prie Bažnyčios, šone randasi gailesčio aktą. Vandenyje jisai Marijos neregimą buvimą ir 

apsireiškimo urvas, nė kiek ne-pasineria, o išlipęs pabučiuoja būti dalininkė tų malonių, ku- 
pakeistas nuo Bernadetos lai- Marijos statulą. Kurie patar- rios taip gausiai yra Dievo da- _—o---------------- --------------, —
kų. Tas urvas yra apie 15 ket- nauja ligoniams prie tų Pisci- linamos šioje šventovėje. Liur- gu bazalikos bokšto kryžius,
virtainių pėdų giiio. Kas yra'nes, kiekvienas turi rožančių !das man tikrai buvo Dangaus Vasaros metu einant Stacijas,
matęs Tėvų Pranciškonų Liur-!rankoje ir rožančius yra kalba- Aortai. Čia aš pažinau Mariją, prakaitas čiurkšlena
dą Washingtone, tas lengvai mas be perstojimo. ’ Va,TV' T-io'-rmm Sveikata
gali įsivaizduoti Liurdo urvą
Prancūzijoj. Marijos stovyla su Sveikatos Biuras. Čia po Pran- ligoninė, vadinama ASILE. Čia kaitavo lipdamas 
rožančiumi rankose stovi anticūzijos valdžios priežiūra dirba ligoniams teikiamas tik mais-( kalną.
apsireiškimo uolos akmens, štabas gydytojų, tikinčiųjų ir j tas ir guolis. Vaistai ir opera- Prie pirmos stoties randasi

pakeistas nuo Bernadetos lai-Marijos statulą. Kurie patar- rios taip gausiai yra Dievo da-

tie prancūzai 
negu visi išsiskirstė į savo na- nepaisė, kad ant kieto suolo 
mus. šiuomi mums amerikie- arba kietos žemelės jiems teko 
čiams užsibaigė dienos iškil- miegoti. Jie buvo dėkingi, kaip 
mės. Visų atmintyje ir ausyse ir aš, kad jiems teko laimę ma-

cūziškai, angliškai ir -— ——~-
kalbose. Aš prisidėjau lietuviš- ! mejuoS APVAINIKAVIMAS 1 
kai. Kas man įstrigo mintinį 
kalbant rožančių, tai buvo, kad 
Liurde tėra žinoma viena kal
ba, būtent MALDOS.

Šventoriuje ant Esplanados kad tai grupei bus atnašauja-

Mano diena tačiau dar nebu
vo užbaigta. Sužinojau, kad y- 
patinga maldininkų grupė ką 
tik atvyko iš Prancūzijos irLiurdo apsireiškimo urvas 

randasi prie didelio, staigaus ir 
beveik dangų siekiančio kalno..švč. SakrameMo-ptocesij&i'bu-jmos šv. Mišios vidurnaktyje. 
’ ‘ ’ “* ’ ” -----* Įvo sunešti, suvežti šitntai ligo-į Tad aš pasiryžau dalyvauti to-

Įnių, aklų, raišų .suparalyžuotųįse šv. Mišiose. Neapsirikau.! ___ __________ ~ _____
neiaimin-Tai buvo vaizdas, kurio aš ilgai apteid£nt Liurdą, buvo

----------- .gųjų. Tą darbą atlieka kasdie- neužmiršiu. Bernelių Mišios žiek tiek sušveinintas, prisimi- 
StacijosJną savanoriškai tarnai, pasi- Kalėdų naktį visuomet palik- nug mes vykgtame j.pa- 

"J- ?aV° ”anyjej mal°n\ jfPūdi: šaulio sostinę .amžinąjį Romos
~—p -- ------------------------------ 3 miestą, kur mūsų laukė nauji

________ , kur mes turėjome 
krikščionybės amžius. Bažny-|viltį________ ir girdėtj

Liurdo dvi bažnyčios pastaty
tos kalne ir ant kalno. Apie 
kalną yra įrengtos milžiniškos, į ir kitaip kenčiančių 
gyvai išreiškiančios Kristaus j—“* ’’’* J—-'*’1' 
Kančią Stotis arba
Aj>eiti Stacijas apie Liurdo kai- šventusios laikinos 
ną reikia laiko ir sveikatos, nes slaugės. Jie čia visi buvo atga- tačiau tos vidurnaktinės Mišios - 
takai veda aukštyn ir taip^benti, kaip Kristaus laikais ti- Liurde tikrai priminė pirmus niintikiai
kad, pasiekus XII-ją Staciją, kėdamiesi, kad Dieviškasis Ga- krikščionybės amžius. P ’ '
žmogus atsirandi aukščiau, ne- nytojas jiems grąžins sveika- čia buvo pilna maldininkų. Tik vietininką čia ant žemės Sudie 

................................................................................................ ........................................................* ' ............................................................................ ......... !

gųjų. Tą darbą atlieka kasdie- neužmiršiu.

l per visą
■ kaipo Ligonių Sveikatą. ; žmogų. Bet tai yra geras prisi-

Arti Piscines prūdų randasi, Netolimame kieme randasi minimas, kaip Išganytojas pra- 
į Golgotos

tą. įvairių tautų ir kalbų žmo-j kur-ne-kur žybėjo lempelė. Bu-iLiurde sudie Marijos palalmin- 
nės ,tie ligoniai, visi buvo su-Įvo apytamsoka. Vien tik alto- toj, vieta sudie šv Bernadeta, 
jungti vienu retežiumi, būtent,; rius buvo žvakių apšviestas.; jej 
kančios ir vilties. Visi kentėjo Susikaupę besimeldžią žmonės .trokštu aš dar jus vėl regėti

Pabaiga
I I

ligas ,visi turėjo viltį, kad pa- man priminė tuos Betliejaus 
sveiks, jei tokia bus Dievo va-' piemenėlius, kurie buvo pirmie
na. Arkivyskupas, nešdamas ji užgimusio Dieviško Kūdikė- 
švč. Sakramentą, laimino ligo- lio garbintojai.

ne žemėje, tai danguje

Remklte tuos profesljonalus Ir blz- 
Meriut, kurie tavo skalbimai* tumia 
"Darbininką”.

AMERIKOS LIETUVIŲ
KATALIKŲ KONGRESO 

RAPORTAI
PIRMININKO RAPORTAS

Jo Eminencija ,Jo Prakilnybės Prelatai, Gerb. Kuni
gai. Prezidiumas ir bendrai visi Lietuvių Kongreso 
dalyviai: —

Iš anksto nenumatytos ir vėliau nenugalimos kliū
tys mane sulaikė nuo važiavimo į šį taip svarbų Lie
tuvių Katalikų Kongresą. Kun. Pr. M. Juras ir kiti 
mane ragino važiuoti ir sakė: “Kaip dabar čia. pir
mininkas nevažiuoja?” Bet taip tur būt patvarkė Jis. 
Kuris visą tvarko. Taigi, gerbiamieji L. K. Kongre
so dalyviai, priimkite taip, kaip yra.

Kadangi ALRK Federacijos visą veiklą plačiai 
praneša sekretorius, tai man nėra reikalo smulkme
niškai ką nors ra)>ortuoti. Pažymėsiu, kad dalyvavau 
ir pirmininkavau visuose Centro Valdybos jiosėdžiuo- 
se ir Tarybos suvažiavime. įvykusiame lapkričio 4, 
1947 m. New Yorke.

Pereitas Kongresas, išklausęs kun. Pr. M. Juro 
referato katalikiškos akcijos pagyvinimo reikalais, 
pasiūlė, parėmė ir nutarė referento sumanymus pa
likti Federacijos Centro Valdybai. Pasiūlymas-buvo, 
kad įsteigti Katalikų Veikimo Centrą ir samdyti jo 
vedėją. Cenero Valdyba, rudos pirmame susirinkime 
įgaliojo iždininką Prelatą J. Balkūną pasitarti su nu
matytais ir nenumatytais asmenimis, kurie tiktų ir 
apsiimtų tokiam Centrui vadovauti. Vėliau Tarybos 
(►osėdyj buvo priskirtas ir kun. Pr. M. Juras, ir jie 
abu ieškojo tinkamo asmens, dvasiškio ar pasaulio- 
nio. bet tai p ir nepavyko surasti.

Lapkričio 4 d., 1947 m.. New Yorke įvyko ALRK

Federacijos Tarybos suvažiavimas. Svarbiausi darbai 
buvo šie: išrinkta Katalikų Imigracijos Komisija, į 
kurią įėjo J. P. Prelatas Jonas Balkūnas .pirminin
kas; p. Juozas B. Laučka ir p. Juozas Boley; nutar
ta skelbti vajų arba kaip buvo ,paskelbta: “VISŲ 
MOBILIZACIJA”, kad sukelti nors $25,000 ALRK 
Federacijos reikalams; skelbti Maldos Dieną už Lie
tuvą; priimta rezoliucijos Lietuvos išlaisvinimo ir lie
tuvių tremtinių reikalais.

Vajų pradedant, buvo atspausdinta ir išsiuntinė
ta, rodos, apie 25,000 brošiūrėlių ir laiškų, kuriuose 
buvo nurodyta Federacijos svarbieji reikalai. Di
džiausias vajaus darbas teko Prelatui J. Balkūnui, 
Centro iždininkui. Daug prisidėjo ir kun. Pr. M. Ju
ras. Vajaus rezultatą sužinosite iš iždininko Prelato 
Balkūno ir sekretoriaus L. Šimučio raportų.

Federacijos jurisdikcijoje yra Kultūros Institutas 
ir jo sekcija — Knygynas ir Archyvas, kuris randa
si “Darbininko” — LDS name, So. Bostone. Knygy
nas ir Archyvas yra tai kun. Pr. M. Juro, Kultūrinio 
Instituto pirmininko, kūdikis, bet dabar jau, galima 
sakyti, — vyras, nes gražiai sutvarkytas ir yra įvai
rių ir įdomių daiktų. Atvykite pamatyti.

Sudarius ALRK Federacijos Imigracijos Komisi
ją, jos pirmininkas Prelatas Jonas Balkūnas buvo pa
kviestas NationaI Catholic Resettlement Council įei
ti į jos Patarėjų Tarybą. Mes tuo didžiuojamės, ir 
už tai pasiuntėme padėkos laišką J. E. Arkivyskilpui 
Joseph E. Ritter, ir gavome labai nuoširdų’Jo Eksce
lencijos atsakymą, kur tarp ko kito rašė: “it has 
received the very geiu*rous and loyal cooperation of 
the Catholic Lithuanian people and it is, indeed, hap- 
py in having the Very Reverand John Balkūnas as a 
member of its Advisory Board”. Reikia pažymėti, 
kad šiais metais NCRC pakvietė į savo diviziją p. 
Juozą B. Laučką, ir jis jau dirba.

Mūsų Federacija yra NCWC narė. NCWC turi 
savo skyrių — NOCM (Katalikų Vyrų Tarybą), į ku
rią įeina ir Federacijos atstovai — p. L. Šimutis ir 
p. Juozas B. Laučka. Pastarasis įeina ir į vykdomą
jį komitetą. Tai ir nemažas pliusas.

Didžiausia mūsų silpnybė yra ta, kad mes-iki šiol 
nepajėgėme įtraukti į Federaciją daugiau lietuvių ka
talikų draugijų ir pavienių katalikų asmehų. Gal, 
Dievui padedant, šis L. K. Kongresas, Chicagoj, su
ras būdus ir tą silpnybę prašalinti.

Nenoriu ilgiau Tamstų varginti savo raportu. Kur 
tik buvo proga, gyvu žodžiu ir raštu, kviečiau visus 
katalikus, suprantama lietuvius, įeiti į Federacijos 
veiklą. Baigdamas, noriu pažymėti, kad Centro Val
dyba labai gražiai ir darniai veikė per tuos du metu 
ir dirbo tiek, kiek sąlygos leido.

Sveikinu L. K. Kongresą ir linkiu geriausių sėk
mių!

A. F. KMtfys,
AUtK Federacijos pirmininkas.

VICE PIRMININKO RAPORTAS
Didžiai Gerb. Kongreso Delegatai!

1946 m. Lietuvių Katalikų Kongrese, New Yorke, 
tapau išrinktas Federacijos į Tarybą, kurioje teko 
eiti vice-pirmininko pareigas.
' Kadangi pirm. p. Kneižys per praeitus du metu 
’buvo “sveikas ir gyvas”, tai man vadovauti neteko.

Betgi esu dalyvavę viename - kitame Federacijos 
Tarybos posėdyje ir kur tik turėjau progą, darbavau
si Fed. labo dėliai.

Taip pat Federacijos 22-me skyriuje pirmininkau
ju jau 14-ti metai, kurio susirinkimai įvyksta kas 
mėnuo ir visos 16-ka draugijų sutartinai veikia.

Jūsų.
A, J. Aleksis,
Fed. Centro vice-pirm.

ALRKF SEKRETORIAUS RAPORTAS 30-tam 
KONGRESUI

Federacijos Tary bos ir Centro Valdybos Suvažiavimai
Amerikos Lietuvių R.- K. Federacijos sušauktas 

Kongresas įvyko 1946 m. spalių, mėn. 20 ir 21 dieno
mis, Hotel Pennsylvania, New Yorke. Tai buvo drau
ge ir mūsų Federacijos iš eilės 29-tasis kongresas.

Kad duoti geresnį vaizdą, kokiais darbais ir rū
pesčiais gyveno 29-tojo kongreso išrinktoji valdyba, 
aš trumpai atpasakosiu buvusių Federacijos Tarybos 
ir valdybos suvažiavimų eigą ir nutarimus.

Pirmasis valdybos susirinkimas įvyko tuoj po 
kongreso Pennsylvania viešbutyje ,būtent spalių 21 
d. Devyni kongreso išrinktieji valdybon asmenys šiaip 
pasidalino pareigomis: kun. Ignas Albavičius, dva
sios vadas; Antanas F. Kneižys, pirmininkas; A. J. 
Aleksis ir Matas Zujus ,vice-pirmininkai; L. šimutis, 
sekretorius; kun. Jonas Balktfnas, iždininkas; kun. 
Pranas Juras, Juozas Laučka ir prof. Ant. Vaičiulai
tis, trustisaL

ALRKF Centro valdybos susirinkimo nutarimai

ALRKF Centro valdybos susirinkimas įvyko 1947 
m. sausio 17 dieną, McAlpin viešbutyje, New Yorke. 
Susirinkimą įžangos žodžiu atidarė pirmininkas An
tanas Kneižys. Maldą atkalbėjo kun. Pranas Juras. 
Po vardošaukio pasirodė, kad susirinkime dalyvauja 
šie valdybos nariai: Antanas Kneižys, pirmininkas; 
Aleksandras Aleksis ir Matas Zujus, vice-pirminin- 
kai; kun. Jonas Balkūnas, iždininkas; nariai — kun. 
Pranas Juras, Juozas Laučka, Antanas Vaičiulaitis, 
Dalyvavo šie svečiai — dr. Pranas Padais kis, dr. A. 
Gervydas, dr. Bronius Kazlauskas ir Vincas Kvfetkas, 
LRKSA sekretorius.

(Bus daugiau)



Antradienis, Sausio 18 d., 1949

Skandinavijos Saugumas
Pradžia 3-čiame pust 

šų apsiginti yra neužtek- 
tinas. Praėjusio karo pa
vyzdys primena jų nepa
jėgumą. Abi šios valsty
bės yra nuomonės, kad 
karui prasidėjus jos bus 
tuoj paliestos. Todėl iš 
anksto jos bando įsijung
ti vakarietiškan karinin 
sambūrin, kad anglosak
sų pagalba galėtų atsi
spirti sovietams.

Švedijos laikysena. Tuoj 
po karo švedai padarė ge
rą pelitinį sandėrį. Jie pir
mutiniai uždarė sovietų 
užimtų kraštų atstovybes 
ir jas perdavė sovietams. 
Vėliau sovietams perleido 
auksą ir už jį gavo kai 
kurių gėrybių iš sovietų. 
Dar gėdingiau pasielgė 
Osten Unden, kai jis pra
dėjo prekiauti pabaltiečių 
krauju ir, juos išduoda
mas sovietams, pasmerkė 
mirti.

Švedija ir toliau nori 
vairuoti neutralumo lai
velį. Danija ir Norvegija, 
pasirėmusios JTO konsti
tucijos 52 str., siūlė suda
ryti skandinavišką sąjun
gą. Švedai' ir tai minčiai 
nepritarė. Osten Unden, 
švedų užsienių reikalų mi
nisteris, pareiškė riksda- 
ge, jog Švedija nesileis į- 
maišoma ideologiniame 
ginče. Šis žaidimas yra 
nesuprantamas. Švedai, 
būdami demokratais, gali 
nepakęsti bolševizmo. Bet 
ar jie yra demokratai, kai 
nenori remti demokrati
nės sąjungos? Kodėl šve
dų socialdemokratai esą 
vyriausybėje, ir jo* galva 
Tage Erlander purtosi va
kariečių? švedų sampro
tavimai ir mums yra įdo
mūs. Štai jie.

švedų samprotavimai. 
Jie patiekia apstybę argu
mentų laikytis neutraliai. 
Pirmoji prielaida —Skan
dinavija galimo karo me
tu tarp Rytų ir Vakarų

laisvei ir 
pabaltie- 
nepamir- 
padarytų
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teoretiškai imant, labai 
žmoniškas. Švedams pasi
rinkus kelią į Vakarus, 
tuojau Suomija būsianti 
sovietų užimta ir šiaurėje 
ji turėsianti pavojingą 
kaimyną. Tuomet susida
rysianti gana pavojinga 
padėtis. Ar švedai gali 
būti tikri, kad Suomija 
nebus sovietų užimta ir 
neutralumą dabojant?

Pagaliau trečias argu
mentas — Švedija norinti 
likti karo metu neutrali, o 
jos Raudonasis kryžius 
globosiąs politinius pabė
gėlius. Gal būt, švedai jau 
pamiršo didžiausią nusi
kaltimą tautų 
genocidui. Bet 
čiai taip greitai 
šo ir nepamirš
skriaudų ir nusikaltimo.

Palikime mūsų nuotai
kas nuošalyje, 
mes 
šiems 
Jiems netiki 
čiai. Anglosaksų diploma
tiniai ir kariniai atstovai 
neseniai priminė Danijos 
ir Norvegijos vyriausy
bėms, kad ateities kon
flikte neišvengiamai bū
sią tie kraštai įmaišyti. 
Taip pat nurodyta, kad e- 
sama didelių abejonių 
Švedijai išlikti neutraliai, 
nes jos jūrų ir oro bazės 
esančios pernelyg svar
bios ateities kare. Tuo at
veju Skandinavija turinti 
apsispręsti.

Vakariečių įtaka. Ang
losaksai mano, kad Skan
dinavija mažiausiomis au
komis išeisianti iš karo 
prisidėjusi prie jų. Jos 
svyravimas galįs tik pas
kubinti sovietų įsimaišy
mą kare. Vakariečiams 
apginklavus Skandinavų 
kraštų padėtis būsianti 
visai saugi. Šie argumen
tai įtikino danus ir norve
gus. Bet ne jie vieni pasi
rinko aiškų kelią. Kai ku
rie atsakingi švedų parei
gūnai taip pat pradeda į- 

gali likti neįmaišyta. Ki
tais žodžiais, švedai ma
no, kad karui vesti esama 
svarbesnių sričių už Skan
dinaviją. Mįnisteris pir
mininkas Tage Erlander 
neseniai nurodė, kad atei
ties karo įvykiai dėsis 
kažkur pietinėje, bet ne 
šiaurinėje srityje. Aiš
kiau kalbant, jo veiksmai 
turėtų vykti Artimuosiuo
se Rytuose ir net rytinėje 
Viduržemio jūroje, bet tik 
ne Baltijoje.

Antras samprotavimas,

v •

Tačiau ne 
vieni tokie šalti 

argu m e n t a m s. 
ir vakarie-

sijausti ateities galimybė-

Vienas iš vaizdų iš Mid-Western? kur šiomis dienomis siautė didelė 
sniego audra. Šis vaizdas paimtas iš Nunn. Colo., kur matosi ir trauki
nys laukia prie stoties, kad plūgai nuvalytų kelią. Per tris dienas pri
snigo apie 40 colių, o vietomis vėjas supūtė virš 20 pėdų sniego kalne
lius. Toji banga pasiekė ir Californnią ir padarė apie $20,000,000 nuos
tolių laukų derliums.

Ukrainiečių Bylos Čekoslovakijoje
Praha (LAIC) — Lap- prieš “Banderos banditus, 

kričio 18 d. Bratislavoje, žudikus”. Baigus skaity- 
Slovakijos sostinėje, pra-ti. atsistojo Ivan Klišė ir 
sidėjo pirmoji byla prieš j visų kaltinamųjų vardu 
Ukrainos Sukilėlių Armi-!pareiškė: 
jos (UPA) karius. Juos ukrainos Suklie-
teisia valstybinis Cekoslo- h Armijos kariai sudėj 
vakuos teismas pasire- kįišk J iesaik ir kaf 
miant naujuoju komunis- mūsų tau.
Ūmu “valstybes saugumo £ karinių p6ajėgų 
įstatymu . įvykdę savo vadovybės į-

Ilgai ir sunkiai kovoję. sakymus —• protestuoja- 
gimtinėje, vėliau ilgai ka-:me prieš mūsų pravar- 
muoti Čekų kalėjimuose, Į džiavimą banditais ir žu- 
prieš teismą stojo keturi idikais”. 
Laisvės Kovotojai. Pir-' 
mąją dieną teismo pirmi
ninkas paskaitė ilgą kal
tinamąjį aktą, kame ne
šykštėta piktžodžiavimo

• v

Frahos vyskupas Hoidič, 
jau virš 20 metų vado
vaująs unitų gyvenimui, 
sunkiai serga. Vyskupui 
sufraganui, Dr. Vasil 
Hopka, uždrausta išvykti 
iš miesto ribų. Komunisti
nė vyriausybė atėmė tele
foną iš vyskupijos rašti
nės ir nutraukė elektros 
tiekimą. Po unitų kaimus 
ėmė važinėti Sovietų Pa
siuntinybės valdininkai, 
lydimi kompartijos parei
gūnų ir stačiatikių “Tary
bos” narių, kurie veda 
“balsavimus už sugrįžimą 
į Stačiatikių Bažnyčią”. 
Ta proga suimami ir tre
miami ištikimi unitai. Ke
li kunigai pabėgo į ameri
kiečių zoną Vokietijoje — 
jų turtas konfiskuotas ir 
jų šeimų nariai suimti.

Kun. Buranič, betgi, jau 
ne pirmą kartą kenčia dėl 
savo ištikimumo bažny
čiai ir tautai: karo metais 
jis ilgai sėdėjo nacių žu
dynių stovykloje, Ausch- 
witz - Oswiecime.

“Mlada Franta” šaukia: 
“Mūsų valdžia nedrįs dau
giau toleruoti priešus, ku
rie slapstosi graikų - ka
talikų pastogėje. Reikalą 
reikia išrišti, netgi ištre
miant ukrainiečius gy
ventojus iš Rytinės Slova
kijos. Mūsų ligi šiol reak
ciniai pareigūnai nestoda
vo griežtai prieš Ukrai
niečių pavojų, gi Ursia, 
buvęs Ministeriu Kabine
to Pirmininko pavaduoto
jas, netgi turėjęs su jais 
slaptą bendradarbiavimo 
susitarimą kovai prieš ko
munistus. Betgi dabartinė 
mūsų valdžia, grynai so
cialistinė, privalo su šak
nim išrauti banderivcų 
sąjūdį ir tuo būdu išveng
ti pavojaus, kokiu mums 
graso Tridantis”.

Gruodžio 18

Slovakijoje ir tie gelbėjo 
UPA kurjeriams pereiti 
sieną ir vykti į Austriją 
ir Vokietiją.

Įdomu, kad “Rude Pra
vo” tame pat numery pra
nešė, kad vyriausybė ap
dovanojo 191 asmenį. Če
koslovakijos narių ir sau-j 
gurno valdininkų, už nar
sumą kautynėse prieš 
UPA. Reiškia, panaudota 
stambios jėgos.

Čekų Komsomolo orga
nas, “Mlada Franta”, 
gruodžio 2 d. įspėjo prieš 
“Mėlynojo Tridančio pa
vojų”. Straipsnyje rašo
ma:

“Laikas nuo laiko par
kuose, ant pastatų ir me
džių Rytinės Slovakijos 
kaimuose pasirodo keistas 
ženklas mėlynas .tridan
tis geltoname lauke. Kas 
dalyko nežino, galėtų ma
nyti turįs reikalo su rek
lama. Betgi mes žinome, 
kad tai velniškas Ukrai
nos nacionalistų ženklas, 
apie kurį negalime nieko 
gera pasakyti. Tai žmo
nės, norį sunaikinti nau
jąją tvarką Rytų Europo
je. Tai yra užkeikti socia
lizmo priešai ir kovotojai 
už sapną apie “Didžiąją 
Ukrainą” nuo Kubanės li
gi Poprad upelio. Šioje 
kovoje jie susijungė su 
graikiškai - katalikiška 
dvasiškija. To bendradar
biavimo pėdsakai palieka 
kiekviename žingsny, kun 
tik praeina benderiveų da
liniai. Todėl nėra nieko 
stebėtina, jei vyriausias 
UPA štabas mūsų šaly 
buvo Prahos klebonijoje, 
o jam vadovavo kun. Pav
lo Hučko ir vikaras Hri- 
horij Buranič... Pastara
sis turėjo mirtimi bausti 
visus ukrainiečius, kurie 
išduotų tą ukrainiečių or
ganizaciją. Tėvą Hučko urU( 
Prahon pasiuntė P™vinci-Į baį . 
jolas , Sevastijan Sabol, alvos 
kad gamintų padirbtus 
dokumentus visiems uk
rainiečiams, socializmo 
priešams, kurie bėga iš 
Rytų...
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tvarkos nusistovėjimo...: 
susilpninti respubl i k o s 
saugumą. Jie tikėjosi, kad 
naujas pasaulinis karas 
greit prasidėsiąs. 1948 m.' 
vasarą jie perėjo, pilnai 
ginkluoti, Lenkijos - Če-‘ 
koslovakijos sieną, gavę' 
įsakymą pasiekti Austri
ją. Jiems buvo įsakyta 
vengti susirėmimų su Če
koslovakijos saugumo or
ganais. Vienkart jie turė
jo sunaikinti bet ką, kas 
jiems kelią pastotų.-Pribi- 
limo kaimo girioje jie, be
grybaudami, užtiko vy
resnįjį girininką... jį pa
smaugė, sutriuškino gal
vą ir pakasė lavoną”.

Kieščas prisipažino nu
žudęs girininką. Teismo 
sprendimą nulėmė, aišku, 
Maskvos įsakymai. Visi 
keturi laisvės kovotojai 
buvo nuteisti — sušaudy
ti.

Gruodžio 13 d. Prahoje 
prasidėjo teismas prieš 3 
unitų kunigus: Prahos 
kleboną — Pavlo Hučko, 
vikarą — Hrihor Buranič, 
kun. Sevastiian Šabol, ko
operatininką Ivan Prodan, 
adv. Dr. Omelijan Ivančo, 
ir kt. Valdžia juos kalti
na “sudarius sąmokslą 
prieš Čekoslovakijos res
publikos saugumo ir ne
liečiamybę ir bendradar
biavus su UPA. Šį proce
są Čekų visuomenė verti
na išimtinai tik kaipo 
Maskvos puolimą prieš 
Unitų Bažnyčią. Oficia
liai, betgi kompartijos or
ganas “Rude Pravo” dar 
gruodžio 2 d. rašė, kad, 
girdi, paaiškėjo, jog UPA 
daliniai priklausę civilei 
sąmokslininkų valdžiai, 
kuriai nuo 1945 m. Čeko
slovakijos dalyje vadova
vo kunigai Hučko ir Bu
ranič. Jie buvo suimti po 
to, kai saugumo organai 
sučiupo banderivcų kurie- 
rį, Žilinskį, kelyje į cent
rą Miunchene. Nei vienas 
neprisipažino kaltas, bet
gi pas juos rasta “svar
bios kompromituojančios 
medžiagos”. Rasta, esą 
sukilėlių pranešimai iš 
Ukrainos, unitų dekano 
Krokuvoje, kun. Dr. Hra- 
bo, laiškas, bei kun. Huč
ko adresas.

Po to klebonija buvusi 
iškratyta, ir rasta apsčiai 
priešvalstybinės veiklos į- 
rodymų. Kun. Hrič Bura
nič, girdi, buvo sudaręs 
agentų tinklą visoje Čeko-’

Toliau jis pastebėjo, kad 
nedera juos vadinti “tei
siamaisiais”. Tenka va
dinti juos išimtinai Uk
rainos Sukilėlių Armijos 
kariais. Be to, jei jiems 
nebus grąžintos unifor
mos ir kiti kariški ženk
lai, jie neatsakinės į jo
kius klausimus.

Šis protestas labai nu
stebino teisėjus ir skait
lingus klausytojus. Pirmi
ninkas nutraukė teismą 
ir, po poros valandų pasi
tarimų, įsakė atnešti sa- 
lėn kaltinamųjų kariškas 
uniformas ir ženklus. To- 
liau jau juos teisėjai va
dino tik “UPA nariais”. 
Vietos spauda pasekė šį 
pavadinimą.

Teismo eigos stebėti at
vyko Sovietų gen. konsu
las Bratislavoje Teplov, 
SSSR karo atstovas Pra
hoje pulk. Sizoh ir eilė so
vietinių, lenkų ir čekų ka
rininkų.

Vietos komunistinis 
dienraštis “Praca” rašė:

“Pirmininkaujant Tei
singumo vicepirmininkui 
Karliui Bidrnai, valstybi
nis teismas pradėjo pro
cesą prieš keturis benda- 
ravcus, kurie, kaip uk
rainiečių pogrindžio armi
jos UPA nariai, kovojo už 
sukūrimą nepriklausomos 
Ukrainos valstybės, ku
riai turėjusi priklausyti 
ir Slovakijos dalis. Kalti
namųjų suole sėdi 25-me-

d. byla 
Kalėti iki gyvos 

Ivan Zi- 
linsky, kun. Hrihor Bura
nič ir vienuolis Sebastian 

ViSabol (pastarasis nuteis- 
" tas “už akių”, nes jis Vo

kietijoje) ; kun. Hučko — 
Vienkart prasidėjo puo- 15 m., 4 kiti nuo 6 mėn. 

lirnas prieš visą unitų ligi 5 metų, 3 paleisti. Vie- 
bažnytinę organizaciją, na byla numarinta.

matymo. Jie sudarė gyny
bos komisiją ,kuri turinti 
apspręsti ne neutralumą, 
bet įsijungimą vienoje są
jungų. Švedai taria: “Pa
sirinkite Stockholmą ar 
Washingtoną”. Danai ir 
norvegai pasirenka abu 

Jie nori, 
kad visa Skandinavija įsi
jungtų vakariečių sąjun- 
gon, nes žino, kad skandi
navų suskaldymas neša 
pavojų. Pirmųjų sustiprė
jimas Švediją įspraudžia 
nepavydėtinon pade t i n. 
Švedams atsidūrus sovie
tų okupacijoje, likusios 
Skandinavijos saugumas 
yra lengvai pažeidžiamas. 

Vakariečiai skatina ap
sispręsti norvegus ir da
nus. Jie gi nori eiti drau
ge su švedaisJiems užkie
tėjus “neutralumo” 
teikime, greičiausiai 
vegai su

se. Švedų generalinio šta-'J-u® Pa^ metu, 
bo viršininkas gen. Helge 
Jung dar 1948 m. pradžio
je įspėjo savo vyriausybę: 
“Savo geografinėje padė
tyje, kai atsiduriame tarp 
sovietų ir anglosaksų, ga
lime būti įmaišyti į karą 
pačioje jo pradžioje”. To
liau jis nurodo, kad šve
dai nėra pajėgūs apginti 
savo žemę “iki nebus gau
ta parama iš šalies”.

Tačiau švedų politikai 
toli neturi gen. Jung nu-

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.

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 cdliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
Skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 Wost Breodwoy So. Boston 27, Mass.

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

Vardas..........._......... ............................. ...................
Adresas ••••••••••*...

nusi- 
nor- 

danais įstos 
Šiaurinėn Atlanto sąjunr 
gon. Tuomet Švedija pa
kibs ant vortinklio, neu
tralumo grobio besigau- 
dydama. Praeityje tas 
grobis buvo saldus, bet 
ateityje jis 
nepaprastai 
sius.

Skandinavija sudaro tik 
vieną svarbią vakariečių 
poziciją šiaurės ašigalyjekis Ivan Klišė - Bizon, 34- 
numatomuose veiksmuo- mėtis Pavlo Lesniak - Zir- 
se. Todėl iš anksto nori ją ka, 34-metis Mikola Mas- 
įrikiuoti į visuotinę siste- liuch - Chmara, ir So-me- 
mą. Nuo jos darnumo ga-;tis Vasil Ribka - Vasil. 
Ii pareiti ne vien ateities Visi jie ukrainiečių tauty- 
karo eigos spartumas, bet bės, nenustatytos piliety- 
ir greitesnis Pabaltijo iš- bės asmenys... Visi jie da- 
laisvinimas. įlyvavę ne tiktai teroro

Ir švedams jau atėjo veiksmuose prieš sovieti- 
metas nustoti hamletiškai nę armiją ir lenkų kariuo- 
svyruoti, nes reikalas su-; menę bei saugumo orga- 
kasi žymiai apie didesnį: 
dalyką, kaip jų neutralu
mo pelningumas.

gali atnešti 
karčius vai-

nus, bet dargi dalyvavo 
užpuolimuose į Rytinę 
Slovakiją, kad neprileisti

DARBININKAS
366 W. BROADWAY. SO. BOSTON. MASS.
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Los Angeles, Cal. mieste, Frank M. Howell, 
91 m. amž. ir jo žmona 87 m. šiomis dienomis mi
nėjo 70 metų vedybinio gyvenimo sukaktį. Vaiz
das gana įspūdingas, nes ir po 70 metų jie vis abu 
dudena ir dažnai prisimena anas linksmas jau
nystės dieneles, kurios lyg sapnas prabėgo.
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IŠTRAUKA IŠ A. ADOMĖNO 
LAIŠKO

rašyto rugsėjo 16. 194S| Per metus, manau, sutaupy-
m. iš Australijos vienai siu $150, o grįžimas į namus 
gerai žinomai mūsų tau- tiek ir kainuos, bet anksčiau 
tietei. poniai A. V. Shirr.-'dviejų metų negalėsime iš čia 
kus, u Newton, Mass. j niekur išvažiuoti.

Atkeliavę čia radome žiemą, j Canberra yra aukštoje vieto- 
Naktimis kartais iki 3 C šalčio, je ii- klimatas, atrodo, čia ge-

KW HAVEN, CONH.
Nauju* Metus Sutikom 

linksmai
šv. Kazimiero parapijos mo

terų gildą surengė šaunų ban- 
. kietą parapijos svetainėje su
tikimui naujų metų ii- palydėji
mui senųjų, šis bankietas tik
rai buvo smagus, nes visą lai
ką viešpatavo pakili ir draugiš
ka nuotaika. Šokiams grojo 
smagus, orkestras. Svetainė 
tąja proga buvo nepaprastai 
gražiai išpuošta. Maistas ska
nus. įvairus, malonus ir man
dagus patarnavimas, tikrai vi
siems atsilankiusiems paliko 
gražų įspūdį. Visi turėjo pro
gos jaukioje nuotaikoje su sa-

DOLLAR 16*
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Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

MICKEVIČIENĖ - Stočkiūtė.į M1LČINAUSKIENĖ - Ea- 
Uršulė, iš Ančlaukio km., Pa- rauskaitė, Uršulė ir Barauskas, 
javonio vi., Vilkaviškio ap., ir Aleksas, Juozas ir Kazimieras, 
jos duktė Uršulė, vienuolė.

M1E2LA1ŠK1S, Mikas, 
Liudvinavo, Marijampolės ap. I

M1KELAITIS,

lšli|>ome is laivo 30 d. birželio riausias. Dabar čia baigiasi žie-.vo draugais ir kaimynais paly- 
mėn. ir važiavome traukiniu į ma. o vasara bus gruodžio,! dėti senus metus ir, linksmai 
pietus apie 200 mylių prie Al- sausio ir vasario mėn. Sniegą Sveikindamiesi bei linkėjimais 
būry Bonegilla Training Centre.1 retai kas yra matęs .nes jo yra ' pasikeisdami, sutikti Naujuo- 
Čia mus gerai aprengė, gerai tik kaikurių kalnų viršūnėse.1 sjus Metus.
maitino ir vieną mėn. anglų Mūsų miestas, nors ir sostinė,! taj nuopelnai priklauso
kalb. mokino. Paskiau pradėjo bet turi tik 18.000 gyventojų, moterų gildos narėms bei ko- 
skirstyti į darbus. Moterys ga- Statyba eina dideliu tempu ir (misijai, kuri surengė tokį šau- 
vo darbus ligoninėse. Hoteliuo- &ąl už 100 metų bus milijoninis nų bankietą ir sugebėjo su
se ir pas privačius ;
Vyrų daugiausia j 
cukrinių švendrių, miškų ir ge- o Melboure yra arti milijono 
ležinkelių. Aš. vienas latvis ir gyventojų.
trys estai gavome darbą Can-' 
beria miesto lentpjūvėj (Hard- 
v.'ood - Timber Mill). Esu labai 
patenkintas, nes darbus švarus 
ir nesunkus, be to australai 
(’arbininkai draugiški ir virši
ninkai geri. Gyvename mieste (nepatiks, nes nėra 
pastatytuose moderniškuose laikių praleisti. Tačiau austra- jjgg labo, galima be baimės pa- 
barakuose. Kiekvienas turime lai darbininkai daugumoje gir- sakyti, kad nebuvom pą gimti-! 
atskirą švarų kambariuką su tuokliai ir nieko neturi, net ir njais. Dirbdami darnioj vieny-' 
baldais. Maistas labai geras ir dviračių. Bet yra ir tokių, ku- į be j nuveikėm gana daug ir 
už viską mokame neperdau-• rie turi ir automobilį. (nes naudingų darbų.
blausiai. Uždirbame į dieną —Į taupant per dešimt metų gali- 
LK10). šeštadieniais nedirba-į ma nupirkti gerą automobilį, 
ne. Moka pinigus kas antra sa- kuris kainuoja L1000. Namai 
vaite ir gaunu iki L10(-), Čia.nedideli kainuoja $1000 iki 

2000. Radio aparatas L25 — 
100. Motociklas — L250 gana 
brangoka!). Pigiausias čia yra 
cukrus ir už dienos uždarbį ga
lėtume nupirkti 25 kg.

• Fr«a lt« Tuti

ClttMt 1 
•tn<r Tam

_______ , ir sugebėjo
australus, miestas. Sidney yra gražus ir, kviesti tokį gražų būrį svečių 

paskyrė prie didelis miestas 1,300,000 gyv., ^ei viešnių ir taip sumaniai 
. ' _ ~ '■'—'n per vįgą vakarą palaikė jaukią

ir linksmą nuotaiką.

viskas užda- 
muzikos pa-' 

Nei

Naujų Metų Sulaukus
Palydėjus senus metelius ir 

į peržvelgus mūsų kolonijos lie
tuvių visų metų veikimą dėl

Veikia kavinės ir restoranai 
kiekvieną dieną tik iki 6 vai., 
o sekmadieniais 
ryta ir nėra kur
klausyti ir alaus išgerti, 
amerikiečiui nei europiečiui čia gavo parapijos, kultūros, labda- 

kur laisva- rybės bei lietuvybės ir šios ša-

baldais. Maistas labai geras ir dviračių. Bet yra ir tokių, ku-'bėi nUveikėm 
__ i____  ____ _________________________un: / — ! J ..

pigus maistas ir rūbai bei ava
linė. Batai LlilOl, kostiumas 
nuo 5—20 L. Tabakas ir ciga
retės čia labai prastos ir bran
gios iki 3šilingų už 20 štukų.

Peržengus naujų metų slenk
stį, širdingai sveikinu mūsų ne
nuilstantį kleboną, kun. A. E. į 
Gradecką, ir vikarą, kun. A.* 
Zanavičių, taipgi visus šios ko
lonijos geros valios lietuvius 
bei lietuvaites ir linkiu, bei 
kviečiu ir šiais metais dirbti 
gražioje vienybėje su dar di-

Leiskite Ir Stepui

Teikia Galimybės 
Lengviau ir Pigiau 

Naudoti 
Anglius ir Coke

SUTAUPYTI JUMS PINIGU!

y*•
__ 1

£>Jūs galite sutaupy- 
. ti daug pinigų per 

šį šildymo sezoną, 
įsigyjant New England Coke Automa
tišką Šilumos Reguliatorių, kuris pri
žiūrėtų jums traukimą ir juškas. Šis 
teisingas termostatas patikrins kūreni
mą ir tuojau suteiks ir nustatys reika
lingą temperatūrą. Į šalį be reikalin
gai neišsimes angliai. Nereikia trepais 
vaikščioti. Jūs galite ramiai ilsėtis, ka-

8‘ 
E"

Šis iliustruotas paveikslas parodo kaip atei
nančių 1949-1950 biudžeto metų pinigai bus išlei
džiami. Pagrindan paimta vienas doleris ir jis pa
dalytas. Iš šimto centų, tai yra iš šimto nuošim
čių viso biudžeto atiteks po tiek nuošimčių po 
kiek čia pažymėta centų kiekvienam nurodytam 
valstybės reikalui.

I M1LEVIČIENĖ - Janulaitė, 
iš iš Žemalės km., Tirkšlių vi. 

MILIAUSKAS, iš Vedegienų 
Antanas ir km., Rietavo vi., Telšių ap.

Mikelaitienė, Ona, iš Pakam- MILIAUSKIENĖ - Lukoševi- 
piškių km., Klebiškio vi.. Mari- čaitė, Jule, iš Vištyčio, 
jampolės ap. | MINEIKA, Teofilius, iš Pa-

MIKUIjSKIENĖ - Aleškevi- vartyčių km., Šeduvos vi., Pa
čiutė, Morta, iš Margeravos nevėžio ap.
km., Alytaus ap. I MOCKEVIČIUS, Antanas, iš

j MIKUTAITYTĖ, Marcelė, iš Bridžių km., Sinitautų vi., 
‘ Kalnėnų km., Jurbarko vi. ! kių ap.

------------------------------------------- 1 NAUNYKAS, Juozas, 
Tėvynės Mylėtojų draugija Trumpakojų km., Žeimelio 

sausio 16 d. LAP klubo salėje! NAVICKAS, Aleksandras, 
rengia koncertą ir juokingą Jonas ir Pranciškus, sūnūs Ma- 
minstrelį, kurį išpildys worces- rijos Braduniūtė, iš Vilkaviškio 
terietės lietuvaitės menininkės, ap.
choristės .dainininkės. Progra-į NAVICKAS, Motiejus, sūnus 
ma susidės iš dainų ir juokingo Aleksandro, iš Diržių km., Žei- 
vaidinimo minstrel. Nors ši T.
M. D. kuopelė yra dar 
bet ji ir šalpos fondo 
miršta.

silpna, 
nepa-

ša-

iš 
vi.

New England 
Coke 

AUTOMATIŠKAS 
ŠILUMOS 

REGULIATORIUS

da ir Stepas taupo jums laiką ir pini- 
gu-

GARANTUOTAS 5 METAMS

Šis automatiškas šilumos reguliato
rius dabar garantuotas penkiems me
tams ir jis tuojau pats per save išsi
mokės. Termostetas yra 
šešių gražių spalvų, 
kad galima būtų pri
taikinti jūsų namų 
spalvai.

UŽ;1 ,l.ą Demonstracija ... Be Obligacijų

Šaukte HUbbard 2.4670
NEW ENGLAND COKE

ar savo artorizuotą New England Coke Dylerių
NEW ENGLAND COKE ORO PRANEŠIMAI 

V/COP—7:40 A M. ir 6:10 P.M—THE OLD SALT
Pirm, iki Uit.

WEEI —11 :10 P.M.—E B R,d«out—Arrtr.. Ketv. ir šėlt.

i New
England
Coke

mėlio vi., Šiaulių (seniau Pane
vėžio), ap.

NAVICKIENĖ - Tautkūtė, 
Bronė.

NEKRAŠAS - Vilimavičius, 
Jonas ir Kazimieras ir sesuo 
Steponavičienė, Kotryna.

NEU, Johann, iš Aukštupių, 
Tauragės ap., ir šeima.

NEUMANTAS (Neumann), 
’ Johann, s. Eduardo, iš Andrie-

Kortavimo varžytinės

Šv. Trejybės parapijos vyrų 
klubas ir LAP klubas susitarė 
pakortuoti antradienių vaka
rais per visą žiemą. Kortuoja
ma vieną antradienio vakarą
vieno klubo patalpose, kitą — jaičių km., Tauragės ap.desne energija dėl mūsų para- giems nariams išmirus ar nu- 

’ pi jos, apie kurią sukas visas senus, jos veikimas susilpnėjo. 
- veikimas. Taipgi dirbkime ir 1947 metais prie Šv. Kazi- 
dėl tremtinių šalpos ir jųjų į- miero Paš. Draugijos prisijun- 
kurdinimo šioje laisvoje šaly- gė Šv. Petro ir Povilo Žemai- 
je. Dėkim visas pastangas pra- čių Pašalpinė Draugija įsteigta 
plėsti mūsų darbuotę dėl A- 1909 metais. Todėl mūsų drau-Įdeda po 15c. Už tuos pinigus, 
merikos Lietuvių Tarybos, ku- gija iki šiolei turėjo 329 narius. pasibaigus kortavimo laikui, 
ri rūpinasi mūsų tėvynės iš- ir turto apie $12,000 vertės. • surengsią balių, kurio trims, 

I laisvinimo darbu. Vienu žodžiu, Dabartinę jos valdybą sudaro:' geriausiai atsižymėjusioms par- 
; sesės ir broliai lietuviai, dirb- Juozas Augūnas — pirminin-' tijoms, bus skirtos 
Įkim budėkim ir būkim naudin- kas, Petras Tamulionis — jo Kas tas dovanas 
5 gi savo šeimoms, tautai, Baž- pagelbininkas, finansų raštinin- • niekas nežino, 
nyčiai ir šiai šaliai, kuri yra kas — Pranas Kupčiūnas, pro-jbas turi pirmenybę, bet kaip il- 

ją išlaikys, tai nežinia.

kito. Ne taip jiems tas koda
vimas svarbu, kaip draugišku
mas ,nes tuo yra proga susieiti. 
Abudu klubai paskyrė po $50, 
o kortuotojai kiekvieną vakarą

dovanos. 
laimės, dar 

nors LAP klu-

I

Kuri yra. nas — romas yru-i
viena iš geriausių pasaulyje, tokolų sekretorius Kazys Na-į gai, 

dzeika, iždininkas — Vincas 
Alikonis.

' Nuo dabar Nashua
turės tik vieną tvirtą lietuviš
ką draugiją — klubą apie su 
septyniais šimtais narių.

Kazys Nadzeika.

Atvyksta J. E. Vyskupas 
V. Brizgys

Sausio 22 d. mūsų kolonijoj 
lankysis nepaprastas ir aukš
tas svečias, J. E. Vyskupas V. 
Brizgys, kuris ką tik neseniai 
atvyko iš tremties, ir mūsų 
kolonijoj sausio 22 d. parapijos 
svetainėje pasakys kalbą apie 
lietuvių tremtinių būklę, 
yra labai sunki, 
mas ir jojo 
reikšminga,
tremtyje ir jos visus 
yra patyręs ir pergyvenęs. Tai
gi visi šios kolonijos lietuviai 
bei lietuvaitės širdingai yra
kviečiami atsilankyti į šias tame laike pasiuntė toną dra-
prakalbas ir pasiklausyti vė- bužių ir avalinės. Už kelių die-
liausių žinių iš tremties, taipgi nų tikimasi vėl 
pagerbti mūsų aukštą užjūrio Tai ačiū mūsų

I svečią, Jo Ekscelenciją 
' kūpą

kuri 
Jo atsilanky- 

kalba bus labai 
nes jis gyveno 

vargus

lietuviai

HARTTORD, CONN.
BALF ir ALT Veikla 

Pagerbimas Prelato J. Amboto 
kitos žinios

šalpos fondo veikla per lap
kričio ir gruodžio mėnesius bu
vo kiek apsnūdusi, bet drabu
žių rinkliavoje puikiai sekėsi ir

V. Brizgį.

NASHUA, N. H.

UNDA, Ignas, iš Pasvalio m., 
Biržų ap.

NYKANTAS, Pranas, s. Izi
doriaus ir Anastazijos.

PAŽERECKAITĖS, Bronė, ir 
Izabelė, iš Eržvilko vL

PETRAUSKIENĖ - Vaiva- 
daitė, Mikase, iš Ariogalos vi., 
Juodaičių par., ir dukterys, vie
na Stasė.

PLEIKYS, Antanas.
PRANEVIČIENĖ - Šležytė, 

Elžbieta, ir jos vyras Pranevi
čius, Povilas, abu iš Vienžin-

K VaiUnfcį džių km., Joniškėlio vi., Biržų

DAYTON, OHiO
ap.

PRIESKIENYTĖ, Teofilė, iš 
Vangelionių km., Alytaus ap.

PUODŽIŪNAITE - Aušrotie-
LDS 69 Kp. Susirinkimas į nė, iš Maternų k., ir vyras Au-

šrotas, Jurgis, kilęs iš Gudelių 
km., Alvito par., Vilkaviškio a. 

RAŠKICTĖ - Ceplevičienė, 
įvyks LDS 69 kp/Marijona, d. Juozo ir Viktori- 

Kviečia-• jos, iš Bublelių vi., šakių ap. 
dalyvauti ir' _ ... .• Ieškomieji ar apie Juos zinan- “Darbinin-* .. , į . . ... .._ . , tieji maloniai prašomi atsiliepti:to, turėsime padaryti. j- r r

planus ateinantiems Consuiate General of Lithuania 
41 West 82nd Street
New York 24, N. Y.

Sekmadienį, sausio 16 d., Šv. 
Kryžiaus parapijos salėje, Day- 
ton, Ohio, 
metinis susirinkimas, 
me visus narius 
atnaujinti organą 
ką”. Be 
veikimo 
metams.

/ Pranas Gudelis, rašt.

LDS NARIŲ ir ‘DARBININKO’ 
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Didžiumos LDS narių ir “Darbininko” skaity

tojų prenumeratą baigėsi su Sausio 1, 1949 m. 
Taigi, kad sutaupius “Darbininko” administraci- 
jai išlaidų, siuntinėjimui paraginimų, nuoširdžiai

£ visus LDS narius ir “Darbininko” skaitytojus 
| prašome kuoskubiausiai atsilyginti už 1949 metų 
i “Darbininko” prenumeratą.

“Darbininko” Administracija.

♦ »*■

Į | KLAUSIKITE
J "Lietuvos Atsiminimų" Radijo Valandų

Mtiek pasiųsti, 
moterims, ku- 

Vys- rios dirba taip naudingą ir gar- 
M. bingą šalpos darbą. LAP klubo 

bepašelpinis skyrius paaukavo 
$10.00 ir iš kitur dar vis kai 

i koks doleris ateina. O dabar 
' planuojama ir rūpestingai ren- 
giamąsi, kad sėkmingiau pami
nėjus Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo Vasario 16 d.

I --------------
I

Kazimiero Pašalpinė

Pagerbimas Prelato J. Amboto

Parapijiečiai draugijos su-

I
Šv.

ja, įsteigta 1899 metais, šiais 
metais sausio 1 d. nutarė susi
vienyti su vietiniu klubu. Pir
mas bendras susirinkimas į- 
vyks sausio 30 d. 

j šv. Kazimiero Paš. Draugi
jos įsteigėjai ir pirmą jos vai- sitarė pagerbti mūsų mylimą 
dybą sudarė: Antanas Rama- Prelatą, J. Ambotą, sulaukusį

■ nauskas — pirmininkas, Anta- 80 metų gimtadienio. Tuom 
nas Galinis — jo pagelbinin- tikslu rengiamas bankietas, ku
kąs, Tomas Bankauskas —pro- ris įvyks sausio 23 d., 5 vai. 
tokolų sekretorius, T. Gudai- vakare 
tis finansų sekretorius, J. Juo-įCapitol avė. Jeigu žmonės ren- 
zaitis — iždininkas. Buvęs jos gia kai kam tokius bankietus, 
pirmasis pirmininkas A. Ra- tai matyti jie yra to užsitar- 

I manauskas ir finansų sekreto- Į navę. Kiek man žinoma, klebo- Į 
rius T. Gudaitis ir iždininkas nas J. Ambotas “— 1
J. Juozaitis jau yra mirę. Į Hartfordą tikslu

Kol ši draugija turėjo ener
gingų, ką tik iš Lietuvos atva
žiavusių narių, gyvavo gerai: 
joje buvo apie 400 narių, o jos 
turtas siekė iki $19,000. Turė- 

j jo savo uniformas ir įvairiose 
pramogose gražiai pasirodyda
vo, visoje kolonijoje turėjo ge
rą vardą; rėmė bažnyčią ir 
labdaringus tikslus. Energin-

■3 parapijos salėje, 339 x
šeštadieniais,

5:00 iki 5:30 v.v.
Stotis WGYN (F. M.)
Stotis WEVD (A.M.)

atvažiavo į 
j Hartfordą tikslu pastatyti 
bažnyčią. Tada nieks netikėjo 
kad taip greitai jis pastatys 
bažnyčią. Bažnyčią pabaigus 
statyti, jis už $5000.00 įtaisė 
didįjį altorių. Dabar gi, kai su
sitvėrė šalpos fondas jis pir
mutinis paaukavo šiam fondui 
$300.00 ir visuomet, kai tik 
koks parengimėlis šiam fondui 
jis aukoja nemažiau, kai $10.

1830 kil., 5000 vatts
Trečiadieniais,

5:30 iki 6:C3 v.v.
i! 97.9 meg., 20,000 watts 
i! -
U
i’
i!
i!

!

Direk.—Jokūbas J. Stukas

429 Walnut St,♦
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5360
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Antradieni*, Sauaio 18 d., 1M1L ■

* I
6VIETINĖS ŽINIOS

ŽINUTES Vasario 16 d. Minėjimo 
Komiteto Susirinkimas

BAftllittAKAS______ ______

Sausio 15 d., 
čiauskaitė, gyv.

Lelija Kar-
44 Crescent Š. m. sausio mėn. 11 dieną, 

avė., Dorehester, Mass., ištekė- vakare, Lietuvių Piliečių klubo 
jo už Eugene P. Lepore, gyv. svetainėje įvyko antrasis Bos- 
3 Victor St., Dorehester, pašto ton’o lietuvių komiteto L_L„ 
pareigūno.

I

Lietu- Į 
siekti

Bažnyčios Vienumo oktava 
prasidės antradienį, sausio 18 
d. Per astuonias dienas tikin
tieji melsis, kad klystantieji 
sugrįžtų vien y be n su Katalikų 
Bažnyčia. Šv. Petro parapijos 
bažnyčioje oktavos maldos bus 
skaitomos antradienio ir ket
virtadienio rytais; kitomis die
nomis — vakarais. Sekmadienį, 
2:30 v. p. p. Salėje, Bažnyčios 
Vienumo maldos bus skaitomos 
po šv. Mišių. Kviečiami visi 
melstis namuose ir bažnyčioje.

ne tik

Sausio 16 d., buvo pakrikš
tyta Liudvė Ona, duktė Juozo 
ir Amelijos (Gedraitytės), Ber
natonių, gyv. 68 Thomas Pk.

Algis Pilypas sūnus Antano- 
J uzef inos (Pilypaitytės) 
tioškų, gyv. 373 Centre 
Dorehester, Mass.

Ma-
St,

UHlST PARTY

vos Nepriklausomybei 
susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo 
komiteto nariai, bet taip pat ir
gražus būrys vietos veikėjų 
bei organizacijų atstovų. Susi
rinkimas galutinai priėmė nu
tarimą pakviesti kalbėtojais 
Vyskupą Vincentą Brizgi, ge
nerolą Joną Černių, buv. nepri
klausomos Lietuvos ministerį • 
p. Audėną, advokatą, Lietuvos 
garbės konsulą H. A. Shallnąl 
ir bent vieną valdžios aukštą 
pareigūną.

. Panelė Amelia Tataronytė 
pasižadėjo paruošti meninę 
minėjimo dalį, tuo reikalu su
eidama į kontaktą su chorų 
dirigentais bei vadovais ir ki
tais menininkais ir artistais.

Aptarus kitus techninius 
minėjimo klausimus, buvo iš
rinkta propagandos - spaudos 
komisija iš sekančių asmenų: 
E. Manomaičio, Stasio Jakučio 
ir Vytauto Končiaus. Be to, 
nutarta į komisiją kviesti 
“Darbininko” ir “Keleivio” re
daktorius.

| Iš pirmininko advokato K. J. 
Kalinausko pranešimo paaiškė-

I

-

įL-' ■'* .M E*. : j j. ■ ■
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Linksma ir išdidžiai nusiteikusi Šen. Elbert 
Thomas (D-Okla.) sekretorė, rodydama pakvieti
mą į Prezidento Trumano inauguraciją Washing- 
ton, D. C., kuri įvyksta sausio 20. Pastebėtina, 
kad tokių linksmų ir išdidžių yra ir daug dau
giau. Jų tarpe yra ir lietuvių. Pavyzdžiui iš di
džiojo Bostono vyksta ir adv. Jonas Grigalus.

Lietuvs Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

Rengia Dorchesterio Lietuvių 
Moterų kliubas, šeštadienio va-j 
kare, Sausio (January) 22 d., 
Lietuvių piliečių kliubo patai- jo, kad salė - High School au- 
pose, 1810 Worchester avė., ditorija, vasario 13 dienai nuo 
Dorehester. Bus daug įvairių 2_g val užtikrinta visi kiti 
dovanų. Taipgi visi gaus už- mįnejimo pasiruošimai atlieka- 
kandžius. Pelnas paskirtas ge- mį gu pasišventimu. Tad bėlie- 
ram tikslui. Taigi visus malo
niai kviečiame atsilankyti ir 
smagiai laiką praleisti. Pradžia 
7 vai. vakare. ' Komisija.

bAkYARSi

Tel. TROwbridge 6330

J. ReOshis, MJ>.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
cambridge, mass.

Ofiso Valandas: 2—4 ir 6—8.

ka tikėtis gausaus žmonių da
lyvavimo ir nuoširdžios para
mos kenčiančiai tėvynei. San
daros k-pos atstovai pareiškė, 
kad kuopa rengia vakarienę, 
kurios visą gautą pelną skirs 
Amerikos ' Lietuvių Tarybai. 
Komiteto sekretorė p. Ai Ja
nuškevičienė maloniai nustebi
no susirinkimą pranešdama, 
kad SLA 365 kuopa vasario 16- 
tosios proga A. L. Tarybai au- 

, koja 10 dolerių, prašydama, 
kad šį gražų pavyzdį pasektų 

. visos organizacijos, tik, žinoma, 
stambesnėmis aukomis.

Valentinas.

RABAČIŪTĖ, Ona, iš Taura
gės a.

REDIACKAS, Juozas, gyv. 
Gardner, Mass.

REMEIKA, Edmundas ir 
Vladas, iš Pamiškalnių km., 
Šiaulėnų vi., Šiaulių ap.

ROMEIKA, Domininkas, ir 
Romeikaitė, Kazė, iš Užliedžių 
km., Raudondvario vi., Kauno 
ap.

RUPULAVIČIENĖ (Ropalei- 
cova), Tavosia, gyv. Gardner, 
Mass.

RUDOKAS, ar Rudokaitė, jų 
tėvai kilę iš Aukštaitijos, gy
venę Ukmergės ap.

gi p. Jeskevičius kalendoriaus 
fondan aukojo $1.00.

IVAIRBS SKELBIMAI Lankėsi

Pirmadienį, sausio 17 d. lan
kėsi p. Juozas B. Laučka, NC- 
WC War Service Divizijos pa
reigūnas. Jis atvyko į Bostoną 
pasveikinti atvykusius tremti
nius ir jiems pagelbėti.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & ,

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SOuth Boston 8-094*

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-1233-W

Pereitą savaitę “Darbininkė” 
lankėsi Juozas Jeskevičius, 
LDS 1-mos kp. ilgametis finan
sų raštininkas ir GARBĖS NA
RYS. Jis atvykęs patikrino 
LDS 1-mos kp. knygas su 
Centro knygomis, nes LDS 1- 
mos kp. knygos su Centro 
knygomis, nes LDS 1-mos kp. 
susirinkimas įvyks ateinantį 
sekmadienį, sausio 23 d. Taip-

Pirmadienį, lankėsi p. Anta
nas Kaimelis iš Roxbury, Mass. 
Atsilankymo progo atnaujino 
LDS narystes duoklę ir kalen
doriaus fondui aukojo $1.00.

Lankėsi p. J. Kazickas, SL- 
RKA organizatorius, lydimas 
Prano Razvadausko.

Išvyko | Washingtoną’

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

BOSU BEVntAGME CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St, Tel. SO 8-8141, So. Boston, Mass.
  .... .....
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Pirmadienį, sausio 17 d. iš
vyko į Washington, D. C. adv. 
Jonas Grigalius, Metropolitan 
Distrikto komisijonierius, LR- 
KSA ir ALT vice pirmininkas, 
dalyvauti Prezidento Trumano 
inauguracijoje.

šunim - Boram

X X. >. > X X X X X X X

Užsiraksite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Raibos prieinamos.

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

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

Stepono Dariaus Amerikos 
Legiono 317 posto Ladies Au- 
xiliary rengia šurum - burum 
party sekmadienį, sausio 23 d., 
7:30 vat vakare. Lietuvių sa
lėje, So. Bostone. Bus užkan
džių ir gėrimų. Gros Al Ste- 
vena orkestrą.

Serga Vaitkevičius

j

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS,
skaitytinas visose bažnyčiose Sekmadienį, Sausio 16.

MYLIMIEJI KRISTUJE: .
Malonu bus jums išgirsti apie pasekmes dviejų 

vajų, padarytų pereitais 1948 metais: atliekamo po- 
pierio ir automobilių registracijos lentelių vajaus. 
Popierių vajus atnešė 8,500 tonų, sumoje 40,530 dol., 
o automobilių lentelių buvo surinkta 450,000, kas Su
darys apie 16,000 dol. Arkivyskupo Cushingo Labda
rybės Fondui.

Tos gražios pasekmės parodo gerų Arkivyskupi
jos žmonių norą ir pasiryžimą pasidarbuoti kilniam 
tikslui. Taigi aš pareiškiu nuoširdžiausią padėką vi
siems pasidarbavusiems: dvasiškijai, pasauliečiams— 
katalikams ir nekatalikams, valstybės, miesto ir apy
linkės miestelių valdininkams, viešosios tarnybos 
kompanijoms, pramonių organizacijoms, prekybinėms 
įstaigoms ir savanoriams darbuotojams — visiems 
tariu žodį gilios padėkos ir nuoširdaus įvertinimo.

Aš prie altoriaus prašysiu Visagalintį Dievą vi
sus jus palaiminti ir jums atlyginti pagal savo neiš
matuojamą Išmintį,

Jum* atsidavęs ir dėkingas, 
t RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.

iš Rubikių km., Anykščių vi., 
Utenos ap.

TURČINSKAITĖ, Marijona, 
iš Sporganų km., Tirkšlių vi., 
Mažeikių* ap.

ŽALIAUSKAITE - Butkus, 
Marija, iš Simno, Alytaus ap.

ZARAUSKAS, Jonas, Juozas 
ir Rapolas, iš Dusmenų km.. 
Onuškio vi., Trakų ^p.

ZDARŽINSKAS (Darssin),
Frank, Jos. ir Margaret.

ZE1KUS, Pijus, iš Induriškių 
km., Gižų vi., Vilkaviškio ap.

Ieškomieji ar ap<e j~os žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti 
Conaulate General of Lithuania 

41 We»t 82nd Street 
New York 24, N. Y.

IVAIROS SKELBIMAI

SOLTMER - Žyvatkauskaitė, ryte, ir vyras iš Dvamiūnų 
km. Šešuolių vL, Ukmergės a.

SUDONIS. Zigmas ir jo sū
nus Pranas, iš Aukšt. Panemu
nės.

TAMOŠIŪNIENĖ - Leudu- 
kat, Marija, iš Giluičių.

i TAUTKUS, našlė ir vaikai A- 
leksandro Tautkaus, jų tarpe 
sūnus Raymond Tautkus ir iš
tekėjusios dukterys.

TILČIAUSKIENĖ - Bogdo- 
niūtė, Julijona, iš Duobedžių

Marijampolės km Joniskk> V1
TOMKEVIČIUS (broliai Tom- 

kevičiai), iš Taujėnų, Ukmer
gės ap.

TUMONIS, Juozas ir Petras,

RONKUS, Edvardas, gimęs 
Amerikoje.

RUPRIGKT, Jozefą, gyv. 
Findlay, Ohio,

RUŠKUS, Petras, s. Barbo
ros.

RUSTEIKIENĖ - Žilinskaitė,
t.

Ona, iš Skardupių km., Ketur
valakių vi., Vilkaviškio ap.

RYŠKUS, Vincentas.
SADAUSKIENĖ - Adomaity

tė, Liudvika, iš Šiaulių ap.
ŠAKALYTĖ (gaB&s), Teo

filė, iš Lelionių km.,: Alovės v., 
Alytaus ap.

ŠALTMERIS, Alfonsas, iš 
Drobstų km., Rietavo vL, Tel
šių ap.

ŠAULYS, Antanas, gyvenęs 
Rygoje.

SAVICKAITE, Marijona, d. 
Juozo, gim. Amerikoje, gyve
nusi Grinkiškio m.

SELIOKAS, Matjošius, bro
lis Onos Liudvinavičienės.

SENKUS, Juozas iš Antana- 
vo vi., ir vaikai Adelė, Ona ir 
Stasys, gyveną Kaune.

ŠILANSKAITĖ - Banuškevi- 
čienė, Marcelė, iš Vaikantonių 
km., Daugų vi., Alytaus ap. ir 
vyras Banuškevičius, Jonas iš 
Samninkų km., Onuškio vi., 
Trakų ap.
• ŠILERIS, Jonas, ir seserys 
Mare ir Ona Adukevičienė, iš 
Bartininkų km. ir vi., Vilkaviš
kio ap.

SIMONAITIS, Valerijonas, 
Simonaitienė ir Simonaitytė, 
Petrė iš Šiluvos (šidlavos), vi., 
Raseinių ap., Žalpių km.

SINKEVIČIUS, Antanas, 
Barčiūnų km., Zarasų ap.

ŠIPAILA, Mateušas, iš Pa- 
beržupių km., Bublelių vi., ša
kių ap.

ŠIVOKAS, Kazys, iš Budnin- 
kų km., Gudelių II vi., Mari
jampolės ap.
. SKOMINAS, Juozas, iš Pa
baisko vi., Ukmergės ap., Grau- 
fiėčių km.

ŠLAPKAUSKAS, Motiejus, iš' 
Vailiškių dv., Alvito par., Vil
kaviškio ap., ir žmona Mačiu- 
liūtė.

ŠLEŽYTĖ - Praneyičienė, El
žbieta ir jos vyras Pranevičius, 
Povilas, abu iš Vienžindžių km.,

Adelė, iš Alaviniškių km., Vi
duklės vi., Raseinių ap.

STASIULAITIS, Saliamonas, 
iš Šeduvos vi., Panevėžio ap., 
Pavartyčių km.

SKRUPSKYS - Krupaunic- 
kas, Vladas, iš Vilkijos vi.; 
Kauno ap.

STASIULEVIČIŪTĖ - Gar
mus, Mary, iš Dobilios km., Pa-, 
kuonių vi., Kauno ap. (seniau 
Panemunės vi., 
apskr.). * i

STEPONAVIČIENE - Vili- 
mavičiūtė - Nekrašaitė, Kotry
na ir jos broliai Vilimavičius - i 
Nekrašas, Jonas ir Kazimieras.

STOČKIŪTĖ - Mickevičienė, 
Uršulė, iš Ančlaukio km., Paja- 
vonio vi., Vilkaviškio ap. ir jos 
duktė vienuolė Uršulė.

STONEVIČIUS, Antanas ir 
Bronius, iš Klauseikių km., Y- i 
lakių vi., Mažeikių ap.

STONKAITĖS, Izabelė, Liu
da ir Nastazija, is Iniškių km. 
Raudėnų vi., Šiaulių ap.

STOŠKIENĖ, iš Viduklės m., 
Raseinių ap.

STULGYTĖ, Teresė, iš Rau
donės.

S. TUPURAITĖ, Ona, iš Vai- 
natraukio km., Aukšt. Panemu
nės vi., Kauno ap.

SUBAČIŪTĖ - Damulis, Ma-

I

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Califomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

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

GRABORIAI

iš

j

i

i

ĮVAIRUS SKELBIMAI
REIKALINGI PATYRĘ

STITCHERIAI
dirbti moteriškas Nouses.

Nuolatinis darbas, geras atly
ginimas. Atsišaukite: 

ALLIED BLOUSE CO. 
20 Kneeland St, Boston.

(18-t-28)

IŠSIRENDAVOJA apšildytas 
puikus kambarys, tinkamas y- 
pač vasarai, nes tik 3 blokai 
nuo byčių, arti busai ir gatve- 
kariai. 614 E. 7th St., So. Bos
ton. (14-18)

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINO* 8VČ.
-Trmininkė — Eva Markslenė,

825 B. 8th St., So. Boston. Mass 
Tel. So. Boston 1298. 

Oce-Pirmininkė — ti. GalUOnieni,
8 VVinfield St, So. Boston, Mass. 

-Tot. Ražt — Ona Ivaikienč,
440 E. Bth St, So. Boston, Maaa . 

-Tnansų Ra*t — B. COnienė,
29 Gould SL, W. Rozbury, Maaa 

Tel Parkvay - 1884-W 
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa St, Mattapan, Mass. 
''varkdarė — Ona Krasauskas,

U Springer SL, So. Boston, Mass. 
tąsos GL — Elzbieta Aukštikalnytė

U.0 H SL. So Boston, Mass.
•raugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St, So.. Boston, Mass.

/Įsais draugijos reikalais kreipkitės 
nas omt/»lrn)u ratAHnlnke

SV. JONO EV. BU PAŠALPINĖ* 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas žvagždya,
601 6th SL, So. Boston, Mass. 

Vlce-Pirmininkas — Pranas TuleikU
702 E. 5th St, So. Boston, Mass 

Prot RažL — Jonas Glineclds,
5 Thomas Pk., So. Boston, Maas. 

Fln. Rait — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St, So. Boston. Maaa 

Iždininkas—Stasys K. GriganavUSua
699 E. Seventh SL, S. Boston. Ma» 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mtaeeb 
2 vai po pietų. Parapijos saMj 
tft? R 7th St Ro Rnston Mm»

POPIERIUOJAME ir MALIA- 
VOJAME NAMUS 

Esame ekspertai maliavotojai — Turime Roiling Stage. 
Darbininkai apdrausti ir Bondsuoti Specializuojamės 

Bažnyčių Darbą. Su malonumu apkainuojame.
THRODORE WISKONT & GORDON & CO.

i St., Stoughton, Mass.
Tel. Stoughton 1323-R.

į THEODORI
41 Stoughton

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

S. Barasenaus ir Sūnus
Fanerai Rome

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

r

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

AVenue 2-2484

WAITKUS
FUNERAL HOME

’ 197 Webster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary PubUc)

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

Ka'inos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale Saukite; Tel. TR-6-6434.

Sunkiai serga p. Stasys Vait- Joniškėlio vi.. Biržų ap. 
kevičius (White), gyv. 787 E. 
Broadway, So. Boston. pp. 
Vaitkevičiai išpildė blankas už
tikrindami butą ir darbą trem
tiniui. p. Vaitkevičius ir sirgda
mas rūpinasi, kad jis kogrei- 
čiausiaį atvažiuotų.

ŠLIKYTĖ, Marcė, iš Šokelių 
km., Ramygalos vi., Panevėžio 
apskr. *

SKINKIENĖ, ir vaikai Česius 
ir Palionija.

STANKAITIS, Kazimieras, iš 
Kalnėnų km, Jurburgu vi.

Vincas Striukoms, Savininkas.

2$l W«t Bmdway,

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

South Bostin, Mass.

i

I

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia Šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815 

tOuth Boston 8-2609



Antradienis, Sausio 1S d

-Literatūra
Mirusiųjų Miestas

Karote Pažėraitė.
i

Priešingų vėjų pagauta, kapinynu. Atrodo, kad jo- 
atitrukau iš gamtos že- kia gyvybė negalėjo čia 
mės ir blaškiausi iš mies- išlikti. Tačiau žmogus ga- 
to į miestą, ieškodama jus. Tarp tų griuvėsių jis 
kur nutūpti. Bet visur tas rausiasi, kaip višta, ir 
pats, šiurpi, siaubingais kažko ieško. Gal dalelytės 
garsais, nuo dangaus mė- artimojo palaikų, gal ko- 
lynės ligi persisunkusios kio skarmalo apsidengti, 
krauju žemės gelmių, skli- gal kokio puodo, be kurio 
dina klaikuma. jis gyventi nepajėgia.

Dar neseniai žmogus už- >’ra 8a->us'
tikdavo ramią, negyvena- Sutemos pradėjo gaubti 
mą salą. Dar neseniai. Ir mirusiųjų miestą. Griūve- 
koks jis neprotingas bu- siu siluetai šiurpiai išryš- 
vo, tas žmogus. Savo stip- kėjo. Sugaudė sirena. Tas 
riomis rankomis jis ne- žmogus, kuris kapstėsi 
kantriai kabinosi į pir- griuvėsiuose, ir dar, ir 
mykštę, žmogaus — grio- dar iš kažkur išlindę žmo- 
viko nemačiusią, augmeni- giūkščiai pasileido bėgti 
ją, draskė laužė šakas, ieš
kojo žmogaus. Nerado. 
Tada jis prijaukino bež
džionę, mvlavo ją, nes ji 
taip panaši į žmogų.

O aš nebenoriu nieko 
matyti, nebenoriu. Ir vi
sur sutinku žmones, kurie, 
kaip aš. konvulsiškai stve
riasi už gyvybės 
Bet ar mano, ; _ ________ _____ ,
gyvenimas_ko vertas? Ne- p^rus artojėli 
noriu aš nė vieno žmogaus Viso svieto vargą vargužėlį 
matyti nebenoriu. Nes jie žagrele aparčiau, - arčiau, 
savo menkumu primena 
man mano menkybę. ; Gale lauko toli,

Ir atsidūriau aš pirmyk- auKa-
— Trvs liepeles, svyru-svyruone-sc:u mano priešų krašte. ' „.T-,'. r -j- , i arpu savęs kalba, kalba, les,Likimas mane svaidė be 1 
mano valios. O oro pavo- — Kad mergelė būčiau, 
jus išlaipino mane mirų- Močiutės dukrelė, 
šiųjų miestan. Klaikūs pa- Viso svieto vargą vargužėlį 
statų griuvėsiai pavirto Drobelėn suaugčiau.-ausčiau.

I

Netikėtai ir Bostono prieplauka išsiliejusi iš krantų padarė vaizdą, 
kad tame pačiame vandens lygmeny stovi paparkinti ir automobiliai ir 
laivai.

:.vSx::į<į

| “Nė šnipai į šį mirusiųjų! 
miestą neatklysta”, — iš, 
mano kiauto išlindęs! 
šliaumuko striaublys ū- 
mai žmogiškai pagalvojo.
— Nutilkit, — sušvogždė 

viena moteris, tildydama 
kūdikį.

Žmogaus stuobras tebe- 
sijaudino, balsas tebe- 
griaudė. Tačiau kareivis 
nebeklausė. Jis žvilgterė
jo i laikrodį. Taip maža 
beliko laiko gyventi. Lai
mės valandėlė tokia trum
pa. Ir jis stipriai apkabi
no žmoną. į

Viena moteris pabudo iš _
snaudulio, pasitaisė skry- griuvėsius įr girdžiu, kai 
belę prieš veidrodį, per- *jenas aiškina? 
braukė nosine išvargusį _ —
veidą .žvilgterėjo į moterj, „akt^taikrį''stotf-Tpaul- 
rilnonnio ir toro* _ _ . _ __

—u
rjoitt the
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braukė nosine išvargusį t

— Tai nauja duobė, šią-
tildančią vaiką ir tarė:
— Labar rytas, ponia.

Pakalbintoji atsigręžė 
ir šyptelėjo išvargusiu 
motinišku šypsniu. I
— Taip, susilaukėm ryto, I

mi^a ponia. Į______
Skrybėlėta moteris pri- je besimylėjusią porą. Ji 

sėdo arčiau kitos moters, rodydama jam namų griū- 
Ant jos juodos skrybėlės vėsius, tarė liūdnu, užki- 
judėjo kažkas balta. Tai musiu balsu: 
utelė, — nusprendė šaltai , . ,.
šliaumukas. I Štai, čia, ant gatves,

Kareivis su žmona paki- Prie Pat namų griū-
lo nuo grindų. Ir susikibę yesiū, radau apdegusi 
žengė prie durų. Jų veidai kaulą žmogaus kaulą. As, 
švietė. Šliaumukas kažka- kažkokio neaiškaus nujau- 

Ida regėjo tokią šviesą. .timo liepiama, pakėliau tą | Skelėta moteris nuo-įaulą. Ir ką aš pamačiau? 
širdžiai šnibždėjo savo Pieve» P° juo gulėjo svei- 
kaimvnei: (kas laikrodėlis. Aš jį pa-
— Vakar aš antrą kartą žinau, Hansai. Tai buvo 

įmečiau į vandenį jautie-jmano motinos laikrodukas 
nos kaulą ir išviriau sriu-’au„ monograma. Ir tas 
bą. Pridėjau keletą bul-! laikrodis tebeejo... As Pa

džiovintų petruškų,;da negalėjau verkti. Tik

kė į šiuos griuvėsius. Ko
kia laimė.
— Ir mirusieji negali ra

miai ilsėtis, — atsiliepė 
•viena moteris atsidususi.

Einu toliau. Ir ūmai pa
mačiau tą pačią, bunkery-B. Brazdžionis.ir gulimos vietos žmonių 

apsėstos. Pagaliau radau 
kėdę. Elektra vos spinksi. 
Virš galvų sutratėjo, iš
važiuojančio iš stoties, pa
ruošto traukinio ratai. Gal 
netoli stoties yra miškas, 
— keleiviams saugiau.

i Gaudžiantis lėktuvų urz
gimas, švilptelėjimas ir 
krentanti didžiulė masė 
apkurtino mane. Mes, e- 
santieji slėptuvėje žmonės, 
kaip strausai, sukišom 
galvas į kelius ir apmirėm. j 
Mano siela pasidarė ma-; 
žytė. Ji kaip šliaumukas,' 
matydama besiartinantį 
pavojų, susitraukė savo 
kiaute ir dreba, laukda
ma kada jis praeis. Tas 
pats šliaumukas, kurį di-, 
dieji ponai pasigardžiuo-’ 
darni ryja. Kartais man; 
atrodo, kad aš visiškai šie-' 
los nebeturiu. Tik kažkoks 
stiprus, grynai gyvuliš
kas, instinktas, mirties 
baimė va’do mano kūną. 
Jokio jausmo, jokios min- 

e ties many nebėra. Tik bai- 
| liai pramerktos akys karts 
J nuo karto beprasme iš

raiška žvilgteria į aplinką. 
Tai nebe žmogaus, tai 

1. Iš spaudos išeina maldų knyga šliaumuko akys.
“Atlaidų Šaltinis”. Tai yra viena iš pa-i ir šliaumuko akvs tu pa
čių vertingiausių maldaknygių, nes jo- vojaus metu išvydo keistą 
je surinktos maldos yra sukurtos gar- vaizdą. Čia pat ant cemen- 
siu šventųjų ar kitų Dievo moksluose tinių grindų myluojasi ka- 
išmintingų žmogių, ir didžiuma maldų, 
esanti toje maldaknygėje,

stoties link. Ir mano ko
jos mane nešė drauge su 
kitais.

Slėptuvėje visos sėdimos

GALE LAUKO TOLI
Gale lauko toli
Trys berželiai stovi,
Trys berželiai svyru-svyruonė- 

siūlelio. Tarpu savęs kalba, kalba, [liai 
ar jų visų — Kad bernelis būčiau.

v •

9

AŠ GYVENU

Padėkime Plytelę A. A. Tėvo 
Kazimiero Amžinam Paminklui 

Tėvo Kazimiero Kapucino parinktos maldos

Aš gyvenu! Man reikia oro, saulės 
Ir tolimo tėvynės vasarų dangaus.
Skiriu aš melą nuo tiesos, teisybę — nuo apgaulės 
Ir žvėrį — nuo žmogaus.
Kur buvo sostinės, gyvybė ir muziejai, 
Kur siautė viešpačiai ir lankstėsi tarnai — 
Dabar degėsių kvapą blaško vėjai 
Ir dangų dengia pelenai.
Aš gyvenu! Ir karo liepsnos neužgavo 
Aplinkui krisdamos, kaip rudenio kruša 
.Ir man gyvenimą, ne mirtį pranašavo 
Bombonešiai mirties dienas nešą.
Pakilo vėliai tie, kurie parpuolę 
Dar nesugėrė kraujo, pėdsakų karčių, 
Vergijoj veltui rauda vargo broliai — 
Rauda nepramuša akmens širdžių kurčių.
Aš gyvenu! Ir tolei man gyventi 
Valia Aukščiausio drąsą duos ir lems, 
Kol į tautos mažiausios laisvės šventę 
Grius užtvaros gyvenimo keliams.
Ramiai puotautų sau, tautas pavergę 
Atilos, rankų nenuplovę kruvinų...
Bet ne! Ne Jųjų sostus Viešpats sergi. 
Deja jiems, aš — viltis — dar gyvenu.

J k

V
Kazimieras 

Kapucinas

reivis ir moteris. Niekas 
nekreipia į juos dėmesio.

ir išliks, tai jis su sekan- mas po nosia, kaip suer- 
čiu traukiniu keliauja į zintas žvėris, 
nevilti, į mirtį. Jo vėliavo
je ryškėja pralaimėjimo 
ženklas. Kareivis apie tai 
negalvoja. Jis nieko negir
di, nieko nemato, tik savo 
mylimąją. O jos akys pus
tamsiame bunkeryje lei
džia forforines liepsnas, 
jos rausvos, drėgnos lū
pos ieško artimojo lūpų.

Besimyluojanti pora nie
ko negirdėjo: nė bombų 
kritimo, nė skarmaliaus 
žodžių.

Kai tik išėjo tvarkdarys, 
ūmai skarmalius atsistojo. 
Jam trūko abiejų rankų. 
Kaip medis be šakų, sto
vėjo ir dairėsi po slėptuvę

esanti toje maldaknygėje, yra paties nekreša deme^ Kažkokia stipresnė klaikiu žvilgsniu.
pop.ezmus apdovanota spec.al.a.s atla.- .5T 1Q'

.................................................... . . landės juodu žus. 0 jei Pas i6“ ° "ė “ k1
2. Lietuviams šia maldaknvgę parinko, spaudai -----------------------------

paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kazimieras Ka- ŠV. TERESĖS GIESMĖ 
putinas, kurio vestos misijos paliko neišdildomą įspū
di. Jis mirė 1941 m. gruodžio 26 d. Kaune. Lietuvoje. 
Jo kapa 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 mai
nu i Dievišką Jėzaus ir Marijos Širdį, sielvarte, nelai
mėje, prašant ramybės, vedusiųjų maldos už tėvus, 
mirties atvejuje. Visos tos maldos popiežiaus apdova- 
i etos atlaidais.

4. Maldaknygė spausdinama labai aiškiomis dide- 
I'mis raidėmis.

5. Maldaknyge “Atlaidų Šaltinis” turės net 560 
i uslanių, bet bus patogios išvaizdos, prabangiais vir
beliais. auksuotais kraštais. Kaina $3.50. Kas ją užsi- 
i akys dabar iš anksto, gaus pigiau — už $3.00 ir be 
to — bus įskaitytas į Rėmėjų-Leidėjy skaičių ir gaus 
a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo.

6. Ši maldaknygė — puiki dovana švenčių, vardi-
1 ių, gimtadienio, sukaktuvių proga.

Kreiptis adresu: —
DARBININKAS

366 West Broadtvav South Boston 27, Mass.

(Laisvai iš vokiško)

Ak, jei nori tu mylėti, 
Žvelk, kaip myli Teresa — 
Meilės būstas — gryna siela, 
Meilė Dievui artima.

Duok man, Dieve, Tavo meilę, 
Leisk vien meilę Tau giedot, 
Meilės Tavo giesme šventa 
Numylėtąjį sekiok

Leisk mylėti, kaip mylėjo 
Tavo sesė Teresa.
Kai su priešu ji kovojo — 
Kryžiun žvelgė šaukdama: 

“Jėzau, myliu, Jėzau, myliu! 
Stiprink meilėje mane!
Nors norėtum paskandinti — 
Pragare mylėč’ Tave!”

Tuoj ji Viešpatį išvydo 
Jojo dieviškoj garbėj: 
Jam ištarus suaidėjo 
Visoj dangiškoj erdvėj:

“Sese mano, numylėta!
“Darbininko” Administracijai: — (Visa mano jau esi!

Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti Nei pasaulis neatskirs mūs, 
didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę — Nei dangaus garbė šviesi! 
Z_tla:dų šaltinis, man atsiųsti.

Vardas

Adresas .......

j Jei dangau nebūč’ sutvėręs,
1 Paaukojęs jau savęs — ‘ 
Šiandien jį aš tau sutverčiau, 

.iandien mirčiau dėl tavęs!” 
Vynmedžio šakelė.

vių, 
prieskonių, ir puiki sriuba 
buvo.

Antroji žvilgterėjo į 
miegantį ant jos keliu vai
ką ir atvožė besiginan
čiai kulinariniais gabu
mais kaimynei:
— O aš tą pati kaula po 

tris kartus verdu. Tačiau 
daugiau nebegaliu, nepa
jėgiu taiD gyventi. Pras
tas maistas, ir tie nuolati
niai oro pavojai... Ir nėra 
kad nė virti. Esu mirtinai 
išvargusi. Ich bin kriegs- 
mude und todmude. Ir ma-: 
no berniukas vos besilai
ko ant kojų. Važiuojam 
kaiman pas gimines.

Žmonės slėDtuvėje pra
dėjo busti. Skarmalų krū
va kampe pajudėjo. Pasi- 
irodo, kad žmogaus stuob- ■ x — I — Vx - 
Jis garsiai Dasiraivė. ir su 
koja spvrė i duris. Aš pas
kui j». Ligi mano trauki
nio išėjimo turėjau dar; 
porą valandų laisvo laikoj 
Vėl pasukau į mirusiųjų 
miestą.

žmonių stebi •

stovėjau apstulbusi ir be
prasmiai kartojau: “kam 
ta monograma, kodėl ta 
monograma?”
— Mieloji, — sušnabždė

jo vyras, apkabinęs apsi
verkusią žmoną. _

Jis neberanda daugiau 
raminančių žodžių.

Iš po kitų griūvėsiu iš
lindo žmogaus stuobras, ir 
jo akys, žvelgusios į karei
vį, žėrėjo neapykanta.

Aš praėjau pro juos, 
sunkiai pavilkdama kojas. 

Į Mano siela tebesnaudė sa
vo kiaute, kaip šliamukas. 

i Ir per sapnus bailiai vapa
liojo: “Gyventi... gyven
ti”... “M. L.”

• v

klaikiu žvilgsniu. Ir čia jis; ras taip Dat buvo užmigęs.

— O tu, kareivi, pabėgai 
iš fronto? — paklausė pa
juokiančiu balsu.

Kareivis nenoromis atsi
traukė nuo savo mylimo
sios ir atsiliepė:
— Ne pabėgau, o gavau

Oro pavojus praėjo. Ta
čiau žmonės nesiskirsto. 
Naktis. Griūvėsiu šešė
liuose neprisiglausi. Nu
vargę žmones snaudžia.

Ūmai nutraukia tylą is- porai dienų atostogų žmo- 
teriškas, su žiaurumo at- ną atlankyti. Ir radau ją 
spalviu, balsas. šioje slėptuvėje gyvą. Ryt
— Ei, jūs, ko tylit? Jūs— važiuoju atgal į rytus.

nacių vergai! Žmogaus stuobras pašo-
Tyla. Tik pasigirdo vai- ko:

ko verksmas.
1 šliaumukas bailiai iškišo tave siundo kovoti prieš 
savo striaublį iš kiauto. Iš išlaisvintuosius? Tik jie 
kur tas balsas? mus tegali išgelbėti. Mes,

O tas balsas ėjo iš prie- vergai, nepajėgiam nuver- 
šingo kampo, kur iš skar- sti tirono. Tai bent ne- 
malų krūvos išryškėjo kliudykim iš rytų ateinan- 
barzdoto, klaikiom akim, čiam.
vyro pavidalas. i — Gal ir kova beprasmė,

i — Ko jūs visi tylit, ver- Betgi įsakymas... pareiga.. 
gai? — pakartojo jis.------ nuvargusiu balsu tarė
Ar žinot, kas jūs esat? A- vokietis karys.
vių kaimenė. Štai kas.

Į Aukštai, ant narų, mie-'savo žmonos liepsnojan- 
gojęs vyrąs pasijudino, čias, jo akių ieškančias, a- 
Pakėlęs galvą, subambėjo: kis ir atsigavo, tvirtai su- 

5— Verruck!—ir apsisuko .Sukdamas: 
: ant kito šono.

Jėjo tvarkdarys.
— Ruhe! — sušuko 

griausmingu balsu.
Valandėlę buvo tylu. Tik rudojo nacizmo !.. Argi tu 

žmogus skarmaluose ne- to dar nesupranti? Aš jau 
nurimo, kažką niurzgėda-'daug mačiau ir žinau.

I

Į rytus? Koks velnias

Staiga jis žvilgterėjo į

Į — Sakai, išlaisvintojai 
'ateina? Mus niekas neiš- 

jis laisvins. Raudonasis na
cizmas išlaisvins mus nuo l 

Į

Juczas Kasiusios
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexir»flton 8596
Limosinai Aėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Naujam Kongresui ir Senatui pradėjus dar
bus Pęezidentas Trumanas tariasi su demokratų 
partijos daugumų lyderiais: Kongr. John W. Mc- 
Cormack (vidury), Kongreso daugumos vadas ir 
Šen. Scott Lucas, Senato daugumos vadas.




