
(Dabarties 
(Pastabos

Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teista vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.
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Stalino bandei?
Kodylai 
Tradicijos 
e

š. m. sausio mėn. palydėtas 
keliomis ryškiomis staigmeno
mis, J. A. Džugašvilis pasauli 
vaišina iškepta bandele. Mas
kvos radijas 1949. I. 30 įvairio
mis kalbomis garsina jas nepa
prastu skanumu: sovietų vy
riausybė nusistačiusi svarstyti 
deklaraciją karui pasmerkti, ji 
gali sudaryti taikos sutartį su 
vakariečiais, siūlo panaikinti 
Berlyno blokadą, vakariečiams 
atsisakius sukurti vakarinės 
Vokietijos valstybę, ir pagaliau 
galįs susitikti su prez. Truma- 
nu pasitarti, štai tas kepsnys, 
kuris būtų skanus, jei nebūtų 
apstybės “jei”...

Prieš svarstant deklaraciją 
karui pasmerkti, reikia taikin
gos valios ir liautis apsiginkla
vus. Taikos sutarties sudary
mas dar neatneš taikos, o ypač 
Sovietams esant be dorovės 
pradų. Juk tas pats Džugašvilis 
palaimino sutartį su vokiečiais, 
tačiau nepraėjus dvejiems me
tams kariavo. Tarsite: vokie
čiai karą pradėjo. Ir tai bus 
tiesa. Bet ar bolševikai men
kesni meistrai sutartims laužy
ti?

Berlyno blokada gali būti pa
naikinta jei anglosaksai atsisa
kytų sukūrimo vakarinės Vo
kietijos. Jie pernelyg yra toli 
nuėję, kad sugebėtų atsukti 
ratą. Ir tai padarius vargu ar 
pavyktų susitarti esminiais Vo
kietijos klausimais.

Vienu pasimatymu su prez. 
Trumanu vargu ar būtų kas
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Atvykusieji DP Pasakoto Kaip 
Jie Pabėgo Nuo Raudonųjų 

Vergijos
Boston, Mass. — Antra

dienį, vasario 22 d. (Wa- 
shingtono gimtadieny j) į 
Commonwealth uostą į- 
plaukė laivas Ernie Pyle 
su 611 tremtinių iš Vokie
tijos. Laivas įplaukė 7:30|Zailskienė ir Kazlauskienė 

Į iš Waterbury ir parsivežė 
•jį į savo namus.

Rašytojas Liudas Dovy
dėnas, kuris atvyko su sa
vo žmona ir trims vaiku
čiais, labai suįdomino lai
kraštininkus. nes jis, Ru
sijos bolševikams okupa
vus Lietuvą, buvo bolše
vikų seimo nariu.

Teko sutikti ir daug ki
tų lietuviu tremtinių ir su 
jais kalbėtis. Kiekvienas 
susirūpinęs, kaip ir kur 
gaus darbą. Dievulis neap
leis.

Mes linkime visiems at- 
vykusiems į šį kraštą ge
riausių sėkmių.

vai. rytą.
Massachusetts valstijos 

gubernatoriaus paskirta 
komisija išvieti n t i e m s 
žmonėms priimti, įvairfų 
patarnavimo agentūrų pa
reigūnai, giminės ir drau
gai sveikino atvykusius iŠ 
tremties.

Sveikinimo ir priėmimo 
programą suruošė Massa
chusetts valstijos komisi
jos išvietintiems žmonėms 
priimti vice pirmininkė 
Mrs. Oliver Cope. Sveiki
nimo kalbas pasakė tos 
komisijos nariai — adv. 
Anna Chopek sveikino uk- 
rainų kalba; Mrs. Oliver 
Cope — vokiečių kalba; 
adv. Alphonse S. Bacho- 
rowski — lenkų kalba; p. 
Antanas F. Kneižys 
tuvių kalba. Milton Cook, 
Bostono miesto tarybinin- 
kas, kuris atstovavo Gu
bernatorių, sveikino visus 
imrlų kalba &

lie-

kaip ir kiti turėjo pasiša
linti iš Lietuvos.

Prof. Ignas Malinauskas 
yra aukšto mokslo ir labai 
daug pasižymėjęs žmogus. 
Jį sutiko įo sesutės pp.
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Jo Šventfenybė Popiežius Pius XII kalba Kar
dinolų Koleg 
raus išprievartavimo sąžinės ir žmoniškumo Jo 
Eminencijos

jai dėl neteisingo nuteisimo ir žiau-

Rusija griežtai priešinasi 
Atlanto sutartai

Washington, D. C. — 
Sovietų Rusijos valdžia ir 
bendrai visos komunisti
nės valdžios ir jų atstovai
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Ragino būti pasiruošusienis prieš 
Jung. Valstybes

i Kardinolo Mindszenty, Vengrijos 
Katalikų Bažnyčios Primo. Kaip jau buvo praneš
ta, J. E. Kardinolas Mindszenty raudonųjų teis
mo nuteistas iki gyvos galvos kalėti, šiandieną 
J. E. Kardinėtą Mindszenty gali pasiekti tik mū
sų maldos. Melskimės, kad Dangaus teisingumas 
paliestų savo ranka žiauriąsias širdis ir jas grą
žintų į tiesos kelią.

Maskva — Vasario 23 d. 
Sovietų Rusijos armija 
minėjo 31-mą metinę su
kaktį. šia proga Rusijos 
ginkluotų jėgų ministeris,! 
maršalas Nikolai A. Bul
ganin pasakė Rusijos gin
klo vyrams alermuojančią 
kalbą. Jis ragino būti pa- 
siruošusiems kovai prieš 
Jung. Valstybių “agresi
ją”.

Rusijos valdžios laikraš
čiai Bulganino kalbą pla
čiai komentavo ir griežtai 
pasmerkė Jung. Valsty
bes, ir sakė, kad Jung. 
Valstybės vedą užpuolimo 
politiką ir siekią užka
riauti pasaulį.

Galima tiesiai pasakyti:
Vagie, kepurė dega. Rusi-__ _ __ „
jos bolševikų vadai sako: Į pavergus, kaip tai: Lietu- 
“Jungtinės Valstybės šie-į vos, Latvijos, Estijos ir 
kia ginklų jėga užkariau-' kitų.

ti pasaulį.” Sovietų Rusija 
ne tik siekia, bet jau yra 
užkariavus Balkanų ir Pa
baltijo valstybes, Lenkiją, 
Čekoslovakiją, Vengriją, 
pusę Vokietijos, ir baigia 
visai pasmaugti Suomiją. 
Taip pat siekia užkariauti 
visą Vokietiją, Italiją, 
Prancūziją ir kitas vals
tybes.

Bulganin sako, kad “So
vietų žmonės gali pasiti
kėti ,jog mūsų Armija, 0- 
ro Jėgos ir Laivynas bud
riai stovi savo socialisti
nės tėvynės sargyboje”. 
Lai jie stovi “socialistinės 
tėvynės sargyboje”, jeigu 
iš viso tokia yra, bet tegul 
ištraukia savo ginkluotas 
jėgas iš tų valstybių, ku
rias Sovietų Rusija yra

Kalbės Prelatas M. Krupavičius

ra toks milžiniškas,
ypu ir didžiausi milžinai negalė
tų pašalinti to slogučio. Ten 
būtų apstybės žodžių. Menu, 
kad skaitytojai sutiks su Šen. 
Alex Willey: “Nieko negalima 
prikišti, kad Stalinas nori pasi
matyti su Trumanu. Tačiau aš 
jaučiu, kad tas pasipiršimas 
per pigiai vertinamas JAV ir 
kitur. O mes tariame: gana žo
džių, laukiame veiksmų”.

vienu

Kartą pasibaigus žurnalistų 
pasikalbėjimui su Mussolini, 
pastarasis sumanė juos paklau
sti: “Kas yra pavojingiausia 
valdovams?” Tūlas žurnalistas 
atsakė: “Kodylai, duča, kody
lai, kodylai...”

Ir kas nuostabiausia, kad so
vietų diplomatinėje raizgynėje 
užtinkame apstybę kodylų. Tais 
smilkalais sovietai nori suma
žinti vakariečių budrumą. 
Kremlius žino, kad vakariniame 
pasaulyje yra ne vien apstybė 
naiviųjų, bet ir mėgėjų skleis
ti kodylų dūmus. Kiek kartų 
Maskva yra apgavusį vakarie
čius, tiek jie naivūs tikėti nau
joms pasakoms. Gal kas pamir
šo, kad Džugašvilis 1936 m. 
pareiškė am. žum. Rog. Ho- 
ward: “Bolševizmas nesiperša 
pasauliui. Jis nėra prekė išvež
ti. Pasaulinės revoliucijos mes 
nesiekiame”. Ir jie sakė netie
są. Kiek kartų jis darė pareiš
kimus, tiek leido nešvankius 
smilkalus pasauliui užliūlioti.

Tęstays 2-rame puslap.

riaušių*- sėkmių.
Bostono didžiųjų dien

raščių ir Associated Press 
atstovai ir kartu su jais, 
pasibaigus programai, bu
vo ir p. Antanas F. Knei
žys, ir įėję į laivą kal
bėjosi su išvietintais žmo
nėmis, ir todėl visuose 
aikraščiuose buvo nema

žai žinių apie atvykusius 
ietuvius.

Juozas Klimavičius at
vyko pas savo tetą, p. Ba- 
tvinskienę, gyv. Somervil- 
le, Mass. Jis laikraščių ra- 
porteriams plačiai pasa
kojo kaip jis buvo areš
tuotas NKVD — Rusijos 
policijos Lietuvoje ir iš
buvo kalėjime virš 11 mė
nesių. Tik lietuviams ir 
vokiečiams išvijus rusus 
bolševikus iš Lietuvos, jis 
galėjo pabėgti iš kalėjimo. 
Bet grįžtant rusams bolše
vikams į Lietuvą, 1944 m.

sudary-Atm
mui.

Rusija sako, kad šiaurės 
Atlanto apsigynimo su
tartis nesuderinama su 
Prancūzijos ir Anglijos 
pasirašytomis savitarpi
nės pagalbos sutartimis 
su Rusija.

Izraelis ir Egiptas Susitarė 
Dėl Pabubę

Rhodes — Egiptas ir Iz
raelis susitarė nutraukti 
karą ir pirmadienį, vasa
rio 24 d. pasirašė sutartį.

Izraelio valdžia sutiko 
ištraukti savo kariuomenę 
iš tų vietų, kurias užėmė 
kariaudama, bet nebuvo 
jai priskirtos, o Egiptas 
ištrauks savo karo jėgas 
iš Faluja.

Spėjama, kad ir kitos 
arabų valstybės priims 
tas pačias sąlygas.

PRANCŪZAI NETURI PRIEŠIN 
TTS RUSIJOS INVAZIJAI

Taip pasakė prancūzų komunistų 
vadas Thorez

Jung
Waterbury, Conn. — ] 

(Telegrama “Darbinin
kui”) — Komp. A. J. A- 
leksis, Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyriaus pirmi- 

praneša, kad

Nukirs Algas 275,000
DarbierinkŲ

M
SECURITY
M

Paryžius — Komunstų 
vadas, Maurice Thorez, 
kuris karo metu buvo pa
bėgęs į Maskvą, yra pasa
kęs, kad prancūzai komu
nistai niekad nesipriešins 
Sovietų Armijos invazijai į ir Prancūzija, nekariautų 
(įsiveržimui) į Prancūzi- nrioS Ozyrio!,, RnD;-io ts; 
j4-

Šis Maskvos išmokslinto 
komunisto pareiškimas 
sukėlė pasipiktinimą visa
me krašte. Prancūzijos 
parlamentas reik alaus, 
kad Maurice Thorez išaiš
kintų savo nusiteikimą 
link Rusijos.

Prancūzijos komunistai 
yra net priėmę rezoliuciją,

VVashington, D. C.—Šio
mis dienomis Bulgarijos 
komunistinė valdžia areš
tavo 15 protestantų dvasi
ninkų. Dėl tokio teroristi
nio valdžios pasielgimo 
Jung. Valstybių valdžia 
pareiškė griežtą protestą. 
Bulgarijos valdžia protes
to notą atmetė ir teroris
tinius darbus tęsia visame 
krašte.

Jung. Valstybių atsto
vas Sofijoj, įteikdamas 
protesto notą, taip pat 
reikalavo, kad kai bus tei
siami areštuotieji protes
tantų vadai ir kaltinami 
išdavyste ir pinigine tran
sakcija, būtų įleisti ir A- 
merikos atstovai į teismą. 
Ar ir tą reikalavimą 
garijos komunistinė 
džia atmetė kol kas 
žinių.

Tuo pačiu metu,
tas protestas buvo įteik
tas, parlamente Bulgari
jos užsienio ministeris Va- 
ssil Kolarov smarkiai puo
lė Vatikaną ir pranešė, 
kad nuo dabar jokiai Po
piežiaus misijai nebus lei
džiama veikti Bulgarijoj.

Taigi dėl tokio katalikų 
suvaržymo ir persekioji
mo visas krikščioniškas 
pasaulis privalo protes
tuoti ir kovoti.

Bul- 
val- 

nėra

kada

iš Paryžiaus. Ji yra 64 
metų amžiaus.

Lėktuvui nu s i 1 e i d u s 
Newfoundlande, ją apspi
to laikraštininkai ir už
vertė klausimais, bet ji at
sisakė atsakinėti, pareikš
dama, kad “manęs nepa
naudotumėte tarptautinių 
frikcijų uždegimui”.

Kaip žinoma, prieš karą 
ir karo metu Anna Louise 
Strong savo raštais aiš
kiai pasirodė kaip Sovietų 
Rusijos agentė. Lietuvių 
komunistų spauda ją 
liaupsino kaipo įžymiau
sią rašytoją Sovietų Ru
sijos naudai. Ji yra buvus, 
kaip komunistai skelbė, ir 
Kaune, kada Rusija oku
pavo Lietuvą, ir išgyrė 
komuni s t i n ę “tvarką”. 
Kaip ji taip staiga pasi
darė “šnipė”, 1 

liau paaiškės.

madldhį, vasario Zt 
vai. vakare, Šv. Juozapo 
lietuvių parapijos svetai
nėje kalbės J. P. Prelatas 
Mykolas Krupavičius, Vy
riausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pirmi
ninkas. Meninę programos 
dalį išpildys parapijos 
choras, vadovau j a m a s 
komp. A. J. Aleksio.

Kviečia visus vietinius 
ir iš apylinkės lietuvius 
ateiti į prakalbas. Išgirsi
te daug svarbių žinių.

Washington, D. C. — 

yra numatyta General Mo
ters Korporacijos, CIO 
Auto Darbininkų, CIO E- 
lektrikos ir kitų darbi
ninkų unijų 1948 m. su
tartyse, kitą savaitę gal 
būti sumažins 275,000 dar
bininkų algas po 2 centus, 
o gal ir 3c. į valandą.

Tai bus padaryta pagal 
Darbo Statistikų Biuro 
surinktų davinių apie “iš
laidas pragyvenimui” sau
sio mėn.

Baisi Ekspliozija Cantono 
Feierverkų Dirbtuvėje

Canton, Mass. — Ant-.Tačiau nė vieno žmogaus 
radienio vakare, apie 6 v.,'neužmušė.
Rockland Firevvorks Kom-1 Ekspliozija ir gaisras 
panijos dirbtuvėje kilo padarė daug nuostolių.

kuri atitinka Thorez pa
reiškimui. Komunistų va
dai atsišaukė į prancūzus, 
kad jie, kilus karui tarp 
Jung. Valstybių ir Rusi
jos, į kurią būtų įtraukta

prieš Sovietų Rusiją. Tai 
yra išdavystė.

Todėl Prancūzijos par
lamento atstovai reikalau
ja, kad Thorez pasiaiš
kintų. Thorez, kaipo ko
munistų vadas ir Stalino 
minties reiškėjas, viešai 
provokuoja prancūzų ma
ses sukilti prieš savo 
krašto valdžią.

ffSovietų_ _ _ _ _ _ _
Jėgos Didėja

tai gal ve_ Į smarki ekspliozija ir gaiš-,Vedamas ekspliozi jos 
ras. Ši ekspliozija sukrėtė priežasties tyrinėjimas, 
ne tik Cantoną, Stoughto-1 ----------------
ną, bet pasiekė Brocktoną, 
Abingtoną, Nonvoodą irlgu žmogumi, 
kitus apylinkės miestelius.!darosi pats blogas.

Kas lengvai patiki blo- 
tas lengvai

K 1 K

Strong Jau Amerikoj

Praneša, kad iš Rusijos 
“ištremta kaipo šnipė” 
Anna Louise Strong, A- 
merikos rašytoja, kuri y- 
ra parašiusi labai daug 
palankių Sovietų Rusijai 
straipsnių ir knygų, jau 
grįžo į Ameriką lėktuvu

Berlynas — “Taegliche 
Rundschau”, Rusijos ar
mijos laikraštis, pareiškė, 
kad Sovietų Rusijos mili- 
tarės jėgos nuolat auga ir 
didėja. Daugiau vyrų pa
imama į kariuomenę ir 
taipgi pagaminama dau
giau naujų ginklų.

Šis tvirtinimas griežtai 
prieštarauja Rusijos pro
pagandai, kurią ji buvo 
paskleidus pereitais me
tais, sakydama, kad Rusi
jos taikos siekiai gali būti 
įrodyti sistematiniu Sovie
tų armijos jėgų mažinimu.

Tai dabar ir klausiame: 
Kada Sovietų Rusijos val
džia ir armijos vadovybė 
melavo — pereitais metais 
ar dabar?

Lietuvių Radio Programa
WESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 

Salėm, Mass. Brookline, Mass.

šeštadienį, vasario 26 d. 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

SEKMADIENfi LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, vasario 27 d., 9 vai. rytą iš WVOM sto
ties — 1600 kilocycles, Brookline, Mass., išgirsime 
taip pat dainų, muzikos kurinių, sveikinimų ir kalbą.

Kalbės kun. S. Būdavas iš Putnam, Conn.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 

siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu: 
LITHUANIAN RADIO HOUR

Telepboaai: SOuth Bortai 8-28M arba NOrvood 7-1448
366 W. Broadway So. Boston 27, Ma—.

i



Penkiadienis. Vasario. 25. 1M9 - .

Paniekintųjų stovykloje Komunistai planingę 
kori prieš religiją

Ar ne keistas mūsasis lai- tai į juos mažai įtakos te- 
kotarpis? Juk neseniai i turėjo. Tie paniekintieji ir 
UN’o trečioje pilnaties se-‘ bolševikų apšauktieji “fa- 

' ----- ' ‘ ” liko ir toliau
kaipo benamiai, 

Tačiau jo- bet į mirties šalį nevyko. 
Keturi metai — keturi

> var- 
Ten taip pat go, vidinių pergyvenimų 

ir nevilties. Juos lydėjo 
screeningai -r- nuolatiniai 
tikrinimai ir tamsi ateitis, 

i Toje tamsumoje lietuviai 
įtematė vieną žiburėlį — 
Nepriklausomą Lietuvą.

i Atsimenu, kai kartą at
lankiau vieną paniekintų
jų stovyklą. Tai buvo ta
riamoji senelių prieglau
da. Ten buvo ne visi seni, 
bet daiigelis jų atžymėti 
nužmoginimo ženklu. Vie
nas senas pažįstamas, ži- 

i nomas Vytauto Didžiojo 
universiteto profesorius, 

! vasarą ištisas valandas 
{slankioja po didelį stovy- 
jklos kiemą. Mes seniai bu- 
įvome besimatę. Kai susi
sukome, buvo popietė. Jis 
'•visą laiką kalbėjo apie va

karienę. Ir man prisiminė 
bandymai kai kuriuos as
menis sočiai pavalgydinti 
ir vėliau juos pusbadžiais 
laikyti. Mano senas pažįs
tamas taip pat yra pusba
dis, nes jis vis kalba apie 

nusivylęs da-

sijoje Paryžiuje buvo nu- šistais” 
tarta kovoti už asmens ir vargti, 
tautų laisves. __j-
mis negali naudotis lietu-, 
vių tauta ir jos dalelytė—amžiai neapsakomo 
tremtiniai. m-------
nutarta kovoti prieš geno
cidą — tautų naikinimą, 
tačiau pastaruoju laiku 
ateina iš Lietuvos žinios, i 
kad ten varomas nuosek-i 
lūs lietuvių tautos išnai
kinimas. Amžiais buvę 
laisvi Lietuvos ūkininkai, 
atsikratę slavių primestos 
baudžiavos, vėl varomi 
kolchozinėn vergijon. Lie
tuviai ieškantieji laisvės 
savuose miškuose sutin
kami sovietinių dalinių 
nugręžtais šautuvų vamz
džiais. Naikinamas kiek
vienas, kuris trokšta būti 
laisvas savo žemėje. Tre
miami tūkstančiais mūsų 
broliai ir seserys į tolimą
jį Sibirą, į priverčiamojo 
darbo stovyklas, kuriose 
daugiau trijų metų neiš
gyvena. Kalbama apie 
laisves, genocidas pasmer
kiamas, o ten, mūsų mie
loje tėvynėje, siaučia prie
spauda ir neregėta vergi
ja.

Stabtelkime ties mūsų vakarienę; i 
tautos tremtiniais. Jie iš-.bartimi, ateitį migla den- 
mėtyti vakarinėje Vokie- gia; kažin koks šydas už- 
tijoje, Austrijoje, Italijo
je... Jie sukimšti stovyk
lose pagal sovietinį meto
dą : keturi 
metrai ploto vienai galvai.‘mon.
Šeimos L- 
kambaryje, jei jį būtų ga- ba: štai aš esu tas, kuris 
Įima vadinti kambariu, ‘ nepakeliu tremties naš- 
antklodėmis atsiskirtuose! 
kampuose. Badm iriaaga, j
palėpėse ir barakuose šą-i 
la. Tai paniekintųjų sto-1 
vykios, kuriose nyksta gy-i 
vi žmonės. Juos kartais 
atlanko senatoriai, įvai
rūs svetimšaliai, tarytum, 
kokios keistenybės pasi
žiūrėti. Jie mato jų išorinį 
skurdą ir tuos pačius su
vargusius žmones, kurie 
jau penkti metai tą skur
dą kenčia.

Tačiau vieno reiškinio 
senatoriai, kongresmanai 
ir įvairios komisijos ne
pastebėjo. Jie negalėjo iš
skaityti iš jų veidų to 
nuovargio, tos vidinės de
presijos. Nemažas skai
čius jau nebegali pakelti 
to keturių metų slogučio.

Per ketverius metus tie 
paniekintieji buvo apšau
kiami “fašistais”, nes taip 
juos sovietų agentai vadi
na. Tie agentai dar praė
jusių metų pabaigoje lan
ke stovyklas, ragindami 
eiti į kartuves, platino so
vietinę literatūrą, bet visa

kritęs ant jo smegenų. 
Prie savo profesijos tik 

(vienu kitu žodžiu stabte- 
kvadratiniai lia, ir vėl nuklysta klaiku- 

;mon. Sustingusios akys, 
gyvena viename automatiški judesiai kal-

Geneva, Šveicarija — 
Vakarų Bažnyčios vadai 
sako, kad už “geležinės 
uždangos" kraštuose ko
munistai planingai veda 
kovą prieš Bažnyčios įta
ką.

Sakoma, kad visa ta ko
munistų kova taip gudriai 
suplanuota ir vykdoma, 
kad atrodo, 
diktuojama
autoritetų, greičiausia Ko- 
minformo (Tarptautinio 
Komunistų Informacijos 
Biuro).

jog tai yra 
centralinių

Rasai Gili Turėti Mirtimis 
Hadą Išrastus Skysčims
Mcuntain Vleu, Cal. — 

Amerikos karininkas sa
ko. kad Sovietų Rusija ga
li turėti nacių išrastus 
mirtinus skysčius, kuriais 
apipurkščius galima su
naikinti 
vyrų.

Tačiau 
ciai, nors
tokius nuodingus skys
čius, bet jų nevartojo, nes 
tais skysčiais apllisčius 
sritį, ’jie gana ilgai laiko
si, ir sudaro pavojų ir 
tiems, kurie juos vartoja.

visas divizijas

Vokietijos na- 
ir buvo išradę

Užgyrė Wa$hingtooo 
Formule

DARBININKAS

Šiomis dienomis atvyko į Jung. Valstybes 
Kanados ministeriu pirmininkas Louis St. Lau- 
rent, kurį sutiko Prež. Truman. Atvyko tartis dėl 
Šiaurės Atlanto saugumo. Tie klausimai palies St. 
Lawrence vandenis ir radaro tinklo tęsinius. .

guam ir Puerto rico
SALŲ VALDYMAS
t ■ ■ ■ ■ ■■ ■ I ■» ■■ !■

Jungtinės Valstybės, 
kaip ir kiti Jung. Tautų 
nariai, kurie turi posesijų 
ar kolonijų, privalo kas 
metai pranešti Jungtinių 
Tautų Generaliniam Se
kretoriui apie socialinę, e- pilnos nepriklausomybės 
konominę ir apšvietos klausimas dar buvo atidė- 
būklę tų teritorijų gyven- tas. 
tojų, kurios priklauso jų

Lapkričio 2 d. jie išsirinko 
gubernatoriumi Luis Mu- 
noz Marin. Jo platforma 
ragino Puerto Rico pasi
likti teritorija kolei ji e- 
konomiškai sustiprės, ir

2 
DABARTIES PASTABOS
Pradžia l-:ne pusi.

i
m. sp’iiių mėn. jis aiškino

kambariu, Į nepakeliu tremties 
tos; tas, kurį pasaulis ap
vogė, laisvės pavydėjo.

Laikas eina, tremties 
metai tęsiasi. Ir vėl mes 
susitinkame, bet jis dar 
labiau pavargęs, nusenęs, 
nusilpęs. Jis slenka pama
žu žemyn. Kai kada prisi
mena, kad esame svietur, 
prisimena savo darbą, bet 
tai tik gęstančios žvakės 
paskutiniai suliepsnoji- 
mai.

Štai kitas akademikas 
toje pat stovykloje. Jis 
dar prieš karą studijavo 
Vokietijoje. Karo metu 
čia baigė universitetą ir į- 
gijo daktaro laipsnį, bet 
ilgo stovyklinio gyvenimo 
paveiktas, palūžta, jo ner
vai pakrinka ir vieną gra
žią dieną atsiduria beprot
namyje.

Tenka įsižiūrėti į ten 
slankiojančią palinkusią 
senutę. Jai, kaip ir kiek
vienam senyvam, yra už
darytos durys iš stovyk
los į kitur išvykti. Jos vai
kai, jau, gal, iškeliavo į- 
vairius kraštus. Ji tarp jų

Londonas — Vakarų Li
nijos pastovi komisija 
principe užgyrė Jung. 
Valstybių pasiūlytą for
mulę pasiūlytai Šiaurės 
Atlanto apsigynimo pak
tui.

Pastovę komisiją sudaro 
penkių valstybių užsienio 
ministeriai, būtent; Bri
tanijos, Prabcūžijds, Bel
gijos, Olandijos ir Liuk
semburgo. Šių valstybių 
atstovai turi savo valdžių 
pilnas instrukcijas tą pa
siūlymą priimti.

GAVĖNIOS KNYGUTE
Gavčniojc yra patogiausias laikas susitelkti ir 

apmąstyti mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus Kru
vinąją Kančią. Kad palengvinus apmąstymus da
ryti. “Darbininkas” siūlo Jums Gavėnios knygutę 
— “štai ŽMOGUS**, kurioje yra 40 Kristaus Kan
čios apmąstymų, tai yra kiekvienai Gavėnios die
nai. Gale šios knygutės yra ir “šventoji Valan
da**, kurioje mąstoma apie V. Jėzaus maldą ir Jo
Širdies Kančią Alyvų darže. Ši knyga yra maldaknygės formato. 
Gali ją parankiai skaityti vykdamas į darbą ar iš darbo. Knyga 
186 pusi. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite:
“DARBININKAS”, 366 W. Broaduay, Co. Boston 27, Mass.

Darbininko Adm.
šiuomi siunčiu .$2.00 ir prašau prisiųsti man Gavėnios Kny- 

ŠTAI ŽMOGUS.gutę
Vardas

Adresas

negalėjo įsiterpti nei į vie
ną kraštą. Ir jai teliko 
viena išeitis tik gyvųjų 
kapinynas, kuris kilnoja
mas, mėtomas, lyg pase
nę rakandai.

Kiekviena stovykla yra 
skirtinga, bet kiekvienoje 
jaučiamas tas pats slogu
tis, kuris visus tremtinius 
lenkia prie žemės. Jose vi
sose gulama ir keliama su 
ta pačia mintimi grįžti tė
vynėn, bet ji taip toli. Mil
žiniška geležinė užtvara— 
neperkopiama, ji skiria 
tuos nužmogintus nuo jų 
tėvynės, kurie merdi sto
vyklose, o jų šeimos, lyg 
vergų, vykstant į naują 
žemę ardomos. Sklaidosi 
mūsų tautiečiai į penkis 
kontinentus, bet vis tik 
puoselėdami mintį — grį
šiu Lietuvon. Juos lyg 
skęstančius ramina kiek
vienas plūdriu o j a n t i s 
šiaudas.

Pasaulio teisingumas y- 
ra paralyžuotas, bijomasi 
apie jį kalbėti. Telieka pa
sitikėti tik savųjų para
ma ir tarpusavio pagalba. 
Mes žinome, kad ir jūs e- 
sate slegiami kasdieninės 
naštos. Žinome ir jūsų ge
ra širdį ir valią. Mus jun
gia viena nelcmtis, ta pati 
nelaimė, ir šiuo metu 
kiekvienas tampame ko
votojas už tautos laisvę. 
Kurie esame sotūs ir lais
vi, nepamirškime alkanus, 
einančius Kalvarijos kry
žiaus keliais. Kai kelsis 
laisva Lietuva, — jūsų 
padėka bus džiaugsmas 
visų geros valios lietuvių.

Ged. Galvanauskas.

tojų, kurios priklauso jų Jung. Valstybės, 1898 
autoritetui ir dar nėra į-!m. įsigydamos iš Ispani- 
gijusios savaranki š k o s' jos Guam ir Puerto Rico 
valdžios. Tokie praneši-; salas, tapo kolonialine 
mai yra daromi pagali valstybe. Tuo pačiu metu 
Jung. Tautų Čarterio nuo-[jos įgijo ir Filipinų. Ha- 
status • informaciniams i va jų ir Šamo salas. Alas- 
tikslams. Informacijos a-; kos pusiasalis buvo nu- 
pie politinę padėtį tose po-j pirktas 1868 met. iš Rusi- 
essijose ar kolonijose ne-'jos ir Virginijos salos 
reikalaujamos, nors yra; 1917 m. buvo įsigytos iš 
pageidaujamos.

Šiais lietais Amerika 
patiekė Jung. Tautoms ir 
apie savo kolonijų ir teri
torijų politinę padėtį se
kančias informacijas:

Guam sala. Guam yra 
maža Pacifiko sala, — 
viena iš Marianas salų, — 
kurią Jung. Valstybės įsi
gijo 1898 met. po karų su 
Ispanija. Nuo tos dienos

1946
UP korespondentui Hugh Eaille 
apie draugystė su vairai ais. 
Tai buvo melas, nes jei mes 
nematėme. 19-17 m. sausio r.iėn. 
per Eliot Rocsevcit skelbė pa
sauliui: bolševikinis ir kapita
listinis pasaulis gali sugyventi. 
Ir vėl 
kampe vyksta nesutarimas, dar 
daugiau — kova tarp Ryt”. 
Vakarų.

Kiekvieną kartą 
siekia savo tikslo. Čį 
ilgų šuniškų rietenų, 
migdyti vakariečius 
besiu, kurio tikroji prasmė bū
tų: “Europoje ką apžiojome, 
tą prarijome. Artimuosiuose 
Rytuose dar ruošiamės. Kinijo
je žygio neužbaigėme. Progra
ma didelė, nes toliau turėsime 
darbo su Afganistanu, Indija, 
Burma, Indokinija. Malajais... 
Ūkiškai nespėjome atsikurti. 
Todėl ir mūsų apsiginklavimo 
kalvė veikia nepilnai. Tuo tar
pu mes norime taikos iki apsi
ginkluosime. Palaukite”.

Lyg patyčiomis, kai maskviš
kis radijas nepaliaujamai tą 
patį kartoja, Dean Acheson 
skubina sukviesti pasitarimui 
dėl Šiaurinio Atlanto ginkluo
tos sąjungos sudarymo, vakari
nėje Europoje sukuriama są
junga, o Camberros žiniomis, 
V2 pasiekė 3000 km. Tik bai- 
lutė Švedija atsisakė bendrauti 
su Skandinavija gynybos klau
simais. Jai kodylai mieli ir tuo 
metu, kai JAV senate atvirai 
kalbama apie nepaprastą ato
minės bombos pajėgumą.

melas, nes kiekviename

Kremlius
Imtą, po 
siekia už-j 
šiuo čiul-

Danijos.
‘ Filipinai jau įgijo 1946 
met. ilgai lauktą savo ne
priklausomybę.

Havajų ir Alaska siekia 
valstybinio statuso tarp 
kitų Jung. Valstybių. Jau 
yra patiekti pasiūlymai 
suteikti teisę Virginijos 
salų gyventojams išsirink
ti sau gubernatorių.

_r__ v_. ___ ___ ______ i Virginijos salos gyven-
Guam salą valdo Laivyno | tojai yra Amerikos pilie- 
Departamentas pagal pre-;čiai ir nuo 1917 - 1936 m. 
zidento įsakymą. Jos 23,-j buvo suteikta universali- 
000 gyventojų nėra Ame-;nio balsavimo teisė vi

siems gyventojams, kurie 
tik mokėjo skaityti ir 
šyti anglų kalba.

Jung. Valstybės yra 
suomet nusistačiusios 
teikti visas civilines teises 
ir pilną savivaldą savo 
kolonijų žmonėms. Kaipo 
Jung. Tautų narys ji pat
virtino šį savo nusistaty
mą, nes visi Jung. Tautų 
nariai pagal Čarterio nuo
status pasižada išvystyti 
pilną savivaldą savo teri
torijose ir vietovėse, ku
rios jiems yra patikėtos.

rikos piliečiai ir jie nėra 
reprezentuojami Kongre
se. Juos valdo laivyno gu
bernatoriai, kurie atsakin
gi už valdymą tik prieš 
prezidentą, o ne Kongre
sui. Daug buvo paduota 
prašymų dėl pilietybės ir 
teisės patiems save val
dytis, bet jie buvo atmes
ti. Nors daug buvo įvesta 
pagerinimų saloje, •bet 
Kongresas nesvarstė bylų 
teikti pilietybę Guam sa
los gyventojams.

Amerikos prezidentas 
gali bet kada perduoti 
Guam salos administravi
mą iš Laivyno Departa
mento Civiliam Valstybės 
Departamentui.

Puerto Rico sala. Jung
tinės Valstybės įsigijo 
Puerto Rico salą taip pat 
po Ispanijos karų. Puerto 
Rico nuo 1917 yra organi
zuota Jung. Valstybių te
ritorija ir jos gyventojai 
yra Amerikos piliečiai.

Rūsy marke smarkiai 
krinta Berlyne

ra-

vi- 
su-

Berlynas — Rusijos iš
leista markė (pinigas) ry
tinei Berlyno sričiai, per 
pastarąsias keturias die
nas smarkiai nupuolė.

Taigi tos rusų išleistos 
markės, kurios kol kas 
buvo priimamos ir vakari-

Anksčiau jų vykdomosios j Berlyno srityje, gal — y’, y . i bus uždraustos vartoti.valdžios viršininkas buvo i 
prezidento skirtas guber- į 
natorius. Prieš du metu j 
prezidentas pirmą kartą! 
paskyrė gubernatorių iš 
vietinių žmonių tarpo, jono 
Praeitais motais Kongrc- j Kristi jono ir Marės Pritoriūtės, 
sas pravedė įstatymą, pa
gal kurį Puerto Rico gy
ventojai gali patys sau iš- Lietuvoje ir pusbrolio Jurgio 
sirinkti gubernatorių.''“2*^“ . — .

PAIEŠKOJIMAS

IEŠKAU savo brolio Kristi- 
URMANAICIO. sūnaus

apie 65 m. amž., gimusio Pa
graužiu kaime, Liubavo vals.,

Pritoriaus, sūnaus Juozu, apie

Sovietai paveldėjo istorines 
Rusijos tradicijas. Ivan Groz- 
nij, Petras I. Katrė II buvo 
“kūrėjais" “rusiškosios" impe-

Linksmesnei 
Valandėlei

DĖMESIO KŪDIKIAMS!

Įdomią žinutę skaitėme To
ronto dienraštyje “The Globė 
and Mail”, iš vasario 11 d. Ten 
rašoma apie Kanadoje esantį 
Edmonton miestą. Zinutė pra
dedama šiais žodžiais: “Atten- 
tion all babies!” (dėmesio vi
siems kūdikiams!).

Toliau skaitome: “Jūs galė
site šaukti, rėkti, kiek kuriam 
patinka, naujoj St. Anthony’s 
bažnyčioje (Edmontone) be jo
kios baimės sutrukdyti dvasiš
kių laikomas pamaldas”...

Ateinančią vasarą minėtam 
mieste bus užbaigta įrengti 
nauja Romos Katalikų bažny
čia, kurioje bus įrengtas spe
cialus “vaikų ryksmo” kamba
rys. Tas kambarys bus įtaisy
tas taip, kad iš jo matysis vi
sas didžiojo Altoriaus vaizdas 
ir puikiai girdimos pamaldos, 
tačiau jame bus įtaisyti specia
lūs balso duslintuvai, kurie ne
praleis jokio garso, koks galės 
gauti pradžią minėtam kamba
ry. Ten galės ir rinktis moti
nos su savo rėkti mėgstančiais 
mažaisiais...

— Mes norime padėti Didž. 
Gerb. mūsų parapijietėms mo
tinoms ir jų rėkimo “sjiortą” 
mčgstanticnls kūdikiams — pa
sakė tos bažnyčios klebonas 
kun. C. J. Foran... Pr. Al.

rijos. Dvigalvis aras buvo ra
jus. Tą rajumą padidino bolše
vikinis revoliucingumas ir ta
riamas “taikingumas”. Tarp 
šių dviejų kraštutinumų yra 
balansuojama sovietinė diplo
matija. Revoliucija kursto au
dras, taika siūlo ramybę. Revo
liucingumas yra sutapęs su bol
ševizmo esme, taikingumas — 
dirbtinė maniera. Bolševikų 

. partijos XVIII kongrese (1934 
m.) tvirtinta: Sovietai negre

sia nė vienam kraštui”. Aš ne- 
1 būsiu įkyrus kartoti sovietų ag
resyvumo aukų, nes jos visiems 
gerai žinomos.

Sovietų taikingumas, drau
gingumas kapitalistiniams kra
štams yra tik priedanga tikslui 
siekti. Po ta priedanga slypi 
tradicinis rusiškas imperializ
mas. Jo pirmasis uždavinys — 
sunaikinti kapitalistinę siste
mą ir vakarietišką kultūrą. Šio 
tikslo siekdamas Kremlius nau
doja machiaveliškiausius, suk
čiausius metodus. Jie gali būti 
keičiami kasdien, bet tikslas y- 
ra vienas ir nekintantis.

Sovietinė diplomatija nuolat 
siekia to paties: sukurti saugu
mo sritį, apie sovietus, skatinti 
penktąją koloną, trukdyti su
darymą. bet kurių nedraugingų 
sąjungų.' Ties tais klausimais 
stabtelsime atskira proga.

Pastarasis sovietinis žaidi
mas mažai nustebino vakarie
čius. Jie santūria tyla sutiko 
“skaistaus jaunikaičio” pasipir
šimą. Londone komisija pasku
bomis posėdžiauja dėl vakari
nės Vokietijos statuto sudary-' 
mo. 1949, II. 2 Stalinas, paju
tęs tą šaltumą ir naudodamasis 
amerikiečių agentūra “Intema- 
tional News Service” (INS) 
siūlo susitikti su H. Trumano 
sovietuose ar Rytprūsiuose, 
Lenkijoje ar Čekoslovakijoje. 
Prezidentūros spaudos skyriaus 
viršininkas atsako: tik Wa- 
shingtone. Pasaulyje įvyko kaž
kas keista. Vakariečiai liovėsi 
tikėję, kaip pasakos Raudonoji 
Kepuraitė vilkui, kuris tik au
koms privilioti įlenda į avies 
kailį ir mekena dailiu balseliu: 
aš noriu taikos. Pasaulis galės 
drįsti blaiviau žiūrėti į ateitį, 
kai vakarai tars: "Tu, žiaurio
ji meška, atiduok grobį, pa
glemžtą praeityje". Tik tuomet 
pavergtos tautos galės įvertin
ti ir demokratinį pasaulį ne pa
gal jo žodžius, bet pagal jo 
darbus.

Ged. Galvanauskas.

50 m .amž.. gimusio Apidemių 
kaime, Liubavo vaisė., Lietuvo
je. Abudu, greičiausia, gyvena 
New York mieste.

Visus kas žinote ką nors a- 
pie juos arba juos pačius pia- 
šau atsiliepti man šiuo adresu: 

Augustas Urmanaitis, 
(16) Hanau a. M.

Ruckertsstr. 4 Germany.
US Zuue.

Willard Thorp, Jung. 
Valstybių valstybės sekre
toriaus pagclbininkas, šio
mis dienomis pareiškė 
kad Rusijoj ir Rusijos sa
telitų valstybėse darbinin
kija neša vergijos jungą 
ir reikalavo, kad Jungti
nių Tautų organizacija iš
reikalautų iš Rusijos leidi
mą nepartiniai komisijai 
tą reikalą ištirti.
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Tekia antrašte š. m. sausio kolchozinimui. Be to, vi- 
19 d. vokiečių laikraštis 
“Fraaikfurter Neue Presse” 
įsidėjo straipsnį apie pasta
ruosius įvykius 
kurį pateikiame 
jams:

Lietuvoje, 
skaityto-

šame Pabaltijy aktyvej^s. krašte. ūkininkai turi ati-

pasaulis

partizaninis judėj imas 
Lietuvoje gyviausiai reiš
kėsi. Dabar sovietai ban
do pogrindžio judėjimą, 
kurį, kaip jie įtaria, smar
kiai remia vietos gyven
tojai, užgniaužti masinė
mis deportacijomis.

Iš tikrųjų, sovietinių me- 
•todų dėka, Pabaltijo kraš-

Rusijos liaudis nebesižavi 
komunizmu

Tuo metu, kai 
šventė Kalėdas, kai iš sa
kyklų, spaudoje ir eteryje 
skambėjo žodžiai: “...ir
ramybė žemėje” - 
baltijy per 100,000 žmonių' ganizacija, kurios dėka, 
(pradėjo kelionę į Rytus, be Rita ko, gautos ir šios 
Kelias dienas prieš šven- informacijos. Nežmoniškų 
tęs ištisų Lietuvos sričių sovietinių priemonių ver- 
gyventojai gavo įsakymą čiami, į ją jungiasi vis 
kitą rytą “susirikiuoti”. naujį vyrų būriai: vokie- 
Seneliai, vaikai, ligoniai—■ ------ 
visi, kurie bent kiek gale- tai, rusai 
jo judėti — visi buvo iš-Jie palaiko ryšius 
varyti į nežinią — rytų karuose esančiais jų tau-

j uvna, zaumciju n.ia.D

— iPa-. tuose veikia partizanu or-
• " , kurios dėka,

kelionę į Rytus, be kita ko, gautos ir šios

duoti 85^ derliaus. Pylia
voms garantuoti, šalia ku
liamųjų mašinų statomi 
kontrolės orvanai. Apie 
5000 komunistiniu propa-! 
ga^distų slankioia no i 
krašta, ba^dvdami ūki-' 
ninkams įpiršti kolchozus 
ir komunizmą.

dienas prieš šven- informacijos. Nežmoniškų 
. ’ sričių sovietinių priemonių ver-

į ją jungiasi vis

kiaulin ir anie 3000 raguo
čių. Tose srityse, kuriose 
ligi šiol dar sekėsi kolcho
zų sistemai pasipriešinti, 
ypač Lietuvoje ir Kuršių

JOd&iauA, *

Vertė A. Maceina.

ORATE FRATRES!
i

(Melskitės broliai)
PRIVERSTINĖS VEDY

BOS SU RUSAIS
t Tačiau jų čiulbėjimas y 
ra veltui, nes 
metodai 1
kalba. Kasdieną vyksta į jau 90 metų: 
trėmimai. Išprievartavi
mai nesiliauja. Naujieji 
metodai Vakarų pasauliui 
yra tiesiog neisivaizduo-

“Šaltojo karo” strategas George F. Kennan savo 
memorandume apie Rusiją pesimistingai nušviečia 
jos ekonominę ir politinę būklę. Ekonomijos atžvilgiu, 
Rusija labai nelygiai “progresuoja”. Nusistačiusi žy
giuoti į pasaulio pavergimą, ji natūraliai krypsta į 
karo reikmenų gamybą ir tam pašvenčia ko ne visas 
savo pastangas. Kremlius, neatsižvelgdamas į savo 
gyventojų reikalus, pernelyg užsimojo išvystyti meta
lurgiją bei metalų gamybą, bet tas baisiai daug kai
nuoja žmonių gyvybių, užmuša darbininkų viltį ir 
energiją. Tam prireikė negirdėto istorijoj vergiško, | PARTIZANŲ JUDĖJI- 
priverstino darbo ir pragaištingai atsiliepė visame LIKVIDUOTI
ekonominiame Sovietų gyvenime, ypač žemės ūkyje, 
maisto ir drabužių parūpinime, namų statyboj ir su-! Atrodo, kad po Estijos, 
sisiekime. Kūniškai ir dvasiškai nusikamavę, Rusijos kur jau beveik visi senieji 
gyventojai nebesižavi komunistine tvarka. Sunkiai 1 
dirbdami perilgas valandas ir pusbadžiai maitinami benti, Pabaltijy atėjo eilėj 
darbininkai, kurie dar išlieka gyvi, greitai pasensta Lietuvai. šių r“’- -
ir sudaro valstybei vis sunkėjančią paliegėlių išlaiky- priežasties^ reikia ieškoti kalba, ir su gimtąja kalba ruoju metu pradėtos tai 
mo naštą.

Rusijos valdovai giriasi pasivysią ir net pralenk- ! 
šią kitas industrines šalis, ypač Ameriką. Toli gražu 
nuo to. Stengiasi, bet rezultatai nekokie: susisiekimo 
atžvilgiu Sovietija neviltiškai atsiliko. Gerų kelių be
veik kaip ir nėra, o geležinkelių tik tiek teturi, kiek 
Amerika 1872 m. turėjo. Ir metalinės gamybos išdir
biniai labai prasti — didelis jų kiekis vartoti netinka. 
Mašinų turi, bet joms sugedus, trūksta naujų dalių 
pataisymui. Taip pat trūksta įgudusių, išmokslintų 
darbininkų. Beveik nėra kas mokėtų pataisyti svetim
taučių padirbdytas mašinas.

Sovietų valdžia žino savo ekonominius neprietek- 
lius. Tik puse burnos giria savo ekonominę pažangą, 
bet už tai politinę savo sudėtį bei Sovietinę valdžią ke
lia į padanges, kaipo tobuliausią demokratinę sątvar- 
ką. Visi žinom, kad Sovietijoj nėra nė šešėlio demo
kratijos, priešingai ten vyrauja žiauriausias despotiz
mas. Sovietų pataikūnai tą vadina Komunistų parti
jos geležine disciplina. Tačiau, kaip jie ten besakytų, 
komunistų partija sau, o visuomenė sau. Partija te
palaiko savo drausmę, o visuomenei reikia laisvės, 
kurios negauna ir negaus. Tad tuščia kalba apie So
vietų demokratiją savaime atpuola.

Bet ir komunistų partijoj ne viskas tvarkoj. Ji 
suvaržyta kaip ir visuomenė. Būrelis vadų ją auto
kratiškai valdo, o pati partija, visai kaip caro činov- 
nikija bei valdininkija, — visai bejėgė ir nebylė. Taip 
vadinamos vietų valdybos nieko nereiškia. Visi įsaky
mai ateina iš centro, prieš kurio nuosprendžius nė žo
džio negalima tarti.

Tokia tvarka labai pavojinga. Partijos nariai 
laikinai slepia savo jausmus — kol Stalinas gyvas. 
Po jo mirties gali įvykti skaudžių staigmenų, nes ko-

:čiai, latviai, lietuviai, es- 
i ir ukrainiečiai, 

su Va-
link. Likusieji gyventojai tiečiais ir su kitomis parti-lįami-Moterys, kuriu vynį 
_____ *___ a-____. HPl knkni nnr« nrip/pąf'iii

Garsus generolas Ma-’gųjų jėgų šaltinis. Kad ir 
kenzenas, prasidėjus Di- kažin koks didis uždavi- 

sovietiniai džiajam Karui, rašo sene- nys tau reiktų išrišti, pa
kalba aiškesne į lei savo motinai, turinčiai simelsk iš tikros širdies į 

“Prieš 44 Dievą, ir drąsiai imkis 
metus tavo maldos, lyg darbo. Taip ir Dovydas ė- 
koki geležiniai šarvai, ap- jo prieš Galijotą: “Aš ei- 
dengė mane ir saugojo, nu prieš tave Viešpaties 
Prašyčiau ir dabar paly- vardu! 
dėti mane į laukiančias

ir drąsiai imkis

Aukštagirės Dvasia.

Kelionė apleidžiant tėvynę
KELIONĖ PER PRŪSIJĄ

Tik prieš aušrą, kaip per miegą, išgirdau 
triukšmą. Mat kitos šeimos vienas vyriškis 
bandė truputį pašerti savo arkliukus. Budė
jusi šeimininkė tai pastebėjo. Kilo nesusi
pratimas. šeimininkas norėjo juos išvaryti 
iš kiemo. Įsimaišė į tą reikalą vokiečių ka
reiviai ir šiaip taip tas reikalas buvo likvi
duotas.

Ankstį rytą šeimininkas mus prikėlė ir 
liepė išvažiuoti iš kiemo, nes jis neturįs lai
ko su mumis svečiuotis. Nedavė mums nei 
karšto vandens, neleido nei nusiprausti ir, 
gražiai kalbant, reikia pasakyti, kad mus 
tiesiog išvarė.

Važiuodami keliu, galvojome, ką reikia 
daryti. Juk arkliai neėdę, toli negali eiti. 
Tiesa, plentas, kuriuo važiavome, buvo pui
kus, asfaltuotas. Arkliams daug jėgų nerei
kėjo naudoti mūsų vežimams traukti. Bet 
visgi neėdę arkliai negali būti. Pavažiavę 
gerą galą, nutarėme kreiptis pas kokį nors 
ūkininką, gyvenantį paplentėje, kad duotų 
arkliams pašaro ir leistų mums pasilsėti, nes 
dabar jokio pavojaus nematėme ir nebuvo 
mums jokio reikalo skubėti su važiavimu.

Nužiūrėję vienus trobesius, pasiuntėme 
agronomę pas šeimininkus mūsų vargų rei

Vienas indietis kartą 
kovas su tokiu pat sėk- pasakė :“Aš kiekvieną die- 
mingumu ir prirengti ma- ną dėkoju Didžiajai Dva- 
ne didžiam mano uždą vi- šiai, kad ji mums augina 

Aš tuo pasitikiu!” maišą”. (Maisas yra au-

dėl kokių nors priežasčių 
krašte nėra, paprasčiau
siai vėl apvesdinamos, ži
noma, su rusais. Senosios niui. 
vedybos paskelbiamos ne-‘Kuo? Maldomis devynių galas panašus į kukurū- 
galiojančiomis, ir naujasis'dešimtų metų senelės! žus). O tu, mielas jaunuo- 
vyras, rusas, gauna žmo-Į Kas? Makenzenas, garsu-1 Ii? Ar dėkoji Dievui už sa-

1 sis generolas! Įvo gyvenimą, už savo ga-
Galimas daiktas, kad bumus, už savo tėvelius ir 

gyvenime turėsi pakelti ypatingai 
labai sunkių bandymų; sielos 

įgalimas daiktas, kad net;kiek tau metų? šešiolika? 
tavo tikėjimas bus puola- Kiek tai bus minučių?

—— -—&--------- ----- ruuju melu praustos un-'mas didelių gundymų; bet,Viena diena turi 1440 mi-
tame, kad Lietuva ener- netoli tenueisi. Beveik visi kyti įr netekėjusioms mer-: kol būsi pastovus maldoje, ‘ nučių, vieneri metai — 
gingiau už savo šiaurinį valdininkai yra rusai arba ginoms, visame Pabaltijy man nebaisu dėl tavęs, ir 525,600, šešiolika metų — 
kaimyną, Latviją, prieši-ibent vietos T-------B J x„
nosi Maskvos įsakytam Tik provincijoje yra šiekjdybų psichozė. 1 
priverstiniam krašto su- tiek išlikę senojo gyveni- moterų paskubomis susi- 
---------------------------------  mo dvasios, tačiau ir ten tuokia su savo 1

spontaniškai šventėms už- zanų organizacijomis, pa- 
sivilko juodus drabužius, vyzdžiui, su Ukrainos po-v •

ir šventės praėjo kaip 
“Tautos gedulo diena”.

grindžiu.
KOLCHOZINIMAS 

VYKDOMAS 
PRIEVARTA

Tačiau ir šie vyrai nega- nos pavardę. Taigi, pagal 
Ii sukliudyti, kad Pabalti- į statistiką jis skaitomas,
jys per keletą metų ne- pVz., latviu, kas itin svar- 
virstų visiškai surusintu bu busimiesiems rinki- 

. kraštu. Jau šiandieną ru- mams. Kadangi šios pri- 
Šių veiksmų sų kalba yra oficialioji verstinės vedybos pasta-

krašto gyventojai išga-
* •

Už GIRUŽES

Už giružės teka upė, 
Prie jos kaimas puikus, 
Juodas varnas ten nutūpė 
Ir lest šaukė vaikus.

Ieško maisto ten po lauką, 
Kur kardai skambėjo, 
Snape laiko baltą ranką. 
Ant jos žieds žibėjo.

Iš kur, varnai, atsiradai, 
Tu ir tavo vaikai?
Kur tu gavai baltą ranką, 
Kurią snape laikai?

Mergužėle, ten už girios 
Didi kova buvo, 
Kardai žvangė, kulkos ūžė, 
Daug jaunų ten žuvo.

Kasė žmonės vaitodami 
Kūnus vyrų narsių,
Bėrė smiltis raudodami 
Ant jų akių drąsių...

vietos i

už gautąsias 
gėrybes? Sakyk,

komunistai. į yra prasidėjusi tikra ve- tavo tikėjimas nebus pa- 
Daugelis judintas.

Bet kaip galėsi išsaugo- 
tautiečiu, ti nepaliestą savo tikėji-v •

• v

8,409,600. Tiek minučių tu 
jau gyvenai ir už kiekvie
ną esi Dievui skolingas. 
Kiekvieną minutę Jo Vi-

rizikuojama kiek vienu kad nereikėtų tekėti už mą, jei neišmokai maldoje sagalybė palaiko tavo gy- 
bent kiek laisvesniu žo- ruso. (išprašyti Dievo malonės? venimą. Kai ištraukiu

I Su sovietų atėjimu ka-;Kaip atsispirs! besiver- ranką iš po akmens, jis 
Kolchozų sistema yra'dais turtinguose Pabalti- žiantiems gundymams, jei krinta žemėn. Jei Dievas 
— ---- x_ x_x-_.. x_± . . prasidėjo iš maldos nesisemi jokios .bent vieną akimirksnį ta-

džiu.
| r
visų atmesta, tačiau tai jo kraštuose prasidėjo iš maldos nesisemi jokios,bent vieną akimirksnį ta- 
rusams nekliudė Rygos a- vargas ir nepakeliamas į stiprybės? vim nesirūpintų, tu grįž-
pylinkėse, Livonijoje ir a-:skurdas. Krautuvėse be-l Malda tave sudvasina,.tum į nieką, kuriuo buvai 
nie Mintau ją, o taip pat ir vpik ninkn neartima o-auti' padaro skaistesni, eeresni.! prieš rimdamas. “Dievaspie Mintaują, o taip pat ir veik nieko negalima gauti'padaro skaistesnį, geresnį,! prieš gimdamas. --------
plačiose Estijos srityse že- pirkti, gyventojai yra blo- ramesnį ir stipresnį. Maištavę visą sutvėrė ir todėl 
mę sujungti į kolchozus. gaį apsirengę, geriausiuo- da yra tyriausias aktin- turi visiškos teisės į ta- 
Jie turi skambius vardus, se butuose sėdi rusai. Ja- '

“Raudonoji žvaigž- vai, mėsa, cukrus ir svies-ikaip “j
dė”, “Raudonoji vėliava” 
arba “Kova”, apima apie

--------------------------------- j ve” ( Šv. Augustinas). 
kas iš Vakarų reiškia bi- Malda sielai turi tokios 

tas’— produktai, kuriuos liet4 į Sibirą” — sako šių pat reikšmės, kaip gėlei 
anksčiau Pabaltijo kraš- dienų priežodis. O jeigu gaivinantieji saulės spin-

.1000 ha iš 50 arba 60 bu- tai plačiu mastu ekspor- kartais pro geležinę už- dūliai. Malda sielai yra 
vusių ūkių. Tačiau jų lai- tuodavo, dabar eina į “di- dangą prasiskverbia ko- lyg gaivus aukštumų oras, 
mėjimai yra mažiau impo-‘džiąją tėvynę”. Miškai k.ia žinutė apie artimuo- kuriuo džiaugiasi pavar- 
zantiški. Turėdami apie kertami negirdėtu tempu, |s^us’ ^ai ji esti rūpestingai gęs kūnas. Malda sielai y- 
100 raguočių ir šiek tiek'o malkų kurui ir staty-:aPKalvota- Vienas sūnus, ra sekmadienis, kada gau- 
kiaulių, jie jokiu būdu ne-'minės medžiagos beveik.gyvenąs Vakaniose, savo na poilsio» įssisemusios 

motinai pranešęs, kad jis mūsų jėgos. Malda yra 
norįs repatrijuoti, gavo amžinojo gyvenimo poezi- 
tokį, tarp panegyrikų da- ja ir vieno tik žmogaus 
bartiniam režimui įterptą, teisė. Niekas daugiau iš 
atsakymą: “Tu apsigy- sutvėrimų nesimeldžia tik 
vensi pas tetą Liną”. Jis žmogus. Taigi žmogus, 
suprato, ką tai reiškia, ir į kuris nesimeldžia, negyve- 

gūžėjo didelis skaičius naujų partijos narių, kurių po-.kytos ir net vengia bentIpasiliko, nes teta Lina jau na tikrai žmogiškai: jis 
litinis įsitikinimas jau nebe toks. K. į laiškais susirišti. “Laiš-|senai yra mirusi. įtik vegetuoja.

kiaulių, jie jokiu būdu ne-:minės i 
gali konkuruoti su anks- negalima gauti? 
tyvesniaisiais ūkiais, ku
rie tokiame pat plote vi
dutiniškai augindavo 400 i

BEVEIK BE RYŠIO SU 
VAKARAIS

i Gyventojai vaikšto tylūs 
munistų partija jau nebe ta. Karo metu daugelis pir- ir prislėgti, retai pasigirs- 
mesniųjų disciplinuotų komunistų žuvo. Į jų vietą pri-ta juokas. Šeimos išdras- 
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kalais. Pasirodo, kad to ūkio šeimininkai 
kūlė javus ir todėl negalėjo priimti; bet pata
rė važiuoti pas šalia gyvenantį pilietį. Tokią 
žinią išgirdę, nudžiugome, nes pamatėme, 
kad su mumis vokiečiai dar kalba, Itaip su 
žmonėmis, ir atrodo, kad nereikės nei mums 
ir nei mūsų arkliams iš bado dvėsti.

Nieko nelaukdami, užsukome į kiemą, 
kur buvo mums nurodyta. Šeimininkė malo
niai mus priėmė. Leido imti pašaro arkliams, 
kiek norime, jokio tam reikalui nedavė apri
bojimo. Pasiūlė mums patiems kavos, davė 
duonos. Pasijutome, kaip danguje.

Nusiprausėme, nes jau trečia diena buvo
me, nesiprausę. Pasivalgėme, ką turėjome. 
Su šeimininke pradėjau kalbėtis. Pasirodė, 
kad ji buvo gero būdo žmogus. Pirmą kar
tą man teko taip atvirai su vokiete pasi
kalbėti. Man buvo įdomu sužinoti, kaip ji 
žiūri į karo pabaigą ir kokios jos pažiūros 
apie politinį gyvenimą. Lietuvoje būdamas, 
visokių dalykų girdėjau apie tą Vokietiją. 
Dabar buvo man proga pačiam asmeniškai 
pamatyti, kiek tos kalbos atitiko tikrovę.

Pirmas dalykas, kas krito man į akis, 
kad su maistu toji šeimininkė lengvai tvar
kėsi. Pas mus buvo kalbama, kad Vokietijoje 
su maistu yra visai blogai, kad žmonės iš 
bado beveik miršta, tuo tarpu matau, kad 
toji šeimininkė lengvai davė mums duonos 
ir pieno. Atrodo, jeigu ji tokius daiktus 
mums, ypač dar svetimtaučiams, atėjūnams 
gali duoti, tai, vadinasi, jai to maisto yra

pakankamai, nėra jai su juo tokio didelio 
trūkumo, kad reikėtų galvoti apie mirtį iš 
bado.

Pas ją dirbo du svetimtaučiai: rusė ir len
kas. Lenko neteko matyti. O su ruse teko 
kalbėti .Klausiu ją:

— Ar pakankamai šeimininkė duoda tau 
valgyti?

— Pakankamai — atsakė.
— Tai kur geriau maitinotės, ar savo tė

vynėje, ar čia?
— Čia.
— O kaip su apranga?
— Taip pat čia geriau.

Taigi pagalvojau, koks puikus dalykas 
tas “raudonas rojus” saviesiems žmonėms. 
Po visą pasaulį gandas eina, kad striukai 
Vokietijoje yra su maistu; be to iš visų pu
sių Vokietija yra spaudžiama, bombarduo
jama, tačiau čia komunistinio krašto žmo
gus yra sočiau pavalgęs ir geriau apsiren
gęs, negu savo “tėvelio nušlovintoje tėvy
nėje”.

— Ką veiki laisvalaikiu? — klausinėju ją 
toliau.

— Labai nuobodu. Nėra čia draugų. Vo
kiečiai į mane nežiūri, šalinasi.

Visai teisingai kalbi, pagalvojau. Vokie
taitėms trūksta savo tautos vyrų. Tai nėra 
ko norėti, mergaite, kad į tave vokiečiai žiū
rėtų. Abejoju, ar yra kita tokia tauta, kurios 
mergaitės galėtų pasisekime prie vyrų var
žybos laimėti su vokietėmis. Tiesą pasakius,

vokietaitės nepasižymi savo klasiniu grožiu, 
bet jos yra moteriškos, tvarkingos, darbš
čios, kai nori, meilios ir geros šeimininkės.

— Klausiu, progą nutaikęs, šeimininkės:
— Kas karą laimės?
— Tai tik ne Vokietija. — atsidusdama 

atsakė moteris.
— Ar nebijote rusų?
— Daug geriau būtų, kad ateitų anglai ar

ba amerikonai. Tų velnių bijome.
Reikia žinoti, kad toji šeimininkė buvo 

neturtinga moteris. Ji penkius hektarus že
mės teturėjo. Jos trobesiai buvo gražūs. Vy
ro neturėjo. Jis buvo žuvęs kare. Turėjo po
rą mažų vaikučių. Vadinasi, moteriškė tik
rai buvo kilusi iš darbininkų klasės. Bet ji 
dreba iš baimės, kai pagalvoja, kad jos kraš
tą gali užplūsti “darbininkų rojaus” vergai.

Man bečiauškant su šeimininke, ateina 
toji rusė ir praneša, kad pietūs yra išvirti. 
Pasirodė, kad rusė išvirė sriuboje neišvaly
tą, pilną atmatų vištos skilvį, šeimininkė 
smarkiai susinervino, bet triukšmo nekėlė, 
kas paprastai pas vokiečius kitaip būna, o 
tik man pasakė:

— Jau dvejus metus, kaip mokinu ir jokio 
darbo, išskyrus juodą fizinį, nemoka be ma
no pageltos dirbti. Nesuprantu, kokia tenai 
civilizacija yra tų žmonių, jeigu, išskyrus 
duoną ir bulves, nemoka kitokio maisto pa
gaminti ir, be to, dar nesiduoda būti išmoki
nama.

(Bus daugiau)



Naujienos iš 116-tos Liet. 
Vyčių kuopos

Girdėjome, kad Elena Kašė
taitė jau yra parvažiavusi. Ji 

ir buvo
dėl “Honeymoon”.

DARBININKAS

CAMBRIDGE, MASS.

< * ■SŠ“!
Penktadienis. Vasario 25, 1949

Mūsų apylinkėje veikimas 
gyvas, nuolatos parengimai 
jaunų ir senų. Vyčiai, turbūt, 
gyviausiai veikia. M.

L
L dl įį':..

Vasario 16 d. J. B. Žilių sū
naus šeima, p.p. K. J. Žiliai 
(Čiadokiūtė) susilaukė pirmuti
nio sūnaus. Pp. K. J. Žiliai gy
vena Brocktone, kur jis eina 
Ligeto vaistinės vedėjo parei
gas. Sveikiname p.p. Žilius ir
linkime jų naujagimiui sūnui, ištekėjo vasario 5 d. 
išaugti puikiu lietuviu, kuris ir išvažiavusi 
gimė Lietuvos Nepriklausomy- Ji buvo tuopos finansų iždinin- 
bės dienoje. kė.

šeštadienį, vasario 18 d., po-' Adomas Kureiša ir Irena Ra- 
nai M. M. Ar.aniai šventė savo kauskaitė priėmė šv. Moterys- 
50 metų vedybinio gyvenimo tės Sakramentą šeštadienį, va- 
auksinio jubiliejaus sukaktį. 
Tą dieną N. P. bažnyčioje p.p. 
Ananių intencijai buvo atlaiky
tos šv. Mišios, atnaujinta Mo-; 
terystės Sakramento įžadai ir, 
vakare pagerbimui p.p. Ananių 
suruoštas bankietas. Sveikina
me p.p. Ananius laimingai su
laukus auksinio jubiliejaus.

sario 19 d. ir išvažiavo į Flo
ridą dėl ‘Honeymoon’. Vyčiai, 
kurie dalyvavo prie jungtuvių, 
kaipo liudininkai buvo šie: Al- 

' binas Rakauskas, Edmundas 
Jonytis ir Rūta Grišiūtė. Linki
me ilgiausių metų.

Alaskos šaltojo vandens gilumoje šiomis die
nomis buvo daromi manevrai ir bandyta daryti 
įsiveržimo ataka. Šie du kariai yra taip apsiren
gę, kad jie kaip “varlės” šokdavo šaltame vande
nyje ir pasinerdavę išbūdavo jiems paskirtą lai
ką. Tai buvo bandymai labai žemoj - šaltoj tempe
ratūroj.

Sekmadienį, vasario 27 d.. 
Katalikų klubo patalpose, 163 
Harvard St., pyksta metinis 
mūsų parapijos bankietas. Visi 
esate kviečiami šiame šauniame 
bankiete dalyvauti. Patalpos 
gražios, nes klubas naujai į- 
rengtas ir. visi atsilankiusieji 
nesigailėsite. Šeiminnkės iš 
anksto pasižada visus šauniai 
pavaišinti. Pradžia 6 vai. vaka
re.

Rita Kasperaitė taip pat pri
ims šv. Moterystės Sakramen
tą šeštadienį, vasario 26 d. Ji 
išteka už Edmund Fleming.

ir 
Louise Tctilaitė sugrįžo iš New 
York, kur praleido laisvalaikį 

‘ (vakacijas) ir turėjo “good- 
time”.

Marijona Lukošiūnaitė

Antradienį, kovo 1 d. Katali
kų klube, 163 Harward St., į-'parduoti, 
vyksta šaunūs šokiai. Visi esą- j Lawrence, 
te kviečiami dalyvauti. Įžanga 
tik 50 centų. Prie linksmų šo
kių bus ir užkandžių. Dalyvau
kime visi paskutiniuose šokiuo
se prieš užgavėnes. A. D.

WORCESTER, MASS.

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

_____________________________£ ~i ■ >■_______________
Į ŠIUIPIS, Pranciškus, iš Ry-’linskaitė, Ona,
gos, Latvijos, gyv. Brooklyne. km.. Alvito vi., Vilkaviškio a.

S LIEK AITE, Ona. iš Šilaga
liu km., Paievėžio

SLUŠINSKAS,
Paviščiovio km.,
Tauragės ap.

ŠMIGELSKIS,
Kaimelės km., Raudondvario

SMILGAITE, Stansilava, 
Kalnėnų km., Telšių ap.

SPELVVER - Fetingienė (Fe-
ting), Marė, iš Tauragės ir Fe-
tingytė. Marė.

SPIEGIS - Junkarytč, Anė, rijampolės ap.
ir Nuogis - Junkarytė, Morta. TAMULIONIS, Ignas, iš Mei- seserys Adomo, gyv. Argenti- 

ŠREDERYTĖ - Deikienė, Au- lunų km., Klovainių vi., Šiaulių
gustina, iš Mauručių km.. Ma- apskr.
rijampolės ap. TAMULIS, Izabella, iš Šiau-

STANKEVICIUS, Mykolas ir lių.
jo brolis, iš Karaliūnų km.,
Žeimių vi., Kėdainių ap.

STONKEVICIGTĖ - Bunec-
kienė, Elzė, iš Ožkasvilių km., 
Marijampolės vi. ir ap.

STANKEVIČIŪTĖ, Pranciš
ka, d. Nikodemo, iš Kepštų k.,
Kidulių vi., Šakių ap.

STANYNAS, Jurgis, iš Var-
nupių km., • Daukšių parap., 
Marijampolės ap.

STARINSKAS,
Starinskaitė, Ona,
kių km., Tauragės

STAŠAITIS, Vladas, iš Sta
šaičių km., Šėtos vi., Kėdainių
ap„ s. Juozapo.

STASEVICIENĖ - Kukevi-
Ičiūtė, ir Kukevičius, Kazimie
ras, iš Rygos.

STASICTĖ, Petronėlė, iš Ge
drimų km., Ylakių vi., Mažei
kių ap.

STRAZDAUSKAITĖS,
ir Stefa, iš Šiaulių.

STRĖLAUSKIENĖ. Paulina.
iš Paparčių km., Šimkaičių v., 
Raseinių ap. į

STRIMAITIS - Strimas, Jur
gis, nuo Pilviškių, fotografas.

STULGINSKYTĖ - Narbutie
nė, Veronika, iš Bliūdžiu km., jgg WeSt BrOadway
Kalnujų parap., Raseinių ap. t

SUBONIENĖ - Dabužinskai
te, Agota.

SUJEČIGTĖ - Montvilienė,
Rožė, iš Šventežerio, Seinų ap.

ŠULINSKAS, Jonas ir Šu-

vi.
Juozas,
Eržvilko

Juozas ,iš

iš šiaudiniškių TEVAINYTĖ - Krėvienė, ar 
Kreivienė, Grasilda .duktė Kos- 

ŠUMSKIS, Aleksandras, ir to, iš Krekenavos vi., Panevė- 
Šumskienė, Aleksandra, iš Rad- žio ap.

iš viliškio. TITLIUSą Antanas,
v.,'

km., Kauno ap.
B.!
v.
iš

Simo-
ŠUMSKIS, Kostas ,iš Eigulių nas, ir 'Marija, iš Silninkų km., 

Sudargo parap., Šakių ap.
TRIBE, Antanas, iš Šimonių 

km., Pasvario vi., Biržų ap.
TUBATAITfi, iš Stumbrių 

km., Rietavo par., Telšių ap.
TULAUSKAS, Jurgis ir Tu- 

lauskaitė - Genčauskienė, iš 
Veiverių vi., Marijampolės ap.

TURAU, Auguste ir Marija,

SUNOK AITE, iš Ablingos k., 
Andriejavo vi., Panevėžio ap., 
sesuo Onos Požarskienės,

SVILAS, Andriejus. 
ŠVIRMICKAS, Adomas, 

Juozo Švirmicko šeima, iš 
liaukos km., Javaiavo vi.,

ir
Ig-

Ma-

TAROZAITĖ, Amelija ,iš 
Vainuto par., Tauragės ap.

TAŠKGNAS, nuo Dūkšto - 
Salako.

TAURAITIS, Juozas, iš 
Skirsnemunės km., Jurbarko v.

TENIKYTĖ, Katrė, iš Pae-t 
žėriu vi., Vilkaviškio ap.L->

noje.
UBIS. Liudvikas, iš Balti

ninkų km., Telšių ap.
URBANSKILL, Andrėj ir 

Joseph.
URNEŽIUS, Antanas, Pet

ras.
Ieškomieji a. apie j~os žinai, 

tieji maloniai prašomi atsiliepti 
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York Ž4, N. Y.

i

Juozas, ir 
iš Beigeriš- 
ap.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

Sa. Boston 27, Mass.

RUTKAUSKO, iš Šakių, gi- RUŽYTfi - Cibaitienė, Mari- 
minaitė Emilija (jos pavardė ja, iš Santakų km. Sintautų v., 
nežinoma), kilusi iš Patilčių, ar Šakių ap.
Tilčių km., Šakių ap., prašoma 
atsiliepti.

RUŽAITĖ - Cibaitienė, Mari
ja, iš Santakų km., Sintautų v., 
Šakių ap., ir vyras Cibaitis, 
Antanas.

RUZGYTE, Jadvyga, duktė 
Vinco, tremtinė, iš Lekėčių vi., 
Šakių ap. prašo atsiliepti gimi
nes ir pažįstamus.

RYSHKUS, Peter, iš Purvą- 1 
čių, Plungės vi., gyv. Emerald 
Avė., Chicago.

SABONIS. Petras, gyv. 
Broad Brook. Conn.

SAKALAUSKAS. Adolfas ir 
Antanas. įš Rudelės km., Ru
daminos par., Raudenio vi.., 
Marijampolės ap.

SAKATAUSKAS, Alfonsas, 
Juozas. Kazys ir Viktoras, iš 
Kybartų; gyv. Sao Paulo, Bra
zilijoje.

ŠALCIOT8, iš Ęutkiškių km., 
Marijampolės ap., gyv. Argen
tinoje ar Brazilijoje.

ŠALTANIS, Antano ir Leono 
(mirusiųjų l šeimos, jų tarpe 
Antano duktė Šaltanytė Teopi- 
lia, iš Gulalių km.. Leliūnų v., 
Utenos ap.

SANTACKAITĖ - Jankaus
kienė. Teklė, iš Eigerdonių k., 
Butrimonių vi., Alytaus ap.

S ANT AUKAS, Vytautas, ir 
sesuo Kvedaravičienė, Ona, 
vaikai Prano, gimę Amerikoje. 

SAULYTE (Žalytė), Vincen
ta.

ŠAt’RIENE - Racutė, Juze. 
SAVICKAITĖ, Veronika, 

Raseinių ap.
SAVICKIENĖ, Ona. 
SEDERAVIČIUS, Martynas. 
SENKUS, Jurgis ,iš Mocka- 

budžių km., Vilkaviškio ap.
ŠEPORAITIS, Viktoras ,iš 

Pavembrių km., Vilkaviškio v.
SERBENTĄ (Serbentai), iš 

Rekaviškio, Marijampolės ap.
SEREIKA, Petras ir Serei

kaitė. Ona. kurių motina, kilu
si iš Naujamiesčio vi., Panevė
žio ap.

SERMONTAITfi, Eugenija. 
ŠEŠTOKAUSKAS, iš Pilviš

kių vi., Vilkaviškio ap..
ŠIAUČIŪNAS, Jonas, s. Pet

ro ir Onos, iš Pakapių km., 
Pandėlio vi., Rokiškio ap. ir jo 
vaikai.

‘ ŠIMAITYTĖ - Zalogienė, iš 
Ramoškių km., Skaistfirio vi., 
ir jos sūnus Antanas, baigęs 
Jėzuitų gimnaziją Kaune, ir 
dukterys Bronė ir kitos.

1 SIMANAVIČIUS, Kazimie- 
Vyčiai ruošiasi šv. Kazimiero ras, kilęs iš Pyplių km., Za- 

dienai. Tą dieną bus šv. Komu
nija Nekalto Prasidėjimo Pane
lės šv. bažnyčioje ir po Komu
nijos bendri pusryčiai. Vakare 
bankietas. Vasaros metu Vy
čiai turės rekolekcijas.

Šv. Kazimiero Akademijos Vilkaviškio ap., Geruliškės km. 
Rėmėjų Draugija šiemet mini 
savo 30 m. gyvavimo sukaktį, vinavo km., Raudonės vi.
Tą proga rengia bankietą A-| ŠIUIPIS, Pranciškus, iš Ry- 
kademijos salėje Rp. gos, Latvijos, gyv. Brooklyne.

‘•9

Kazė

Nepamirškite šokius, kurie į- 
vyks šeštadienį, vasario 26 d.. 
Eikš Home prie Elm gatvės.

R. Zinkus šokių pirmininkas 
sako, kad beveik visi bilietai iš- 

i Laukiame svečių iš
Norwood’o, 

field’o, So. Boston’o, 
ford’o, Brockton’o ir 
Waterbury’o.

Visi, kurie atsilankys, nesi
gailės. Šiuo mūsų kuopa nori 
paremti Centrą, kuriam savo 
darbui atsiekti reikia lėšų su
kelti. Taigi visi, ne tik vyčiai, 
malonėkite dalyvauti 
mai 
nio,

West-
Hart- 

net iš

I

Kun. V. Pranskietis sveikino 
klebono kun. J. V. Kazlausko 
vardu ir nuo savęs ir ragino 
aukuoti Lietuvos reikalams ir 

i tremtiniams. Solo padainavo O- 
na Yanushot, J. Batcevičius. P. 

įChesikas, P. Sitavičius; duetą 
iH. Cibulskienė ir B. Budzins- 

. , kienė. Jiems pianu pritarė A.ir links-’ .. , ,
, . x. , , ,. i Stamsauskas. Si minėjimą buvopraleisti vakarą sestadie-: _• » v (surengę Bricigeporto ALT vie-vasano 26-tą. Laukiame, i . . , . . ,jtmis skyrius ir BALF skyrius, 

‘ * j prisidedant dar vietiniam imi-
Į gracijos komitetui. Į skyrius 
įeina visos Bridgeporto draugi
jos, kurių yra apie dešimts, 

tik pasididžiuoti šiuo

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

Vardas................................. *..............................
Adresas ................................... ....................................

VIRŠ 139 FORD TROKŲ MODELIAI

BR1DGEPORT, COHH
Praeitą šeštadienį. vasario Galima

19, įvyko Lietuvos Neprikišu- šauniu parengimu. Prie šio pa-
somybės 
kuris gerai pavyko, 
vadovavo J. Stanislauskas. Pa
rapijos choras, vad. A. Stani- 
šauskui, sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus ir dar tris

Šventės minėjimas. 
Vakarui

rengimo, daug pasidarbavo: A. 
Klimaitis, J. Stanislauskas, K. 
Rudis. G. Minalga, A. Stani- 
šauskas, o svetainėj daug pri
sidėjo darbu: A. Tuskienė. O. 
Mačiukaitienė, H. Grudzinskai- 
tė. O. Ruzgienė. A. Tatariū- 
nienė, M. Mikuckis, D. Norke-

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA
Balf 31 skyrius savo susirin

kime nutarė pravesti drabužių 
vajų, kuris vyks nuo kovo 13 
iki 30 dienos. Drabužius bus 
galima per tą laiką sunešti į 
Aušros Vartų parapijos salę. 
Dar yra laiko norintiems aukoti 
drabužius, peržiūrėti ir juos su
tvarkyti. prieš atnešant.

Taipgi Worcesterio Balf ko
misija sukėlimui į fondą pinigų 
turėjo susirinkimą, kuriame da
lyvavo visų draugijų atstovai. 
Nutarta padaryt “drive” su
kelti S50.000. Tą vajų pradės dainas. Kalbėtojai buvo nese- 
su koncertu May 1. niai atvykę iš Vokietijos, kurie

Komisija stengias, kad būtų jau apsigyveno mūsų kolonijo- vičius, kai kuriuos dalykus pa- 
nepaprastas koncertas. Toliau je, būtent: Jonas Karys, Jonas aukavo, J. Karienė, Višniaus- 
bus paskelbta kiti planai tam Katkus. Petras Kukleris, Vy- kienė, Stanislauskienė, Buzevi- 
fondui sukelti. ; tautas Mazoliauskas, kuris pa-

_ ____ ____ Įskaitė eilėraštį, o jo dvi dukre-
Moterų Sąjungos 69 kuopa lės labai skambia, gražia lietu- 

rengia “Penny Sale“ parapijos vių kalba pasakė eiles, kurios 
naudai Vasario 27, po mišparų susilaukė daug pagyrimo iš pu- 
‘Aušros Vartų’ salėje. Narės, blikos. Žmonių buvo pilna avė
jau sunešė gražių aukų. ‘tainė. aukų surinkta .$146.00.

KLAUSIKITE
"Lietam Aftlmintata" Radijo Valandų

šeštadieniais,
5:00 iki 5:30 v.v.

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

Trečiadieniais,
5:30 iki 6:00 v.v.

Stotis WGYN (F. M.)
97.9 rneu.. 20,000 watts
Direk.—Jokūbą* J. Stukas

429 Hataut St.,

Newaik 5. N. J.
Tel. MAiket 2-5360

čienė. ir kitos. Jai kurių auko
tojų pavardžių nepaminėjau, 
prašyčiau už tai atleisti, 
skelbsime kitą kartą, 
reiškia širdingą dėką 
ALT • BALF skyriai.

Pa- 
Visiems 
vietiniai

prasidėsMūsų parapijoje 
dviejų savaičių misijos kovo 6, 
kurias ves misijonierius tėvas 
Gabrielius. Manau, kad visi ta 
proga pasinaudos, kad išgirdus 
ką nors, kas mums labiausiai 
reikalinga. O.

CHICAGO, HL

pyškio vi., Kauno ap.
ŠINIŠKEVICIUS, Jonas ir 

Stanislovas, iš Juodžių km., 
Ramygalos vi.

SINKEVIČIENE - Jankaus- 
j kaitė, Marijona, iš Pilviškių v..

ŠIPKYTE, Marcelė ,iš Liud-

t

IS virš 139 Fordo Trekų modelių, kuriuose 
yra standardinių stakes, panels, paėmimui 
ir didelis pasirinkimas chassis, pritaikomų 
dėlei special bodies, taip, kaip yra parody
ta šiuose paveiksluose. Jie galima pritai
kinti kiekvienam darbui. Bet vienas iš ge
riausių. BONUS BUIUT. su kuriuo galima 
atlikti įvairiausius darbus. Tai su extra 
pajėgumu padarytos Fordo dalys; jūs gau
site daug stipresnį troką ilgesnis m dėvė
jimui. Extra stiprus, reiškia ilgiau dėvėsis. 
taipgi.

Ateikite ir pamatykite naujus DIDE
LIUS IŠDIRBINIUS... 3 nauji inžinai. 
V-8’s ir fieši... iki 145 arklių jėgos., 
naujas Million Dollar Cab.

FORD TRUCKS
LAŠT LONGER

Jūsų Fordo Oyleris kviečia jus pasiklausyti Fred Allen Show. Sekmadienių Vakarai 
Klausykitės Fordo Theatro Šeštadienio Vakarais—CBS Network 9:00 E.S.T.

"Ateikite ir 
pamatykite juos

MATYK SAVO ARTIMIAUSI FORDO DYLERĮ DELEI SKOMUS FRISTATYMO



DARBININKAS
E. K. Vilnietis.

Ii lietuvių sargybų dalinių gyvenimo

ČIA JOKIA PASLAPTIS
O vis tik mes esame la

bai kuklūs ir drausmingi. 
Jau dveji metai, kai Vo
kietijos amerikiečių zono
je susiorganizavo pirmo
sios lietuvių sargybų ir 
darbo kuopos, o apie jas 
mūsų visuomenėje žinoma 
tik tiek, kiek kas priva
čiame gyvenime susiduria 
su lietuviškos trispalvės 
skydais paženki i n t a i s 
“juodukais”. Mūsų spau
doje, išskiriant vieną kitą 
ištrauką iš amerikiečių 
spaudos ir reportažų, kuo
pų visuomeninis ir kultū
rinis gyvenimas neatsi
spindi, tartum mūsų “juo
dukai” nėra lietuvių trem
tinių bendruomenės na
riais.

Turint galvoje, kad len
kų “juodasis korpas” jau 
trečius metus turi gražų
savo visuomeninį savait-l 
raštį (“Ostatnie Wiado- 
mosci”, Mannheim - Kae- 
fertal), kad apie anglų zo
noje vėliau susiorganiza
vusius lietuvių sargybų 
būrius mūsų visuomenė 
oficialiai ir 
plačiau informuojama, — ; 
ryžuosi pakelti uždangą, ' 
kuri lig šiol slėpė gana į- 
domų visuomeninį tų kuo
pų gyvenimą. Tas laiko 
tarpas, kada apie “juodu
kų” kuopas buvo drau
džiama viešai kalbėti dėl 
aukštosios politikos su
metimų, yra jau senai 
praėjęs.

PRIEŠ TRIS METUS
Vokietijai kapituliavus^ 

nugalėtojai tarėsi esą tai
ką atstatę. Amerikiečiai 
kareiviai skubėjo namo. 
Okupacinės pajėgos suma- 
ižntos iki minimumo. Trū
ko jėgų apsaugoti visus 
karinius objektus. Atski
rų vietovių komendantai 
ieškojo patikimų vyrų į- 
vairiems kariniams objek
tams saugoti. Pirmiausia 
panaudoti lenkai, paskui 
ir jugoslavai. Tik kai ju
goslavais buvo nusivilta 
ir jie buvo atleisti, susi
domėta pabaltiečiais: lie
tuviais, latviais, estais.

Taip 1946 m. gegužės 
mėn. Wueržburge buvo 
suorganizuota ir apmoky
ta lietuvių sargų kuopa iš 
Wuerzburgo ir Seligens
tadto stovyklų. Vėliau 
Bamberge susitvėrė mišri 
Pabaltiečių sargų kuopa: 
po du būriu kiekvienos iš 
trijų tautybių.

Tokių dalinių pareikala
vimas vis didėjo. Kad rei
kalą kariškai suderinti ir 
suvienodihti, visi sargybų 
daliniai turėjo pereiti per 
specialiai įsteigtą centrą 
ir išeiti keturių savaičių

neoficialiai

karinį apmokymą, kuris 
buvo reikalingas sargybų 
daliniams. Toks centras 
buvo įsikūręs vienose pui
kiose kareivinėse Kaefer- 
taly prie Mannheime. 
Pradžioje jis oficialiai va
dinosi “Civilian Guard 
Training Center”. Tai bu
vo amerikiečių “juodukų 
armijos akademija”. Me
tus laiko per ją ėjo tik j 
lenkų kuopos, kurios dygo j 
kaip grybai po lietaus. A- 
merikiečiams prižiūrint, 
lenkai joje įsitaisė kaip 
savo namuose. Jie čia šei
mininkavo ir įsteigė rei
kalingas įstaigas: puska
rininkių ir karininkų mo
kyklas, šoferių, vėliau vi
sokių amatų kursus. įsi
rengė dvi koplyčias (viena 
“Ostra Brama” — Aušros 
Vartų vardu!), kiną, kari
ninkų ir kareivių puošnius 
klubus (pagarbioj vietoj 
lietuviško Vilniaus emble
mas iškabinę!), ambulato
riją, knygyną, Caritas ir 
YMCA skyrius. Patį cent
rą pavadino simbolingu 
gen. T. Kosciuškos (Lietu
vos sūnaus!) vardu. Ka
reivinių blokai vadinosi 
žymiausių Lenkijos mies
tų vardais (neužmiršta ir 
Wilno su Grodno!). Rajo
nu vaikščiodamas galėjai 
skaityti lenkų istoriją: — 
‘UI. Niepodleglosc”, ‘Bra
ma Ta tarška’, ‘Pustynia 
Tobruka’ ir k. Tai buvo 
savotiškas lenkų miestas 
su žvaigždėta vėliava aik
štėje.

Scheinfeldo 
lietuvių 
gen. T. 
“gvar- 

jau vei- 
su estų

INKORPORAVIMAI
Kai 1946 m. gruodžio m. 

pradžioje iš 
atvyko pirmoji
sargybų kuopa, 
Kosciuškos vardo 
dų akademijoje” 
kė Baltų štabas 
majoru P. priešaky. Len
kai per šį centrą buvo 
jau pravedę apie 80 kuo
pų jų tarpe ir “amazonių” 
kuopą. Pabaltiečiai buvo 
sutikti labai maloniai, 
draugiškai. Ypač lietu
viams lenkai buvo malo
nūs ir paslaugūs. Pabal- 
tiečiams teko naudotis 
jau sukurtomis instituci
jomis ir prisitaikyti prie 
nustatytos tvarkos ir gra
žių tradicijų.

Viena iš tradicijų buvo 
— kuopų inkorporavimas, 
kas atitiko JAV kariuo
menės tradiciją ir penkių 
tautų draugingumo de
monstracijos dvasią. Nau
jai atvykusių kuopų in
korporavimo aktai būda
vo atliekami Vienybės 
aikštėje. Išsirikiuodavo 
viena prieš kitą išleidžia
moji ir “kaziukų” kuopos. 
Sveikinimo žodį tardavo

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 
“Darbininko” prenumeratą.

“Darbininko” Administracija.

sės i

A. a. Tėvo Kazimiero Kapucino
II"Atlaidų Šaltinis 

didėlėmis raidėmis maldaknygė 
jau spausdinama

ATSIRANDA DAUG BEMEJŲ
4 k

M

Išbandymų vietoj, U. S. Air Base at Muroc, Calif., oro artileri
jos ginklai paleisti darbui. Tai F.80, kuris paruoštas su dviem penkių 
colių raketom, kurios yra didelio smarkumo ir tolio raketos.

amerikietis ir atitinkamų 
tautybių karininkai. Ypa
tingai įdomūs būdavo lie
tuvių kuopų inkorporavi
mai, kada lenkų 
kai prisimindavo 
lenkų - lietuvių 
ginklo draugystę 
je ir bendrą tėvynių liki
mą dabarty.

Pavyzdžiui: kai 1947 m. 
vasario mėn. 3 d. (pirma
dienį) turėjo būti inkor
poruota anksčiau atvyku
si estų kuopa, buvo iš
šaukta tik ką atvykusi 
lietuvių kuopa, 
vaizdoje išleidžiamos šim
tosios (jubiliejinės) lenkų 
kuopos lenkai norėjo pa
demonstruoti bičiulystę 
su lietuviais. Lenkų kari
ninkas prasiminė bendras 
lenkų - lietuvių kovas 
prie Žalgirio (Gruenwal- 
do) 1410 m., prie Vienos 
ir k.

ODENMALDO 
PAPEDEJE

Gen. T. Kosciuškos 
kademijoje” vyravo nepa
prasta nuotaika. Odenwal- 
do papėdėje, “Vabzdžių” 
slėnyje — tame žilos Vo
kietijos krašte, kuris nuo 
romėnų, švedų ir prancū
zų laikų nėra matęs sveti
mų karių, skambėjo kelių 
tautų karių dainos, kaip 
nesenai būdavo prie lais
vų Nemuno, Dauguvos, 
Narvos ir Vislos krantų... 
Iš vienoda uniforma apsi
rengusių vyrų krūtinių 
skambėjo viena už kitą 
gražesnės karinės lenkų, 
lietuvių, latvių ir estų dai
nos. Lenkai dainavo apie 
Monte Casino, “marširuo
jančią brigadą”, latviai ir 
estai 
jūrio grožį, lietuviai — a* 
pie savo tėvynės ir mer
gelių meilę, apie didvyrių 
žemę... Galima suprasti 
ką galvojo nugalėtieji. 
Nesuprantamų dainų gra- 

i žūs aidai užburdavo juos
• ir vertė pripašinti, jog yra 
tautų, kurios dainuoja 
gražiau už juos, už tuos,

• kurie didžiavosi savo kul
tūra ir siekė pavergti Eu
ropą...

Apmokymo metu vyko 
savotiškos rungtynės tarp 
atskirų tautų kuopų. 
Kiekviena stengėsi pasi- 

j rodyti ko geriausiai ne 
vien savo vadų, bet ir a- 
merikiečių bei kitataučių 
akivaizdoje. Kiekviena 
kuopa apie save galvojo 
geriausiai. Tokios rungty
nės vienok nekliudė 
žiam tarptautiniam 
dardarbiavimui ir 
niam sugyvenimui, 
reiškėsi santykiuose

karinin- 
bendrą 

istoriją, 
praeity-

nes aki-

“a-

apie Baltijos pa

buvo apgai- 
praeities ne- 

dėl mūsų 
neslepiamas 

nekartoti

niais, kuriais grožėjosi ki
tataučiai, atsilankiusieji 
aukšti svečiai. Tai buv. 
guardų Kudirkos ir Žiedo 
dėka.

NEKARO DELTOJE
Iš gen. T. Kosciuškos 

“miesto” kareivinių mūsų 
akis viliojo netolimi Oden- 
waldo ir už Reino dunksą 
Hardto kalnai. Jie ir kelių 
miestų bokštų kontūrai 
žadino mūsų turistinius 
jausmus.

Ištrūkdami iš kareivi
nių rajono, mes skubėda
vome į vietos patogų elek- 

i traukinį, kuriuo 
greitai pasie k d a v o m e 
Mannheimą, Weinheimą ir 
Heidelbergą.

Mannheimas, išsidėstęs 
Reino - NekaTo santakoje, 
panašiai kaip Kaunas Ne
muno - Neries susitikime, 
yra vienas iš Pareinio 
didmiesčių, buvęs pramo
ningas ir gražus miestas, 
dabar griuvėsiais pavers-

karininkų ir kareivių. 
Kalbėti apie tai, kas mus 
skiria, buvo vengta. Pažy
mėtina, kad iš lenkų kari
ninkų pusės 
lestaujamas 
susipratimas 
Vilniaus ir
noras ateityje 
panašių klaidų santykiuo
se su savo mažesniu kai
mynu. Mes gi jiems ne
priekaištavome dėl jų per- 
didelės meilės mūsų Vil
niui ir Aušros Vartams...

Ir kultūrinėje srityje 
vyko gražus bendradar
biavimas. Kuopas lanky
davo teatrai, ansambliai, į 
chorai. Į viešus koncertus į trinį 
kino salėje “11-tego Listo- ■ 
pada” prigūžėdavo pilna 
visų tautybių “juodukų”. 
Mūsų kuopoms džiaugsmo 
ir didelės gafrbės suteikė 
Seligenstadto tautinio an
samblio (G. Veličkos - St. 
Sodeikos) ir “Čiurlionio” 
(A. Mikulskio) atsilanky
mai. Tautiniais rūbais ap
sirengusių lietuvaičių pa
sirodymai scenoje ir ka-!tas. Tik sveikesnieji mies- 
reivinėse sudarydavo vi-j to pakraščiai ir Nekaro 
siems šventišką nuotaiką. I pakrančių akacijų alėjos 
O ansamblių dalyvavimai i liudija jį gražiu miestu 
kuopų išleistuvėse buvo i buvus. Mus įdomavo jo 
tikra puošmena... Gražiai i kinai, teatrai, opera, va- 

Reinas 
ties Mannheimu nėra įdo
mus.

Savotiškai patrauklus y- 
ra Odenwaldo šlaite išsi
tiesęs senas miestas Wein- 
heimas. Jau jo vardas sa
ko, jog čia vyno kraštas. 
Čia daug senų pilių. Ypa
tingo dėmesio verta tvir- 

nepasiruošę tovės formos rotušė ir la
bai įdomu pamatyti rotu
šės sode išsikerojusį tūks
tantmetį kedrą (Zeder). 
Šis miestas Vokietijoje 
garsus tradicine, iš senų 
laikų metine pavasario 
vaikų švente, sutraukian
čia daug ekskursijų iš ki 
tur.

(Bus daugiau)

• v
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pasirodydavo ir kitų tau-(riete ir vyninės... 
tybių kultūriniai vienetai, i

Sporte vyravo pabaltie-J 
čiai, dažnai — vieni lietu-' 
viai, ypač stalo tenise bei; 
futbole. Tenise lietuviai' 
sukirsdavo lenkų viene
tus, o futbole — papildy
davo vietinę lenkų koman
dą prieš kitus klubus. Tik 
krepšinyje 
kartą pralošė latviams. 
Net bokse 
prezentantą 
merikiečiai 
Mannheimo 
Atstovauti.

Lietuvių kuopų kareivi
nių koridorius buvo labai 
gražiai išpuoštas “juodu- 
dukų” meno mėgėjų pieši-

i

mes puikų re- 
turėjome. A- 
jį veždavosi į 
ringą centrą

Kur giria žaliuoja
Kur giria žaliuoja, — ten mano namai, 
Kur Nemun’s banguoja—tėvynės laukai. 
Tėvynė ten mano — šalelė skaisti, 
Tulasis n’išmano, kodėl taip graži.

žalumas giružių papildo jausmus 
Čiulbėjims paukštelių yr’ didžiai meilus, 
Krantai Nemunėlio lyg rūtų daržai, 
Ten dainos bernelio taip skamba garsiai.

Tėvynės likimą garsina daina, 
O širdį graudina jos gaida liūdna. 
Naujai atgaivinti tėvynės jausmus 
Ant vis išblaškyti jos palikimus.

gra- 
ben- 
dar-
Jis 

tarp

Tėvynei aukoju aš savo dainas, 
Tėvynei linkėju linksmesnes dienas. 
Gyva bus tėvynė, — tai mano tarmė. 
Visi už vienybę — tad liksim vėžėj.

Paminėti garsaus misijonieriaus 
a. a. Tėvo Kazimiero Kapucino 8-nių 
metų mirties sukaktį, “Darbininkas” 
pradėjo spausdinti didelėmis raidėmis 
“ATLAIDŲ ŠALTINIS”, kuriai maldas 
buvo surinkęs ir išleidęs Tėvas Kazi
mieras. Išleidimas šios maldaknygės 
tai bus jam amžinas paminklas, kurio 
ir bolševikai negalės savo purvinais batais sumindyti. 
Reikia tikrai pasidžiaugti, kad šios vertingos malda
knygės išleidimui atsiranda daug rėmėjų. Pereitą sa
vaitę į paminklinės maldaknygės rėmėjus įsirašė se
kantieji: 
Mrs. Mary Navitsky, Minersville, Pa................
Petronelle Slekiūtė, Detroit, Mich....................
Mr. & Mrs. C. Rozas, Chicago, III....................
I. Žemaitis, Millbum, N. J..................................
Agota Kucinskienė, Cleveland, Ohio ..............
Mrs. O. Motuzienė, Cleveland, Oho ..............
Mrs. Anthony Bensavage, Grand Rapids, Mich 
Mrs. M. Balakevičienė, Chicago, UI.................
Mrs. M. Aleksis, Grand Rapids, Mich..............
Joseph Vizgreis, Londonderry, N. H................
Mrs. Pauline Gudeikis, Brooklyn, N. Y............
Stanley Skabicki, Camden, N. J........................
Clement Drevinsky, Middleboro, Mass.............
Ona Bakutien, Chicago, III................................
Mrs. P. Dodienė, St. Louis, Mo........ . .............
Mrs. A. Zitkienė, Harrison, N. J.......................
Mrs. M. Kachin, Chicago, III............................
Mrs. Theresa Sheades, Chicago, III...................
Mrs. J. Machemis, Chicago, III........... .........
Mrs. Agnės Yonkers, Detroit, Mich................
V. Girkant, Chicago, III......................................
Mrs. L. Barisevičienė, Ansonia, Ct...................
Frank Zylinskas, Kearny, N. J........................
Mrs. A. Shlegaitis, Cloud, Micb........................
Mrs. T. Shimkus, Phoenix, Arizona................
Charles Slavis, Simsbury, Ct...........................
Mrs. P. Paul, Whitesbare, N. Y.......................
Mrs. B. Mičiūnas, New Britam, Conn...............
Jurgis Tamasauskas, Scbenectady, N. Y........
Joseph Gegeckas, Shelton, Cbnn.......................
Mrs. Norkus, Chicago, UI..................................
A. Masiukienė, Spring Valley, III.....................
W. Parnarauskienė, Port Washington, Wisc. ...
Magdalena Kierutė, Northampton, Mass........
Walter Rudutsky, Springfield, III....................
Pius
Mrs. 
Mrs. 
Mrs. 
Mrs. 
Mrs. Agnės Bugerosky, Linden, N. J...........
Agota Masiokienė, Spring Valley, III...........
Mrs. V. Zableckis, Lynwood, Calif................ 
Miss Theodora Misiūnas, Phila., Pa............
John A. Yurkunas, Detroit, Mich...............
Eva Zarskis, Cleveland, Ohio ....................
Mrs. Ona Kaminskienė, Kenosha, Wisconsin 
Veronica Rachunskienė, Amsterdam, N. Y. 
Mrs. Petronelle Kristaponis, Phila., Pa........
Marijona Miliunienė, Phila., Pa...................
Mrs. Adele Gaidelis, Linden, N. J...............
Mr. Zigmont Juknis, Ontonogon, Mich........
Mary Didik, Omaha, Nebr.............................
Emelija Sinkevičiūtė, Cleveland, Ohio.........
Vincas Vaznis, New Britain, Conn............
Miss Mary Drazdawski, North Arlington, N. J. 3.00 

i Elizabeth Zielinskas, Pasadena, Calif....................
Mrs. A. Rice, Hinsdale, III......................................
Mrs. Johanna Lasauskas, New York City, N. Y. 
Mrs. Martha Malinsky, Canonsbųry, Pa.............
Karolis Miglinas, Thompsonville, Conn.................
Ona Balcunienė, Mexica, Maine .........................
Mag. Paulauskas, Elizabeth, N. J........................
Mrs. Veronika Grabauskienė, Clifton, N. J.........
Ona Vaznis, Chicago, III.......................................
Kazimieras Gestaut, Springfield, III.....................
Mrs. Stella Rakowsky, Brockton, Mass.................
John Mecionis, No. Troy, N. Y............................

Į Mrs. Helen Muntrim, So. Hodley Falls, Mass......
Mrs. Cekun, Dayton, Ohio....................................
Mrs. Rose Kirsnis, Paulsboro, N. J............... x......
Ona Gečienė, Hartford, Conn...............................
Mrs. Anna Walters, Baltimore, Md........................
Mrs. Anna Mikolaitis, Brooklyn, N. Y.................
Bernice Valantis, Chicago, III...............................
Joseph Saldis, Yonkers, N. Y...............................
Mrs. P. Dopkevičienė, L. I. City, N. Y.................
William Jarasitis, Charleston, Mass....................
Jadwyga Balkienė, Ashley, Pa............................
Ona Romikaitė, Mattapan, Mass. .....................
Lucy Harmanavičiūtė, So. Boston, Mass.............
A. Jenuskevice, Albany, N. Y. .

Visiems “Atlaidų Šaltinio” 
jams iš anksto prisiuntusiems užsakymus, nuoširdžiai 
dėkojame! “Darbininko” Administracija.

Teras Kazimieras 
Kapucinas

v •

6.00
6.00
4.00
3.50
3.50
3.50
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3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

3.00
3.00
5.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
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Jurgelaitis, Detroit, Mich................
J. Verseckienė, Waterbury, Conn. ... 
O. Mikalausky, Simbsbury, Conn. ... 
Anelė Kazlauskas, Baltimore, Md. ... 
O. Motuzienė, Ville Emard Montreal

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
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LAfREHCE. MASS įdėjo su palaiminimu 
k ramento bažnyčioje 
p.p., o salėje 3:00 vai. 
su muzikale programa

lyto 
baž-

septynius šimtus tūkstančių]
lietuvių bolševikai ištrėmė iš'
Lietuvos, ir jųjų jau daugybė 
išmirė, o kitų likimas nežino
mas. Taip pat pranešė, kad 
Lietuvos kovotojų viduje su 

| bolševikais, tai yra partizanų, 
įjau žuvo 
į ko rankų 
: lietuviai I 
kovoję ir nesustos, kol Lietuva į 

pietų:.......   • *

c

I 
nuo žiauriojo boLševi-! 
25.000. Nepaisant to, i 
partizanai nenustoja! ... •

išsiliuosuos iš bolševikų rankų 
Pra*.ir taps vėl laisva ir savistovi

šv. Sa- 
2:30 v. 
PO 
ir

kalbomis. Buvo sugiedota Ame- tauta Prelatui užbaigus kalbą,;
T Vv »r-r MA > .. ... . - . —

-------  - . » ------ -------—o-----------J, 
vado- dalyviai išreiškė pagarbą ii- pa- 
Vyrų

PAGELBĖKIME VARGSTANTIEMS

Iškilmingas Lietuvos Nepri- 
klausom>bės Akto 

Paminėjimas

Vasario 20 d. 9:30 vai.
Šv. Pranciškaus parapijos
nyčioje Lietuvos Nepriklauso
mybės akto paminėjimas prasi
dėjo iškilmingomis šv. Mišio
mis, kurias atnašavo kleb. kun. 
Pr. M. Juras; asistavo kun. J. 
Bernatonis ir kun. P. šakalis. 
Iškilmėms pritaikintą pamoks
lą pasakė prel. M. Krupavičius. 
Pamokslininkas labai jautriai 
kalbėjo, ir jo kalba visiems gi
liai įstrigo į širdis. Girdėję tą! 
kalbą, jos ilgai 
gailestavo tuos,
savo tėvų kalbos, 
kad yra neleistina pamiršti Die
vo duotąją kalbą. Šv. Mišiose 
dalyvavo pirmojo ir antrojo 
karo veteranai su vėliavomis ir 
šautuvais vėliavų sargyboje.
Taip pat dalyvavo atstovai A- bingasis svečias prel. M. Kru- į 
merikos Legijono Lawrence 15 pavičius. Prelegentas savo gra- 
Posto ir Methuen 122 Posto.
Labai didelį įspūdį žiūrėtojams 
padarė veteranai, kad net iš 
kai kurių akių ašaros išriedė
jo. Girdėti kalbant, kad pirmą 
kartą buvo tokios iškilmingos 
pamaldos bažnyčioje.

Antroji iškilmių dalis prasi- cijos laiku.

likos ir Lietuvos himnai 
vau jaut Algiui Šimkui, 
choras padainavo kelias dainas. 
Solo dainavo dvi dainas p-lė 
Pranė Suslavičiūtė ir dvi dai
nas p. Juozas Blaževičius. Abu 
yra šv. Cecilijos choro solistai, tremtyje su savo šeima pragy- i 
kurie dažnai palinksmina publi- veno apie šešis metus. Jojo kai- • 
i.„ buv0 labai įdomi. Tai dienai!

pritaikintą kalbą pasakė dr. S.’ 
Lūšys, ir gi atvykęs iš trem
ties. P-nas Lūšys, ir dr. Leimo
nas su šeimomis apsigyvens 
Lawrence. Mass.

dėką atsistojimu ir 
mentais.

aplodis-
I

Patrijotišką kalbą pasakė, ■ 
vos tik kelios dienos atvykęs iš į 
tremties dr. J. Leimonas, kuris!

gui be laikraščio gyventi neį
manoma. Taigi atvykite 1 vai. 
po pietų į senąją mokyklą į 
LDS susirinkimą.

Korespondentas.

NORWOOD, MASS

linksma žinutė

ką su savo gražiu dainavimu, 
o ypač p-lė Suslavičiūtė. kuri 
yra parapijos lakštingelė. Vyrų 
chorui ir solistams pianu akom- 
jionavo muzikas Algis Šimkus.

Programą atidarė ALRK Fe- 
nepamirš. Ap- deracijos skyriaus pirmininkė j Dalyvių buvo pilna salė ir vi- 
kurie nemoka p-nia L. Venčienė ir

ir priminė,

I

šalta, nyku, neramu,
Kojos basos, keliai kiauri, 
Oi, gyventi mums sunku'.

Pagelbėkime tremtiniams. Aukas siųskite: 
United Lithuanian Relief Fund of America, Ine.

105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

pakvietė 
M. Jurą, 
kalbą ir 

suteikt 
stambesnių aukų Lietuvos va
davimo reikalams. Pirmuoju 
kalbėtoju buvo pakviestas gar--

vakaro vedėju kun. P. 
kuris pasakė įžanginę 
prašė susirinkusiųjų

si įdomiai klausėsi kalbų ir la
bai buvo patenkinti tos dienos 
programa. Aukų sudėta $324. 
Vardus aukavusių paskelbsime 
vėliau.

F. A. Krancevičius.

Tada kun. J. Dambrauskasl Vakare šv. Juozapo parapijos 
pakvietė Marianapolio vyresnį-10’"**0*”2“ r
jį ir Kolegijos Rektorių, kun.:

’ Dr. A. Jagminą, sutelkti visus' 
maldai. Po maldos. Rektorius 
tarė žodį į susirinkusius, pri- 

j mindamas, kad ir čia gimusius pasakė J. Tarailas,

MARIANAPOUS

šiomis dienomis Dr. Jurgis ir 
jo žmona Warren (Versiackai), 
gyv. VValtham, susilaukė sū- 

Inaus. Dabar auklėja dvi dukre
les ir sūnų, Jr. Dr. Jurgis War- 
ren yra pp. Jurgio jr Uršulės 
Vei-siackų sūnus.

Sveikiname ir linkime daug 
džiaugsmo susilaukus sūnelio 

geriausios sveikatos.

I

d., jr 
šv.

Kalbėjo Prel. Mykolas 
Krupavičius

Antradienį, vasario 22 
Washingtono gimtadienyj,
Jurgio lietuvių par. svetainėje 
kalbėjo J. P. Prelatas Mykolas: 
Krupavičius, Vyriausiojo Lietu-! 
vos Išlaisvinimo Komiteto 
(VLIK’o) pirmininkas. Kalbė
jo apie mūsų tautos baisią ne
laimę. Ragino visus mylėti savo 
tėvynę, savo kalbą ir taipgi au
klėti savo vaikus lietuviškoje 
dvasioje.

Pertraukos metu padaryta 
rinkliava ir surinkta, rodos, 
$102 su centais. Po pertraukos 
mūsų tautos garbingasis sve- 
čias atsakinėjo į klausimus, ku-1 fondui.

BROCKTON, MASS.
Darbščios Brocktonietės visu 

smarkumu rengia puikų Užga
vėnių Šurum - Burum, vasario 
26-tą d., vakare, Šv. Roko par, 
salėje. Bus šokiai, užkandžiai ir 
proga pasisvečiuoti su savo ge- 

irais draugais. Visi, iš arti ir 
toli kviečiami į tą linksmo po
būdžio parengimą.

Visas pelnas iš šio parengimo 
skiriamas Naujos Bažnyčios

rie buvo įdomūs. Jis ragino 
melstis ir dirbti Lietuvos gero
vei, ir tvirtino, kad Lietuva at

Dabartiniu laiku eina choro 
auginimo vajus. Tai svarbi da-svetainėje įvyko Lietuvos ne

priklausomybės 31-rių met. mi
nėjimas. Minėjimas buvo pradė
tas malda, kuriai vadovavo 
kun. J. J. Valantiejus. Kalbas 

, T. Matas, 
riša su tėvyne kraujo ryšiai, (J- Trečiokas, miesto mayoras 
kurie nežiūrint, kuriame krašte R- Sneider. Iš Connecticut ap
gyventume ir kaip jo kultūra skrities svarbiausi kalbėtojai 
bei reikalais persiimtume, vis buvo: kun. Borevičius, dr. Ma- 
vien pasiliks mumyse ir mes tėjūnas ir adv. Bagočius. Žmo- 

- . >• ._—nų atsilankė skaitlingai. Aukų
Programą įvairino studentų ir ktokių įeigų pribuvo virš 

vadovaujamas Brolio $1,700.00. Vakaro vedėjas buvo 
sudainuodamas keletą komp. A. J. Aleksis. Taryba

gT_1!įltir?2T!daU!On?y.bę: parapijos veiklos. Jaunimas
kviečiamas prisirašyti į didįjį 
chorą. Vaikinai ir vedusieji jau
ni vyrai... jūsų ieškoma... Mer
ginos ir jaunos moterys nepa- 
šykštėkite savo laiko... Mūsų 
parapijos, ypatingai didysis 
choras turi būti papuošalas pa
rapijos veikimo.

Programa pradėta p. Ievos 
Tvaskienė, Federacijos 10 sk. 
vice pirm., įžangine kalba. Po 
to visi sugiedojo Lietuvos him
ną, vad. p. P. Rakauskui.

Programos vedėju buvo kle-’ 
bonas kun. F. E. Norbutas, ku
ris labai nuoširdžiai pasveikino 
Prel. Krupavičių ir padėkojo už 
atvykimą ir kalbą.

Svarbus Federacijos skyriaus 
susirinkimas

Sekmadienį, vasario 27 d., 
3:30 vai. po pietų, parapijos 
svetainėje įvyks svarbus ALRK 
Federacijos 10 skyriaus susi
rinkimas. Valdyba kviečia visų į 
katalikiškų draugijų valdybas 
ir atstovus į tą susirinkimą at
eiti.

Pirmadienį, vas. 21 d. iš Wa- 
terbury buvo atvykusios p. Za- 
ilskienė su dukrele ir p. Kaz
lauskienė sutikti ir parsivežti 
savo brolį, prof. Malinauską, 
atvykusį iš tremties.

Laivas suvėlavo, tai pp. Za- 
ilskienė ir Kazlauskienė, pp. 
Bartuliu gyv. Fairview Rd., 
buvo pakviestos pas juos apsi
stoti. Antradienį visi buvo at
vykę į uostą ir išsivežė 
Malinauską.

žia iškalba ir jautriais žodžiais 
nurodė Lietuvos ir jos gyven
tojų kančias, kurias lietuviai 
kentėjo pirmais bolševikų oku
pacijos laikais ir žiauriojo Hit
lerio laikais ir dabartinio rau
donojo tirono antrosios okupa- 

Pranešė, kad jau

Vasario 16-tosios Minėjimas 
Lietuvos nepriklausomybės 

sukaktuvės buvo labai gražiai,vis vien būsime lietuviai, 
paminėtos Marianapolyje. Mi
nėjimo iškilmių programą su- choras, 
ruošė Marianapolio lietuviai Banio, 
studentai, vadovaujami mokyk- lietuviškų patrijotiškų dainų ir dėkinga aukotojams už aukas, 
los principalo, kun. J. Dam
brausko. Pats paminėjimas į- 
vyko tautos šventės išvakarėse,; 
vasario 15 dienos vakarą, Ma- laikytos gedulingos šv. Mišios Šv. Juozapo 
rianapolio sporto salėje, kuri už visus žuvusius dėl tėvynės, 
buvo ta proga atitinkamai pa-;Mišių metu koplyčioje stovėjo 
puošta. Susirinko apie 70 sve-! Vokieti joje nacių koncentraci- 
čių ir saviškių. Iškilmėse daly
vavo visi Tėvai Marijonai,-pro
fesoriai, Putnam’o Nekalto 
Prasidėjimo Švenčiausios Pane
lės seserys, lietuviai studentai 
ir būrelis kitų. Kun. 
brauskas, pradėdamas 
atkreipė 
juostas, 
trispalvę 
blemą ir 
ro nuotaikai. Pradžioj sugiedo- Buvo palaidotas iš šv. Juozapo j. Valantiejus. Muzikalinę pro
tas JAV himnas ir po jo kun. parap. bažnyčios Kalvarijos gramą išpildė šv. Juozapo para- 

Nukryžiuotojo Vienuolijos Rėmėjų ir Prietelių, ypač F- šeputa paskaitė invokaciją. kapuose. LDS nariai reiškia už- pijos choro grupė, vadovauja- 
. ...................... ... šeimai ir ma A. J. Aleksio.

i

Labdaringosios Visuomenės 
Maloniam Dėmesiui!

Nukryžiuotojo Jėzaus Vienuolijos 
Rėmėjų ir Prietelių Seimelis įvyks 

Sekmadienį, Kovo 27,1949
Šv. Petro parapijoj, So. Boston, Mass.Sesijose dalyvaus ir Jo Ekscelencija Arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D.

Kaip jau buvo anksčiau spaudoje rašyta, Jėzaus

PITTSBURGH, PA.

Lietuvos himną darbininkams už pasidarbavi-
Vasario 16 d., 9 valandą, Ma- mą, publikai už dalyvavimą, 

rianapolio koplyčioje buvo at- Muzikalinę programą išpildė 
parapijos choro 

grupė, vadovaujama A. J. A- 
leksio.

Vokietijoje nacių 
jos stovyklose nukankintų 
tuvių pelenai.

fATERBURY. CONN.

lie-

Pittsburgh’o miesto mayoras, 
Davyd L. Lawrence, vasario 16 
d. paskelbęs “Lietuvos Respu
blikos Diena”, ragindamas iš
kelti vėliavas ir dalyvauti mi
nėjimo iškilmėse.

Tą pačią dieną didžiausias 
Pittsburgh’o dienraštis “The 
Pittsburgh Press” įsidėjo žy
mioje vietoje su didele antrašte 
prof. Dr. Alberto Tarulio 
straipsnį apie lietuvius Pitts- 
burhe ir apie jų artimųjų bei 
pažįstamų naikinimą Lietuvoje.

Straipsnyje buvo suminėtas 
Ir prelato M. Krupavičiaus pa
reiškimas Amerikos spaudai a- 
pie 200,000 lietuvių išvežtųjų 
Sibiran vien tik per vienus pra
eitus metus. Ten buvo paminė
tas ir naujosios MGB instruk
cijos dėl masinių trėmimų. Rp.

Vasario 20 d. 9 vai. šv. Juo- 
zapo parapijos bažnyčioje atna- 

jšavo šv. Mišias Vyskupas V. 
Brizgys, 11 vai. pasakė pamok
slą ir buvo palaiminimas su šv. 
Sakramentu. Tą pačią dieną

Vasario 6 d. mirė ilgametis 2:30 vai. po pietų vyskupas V. 
LDS narys, buvęs Connecticut Brizgys 
apskrities pirmininkas, 

ir Marianapolio em- Tutoraitis. Paliko
prašė susitelkti vaka- žmoną, dukterį, žentą ir anūkę.

J. Dam- 
iškilmes, 
į gedulo 
Lietuvos

visų dėmesį 
juosiančias

parapijos svetainėje
Petras pasakė įspūdingą kalbą. Kalbas 

nuliūdime taip pat pasakė kun. dr. Kon
čius, A. J. Aleksis, kleb. kun. J. prof.

J. Aistis skaitė eilėraštį “Kla- uojautą Tutoraičio
o neseniai iš tremties prašo Dievo, kad jis Petro sie-

nuoširdžiųjų labdarių bendras suvažiavimas — SEI
MELIS, įvyks Sekmadienį, kovo 27 d., 1949, Šv. Petro jūnai”, 
parapijoje, South Boston, Mass. I atvykęs studentas Antanas Su- lą priimtų į savo prieglobstį.

10:00 vai. bus atnašaujamos Šv. Petro bažnyčio- į žiedelis skaitė ilgą ir turiningą j 
je iškilmingos šv. Mišios, ir pasakytas momento reikš- rašinį apie laisvę ir tėvynę, ku-į 
mei pamokslas.

Po pamaldų seks užkandžiai.
2 vai. po pietų, Sesijos įvyks Municipal salėje, 

Broadv/ay, So. Boston. Šiose sesijose prisižadėjo at
vykti ir mūsų nuoširdusis Ganytojas, Jo Ekscelencija 
Arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D.

Seimelio eigoje įdomią paskaitą skaitys Jėzaus 
Nukryžiuotojo Vienuolyno Brocktone Kapelionas kun. 
Jonas S. švagždys.

Kviečiami visi rėmėjai ir gerų darbų labdariai ir 
prieteliai ruoštis dalyvauti šiame Seimelyje.
bc
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Vasario 13 d. 10 vai. buvo at- 
riuo kvietė klausytojus niekuo- laikytos šv. Juozapo parapijos 
met nenutolti nuo savo krašto bažnyčioje giedotos šv. Mišios 
ir namų, kurie bus vėl laisvi ir už Lietuvą, kurias užprašė Fe- 

jtada rasime juose tikrąją prie- deracijos 22 skyrius. Pamokslą 
glaudą. Stud. Korn. Jazbutis per visas mišias sakė misijonie- 
padeklamavo “Lietuvos parti-;rius, kun. Borevičius, S. J., ku- 
zanų dainą”, o jau minėtas stu-'ris visus klausiusius labai su- 
dentas Sužiedėlis paskambino jaudino ir nevienam iš akių a- 
Brahmso “Intermezzo”, kuris šaros išriedėjo. Buvo kolekta 
kaip tik savo ramumu derinosi dėl sušelpimo Lietuvos tremti- 
giliai sukaktuvių nuotaikai. nių.

F ebr uary Clear ance Sale!

kš1

Bernardas Koraitis
--------------------------

Ši mėnesį I. J. F0X, didžiausia moteriškų kailinių firma Amerikoje 
skelbia FEBRUARY CLEARANCE SALE — DIDELĮ IŠPARDAVIMĄ 
moteriškų kailinių, kurie liko neišparduoti. Šiame išpardavime ant nekuriu 
kailinių yra daroma nuolaida 50 nuošimčių. Tai negirdėtas barginas, ku
riuo reikėtų pasinaudoti kiekvienai Naujosios Anglijos poniai ir panelei.

NĖRA TAKSŲ — Mes turime ir tokių kailinių už kuriuos nereikia 
mokėti Federalių mokesčių. Tas labai daug sutaupo. Ateikite ir pasitei
raukite, o pamatysite, kad labai ir labai daug laimėsite.

Atėjusios į krautuvę, visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų 
šios firmos lietuvis atstovas BERNARDAS KORAITIS, kuris yra kailinių 
ekspertas ir žinovas. Per jį pirkdamos kailinius tikrai būsite patenkintos, 
nes jis primieruos Jums kailinius pagal Jū
sų skonį ir figūrą ir dar specialiai duos 10 
nuošimčių nuolaidos. Nelaukite nieko, at
eikite pas I. J. FOX šiandien ir tuomi daug 
laimėsite.

serga 
ALRK

Vasario 27 dieną šv. Juozapo 
parapijos svetainėje įvyks pra
kalbos. Tą dieną vakare 7 vai. 
kalbės žymus kalbėtojas, ką tik 
atvykęs iš Vokietijos prelatas 
Mykolas Krupavičius. Prašome 
visus dalyvauti, nes iš jo kal
bos išgirsite daug ką nauja.

Jau daugiau savaitės 
p. Jurgis Versiackas, 
Federacijos 10 skyriaus pirmi-! 
ninkas, gyv. 17 Chapel St. Pa-' 
simelskime ir palinkėkime p. 
Versiackui kogreičiausiai pa
sveikti. p. Jurgis Versiackas y- 
yra LDS Garbės narys.

Vėliausiai sužinota, kad p. J.' 
Versiackas pasidavė Nonvoodo 
ligoninėn, kur jam padaryta o-- 
peracija. Užjaučiame. •

Tą pačią vasario 27 d. 1 vai. 
po pietų įvyks LDS kuopos su
sirinkimas. Bus proga užsimo
kėti mokesčius. Taip pat prašo
me atsivestie prisirašyti naujų 
narių, nes daug yra atvykusių 

! iš tremties, kurie panorės prie 
šios darbininkų sąjungos prisi
rašyti. Užsimokėję $4.00 gau
site du sykiu į savaitę laikraš
tį “Darbininką” per visus me
tus. Galėsite mokėti po 50c kas 

1 mėnesis, kol bus užsimokėta. 
I Tiesa, nors dabar pas mus labai 
. sumažėjo darbai, nes daug pa
leidžiama darbininkų iš darbo, 

'bet tuos kelis centus galima 
L būtų surinkti per mėnesį už 
1 laikraštį, kuriame rašoma tieki 

daug naujienų iš visų pasaulio 
kraštų. Dabartiniu laiku žmo-

Afeert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 286 
Tel. 6-1944

207 PARK BUILDING • 
Worcester, Mass.

275 Main St., Webstor, Mass.

. S

Ali WASHINGTQN STREET
BOSTON, MASS.

W. J. Chisholm
GRABORITS 

“Asmenitkas Patarnavimas”

831 Smith St, 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 62M

Malonu Yra Melstis iš 
Lietuviškos Maldaknygės! 

''Darbininko" Knygyne Galite įsigyti Puikiausių
Lietuvišku Sekančiu Maldaknygių:

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko” spau
da. 788 puls. --------------------------------------------------- $3.75

2. RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M. Juras. “Darbininko” spauda. 544 
puslapių ---------------------------------------------------------  $3.00

3. MALDŲ RINKINĖLIS, surinko ir išleido kun. J.
Koncevičius, baltais celeloido apdarais, 336 pus). 
Kaina --------------------------------------------- ------------ --- $1.50
ANIOLAS SARGAS, išleido “Garsas”, 288 pusi. __ $1.50

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

A

1.

4.

Šiuomi siunčiu $

Vardas ...

Adresas

ir prašau prisiųsti maldaknygę
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Penktadienis, Vasario 25, 1949

ŽINUTES

DAKTARAI
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VIETINES ZINIOSB
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Iškilmingos vestuvės. Vas. 22 
d., prieš dešimtą valandą, Šv. 
Petro parapijos bažnyčios visa 
apylinkė buvo nustatyta auto
mobiliais. Žmonės skubiai tel
kėsi bažnyčion. Vienas stebėto
jas prie bažnyčios durų, klau
sia: “Ar čia būtų kokios reko- 
lekciojs ar misijos“. Kitas, at
sako, — “ne. Čia yra populia- 
riškiausios nuotakos vestuvės.“

Taip 10 v. r. čia panelė Anta
nina Grabi joliūtė iškilmingai 
sujungė savo dešinę su Kostan- 
tu Šidlausku. Po to sekė vestu
vių palaiminimui šv. Mišios, 
kurias giedojo kun. Albertas 
Abračinskas. Asistavo kun. J. 
Skalandis, kun. K. Jenkus ir 
kun. Ą. Kontautas. Vargonavo ♦« 
muzikas Rapolas Juška ir gie- 
dojo su dr. J. Antanėliu. Žmo- j 
nių bažnyčioje buvo pirmą kar- 1 
tą tiek daug per vestuves. Alto- J 
rius buvo gausiai gėlėmis pa- J 
puoštas. Visi namuose, prie J 
bažnyčios ir bankiete linkėjo J 
jaunavedžiam daug laimės. ♦’

Susirinkimas. Primename, 
kad vas. 27 d. 2 vai. p.p., mo-į 
kykloje, šalia šv. Petro par. 
bažnyčios, įvyks So. Bostono] 
lietuvių namų komiteto susi
rinkimas. Kviečiame draugijų 
atstovus ir visus suinteresuo
tus laiku susirinkti.

WSH

DĖMESIUI!

SO 8-2712 Res. BIG 9013

DrJ. C. SeymMr
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

534 E. Broadvay, 
South Bostoh, Mass,

ĮVAIRŪS skhbimai

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadway

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

Milžiniškas Penny 
SALE
Iv. Petro težny&K TibyiM fonde NwM

300 GRAŽIŲ DOVANU
1. $350 Telerfcton Censele L WesHnghwse Hectric 

Coeker 3. Eiaerson Mindė Tose Rado
ŠEŠTADIENĮ, KOVO-MARCH 12 D., 1W M., 7:30 VAL VAKARE

MUNICIPAL BUILDING 535 E. Broadway, South Boston, Mass.
Įžangos Nebus. Free Door Prize: TABLE TELEVISION SĖT

Pranešame, kad Lietuvių Ra
dio Valandos metinis koncertas 
įvyks sekmadienį, balandžio - 
April 24 d., 3:30 vai. po pietų, 
Jordan Hali, Bostone.

Programą išpildys choras, 
solistai, muzikai ir šokėjai.

So. Bostono Gabijos draugija, 
kuri tą pačią dieną ruošė savo 
parengimus, pasitarus su tos 
draugijos pirm. P. Rumskiu ir 
p. A. Yuga, jiedu mielai sutiko ' 
savo parengimus nukelti į ki-į 
tą sekmadienį, kad vieni ki
tiems nepakenkus.

Tikimės, kad kitot draugijos 
ir organizacijos neruoš savo 
parengimų ir užleis tą dieną 
Lietuvių Radio Valandai. Gali 
būti koks nors kitas parengi
mas vakare, ir mes manome, 
kad nepakenktų, bet tik ne po-

-- -L
Už malonų patarnavimą. Visa 
tai, ką jūs mums padarėte, mū. 
sų širdyse pasiliks ilgai. Teat
lygina jumę už tai Dievas.

Izidorius ir Anelė
Ambrozaičiai,

Somerville. Mass.-

ĮVAfftOS SKELBIMAI

Res. SO 8-3729 SO 8-4618

Lithuanian Furniture Co.
movers — 
Intured and 

Bonded 
Local & Long 

Oistance 
Moving

326 - 328 W. Broadu ay 
SO. BOSTON, MASS.

I

Joninės Vajussis kovo 6 d., 10 v. r. su šv.’ i 
mišiomis, pamokslu šv. Komu
nija ir šv. Tėvo palaiminmu.

Vakarais per rekolekcijas du Jono Evangelisto Blaiv. Pašai- tomobiliams buvo įdėti Edge-
trumpi pamokslai bus sakomi pine draugija paskelbė naujų water, N. J. Assembly Plant 
ir teikiamas palaiminimas su 
Švenčiausiu Sakramentu.

Antanas F. Kneižys,
Lietuvių Radio Valandos 

vedėjas.

Praeitame susirinkime PADĖKA

Kas norite įsigyt* Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 

kreipkitės pas:

CHAS. LIKSIS 
Reatetatininkas 

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

Profesionalų rekole k c i j o s. 
Gale pereitos savaitės, vado
vaujant Darbo Sekretoriui M. 
Tobin ir adv. J. Grigaliui, apie 
50 profesionalų atliko, taip va
dinamas “Uždaras Rekolekci- 
jas pas Tėvus Pranciškonus,, Norwoode; lankėsi So. Bostone. 
49 Ravvson Road, Brookline, i 
Mass. Jie čia praleido trejetą' 
dienų savo dvasiniams reika-' 
lams. Išklausė keturis pamoks
lus į dieną. Priėjo prie šv. Sa-j 
kramentų. Pasimeldė. Šie vyrai 
tai daro kiekvieną metą.

Kiti žmonės rekolekcijas at
likti važiuoja į sekančias vie
tas:

Cenocle, 200 Lake St., Brigh
ton, Mass.

St. Gabriel’s Monastery, 159 į 
Washington St., Brighton.

The Miramar Mission Manor, į 
Island Creek, Mass.

Our Lady Queen of the Mi
ssion 187 Plėšant St., Marlboro, 
Mass.

Campion Hali, Great Pond 
Road, No. Andover.

Lietuviškų rekolekcijų pagei
daujantieji gali kreiptis į Tėvus 
Marijonus, T.T. Pranciškonus, 
T.T. Jėzuitus, Seseles Jėzaus 
Nukryžiuoto, Brocktone, Varg-į 
dienių Seselių, Putnam, Conn.Į 
arba į savo parapiją.

Prelatas M. Krupavičius mū
sų apylinkėje. Kalbėjo Lawren- 
ce, Haverhillyje, Cambridge,

Žmonės klausinėja, kada įžy
mus prelatas kalbės So. Bosto
ne? Labai yra pageidautina, 
kad So. Bostono lietuvių vadai 
parinktų tinkamą dieną ir vie
tą ir pakviestų mūsų tautos 
reikalų didįjį gynėją su prakal
ba.

narių vajų. Tam tikslui iki se- Fordo kompanijoje.
kančio liepos mėnesio nauji na-! Iš 430 Fordų yra 330 squad 
riai bus priimami į draugiją be karų, kurie ryškiai išsiskiria iš

Rap.įstojimo mokesčio. Tuomi jau civilinių karų, 
pasinaudojo tremtiniai Prokse- 
da ir Stasys Jakučiai prisira
šydami prie šios draugijos. Ti
kimasi, kad jų pavyzdį paseks 
ir kiti.

Draugija iš likusio vakarie
nės pelno paskyrė $10.00 Lie
tuvos reikalams. Jonietis.

LANKĖSI

Pirmadienį “Darbininke“ lan
kėsi Anelė Kazlauskienė ir jo
sios sesuo Morta Zailskienė iš 
Waterbury, Conn., ir pp. Juo
zas ir Marijona Bartuliai iš 
Nonvood, Mass. Atsilankymo 
proga p. Bartulis atnaujino me
tams “Darbininką” ir už Liur- 
do Noveną aukojo $1.00. Vieš-

Sveikinimai iš Floridos
1 P-nas Petras Ketvirtis, bran-

Turėtų šį svečią pakviesti genybių įstaigos, 379 West nios iš Waterbury abi yra il- 
prakalbai ir kitos mūsų apylin- Broadvvay, So. Boston, savinin- gametės LDS 5-tos kp. narės 
kės kolonijos, kaip, Stoughton, kas, dabar atostogauja Flori- ir didelės “Darbininko” rėmė- 
Lynn ir kitur. doje. Jis rašo, kad dabar esąs jos. Josios taipgi už Liurdo

_______ i “kaip keptas vėžys“. Petrai,, Noveną aukojo po $1.00.
Sekmadienį, vas. 27 d., 9 v.r., tik perdaug neišsikepink. 

bus atnašaujamos giedamos šv. i 
Mišios S. L. Šv. 
draugijos intencija.

—
Dėkojame visiems už aukavi-!  ̂

mą gražių dovanų dėl šv. Petro 
parapijos didžiulio Penny Sale, 
kuris įvyks kovo 12 d., Muni
cipal Building.

Laukiame jų dar daugiau.

Jaunimo Rekolekcijos*. Kovo 
3 d., 7:30 vį v., šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje, prasidės 
metinės jaunimo rekolekcijos 
Šv. Kazimiero garbei. Jos baig-

Bes. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TEL PA—7-1233-W

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

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

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

t'

'/
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► z
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užŠirdingiausiai dėkojame 
mums surengtą tikrą surpryzą 
30 met. vedybinio gyvenimo su
kakties minėjimo proga, kuria 
proga vasario 12 d. įvyko tik
rai karališkas bankietas mūsų 
brolienės Petronėlės Brazdžiū- 
nienė namuose, 42 Fayette gat
vė, Cambridge, Mass. Pirmiau
siai tariame padėkos žodį pir
mininkei Sofijai Towskienei už 
rūpestingą šeimininkavimą ir 
jos vyrui p. Towskiui už patar
navimą, taip pat ir kitoms šei
mininkėms: Brazdžiūnienei, S. 
Griškienei, Kreivienei iš Ar- 
lington ir p. A. Croker.

Taip pat nuoširdžiai dėkoja
me giminėms ir artimiems 
draugams už brangias dovanas 

į ir gražius sveikinimus; ponams i _ .: _ .... . _■ .

GRABORIAI

S. Baraseviaus ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČirS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

I Virš minėti Svečiai buvo at- Towskiams, p. Brazdžiūnienei 
~ i Sveikina “Darbininko” štabą vykę pasitikti tremtinių. Bet už patalpas, mano krikštų duk- 

Kazimiero ir visus savo draugus, pažįsta- dėl didelių miglų laivas suvėla- tere* Croker^ už, gražų didelį

I mus ir kostumerius.

Išryškino Lietuvio Rašy
tojo Pareiškimą

Pirmadienį vaikučiai grįsta į 
i mokyklas.
I —
i Dirbdinasi Naują Vėliavą
i _________

Pastarame Lietuvos Dukterų 
po globa Motinos Šv. D-jos su
sirinkime iš valdybos raportų 

! paaiškėjo, kad draugija dirbdi- 
įnasi naują, gražią vėliavą. Ją 
daro Nekalto Prasidėjimo Pa- 

Putnam, Ct 
i Tos vėliavos iškilmingas pa
šventinimas bus gegužės 15 d. ra tiek įmanomas, kiek pasta- 
9 vai. ryte laike draugijos me- tymas tilto virš Atlantiko”. 
tinių mišių. Po pietų gi bus į- 
domus 
prie kurio jau ruošiamasi.

i Taip pat paaiškėjo, kad pir- ją dirbti ūkėje iki gerai iš- 
mininkės Ievos Marksienės su- moks angliškai, tada užsiims 
manymu ir pasidarbavimu rašymu toje kalboje. Trumpai 
draugija suruošė labai pasek- apibudinami ir kiti tremtiniai, 
mingą kapelionui kun. K. Jen- ypatingai lietuviai, taipgi pažy- 
kui paskaitą ir jo surinktų iš mi, kad valstijos komisijos var- 
lietuvių tremtinių išdirbinių bei du atvykusius lietuvius tremti- 
tautodailės parodą. į tą paren- nius lietuviškai pasveikino An-

I VO.
j P-nia A. Kazlauskienė yra 
išpildžiusi 69 asmenims doku
mentus, kviečiant juos į Ame
riką. Pereitais metais yra iš-

Boston Daily Record stam- siuntusi virš 3000 svarų rieba- 
bia antrašte išryškino iš trem- lų ir kelius tūkstančius porų 

kojinių ir labai daug svarų ka
vos, koko ir kitokių produktų. 
Ji šiemet išsižadėjo pirkti au
tomobilį, kad tais pinigais galė
tų sušelpti nelaimingus DPs. 
Reikia pasakyti, kad nedaug 
tokių žmonių randasi, kaip p. 
Kazlauskienė.

ties atvykusio laivu Earnie 
Pyle lietuvio rašytojo Liudo 
Dovydėno pareiškimą kad, “Dėl 
labo viso pasaulio, mes turime 
priversti Rusiją nusilenkti, ki
taip bendradarbiavimas tarp 
komunistinės Rusijos ir demo
kratinių Jungtinių Valstybų y-

Toliau laikraštis pažymi, kad
Margumynų Vakaras” šis lietuvis 42 m. rašytojas 

žurnalistas vyksta į Pa. valsti-

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik
rašti “Oarbininką”!

, tortą ir p.p. Griškams, Krei
viams, Baniams, Visminams, 
Savickams, Virbickams, Katar- 
skiams, Walczik, Smith, Puzi- 
nui, Bartkams, Getrimams iš 
Sommerville, Dargienei, Straz
dienei, Dunply, K. Adamkevi- 
čiui, Belekevičiui ir vakaro ve
dėjui, A. Šveikauskui už turi
ningą kalbą.

Nuoširdų padėkos žodį taria
me mūsų brangiems draugams 
už vainiką ir bukietą ir “cor- 
sage”, mūsų klebonui kun. Pr. 
J. Juškaičiui už stalų paskolini
mą ir Pranui Vaitkui laidotu
vių direktoriui, už kėdžių pa
skolinimą;. Puzinams, Cambrid
ge Bottling Comp. savininkams,

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

YAKAVONIS
runeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

į 
i

Draugijų Valdybų Adresai

'girną atsilankė daug žmonių. Iš tanas F. Kneižys, “Darbininko” 
likusio pelno paskirta net $100 redaktorius, kurs 
bažnyčios taisymui. ’ gubernatoriaus pask irtas į

Taigi, ši moterų draugija, be 
pašalpos darbo, dar dirba ir 
kultūrinėje dirvoje.

■ gubernatoriaus 
Tremtiniams priimti komisiją.

Rap.

Estai Minės Savo 
Tautinę šventę

Policijos Departamentas 
Pirko 430 Fordų

New York, N. Y. — C. J. 
Seyffer, Northeast Fordo Mo-

Bostono estai savo tautos tor Co., apylinkės managerius 
nepriklausomybės 31 paskelbi- praneša, kad šio miesto polici
nio sukaktį paminės šį penkta* jos departamentas nupirko 430 
dienį, vasario 25 d. Internatio- Fordų pasažierinių karų, 
nal Institute patalpose, Bosto-j Dvidešimts naujų Fordų yra 
ne. Kalbės: Estijos generalis nudažyti žaliai, kurie buvo New 
konsulas Johannes Kaiv, prof. Yorko mayoro p. O‘Dwyer ir 
Theodore A. Wiel ir lietuvaitė, Commissioner Wallander per- 
p-nia Cleveland - Pilypaitė. žiūrėti ir pripažinti tinkamiau- 
Meninėj programoj dalyvaus ir siais. Šis yra vienas iš didžiau- 
lietuviams žinomas kontrabasi- šių užsakymų vienu kontraktu, 
ninkas Ludwig Juht Progra-I 
mui vadovaus Rein Kolka, kurs'pirmą sykį įrengti, taip, kad a- 
estų vardu sveikino lietuvius. tatinka policijos tarnybai. Po- 
Vasario 16 minėjime. ltop.Hcija pati tik pridėjo vieną du-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St.. So. Boston. Mass. 

Tel. SOuth Boston 8-1298. 
Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė.

8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 
Ona IvaSkienė,

440 E. 6th SL, So. Boston, Mass. 
yra Mass. Finansų Ratt. — B. Cūnienė,

29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 
Tel. Parkuay — 1864-W 

Iždininkė — Ona Siauris.
51 Tampa St., Mat ta pa n, Mass. 

Tvarkdart*— Ona Krasauskas.
11 Springer St., So. Boston, Mass. 

Kasos GL—Elžbieta AukJtikatnytė, 
110 H St., So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St.. So. Boston, Mass. i 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų ražtlninkę.

8V. JONO EV. BL. PAS ALPI NES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis.
21 Sanger St.. So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis,
684 Sixth St., So. Boston, Mass. 

Prot. Ražt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk.. So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass. 

Iždininkas Stasys K. Griganavičius, 
Į 699 E. Seventh St.. S. Boston, Mass. 
Maršalka — Jonas Zaikis,

. 787 Broadway, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio, 

2 vai. po pietų. Parapijos salėj,
492 E. 7th St., So. Boston. Mass. 
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštininką.

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Eėrard J. Waitt
(Waitekūnas)

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplytta šermenims Dykai 

Tol. Brockton 3368

Nauji patruliniai karai buvo

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

yra

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius ta* 

Bafaaaraotojas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir j kitus 
miestus.

Reikale šaukite; Tel. TR-6-6434.

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

SwHi BtftvR Mtss»

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Koplyčia iermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. 80 8-0815

BOuth Boston 8-2808



TAUTOS šVENTfi 
Bažnytinė Dalis

Vasario 16-ji šv. Alfonso baž
nyčioje buvo tinkamai paminė
ta sekmadieni, vas. 13 d. Prieš 
mišias 11 vai. parapijos sve
tainėje susirinko 154 Posto lie
tuviai legionieriai, taipgi jų

Tremtinių Susipažinimas
Sekmadienio vakare 6:30 v. į- 

;vyko lyg antras Lietuvos Ne- 
I priklausomybės šventės minė
jimas. Dėka buv. tremtinių tei
sininko Leono ir mokytojo Me
delio, buvo Į*akviesti. visi į Bal- 

Įtimore atvykę tremtiniai ir jų
bire, ar kad ir ištrėmime. Ne, prietemai susirinkt* į IJetuvių 
ką daug galime jiems padėti, j Atletų Klubą, VVashington 
bet nors malda mes reiškiame į Blvd. Paklausė. Susirinko virš 

100 asmenų. Jų tarpe buvo ir 
mūsų klebonas kun. dr. Mende
lis.

Buvo kukli, bet įdomi ir įvai
ri vakaro programa. P. Ix?onas 
ir p. Medelis trumpai, bet jaus
mingai nupasakojo šio pirmo 

(tremtinių ir jų brolių - sesių 
nors gal skau- amerikiečių bendro susibūrimo 

apsirengusiais džiausiąs ir žalingiausias. Mes, | tikslą. Kalbėtojai iškėlė daug

i

Dievo p:’.;si;■
išlaisviiiiu.o

Liet u \

Šie vyrai yra pabėgėliai iš komunistų dominuo
jamos Čekoslovakijos. Jie yra buvę vyriausybės 
nariais ir jie tos komunistinės valdžios, kuri yra 
Maskvos primesta, nepripažįsta ir sudarys trem
tyje veikiančią Čekoslovakijos valdžią.

procesijos for- Didysis Penktadienis mūsų tau-
su kryžiumi ir mūsų tri- tos istorijoj, 
kunigais.
rūbais, priešakyje, var- kurie turime Tikėjimą, kurie e-i gražių minčių, kurias bus sten- tė Brazdžionio eiles. Tremtinių 
gaudžiant, atmaršavo iš šame ištikimi katalikai, pakel-į giamasi įgyvendinti. Dr. Adai- mergaičių kvartetas susidedąs 

kime akis į dangų. Dievas tei- j bertas Zelwis davė įnešimą, iš Makauskaitės, Keženytės ir

visiems kenčiantiems užuojautą 
ir teikiame dvasinę pagelbą jų 
skausmų ir ašarų valandoje.

"Nuliūdimas, tačiau nereiš
kia nusiminimą, ši ne pirma

padėjėjos, Auxiliarv, karių mo- Kalvarijos kelionė mūsų Tau- 
tinos. Visos šios grupės su sa- tos gyvenime, šis nėra pirmas 
vo vėliavomis, 
moję, 
mis 
mišių 
pams
salės į bažnyčią.

Visų draugijų vėliavos buvo singas. Nekaltas kraujas netei-jkad ateityje panašiuose pai-en- dviejų sesučių čaplikaičių su- 
sustatytos už grotelių sanktu- singai pralietas šaukia atker- į gimuose mūsų Lietuvos trispal- žavėjo visus, kaip dainelėmis, 
arijoj. Bažnyčia pilna žmonių, šinimo. Nėra mažiausios abė-.vė vėliava būtų perrišta juodu taip giesme Marija, Marija, 
Prasidėjo šv. Mišios su giesme jonės, kad ateis diena, H*’“ ‘‘
Pulkim ant kelių. Altorius pa- baisusis bedieviškas bolševiz-į susirinkusių 
puoštas lempelėmis, kurių spal- mas ir jo su šėtono pagelba ta. Taip bus daroma ateityje, 
vos sudarė mūsų Lietuvos tris- įkurta imperija žlugs. Kurį lai- 
palvę vėliavą. Didysis bažnyti
nis choras didingai giedojo šv. 
Mišių metu.

Pamokslą sakė klebonas, kun. 
dr. Mendelis. Jis pakartojo vi
siems jau žinomas Lietuvos 
kančias. Tačiau jo svarbiausias nijos istorijoj, 
šūkis buvo, kad mes švenčiame 
31 Nepriklausomybės sukaktu
ves nuliūdime, bet nenusiminki
me. Tiesa liūdime visi paverg
tos mūsų bočių - tėvų žemės; 
liūdime mes kenčiančių vien- meldėsi šv. Mišių 
genčių, ar tai tėvynėje, ar Si- daudami gerojo

ką jis gali viešpatauti, bet mū
sų Dievas, kurį lietuvių tauta 
myli sutrupins Sovietų Rusijos 
galybę ir Stalino karaliavimas 
paliks tik kruviniausią lapą, 
kaip Lietuvos ,taip visos žmo-

kadaįgėdulos kaspinu. Tas buvo visų Dangaus Lelija. Ne vieną daly- 
vienbalsiai priim- vį šiurpuliai perkrėtė ir ne 

vienam ašarą išspaudė. Kaip 
graži yra Lietuvos kalba! Kaip 
patraukianti yra jos giesmė ir 
daina!

i Kalbėjo Baltimorės Lietuvių 
• Draugijų Tarybos pirmininkas 
į Antanas Miceika. Jis sveikino 
į tremtinius ir džiaugėsi, kad jie 
įgavo progą atvykti į Amerikos 
; laisvą kraštą. Kvietė juos stoti 
į bendrą darbą lietuvybės dė

sliai. Gražias
Pamaldos užsibaigė didingais 

visų bendrai giedamais, Ameri
kos ir Lietuvos himnais. Kaip 
senosios taip ir jaunosios kar
tos lietuviai, didžiai susitelkę, 

metu, mal- 
ir teisingojo

t

i Klevečkienė, 
iš geriausių lietuviškų

jam 
visų 
susi- 
buvo

Mūsų klebonas, kaip bažny
čioje, taip šiame vakarėlyje 
sveikino tremtinius. Priimda- 

jautrias kalbas mas dėkingumo dovaną,
pasakė pp. Rastenai, Povilas įteiktą teisininko Leono 
Gurklis, legionierių komande- tremtinių vardu. Jis labai 
rius, ir kiti. jaudino, nes ta dovana

Ponia Leonienė meningai pa- paties p. Leono nupieštas pa
skambino pianinu. Poplonskytė veikslas partizano lietuvio mir- 
ir Leonų Algirdukas gražiai ties, žuvusio už tėvynę, žuvusio 
padeklamavo. Keženytė paskai- už jos laisvę. Tai tikras meno

NEGALIMA

ELEKTROS

nazais
kiekiais

powęr companies

-• Z

“SUKENUOTI”

Nėra būdo padaryti iš anksto di
delį kiekį elektros atsargos, kad 
patenkinus staiga pakilusį parei
kalavimą “skubos valandoj”. E- 
lektrą reikia gaminti tuo mo
mentu, kada jus paspaudžiat 
svičiy, visvien ar tai būtų dieną 
ar naktį. Tai reiškia, kad gamy
bos pajėgumas visada turi būti 
didesnis, negu pats didžiausias 
pareikalavimas. Tas išaiškina, 
kodėl mes statome naujas elek- 
traines miliony kilovvaty pajė
gumo Naujoj Anglijoj. Gamybos 
plėtimas numato padidintą elek
tros energijos gamybą iki ketu
rių milionų kilowatų 1952 m.

electric light and
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darbas išreiškiąs be galo svar
bią mintį šiais karčiais mūsų 
viengenčių gyvenime laikais.
Dar kartą mūsų klebonas pa- tą didelis misijonierius, 
kartojo savo norą dirbti ben
drai su visais mūsų tėvynės ir 
tautos labui.
skirstė pilni 
džių. Valio 
tremtiniams!

Visi dalyviai išsi- 
gražiausių įspū- 
mūsų lietuviams

jnos |Ki trum|k>s, kad viską su-1 ligoje. Barbora 
talpinus, ką klasės programa viena r£ 
reikalauja. Linkime p-k-i Vai- mainyčių, sunkiai serga. Juozas 
čečkaitei ištvermės, kad ištesė
tų savo fiasiryžiiuuose.

i
Džiugi- pranešti, kad Marijo

na Jakaitienė, kuri buvo beveik 
marinama pereitą savaitę jau
čiasi daug geriau. Jos trys sū
nūs, Pranas, Antanas ir Jurgis 
jiasimainy darni slaugo savo 
mamytę. Taipgi Prano žmona 
daug prisideda prie ligonės pa
tarnavimo.

Klebonas kun. dr. Mendelis 
visu įtempimu rengiasi prie ga
vėnios tvarkos. Gavėnios laikas 
tai yra nepaprasto sąjūdžio 
metas. įvairių įvairiausios pa
maldos kiekvieną dieną, kurio
se lankosi tūkstančių tūkstan
čiai svetimtaučių. Gavėnios me
tu per šv. Mišias 12 vai. dienos

i
metu žmonės turi stovėti prie
angyje, ir tai paprastomis die
nomis ne sekmadieniais.

Visai netikėtai aplankė mūsų 
kleboną ir Motinėlę Immacula- 

Tėvas 
Jėzuitas, kun. Jonas Kidykas. 
Jis sustojo porai valandų Bal- 
timorėje, vykdamas pas lietu
vius Tėvus Pranciškonus į Ken- 
nebunk Port, Maine. Jei ne 

, klystu, jis yra pakviestas ten 
įvesti dvasines rekolekcijas tė
vams Pranciškonams, 
pasimelsti, kad Dievas 
mintų jo darbą.

Reiškiame užuojautą
Klevečkai jo brangios mamytės

yra vienas iš pavyzdingiausių 
sūnų. Jis gyvena vien, kad ma
mytei linksmiau būtų. Ne kartą 
yra sakęs: “kas man iš gyveni
mo, jei aš netekčiau savo ma- 
mės". Duok, Dieve, kad Juozas 
Klevečka turėtų laimės džiaug
tis savo mamytės draugija dar 
daugel metų.

Klebonas kun. dr. Mendelis 
buvo išvykęs į Washingtoną 
pereitą sekmadienį dalyvauti 
įvilktuvėse prelato William Ke- 
lly, kuris yra klebonu didžiulės 
šv. Martino parapijos. Jie yra 
artimi draugai apie 20, ar* dau
giau metų.

Klebonas kun. dr. Mendelis 
praneša, kad jis su džiaugsmu 
patarpininkaus visiems Balti- 
morės lietuviams, kurie norėtų 
suteikti auką ALT Lietuvos iš
laisvinimo reikalams. Ragina 
visus prisidėti prie sukėlimo tos 

, $2,000.00 kvotos, skirtos su
rinkti lietuviams Md.

Prašė 
palai-

Juozui

Padėkime Plytelę A. A. Tėvo

Visi yra kviečiami
I

kad. mūsų mokyk- 
turės tinkamą pra

NUOTRUPOS
Vasario 16-sios metinė puota 

bus aprašyta kitą savaitę. An
tanas Miceika ir jo padėjėjai 
prakaitavo, kad ši metinė pro
ga gerai nusisektų. |

Nadas Rastenis pranešė, kad 
1949 m. BALFo vajus prasidės 
sekmadienį, kovo 13 d. Genero
las Černius atvyksta į Baltinio-1 
re tą dieną ir bus laikomos 
prakalbos Lietuvių svetainėje, 
Hollins St. 
atsilankyti.

Girdėjau, 
los sesutės
gramėlę pasveikinimui J. M. 
Vyskupo V. Brizgio, kurs lan
kysis mūsų kolonijoje geg. 1 
d. Neabejotina, kad sesutės 
moka tai atlikti. Gal ir tremti- į 
niai ką nors paruoš Vyskupo 
pasveikinimo proga.

Gavėnia šiemet prasidės ko-, 
vo 2 d. Visiems parapijiečiams 
kvitelės ir prieš-užgavėninės 
vakarienės bilietai pasiųsti laiš
kais. Teko sužinoti, kad virš 
2,000 kvitelių yra siunčiama 
kas metai mūsų parapijos 
riams. Kvitelės yra dykai.

Penny Sale
Santa Claus kasmet atveža 

daug visokių dovanų, bet jis: 
niekados tiek daug dovanų ir 
taip greitai negalėtų išdalinti, į 
kaip bus išdalinta per Šv. Pet-‘ 
ro parapijos milžinišką Penny 
Sale. Sunku įsivaizduoti, kad 
bus išduota po tris dovanas 
kas minutė. Tiesa sakant, bus 
išduota daugiau, kaip 300 gra
žių ir vertingų laimėjimų Muni- 
cipal Building, E. Broadvay, 
So. Boston šeštadienį vakare, 
kovo 12 d., 7:30 v.v. Visi para-1 
pijiečiai kalba apie tą nepa
prastą įvykį ir praktiškai prisi
deda prie vakaro sėkmės, at
nešdami į kleboniją ir po baž
nyčia visokių rūšių dovanų. 
Paprastuose parengimuose yra 
įžangos, bet šitas vakaras pasi
žymi ne tik skaičių laimėjimų, 
bet ir tuo, kad nebus įžangos 
ir virš to Komitetas veltui duo
da gražių televizijos aparatą 
prie durių. Taigi apsimokės vi
siems parapijiečiams ir visiems 
parapijos draugams ir rėmė-į 
jams užeiti į Penny Sale kovo 
12 d.

na-

Kazimiero Amžinam Paminklui
levo Mzimiero Mpucmo paminos immos

1. Spausdinama didelėmis raidėmis la- 
bai turininga maldomis maldų knyga
“Atlaidų šaltinis”. Tai yra viena iš pa
čių vertingiausių maldaknygių, nes jo
je surinktos maldos yra sukurtos gar
sių šventųjų ar kitų Dievo moksluose 

V išmintingų žmonių, ir didžiuma maldų, 
~ esanti toje maldaknygėje, yra paties 

popiežiaus apdovanota specialiais atlai
dais.

2. Lietuviams šią maldaknygę parinko, spaudai 
paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kazimieras Ka
pucinas, kurio vestos misijos paliko neišdildomą įspū
dį. Jis mirė 1941 m. gruodžio 26 d. Kaune, Lietuvoje. 
Jo kapą mindžioja svetimųjų bolševikų kojos. Įsigy
damas šią maldaknygę padėsite plytelę amžinam pa
minklui tam misijonieriui, nuo kurio mirties šiemet 
sueina 8 metai.

3. šioje maldaknygėje yra ypatingai gražių mal
dų į Dievišką Jėzaus ir Marijos Širdį, sielvarte, nelai
mėje, prašant ramybės, vedusiųjų maldos už tėvus, 
mirties atvėjuje. Visos tos maldos popiežiaus apdova- 

: notos atlaidais.
4. Maldaknygė spausdinama labai aiškiomis dide

lėmis raidėmis.
5. Maldaknygė “Atlaidų Šaltinis” turės net 560 

puslapių, bet bus patogios išvaizdos, prabangiais vir
šeliais, auksuotais kraštais. Kaina $3.50. Kas ją užsi
sakys dabar iš anksto, gaus pigiau — už $3.00 ir be

į to — bus įskaitytas į Rėmėjų-Leidėjų skaičių ir gaus 
; a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo.

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

Kreiptis adresu: —
DARBININKAS

366 West Broadtvay South Boston 27, Mass.

W I

Tėvas Kazimieras
Kapucinas

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

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

Vardas ___________________________________________

Adresas

bu- 
ke-' 
šv.

TRUMPOS ŽINUTES
P-lė Ulijona Valčečkaitė 

vo parvykusi pas tėvelius 
lioms dienoms atostogų iš
Juozapo mergaičių kolegijos, 
Emmitsburg, Md. Sveika sakė, 
kad jai mokslo gyvenimas la
bai patinka, nors ir studijuoti 
nelengva. Kolegijos gyvenimas 
yra įvairus ir nenuobodus. Die-j

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

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

DARBININKAS
«TW. BR©ADWAY, »O. BOSTON, MAS*.




