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• Kurie dideatf?
• Nežiūrėkime į etikete*
• "Vyručiai, liaukitės!”

Iš visumos taško žiūrint
rodo, mūsiškosios visuomenės 
partiniai susigrupavimai visiš
kai nekliudo bendram kultūri
niam ir Tėvynės laisvinimo 
darbui, bet...

O tas mažytis “bet”, vis dėl
to, kartais, ima ir iškelia norą 
partinėms asmenybėms “pasi- 
mieruoti”: kurie esame dides
ni?

žiūrėk, kartas nuo karto, tai 
vienam, tai kitam laikraštyje, 
užtinki vieno ar kito asmens 
“pasispardymus”, kad, girdi, 
štai, ten ir ten, vienos parti
jos “negausi grupelė”, norėjusi 
padaryti tokį ir tokį “pervers
mą”, norėjusi “įpiršti” kitiems 
savo įsitikinimus ir pan.

f

Easkutiniu laiku — panoro 
savo didumą pamatuoti tauti
ninkai. Tas viskas, kaip iš 
spaudos matyti, iškilo per Va
sario 16 minėjimą New Yorke. 
Štai, “Vienybės” 8 Nr. p. D. 
Klinga šitokiu paprastu būdu 
išmatuoja tautininkų didumą. 
Straipsnyje: “Dar apie Vasario 
16 minėjimą New Yorke”, jis, 
tarp kita ko, šitaip rašo: “Tai
gi, sąmoningai, ar nesąmonin
gai, katalikų veikėjai užpylė 
daug šalto vandens bendro 
darbo entuziastams, ypač tau
tininkams, kurių New Yorke 
yra daugiausia.” Gi po straips
niu — Redakcija deda dar savo 

, prierašą, kad tai esanti “me
džiaga” diskusijoms. Toks bus,
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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupą* Ketteleafa.
♦----------------------- *--------------- —♦ i

B 0 S T 0 ?1 P U p L IC L I r
B O 0 K S E L

T o 
4?

f* r ' t* rA ♦?

c E Divis
S3

*?ARY 
20TI0M DT
r

A S S 15

t

i

/IV R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

;♦----- ---- -------------------- ♦
DARBININKAS

Lithuanian 8emj-We*kly 
N«wnpap*r

PubliAhed every 
TUESDAY and FRIDAY

3M Sretaway, a Bartan 27, Mm
<................... .. _ — .

■mrr—s—rh

SIX CENTS.(Tuesday), KOVO (March), 22 D., 1949 M.

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ DELEGACIJA SU MIN. V. 
SIDZIKAUSKU PAS MIESTO MAYORĄ

'■ . . ' ‘ . .4 *

VOL. XXXIV No. 23. TeL SOuth Boston . Tel. SOuth Boston 8-2680

Š. m. vasario mėn. 28 d. Philadelphijos miesto galva —
/

yor Bernard Samuel priėmė pas 
save atvykusį į Philadelphiją Vykd. Tarybos pirm. min. V. Sidzikauską, kurį palydėjo vietos lie

 

tuvių delegacija. Paveiksle matome: sėdint iš kairės į dešinę -r- mayoras Bernard Samuel, min. 
V. Sidzikauskas, adv. G. S. Cheleden, stovint —A. Kavaliauskienė, J. Kavaliauskas, G. Roman- 
Romanauskienė, C. Roman - Romanauskas, adv. S. Mankas, J. Švedas, kun. I. Valančiūnas, A. 
Chabatorienė (vos matosi), teis. John Boyle, V. Mingėla, H. E. Vainiūnienė ir A. Cheledenienė. 
Ta proga min. V. Sidzikauskas pasirašė į Philadelphijos garbės svečių knygą. ALT.

Š. m. kovo mėn. 25 d., 
laivu “Marine Tiger” į 
Bostoną atvyksta šie lie
tuviai tremtiniai:

Abakanavičius, Anta-
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Naują beturiu Tremtinių TRYS VALSTYBES UŽDRAUDĖ
RUSŲ VALIUTĄ VAKARINĖJE 

BERLYNO SRITYJE 
------------ -— ii i..... — i l .i—'r'.-,......

Jungtinės Valstybės Paskelbė 
Atlanto Sutarties Tekstą

Sutartis Bus Pasirašyta Balandžio 4, 
Washingtone. — Užpuolimas ant vie
nos valstybės bus skaitomas užpuoli
mu ant visų pasirašiusiųjų valstybių.

H’ashington, D. C. — 
Pereitą penktadienį, kovo 
18 d. J. V. Valstybės De
partamentas pas k e 1 b ė 
Šiaurės Atlanto Sąjungos 
sutarties tekstą. Ši su
tartis bus pasirašyta ba
landžio 4 d. Jung. Valsty
bių sostinėje VVashingto- 
ne. Ji įsigalios kai daugu
ma pasirašiusiųjų valsty
bių valdžios ją patvirtins, 
bet toje daugumoje turi 
būti Jung. Valstybės, An
glija, Kanada, Prancūzija, 
Belgija, Olendija ir Liuk
semburgas. Jung. Valsty
bių valdžia iš principo tą 
sutartį užgyrė, bet to ne
užtenka. Ją turi patvirtin
ti Senatas dviem trečda
liais balsų. Be to sutartis 
pripažįsta, kad tik Jung. 
Valstybių Kongresas gali 
paskelbti karą.

Pažymėtina, kad jeigu 
nors viena iš pasirašiusių 
valstybių būtų užpulta 
priešo, tai visos kitos.

sąjungos. Rusai sako, kad 
tai yra agresija, nukreip
ta prieš juos.

Sutartyje yra pažymėta, 
kad pasirašiusios valsty
bės gali susitarti ir kvies
ti kitas valstybes prisidė
ti. Jau yra pakviestos Ita
lija ir Portugalija. .Italiją 
nutarė prisidėti nežiūrint 
griežto komunistų pasi
priešinimo.

Suprantama, Jung. Val
stybės turės apginkluoti 
kitas Europos valstybes. 
Taigi Prezidentas Truma
nas rengiasi prašyti Kon
greso skirti bilijoną dole
rių Vakarų Europos ap
ginklavimui.

Sutartis galios 20 metų, 
bet po 10 metų ji gali būti 
peržiūrėta ir pataisyta. 
Po 20 metų bet kuri vals
tybė gali pasitraukti, pra
nešdama vienus metus iš 
anksto.

, __  _ Berlynas -*-> Jung. Vals-
Ib MriUk* BMtoM tybės, Anglija ir Prancū- keblumų ir kenkė ekon<>

•tamiįtatata ____
vartojimo susidarė daug

nieko ypatingo, tik “diskusi
jai”...

Iš šalies į tą viską žiūrint, 
vis dėlto, norisi pridurti:

Mes visi esame kartu labai 
dideli, bet kartu ir labai maži. 
Dideli — kaip lietuviai, nes visi 
kovojame už labai didelį, kilnų | nas, Julija į Little Falls, 
ir šventą tikslą — Tėvynės iš- N. Y. 
laisvinimą, bet labai maži pasi- Alksmantas, Felicija, 
darome, kai imame skęsti par-1 Eugenija į Elizabeth, N.J. 
tiškumo prūdely, kuris dažnai 
vis esti su tam tikromis viena- Įnovaitė į Brooklyn, N. Y. 
šališkomis nuosėdomis.. O tas 
nuosėdas — geriau ir greičiau j Algirdas į Phila., Pa. 
isvalytumėm, jei visi, padėję Bruzėnas, 
partines ambicijas į šalį, veik- Į Magdalena, 
tume bendrai...

•
Mūsų veikėjai, ypač po to, 

kuomet įvyko visų lauktas ben
dras susitarimas dirbti drauge, 
rado bendrą kalbą ir suėjo į 
vieną ir tą pačią ALTo pasto
gę, kad niekam nestovėti lau
ke ir nesilydyti dažnai kraps-jvej^11^, Ohio. 
nojančiam lietuje ir nebūti gai- 
niojamam žiaurių rudens ir žie- j Brooklyn, N. Y. 
mos vėjų... Tas mus labai 
džiugina ir norisi, kad jų ben-1 Saginaw, Mich. 
dras darbas būtų kaskart sėk- Dziakonas, Alfonsas į

Testavo 2-rame nuslan Roęhester, N. Y.Tęsinys z-rame pusiap. Eidenas, Jonas, Eugeni
ja, Ina, Jonas į Lansing, 
Mich.

Galinis, Viktoras, Dali
ja, Viktorija, Irena, Luk
recija į Kearny, N. J.

Gintala, Bronė į Phila., 
Pa.

Gaubys, Paulius, Valeri
ja, Gražina į Brooklyn, N. 
Y.

Jakas, Sofija, Vaidotas, 
Rimvydas, Rūta į Brook
lyn, N. Y.

Jaras, Petras, Marijona 
į Baitimore, Md.

Juodis, Jonas į Brook
lyn, N. Y.

Kačinskas, Jeronimas, 
Elena į So. Boston, Mass.

Kąrdašius, Elena, Elena
i

Andriulis, Alfonsas, Ge-

Banėnas, Juozas, Bronė,

į Prairę Du Chien, Wis.
Kartonas, Boleslovas 

Lawrence, Mass.
Kaunienė, Petro n ė 1 ė, 

duktė Birutė į Rorchester, 
N. Y.

Kružintaitis,

l

zija ir uždraudė vartoti 
i Rusijos išleistas vokiečių 
markes vakarinėje Berly
no srityje po to, kai Jung
tinės Tautos i 
priemonių tam neteisingu
mui.

miniam ir finansiniam rei
kalui.

Rusai kol kas neparodė 
pasipriešinimo. Bet jie 

nesurado netylės. Galimas dalykas,
kad rusai suras ką nors 
atkeršymui.

saugumą šiaurės Atlanto 
srityje.

ši sutartis yra tai įspė
jimas Rusijai. Todėl Rusi
jos valdžia ir jos agentai 
paleido visą propagandos 
mašiną plūdimui naujos

Berlynas — Laikraštis 
Neue Zeitung rašė, kad 
Sokolovski, sovietų Rusi
jos komandierius Vokieti
joje, išvyko į Maskvą da
lyvauti karo konferenci
joje.

Ksaveras, Vakarų Sąjungininkai
Maria, Gertrud j Brook- pranešė apie savo spren- 
lyn, N. Y.

Matulevičius, Angele,
dimą oficialiai Sovietų 
Militariai Administraci-

_ _ _ _ _ r_ _ _ (talpino 
Vakarų sutarties tekstą

duktė Angelė į Cleveland, ^u.ng’ Valstybių, An
Ohio. glijos ir Prancūzijos mili-

Maskva, Rusija — Visa 
sovietų spauda įtalpino

GELEŽINKELIEČIAI LAIMĖJO 
TRUMPESNES DARBO 

VALANDAS

Andriejus, 
Jonas, Leo

nardas į Elizabeth, N. J.
Bakūnas, Petras į Ro- 

ehester, N. Y.
Budraitis, Stasys, Ge

novaitė į Bayonne, N. J.
Butėnienė, Morta į Wa- 

terbury, Conn.
Dautartas, Leonas į Cle-

Druktenis, Jadvyga į

Dumbra, Augustinas į

Miknius Stasys Elena bariai gubernatoriai pažy- šiaurės Atlanto sutarties 
Laima, Angelė į Kenne- J^jo, 
bunkport, Maine.

Mockapetris, Motiejus,
Ona, Dalia, Leonard į 
Dorchester, Mass.

Lėlys, Petras į Cleve
land, Ohio.

Oniūnas, Bronius, Bro
nė į Brooklyn, N. Y.

Paliulis, Jonas, Kazimie
ras į Waterbury, Conn.

Tęsinys 2-nune pusi.

kad sąjungininkai tekstą, kad skaitytojai 
buvo atidėję Berlyno pini- susipažintų ir padarytų : 

’gų leidimo ir vartojimo savo išvadas. (Skaitytojai 
problemą. Tikėjosi, kad lengvai padarytų savo iš- 
Jung. Tautų Saugumo Ta- vadas, jeigu jiems laisvai 
ryba išspręs Berlyno pini- leistų. Red.) 
ginę problemą. Tačiau tos) Kaip žinoma, Rusijos 
tarybos neitralių ekspertų valdžia per spaudą ir ra- 
komitetas . pranešė, kad dio kalė savo piliečiams, 
veltui pastangos. Taigi kad Jung. Valstybių pa- 

j Vakarų valdžios ilgiau siūlytas projektas yra la-l
laukti negalėjo, nes dėl bai pavojingas pasaulio 

‘dviejų skirtingų pinigų taikai.

Chicago, III___ Geležin-
kelių kompanijos ir uni
jos per vienuolika mėne
sių vedė derybas dėl dar
bo valandų sutrumpinimo 
ir algų pakėlimo. Tik da
bar pavyko susitarti.

......  ...... j “Pravda” ir kiti sovietų

Transjordanas Saukiasi Anglijos EU'iar'.u'Z
■■ f*. • w ■ ■. ii ■ . i (tarties pasmerkimui ir

plūdimui valstybių, ypač 
Jung. Valstybių, kurios tą 

■ sutartį paruošė. Raudo
nieji kelia baisų skandalą. 
Jie sako, kad toji sutartis 
yra nukreipta prieš sovie
tų Rusiją. Tačiau visiems 
yra suprantama, kad toji 
sutartis yra padaryta su
laikyti Rusijos agresiją. 
Taigi demokratinės vals
tybės turi ne tik sulaiky
ti Rusijos agresiją, bet jai 
įsakyti išsikraustyti ir iš 
pavergtų kraštų — Lietu
vos, Latvijos, Estijos ir 
kitų, kurie prieš karą bu
vo laisvi ir nepriklausomi.

i ransjoraanas jaukiasi Anglijos 
Pagalbos Prieš Izraelio Valstybę

Aminam, Transjordanas 
— Valdžia formaliai krei
pėsi į Angliją ir reikalavo, 
kad ji duotų militarę pa- 
pdbą, kad apginti jos pie
tinę teritoriją nuo Izraelio 
kariuomenės.

Transjordano 
išsprendė šauktis Angli- tas jau pasiųstas guber- 
jos pagalbos, gavus skun- natoriui pasirašyti, 
das nuo apskrities virši
ninkų iš pasienio sričių, 
kad Izraelio kariuomenė siekiančias prievarta nu
perėjo šiaurės sieną ties versti šio krašto valdžią; 
Ein Gharandal. Izraelio patikrinti valdžios parei- 
kariuomenė buvo sulaiky- gūnų ištikimybę, ir pa
ts, bet ji tebestovi ant skirti specialų prokurorą 
Transjordano žemės. komunistų veiklai sekti.

Mirytal Pažibos 
Komunistus

Kun. Pr. M. Juras,

Apie milijonas darbi
ninkų nuo rugsėjo 1 d. 
pradės dirbti tik 40 valan
dų savaitėje ir gaus tiek 
pat, kiek dabar gauna už 
48 valandas, ir taipgi 
gaus 7 centus į valandą 
daugiau, pradedant nuo 
pereitų metų spalių 16 d.

Kiti darbininkai geležin
kelių kiemuose dirbantieji 
dirbs po 48 valandas sa
vaitėje, bet jie gaus 10 
centų į valandą daugiau, 
taip pat pradedant nuo 
praeito spalių 16 d. Taip
gi apie 30,000 darbininkų, 
kurie dabar dirba 7 dienas 
savaitėje, nuo rugsėjo 1 d. 
dirbs po 6 dienas ir gaus 
tas pačias algas.

Ma-Annapolis, Md. — 
ryland valstijos kongre
sas priėmė įstatymus ko
munistų organizacijas pa

valdžia žaboti. Įstatymų projek-

Įstatymas reikalauja 
uždrausti organizacijas,

Gera motina vertesnė už 
šimtą mokytojų.

Georgės Herbert

Nukryžiuotojo Jėzaus Se
serų Vienuolyno Rėmėjų 
ir LDS Centro pirminin
kas, sekmadienį, kovo 27 
d., Šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčioje, So. Bostone, 
pradedant to vienuolyno 
rėmėjų seimą, pasakys 
pamokslą.

Į šį Vienuolyno Rėmėjų 
seimą. yra pakviestas J. E. 
Arkivyskupas Richard J. 
Cushing, D. D., ir jau pa- 

> sižadėjo dalyvauti.

Turkija Negananti IHHt 
linai Pagalbos E tag. 

Valdyta

Ankara, Turkija — Tur
kijos spauda skundžiasi, 
kad Jung. Valstybės ne
duoda užtektinai ekono
minės, politinės ir milita- 
rės pagalbos Turkijai.

Kaikurie laik r aš č i a i 
skundžiasi, kad Turkijos 
neįtraukė nei į Šiaurės 
Atlanto sutartį, sakyda
mi, kad jeigu Turkija nė
ra prie Atlanto, tai nėra 
nei Italija.



Naujas lietuvių Tremtinių
Transportas iš Vokietijos

Kaįs UeMų Trmmpr 
taĮBostoni .

»

kėjimą, mes esame pasi- DABAR

2

ryžę ginti. Ne, nes pažeis
ta laisvė ir teisingumas 
ne vien tų, kurie dėvi rau-| 
doną rūbą, bet ir tų, kurie niinse«ua- 
vilki mėlynus drabužius, 
būtent, darbininkų”.

Kur dedasi tokie įvy
kiai,, kaip Mindszenty nu
teisimas? Kodėl pasirašo 
peticiją Mindszenty klau
simu vyrai, kurie atokiau 
katalikų Bažnyčios: Leon 
Blrm — socialistas, Julės 
Romains — rašytojas, Pa- 
ul Bonceour — politikas, 
Andre Gide, buvęs artimu 
komunistams, rašvtojas, 
Nobelio premijos 1948 m. 
laureatas ir garsus publi
cistas Raymond Aron? 
Kodėl socialistas Andre 
Philip, radikalas socialis
tas Maro - Giafferi lipo į 
tribūną, kad pasidalinti 
mintimis su 30,000 daly
vių? 1

Todėl, kad bet kurių į- 
sitikinimų žmonės, ger
bianti laisvę ir teisingu
mą pajuto, j<< šios esmi
nės vertybės yra giliai pa
žeistos.

Kun. Gau sušuko: “Mes 
liksime ištikimi šūkiui — 
“Dievas ir laisvė”. Mes 
leidžiame laisvai veikti ir 
tiems, kurie ryt atėję val
džion mus pavergtų”. 
De Moro - Giafferi apta
ria Budepešto bylą: “Ar 
tenykštis nuteisimas at
liktas pagal normalią tei- 
seną, kuri taikoma lais
viems žmonėms? Aš krei
piausi į savo advokatišką 
sąžinę šiuo klausimu. O ji 
man nedvejojant atsakė: 
Ne. Budepešto teismas te
buvo apgaulė”.

Po jo kalbėjo Imre Ko
vače, buvęs Vengrijos 
smulkiųjų ūkininkų parti
jos generalinis sekreto
rius, Mare Langnier, Jo
seph Folliet ir kun. Roser. 
Jis metė šūkį: “laisvė per
gyvena sutemas”.

Ta milžiniška minia ne- 
siautė, bet susitelkusi jau
tė įniršimą prieš žmonijos 
pavergėjus.

Gaila, kad žmonijos są
žinė tik dabar atbudo ir 
patyrė bolševikinį siaubą, 
kai* meška kalena danti
mis. Lietuvoje jau devy- 
neri metai siaučia bolše
vikinis teroras: kankina
mi nekalti, sušaudomi, sa
vaitėmis laikomi aikštėse, 
išprievartaujamos mote
rys, nežmoniškai kankina
mi sužeistieji ,badu ir šal
čiu marinami ištremtieji. 
Kodėl tik dabar pabudo1 
žmogiškoji sąžinė? Kodėl 
ji nemato ir šiandieną, 
kad Lietuvoje užgniaužta 
sąžinės laisvė, o kūrybin
goji tauta paversta gyvu
lių banda.

Ši manifestacija už lais
vę ir mums, lietuviams, 
leidžia laisviau atsikvėpti 
ištarti: “Nors mūsų tauta 
neregėtai kenčia, bet ji 
bus išlaisvinta”.

| . KLAUSUTE
"LfetnHS AtsMnhnų" ItaRjo Vitandy

Pradžia 1-me psaL

vieningomis ir na-Pradžia 1-me pusiap> j

Paukštys, Izidorius, O- 
na į Brooklyn, N. Y.

Popeliucka, Vanda 
Brooklyn, N. Y.

Sadauskas, Albinas 
Mahanoy City, Pa.

Skruodys, Kostas, An
tanina, Skirmantas į Alla- 
muchy, N. J.

Smilgevičiūtė, Kristina į 
Grockston, Minn.

Sodonis, Marijonas į 
Rochester, N. Y.

Sodys, Matas, Jadvyga, 
Juozas į Rochester, N. Y.

Stasiukynas, Vaclovas, 
Monika, Gediminas, Da
nutė, Vida į Brooklyn, N. 
Y i

Švelnytė, Marcelė į Wa- 
terbury, Conn.

Trimakas, Dionizas į 
Nutley, N.,J.

Tumavičius, Jurgis, Ka-’ 
zė i Chicaeo. UI.

Kovo m. 21 d. š. m. lai-? Jagelavičienė, Ona į
vu “General Muir” į New Walton, N. Y.
Yorko uosU atvyko »e- Jamaytė Severiną, Juli- 
kantieji lietuvuu tremti- ja j North 
niai:

Acas, Regina į Albany,
N. Y.

Alvikytė, Stefa į Eliza
beth, N. J.

Ankudavičius, Stanislo
vas, Marija, Milda į
Brooklyn, N. Y.

Baltrušaitis, Augustas į
Bridgeport, Conn .

Baublys, Jo k u b a s į
Nevark, N. J.

Bona tas, Antanas, Ma
rija, Gabija į Brockton,
Mass.

Bobelytė, Danutė į Cle
veland, Wisc.

Braška, Povilas, Brock
ton, Mass.

Bukauskas, Bonifacas į
Cicero, III.

Butas, Andrius, Apolo
nija, Aleksandra, Anatoli
jus į West Oieshire, Conn.

Butkus, Eugenija, Lili
ja, Juozas į Brooklyn, N.
Y.

Butkys, Kazimiera, Po
vilas į Brooklyn, N. Y.

Čekas, Vaclovas, Emili
ja, Aldona, Danguolė į
Worcester, Mass.

Cigas, Petras, Emilija į
Cleveland, Ohio.

Daugėla, Kazys, Stasė,
Rūta į Londonderry, N.H.

Damijonaitis, Kęstutis į
Albany ,Minn.

Dirvianskis, Algirdas,
Aleksandra, Arūnas į
Bloomer, Wisc.

Dočkus, Kostas, Jadvy-Į^k, N. J.
ga į Elizabeth, N. X iLterentas, Juozas į Long

Dulaitis, Donatas, Aldo- Island City, N. Y.
na į Arlington, N. J.‘ j Malakauskienė, Izabelė į;ta, Viktoras į Cleveland, 

[Ohio.
Rajeckas, Veronika, 

Juozas į Brooklyn, N. Y.
Senuta, Vaclovas, Liu

da, Gediminas į Brockton, 
Mass.

Spakevičius, Bronislava, 
Julijonas, Julijonas į 
Brockton, Mass.

Šulcas, Elena, Janina į 
Newark, Dėl.

Janina į!

Jąroslavlenas, Leonidas, 
Valerija, Rita - Marija į 
Waterbury, Conn.

Jarosūnaitė, 
North Dakota.

Jocienė, Viktorija, Vida 
į Brooklyn, N. Y.

Jucevičius, Antanas, 
Bronė, Milda, Liuda, An
tanas į Hartford, Conn.

Juraitis, Jonas, Eugeni
ja, Vitas, Antanas į Fan- 
wood, N. J.

Kalinowski, Olga į Mar- 
quette, Mich.

Kazakevičius, 
.Vitalija, Aldona, Petras į 
Ozone Park, N. Y.

Kesiūnas, Povilas, Vik
torija, Lilija į W. Bridge- 
vater, Mass.

Kizlauskas, Juozas, Bro
nius, Giedrė, Algimantas, 
Jurgis į Brooklyn, N. Y.

Kiemaitis, Martynas, 
Ieva, Irena į Bridgeport, 
Conn.

Kliauzienė, Bronislava į 
Philadelphia, Pa.

Kaunelienė, Aleksandra 
į Long Island City, N. Y.

Knystautienė, 
Gražina, Vladas, 
Cleveland, Ohio.

Kulikauskienė, 
Staples, Minn.

Kungytė, Barbora į i 
Newark, N. J.

Kupetis, Kazys į Phila
delphia, Pa.

Kungys, Zigmas į New- 
lark N. J.

na į Arlington, N. J.‘ 
Gaižiūnas, Bronius, Bro

nė, Gintautas į Cleveland, 
Ohio.

Gaižutis, Jonas, Stasytė 
į Arlington, N. J.

Gaižutis, Jonas, Elena, 
Aušrelė, Nijolė į Millers- 
burg, Ohio. ,

Gedrikis, Stasys, Irena į 
‘ E. Orangc, N. J.

Gerdvilis, Leonas, Jani
na, Visvaldas, Violeta į 
Rock Creek, Ohio.

Griganavičius, Juozas, 
Ona, Jonas, Verutė, Ona, 
Juozas į Schenectady, N. 
Y.

Juozas,

Marija,. 
Aldona į

Elena į

zė į Chicago, UI.
Vaišnys, Antanas, Emi

lija, Arvydas į Waterbu- 
ry, Conn.

Vakselis, Aleksandras,
Irena, Irena į Brooklyn, 
N. Y.

Urbšaitis, Jonas į Cleve
land, Ohio.

Za viekas,
Woodhaven,

Ziaušys, 
polonija į Norwalk, Conn.

Žičkus, Povilas, Elena,
Reimund, Tomas į Me
thuen, Mass.

Žilys, Jonas, Bronė, Ni
jolė į Watertown, Conn. ___________

Žukauskas, Vitalis, Ma- gj kartą parodė 
rija į Woodhaven, N. Y. p

Atvykstančius pasitiks Į 
organizacijų atstovai..

BALF Imigracijos
Komitetas.

> ■■ j * i—
Premeneckas, Margari-

Tūlas tėvas rodo savo mažai dukrytei, kur 
bus statoma Jungtinių Tautų nuolatinė sostinė. 
Ceremonijų laikas nustatytas balandžio 10 d., 
kur Prez. Trumanas pagrįs kertinį akmenį Pa
saulio Sostinei, New Yorke.

Ged. Galvanauskas

Kazimieras j 
N. Y.
Edvardas, A- i 

!

Į

30,000 asmenų susirinkime, Paryžių 
je, pasmerkia Kard. Mindszenty 

nuteisimą
- L

j — Tais atvejais, kada mes 
kalbame apie Tautos kančią ir 
jos bendruosius reikalus — į 
etiketes viaiMrei nėra reikalo 
žvalgytis... — Taip rašė man 
viename laiške asmuo, daug 
vargo iškentėjęs, perėjęs per 
raudonųjų ir rudųjų mūsų tau* 
tos teriotojų kalėjimus ir ka- 
cetus, stud. J. Rimašauskas.

Norėtųsi, kad šitie žodžiai 
lietuvių niekad ir niekur nebū
tų užmirštami.

— Vyručiai, bent dabar liau
kitės! Dabar įtempkime visas 
savo pajėgas, šviesaus proto ir 
kuogeriausios valios pajėgas ir 
kuo šalčiausiai išdėstykime 
kits kitam visus mūsų arsenale 
esamus išrodymus-* dėl mūsų

:visų bendro tikslo — Lietuvos 
Nepriklausomybės! — šiais žo
džiais, anais mūsų Tėvynės 
priešaušrio laikais, 1917 m. ge
gužės 27 d., Petrapilyje, susi
rinkus įvairių srovių atsto
vams tartis dėl Lietuvos Ne
priklausomybės, ir besireiš- 
kiant partinėms tendencijolns, 
kreipėsi į susirinkuriuosius ajn- 
žinos atminties šviesusis lietu
vis Juozas Tumas - Vaižgan
tas.

Ach, kaip, vis dėlto, pravers
tų ir dabartiniu metu kai ku
riem vaižgantiškas "bizūnėlis”.

Pr. AL
i

Waterbury, Conn.
Masiglauskas, Antanas, 

Kotryna į Puyallup,Wash.
Matusevičius, Juozas, 

Jadvyga, Teresė, Regina į 
Cleveland, Ohio.

Mickevičius, Teofilė, Ta
das, Kleopatra į Ansonia, 
Conn.

Miklasevičius, Henri
kas, Irena į Manhasset, L. 
I., N. Y.

Misiūnas, Stasys į N. 
Scranton, Pa.

Molskis, Feliksas į 
Brooklyn, N. Y.

Mucinskas, Pranas, O- 
Grigonis, Pranas, Eleo-įna, Aloizas, Lucija* į 

norą, Narimantas į Cleve- Brooklyn, N. Y. 
land, Ohio.

Guobuzis. Jonas, Marijai 
į Trappe - Collegeville, Pa. 

Guzas, Vytautas į Leech- 
burg. Pa.

Ivanauskas, Juozas, Ju-
. za, Margarita į Elizabeth, 

N. D.
Ivaškevičius, Stanislo

vas į Brooklyn, N. Y.

Navickas, Bronius j Re- 
vere, Mass.

Paukštelis, Ignas, Stasė, 
Vytautas, Juozas į Raci- 
nc, Wisconsin.

Padvelskis, Antanas, A- 
nclė, Paša, Jonas į Brook
lyn, N. Y.

Povilonis, Jonas į Wal- 
kes - Barre, Pa.

GAVĖNIOS KNYGUTE
Gavėniojc yra jtatogiausias laikas susitelkti ir -j 

apmąstyti mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus Kru
vinąją Kančią. Kad j>alengvinus apmąstymus da- £ 
ryti, "Darbininkas” siūlo Jums Gavėnios knygutę 
— “štai ŽMOGUS”, kurioje yra 40 Kristaus Kan- i 
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 išrankiai skaityti vykdamas į darbą ar iš darbo. Knyga 
186 pusi. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite:
“DARiUMNKAS**, 366 W. Brondway, Co. Boston 27, Mass.

Darbininkv Atlin.
Šiuomi siunčiu $2.W ir prašau prisiųsti man Gavėnios Kny

gutę — ŠTAI ŽMOGUS.

Vardas ............ ..... ......... ..................... ,................ ........ .......

Adresas .—.............................................  —

Paraudonavusios Pran- giname, kaip ir tais lai- 
cūzijos širdis — Paryžius kais, kai kovojome už 

b savo vei- Prancūzijos išlaisvinimą. 
• dą. Tai Thorez, Togliatti Tos neįkainuojamos ver- 

eilė kitų komunistų tybės vėl yra paminamos 
i partijų vadų pareiškė, po kojų kaikuriuose kraš- 
kad komunistai stosią So- tuose ir kai keno (supr. 
vietų pusėn* karo atveju, komunistų) pamirštamos 
30,000 aanianų susirinko net Prancūzijoje. Reikia 
protestuoti dėl sutryptos būti atviram ir nenuduoti 
laisvės. Šį kartą tam mil--fariziejų. Ir mes meldžia- 
žiniškam susirinkimui, į-'me: “Viešpatie, mes mal- 
vykusiame Vėl’ d’ Hiv., daujame Tavęs mūsų ne- 
pirmininkauja kun. Chail- priskirti prie nusikaltėlių 
let. Pradedamas susirin- ir kaltųjų”, nes mes nori- 
kimą jis nurodo: “Šio va
karo manifestacija neturi 
būti kieno nors panaudo
ta. Mes protestuojame 
vardu nukryžiuoto teisin
gumo”.

Mindszenty nėra auka____ ,__ . Mindszenty nėra auka:
Surdokas, Cezaris į Bai- vienos partijos kovos su 

timore, Md. kita, bet paniekinto tei-
Tamasauskas, Česlovas, singumo. Budapešte siau- 

Emilija, Danutė į Bayon- čia teroras ir vyrauja me
ne, N. J.

Tomkevičaitė, 
ra į Cincinnati, Ohio.

Uznytė, Valerija į Mas
peth, N. Y.

Valinčius, Antanas, Fi
lomena į Bridgeport, Ct.

Venclova, Petras, Pranė 
į Maspeth, N. Y.

Vilimas, Vladas, Regi
na, Virgilijus į Dayton, O.

Žadvydas, Osvaldas, 
Stasė į Bronx, N. Y.

Zamulionė, Sofija į Day
ton, Ohio.

Atvykstančius pasitiko 
organizacijų atstovai.

BALF Imigracijos
Komitetas.

Kazimie-

Bandoma Murino Jėęi 
Varyti Lėktuvas

visuotinę

las. Vienas kalbėtojų An
dre Philip taria: “Dabar 
laisvę ir teisingumą mes

me išpažinti 
dvasią.

Kalbėtojas 
nurodo, kad 
szenty auka 
likimą tūkstančių miliijo- 
nų Šiaurės kraštuose. Ir 
tuomet jis klausia: “Ar 
mes protestuojame, kad 
nuteistas kar d i n o 1 a s? 
Taip ir ne. Taip, nes jį 
nuteisiant yra pažeidžia
ma Bažnyčia. Ir kai pa
niekino jos simbolį ir ti-

Montaron 
kard. Mmd- 
atvaizduoja

55 SENATORIAI PASISAKĖ UŽ 
SIAURĖS ATLANTO SUTARTĮ

f............... - 1 1
TOashington, D. C. — munistų, kokių nesą buv| 

Praneša, kad 55 senato- nuo karo pabaigos, 
riai jau pasisakė už Šiau-į Policija riaušininkus nu- 
rės Atlanto sutartį, o tik malšino. Septyni iš jų su- 
vienas, būtent, senatorius žeisti. Aštuoniolika asme- 
George W. Malone, respu-.nų areštavo.

iš Nevados —i ___________
su-

blikonas,
viešai išėjo prieš tą 
tartį.

ei_____ i_fi - ■ -tnurcmn arvyisTa
Amerikon

IttJO "VYTIS" Nr. 3 
tIŲMETŲ

“Vytis” yra Amerikos lietu
viško jaunimo, kuris pasirinkęs 
šūkį Dievui ir Tėvynei, mėnesi
ni laikraštis. Dabartinis išėju- 
sis numeris yra šių metų kovo 
mėnesiomenesio laida kurioie randame 
patalpintų gražių religinio ir 
patrijotinio turinio straipsnių 
lietuvių ir anglų kalbomis, taip 
pat žinių iš lietuvių Vyčių gy
venimo ir veiklos.

Laikraštis papuoštas įžymių 
lietuvių katalikų bei visuome
nės veikėjų ir rašytojų atvaiz- ; 
dais: Vyskupo V. Brizgio, Prel. . 
M. Krupavičiaus, Prel. J. Am- 
boto, Dr. J. Leimono, kuris ką 
tik yra atvykęs iš tremties, 
ministr. V. Sidzikausko ir ki
tų; taip pat mūsų įžymių ra
šytojų paveikslais: Vydūno ir 
Prel. Dr. K. Urbonavičiaus - 
J. Kmitas taipogi ir Vengrijos 
kankinio kard. J. Mindszenty 
paveikslu.

Savo išorine išvaizda, kaip 
visuomet, yra gražiai išleistas 
bei atspausdintas ir patrauk
lus. Graži .taisyklinga lietuvių 
kalba.

Šio laikraščio - žurnalo turi
nys atitinka jo atstovaujamo 
jaunimo šūkį — Dievui ir Tė
vynei. Kas gali būti gražesnio?

Aukas siųskite ncatidėlioda- 
mi:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

WeUesley, — Ato
minės jėgos komisijonie- 
rius Robcrt F. Bacher pa
reiškė mokslininkų konfe
rencijai, kad karinė avia
cija ruošia planus išban
dyti lėktuvams, kurie bus 
varomi atomine jėga.

Karo laivynas neseniai 
pranešė, kad yra daromi 
bandymai su atomų moto
rais.

Southampton, Anglija— 
Kovo 18 d. laivu išvyko 
Winston Churchill su 
žmona ir dukteria ir žen
tu į Jung. Valstybes.

Winston Churchill skai
tys paskaitas. įvairiuose 
miestuose.

Washiagt<m, D. C. — 
Prezidentas Trumanas, 
sugrįžęs iš atostogų, su
šaukė Kongreso vadus pa
sitarimui dėl pasiūlytos 
Administracijos progra
mos.

A

TYKUS V AK ARS

Riaušes Londone

Galvos pasaulį valdo, 
širdys jį išgelbsti.

Londonas — Sekmadie
nį, kovo 20 d. rytinėje šio 
miesto srityje kilo mušty
nės tarp Sir Oswald E. 
Mosley’s pasekėjų ir ku-

Tykus vakaras be vėjo, be vėjo, 
Lakštingala čiulbėjo, čiulbėjo.

Mergužėlė daržely, daržely.
Žalias rūtas ravėjo, ravėjo.

Labas vakars, mergele, mergele 
Ar nematei žirgelio, žirgelio?

Matyt mačiau žirgelį, žirgelį, 
Savo tėvo dvarely, dvarely.

i! 
i! 
■i! 
i! 
<! 
i! 
i! 
i! 
i!

! ! ! !
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šeštadieniais, 
5:00 iki 5:30 v.v.

Stotis WEVD (A.M.)

1330 MI., 5000 watts 
Trečiadieniais, 

5:30 iki 6:00 v.v.
Stotis WGYN (F. M.)
97.9 meg., 20,000 watts 
Direk.—Jokūbas J. Stekas 

429 Halnut St,
I

Newark 5, K. J. 
Tek MArket 2-5360.

š
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Pakeitimas Molotovo Višinskiu, Mikojano Men- 
šikovu ir kitos atmainos aukštesnioje Sovietų valdi
ninkijoje sukėlė daug nervingų spėliojimų Vakarų 
demokratijos vaduose. Kadangi Višinskis yra daug 
griežtesnis ir suktesnis už Molotovą, tai iš jo galima 
laukti netikėtų atkaklių žygių, net paties karo. Ypač 
gausus rusų kariuomenės susitelkimas Jugoslavijos 
pasienyje nurodo kažkokius karingus Maskvos pla
nus.

Tačiau anglų ir amerikiečių žvalgybų vadai, apy
tiksliai žiną dabartinę Rusijos padėtį, teigia, kad 
Maskva bėgyje kelių ateinančių metų karo nepradės. 
Kas bus tolimesnioj ateity, tai kitas klausimas. Gi 
dabar Rusija toli gražu karui nepasiruošusi. Jai rei
kia ir namie susitvarkyti ir tampriau pažaboti ana
pus geležinės uždangos okupuotus kraštus. Rusija 
užtektinai jų prisigrobė. Stalinas žinąs apsiryjimo 
pavojų ir suprantąs, kad reikia suvirškint ką yra 
prarijęs. O virškinimo užduotis nelengva. Štai Jugo
slavijos Tito jau seniai savotiškai elgiasi, reikia jis 
sutvarkyti. Gal kaip tik tuo tikslu ir traukiama rusų 
kariuomenė į Jugoslavijos pakraštį. Ir kitos paverg
tos šalys 
munija, Lenkija komunistinio sutvarkymo reikalin
gos. Reikia jose iš pašaknų išrauti prieškomunistinius 
gaivalus ir visų pirma likviduoti dvasiškiją. Ot šiam 
darbui Višinskis bus pats tinkamiausias. Jis ir neoku
puotuose kraštuose geriau už kitus atliks propagan
dos ir priešvalstybinės agitacijos uždavinį. Moloto
vas esąs nelikviduotas. Jis sėdės politbiūre ir bus ne
prieinamas kaip ir pats Stalinas. Užsienio diplomatai 
turės reikalą tik su nepalaužiamu sukčium Višinskiu.

Ir pačios Rusijos gyventojų nuotaika nenusisto
vėjusi, neaiški, ar verčiau aiškiai nerymastaujanti. 
Jie jau sužinojo, kad užsienyje “kapitalistinėse” šaly
se ne taip jau prastai žmonės gyveną, kaip kad skel
bia Sovietų propaganda. Rusai jaučiasi apmeluoti ir 
tamsūnais nežinėliais palaikyti. Tiesa, jie nebegali 
savo įsižeidimo bei nepasitenkinimo pareikšti, bet pa
vojingos mintys jau įsiskverbė jų širdin. Bolševikų 
vadai gerai žino, ką reiškia gaivalinis masių nepasi
tenkinimas. Tad reikia ko greičiausiai į tai reaguoti, 
Kad įgimtos nacionalistinės idėjos neišstumtų lauk 
prievarta įskiepinto nepakenčiamai vergiško mark
sizmo.

Taip, Rusijoj pūstelėjo tautinio susipratimo vė
jelis. Vergai pratrynė akis. Reikia juos vėl užmigdy
ti, kol dar nepervėlu. Į tą suatžagareivinimo darbą 
bus įkinkyta 6,000,000 komunistų, kurie turės su
tramdyti rusų tautos susižavėjimą užsienių gyveni
mu ir iš naujo garbinti komunistinę tvarką. Grąžinti 
žmones atgal į nudėvėtą melą — pemelyk sunkus už
davinys, ir reikia specijalaus išsilavinimo tam suk
tam darbui atlikti. Tad bus ruošiami tam tikri mul
kinimo kursai, kuriuos turės pereiti pusė milijono ko
munistų kasmet. Tuo būdu visų komunistų “išmoksli
nimui” prireiktų 12 metų. Ir dar klausimas, ar jie su
gebės įskiepinti rusų tautai komunizmui ištikimybę. 
Lyg išeitų, kad su pasiruošimu į karą Rusija turės ge
rokai užtrukti.

Tokia tai politinių “ekspertų” teorija. Bet prakti
ka ne visuomet susiderina su teorija. Vieną dalyką 
tai jie tiksliai atspėjo: kad Stalinas jau supranta ap
siryjimo pavojų. Ar tik ne pervėlai tą suprato? K

Čekoslovakija, Vengrija .Bulgarija, Bu

ras I kvietėsi krikščionis 
misionierius, pastatė ten 
šv. Bazilians bažnyčią ir ; 
įsakė sunaikinti stabus. 
Tuomet kunigai vyko į 
Rusija iš Konstantinopo
lio. Kai graikų bažnyčia 
atskilo nuo Romos, Rusi
ja tapo tos atskalos auka. 
Tas pats atsitiko ir su 
Balkanų tautomis: bulga
rai, serbai, rumunai, alba
nai ir kitos tautos pateko 
tos atskalos įtakon. Tur
kai įsibraudami į Balka
nus, ten esančias tautas 
'atskyrė nuo Rusijos, ta
čiau tikybiniai ryšiai ne
buvo nutraukti. Rytinė 
bažnyčia pasiskelbė orto
doksinė, t. y., tikruoju ti
kėjimu, atmetančiu Popie
žiaus autoritetą, leidžian
čiu kunigams vesti ir pri
pažįstančiu ikonų garbini
mą. Vieton Romos popie
žiaus atsistoja Konstanti
nopolio patriarchas, kuris, 
pradėjo dangstytis “eku
meninės”, tai yra, visuo
tinės bažnyčios vardu. Ta
čiau turkai panaikina 
Konstantinopolio Patri
archatą. Jo vietoje, pana
šiai kaip vėliau protes
tantiškais tapusiuose kra
štuose, atsiranda gausybė 
vadovaujančių vyskupų. 
Ortodoksinė bažnyčia sa
vo tautiškumu, ar, tiks
liau pasakius, slaviškumu 
labai panaši į anglų baž
nyčias. Ortodoks i š k o s 

, bažnyčios, vadovaujamos 
vyskupų sinodo ar pat
riarcho, atsisako bendra
darbiauti su Romos kata
likais, pripažįstanč i a i s 
Popiežiaus autoritetą. Po
piežiui paliko vienas ke
lias — remti unitus (uni- 
jotus), kurie pripažįsta 
Romos Popiežių. Jų yra 
apie 6 milijonai, bet jų 
dauguma ne Balkanuose, 
o Armėnijoje, Sirijoje, 
Chaldoje ir Egipte. Balka
nų ortodoksizme praeity
je niekuomet nepavyko 
Romai įsigyti didesnės į- 
takos. Tai įtakai dar su
mažinti dabar be pasigai
lėjimo komunistų naikina
mi ne vien katalikai, bet 
ir protestantai. 

ORGANIZACIJA
Šiame amžiuje Graikų 

Ortodoksinė bažnyčia y- 
ra valdoma sinodo, bulga
rų nuo 1870 met. — ek- 
zarcho, serbų — patriar
cho. Rumunai ir Konstan
tinopolio srityje, kuri dar 
bar valdoma turkų, esan
tieji ortodoksai siekia va
dovauti visai ortodoksi
jai. Rusijoje iki revoliuci
jos. ortodoksija buvo val
doma sinodo, kurio esmi
nis pareigūnas, Generali
nis Prokuratorius, buvo 
atstovaujamas paties ca- 

2 iro. Ano meto panslaviz- 
Ged. Galvanauskas'?*8.ir ortodokstoė.bažny-

DARBININKAS 
kartas mokyti katekizmo, 
tačiau užsienyje ortodok
sija tampa svarbia bolše
vikų partijos politinę prie
mone, ir 1921 m. pradeda 
ortodoksinę veiklą užsie
nyje.

Sovietai savo krašte or
todoksijai prikergia pro- 
letarijato internacijona- 
lą. Patriarchas Aleksis 
pradeda siausti Balkanuo
se. Jam atsiveria naujos 
galimybės, kai Balkanai 
atsiduria sovietų rankose. 
Aleksis yra paslaugus 
bolševikams, o bolševikai 
jėga verčia Balkanų kraš
tų ortodoksus pripažinti 
sovietinio patriarcho au
toritetą. Serbų autonomi
nės • Bažnyčios patriar
chas Gavrilo Dosic, jau 
1945 met įspėja savo tau
tiečius: “Negalima slėpti, 
kad garbinga ir kilni tau
ta tapo plėšikų gauja”. 
•Tie žodžiai buvo nukreip
ti Jugoslavijos viešpačiui 
— Titui. Atsiteisiant, jis 
buvo papeiktas. Bulgari
jos ir Rumunijos ortodok
sinių bažnyčių valdovai 
liko savo vietose, nors tos 
tautos vis labiau pradeda 
neapkęsti sovietinės san
tvarkos.

Graikų bažnyčia valdo
ma Mgr. Damaskinos, bu
vusio regento, ir didelės į- 
takos tautiečio, Konstan
tinopolio patriarcho, Mgr. 
Maximas. Jis, norėdamas 
pademonstruoti savo di
delę įtaką ortodoksiniam 
pasauliui, po Graikijos iš
silaisvinimo, padarė pir
mą žygį nuo 1829 met. 
Graikijon. Čia atvyko ir 
dėjo pastangas amnestuo
ti nelaisvėn patekusius 
sukilėlius. Tai buvo birže- 

, lio mėn. 1948 metais.- Ne 
į maža graikų, ypač komu- 
jnistAi, pritarė’Wn žygiui. 
Komunistų partijos (K. 
K. E.) gen. sekretorius 
Lacharides, tikintis orto
doksas, pripažino Maxi- 
mas autoriteetą. Tačiau 
toji misija visai nepavy
ko.

JUNG. VALSTYBIŲ 
{TAKA

Jung. Valstybėse yra 
nemažas 
doksiškai 
sektų, kurios linksta į or- 
todoksizmą. Čia nemažai 
rūpinamasi susidariusia 
padėtimi. Kai kas net gi 
siūlo Mgr. Maximas pa
keisti energingesnių Mgr. 
Athenagoras, ortodoksų 
metropolitu New Yorke. 
Čia pradeda kryžiuotis 
politiniai ir tikybiniai rei
kalai. Aleksis 1946-48 m. 
veikė labai energingai. Jis
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Vokietija ir joje liekantieji D P
(Tęsiny*) j užsieniečių

Vokiečiams nepatinka 
okupacinių veiksnių iš- , 
leistas Vokiečių valdinin-. 
kų statutas, taip pat jis1 
nori sušvelninti ruošiamą) 
Okupacinį statutą. O užsi
tęsęs Vakarų Vokietijos 
federacin is kon stituan-
tas Bonnoje tuYi tikslą iš
sikovoti galimai platesnę 
savivaldvbę, jei ne visiš
ką nepriklausomybę.

IRO STEIGS DP PRIE
GLAUDŲ FONDĄ

Iki 1950 m .birželio mėn.
30 d., kai IRO baigs savo 
misiją, bus įkurdinta 2/3 
DP. Likusiems DP, kaip 
pareiškė IRO gen. direkt. 
V. Truck, bus įsteigta 35 
mil. dolerių prieglaudų 
fondas. (Šiuo metu IRO 

. globoja 714,156 asmenis, 
iš jų 133,984 lenkus, 124,- 
253 baltus, 106.480 žydų, 
79,554 ukrainiečius, 91,- 
846 kitų tautybių, neskai
tant 178,039 asmenų su 
aprėžta teise. Daviniai

traktavimą 
ir Ausrijoj? 

Štai klausimai, kurie iš
kyla greta materialinių ir 

i moralinių rūpesčių.
AB VOKIETIJA SKAI
TYSIS SU LIETUVOS 

SUVERENUMU?
Ta proga iškyla naujas 

klausimas: ar taikos su
tartis [ 
Hetiia ir Austrija pripa
žins Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstybių de jure 
egzistavimą? Kas galės 
jas priversti toliau sekti 
vien anglosaksų demo
kratinę politiką, jei jų in
teresai kitaip diktuos? Ar 
galima pasitikėti jų krik-' 
ščioniškumu? Į

Jei nepripažins, tai koks pinasi ir juos dėl 
tada bus DP likimas šiose kų” Rytprūsių

tuoj po Potsdamo konfe
rencijos atitinkami e m s 
mūsų veiksniams sukru
tus. Sunku buvo nugalėto
jus, UNRRA ir IRO įti
kinti, kad Mažosios Lietu
vos karo pabėgėliai būtų 
traktuojami kaip DP ir

. gautų tarptautinę globą. 
Apgailėtina, kad negailes
tingi skryningai daug lie
tuvių iš Klaipėdos krašto 
'išmetė iš DP stovyklų ir 
privertė juos ieškoti vo- 

plsirSiuIiM'“ kie?!» “alonės, nors turi
p aprestą DP statusą.

VADOlrYBft ne BE 
ARMIJOS

Nežiūrint apgailėtinų 
reiškinių, kad tūkstančiai 
lietuviškos kilmės ir lietu
viško kraujo Mažosios 
Lietuvos karo pabėgėlių 
atsidūrė vokiečių “malo
nėje”, kad jais toliau rū- 

“vokiš- 
eventua-

valstybėse? Ar jos, vado- lauš grąžinmo Vokietijai 
vaudamos savo gyvybi- organizuoja Schreiber’iai 
niais interesais, sovietų ir Rock’aitės, džiugu kon- 
spaudžiamos ir gundžia- statuoti, kad veikli Mažo
ruos, neišduos likusių DP? sios Lietuvos Taryba su < 
Atsiminkime, kad sovie- kankiniu Erdmonu Simo- 
tai dar neatsisakė preten
zijų į baltų DP ir kad jie

d. “Mintis” Nr. 21).
Malonu girdėti toks 

žmoniškas IRO projektas. 
Bet kyla klausimas, kur 
gi bus steigiamos tos prie
glaudos? Vokietijoj?

Kol Vokietija okupuota, 
tol gyvenimas užsienie
čiams karo pabėgėliams 
joje yra bent moraliai pa
kenčiamas. Bet kas bus 
su “verfluchte Auslaen- 
dern” (pasiutusiais užsie-

30 dalinai ir dėl to sąmonin-

niečiais), kai Vokietiją 
apleis okupaciniai veiks-1 
niai, kada vokiečių tradi-! 
cine neapykanta užsienie-l
čiams galės pasireikšti nrie<Tlaiidu
kiekvienam žingsnyje? Ar 
krikščioniškai demokra-

gai vilkina paskutinių vo
kiečių ir austrų belaisvių 
grąžinimą, kad atėjus 
progai turėtų reikiamą 
skaičių galvų už galvas...

Sveikinant IRO susirū
pinimą negalinčiais emi
gruoti DP, reikia tikėti, 
kad IRO numatomas DP 
prieglaudas įsteigs kitose 
Vakarų valstybėse, bet! 
tik ne Vokietijoj ir Aus
trijoj.

MŪSŲ PAČIŲ 
PAREIGOS

Toks IRO numatomas 
h fondas, žino* 

ma, nėatpalaiduoja mūsų 
bendruomenę pačiai savo:

naičiu priešaky nėra va
dovybė be armijos. Ją re
mia tūkstančiai Mažosios 
Lietuvos susipratusių sū
nų ir dukrų: šviesuolių, 
ūkininkų, amatininkų ir 
darbininkų, esančių ap
rėžtoj IRO globoj ir gy
venančių vokiečių ūkyje.

Mažosios Lietuvos Ta
rybos veikla turi būti vi
sokeriopai remiama visų 
lietuvių, visos Lietuvos 
gyventojų, nežiūrint iš 
kurio Lietuvos kampo jie 
būtų ir kur jie dabar gy- . 
ventų: Vokietijoj, Ameri
koj, Australijoj ar kitur, 
panašiai kaip dviveidišką i 
Schreiber’io ir Rock’aitės 
veiklą remia visi vokie^ , 
čiai. O ML Taryba turėtų 
padaryti išvadų . iš Ham-

tinęs partijos ir atsakingi liekančiais tautiečiais rū-burgo vokiečių pabėgėlių 
pareigūnai suvaldys savopintis. Negalima sakyti, suvažiavimo atsišaukimo, 
mases? Ar taikos sutar- \.oA „ju-i.. «;otao ™<J kad vok. Dubenėliai (10
tys, jei jos bus pasirašy
tos, užtikrins žmonišką

skaičius orto- 
protestantiškų

todoksiniu pasauliu, Lie
tuvai tektų didelis ir gar
bingas uždavinys.

Sovietai besistengdami^*;“”?“*1 
apginti ortodoksiją, yra'^v Pata *rba’ 
daug padarę. Sovietų už- Dievas padeda' 
imti kraštai tikybiniu po- DAR VIENU SKAUDŽIU 
— • ' • * ” ’ KLAUSIMU

Yra dar viena lietuvių

kad tuo reikalu niekas ne-:kad vok. pabėgėliai (10 
daroma. Bet jau laikas,mū.) reikalingi Marshall 
būtų bendruomenei išgirs
ti, kas mūsų pačių tuo 
reikalu yra padaryta, da
roma ar numatoma dary
ti, nes juk yra sakoma: 

tam ir
daug padarę. Sovietų už-

plano paramos ir kad 1 
mil. vok. pabėgėlių turės 
emigruoti.
KOVA DĖL KIEKVIENO 

GYVENTOJO
Mūsų švenčiausias tiks

las — nepriklausoma, de
mokratinė Lietuvos res
publika su Vilniumi, Klai
pėda, Tilže, Karaliaučiumi 

ku- ir Gumbine. Todėl be jo-

t

perse- 
nuteis- 
kunigų 
kitiems 
iš jų,!

Paskutinėmis žiniomis 
Balkanuose siaučia negir
dėtas krikščionių 
klojimas. Sofijoje 
ta 15 protestantų 
ir jau ruošiamos 
bylos. . Kai kurie
pav.: baptistų kun. Nico- 
laj Naumov tvirtu balsu 
šaukia “aš kaltas”. Veng
rijoje 40 katalikų kunigų 
suimti ir tardomi. Jie ne
trukus atsisės kaltinamų
jų suole ir gali susilaukti 
liūdnesnio likimo, negu 
Esztergono vys kūpąs, 
kard. Mindszenty. Rumu- 

• nijoje bažnyčios gerokai

“sudrausmintos”. Jugo
slavijoje nuteisti mirti 2 
katalikų kunigai. Lenkijo
je, kuri Balkanams nepri
klauso siaučia nuožmūs 

’ tikinčiųjų persekiojimai, 
kaip ir Čekoslovakijoje. 
Šie faktai kalba apie per
sekiojimus ne ortodoksi
nių bažnyčių. Kas darosi i 
su ortodoksija? Tik isto
rijos apibrėžos gali paaiš
kinti dabartinę padėtį.

ORTODOKSINE 
ATSKALA

žiūriu yra pajungti Mask
vai. Dabar vyksta nesuta
rimas dėl Graikijos. Po-tremtinių kategorija, 
piežius neseniai paskyrė riai nepavyks išemigruoti kio pelitinių pažiūrų ’ir • 
du vyskupus Atėnams, ir kuri turės laikinai likti religinio skirtumo mums 
Vatikanas siekia konkor- Vokietijoje kaip užsienie- turi būti brangus kiekvie- 
dato keliu išlošti jų pri- čiai ar įsilieti į vokiečių nas lietuvis, kiekvienas 
pažinimą. Aleksio įtaka ir tautą. Net skaudu apie doras Lietuvos gyvento- 
čia jau yra pasiekusi že- tai kalbėti. Tai dėl įvairių i jas, kad ir ne grynai lie- ___ •_ • •__ • _ •_• _ i _ •_ • v v* • w « • 1 . . « . •mesniąją ir vidurinio laip
snio dvasiškiją. Athosatlankė Palestiną, Egiptą““1“ “CJ1. t- ^į-ir kitas Balkanų valstv- kalno vienuoll4 tarpe yra tautiečiai (Tilžės 

bes ton Hko ištikimonūs116^ . slav<*fi\ kur^ liaučiaus - Įsrutės 
tik Rumuniia ir Bulzari- reikalauJa sutarptautmti bines gyventojai), tl KU ja ,1T g . kaina Rinrp kuria vra Vnoo Moęncinę 1

čia buvo du galingi rams
čiai, kuriais rėmėsi caris- 
tinės Rusijos užsienio po
litika.

Po 1917 met. revoliuci-
I jos ortodoksų bažnyčia■ 
persitvarko. Jos pryšaky- ™kluso 
je atsistoja metropolitas

priežasčių išskryninguo- tuvišką pavardę turįs ar 
tieji ir Mažosios Lietuvos kiek netaisyklingai lietu- 

- Kara- viškai kalbąs. Kovą dėl 
i - Gum- Tėvynės laisvės suderin

kime su kova dėl kiekvie- - 
Ypač Mažosios Lietuvos no Lietuvos žmogaus ir jo, 

karo pabėgėlių likimas geresnės egzistenc i j o s, z 
mums yra jautrus. Jų pa- nes valstybę gi sudaro

tą kalną. Kipre, kuris yra 
britų valdomas, ortodok-

Aleksis ir pastarasis net dvasiškiją, _ _ _
pas , [graikiškai kalbanč i ų j ų dėtis nepavydėtina. Nors trys elementai: teritorija, 

i su žmonės ir valdžia. Vardan 
kad ta sala būtų prijung- vokiečių tauta sutapti, laisvos ir gražesnės Lie
ta prie Graikijos. bet paskutiniu metu pa- tuvos meskim tarpusavius

i Sovietai jau sugebėjo tirtis jiems aiškiai paro- nesutarimus, gyvenkime 
pajungti kai kurių kraštų dė, kad jų tėvynės (Ryt- principu: visi už vieną,

ja. Patriarchas Gavrilo 
Dosic aštriai susikirto su

pietų nevalgęs, išėjo. Mgr. jų dalis gali lengvai 
~ ® * ... Vari tn sala mitu nrrninor. vnlriaZm tauto ont.Mgr. Chnstoforas Alek
sandrijos patriarchas taip 
pat jam nepatiko, nes ne-
■ matvH®ma« kad ortodoksiškąją bažnyčią, prūsių) ateitis*7 neprikišu- vienas^už visus, kaip vie-

’ ■MsaaK**-Mitina kad if likn. a« VnkiAtHai> Dabar jie nos gražios šeimos nariai: 
šieji ilgai spirtis negalės, yra kryžkelėj su dviem tėvai už vaikus, vaikai už 

Jugoslavijos vaidmuo rodyklėm: “Prie Lietu- tėvus. Nepameskime kelio 
tikybiniu požiūriu yra vos” ir “Į vokiečių tautą”,’dėl takelio. Nepalikime 
menkas ir neaiškus. Kai kitaip sakant: grįžt prie neviltyje ir varge Vokie- 
Tito politiškai nesutaria savo tautos — Lietuvos tijoj ir Austrijoj pasilie- 
su Maskva; tuo pat metu kamieno ir joje jaustis kančiųjų mūsų tautiečių, 
persekioja visas tikybas, kaip namie, petys į petį gelbėkime juos nuo išda- 
Jo politika šioje srityje kovojant dėl gražesnės vimo sovietams ir dingi- 
mažai kuo skiriasi nuo Lietuvos laisvės, ar likti mo Vokiečių tautos masė- 
maskvisškės. čia amžinai ir sutirpti vo- je.

Ortodoksijos klausimas kiečių tautos masėje. i Tiek aš norėjau pasakv- 
ortodoksiniame yra įdomus, bet jis yra Klausimas gal kiek pa- ti pasiruošęs apleisti Eu- 

__ _______ _ ___ pasaulyje ir ruošiasi. Jei- šešėlyje bendrosios tarp- vėluotas. Bet ne vien dėl ropos kontinentą.
o svarbiausia, dėl nukrik- gu ateitų toji laiminga‘tautinės politikos, kuri y- mūsų pačių kaltės ta link-i Ed. Karnėnas.

politikos: už-j valanda, kurią būtų gali- ra pasiekusi grėsmingą me ligšiol nepasiekta Kažkur prie Reino 
priaugančias ;ma Romą suartinti su or-j tarpsnį. ^džiuginančių rezu 11 a t ų|1949. III. 1 d.

Tichonas. Jis buvo išrink- negalėgiąs jų palenkti, iai-Neabejotina’ . kad * so V°ki*J*!-.
tas senu titulu (pavadini
mu), kuris buvo buvęs pa
naikintas 1682 met. Nau
jasis metropolitas netru-l 
kus pradėjo skverbtis į' 
ortodoksinius 
Nors pačiame 
Rusijos krašte ortodoksi
jos pagrindas buvo silp
nas dėl turtų nacionaliza
vimo, bolševikų partijos 
kišimosi, bažnyčių paver
timo klubais bei salėmis,

kra š t u s. 
sovietinės

kinai nuo savo projekto 
atssisakė, bet grasina šį 
klausimą iškelti Maskvos 
“konsiliume”. Tačiau A- 
leksis tik vykdo Krem
liaus valdovų planus. Da
bar žaidimą pralaimėjęs 
laukia patogesnės progos.

MASKVOS UŽGAIDOS 
Roma visą laiką stebi į- 

vykius

Devinto amž. pradžioje ščioninimo 
Kievo karalius Vladimie-l draudimo



Antradienis, Kovo 22 d., 1949

SORAI
(Kur senovėje vaidinosi — dabar maldos ir 

džiaugsmo vieta)

Žemaitijos gilumoje, gar- šiais šarvais, kaip Didžio- 
siosios Žemaičių Kalvari- jo Vytauto laikais, 
jos parapijos ribose, Stan
kaičių kaime p. J. D-nės mas, kad vieną kartą vėlai Į 
miške nuo neatmenamų vakare iš Alsėdžių grįžęs' 
laikų prie vieškelio: Aisė- vienas ūkininkas, kuris' 
džiai - Gegrėnai buvo se- pamatęs iš Sorų senkapių 
na medinė vidutinio dy- beišeinantį nepažįstamą 
džio koplytėlė ir keletas gražiai apsirengusį vyrą, 
ąžuolinių, apkerpėjusių, Nepažįstamasis pasisvei- 
pakrypusių kryžių. Sulig kinęs ir paprašęs jo taba-Į 
senųjų žmonių pasakoji- ko, o ūkininkui pasiūlęs 
mais/čia kadaise buvę ka- savojo tabako. Galų gale 
pai. Kam šitie kapai pri- susitarusiu net mainyti 
klausė ir kas juose buvo tabaku ir tabokinėmis, 
laidojami, niekaę apie tai Nepažįstamojo tabokinė 
nekalbėdavo. Kiek toliau į buvusi auksinė ir labai 
vakarus, atvirame lauke,'gražiai padaryta ir su 
dirvose yra kita, bet daug brangiais akminimis pa- 
mažesnė koplytėlė. Tvirti- puošta, o tabakas buvęs 
narna, kad čia buvusi baž- labai geras, gardaus sko- 
nyčia. Manoma, kad čia nio ir kvapo. Kitą rytą ū- 
kur nors netoli yra buvęs kininkas norėjęs savo na- 
dvaras, kuriame yra gy-miškiams pasigirti apie 
venęs koksai nors turtuo- mainus: parodyti gautąją 
lis, ar šiaip didikas. Ši vie
ta vadinasi Šorais, bet ne
žinoma, ką reiškia šis var
das ir kodėl taip vadina
ma.

Vietos ir apylinkės žmo
nės, o ypač senieji, apie 
Šorus pasakoja daug įvai
rių ir įdomių pasakojimų 
bei padavimų. Silpnesnių 
nervų vyrai, o ypač mote
rys .net ir dienos metu ne- 
visad išdrįsdavo keliauti 
einančiu vieškeliu pro Šo
rus. Kad išvengus įvairių 
nemalonumų, išgrąsčio ir 
baimės, sukdavo iš kelio 
ir padarę didelį vingį, 
lenkdavo šias kapinaites. 
Pasakojama, kad dažnai į- 
vairiems praeiviams pasi
taikydavo susitikti iš sen
kapių išjojantį kareivį ant 
balto žirgo, bet dažniau
siai būdavo raitelis be 
galvos arba išbėgančius 
vaikus baltai apsirengu
sius, kurie praeivių prašy
davo, kad apkrikštytų.

Tarp įvairių pasakojimų 
yra ir tokių kalbų:

Kartą viena moterėlė nančiu vieškeliu pro Sorų 
sekmadienyje begrybau- senkapius. Jokių raitelių 
dama paklydusi. Beklai- be galvų bei vaikų pra- 
džiodama labai pavargusi. Šančių krikšto niekas ne- 
Pasiilsėti atsisėdusi ant besutikdavo. Ir taip iš pa- 
kelmo. Besiilsėdama ties lengvo žmonės šios vieto- 
kryžiais po žeme girdėjusi vės pradėjo nebebijoti, bet 
giedant: “šventas Dieve”, dažniau ir dažniau besi- 
Buvęs vidurdienis, pats lankydami pamylo. Apy- 
sumos metas. linkės žmonės ateidavo ne

Vienas ūkininkas vėlai tik pasimelsti, bet ir gė- 
rudens vakare grįžęs iš lių atnešdavo papuošimui 
Alsėdžių malūno. Ties So- esančios koplytėlėje Šv. 
rais jį pasivijęs raitas ant Panelės statulos. Iš vieš- 
balto žirgo kareivis, kuris kelio einantis takas pasi- 
ijojęs į senkapius ir išny- daręs sumintas, o apie ko- 
kęs. Kareivis buvęs pana- plytelę atsiradęs naujas

Yra ir toksai pasakoji-

tąha Įtinę ir su t^balm pa
vaišinti namiškius. Kiše- 
nyje teradęs tik dvokian
čią arklio kanopą (pusna
gą) ir pilną arklio mėšlo. 
Mainų vietoje pas kapinai
tes ant vieškelio smėlyje 
radęs savo pėdas ir taba
kinę su tabaku.

Tūlas medžiotojas pa
sakoja, kad jis kartą 
šventą dieną medžiodamas 
matęs, kad apie koplytėlę 
ėjusios ratu susikibusios 
mažos mergytės, kurios 
buvusios labai gražiai ap
rengtos: baltais rūbais, 
palaidais plaukais su rū
tų vainikėliais ant galvos 
ir giedojusios kažin kokią 
jam nežinomą giesmę. Ma
tymo bukas buvęs pats 
vidurdienis, sumos metas.

Tokios kalbos ir pasa
kojimai anais laikais ėjo 
iš lūpų į lūpas, bet laikui 
bėgant žmonės pradėjo 
pamiršti apie tokius Sorų 
“įvykius”. Keleiviai ne tik 
važiuoti, bet ir pėsti pra- 

Idėjo drąsiau keliauti ei-

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ

DARBIEIKEAS

Po to, kai Bulgarijos raudonųjų teismas nuteisė 15 protestantų dva
siškių, kurie čia matosi, jie vedami į kalėjimą. Visas laisvas pasaulis 
jau aiškiai supranta raudonųjų teismų metodus areštų ir teismų, o ypač 
tardymo, todėl šitie liūdni veidai yra tik keli iš tų milijonų raudonoje 
vergijoje kenčiančių žmonių.

t 

takas nuo maldininkų ei
nančių keliais.

Miško savininkė ponia 
J. D-nė matydama, kad 
Šoruose prie esančios kop
lytėlės ir meldžiasi prie 
8v. Panelės statulos, apie, — .. . -
1920 metus, žemės ūkio vasarą pranešė, kad mas yra vadinamas 
pavasario darbams pasi
baigus, apylinkės gyvento
jams padedant pastatė 
naują, didelę ir gražią ko
plyčią. Tais pačiais me
tais, laikė Žemaičių Kal
varijos Didžiųjų atlaidų 
J. E. Žemaičių Vyskupas 
Prancškus Karevičius iš
kilmingai pašventino, da
lyvaujant skailingam dva
siškių būriui ir gausiai 
žmonių miniai.

Nuo to laiko ši vietovė 
pasidarė dar gausiau žmo
nių lankoma. Be to, čia ir 
§v. Mišios būdavo atna
šaujamos ne tik šventa
dieniais, bet ir darbo die
nomis.

Įsikūrus Žemaičių Kal
varijoje Tėvų Marijonų 
Vienuolynui, kas meta vis; 
daugiau ir daugiau į Že
maičių Kalvariją atva-

VIEŠOSIOS ŽEMES JUNGT. 
VALSTYBĖSE

*

Jungtinių Valstybių Vi- žemes į vakarus nuo Mis- 
daus Departamentas pra- sissippi upės. Tas įstaty-

uždarys penkis senus vai- “Homestead Ląw”, pagal 
džios žemių ofisus — biu- kjjrf buvo leidžiama įsigy- 
rus Oregon, North Dako- ti kiekvienam žmogui 160 
ta ir South Dakota Valsti- akrų valdiškos arba vie- 
jose. Federalė valdžia šosios žemės nemokamai, 
1862 metais išleido įstaty- jeigu tik naujasis savinin- 
mą, pagal kurį atidavė kas sutiks visą ar bent 
žmonėms neapgyventas jos dalį apdirbti per pen- 

‘ kerius metus. Penktųjų
niekai. Esant giedram, metų pabaigoje valdžia 
gra&am orui atostoginin- peržiūrėjusi tą žemę per
karus kelio l 
būdavo p. J. D-nės miškai. 
Kur apsčiai augdavo ne 
tik įvairios uogos, grybai, 
bet ir gražios apylinkės, 
šimtamečiai ąžuolai, pu
šis, eglės ir beržai, be to, 
jaunas, augantis miškas bus ir atlikdavo.. Vėliau to 
ir Imimas ’ viliodavo did- Įstatymo pledai leido gy- 
miesčiuose gimusį, augusį ventojams įsigyti valdiš- 
jaunimą. Kartas nuo kar- kos žemės, jeigu jie po 

!to būdavo suorganizuoja-(kelių mėnesių sumokės 
mos iškilmingos pamal-į valdžiai po nedidelę sumą 
dos, į kurias susirinkdavo | už kiekvieną akrą.
ne tik artimieji, bet ir iš Į Toks nemokamas valdiš- 

žiuodavo: pasiilsėti, tyru tolimesnių apylinkių žmo- kos žemės^ išdalinimas pa- 
oru pakvėpuoti, vasaros nės. Iš Žemaičių Kalvari- siekė aukščiausiąjį laips- 
a ršiaip atostogų praleis- jos, Alsėdžių ir Gegrėnų nį po civilinio karo, ir ta- 
ti, ne tik Marijonų Vie- ateidavo ne tik jaunimas, da perdavimo ofisų skai- 
nuoiijos žmonės, bet ir bet neatsilikdavo ir senes- čius jau siekė iki 393. 
pasauliečių. Tokiu būdu 
čia kas meta susirinkdavo maldų metu iš daugelio statymas labai daug prisi- 
gražus jaunimo būrys. Jų šimtų krūtinių verždavos dėjo prie vakarų apgyven- 
tarpe atsirasdavo ir tokių giesmių aidai, po atviru dinimo, bet 
“jaunuolių”, kurių galvos Į dangumi, miške garbinda- naujiesiems 
dėl metų eilės būdavo bal
tos, kurie taip pat po sun
kaus proto darbų šiame 
Žemaitijos užkampyje su
sirasdavo kuriam laikui 
poilsio vietą. Nemažas 
skaičius atvažiuodavo ir 
tokių, kurie pirmą kartą 
savo gyvenime pamatyda
vo ne tik kaimą, bet ir 
Lietuvą. Tai JAV-se gimę, 
augę jaunuoliai, kurie vi
sas savo vaikystės ir jau
nystės dienas praleidę

I

galas visad duodavo ją naujajam val
dytojui nuosavybėn. Tam 
tikslui prie vakarinių sie
nų buvo įsteigti tai val
džios žemei perduoti nau
jajam savininkui ofisai, 
kurie tuos perdavimo dar-

nio amžiaus ir vajkaj Pa-; Nors tas Homestead Į-

ne visiems 
savininkams 

vo 'pasaulio Valdovą ir lygiai gerai pasitarnavo, 
prašydavo sau ir Tėvynei Tiesa, šimtai tūkstančių 
palaimos. ^gyventojų gavo nemoka-

n ., x _x mai žemės ir vakaruosePo pamaldų atortogau-l^^ valdžia u.
palaimos. į gyventojų gavo nemoka-

n ,, x _x mai žemės ir vakaruosePo pamaldų atostogau-a^stojo valdžia u. 
daug tos žemės perda- 

’ ”” vė korporacijoms, kurios
apsiėmė pastatyti geležin-

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

MALDENAS,
prašo atsiliepti kilusius.iš Cei- Kuršėnų, Šiaulių ap. 
kinių, Melagenų ar Tverečiaus Aleksas, Feliksas, 
parapijų, Vilniaus krašto.

MARCINKEVIČIUS, Juozas,
iš Panegalių km., Troškūnų vi. Brazaitytč, išvykusi iš Liepo- 
ir par., Panevėžio ap., ir jo šei- jos, Latvijos, ir vaikai Ida ir 
ma. Ludwig.

MAŽEIKAITĖ, iš Kunigis-1 TŪLA, Pranas, iš Šilėnų km., 
kių km., Pajevonio vi., Vilka-' Aukšt. Panemunės vi., Kauno 
viskio ap.

MAZINTINIENE (Mazintin)'
— Brazaitytė, iš Girdaičių km., 
Raseinių ap., ir vaikai Hugo, 
Ida ir Mina.

MIKUTIENE (Lotaitė, ir jos 
sesuo) Budienė, iš Salantų vi., 
Kretingos ap.

NAVICKAITĖ,. Johase, iš
Kaziškių km., Tauragės vi.

REITERIS, Karolis, iš Par- 
dauskų km., Vilkaviškio vi.

RIMŠIENĖ - Svidinskaitė, ir 
vyras Rimša, iš Imbrado vi., 
Zarasų ap.

RUTKAUSKAITĖ - Šleder, 
Ona, iš Šiaulėnų m., Šiaulių a.

PRAPUOLENYTE - Pauliu- 
konienė, Birutė, iš Marijampo
lės, prašo atsiliepti gimines ir 
pažįstamus.

SABAITIENE - Andžejaus- 
kaitė, Zose, iš Trakų m., Vil
niaus ap.

SNAPKAUSKIENĖ - Kra- 
kauskaitė, Petronėlė, iš Pa
graužiu km., Liubavo vi., Mari
jampolės ap.

Sprainaitienė - Kniurytė (E) 
Milė, iš Varnaičių km., Bata
kių vi., Tauragės ap.

SVIDINSKAITĖ - Rimšienė, 
ir vyras Rimša, iš Imbrado vi.. 
Zarasų ap. į

Uždarius penkis viešo-' 
sios žemės ofisus Oregon, 
North Dakota ir South 
Dakota valstijose, dar lie
ka 17 tokių ofisų Jungti
nėse Valstybėse ir 3 Alas- 
koje. • j

Pirmuose Jungtinių Am. 
Valstybių istorijos me
tuose valdžia egzistavo 
tik į rytus nuo Mississippi 
upės, ir kiekviena valstija 
čia kontroliavo savo vie
šąsias žemes pagal savo į- Laurence & Methuen, • 
statymus. Kiek vėliau, kai Mass.
Texas buvo priimtas į U- 
niją, tai ir jis kontroliavo 
savo viešąsias žemes pa
gal savo įstatymus. Visa 
kita teritorija į vakarus 
nuo Mississippi 
Įstatymu buvo 
žmonėms.

Kazimieras, TAUTKUS, Klemensas, iš 
ir vaikai

Klemensas, 
Stanislava ir Stasys.

TIETMANIENĖ (Titman)—

lap.
I TAMAŠIENĖ > Klein&uskai- 
tė, Antanina, iš Pailgio km., 
Šaukėnų vi., Šiaulių *P- 

ULEVIČIENĖ - Krakauskai- 
tė, Marijona, iš Pagraužiu km., 
Liubavo vi., Marijampolės ap.

VAITKUS, Justinas ir Vik
toras, iš Kvėdarnos vi., Taura
gės ap.

VALENTINAVIČIUS, Anta
nas, iš Budų km., Grinkiškio 
vi., Kėdainių ap.

VENSLAUSKAS, Jonas ir 
sesuo Magdalena, vaikai Jono, 
iš Vigrelių km., Gražiškių vi., 
Vilkaviškio ap.

VALUNČIŪTĖ . (Valunčius), 
iš Jankūnų km., nuo Radviliš
kio - Šiaulių, duktė, Vaiunčiauš 
ir Uršulės Orvidaitės.

VANAGAS, Jonas ir jo sese
rys, kurių viena Elena, vaikai 
Ignaco Vanago ir Onos Zvem- 
blaitės - Vanagienės.

VILČINSKAS, Jonas, iš
Skirsnemunės km.. Jurbarko v.

ZABARAUSKAS, Petras, iš 
švendriškių km., Jurbarko vi. 
ir jo šeima.

Ieškomieji arba apie juos ži- 
nanaieji maloniai prašomi atsi
liepti :
Consulate General of Uthuania

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

‘•9

East Boston, Mass.

Chandler's Fiower Shop

Kongreso 
išdalinta

“Gėlės Įvairioms Progoms”

162 Esnex St.

LAWRENCE, MASS.

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 j konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 Wast Braadwoy Se. Boftoa <7« Moba

šiuomi siunčiame $..................ir prašome atsiųsti
mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
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vo puikios progos su kai-' 
mo gyventojais, o ypač su 

808*Pa^ntl> kelius, daug pardavė kom- 
kalbeti, gyvenimo ispu- 
džiais pasidalinti, ir tokiu 
būdu iš JAV-bių svečiai 
turėdavo .geros progos 
kiek arčiau ir daugiau ” J“(" federalinės vai- 

žiu, bet jausdami, kad ™ jave 1*0* isUtymas buvo *’
crv«infw> liptiivičirns sumesaa o pas save į u jeįgtag 1862 metais, kuris

kl pietų. Po pietų Tė^atidavė milijonus’ akrų 
Marijonų Vienuolyno (J- vamįjoe femės valstijoms 
*ų skyrių pradžios moky-
klos mokiniai, vadovauja- fikio kolegl,į. Tal paskali- 
mi Seselių Kazimienecių,. no įtgivy^tymą tokių vai* 
drauge su kitais daly- gtybinių universitetų, kaip 
viais: Padainuodavo pa-f Ari^a ir 
žaisdavo, pašokdavo tau- - - -
tiškus šokius ir ką nors 
momentui pačių mokinių vahrtFioie”*’ 
paruostą scenos vaizdelį j Jungtinės valstybės, tur- 
^vaidindavo Prieš sau-1^ ^0^ pa.
lelydį Skirstydavo aaub,>e l[uri atidavė *£ 
kiekvienas į savo namus. 4^^ teritorijos 

Nors senesnieji žmonės žemių tiems, kurie ją nau* 
kad doja. K 1,500,000,000 ak

rų pirmykštės viešosios 
žemės, visa Kongreso bu
vo perduota naudotis žmo
nėms, išskyrus apie 500,- 
000 akrų, netinkamos 
naudojimui. Ta žemė susi
dėjo iš _ką|nu .U’ tyrlaukių.

panijoms ir spekulian
tams, iš kurių žmonės vė
liau Įsigijo šias žemes, bet 
jau daug daugiau už jas

gyslose teka lietuviškas 
kraujas ir matydami, kad 
tautiečiams lietuviams la
bai trūksta ne tik dvasios, 
bet ir šiaip pasauliečių va
dų, atsisakę nuo malo
naus, turtingo, linksmaus 
ir daug žadančio gyveni
mo, pasirinko Tėvų Mari
jonų Vienuolyną. Vyres
niųjų parėdymu Romoje 
studijuodami au k š t u s
mokslus, bet vasaros ato
stogas praleisdavo Lietu
voje ir kas metą atvažiuo
davo į Žemaičių Kalvariją. 
Gautą poilsio laiką pra- giliai buvo įsitikinę, 
leisti arčiau lietuviško Šoruose vaidinasi, bet jau
ksimo ,kad geriau pažinus noji karta čia rado sau 
savo tėvų gimtąjį kraštą, tinkamą vietą ne tik lais- 

Zemaičių Kalvarija nuo vam laikui praleisti, bet ir 
Sorų yra apie 6-7 kilomet- pasimelsti, paprašyti Die- 
rus (4-5 mil.). Toksai to- vo sau ir Tėvynei palai
kis jaunimui būdavo patys mos. 'Josiąs ilrvydte.

leistas 1862 metais, kuris 
milijonus akrų

Statė College of Agricul- 
ture and Mechanical Arte

c. c. P.

Netoli Calabasas, Calif., staiga lėktuvas ap
siversdamas krito žemyn ir štai aukštielninkas 
parsinešė su savim ir Betty Ruth Huff, 27 metų 
amž. gyvybę. Tai buvo skraidoma tik dėl malo
numo ir štai užbaigta liūdnai. Sakoma, kad žmo
gus iš savo nelaimės negali pasprukti, jeigu jam 
ji yra skirta.



DARBIMINEAS £
Kun. J. Kuzmickis

Antradienis, Kovo 22 d., 1M9

Komunistai paskelbė kovą žmogaus sielai, 
kitos apokalipsines kovos priemonės. — Ko
munistinių tolimų ir procesų tikslas. — Baisu

sis išsigimimas ir katalikų ifiiųnaniniinni
Kai mes paskęstame komunizmas veda kovą 

kasdienybės įvykiuose ir su pačia žmogaus siela! 
nusidavimuose, neturime 
progos susitelkti ir pa
svarstyti didelės reikšmės 
istorinių dalykų. - 1

Daitininko" 1949 Kalendoriai 
Su Aušros Vartų Paraksiu

APOKALIPSINĖS KO
VOS PRIEMONES 

_____ ________ Komunizmas aklai tvir-
Giliau pažvelgę į stnm-tina, kad žmogus yra me- 

besnius ir laiko dvasią džia^08 (materijos) dale- 
charakterizuojančius įvy-J®. Jis tvirtina, kad visas 
kius, mes galime daryti pasaulis tai netrukus su- 
drąsesnių išvadų, liečian- 
čių mūsų ir mūsų krašto 
gyvenimą.

KOVA SU ŽMOGAUS 
' SULA .

Mes jau turėjome pro
gos susipažinti su Vengri
jos Primo Kardinolo Juo
zapo Mindszenty byla ir 
komunistinio liaudies tri
bunolo sprendimu. Šiuo 
metu Kardinolas, sirgda
mas plaučių uždegimu, 
jau- yra įpusėjęs savo 
Kryžiaus kelyje.

Kai mes atkreipiame dė
mesį į minėto tribunolo 
inscenizuotą bylos eigą, 
mes pradedame suprasti, 
dėl ko vedama ši atkakli 
kova.

Ar tai kova prieš Kata
likų Bažnyčią? Ar tai ko
va prieš krikščionybę ir 
dvasiškius? Ar tai pa
prastas nusikaltimas, nai
kinant nepati n k a m u s 
žmones?..

Ieškant atsako į minė
tus klausimus, 'reikia pa
sakyti: taip, komunizmas 
veda atvirą kovą prieš 
Bažnyčią, tikėjimą, dva
siškius ir tikinčiuosius. 
Tačiau reikia pasakyti ir 
dar daugiau:

pras.
Toliau — komunizmas 

skelbia galįs moksliniais, 
materialiniais būdais pa
keisti žmogaus vidų, iš
plėšti jam savarankišką 
galvojimą ir laisvą valią.

Kai tai bus atlikta, žmo
gus liksiąs visuomenės 
maža dalelytė, kuri gal
vos ir veiks kaip komunis
tų partija įsakys; partija 
tiktai galinti nustatyti, 
kas yra gera ir kas bloga..

Tokiu būdu jau nekalba
ma apie kūno vergiją; 
priešingai — kalbama ir 
galvojama apie asmeny
bės užmušimą, apie suža
lotų žmonių fabrikavimą, 
kalbama apie žmones, ku
rie žemiškąjį gyvenimą 
turį pragyventi pusiau są
monėje, užhipnotizuoti.

Dramatiška yra tai, kad 
mokslas ir technika talki
ninkauja šiam 
kam ir su jokia 
siskaitančiam 
mo sprendimui.

INSCENIZUOTŲ TEIS
MŲ TIKSLAS

Komunizmas nenori, kad 
jų aukos būtų vadinamos 
nekaltais kankiniais. Jis 
siekia, sulaužyti žmogaus

barbariš- 
etika ne- 
komuniz-

Padėkime Plytelę A. A. Tėvo 
Kazimiero Amžinam Paminklui 

Tėvo Kazimiero Kapucino parinktos maldos
1. Spausdinama didelėmis raidėmis la 
bai turininga maldomis maldų knygr 
“Atlaidų šaltinis”. Tai yra viena iš pa 
čių vertingiausių maldaknygių, nes jo 
je surinktos maldos yra sukurtos gar 
šių šventųjų ar kitų Dievo moksluos^ 

į žmonių, ir didžiuma maldę 
esanti' toje maldaknygėje, yra patie* 
popiežiaus apdovanota specialiais atlai
dais.

i

Tėvas Kazimieras 
Kapucinas

šių šventų; 
išmintingų

2. Lietuviams šią maldaknygę parinko, spauda 
paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kazimieras Ka 
paeinąs, 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 
minktai tam misijonieriui, nuo kurio mirties šiemet 
sueina 8 metai.

3. Šioje maldaknygėje yra ypatingai gražių mai 
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 56< 
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 b 
to — bus įskaitytas į Bernejų-Leidėjų skaičių ir gau 
a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo.

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

Kreiptis adresu: —
DARBININKAS

366 West Broadway South Boston 27, Mass.

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

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

k Vardas
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Šiomis dienomis dar vienas lėktuvas atskrido su pabėgėliais iš rau
donųjų valdomos srities. Šis buvo iš Čekoslovakijos. Jis nusileido Ame
rikiečių zonoj, Frankfurt, Vokietijoje ir pasisakė esą pabėgėliai. Viršu
je matome lėktuvą, o apačioje tuos pabėgėlius, kurie vedami į ameri
kiečių ofisą ištardymui.

valią ir mintį, deda pa
stangų, kad pati auka pri
sipažintų kalta ir dar sau 
bausmės pasiprašytų.

Sunday Times” < 
rio 13 d.) tuo reikalu ra
šė:
— Kaltinamasis pasiro

do teisme po ilgų savai
čių “tardymo”. Valdžia, 
be abejo, nori, kad jis bū
tų nuteistas, ir niekuomet 
nėra abejonės, kad jis bus 
nuleistas., Juk teismas 
neturi tikslo išryškinti I 
teisingumą mūsų to žo
džio supratimo prasme; 
jis reprezentuoja “proie- 
tarijato diktatūros” valią.
— Tačiau valdžia šiuo 

atveju reikalauja dar ka
žin ko kito:; būtent — to, 
kad pasmerkiamasis 
sprendimas formaliai ne
galėtų būti diskutuoja
mas, o tai gali būti tik ta
da, kai kaliniai patys pri
sipažins esą kalti. Ir, su-1 
tardami su tuo, visi prisi
pažįsta...

Paskutinių mėnesių įvy
kiai tai visiškai patvirti
na: “prisipažino” Kardi
nolas J. Mindszenty; “pri
sipažino” Bulgarijos pro
testantų dvasiškiai — 
Tiapkov, Ivanov, Naumov, 
Černiev (nuteisti kalėji
mu iki gyvos galvos); 
“prisipažino” lenkų kat. 
kunigai — J. Malolepši, 
St. Farys ir k.
BAISUSIS IŠSIGIMIMAS

Kaip gi kitaip pavadinti 
šitą komunizmo progra
mą, jei ne baisiuoju mūsų 
amžiaus išsigimimu...

Išsigimė tos ardančios 
doktrinos įkvėpėjai ,vadai 
ir nori iš pagrindų per
dirbti patį žmogų. Ir tai 
jiems tam tikra prasme 
sekasi, nes komunizmo 
vergai, bijodami netekti 
gyvybės, sutinka pasida
ryti užhipnotizuotais ma
nekenais ir kalbėti taip, 
kaip jiems įsakoma. Tai 
geriausiai įrodė Kravčen- 
kos bylos metu iš Sovietų 
Sąjungos atsiųstieji liudi
ninkai — generolai ir pa
prastos moterėlės.

Yra vaistas, prieš tai. Jį 
gražiai aptarė Nobelio 
premijos laureatas, rašy
tojas T. S. Eliot:
— I visuomenės patobu

linimą veda tas pats ke
lias, kaip ir į mūsų pačių

MŪSŲ VARGAI
Likime Lietuvos sūnų

( - Nebeieškok šviesių dienų:
Vargai ir ašaros — jų penas; 
Iki saulutė patekės,
Gaili rasa akis išės: 
Taip sako priežodis jų senas. 

Už ką gi, Viešpatie brangus, 
Taip užsirūstinęs Dangus? 
Ant mūsų neturi malonės? 
Argi tai mes jau už kitas

__ įa4'1*' — — naciai sau vauisnuas tautas 
Daugiau nukaltom, vargo žmo

nės?

Juk rasit nuodėmių visų 
Ir mūsų tarpe, ištiesų, 
Nesuskaitytum nei ant rašto: 
Pavydo, tinginio, skriaudos... 
Bet tai juk vaisiai nelemtos 
Sunkios vergijos mūsų krašto.

O argi geresni už mus 
Kraštus paglemžę svetimus,

;Kad jie savystoviai sau valdos?
Į O mes — tik amžini tarnai 
‘Kuriems vien ponus temainai, *
Kurių tuščia skundai ir maldos.

Už ką? Už ką taip mus plaki? 
Už ką gi mus ranka sunki 
Taip spaudžia amžiais nelaimin-

' gus, *
Kad mes, nelaisviai be kovos, 
Net nebedrįstam Lietuvos 
Svajot laisvos, neprigulmingos!

'Per tris be pertraukos šimtus 
Per ilgus, kruvinus metus 
Iš vakarų mus žudė gaujos; 
Vardan buk Kristaus, iš visos 
Europos, karžygiais drąsos, 
Kasmet čia plūdo minios naujos.

Vos Didžio Vytauto globoj 
Net savo priešų pag&rbo j 
Bent kiek ramiau beatsilsėjom,

Kaip štai naujos varsos draugai 
Slopina dvasią mums ilgai!.. 
O jiems kaip broliams taip 

tikėjom!..

Ir kiek tai turtų! Kiek jėgų 
Nustojom mes dėl tų draugų, 
Vardan kultūros ir brolystės! 
Liežuvio, vardo, praeities!.. 
Atsižadėjom net vilties 
Dėl brolių-lenkų karalystės!

Paskui... o Dieve, Tu žinai, 
Kaip Tau ištikimi tarnai. 
Maskolių autokratams tekę, 
Net savo žemėj’ svetimi, 
Skaudžiausiai buvom baudžiami 
Viešai lietuviškai prašnekę.

Maskolių caro įnamiai 
Mes vis kentėjome ramiai 
Net ir tada, kad mums užginta 
Griežtai latiniškos spaudos, 
Kad dėl lietuviškos maldos 
Mus net bažnyčiose kankinta.

Mes vis kentėjom!... Bet šitai 
Laikai atėjo: nematai 
Kaip marių krašto,—verksmų 

galo
Kraujuos’, ugny šalis visa!.. 
Mergaičių nuskriausta kasa! 
Baisybėse širdis užšalo...

O Dievulėl, susimylėk! ' 
Tos Lietuvos pasigailėk, 
Kuri Tau ‘Šventas Dieve* gieda! 
Nejau už tai, kad ji karštai 
Tarnauja Dievui, jos skruostai 
Per amžius ašaromis rieda?

Ar duok kantrybės!.. O, gana!
Krūtinė mūsų kruvina 
Ir sodžiai, pelenuos prašnekę, 
Į Dangų šaukti nenustos, 
Kol net religijos šventos 
Netekame, viso ko netekę.

Apie Kalendorius Gražiai Atsiliepia
« ___________________

“Darbininko” 1949 metų sie
niniai kalendoriai yra išleisti la
bai meniškai su Aušros Vartų 
Stebuklingosios švč. Marijos pa
veikslu, ir koplyčios vaizdu, su 
Gedimino kalno pilimi ir su Lie
tuvos motina, kurios rankose lai
komas kūdikis tiesia savo ranku
tę prie Aušros Vartų Dievo Mo
tinos. Pačiame kalendoriuje yra 
kiekvienos dienos šventųjų var
dai pažymėti; pasninkai ir vigili
jos atžymėtos žuvelėmis; sekma
dieniai ir šventadieniai atžymėti 
raudona spalva.

Gavusieji kalendorius apie juos gražiai atsiliepia 
ir nuoširdūs “Darbininko” priedeliai ir rėmėjai kalen
doriaus Fondan šią savaitę prisiuntė aukų sekantieji: 
Albert Keras, Coalmont, B. C. Canada ............
Marcelė Vaičaitienė, Paterson, N. J. ................
Vincas Golubickas, North Chelmsford, Mass. .. 
Mrs. Eva Norkūnas, Dorchester, Mass. 
Jonas Ivanauskas, Phila., Pa................
Mrs. S. Krilavičius, Newark, N. J........
Wm. Zupkauskas, Phila., Pa...................
Mrs. A. Ruscavage, Minersville, Pa. ... 
Vincas Stakutis, So. Boston, Mass........
H. Waichecks, So. Boston, Mass............
V. Donelevitch, Brooklyn, N. Y............
F. Davanis, Hudson, Mass...................
K. Breivienė, Brockton, Mass................
Mrs. Barbara Klevecka, Baltimore, Md. 
Frank Grabauskas, Worcester, Mass. 
P. Pribušauskas, Brockton, Mass.........
O. Oksienė, Brockton, Mass......... .........
P. Balsevičienė, Brockton, Mass............
P. Juronis, Brockton, Mass...................
J. Treinavičius, Brockton, Mass............
Ona Stankienė, Brockton, Mass. ..........
R. Danelio, Brockton, Mass.-................
P. Makarauskas, Baltimore, Md...........
Mrs. R. Štreimikis, Baltimore' Md. 
Joe Tarbokas, Roxbury, Mass..............
Heien Lutvrinas; Broad Broak, Conn. .. 
V. Krasauskas, Lawrence, Mass...........
Mrs. E. Jurgutaitienė, Kansas City, Kansas . 
Mrs. Eva Waicakauskienė, Cleveland, Ohio .. 
Juozas Linikas, Pittsburgh, Pa......................
Antanas Shambaris, Waterbury, Conn...........
Mrs. S. Sapranas, Waterbury, Conn...............
Vincas Urbonas, Waterbury, Conn..................
Kazys Valuckas, Waterbury, Conn................
Silvestras Zdonis, Waterbury, Conn...............
Pranė Povilaitienė, Waterbūry, Conn.............
Pranas Kuzminskas, Waterbury, Conn...........
Vincas Logminas, Waterbury, Conn...............
K. Pranules, Waterbury, Conn..........................
Evana Bukauskas, Waterbury, Conn..............
Mikolas Augustauskas, Waterbury, Conn......
Martynas Benesevičius, Waterbury, Conn......
Pranas Jurkšaitis, Waterbury, Conn..............
Juozas Jokubauskas, Waterbury, Conn..........
Joseph Mateunas, Buckland, Conn.......
Mrs. Jack Kertenis, Scitico, Conn. .....
Mary Venkunas, Phila., Pa...................
Anna Sakalauskaitė, New York, N. Y. 
Sister Alice Aurila, Troy, N. Y...........
Joseph Trinka, 8o. Boston, Mass. ....... 
E. Zauzikattė, Phila., Pa........ ................
M. Getais, Baltimore, Md. ..................
Joseph Nevorauskas, Minersville, Pa. 
M. Petrokas, Detroit, Mich..............
Mrs. V. Krtzevteh, Waterbury, Conn. 
B. Dambrauskas, Brockton, Mass.........
Bose Batakienė, Brockton. Mase.........
J. Kašėtienė, Brockton, Mass...........
A. Jemkevičicnė, Brockton, Mase. ..... 
A. Poetas* Brockton, Mass....... ............
M. Svirskis, Brockton, Mass...... .......
A. Akstinas, Brockton, Mass. ...............
J. Uždarinis, Norvrood, Mass. .. 
M. Svainis, So. Boston, Mass. ...
Ursula Venckus, Cambridge, Mass...............
Francis Norulis, South Borton, Mass...........
Antanai Matioika, Dorchester, Mass............
Peter Šmotas, Waterbury, Conn...................
Mrs. A. Padaigis, Waterbury, Conn.......
Jonas S|uokanaitfo, Waterbury, Conn..........
Dominikai Smolakis, Watertmry, Conn........
Ona Aleakeričienė, Waterbury, Conn. .. . ... 
Juozas Bernotą, Waterbury, Conn. .........
Jonas Oolitas* Vaterbury, Conn................. 
Elzbieta Januškienė, Waterbury, Conn..........
Alena Kauneckienė, Waterbury, Conn..........
J. Guiakas, Dorchester, Mass.........................
Ona Katkienė, So. Boston, Mass......
Magdalena Kucinauskas, Waterbury, Conn.

Vi0Mm “Darbininko” kalendoriaus fondo rėmė
jams nuoitrdiiai dėkojame už paramą ir nuoširdumą. 

* “Darbininko” Administracija
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nors krašte yra jėga ir 
neapykanta atplėšiamos 
nuo Krikščionybės centre 
Romos Bažnyčios, susi
jungusios su Roma; kai 
kalinami visi graikų kata
likų vyskupai už tai, kad 
atsisako išsižadėti savo 

kai persekioja-

tobulėjimą. Niekas negali 
pasakyti: padarysiu iš sa
vęs vizai kitokią būtybę— 
o tiktai: atsisakysiu tokio 
tai blogo įpročio, steng
siuosi įsigyti kitą — ge
rą. Panagiai ir visuomenė. 
Galime stengtis perdirbti 
tiktai punktuose, kur pa- tikėjimo;

ar mi ir kalinami kunigai ir 
tačiau sunku tikintieji už tai, kad ne

nori atsiskirti nuo tikro
sios Motinos Bažnyčios?

Minios žmonių šauksmu 
atsakė: “No! — Ne!”

Taip turi atsakyti kiek
vienas katalikas. Dar dau
giau: turi paklusti Aukš
čiausiajai Bažnyčios Gal
vai, kuriai vadovaujant 
nė pragaro vartai nenuga- 

lėti -tada, kai kuriame lės... -- - -1949; UI. 8.

sireiškja peraugimai 
trūkumai;
tuo atveju pakankamai 
permatyta, kad, vienus da
lykus taisant* nebūtų ga
dinama kitų...

MUSŲ ĮSISĄMONINI
MAS

Šv. Tėvas Pijus XII 
žmonių miniai pastatė to
kį klausimą:
— Ar Popiežius gali ty-

i
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Antradienis, Kovo 22 d., 1949 DA ĮNINKĄS £
LIETUVIŠKAS VALSČIUS

VENECUELOJE
Joks aukščiausias pareigūnas’reikalniga ir valdžia. Lietuviai 

mieste negali taip jaustis, kaip ir čia išsirinko vieną iš smar- 
seniau mūsų Nepriklausomoje kesnių ir pavadino jį “viršai- 
Lietuvoje valsčiaus viršaitis, jčiu”. Na, ką gi gali pasakyti. 
Paimkime kad ir Kauno ar Vii-• savivaldos tvarka nebloga ir 
niaus miestą. Čia visi visuome- dabar įrodyk, kad kur nors ki- 
niniai reikalai išsijoti į krūve- tur Venecueloje yra busimosios 
les. atskiromis šakomis paskirs-į Lietuvos kolonijos užuomazga, 
tyli. Todėl visiškai užtarnautai o ne čia...
mūsų ūkininkas piktindavosi. į Čia lietuvių yra visokių spe- 
kada, atėjęs Žemės Ūkio Minis- cialybių. neslankioja niekas be 
terijon. kartais nesusikalbėda- darbo, visi kruta, 
vo su prie durų stovinčiu sar
gu. Mat ir tas truputį galėjo 
įsivaizdinti, nes dėvėjo unifor
mą. gyveno sostinėje, turėjo 
butą milžiniškame pastate, tai, 
kas. kad jo rūsyje... Mūsų Lie
tuvos ūkininkas, paprasčiausia, 
galėjo nusispiauti ant tokio 
"pono“. Buvo ko pūstis, kada 
jis su pačiu viršaičiu nekartą.
alaus yra gėręs, o jo paskutinį j geras! t 
kūdikį krikštinant. dalyvavo ne 
tik šventėje, bet ir sutiko būti 
krikšto tėvu. Tai. va. jam vir
šaitis ir giminė, o čia koks sar
gas prieš jį nosį riečia... Aišku, 
visiškai užtarnautai galėjo ūki
ninkas nusigrįžti ir važiuoti 
sau namo, jokio reikalo neatli
kęs.

Mūsų valsčiaus viršaitis savo 
valsčiuje atstoja viską: jis yra 
net paties Prezidento atstovas, 
nes už jį jokios aukštesnės val
džios nėra. Policija kartais sa- 
vindavosi teises groti miestely
je ir valsčiaus ribose “pirmuo
ju smuiku", mat — ginkluota 
ir uniformuota, tačiau jei kokį 
nors reikalą reikėjo pravesti, 
vistiek. be valsčiaus viršaičio, 
be tarybos nutarimo, lygiai, 
maždaug be Seimo aprobuoto 
įstatymo, nieko negalėjo. Ta
čiau lietuvių būdas yra toks, 
kad jis visada suranda gerą iš
eitį ir ąeikia pasakyti, Lietuvo
je nekilo klausimo, kas vyres
nis: viršaitis ir nuovados vir
šininkas. Sugyvenimas buvo 
gražus. ’

Lietuviai, patekę Venecuelon, 
taip pat nenori nutolti nuo se
nų gražių papročių, jie visur ir 
visada, kur tik gali pabrėžia 
savo Tėvynei prisirišimą ir jos 
atminimui, daro ką tik gali. 
Štai, kad ir Maracay mieste. 
Bermudez g. 12 Nr.. nesant pa
dorių butų, apie penkiolika lie
tuvių nusisamdę didžiulį kiemą 
ir ten sukūrė savo “valsčių”... 
Tiesa, ten. kieme, nebuvo jokių 
pastatų, bet jis buvo atitvertas 
aukšta tvora, turėjo plačius 
vartus, atseit. įeiti ir užsidary- 

lie- 
sau

Labdaringosios Visuomenės 
Maloniam Dėmesiui!

Nukryžiuotojo Jėzaus Vienuolijos 
Rėmėjų ir Prietelių Seimelis įvyks 

Sekmadienį, Kovo 27,1949

vaidintojos nustebino žiūrovus 
įgimtais aktorės sugebėjimais, 
lik lietuvių kalba — kirčiavi
mas vietomis gerokai šlubavo, 
žinoma, 
neklysta, 
progimn. 
kienė.

Gal jau nebetoli 
kada savo karalių 
pagerbsime ten, kur jis trapų 
lelijos žiedą krovė, kur amžiais 
dangaus lelija žydėti pradėjo...

Vyt tarėnas.

kas nedirba, 
Režisavo 

mokytoja

tas ir
Friibacho

Rozni-o.
tas 

ir

t: galima. Kieme pasieniais 
tuviai atsitverė kiekvienas 
reikiamą plotą ir gyvena.

Kur daugiau visuomenės. ten

, kala boliva
rus. širdy rusena viltis, kad jie 
galės kada nors visi išsikelti į 

i padorią vilą ir ten tęsti savo 
taip gražų kolektyvų gyveni- 

įmą. Jų tarpe yra vienas dar 
(jaunas lietuvis SUROŠAS Čes
lovas. Lietuviams - emigran
tams Maracv mieste jis buvo 
išgelbėtoju, nes jis elektrikas 
(tarp mūsų kalbant — labai 

ir grįžęs iš tekstilės 
fabriko, kur jis turi pastovią 
tarnybą, vakarais aptvarkė vi
sos kolonijos prosus, elektrines 
plyteles, nes iš Vokietijos at
vežtos 1220 V netiko vietinei e- 
lektros srovei, kuri yra 110-115 
V. Kitas gal būtų ta proga pa
sinaudojęs ir pinigo sukalęs, 
bet jis tai darė už tokią priei
namą kainą, kad lietuvis, vos 
pradėjęs dirbti ir gauti pirmus 
pinigus, vistiek nejautė didelio 
sunkumo atsilyginti.

Artinantis Vasario 16, buvo 
numatytas minėjimas organi
zuoti bent lietuviškojo vals
čiaus kieme. Tačiau nelaimin
gas įvykis, šį planą suardė.

Vasario 14 dieną, lietuvis e- 
lektrikas Surošas Česlovas Su- 
dantext fabrike dirbo, kaip vi
sada. tikrino elektros 
ciją ir vienoje vietoje jam rei
kėjo sutvarkyti. Kaip ten atsi
tiko. čia sunku išgvildenti, tik 
galima dabar kalbėti, apie pa
sekmes. Jvyko trumpas susi
jungimas 550 Voltų 100 Am
perų srovės ir mūsų tautietis, 
iš keturių metrų aukščio, kur 
jis buvo uškopęs palubėn, kri
to baisios elektros liepsnos ap
degintas... Kiekvienam aišku, 
kad dirbant prie elektros, negi 
būsi žmogus nugara nusigręžęs. 
Todėl ir šiame nelaimingame 
atsitikime, nukentėjo - akys ir 
veidas...

Pasklydo žinia, kad 
tautietis neteko abiejų 
Ligoninėje teirautasi, 
tikro pasakyti negali. Vasario 
16 minėjimas atidėtas sekma
dieniui, dabar visi virpa suži
noti kokios pasekmės lydės ne
laimingą draugą visą gyvenimą.

Kada jau šiek tiek pirmieji 
skausmai praėjo, gydytojai lei
do atlankyti ir aš vasario 17

Sv. Pairo parapijoj, So. Boston, Mass.
Sesijose dalyvaus ir Jo Ekscelencija 

Arkivyskupas Richard J.‘Cushing, D. D.
Kaip jau buvo anksčiau spaudoje rašvta, Jėzaus 

Nukryžiuotojo Vienuolijos Rėmėjų ir Prietelių, ypač 
nuoširdžių jų labdarių bendras suvažiavimas — SEI
MELIS, Įvyks Sekmadienį, kovo 27 d., 1949, Šv. Petro 
parapijoje, South Boston, Mass.

10:00 vai. bus atnašaujamos Šv. Petro bažnyčio
je iškilmingos šv. Mišios, ir pasakytas momento reikš
mei pamokslas.

Pamokslą pasakys Kun. Pr. M. Juras. 
Po pamaldų seks užkandžiai.
Seimelio sesijų atidarymo maldai vadovaus J. P. 

Prelatas Dr. Kazimieras Urbonavičius.
2 vai. po pietų, Sesijos įvyks Municipal salėje, 

Broadway, 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.

Dalyvaus seimelyj ir pasakys kalbą panelė diplo
matė Avietenaitė.

Kviečiami visi rėmėjai ir gerų darbų labdariai ir 
prieteliai ruoštis dalyvauti šiame Seimelyje.

Pareiškime savo padėką JAV
Kongreso ir Senato atstovams

instalia-

Lietuvos Nepriklausomybės 
31 metų sukaktis šiemet buvo 
plačiai paminėta ir JAV Kon
greso abiejuose Rūmuose.’ At
stovų Rūmuose įspūdingas kal
bas pasakė J. W. Martin, Edith 
Nourse Rogers ir J. W. Mc- 
Cormick, Mass., A. J. Sabath 
ir M. Gorėki, I1L, J. J. Rooney, 
K. B. Keating ir P. W. Kear
ny, N. Y., P. W. Rodino, N. J., 
D. Flood, Pa. Senate reikšmin
gas kalbas pasakė šie atsto
vai: Henry C. Lodge, Jr., 
Mass., Scott V. Lucas, III., ir 
Herbert R. O’Connor, Md. Kon
greso darbų knygoje, be minė
tų kalbėtojų, atspausdinti yra

mūsų 
akių... 
niekas

____

You, too, canholp throuflh 
Your RED CHOSE

• /

toi

VLIKo Atstovų Prakalbų 
Maršrutas

laikas, 
žmogų

i

Nuolatiniai ALT akcijos rė
mėjai — Jonas ir Uršulė Ra
liai iš Loveli, Mich., siųsdami 
šiais metais ALT-ai $13.00 au
kų, rašo: “Štai kita Lietpuvos 
Nepriklausomybės sukaktis ir 
kitas smūgis raudonajai hyd- 
rai — dienos uždarbis Ameri
kos Lietuvių Tarybai

Pakilk, kovingoji lietuvio 
dvasia! Smok smūgį po smū
gio raudonajai hydrai, kol su
plevėsuos mūsų trispalvė Lais
vai ir Nepriklausomai Lietu
vai“, — baigia jie savo laišką.

Prel. M. Krupavičius
Kovo 26 — Du Bois, Pa. 
Kovo 27 — Chester, Pa.
Bal. 2 — Reading, Pa.
Bal. 3 — Bridgeport, Ct 
Bal. 9 — Rumford, Me.
Bal. 10 — Lewiston, Me. 
Bžd. 13 — Nashua, N. H. 
Bal. 16—Manchester, N.H. 
Bal. 20—Providence, R.I. 
Bal. 23-30 — Wilkes Bar

re, Pa., ir gretimos ko
lonijos.

Geg. 1—Binghamton, N.Y. 
Geg. 3-13 — Chicago, UI. 
Geg. 14— E. St. Louis, III. 
Geg. 15 — Chicago, Dl.
Geg. 22 — Brooklyn, N.Y.

Min. V. Sidzikauskas 
Kovo 23—-bal. 7—Kanada. 
Bal. 9 — Brockton, Mass. 
BaL 10

Mass.
Bal. 13 — Lowell, Mass.
Bal. 16

Mass.

Worcester,

Cambridge,
v

TT___M --------- -------------- __ievų rranctSKOnų misijos 
1W Metais

Bal. 
Bal. 
Bal.
Bal.

17 — Boston, Mass. 
20 — Athol, Mass.
23 — Albany, N. Y.
24 — Schenectady,

N. Y. (po piet).
Bal. 24 — Amsterdam, N. 

Y. (vakare).
Bal. 27 — Utica, N. Y. 
Bal. 30 — Rochester, N.Y. 
Geg. 1 — Cleveland, Ohio. 
Geg. 4 — Akron, O.
Geg. 7-8 — Detroit, Mich. 
Geg. 14 — Rockford, UI. 
Geg. 15 — Chicago, III.
Geg. 22 — Brooklyn, N.Y.

Ši prakalbų tvarka yra 
pasiūlyta paminėtoms ko
lonijoms. Tikimasi, kad ji 
su mažais pakeitimais ir 
bus įvykdyta. Prieš išvyk
dami į Europą, svečiai 
dar numato padaryti atsi
sveikinimo vizitus Wa- 
shingtone, D. C.

ALT Sekretoriatas.

BALF Sandėlyje Gauti Drabužiai ir 
Kiti Daiktai 1949 m. Vasario mėn.

šių kongresmanų pareiškimai 
dėl Lietuvos: Harol D. Dono- 
hue, John F. Kennedy, Mass., 
ir Edward A. Garmatz, Md.

Raginame visus ALT Sky
rius, Komitetus, Draugijas, 
klubus bei paskirus lietuvius

• vApie kovo mėn. pabaigą iš 
BALF sandėlio išeis didesnė 
maisto ir drabužių siunta, kuri 
jau baigiama ruošti.

Už atsiųstas dovanas BALF 
vadovybė visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja.

Visus drabužius ir kitus daik
tus siųskite šiuo adresu:

United Lithuanian Relief Fund 
of America 

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

SVARAIS
Waterbury, Conn. — šv. Juo

zapo parapijoje, moterų, vyrų 
ir jaunimo misijos, kovo 7— 
27 d. — Tėv. Viktoras Gidžiū
nas, O.F.M. ir Tėv. Aleksan
dras žiubrys, O.FM.

Brooklyn, N. Y. — Apreiški
mo parapijoje, moterų - vyrų 
misijos ir tretininkų vizitacija, 
kovo 27 d. — balandžio 10 d. 
Tėv. Bernardinas Grauslys, 
O.F.M.

Rochester, N. Y. — šv. Jur
gio parapijoje, misijos ir treti- 

20—27 
Andrio

CoMeeticat
Ansonia ,A. šasitas 18; 

Britam, šv. Andriejaus parap. 
338; Waterbury, Mrs. Dervins- 
kas 6, Amelija Zanavich 27.

Uiiaois
Chicago, šv. Kazimiero 

rapija 675.
Marylaad

Baltimore, BALF 64 skyrius 
110.

New

pa-

niuvuc j?<*oa4iuo uvvuvauo ** » * * •* ’

kuo daugiausia padėkoti laiš- vizitacija,
kais šiems Atstovų Rūmų ir 
Senato nariams, tuo būdu pa
rodant, kad jų kalbos sulaukė 
plataus atgarsio JAV visuome
nėje. Tai bus kartu paskatini
mas jiems ir kitiems Kongreso 
atstovams ir toliau remti Lie
tuvos Valstybės ir lietuvių tau
tos reikalus.

ALT Sekretoriatas.

kovo 
d. — Tėv. Leonardas 
kus, O.FM.

Cicero, IU. — šv.

dieną su džiaugsmu patyriau, 
kad mūsų tautiečio abi akys iš
gelbėtos! Aš jį radau sėdintį 
lovoje, žinoma jis manęs nema
tė ateinant, nes akys užbintuo- 
tos, ir vos atpažinau Česlovą, 
nes veidas visas padengtas 
storu šašu, kuris kietėja ir trū
kinėja. Mano prietelis sau niū
niuoja!... Tai mane labai nuste
bino. Aš paplojęs jam per petį, 
sakau, atėjęs jį atlankyti, ir 
mūsų kalba užsimezgė.

Kaip buvo džiugu matyti tuo 
Ipat laiku atėjusios jo žmonos 
neapsakomą laimės išraišką, 
kada jis tik dabar, pirmą kar
tą, pakėlė bintus ir parodė savo 
mėlynas akis ir užtikrino, kad 
jis su abiem mato, nors kiek 
silpniau...

Be abejonės, visa mūsų kolo
nija tuo labai džiaugiasi ir lau
kia, kada lietuvis Surošas grįž 
sveikas į savo “valsčių”, kur, 
savaime aišku, mes jau jį kaip 
nors pasitiksime...

Petras Tolimas.

N. G. Gurnsey Co.

I

Keene, New Hampshire

Vo- 
pa-

FELLBACH - Stuttgart, 
kietija. — Iškilmingomis 
maldomis ir, palyginant, gau
siu tikinčiųjų atsilankymu šio 
mėn. 4 dieną buvo* pagerbtas 
mūsų tautos šv. Kazimieras. 
Tėv. Tomas Žiūraitis, O.P. sa
vo pamoksle: “Baltam lelijos 
žiede karalius ir žmogus” pri- 
minė, kad šie keli poetės žo
džiai . ryškiausiai charakteri
zuoja šv. Kazimiero asmenybę. 
Toliau pamokslininkas aiškino: 
“Jo vardas ir garsas skelbia, 
kad mes esame karališkos tau
tos sūnūs ir dukros. Tas gar
bingas mūsų ir mūsų tautos! 
vardas bus* minimas kol bus 
gyvas bent vienas sąmoningas 
lietuvis, kol stovės šv. katalikų 
Bažnyčia — iki pasaulio pa
baigos, — garbė mums. Kad ir 
negausūs istorijos faktai, ta
čiau jie pakankamai liudija, 
kad šv. Kazimieras buvo ne tik 
didysis nekaltumo ir artimo 
meilės šventasis, ir didis
lietuvis patriotas, Lietuvos už- 

1 tarėjas aukščiausiame Tribuno
le, — palaima ir gffi paguoda 
mums".

i Tą pačią dieną 19 vai. FeU
bacho lietuvių stovyklos skau

dės menine dalimi pagerbė sa
vo šv. Globėją. Trumpą ir 

j vaizdų žodį tarė Pr. Zenkevi
čius. Po to paskambinta kele
tas dalykėlių ir suvaidinta 3-jų 
veiksmų B. Voveraitės “Zirgo- 
nė ir Gaili“ scenos vaizdelis. 
Vaidino tik skautės. Kaikurios

• viii’

Antano 
par., misijos ir tretininkų vizi
tacija, kbvo 28 — balandžio 3 
d. — Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, O.F.M. -
- Detroit, Mich. — Sv. Antano 
parapijoje, misijos ir tretinin
kų vizitacija, balandžio 4 —10 
d. Tėv. Placidas Barisa, O.FJrf.

Montreal, Canada — šv. Ka
zimiero parapijoje, moterų > 
vyrų misijos ir tretininkų vizi
tacija, balandžio 4—17 d. Tėv. 
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

Schenectady, N. Y. • — Šv. 
Kryžiaus par., 40 Valandų at
laidai, balandžio 1—3 d. Tėv. 
Kęstutis M. Butkevičius, O. 

•f. m; •
• Gary, Ind. — šv. Kazimiero 
parapijoje, misijos, balandžio 
10—17 d. Tėv. Leonardas 
driekus, O.F.M.

Leviston, Maine — šv. 
riko koplyčioje, misijos ir 
finos Dienos iškilmės, gegužės 
5—8 d. — Tėv. Bernardinas 
Grauslys, O.F.M.

* FranciscM Fathers 
Keanebunk Port, Maine.

An-

Pat-
Mo-

ži-; , Šiomis dienomis gavome 
nių iš Muncheno, kad paskuti
nės drabužių siuntos lietuviams 
Vokietijoje jau gautos ir dali
namos. Tremtiniai labai paten
kinti, ypač drabužiais, už ku
riuos labai nuoširdžiai dėkoja 
ir reiškia vilties, kad Amerikos 
lietuvai neužmirš pasilikusių 
tremtyje savo brolių, ypač se
nelių, ligonių ir vaikučių, ku
riuos reikės gelbėti ir toliau.

Michigan
Detroit, Mrs. M. Graves 16.

St Paul, Box nr. 643 10.
New YbA

Brooklyn, A. F. Briaunas 23, 
B. Stasiūnienė 24, Mrs. Gras- 
man 11, J. Bartkevičius (kny
gų) 3, Mrs. Maldeikis 9, A. A- 
sevičius 12, A. Kapakas 18, E. 
Strriis 12, Mr. Klant 13, A. 
Pajaujienė 12, P. Tamošaitis 
42, Anna Lubinskas lh, A. Cir- 
griiūtė 13, P.- Biolgi 30; Mas-: 
peth, Viešp. Atsimainymo Pa
rapija 50; New York, Aušros 
Vartų Parap. 75, M. Tūbelytė 
5; Utica, A. Uždavinienė 132.

New Hampshire
Manchester, BALF* 53 

rius 75.
New Jersey

Kearny, A. Pietarienė 
Nutley, J. Krakauskas 45.

Peansyivania
Coaldale, Kun. F. Mockus 18; 

Kingston, K. Kučinskas 10; 
Philadelphia, Adam Oželis 50; 
St Clair, M. Babijonis 35; 
Wilkes - Barre, J. K. Miliaus
kas 34.

Nebraska
Hastings, Hastings College 

(knygų) 2,440.
Canada

Toronto, Ant. Diržys 15.

Pakartotinai prašome daikti
nių dovanų siuntėjų ant siunti
nio visuomet aiškiai pažymėti 
siuntėjo vardą, pavardę ir ad
resą.

taples ke I tai Co
Garinei, Mass.

Lowell, Mass.

sky-

130;

iš

RUOŠIAMA DIDESNE 
SIUNTA

Vasario mėnesio pradžioje 
New Yorko į Vokietiją lietu
viams tremtiniams išėjo drabu
žių, avalynės ir maisto siunta, 
iš Viso 15,120 svarų — $3,918.- 
38 vertės. Ši siunta bus gauta 
Vokietijoje vasario mėn. pabai
goje, ar kovo pradžioje.

i

Harry Bass, Ine.
United Cloak & Sutt Co.

VYRAMS ir MOTERIMS DRABUŽIAI 
l«i Centrai St, 

LOWELL, MASS.

Manchester, N. H.

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

Cor. Valley and Wilson Sts. i

Manchester, N. H. TeL 1880 ■
L_____________

Brockton, Mass.

- - - L-- - f—•- - wooowara s auto jpnng 
Shop

SPYRUOKLES OEL BET KOKIO 
AUTO-KARO. TROSU AR SUSO 

Ratus Suvienodina ir Generaliai Taiso

172 No. Montello St.
TELŠ. 3000-8032 BROCKTON. MASS.

tamft Padage Stare,
Ine., 

Importuoti ir Naminiai 

Gėrimai: Vynai, Cordials, 

Alus ir Ale.

578 South St, Athol, Mbm.
K.....

Tri. 770

Westf feld, Maąs. 
'-------- =5=

Umbson Furniture Ce.
Pilnas Namų Įforničiąvimas ■

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Cor. Efrn * Thomas Sts. Į
Tel. 22 — Westfield, Mass. Į

*

1 R



VIETINES ŽINIOS
a t

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS, 
skaitytina* Sekmadienį, kovo 20 d. ir priminimas 

Sekmadienį, kovo 27 d. •
— — . I - ■ ’ ’

1

; BALF Centre Gautos At
• » L-

1949 m. vasario mėn.
5 .• -t

»

1
ir plBtinkite 
»u<U— laik-

*

ŽINUTES atrinkimas Seselių Jėzaus Nu
kryžiuoto Rėmėjų seimelio rei- 
• - ( ♦

Šiame susirinkime bus per-

MYLIMIEJI KRISTUJE:
« LosNuo to taiko, kai tik karas prasidėjo, tuojau

fVMMS SKRBIMAI

Gale praeitos savaites So. ka!.US_aI)tarth
Bostone lankėsi Domininkonas ' _
misionierius Tėvas Paiiiinira* Įstatytas So. Bostono visuome- 
Ja grįžo Amerikon prie* porg “‘ •‘"■■Porito™* Jenmtao
mėnesių. Apsigyveno Washing. 80 žmona, km u k,
tone, T.T. Domininkonų » bus ižkpę i* hivo.
muose. Važinės po Amerikos Jei tik bus galima, atsilan- 
lietuvių kolonijas su misijomis, kys į šį # susirinkimą ir p. Juo- 

■ ... zas B. Laučka, kurs atvyksta
Domicėlė Janutaitė pmežko “

Kazimiero - Alenos Bernotų, rem ų' 
kilusių nuo Ylakių.

po Graudžių

Kunigai bažnyčioje pranešė, 
kad nuo Penny Sale dėl bažny
čios taisymo' pelno liko $4,825.

Jie nuoširdžiai dėkojo vi
siems, kurie bet kokiu būdu 
prisideda prie bažnyčios atnan- 
jinimo ir parapijos palaikymo. Į 
Jie dar priminė, jog katalikiš
kai šalpai esanti plati dirva

Sekmadienį,
Verksmų įvyko susirinkimas 
Putnumo Seselių Nekalto Pra
sidėjimo Rėmėjų skyriaus. Su
sirinko apie 50 narių. Energin
gai aptarė savo parengimo rei
kalus. šis skyrius rengia Varg
dienių Seselėms šalpos vakarą, 
'geg. 1 d., 3 v. p.p.

Atvažiuoja įžymus muzikas, 
tonan iš Augsburg, Vokietijos, 
tonant iš Augsburg, Vokietijos, 
vienas gabiausių muzikų, chor
vedžių, kompozitorių, buvęs 
Klaipėdos operos dirigentas 
Jeronimas Kačinskas. Jis taip 
pat buvo Simfonijos orkestras 
Vilniaus radio vyriausiu diri
gentu. Girdėjau, kad daug kar
tų Lietuvos laikraščiai yra at
žymėję jo gabumus muzikoje.

T muksime jo darbuotės prasi
dėjimo So. Bostone.

Kovo 20 d., tapo pakrikšty
tas Mykolas Pranas, sūnus Al
bino ir Jonės, (Kanarkevičiū- 
tęs) Marcinkų, gyv. 1528 Co
lumbia Road.

Du susirinkimai. Penktadienį, 
po vakarinių pamaldų, parapi
jos paminklinėje mokykloje į- 
vyks Susivienymo kuopos susi- 
tremtinių.

Tuo pačiu metu po bažnyčia 
įvyta nepaprastaiJ svuitais sa-

Kitą Sekmadienį: 1) Tsaukia- 
me daug svečių atvykstant į 
Jėzaus Nukryžiuoto Seserų Rė
mėjų seimelį; 2) Rėmėjų ir 
svečių šv. Mišios su pamokslu, 
10 vai. r.; 3) Po pamaldų pus
ryčiai; 4) Seimelio posėdžiai— 
2 v. p.p. Municipal salėje; 5) 
Įžymūs svečiai — J. E. Arki
vyskupas Richard J. Cushing, 
D. D., kun. J. Švagždys, kun. 
Pr. M. Juras, prof. Avietenai- 
tė, prof. J. Kačinskas, ir kiti; 
6) Muzikalė programėlė; 7) 
svarstymai ir nutarimai; 8) 
Jokios įžangos nebus; 9) Visi 
Jpriečįami atsilankyti; 10) Jau
nimas ypatingai huktamaa

karo tayiiiriiTnn. Tag priimto pa skatinti mus dariau- ] 
siau šelpti mūsiškius. Kadangi kažkokiu mums nesu- , 
prantamu Apveizdos parėdymu, karo baisenybės dau
giausiai krinta ant katalikų, tai mes ypatingai esame 
įpareigoti tuos nelaimingus šelpti. Kad galėtume su
laikyt ar bent sumažint liūdnas moralines ir fizines, : 
tų nelaimių pasekmes, mes privalome teikti nukentė- 
jusiems broliams Kristuje skubotą ir gausią pagalbą.

Tai pašalpai parūpinti yra susitveręs Vyskupų 
Pagalbos Komitetas. Šelpimo lėšoms sukelti kiekvie
ną ketvirtą Gavėnios Sekmadienį visur yra daromos 
aukų rinkliavos. Bostono Arkivyskupijos katalikai 
niekam neapsileidžia uolume parodyti užuojautą vi
siems, kurie ta rinkliava yra priversti naudotis.' Ma
no rašomasis stalas yra nuklotas įvairiausiais pašal
pos prašymais, kurie ateina iš Europos ir Azijos. Tad 
gi ko rimčiausiai prašau ir raginu kad ir šiais metais, 
kaip ir visados, būtumėt duosnūs tam svarbiam rei
kalui. Aš prižadu, kad nė vienas jūsų aukų centas ne
bus bereikalingai sueikvotas. Priešingai, jis atliks 
gailestingą darbą čia ant žemės ir padės įsigyti dan
gaus karalystę.

, Jūsų ištikimas Kristuje,
f RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.

i Norvilas $3 ; St Altana, Mra.
M. Cuthie $7; Utica, Data Qe-

New Jeraey

Ultaois
Chicago, Frank J. Norbuth— 

$5, B. Paliokas $1, Stan. Good- 
win $100, BALF Vajaus K-tas _
$500, Mrs. B. Kiahun $10, Fred U9; Linden, L. Dambraunktenė 
Dirksen $10; Collinsvilie, Anna $5; Nevark, Eva Tretiokbnt— 
Luja $3; Durand, A. Domeika;^®®’ Nutley ,R. Katanririttsš 

$10; Phillipsburg, Wm. Agttn 
$10; Ridgefield Park. G. Ka-

I

Onai ir Albinai Pinkams, p.p.

DAKTARAI

1944 m. adv. Jonas Griga
lius taip pat tokio pat bankie- Medelie ir Paul JSretenams, p.p. 
to buvo toastmasterium. •

Šiame bankiete dalyvavo iš 
lietuvių šie: pp. A. J. Namak
sy, Dr. A. L. Kapochy, pp. Juo
zas Arlauskas, Vincas Baluko- 
nis, Juozas W. Casper, pp. K. 
Stravinskai, Edvardas P. Gri
galius, B. Saulėnas, Dr. Jonas 
Mešlis ir kiti.

DfižffiSIO!
. r

Tel. TROwbridge 6330 
If no answer cali A V 2*4026

J. Repshis, M J.
Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street 

Kampa a Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE MASS.

Ofiso Valandas: 2—4 ir 6—8.

Kovo 20 d. mirė, savaitę sir
gęs miesto ligoninėje Aleksan
dras Jablonskis, 53 metų, gyv. 
159 W. 3rd St Amerikoje pra
gyveno 37 metus. Paliko mo
terį Oną (Vaišvilaitę), 4 sū
nus, 4 dukteris, du brolių ir 
seserį. Laidojamas kovo 23 d., 

j 9 vai. r., iš Šv. Petro parapi- 
įjos bažnyčios, Naujos Kahrari- 
j jos kapuose. Pašarvotas 
į laidotuvių direktorių D. A. 
letską, E. Broadvay.

pu
Za-

r

ĮVAIRŪS SKBMMAI

A. J. NAMAKSY 
Real Ėstate & 

Insurance
409 W. Braadmay

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SOuth Boston 8-0548

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass. 

TEL. PA—7-123S-W

Lietuvis Buvo 
Toastmasterra

Kovo 15 d. Hotel Vendome, 
Bostone, So. Boston Citizens 
Association surengė bankietą 
šv. Patriko šventę paminėti. 
Dalyvavo apie 400 žmonių.

Principalis kalbėtojas buvo 
mayoras Curley. Pažymėtina, 
kad lietuvis, adv. Jonas J. Gri
galius buvo šio airių bankieto 
toastmasterium.

Boston’o Lietuvių Komitetas 
Lietuvos Nepriklausom y b e i 
Siekti š. m. kovo - March 25 
dieną, 8 vai. vakaro, Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėje, E & 
Silver Street kampas, saukia 
organizacijų atstovų ir visuo
menės veikėjų visuotiną susi
rinkimą. Tikslas 
steigiamo ALT skyriaus valdy
bą. Maloniai prašome visų sro
vių deleguoti bent po 3 atsto
vus iš visų kultūrinių bei šal
pos organizacijų ir draugijų 
bent po 1 atstovą. Malonėkite 
dalyvauti. Valdyba.

I

DĖKOJA
ketverių tremties

ir

I
I Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir J 

toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, partns [ 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite? | 

BORU BEVERAGE CO.

J. ARLAUSKAS, Savininkas .

22d E St., Tel. SO 84141, So. Boston, Mass. į
tamBDRD00S0SBa«S0CX3DSCXW00D00a00000f»0EmBS00aSSSBBSW
3BSKS9BBDCNKM3SS30U6N90BB0D00BBD0BSBSDBBC

Užmsakyite Tonika Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage'Co.
Grafton Ave^ Islingtam, Mmb.

Tel Dedham 1304-W
— PRANAS GERULOas, Mamų Tai. Dedham 1304-R 
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tremtyje tikrai 
adresas: Izido- 

(14b) Hechin- 
Jakobsgaase 8,

$25, East St Louis, Antanina 
Tumosa $2; Gillespie, Goe. Ae- 
kas $5; Quincy, Prof. V. Ja
saitis $2.

Clinton, J. Skinder $5.
Maine

Greene, Tėvai Pranciškonai— 
$101.75; Lewiston, J. Banulai- 
tė $2.

4 Massachusetts
Athol, BALF skyrius nr 71 

$200; Brockton, E. Tautkus— 
$2:50, Phyliis Washwell $2.50, 
L. Kavalauskas $10; Dorches
ter, Ant. Mašiotas, BALF 17— 
$500; E. Bridgewater, Julia U-

Mikalinai ir Leonui Norinkevi- 
čiams, p.p. Marcelei ir Simonui
Aliukoniams, p.p. Elenai ir Al- sowicz $1; Haverhill, P. Svirs- 
fredui Neretame, p. Barborai kas ,BALF 59 sk. $80; Law- 
Gailiūnienei, p.p. J. ir H. Fin- rence, M. Vilkišius $2; Worces- 

i neran. į,
L Milinavičius.

♦

wich $5.
t Otelo

Cleveland, John Zorakis SLA 
362 kuopos $10, Pster W. Ur- * 
ban $2, J. Gražulis $50.

* 4 * j
Frackville, S. ir M. Derliūnai | 

$10, A F. Laurusevičius $5; I 
Mt Pleasant, J. Bagačiūnaa— 1 
$10; Pittsburgh, Paul Vinickas j 
$5, Vajaus Komitetas iš **Tag 
Day” Homestead, Pa. $214.14; 
Pittaburgh, BALF Vajaus Ko
mitetas $59; Philadelphia, J. 
Pakalnis $5, Helen Laschenaki 
$1; Scranton, Agnės Ališaus
kas $1, Helen Chesek $2 ; Wik 
kes - Barre, Jos. Gillis $2.

Rhodelriata
Providenee, BALF 107 tay- 

rius $50.
Igbeio

Dyereburg, Jtan Sakalas 45.

Fond Du Lac, Ignotas Janu
lis $5.

Wect Virgtaia 
Morgantown, P. Maaaitis $20.

L

GRABORIAI

ter, P. F. Karoblis $5, A Zva- 
lauskas $5.

■ Michigan
Detroit, F. Slivinskas $3, Sta

sė Urbonas $1, X Piltai, BALF 
nr. $200, Jos. Bilida $1, J. 
Žilinskas $100; Grand Rapids, 
K. Kunigėlis $10, A Arcikows- 
ki $10.

i

LRKSA 94 kuopos valdyba 
praneša, kad š. m. kova mėn. 
25 d., 8 vai. va^pe, penktadie
nį, parapijos mokykloj, prie iv. 
Petro lietuvių bažnyčios, So. 
Bostone, įvyks
Visuottate narių šusirinkimas.

Prašome narių, kurie nėra 
— sudaryti j apsimokėję duoklių iki to laiko 

paruošti. Bus informacijų iš 
centro. Svarstysime: kuopos 
veikimo planą ir metinio pikni
ko ruošimą. Ateinant į susirin
kimą prašome pasiimti certifi- 
katus.

Atsiradus neaiškumams pra
šau kreiptis pas finansų sekre
torių Stasį Jakutį, gyv. 701 E. 
Second St., So. Boston.

Kuopos Valdyba.

I
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Lankėsi

metųPo 
laimingai pasiekęs laisvąją A- 
merikos šalį, reiškiu giliausią 
brolišką padėką sesutei Elenai 
ir švogeriui Andriui Balčiū
nams, kurių pastangomis, duo
dant darbo bei buto garantijas 
ir nudarant visus reikiamus do
kumentus, atvykau į U.S.A. 
Čia buvau iki ašarų sujaudin
tas jų nepaprastu gerumu, 
nuoširdumu ir broliška globa, 
sutrekiant pastogę bei pade
dant įsikurti naujam gyveni
me.

Taip pat širdingai dėkoju už 
dovanas bei piniginę paramą:

Sesutei Vincei ir švog. Ro
kui Zukevičiams, sesutei Mari
jai Mickevičienei, p.p. Onai ir 
Izidoriui Raudoniams, p. Juze
fai Savickienei, p.p. Mortai ir 
Zigmui Bendzevičiams, p.p. 
Liudvikai ir Viktorui Medo-

I

>
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Pirmadienį, kovo 21 d., ‘Dar
bininke’ lankėsi kun. Pr. M. 
Juras, Jėzaus Nukryžiuotojo 
Vienuolyno Rėmėjų pirminin
kas ir ta proga pranešė, kad J. 
E. Arkivyskupas Richard J.l 
Cushing, D. D., atvyks į Rėmė-’* 
jų Seimelį 4:30 vai. ir pasakys 
kalbą. Tai didelė garbė seimelio 
dalyviams susilaukti savo tar
pe tokio garbingo svečio.

Tą pačią dieną lankėsi Dr. J. 
Leimonas. Jis visuomet links
mai nusiteikęs ir ta “liga” ir 
kitus užkrėčiąs.

NARIŲ Makt ii štai prisiuntė 
šie BALF skyriai: 8tamf<mi, 
Conn., 36 sk. — $25.00; Cice
ro, IR, 14 sk. — $284)0; Athol, 
Mass. 71 skyrius — $174)0; 

.Haverhill, Mass. 59 skyrius — 
i $33.00; Detroit, Mich., 76-aky- 
rius — $36X10; Pateraon, N. J. 
86 skyrius— $234)0; Elizabeth, 
N. J., 24 skyrius — $13.00.

Už Kalėdinius atvirukus pri
siuntė' B. Miciūnienė, New Bri
tain, Conn. — $5.00.

Našlaičių Fondui aukojo: — 
SLA 208 Moterų kuopa per 
Nora Gugis $25.00.

*xTri

Draugijų Valdybų Adresai
LIRTUVO8 DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS *VC.
Pirmininkė — Eva Mariunenė,

825 E. Sth SL. So. Boaton, Mass. 
Tel SOuth Boston 8-1208.

Vice-Pirmlninkė—B. Gailiūniene.
8 Winfield SL. SO." Boston, Mass. 

ProL RašL — Ona Jvaškiene,
440 E. Oth SL, So. Boston, Mass. 

Finansų RatL — B.'Ctaūeoe,
29 GouM SL, W. Rcucbury, Mass. 

Tel Paxkway — 1884-W
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa SL, Mattapan, Mass. 
Tvarkdart — Ona Krasauskas.

11 Springer SL, So. Boston, Mass. 
Kasos GL—Elzbieta AuMtOtainytė, 

110 H St , So. Boston. Maso.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradieni mtnesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 482 E. 
Seventh 8L. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

len, p.p. Domicėlei ir Edvardui į 
Sasnauskams, p.p. Jiizefai ir 
Jurgiui _ Volungevičiams, ^.p. 
Adelei. įr Alfonsui- CapUkMas, 
P- Atolai JBirtlkdlfcb i 
ninai ir Jonui Čiūniams, p.p.

niams, p.p. Onai ir Vladui Mar
cinkums, p.p. Mikalinai ir Vla
dui Trečiokams, p.p. Elžbietai 
ir Ignui šmigelskams, p. Anta
nui Pigaghi, p' Magdalenai Kiė-* Pagamina gerus lietuviškus pie

tus, užlaiko* geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
? įr mandagiai patarnauja.

IR Vest Bmdway, SeeNi Bestai, tau.

taMflth.
Kovo 12 dieną mirt Elzbieta 

Walters. Palaidota iš šv. Mato 
parapijos bažnyčios tos para
pijos kapinėse.

Lai ilsisi Viešpaties ramybė-

SV. JONO EV. 8L. PASALPINtS 
| DRAUGUOSVALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis. 
21 Sanger SL, So. Boaton, Maaa.

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis, 
884 Sixth SL, So. Boston, Maaa.

ProL RašL — Jonu Gilnectas, 
5 Thomas Pk., So. Boaton, Masą 

Fin. RaSt. — Aleksandras IvaSka, 
440 E. 8ixtfi BU So- Paštį. Man.

■ Iždininkas—Stasys K. GriganavičiUB, 
| 699 E. Seventh SL, S. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis,

! 787 Brosdw*y, So. Boaton, Mase i

Draugija laiko sustrinktmus kas tre
čią sekmadienj kiekvieno mėnesio,!

2 vaL po pietų. Parapijos aaMj, 
482 E* 7th St., So. Boaton, Maaa.
Visais draugijos kreipki-(būtent:

Us pas protokolų raitininką. I _ , . *__ , ,H i Sesers Jadvygos Žymantai
tės, kiL iš Vejų k., Kražių vaL, 
Raseinių apa., išvykoak* prieš 
didįjį karą į JAV. Chicagoj; 
taip pat dėdžių Žymantų ir 
pusbrolių Jocių ,kil iš Pamer
gių k. ir pusbrolių Trakšėtų iš 
Užpiaunio kaimo, Kražių VaL, 
Raseinių apskr.

’j Paieškomi asmens maloniai 
prašomi atsiliepti tokiu adresu:

MHAMBO0

Vincas Ralulmiita* S&vūūnkas.

je-

PAIEŠKO
Povilas Žymantas, aunas Jo- 

Ino ir Anelės Jozaitės, kOęs iš 
j Vejų k. Kražių vaisė., Rasei
nių apskr. paieško savo gimi
nių bei pažįstamų, kilusių iš

VAITKUS
FUNERAL HOMC

197 Webstar Ave^ 
Cambridge, Man. 

PRANAS WAITRUS

Trt. TB-8-6434.

ZALETSKAS
* FUNERAL MANE

Ui ItatBroadwar
BOUVB BOST0K, MAS& 

O. A. Tsletskne, F. E. Zatstokas 
GraboriaI Ir Balaamiistsjai 

Fatamavbnas dieną Ir naktj.
Kastyti* Aermenime Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. BO 8-0815
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VIEŠASIS KRISTAUS 
GYVENIMAS

8

pa reikš ta, kad esu kalti
namas prieškomunistine 
veikla ir privalau viską 
prisipažinti, nes po keleto 
dienų bus pradedama ves
ti kvota. Taip ir buvau at
vestas atgal į kamerą.

Bebūnant

(Bolševikų okupacijos metu — 
1940-41 metais Lietuvoje).

Čia trumpai noriu nu
šviesti, ką pats esu per
gyvenęs, kuomet buvau 
bolševikų — NKVD areš
tuotas ir jų tardomas. 
1940 m. birželio 15 d. I ie- Bebūnant sužinojau, 
tu’Tą okunavo bolše'd’ai kad jau gana daug žmo- 
ir tuojau visame krašte niu yra suimta ir aš r>ehe- 
pradėjo plėsti savo tvar- su vienas iš prmuju, taip 
ką. Ypatingą dėmesį at- pat, kad areštai tarp įvai- 
kreipdami į Nepriklauso- rių žmonių yra vykdomi 

plačiu mastu toliau. Pra
slinkus keletui, dienų vėl 
buvau pristatytas pas vie
ną NKVD vaidininką, ku
riam buvo pavesta pra
vesti mano kvotą. Pasta
rasis mane pareikalavo 
prisipažinti. Aš paklau-

mos Lietuvos valstybės 
tarnautojus. Palaipsniui 
daugelis tarnautojų buvo 
atleidinėjami iš jų tarny
binių vietų ir jos buvo 
perduodamos atvykėliams 
— okupantams — rusams 
ir kitiems komunistams. 
Aš. kaipo buvęs Vidaus siau, ką aš turiu prisipa- 
Reikalų Ministerijos tar- žinti. Tuomet gavau kele- 
nautojas taip pat buvau tą rankos smūgių į veidą 
atleistas. Netrukus visa- ir pareikalavo pasakoti, 
me krašte prasidėjo areš- ką esu veikęs prieš ko
tai. Įvairių profesijų žmo- munistus ir Sovietų są- 
nės, kaip tarnautojai, dar- jungą, taip pat, kokie as- 
bininkai, dvasiškiai, mo- menvs man yra žinoma, 
kytojai ir kt. buvo suimi- nusistatę prieš Sovietų priemonė,
nėjami ir apšaukiami ko- santvarką. Man atsakius,

Kai šiomis dienomis 437,000 angliakasių išėjo porai savaičių “šven
tėms” rytuose nuo Mississippi, tai, kaip ir šis vaizdas parodo, paliko vi
sos anglies transportacijos priemonės sustoti ir laukti “švenčių” galo.

šiame kalėjime NKVD | ' LIETUVOS PADANGES 
buvo Įsirengusi 10 kam-į 
barių tardymui. Kaliniai 
buvo tardomi nakties me-i 
tu. Tardymui labai daž-1

• a B B • •

1
priemones, kaip: kabini
mus po lubomis galva že
myn, badymas adatomis 
panagių, statydavo į žie
mos temperatūros vande
nį. Mušimas buvo papras
čiausia ir kasdieniška

(Iš prisiminimų)

Vėlus vakaras. ___
nai vartodavo kankinimo jau seniai pasakė sudiev 

’ ’ gražios Šešupės kran
tams. Ir aukšti, lapoti kle
vai, nulenkę viršūnes niū
niavo vakarinę giesmę. 
Vakarų padangė klostėsi 
dar rausvų debesėlių ska
roms ir šaltas rūkas ne
spėjo dar pabučiuoti 

Tie kankinimo būdai želiuos pasislėpusių 
mūnizmo priešais, kas su- kad apie tai nieko neži- visi yra sunku ir išvardin- Laičių, 
kėlė visame 1 
baimės ir nežinios dėl sa
vo rytojaus.

Tuo tai pu tebegyvenau 
tėvyškėje — kaime. Vieną 
diena, tai buvo liepos 13 
d., 1940, mūsų sodybą ap
supo penki ginkluoti NK
VD pareigūnai. Atvykę 
jie pareiškė, kad aš esu 
įtariamas prieš komunis
tinėje veikloje ir pareika-

krašte daug nau, ir vėl buvau atga- ti. Vartojant tokias dras- 
bentas atgal į savo ka- tiškas priemones, dauge- 
merą. Po 1 mėn. laiko bu- lis kalinių patys nusižu- 
vau iš NKVD rūmų per- dydavo arba iš proto iš
keltas į Kauno sunk, dar- eidavo.
bų kalėjimą. Šis kalėji- Praslinkus dviem mėne- 
mas jau buvo užpildytas šiam, ir aš buvau nuves- 
mano likimo žmonėmis, tas tardymui, tai buvo 
kurie buvo įvairaus luomo taip pat nakties metas, 
ir įvairių profesijų žmo- Tardymo kameroje radau 
nes. uniformuotą NKVD rusą

____ v__ r______ Tuometinis bolševikų vieną civilį, kuris kal- 
lavo, kad išduočiau prieš- tikslas buvo likviduoti to- bėjo lietuviškai.^ Jie prieš 
komunistinę medž i a g ą. kius žmones, kurie atrodė 
Man atsakius, kad apie Pavojingi komunistų San
tai aš nieko nežinau ir jo- tvarkai. Atgabenus į šį 
kios prieš komunistinės kalėjimą, buvau patalpin- 
literatūros neturiu, —tuo- tas į vieną vidutinio dy- 
jau gavau smūgį į veidą, džio kamerą, kurioje jau 
ir buvo padaryta mano radau 20 žmonių. Čia taip 
bute smulki krata. Kratos pat buvo tarnautojų, ka- 
metu nieko įtariamo nėra- riškių, darbininkų. Kame- 
dę, man pareiškė, kad aš roję buvome gavę tik po 
esu areštuojamas ir pri- šiaudų maišą ir po 1 ant- 
valau vykti kartu. Buvau klodę, kurie buvo išdėsty- 
atvežtas ir patalpintas ti pasieniais ant grindų. 
Kauno NKVD rūmų dabo- Apie maistą galima 
klėje .viename mažame tiek pasakyti, kad jis 
kambaryje. Čia jau ra- vo toks, kuriuo buvo 
dau keturius man iš pa- Įima palaikyti gyvybę 
vardžių pažįstamus asme- ilgiau pusantrų metų, 
nis. Tai buvo buvę Lietu- buvo galima duoti gyvu- 
vos Vidaus Reikalų minis- liams, bet ne žmogui, ir 
teris, vieno teismo proku- to pačio buvo maža. Į orą 
roras. vienos mokyklos iš kameros nebuvome iš

Saulė

dar- 
naš-

ne-Lakštutė šį vakarą
Pievų griežlė 

nerodė savo bal- 
klausėsi žmonių 
kuri veržėsi iš

(Kun. Pr. Bulovos kalba Vienas žydų vyresnysis 
pasakyta Lietuvių Katalikų priėjo, pagarbino Jėzų ir 
Radio Valandos programoje tarė: “Viešpatie, mąnn
iš wvom, Brsokline, Mass.) duktė ką tik mirusi, at

eik, padėk ant jos savo 
ranką, ir ji bus gyva”. Jis 
nuėjo į jo namus, paėmė 
mergaitę už rankos, ir ji 
atsikėlė ir kalbėjo.

Kitur moteriškė, dvyli
ka metų sirgusi kraujo 
plūdimo liga, prisiartino 
prie Jėzaus, trokšdama 
tik jojo drabužių paliesti, 
nes ji savo širdyje manė: 
“jei aš tik galėčiau jojo 
drabužį paliesti — pagy- 
čiau”. Jėzus žinojo tą 
mintį josios širdyje ir at
sigręžęs į ją tarė: “Pasiti
kėk, dukra, tavo tikėji
mas tave išgelbėjo.” Ir 
moteriškė tą pačią valan
dą pasveiko.

Ir vėl, du aklu vyru sto- 
žemelei, kuri jau permir
kusi brolių krauju ir aša
romis. Netoli nuo šių ka
pinaičių ėjo vieškelis, ku
riuo matėsi važiuojant 
keletas vežimų. Vežimuo
se važiavo Lietuvos “išga
mos” — stalinberniai - 
įstrebiteliai. Su jais kartu 
važiavo ir NKVD. Jie 
traukė į išvežtųjų kaimą. 
Jiems įvažiavus į išvežtų
jų kaimą, kaime prasidėjo 
tikra “velnių vakarienė”.

Vieni krovė į vežimus 
paukščius, kiaules, antri 

budau kai iš gilaus miego. Jis ateis ir tai padarys, nešė iš kambarių pagal- 
Rytuose jau rodėsi auš- Bet šimtininkas atsaky- ves, patalines, kėdes, sta

rą. damas tarė: “Viešpatie, lūs ir lovas. Menkesnius
Aš apleidęs liūdnų vaiz- aš nevertas, kad tu įei- baldus jie laužė vietoje į 

dų vietovę ėjau ieškoti tum mano pastogėn, bet šipulius. Viską naikino 
“stahanovietiškai”. Nusi
bodo ngan žiūrėti į jų to
kius darbus ir padėjau 
žiūroną šalia savęs. Man 
prisiminė liūdni praeities 
vaizdai. Taip — jie ir ma
no tėviškėj tą patį darė, 
ką daro ir čia. Taip pat ir 
pas kaimynus darė tą pa- 
L..
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Kai mes pradedame gi

lintis į Kristaaus viešąjį 
gyvenimą, prieš mūsų a- 
kis stoja aiškus ir tikras 
Kristaus paveikslas su vi
su savo žmogiškumu. Nė
ra jame tos tobulybės, ku
ri nespindėtų aukščiausia
me laipsnyje.

i Žmogiškumo atžvilgiu 
!mū8ų širdis ypač paliečia 
ir patraukia Jojo gailes
tingumas silpnųjų, vargų 
sukaustytųjų žmonių, ku
rie parodė tvirtą tikėjimą 
į Ji.

Pravartu prisiminti, su 
kokiu pasitikėjimu suvar
gę ir nelaimių prispausti 
žmonės kreipdavosi į 
Kristų prieš du tūkstan
čiu metų, kai Jisai vaikš
čiojo Palestinos žemėje.

Štai keturi vyrai ant 
neštuvų nešdami ligotą 
žmonių prisiartino prie 
Jėzaus.
jųjų gilu tikėjimą, tarė li
goniui: “Pasitikėk, sūnau, 
tavo nuodėmės tau atleis
tos, kelkis, imk savo pa
talą ir eik į savo namus”. 
Tas žmogus atsikėlė ir su
grįžo į savo namus svei
kas.

je sodyboje gailiai stau
gė šuo, netekęs savo glo
bėjų

Dangus apsitraukė juo
dais storais debesimi ir 
pradėjo lynoti, smulkuti^ 
lietus. Atrodė, kad ir 
gamta sugraudinta ver
kia, matydama bolševikų 
žiaurumus ir vežamus 
mūsų brolius mirti į toli
mus Rusijos kraštus, kur 
jau daug mūsų brolių te
grįš niekados... iš tenai...

Aš stovėjau kai stabo 
ištiktas ir nejaučiau, kad 
smarkėja lietus. Man au
syse skambėjo kūdikių__
klyksmas ir išvežtųjų ai-i ------- —
minos. Per mano kūną kad Jis pagydytų jojo tar- 
perėjo šiurpulys ir aš pa- ną. Jėzus jam tarė, kad

šeimininkų.

Jis matydamas

čiulbėjo, 
taip pat 
so. Jos 
maldos, 
pavergtų brolių - lietuvių 
krūtinių.

Tūkstančiai širdžių vir
pėjo iš baimės šį vakarą 
ir tūkstančiai lūpų karto
jo vienus ir tuos • pačius 
žodžius 
Aukščiausias mus ir mūs 

save ant stalo buvo pasi- brangią tėvynę”. Vakaro prieglaudos kur galėčiau tark tiktai žodį, ir mano 
dėję pistolietą ir vieną sutemoje girdėjosi rie- ramiai sulaukti vakaro, tarnas bus sveikas”. Iš
mušimui įrankį. Tuo ir bus rusiški" keiksmai, kū- Netoli paėjęs radau senas girdęs šiuos žodžius, Jė- 
grasindavo, kad būsią dikių klyksmas ir išgąs- kaimo kapinaites, kuriose žus nustebo ir, atsisukęs į 
vietoje sušaudomi, jei dintų gyventojų liūdni stovėjo senas aukštas me- čia esančią minią, tarė: 
neprisipažins kaltu ir ne- balsai: Tai buvo vykdo- dinis kryžius. Šalia jo sto- “Iš tikrųjų, iš tikrųjų sa- 
išduos kitų. mas jau ne. pirmas trėmi- vėjo naujas grtmito kry- kau jums aš neradau gi-

Man vėl buvo pastatyti mas, lietuvių į vergiją. Į “**“----- 1—X1“‘“ ------ ’------
tie patys klausimai, bū- Sibiro ir Vorkutos darbo 
tent: kad prisipažinčiau stovyklas! Vietoj miru- 
kaltu prieš Sovietų są- šiųjų mūsų brolių nuo ba- 
jungą ir išduočiau tuos, do ir šalčio Sibiro - Vor- 
kurie yra nusistatę prieš kutos darbo stovyklose, 

tik komunistinę santvarką, jie vežė naujus ešelonus— 
bu- “Be to, reikalavo papasa

koti, ką kalba kaliniai, su 
kuriais drauge esu.

Tokius klausimus jie 
statydavo beveik visiems 
kaliniams.

Man paneigus šiuos kal
tinimus, buvau pagrašin- 

mokytojas ir vienas lent- leidžiami, o vėliau ir kalė- tas su pistolietu, kad šis 
piūvės darbininkas. Jie jimo langai tapo lento- ginklas _ man neprisipaži- 
jau prieš savaitę laiko mis užkalti, kad kaliniai pus padės išspręsti mano 
buvo čia patalpinti. negalėtų matyti, kas ap- ’

Po trijų dienų buvau linkumoje dedasi. Visų 
pristatytas, pas NKVD nuotaikos buvo prislėgtos, 
kvotų skyriaus viršinin- nes niekas negalėjo su
ką — seną komunistą Ra- prasti, kodėl ir už ką yra 
zauską. Kaip vėliau paaiš- areštuotas, 
k ėjo pastarasis buvo žy- dos, jokių žinių apie šei- 
dų tautybės. Man buvo mas negaudavome.

“Apsaugok

ga- 
ne- 
Jis

Jokios spau-

SPAUSDINAME:

I

Laikraštis “Darbinin
kas” turi jrengęs mo
dernišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai.

knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas,

plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimų 
programas, įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes, konvertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

3G6 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass.

žius, o prie kryžiaus tan- lesnio tikėjimo visame Iz- 
kūs pražydusių alyvų raelyje”. O šimtininkui 
krūmai. Aš čia pasirinkau Jėzus tarė, “Eik, tebūnie tį 
sustojimo vietą, nes iš čia tau taip, kaip įtikėjai”. Ir Susikrovė išvežtųjų šei- 
buvo geriausia matomas tarnas tą pačią valandą mų turtą į pastotis, išva- 
kaimas, kuriame prieš ke- pasveiko. žiavo iš kaimo, dainuoda-
letą valandų vyko šis šie keli atsitikimai, pa- mi sovietišką dainą ir šū- 
šiurpulingas vaizdas. imti iš Švento Rašto, pil- viais baidydami iš beržy- 

Aš įsikrausčiau į alyvų nai įrodo Visagalinčio nų varnas.
krūmą — kai tas ožys į Dievo Kristaus begalinę Sulaukęs vakaro, aš nu- 
rūtų darželį ir pasitaisęs meilę silpniesiems ir su- ėjau į išvežtųjų namus, 
kai man patogiau išsitie- vargusiems žmonėms. Ji- Namuose radau didžiau- 
siau ant sudrėkusios nuo sai padarė jiems ypatingų šią betvarkę. Niekas būtų 
lietaus žemės. malonių, nes jie pilnai į- netikėję, kad tai civilizuo-

Neužilgo patekėjo šviesi rodė, kad tikėjo į Jį. Jo to pasaulio žmonių dar- 
saulutė, siusdama savo visas viešasis gyvenimas bas. Kambaruose ant 
šiltus spindulius Lietuvos kalba vien tik apie Jo grindų buvo iškrėsti iš 
vedami prie miesto vartų, meilę žmonijai. čiužinių šiaudai. Vietomis
išgirdo, kad minia šaukė Giliai įvertinkite tą be- buvo išplėštos grindvs. 
Jėzaus vardu. Juodu taip galinę meilę, kurią Jis Virtuvėje mėtėsi sudužu-
pat garsiai šaukė: J‘Pasi- mums parodė savo vieša- šių lėkščių šukės ir išmuš-

Parody- to lango stiklai.
žiaurūs bolševikai sūnau”. Jėzus prisiartino kitę Jėzui savo gilų tikė- Atsargiai pasišviesda-

i sunkveži- prie jų ir jiems tarė: “Ar jimą. Dažnai priimkite Jį mas elektros lempute, pe-
ir kitus kaltindavo, kad mius ramius kaimo gy- tikite, kad aš galiu tai šventoje Komunijoje, daž- rėjau per kambarius. Prie
esame nusistatę prieš ko- ventojus ir jų turtą. Vtežė judviem padaryti”. Juodu nai pakelkite savo mintis virtuvės esenčiam mažy-
munistinę santvarką, bet mažus kūdikius, nėščias Jam tarė: “Taip, Viešpa-ir širdis prie Jėzaus, eida-tin kambariukan stovėjo 
konkrečių kaltinimų jie moteris, senus senelius, tie”. Tuomet Jėzus palietė mi pro bažnyčią nors va- kaž kokios skardinės dė-
nepateikdavo. Mums vi- kurie vos paeiti begalėjo, jųdviejų akis, sakyda- landėlei užeikite jon ir žės su alyva. Ant skardi-
siems kaltinimai buvo vie- Liūdna ir klaiku, tėvy- mas “Tebūnie judviem, sukalbėkite bent trumpą nės dėžės šono buvo užra-
m ir tie patys, kad buvo- nės padangėje po raudo- kaip įtikėjote”, ir jųdvie- maldelę. Tai darydami su- šas “Made In U.S.A.” Man
me lietuviai patri jotai, bet no jo “slibino” letena. jų .akys atsivėrė. lauksite iš Jėzaus gausių perskaičius šį užrašą, pri-
ne komunistai. Bolševikų Po pusiaunakčio, kaime Dar vienas ,gal, iš visų malonių ir džiaugsmo, nes siminė, kas padėjo mums 
smurtas ir teroras buvo nurimo. Visur viešpatavo ryškiausias gilaus tikėji- Jis ypač myli tuos, kurie uždėti šią sunkią naštą— 
mums lietuvams nepeme- mirtina tyla. Nes budeliai mo pavyzdys ,tai Romėnų savo veiksmais parodo vergiją ant mūsų pečių, 
šamas. Daugelis mūsų ka- pasiėmę numatytas au- šimtininkas. Jis buvo ki- gilų tikėjimą. D. žaibas,
linių buvo ištremta į Sibi- kas išvažiavo. Tik vieno- l?s iš pagonių tėvų, ta
rą, kiti buvo sušaudyti.

; Dėl prasidėjusio rusų • 
vokiečių karo biAelio 22 
d. 1941 met. daugeliui su
imtųjų kvotų nespėjo 
baigti, jų tarpe ir man 
buvo nebaigta. Prasidėjus 
karo veiksmams, Dievui diktatūrinei vals t y b e i. lą apie aštuonis palaimi- 
padedant, išsilaisvinome Pergyvenusiems žmonėms nimus, nužengė nuo kalno 
iš kalėjimo ir NKVD kan- bolševizmą, nieko baisės- ir įžengė į Kaparnaumo 
kinimų. Keleto kalėjimų nio negalima įsivaizduoti, miestą. Jam einant per 
suimtuosius pasitraukda- Bolševizmas, tai yra' bai- miestą, atbėgo uždusęs 
mi bolševikai suspėjo iš- šiaušia žmonijos nelaimė, pas Jį Romėnų šimtinin- 

}Žudyti. * K-s..kas, maldaudamas Jėzuj

lietuvių vergų.
Ir sudrėko Lietuvos že

melė nuo kruvinų tremti
nių ašarų. Tūkstančiai a- 
kių pakeltų į dangų šau
kėsi Aukščiausiojo teisin
gumo. Tūkstančiai lūpų 
kartojo — “Sudiev Tėvy
ne! — jau nematysiu dau
giau tavęs”. Aš tą liūdną 
vakarą stovėjau viename 
Suvalkijos kaime (Dėl ne-bylą. Ir po valandos lai

ko, apspardytas, vėl bu- leistinų aplinkybių kaimo
vau grąžintas atgal į ka- pavadinimo neminėsiu) ir
merą. Toks tardymas kar- stebėjau šį liūdną vaizdą, gailėk mudviejų, Dovido jame gyvenime, 
to josi keletą kartų. Ben-kai ................ ... ” ’
drai per tardymus mane krovė į savo 
ir kitus kaltindavo, kad mius ramius

-------------------------------- čiau laikui bėgant tapo
Savaime aišku, kad toks karštas žydų tikę ji-, 

šiandien bolševikų oku- mo narys, jog net jiems 
puotuose kraštuose vyks- savo lėšomis šventyklą 
ta dar baisesnis teroras ir pastatė. Mūsų Išganyto- 
kankinimai, kurių negali- jas, vos baigęs minioms 
ma prilyginti jokiai kitai gražų nuo kalno pamoks-

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

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