
^Dabarties 
^Pastabos

• Karo paktas
• Visur jų pilna
• Ar įvyks stebuklas...?
• Mizernoji “laisvė”

Teneužpyksta mizernusis 
žara, “laisvės” redaktorius, o 
taip pat ir bimbalas, “krislų” 
autorius, kad pirmąsias antraš
tėles panaudojau iš jų laikraš
čio. Tenevadina jie šito plagi- 
jatu, nes aš tą laisva valia pri
sipažįstu, o tie “draugo” A. 
Bimbos “krislai” — man bent 
kiek kitaip atrodo.

Apie Šiaurės Atlanto Saugu
mo Paktą “drg.” B. šitaip ra
šo: “Kas šiame Pakte įskaito 
taiką, ramybę ir gerą valią ge
ros valios žmonėms, tas turė
tų rimtai susirūpinti savo pro
to padėtimi. Šio pakta nepa- 
gimdė taikos troškimas. Jis gi
mė isterijoje. Jo pasirodymas 
pasunkino tarptautinę padė
tį...”

Tiesa, “drg.” Bimba, kad tas 
Paktas gimė ir sukėlė isteriją, 
tik ne kieno kito smegenyse, 
kaip ištikimųjų Kremliaus dik
tatoriaus batlaižių — komunis
tų, o jo pasirodymas — pa
sunkino ne tarptautinę padėtį, 
bet kruvinojo diktatoriaus Sta
lino planus tolimesnei imperia
listinei ekspansijai. Po Atlanto 
Pakto pasirašymo bus užkirs
tas tolimesnis kelias laisvie
siems kraštams susilaukti to
kio žiauraus likimo, kokio susi
laukė Pabaltijys, Lenkija, Če
koslovakija, Rumunija, Vengri
ja, Bulgarija, Albanija, Jugo
slavija, didesnė dalis Kinijos ir
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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne> 
turi teisės vadintis geru 
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šiomis dienomis atvyko iš tremties —Vokietijos laivu “General Muir” į New Yor
ko uostą pp. Vaclas ir Liuda Senutai ir jų šešių metų amžiaus sūnelis Gediminas. Iš 
New Yorko atvyko ir apsistojo gražioje lietuvių kolonijoje Montello - Brockton, Mass. 
pas p. Juozapiną Kašėtienę ir jos dukrelę p. Oną Kašėtaitę, gyv. 159 Ames St.

Naujoji šeima labai patenkinta gyvenimu šiame krašte. Iš kairės . dešinę sėdi — 
p. Ona Kašėtaitė, drabužių krautuvės ir pašto skyriaus vedėja, jos mamytė p. Juoza- 
pina Kašėtienė, p. Vaclas Senuta, sūnelis Gediminas, ir ponia Liuda Senutienė.

Courtesy of Brockton Interpr'se.

36 Milijonai Moterų Reikalauja 
Ištirti Kardinolo Bylą

Žydelis įskundė lietuvį 
tremtinį

New York - 
dienomis laivu

iri*- Tsiposi, _ galina ąryja i nes Tautos ištirtų J. E. 
Kardinolo Joaef Mind-teigti, _

susikūrimo, kruvinajam carui 
ne tik nebeteks grobuoniškai 
vykdyti ligšiolinę baisią nekal
tų žmonių naikinimo politiką, 
bet reikės atrajoti ir tą grobį, 

’ kurį jis praryjo ryšium su Mo
lotovo - Ribbentropo slaptu su
sitarimu ir jo paties vieno 
kraugeriškomis užmačiomis.

Tokiu būdu, rašant apie Šiau
rės Atlanto Saugumo Paktą, 
“drg.” Bimbai netektų siūlyti 
kitiems susirūpinti proto padė
timi, bet pasitikrinti ar viskas 
yra tvarkoj su jo protu...

•
Paaiškindamas “krislų 

raštėlę: 
Bimba šitaip rašo: 
valdžia bėdavoja, 
mijoje esą privisę komunistų.

“Tų komunistų gajumas ir 
landumas nesvietiškas: Kur tik 
sutiksi žmogų, 
munistų.

“Betgi kitaip 
Komunistai yra 
nes. Nuo jų atsikratyti dar nie
kas nepajėgė ir, kaip atrodo, 
nepajėgs”.

Taip, “drg.” Bimba, kaip pra
gaištingieji sutvėrimai, taip ir 
komunistai, tik tarp žmonių 
gyvena, kaip ir pats sakai. Be 
to, jie yra “gajūs ir landūs", 
tačiau dėl jų atsikratymo, vis 
dėlto, pasauiis gal suras vais
tų. V iena iš karčiausių piliulių 
jiems — ir bus ruošiamas At
lanto Paktas, nes tai sulaikys 
jų plėtimąsi ir totalistines už-

” ant- 
“ Visur jų pilna”, A. 

“Kanados 
kad jos ar-

ten rasi ir ko-

nė būti negali, 
tie patys žino-

Tęsinys 2-rame puslap.

HELP 
CRIPPLED 
CHILDREN
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■ Londonas — Sir Henry 
Slesser, buvęs Britanijos 
generalis prokuroras iri 
teisingumo lordas, kuris1

Sv. Tėvo Intencijai
Šv. Tėvas Pijus XII šiais metais švenčia dvi iš- 

neseniai priėmė katalikų |ik^mes: savo popiežiško viešpatavimo 10 metų su
tikę jimą, savo laiške ,kakti ir auksinį 'kunigystės jubiliejų. Tų garbingų iš- 
,“London Times” laikraš-!'kilmiU proga šv. Tėvas kreipiasi į visą katalikišką pa- 
’čiui įrodinėja, kad Britų !sauli štai kokiu paraginimu bei pageidavimu: kad 
konstitucija gali pažeisti 'Kančios Sekmadienį, bal. 3 d., visi kunigai laikytų 2 
Jungtinių Tautų Žmonis-1 Mišias — vienas tai šventei privalomas, kitas “nuo- 
kumo Teisių Deklaraciją, dėmių atleidimui”. Kurie kunigai dėl taim tikrų prie- 
nes pagal tą konstituciją ^asčių dviejų Mišių laikyti negalės, tai bent vienose 
ir dabar katalikas negali i teprisimena. Šv. Tėvo intenciją ir karštai pasimeldžia 
būti kancleriu lordu. j už nuodėmių atleidimą.

Taigi Sir Henry Slesser] Toks įsakymas kunigams. Iš tikinčiųjų katalikų 
ragina Britanijos vyriau- Šv. Tėvas tikisi, kad jie, kunigų paraginti, Kančios 
sybę ir parlamentą tą Sekmadienį ko skaitlingiausiai ateitų į bažnyčią tų 
prieš katalikus konstitu- —x-- >r-~- ■*--
cijos punktą panaikinti.

Šiomis 
“Marinėj

ĮFalcon” iš Vokietijos at-
Hague, Olandija — Ka-. Universaleje Deklaracijo- vyko tremtiniai, tarp ku- 

talikių Moterų Lygos] je. Taip pat pareikalavo, rįų buvo nemažas skaičius 
Tarptautinė Unija, kuri ' 
atstovauja 36 milijonus 
moterų visame pasaulyj, 
pareikalavo, kad Jungti- 

szenty nuteisimą ir įkali
nimą.

Unija pareikalavo, kad 
Jungtinių Tautų ekspertų 
komitetas ištirtų ar Ven
grijos raudonųjų valdžia 
savo veiksmais neperžen
gė žiaurumo ir kankinimo 
draudimo, kaip yra nusa
kyta Žmoniškumo Teisių

kad Jungtinės Tautos pa- ir lietuvių tremtinių, 
sistengtų išgauti Kardi
nolo nuteisimo panaikini
mą.

Katalikių Moterų Lygos 
Tarptautinė Unija Wa 
63 katalikių moterų orga
nizacijas 60 tautose, ku
rių tarpe yra ir Jung. 
Valstybių NCCW.

Toji katalikių moterų 
unija pasmerkė Kardino
lo Mindszenty nuteisimą, 
kaipo priešingą Jungtinių 
Tautų čarterio 10 ir 11 
straipsniui.

Europos Komunistai Isteriškai 
Puola Atlanto Sąjungą

Portugalija įstos į tę sąjungą
Lisbon, Portugalija — . (Balandžio 9, 1940, buvo 

Užsienio ministerija pra- diena Ikada naciai įsiveržė 
neša, kad Portugalija nu
tarė įstoti į Atlanto Są
jungą.

Kovo 31 d. užsienio mi
nisteris Caeiro de Matta 
išvyko į Jung. Valstybes 
dalyvauti kartu su kitais 
Washingtone sutar ties 
pasirašymo ceremonijose.

Stockholm, Švedija — 
Komunistų demonstraci
jos Norvegijoj ir Danijoj 
prieš Atlanto paktą buvo 
triukšmingos, bet kol kas 
nereikšmingos ir nepavo
jingos.

Kovo 29 d., kai Norvegi
jos valdžia pareikalavo 
pariamento viršininkų At
lanto sutartį pasirašyti ir 
vėliau ją ratifikuoti, tai 
parlamento pirmininkas 
buvo priverstas prašalinti 
komunistus iš svečių ga
lerijos, 'kada komunistų 
grupė paleido komunisti
nius lapelius ant parla
mento narių galvų.

Komunistų lapeliuose’ 
buvo tvirtinama, kad At
lanto paktas “reiškia nau
ją balandžio 9.”

I
*į Daniją ir Norvegiją).

Komunistai demonstra- 
toriai nešė vėliavas su už
rašu: “Mes nenorime At
lanto Pakto”.

Policija buvo pasiruošus 
komunuistus suvaldyti, 
jeigu tik jie būtų pradėję 
perdaug triukšmauti. Par
lamento galerijoj policija 
atėmė komunistų vėliavas 
su užrašais ir jas suplėšė 
ir komunistus išvaikė.

Kopenhagoje, Danijoj, 
taip pat buvo susirinkę 
komunistai demonstruoti. 
Bet ir čia niekas neišėjo. 
Danijos užsienio ministe
ris gavo įgaliojimą pasi
rašyti Atlanto sutartį.

Komunistai visuose 
kraštuose bando spardy
tis prieš Atlanto’ Sąjungą, 
nes taip jiems įsakyta da
ryti iš Maskvos, bet jie 
tik save išstato pajuokai.

Bulgarija puola Jugoslavija

Vienas iš tremtinių, žy
delis iš Lenkijos, Herman 
Borenkraut apskundė lie- 
tuvį.—tremtinį* Albertą
Baurą, sakydamas, kad 
jis buvęs nacių smogikas 
Vokietijoje. Jis sakė, kad 
jis pirmiausia pažinęs 
Baurą laive, kad tai tas 
pats, kuris buvo jo sargu 
vokiečių koncentracijos 
stovykloje.

Albertas Bauras sulai
kytas ir nuvežtas į Ellis 
Island, kur Jung. Valsty
bių Imigracijos viršinin
kų išklausinėjamas.

Armija Nuvertė Syrijos 
Valdžią

Damaskas — Armija be 
kraujo praliejimo privertė 
valdžią pasitrauikti ir už
leisti vietas karininkams.

Kai kurie sako, kad tai 
yra nacionalistų pergalė, 
ir toji pergalė esąs smū
gis Izraelio paliauboms.

J
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Italijos Komunistai Prarado 
Įtalg Rusijos Aliyse

Maskvos sudarytas ir 
kontroliuojamas Komin- 
formas įsakė visų kraštų 
komunistų partijoms ko
voti ir vesti griežščiausią 
propagandą tuose kraš
tuose, kurių valdžios įei- 
įna į Atlanto Sąjungą ir 
kurie yra kviečiami prie 
tos Sąjungos prisidėti.

Kaip žinoma, Italija ir 
Prancūzija nutarė prisi
dėti. Taigi dabar Italijos 
ir Prancūzijos komunis
tams yra įsakyta vesti 
propagandą “už taiką ir 
demokratiją”.

Italijos Komunistų par
tijos vadai, 'kurių vyriau
siu yra Togliatti, paskel
bė vajų, būtent:

1. Įtikinti italus, kad 
“Amerikos imperialistai” 
planuoja karą prieš “tai
ką mylinčią” Rusiją.

2. Sukelti sentimentą 
prieš Atlanto paktą.

3. Remti visais galimais 
būdais “Paryžiaus taikos 
kongresą”, kuris dabar y- 
ra komunistų rengiamas 
balandžio mėn.

Tai tik reikia turėti ge
ras akis sakyti, kad Rusi
ja yra “taiką mylinti”. 
Kas ar ne Rusija 
pavergus milijonus 
rių tautų žmones, 
buvo laisvi 
Komunistų 
gresai”

laiko 
įvai- 

kurie 
karą, 

taikos kon- 
yra tik maska, 

kad pridengti savo melus 
ir išdavystę.

prieš
44.

TRUMANAS PASIRAŠĖ NUO 
MŲ KONTROLES BILIŲ

Washington, D. C. — nauju nuomų kontrolės
Prezidentas Trumanas su įstatymu.
džiaugsmu pasirašė Kon-j----------------
greso Priimtą nuomų kon-l SofcolOVSky IHailkŠtintaS
trolės bilių, pagal kurį] _ _
nuomų kontrolė pratęsia
ma penkiolikai mėnesių.

Pagal naują įstatymą pasižymėjęs
nuomininkai “gaus didės-1 Stalingrado _ ______
nę apsaugą” ir taip pat] frontuose, paskirtas miti
namų savininkai “galės tariu gubernatorium Ru-

Maskva — Armijos ge
nerolas Vassily I. Čuikov, 

karo vadas 
ir Liublino

išlyginti būtinus neteisin- sijos zonoj. Vokietijoje, į 
Igumus ir skriaudas.” maršalo Sokolovskio vie-

i

Šiomis dienomis - Bulga
rijos ginkluotos jėgos 
puolė Jugoslavijos pasie
nio miliciją.

Pažymėtina, kad nauja- tą. 
me nuomų kontrolės įsta
tyme yra naujas skyrius, 
būtent, palieka valsti
joms, miestams ir mieste
liams laisvas rankas — 
nuomų kontrolę sumažin
ti arba panaikinti, tačiau 
valstijos gubernatorius 
turi užgirti.

Prezidentas Trumanas 
yra pilnai patenkintas

■

Maršalas Sokolovsky 
paskirtas Sovietų Armi
jos jėgų naujo ministerio 
pagelbininku. Tai didelis 
paaukštinimas. Ču i k o v 
taip pat yra paaukštintas.

Taigi Stalinas iš pat 
šaknų rauna savo parei
gūnus ir sodina į naujas 
vietas. Vienus paaukština, 
kitus pažemina.

specialių šv. Mišių išklausyti. Giliai persiėmę ta 
mintimi, kad jie yra Mistiško Kristaus Kūno nariais, 
katalikai turi jaustis dalyviais linksmų ir sopulingų 
Bažnyčios išgyvenimų, pilnai suprasti šio momento 
rimtį ir svarbumą, karštai melstis šv. Tėvo intencija 
ir, kiek galima, daug gausesniomis miniomis priimti 
šv. Komuniją.

Tai tokia Popiežiaus šventųjų Metų pradžia. Vi
sų šių metų bėgyje bus daroma maldos ir dvasinių 
pratimų bendras sukaupimas bei mobilizacija. Tas 
dvasinis katalikiško pasaulio vajus priešpastatomas 
paplitusiai bedievybei ir jos pragaištingai ir atkak
liai kovai prieš religiją, dorovę ir ištisą krikščionišką 
civilizaciją.

Kad žiųonija grįžtų prie Dievo, visų pirma reikia 
su Juo susitaikyti, pripažįstant savo klaidas ir nuo
dėmes ir maldaujant jų atleidimo. Tą padarius, reikia 
atstatyti tikėjimo mokslą ir dorovės principus — žo
džiu “atnaujinti viską Kristuje”. Toks yra Katalikiš
kos Akcijos šūkis. Jeigu jis bus įvykdytas, tai savai
me atpuls bedievybės įsivyravimo pavojus ir niekais 
nueis moderniškųjų barbarų pastangos sugriauti vis
ką, kas mums yra brangu ir šventa. K.

RUSIJOS “KULTŪRININKAMS” 
ĮSAKE IŠSINEŠTI 

IŠ AMERIKOS
Washington, D. C. — gėlės ir pasakyti kalbas 

Jung. Valstybių valstybės už “taiką”. Supraskite už 
departamentas įsakė Ru-į raudonąją taiką, būtent 
sijos ir kitų 'kraštų, kurie!už tokią “taiką”, kokią 
yra už Rusijos geležinės 
uždangos, atstovams, at- 
vykusiems į “Kultūrinę - 
Mokslinę” konferenciją, 
tuojau išsikraustyti iš A- 
merikos.

Generalis prokuroras 
Clark tuojau

tokią
Įvykdo Sovietų Rusija.

Aštuoniolika atstovų iš 
Rusijos ir kitų raudonųjų 
kraštų buvo įleisti su są
lyga, kad jie pasibaigus 
konferencijai grįš į savo 

, kraštus. Ir dabar jiems į- 
patvarkė sakyta grįžti. Jeigu jie 

taip, kad tie Rusijos “kul- geruoju nepaklausys, tai 
tūrininkai” niekur kitur valdžia 
nevažiuotų ,kaip tik į sa
vo kraštus. Toks patvar
kymas nevisiems “kultū
rininkams” . taikomas, tik 
Rusijos ir jos dominuoja
mų kraštų.

Amerikos Komunistų 
partija buvo suruošus 
“kultūrininkams” prakal
bų maršrutą. Jie turėjo 
aplankyti Newarką, Phi- 
ladelphiją, Baitimore, De
troit, St. Louis, Los An-

t

panaudos kitas 
priemones juos iškrapšty
ti.

Taylor lankėsi pas Trumaną
VVashington, D. C. —

Šiomis dienomis Myron C. 
Taylor, Prezidento Tru
mano asmeninis atstovas 
pas Popiežių Pijų XII, bu
vo atvykęs į Baltuosius 
Rūmus ir turėjo pasitari
mą su Prezidentu.

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

Salėm, Mass. Brookline, Mass.

šeštadienį balandžio 2 d. 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

SEKMADIENfi LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, balan. 3 d., 9 vai. rytą iš WVOM sto
ties — 1600 kilocycles, Brookline, Mass., išgirsime 
taip pat dainų, muzikos kurinių, sveikinimų ir kalbą.

Kalbės Tėvas Bernardinas Grauslys, O.F.M.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 

siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu: 
LITHUANIAN RADIO HOUR

366 W. Broaduay So. Boston 27, Masa.
Telepbonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood 7-1448
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Naujas lietuvių Tremtinių Urbonas, Petras į New- 
ark, N. J.

Urnezienė, Gražina į 
Newar k, N. J.

j Velikonis, Juozas į Am
sterdam, N. Y.

Miliauskas, Adomas į Regina » MaS‘
Brooklyn, N. Y. tJ i Vilkaitis, Jonas, Jadvy-

Nankrosytė,, Ramutė į ga į Bridgeport, Conn.
Kearny, N. J. į Vyšniauskas, Petras, El-

i Navonis, Vacys Kotry- žbieta, Kostas į Cleveland, talija Alina. Nijolė į Mos- Eena j Rev7re Ma^ Ohio^
! Židonis, Mykolas, Geno
vaitė, Nijolė į Averill Pk., 
N. Y.

Zygas, Juozas į Cleve
land, Ohio.

Atvykstančius pasitiks 
organizacijų atstovai.

BALF Imigracijos
Komitetas.

Apie š. m. bai. 5 d., lai
vu “Marine Flasher” į 
Bostoną atvyksta šie lie
tuviai tremtiniai:

Alminas, Albertas, Na-

i 
i

cow, Pa. ;
Bačiulis, Vladas, Marija, ^&r^a i Beth-

Gidonė į Cleveland, Ohio.,esda’
Balsys. Vladas, Albina? PatMbaitė, Stasė į Chi- 

Liucijus į Brooklyn, N. Y.' cago, III.
Čiapas. Stasys, Alina,- Petrauskas, Juozas, Ro- 

Henrikas į New York, N. žali ja, Danutė, Aloyzas į 
Scranton, Pa.

Rasimavičius, Petras į 
'Maspeth, L. L, N. Y.

Savickas, Kostas, Ona, 
Lucija, Zita, Izabelė, Ces- 

į lovas, Kostas į White 
Marsh, Md.

Y.
Danisevičius, Kazys, O-.

na į Boston, Mass.
Dulieba, Telesforas, Mil

da į Cleveland, Ohio.
Elsbergas. Vytenis

Stanford, Conn.
Garkauskas, Antanas,

Elena į Cleveland, Ohio.
Gedspudaitė, Genė į Ma

speth, N. Y.
Grabauskas, Antanas,

Bernadeta, Drasutis į 
Maspeth, N. Y.

Girnys, Petras, Neda į
Tipton, Ind.

Gumbinas, Lionginas,
Aleksandra. Marija į 
Kearny, N. J.

Indriūnas, Juozas į Phi- 
ladelphia. Pa.

Ivanauskas, Gediminas
į Newark, N. J.

Ivaška, Povilas, Joana,
Antanas, Teresė į Athol, N. J.
Mass.

Jankus,
Philadeiphia, Pa.

Jucevičius,
nas, Elena.
pids, Minn. i

Jurevičius, Feliksas, Sta
nislava, Vilius į Cleveland,: 
Ohio.

Kardinskas, Domas
Long Branch, N. J.

Kazinauskas,
Kearny, N. J.

Kirlytė, Marija į Cleve-i
land, Ohio.

Y^'jną, dainuoti Lietuvių Ra-nute, Aldona i Avon Lake,'T1’ , ..*.1 dio Valandos metiniameOhio. . . .
Latviūnas, Stasys į Mas-konoerte- J"™** Sek<na’ 

peth, N. Y. džin*. Aoril 24 d
Lazauskas, Vincas į Bal-^Y- AprW- - a” 

timore, Md. i.. ..
Liepinas, Alfonsas į> ...... _

New York. N. Y. Štai vietos darbuotojas, balandžio 2 d., 3 ai. po
Liskus. Bronius į Ar-idabar šv. Jono draugijos < Jofdan HaU 314

lington, N. J. ipirminttkas, kurs laikėsi i I?etu™s da*n1 karato
Lukasevičius. Justas? Lietuvoje su Lietuvos Vy- ls£irs ___________ aP*

Albina. Algimantas. Ri-ičių ekskursija, kuomet _ L-.*“
mirtas, Kęstutis į Ozone'Vyčiai nuvežė aukso kar-jAW0HI0wS rdSMRiC 
Park. N. Y.

LukosevičiJtė,
į Elizabeth, N. J.

Macijauskas,
Brcnislava, Petras, Dale į
Midiletown, N. Y,

Mardosa. Vladas, Eliza
beth, N. J.

UNESCO IMerendja 
Clevelande

DABARTIES PASTABOS

i
I 
j 

1949 m. kovo 31 d., ba-j
Sembergas, Adolfas, Ve- landžio 1 ir 2 d.d. Cleve-i 

ronika į Thompson, Ohio. landė įvyksta UNESCO 
Sirusas, Jurgis, Elena, (United Nations Educa- 

Sauiius, Vitalius į Fle- tional, Scientific and Cul- 
mington, N. J. turai Organization) kon-

Sirutis, Steponas, Moni- ferencija, kurioje numa- 
ka, Juozas, Regina į Ozo- tomą, kad dalyvaus apie 
ne Park, N. Y.

Songaila, Marija, Luci
ja, Irena į Wallington, N. 
Y.

Stoškus, Juozas, Uršulė, 
Eugenija, Vytautas į Cle
veland, Ohio.

Stungys, Petras, Koste, 
Petras į Cleveland, Ohio.

Švedas, Jonas į Hillside,
•

Trampaitė, Irena į Det- 
Lecnardas į roit, Mich.

Udrys, Teodoras, Nari- 
Konstanti- mantas, Arūnas. Vincen- 

Danutė į Ra- ta į Amsterdam, N. Y.

Tūlas gamtininkas Otis Barton (dešinėj) 
New Yorkietis apžiūri gilumos vandenų matavi
mo “Benthoecope” ir mano, kad tas instrumen
tas galima pavartoti ir sausžemių bandymuose.

BUDENZ AIŠKINA KOMUNIS
TŲ VEIKIMĄ AMERIKOJE

3000 mokslinių, politinių 
ir socialinių organizacijų 
atstovų.

BALF taip pat yra pa
kviestas dalyvauti toje 
konferencijoje ir jį atsto
vaus: inž. Dr. A. Darnusis, 
Vincas Rastenis ir inž. P. 
J. Žiūrys, visi Cievelando 
gyventojai.

Konferencijos tikslas y- 
ra surasti būdus praplėsti 
mokslą, švietimą ir arti
mesnį supratimą tam, kad 
būtų galima sukurti pa
stovią pasaulinę taiką.

New York — Kaip žino
ma, Federalis teismas tei
sia vienuolika komunistų 
vadų už sąmokslą mokyti 
kitus, kad nuverstų Jung. 
Valstybių valdžią jėga. 
Kaltintojas yra valdžia, o 
kaitinamieji komunistų 
vadai.

Jung. Valstybių proku
roras pakvietė liudinin
kais tokius asmenis, kurie 
gerai žino komunistų vei-! Palestinos

Girdėjo Jonuškaitę Kaune
i!

i

Juozas įi
* ■

• Garsiosios Lietuvos dai-
inininkės, Vincės Jonuš-

Jokūbas. Da.. ^tės atvykimas į Besto-

Talinu, po antrašte: “Ar į- 
vyks stebuklas Foley aikštėje, 
rašinyje rašoma apie prasidė
jusią New Yorke 12-kos komu
nistų bylą. Tas klausimas, ki
taip jį patiekus, reikštų: “Ar 
bus išteisinti teisiamieji komu
nistai, ar ne?“ Straipsnyje, ži
noma. taipogi teigiama, kad 
teisiamieji yra nekalti ir kad 
Amerikos “valdančioji klasė, 
besiekdama sunaikinti ameriki
nę konstituciją ir įvesti kraš- 
tan fašistinę diktatūrą, pir
miausiai pradėjo kovą prieš ko
munistus...”

Į tai norėtųsi pasakyti, jog 
toks stebuklas tikrai neįvyks, 
nes, pagal komunistinę teoriją, 
jokie stebuklai ir negalimi, tai 
kodėl gi “drg.” Mizara savoj 
“laisvėj” ir pasišovė laukti ste
buklo ?

O dėl komunistų “nekaltumo” 
visuose kraštuose besistengiant 
nuversti savos šalies valdžią ir 
savo gimtąją žemę atiduoti “tė
veliui” Stalinui — užtenka tik 
pasiskaityti Prancūzijos komu
nistų vado Torezo, italų — 
Togliačio ir kitų viešus pareiš
kimus ir paaiškės Amerikos ko
munistų norai.

Kad Amerikoj norima įvesti 
diktatūrinę valdžią — tas taip
gi netiesa, nes jeigu Trumanas 
norėtų pradėt kraštą diktato
riškai valdyt, tikriausiai jis ne
teistų ir nekliudytų veikti dik
tatoriškai komunistų partijai, 
o, ko gero, imtų ir pasirašytų 
kokį uiors slaptą susitarimą su 
kremliaus diktatoriumi, kaip 
pastarasis savo laiku buvo pa
sirašęs Pabaltijo ir Lenkijos 
pasidalinimo sutartį su kitu 
diktatorium Hitleriu...

•
Mizernojoj “laisvėj” be kitų 

nesąmonių, dar yra įvestas ir 
skyrius “Žinios iš Lietuvos”. 
Tame skyriuje rašoma apie 
“gražų ir laimingą” lietuvių 
gyvenimą dabartinėj “laisvoj 
Lietuvoj”, nepridedant prie 
Lietuvos pavadinimo, dargi, 
priimto sovietijoj pavadinimo, 
ir nerašoma, kad tai yra “tar- 
bų Lietuva”...

Deja, į tai norėtųsi pasakyti, 
jog dabartiniu metu mūsų gim- 

tose įstaigose BALF ad- ti į JAV. DP komisija jsi-ito^ ““Ž8 " ‘t”.1“1“: 
ministraciniais ir imigra-, tikinusi, kad birželio - lie-jviy' °'

pos mėnesiais pradedant, |ten syvenU’ uk burbotauns 
J ji įstengs atvežti į JAV,aUjftnams’ 1,61 “ Ketūnams.
po 16,000 tremtinių kagl Jie ir turi ten užėmę veik vi- 

potvarkį Šal- . sas vadovaujamas vietas jstai-
BALF Centras. ir kitur- paseki,ne tik 

! “Tiesos” puslapius, ir pamaty- 
: sime: dabartinis Kėdainių tei
sėjas — Smirnov, “Spindulio” 
direktorius — Afanov, šakių 
apskr. komunistų partijos se
kretorius — Parinov, Lazdijų 
apskr. komiteto instruktorius— 
Zauer (gal ne burliokas, bet ir 
ne lietuvis). Tai matote, kas 
dabar valdo “laimingąją Lietu
vą”. Tai tik maža iliustracijėlė, 
o dabartinėse Lietuvos įstaigo
se knibždėte knibžda įvairūs 
atėjūnai - burliokai.

Pradžia 1-me pust 
mučias. Kaip pasaulis atsikratė 
diktatoriško partijų nacizmo ir 
fašizmo .taip atsikratys ir ko
munizmo... . '

Juk ir naciai su fašistais gy
veno “tarp žmonių”...

SeS raaMeJI pakliuvo 
I HėjtaV

Los Angeles, Kalife, nija 
—Federalis distrikto teis
mas nuteisė šešius komu
nistus neribotam laikui 
pasėdėti kalėjime.

i Komunistai buvo kalti* 
■ narni ir nuteisti už tai, 
j kad jie atsisakė išduoti 
j grand jury laike kvotimų 
j Komunistų partijos narių 
vardu ir adresus.

Kiti trys raudonieji ga
vo po vienus metus kalė
jimo.

mininku yra tas pats An
drei A. Gromyko, tik nau
ju darbu, bet tokiu pats 
nusiteikimu — su laikraš
tininkais kemaži a u s i a 
kalbėti.

Anglijos užsienio sekre
torių Beviną pasitiko 
skirtingiau. Apie 500 pi- 
kietavo laivą. Sakoma, 
kad daugiausia buvo to
kių, kurie

Metropolitan Opera 
Bostone

se-

sa- 
tai

nepatenkinti 
reikalu. Kai 

kimą. Vienas tokių yra į kas paleido ir supuvusių 
Tris , nesilai-prof. Louis F. Budenz iš į pomidorų.

ji operoje dainuodavo, tai 
vis būdavo sunku bilietą 
gauti. Nežiūrint kas bus, 
vėl eisiu su visa savo šei
ma ją išgirsti”.

Tai taip kalba Vincę Jo- 
dienį po Velykų, balan- nuškaitę girdėjusieji. Aiš- 

Jordan ku, kad negirdėjusiems “ 
i Hali sukėlė visuose dide- bus dar įdomiau ją išgirs- " 

ti. Todėl visi suplauksime

;dą generolui Silvestrui 
; Žukauskui, Viktoras Me- 
donis, išgirdęs, kad Vincė 
Jonu skaitė atvy ko dai
nuoti į Bostoną, pareiškė: 
“Ot gerai padarė p. Knei
žys, kad parsikviečia dai
nininkę Vincę Jonuškaitę. 

Mockus. Titas, Jadvyga?Aš ją tris kartus girdėjau 
Valerija, Jadvyga į Phila- Kaune. O, kaip puikiai ji 
delphia, Pa. įdainuoja! Kaune, kada tik

Valerija

Petras,

GAVĖNIOS KNYGUTE
Gavėnioje yra patogiausiais laikas susitelkti ir 

apmąstyti mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus Kru
vinąją Kančią. Kad palengvinus ajunąstymus da
ryti. “Darbininkas” siūlo Jums Gavėnios knygutę

“Štai ŽMOGUS”, kurioje yra 40 Kristaus Kan
čios apmąstymų. tai yra kiekvienai Gavėnios die- K 
nai. Gale šios knygutės yra ir “švęstoji Valan
da”, kurioje mąstoma apie V. Jėzaus maklą ir Jo 
Širdies Kančią Alyvų darže. Ši knyga yra maldaknygės formato. 
Gali ją parankiai skaityti vykdamas į darbą ar iš darbo. Knyga 
186 pusi. Kama 82.00.

Užsakymus siųskite:
“DAKBiNINkAS”, 306 W. Brvadun^, Co. Bo^ioo 27, Mass.

Darbininko Adm.
Šiuomi siunčiu S2.00 ir prašau prisiųsti mau Gavėnios Kny

gutę — ŠTAI ŽMOGUS.

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

Adresas........................................................... ....... .... ..........

Visiems Stretinvusieins 
Dovanėles

Praeitą savaitę ketvirtadienį 
Didžioji New York’o Opera
Metropolitan atidarė Bostono 
Operos namuose, prie Hunting- 
ton Avenue, trijų savaičių 
zoną.

Kadangi Bostonas neturi 
vo operos artistų grupės,
kas metai apie šį laiką atva
žiuoja iš New Yorko Metropo
litan Operos artistų grupė, ku
rios artistai yra pirmos eilės. 
Jų tarpe yra ir lietuvaitė Poly- 
na Stoska (Stoškaitė).

Kas joje apsilanko vieną kar-
Fordham Universiteto. Jisįkančius tvarkos areštavo, tą- nori pamatyti ir kitą kartą, 
yra buvęs komunistų laik
raščio redaktorius ir turė
jęs kontaktą su kaltina
maisiais.. T. , A

Prof. Eouiš F. Budenz į- 
rodinėja teismui apie ko
munistų slaptus susirin
kimus ir veikimus pože- 
myj, kad sustabdyti pro
dukciją visame krašte ka
da Stalinas - Hitleris pa
sirašė sutartį pasidalinti 
Europą. Jis sakė, kad kal
tinamasis Dennis davęs į- 

. sakymus Harold Christo- 
ffei’iui, tuo metu buvu
siam unijos viršininkui, 
kad jis iššauktų Allis - 
Chalmers dirbtuvių dar
bininkus į streiką 1941 m. 
ir jį tęstų koilgiausiai, 
kad sutrukdyti karo pro
dukciją. Budenz pasakojo 
teismui apie komunistų 
slaptas mokyklas ir kito
kį veikimą.

Komunistų advokatai 
dažnai bando Budenz kal
bą pertraukti, kad nu
kreipti -prisiekusiųjų tei
sėjų mintis. Teisėjas Ha
rold R. Medina įspėjo ko
munistų advokatus, 
jie netrukdytų.

BALF PIRMININKAS 
WASHINGTONE

«

kapinių 
streiką-

duobka- Atvyko CtarcHI

kad

1949 m. Kovo 24-26 d.d.’ Kovo 29 d. pirmininkas 
BALF pirm. Kun. Dr. J. drauge su kitų tautybių 
B. Končius ir reikalų ve- atstovais dalyvavo Wa- 
dėjas P. Minkūnas lankė- shingtone Katalikų Įkur- 
si Washingtone The Ad- dinimo Komiteto ir DP 
visory Committee on Vo- komisijonierių bendrame 
luntary Foreign Aid of posėdyje, kur buvo ieško- 
the United Statės Govern- ma būdų pašalinti kliūtis 
ment įstaigoje, IRO cen- trukdančias didės niam 
tre, DP komisijoje ir ki- tremtinių skaičiui atvyk-

New York— šiomis die
nomis J. E. Kardinolas 
Spellman pasiuntė kiek
vienam darbininkui — 
dviejų katalikų 
duobkasiui, kurie 
vo, dovanėles.

Kaip žinoma,
šiai sustreikavo, kad gau
ti trumpesnes darbo va
landas ir tą patį atlygini
mą. Unijos vadovybėje, 
kaip buvo pasakyta, buvo 
komunistų ar jų pakelei
vių. Kadangi streiko me
tu buvo daug nepalaidotų 
kūnų, tai Kardinolas 
Spellman išvedė iš šėmi

ki ierikus kastin ari jos 
duobes. Dauguma buvo 
palaidota. Streikicriai grį
žo darban.

Taigi dabar J. E. Kardi
nolas Spellman už tų dar
bininkų ištikimybę ir pa
siuntė kiekvienam $65 
vertės čekį, kaipo dovanė
lę su laiškeliu, linkėda
mas Dievo palaimos.

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

Ketvirtadienio rytą, ko
vo 31 d. į Bostoną atvyko 
Anglijos buvęs premieras 
Winston Churchill. Jis y- 
ira labiausia nekenčiamas 
komunistų.

Winston Churchill tos 
dienos vakare kalbėjo 
MIT suruoštame susirin
kime Boston Garden. Jo 
kalba buvo teievizuota ir 
perduota per radio.

Atvyko Delegacijos Į Jung- 
Hiwų Tautų SoBirinkimg
Antradienį, balandžio 5 

d. New Yorke prasidės 
Jungtinių Tautų generalis 
susirinkimas. Taigi jau 
dabar atvyko Anglijos, 
Rusijos ir kitų valstybių 
delegacijos. *

Rusijos dsiegacijos pir-

ei jos reikalais. j pos mėnesiais pradedant?
Pagal naująjį Adivsory

Committee į 
pos organizacijų progra
mos atatinkamose Euro
pos Valstybėse patvirtina
mos tiktai, jei organizaci
ja ten atstovaujama Ame
rikos piliečių. Vokietijoje 
ir Ausetrijoje BALFą at
stovauja Amerikos pilie- brapgūs viršeliai, 
čiai I. Rovaitė ir J. Valai
tis ir Italijoje garbės pir- < 
mininkas Hon. Myron 
Taylor. Todėl pradžioje 
Advisory Committee pa
tvirtino mūsų programas 
tiktai tose trijose valsty
bėse. BALF pirmininko 
iniciatyva Advisory Com
mittee paruošė taisykles 
pagal kurias organizaci
jos, neturėdamos savų A- 
merikos piliečių atstovų, 
gali būti atstovaujamos 
kitų organizacijų ir nau
dotis visoms privilegijo-1 
mis. BALF ‘
NCWC, kad oficialiai jų 
atstovas Mr. Mcdoskey, 
atstovaus BALFą Belgijoj 
je ir Prancūzijoje, ir Con-į 
gregationaU Christian Co-1 
mmittee — Anglijoje, vi-; 
są gi technišką aukų skir-J 
styrųo darbą atliks patys 
lietuviai. į-

Kovo 28 ir 29 d.d. BALF* 
pirmininkas matėsi su vi-- 
sa eile senatorių ir kon-! 
gresmanų ir tarėsi DP į-’ 
statymo pakeitimo klausi-j 
mu.

DMysis Ramybes
Puiki maldaknygė. Surinko ir 

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

švari kalba, gražūs paveikslai, 
patogios se

nesnio amžiaus žmonėms skai
tyti raidės šiai maldaknygei už
tikrino didelį pasisekimą.
na

susitarė su

Kai
— $3.75.

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

South Boston 27, Mass. Pr. AL

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

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

SPAUSDINAME:
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”

366 W. Broad^ay So. Boston 27, Maw.
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•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
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Domestic yearly ___________  $5.00
Domestic once per week yearly $3.00
Foreign yearly __________ ___  >5.50
Foreign once per week yearly $3.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams  ............$5.00
Vieną kart savaitėje metams_ $3.00
Užsieny metams ......................  $5.50
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DARBININKAS
Telephone SOuth Boston 8-2680
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Sovietų Armijos Vadų

Maskva keičia ne tik savo ministrus, bet ir vy
riausius generolus. Nuo vyriausio vado pareigų at
leistas gen. Bulganin ir į jo vietą paskirtas gen. Vasi- 
levskij. Taip pat vėl iškilo į viršūnes generolai Timo- 
šenko ir Žukov. Visi trys skaitomi kovingais genero
lais, nes buvo pasižymėję kare su vokiečiais. Timo- 
šenkai teko grumtis su pačia geriausia, dar nepailsu- 
sia Hitlerio kariuomene ir tai tuo metu, kai rusai 
šimtais tūkstančių, beveik be mūšio, savanoriškai pa
siduodavo į vokiečių nelaisvę. Timošenko traukėsi — 
kitos išeities jam nebuvo. Bet traukėsi kovodamas ir 
porą kartų sudavė priešams tokių rimtų smūgių, kad 
jie buvo panašūs į stambius laimėjimus. Timošenko 
traukėsi toliau, bet laikraščiuose (ne tik rusiškuose) 
buvo skelbiama, kad jis vienintelis generolas, kurs 
sugebėjo vokiečius supliekti. Paskui žinios apie Timo- 
šenką nutrūko: dėl nežinomos priežasties jis buvo ki
tu pakeistas. Paskui jį priekin išėjo Žukovo vardas.

Žukovui teko garbė Maskvą apginti. Tai jau tik
rai didingas laimėjimas. Jis pakėlė rusų dvasią ir pa
stiprino galutino laimėjimo viltį. Čia Žukovo nuopel
nai nesibaigia. Jis drauge su kitais generolais pliekė 
besitraukiančius nuo Stalingrado vokiečius, ant jų 
nugaros įžygiavo į Vokietiją ir paėmė Berlyną. (A- 
merikiečiai būtų pirmiau Berlyną paėmę, bet jiems 
buvo įsakyta dvi savaites palaukti, kol rusai ateis ir 
pirmieji į vokiečių sostinę įžengs. Tai buvo viena iš 
stambiausių Sąjungininkų klaidų, už kurią dabar per
nelyg sunkiai atgailauja).

Gen. Vasilevskij, dar nesenas žmogus (49 metų), 
sparčiai iškilo. Nuvykęs į Stalingradą pulkininku, da
bar jau nešiojasi maršalo titulą. Labai atsižymėjęs 
Stalingrado kautynėse. Visu keliu laimėjimais pasi
žymėdamas, nužygiavo į Rytprūsiją ir ten likvidavo 
vieną iš atkakliausių vokiečių pasipriešinimų. Paskui 
buvo perkeltas į Mandžiūriją ir ten, pasidėkojant jo 
energingai ir strateginiams gabumams, komunistai 
nugalėjo Kinijos nacionalistus.

Gen. Vasilevskij esąs Stalino numylėtinis. Tai, 
žinoma, nekliudys Stalinui jį likviduoti, kai jis įsi- 
gys pakankamai populiarumo. Jo kilmė kažkokia ne
aiški. Jei būtų tikras rusas, tai vadintųsi Vasiljev, ar
ba Vasiljevskij (pav. Leningrado dalis — Vasiljevskij 
Ostrov). Lenkų nomenklatūroj (vartojamų vardų są
raše) Vasiliaus bei Vosyliaus nėra. Baltgudis vadin
tųsi Vasilevič. Tai gal ukrainietis? Vargu. Tai ne uk- 
rainietiškai skambanti pavardė, nebent tai būtų ne
paprastai reta išskirtis. Gi Lietuvoj Vasiliauskų de
vynios galybės...

Kai kurie politikos žinovai galvoja, kad pastaty
mas karingų generolų raudonosios armijos prieky 
reiškia, kad Maskva ruošiasi karui. Kiti teigia, kad 
Maskva tik gąsdiną, lygiai kaip Sąjungininkai Mas
kvą gąsdiną Atlanto Paktu bei tarptautinia demokra
tinių valstybių sutartimi?

Ir vieni ir kiti spėliotojai dalį tiesos atspėja. Abi
pusiški gąsdinimai yra šaltojo karo priemonė bei 
ginklas. Kai tas ginklas atšips, prasidės susišaudy
mai. Kada tai įvyks, nieks nesiima pranašauti. Ir nė 
nereikia, nes visi žino, kad netolimoj ateity. K.

• v

Ged. Galvanauskas.

• Tikėjimas Sovietuose

___

A

Geresnių Laikų Viltis
Šalin nusiminę dūsavimai skaudūs; 
Jie silpnina dvasią paikai.
Ar mums, kaip mergaitei, raudoti nuraudus, 
Nors spaudžia nelaimės - vargai?
Netaip mūsų bočiai - didvyriai kariavo, 
Kad, gindami brangiąją Lietuvą savo, 
Jų ėjo į kovą pulkai.

❖

Kam trokšti pradengti tą uždangą juodą, 
Kur slepia kelius ateities!
Juk Dievas teisingas! Jis valdo ir duoda 
Laikus iš aukštos paslapties!
Kas bijo šešėlio, — šešėlius temato, 
Tas Dievo galybės tikrai nesuprato, 
Naktys jam visur be vilties.

C •

Mes vienas į vieną sustosim į kovą, 
Kaip milžinas amžių baisus, 
O meilė tėvynės tebus mums vadovu 
Ir Dievas, kurs valdo visus!
Darbuosmės ir eisim, kur šaukia tėvynė! 
Mylėsime, broliai, ką proseniai gynė! 
Tėvynė iš miego pabus!*
Ne vien kalavijas bevaldo šiandieną, 
Bet meilė, tikyba, šviesa;
Ne kardui abišaliam kalsime plieną, 
Jo apmaudo gale — maža.
Kas kardu kariauja, nuo kardo ir žūva, 
Ar maž po milžinkapius kaulų jų pūva? 
Ne jų ateitis artima!

*

Į darbą! Į darbą, kaip Dievas prisakė, 
Su tekančia saule vilties!
O Tėvas Augščiausis, kurs amžiais mus plakė, 
Paguodžiančią ranką išties.
Su Dievo pagalba ir mokslo galybe, 
Sustosim į darbą su dvasios stiprybe: 
Išnyks šalininkai nakties.

sius kultūros vaisius. Tik
rasis opiumas yra bolše
vizmas tapęs vergijos 
simboliu, kuri tokio laips
nio pirmą kartą pasaulio 
istorijoje yra pasiekusi. 
Keista, kad pasaulis visa 
tai dar tik neseniai paste
bėjo.

Sovietai verčiami antro
jo pasaulinio karo bėdų, 
susitaikė 
bažnyčia, 
klaidinga 
sovietinė 
pakantri, 
sų pirma tai yra tik laiki-į 
nis reiškinys, o antra ver
tus jie tik griebėsi kito-i 
kiu metodų kovoje prieš 
bažnyčias.

Komunistinė spauda pa
naudojama metodiniam 
žaidimui. Kai komunistų 
partijos organas “Prav- 
da” puola tikėjimą, “Iz- 
viestijos”, — vyriausybės 
tarybos laikraštis, sveiki
na ortodoksų bažnyčios 
konsiliumą. Šis prieštara
vimas tiek tesako, kad 
bolševikai tegali pakęsti 
tik jiems klusnią ortodok
sinę bažnyčią. Gi krikš
čioniškuose krašt u o s e, 
kurie atiteko bolševikams, 
vyksta patys žiauriausi 
tikėjimo persekiojimai. 
Skaudžiausius persekioji
mus tenka patirti Romos 
Katalikų Bažnyčiai. Todėl 
Pijus XII visai teisingai 
tvirtina, “Kardinolo Mind- 
szenty nuteisimas nėra 
pripuolamas reiškinys, o 
vienas iš politinių ištisoje 
jų grandinėje”.

PIRMYKŠTIS 
AUKLĖJIMAS

Sovietų vienas svarbiau
sių uždavinių yra išauklė- 

. ti jaunąją kartą bolševi- 
i kinėje (įvasioje. Apie tą 
. auklėjimą esama daug a- 
, nekdotų. Pav.: mokytojas 
klasėje pataria moki
niams prašyti Dievo sal
dainių. Stebuklui neįvy
kus, pataria su prašymu 
kreiptis į draugą Staliną. 
Mokiniams kreipiantis į 
jį, atnešamas į klasę vi
sas krepšys saldainių. Ta
čiau tai ne anekdotas, bet 
metodas, kuris buvo var
tojamas 1940 met. rytinė
je Lenkijoje.

Mokykloje dėstoma “že
miškos laimės moralė”. 
Palaimą esą galima rasti 
žemėje, bet ne danguje. 
Tačiau tarp sovietinio i- 
dealo ir tikrovės atsiran
da neperžiangiama prara- 
je (bedugnė). Nei viena
me krašte nerasime tokio 
milžiniško skirtumo tarp 
oficialaus idealo aptarimo 
4r tikrovės. Taikant įvai
rius metodus, krikščioniš
kas tikėjimas raunamas 
be pasigailėjimo, o vieton 
to įvedamos naujos dog
mos. Tos dogmos lieka 
nuolatos 
metodai 
reikalą.

Pirmoji 
Stalino

su ortodoksine 
Tačiau būtų 

manyti, kad jau 
santvarka tapo 
tolerantiška. Vi-

ŠDŪLioįlL.

Vertė A. Maceina.

TEN, KUR BRĘSTA SIELA

v •

tos pačios, bet 
keičiami pagal

taktikoje, bet nepalaužia
mi principuose. Todėl be 
atodairos ir pasigailėjimo 

! naikina kitas, nebolševiki- 
ines partijas, persekioja 
bet kurią religiją, jeigu ją 
negali pajungti savo tiks- 

j lams, ypač neapkenčia 
I krikščioniškosios kultū
ros. Europinę kultūrą jie liną, 

,!be atidairos naikina, nes krypimų.
‘ i su krikš-l ]

čių įrašyti į savo dienos 
programą.

Gal nemoki, kaip turi 
būt toks mąstymas atlie
kamas? Tai visai nesun
ku. Pasirink kurią kilnią 
mintį arba kurią tikėjimo 
tiesą ir stenkis visomis 
savo sielos galiomis—pro
tu, valia, fantazija, jaus
mais — į ją įsigilinti taip, 
kad ji prasiskverbtų ligi 
pačių tavo sielos gelmių.

Taisyklingo mąstymo 
eiga paprastai esti šito
kia. Įžangoj arba pasiren
gime įsivaizdink esąs Die
vo akivaizdoj ir prašyk 
Jį, kad Jis padėtų tau ge
rai atlikti šį mąstymą. 
Paskui protu paskirstyk 
tas mintis arba tikėjimo 
tiesas, kurias pasirinkai 

_ mąstyti, arba fantazija į- 
C sivaizdink su jomis suriš

tus įvykius ligi pačių 
smulkmenų ir palik savo 
jausmų gyvenimą naujai 
gemantiems įspūdžiams. 
Tuo tarpu, stebėdamas 
kiekvieną smul k m e n ą, 
klausk save: kokią iš šios 
ar kitos tiesos galėčiau 
padaryti išvadą sau pa
čiam? Ar gyvenau pagal 
ją ligi šiol? Jei ne, tai 
kaip turėčiau toliau gy
venti? (Čia padaryk tvir
tą pasiryžimą tik pažintą 
tiesą šiandie įgyvendinti). 
Prieš baigdamas mąstyti, 
trumpa, bet karšta mal
dele dar kartą kreipkis į 
Dievą: “Viešpatie, dėkui 
Tau, kad mąstymo metu 
apšvietei mano protą. 
Prašau Tave, padėk man, 
kad ir įvykdyčiau tai, ką 
dabar esu supratęs”.

Tiesa, juk tai visai ne
sunku?

Mąstymo tikslas yra la
biau įsigilinti į religines 
mintis ir savo sielą atver
ti šildantiems, gaivinan
tiems jų spinduliams. Ge- 
rai žinau, kad kasdieninis 

Tuo tikslu suiminėjami sistematiškas mąstymas 
katalikų kunigai, kad su- reikalauja nemažos au- 

________ __ w naikinus vadovaujančius, kos. Bet galinga auklėja- 
dėstyti mokyklose, suda- dažną j vadina, ‘imi jotais’,' Lietuvoje ligi šiolei tun- moji jo įtaka šitos aukos 
ryti tikybines bendruome- 1700 meteis įvyko toks momis žiniomis yra pasi-yra verta. Po kelių mėne- 
nes. Ortodoksinė bažny- pat susijungimas ir Tran- llkęs vienintelis vyskupas šių, jei tik mąstymas ir 
čia atsikūrė, bet ir tuojau 
gavo naujus uždavinius. 
Bažnyčios reikalų komisa
ru, tai yra jos faktišku 
valdovu, buvo paskirtas 
komunistas Karpov.

1945 met. buvo sušauk- buvo pradėta propagan- 
tas konsiliumas nustatyti da už grįžimą į ortodoksi- 
santykiams tarp ortodok- ją, o jau 1946 m. sovietų 
sų bažnyčios ir valstybės, radijas paskelbė, kad uk- 
Ten paryškėjo, kad baž- rainiečiai unijotai įsijun- 
nyčia gali išsirinkti vys- gė į ortodoksinę bažnyčią, 
kupais tik tuos, 
komisaras Karpov 
dys. Bažnyčios

t nuskina ir

r

Maironis.

Kas nori religiniam gy
venime padaryti didesnę 
pažangą, tam be lūpų 
maldos patarčiau kasdie 
dar ir mąstyti. Siela bręs
ta tyloje. Kas rimtai sten
giasi išsiugdyti charakte
rį, tas tegul kasdie suran
da keletą ar kelioliką mi
nučių, kurių metu, palikęs 
šalia visus kitus reikalus, 
rūpintųsi tik Dievu ir sa
vo siela. Kasdieninis siste- 
matiškas mąstymas yra 
puiki auklėjimosi priemo
nė.

Gal trūksta tau laiko? 
Bet, manau, kiekvienas, 
kuris tik yra geros valios, 
gali šitas kelioliką minu-

jo mėn. Paryžiaus metro
politas pripažino Maskvos 
patriarchą, bet tas sutari
mas buvo trumpas. 1946 
met. laikinasis ortodoksų

panašiai ir, su carizmu 
susijusi, ortodoksinė baž
nyčia. Ortodoksinė bažny
čia negali būti sutapdinta 
su bolševizmu, bet, Stali
nui tapus vyriausiąja jos bažnyčios 
galva, ją bandoma pa- Munchene atsisakė palai-Į 
jungti bolševizmui tar- kyti santykius su sovietų 
nauti, ir panaudoti, kaipo pavergtąja ortodoksine 
politinę priemonę.

ORTODOKSŲ BAŽNY
ČIOS NAUJI UŽDA

VINIAI

sias sovietinės valstybės 
priešas. 1948 met. liepos 
mėn. ortodoksų konsiliu
mas Maskvoje pradėjo la
bai smarkų puolimą prieš 
katalikus, o ypač Vatika
ną. Toji įtampa toli gražu 
ne prieš visas pavergtą
sias tautas vienoda. Juo 
giliau tikinčios tautos, 
kaip lietuviai, lenkai, uk
rainiečiai, tuo ji didesnė. 
Tuose kraštuose Katalikų

konsil i u m a s į Bažnyčios . persekiojimas
liciCoVS _____ _______  __  ___ 1 ____

bažnyčia.
Visai kas kita už geleži

nės uždangos' sovietų sa
telitų ortodoksin i u o s e 

Į kraštuose. Bulgarijos vy- 
1942 m. birželio mėnesį riausias šventikas G. D. j 

Sergijus, maskviškio pat- Savelskij pripažino mas- 
riarcho vikaras, buvo pa- kviškį patriarką “orto- 
skirtas Maskvos metropo- doksų bažnyčios pirmuo- 
litu. 1943 metais rugsėjo ju”. Tas pats vyksta ir ki- 
mėn. jis buvo Stalino pri- tuose satelitų kraštuose, 
imtas. Kelioms dienoms Ten stengiamasi sukurti 
praslinkus, išrinkta 17 visuotinis ortodoksinis są- 
vyskupų, kai kurios baž- jūdis, kuris, bolševikų di-l 
nyčios atidarytos. Esamo- riguojamas ir remiamas,! 
mis žiniomis 1948 m. so- nulemtų kitas tikybas, 
vietuose buvo 28,000 para-< 
pijų, 30,000 šventikų ir 
vienuolių, net leista spau- m., dar lenkams viešpa- 
sdinti tikybinius raštus, taujant Ukrainoje, susi- 
kai kurie vienuolynai at- .jungė su Romos katalikų 
gaivinti. Bet vis dėlto pa- Bažnyčia, ir buvo vadina- 
liko draudimas tikybą, mi unitais, arba kaip juos

UNIJOTAI
Ukrainiečiai jau 1595

yra siejamas su sukilimu, 
noru nuversti vyriausybę, 
šnipinėjimu ir panašiai. 
Pirmiausiai siekiama dva- 

. siškiją sunaikinti, vado- 
• vaujančius ir vadovauja- 
' muosius suskaldyti. Kai 
kurie kunigai yra palau
žiami, išprovokuojami, ki
ti apšmeižiami. Kova vyk
sta be kompromiso. Kata
likų Bažnyčia negali nusi
leisti, bet nemažiau užsi
spyrę ir bolševikai. Nori, 
žūt būt, ir katalikus savo 
tikslams pajungti, taip' 
■kaip padarė su ortodok-j 
sais. Ateina jiems į galvą 
sukurti tautinę bažnyčią, 
panašią į anglikonų, kad 
katalikus atpalaidavus 
nuo Romos.

įvyko toks mom^s žiniomis yra pasi- yra verta. Po kelių mene-

silvanijoje. Sovietai visą 
laiką žiūrėjo į unijotus 
labai šnairiomis ir nepasi
tikėjimo akimis. Kai tik 
rytinė Galicijos dalis ati
teko sovietams, tuojau

Sovietinis nepakantru- 
mas. Tik tvirtas gali pa
kęsti, bet silpnas — ne. 
Sovietinis negirdėtas te
roras ir siautėjimas aiš
kiai įrodo, kad sovietai 
vidujiniai nėra taip tvirti, 
kaip jie moka nuduoti.

Sovietai sukūrė garbini
mą sovietinio stabo (mi
to). Pasaulinė revoliucija, ______ . .., ____ . x_ _____________________________ r______v__
proletariato diktatūra, ji yra susijusi su krikš-į Kai pirmieji bolševizmo diriguojama mašina. Tos 
dialektinio materializmo čionybe, ko bolševikai la-grynojo socializmo recep- bažnyčios vienas tarp ki- 
pasaulėžiūra, kolektiviz- į blausiai nepakenčia. Jie: tai nebeįtikino piliečių,'tų esminių uždavinių
mas, tiksliaus pasakius, Iskelbia, kad kiekvienas ti- tuomet vieton 
valstybinis kapitalizmas, Akėjimas yra “< 
yra esminiai bolševizmo ypač krikščionybė 
ramsčiai. Bolševikai i 
ko negali pakęsti, kas yra 
šalia komunistinės valsty
bės, ypač kas yra virš jos.
Bolševikai yra 1

dogma —• tai 
neklaidingumas.

Tik jis vienintelis gali ap
tarti, teisingai apspręsti 
pasaulėžvalgos ir kitus 
klausimus; tik jam vie- komisaras 
nam leidžiama falsifikuo- vyskupų rezidencijas. Or- 
ti ir padailinti tikrovę, todoksinė 
'antroji — tikėjimas į Sta- reigojama Staliną

K. Paltarokas. Tikybos malda yra gerai atlieka- 
1 mokymas yra uždraustas, mi, mes pajusime, kad 
i Lenkijoje tai daroma at- siela prisiartino prie Die- 
sargiau, ir tik nuo sausio vo, valia pasidarė stipres
ni. 1 d., 1949 m. tikybos nė, mąstymas kilnesnis, 
mokymas yra uždraustas žodžiu, mes padarėme vie- 
mokyklose. Kroat i j o j e ną žingsnį priekin būdo 
vyksta katalikybės perse- auklėjimo keliu. Geros 
klojimas. Čekoslovakijoje mąstymui medžiagos duo- 
padėtis negeresnė. Ven- da šv. Raštas, ynač ketu- 
grijos kardinolo J. Mind- rios Svangelijos (poros ei- 
szenty, eilės dignitorių ir lučių vienam kartui pa- 
kunigų nuteisimas pravė- kanka), 
rė akis pasauliui ir paro- Saleziečio 
dė bolševizmo tikrąjį vei- “ 
dą.

Taip darydami, bolševi-
su-

šv. Pranciškaus 
“Fil i o t e i a”,

Kristaus Sekimas”, Dos- 
s’o “Mintys ir patarimai”, 
taip Dat ir mano knyge
lės. (Be to, moksleiviams 
patartina šiam reikalui 
pasinaudoti dar “Gyveni
mo pagrindai” vysk. P. 
Bučio; “Mastvmai anie 
Šv. Jėzaus Širdį” F. Mas- 
saruti, S. J.).

Argi tai yra dienos dar- 
_, tai yra 

žinti patriarcho autorite- nių vainikas. Kai pasaulis našta, bet tokia našta, 
Sovietai griežtai drau- tą. spekuliuoja “taika”, kai kuri tave kelia, o ne slė-

Jeigu su unijatais bent jis klaidžioja tamsoje, gia. Paukščiui suamai
> susi- tūkstančiai kankinių eina taip pat yra našta. Bet at-

tai jau katali- savo keliu, kad išvengus imk jam šią “naštą” — ir
> j jis kris žemėn.

kuriuos Pasipriešinusieji buv© su- 
nuro- imti. Rumunijoje 1948 m. 

reikalų gruodžio mėnesyje unijo- 
tų bažnyčios turtai buvo 
konfiskuoti. Rumunų 
spaudos žiniomis, Rumu- kai siekia katalikus 
nijos unijotai “laisvu no- naikinti, ar bent juos pa
rų” įsijungę į ortodoksinę daryti klusniais savo į- 
bažnyčią. Tačiau nežiū- rankiais. Jei ir ortodok- 
rint to laisvo noro, komu- suose ne visi paklūsta, tai 
nistų laikraštis “Univer- jau apie katalikų paklus- 

--------, ---------- 4 ir sal” dar ir šiais metais te- nybę net ir kalbėti negali- 
socialisti- iškelti bolševikinės vals- bepuola Rumunijos unijo- ma. Jiems telieka kata- 

’ A 1 J •• • • i « • « • 1 1

bažnyčia įpa- 
pa- 

bet tvirtas, be nu- gerbti taip, kaip to reika
lauja bolševikų partijos

. —-------------- ---------------------------------------------------------------------------- . Vt* X >. & A VC*1 J AM VA J

opiumas”, nės tikrovės atsirado tau^tybės autoritetą tikinčių- tus, kad jie nenori pripa- kombos, kančios ir kanky- bų našta? Taip, 
Linu jj'av m inūcivmj mv, di- tos, tėvynės ir kitos sąvo- jų tarpe,
nie- džiausiąs, tautoms nuody- kos.

tL

Tame tariamame “opiu-.sios caro laikais: armijo-!palaikyti bet kuriuos san- formaliai šiaip taip
,„UJW.:me” vakarinė Europa je uniformos, antpečiai,1 tykius su tremtiniais pra- tvarkoma, tai jau nau
lankstūs šimtmečiais davė puikiau-!sagos ministerių titulai irjvoslavais. 1945 m. rugsė- kai ir toliau lieka didžiau- jLiucipieriaus gudravimų.

Atstatomos dalinai f 
kai kurios formos buvu- džia savo ortodoksams
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Naujas Lietuvių Transportas

Manvydas, Algirdas, 
Stase, Rimgaudas, Tomas

Apie š. m. bal. 5 d., lai-’Stasys, Eleonora į Belle 
vu “General Taylor” į Rose, Louisiana. 
New Orleans atvyksta šie 
lietuviai tremtiniai:

Arbačiauskas, Liudas į į Louis, Dl.
Chicago. Dl. I Michilis, Aldona į Be-

Alonderine, Kaze į Pice- verly Hills, Calif.
ville, Iowa. Į Mikatas, Viktorija į O-

Babusis, Petras, Marta, maha, Nebr.
Valerija, Diamanda į New Milvydaitė, Liucija į 
Orleans, La. Lockport, La.

Backaitis, Stanislovas, Navakas, Juozas, Julija, 
Marija, Stasys Algiman- Jonas, Julija į Omaha,i 
tas į Grubville, Mo. Nebr.

Bairūnaitė, Sofija į New Neverauskas, Antanas į 
Orleans, La. Chicago, Dl.

Baktys, Bronislava, Mo- Odinas, Pranas, Akvili- 
tiejus. Algimantas į Cice- na, Vacys, Irena į Omaha, 
ro, Dl. Nebr.

Baniukaitytė, Janina į: Okas, Jurgis, Juze, Ni- 
Los Angeles, Calif. i jole - Marija, Skirmantas,

Bareika, Jonas, Eleono- Danguolė, Juze - Birutė į 
ra, Marija, Irena į Brus- So. Carolina.
sels, Dl. | Patlabaitė, Stasė į Chi-

Bartuska, Vladas, Salio- cago, Dl.
maja, Romanas, Danutė į 
Chicago, Iii.

Bieliauskas, Konstanci
ja į Forest Grove, Oregon. port, Dl.

Butkus, Antanas į West 
Hollywood, Calif.

Damauskas, Leokadija, 
Rimvydas, Jūratė į Kear- tanina, 
ney, Nebraska.

Daškevičius. Jonas, O-! 
na, Stasė į Chicago, Dl.

Deksnys, Ignas, Ona, 
Danutė, Jonas Romualda 
į Kelso, Missouri.

Drazdienė,
mutė, Gediminas į Oma
ha, Nebr.

Dūda, Kazys, Kaze, Pet
ras į Riceville, Iowa.

Gaižutis, Vytautas 
Chicago, Dl.

Gedminas, Bronius,

LRV Koncerto Solistė
PARHKI,FIĄg
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ALRK Naujos AngRios 
Federacijos Apskričio 

Seimelis

Pauliukcnis, Antanas j 
Los Angeles, Calif.

Petraitis, Mikas į Lock-

Prancuzevičius, Vilius, 
Vale į Napoleonville, La.

Račiūnas, Justinas, An- 
Ona į Lockport, 

Louisiana.
Radinowna, Anna į New 

Orleans, La.
Sabaliauškas, Juozas, 

Marcelė į St. Joseph Mo. 
į Sarnackis, Stanislovas į 

Agota, Lai- Owensboro, Ky.
Sedleckas, Bronius 

Worth, DI.
Sinkevičius, Algirdas

| Melrose Park, UI.
Silizytė, Irena į Los An

geles, Calif.
O-! Sodeika, Valerijonas,

i!

i
i

p. Elena Novikienė,
Norwood, Mass., kviečia- 

Valandos
gyv
ina Lietuvių Radio 
vadovybės mielai sutiko padai
nuoti pora dainelių šių metų' 
koncerte, kuris įvyks sekma
dienį, balandžio - April 24 d., 
3:30 vai. po pietų, JORDAN 
HALL. Bostone. Jai akompa
nuos jos dukrelė p. Eleonora.

p. Elena Novikienė yra ilga
metė choristė ir solistė Šv. Jur
gio lietuvių parapijoje. Nor- 
wood. Mass. Pradėjo giedoti ir 
dainuoti mažųjų - jaunamečių 
chore. Ji yra dainavusi koncer
tuose, radio programose ir į- 
vairiuose parengimuose.

p. Elena Novikienė 
moka gražiai daiuoti, 
daug veikia parapijos 
jose.

Taigi mums visiems 
lonu išgirsti p. Eleną 
nę dainuojant Jordan

ne tik 
bet ji 

draugi-

bus ma- 
Novikie- 
Hall.

PRANEŠIMAS

na. Saule, Danguole, Rim-Į Leonidą, Mindaugas, Po- 
vydas j Chicago, DL vilas į Lacambe, La.

Gauronskis,
Larchwood, Iowa.

Grigaliūnas, Juozas, E- 
milija j Chicago, Dl.

Gilys, Juozas, Juzina, 
Vladas. Rimas į Ncw Or- 
leans. La.

Grusrrius, Silvestras, Jo
lanta į Mandeville, La.

Janickienė, Ona, Napo
leonas. Felicija į Melrose' 
Park. III.

Juozevičius, Jonas, Al
dona, Jūratė, Ramunė j 
Geismar. Louisiana.

Kartanas, Vladas, Kons
tancija į Covington, La.

Krataitienė, Marcelė j 
Chicago, III.

Kuinytė,
Icusas, La.

Kungys, 
cago. III.

Lipskis, 
n i na į Chicago, Dl.

Lukavičius, Antanas, E- 
leonora, Danutė, Antanas,

Petras į Skuja, Jenas į Sioux Ci
ty, Iowa.

Springienė, Emilija į 
Chevoit Hills, Calif.

Statkevičienė, Stanisla
va į Kearny, (Nebr.

Stribytė, Ona į Cicero, 
Dl.

Valančius, Grigas, Bro
ne, Janina į Opelousas, 
La.

Valeika, Bronius, Gali
na, Liudvika, Danutė į 
Glasgow, Mo.

Vitėnas, Juozas, Ona, 
Almi ja į Los Angeles, Cal. 

1 Zamzickaitė, Stefanija į 
Lafayette, La.

Zaniauskas, Bronius į 
Chicago, Dl.

Zavkevičius, Vaclovas, 
Stefanija, Jonas, Katari- 
na, Barbora, Beate į Chi
cago, Dl.

Žilinskas, Petras, Ona į 
Lockport, La.

Žiupsnys, Steponas, O-

Aldona į Ope-

Feliksas į Chi-

Antanas, Anta-

ĮS1GYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ

Šiuomi pranešame, kad Mote
rų Sąjungos Mass., Maine ir 
New Hampshire Apskrities 
prieš-seiminis suvažiavimas į- 
vyks gegužės - May 22 d. š. m. 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
153 Sterling Street, 
Mass. (seniau buvo 
Road).

Sesijos prasidės 
pietų. Kadangi šis 
mas begalo svarbus, 
čiame 
prie
kuodaugiausia atstovių.

Prašome atstovių nesivėiuoti, 
kad galėtume pradėti sesijas 
numatytu laiku.

Mass., Maine ir N. H.
Apskrities Valdyba —

Pirmininkė — A. V. Kneižienė 
Raštininkė — A. M. H'achell.

Worcester,
Highfield

1 vai. po 
suvažia Vi
tai kvie- 

kuopas priklausančias
šio apskrities prisiųsti

na, Gene, Romualdas į 
Madison, Nebraska.

Zubavičius, Antanas, 
Barbara, Irena, Malvina į 
Peoria, III.

Polikaitis, Klemensas į 
Cromwell, Iowa.

Atvykstančius pasitiks 
organizacijų atstovai.

BALF Imigracijos 
Komitetas.

Tėvų Pranciškonų Misijos
1949 Metais

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 nedideli 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway So. Boston 27. Mass.
Šiuomi siunčiame $................ir prašome atsiųsti

mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
Vardas.
Adresas

Detroit, Mich. — Šv. Antano 
parapijoje, misijos ir tretinin
kų vizitacija, balandžio 4 —10 
d. Tėv. Placidas Barisa, O.F.M.

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. Butkęvičius, O. 
F. M.

Gary, Ind. — Šv. Kazimiero 
parapijoje, misijos, balandžio 
10—17 d. Tėv. Leonardas An- 
driekus, O.F.M.

Lewiston, Maine — Šv. Pat
riko koplyčioje, misijos ir Mo
tinos Dienos iškilmės, gegužės 
5—8 d. — Tėv. Bernardinas 
G rauslys, O.F.M.

l'raneiscan Fathers 
Ksansbunk Port, Maine.

Jurgis Galkauskas, mūsų di
džiojo bažnytinio choro pirmi
ninkas .gražiai atsižymėjo re
liginio turinio koncerte, kurs 
buvo duotas Maryiand Casual- 
ty Co. Auditorijoj sekmadienį, 
kovo 27 d. Kas- metai mūsų 
choras yra pakviestas pasiro
dyti viešai katalikams ir neką- 
talikams 
srityje. Sveikiname Jurgį Gal- 
kauską jo gražiam darbe.

A. a. Motiejus Šimanskas! 
buvo laidotas iš šv. Alfonso: 
bažnyčios ketvirtadienį, kovo' 
24 d. Velionis turėjo virš 70 
metų amžiaus ir sirgo ilgą lai
ką. Paliko dideliame nuliūdime 
dukterį Emmą Bobelienę. 
ilsisi Viešpaties ramybėje.

Pirmadienį kovo 28 d. su 
jomis šv. mišiomis buvo laido
tas airis svetimtautis Mykolas 
Corcoran. Gyvendamas jis daž
nai lankė mūsų lietuvių bažny
čią ir jis ją buvo tiek įsimylė
jęs, kad prieš mirsiant prašė 
šeimos, kad jis būtų iš jos lai
dotas. Svetimtaučiams daro 
nepaprastą įspūdį iškilmingu
mas mūsų lietuviškų pagrabų. 

Altoriaus ir Rožančiaus Dr- 
ja padarė pirmą auką Velykų 
lelijoms skirdamos iš savo iždo 
$15.00. Taipgi užprašė lempelių 
raidės Jėzus Didžiajam šešta
dieniui. Tretininkės užsakė rai
des Didžiajam Penktadieniui.

Virš 20 berniukų ir mergai
čių ruošiasi priimti pirmą šv. 
Komuniją oekmadieių, geg. 1 d. 
Tai bus atmintina diena, nes J. 
E. Vyskupas Brizgys atnašaus 
jų šv. Mišias ir jis jiems su
teiks jų Išganytoją.

Kleb. kun. dr. Mendelis perei
tą sekmadienį iš sakyklos pra
šė visų tremtinių ateiti į klebo
niją ir užsiregistruoti, kad ligo
je ar kokioje nelaimėje jie bū
tų kunigų žinioje. Senesnieji 
parapijiečiai privalo padėti mū
sų kunigams šiame reikale, kad 
mūsų viengenčiai atvykę iš 
tremties nesijaustų svetimi mū
sų bažnyčiai ir mūsų kunigams.

Pereitą sekmadienį geri žmo
nės paklausė kunigų raginimų 
paaukoti bent $5.00 Vyskupų 
Fondui nuo karo nukentėju- 
siems. Aukų surinkta vien tik 
nuo lietuvių virš $500.00. Ne
žinau, kiek Novenos maldinin- 

, kai sudėjo pirmadienį ir antra
dienį. Visi atjaučia vertingumą 

. šios metinės katalikų bažny
čios vyskupų .rinkliavos.

Artėjant Didžiosios Savaitės 
dienoms, klebonas ruošia iškil
mingą programą. Net 8 kuni
gai giedos Tamsiąją Aušrinę 
arba Lamentacijas kas vakarą. 
Kun. Kazimieras Žvirblis, tėvas 
Domininkonas atvyksta su dva
sine pagelba. Jis klausys išpa
žinčių ir pasakys vieną kitą 
pamokslą.

Kleb. kun. dr. Mendelis yra 
pakviestas šv. Jeronimo Soda- 
licijos pasakyti kalbą per tos 
dr-jos Komunijos pusryčius, 
sekmadienį, baL 3 d. Jis kal
bės apie P-lės švč. apsireiški
mus Fatimojc. Ką Marija nori 
nuo žmonijos šiais laikais.

Maskviečių šeima džiaugiasi 
sulaukusi kario sūnaus Jono 
grįžusio iš Japonijos. Mūsų Jo
nelis visą laiką ištarnavo arti 
Tokyo sergėdamas įkalintus ja
ponų karo prasikaltėlius. Atro
do sveikas. Po trumpų atostogų 
vėl grįš į Japoniją.

Antanas Dranginis stato sau 
ir kitiems klausimą: “Ko trūk
sta mūsų jaunimui, kad jie 
tiek domisi, kaio para-

bažnytinės muzikos gali atsakyti?

Lai

tre-

BESIUS, (Besclms), Marty
nas, iš Veiviržėnų.

BUBLLAUSKAS, Vladas, iš 
Skuodo vi., Kretingos ap., Kau- 
koiikų km.

BUJAUSKAS, Petras.
BUŠKUVIENE - Kimbraitė, 

iš Pliugių km. 'p.
BUTKYTE - Turkauskienė, lapijos svetainėje, įvyksta A.L 

Ona, iš Ridikiškių km., Eržvil- R.K. Naujos Anglijos Federa- 
ko vL, Tauragės ap. ei jos Apskričio Seimelis. Visi

DABKEVTCIUS, Vincas, iš Federacijos skyriai katalikiš- 
pijiniM taip ir viaiinm^ninin Savidonių km., Pašilės vL, Uk- kos organizacijos, raginamos 
gyvenimu? Kodėl jie taip neno- mergės ap. atsiųsti kuo skaitlingiausiai sa
rtai buriasi į organika rijas ir DAINIUS, Antanas, iš Dabi- vo atstovų. Pasaulio įvykiai 
kodėl jie taip taip apmirusiai tų km., Gelgaudiškio vi., Šakių svarbūs, kasdieniniai politiniai 
veikia? Tuo tarpu jaunieji ko- aP* siekiai lemiantis, o mes, ar atsi-
munistai dirba su pirmųjų am- DAKNEVIČIUS, Juozas, Pet- liksime? Vieningai turime kelti 
žiu krikščionišku įmitimu ko- ras ir Simas, ir sesuo Marija, protesto balsus pasauliui, kad 
munistų ideologijai?” Įdomus Strėvos km., Semeniškių pa- būtų sulaikytas sistematingas 
klausimas Kas į jį tinkamai rapijos, Trakų ap. į mūsų tautos naikinimas. Pa-

| DANIELIUS, Juozas, iš Lab- kelti protesto balsą bus kaip 
i...--.. _i r» .... proga Federacijos Seimely-

Gegužės 1 d. 1949 m. 1 vai. 
i. p. Norwoode Sv. Jurgio pa

Antradienį, kovo 29 d., kun. km., Šimkaičių vi., Rasei- tik 
dr. Mendelis sakė pamokslą nių aP- Į K-
Gerojo Ganyto jaus Seselių ve-j DUOKIENE - Morizyte, An-j 
damoj mergaičių prieglaudoje, tuokia, iš Ramygalos. 
Kas metai jis yra kviečiamas DUMAUSKAS, Pranas, iš 
gavėnios metu aplankyti šią Jokšų km., Luokės vi., Telšių 

tSeselių įstaigą. įaP-
Ona Praninskienė ir jos dūk-* EIDUKA1T1ENE - Šnekuty- 

tė ponia Nixon paaukavo $5.00 “ Liukių km., Kau-
ALT reikalams. Yra gerų žmo- P^kių vi., Vilkaviškio ap. 
nių, kuriems rūpi Lietuvos S-į GENIUTE, sesuo Justinos 
laisvinimas. Nesigaili jie tad ir, Antanavičienės, iš Trakų ap. 
sunkiai uždirbto skatiko. i GRIBAS, Vilius, iš švobiš-

Domiceiė Galmaitienė, Felik- kk) km. ir par. 
sas Juškevičius abudu sunkiai GRIŠKENAS, Jonas, iš 
serga: pirmoji randasi Frank- n*V08 km., Panemunio vi.,

| JAKUTAITE, Rozalija,
1 Nabuilių km., Tryškių 

kad visus tremti-.ftiaulN aP- 
suburtų į vienetą. Garbin-į 
sumanymas, 
kad visi tremtiniai pritars 
jo patriotiniam darbui.

lin Square ligoninėje, o pasta- (kiškio ap^ 
rasis serga namie.

Algirdas Leonas deda visas 
pastangas, 
nius 
gas 
nes, 
tam

••9

JOHNSON- Šliauterytė, Mar- 
Npra ahpinJc*!®- iš Papilės, Šiaulių ap.

KANAPKAITIS, iš Anšlau- 
kio km., Pajevonio par., Vilka
viškio ap.

KARPIS, Juozas, iš Batakių'
PAIEŠKOJIMAI vi., Tauragės ap., Šakvyčių k.

AUŠAUSKIŪTE - Pajaujie
nė, Ona, iš Dobilynių km., Viš
tyčio vL, Vilkaviškio ap.

ARŪNAS, Petras.
AUGUSTAITIS, Pijušas, ir 

jo brolis, broliai Barboros 
leckienė.

BARTULIS, Antanas, iš 
žeriūnų km., Tauragės ap.

BENDARAVICIUS, Albinas 
(Bender, Albert), iš Vidgirių 
km., Keturvalakių vi., Vilkaviš
kio ap.

Ga-

Pa-

KASPARAVIČIŪTĖS, Bro- 
nislava, ir Petronėlė, iš Mačiu
lių km., Gargždų vi.

KASPUTIENE, Ona, iš Juod- 
kęnų km., Girkalnio vL, Rasei
nių ap.

KAZLAUSKAITE - Sajaus- 
kienė, Elena.

Ieškomieji ar apie juos žinan 
tieji maloniai prašomi atsiliepti 
Cossulate General of Litbuani* 

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

I

Kun. J. Vaitekūnas, 
Dvasios Vadas

Pirm. A. Daukantas, 
Rašt. B. Jakutis.

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Leaingtcn 8595 
Limoeinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

ŠIE VISI ĮRENGIMAI NEBUVO

Fordo Modelio F-6 parodytas. Gross sve
ria iki 15,500 svarų su 8.25-20 padango
mis. Kada vartoji kaipo traktorių, gross 
kombinacija sveria iki 28,000 svarų.

NIEKAD PIRMIAU

nežiūrint kainos

JūM| Fordo Dylerį* kviečia jus pasiklausyti 
Fred Allen Show. Sekmadienių Vakarais— 

NBC Network 8:00 E.S.T.
Klausykitis Fordo Theatro Šeštadienio 

Vakarais—CBS Network 9:00 E.S.T.

BSS^
PADARYTAS STIPRIAU KAD ILGIAU 

NEŠIOTUS!
NAUDOJANT VĖLIAUSIOS REGISTRACIJOS 
DATĄ IK 5.44 4.000 GYVYBĖS APDRAUDOS 
EKSPERTAI ĮRODĖ. KAD FORDAI ILGIAU 
TVERIA.

PAMATYK MUS ŠIANDIEN! Gaukite 
faktu* apie 1949 m. Fordo Troko virs pa
rodyto modelio arba kitų bent vieno iŠ 139 
skirtingų modelių Fordo Trokų srityje. 
Neatsižvelgiant kokiam darbui trokas jums 
būtų reikalingas, jūs galite pilnai pasirink
ti tinkamų trokų aavo darbui atlikti. Mes 
turime juos Bonu* Built DIDELIUS— ir 
Bonus Built MAŽUS... Bonus Built atlikti 
bite kokį darbų.

FORD
. «1 4 ,

TRUCKS



DARBINIMtAS L.

Po DP stovyklas pasižvalgius
DAUGUMAS KELIA 

SPARNUS | AUSTRA
LIJĄ I <

Dar prieš pusmetį dau
gumai nebuvo aišku, ku
ris iš anglosaksų ir loty
nų kraštų yra mums tin
kamiausias emig r u o t i. 
Tremtinių spauda mirgėjo 
reportažais ir laiškais iš 
emigravusių tautiečių An- 
glijon, Kanadon, į JAV, 
Australijon, Venecuelon 
ir Brazilijon. Ne oficialių 
informacijų, bet tik paski
rų reportažų ir laiškų dė
ka išryškėjo kraštai, ku
rie yra tinkamiausi mūsų 
tautiečių emigracijai. Lai
mėjo Australija. Kanada 
liko antroj vietoj, JAV — 
trečioj, Anglija — penk
toj Pietų Amerika — šeš
toj ir Prancūzija — pas
kutinėj.

Į JAV patekti nustojo 
vilties nemaža ir tų, kurie 
ten turi giminių ir senai 
affidavitais apsirūpinę. 
Nusivylimą suteikė JAV 
neskubėjimas priimti DP 
Bilių ir, jį priėmus, labai 
lėtas jo vykdymas. Be to, 
prisidėjo ir tas faktas, 
kad, kaip pasirodė iš pir
mųjų transportų statisti
kos, peržymus procentas 
keliauja izraelio tikybos 
lenkų ir lietuvių... Gal va
sario mėnesį pagyvintas 
DP pervežimas į JAV kiek 
pataisys reikalą.

Nuo Kanados daug ką 
atbaidė pradžioje buvusi 
“arkliška” DP emigrantų 
parinkimo procedūrą (de
mokratiniam kraštui gar
bės nedarąs tik muskulin- 
gų vyrų parinkimas). A- 
pie Anglijon patekusius] 
tautiečius girdime vis ge
resnių žinių; taupesnieji!

ten įsigyja namus, veikia 
visuotinas socialinis drau
dimas. Pietų Amerikon. 
verta vykti tik pas seniau 
įsikūrusius gimines ir 
specialistams. Australija, 
kaip neribotų turtų ir ga
limybių kraštas, vis dau
giau vilioja mūsų tautie
čius. Jeigu joje galima 
greičiau ir geriau įsikur
ti, tai, tapus pasiturin
čiam, ir didesnis atstumas 
ateity nekliudys, jei kas 
norės, grįžti laisvon Lie
tuvon.

EMIGRACIJOS 
NESKLANDUMAI

Kad ir po griežčiausio 
baltų tremtinių apsispren-

Šiomis dienomis Vokietijoje lankosi šios šalies 
Vidurinių Valstybių ūkininkės, kurios štai aplan
kė Muniche duonkepyklą. Gražiai atrodo duonos 
bakanėliai.

dimo nerepatrijuoti į rusų žiau, remiasi daugiau JUODA 
okupuotą tėvynę. (Lietu- “kažkieno” bizniu, į _ 
vą, Latviją ir Estiją), ru- darbo jėgos importu, ne
su agentai nepalieka mus 
ramybėje. Jie tik taktiką 
pakeitė. Rusų agentų ar 
simpatikų dar esama IRO 
įstaigose, pereina m o s e 
stovyklose, kur jie viso
kiais būdais trukdo ir sa
botuoja emigraciją, erzina 
ir vargina DP. Visokias 
penktosios kolonos šuny
bes iškelia aikštėn J. Gar
šva “Mintyje” rašydamas 
temomis: “Vyksta daly
kai, kurių ir filosofai ne
sapnuoja”, “Ir čigonas to
kią valandą susimąsto!”

“Negi tai sutapimas, — 
rašo J. Garšva, — kad 
vienas lenkas DP apie 
schemos Kanadon panai
kinimą iš TSRS pareigūnų 
Luebecke patyrė savaitę 
anksčiau, negu kad IRO 
Wentorfe tai pranešė su
interesuotiesiems ?” (Min
tis, 1948.12. 28 d.)

Iš viso gaunasi įspūdis, 
kad DP emigracija į visus 
kraštus, daugiau ar ma-

pigios MELANKOLIJA

ttDarbininko" 1949 Kalendoriai 
Su Aušros Varių Paveikslu

Padėkime Plytelę A. A. Tėvo
Kazimiero Amžinam Paminklui

Tėvo KazHero Kapucino parinktos maldos
1. Spausdinama didelėmis raidėmis la
bai turininga maldomis maldų knyga 
“Atlaidų Šaltinis”. Tai yra viena iš pa
čių vertingiausių maldaknygių, nes jo
je surinktos maldos yra sukurtos gar
sių šventųjų ar kitų Dievo moksluose 
išmintingų žmonių, ir didžiuma maldų, 
esanti toje maldaknygėje, yra paties 
popiežiaus apdovanota specialiais atlai
dais.

Tfevae Kazimieras 
Kapucinas

• v

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

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

4. Maldaknygė spausdinama labai aiškiomis dide
lėmis raidėmis.

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

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

Kreiptis adresu: —
DARBININKAS

366 We®t Broadway South Boston 27, Mass.

gu humanizmu. Aišku, tai 
primena Viduramžius, ne
grų verbavimą N. Am
žiais, ir tai nedaro gar
bės krikščionybe besire
miančiai XX-jo amžiaus 
Demokratijai...

v •

PENKTIEJI METAI
DP stovyklų skaičius 

mažėja, bet persitvarkiu
sios didelės tautinės lietu
vių stovyklos (Oldenbur- 
ge, Diepholze ir k. — ang
lų zonoje, Hanau, Kasse- 
lyje, Schwaebisch - Gmu- 
end, Augsburge, Schein- 
felde ir š. amerikiečių zo
noje) toliau rodo savo gy
vumą visose tautinėse sri
tyse. Kol yra vadovų ir 
jaunimo, iškyla nauji cho
rai, veikia teatrai, kursai, 
sporto klubai, skaitomos 
paskaitos, gyvuoja gim
nazijos, mokyklos, rengia
mi įvairus minėjimai, 
koncertai.

Štai kelios ištraukos iš 
tremtinių spaudos:

Bremeno pereinamųjų Groh- 
no ir Tirlitz stovyklų kapeliono 
kun. V. Šarkos kviečiamas, 
Diepholzo “Aušrinės” choras 
gruodžio 5 d. giedojo Grohno 
perein. stovyklos bažnyčioje 
per kat. pamaldas, kurios buvo 
ištisai transliuojamos per Bre
meno radiją. Chorą dirigavo 
“Aušrinės” dirigentas Mykolas 
Liuberskis, akompanavo Kau
no d. teatro operos dirigentas 
Vytautas Marijošius. Pamaldas 
laikė kun. V. šarka. Po evan
gelijos kun. V. šarka pranešė, 
kad šios pamaldos aukojamos 
už Lietuvą.

Tos pačios dienos vakarą 
“Aušrinė” koncertavo Tirlitz 
pereinamosios stovyklos trem
tiniams, vykstantiems į JAV. 
Koncertas praėjo 
sekimu. • Chorui 
Vyt. Marijošius. 
vardu “Aušrinei”
Stp. Kolupaila. “Aušrinė” Vyt 
Marijošiui ir kun. V. šarkai į- 
teikė prisiminimui dovanų.

“Z.”, 1948. 12. 18.

Pereitų metų gruodžio 19 d. 
Heilbrono DP sanatorijoj kon
certavo solistės Krištolaitytė ir 
Nasvytytė. Akomponavo muz. 
Kučiūnas. Jau priešpiet sol. 
Krištolaitytė žavėjo sanatori
jos personalą ir ligonius gra
žiai išpildytomis šv. Mišių me
tu giesmėmis.

Popiet koncerto pasiklausyti 
susirinko visi ligoniai, kurie tik 
galėjo pakilti iš lovos, o taip 
pat ir sanatorijos direktorius 
su visu personalu. Ir neapsivy
lė. Koncertas pavyko puikiai ir 
paliko neišdildomą įspūdį ne 
tik lietuviams (o buvo tokių, 
kurie lietuviškos dainos negir
dėjo jau 4 metai), 
tams, latviams, 
bei jugoslavams, 
plojimai išreiškė

Ateini, ir randi mane rašantį 
Ar bežiūrintį žvilgsniu graudžiu 
Ir tarytumei įnamį blaškantį 
Vis girdžiu nuolatos ir girdžiu. 

Neįgirdimus žingsnius artėjan
čius

Ir tą pasalų glėbį už mano 
pečių,

Ir tuos nuodus širdy pasiliejan
čius,

Ir ironišką žvilgsnį jaučiu...

0 į širdį nagus vis suleidusi 
Niekuomet nepaleidi manęs. 
Tai girdžiu nepaliaujamą aidesį, 
Nesugrįžtančias laimės dienas.

Ir prabėga akyse mirgėdami 
Neužmirštamo džiaugsmo vaiz

dai
Ir tie žvilgsniai gražiai palydė

dami,
Ir jaunystės pražydę veidai...

O kiek buvo vilčių, kiek tikėji
mo —

Net ir laimė atrodė arti,
Bet žiedų stebuklingam žydėji

me
Įsisuko neviltis karti.

Įsisuko ir graužė it sąžinė, 
Geldama širdyje nuolatos, 
Ir pastūmė į akląją nežinią 
Iš vėžių išmuštuosius metus,

Blokšdama nuo draugų ir nuo 
tėviškės

Sielvartingosios knygos vartyt, 
Kaip drugiai, kaip žiedai 

efemeriški
Ar kaip žvaigždė paslydus 

nakty...

O tenai, stebuklingame tolyje, 
Vis regiu jos nedalią, vargus— 
Nepaleidžia juoda melankolija 
Iš siaubingųjų savo nagų...

J. Aistis.

dideliu pasi- 
akompanavo 

Emigrantų 
dėkojo prof.

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

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

Adresas................... ....... ........................................-—

bet ir es- 
ukrainiečiams 

Nenuilstanti

Tos pačios dienos vakare 
svečiai ir nariai miesto svetai
nėje pašoko, padainavo ‘tauti
nių dainų.

Rytojaus dieną pirmąjį ad
vento sekmadienį — kun. St. 
Lisauskas atlaikė šv. Mišias už 
kovojančius tėvynėje ir esan
čius tremtyje studentus ateiti
ninkus. Mišių metu ateitininkai 
dalyvavo šv. Komunijoje.

“Žiburiai”, 1948. 12. 18.

Tremtinių spauda, per
gyvenusi valiutos refor
mos krizę, į 1949 metus į- 
žengė su viltimi dar ilgai tuvos motina, kurios rankose lai- 
išsilaikyti. Sumaniai reda
guojami reguliariai išeina 
šie savaitraščiai: Mūsų 
Kelias, Žiburiai (kas tre
čią dieną), Mintis (kas 

•trečią dieną) — amerik. 
zonoje ir Lietuvių Žodis— 
anglų zonoje. Be to išeina 
žurnalai: Aidai, Šviesa, 

! Žingsniai, Ateitis, neskai
tant rotacinių biuletenių 
ir žurnalų stovyklose.

%

“Lietuvių Bibliografinės 
Tarnybos pranešimu, iki 
1948 m. gruodžio 20 die
nos išleista 173 knygos ir 
73 periodiniai leidiniai. 
Palyginę su praėjusių me
tų statistika (1945 — 93 
kn., 149 per. 1.; 1946 — 
268 kn., 256 per. 1.; 1947 
— 228 kn., 132 per 1), ma
tysime, kad knygų ir ki
tokių leidinių skaičius su
mažėjo. Tačiau tą suma
žėjimą atlygina leidinių 
kokybė”. (Lietuvių Žo
dis).

Kad mūsų naujausi 
spaudos leidiniai yra pui
kūs — galima tik pasi
džiaugti. Tokiais leidi
niais galima ir prieš kita
taučius pasidid ži u o t i. 
Džiugu, kad. jų daug lei
džiama anglų ir vokiečių 
kalbomis. Tai nuopelnas 
mūsų leidyklų “Aufbau”, 
“Patria” ir “Aistia”, ku
rios dabar susijungė tiks-l 
lu savo darbą derinti, kad 
lietuvių spausdintas žodis 
geriausiai atitiktų lietu
vių bendruomenės kultūri
nius reikalavimus ir pasi
tarnautų kovoje dėl Lie
tuvos išlaisvinimo.

Taip, kaip matome, lie
tuviai tremtiniai, ir toliau 
nenuleidžia rankų, bet 
dirba, kruta. 1946 ir 1947 
m. buvo surengta daug di
desnių ir mažesnių tauto
dailės bei meno parodų, 
kurios atliko savo uždavi
nį. Dabar kitokios aplin
kybės, tad ir reprezenta
cijos bei propogandos bū
dai yra kitoki.

Kultūringasis pasaulis 
tesusipažįsta gerai su mu
mis, tepažįsta Lietuvą ir 
jos siekimus iš anglų bei 
kitomis kalbomis leidžia
mų knygų.

E. K. Vilnietis.

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-

I

gyvenimo nuskriaustų žmonių 
padėką.

“Žiburiai”, 1949. I. 11 d.

Lapkričio 27-28 dd. Erlange- 
no universiteto lietuvių studen
tų ateitininkų draugovė antrai
siais gražaus organizacinio dar
bo metais energingo d-včs pir
mininko stud. Pr. Povilaičio 
iniciatyvos dėka įsigijo ir iš
kilmingai pašventino Erlange- 
no ateitininkų d-vės vėliavą.

Vėliavą švetino kun. St. Li
sauskas. Pašventintą vėliavą 
kūmai perduoda draugovės pir
mininkui Prieš narių priesai
ką draugovės pirmininkas Iš
skaitė steigiamojo stud. ateiti
ninkų susirinkimo aktą ir val
dybos nutarimą — pakelti kan
didatus į tikruosius narius. 
Prieš vėliavą išsirikiuoja nau
jieji ateitininkai, pakelia deši
nes ir įspūdingai kartoja prie
saikos žodžius. Po priesaikos 
d-vės p-kas kiekvienam prisega 
ateitininkų ženkliuką ir rankos 
paspaudimu linki sėkmės idėjos 
darbe. Iš džiaugsmo ir pasiry
žimo kupinų krūtinių pasigirsta 
ateitininkų himnas.

Iškilmingojo akto programa 
buvo baigta sugiedant Tautos 
Himną. : •  -

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” prieteliai ir rėmėjai kalen
doriaus Fondan šią savaitę prisiuntė aukų sekantieji: 
Marcelia Macionis, Wilkes Barre, Pa...........
Eva Dunda, Pittsburgh, Pa........................... 
Marijona Starkus, Kearny, N. J..................
Frank Biaiga, Cambridge, Mass..................
Mrs. Ona Andrulionis, Phila., Pa..................
Adomas Jarmalavičius, West Lynn, Mass. .. 
Geo. Kupstaitis, Windsor, Conn...................
Mr. Michael Valuckas, Waterbury, Conn. ... 
Simonas Razulevičius, Nonvood, Mass........
J. Thomas, Brockton, Mass...........................
Ap. Bacinskienė, Cambridge, Mass...............
I. Kalesinskienė, New Britain, Conn............
K. B. Razmantas, Richmond Hill, N. Y. ...
Stasys Vanagas, Newark, N. J......................
S. Jegelevičiūtė, Bristol, Conn......................
Marijona Žilinskienė, So. Boston, Mass.......
Martha Kraunelis, So. Boston, Mass............
Aug. Sanda, Dorchester, Mass......................
B. Čepaitis, Welland, Ont., Canada ............
A. Sasinavage, Minersville, Pa. ....................
Z. Jonaitienė, Westfield, Mass......................
Albinas Arman, Hartford, Conn..................
Mary Mikolaitis, Phila., Pa........................... 
Marijona Chelkonis, Springfield, Mass.......
Anna Mikalausky, Simsbury, Conn............
M. Kilmil, Lawrence, Mass. ........................
Theodore Miekus, New Haven, Conn...........
Z. Jezulevičius, Westfield, Mass..................
|John Sapienius, VVaterbury, Conn................
Mrs. A. Adomonis, Phila., Pa......................
M. Vitkauskienė, Cambridge, Mass..............
A. Chancus, So. Boston, Mass......................
Mrs. P. Vancevičienė, Middletown, Ccnn. . 
Antanas Martinėnas, Chester, Pa................
A. Janušonis, So. Boston, Mass...................
J. Kunsevičius, So. Boston, Mass..................
P. Miller, Auburn, Me..................................
Victor Petraitis, Sunderland, Mass..............
C. J. Krušinskas, Woodhaven, N. Y. 
Angelą Černiauskienė, Jersey City, N. J. ...
J. N. Sherry, Lewiston, Maine....................
Elz. Ragulis, Lawrence, Mass.......................
Mrs. Anna Jacobs, Dorchester, Mass............
Antanas Kiselis, Amsterdam, N. Y. .........
M. Chernesky, W. Lynn, Mass.......................
Ignas Swiklas, VVorcester, Mass.................
Domicėlė Petkūnas, So. Boston, Mass. 
Antanas Skirtus, Cambridge, Mass.............
K. Zinka, Cambridge, Mass...........................
K. Dabravalskis, Brooklyn, N. Y................
O. Vatkent, Phila., Pa......................... .........
Frank Zurinskas, Danbury, Conn.............
Mrs. C. Mikelaitis, Baltimore, Md................
Ona Burkauskienė, Los Angeles, Calif. .....
Pranas Gobis, Amsterdam, N. Y. .........
Kazys Krasnakevičius, Norwood, Mass........
P. Ruka, So. Boston, Mass...........................
Adomas Navickas, Hartford, Conn............
Tadas Spelis, Hartford, Conn.......................
A. Krikščiūnas, Jlartford, Conn...................
Stanley Balberis, Brockton, Mass................
Mrs. Helen Stockunas, Pert Carbon, Pa. ... 
Mrs. Margaret Yetowta, Port, Carbon, Pa. 
Sophie Petrulonis, North Weymouth, Mass. 
Jonas Stanevičius, Lawrence, Mass............
Kaz. Atkočiūnas, Lawrence, Mass................
K. Miglinas, Thompsonville, Conn................
Antanas Kemesis, Manchester, N. H...........
K. Katilius, Dorchester, Mass.....................
A. Tamošiūnas, Que., Canada ............. .......
Jule Albavičienė, Lavvrence, Mass................
M. Bandelevičienė, So. Boston, Mass.........
Mikalina Pavidis, Dorchester, Mass............
I. Stonis, Providence, R. I...........................
Mrs. Mary Chess, Elizabeth, N. J................
J. Kubilius, Yonkers. N. Y............................
Tofilie Krulskienė, Chester, Pa...................
Magdalena Martin, Bridgeport, Conn........
J. Račkauskas, So. Boston, Mass................

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

“Darbininko” Administracija

)

ĮSIGYKITE
šv. Pranciškaus Gyvenimo 

Knygą —
ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS

Knyga verta įsigyti kiekvie
nam, norinčiam plačiau susipa
žinti su visų taip mylimo Šven
tojo gyvenimu ir darbais. Visi 
šv. Pranciškaus Mylėtojai ir Jo 
Sekėjai, būtinai turėtų įsigyti 
šią naują knygą —

šv. Pranciškus Asyžietis.
Knyga yra gausiai paveiks

luota. gražūs viršeliai, ryškios 
raidės, lengvai skaitoma. Turi 

pusi. Kaina — $1.50. Sku- 
i siųskite užsakymus:

DARBININKAS
366 W. Broaduay, 

South Boston 27,-Mass.
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6DARBININKAS
CAMBBDGE, MASS.

Kovo 23 d. mirė a. a. A. san
daras. Velionis kovo 26 d. u 
N. P. bažnyčios palaidotas šv. 
Mykolo kapuose. Velionis buvo 
tik 36 metų amžiaus. Paliko 
nuliūdime motiną, du broliu ii 
vieną seserį. Pasilikusiai nuliū
dime vėlionio šeimai, reiškiame 
užuojautą.

K.

GZRDJEJIT A1ETOT7U 
irOLOMIJOSB ‘

Daug Gyvumo Nekalto HEW BRITAIN, CONN. 
Prasidėjimo Vienuolyne

Lietuvių Radio Valandos 
KONCERTO ŽVAIGŽDE

Seimas. — N. A.
Prasidėjimo Seserų 
Seimas įvyks gegužės

I
I

Nekalto 
Rėmėjų 

15 dieną,
trečiąjį gegužės mėn. sekma
dienį, Nekalto Prasidėjimo Vie
nuolyne. Putnam. Conn.

Hartford Sodaliečių rekolek
cijos. — Hartford Sodalietės 
rengia savo rekolekcijas Ne
kalto Prasidėjimo Vienuolyne 
balandžio 1. 2. 3 dieną. Jas ves 
Kun. J. Petrauskas. MIC.

i

VATERnjRY. CONN.
Kovo 25 įvyko šv. JuozafM) 

parap. patalpose Federacijos 
j 22 skyriaus ir Balf 2 skyriaus 
i susirinkimas. Pirm. komp. A. 
J. Aleksis paaiškino, kad j 

:BALF centrą pasiuntė $500.00.
Aukų į Federaciją pribuvo 

sekančiai: Apaštalavimo Mal
dos — $2.00. Tretininkų — 
$1.11. šv. Onos $1.00. Moterų

Bedarbių skaičius didėja ir Sąjungos $1.00. par. choras — 
dėl to darbininkai turi nemaža $1 qq Pranas §apvs $i,00. Su- 
sunkumų. Beveik visos dirbtu
vės. tiek didelės, tiek mažos 
sutrumpino darbo valandas. 
Kai kurios iš jų dirba tik 24 
vai. į savaitę. Landers Fr. Co. 
dalį dirbtuvių visai uždarė ne
apribotam laikui. Taigi darbai 
mažėja, o pragyvenimo sąly
gos aukštos.

Kovo 25 d. mirė a. a. Anta
nas Petruitis. Velionis kovo 28 
d. iš N. P. bažnyčios palaido
tas Šv. Mykolo kapuose. Pasi
lik usiems 
reiškiame

nuliūdime giminėms 
užuojautą.

dienomis, Bostono
{jergyveno

Moterų rekolekcijos 
birželio 10. 11. 12 dieną, 
ves Tėvai Pranciškonai.

įvyks
Jas

An- 
Mi-

Mergaičių stovykla (Camp 
Immaculata I prasidės birželio 
26 dieną ir baigsis liepos 24 d.

Lietuviu šventė arba pikni
kas įvyks baigiant mergaičių 
stovyklą, liepos 24 dieną. Lie
tuvių šventei pramatoma labai 
įdomi programa.

Bendra šv. Komunija

Pereitą sekmadienį šv. 
driejaus bažnyčioj per šv. 
šias pusė po devynių skaitlin
gas būrys rinktinio katalikiško 
jaunimo, suvažiavusio iš Con- 
necticut valstijos lietuviškų pa
rapijų. bendrai prisiartino prie 
Dievo stalo. Lai būna šis gra
žus įvykis pavyzdžiu ir kitiems 
mūsų jaunuoliams, kurie toliau 
stovi nuo Dievo.

Mirė

Antros mergaičių rekolekci-
31 d.
mer-

jos įvyks liepos 29. 30.
Rekolekcijose dalyvaus 
gaitės iš įvairių miestų.

Antrosios moterų rekolekci
jos įvyks rugpiūčio 26. 27. 28 
d. Jas ves rašytojas Kun. Sta
sius Budavas.

Kovo 22 dieną, po ilgos 
lių metų ligos, mirė a. a. 
fonsas Barisa. Paliko nuliūdi- 
me žmoną Prancišką, sūnų, dvi 
dukteris ir žentą. Velionis buvo 
malonaus būdo. Ilgus metus a- 
bu su žmona buvo plaukų kir-j

sivienymo 91 kp. 93c.
LDS 5-ta kuopa nutarė su

rengti pobūvį gegužės mėnesį 
pas ponus Žemaičius. VVilson
St. Diena bus pranešta vėliau. Šiomis 
Pelnas bus skiriamas LDS Cen- miesto ligoninėje 
rui. kurį centras sunaudos lie- sunkią operaciją p. I. Mažulai- 
tuviams tremtiniams šelpti. i ’

Kovo 27 d. įvyko šv. Misijų ir, ligonis daug turėjo 
užbaigimas, kurios tęsėsi per 3 bet dabar jaučiasi kiek 
savaites. Paskutinę savaitę bu-, 
vo anglų kalboj. Per visas šv. 
Misijas lankėsi labai skaitlingai 
žmonės, bet vis tik yra tokių 
žmonių, kurie nesilanko nei į 
misijas nei į bažnyčią. Už tuos 

i vargšus katalikai pasiryžo Į 
melstis, kad ir juos Dievas su
grąžintų į tikėjimą.

Kovo 27 įvyko Gyv. Rožan
čiaus kortų vakaras.

Balandžio 1 d. vakare po pa
maldų įvyks šv. Vardo Draugi
jos susirinkimas ir krutami pa
veikslai. Prašom senesnių vyrų 
skyriaus visus vyrus dalyvauti, 

prašom vyrus prisirašy-
Koresp.

tis. Operacija buvo labai sunki 
kentėti, 
geriau, 
greitaiLinkime p. Mažutaičiui 

pasveikti.

Balandžio 23 d. Jordan Hali 
svetainėje, 3 vai. p.p. įvyksta 
metinis Lietuvių Radio Koncer- 

Y°itas. Šis koncertas yra daug 
; žadantis, nes pirmą kartą pasi
rodys žymūs lietuviški talen
tai. Žymi Lietuvos artistė, gra
žiomis liaudies dainelėmis ža
vės klausytojus. Cambridžie- 
čiai bilietų galite užsisakyti A. 
Daukanto krautuvėje.

t

VINCE JONUŠKAITE 
Mezzo-Soprano.

Al- Taipgi

PADĖKA

Seimas Chicago, III. Nekalto 
Prasidėjimo Seserų Gildos Sei
mas Čikagoje įvyks balandžio 
24 dieną.

PUTNAM, CONN
Atvyko Amerikon žymi 

tuvos jaunimo ir moterų 
kėja d-ras 
Ji laikinai apsistojo pas
vaites seseris vienuoles 
nam. Conn.

Lie- 
vei- 

O. Labanauskaitė, 
lietu- 
Put-

BROOKLYN.N. Y

Šiuomi pareiškiu savo giliau- 
pėjai. Turėjo gerą pragyveni- šią padėką visiems mano drau- 
mą. gražiai išauklėjo šeimą. Li- gams ir pažįstamiems, kurie 
gai užėjus, teko gan sunkiai mane taip skaitlingai lankė 
per ilgus metus kankintis. Visą mano sunkioje ligoje, kaip na- 
ligos laiką buvo savo namuose muose, taip ir ligoninėje. Visų 
rūpestingai savo žmonos ir pirma kun. Alb. Janiūnui, ku- 
dukterų prižiūrimas. Palaidotas ris kelis kartus mane atlankė 
iš Šv. Andriejaus bažnyčios šv. ligoninėje, p. Antanui Kneižiui, 
Marijos kapuose. Tebūna amži- Bartuliams, Grikevičiams, p-nei 
na ramybė jo vėlei. Gili užuo- Gliebus, p.p. Fulton, p.p. Sta- 
jauta 
mai.

Cambridge lietuvių katalikų 
klubas bus atidarytas prieš 
Velykas. Viešas atidarymas su 
bankietu įvyks savaitė po Ve
lykų. Norintieji dalyvauti klu
bo atidarymo bankiete, įsigyki
te bilietus iš anksto. Bilietų 
bus galima gauti pas bankieto 
rengimo komisijos narius. A.D.

DAYTON, OHiO

Šv. Jurgio parapijos. Brook
lyn. N. Y. Choras balandžio 3 
d. ruošias vaidinti jankių veik
smų dramą “Piloto duktė". 
Prieš kiek laiko ir Chicagoj L. 
Vyčių apskritis yra vaidinusi 
tą veikalą, kuris visiems labai 
patikęs. t

velionio pasilikusiai šei- nevich, G. Pazniokui, F. Gikiui, 
p-nei E. Tvaskienei, P. Kurui, 
John Dixon, Jr., p.p. Kavoli- 
nam, kurie mane namuose gra
žiai prižiūrėjo ,K. Kašėtai, Jo
nui Kavaliauskui, ir S. Kada- 
riams.

1 Toliau 
prisiųstas 
čiukes — 
Nashua.
Meškūnas 
terbury, Conn.

Apskritai tariu visiems, kurie 
mane kokiu nors būdu ligoje 
užjautė, širdingą ačiū. Lai lai
mina jus visus Dievas.

Jurgis Versiackas,
Norwood, Mass.

Serga

Rimtai serga R. Zdančiukie- 
nė. kuri eidama gatve puolė, ir T 
susilaužė šonkaulius.

Juozas Prabulis taip pat puo
lė gatvėje ir susilaužė koją. 
Jis randasi ligoninėj, šiam žmo
geliui bėgyje 4-rių metų teko 
tris kartus sulaužyti koją.

Ona Stankevičienė jau keli 
mėnesiai, kai serga. Ji randasi 
savo namuose.

Pasimelskim už ligonius.
B. M.

širdingai dėkoju už 
man užuojautos kor- 

p. Nadzeikams iš 
N. H., ponioms N. 
ir S. Saprano iš Wa-

Padėkite Savo Kailinius
Į SAUGŲ STORAGE!

Bernardas Kuraitis,

tyrimo. Jis yra kailinių
novas. Jis gali atvykti į Jūsų namus kai
linių pasiimti ir patarti ant kiek jie yra 
reikalingi pataisymo. Taigi, nelaikykite 
kailinių namie, bet pasidėkite juos į I. Jį 
FoX saugų STORAGE-
m^^m^h^^*«*w*b***«**«*««*<m

Užsibaigus kailinių nešiojimo sezonui ne
laikykite jų namie savo glazatuose, bet padė
kite į I. J. FOX didžiausios moteriškų kailinių 
firmos šaltą ir saugų STORAGE, kur nei va
gys jų nepavoks, nei kandys sugadis ir jie nie
kad nesudžius, kad galėtų trupėti. Kailinius 
laikyti savo namuose nėra saugu visais atžvil
giais: gali gaisrui ištikus sudegti, gali vagys 
pavogti arba kandys sugadinti.

PERTAISOME SENUS KAILINIUS — 
Mūsų kailinių taisymo departamentas Jums 
gali puikiausiai senus kailinius pataisyti, taip, 
kad jie ttrodys kaip nauji.

Norinčios pasidėti savo kailinius į mūsų 
STORAGE, pašaukite šios Firmos lietuvį at
stovą p. BERNARDĄ KORAITĮ, kuris yra per 
20 su virš metų šiame biznyje ir turi daug pa- 

ekspertas ir ži-

Nors Daytonas savo lietuvių 
Įgausingumu ir nepasižymi, ta
čiau organizacinis veikimas yra 
judrus.

Kovo 6 dieną Vyčių kuopa iš
kilmingai paminėjo savo globė
jo — šv. Kazimiero dieną. Vy
čiai organizuotai dalyvavo pa
maldose ir kartu priėmė šv. 
Komuniją. Po pamaldų buvo 
suruoštas bendras statas, kur 
pasistiprinę išklausė keletą 
kalbų ir jauktai praleido šią 
brangią jiems dieną. Paskuti
niu taiku buvo vykdomas nau
jų narių vajus, 
kuopa susilaukė 
Šiuo metu kuopa dirba išsijuo
susi beartėjančiam apskrities 
seimui. Jau sudaryti keli komi
tetai, kad galėtų sėkmingiau 
pasiruošti seimui.

Mokyklos statymo klausimas 
yra labai aktualus. Paskutinė
mis dienomis išrinktas specia
lus komitetas, kurio tikslas pa
gyvinti veiklą ir sukelti dau
giau lėšų šiam didžiuliam užda
viniui.

Vasaros metu yra pramatyta 
surengti didelis bazaras. Šiais 

Y metais per bazarą bus leidžia- 
mos labai vertingos dovanos: 
kaip automobilis ir kitos.

Kovo 27 d. Šv. Kryžiaus pa
rapijietė Mrs. Francis Vangas 
suruošė savo mokinių akordijo- 
nistų koncertą. Labai malonu 

!buvo stebėti, kada mažiukai 
vaikai jau gražiai sugebėjo 
palinnksminti svečius.

Kovo 24 dieną į Dayton at
vyko pirmoji tremtinių šeima 
tai būtent Dr. Vlado Villiamo 
šeima. Daytoniškiai džiaugiasi 
sulaukę tokios garbingos šei
mos ir tikisi sulaukti žymios 
paramos veikimo srityje. Dr. 
Viliamas yra žinomas kaip žy-

To pasėkoje 
naujų narių.
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BOSTON, MASS.

SUSIPAŽINKIME SU MOŠŲ ARTISTE!
Vincė Jonuškaitė yra įžymi solistė ir Lietuvos Valstybės Operos artistė, pasižymėjusi dainavimu ir vaidinimu ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje ir Pietinėje Amerikoje. Lietuvoje dažnai koncertuodavo po didesnius ir mažesnius miestelius. Kiekviename koncerte ji pateikdavo vis naujų dainų. Dainuoja daugiausia liaudies daineles. Ji su lietuviška daina ir į užsienį nuvažiuodavo. Yra dainavusi Maskvoje, Stockhol- me, Kopenhagoje, Paryžiuje, Romoje, Osle, Talyne, Rygoje, Prahoje, Vienoje ir kitur1936 m. ji kartu su Kipru Petrausku ir kitais Lietuvos Operos artistais buvo nuvažiavus ir į Argentiną, ir ten dainavo operose. Ir lietuviams padainavo specialiai surengtame koncerte.
Vincė lonuškaitė ir tremtyje su liaudies dainelėmis stiprino visus klausytojus tėvynės išlaisvinimo darbe.

Art. Vincė lonuškaitė. Lietuvių Radio Valandos vadovybės 
kviečiama, mielai sutiko atvykti ir padainuoti Naujosios Anglijos lietuviams — meno mėgėjams.

Sekmadienį, balandžio-April 24 d. š. m. turėsime progą pasiklausyti Vincės Jonuškaitės dainavimo JORDAN HALL, Boston, Mass.
Koncerto programa prasidės lygiai 3:30 vai. po pietų.Programoje dalyvaus ir daugiau dainininkų, muzikų ir 

Bostono Lietuvių Tautinių Šokių Grupė, p. Onai Ivaškienei va
dovaujantKoncerto tikietų galima gauti: LIETUVIŲ RADIO VALANDOS ir "DARBININKO" ofisuose, 366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass. Tel. SOuth Boston 8-2680 arba NOrvvood 7-1449.Kaina: $1.80 ir 1.20, priskaitant valdžios mokesnius (tax). Visos vietos rezervuotos.

Lietuvių Radio Valandos programa šeštadieniais 1:15 vaL po pie
tų — WESX — 1230 radio rodyklis, Salėm, Mass.

Lietuvių Katalikų Radio Valandos programa sekmadieniais 9 vai. 
ry tą — IVVOM — 1600 radio rodyklis, Brookline, Mass.

ANTANAS F. KNEIŽYS, 
vedėjas ir pranešėjas.

BROCKTON. MASS.
Raudonieji Apaštalai prie 

Bažnyčios Durų
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tremtinių ir taip pat iš Ameri
kos lietuvių tarpo. Jų melą ga
lėsime lengvai įrodyti, nes tam 
medžiagos turime pakankamai, 
o taip pat ir liudytojų. O lietu
viški maskoliai .jeigu norės į- 

i rodyti savo tiesą, tai jie turės 
; pasirūpinti iš savo tėvelio Sta- 

Lietuvon 
vadinti vardais. {neutraliai komisijai ir patikrin-

Tiems Stalino pastumdėliams ti tuos dalykus vietoje, apie 
štai kas rūpi, o ne teisybė apie kuriuos čia kalba tremtiniai A- 
Lietuvą. Viename iš tokių bru- menkoje. Tokioj komisijoje tu- 
kamų žmonėms lapelių tarp , retų būti bent patariamuoju 
kitko buvo parašyta: “Be to, balsu ir tremtinių atstovas, 
jis kalbės ir apie bėgamuosius j Dipukas.

ra teisybė, tai jie visų pirma 
pasirūpintų į ten nuvykti ir 
pamatyti, kaip gyvenama. Bet 
jie tos teisybės bijosi, ir todėl

Pagyvėjus tremtinių atvyki- stengiasi, pasakojančius tikrą 
mui į USA. raudonieji apašta- teisybę apie Lietuvos būklę ir 
lai neriasi iš kailio, taikstydami komunizmo žiaurumus diskre- 
po lietuviškas kolonijas Ameri- dituoti ir apšaukti melagiais ir 
koje. Lakstymo tikslas šmeižti kitokiais jiems įprastais kitus lino leidimą nuvykti 
ir juodinti tremtinius - dipukus, 
kad užkirtus kelią vis didėjan
čiam skaičiui darbo ir buto ga
rantijų siuntimui, nes žmonės 
pagauti ūpo. kad daugiau at
vyksta tremtinių, pradėjo dau
giau rūpintis jais.

Vienas iš tokių apaštalų atsi
bastė ir į Brocktoną su prane- naminį karą ir kitus. Vadinasi 
Šimu “Teisybės apie Lietuvą”, tam lietuviui svarbiausias rei- 
ir kad tremtiniai tik meluoja a- kalas yra Kinijos naminis ka- 
pie ją. Jo prakalbai pagarsinti ras, kuris kaip žinoma, yra bol- 
buvo atspausdinta lapelių, ku- ševikų kurstomas komunistų kare šv. 
riuos jų agentėliai bruko žmo- karas prieš teisėtą Kinijos vy- naujosios 

bažnyčios durų ir riausybę. Taigi jam rūpi ne lie- salėj bus Waterburio ateitinin- 
Nuo- tuviškas reikalas, bet boiševi-. kų rengiamas religinės poezi

jos, muzikos ir giesmės vaka
ras. Programoje: religinė lietu
vių poetų kūryba, solo, duetai 
ir choras.

Tikimasi, kad į vakarą atsi
lankys daug Waterburio ir a- 
pylinkės lietuvių. Įėjimas neap
mokamas.

kitko buvo parašyta:
jis kalbės ir apie bėgamuosius j 
svarbius reikalus, — Kinijos

Religints Meno Vakaras
Waterbury, Conn. š. m. ba

landžio mėn. 3 d. 7 valandą va- 
Juozapo parapijos 

mokyklos didžiojoj
nėms prie 
kaišiojo į automobilius, 
stabu, kad dar nedrįso pribars- kiškas, 
tyti jų ir bažnyčioje .nes jiems! Laikas ir mums tremtiniams 
savo tikslui siekti visos prie- pasekti ruso pabėgėlio Krav- 
monės yra geros ir bendros eti-; čenkos pavyzdžiu ir iškelti teis- 
kos dėsnių jie nesilaiko. ;me bylą prieš mūsų šmeižikus.

Pasiklausyti vienas kitas, aiš- Mums tiek lėšų tikrai nereiks, 
ku nuvyks, bet esu tikras, kad kiek jų reikėjo Kravčenkai. 
tai “teisybei” niekas nepatikės. Mes turime gerų teisininkų iš 
nes visiems gerai žinoma, kad! 
raudonasis apaštalas iš komu
nistų laikraščio pastogės Lie
tuvoje komunistams viešpatau
jant nėra buvęs ir jis nieko a- 
pie tenykštį gyvenimą nežino ir 
nematė, kaip ir daugelis jo pa-į 
sekėjų. Visi gerai žino, kad iš 
anapus geležinės uždangos pra
leidžiamos tik komunistams 
“geros” žinios, kurių tikslas y- 
ra komunistinė propaganda.

Kad tiems nuo Stalino saulės
■ apakusiems mūsų tautos išga-

Taip pat kartu su šia šeima 
atvyko į Daytoną Zofija Samu- 
lienė — akušerė ir šiuo metu 
jau dirba vienoje amerikietiš
koje šeimoje. Pagal paskutines 
žinias jau visa eilė tremtinių 
yra pakėlę sparnus į Daytoną.

W.’ 'moms rūpėtų apie Lietuvą tik-j

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, krautuvėie ir na- 
našiai. Knyga turi 174 pusla
pius, stipriu viršeliu. Knygos 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
3M W. BROADVVAY, SO. BOSTON. MASS.
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dienį, bet šeštadienį, 2 v. p.p.
Sekmadienį, 2 v. p.p., pamin

klinėje mokykloje, įvyks South 
Bostono Lietuvių namų- Komi
teto susirinkimas. Svarbiausias 
tikslas šio susirinkimo yra su
rinkti vardų ir antrašų lietuvių

Kovo 27 d., ūpo pakrikštyti Valandų atlaidus.
šie kūdikiai: durų, surinko: $28.08, bažny-

Ronald Jonas, sūnus Silves- šioje, prie durų: $55.78. Kuni- 
tro - Mildos (Žardeckaitės) gai ir parapijiečiai yra labai 
Danielių, gyv. 41 Wood avė. dėkingi rinkėjoms ir aukoto-

Rita Marija, duktė Jono - Al- jams-joms už prisidėjimą pa- 
lenos (Plekąvičiūtės) Akunevi- puošti bažnytėlę.
šių, gyv. 449 E. 8th St.

Arthur Paulius, sūnus Vikto
ro - Marijos (Baliukonytės) 
Whitkens, gyv. 442 E. Sth St.

Tą dieną darbuotojos rinkoj
aukų papuošti altoriams per 40 veteranų norinčių apsigyventi 

Salėje, prie naujuose pastatuose, prie baž
nyčios.

Ponia Marijona Jeskevičienė

va- 
adv. 
val- 
Gri-

DAKTARAI

SO 8-4476

Dr. Joseph F. ABmcIs
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ic Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
Šeštadieniais nuo 2 iki 5-tai.

iš LRKSA 94 Kuopos 
SUSIRINKIMO

Kovo mėn. 25 d. įvyko narių 
susirinkimas. Susirinkimui 
dovavo pats pirmininkas 
Jonas. Grigalius. Dalyvavo

paaukojo puikią rankų darbo dybos nariai: ižd. Stasys 
kamžą. Bus kuo pasipuošti ku- ganavičius, fin. sekr. Stasys 
nigui pamokslininkui per 40 Jakutis ir iždo globėjas Jonas 
Valandų atlaidus. Ponia Jeske- Starinsifas 
vičienė yra rankų išdirbinių 
specialistė. Ji daug gražių baž
nytinių dovanų prigamina.

DARBIMINZAS
GASTROLIUOJA PO 

AMERIKĄ

7
j ĮVAMSSffimi

Šią savaitę lankėsi “Darbi- Bostono Kolegijos profeso-J 
ninke” TT. Juvenalis Liauba ir riaus Jono ir ponios Šarkų 
Dr. Viktoras Gidžiūnas, Pran- dukrelė Chariotte Geraldine 
ciškonai. Pastarasis įrekordavo Shork - 
savo kalbą, 1 
Velykų sekmadienį Lietuvių son ir Johnson Revue. Buvo 
Radio Valandos programoje iš Floridoj dabar San Francisco, 'shiadą pabare. Bus
WV0M 
Mass.

Metinis Bailus
Beagia Dorchetsierio Ameri- 

šarkiūtė šiuom tarpu k* Lietuvių Paliečių KKuba*, 
kurią girdėsime gastroliuoja po Ameriką, su OI-i1^1® Dorchester avė., Dorches

ter balandžio (April) 3-čią d.,

stoties. - Brookline, Cal., vėliau pasieks Chicagą. 
j

akaniy valgių ir gėrimų. Kvie-
P-lė Šarkiūtė praeitą pavasa- visus dalyvauti, 

rį sėkmingai baigė Naujos An- 
Dr. Viktoras Gidžiūnas glijos Muzikos Konservatoriją, 
į Montreal, J

PARSIDUODA NAMAS 3
, . -. • j • j i_- . šeimynų, 265 Bolton St., So.Kanadą, turėjo sėkmingą dainų debiutą , A .

Boston, Mass. Atsišaukite virs 
minėtu adresu į pirmą aukštą.

(26-1-8)

Tėvas 
išvyko 
kur lietuvių Šv. Kazimiero par. ir dalyvavo keletoje 
bažnyčioje skelbs šv. Misijas, parengimų.

Taipgi lankėsi prof. Jeroni- 
mas Kačinskas, kuris su savo

i

žmona kovo 24 d. atvyko iš į 
tremties į So. Bostoną pas kle-i 
boną kun. Pr. Virmauską. Jis j

lietuvių
Rap.

Miesto Ligoninė 
Perpildyta

Tai. SO 5-2505

Dr. J. L Pasatais
DR. AMEUA E. RODO

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadvay
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

SO 8-2712 Res. B1G 9013

Dr. J. C SeyaiHr
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius.

584 E. BMNMhrąy, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Popiežiaus Jubiliejus, šiemet 
sueina 50 metų nuo Jo Švente
nybės įsišventinimo į kunigus. 
Šv. Tėvas ypatingai apvaikš
čios šį didelį įvykį. Visų pirma 
šis Kristaus vietininkas žemėje 
prašo maldų. Įsako kunigams 

.visame pasauly Kančios Sekm. 
atlaikyti vienas ekstra šv. Mi
šias už Dievo neprietelių prasi
žengimus. Šaukia visus katali
kus susikaupti ir pasimelsti y- 
patingai per tas skiriamas šv. 
Mišias permaldavimui Visagalį 

į Dievą dėl Jo priešų kaltybių.
Šv. Petro parapijos bažny

čioje, Popiežiaus Jubiliejaus in- 
itencija šv. Mišios bus laikomos 
Sekmadienį valandomis: 6, 9, 

lir 11:30; salėje 9:30. Švenčiau
sias bus įstatytas per dieną — 
40-tė. Tikrai tinkamas 
nuoširdžioms maldoms, 
naudokime visi proga, 

i —
! Kovo 28 d. mirė Jonas 
į nas, 65 metų, gyv-. 34

Daugelis narių. apsimokėjo 
apdraudos mokesčius. Svarsty
ta visa eilė aktualių klausimų. 
Nutarta aktyviai verbuoti nau
jus narius. Kad kuopa galėtų 
aktyviau dalyvauti kultūros ir 
šalpos darbe nutarė š. m. ge
gužės - May 29 d. Romuvos 
parke, Brocktone rengti Mo
dernišką Gegužinę - Pikniką, 
patiekiant publikai daug staig
menų, o rudenį surengti įdo
mią ir skanią vakarienę. Dalis 
pelno, bus paskirta BALF'ui ir 
A. L. Tarybai. Tam tikslui iš
rinkta komisija: Pirmininkas 
adv. Jonas Grigalius ir nariai: 
Stasys Griganavičius, Valenti
nas Vakauzas, Stasys Jakutis, 
Jonas Starinskas ir Vytautas 
Gurka. S.J.

laikas 
Pasi-

Baro-
Hecla

.St. Amerikoje išgyveno 43 me-

Tel. TROwbridge 5330
If no answer call AV 2-4026

J. Repshis, MJ).
Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street 

Kampe* Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

įtus. Paliko sūnų ir dukterį. 
Buvo pašarvotas pas laidotuvių 
direktorių Juozą Kasparą, 187 
Dorchester St. Tapo palaido- 

,tas, iš šv. Petro parapijos baž
nyčios, 9 v. r., kovo 31 d., Nau- 

jjos Kalvarijos kapuose.
I _________

šv. 
išdai-

ĮVAIROS-SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Bmdw*y

SO. BOSTON, MASS.
Offioe Tel. SOuth Boston S-O54S 

Res. S7 Oriole Street
Weet Roxbury, Mass.

TEL PA—7-1233-W

Penktadienį, 8 vai. r., 
Petro parapijos naujai i 
lintoj bažnyčioje, prasideda su 

procesija 40 
Rytmetines 

prelatas Dr. 
Vakaro pa-,

šv. Mišiomis ir 
Valandų atlaidai, 
pamaldas laikys 
K. Urbonavičius.
maldose pamokslą sako kun. 
K. A. Vasys.

Graudžių Verksmų Nebus.
Sekmadienį,

3_jy ar 4 kam. flato 
viena mergina. Atsišaukite į 
“Darbininko” Administraciją.

(25-29)
skai- 
nėra 

de- 
I šimtmečio, daugelis ligonių ne
gali patekti ligoninėn dėl joje 
vietos stokos.

Dėl staigių pasikeitimų šią 
žiemą oro daugelis susirgo 
plaučių ligomis, kūrie reikalin
gi ligoninės gydytojų priežiū
ros.

Dėl nepaprastai didelio
Dr. Mykolas F. Grandai yra pakviestas kleb. Virmaus- Į čiaus pačijentų, koks dar 

įžymus lietuvis chirurgas, Lie- kio vargonininkauti Šv. Petro j^u'ęs paskutinio
tuvių Radio Valandos šių metų lietuvių parapijoj, 
rengiamo koncerto 
pirmininkas.

Dr. Mykolas F. 
(Grendelis) yra 
mokslus baigęs 
Aukštesniuosius mokslus už
baigė Bostono Kolegijoje. Bū
damas kolegijoje pasižymėjo 
sporte. Užbaigęs Bostono Ko
legiją įstojo į garsiąją Jeffer- 
son Medical College, Philadel
phia, Pa., ir birželio 5 d., 1942 
m. ią užbaigė kaipo vienas iš me prof. Jeronimą Kačinską ir 
šešių gabiausių studentų. Bū-į jo žmoną, apsigyvenusius So. 
damas studentu daug veikė Šv. Į Bostone, ir linkime geriausių

1 sėkmių.

Dr. Mykolas F. Grandai,

komisijos! .4
Prof. Jeronimas Kačinskas 

yra baigęs aukštuosius muzi- 
Grendal kos mokslus Klaipėdoje ir Pra- 

pradinius
So. Bostone.

mokslus

hoje, Čekoslovakijoje. Lietuvių 
Radio Valandos vadovybės 
kviečiamas prof. Jeronimas 
Kačinskas sutiko muzikos ku
rinį sugroti vargonais koncerte 

'sekmadienį, balandžio - April 
i 24 d., 3:30 vai. po pietų, JOR
DAN HALL, Bostone.

Mes džiaugiamės ir sveikina-.

Kas norite jsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas: 

aus. ukss 
Reabtetfaunkas

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

dau- 
John GRABORIAI

PILIEČIU DRAUGIJA 
STATYS NAMA

Pavogė Iždininko Knygas

South Bostono Lietuvių Pi- Į 
liečiu draugijos atvirutėmis su
šauktas susirinkimas įvyko ko
vo 24 d., savose patalpose. Šia
me susirinkime nutarta pradė
ti rūpintis naujo namo, patalpų 
bei salės statyba. Tas palikta 
valdybai, kurios pirm, yra adv. 
Jonas Grigalius ir nuo seniau 
išrinktai komisijai. Namas bus 
statomas toje pat vietoje kam
pas E. ir Silver gatvių, prie 
kurio yra dapirktas žemės 
sklypas.

Pirmininkas pranešė, kad 
draugijos iždininko A. Dūmo 
knygos tapo pavogtos. Jos pa
vogtos iš Dūmo automobilio. 
Pavogtos draugijos bankinės 
knygutės, kurias ižd. buvo išsi
ėmęs iš “safety deposit box” 
bankoje, kad prirašius nuošim
čius ir visr ižd. rekordai. Apie 
tai tuoj pranešta visoms ban- 
koms, ir dėlei to payojaus nė
ra draugijai finansiniai nuken- 

ne-kadangi Atlaidų ^ėti, tik valdybai sudarė
baigimo pamaldos bus 4 v. p. smagumų ir darbo, kol reikalą
p., Graudūs Verksmai nebus 
giedami. Vietoje Gavėnios pa
maldų žmonės pasimels prie 
Švenčiausio Sakramento pavie
niai.

Vaikų ir jaunimo Šventa Va
landa bus laikoma ne sekma-

iš naujo sutvarkys.

Baseball

Rap.

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

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

TeL Dedham 1304-W
f PRANAS GERULSK1S, Namų Tel. Dedham 1304-R

Gražios naujienos iš sporto 
padangės! Šv. Petro parapijos 
CYO (Katalikų Jaunimo Or
ganizacija) praneša, kad šįmet 
lietuviai turės du baseball ra
telius. Vienas ratelis priima 
parapijos jaunimą iki 19 metų 
amžiaus, antras priima bernu
kus iki 14 metų amžiaus. Džiu
gu yra sužinoti, kad įžymusis 
lietuvis sportininkas Vytautas 
Tamulis pasižadėjo lavinti mū
sų jaunuolius baseball srityje. 
Vito Tamulis pagarsėjęs, kaipo 
vienas iš gabiausių “Major 
League” metikų ir žaidė su 
New York Yankees. Pereitais 
metais Kentucky valstybėje jis 
buvo profesionaliu ratelio vedė
ju, ir pasižymėjo .kaipo mana- 
geris ir lošėjas - metikas. Vy
tautui Tamuliui jiadės lavinti 
jaunimą vietinis šv. Vardo 
Draugijos veikėjas Juozas Les- 
činskas ir South Bostone žino
mas atletas Arnoldas Plevokas, 
kurs bus berniukų ratelio vedė
ju. Kun. Kontautas kviečia vi
sus lietuvius jaunuolius daly
vauti su lietviais, ir prisirašyti 
prie šv. Petro pauauijus rate
lių.

♦ 9

Petro lietuvių parapijoje: buvo 
altoriaus berniuku, veikė L. 
Vyčių ir Lietuvių Studentų 
kuopose. Kolegijose buvo nariu 
įvairių draugijų ir savo veiki
mu kėlė lietuvių vardą.

Dr. Mykolas F- trendai bu- 
ivo pirmas lietuvis, kuris užbai
gęs medicinos mokslus buvo 
paskirtas praktikuoti mediciną 
ir chirurgiją Bostono miesto li
goninėje. Jis išlaikęs valstijos 
kvotimus stojo praktikuoti chi
rurgiją (operaciniu būdu gydy
mą) su kitu daktaru chirurgu, 
turinčiu ilgų metų praktiką, 
kuriam mirus jis perėmė visus 
jo pacientus gydyti ir jo ofisą.

Dr. Grendal ofisas yra: 475 
Commonwealth Avė., Boston, 
Mass.

Kviečiamas į Koncerto Ren
gimo Komisijos pirmininkus. 
Dr. Mykolas F. Grendal sakė, 
kad jis labai norėtų su lietu
viais dalyvauti, bet laikas ne- 
leidžiąs. “Tačiau tokio koncer
to, kokius rengia kasmet Lie
tuvių Radio Vadovybė, komisi
jos pirmininku apsiimu, ir kiek 
galėsiu, pasidarbuosiu,” sakė 
Dr. Mykolas F. Grendal. Mes 
nuoširdžiai padėkojome Dr. 
Mykolui.

Daktaro tėveliai yra “Darbi
ninko” skaitytojai ir Lietuvių 
Radio Valandos rėmėjai. Jo se
sutė p-lė Felicija Grendelytė 
yra Lietuvos Garbės konsulo, 
adv. A. O. Šalnos sekretorė, L. 
Vyčių organo “Vyties” angliš
ko skyriaus redaktorė ir tvar
kytoja. Ji, kaip kasmet, taip ir 
šįmet mielai apsiėmė Lietuvių 
Radio Valandos Koncerto Ren
gimo Komisijos sekretore, ir 
gražiai darbuojasi.

Taigi tikimės, kad ir šių me
tų koncertas, kuris‘įvyks sek
madienį, balandžio - April 24 
d., 3:30 vaL l>o pietų, JORDAN 
HALL. Boston, Mass., bus sėk
mingas. Dr. Mykolas' F, Gren
dal prašė jo vardu pakviesti 
visus į darbą — platinti kon
certo tikietus ir dalyvauti kon
certe.

BAJLF’o 17 Skyriaus 
Susirinkimas

i 
i 
i

1ŠRINKO ATSTOVUS 
į BALFą

Didžioji Šv. Jono Ev. B. Pa-Į 
šalpinė draugija laikė savo su- 

Į sirinkimą kovo 20. Parapijos 
l salėje. Prot. rašt. Jonas Glinec
kis perskaitė iš BALF 17-to 
skyriaus prisiųstą laišką. Tuo 
reikalu nuoširdžiai pakalbėjo 

. V. Stakutis.
i Nariai vienbalsiai nutarė ir 
’ šiais metais turėti savo atsto- 
• vus BALF'o 17-tame skyriuje.
Atstovais išrinkta pirm. V. Me
donis ir vice pirm. V. Stakutis.

Jonietis.

Mayoras Pataria
Mayoras Curley laiške 

gumos Kongreso lyderiui, 
W. McCormack pažymėjo, kad
d-ras Harlow Shapley iš Har- 
ward ir kiti reiškia dideles 
simpatijas Rusijos komunis
tams ir padeda skleisti komu
nistinę propagandą.

Mayoras Curley savo laiške 
pataria visus tuos Amerikos 
mokslininkus federaliniais kaš
tais deportuoti į tuos kraštus, 
apie kuriuos jie gerai pažįsta 
ir taip labai giria.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boaton, Mass.

DABARTIES PASTABOS
PARSIDUODA ant 

way So. Bostone cafe. 
išdirbtas per

Broad-
Biznis 

daugelį metų. 
Pardavimo priešastis — savi
ninkas išvyksta kitur apsigy
venti. Atsišaukite į “Darbinin
ką”. * (1-4)

Joseph W. Casper
** (KADFERAS) 

LaMotovią Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBUC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. 50 5-1437 
SOuth Boston 8-3960

PASIŽYMĖJUSI 
LIETUVAITĖ

vado-

SIŪLOMI KAMBARIAI mote
riai ar merginai norinčiai dirb
ti prie namų ruošos ir mylin
čiai vaikus. Pašaukite: — 

Bigelow 4-6915
i (1-5)
IJ 
i
I

Sears Roebuck & Co. 
vybė parinko ir pasiuntė Chi- 
cagon p. Eleną Petkevičiūtę, 
kurios tėvelis p. Antanas Pet
kevičius gyvena So. Bostone,
kad pamokyti ir parodyti tos; 
kompanijos kitoms mergaitėms: 
kaip dirbti pagal tos organiza
cijos naujus metodus.

Sears Roebuck kompanijos 
centras yra Brookline Avė., 
Bostone, kur ir p. Elena Pet
kevičiūtė dirba.

Penktadienį, balandžio 1 d. 
įvyks Liet Pil. D-jos salėje 
svarbus BALF'o 17 skyriaus 
susirinkimas. Susirinkimo pra
džia 7:30 vai. vakare.

Kviečiame visus narius kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Valdyba.

I

Res. SO 8-3729 SO 5-4615

Lithuanian Furniture C®.

YAKAVONIS
runeral Home

741 No. Main SL
Brockton, Mase.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS S V C.
Pirmininke — Eva Marksienė,

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
TeL SOuth Boston 8-1298.

Vice-Pirmimnkė—B. Gailiūnienė,
8 Winfield St.. So. Boston, Mass. 

Prot RaSt. — Ona Ivaškienė,
440 E. 6th St., So. Boston. Mass. 

Finansų Rast. — B. Cūnienč,
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 

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

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

11 Springer St., So. Boston, Mass. 
Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė,

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Aermeaims Dykai 

Tel. Brockton 5-1550

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

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

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk.. So. Boston, Ma— 

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

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

787 Broadway, So. Boston, Maaa.

Draugija laiko susirinkimui kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio,

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

tės pas protokolų raštininką.

WAITKUS :
FUNERAL HOME

M7 Vetater Avė, 
®e, Mm* 
WATIKUS

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas

į 2SI W«t Ireatay,

» 1

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

South Bestai, Mas.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

S64 East Braadw*v
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Koplyčia bermenims Dykai 

NOTARY PUBUC
TaL 50 5-0515

BOuth Boatoa 5-2505
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Mano tėvynė M.G.B. rankose
Svarbus |x>litinis veikėjas. | Bolševikams atėjus, Pet

ką tik pabėgęs iš Bulgarijos, j kov, ūkininkų partijos ge- 
“Le Figaro" laikraštyje skel- neralinis sekretorius, nu-’ 
bia jiatikimus ir j 
duomenis apie sovietinį per- mitrovu, ūkininkų 
sekiojimą. Jis pateikia stali- kuris dabar yra tremty je.' j je 
ninio režimo vaizdus 
nepaprastą žiaurumą, 
politikas štai ką rašo:

Aš nutylėsiu aplinkybes, 
kurios leido man paspruk
ti iš Bulgarijos. Jei aš 
jausdamasis laimingu at
sidūręs laisvame pasauly
je būčiau pamiršęs vieš
pataujantį terorą Sofijo
je. nepaprastos apimties 
tarptautinį šnipinėjimo 
tinklą, net laisvuose kraš
tuose. pastarasis suėmi
mas mano draugų, kurie 
padėjo man pabėgti, pri
mena man pareigą bent 
atsargiai prabilti. Tariu 
atsargiai, nes turiu apleis- Štai jis čia“, 
ti eilę smulkmenų, kad jautė pagiežą 
palengvinčiau savo drau- bet galvas nuleidę išėjo iš 
gų kančias, kurias ir aš 
patyriau. 0 tos kančios 
tegali patvirtinti. kad 
Kravčenko išleistose kny
gose tik tiesą rašė. 1944- 
48 m. bulgarų milicija didėjo, 
tiek išsitobulino 
kad ji vargu

nu-
įdomius traukia santykius su Di- 

i vadu,

mediev mirė kiek vėliau. 
Jis mirė laisvėje, tačiau 
kažkieno rankai pamojus.!

K .'i aš pri**š kėkštą sa-! 
vaičiu apleidau Sofiją, so
cialistu nariai, partijos 
atsidūrusius opozicijoje, 
taip buvo suimti, nuteisti 
priverstiniems darbams. 
_.j baigė savo dienas,

8

Maloniam Rėmėjų Dėmesiui

apie Pastarasis patyręs, kas jo kaip ir daugelis kitų, tose 
Tas laukia, tarpininkaujant stovyklose ar kalėjime. O 

Maynard B. Barns, pabė- tokiu stovyklų esama ap- 
Tuomet pa- sčiai: Bobov, Rucian, Za- 

grad ir daugybė kitų. Gi _ 
ten, už spygliuotų vielų, 
miršta dėl nusilpimo ar 
badmiriavimo. Mano ge
ras bičiulis Kosta Lučev, 
pastarasis socialistų va
das. 65 m. amžiaus nu
teistas 15 metų priversti
nio darbo. Jo sDrendimas 
mažiau akį rėžiantis už 
Petkovo, bet dar žiaures
nis. Jų abiejų patekimas 
nemalonėn 
šio.

Višinskis, 
ceir misteris 
atvykęs į Sofiją įsakė su
imti Petkovą ir Lučevą, 
socialdemokratų genera
linį sekretorių. Jis už-} 
draudė jų kandidatūras 
statyti naujo seimo demo-!vežusiam Borisą: “Pasirė-fneturi maisto kortelių. Ir 
kratiniuose rinkimuose! • męs įsakymu, aš pakilau tie, kurie neturi brange-
Kandidatus turėjo tvirtin- iki 8 km ir staiga leidau- nybių, verčiami nusižudy
ti komunistų partija. An- si žemyn iki 6 km aukš- ti ar mirti badu, 
glosaksams protestuo- čio. Tat kartojau keletą 
jant, komunistai juos iš- kartų”. Išdava: širdies li- 
laisvino, 
trukdė už jų sąrašus bal
suoti.

Priešrinkiminis teroras 
prasidėjo. Daugelis buvo 

. Eilė asmenų din- 
ti žemės ūkio kooperaty- veiksmai tik tuomet buvo .p?^!ap.^a’._ Teroras tę
vų kariai, tikri 
ninkai 
jai. Ir jie y 
už kiekvieną pabėgimą, sudaryta nauja vyriausy- 
kurį patiria milicija. Tuo bė, pasivadinusi “tėvynės 
atveju jie yra suimami ir frontu”. Demokratai prie- 
teisiami. Tokiose sąlygose šakyje su Gičevu, atsidū- 
Bulgariją vis dažniau rė kalėjime. Dešinysis ū- 
pradeda supti nežinia. Pa- kininkų partijos sparnas 
saulis tenkinasi prisimi- buvo sunaikintas. Kairia- 
nęs Mykolo Petkov tragiš- jame dar tūnojo Dimitro- nereikahngas. 
kąjį įvykį.

Aš tvirtinu, kad Petkov 
tragedija nūdien sutampa 
su tragedija visos bulgarų 
tautos. Petkov padarė vie
ną nedovanotiną klaidą. 
Jis patikėjo, kad su sovie
tais yra galimas žmonis- bendradarbiavimo 
kas bendradarbiavimas, vietais. Kai Petkovas 
Toji klaida jam galvą kaš- vo nužudytas, Gičevas

Tas

go iš krašto. '
aiškėjo ir Petkovo lem
tis. Bet jis nebėgo nuo pa
vojaus ir rodė drąsą ten, 
kur nereikia. Atsimenu, 
kai jis viešai kalbėjo Mas
kvos agentams šaukiant: 
“Mirtis Petkovui”. Susi
rinkimo nuotaika buvo 
sudrumsta. Jo draugas 
patarė baigti kalbą ir ta
rė:— Pasišalink šiuo slap
tu keliu.

Bet Petkov atsakė: “Jūs 
norite Petkov mirties. 

Klausovai 
agentams,

vertas dėme- 

žinomasis vi-i 
ir teroristas,

I
i

susirinkimo.
Višinskio teroras. Sovie

tų kariuomenei atėjus 
prasidėjo teroras, kuris 
iki šio laiko palaipsniui 

“Tautinė demo- 
terore, kratų sąjunga”, įkurdin- 

ko galėtų ta 1944 m., veikliai daly- 
pramokti iš M.G.B. ir M. vavusi kovose prieš vo- 
V. D. kiečius, negalėjo įsiteikti

Urve. Pasprukti iš kalė- sovietams savo nuošir- 
jimo yra menkniekis, Iv- džiais mostais. Bulgarijai 
ginti su pabėgimu iš Bul- jie neleido gelbėtis savo 
garijos. Bulgarijos siena priemonėmis. Stalinas į-i 
yra tankiai apstatyta ne sakė marš. Tolbuchin žy- 
vien policija, bet įpareigo- giuoti Bulgarijon. Karo suimta-

Šiomis dienomis Miami Beach, Floridoje, apsi
gyveno poilsiui ir Gen. George C. Marshall. Kai 
tik buvo paskelbta Šiaurės Atlanto Pakto tekstas, 
Marshallas susilaukė žymių užsieniečių svečių, 
kurie teiravosi dėl to pakto siekių. Bet Marshal
las pareiškė, kad jis tik tiek žinąs, kiek spauda 
rašo. Jis matomas viduryj.

Naujosios Anglijos Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Gildos Seimas įvyks š. m. gegužės 15 dieną, trečiąjį 
gegužės mėnesio sekmadienį. Seimas bus Nekalto 
Prasidėjimo Vienuolyne, Putnam, Conn.

Seimo programa:
11:00 vai. Pamaldos.
12:30 vai. Svečių ir dalyvių pietūs.
1:30 vai. Spaustuvės atidarymas.
2:30 vai. Seimo 'posėdis.
4:00 vai. Meninė dalis. -
5:00 vai. Palaiminimas Švč. Sakramentu.

Seime dalyvaus J. E. Vyskupas V. Brizgys ir daug ki
tų aukštų svečių.

Maloniai kviečiame dalyvauti šiame Seime visus 
Kongregacijos Rėmėjus, Nekalto Prasidėjimo Gildos 
Narius, Amžinuosius ir Garbes Narius ir visus noru
čius paremti N. Pr. švč. P. Marijos Seserų Kongrega
cijos dirbamus darbus ir įstaigaš. šis Seimas bus kar
tu ir jauki Kongregacijos geradarių pavasario šven
tė. Su didžiu dėkingumu laukiame visų.

Iki malonaus pasimatymo Seime!
N. Pr. švč. P. Marijos Seserys 

ir
N. A. Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos 

Centro Valdyba.
v •met, kai žino gausiąs “mo

kytojo” Stalino palaimini
mą. Kai Stalinas Tito ir jį 

laimino, Dimit-

bet rinkimuose gonis mirė į trečią dieną 
grįžęs Sofijon.

Baimė būti įskųstu už
gniaužia burną. Atsime
nu, kai sutikau draugą, 
ką tik išėjusį iš kalėjimo, 

Vokiečiai likvidavę Bo- kuris nebuvo sekamas ar
risą, privertė vokietinin- lydimas. Ištisos savaitės 
ką Filovą* būti klusniu, praslinko, o aš bijojau su 
Bet ir pp jo mirties nepri- juo kalbėti. Kartą paty- 
vertė Filovo paskelbti ka- riau, jog jis išprotėjo dėl įėjimuose”"-----  ---- ---- r------••••.. 1 . • « . v^x iv a’aivfvvj uaoaciuii nau, jut 

kariai, tikri kolchozi- sustabdyti, kai 1944. IX. rą didžiajam kaimynui, laikysenos
kai. vietiniai gyvento- 9 raudonieji daliniai ūžė-Cl1fG..ai.miniapJa‘Stalinas ir jo bernas Ge- ir draugų.
Ir jie yra atsakingi mė Sofiją. Tuomet buvo aeJ° siuouoti .tuomet ko- orgij Dimitrov negalėjo Bulgarij 
kiekviena Dabėsrima. sndarvta. nauia vvriausv- minterno narys Jurgis Ui- .j_f: eisią cmillrs- vistnncA <

mitrovas tarė: “Kas ban
dys pasipriešinti mano 
vyriausybei, tegul prieš 
tai prisimena Michailovi- 
čiaus likimą”.

Tas prisiminimas buvo

vas ir Petkovaš. suprato savo padėtį. Ir
Gičevas. 1946 m. išleis- ™ dėlto tuose rinkimuo- 

tas iš kalėjimo, sutiko 
bendradarbiauti su kai
riuoju sparnu dėl šventos 
ramybės. Žinoma, 
tuomet buvo šaltas

su

jo pažįstamų

charakteristikai geriau-1 
šia tinka Jono Valtin žo-i 
džiai: “Jis nežinojo savo 
tėvynės ir valstybės šie- vienodai 
nų”. Pavojaus atveju jis rovas pakluso pirmajam,
nėra kietas ar užsidaręs, i Vėliau Stalinas jam paža- 
Gestapui jis pranešė eilę dėjo graikų Trakiją už 
adresų savo bendrų. Vy- sukilėlio Markos rėmimą, 
rai ir moterys žudėsi, kai Bulgarai seniai moja aki
ju ieškojo gestapininkai, mis į Aleksandropolį — 
Jis išdavė net savo sugu- Dedeagnač. Bet ši sritis 
lovę Oną Krueger. O tuo labiausia rūpi globėjui, 
metu G.P.U. vedė dery- kad iš ten galėtų užkirsti 
bas su Gestapo: “Nelies- laisvą judėjimą Dardane- 
kite Dimitrovo, nes ką jūs luose. Dimitrovas, kaip 
darysite jam, mes tuo pa- klusnus tarnas sovietams, 
čiu atsilyginsime jūsiš- atlieka kiekvieną sovieti- 
kiams šnipams mūsų ka- nį, parėdymą imtinai į- 

kurdinimą Bulgar i j o j e 
koncentracinių stovyklų, 
kuriose užgniaužiama bet 
kuri viltis.

Daugelis kraštų cypia, 
i ne drą- nes jie prispausti okupan- 

bet jo neliečiamybės to. Bet didžiausias panie- 
i yra toms tau-

Reichstago proceso pra
džioje jis jau žinojo, kad 
jam negresia joks pavo
jus. Jo susikirtimas su 
Goeringu buvo i 
SOS, J 
išdava. Jis pernelyg daug kinimas 
žinojo apie sovietinius kė- toms ,kai tautietis atlieka 
sius, kominterno veiklą ir budelio darbą, gaudamas 
pasaulinės revoliucijos po- nurodymus iš svetur, t. y. 
lėkius, kad sovietai leistų iš Maskvos.

žJjį kankinti. Bet už tai jis, Vertė G. Kymantas,
atsimokėjo sovietams vi
sišku paslaugumu ir grįžo 
į Bulgariją, kai visi pavo
jai jau buvo praėję. Grį
žęs paskelbė drakonišką 
‘konstituciją’, kurios “de
mokratiškumas” vis o s e 
smulkmenose buvo aptar
ta Maskvoje. Sovietų ka
rinę diktatūrą tuoj sekė 
komunistinė diktatūra, 
kuri užgniaužė bulgarams 
laisvą kvapą. Dimitrovo
“patriotizmas” buvo į- BALF-O Centras dėkuoja Chi- 
kvėptas Ždanovo, nuo pat cagos apskrities geradariams 
pradžios iki mirties ato- auktojams už dosnumą ir pa- 
dūsio. Kremliaus mažiau- ramą. Gautus daiktus BALF 
sias įspėjimas vertė jį pa- neužilgo išsiųs į Europą mūsų 
neigti šiandieną tai, ką vargstantiems tremtiniams, kū
jis vakar teigė visu įžūlu- rie nepaprastai apsidžiaugs su- 
mu. Tačiau kartą ir jis į- silaukę dovanų iš geros širdies 
sišoko, kai drįso tarti žo- Amerikiečių.
dį apie Balkanų sąjungą.

Tito varžovas 
vadovauti tai 
Jis kalba garsiai tik tuo- BALF-ą.

Bulgarijoje, kaip ir so- 
pasinaudoti šiais smilką- vietuose, šnipinėjimo tin
tais. Jų mašina turėjo kai klas organizuotas nepa- 
ką išrasti, kas neatitinka prastai. Diplomatinio kor- 
istorinės tikrovės. Juk puso tarnai ir šoferiai 
Stalinas šaukė, kad Jugo- dirba bulgarų milicijos 
slavija kuo daugiausia y- naudai. Be jų, yra apsty- 

stalinizmo bė šnipų, kurie patyrę ne- 
tai yra atsargų žodį pasistengia 
patyrė auką likviduoti.

Georgij Dimitrov vieš
patauja ir gyvena valdy
damas išbadėjusius, pri
spaustus ir terorizuoja
mus. Jo žmona karališko
je pilyje Vrania organi
zuoja priėmimus, kurių 
šaunumas toli pralenkia 
karališkuosius. Aukštieji 
pareigūnai, tarytum įgel
ti, laksto amerikiniais Pa- 
ckard ar sovietiškais Siss 
automobiliais.

Sodžiuje negeriau, kaip

„ . .ra nuveikusi s 
keliu. Taip pat
melas. Bulgarija 
sovietizacijos žaibą, kurio 
mažiausia gali pavydėti 
kitiems.

Sovietizacija. Ką veiktų

se, kuriuose anglosaksai 
išvertė opoziciją, tauta už 
ją balsavo. Bet ar tai be
galėjo atsukti ratą atgal? 
Aišku, ne. Bulgarija jau bulgarai nūdien, jei turė- 
buvo nugramzdinta sovie- tų teisę balsuoti? Pasta- 
tinio tvano. I“’’

_  Dvi blogybės. Aš nie-Į laidojo opoziciją, 
tavo. Bet bulgarams labai buvo suimtas ir 1948. IV.: kuomet nebuvau 
sur.ku Petkov pasmerkti, 16 nuteistas iki gyvos ~ 
nors su juo nieko bendro galvos.
nebūtų turėję.

Bulgarai daugiausia y- neliečiamybė yra
ra rusofilai. Jie nebuvo 
palankūs vokiečiams, nors 
jie buvo pasirašę sutartį 
su Stalinu. Kai vokiečiai 
įsibrovė Rusijon, bulgarai 
pradėjo sutartinai veikti

jis ir 
dėl 
so- 
bu- 
vėl

Prisiuntė BALF-ui Dra
bužių ir Avalinės

Iro ji rinkimine klasta pa- 
; laidoje opoziciją. Dimit- 

vokieti-krovas prailgino metams 
lioviausi parlamento kadenciją, o

Nūnai parlamento narių 
panai

kinta. Ji tegalioja tik ko
munistams ir jų pataikū
nams. Petkovą suėmus, 23 
ūkininkų partijos manda
tams buvo atimta nelie
čiamumo teisė. Socialde- 

su komunistais. Jiems rei- mokratai, atsidūrę opozi- 
kcjo įsibrovimo raudono- cijoje sulaukė negeresnės 
sios armijos, sovietinės lemties. Jų vadas Pastu- 
p’-iespaudos, kad pakitėtų chov 1946 m. mirė kalėji- 
viešoji nuomonė. me. Jo pavaduotojas Ge

ninku. 1942 m. ______ x
viešai veikti protestuoda-1 socialistus sujungė su ko
mas prieš bendradarbiavi- munistais. Niekas nepro- 
mą su Hitleriu. Sovietai testuoja, niekas nekalba 
laikėsi nuošaliai, kai ku- ir nė vienas nebando nusi-*****-~~* — —----- ----- ~---------------- —-------- - —-------- . v-----o----- ----- f -------r j

rias paslaptis paskelbda- šypsoti. Vienas svetimša- mieste. Žemės ūkio darbi-.
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Vaizdas parodo lėktuvą skrendantį iš Berlyno 
į Vakarinių valstybių zoną, kaip tik toje vietoje 
kur tik ką buvo nukritęs vienas tokių lėktuvų ve
žančių maistą per sovietų blokadą į Berlyną. Vo
kiečiai rodo didelės užuojautos vakariečiams kaip 
tuo tarpu pasipiktinimo raudonųjų politikai.

mi tik vėliau, kai vokie- lis, keliavęs po Bulgariją, ninkai, sąryšyje su šia 
čiai buvo išstumti iš Bul- man pareiškė: “Jūsų tė- vasara įvykusia kuliamų 
garijos, Stalinas įsako vyne paskendo tamsoje”, mašinų nacionalizacija, 
raudonajai armijai žy- Svetimšaliai kai ką pašte- tapo komunistų prižiūri- 
giuoti. Kuo Stalinas gali bi, ką jie žino apie įvyku- momis aukomis. ’ Iškulti! 
pateisinti savo žygį ir ka- sios tragedijos esmę? grūdai atitenka valstybei.1 
raliaus Boriso nuolatinį Joks bulgaras dabar neiš- Žemės ūkio darbininkams1 
pasipriešinimą Hitleriui drįsta atvirai kalbėti su palieka tik pusę kg. duo- 
sudaryti ekspedicinį kor- svetimšaliu. nos.
pusą? i Tūla bulgarė Balabanov 1948. XI. 15 išleistu į-

Tiesa, vokiečiai padidi- pastaruoju metu nuteista sakymu, už išdavimą val- 
no Bulgarijos teritoriją 10 m. privalomiesiems stybinių paslapčių graso- 
graikų ir Jugoslavų že- darbams ir pakaltinta ma mirtimi. Informacija! * 
mėmis. Ji gavo Trakiją ir “bendradarbi avimu su apie gamybos įmones, li- 
laisvą išėjimą į jūras iš svetimšaliais”. Iš tiesų, goninių skaičių, epidemi- * 
Hitlerio malonės. Ne pa- jai priekaištavo palaiky- jas — baustina, 
slaptis, kad Hitleris paža- mu draugiškų ryšių su po- Dimitrovo legenda. “Ge-1 
dėjo prie Bulgarijos pri- nia Robertson, amerikie- orgij Dimitrovo tėvynė” 
jungti ir Makedoniją su čių karinės milicijos Bul- jau kuris metas virto tik- 
Salonikais, jei ji paskelbs garijoje viršininko žmo- ru pragaru. Mano pasako- 
karą sovietams. na. To pavyzdžio tarkime įimas būtų nepilnas, jei

Tačiau iki šio 1aivo ne- —ka. Tuo atveju aš nutylėčiau apie Dimitro- 
žinomas Hitlerio ir Boriso 7a’ iu papasakoti gausybę vą, kurį supa Reichstago 
pasikalbėjimo turinys, į- kitu. padegimo legenda. Sofijo-
vykusio 1943 m. Fiurerio Sofijoje, “Bulgarijos je jis mėgiamas dėl obs- 
lėktuvas grąžino Borisą, viešbutyje”, diplomatinis kurantiškų “filosofinių” 
kuris sirgo širdies liga, korpusas, palyginti gerai įkalbų: “Kai Diogenas už- 
Vokiečiams pasitraukus maitinamas. Jie juk ne-Įsidegęs žibintą vaikščiojo 
iš Bulgarijos, man pavy- mato tų, kurie pasmerkti po Romą...” Bet tas hero- 
ko patirti turinį slapto priverstiniems darbams, jus, karo metu buvęs Mas- 
dokumento, kurį komu- Jie nemato ten esančių se- kvos ir Tifliso radiofo- 
inistai saugojo, kaip savo nių, badaujančių ir mirš- nuošė diktoriumi - prane- 
akį. O jis sukėsi apie įsa- tančių. Jie nežino, kad iš;šėju, grįžta į Bulgariją tik 
kymą vokiečių karininkui, j 7 mil. gyventojų 0,5 mil. lydimas savo globėjų. Jo|
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Chicagos BALF-o apskritis 
š. m. kovo mėn. 1 d. atsiuntė 
BALF-o Centro sandeliui rū
pestingai surinktus 11,350 sva
rų drabužių ir avalinės trem
tiniams.

Šelpiamųjų tremtinių vardu

Kitų skyrių ir organizacijų 
norėjo prašome nepamiršti mūsų tau- 

sąjungai. i tiečių tremtyje ir paremti

KT ATTCTKmf'

"Lietuvos Atsimink M® Valandų
šeštadieniais,

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

5000 
trečiadieniais 

5:30 iki 6:00 v.v.
Stotis WGYN (F. M.)
97.9 meg., 20,000 watts
Dirėk.--Jokūbas J. 8tuka*

429 Wa!nut SL.
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5360
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