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Mrs. Anastazija Yorokienė iš 
Everett, Mass. gavo nuo prof. 
Vlado Stankaus iš Hamburg, 
Vokietil jos, sekančio turinio, 
laišką:

“Man labai malonu Jums pra- į 
nešti, kad mūsų Universitetas: 
per BALF’ą gavo Tamstos sių
stą Angliškai - Lietuvišką 
dyną. Baltijos Universiteto 
tuvių sekcija prašė manęs 
reikšti Jums nuoširdžiausią 
dėką.

“šiame universitete yra 350 
lietuvių studentų ir apie 40 
profesorių. Turime labai daug 
sunkumų dėlei trūkumo, reika
lingų mokslo tikslams įvairių 
reikmenų. Todėlei mes esame 
labai dėkingi visiems, kurie tik 
kokiu nors būdu mums pade
da”.
PASTABA:

Nuo sausio 15 d. šių metų, 
jau galima atskiriems asme
nims į Vokietiją siųsti knygų 
ar laikraščių. Mūsų tremtiniai 
yra labai išsiilgę laikraščių ir 
knygų. Užsakykite jiems. Tuo- 
mi atliksite gailestingą darbą. 
Jiems kaip-tik reikalinga ang
liškai - lietuviškas žodynas, ku
rių galite gauti “Darbininke”. 
Kaina $3.00.
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Katalikas, kurs neremia 

j katalikiškos spaudos, ne- 
! turi teista vadintis geru 
! Bažnyčios vaiku.
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AMERIKOS LIETUVUm K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Tel. SOUth Boston 2680

Vokiečiai Planavę Pašalinti Okupaci 
nes Jėgas Iš Vokietijos

Areštam teta Vokiečių Nacių Vadų
I
į Berlynas Vokietija, vas. Britų zonos viršininkai 
i 24 — Amerikos ir Angli- sako, kad naciai turėjo są- 
ijos zonose, Vokietijoje, a- mokslą atgaivinti naciz-l 
į reštavo šimtus vokiečių mą ir militarizmą ir pra-* 
| nacių, kurie buvo pasiry- dėti karą prieš sovietų•’ 
ižę susilpninti okupacines Rusiją.
į jėgas ir pradėti karą prieš 
sovietų Rusiją. Sakoma, Dožemyj Britų 
kad vokiečiai turėję slap- kiečių zonose buvo seka- 
tą bakteriologinį ginklą, mas per il»ą laiką.

ATVYKO BŪRYS LIETUVIŲ 
IS EUROPOS

Vasario 18 d. ERNIE 
PYLE laivu tarpe 877 ke
leivių iš Bremerhaven, 
Vokietijos, atvyko 28 lie- 

j tuviai, kurie išvažinėjo 
'pas gimines ir draugus:

I

Baltijos Universiteto 
Studentai Dėkoja

Baltijos Universiteto 
Vokietijoje Lietuvių Stu
dentų Atstovybė rašo: 
Mūsų universiteto stu

dentija nuolatos jaučia 
Tamstų mums teikiamą 
moralinę bei didelę mate
rialinę pagalbą.

“Baltijos Universiteto 
lietuvių studentų visuoti
nio susirinkimo pavesti, 
norime išreikšti Tams
toms pačią nuoširdžiau
sią, lietuvišką - studentiš
ką padėką.

“Baltijos Universitetas 
yra lyg židinys bręstan
čios didelės akademinės 
mokyklos mūsų tautų 
tremtiniams - akademi
kams. Jausdami visoke
riopą Tamstų paramą, ti
kėdami mūsų taute s atei
timi, mes ryžtamės dirbti, 
mokytis ir būti naudin
gais savo. Tėvynei.

“Prašome jausti dar 
kartą padėką ir širdin
giausią patikrinimą, kad 
Jūsų dedamos į mus vil
tys nepaliks be pėdsakų’’.
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Berlinas, Vokietija, vas.

TIS (Tuesday), VASARIO (February),25 D., 1947 M. Tel. SOUth Boston 2680

Ką Pasakoja Iš Sibiro Ištrūkęs

Tikrina vaikučių sveikatą—Didelis skaičius trem
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TUESDAY and FRIDAY
364 Broadway, S. Boston 27, Mass.
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Kaip Rusijos darbininkas praleidžia die
ną. — Maisto kortelės ir kaip jos gaunamos So
vietuose. — Slaptieji darbininkų tarnybos la
pok — Kaip gyvena sovietų kolchozininkai (u- 
kio darbininkai). — Kaip rusai “ženijasi". — 
Kodėl žmonos ir tarnaitės Rusijoje lieka šnipė
mis. — Kiekvienas naujas miestas ar fabrikas 
prasideda pirma įsteigus areštuotųjų lagerį.— 
Kaip vienas Prancūzijos komunistas vyko Ru
sijon laimės ieškoti, mirė Sibiro lageryje ir be 
karsto buvo užkastas bendroje duobėje.

Vokiečiu nacių veikimas
ir Ameri- itmių vaikučių ir našlaičių Vokietijoje serga džiova ir 

kitomis ligomis. Jų sveikata, kiek leidžia sąlygos, nuo-i 
latos tikrinama. Bet visų daugiausia, jiems reikia ge-{ * i • •
ro maisto, vaistų ir geros priežiūros. Jų vienintelė vii-1 b RUSUOS ATVEŽTOS | liau nors tuo laimingesni, 
tis — Amerikos lietuviai. Siųskite savo aukas BALF j 
Centrui.

sistojo p:s žinomą kuror- 
tininką, literatų bei meni
ninkų globėją, Juozą Ba- 
čiūną, Tabor Farm, So
dus, Mich.

Be to, tarpe 98 įvairių į 
t

Lietuvių Katalikų Seimelis

Sofiia Bražionienė J A ltautų pašlaičių atvyko ir i..! l 'du lietuviai: Kornelijus 
V’P4e-^^P^t0^nP^ Jazbutis ir Gražina Jaz-; savo dėdę Deksnį, 2019 W. 
Pierce Avė., Chicago 22, 
III.

Dalyvavo apie 150.-Tarp Kurių
Nemažas Skaičius Profesionalų

PASLAPTYS
Inžinierius Pr. Bornet, 

kurs, ilgus metus gyvenęs 
Rusijoje, neseniai sugrį
žo į Prancūzija, Paryžiaus 
dienraštyje “Figaro” pa
tiekia daug įdomių faktų 
apie sovietų kraštą. Štai 
kaip jisai aprašo darbinin-; 
ko dienos eigą Sverdlovs-’ 
ke:

—Keltis — penktą iš ry-

butyte. Jais kaip ir ankš
čiau atvykusiais našlai
čiais rūpintis įgaliota 

Antanas Jokūbaitis, J.{Bendrojo Amerikos Lietu- 
A. V. pilietis, apsistojo vių Fondo tarnautoja Ša
pas tetą Moniką Pavalkie- 
nę, 141 Ripley PI., Eliza- 
beth, N. J.

Juozas ir Aleksandra 
Kazickai su dukra Jūrute 
numato laikinai apsigy-

t

t
I

I * •*

lomėja čerienė.
Atvykusius be giminių, 

draugų ir pažįstamų pasi
tiko ir padėjo su formalu
mais Lietuvos Gen. Kon
sulato New Yorke attache 

venti New Yorko apylin-. A. Simutis.
kėj. Tą pačią dieną iš Ams-

Kunigas Juozas Lechą- terdamo, Olandijos, orlai- 
vičius, J. A. V. pilietis, ap-'viu atskrido studentas 
sistojo pas seminarijos Tadas Budraitis, kurį pa
laikų draugą kunigą sitiko ir pas save apgyven- 
Prunskį, 3230 S. Lituani- dino “affidavit of sup- 
ca Avė., Chicago 8, III. ‘Port” išdavę ir už kelionę 

Bronislava Masiulionie- sumokėję giminaičiai Ja
ne, J. A. V. pilietė, apsisto- kučiai, 432 Warren St., 
jo pas gimines, 2393 Nia- Bridgeport, Conn. Karo 
gara St., Buffalo 7, N. Y. įmetu dar vos šešiolikos 

Studentas Renoldas Pi- metų Palangos gimnazi- 
pvnė laikinai apsistojo pas jos gimnazistą vokiečiai jį 
gimines: 74 Knox Street, sučiupo gatvėje ir išvežė 
Lewiston,Me. {darbams į Vokietiją. Čia

Robertas ir Bronė Praš- už kenkimą vokiečių karo 
čiunai su sūnums Vykin- pastangoms ir sabotažu 
tu, Vladu ir Robertu laiki- buvo pasmerktas sušau- 
nai apsistojo pas Milukus, dyti, bet to vokiečiai prieš 

Rich- pasiduodami nebesuspė
jo įvykdyti.

Vasario 16 proga atvyk-

I

Lanrence, Mass. — Sek
madienį, vasario 23 dieną, 
Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijoj įvyko Naujos i 
Anglijos Lietuvių Katali-1 
kų Seimelis. Dalyvavo a-l 
pie 150 atstovų iš įvairių 
lietuvių kolonijų, būtent, 
iš Manchester. K H., So. 
Bostono, Norrcoodo, Cam- 
bridge, Lowell, Melrose ir 
kitų kolonijų. Lawrence 
buvo gausiausiai atsto
vaujama.

101-59 123 Street, 
mond Hill, N. Y.

Dailininkas Povilas Pu-
zinas laikinai apsistojo stantieji iš Švedijos laivu 
pas Devenius, 52 Frank ~ 
St., Waterbury, Conn.

Jonas Stančikas, J. A. V.

DROTTNINGHOLM, ku
rio laukiama New Yorke 
vasario 24-25 d., buvęs

24— Keturių didžiųjų vai- pilietis, išvyko į Čikagą Lietuvos Ministras Latvi- 
stybių militariniai guber- Pas pažįstamus. Į J°Je Pranas i e su
natonai paruošė jstaty- £---------------------------- . ,. . T . .
mą, pagal kurį panaikina- i su sūnum Algimantu apsi- Aas atsiuntė Lietuvos Ge
ma Prūsijos valstybė, ku-1 stojo pas seserį: 98 Forest neraliniam Konsu ui New 
rini veirfii Vokieti™ mi.iHilIs Street, Jamaiea.Yorke J. Budriui tokj pa-

(joje Pranas Dailydė su 
Alfonsas ir Birutė Svilai žmona ir Mykolas Budrec-

rioj veisėsi Vokietijos mi-i^ills Street, 
litarizmas per šimtus me- PlAin 30, Mass. Jų į uostą 
tų į pasitikti atvyko švogeris

Šis įstatymas turi būti i Martinkus ir Averkienė. .
užgirtas Alijantų Kontro-! Daktarai Juozas ir Alvi- 
lės Tarybos, kurią sudaro na * Olga Šabanai su sū- 
Tung. Valstybių, Anglijos,! num^ Algimantu apsistojo: 
Rusijos ir Prancūzijos o- x
kupacinių zonų guberna
toriai.

sveikinimą:
Iš Atlanto vandenyno, 
Maldą siunčiam už Tėvynę: 
Lai gyvuoia Lietuva — 
Nepriklausoma laisva.

L. G. K.
74 Knox Street, Lewiston, 
Me.

Inžinierius Jonas Vasi
liauskas apsistojo pas se
serį Sofiją Gutauskienę, 
29 Merton Street, Brock- 
ton 18, Mass.

Jurgita Zimavičiūtė, J. 
A. V. pilietė, apsistojo pas 
anksčiau atvykusias sese
ris ir brolį: 225 Vemon 
Street, Worcester, Mass.

Rašytojas Stepas Zobar- 
skas su žmona Matilda ir

Prezidiumą sudarė AL- 
RK Federacijos apskri
ties valdyba: pirm. A. 
Daukantas; vice pirm. A. 
Zaveckas; raštininkais — 
p. B. Jekutis ir stud. Bro
nė Budreikaitė. Garbės 
pirmininku vienbalsiai iš
rinktas Dr. Povilas Jak- 
mauh. Rezoliucijų komisi
joje buvo šie: kun. Pranas 
M. Juras, adv. Jonas J. 
Grigalus, mokytoja p. Pi- 
niūtė, p. Pranas Razva- 
dauskas, p. Jonas J. Ro
manas, Sr., p. Vladas Pau-

lauskas ir adv. Antanas 
Young.

Sveikinimo kalbas pasa
kė kun. Pr. M. Juras, p. A. 
F. Kneižys, Dr. Povilas 
Jakmauh, adv. Jonas J. 
Grigalus, Leit. Jonas J. 
Romanas, Jr., kun. Dr. J. 
Vaškas, MIC., l^un. F. 
Kenstavičius, kun. J. Vai
tekūnas, adv. A. Young, p. 
P. Razvadauskas, p. VI. 
Paulauskas, kun. J. Ber
natonis, Dr. P. Zareckas, 
adv. J. Cunys, kun. Pr. V. 
Strakauskas, stud. B. Bu
dreikaitė, kun. J. Petraus
kas, kun. S. Saulėnas, kun. 
J. Daunis ir kiti.

Turiningą paskaitą tema 
“Komunizmo kova prieš 
Krikščionybę” skaitė įžy
mus rašytojas ir visuome
nininkas p. Kazys Čibiras.

Seimelis praėjo labai 
sėkmingai. Kun. Pr. M. 
Juras, Seimelio globėjas ir 
šeimininkas, ne tik nuošir
džiai pravedė Seimelį, bet 
taipgi nuoširdžiai priėmė 
Seimelio dalyvius.

i kad jie gali teisintis pavė
luosią į traukinį ir nedaly
vauti mitinge. Jei gyvena 
toliau nuo miesto, darbi- 

i ninkas turi grįžtant su- 
: gaišti trejetą valandų. Jis 
atsiguls apie dešimtą va
landą, kad keltųsi apie 
trečią iš ryto. Tačiau jis 
turi nors tą pasiteisinimą, 
kad gyvenant atokiai nuo 
miesto jo maža trobelė dar 
bus nekonfiskuota, jis dar 
galės turėti keletą vištų, 
karvę, o kartais ir kiaulę.

Darbininkai, gyvenan
tieji mieste, privalo daly
vauti visuose mitinguose, 
o jų yra gausiai, žiūrėk, 
Stalinas pasakė kalbą, tai 
jau ji bus aiškinama bend
ruose darbininkų susirin-

to. Suvalgęs gabalą duo
nos ir kiek pieno, jei šei
ma turi karvę, darbinin
kas eina prie traukinio 
bėgių. Tikros stoties nė
ra, taigi laukdamas trau
kinio žiemą darbininkas 
turi kentėti 40—50 laips
nių šaltį. Nežiūrint to ne
patogumo, darbininkas be
velija ateiti valandą anks- 3 kimuose. Jei ji ilga, užsi- 
čiau ir laukti, nes pavėla-jtęs aiškinimas keletą va- 
vimas į fabriką baudžia- ■ Vo*”’ 
mas kalėjimu.

Traukinys ateina pri
kimštas. Dauguma darbi
ninkų apsivilkę darbo dra
bužiais, traukinyje miega. 
Kiti rūko tulėdami, nes 
nenori sukliudyti draugų 
poilsio. Išlipus stotyje 
darbininkui dar lieka apie 
trejetą mylių (6 kilom.) 
iki fabriko. Gatvėkarį pa
gauti nėra lengva, ir dar
bininkas atvyksta į fabri
ką pervargęs, pirma negu 
pradėjo darbą.
KODĖL JIE NORI 

GYVENT TOLIAU

Rusija Nori "Nupirkti" Vokiečius 
Energijos 

Mokslininkus
Goettingen, Vokietija, Į bos nugalės pasaulį, o tei- 

vas. 24 — Dr. Werner Hei- ‘ singumas.
senberg, įžymus vokiečių 

{atominės energijos moks- 
įlininkas, iškėlė viešai, kad 
i Rusija yra pasiūlusi kiek-i 
vienam vokiečiui, atomi- • me mieste įvyko ekspliozi- 
nės energijos ekspertui,!ja, kurioj -žuvo daugiau
po 6,000 rublių mėnesiui, kaip 30 žmonių ir daugiau 
kad jis sutiktų daryti ato-Į kaip 100 sužeistų. Daug

EkspKozija Los Angeles
Los Angeles, Cal. —šia-

BsterSamdęs Šnipus
Montreal, Kanada —šio

mis dienomis paaiškėjo, 
kad Gerhard P. Eisler, ku
ris dabar yra kalėjime ir 
laukia teismo, veikė ne tik 
Jung. Valstybėse, bet jis 
turėjęs santykius ir su 
Kanados komunistais ir 
Maskvos šnipais.

Sakoma, kad Eisler siun
tęs pinigus Kanadoj vei
kiantiems Maskvos šni-

dukra Nijole laikinai ap-’pams.

I karų.
Darbininkus dažnai susi

šaukia darbo unijos sekre
torius ir kalba apie gerą 
ar blogą darbo atlikimą; 
susišaukia, nors kartą sa
vaitėje, komunistų parti
jos sekretorius; tam tik
rais laikotarpiais kviečiasi 
ir komunistų jaunimo są
jungos sekretorius. Taigi, 
mitingų netrūksta.

APIE TEATRUS IR 
SANATORIJAS

Maskvos teatras, kur 
parteryje vieta kaštuoja 
30—50 rublių, darbinin- 

I kams nėra prieinamas, bet 
NUO MIESTO j darbininkų klubus jie 

Darbui pasibaigus — gali lankytis, kur už vieną 
“penkių minučių” susirin- ar už tris rublius galima 
kimas. Gyvenantieji to-į kartais pamatyti filmą, 

kur jaunimas mokosi ka
riškos mankštos ir t. t.

Vienuoliką mėnesių iš
dirbęs gali darbininkas 
laukti atostogų ar ieškoti 
atlyginimo, jei atostogo- 

Pra-imis nenori pasinaudoti. 
Atostogos paprastai būna 
dviejų sąvaičių. jas darbi
ninkai daugiausia pralei
džia namie, nes tik nedau
gelis gali išvykti į sanato- 

Tęsinys 5-tame pusi.

Japonijos Imperatorius 
Atiduosiąs Savo Turtą 

Valstybei

i

I

‘ »

Tokio, Japonija 
nešama, kad imperatorius 
Hirohito atiduosiąs 90'< 
viso savo turto valdžiai.

Imperatoriaus Hirohito 
turtas siekiąs 3,710,716,- 
336 jenų.

350 Milijonų Dolerių Šalpai
VVashington, D. C., vas. 

24 — Prezidentas Truman 
kreipėsi į Kongresą su 
prašymu paskirti 350 mi
lijonų dolerių šelpimui 
nukentėjusių nuo karo 
tautų. Prezidentas nuro
dė, kad UNRRA baigia sa
vo darbus kovo 31 d. Taigi 
pašalpos teikimas bus da
linai nutrauktas. Bet ne-

Prezidentas Truman įro
dinėja, kad mes negalime 
palikti žmonių be jiems 
reikalingos pašalpos.

minės energijos tyrinę ji-1 namU sugriauta pačiame 
mą Rusijos valdžiai. j vidurmiestyje.

Sakoma, kad trys įžy- 
;mūs vokiečiai mokslinin-, 
'kai, kurie yra laimėję No-, 
belio prizą, jau priėmę 
Rusijos pasiūlymą už $500 
mėnesiui diplomatine bir
žos valiuta.

Neabejojam, kad Rusija 
deda visas pastangas pa
sigaminti atominių bom
bų. Bet ne atominės bom- Kansas.

Du Nauji Amerikos 
Vyskupai

I
I Washington, D. C. — A- 

, paštališkasis Delegatas 
i praneša, kad Prel. Allen J. 
Babcock ir Prel. Mark K. 
Carroll yra pakelti St. 
Louis vyskupais, Wichita,

10 Žuvo Lėktuvo 
Katastrofoje

San diego, Cal., vas. 24
— Šiomis dienomis susi- 

galima palikti žmonių, ku-. daužė lėktuvas. Toje ne- 
riems būtinai reikalinga laimėje iš 12 žuvo 10 as- 
pašalpa. ' menų.
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Lietuvos Išlaisvinimui Turime 
Būti Vieningi

Šv. Patriko parapijos, 
Watertown, Mass., įkūri
mo 100 metų sukakties 
proga. J. E. arkivyskupas 
Cushing nuoširdžiai įver
tino darbus Prelato Da- 
niel C. Riordan, kuris bu-

“Draugo” specialus ko
respondentas, rašo apie 
reikalingumą tautinės vie
nybės. Vyriausiam Lietu
vos Išlaisvinimo Komite
to pirmininkui, kun. M. 
Krupavičiui, kuriam teko
pergyventi rusų ir nacių vo tos parapijos klebonu 
okupacijas, sėdėti kalėji- nuo 1928 metų, 
me, slapstytis ir būti kon
centracijos stovyklose, ir 
kuris buvo Amerikos ka
riuomenės išlaisvintas, ne
gali būti abejonės, kad 
jam nerūpėtų Lietuvos iš
laisvinimas.

Kun. M. Krupavičius ei- pasiuntė į Turkiją 200 ar- 
na Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Pirmininko 
pareigas nuo 1945 m. Šis 
komitetas vienija apie sa
ve visus lietuvius, kurių 
yra tikslas išlaisvinti Lie
tuvą.

Turkai Nužudė Rusijos 
Šnipus

Ankara, Turkija — Pra
neša. kad Rusijos valdžia

menų. Turkai, sužinoję a- 
pie tai, visus juos nužudė. 
Sakoma, kad tai buvo 
sijos šnipai.

Ru-

Britanija Nutraukė 
Suvaržymus

Arkivyskupas Pagerbė 
Prelatą

Londonas, vas. 24 —Bri
tanijos valdžia dėl anglių 
trūkumo buvo suvaržius 

Watertown, Mass. — J. elektros aptarnavimą. Bet 
E. arkivyskupas Richard dabar visus tuos suvaržy- 
J. Cushing. D. D. dalyvavo mus panaikino.

- DAR-BININKAS

i »
Karo veteranai laukia atidarymo vartų, 

Edgewater, N. J., kur yra išparduodama karo 
pertekliaus reikmenys. Jie norėtų nusipirkti 
typewriterių ir dentisterijos instrumentų.

Mano Dienų Prošvaistės

1
DĖDĖS LIETUVIO 
AKTUALIJOS

suvirs 
siunčia 

gvve- 
Iš

000,000. t. y., 1100 dolerių 
kiekvienam individui.

Tuojau norėjau įrodyti, 
j kad didėjant gyventojų 
j skaičiui, didėja ir valsty
bės turtas, o kartu ir as
mens gerovė.

Žinoma, to negalima tai
kinti neturtingiems kraš
tams, kur žemė neslepia 
savyje žaliųjų medžiagų.

Nenoriu tuomi pasakyti, 
kad Amerika atidarytų 
duris visuotinai imigraci
jai kaip devynioliktame 
amžiuje. Bet taipgi klai
dinga ir neišmintinga už
daryti aklai duris, kaip 
tas South Congressman 
norėtų, tvirtindamas, kad 
Amerikoje jau nėra vie
tos. Tegu žino, kad Ameri
ka didžiausią pažangą pa
darė tada, kada buvo ati
darytos durys viso pasau
lio darbininkams.

i — Taip, brangus dėde, 
kalbi tiesą, tariau. Šian- 

idien imigracijos ir darbo 
■ problema yra daug svar
besnis dalykas už pačią 

įtaiką. Negali būti taikos 
(klausimas išspręstas, pa- 
'kol žmonės neturės pasto
vios vietos. Nuo to pri- 

; klauso žmonijos ateitis. 
Tepasiskaito politikai Le
ono XIII erteikliką “Re- 

lisrnninPR didžiu-* Dar šiandien tebeskam-(rum Novarum” ir dabarti- 
b iba australiečių desperatiš- n^° Popiežiaus Pijaus XII

“Skubėkite gelbėti atsivers jų akys ir pama- 
banga^ys kaip reikia tvarkyti 

---- .(pasaulį. Meilėje ir užjau
time vieni kitų.

Popiežius 
kreipdamasis į Ameriką, 
rašo: “Kokia earbė bus 
Amerikos tautai, jei ji E- 
vangelijos šviesoje iš
spręs pilnai šį taip svarbų 
ir sunkų socialinį klausi
mą, padėdama tvirtą pa
matą laimingesnei atei
čiai.”

Imigracija tautos gerove. 
Australijos nelaime. 
Amerikos pavyzdys.

— Amerikos istorija yra 
tampriai surišta su Imi-, 
gracija, tarė dėdę. Tarpe! 
jų yra neatskiriamas lo-: 
giškas ryšys, ypač iš at
žvilgio į ekonomiją ir in
dustriją. Galima drąsiai 
tvirtinti, kad be paskuti-Į 
nio šimtmečio imigracijos 
mes neturėtume tokios A- 
merikos, kokią šiandien 
matėme ir pažįstame. Šis 
turto ir industrijos stebu
klas neegzistuotų moder
niškame pasaulyje be imi
gracijos.

Pavyzdžiui Australija, 
platus ir turtingas kraš
tas, bet neturėdama imi
gracijos, yra ekonomiškai 
ir demografiškai atsiliku
si. Jei 1942-43 m. japonai 
būtų padarę invaziją Aus
tralijoje, būtų buvusi di
delė pamoka. Tada aus- 
traliečiai verkė ir gailėjo
si, bet šiandien jie vėl už
miršo savo pasiryžimus, 
ypač tą: atidaryti duris 
baltajai imigracijai.

Reikia žinoti, kad Aus
tralija didesnė už Ameri- 

iką, o teturi tik septynius 
i milijonus gyventojų.

T

i

(Tęsinys)

Kas gi mus šj vakarą čia 
atvedė?... Taip vėlų vaka
rą! Meilė... Dievo malonių 
pasisėmimas... gi ruošiuo- 

, si kelionei! Ir man, ir ma
no vyrui rūpi, kad Dievas 
laimintų ne tik mane, bet 
ir tuos mūsų brolius, ku
rie suplauks i Kongresą su 
visos tautos sielvartu ir 
šauksmu.

Meilė ^mus pasikvietė 
čia... Atėjom bent prie du
rų patūnoti, pasisemti sti
prybės... Žinau, kad čia 
nieks mūs neišjuoks... Jis, 
Visagalis, — apgynėjas, 
ramybė, globa. Tiesa ir 
Gėris.

Einu pas Jį visa siela... 
Nors ir durys uždarytos

skirsime nuo vietinių gy
ventojų.

Ypatingas ačiū už vaikų 
drabužėlius ir batelius. Jų 
labai ir labai reikėjo.

Mūsų šeimyna susideda 
iš penkių. Aš pats uždar
biauju, bet iš mano uždar
bio negaliu išmaitinti sa
vo šeimos. Nežinia kas bū
tų atsitikę su mano šeima,' 
jeigu ne jūsų dosni ranka.

Olandija — Gruodžio 5 
d. gavau siuntinį iš Ame
rikos. Širdingai dėkoju. 
Tik brangi Amerika ir A- 
merikos lietuviai mus at
jaučia ir prisimena mus. 
Kad ne jūsų pagalba, bū
tume visai nuogi ir basi. 
Gavau iš jūsų vieną paltą, 
vieną kostiumą, vieną pa- 
laidiną. kelnes, marški
nių, batų ir kitų daiktų. 
Viskas man tiko mieroj. 
Dar kartą nuoširdžiai dė
kodamas, turiu vilties, 
kad mūsų ir ateityje neuž
miršite. Perduokit mano ‘ 
padėką ir nuoširdžiausius 
linkėjimus Amerikos lie-; 
tuviams.

Belgija — Jau 
metai, kai BALF 
pašalpą Belgijoje
nanaiems lietuviams, 
tos BALF pašalpos šelpia
mi studentai, ligoniai ir 
vaikai. Nemažai lietuvių 
dirba fabrikuose, kasyk
lose, karantinuose ir ki- 
tur. Dirbantieji fabrikuo
se ir privačiose tarnybose 
liotinis nepasižada už su- 
sauga, kaip belgai, susir
gusių net į ligonines ne
priima, jeigu BALF’o įga
liotinis nepasičada už su- 

Geriau duoti, ri žmonės pasigailėjo, da- sirgusius apmokėti. Belgi- 
Deja, žiaurus vė apsirengimo — vienas jos lietuviai labai dėkingi 

Amerikos lietuviams už 
teikiamą jiems pagalbą.

Studentu Žodis — Su 
pasididžiavimu kalbame 
apie savo brolius Ameri- j nakčiai, vienog siela pra- 

Rugpiūčio koje ir su pasididžiavimu siveria jas... Klaupiasi 
sekame jų laimėjimus. Re- prie Majestoto kur spinksi 
tai tautai skirta turėti to- tik 
kių stiprių ir pasiryžusių < Beldžiasi 
asmenybių užjūryje, kurie dureles - 
sunkiais jų gimtąjam 
kraštui laikais tiek daug

TREMTINIŲ PADĖKOS IR 
VILTYS

I

Italija — Tik svetur at- su atvažiavus iš Vokieti- 
sidūrę ir be globos savo jos. kur nelaisvėje išbu- 
vyriausybės ar jos įgalio- vau 3 metus. Per didelį 
tinių, mes tikrai suprato- bombardavimą viskas su- 
me teisingumą lietuviškos degė. Likau be nieko. Ge- 
patarlės: 
negu imti”, 
likimas lėmė, kad tapome vieną dalyką, kitas kitą, 
tik prašytojais ir ėmėjais. Aš šiandien našlaitė— ne- 
Tačiau mūsų likimas dar turiu nei tėvelių, nei bro- 
žiauresnis būtų, jeigu ne- lių, visi žuvo karo liepsno- 
būtų duodančiųjų, jeigu 
nebūtų jūsų kilnios orga
nizacijos. Už jūsų darbą ir 
pasiaukojimą mes reiškia
me jums nuoširdžią pa
garbą 
padėką, 
viltimi.
janti ranka mus lydės tol, 
kol grįšime savo Tėvynėn, 
ar likimui to norint, įsi
kursime kur nors pasto
viam kampelyje, kur galė
sime iš savo pačių darbo 
pragyventi. —

Lietuviai Italijoje.
Prancūzija — R a š a u ir visiems Amerikos lietu- 

Tamstom laišką. Pirmiau- viams už drabužius ir ava- 
sia dėkoju Jums už Jūsų lynę. neseniai gautus per 
dovanas. Aš gavau iš Lie
tuvių Komiteto batus, ku
rie man labai tiko ant ko
jos. Aš labai apsidžiau
giau juos gavus, nes aš e- 

r 
i

ir neužmirštamą 
Mes gyvename 

kad jūsų globo-

se...
Vokietija —

mėn. mes lietuviai, gyve
nantys Vokietijoje, Trau- 
šeino lagery, 
bu iš savo 1 
kos lietuvių, 
kas. už trūsą, 
mą mūsų 
tremtinių, 
savos pastogės, širdingai; 
dėkojame.

i
t

lyno vienutės lange dar 
šviesa, be abejonės ten; 
šventa siela medituoja iš' 
knygos — širdžių nusidė
jusių knygai suprasti.

Ana, 
liam rūme — keletas švie
sų, be abejonės ten ado-j 
ruoja gailestingosios sese 
rys prie gęstančių gyvy 
vių... į

Štai vėl, kunigas pri- Į 
glaudęs prie širdies Viati-į 
ką, skuba pėkščias siaura 
gatvele... ar jis ne ado- ; 
ruojanti žvaigždė?...

Dieve, paversk mus Tau 
adoruojančiomis žvaigž
delėmis, kad pildytume 
Tavo valią visame...

Pažvelgiau į savo vyrą— 
ir jo akys erdvėse. Ir jis 
paskendęs — savo minty. 
Valandėlę tylime. Už mūs 
stūkso monumentas, čiur
lena iš jo trykštantys van
denys: šią vėlyvą valandą 
— čia tylu. Nėr nė žmonių. 
Ir šviesos jau prigęsę. Su- 
siimam už rankų kaip ma
ži vaikai, viens kitam nu- 

' sišypsom, katedrai pamo-

įkas šauksmas pasaulio au-!‘Sertium Laetitia’’. Tada 
! syse: 
i mūsų! Geltonoji 1 
i tuojau mus užlies ir pa- 
| skandins!” 
i Žinoma, septyni milijo
nai ką reiškia prieš 120 
milijonų.

Praėjo pavojus ir viską 
užmiršo, uždarydami imi
gracijai duris. Niekas jų 
neįtikins, nebent naujas 
pavojus. Gražiausias J. 
Valstybių pavyzdys turė
tų atverti akis. Nuo 1880 

i m. iki 1925 m. į Ameriką 
'atvyko 30 milijonų darbi
ninkų, kurie savo prakai-' 
tu ir vargu ją padarė tur
tingiausia pasaulyje. Jei 
ji būtų uždariusi imigraci
jai duris, kas iš jos šian
dien būtų? Niekas. Vargs
tanti valstybė kaip ir 
kiekviena kita.

1880 m. Amerika teturė
jo 50,000.000 gyventojų, O niuje paveikslo istorija. Kny- 
valstybės biudžetas $25,- gutės kaina 25c. Užsakymus 
000,000, tai yra, 500 dole- siųskite: 
rių asmeniui. 1929 m. jau i 
121,000.000 gyventojų,! 
biudžetas $78,000.000.000.; 
t. y., 650 doleriu kiekvie
nam. Gi 1946 m.‘ su 140,-' 
000,000 gyventojų, biudže- širdyje, melski už mus Die
tas pakilo iki $164,000,-: vą, sveika Marija!

Pijus XII,

Paulius Rainutis.
AUŠROS VARTŲ DIEVO 

MOTINOS GARBEI 
Novenamažutis žiburėlis...

į Eucharistijos 
Jis mane girdi. 

Prasiveria durelės auksu 
švysteldamos. ir mes va
landėlę pasišnekam.

Linksma! Skambėdama jam‘“labanaktis”, ir leng-Į 
ašara pabėga veidu, aš lai- vučiais žingsniais — bė- 
minga. stipri, ir akys nuo game nuo kalno, 
aikštės vis dar įsmigę i Miesto bokšte laikrodis 
bokštuose. žymi vidurnaktį, bet mūs

Virš jų, ritasi mėnulis sieloje dabar aušra. Vii-; 
kaip aukso kamuolys... čių aušra, ir mano vyras 

(Tviska žvaigždės melsva- palinkęs į mano pusę kai-į 
■me dangaus baldakyme, ir.ba:
'man gaila, kad mes dabar, — Tik visi, ten kaip nors J 
negalim sužibti žvaigžde- ' už Lietuvą!
mis virš katedros, kur ga-l — Žinoma. — jam prita-' 
lėtume adoruoti Jam, kaip iriu, prieš mus tviska va
tas altoriaus žiburėlis. įkąru krašte sietynai.

Bet, ar žemėje nėra! (bus daugiau) 
žvaigždelių ? Ana, vienuo-1 Marija Aukštaitė.

, gavome rū- 
brolių Ameri- 

Už jūsų au- 
už suprati- 
nelaimingų jėgų ir pasiaukojimo pa- 

be tėvynės, be rodo.
Neapleisdami ir savo pa- 

’ ramą priverstinam ištrė- 
: esantiems lietu

viams suteikdami, jūs lei
džiat mums pajusti, kad 
žmoniškumas nėra tik 
džiai. I

jūsų įgaliotinį. Mūsų pa- MOTUTE 
čių drabužių tiek nusidė
vėjo, kad tiko tik darbui, 
dabar, apsirengę jūsų pri
siųstais drabužiais, nesi-

i Liuksemburgas — Malo- mime 
nėkite priimti nuo mūsų 
šeimos padėkos žodį jums ? v zo-

Gražiausių Liaudies Dainų \

“VAI LEKITE DAINOS
Paruošė Kun. J. Dabryla 

Papildytą Rinkini Išleido 
KUN. P. M. JURAS

Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — malda
knygės formato. Labai paranku kišenėje nešioti.

Joje telpo 233 gražiausios dainos. Kaina 75c.
Užsakymus siųskite:

\ 36S West Broadway
DARBININKAS

So. Boston 27, Mass.

t

Motute, širdele. 
Tu mano miela.
Auginai dukreles
Mus tris kaip vieną. (2) 

Sukrovei kraitelius 
Visoms po vieną. 
Išleidai vargelin 
Tik mane vieną.

Tris dienas tris naktis 
Keleliu ėjau.
Ketvirtą naktelę
Girioj gulėjau.

Išgirdau girdėjau — 
Kukuoj gegutė.
Maniau aš. kad šaukia 
Mane motutė.

Nei šaukia, nei laukia 
Manęs motutė.
Tik graudžiai kukuoja 
Girioj gegutė.

Išgirdau girdėjau — 
Burkuoj karvelis.
Maniau aš, kad šaukia 
Mane tėvelis.

Nei šaukia, nei laukia 
Manęs tėvelis.
Tik graudžiai kukuoja 
Girioj kar elis.

Žinoma. — jam prita-
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Laimėti Pergalę Japonijoj
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Tokio, Japonija, vas. 24 
— Gen. Douglas MacAr- 
thur atsišaukė i Jung. 
Valstybių Kongresą, sa
kydamas. kad laimėjimui 
pergalės Japonijoj yra bū
tinai reikalingas maistas.

Sumažinimas pašalpos, 
ką nori padaryti Wa- 
shingtonas, jis pareiškė, 
badu numarintų nesuskai
tomas daugybes japonų, ir 
“mes nutoltume nuo tų 
idealų, kurių mūsų kraš
tas visuomet laikėsi ir dėl

i i

kurių mūsų krašto 
čiai mirė”.

Gen. MacArthur ragina 
Kongresą nenutolti 
Amerikos idealų.

nuo,

Nebuvo ir nebus populiarios 
valdžios, nes vaidyti, reiškia ne
pasitenkinimą sukelti.

Kas savo negil ia, tą iš turgaus 
meta.

Išsiverkęs bus sveikesnis.

r garbę paruošto kelio neieš
kok.
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Ką tik išėjo iš spaudos Nove
na Aušros Vartų Dievo Motinos 
garbei. Pradžioje novenos įdo
miai aprašyta stebuklingojo 
Švč. Panelės Aušros Vartų. Vil-

“Darbininkas”,
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Massį

Teikis atmint mus savo

SPAUDOS VAJUS
Būtinai Užsisakykite ir Platinkite

Amerikos Lietuviu labiausiai skaitoma mėnesinį, religinį, pat
riotinį ir gausiai paveiksluotą laikraštį

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELI”
LEIDŽIA

Lietuvos Pranciškonai
MO'JNT ST. FRANCIS GREENE. MAINE

“Varpelyje”
Spausi Ii na m i gražūs aprašymai, pavyzdžiai ir trumpi straipsne
liai įvairiais klausimais. Talpinamos naujausios žinios iš Kata
liku gyvenimo Amerikoje ir kituose kraštuose. Aprašomos Lie
tuvių kančios komunistų okupuotoje Lietuvoje ir ištrėmime.

“Varpelio”
Kaina metams — $2.00.

Visi "Varpelio" Skaitytojai gauna kasmet gražų, spalvuotą. 
Sieninį Kalendorių.

PLATINTOJAI. Surinkę tris naujas •'Varpelio" prenumeratas, 
ketvirtą prenumeratą gauna veltui. r‘ ’ j, 
skelbiamos "Varpelyje.”

KIEKVIENOJE AMERIKOS LIETUVIO ŠEIMOJE 
TESKAMBA LIETUVIŠKAS

“VARPELIS”
Kreipkitės adresu:

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis Grcene, Maine
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SUBSCRIPTION RATE? 
r>»mestic yearly
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Foreign once per tveek yearly

PRENUMERATOS KAINA
1 meriko’e metams $5 00
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$5.50
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$3 00 | Viena kart savaitėje metams. 
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DARBININKAS

Mirtie 1/u
Net ga Ii igosios A meri- 

kos rpauda vis rečiau be- 
atsimeua Baltojo Vyčio 
šalies nelaimę, o seniau 
tokie judrūs informacijos 
centrai, kaip Kaunas, Ry
ga, Ta! inas, dabar nutil
dyti, lyg užburti kapai. 
Poeto žodžiais tariant, nu
liūdo kapais i.
tėvynė ir motinos išverkė 
šviesias akis.

Paskutinieji labai ne
gausūs gyvų liudininkų

ŽMOGUS, KURS LIETUVOJ
IŠLEIDO MILIJONUS LITŲ...

T. Klumbis muzikos instrumentų, ku
riais naudojosi parapijos 

i orchestras. Juos atvežė 
į Kalibatas iš Amerikos.
i — O ar esi girdėjęs apie 
Kovarsko kryžių? —

pastatyta ant parapijos 
žemės, ant 
kranto.
— Iš čia labai

Šventosios

166 West Broadway. South Boston Mass
Telephone SOUth Boston 2680

i

už-
Gyvendamas prieš šį ka- man buvo nauja ir nenažįs- klausė manęs klebonas, iš 

rą Lietuvoj vienus metus tama. 
praleidau Kovarsko mies- j 
telyje, netoli Ukmergės.! kas jis toks t 

apsiklojus Apsigyvenęs Kovarske ir

— Klebone, — tariau — 
.as La iba as?

— Tai mūsų geradaris! — 
užėjęs į kleboniją salione pradėjo man aiškinti ma- 
pamačiau kažko- io nepa- i lonusis Kovarsko klebo- 
žįstamo vyriškio biustą, nas.
Priėjau arčiau ir perskai-' — Palauk, tuoj pamatysi,

gerai ma
tyti visi parapijos trobe
siai ,-
— Jie atrodo dabar nauji, 
bet prieš 10 metų jie visi 
buvo pasenę ir apgriuvę. 
Kalibato doleriai juos at-

tarė man klebonas.

einant iš salės.
— Apie kryžių tai girdė

jau... Rodos, jis yra antras 
savo aukštumu visoj Euro- naujino.
po j. Man buvo įdomu daugiau
— Taip, taip. Tik Belgijoj sužinoti apie tą žmogų, 

yra vienas kryžius, kuris kuris nesigailėjo tokių miš
keliais metrais yra aukš
tesnis už mūsų kryžių.

Nueinam prie kryžiaus. 
Jis pastatytas už miestelio 
ant vieškelio į Ukmergę. 
Aukštis 
merikoj šešių aukštų na 
™o aukštis. Kryžius pada 
rytas iš gelžbetonio, 
Kristus iš bronzo.
— Kolibatui jis kainavo atvažiuojąs Lietuvon ir at-

žiniškų sumų. Klebonas 
patenkino mano smalsu
mą, pasakodamas man, 
kad Kalibatas, gimęs Ko
varske, Žvirblių kaime, la
bai jaunas išvykęs Ameri
kon. Ten jis, išėjęs moks
lus, atsidaręs savo vaisti- 

o nę Newarke, netoli New- 
yorko. Kas penkti metai

praneš:mai^Datriotų*širdis^iau aPačioJ užrašą. Pra-.ką tas žmogus yra pada- 
nrinildo karčiasiu sielvar-'nas Kalibatas. Pavardė;ręs mūsų parapijai. Einam 
tu/Jie sako, kad Lietuvos L ~ ~ ~ .Pažiūrėti musų bažnyčios,
pavėniams neužtenka;dziaS! ~ JiS ?aI1T^as^ Taip i Nuėjom t bažnyč ą. Iš 

i net rr^'-iniu traukiniu to- tautomis. Ko. tautos lauko jį atrodė labai daili,mūsų brS diffiau-lširdis bus teisi ir mylinti iėjom j tai
! ■ • savo žemo, savo laisve, r^a^o nustebimui nebuvo

v <71.11 iiiiu.KO ma.- . - .. -, ,. O.

..„.„„•badu ir troškuliu. bus galmga _ Klebone, aš ItalijojSi,vis Ras tose mirties kolonose; tvlrtove_net prms_ la-v.an- maęiau daUg gražių t až- .
l"įiš nuovargio jau nopaiė-į nuožmu suzvenntos ii nyčiŲ ir aš manau, kad įū- apie 20,000 lity, — paaiš- sivežąs dideles sumas pini- 
'ii • • •' ° 'sudeiaonintos širdies prie-’ - ... - - - - - -

įšą.
Ka i mūsų širdys šitoje 

nelygioje ir lemiamoje ko-;
tėv’vnėj'' bTlėvynS" likę nepavargtu, jos rei-| 
lietuviai sau paguodos ir 
stiprybės ieško tik bažny
čiose, bet, kaip praneša
ma, daugelis bažnyčių bol
ševikų kariuomenės užim
tos, pamaldų nėra, negro
ja vargonai...

— Mūsų nelaiminga tė
vynė, rašo iš anapus gele
žinės uždangos išsivada
vęs lietuvis, 
paskutines savo agonijos 
dienas. Užmiršo ją pasau
lio politikai, nieko negali 
jai padėti broliai išeiviai. 
Vien tik Aukščiausiojo 
malone pasaulis dar gali 
būti išgelbėtas iš baisio
sios nelaimės - bolševizmo.
Pranašingi įspėjimai

Dabar, kada Lietuva pa
teko į jos istorijoj dar ne
žinotą mirties šešėlį, į<ada 
budeliai kirvį taiko prie 
pat šaknų, kada jos parti- 

: zanai desperatiškai kau- 
Įansi gimtosios žemės miš- 
:kų prieglobsty, kada tūk- 
l stančiai išblaškytų trem
tinių žūsta tylioje nežino
mybėje — 
paskutinė 

j kaupti visas 
i vai ir lietuvių tautai gel- 
;bėti. Ypač, kad artimiausi 
keli mėnesiai bus lemtingi 
Europos ir pasaulio istori
jai.

Įspėjimo balsų buvo ir 
seniau. Didžiąją Lietuvos 
nelaimę savo vizijose re
gėjo Čiurlionis, ją prana
šavo poetas Milašius, ją 
tur būt matė paskutinį 
kartą akis užmerkdamas 
šviesusis lietuvis Vaižgan
tas, net tris kartus sušu
kęs testamentiniais 
džiais:

Lyg
tintas, 
kėlimo 
jas, dabartinis Šv. Sosto 
Delegatas lietuviams Vak. 
Europoj, kan. F. Kapočius 
dar 1934 m. Lietuvių Tau
tos Jėzaus Širdžiai Pasi
aukojimo akte įrašė: “su
rink svetur išblaškytus 

i josios sūnus ir dukteris”...
I

nas Kalibatas. Pavardė ręs mūsų parapijai. Einam | | 
įdžiasi — jis galingas. Taip.

dėl mūsų .
|S™ kMoom varo nės-sav0 savo lais^.
,eius Varomi žmonės ma- savo tikimą ir falas tau- 
irinami tSenovės romėnai turėjo šitokį priežodį: ' 

pacem, para bellum”. Lietuviškai jis šitaip skamba 
jei nori taikos, ruoškis prie karo. Vokiečiai tą posakį:gįa~eiti varovai" budeliai'
taip pamilo, kad tam tikros sistemos rankinį kulko
svydį užvardino “parabellum”. Žinoma, vokiečiai ruo
šėsi prie karo ne tam, kad būtų norėję taikos, bet tam, 
kad užkariautų Europą ir kitas pasaulio sritis. Šian
dien vokiečiai sumušti, nuginkluoti ir pavergti. Ilgo
kam laikui jie bus nekenksmingi. Bet jų vietą užėmė 
rusai, kurie taip pat nuolatos ruošiasi prie karo ne tai- 
kai įvykdyti, bet pasaulinei revoliucijai sukelti. Tad 
gi kol pasauly randasi nors viena tokia tauta, kuri 
ieško ne taikos, o nuolatinio karo ir vis naujų kraštų 
užgrobimo, tai išmintinga ir natūralu, kad kitos tau
tos būtų visuomet pasiruošusios tą plėšrųjį kaimyną 
atremti ir suvaldyti. Tad nusiginklavimas gręsiančio 
pavojaus akyvaizdoj būtų gryna beprotystė. Ramus 
gyventojas, keliaudamas per girias, ne tam ima gink
lą, kad ką užpultų, bet tam, kad nuo plėšikų apsigintų.

Daug ką stebina primygtinis Maskvos reikalavi
mas, kad visos tautos nusiginkluotų. Net ir ji pati sa
kosi nusiginkluosianti, bet su ta būtina sąlyga, kad 
Amerika visų pirmiausia sunaikintų atominę bombą ir 
prisiimtų Tautų Tarybos nuosprendį, kad būtų už
drausta vartoti atominę bombą karo veiksmuose, kaip 
kad uždrausta naudoti nuodingas dujas. Kuomet tai: 
bus padaryta, tai ir Rusija įsileisianti tyrinėjimo ko-: 
misiją, kuriai bus parodyta visa karinė Sovietų ga-l 
myba.

Pirmu žvilgsniu atrodo, kad Maskvos pasiūlymas 
yra tikslus ir nuoširdus. Bet Amerika jau žino, su kuo 
turi reikalą. Tiek sutarčių ir pasižadėjimų sulaužę, bol
ševikai nenusipelno jokio pasitikėjimo. Kai bolševikai 
tikrai žinos, kad atominė bomba sunaikinta, ar jos pa
slaptis atskleista, ir be to, Alijantai jau bus nusigin
klavę, tai Maskva neįsileis jokių komisijų Sovietų nu
siginklavimo patikrinti. Ji tiesiog nenorės su Alman
tais kalbėti, tik terorizuos juos kaipo beginklius bejė- 
gėlius bei savo vergus.

Gromyko mėgina įtikinti, kad, sykį atominė bom
ba iš karo veiksmų bus pašalinta, nieks jos nebevar
tos. Lygiai kaip su nuodų dujomis. Kai tik tarptauti
niu nuosprendžiu jos buvo uždraustos vartoti, tai net 
toks galvažudis Hitleris neišdrįso tą uždraudimą per
žengti. Taip, Hitleris nuodingų dujų nevartojo, nes jis 
puikiai žinojo, kad anglai ir amerikiečiai panašių ir 
dar smarkesnių dujų yra prisigaminę, ir jeigu vokie
čiai būtų mėginę dujomis kovoti, tai alijantai tokiais 
pat vaistais būtų juos pavaišinę. Jau pirmam pasauli
niam kare buvo tai ištirta. Karo pradžioje, kol anglai 
dujų neturėjo, vokiečiai juos terorizavo ir stūmė kur 
tik norėjo. Bet kai alijantai ir priešdujines kaukes iš
rado, ir patys dujų prisigamino, ir paskelbė, kad jei 
vokiečiai dujomis juos kankys, tai ir jie tuo pačiu vo
kiečiams atsimokės, tai dujos taip ir išnyko iš apyvar
tos: alijantai nenorėjo būti toki nežmoniški, gi vokie
čiai bijojo patys savo vaistų paragauti.

Taip ir su atomine bomba. Kol ji bus Alijantų ran
kose, tol Maskva — ar ji turės atominę bombą, ar ne
turės — nežinos, kaip išrišti klausimą: kur dėtis 
Kremliaus žiurkėms, kai išgirs Alijantų orlaivį ? K.

tuos nušauna vietoje. 
Siaubo apimti, nerimo iri 

nevilties kankinami, i

gyvena

DVASINE MOBILIZACIJA 
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Jau septinti metai Lietu- tūralūs šermenys ypač 
va mirties ženkle. Keitėsi tragiški, kadangi laidoja- 
jos tironai, bet ne prie- ma gyva, kupina kūrybi- 
spauda ir naikinimo už- nės dvasios ir jaunatvės 
mačios. Persekioj amai pasiryžimu kovojanti tau- 
tautai protarpiais nušvis- ta.
davo išsivadavimo viltis, Geležinė uždanga slepia 
kai vėl tuoj krisdavo prie- nuo laisvojo pasaulio be
su šaltai suplanuoti smū- galiniai liūdną, dar jokioj 
gis po smūgio, atsiverda- filmoj ir jokiame literatū- 

sielvartai ros veikale neatvaizduotą 
dramą, kai tariamieji Eu-

vo žaizdos ir 
vieni už kitus baisesni.

Lietuvos duobkasiai, tiek ropos išlaisvintojai tarp- 
raudonieji tiek rudieji, at- tautinėse 
kakliai pasiryžę pakeisti žaidžia 
ramiosios Baltijos šalies laikui laimėti, 
tikruosius sūnus savais laisvių čempionai budelius 
kolonistais, stengiasi vyk-.vis dar labai mandagiai 
dyti baisias mūsų tėvų ša-j klausinėja, ko jie daugiau 
lies laidotuves. Tie nena-j norėtų...

konferencijose 
suktom kalbom 

o Atlanto

aš

tai, kain čia A

su bažnyčia, jeigu ji batų kiną man klebonas. gų, kuriuos paaukojąs čia
Italijoj, nedarytu gėdos Grįžtant į miestelį, kle- įvairiems geriems tiks- 
Italijos bažnyčioms!.. boras mane nusivedė į j įams. Ne vien tik Kovars-
— Tai dabar suprasi, kas gaisrinę. Čia mes radom ko parapija patyrusi jo 

yra Kalibatas. Ši bažnyčia moderniškas elektr i n e s dosnumą, bet ir apylinki- 
— tai jo bažnyčia, nes jis pompas, kurias Kalibatas nės parapijos. Tūkstančius 
savo pinigais ją pastatė. buvo padovanojęs Kovars- jis esąs paaukojęs Vydiš- 

Klebonas man pradėjo ko miesteliui apsisaugoji- kių ir Ukmergės bažny- 
pasakoti, kaip per aną ka- mui nuo gaisrų. ičioms. Klebonas man taip
rą Kovarsko bažnyčia liko — Tai dar nevisos Kali- pat papasakojo apie siur-

, jos rei
kalingos Dieviškosios Šir
dies palaimos ir stiprybes. 
Štai Jėzaus Širdžiai pasi
aukojimo ir Maldos Die
nos už Lietuvos išvadavi
mą prasmė. Nes galiau
siai, kas pas žmones jau 
negalima, galima dar pas 
Dievą. Jei tikėti tik mate
rialine jėga ir tos jėgos 
varomus įvykius, tada jau 
beviltiškai liktų pripažinti 
fiziškai stip r e s n i o j o 
triumfą. Teisė to, keno il
gesnės iltys ir aštresni 
nagai — 
nis.

Tačiau mes tikime ir 
dvasinį pradą, sielos jėgas 
žinome esant stipresnes ir 
patvaresnes. Tai krikščio
niškosios kultūros tautų 
ginklas ir civilizacijos dės
nis.
Garbingas 
avanpostas

Kai Lietuvos ministeris 
prie šv. Sosto karo išva
karėse pavadino Lietuvą 
katalikybės avanpostu 
Europos šiaurėje, šv. Tė
vas jam pastebėjo, kad tie 
žodžiai kyla iš pačios Lie
tuvos širdies ir kad jie yra 
jai garbės ženklas net ta
da, jei būtinas atpildas už 
tokio idealo laikymąsį ir 
vykdymą turėtų būti au
ka. i

Auka tikrai užgriuvo/ 
didelė, kruvina, ilga. 1— 
tuvių tauta ją pakėlė nuo
stabiai didvyriškai. Taip 
didvyriškai, kad net ap
stulbino visko mačiusius 
budelius. Lietuvos parti- ■ 
zanų nemažėjančios voros, 
meta istorijos laurų ver-į 
tus šūkius: “Lai nemano; 
raudonieji budeliai, kad 
jie nusilpnins Lietuvos ko
votojų dvasią savo nežmo
nišku teroru. Jei jau kovo
ti, tai nežinoti pralaimėji
mo. Jei gyventi, tai tik 
vertam lietuvio vardo. Jei 
tikėti, tai tikėti Galybių 
Viešpačiui, o ne garbinti 
niekšų stabus”. (Cit. par
tizanų laikraštis Kovos 
Keliu, 10. 3. 1946).

Mirti ar gyventi pasiry- 
žusieji prabilo tikrais vi
sos sveikosios lietuvių 
tautos žodžiais. Politikos 
šunkeliais paklydęs diplo
matinis pasaulis nuduoda 
to šauksmo negirdįs, bet 
mes nepailsime jį kartoję. 
Mes žinome, jog po audros 
ateina vaiski giedra, kad 
ir kančios turi savo pras
mę ir kad mirčiai nugalėti 
yra pažadėtas prisikėli
mas. Lietuvos širdis tik
rai nemirs, kol tikėsime 
jos laisvės prisikėlimą ir 
jos kristoforiškąjį pašau
kimą. K. Čibiras.

dabar mums 
valanda su- 

jėgas Lietu-

v zo- 
Gelbėkit Lietuvą!., 
nujautimo paska- 
Paminklinės Prisi- 
bažnyčios statyto-

Tikėjimas išgelbės
Šis aktas buvo atnaujin

tas pernai Kat. Kongrese 
New Yorke, šiemet gi Va
sario 16-tą pakartotas vi
sose Amerikos lietuvių 
bažnyčiose. Tai tikėjimo 
ir tėvynės meilės taurus 
aktas, nuolanki širdžių 
pastanga išprašyti tėvy
nei pagalbą To, Kuris yra 
pasakęs: “tavo tikėjimas 
išgelbėjo tave”.

Širdis yra gyvybės šalti
nis ir gyvenimo sintezė. 
Kol ji plaka, žmogus gy
vena, kol ji myli, jis kil
nus, kol ji aukojasi ir mel-

v •

sudeginta ir kaip iš Ame- bato dovanos! Dabar paro- pryzą, kurį jis ruošė Kali- 
'rikos atvykęs 1922 metais dysiu mūsų elektros stotį, batui sekančiojo jo atsi- 
Pranas Kalibatas ją atsta- “ 
tė, išdekoravo i 
gražiomis iš Paryžiaus at-

Pasirodo, Kalibatas spe- lankymo metu Lietuvon
ir papuošė cialiai klebonijai, bažny- (tai turėjo būti, jei neklys-

------ čiai ir miestelio gatvėms tu, 1943 metais). Klebonas 
vežtomis stovylomis.Bokš- apšviesti pastatė nedidelę, rūpinosi iš Lietuvos vai
te su laiku---atsirado nauji bet modernišką elektros džios išgauti Kalibatui Vy-

tai džiunglių dės-Į

varpai, o pačioj bažnyčioj 
puikūs (50,000 litų vertės) 
vargonai ir nauji ameriko-1 
niško stiliaus suolai. Ir vi- LaisvŠie

i sa tai buvo įtaisyta už Ka- v ----------
libato pinigus Skambės kanklės, dar skambės

Išėjom į Šventorių. Sodužėly tėviškės;
— Ir šitą mūrinę tvorą Po žaliaJa obelim, 

mums padarė Kalibatas,— Kursiu dainas su tavim, 
aiškino man klebonas. > Paskui dainos mūs skambės 

■ Dabar eisim pažiūrėti ligo/prie rugelių pradalgės.

stotelę, kuri jam kainavo 
ir apie 20,000 litų. Stotelė

ninės, kurią mums pastatė šiaudužėliai virs greta, 
mūsų geradaris.

Nueinam prie ligoninės. 
Tai dideli mūriniai dviejų 
aukštų namai.

i — Čia laikui bėgant galės 
! gydytis apie 100 ligonių. 
Ligoninės pakaks ne tik 
Kovarsko parapijai, bet ir 

i apylinkinėms parapijoms.
i Apžiūrėję ligoninės pa
statą nuėjom pažiūrėti pa
rapijos salės. Salė taip pat 
'mūrinė, erdvi ir moderniš
kai įrengta. Virš įėjimo 
durų kybo iškaba: Prano 
iKalibato salė. Nepamenu, 

Lie?kiek šitos salės pastaty-
I mas 
i Virš 
iriai, 
vairios repeticijos, 

į į vieną kambarį, kuris bu- 
!vo prikrautas visokiausių

kainavo Kalibatui. 
salės įrengta kamba- 
kuriuose vykdavo į- 

Įėjom

Keleivis

čio ordino kryžių ir įmū
ryti prie bažnyčios durų 
marmorinę lentą su Kali
bato atvaizdu ir įrašu, pri
menančiu jo nuopelnus 
Kovarsko parapijai.

Prisimenu, kad tuomet 
aš pajutau savyje norą pa
matyti tą nuostabų lietuvį 
ir su juo pasikalbėti. Ir tas 
mano noras šiomis dieno
mis išsipildė. Grįžęs praei
tų metų pavasarį Ameri
kon apsigyvenau Chica- 

igoj. Teiravaus apie Koli- 
batą ir sužinojau, kad jis 
tebėra sveikas ir gyvas ir 
kad tebegyvena toj pačioj 
vietoj. Rengiaus kada 
nors jį aplankyti. Ir štai 
netikėtai man teko persi
kelti gyventi į N. Jersey 
valstybę. Ir kartu su bro
liu ir kun. Kinta aplankėm 
Kalibatą.

Tai tikrai įdomus žmo
gus. Visą laiką jis be galo 
užimtas, nes jo vaistinė vis 
pilna ir pilna žmonių. Vais
tinėj todėl tik protarpiais 
galėjom šnektelti, bet pie
tų metu turėjom porą va- 

: landų laiko išsikalbėti apie 
viską.
— Kiek, p. Kalibatai, jūs 

iš viso išleidot pinigų Lie
tuvoj? Paklausiau.
— Tur būt, apie 100,000 

dolerių, — atsakė kukliai 
Kalibatas.

Bet aš supratau, kad Ka
libatas iš kuklumo ma
žiausiai per pusę sumažino 
tą sumą.
— Mano principas — aiš

kino toliau jis — yra toks: 
kiekvienas žmogus turi ir 
gali prasimušti gyvenime. 
Štai, aš. atvykęs, galima 
sakyti, dar vaiku būdamas 
Amerikon, pabaigiau mok
slą ir praturtėjau. O apie 
pinigus aš turiu taip pat 
savotišką nuomonę: su 
jais reikia padaryti ką 
nors gero ir naudingo vi
suomenei. Jei Dievas duos 
jėgų, aš esu dar numatęs 
padaryti kai ką ir ateity... 

į Atsisveikinant, Kaliba
tas ir mums pasakė pa
mokslėlį. Jis Griežtai nus 
istatęs prieš rūkymą. Todėl 
jis ir mus įspėjo: nerūky- 
kit ir ilgiau gyvensit ir 
daugiau gero visuomenei 
ern t nn rl n i

1
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Mirs vosilka pakirsta.
Apkaišyti man kasas. 
Gėles surinkęs mėslvas.
Puoši varpų vaikniku. 
Ir pareisim mes taku.
Kai grėblys šieną vartys. 
Pusrytis pievoms atklys. 
Kvepės čiobriai kodylais,

■ Basi brisim dobilais.
į Virš mūs čirens vyturiai,
i Dainos plasnos pabariais.
; Pradalgė po pradalgės.
Šieno kupetos daugės.
Vėl mes namo eidami, 
Grėblužėlius nešdami — 
Atlankysim Smūtkelius, 
Prieš juos lenksime kelius.
Kai saulutė jau nuskęs. 
Griežlės savo šventę švęs — 
Mes lūšnelėj prie ugnies. 
Klausim VALIOS JO ŠIRDIES.

Marija Aukštaitė.

I

2. II. 47.

i

Auksinius miestus išdidžiai aplenkęs, 
Kalnų viršūnes perkopsi rimtai; 
Pavargusios širdies kiekvienam kraujo tvinksny 
Girdėsi balsą šaukiantį tenai, 
Kur motina tave lopšy pagirdė 
Krūtimi meile tekančiu penu 
Ir šalį tavo pasakom apsupo 
Žiedų baltumo nuotakos šydu. 
Išblėsusios vilties tamsioj prarajoj 
Matysi kuoruos augančias ugnis 
Ir tamsumos vaiduoklių klaikų šokį 
Nutrauks dangun pakilęs pilnatis, 
Kada svečioj šaly nuo vargo upių 
Pakelsi į tėvynę žvilgsnį ir mintis, 
Kada suskaudusios krūtinės dvasios skundas 
Plačia, kaip Nemuno tėkmė, daina pragys. 
Norėtum apkabinti visą žemę plačią, 
Norėtum apsodinti vyšniomis baltai 
Visus kelius į žemės kampelius mažiausius, 
Visus kelius, kuriais sugrįžtų tremtiniai. 
Tada baltai pražystų Azijos kalnynai. 
Nuo Reino ir Dunojaus būt keliai balti. 
Balti balandžiai vėl į sostines sugrįžtų 
Ir būtų ta diena nepaprastai giedri. 
O maršai žengiančių į vieną didžią šventę 
Nutildytų pirklių erzlias kalbas — 
Bet kas, lietuvi, tavo širdį plačią 
Mažos tautos didžiam pasaulyje supras?

Vytautas Vėtra, galėsit padaryti!..



Antradienis. Vasario 25. 1947

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

/

ište-

4DARBININKAS
|val.. Kauno aps.. gyv. rodos 
New Yorke.

RAČKUS. Mykolas, iš 
džio km., 
gos aps.

RAMONAS. Jonas.
km.. Lidokių vai..
aps.. gyv.
ne.

RAMONIENĖ. Uršulė. iš 
Tryškių, ir Ramonas. Adolfas, 
gyv. Brooklyne.

RAŠČIAUSKAS. Vladas, iš 
Panevėžio, turėjo restoraną. Či
kagoje.

RAULINAITIS. Juozas ir 
Raulinaitytė. Marija, iš Veive
rių km.. Marijampolės aps.

RAZMIENĖ - Kasputaitė.
Barbora, iš Siaveitų km.. Kre
tingos aps.

RAŽAITTENE. Ieva, iš Rude
nų km.. Gudelių vai.. Marijam
polės aps.

REMERIS. Mamertas, iš Pa- 
pivėsių km.. Pasvalio vai.

RIBIKAUSKAS, Jonas, žmo
na Ona ir vaikai Eduardas ir 
Stasė, gyv. Čikagoje.

I
Aukso-I

. Darbėnų vai.. Kretin-

i F. J. Gedminas, Dr. K. Piaula-
kas,

i
l

ir keli kitų profesijų.
Raudeniškis.

GIRARDVU1E, PA.M. rta. sesuo Pranciškaus, 
kėjusi už Jono Bjerūno.

PAŽERECKAITES (Pažers- 
kaitės). Bronislava ir Matilda, 
gyv. Čikagoje.

PETKEVIČIUS, Justinas.
PETKUS. Antanas, iš Darbė

nų vai.. Kretingos aps.
PETRAITIS. Ipolitas, iš 

dininkų km.. Krakių vai., 
dainių aps.. gyv. Čikagoje.

PETRAUSKAS. Jonas ir Juo
zas. iš Matulių km.. Šakių aps.

PETRAVIČIUS. Domininkas, 
iš Žarėnų vai.. Telšių aps.

PETRAVIČIUS. Motiejus. Pi- 
jušas : jis gyveno Lawrence. 
Mass. ir Pranciškus, broliai 
Ambraziejaus.

PETRONIS. Juozas, ir Kazys, 
gimę Amerikoje, gyv. New Yor
ke.

PETRULEVIČIUS, Leonas, iš 
Kulų km.. Skuodo vai.. Kretin-

MOTIEJŪNAS. Joseph. gyv. 
New Yorke ir Sam. gyv. Whee- 
ling. gimę Amerikoje, turėjo gi
minių Šventežeri ■ va!.. Seinų a.

MOTIEJŪNAS. Petras, iš Mi
liūnų km.. Kupiškio vai., tarna
vo J. A. V. kariuomenėje.

MOZETOMTTZ - Sližytė. Ona. 
iš Kurklių vai.. Utenos aps.. 
gyv. Čikagoje.

NARBUTAITĖS. Petronėlė ir
Veronika, iš Kelmės va!.. Rasei
nių aps.. gyv. Čikagoje.

NASTARYTĖ (Nestor . Joa
na. gimusi Amerikoje, gyv. 
Worcestei Mass.

NAUDUR Piečiaitė). Augus
tė. gen.-. \Vaukegan.

NAUDŽIŪNIENĖ - Klevic- 
kaitė. Adelija. gyv. Čikagoje.

NEDZINSKAS, gyv. Čikagoj.
NEUBACHERIS. Adolfas ir

Matias. iš Bambėnų km.. Gra-
Vilkaviškio aps. A- gos aps.. gyv. Bostone.

PETRULIS. Povilas, gyv. Chi
cago. III.. 6539 So. Maplewood 
Avė.

PIESLIKAS. Antanas, iš Bi- 
kūnų km.. Anykščių vai.

PIKTUŽIENĖ - Glodenytė. 
Ieva, iš PabaJvės km.. Tryškių 
vai.. Šiaulių aps.. gyv. Čikagoje. 

PITKEVIČIUS. Jonas, 
i Čikagoje ir Vladislovas. 
New Yorke.

PLUŠAUSKIS. Juozas.
sėdžių. Telšių aps.. gyv. Čikago- 

:>■
PLUŠČIAUSKIS. Motiejus, iš 

Ar.taniškių km.. Šiluvos vai., 
Raseinių aps.. siuvėjas.

POCIENĖ - Norkaitė. Veroni
ka. iš Sukančių km.. Tryškių v., 
Šiaulių aps.. gyv. Brooklyne.

PORMALIENE - Pacevičiū- 
tė. Emilija, gyv. Čikagoje. 

PRIŠČEPIONKA, Jonas 
Telšių Priščepionkaitė. kurios

Bambėnų

Ast-
Dar-

žiškių vai., 
dolfas. gyv. Čikagoje.

NEVERDAUSKIENĖ - Jaku
tytė. Ona. gimusi Čikagoje.

NICKEL - Manomaitytė. Ar
ną. iš Dainių km.. Raseinių aps.

OLSEVIČIUS. Marijonas, iš 
Pabaisko vai.. Ukmergės aps.

OSTRAUSKAITĖ (ar 
rauskaitėi. Skoiastika. iš 
bėrų vai.. Kretingos aps.

PACEŽINSKAS. Vincas. 
Nevarėnų m., gyv. Čikagoje.

PAJAUNIENĖ - Karinaus- 
kaitė. Ona. iš Tureliškių km., 
Pajevonio va!.. Vilkaviškio aps.. 
gyx\ Brooklyn. N. Y.. 354 S.
4th St.

PAKARKLIS. Juozas, iš Pikt- I 
žirnių km.. Sintautų vai.. Šakių; 
aps. ir šeima.

P AKSTYS, Jonas, iš Rakščių* 
km.. Šėtos vai.. Kėdainių aps.

PAŠEŠIUNTENĖ - Jlikalaus- 
kaitė. Julė, iš

. aps.. gyv. netoli Čikagos.
PAULAUSKAITĖ. rodos v

Plingės.

,S

I

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė..

Tel. Pl2ntation> 0753

’arūninu planus ir statome
naujo stiliaus namus su mo-

Pimpiųiš
Ukmergės

Brooklyne ar Bosto-

Me-
Kė-

gyv. 
gyv-

iš Al-

VISI SKRIAUDŽIA
(Lietuviukas pipirukas skun
džias kaip senas vyrukas)

Gerbiamieji, gerbiamosios, 
kartais būna, oi sunku!
Jums papasakot imuosi 
iš vienos žiemos laikų.
Vieną kartą iš mokyklos 
nuobodžiaudamas einu, 
pakelėj, žiūriu, lyg stiklas, 
žiba ledas. Bus smagu!

t Metęs krepšį į pakrūmę, 
pats ant ledo, kaip matai.
Ech. tai gera, tai smagumas, 
lyg ant žirgo sau lakstai!

Ir 
ištekė-: 

, jusios pavardė nežinoma, iš Pir-Į 
vainių km.. Luokės vai.. Telšių j 
aps.. gyv. Čikagoje.

PSEORSKAITĖS. Elena. Sta-! 
sė i»- Zofija, iš Seinų, gyv. Čika
goje.

PŠEMENECKIS. Silvestras, 
ir Marija Venckūnaitė. gyv. 
Williamstown. Pa.

PUODĖNAS. iš Pabiržės m., 
Biržų aps.. gyv. Čikagoje.

PUŠKARSKAITE. Marija, iš
vykusi iš Minsko, gyv. Čikagoje, 

.ištekėjusios pavardė nežinoma.
PUšKAUSKIENfi - Kučins- 

j kaitė. Anelė, iš Ariogalos vai., 
gyv. Philadeiphijoje.

RAČKAUSKIENĖ - Šimkuny- 
tė. iš Gučkamnio km.. Čekiškės

irJ Bet... kas čia dabar nutiko, 
I tik virtinkšt ir jau guliu, 
j E. brolyt. prasti dalykai: 
j atsikelti negaliu.

Na. manau, dabar tai galas 
' ir numirti čia galiu. —
O. iš nosies koks rašalas 
varva, teka upeliu.

I
>

Vos ne vos dar atsikėliau, 
j namus vos parėjau, 
bet ir čia iš naujo vėliai, 
užsipuolė bėdos jau.
— A. laidoke. — tuoj tas tėtė— 
kur lig vakaro buvai ? —
O. pamatęs, kad žvaigždėtas;
— Na. dabar tai pakliuvai!

k n škais Į •engim zis. Atlie

kame darbus namų Nors prašiau, kad dovanotų, 
betgi kur tau jis klausys: 
išvanojo kailį šluota 
ir dar nusukę ausis.
Taip išvargintas per “kovą ", 
negi mokytis gali?!
Viską metęs, tuoj į lovą, 
į sapnų gražias šalis.
O dienos kitos sulaukęs, 
išeinu vėl iš namų: 
į mokyklą linksmas traukiu, 
nors šiek tiek ir neramu.

Ellis Arnai, Georgia valstijos gubernatorius konferuoja su spaudos 
atstovais New Yorke. Jo dešinėj stovi Richard E. Gutstadt Anti-Defa- 
mation Lygos atstovas.

Jonas, gyv.

Vincentas, iši 
Alvito vai..! 

i 
gyv. Detroite į 

| 

I

I

1
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE '

RUMFORD, MAINE

JI

« 
i<
4

Orlaivio patarnautoja iš orlaivio
jauną liūtuk j. "rjs atvožtas iš Chica.gos j Ro- 
cheslti r’ėnų daržą.

Sekmadienį, kovo 2 d., 7 vai. 
vakare, Šv. Vincento lietuvių 

! par. bažnyčioj įvyks Bažnytinis 
: Koncertas, kurį rengia Šv. Vin
cento parapijos choras, vado
vybėje vargonininko L. Šorio. 
Šiais metais kun. M. F. Dau
mantas, parap. klebonas, nau
jai perdirbo bažnyčios vargo
nus, kurie dabar bus pašven
tinti, ir šį įvykį paminėti ren
giamas didelis Bažnytinis Kon
certas. Į tą koncertą klebonas 
pakvietė pasižymėjusį Amen- 

i koje lietuvį muziką iš Eliza
beth, N. J., p. Joną Čižauską.

. Jis žymią dalį šio koncerto 
l programos išpildys, grodamas 
muzikos kurinius, be to, jis pats 
ir giedos keletą kurinių. Jam 
pagelbės su gerai išlavintu 
choru muz. L. Šorys, kuris pats 
yra baigęs Troy, N. Y. Konser- 
vatoriją ir jau čia vargonin- 
kauja 12 metų. Jokios įžangos 
nebus. Klebonas iš anksto ragi
na žmones ir apylinkės pažįsta
mus atvykti ir pasiklausyti Gi- 
rardvillės gražios muzikos ir 

.pasigėrėti gražia bažnyčia.
šv. Vincento Parapijos 

Komisija.
Na. dabar ką sakote, ar Rum- 

fordo lietuviai nepatriotingi ? 
Ar jų širdyse neplaka Tėvynės 
meilė? Būtų buvę dar daugiau, 
bet čia trimis pakaitomis dirba 
dirbtuvėse. Tai visi negalėjo at
silankyti.

Kai kas manė, kad ši koloni
ja yra raudonojo Stalino bur- 
dingierių sostinė, o tautybė ir 
katalikybė yra visai mirusi. 
Bet taip visai nėra. Rumfordo 
lietuvių širdyse dar karštai 
plaka tėvynės meilė ir katali
kybės jausmas.

Prieš kiek laiko atvyko iš;
Greene, Me. Tėvai pranciškonai jPo rezoliucijomis 
ir atsikreipę į Rumfordiečius Kaulaičia.
sako: “Ar nebūtų galima pas 

1 Jus suruošti Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą?" Kai 

I kurie lietuviai sako: “Niekas 
į nebus. Tėveliai. Čia žmonės la
bai atšalę nuo Dievo ir Tėvy- 
nės. Nėra vilties palaužti tą se-i 

! na ledą, kurs jau apaugęs rus- ford ir Mexico, tarp Lewistono 
komis kerpėmis. Bet bandysime ir Aubum kiek esama lietuvių? 
tai padaryti. , Prieš 10 metų p. A. Daunis da

rė surašynėjimą Lewistone ir 
Aubum. o p. J. Kaulaičia sura- 
šynėjo Rumford ir Mexico. Tuo 
laiku Aubum buvo 28 šeimy
nos. 125 asmenys, 1 biznierius, 
4 ūkininkai, 20 namų savininkų, 
8 automobilių savin inkai. 
Lewistone 65 šeimynos. 275 as
menys. 16 pavienių. 5 biznieriai. 
6 ūkininkai. 36 namų savinin
kai, 15 automobilių savininkai. 
Rumforde ir Mexico — 160 šei
mynų. 750 asmenų. 67 pavie
niai. 7 biznieriai (dabar yra 
10). 25 ūkininkai. 134 namų sa
vininkai. 116 automob'lių savi
ninkai.

Taigi iš

I

- Franckevi- 
gyv. Brook-

- Bučytė. O-

sū- 
Amerikon 
gyv. New

Medingėnų

Eisinaitė.

Domininkas 
Juozo, gyv.

Kazys, iš
Marijampolės

Kalifornijos Lietuvio'
sausio - vasario numerio turi
nys yra toks:

Perskaitytos ir vienbalsiai 
priimtos rezoliucijos, prašant 
valdžios padėti Lietuvai atgau
ti laisvę ir nepriklausomybę, 

pasirašė J.
Z. Sabaliauskas ir 

W. W. Balčiūnas.
Šis susirinkimas nutarė ruoš

ti “Šurum-Burum” gegužės mė
nesyj. Tikimės, kad iš Lewis- 
ton ir kitų kolonijų lietuviai da
lyvaus.

Dažnai kyla ginčų tarp Rum-

Bet per pamoką jau kinkos 
dreba, virpa nuolatos.
Tuoj tas mokytojas:— Klinkau. 
marš, brolyti, prie lentos I
— Spręsk čia uždavinį. — sako: 
tą. kur vakar jums daviau ! — 
Stoviu. lyg jėgų netekęs, — 
vakar juk nej>adariau.
— Ką. nemoki?—kad sušuko— 
Ir mokyklon dar eini? — 
Trenkęs kumštį į staliuką, 
sako: — Sėskis, tinginy!
Ir. sugriebęs jis dienyną, 
su pykčiu pasuko zero.
Aš gi sėdžiu nusiminęs, — 
pasidarė taip graudu.

Pamaniau: tai kurgi. Dieve, 
ta teisybė yr dabar: 
skriaudžia ledas, skriaudžia tė- 
skriaudžia mokytojas dar. i vas. 
Taigi, matote, kas dedas, 
kaip tam mokiniui sunku. 
Ir per tą bjaurybę ledą 
kiek reikėjo kęst vargų.

S. Kra-luc

REMEŠKEVIČIUS (Remesh), 
Petras, iš Vištyčio m.. Vilkaviš
kio aps.. gyv. Bostone, gaisri
ninkas.

RIMDZIUS, Klemensas, gyv. 
Čikagoje.

RINKEVIČIUS.
Brooklyne.

i RINKEVIČIUS. 
Patunkiškių km.. 
Vilkaviškio aps.. 
ar Čikagoje.

RUKUIŽA. Juozas ir Vincas, 
gyv. New Yorke.

RUPKUS. Karolis, sūnus Juo
zo. iš Pelodžių km., Pašvitinio 
vai., Šiaulių aps.. dirbo laive 
jūrininku, gyv. Philadeiphijoje.

SAKALAUSKIENĖ. Marija, 
sesuo Veronikos Stankevičienės, 
gyv. Minersville.

SAMUOLIENĖ 
čiūtė - Rumšaitė. 
lyne, sesuo Jono.

i SAMUOLIENĖ
' na. iš Žem. Panemunės parap.. 
Balinių - Poniontkos km., gyv. 
Brooklyne.

SAUKA. Pijus ir Vincas, gyv. 
■ Waterburv. Conn. 233 Chinman 
ĮSt. '
j SAVICKAS. Konstantas, 
į nūs Vinco, išvykęs 
1935 m., spėjamai 
Yorke City.

! SIAURYTĖ. iš 
parapijos.

! SIDABRIENĖ - 
Stasė, gyv. Čikagoje.

SIMOKAITIS. Juozas .iš Ka
niūkų km.. Raudonės vai.. Ra
seinių aps.

Į SIMONAVIČIUS, 
■ir Vladas, broliai
Bostone.

SINKEVIČIUS.
Kalvarijos, vai.,
aps.. gyv. VVorcester. Mass.

SIURKIENĖ - Lingytė. Mari
ja. gimusi ir gyv. Čikagoje.

SKUČAS. Kazimieras, iš Ą-Į 
žuolų km., Marijampolės aps.

SKUČIENĖ - Rauličkaitė, Ju
zė. duktė Adomo, iš Leipalingio 

į m.. Seinų aps. ir vyras Antanas 
'Skučas, iš Veiverių vai.. Mari- 
i jampolės aps.

SLIDZEVSKIS (Smith). Da
nielius. iš Gilutų km., Mėlagė- 
nų vai., Švenčionių aps., gyv. 
Cincinnati. Ohio.

SPERLING - Neubacher. Ber
ta. iš Bambčnų km.. Gražiškių 
vai., Vilkaviškio aps.. gyv. čika- 
goję.

t STANEVIČIUS. Stasys, gi- 
Imęs Amerikoje, apie 28 m. am
žiaus.

STANKŪNAS. Juozas, gimęs 
Amerikoje apie 38 metų am-; 

į žiaus. stalius
STANKUS. Juozas ir jo se-i 

šuo Stankutė. Barbora, kilę iš 
Kretingos aps.. spėjamai gyve
na Boston*-.

Vasario 16 d. atvyko Tėvas 
Modestas ir atlaikė šv. mišias 
airių par. bažnyčioje ir pasakė 
gražų pamokslą. Grįžo atgal į 
namus. Tą pačią dieną, vakare 
atvyko atgal Tėvas Modestas ir 

; kartu su juo atvyko Tėvai Gi- 
, džiūnas. Baniūnas ir Andrie- Į 
! kus. Taipgi atsivežė L. Vyčių 
I choaą ir muziką - dainininką p. 
Chuzą iš Lewiston.

p. J. Kaulaičia atidarė susi
rinkimą ir pakvietė jį vesti Tė
vą P. Baniūną. Vedėjas pakvie
tė chorą sudainuoti “God Bless 
America”. Po to sudainavo ke
lias kitas lietuviškas liaudiest Taigi iš 
daineles. Choras labai gerai pa- RUTnfOrde 
sirodė. Mums seneliams besi- 
klausant gražių dainelių nevie
nam ašarėlės nuriedėjo per 
rukšlėtus veidus.

Gražią ir turiningą kalbą a- 
pie Lietuvą ir jos nelaimę pasa
kė Tėvas Andriekus. Kvietė vi
sus prisidėti aukomis dėl Lie
tuvos išlaisvinimo. Pasipylė au- 

T. 
Po 
A. 
M.

“Vasario 16-tos šauksmas”— 
Padaubietis; Vasario 16-ji ir 
Dr. Basanavičius — Juiia Lie
sytė; Should the Baltic Statės 
be free? — Hedys S. Lane; 
America is turning Westward
— Algis Regis; Who is punish- 
ing the Russian war criminals?
— Milton Starte; American 
Lithuanian Achievements in 
1946; Looking around Califor- 
nia — Peter Bogin; The Rose 
Parade of Pasadena — Adele 
Kučinskas.

Taip pat telpa Los Angeles, 
Arizonos ir San Francisco lie
tuvių veikimo apžvalga.

Kas turi Kalifornijoje gimi
nių ar draugų ir kas planuoja 
čia kada nors apsigyventi, ver
tėtų “K. L." užsiprenumeruoti, 
neš bus nuolat talpinami straip
sniai apie Kalifornijos ir Arizo
nos gamtą, miestus ir pragyve
nimo bei verslo sąlygas.

“K. L.” prenumeratą metams 
du doleriai, adresas toks: “K. 
L.’’. 2721 Logan St.. Oakland 1. 
Cal. Rep.

Juozas Kaslnskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Į f I
i
!iĮ į 
Į

to mes matome, kad 
yra daugiau lietu- 

Lewistoniečiai yra 
daug veiklesni. Dabar tik rei
kia ir Rumfordiečiams išsiju
dinti. Iš Rumfordo yra išėję ne
mažai profesionalų, kaip tai: 
Dr. Galan (Galinauskas), Dr. |

602 Washmgton Blvd.
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėt visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Ieškomicji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSLLATE GENKKAL 
OF LITHUANIA 

41 West X2nd Street 
New York 24, N. Y. 

(B-U daugiau)

kos. Po $10.00 aukojo — 
Plactauskis ir J. Kaulaičia.
$5.00 — A. Stelmokienė, 
Balčiūnienė, E. Beividienč, 
Micčienė. K. Norušas. B. Sta-, įi 
siulienė, J. Jonušienė, M. Keve-!j‘ 
žienė, J. Kaubris, Al. Zadeikie-^ 
nė. Zig. Sabaliauskas, V. Bal-' ę 
čiūnas. Po $2.00 — A. Jonaitis, i

I B. Belskis. Po $1.00 — M. Sta-1 K. 
! siulienė. S. Ivanaitienė, S. Į Jį- 
VVhite. K. Rašytinienė. A. Bar-Y 
tašienė. P. Janaitienė. A. Veliu-1 < 
šiene, M. Liutkienė. O. Jurge- 
lienė, Mag. Milišauskienė, P. 
Pocius. A. Valančius. F. Jonai
tis. A. Chužas, J. Venckus. J. 
Galinauskis. A. Sąmalus. K. Bc- 
jeikis. P. Markelionis. E. De- 
menchuck. Kiti aukojo po ma
žiau. Viso aukų surinkta $119.-

TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS
KUN. DR. K. GEČIO

Naujas Istorinis Veikalas

KATALIKIŠKOJI LIETUVA”
Kas norėtų susipažinti su Katalikų Bažnyčios Lietuvoje 
praeitimi ir jos dabartimi, turėtų būtinai įsigyti gražiai 

’ išleistą knygą —
“KATALIKIŠKOJI LIETUVA".

Naujasis veikalas yra gražiai paveiksluotas, turi 587 
puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi
deda iš 6 dalių: 1) Krikščionybės keliai į Lietuvą; 2) Refor
macijos sąjūdis Lietuvoje; 3) Lietuva caristinės Rusijos oku-

_ pacijos laikais 1795—1918; 4) šventoji Lietuva; 5) Lietu
ti vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940 ; 6) Nebaigta lietuvių 
JJ tautos Golgota 1940—1946 m.
jĮ Kaina — $4.00

Užsakymus siųskite:
įt DARBININKAS
į- :J66 W. Broadvvay, So. Boston 27. Masw.

ii
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Antradienis, Vasario 25, 1947

f Kiekvienas Rusijos pilie
tis privalo turėti pasą, be 
kurio neįmanoma išsivers
ti. Šalia to, dar privalo tu
rėti darbo knygelę ir, jau 
minėtą tarnybos lapą.

I GYVENIMAS SOVIETŲ 
FARMOSE

į O kaip gyvena darbo 
; žmogus Rusijos ūkiuose— 
i kolchozuose ?

Minėtasis prancūzų inži- 
i nierius Pr. Bornet, rašy
damas labai atsargiai ir 
gal net vietomis pernelyg 

: palankiai, taip nusako kol- 
chozininko būklę:

Paprastai kolchozininko 
(valdžios, komunistinio 

. dvaro gyventojo) troba, 
arba kaip rusiškai sakoma 
—izba, susideda iš dviejų 

‘dalių: vienoj pusėj yra 
Į į prieškambaris ir virtuvė, 

i kitoj gyvenamasis kamba- 
i rys ir valgomasis. Visi ma

Pradžia 1-įname puslapyj 
rijas. 1941 m. už pasinau
dojimą sanatorija mėne
siui reikėjo mokėti nuo 
900 iki 1,200 rublių; už gy
venimą poilsio namuose— 
mėnesiui 500-600 rublių. 
Suprantama, kad yra pra
bangių sanatorijų, bet jos 
yra rezervuotos valdinin
kams, partijos, kariuome
nės ar NKVD pareigū
nams.

JEI RUSIJOJE PERSI
KELIA f NAUJĄ 

MIESTĄ
Maistui gauti darbinin-' 

kas privalo turėti maitini- j 
mosi kortelę. Gana sūdė-, 
tingas yra kelias ją gauti: 
atvykęs į naują miestą 
darbininkas per 24 valan-j 
£as privalo registruotis; 
milicijos biure. Jis turi 
atsinešti savo pasą ir už
pildytą blanką, pasirašytą L. .. , . ....f -rL. 4. i zieji namukai pasiliekakomiteto tų namų, kuriuo- J .ančiai. RitnVp tuvi gyventojų nuosavybe, bet

Winona. Miss., Miesto Maršalas, prieš pat mirtį apklausinė ja Alfred
Lish Degeller, 27 m. amž.. kuris buvo sunkiai sužeistas laike kovos su 
Mississippi Statė Highway sargybininku.

i

se apsigyvens. Blanke turi 
būti pažymėta iš kur atvy
kęs, kodėl persikėlė, ko
kios tautybės, koks paso 
numeris ir t. t. Su pasu ir 
tuo blanku turi laukti ei
lėje.

Po tos pirmos registra
cijos darbininkas grįžta į 
naują gyvenamą vietą, 
paima nuomos knygą, nu
perka specialų žyminio 
mokesnio ženklą ir eina į 
pasų biurą. Vėl ilgas lauki
mas ir—pase įrašys leidi
mą, kuriam laikui pavėli
nama gyventi to miesto ri
bose.

Niekas negali tavęs pri
glausti be milicijos leidi
mo, kitaip gręsia pabauda 
ar kalėjimas.

Dabar ateina eilė—gau
ti maisto kortelę. Ją tega- 
Įima gauti jeigu dirbi. Ją | ^„7^“ ūkintekas)“

Apie tai inž. Bornet pa
tiekia tokių žinių:
Kolchozui vadovauja vir

šininkas, dažnai padeda
mas agronomo. Jiems tal
kina eilė kontrolierių, ku
rie pagelbsti apskaičiuoti 
darbo brigadų ir atskirų 
darbininkų atliktą darbą.

Kai Prancūzijos VichyĮ Nugabentas į ligoninę 
vyriausybė r * ’ " 1.................
plomatinius santykius su; 
SSSR, bolševikai 1941 m. 
liepos 15 d. inž. Bornet a- 
reštavo ir išvežė į Novosi
birsko koncentr. lagerį. 
Čia jau buvo apie 20 tokių 
pat prancūzų. Inžinieriaus 
šeima nežinojo kur jis bu
vo išgabentas. 1942 metais 
jį išgabeno į garsųjį lagerį 
Nr. 99, į Spaskizavodą, 
Kazakstane. Čia kalinių 
eiles skynė kruvinoji (de- 
zinterija) ir šaltis.
APIE VIENĄ PRANCŪ

ZUOS KOMUNISTĄ
Pavaizduodamas 

tuotojų padėtį, inž. Bornet 
duoda vieną pavyzdį: _____

Petras Pussej, prancū- grjžti. Nesibijočiau papa- 
zas, buvo komunistų par- sakotį ką esu matęs ir ką 
tijos narys. Pagal užsie-;esu iškentėjęs". 
mimą jisai buvo stalius iri 
dirbo Renault fabrike, 
Prancūzijoje, vežimų ga
minimo skyriuje. Jo žmo
na buvo kilusi iš Odesos,; 
su ja buvo susipažinęs ko
munistų mitinge.

Jiems pasirodė, kad gy
venimo sąlygos Prancūzi
joje yra nepakeliamos. Jų 
mintys krypo į Rusiją, ku
rią giriant taip dažnai gir
dėjo. Atsilankymas į So
vietų paviljoną 1937 m. 
Paryžiaus parodoje pripil
dė entuziazmu, galutinai 
pasiryžo vykti į Rusiją. 
Glamonėdamas savo sūnų 
jis kalbėjo:
— Tenai mes jį padarysi

me inžinieriumi.
I SOVIETŲ ŽEMŲ

Su žmona ir vaiku, so
vietų laivu jie iš Marseil- 
lės uosto išvyko į Rusiją. 
Laive buvo i

nutraukė di- jis mirė tris savaites prieš 
[prancūzų išleidimą, mirė 
1946 m. rugp. 12 d.

— Keletą 
mirtį, 
— aš 

(jam ranką.
— Mano drauge, gal būt 

aš šį vakarą mirsiu, ar rv- 
| toj. — kalbėjo Pussey. — 
Nueik į mūsų baraką. Ten 
atrasi porą batų, man pri
klausančių. Pasiimk juos. 
Nenoriu, kad jie patektų 
i rankas tu prakeiktu če- 
kištų... Jei sugrįši į Pran
cūziją, aplankyk 

. brolį. Papasakoki 
ares_ koksai gyvenimas 

šalyje. Iš savo pusės 
gailiuosi, negalėdamas su-

dienų prieš 
— rašo inž. Bornet. 
nuėjau paspausti

3 •

I

mano 
jam, 
šioje 

— aš

toliau pasakojalių. Dabar tas apsunkinta: Dažnai pranešėjomis su- 
teduodama tik jei abudu tinka būti žmonos, tarnai- 
sutinka skirti?, ar jei ne- tės, 
kaltoji pusė įrodo neišti- kreipti nuo vyro galvos 
kimybę apsiimtoms vedy- įtarimus... 
binio gyvenimo parei-! 
goms. Motinoms su ma-; 
žais kūdikiais tėra tas pa-' 
lengvinimas, kad jos ne
verčiamos dirbti nakčia.

Viešajame gyvenime—

besitikėdamos nu

BE KARSTO NUMES
TAS Į BENDRĄ 

DUOBĘ...
— Prie mirštančiojo lo

vos,
inž. Bornet, — mes nebu
vome gausūs — tik penki 
prancūzai. Tuo momentu, 
kai neštuvai tolinosi iš li- 

i goninės, ant apdangalo aš 
prisegiau trispalvę pran
cūzų vėliavėlę, pagamintą 

; su dideliu vargu ir mes se
kėme nešėjus, bet tik iki 

; vartų, nes mums buvo už
drausta dalyvauti “užka- 

i sime”.
Mums netgi uždraudė 

padaryti karstą nors iš 
senų lentų ir taip Pussey. 
kaip ir kiti, buvo be kars- 

jto numestas į bendrą duo
bę.

1946 m. rūgs. 6 d. paga- 
nepatogumų.Uiau mes sužinojome, kad 

[areštas pasibaigė. Sunku 
i džiaugsmą! 

Po ilgo laukimo ir dažnų 
nusivylimų, tą linksmą ži
nią mes priskyrėme laiš- 

ikui, kuri aplinkiniais ke
liais buvome pasiuntę sa
vo pasiuntinybei Maskvo
je.

Dabar prižiūrėtojų elge
sys pasikeitė. Jie netgi pa
klausė. ar mes įvertiname 
su kokiu rūpestingumu 
jie... saugojo mūsų sveika
tą.

Per penkias dienas pra
važiavę 4,000 kilometrų 
(apie 2.500 USA mylių) 
mes atsidūrėme prancūzų 
ambasadoje Maskvoje”.

Iš čia inž. Pr. Bornet pa
siekė Prancūziją, kur ir 
paskelbė spaudoje savo į- 
domius patyrimus.

Dr. J. Prunskis.

didesnieji pastatai, o Ru
sijos stambūs ūkininkai ir 
pirkliai dar prieš 1914 m., 
net kaimuose buvo prisi
statę ir mūrinių, didesnių, Kolchozai, paprastai, ne- 
tokie yra konfiskuoti, ly- j turi visų jiems reikiamų 
giai, kaip ir klebonijos bei mašinų, dėl to veikia MTS 
bažnyčios ar cerkves.

Šiuose namuose įsikū- tys), kurios už darbą kol-' 

pinigais ir grūdais. Pirma 
negu kolchozininkai gaus, 
pagal darbo dienas jiems

T

(mašinų-traktorių sto-
I

rusi administracija, poli- chozuozse paima mokestį 
cija, komunistų partija, 
kurių svoris dabar daug 
didesnis, negu panašių ca- 
ristinių įstaigų.

—Argi galėtų diktatūri
nis režimas išsilaikyti be 
išplėsto valdinio apara
to?! — rašo inž. Bornet. 
Kolchozui, tam valdiniam, 
komunistiniam dvarui, 

; priklauso žemė, mašinos, 
[ffai ūkio gaminių fabri
kas, o kolchozininkas tik 
jo darbininkas (nesavą

Į

Į

Išduoda fabriko kadrų 
skyrius, pagal tavo tarny
bos kategoriją. Žmona 
gauna maisto kortelę per 
vyrą, taip pat ir kiti šei
mos nariai, jei jie negali 
dirbti. Bet jeigu nedirbi, 
negali gauti maisto korte
lės nei pats, nei tavo šei
ma.

i

KAIP STEIGIAMI 
SOVIETŲ MIESTAI 

IR FABRIKAI
Didelį vaidmenį Sovietų 

gyvenime vaidina areš-
tėra tik viena — komunis- tuotieji, ištremtieji, 
tų —partija. Opozicijai su
siorganizuoti nėra jokios

—Kiekvi e n a s naujas 
miestas, kiekvienas nau- i - - - - - - -

i
i

galimybės. Jei ir išrenka-' Jas ,f?krlka? prasideda nuo į 
mas koksai bepartyvis ft0- kad v‘etoJ steigia- 
kokią tarybą, tai tik dėka mas. areštuotųjų lageris.
to, kad jį jau iš anksto pa- —rašo inž. Bornet.

pripuolamą atlyginimą, jie rinko ir užtvirtino komu-! Steigimo procesas vyks-į
privalo:

1. Surinkti derlių,
2. Gerą dalį derliaus ati

duoti valstybei,
3. Nugabenti grūdus į 

elevatorius,
4. Supilti j bendrą san

dėlį bulves, daržoves ir t.t.
5. Atiduoti valstybei jos 

nuskirtą dalį mėsos ir pie
no,

6. Atidėti dalį grūdų

nistų partija.
APIE SOVIETŲ 

TEISMUS

į ta taip: geologai atrado 
kokius vertingus žemės 

'turtus. Vyriausybė 
įsprendė juos išnaudoti, į-! kinai” pakentėti. Pilni vii- aprašyti tą 
-a--——* x—į fabriką. ----' ,T — p'' ui.t-i

‘ ' J
I

, šimtai kilometrų;
Į nuo gyvenamos vietos, i

|

II

nu- bet ką gi jiems reiškė “lai
‘ * i

Rusijoje yra teisingumo steigiant tenai 
ministerija, teisėjai, teis- Tačiau vieta tyrai, be 
mai būna vieši, net galima ' šimtai kilometrų
šauktis advokato pagal-j"u0 gyvenamos vietos. | 
bos... Bet tas tik iš pavir-' ^as S1 Sera vaIla eis tenai j

Apie kruvinus kelius 
steigiant kolchozus, apie dėklai ir atsargai.
trėmimus ir žudymus jau 
žinome.

KOLCHOZININKO 
VARGAI

Kaip gi sutvarkyta da
bartinė kolchozo organi
zacija?

čių jie pasiekė Odesą.
Tuojau vyras pasiryžo 

pasinaudoti savo — kovo
jančio komunisto Iiūdy- 
mu — ir jį pasiuntė į ko- 
minterno centrą. į Mas
kvą. Deja, dienos bėgo ne
sulaukiant jokio atsaky
mo: o čia — kuklios lėšos; 
tirpo, gi tinkamo darbo. 
nebuvo įmanoma gauti.

Iš Odesos visa šeima 
persikėlė į Darnicą, netoli 
Kievo. kur Pussey paga-j 
liau pritapo prie vagonų 
taisymo.

Tačiau kokia bedugnė ■ 
tarp išsvajotojo gero gy
venimo ir karčios tikro
vės, atrastos Rusijoje!

Ne tik darbo normos 
buvo paskirtos daug di
desnės negu Prancūzijoje, 
bet reikėjo naudotis men
kais įrankiais. Atlygini
mas buvo pragyvenimui 
nepakankamas ir žmona 
turėjo ieškotis uždarbio 
duodama siuvimo pamo
kas darbininkų klube.
— Ir tai tegyvenome tik 

vargingai, kasdien aš ken
tėjau alkį. — pasakojosi 
Pussey.

AREŠTUOTAS;
KAZOKŲ KOLCHOZE
1941 metais ir Pussey 

;buvo areštuotas, kaip ir 
i kiti prancūzai. Jį drauge 
su žmona ir vaiku atgabe
no į Oranki vietovę. Žmo
ną ir vaiką, laikydami so
vietų piliečiais greit palei
do, o jį atkėlė į tą pačią 
grupę, kaip ir inž. Bornet.

Jo nusivylimas buvo ne
paprastas. Jis darė žy
gių sužinoti, ką padarė su 
jo šeima, bet veltui. 1945 
m. lagerio vadovybė nu
skyrė jį dirbti kazokų kol
choze. Tai buvo ypatingai 
sunkus darbas ir tų pačių 
metų gruodžio mėn. Pus
sey. sunkiai besergantį. 
Vė1 grąžino į lagerį.

žiaus. Piliečiams iš to ma-! af . Pada
žai naudos: jei būsi įtar- NKVD etapais siunčia

• areštuotuosius, tremti-
dęs kalėjime ar koncent-1 mus- eina pėsti, nešini 
raci jos lageryje sužinosi,! įrankiais, palapinėmis. Jie 

i kad esi pasmerktas 5, 10 iišves Ke.lius_ neperžengia- 
ar 15 metų už “kontrevo- mais siaurės Sibiro mis- 

: bucinius veiksmus ar pro- Į kais, tundromis. Atvaryti 
■pogandą.” Pasiremiant 58 i vietą Jie priverčiami su-j 
straipsniu būsi nuteistas piršti medžius ir padarytii 
už akių, apie teismą neži-

■ nosi nei pats, nei tavo ar- 
i timieji. Tuo pačiu būdu 
; gali kiekvienas būti sušau- 
i dytas.
j Tiesa, būna ir dideli, 
vieši politiniai procesai, 
teismai, bet tai daugiau
siai dėl propogandos ir tai 
skiriami tik i—

• siems, kurių slaptas, gru-' 
pinis pradingimas būtų 
neįmanomas. Su mažai
siais tiek nesivarginama: j 

į jie tėra žinomi savo siau
roj aplinkoj, juos galima 
likviduoti be jokio žymes
nio trukšmo ir jie būna 
greit užmiršti..., nes net 
patiems jų artimiausiems 
pavojinga jiems užjausti...

KAIP VERBUOJAMI 
ŠNIPAI

Rusijoje nepapras t a i 
gausu šnipų. Jie užverbuo
jami daugiausiai šiuo bū
du: vėlai vakarei ateina 
pas tave civiliai apsiren
gęs valdininkas, kurio 
kartais nė nepažįsti, pra
deda kalbėti, kad jiems ži
noma tavo koks išsireiški
mas prieš valdžią, ar ko
kios sugertuvės ir klausi- 

: mas iš kur tam pįųįgai ir 
t. t. Tie dalykai gali būti 
užmiršti, jei sutiksi atlikti 

; tam tikrus patarnavimus.. 
Taip žmogus, noroms-ne- 
noroms. ir priverčiamas.

I
' tas, pradingsi ir tik atsira- i i

DERLIAUS DALYBOS
Visas tas pareigas išpil

džius, kas jau lieka, dali
nama kolchozininkams, ir 
suprantama, jiems telieka 
tik minimalinis būtinam 
pragyvenimui reikalingas 
kiekis.

Ir tai dar ne galas, net 
ir iš tų kiekių, kurie liktų 
J^olchozo darbininkams iš
sidalinti, priverstinos pro
pagandos keliu dar tenka 
duoti nemaža dalis valsty
bei: atvyksta agitatoriai ir 
jų poveikyje kolchozas 
“laisva valia” apsiima nu
gabenti skirtų ūkio pro
duktų virš normos. Ir var
gas tam kolchozui, kurs 
tokio “savanoriško” apsi- 
«iėjimo neišpildytų’...

Išpildžius valdžios uždė
tas normas ir atlyginus 
kolchozo viršininkams, li
kučiai svirstomi kolchozi
ninkams pagal atliktas 
darbo dienas.

Daugelis kolchozų ver
čiasi labai sunkiai. Draus
mė labai kieta ir mokes
čiai labai sunkūs.

KAIP RUSAI 
"ŽENIJASI”

Vedybos atliekamos

i
i

Viešbučio savininkas George Conaris išėjo 
pasivaikščioti Toledo gatve ir išsivedė šunį ir 
antį. Antis laisvai maršuoja. bet šuo matomai 
prikabintas ant»Iii Žuko.

z- 
<AKS registracijos biure, 
į Užtenka tik vaikinui ir 

, mergaitei susitarti, pasi- 
. imti du liudininku, gimi- 
i mo metrikas ir čia pat 
[ tuoj sutuokia. Pirmiau bu
vo lengvos ir perskiros, te
reikėjo tik užmokėti už 
pirmas perskyras 50 rub
lių, o už antras — 500 rub-

*

jį. skurdžius barakus. Pieti
nėje dalyje pastoges pada
ro iš savotiškų saulėj iš-! 
džiovintų plytų. Medžių 
trūkstant, ilgą laiką kali
niams tenka gyventi be 
grindų, be langų, be durų, 
net be reikiamo stogo, gu
lint ant plikos žemės. Da- 

aukštie- ^ar areštuotieji pradeda 
statyti past o g e s būsi
miems civiliams darbinin
kams, paruošti žemę sta
tybai. Jei reikia, jie daro 
užtvankas, tiesia kelius. 
Taip tyloje ir varge dirba 
kaliniai metus, kitus ar 
daugiau. Tik kartkartė
mis “Izviestija” ar kitas 
sovietų laikraštis paskiria 
pusę puslapio ar kiek iš- 
gyrimui kokio enkavedis
to už “organizacinius su
gebėjimus” tiesiant kana
lą, steigiant naujus fabri
kus...

KAIP JISAI PATEKO 
I KONCENTR. LAGERI 
Kalinių gyvybė palaiko

ma, nes jie reikalingi tam 
priverstinam darbui. Duo
dant vilties išlaisvinti 
pirm nustatyto termino, 
stengiamasi iš jų išspaus
ti daugiau pastangų. Jei 
tavergĮiĮ y darjso,. jįa ir 
kaštuoja"kartais kiek dau
giau, tai tik todėl, kad ga
na didelės išlaidos išlai
kyti jų prižiūrėtojus ir 
sargybinius...

į

i
i

UOlMi HO.Mt —Du u
Margot Grahame, scrcen av- 
tress, waves fareuell as >he 
boards the lincr Queeu Lliz- 
*b«th for a visit to her n<±-
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GJRDE17 LIETUVIU 

JTOLOAGJOSE ‘
BALF Vajaus Atidarymas 

Marylande
Kalbės Buvęs Lietuvos Prezi

dentas Dr. Kazys Grinius

Dr. Kazys Gri- 
pasiekė Ameri- 
asmenų tarpo 

Grinius tai vie-

Kaitimo re, Md. — Kovo 2. 
1947. 2 vai. dieną. Lietuvių sa- 

951 Hollins Street. įvyks o- 
ficialus BALF 1947 metų va
jaus Marylande atidarymas.

Garbės kalbėtoju bus buvęs 
Lietuvos prezidentas ir ministe- 
ris pirmininkas 
nius. kuris tik 
ką iš išvietintų 
Vokietijoje. Dr.
nas iš Aušrininkų ir lietuvybės 
skleidėjų. Jis žino Lietuvos lai
mes ir nelaimes, pradedant ca
rizmo laikais. Lietuvos nepri
klausomybės. ir baigiant sovie
tų - nazių - sovietų okupacijo
mis. Jo asmenybėje atspindi 
Lietuvos praeitis ir ateitis.

Taipgi kalbės Lietuvos Minis
tras Povilas Žadeikis. Guberna
torius Wm. Preston Lane. J r.. 
Meras Theodore R. McKeldin. 
ir kiti. Dainuos “Dainos” Cho
ras ir vaikučių grupė, vadovau
jant lelijai Bakerckienei. Daly
vaus Amerikos Legiono Lietu
vių Postas No. 154. jo “Auxi- 
liary”. Lietuvės Karo Tarnybos 
Motinos.

Visa Marylando Lietuva dar
bingai rengiasi sutikti garbingą 
buvusį Lietuvos prezidentą, ku
ris visą savo gyvenimą paau
kojo Lietuvai ir lietuvybei.

Po kalbų bus tam pačiam 
Lietuvių salės name bendras 
užkandis. Čia bus proga vietos 
lietuviams, garbės svečio gimi
nėms ir jo senovės mokiniams, 
kaimynams ir pažystamiems, 
proga asmeniškai susitikti. No
rinti dalyvauti šioje vakarienė
je. meldžiami iš anksto užsire
gistruoti. Balf ietis.

eityje. nėra žuvusi," baigdamas 
sakė kun. Pankus. Tas kraštas, 
kuris buvo išklotas kryžiais, 
dabar tapo, kur kiekvienas lie
tuvis turi nešti savo kryžių, 
būtent, kryžių tą. kad jis yra 
lietuvis. Bet kol bus lietuvių 
Amerikoje, kurie neužmirš savo 
gimtinio krašto, tai tol bus vil
tis x isien s p sj Ii I iviai 
kad išauš diena vėl. kai visi lie
tuviai regės laisvą ir nepriklau
somą Lietuvos Respubliką".

Po pamokslo sekė rinkliava 
Lietuvos šelpimui ir bylos rei
kalams. Tas pats įvyko per vi
sas mišias tą dieną. 3 vai. po 
piet. vėl įvyko bažnyčioje įspū
dingos pamaldos. Vargoninin
kui ir žmonėms atgiedojus su
plikacijas. kun. M. A. Pankus 
atkalbėjo iš sakyklos litaniją 
prie švč. Jėzaus širdies. Po to 
iškilmingai atkalbėta Dieviška
jai Jėzaus Širdžiai Lietuvių Pa
siaukojimo aktas. Sanktuari- 
joje dalyvavo kunigai Matutis 
ir Benesevičius.

Vietinė spauda gražiai atsilie
pė apie visus tos dienos įvykius 
lietuvių tarpe.

Lietuvių svetainėje įvyko po 
piet specialiai surengta progra
ma minėti 29-tą Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį. Kalbėjo 
Dr. Antanas Nevulis, Alderma- 
nas Adam Kwider. Dr. Francis 
Petuskis. kapitonas Raimon
das Matulis. Principaliu kalbė
toju buvo neseniai atvykęs iš 

. Europos Dr. Kazys Vileišis 
(dabartiniu metu gyvenąs Wa- 
terbury). Lai gyvuoja laisva ir 

■ nepriklausoma Lietuva! Lai 
mūsų viltis greitai išsipildo. 
Melskimės nuolat ta intencija!

J.J.M.

Quincy, III., aerodrome kilo gaisras, kuris padarė $50,000 nuostolių. SunaiKino 
aliejaus sutaupąs, tris orlaivius ir du automobilius.

Scranton ir Pittston (Pa.) 
Vasario 16 Šventė Labai 

Šauniai Praėjo

Lietuvių Parapijos Treti
ninkai Įsirašė! Lietuvių 
Pranciškonų Provincijų

L0WELL, MASS.

niekad šios kolonijosDar
Wyoming klonyje taip reikš
mingai neminėjo Vasario 16- 
tos kaip šįmet. Prel. J. V. Mi
liauskui rūpestingai vadovau
jant, Scrantono lietuviai jau 
savaitę ankščiau suorganizavo 
ir pravedė lietuvių tremtinių 
bei Lietuvos vadavimo reika
lams rinkliavą, kuri davė apie 
6.000 dolerių. Buvo į darbą į- 
trauktas jaunimas, išsiuutinėta 
per 500 laiškų įvairioms fir
moms ir asmenims, garsinta 
per radio, plačiai rašyta vieti
niuose dienraščiuose.

Louell, Mass. — S v. Juozapo 
lietuvių parapijos Tretininkų 
skyrius pirmasis gavo leidimą 
iš Vatikano persikelti iš Ame
rikos Nekalto Prasidėjimo Pro
vincijos j Lietuvių (Pranciško
nų) šv. Kazimiero Provinciją, 
Greene, Maine.

O BRITAIN. CONN.
Vasario 16—Maldos Diena

Vasario 16 d., šv. Andriejaus 
bažnyčioje buvo įspūdingai pa- j 
minėta. Bažnytinės apeigos 11 : 
vai. rytą kreipė dėmesį visų. Tą 
valandą, kun. M. A. Pankus, 
klebonas, atnašavo šv. mišias 
už visus Lietuvos sūnus, gyvus 
ir mirusius. Bažnyčia buvo pil- 
nutukė žmonių. Savo pamoks
le kun. Pankus įspūdingai nu
piešė Lietuvos Respublikos gar
bingą praeiti. “Ta Lietuva, ku
rią mes kadaise pažinome pra-

Sekmadienio (vasario 16) 
vakare iškilmingas bankietas 
įvyko didžiuliame Casey Hotel. 

Sausio 19 d. p. Helen Sinclair Kalbas pasakė: mayoras J. T. 
namuose įvyko Baltijo Skandi- Hanlon, kongresmanas J. Sco- 
navų draugijos susirinkimas, blick. vysk. William J. Hafey ir 
taldybon išrinkti šie: Antanas lietuviškai ilgiau kalbėjo žurn. 
Butkus iš Chicago, pirminin- K. Čibiras. Šv. Cecilijos choras 
kas: Albertas Deres iš Worces- 
ter. pirmas vice pirm.; 
Esunas iš Washington, 
vice pirm.; panelė Adela 
lis iš Burlington. ižd.; 
Helen Sinclair 
sekr.

Perskaityta pertaisyta kons
titucija. Padaryta įvairūs nuta
rimai.

Kitas tos pačios draugijos su
sirinkimas įvyko sausio 29 d. 
Šiame susirinkime perskaityta 
ir užgirta 
konstitucija.

WASHINGTON, D. C.

L. J.
antras 
Bociu- 
ponia

iš Washington,

malda už Tėvynę ir malda už. ga. Tas mane labai sujaudino 
Tėvynę laike pavojų ir nelai- . kai jos dukrelės patiekė gražų 
nių. Buvo daroma rinkliava 
karo nukentėjusiems lietuviams 
tremtiniams ir pabėgėliams. 
Tautos Tarybos skyrius rengia 
prakalbas su programa.

Svečias.

tortą su žvakutėmis ir sudaina
vo “Happy Birthday”.

Ačiū visoms ir visiems, kurie 
prie to prisidėjo.

Uršulė IJutkevičiene.

Gavėnios Knygutė
MHLADaPHIA. PI

Šiomis dienomis kun. Dr. V. 
Martusevičius, Šv. Jurgio lietu
vių par. klebonas, minėjo savo 
15 metų kunigavimo ir 5 metų 
klebonavimo sukaktį. Šia pro
tą vasario 18 d. įvyko šaunus 
dankietas kun. Dr. Martusevi- 
čių pagerbti.

Sveikiname kleb. kun. Dr. V. 
Martusevičių.

Senas Jurgietis.

IATERBURY. CONN

Patėmijau “Darbininke" pra
nešimą, kad Lowell’io lietuviai 
sukėlė 1,300 dolerių Lietuvos 
išlaisvinimo reikalams.

Turiu pranešti, kad iki šiam 
laikui mes esame sukėlę Ameri
kos Lietuvių Tarybai viso — 
$1,750.00.

Taigi Lowell’is jau netoli sa- 
kvotos. L. P.vo

Kun. Just. J. Vaškys, O.F.M., 
Naujas Šv. Juozapo (Lovzell'io) 
Lietuvių Parapijos Tretininkų 

Vizitatorius.

Baltrus. Po $2.00 — Zarskus, 
Chuzas, Reidman, Stasiulis.

Visi kiti aukavo po vieną do
lerį.

SHENANDOAH, PA.

Vasario 2 d. įvyko Gyvojo 
Rožančiaus draugijos susirinki- 
nas. Dalyvavo ir kleb. kun. J. 
J. Valantiejus ir linkėjo drau
gijai geriausių sėkmių. Taipgi 
ragino draugijos narius daly
vauti vasario 16 d. pamaldose 
už Lietuvą. Komp. A. J. Aleksis 
kvietė draugiją, vasario 16, pri
sidėti su auka. Paaukota $25.

“Card Party” gerai pavyko 
parapijos naudai. Liko $100. 
Klebonas dėkojo. U-L.

Kristaus Kančios draugija 
nutarė ruošti vakarienę 
pijos naudai.

para-

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju p. Avitu- 

rienei už surengimą “surprise 
party” mano gimtadienio pro-

Herald” 14 d. va- 
patalpino ant pir- 
labai palankų ir 

straipsnį, nušvie-

ŠTAI ŽMOGUS
“Darbininke” galite gauti la

bai naudingą Gavėnios laikui 
knygutę — “ŠTAI ŽMOGUS”, 
kurioje yra trumpi Kristaus 
kančios apmąstymai kiekvienai 
Gavėnios dienai. Ji yra nedide
lė — maldaknygės formato. Pa
baigoje knygutės taipgi yra 
Šventai Valandai apmąstymai. 
Knygutė turi 186 puslapius, 
odos imitacijos apdarais. Ją 
perspausdino kun. J. Vaitekū
nas. Kaina $1.50. Užsakymus 
prašome siųsti:

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

“DARBININKO” KAINA 
METAMS

puikiai padainavo lietuviškų 
dainų. Vakarienėje dalyvavo a- 
pie 350 žmonių.

Šv. Juozapo par. bažnyčioje 
dienos metu už Lietuvą buvo 
iškilmingos pamaldos, kurių 
pradžioje celebrantas prel. Mi
liauskas tarė žodį, o ypatingai 
giliai patriotišką šiltą pamoks
lą pasakė prof. T. Venckus, Jė
zuitas. Jis perskaitė ir pasiau
kojimo Jėzaus Širdžiai aktą.

Tą patį vakarą kiek vėliau
lietuvių skyriaus minėjimas įvyko ir Pittstone, 

H. V. S. Casino salėje. Publikos čia bu- 
vo tik. kiek tilpo. Aukų surink
ta per 1000 dolerių. Muz. Gron. 
Voveries šaunus choras darniai 
padainavo, be to buvo gyvasis 
paveikslas Liūdna Lietuva ir 
svečių sveikinimai. Pagrindinę 
kalbą pasakė iš Scranton at
skubėjęs K. Čibiras.

Paskelbtos Lietuvos vadavi
mo ryžtingos rezoliucijos ir 
jausta pakili patriotinė nuotai
ka. Abiejose kolonijose matėsi 
daug lietuviško jaunimo, kuris 
čia lietuviškai kalba gana 
rai.

LEMSTON, ME.

ge- 
Sv.

Va-

Sp< jrtir.inkas Bob Snyder (kairėj), tik ką 
pasirašęs naują sutartį sumuša rankas su to 
klubo savininku Dan Rceves.

05
LDS Nariams - 04.00

Laikraštinė popiera pakilo 110%; kitos reika
lingos medžiagos, išleidimui laikraščio, taipgi pa
kilo beveik dvigubai; LDS Centro Valdyba buvo 
priversta nuo sausio 1, 1947 m. pakelti $1.00. Ma
nome, kad malonūs “Darbininko” skaitytojai ir 
LDS nariai, suprasdami šių dienų aukštą kainų 
pakilimą, mielai pritars LDS Centro Valdybos nu
tarimui.

TAIGI, su sausio 1, 1947 m., “Darbininko” 
prenumeratos kaina bus: Du kart savaitiniam

16 d. Vasario
Vietinis anglų kalbos laikraš

tis “Evening 
sario laidoje 
mo puslapio 
gana ilgoką
čiant Lietuvos dabartinę liūdną 
padėtį. Vasario 15 d. tame pat 
laikraštyje tilpo ilgas editoria- 
las, ginantis Lietuvos teises bū
ti nepriklausoma.

Pirmame straipsnyje buvo 
pabriežta, kad Shenandoah lie
tuviai sekmadienį 16 d. vasa
rio, apvaikščiodami Lietuvos 29 
metų nepriklausomybės sukak
tį, atžymės su ypatingomis pa-! J $5.00 metams; pusei metų — $2.50. Vieną kartą 
maldomis Inrcrin lietuviu • i ffO AA TTJoJnnir-in rln Iznvt cnunifAio __

I 
!
!
!
!
i

!
i

I

Šiomis dienomis ponai Miko- 
lionai šventė savo vedybinio 
gyvenimo sidabrinį jubiliejų. 
Vyriausia šventės rengėja buvo 
p. Skirmontienė su kitomis 
draugėmis. Viskas buvo pa
rengta grynu lietuviškumu. Ne-j 
paprastu nuoširdumu buvo pri
imti svečiai, tarp kurių ir Lewi- 
stono Lietuvių dvasios vadas 
kun. M. Stepaitis su kun. P. 
Baniūnu. Pasakyta daug sveiki
nimų. įteikta dovanų ir baigia
ma, sugiedant ilgiausių metų.

Nepaprastai pavykusioje 
sario 16 šventėje, kurioje daly
vavo visi susipratęs lietuviai, 
aukodami duosniausiai Tėvynės 
reikalams. Pirmasis aukotojų 
sąrašas jau paskelbtas, dabar 
paduodame likusius: Po $10.00 
— Bikulčiai, Aismantai, Mr. & 
Mrs. Sherry. Po $5.00 — Pau- 
shis, Kaunetskis, Kundrotas. 
Senąetauskis, Daunis. Milaska. 
Meinoris, Rudokas, Ausikaitis, 

i Stasiulis, Baniulis, Zilinskis, j

Raminančioji jo N®
Šiluma palengvina kankynę

STRĖNŲ GĖLOS
• Prisidėk prie milionų tų. kurie 
prisakau ja Jnhnaon’s NUGAROS 
PLASTERIU—pagamintu taip, kad 
greit palengvintų nugaros skaus
mu?. Daktarų išbandymai šimtams 
žmonių įrodo, kad jis patarnauja!

• Vartojant šj plasterj. tai lyg 
naudoti kaitinamąją paduškaite pa
čiame jūsų darbe. švelnūs vaistai 
sužadina kraujo aplinktaką ŠIL
DO jums nugarą, atliuosuoja skau
smą ir sustingimą. Jis švarus. Jo 
jėga tęsiasi kelias dienas.

• Johnson s NUGAROS PLASTE 
RIS saug*« nuo užsišaldymo. Pasti
prina raumenis, duoda atramos pa
čioj skaudamoj vietoj. Jj gamina 
Johnson A J hnson — vardas, ku
ris reiškė kokybe per ->0 metų. Vi
sose vaistinėse

maldomis Šv.. Jurgio lietuvių 
bažnyčioje. Toliau pastebi, kad 
faktinai visose lietuvių katali
kų ir protestonų bažnyčiose J. 
V. yra ruošiama “Maldos Die
na”, už Lietuvos laisvę.

Laikraštis pažymėjo, kad 
Lietuva pergyveno tris invazi
jas. Pirma rusai, vėliau vokie-1 
čiai ją apiplėšė, o dabar antru' 
kart rusai ją užplūdo, alina ir 
gyventojus terorizuoja ir žudo. 
Kraštas randasi komunistų 
vergijoje, žmonės prievarta ga
benami į Sibirą, į vergų darbo 
stovyklas.

Minėtasai laikraštis pastebi, 
kad atsakom ingos lietuvių or- 

i ganizaci jos iš Europos ir J. V. 
siunčia pareiškimus ir skundus 
bei rezoliucijas U. N. organiza
cijai ir J. V. valstybės departa
mentui apie baisią padėtį Pa
baltos Valstybėse. Reikia, ta
čiau apgailėti, kad nė U. N., nė 
J. V. oficialūs įstaigos nekrei
pia į tai dėmesio. Atrodo, kad 
pasaulio diplomatų sąžinė atbu
ko ir jų ausys apkurto.

| savaitėje — $3.00. Užsienyje du kart savaitėje — ; 
« $5.50; pusmečiui — $3.00; vieną kartą savaitėje — ; 
J $3.50. Atskira kopija 6c. LDS nariai moka $4.00 ir i 
^kuopos prisiunčia visus į Centrą. Savo reikalams i 

kuopos rengia įvairius parengimus ir pelnu paden- į 
gia savo įvairias išlaidas. !

LDS Centras ir ;
“Darbininko” Administracija. ;

i
i

ij !

Pamaldos
Sekmadienį 16 d. vasario lie

tuvių bažnyčioje buvo atlaikyta 
ketverios mišios už Lietuvos 
laisvę ir jos kankinius žmones. 
Prieš kiekvienas mišias varpų 
muzika sugrojo Lietuvos him
ną. Tas buvo girdima visame 
mieste. Per mišias kunigai sa
kė tai dienai pritaikintus pa
mokslus. Ragino žmones prie 
maldos už Lietuvą ir jos žmo
nes. Po mišių buvo kalbama(

Kovo-March 18, 1947
Lietuvos Pranciškonų 
ŠV. ANTANO VIENUOLYNE

Mount St. Franois, Greene, Maine
Prasideda

ŠV. ANTANO GARBEI
Iškilmingos 13-kos Antra

dienių Pamaldos 
kurios baigsis birželio 4—12 d. 

Šv. Antano Novena.
Už visus šv. Antano Pamaldų ir 

Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno 
Novenos dalyvius, už visus Lietuvos 
ir Koplyčios Fundatorius, Rėmėjus 
ir Geradarius, bus laikomos

Kas Antradieni:
7:30 A. M. — IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS,

7:00 P. M.—IŠKILMINGOS PAMALDOS PRIE IŠSTATYTO 
ŠVENC. SAKRAMENTO.

Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, 
kuriomis Pranciškonai melsis.

Visus šv. Antano Mylėtojus Kviečiame
Jungtis su Pranciškonais maldoje, šv. Komunijoje ir šv. Mišiose, 
kad per didžiojo Stebukladario šv. Antano užtarymą išprašius 
iš Dievo:

TEISINGOS ir PASTOVIOS TAIKOS!
LAISVES ir NEPRIKLAUSOMYBĖS MOŠŲ TĖVYNEI 

LIETUVAI!
IR — KAD APSAUGOJUS PASAULĮ NUO GALIMO KARO 

BAISYBIŲ!
Iki Kovo-March 18 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten

cijas sekančiu adresu:
FRANCISCAN FATHERS 

Mount St. Francis Greene, Maine



Antradienis, Vasario 25, 1947 DARBININKAS . 1

O, Lietuvi! Neužmiršk Vargstančiųjų Tremtinių!
p

Bostono 17-tas BALF skyrius oficialiai pradeda VAJŲ, Sekmadienį, Kovo 2 d., 1947, 2 valan-I..
VIETINES ŽINIOS! Į dą po pietų, Municipal Building Svetainėje, So. Boston, Mass. su koncertu, tautiniais šokiais ir

2INUTFS
Trečiadienį, vakare, laikomos 

Gavėnios, Šv. Teresės novenos 
ir Tretininkų Brolijos pamal
dos.

Trečiadienį, penktadienį ir 
šeštadienį įpuola metų ketvir
čio pasninkai.

Tą dieną, Gavėnios pamaldos 
nebus laikomos. Ir Šv. Kazi
miero šventės minėjimas neį
vyks tą dieną. Tik kovo 9 d., 
po Graudi! Verksmų.

Vas. 23 d., tapo pakrikšttytas 
Tarnas Mykolas sūnus advoka
to Konstantino ir Izabelės Aks
tinų, gyv. 61 Park Drive, Bos
tone.

kalbomis. Visus nuoširdžiai kviečia dalyvauti.

Penktadienį vaikščiojami yra
Kryžiaus Keliai 4 v. p.p., ir 
7:30 v. v.

Kalbės Įdomūs Svečiai

Po vakarinių pamaldų įvyks 
svarbus susirinkimas Seselių 
Jėzaus Nukryžiuoto Rėmėjų.

Sekmadienį, 9 v. r., Sodalie- 
tės, Vyčiai ir abelnai jaunimas 
eis prie Šv. Komunijas. Po Ko
munijos turės bendrus pusry
čius. Tuomi apvaikščios metinę 
šv. Kazimiero šventę.

2 v. p. p. įvyksta BALF va
jaus pradžios svarbios prakal
bos, Municipal salėje.

DAKT ARAI

Tel. TRChvbridge 6330

J.Rep$hk,M.D. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Kovo 2 d., Municipal Buildin- 
ge So. Bostone kalbės įdomūs 
svečiai, ką tik atvykęs (vas. 18. 
laivu Ernie Pyle) iš Europos, 
būtent: teisininkas - ekonomis
tas Juozas Kazickas iš New 
Yorko, ir įžymus karininkas, 
aviacijos Majoras Alfonsas Svi- - 
las, kurs su savo šeima (žmo
na ir 9 m. sūneliu) apsigyvena 
So. Bostone. Nereikia sakyti, 
kad jų kalbos, apie dabartinę ir 
būsiančią Europos padėtį bus 
labai įdomios, nes jie pergyve
nę rusų ir vokiečių okupacijas 
ir vargę tremtinių - išvietintų 
stovyklose. Kalbės ir vietiniai. 
U. S. Ass’t. Attorney Kazys J. 
Kalinauskas ir kiti. Be to bus 
graži ir įdomi meninė progra
ma. nes dainuos du chorai, bū
tent Gabijos ir “Dainos”, o 
Tautinių Šokių grupė pašoks 
keletą tautinių šokių.

Šią programą ruošia BALF

riais; lietuvės kaimietės išeigi
nis tautinis kostiumas savo 
rankų darbo originalumu kon
kuravo su damų briliantais pa
puoštomis sukniomis.

N. J. S. V. RĖMĖJŲ SEIMELIS

X

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

“Batų ligoninė” — Tremtinių stovyklos Vokieti
joje batsiuvių kampelis, kur taisomi jau sudėvėti ba
tai ir iš Amerikos atsiųsti, taisymo reikalinga avalynė. 
Visos lietuvių tremtinių stovyklos turi tokias dirbtu
vėles. Tremtiniai prašo BALF odos batams taisyti, vi
nučių, siūlų ir Įrankių. Visa tai bus parūpinta, jei visi 
būsim dosnūs ir savo piniginę auką pasiųsime BALF 
Centrui, 19 VVest 44th St., New York 18, N. Y.
17-tas skyrius, savo vajaus ati
darymui. Į šį parengimą verta 
ne tik vietiniams atsilankyti, 
bet ir iš kitų kolonijų atvažiuo
ti.

Tą pačią dieną vakare Lietu
vių salėje bus BALF’o naudai 
vakarienė, kur kalbės inžinie
rius J. Vasiliauskas ir k.

LANKĖSI

Rap.

Ra p.

Apvogė Third Street Cafe

A, J. NAMAKSY 
RE AL ESTATE & 

INSURANCE 
414 W. Broadway 

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. So. Boston 0948

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

išauga

|
i

Badaujantis vaikas
prie šios rūšies nenormalumų... 
Neleiskime badauti mūsų bro
liams ir sesėms tremtyje! Šelp
kime juos, dabar!

Pereitą savaitę ‘‘Darbinin
ke” lankėsi M. Pajaujienė. M. 
Žemaitienė, p. Dvareckienė ir 
Margareta Mitrikas. Visos 
Worcesterietės. Atsilankymo 
proga viešnios apžiūrėjo spaus
tuvę ir p. M. Mitrikienė užsi
prenumeravo “Darbininką” 
metams ir pasipirko įvairių 
knygų.

dytas. kurs pašoko kazoką. 
Programos gale visos grupės 
susijungė į vieną ir šoko ameri
koniškąjį “Square dance”. Bai
gė Amerikos himnu. Ir šioje 
bendroje grupėje lietuviai vai
kinai išsiskyrė iš kitų, nes buvo 
visa gaiva aukštesni ir it Lietu
vos ąžuolai puikiai perstatė 
idealius lietuvių tipus.

Vėliau, salėje buvo “grand 
march”, kurio prieky ėjo tautų 
konsulai, jų tarpe ir Lietuvos 
— adv. A. O. Shallna su ponia. 
Šį maršą tvarkyti pagelbėjo ir 
St. Kontautas lietuviškame 
kostiume.

Sekmadienio naktį, vasario 23 
d., plėšikai įsilaužė į Third 
Street Cafe, 58 Dorchester St., 
So. Boston, ir išnešė seifą 
(spintą), kurioj buvo $500 pi
nigais, $1,000 karo bonų ir 
$1800 karo ženklelių, taipgi į- 
vairūs dokumentai. Taipgi išne
šė dvi dėžes likerių.

Third Street Cafe, Ine. savi
ninkais yra pp. Pranas Razva- 
dauskas ir Albinas Neviera. p. 
Pranas Razvadauskas tą dieną 
buvo nuvykęs į Lawrence kartu 
su adv. Jonu J. Grigalių ir da
lyvavo N. A. Lietuvių Katalikų 
Seimelyj. Sugrįžo vėliau vaka
re, ir kada privažiavo prie savo 
įstaigos ir namo, kur jis su sa
vo šeima gyvena, rado įstaigos 
duris išlaužtas.

Piliečių Draugija Pasiun
tė Telegramas Trumanui 

ir Marshallui

i

Pristatome Alų ir Toniką
i ’
j I Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir ff

toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: 4

BORIS BEVERAGE CO. $
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai. 4

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

IUžsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

Grafton Avė., Islington, Mass.
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

£
Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Batukams, Savininkas.

į 258 West Broadmy,

Lietuviai Tarptautinio 
Baliaus Programoje

Vasario 17. Hotel Statler. 
Boston, didžiuliame ir puošnia
me Imperial Ballroom įvyko 
taip vadinamas metinis “Inter- 
national Mardi Grass Bali”, ku
riame dalyvavo apie 2000 pub
likos. kurios daugumą sudarė 
turtingesnioji klasė 
Bilietai, kurių $2.40 
prieš kelias savaites 
parduoti.

Baliaus pertraukoje

Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų Vienuolyno Rėmėjų 
Seimelio rengimo pirmininku išrinktas kun. Pr. V. 
Strakauskas, Šv. Juozapo lietuvių parapijos, Lowell, 
Mass., klebonas. Jam bendradarbiaus kun. A. Abra- 
činskas.

Seimelis Įvyks balandžio 20 d., Cambridge, Mass. 
Seimelyj dalyvaus J. E. Arkivyskupas Richard J. Cu
shing, D. D.

Tėvas Strakauskas ir kun. Abračinskas yra ga
būs organizatoriai ir finansistai. Todėl niekas neabe
joja, kad įvykstantis Seimelis bus gausus ir naudin
gas.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

tū-

Lie- 
kuri 
arti

Geraširdė moteris atidarė 
lai šeimai savo duris. Tai buvo 
sušelpta vieną iš tūkstančių 
gyvenančių tremtyje šeimų. 
Bet iš tavęs, amerikieti, laukia
ma mažesnės aukos, tik tiek, 
kiek sąžiningai gali ją teikti. 
Toji auka niekuomet nebus per- 
didelė, nes reikalavimai yra ne
išmatuojami. Pridėk savo auką 
šiandien per BALF skyrių!

t

PAIEŠKAU savo giminių, gy
venančių Vokietijoje išvietintų- 
jų stovyklose: Motiejaus Dze- 
kevičiaus šeimos Kaniūkų kai
mo, Lydos apskr.. Vilniaus ra
dybos ir Miko Statkevičiaus 
sūnų Jasovčiznos kaimo. Atsi
šaukite: Jonas Dzekevičius, 166 
Oak St., Providence, 9, R. I.

(24-28)

I
PAIEŠKAU — aš Keidė 

Grambienė iš tėvų Čižiūtė pa- 
ieškau savo brolių: Juozą ir A- 
domą Čižiukų. Seniau Juozas 
gyveno Stamford, Conn. o Ado
mas gyveno Metuchen, N. Y. ir 
giminaitės Kotrinos Scindavi- 
čienės. seniau gyvenusios Chi
cago, III.

Prašome ieškomųjų atsi
šaukti ir aplankyti mane asme
niškai: Mrs. Keidė Grambienė, 
The Connecticut Statė Hospi- 
tal, Middletown. Conn. O jei 
rašysite laišką, prašome rašyti: 
K. J. Miglinas. 942 Enfield St.. 
Thompsonville, Conn.

(24-28)

Vasario 20, So. Bostono 
tuvių Piliečių Draugija, 
turi apie 1000 narių ir 
$100,000 turto vienbalsiai nuta
rė kaipo Vasario 16 minėjimo 
proga pasiųsti prezidentui Tru
manui ir Valstybės sekretoriui 
Marshallui telegramąs, prane
šant apie Lietuvos okupantų 
rusų baisų jos žmonių naikini
mą už tos “geležinės uždangos” 
ir prašant jų. panaudoti šios 
šalies svarią įtaką, kad tas lie
tuvių eksterminacijos darbas 
būtų sustabdytas. Telegramų 
kopijas nutarta pasiųsti ir vie
tiniai amerikiečių spaudai.

Įnešimą padarė ir telegramų

Dalyvavo nemažas skaičius ir 
lietuvių, jų tarĮ»e ir iš Lietuvos 
atvykusieji, inž. Labanauskas, 
stud. B. Budreikaite, Bronius 
Budginas ir k.

Lietuviai turėjo ir savo valgių 
į (su rugine, duona) stalą pa- 
j puoštą meniškais rankdarbiais. 
Jie greit tapo išpirkti.

Šis balius, tikrai vaizdavo A- u 
merikos typišką demokratiją, liūs.. 
Čia maišėsi paprastas darbo 
žmogus su frakuotais milionie- lankę būrelis svečių, kiek ankš-,

I

!
į

čiau ir ką tik iš Europos atvy- 
kusių. Pirm. adv. J. Cunys vi
sus juos perstatė ir jie visi tarė 
po keletą sveikinimo žodžių, bū
tent: inž. B. Budginas, Dr. J. 
Pajaujis, aviacijos Majoras A. 
Svilas ir statybas inžinierius J. 
Vasiliauskas. Pastarasis pasa
kė ilgesnę kalbą. Nariai svečius 
maloniai priėmė.

Po susirinkimui valdyba sve
čius pavaišino. Rap.

j

ekstus perskaitė adv. J. Grigą-
! v

Be to j susirinkimą buvo atsi Drąsiausias

So. Boston FumitureCo.
M atrašai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.— Koks žmogus yra drąsiau- 
Įsigyk Angiiškai-Lietuviškę Žodyną sias?

English-Lithuanian Dictionary ' — Plikis.
: _  Kodėl9Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, . . .’ .

nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas. — Plikiui niekuomet iš baimės
Mes siūlome Jums Angiiškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra nesistoja plaukai ant galvos, 

kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4”. I
Baliaus pertraukoje buvo 400 puslai>ių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 

pusvalandžio programa, kurioje §4.00: dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. 
kaip klaidoskope buvo vaizduo- Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti, 
jama iš kokių tautų ši Ameri- ’ 
kos tauta susideda. Buvo per- x ■, -■ -o . x r, tuviską Žodyną.statyta apie 13 tautų. Baltijos i 
tautas reprezentuoti buvo pa-' 
kviesta Lietuvių Tautinių Šo- „, . , 366 W. Broaduav,kių Grupe, kuriai vadovauja p.
O. Ivaškienė. Kad tinkamiau i I 
pasirodžius, tam reikalui buvo1 
pakviesti keturi puikūs jaur.uo-i 
liai. būtent, broliai Steponas ir 
Jonas Kontautai, Alfonsas Sta- 
kutis ir Juozas Januškevičius, 
kurie lietuvių garbei pasišventė 
šokių praktikoms su grupes 
mergaitėmis. Ir tas darbas ne
nuėjo veltui. Lietuviai puikiai 
pasirodė. Po prologo pirmuti
niai buvo iššaukti muzikai,, 
(kuri susidėjo iš piano, akor- 
diono, smuiko ir kanklių), ir j 
garsiakalbiais suaidejus j sceną Vice^Pirmininkė — G. Gailiūnienė, 
įbėgo suktinį šokdamos ketu-1 
rios poros tautiniais kostiu-i 

y mais lietuvių jaunuolių. Gau-j 
t! šioji publika juos pasitiko plo-j 
fį! jiniu. Jie puikiai pašoko Žemai- 

čių Jonkelį. Po jų sekė kitos 
fįj tautos, tai šokiu, tai daina. Iš

skaitlingesnių grupių buvo lie- 
tuviai (12). švedai ir lenkai, o 

jh didžiąją Rusija

(Society). 
ir $3.60 
buvo iš-

Kodėl Bobutė Paseno
i 

; — Aš šiandien nesiprausiau,— i 
Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į priešinosi maža Onytė.

konventą kuponą su $3.00. ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie- — Taj būsi labai negraži. One- ■ 
le. — kalbėjo bobutė. — Kai aš j 
buvau maža, tai kasdien prau-| 

' siaus.
— Taigi ir matai, bobut. kokia į 

tu dabar! — atsakė Onutė.
Šiuomi siunčiame S. 

kai - Lietuvišką Žodyną.
Vardas .................
Adresas ..

I

i

£s

380’/» West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

$o. Boston 27, Mass.
_ i

ir prašome atsiųsti mums Anglis-
Traukinio įraukė

mies-

į

S. Barase vičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK®

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avi.
Tel. COLumbia 2537

Draugijų Valdybų Adresai

Motina rengėsi vykti į 
tą traukiniu, tik nežinojo, kuo
met jis tą dieną išeina. Tad nu
siuntė ji sūnų pažiūrėti, o sū- 

vienos va-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 8VC.

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

Tel. So. Boston 1298.

4V. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

tik po

kur tu

stoty.

Į
i
I
!
I

buvai taip i

kol trauki- Į

Pagamina gerus lietuviškus pietus, 
užlaiko geriausi alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.

South Boston, Mass. atstovavo vie
nas n- tas pats, rodos, pasam-

l 8 VVinfield St.. So. Boston. Mass.
Į Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. 6th St.. So. Boston. Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cūnienė.

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

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 West 7th St.. So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Krasauskas.
11 Springer St.. So. Boston. Mass. 

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
J10 H St.. So. Boston. Mnss.

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

Visais draugijos reikalais kreiukites 
pas protokolų raštiair.k^

Pirmininkas — Juozas Švagždys,
601 6th St., So. Boston. Mass. 

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis.
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. - Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk.. So. Boston. Mass.

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

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

Maršalka Jonas Zaikis.
787 E. Broauvvay, So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St., So Boston,

nus sugrįžo 
landos.

— Jonuk.
ilgai?
— Laukiau

nys išėjo. Juk buvai liepusi pa
žiūrėti, kada traukinys išeina.

Visados Myli
ke

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass.

Joseph W.Ca$per 
(KASFERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Batsamuotoias 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

Irutė užšoko motinai ant 
lių. prisiglaudė ir sako: 

tave, mamyte, labai my-— Aš
liu.

— Ir
myliu, 
būni.

— O aš tave, mamyte, myliu.

aš tave, dukryte, labai 
jeigu tiktai man gera

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Kast Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609

i



Neišskiriama Draugystė

kartu 
mišio-

supti

KAIP SEKASI LIETUVIŲ
NAŠLAIČIAMS AMERIKOJE

mnii

(jusio fronto kanuolių bil- 
. dėsys. Matėsi besitrau
kiantieji vokiečiai užleis
dami vietą naujiem "išva
duotojam”, kurie per karą 
buvo dar daugiau sužvė
rėję.

Graži viduvasario sek
madienio popietė. Mes pa
likę dulkėtus mokyklos 
suolus, karštos saulės 
spindulių deginami, švil
paudami. ėjome už miške
lio į ten esantį ežeriuką 
pasimaudyti. Deja, šis žy
gis buvo mum nelaimin
gas. Vos pasiekus miškelį, 
išgirdome šūvius, sviedi
nių švilpimą ir užpakaly 
savęs pamatėme sprogi
nėjimus. Nieko nelaukę 
kritome į griovį ir prisis
paudę prie žemės laukėme 
iki pamatysime naujus iš
vaduotojus ir pasveikin
sime juos. Deja, jų matyti 
neteko. Matėme tik rau
donom žvaigždėm bolševi
kų tankus, kurie smarkiai 
šaudydami grįžta atgal.

Ir štai, mes užpakaly sa
vęs matome kas kart artė
jančius ir sprogstančius 
abiejose kelio pusės svie
dinius. Bolševikų tankų 
prasiveržęs pro frontą 
smaigalys traukiasi ir 
šaudo.

Virš galvų aiškiai girdi
me nervinantį sviedinių 
švilpimą ir kas kart artė
jančius duslius sproginė
jimus. Nebeeprisimnu. ką 
aš tą momentą veikiau, atsikėlę

Mariana polis
Neperseniausiai gavau 

trumpą laiškuti iš mūsų 
brangios tėvynės Lietuvos 
nuo vieno buvusio savo 
jaunystės dienų draugo. 
Laiško turinio faktą, kai
po Įdomia mano gyvenimo 
smulkmeną, norėčiau su 
Gerb. Skaitytojais pasida
linti.

Tai buvo dar Lietuvoj, 
nedideliam Žemai t i j o s 
miestely — Luokėj, čia aš 
gimiau ir savo vaikystės 
dienas praleidau. Kada 
man teko eiti į vaikų dar
želi, sutikau tris gerus, 
vienminčius draugus. Vė
liau mūsų draugystė dar 
daugiau sustiprėjo, mum 
einant i vieną pradžios 
mokyklos skyrių, 
visiems tarnaujant 
se ir kitur.

Europą pradėjo
tamsūs karo šmėklos de
besys. Lietuvą užplūdo 
bolševikai, tačiau ir tada 
mes dar nesiskyrėme. Dar 
kartu ėjome Į Telšių gim
naziją. Gyvenome viena
me kambary. Bendrai da
linomės pasiektais laimė
jimais ir liūdesiu. Buvo
me užsirašę Į bolševikišką 
jaunuolių "pionierių” or
ganizaciją. Kartu nakti
mis kaip nors kenkdavo
me komunistuojantiems, 
ypatingai prieš artėjan
čią žymesnę Nepriklauso
mos Lietuvos šventę. Ir 
tada mes buvome geri 
draugai...

Praūžė frontas. Užėjo 
nauji okupantai. Vėl kar
tu ėjome jau i smarkiai 
suvokietintą gimnaziją ir 
kartu grįždavome vasaros 
atostogų i gimtąjį ir pa
mylėtąjį miesteli.

Štai. 1944 metų pats vi
duvasaris. Mes visi jau 
grįžę į namus. Žmonės visi 
atrodė nervingi, kažko 
laukia. Čia kas kart aiš
kiau buvo girdėti priartė- ilgai girdime

i
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i
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Visos Amerikos Sporto Taryba susirinkusi konferencijai New Yor- 
ke aptaria Football ratelių reikalus.

sproginėjimus, tačiau jie 
jau nuo mūsų nutolo.

Kiek atsipeikėjęs ir nu- 
sipurtęs žemes, stengiuosi 
apžiūrėti aplinkumą. Už
pakaly manęs dega netoli į 
kelio buvusi ūkininko so-! 
dyba. Visur tesimato tik 
dūmai, užuodžiamas para
ko kvapas. Kelias apneš
tas žemėmis ir užverstas 
pakelėse augusiais gluos
niais. Ir štai aš prisimenu, 
jog ne vienas gulėjau šita
me griovy, o kur kiti mano 
draugai ?

Atsigręžęs į užpakalį, 
pamatau vieną iš mūsų 
sveiką. Jis išgąsčio pilnom 
akim klausia kaip su ki
tais. Mes jau be 
,_____; paėjome

tik lupose virpėjo^ V iešpa- žingsnių į priekį 
apnešto 
kūno.

i

VAIKELIO MEILE 
LIETUVAI

B ALF Lietuvių Našiai-( Protestonų tikybos Klai- 
čių Komiteto pastangomis pėdos krašte gimęs Jonas 
lygšiol atvyko į Ameriką James (Gerleikis) randa
is našlaičių. |si St. Christophers School

Pirmuoju transportu Dobbs Ferrv. šventėmis ir 
1946 m. gegužės 20 d. at- nemokslo dienomis ii mn- 
vyko trys mergaitės ir Joniai globoja pp. Šneide- 
vienas berniukas. Jie da- raičių šeima Brooklyno. 
bar yra globojami sekan-l š. m. sausio 24 d. atvyko 
čiose šeimose: Valentina Danutė Sedagytė, 14 m. 
Naujokaitė pas pp. Ku- Laikinai ji apsistojo nas 
rus, Norwood, Mass. Juzė pp. Strumskius, Flushing, 
Adomonytė pas Palevi- L. I., vėliau vyks į mokyk- 
čius ir Birutė Kungytė lą.
pas pp. Mačius, taipgi Vasario 11 d. laivu “Ma- 
Norwood, Mass. Vytautas rine Perch” atvvko 
Plungis pas pp. Krama- kios mergaitės. Ju varde i 
nauskus, Bridgeport, Ct. ir paieškomi giminės bus

Sulyg vėliausių žinių, jie 
visi yra labai ]

Sulyg vėliausių žinių, jie skelbiami vėliau, 
patenkinti Pasitarimuose 

savo naujais globotojais, i Committee Jor , Care of 
Antruoju transportu .

1946 m. rugniūčio mėn. 31 
d. atvyko Albina Rauli- 
naitytė, Anelė Stumbrytė,' 
Danutė Vasiliauskaitė. 
Jos dabar mokosi Šv. 
Pranciškaus Akademijoje, 
Pittsburgh, bet Danutė 
šiomis dienomis išvyksta 
pas savo globotojus pp. 
Žogus, Detroit, Mich. Lie
tuvių Našlaičių K-to pir
mininkė p. Količienė daro 
pastangų surasti Anelei ir 
Albinai lietuvių šeimas 
Pittsburghe.

Berniukai Jonas Martin-f*“ 
kus, Arvydas Šimonis, Paskutiniam savo susi* 
Stasys Siutila ir Jonas rinkime, Lietuvių Našlai- 
Kružinauskas randasi Ma- čių K-tas nutarė išplėsti 
rianapolio Kolegi joje,' savo veiklą ir apsiimti gel- 
Thompson, Conn. Iš mo- bėti lietuvių 
kyklos gautų pranešimų esančius 
matyti, kad ir mergaitės teikiant jiems vaistų ir 
ir berniukai labai gerai maisto. Kadangi iš esamų 
mokosi ir yra patenkinti Fonde pinigų tokia plati 
savo mokykla. Žinoma, pagalba nėra įmanoma, 
kiekvienas iš jų tikisi ne- bus paskelbtas vajus su- 
užilgo taipgi surasti sau kelti pinigų šiam tikslui, 
globojamą šeimą. i Iš viso į Lietuvių Našlai-

Lietuvių Našlaičių K-tui čių Fondą iki š. m. sausio 
paskelbus atvykusių sąra- 15 d. įplaukė $6,740.89. Už 
šus, atsišaukė Arvydo Ši- U našlaičių keliones, ap- 
monio dėdė iš Brooklyn, rangą, išlaikymą, mokslą, 
N. Y., Stasio Siutilos dėdė tt. išmokėta $1,907.57, lie- 
iš Moundsville, W. Va. Jie ka $4,833.32. Š. m. sąskai- 
sutiko palikti savo gimi- tų dar lieka $1,292.85. 
naičius kolegijoje iki mok
slo metų galo ir vėliau jais reikalais 
rūpintis. Jono Martinkaus malonėkite kreiptis į BA- 
dėdė Cambridge, Mass., LF Lietuvių 
taipgi pareiškė noro rū- K-tą, 19 W. 44th St., Ne\v 
pintis Jono ateitimi. i York, N. Y.

su U. S.

European Children (ln»- 
korporatvviniu ?fi- 

deivitu našlaičiai atvvk^- 
, ta (buvo užklausta kodėl 
leidžiama atvykti taip ma
žai lietuvių našlaičių, 
jaunesnio amžiaus. U. S. 

; Committee pareiškė, kad 
jaunesni Vaikai neįleidžia
mi dėl blogos sveikatos. 
Lyg šiol į Ameriką atwvo 
katalikų našlaičiu tik 77, 

( o iš to skaičiaus 11 buvo 
, lietuviai. Tad, U. S. Com- 
, mittee nemano, kad pro- 

, porcingai mūsų lietuvių 
skaičius yra mažas.

t

Pasakei, močiute.
Pasakei, tėveli. 
Kas tėvynės meilę 
Man širdelėj kelia.
Kas mane išmokė.
Lietuvą mylėti.
Dėl brangiosios laisvės 
Galvelę padėti.

Kas man į širdelę 
Norą tą įliejo.
Kas man į krūtinę 
Tuos jausmus įdėjo.
Ateina naktelė.
Tuoj sapnužiai rodos: 
Gimtajam kaimely 
Žydi aukso godos.
Žydi Vilniaus bokštai, 
Glosto Trakų pilį. 
Akmenys griuvėsiuos 
Tyli, amžiais tyli.
Aš sapnuoju visa. 
Taip širdelei miela. 
Nubundu iš ryto 
Ir raminu sielą.
Dabar, kol aš mažas. 
Kol jėgos menkutės, 
Augsiu pas tėvelį. 
Klausysiu mamutės.
O kai vyras būsiu 
Ir jėgų įgysiu. 
Priešus iš tėvynės
Iki vieno vysiu.
Ir taip dėliai laisvės 
Šalies padirbėsiu. 
Brangią tėviškėlę 
Visados mylėsiu.
Pasakei, močiute. 
Pasakei, tėveli.
Kas tėvynės meilę 
Man širdelėj kelia.

našlaičius 
Vokietijoje, su-baimės 

porą 
ir užli- 
žemės 

"Dieve
ties malda, ieškodama už- pam an> 

Z^ Z"A 11 It Z"> 1 Z^ T T Z“V \zžmogaus 
mano!” — dingtelėja min
tis — nejaugi jis jau atsi
skyręs su šiuo pasauliui?” 
Akimirksniu priklaupiant 
ir judinam. Jis guli kniub- 
ščias ir nejuda. Netyčiom 
nukrinta gailesčio ašara. 
Norime jį apversti ir pa
žiūrėti. kuris iš mūsų, 
bet... aš nutveriu už lais
vos, kruvinos rankos, kuri 
skeveldros nukirsta nuo 
kūno. Koks šiuo metu 
žmogaus jausmas?

Palengva apverčiam ir 
pridėję prie krūtinės ausį 
girdime tylų širdies plaki
mą. Mes jau linksmesni, 

j “Jis gyvas, jis dar gy
vens”, — skrieja mūsų 
mintys. Ir štai, žemėm ap
neštame ir kruviname vei
de prasiveria juodos akys, 
tarsi ko ieškodamas. Kru
ta sužeistojo jaunuolio su
kepusios ir kruvinos lūpos 
ir iš jo burnos prasiveria 
tylus klausimas: “O kur 
gi ketvirtas iš mūsų?” 

Ir mum dingtelėjo min
tis, kas su ketvirtu iš mūs 
yra atsitikę? Aš paeinu 
kelis žingsnius į priekį ir žius, kuris 
pamatau žiaurų reginį: žiams 
išraustoj svietinio duobėj 
guli visiškai sudraskyto 
mūsų ištikimojo draugo 
pageltę mėsgaliai, ku
riuos negailestingai kepi
na prasiskverbę pro dū
mus kaitrios saulės spin- 
liai.

Jis žuvęs. Aš sukrintu į 
tą pačią sviedinio išraus
tą duobę maldai, maldai 
prie Aukščiausiojo, prašy
damas užtarimo mūsų iš
skirtam ištikimam drau
gui. Už ką jis žuvo? Kuo 
jis kaltas? Tai klausimai, 
į kuriuos žiaurus karas 
neranda atsakymo, 

i Liūdnos buvo jaunuolio, 
mūsų draugo laidotuvės. 
Jis žuvo nuo amžinojo 

i mūsų priešo — bolševiko 
I sviedinio.

tarimo prie Aukščiausio
jo. Mintyse paskutinį kar
tą atsisveikinau su bran-1 
giais tėveliais ir visu pa
sauliu.

Staiga, visai netoli, prie
kyje sprogsta sviedinys. 
Drėgna žemė užpila mane, 
aš nieko nebegirdžiu, nors 

• jaučiuosi dar sveikas. Dar 
šūvius ir

"Darbininko" Knygyne
Galite Gauti Šias Knygas

ŠVENTASIS RAŠTAS — NAUJASIS TESTAMENTAS
J. E. Arkiv. J. Skvirecko vertimas. NAUJASIS TESTA

MENTAS apima visas keturių evangelijų knygas: Apaštalų 
Darbų aprašymą: laiškus Apaštalų: Šv. Povilo. Šv. Jokūbo.

: Šv. Petro. Šv. Jono. Šv. Judo ir gilųjį ateinančių iš ano pa
saulio dalykų Apreiškimą, surašytą apatšalo Šv. Jono. Nau
dame Testamente yra surašyta Viešpaties Jėzaus darbai ir 
stebuklai.
ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI — 
Skaitymai Kiekvienai Dienai

Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, 
puikiais, stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. 
Kaina tik Š4.OO.
ANGIJŠKAI-LIETl VIšKAS ŽODYNAS
(Englisli-I.ithuanian Dictionarv)

.Mes siūlome jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
laikomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dvdis: 6 coliai per 

. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduo
davo po S4.00 ;dabar mes mms siūlome bargeną — atiduoda
me už S3.00.
“VAf i F.KITE DAINOS" — Gražiausių Liaudies 
Dainų Rinkinys

Paruošė KUN. J. DABRILA. Papildytą rinkinį išleido ; 
kun. Pr. Juras. Knyga 220 puslapių, nedidelio formato. Telpa 
233 gražiausios y>opuliariškiausios liaudies dainos. Kaina 75c. į 
KAIP TAPTI AMERIKOS PILIETI!’?

Tai yra labai naudinga knygutė, kuri daug padės tiems, 
kuri® ruošiasi gauti Amerikos pilietybės antruosius popie- 
’ us. Joje yra trumpai suglausti klausimai ir atsakymai ang
lų ir lietuvių kalbose. Knygutė mažo formato. Gali moterys 
■ą įsidėti į ridikui; (pocketbook). Didelės raidės, spauda aiš- 

Kaina 25 centai.
K ATEKIZMAS — Anglų ir Lietuvių Kalbose

Parašė kun. M. J. Duffy, vertė kun. J. K. Miliauskas. Ka- 
langi mūsų išeivijos vaikų dalis gimtosios kalbos nemoka, 
tad mokytojams bei mokytojoms prisieina tikėjimo dalykus 
aiškinti lietuvių ir anglų kalba. Tokioms pamokoms ir išleis
tas šis Katekizmas. Vienas puslapis anglų kalba, kitas — 
lietuvių. Klausimai ir atsakymai trumpi ir lengvučiai. Kaina 
20c.
"VYTIS IR ERELIS”

Parašė Jonas Kmitas. "Vytis ir Erei s", apysaka iš lietu
vių kov. su lenkais ir bolševikais. Knyga turi 576 pusi., be 
galo jo r;... šią knygą pradėjęs skaityt; ..•• aleisi iš rankų iki 
visos ; • .■ -kaitysi. Kaina $2.50.

"DARBININKAS"
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

I
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Ameri-

“A.”

• pasiekėme dar naują, jau 
apdžiūvusiais vainikais 

! kapą. Čia buvo palaidotas 
vienas iš draugų. Nežinau, 
kaip mes ilgai meldėmės 
prie kapo, iki vakaro su
tema ir vėsokas oras pri-j 
vertė mus skirtis. Ir kas 
galėjo manyti, jog tai bus 
paskutinis mūsų trijų li
kusių draugų suėjimas 
bendrai prie kapo.

Naktį, priartėjusio fron
to pusėje prasidėjo nežmo
niškas bildesys, kuris tę
sėsi per visą naktį. Tai bu
vo paskutinė naktis na
muose. Vos tik praaušus, 
kariuomenė, kurios aš bu
vau suimtas ir prievarta 
evakuotas tolyn į vakarus, 

i į nežinomybę. Taip aš pa
likau nė neatsisveikinęs 
su brangiais tėveliais ir 
draugais, gimtine.

Jau sukako beveik treji 
metai, kaip aš blaškausi 
po pasaulį. Žiaurios gyve
nimo audros atnešė mane 
į kiek laimingesnę, karo 
nepaliestą šalį
ką. Ir štai, po tokio laiko 
pertraukos gaunu pirmą 
žinutę iš Lietuvos, nuo sa
vo buvusio draugo. Jame 

i jis rašo: 
į "Dar visai neseniai, mes 
buvome kartu, mes buvo- 

. me neišskiriami draugai 
! savo Tėvynėje. Praslinko 
tik neilgas laiko tarpas, o 
pasikeitimas tarp mūsų 
didelis. Aš tapęs invalidu, 
šiuo metu dirbu Telšių 
malūne. Dažnai su gailes
čiu akyse prisimenu ir ma
tau gimnaziją, kur mes 

I kartu mokinomės. Deja, 
(šiandien ji jau man nebe-

visiškai sužalotas, kojų pasiekiama...
nuo rankos nebuvo galima; “Vieną iš mūsiškių Jūs 
atskirti. Jis žuvo Lietu- palaidojote jo gimtinės 
voj, savo gimtinėj, jis joje miestelio kapuose — Luo- 
ir palaidotas, žiauraus Ii- kėj. Jo kapą aš dažnai ap- 
kimo iš mūsų išskirtas. Jo lankau ir prisimenu tą 
žuvimo vietoje buvo pa- klaikų mūsų paskutinį va- 
statytas ąžuolinis kry- karą, kur mes buvome vi- 

primins am- si kartu.
nekaltai žuvusio! “Trečias iš mūsų šiuo 

jaunuolio vietą. metu yra mūsų išvaduoto-
Mes likę sveiki dviese, jų raudonosios armijos o- 

dažnai lankėme sužeistąjį kupacinėj kariuomenėj ir 
draugą. Jis negalėjo daly-i randasi Korėjoj. Dažnai 
vauti kartu laidotuvėse.' aš gaunu 
Jam ligoninėj buvo ampu- kuriuose 
tuota iki pat peties kairio- mūsų draugystę.
ji ranka. Jo sveikata kas jis nustebs, sužinojęs, jog 
kart gerėjo, jis tikėjosi tu dar tebesi gyvas.
kaip galima greičiau su-j “O tu? Tu taip pat dar 
grįšti savon gimtinėn, pas gyvas ir gyveni geriau už 
savo likusius draugus. i mus — tu Amerikoj. Neži- 

i Gerai prisimenu tą gra-! nia, ar beteks kada nors 
žią 1944 metų rudenio ' mums susitikti ir dar kar- 
dieną, kada mes sutikome- 
grįžtantį iš ligoninės jau 
pasveikusį mūsų draugą, 
likusį amžinai invalidu. 
Pirmoji mūsų bendra nuo
monė buvo aplankyti žu
vusio draugo kapą.

Tylūs ir susimąstę mes 
Jo kūnas buvo ėjome kapinių takais, iki*

i

I

įmanoma,

Visais lietuvių našlaičių 
ir užklausimais

Našlaičių

I
pilnai tikime dar kartą 
susitikti prie šalto žuvų-i 
šio draugo kapo, tėvynėje,] 
Lietuvoj. |

Mes neišskiriami jaunų tų visiškai blogas, nė nėra 
dienų draugai. (žmogaus, kuris būtų visiš-

J. Martinkus kai geras. K. J. N.

Salomėja Čerienė,
Fin. Sekretorė, 

Liet. Naši. Fondo K-tas.

Nėra žmogaus, kuris bū-

Į 
nuo jo laiškų, 
vis prisimena 

O kaip

tą aplankyti mūsų žuvu
siojo draugo šaltą kapą...”

Taip tai yra tik mūsų 
keturių šio žiauraus karo 
pasėkos likimas. Bet, nors 
mus skiria vandenynai, 
upės ir kalnai, mes nors ir 
mintyse esame ištikimi 
vienas kitam draugai ir

Tūlas Everett Richardson iš Chicagos pa
davė skundą į OPA ofisą, kad jį namų savinin
kas laikė užrakinęs per penkias dienas. Bet sa
vininkas sako, kad jis pats save užsirakinęs.


