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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Kettelerta.
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Kodėl?
Daugiau nei keista
• . Į

Kitą kartą, dar 1933 metais, • 
viename nacių kalėjime buvo j 
jaunas bulgaras, pasmerktas j 
budelio kirviui. Tai komunistų

LOS Kuopy Valdybę 
Dėmesiui I 

i 
. IGruodžio ir sausio mė

nesiu LDS kuopų susirin- 
kiniuose renkamos valdy- 
bos. Išrinktų narių į val
dybas vardus prašome 
tuojau prisiųsti Centrui, 
kad žinotume pas ką turi- f_ •_ -.r. r

I 
Į

Sausio 1 d. 1948 m. pra
dėjome LDS organizacijos 
ir laikraščio ‘Darbininko’ 
vajų. Pereitame seime bu
vo pageidauta, kad kiek
vienas LDS narys gautų 
nors vieną naują narį ar
ba “Darbininko” prenu
meratorių. Gauti nors vie
ną naują narį nėra jau 
taip sunkus darbas, tik 
reikia pakalbinti. j

Pasidarbuokime ir pa- [ 
dvigubinkime savo orga
nizaciją nariais ir “Dar
bininko” skaitytojais.

kurstyti vokiečius. Jo motina, [ 
72 metų senutė, raudojo: “O 
kad galėčiau dar bent kartą 
apkabinti savo brangųjį Jurgu-

. jme kreiptis įvairiais orga-
Vienas kalmio draugas, tik- :nizacijos reikalais.

ras draugas, išgirdęs jo moti
nos raudą, nutarė atlikti didelį 
žygį: suvesti motiną su sūnu
mi Wurtenbergo kalėjime. 
Draugystė daro stebuklus — 
jiems pasisekė susitikti, ir ka
linys, džiaugsmu netverdamas, 
sušuko: kokia laimė! Jei aš iš 
čia kada nors išeisiu, tai aš 
tau, drauge, šimteriopai atsi
lyginsiu.

Jis, Hitlerio malone, buvo iš 
kalėjimo paleistas. Jo vardas 
Georgi Dimitrov, dabartinis 
Bulgarijos raudonasis bosas. 
Jo draugas vadinosi Nikolas 
Petkov, kaip žinom, neseniai 
už demokratiją pakartas.

I

Gaisrininkai energingai pila vandens sroves į degantį apleistą namą, 
kuris randasi toje vietoje, kur turės pakilti moderniški Jungtinių Tau
tų centralinis ofisas, New Yorke.

Kai karo metu naciai Lietu
voje persekiojo žydus, Telšių 
vyskupas V. Borisevičius, kaip 
ir kiti Lietuvos katalikų vadai, 
gelbėjo izraelitus nuo persekio
jimo ir mirties. Vienus paslėp-jdė Pabaltijos Universite-1 

to albumas. Albume gau
su nuotraukų iš Pabaltijo 
Universiteto, Pinneberge, ( 

gyvenimo. į
Heidelberge, Vokietijo-į Viennos policijos virši

ję, išleistas užsieniečių a- ninkas kreipėsi į Raudo- 
—- -- įkademikų žurnalas “Scho-įnosios i 

i<u ”. Miiname zuitudu 
meryje tilpo straipsnių a- 
pie lietuvių kalbos kilmę, 

! lietuvių papročius ir cha
rakterį.

Šiomis dienomis tremti
nių knygų rinkoje pasiro-

Rusai Neleido Išaiškinti 
tTugžaį'sfis

į

i Roma, sausio 5 — Itali- siekė Jung. Valstybių o- 
jos užsienio ministerija į- kupuotą sritį, tai vienas 
pareigojo savo ambasado-[iš karaliaus palydovų pa- 
rių Washingtone pareika-(reiškė: “Dabar mes esa- 
lauti, kad Jung. Valstybės me saulėtoje gatvės pusė- 
išaiškintų tikrą reikšmę je.”
ir implikacijas, susidariu- į Kartu su ex-karaliu at- 
sias dėl daugiau marinų vyko trisdešimt vienas jo 
siuntimo į Viduržemį. šeimos narių ir artimųjų.

Šį žygį Italijos užsienio Karalius Michail nenori 
ministerija padarė po to, nieko viešai kalbėti. Ta- 
kada kairiųjų komunistų čiau iš kitų jo palydovų 
spauda griežtai protestą- sužinota, kad jis tikrai y- 
vo prieš Jung. Valstybes ra pasiruošęs apsivesti 
dėl marinų siuntimo ir Šveicarijoj, o iš ten vykti 
taipgi kritikavo užsienio į Jung. Valstybes, 
ministerį Carlo Sforzą.Į KaraIius Mlchail buv0 
kada JIS pasakęs kad jis;priverstas abdikuoti. Jis 

;aPie temoko nežinąs. [švykdamas paliko visą
(Pereik penktadienj savo nuosavybę, net ir 

Jung Valstybių Laivyno b ius priešinius.

I

davo pas kunigus nuošaliose 
klebonijose, kitus pas ūkinin
kus, tretiems padėdavo maistu. 
Tokiu būdu Telšių apylinkėje 
daug žydų išgelbėta nuo bai
saus likimo. Bet kada Vilniuje, 
Lukiškių kalėjime Stalino bu- 
ueiiai 
vykdė užakinį teismą, skundė
jų liudininkų tarpe, esą buvę 
ir žydų. Kodėl vysk. V. Bori- 
sevičius buvo nužudytas ir ko
dėl prieš jį atsirado tokių “liu
dininkų”?...

•
Tarp kitų liūdnų pranešimų 

iš Europos yra žinelė, kad dau
gelis žydų tremtinių šnipinėja 
bolševikų naudai kitokių tau
tybių tremtinius. Taigi, žmonės 
taip pat be tėvynės, vargstą 
barakuose be aiškesnės rytdie
nos, mintą labdarybės duona 
ir visdėlto išdrįsta sunkinti ša
šo likimo draugų nežydų ir 
taip jau sunkų būvį. Daugiau 
nei keista.

Gal niekas kitas taip, kaip 
lietuviai, nebuvo savo tėvynėje 
žydams taip pakantrūs ir sve
tingi. Lietuviams taip pat labai 
gerai suprantami žydų tautos 
troškimai turėti savo laisvą tė
vynę Palestinoje. Jei kai kurių 
bolševikuojančių grupių kovos 
Palestinoje nebūtų Maskvos .spliozijų. 
kurstomos ir remiamos, mes Jeruzalėje eina žiaurios 
tuos kovūnus turėtume taip kautynės tarp žydų ir a-: 
gerbti, kaip dabartinius laisvės Kautynės tarp žydų >
kovotojus partizanus Lietuve-P ..ji. ■'
je. Bet žydų sionistų siekiuose didėja. Anglijos poli- 
ir kovose dar neviskas aišku. |cijos apskaičiavimu, pe- «... ’ rni f ii en«iirw441n

štai, vėliausiomis
iš Bulgarijos uosto Varna vėl 
išplaukė Palestinos kryptimi. 
didžiuliai žydų imigrantų traiv’ 
sportai. Jų ten plaukia kartais 
po 700 ir net daugiau. Pasku
tiniu laiku nelegalių emigrantų 
iš Juodųjų Marių uostų (bol
ševikų kontroliuojamų) britai

I I1
i

į Vienna, Austrija—Gruo
džio 31 d. Viennos prie- 
miestyj Rusijos karinin
kas nušovė austrą mecha
niką Franz Strubitz.

i 
i

armijos viršininką, 

i'ti tyrinėjimą ir išaiškinti 
į žmogžudystę. Tačiau rusų 
| karininkas atsisakė duoti 
1 leidimą.

ŽYDAI TERORISTAI SUARDĘ 
ARABŲ CENTRĄ

Užmušta 14, Sužeista 98
Jeruzale, Palestina, sau

sio 5 — Jaffos arabų uos- 
jto miesto viešoje kryžke
lėje įvyko dvi ekspliozi- 

ijos, ir policija sakė, kad 
14 žmonių užmušta ir 98 
sužeisti, iš kurių 20 pavo
jingai.

i Arabai apskaičiuoja, 
kad 30 žmonių užmušta. 
Spėjama, Kad daug žmo
nių užversta griuvėsiais.

Kaltinami žydai tero
ristai dėl šių dviejų ek-

nesį nužudyta 450 žmonių, 
o sužeista apie tūkstantis.

I

Padėkos Ir Sveikinimai

Rublio Nuvertinimas Rišamas 
Su Pasauline Revoliucija

Pinigai Reikalingi Komunistams 
’ Užsienyj

Departamentas 
i kad jis siunčia

; išvykdamas paliko visą 
savo nuosavybę, net ir

pranese, j ® _______
daugiau’ Dh.. .

• .

jis siunčia uaugiau, EI—
marinų tik dėl papildymo' • 0IICIJ8 ICSKO EKSpllMIM* 
savo laivyno Vidurže-; jdllČiOS 

<myj) ’ SavininkoBet kairieji įžiūrėjo ką! Jcvummv

sausio 5 — IkareiviĮĮ, kurie važiavo išParyžius,

Rusijos aukso viršininkas, 
kuris dabar yra apsisto
jęs čia pasakė, kad pa
daryta piniginė, reforma 
buvo būtinai reikalinga 
dėl revoliucinio judėjimo 
pasaulyj. Šis Rusijos žmo
gus yra 60 metų amžiaus 
ir labai gerai žino to kra-įir moterys.
što ekonominę padėtį. į ----------------

Klausiamas apie Rusi- Valgyklos Panaikina Be

uz »•*»>• ’*V _  
stelį Camandą, kuris yra 
pasienyj.

Sukilėliai, nepavykus 
Konicos srityje, pradėjo 
puolimus Siderokastron,

kitą ir griežtai protestavo! 
ir smerkė savo valdžią.! 
Komunistai mano, 1

New York— šiomis die- 
kad nomis PoliciJa surado san- 

Jung. Valstybių laivynas įe.lyj 
gali būti panaudotas 
Graikijoj ar kur kitur at
statymui tvarkos.

Atvyko |
Zoug

u

laive eksplioduojančios 
medžiagos, šovinių ir ki
tokių daiktų siuntinius, 
(kurie buvę adresuoti į 

' |Tel A vi v. Palestiną.J-

Praneša, kad Rumunijos

-** — -- ------------- 1

Niekas neprisipažįsfa 
kas yra tų siuntinių savi
ninkas. Visiems aišku, 
kad siuntiniai buvo pa
ruošti ir siunčiami žy-

Makedonijoj ,ir taipgi Ka-iex_karajįus Michail atvy- dams. Vedamas tyrinėji- 
terini kaimelyj. Sukilėlių ko į Jung. Valstybių zoną mas. Policija ieško savi-
kariuomenę sudaro vyrai

jos rublio nuvertinimą, jis 
pasakė: “Kasmet komu-!
nistų partijai reikalinga 
daugiau ir daugiau pini-i

Mėsos Dienas

I

Austrijoj. Kaip tik jis pa- ninko.

J. V. KONGRESAS RENKASI 
SVARBIAI SESIJAI

Nevv York, sausio 5 d.— 
gų dėl tikslu, kurie niekoj Valgyklų ir viešbučių or- 
bendro neturi su Rusi ja.; ganizaci  jų viršininkai pa- 
Ji turi užlaikyti visą re- 
voliucinį judėjimą pasau
lyj- I“Kiek buvo išleista Ki-[nU, nes tai esą nepraktis- 
nijoj? Kiek Maskvai kai-'ka, kada tik kelios valgy- 
riavo Europos komunistų klos laikosi tokio patvar- 
partijos? Ir užlaikymas kymo. 
ginkluotų jėgų? Tai turi į 
būti aiškiai suprasta, kad 
galutinis ginkluotų jėgų 
siekis paimti ofensyvą ir 
ne defensyvą. Visą tai rei-

Svarbiausiu Klausimu Yra Europos 
Atstatymo Planas

tarė savo nariams, kad 
nėra reikalo laikytis be 

j mėsos ir be kiaušinių die-Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus 
riaus 
nam narių 

[įvykusiam 1947 m. rugsė-i 
I jo mėn. 7 d. pavedus, svei- 
ikina BALF’o organizaci
ją ir visus USA lietuvius, 

į Už gausią ir nuolatinę pa
yramą, daugeliui tremtinių 
atitolinusią bado ir skur-i

. . ... Sm% mes a,ru,n'ituri būti paimti iš žmo-
ir arabų ne tik nemažėja, ginusiai dėkojame.. Įn^ įvairiais būdais. Išva

lo R. Kryž. Goettingeno Ua> ka(j kiekvieną metą 
Sk. Valdyba, Vokietija, į gyvenimas Sovietų Unijo- 

'________ Anglų Zona. Į je darosi sunkesnis.”
Toliau jis įrodinėja kas 

•n klailia 11 arkA atsitiko su juo pačiu, bū- 
NdUld UdluO tent, kiek jis .

1930, 1934, 1937 ir t.t. me-i nebesuspėjo rogių 
tais ir kiek ir už ką jis tu-[traukti.
rėjo mokėti. --------------—

Goettingeno Sky- 
Valdyba, visuoti- 

susirinkimui

Traukinys Užmušė 10 
Vaiki;

I

žiniomis, reitlJ gruodžio mė-
4

Paryžius, gausio 5

Skalauja pinigų, ir pinigai Širdin- L.,, • u

Washington, D. C., sau- ganizuojant Baltijos Uni- 
sio 5 — šiandien Jung. versitetą Hamburge, ku- 
Valstybių Kongreso na
riai renkasi 
tai sesijai, 
antradienį, 
Šioje sesijoje bus svar
biausiu klausinėt išspręsti 
Europos atstatymo planą.

Trečiadienį, sausio 7 d.

Svarbiai 80- 
kuri prasidės 
sausio 6 d.

riame iki pat išvykimo iš 
Vokietijos buvo Techni
kos Fakulteto dekanu.

Į Jung. Amer. Valstybes 
Prof. Čiurlys atvyko In
diana Technical College, 
Fort Wayne, Indiana, 
kviečiamas, kurio mecha- 

pradės 
dėstyti nuo 1948 metų 
sausio mėnesio.

iI
Prezidentas Truman pasa-Įnikos fakultete 

(kys svarbią kalbą.
I Be to šioje sesijoje, kaip 

ružmX‘7o s^ama- bus vėl iškeltas ir užmušė AYjmokesnių (tax) ir kainų 
— ' mažinimo klausimai.

ATvyM FTOTcSOnUS 
Jurgis Čiurlys

sausioArchbold, Ohio,
5 — New York Centrai 
keleivinis traukinys tren- i 
kė į traktorių traukian-l 
čias roges L _____  __
vaikų, o kitus du sužeidė.

Į Traukinys buvo pa vėla- ■ 
!vęs. Taigi niekas nesitikę-* 
i jo tuo laiku traukinio, i 

uždirbo;Bet kada pamatė, tai jau* _ ------ ------------nu i

>- DsthliįĮą Vidit Tekse
Chieaga, H. — Šiomis 

dienomis iškėlė skundą 
Federaliame teisme prieš 
James C. Petrillo, Ameri
kos Mušikų Federacijos

r.?
•J

MAĘtNE FALCON atvy-'pirmininką. Jis kaltina- 
ko iŠ Europos profesorius mas už tai, kad vertęs

Gruodžio 21 d. laivu

Susirinko Mažasis 
SuskiGrafai SukfiSę Planasunijas paversti laisva dar- 

i ir darbdavių or
ganizacija, kurios “atsto
vybė turi 1 
ruota į valstybę”.

Kalbėdamas apie užsie- 
kiašto at-inio santykius, Charlee de 

Gaulle įspėjo, kad fc*rąn~ 
saki kad cūzija turi atsistatyil di- « _ J__ -_____ _____

sugavo per 11,000. Tiek britai, C^ąęĮes de Gaulle, kalbė-' bininkų
_ — yy — • y _ - - a * > • • I •o pagaliau ir amerikiečiai, tu- damas angį i * asiams ir 

 

rėjo susirūpinti, nes esą įrody- kitiems darbininkams in- 
mų, jog emigruojančių žydų dustrįrjjame ce 
tarpe yra įsimaišę Sovietų a- tienne, pirmą 
gentų ir kariškių, žinant, kaip šaukė į darbiniu 
bolševikai iš jų pavergtų kraš-įjįe remtų savo 1 
tų bijo neprivilegijuotus žmo- statymą, 
nes svetur išleisti, bus aiškiau* De Ca 
suprantamas žydų masinis ver- darbininl 
žirniais į Palestiną ir jų vaid-’turi perSitHganizui 
muo tos šalies įvykiuose.

F*

✓

« <

Sugriovė
būti inkpMgį, 'Graikijos karo vadovy- 
tybę”. bė praneša, 'kad Konitsa

idĮi ir i ir geresniu medžiagos, m-
Jid turi Irią turi, suiTaudojimū.'

f

bė praneša 
sotyje komunistų vado
vu jautiems sukilėliams 
stRiuoUs skaudas smūgis. 
Tie dar bandų- atsigauti 
Philiales srity#

Graikų oro-Jėgų vado
vybė sako, kad lakūnai 
užtiko traukintos pilnus 

\ '><- i :
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Jurgis Čiurlys su žmona (WAĄF radio stotį samdy- 
ir ^pkinar apsistojo pas p. ti daugiau darbininkų 
Simučius' 138-15-231 St.,‘, tvarkyti plokšteles negu 

jų esą buvo reikalinga.
Pagal taip vadinamą 

idž. Universiteto Lea įstatymą unija neturi 
‘ » perso-(teisės versti radio stotis 

s veik nuo pat u- samdyti daugiau darbi
ai reikia. JJž šio 

\ gali bū- 
rf Ūtf vienų me- 

jo- ir $1,000 pini-

Lake Snccess, N. 
sausio 5 — šiandien 
mą kartą susirinko 
vadinamas Jung. Tautų'tauto p\C~ 
Mažasis Suririnkimas. Ja-{Kauno mokomojo 
me dalyvauja beveik vist} malo nt * ________
Jungtinių Tautų atstovai. niversįĮeto įsisteigimo ir ninkų negu' reikia

Rusija ir jos dominuoja? taipgi Aurį laiką Lietuvos įstatymo laužymą 
mi kraštai vis dar boito- geležinkelių vyriausiu dk tl ba - 
tuoja. Taigi tik 51 tautos rėkto 
atstovai- dalyvauja. 1 vo vi

k

Y., 
pir- Laurelton, L. I., N. Y.
taip, Prof. Čiurlys buvo Vy-

arys

Į

t

< J . 
f /A

X / /a

opu, o ištrėmime bu-itų kale 
ipias iš iniciatorių or-'ginės baiiąmes.
1 . ' _ .X - . » ' V

ą *

v ‘ >• * i
• » ' 3- * - z



Antradienis, Sausio 6 d., IMS 2

ĮVAIRIOS žinios

y-

Kaip Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus įgaliotiniui

Naujagimis Jūsų Dovano- 
tuos Vystykluos

KUN. P. AŽUBALIS PAS 
TORONTO KARDINOLĄ

Torontas — Šių metų per ištisą dvylika metų 
gruodžio 20 dieną Toron- ra tvarkoma airio klebono 
to arkivyskupas, kardino- kun. McGivney. šios au
las James McGuigan priė- diencijos proga Kardino
me audiencijoje iš Lux- las kun. Ažubaliui prane- 
emburgo neseniai atvyku- šė, kad artimoje ateityje 
sį kunigą P. Ažubalį. i lietuvių parapijos klausi-

Kardinolas labai teira- mas bus teigiamai išsprę- 
vosi apie lietuvių tautos stas, paskyriant lietuvį 
dabartinę tragišką, o taip kleboną.
pat ir apie lietuvius, iš-i Kun. Petras Ažubalis 
blaškytus Vakarų Euro- prieš pora mėnesių buvo 
pos valstybėse. Ypač do- Toronto Kardinolo iškvie- 
mėjosi lietuvių ir kitų bal- stas iš Europos, su tikslu 
tiečių emigracijos klausi- darbuotis lietuvių tarpe, 
mu. Jis audiencijos metu Dėl geresnio anglų kalbos 
lietuviui kunigui pareiškė, pramokimo ir vietinių pa- 
kad jis asmeniškai yra pročių susipažinimo, lai- 
padaręs demaršus pas Ca- kinai jis darbuojasi airių 
nados vyriausybę, kad pa- šv. Jokūbo parapijoje. Bet 
staroji daugiau DP asme- šis paskyrimas buvo tik 
nų įsileistų į turtingąją laikinas, ir lietuvių šv. 
Canadą. Kardinolui DP Jono parapija kun. P. A- 
išvietintųjų asmenų pade- žubalio asmenyje turės 
tis ypač liko gerai žinoma savo lietuvį kleboną.
po paskutiniosios savo Baigiant tenka prisi- 
kelionės po Europą, kur minti, kad Toronto Kardi- 
jis išbuvo virš pusantro nolas McGuigan yra lietu- 
mėnesio. vių sluoksniuose gerai pa-

Galiausiai, Kardinolas žįstamas, kaip nuoširdus 
McGuigan palietė Toron- jųjų užtarėjas ir savo bal
to lietuvių parapijos rei- so kėlėjas dėl šiandieninių 
kalą. Kaip žinoma, ši gry- Lietuvai ir lietuviams da
nai lietuviška parapija romų skriaudų.

ir specifinių klausimų, rū
pimų tik naujai atvyku- 
siems, kuriais gali vienas 
antram pagelbėti.

Savitarpio ryšiui palai
kyti tremties ateiviai ren
kasi nustatytais laikotar
piais į Tremties Ateivių 
Sueigą, kurioje aptariami 
bendrieji tremties atei
vius liečiantieji reikalai ir 
pasikeičiam informacijo
mis. Susirinkimas nuta
ria išrinkti penkių asme
nų Tremties Ateivių Ben
druomeninę Komisiją, ku
rios pareigos bus šaukti 
sueigas ir tvarkyti atsi
randančius einamuosius 
reikalus.

Šią progą laikome tin
kamą pareikšti mūsų šir
dingą dėkingumą senie
siems amerikiečiams lie
tuviams už jų gyvą kovo
jantį patriotizmą ir gerą 
lietuvišką širdį, kurią pa
tyrėme tremtyje būdami 
ir čion atvykę. Lietuviš
kas ačiū!

New Yorko ir apylinkių 
Lietuvių Tremties Ateivių 

Susirinkimo vardu:
Dr. J. Pajaujis, Pr. PadaKkis, 
Kun. J. Lekavičius, B. Paproc- 

kienė, Rima Čerkeliūnienė, 
Dr. A. Trimakas.

Čia parodoma flotos lopšį. Sudarytas planas 
sulig kurio bus padirbtas trokas-flota ir bus 
parengtas sausio 1-mai gėlių paradui, Pasade- 
noj.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
(Rašo “Darbininko” koresp. 

Vokietijoje St. Devenis

Sovietiniai 'Rinkimai*

DĖL TREMTIES ATEIVIŲ
VISUOMENINES VEIKLOS

Švedija Pasirašė Prekybos 
Sutartį Su Rusija

Įvairiuose Jung. Valsty- gal išgalės dirbti. Naujų 
bių miestuose ėmė reikš- ‘Tremtinių Draugijų’ stei- 
tiS Pastangos kurti naujai girnas galėtų būti kliūtis ** ~~ - --- •__ ____ __±,__ u_ _
tftyį^braugijasV

New Yorke ir jo apylin- čiomis jėgomis. Todėl tau- 
ktee įsikurdinę iš trem- tos gelbėjimo ir lietuvy- 
ties atvykusieji lietuviai, bes išlaikymo reikalui ne
susirinkę praeitą rudenį, būtų naudinga kuri nau- 
svarste naujųjų ateivių ją organizaciją, apsiribo- 
visuomeninės veiklos jančią iš tremties atvyku- 
klausimą ir nutarė išrinkusiais lietuviais.
ti 7 asmenų komisiją, ku- i Ir šiuo nepaprastai tra
nai pavedė nuodugniai šį gišku mūsų tautai metu 
klausimą išnagrinėti, su- visa patriotinė Amerikos 
sižinojus su vadovaujan- lietuvių visuomenės su di- 
čiais tremtyje esančių lie-idžiu pasiaukojimu ir gilia 
tuvių veiksniais.

1947 metų gruodžio 28 veda plačią 
dieną įvykęs gausingas, 
New Yorko ir apylinkių, 
tremties lietuvių susirin-1 
kimas, išklausęs 
komisijos 
vienbalsiai 
šiuo reikalu nusistatymą:

1. Senoji lietuvių išeivi
ja Jung. Valstybėse yra 
sukūrusi nemaža pajėgių 
organižacijų polit i n i o, 
kultūrinio, fraternalinio 
ir kitokio pobūdžio. Tos 
organizacijos didžiai pa
gelbėjo išlaikyti lietuvybę 
šiame krašte ir atstatyti 
savą laisvą valstybę seno
joje tėvynėje Lietuvoje po 
pirmojo pasaulinio karo. 
Todėl visų naujai atvyku
sių lietuvių pareiga yra į- 
sijungti į esamas lietuvių 
organizacijas ir jose pa-

Praneša, kad pereitų 
metų gruodžio 31 dieną 
Švedija ir Rusija pasira
šė prekybos sutartį vie
niems metams.

•M

Itinimui naujai įsiliejan-

Sovietai mėgsta didžiuo
tis pas juos esama demo
kratija ir laisve. Tikrumo
je yra visiškai kitaip. Nie
kur pasaulyje nėra tokios 
vergijos, kokia yra Sovie
tų Sąjungoje.

‘“Tiesa” su pasitenkini
mu rašo, jog per koopera
tyvų rinkimus daugybė 
kandidatų yra nušalina-

Švedijai grudų ir kitokių 
reikmenų, o Švedija duos 
Rusijai metalinių gaminių 
ir galvijų.

Ši sutartis yra priedas 
prie 1946 m. pasirašytos 
sutarties.

Vandenberg Nenori Būti 
Kandidatu Į Prezidentus

pavergtos tėvynės meile 
ir atkaklią 

veiklą Lietuvai išlaisvinti 
ir tremtiniams gelbėti. Vi
si naujieji tremties atei
viai privalo aktyviai dėtis 
prie tos veiklos, įsijung-

susirin- 
minėtos 

pran e š i m ą, 
priėmė tokį darni į tokias esamas or- 

iganizacijas, kurios kam 
j yra artimesnės. Ypačiai 
šalpos telkimo darbe pri
valu uoliai dalyvauti 
mums, kurių akyse tebe-į 
stovi visas mūsų brolių 
tremtinių vargas.

2. Nesteigdami atskiros 
organizacijos, tremties a- 
teiviai neprivalo tačiau 

• nutolti vieni nuo kitų, ne
sidomėti visuomenine vei
kla, paskęsti savo kasdie
niniame gyvenime. Todėl 
yra reikalas palaikyti sa
vitarpinį ryšį, juo labiau, 
kad tremties ateiviai turi

t

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraščio “Darbininko” spaustuvė yra moder

niškai įrengta ir atlieka visokius - visokiausius spau
dos darbus, kaip tai: plakatus, show cards, tikietus, 
įvairias blankas, programas, brošiūras ir tt.

Brooklyno ir New Yorko Apylinkėje 
turime įgaliotinį D. J. AVERKĄ, 339 Wilson Avė., 
Brooklyn 21, N. Y. pas kurį prašome kreiptis spau
dos darbų reikalu, kuris jums maloniai patarnaus.

Taipgi galite per p. Averką atnaujinti ’ Darbi- 
ninką”, užsisakyti reikalingų knygų, arba įteikti jam 
iš savo kolonijos korespondencijų.

“DARBININKAS”
366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

IVashington, D. C. —Se
natorius Arthur Vanden
berg kreipėsi į Michigan 
valstybės respublikonus, 
prašydamas jų, kad jie 
nestatytų jo kandidatu į 
Prezidentus.

Nauja Lietuvių Trem 
tinių Bendruomenės 

Valdyba
Spalių mėn. 9-10 d.d. 

lio lietuvių stovykloje 
antrasis Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės rinktinių atsto
vo) suvažiavimas. Ankščiau va

idinosi Lietuvių Sąjunga, bet 
i buvo uždaryta ir tik pernai į- 
j vykęs suvažiavimas, pasivadino 
Lietuvių Tremtinių Bendruo
mene. Pirmininkavo J. Vilkai
tis. šį istorinį, taip vadinamą. 
(nes gal jau paskutinis prieš 
išsiskirstant į pasaulį), atida
rė amžiumi seniausias atsto- 

Į vas generolas Teodoras Dau- 
' kantas. Prezidiumo pirmininku 
! išrinktas teisininkas Gudaus- 
jkis. Paaiškėjo, kad iki šiol An- 
įglijon emigravo apie 5,000 lie
tuvių ir sąlygos nėra blogos, 
tik šeimų klausimas verktinoj 
padėty, 
rinkta:

Kase- 
įvyko

Vyr. Komitetan iš- 
P. Gąučys, Židonis, 

Gen. Rėklaitis, prof. Ig. Mali
nauskas, pik. Šlepetys, dr. Al
minas, prof. dr. A. Gylys, dr. 
V. Jasaitis ir J. Grigolaitis. 
Laikinai pirmininku yra prof. 
d r. A. Gylys, numatomas dr. 
V. Jasaitis ir sekr. P. Gaučys. 
Dr. Alminas dėl darbo Pabalti
jo universitete, pasitraukė ir

zovas gimė ir augo šiau
rės Urale, taigose, Gera- 
simovkos kaime. Jis buvo 
budrus kaimo pionieriij 
vadas. Atėjo pirmojo 
penkmečio metai. Plano 
priešai trukdė socialisti
nei statybai ir šmeižė kol
chozus. Pionieriai gelbėjo 
komunistams ir komjau
nuoliams demaskuoti prie
šus. Ir staiga Poviliukas 
Morozovas konstatavo, 
kad jo tėvas eina su liau
dies priešais. Berniukas

kooperatyvų valdybas ne
gali patekti tie komunis
tai, kuriuos žmonės noriai 
renka, bet partija juos 
nušalina. Štai ką rašo 
“Tiesa”: “Panevėžio aps
krities vartotojų koopera
tyvai užbaigė atskaitinę 
rinkimų kampaniją. Svar
stant pasiūlytų kandida
tų tinkamumą į naujai1 
renkamas kooperatyvų 
valdybas ir revizijų komi
sijas, 7 apskričių koope
ratyvų pirmininkai, 27 
valdybų nariai ir tiek pat 
revizijų komisijų narių 
nušalinti nuo vadovavimo. 
Į kooperatyvų valdybas ir 
revizijos komisijas išrink
ta 26 komunistai bei kom
jaunuoliai.”

Ir tai “ 
rinkimais, 
kandidatai 
buvo jėga 
tada buvo 
munistai.

Tokia yra “laisvė“ sovie
tų okupuotoje Lietuvoje.

Tiesa” vadina 
Pastatytieji 

ne komunistai 
nušalinti. Tik 
“išrinkti” ko-

Sovietai Moko Vaikus 
Šnipinėti Savo' Tėvus

"ir'nebegalėjo niftylėtr’7
Toliau jau tėvo teismas. 

Sūnus teisme taip tarė:
— Teisėjau, jis yra prie

šas. Tai sakau dabar ne 
kaip sūnus, bet kaip pio
nierius.

Po to liaudies priešai 
Poviliuką nužudė. Jo gar
bei Maskvoje pastatytas 
paminklas su tokiu užra
šu: “Šlovinga ir kovinga 
yra mūsų pionierių orga
nizacija”...

Šitaip dabar auklėjami 
ir Lietuvos vaikai. Moky
klose jiem sakoma, kad 
jie turi šnipinėti savo tė
vus ir kitus žmones.

Kad tuo keliu dabar 
Lietuvoje einama, rodo 
šis pavyzdys. Liepos 5 d. 
“Tiesa” rašo: jog komu
nistų partijos nutarimu 
pionieriai įpareigojami 
stebėti kaimo nuotaikas, 
gelbėti partijai ir vyriau
sybei vykdyti penkmečio 
planą ir demaskuoti liau
dies priešus.

Atvirai galima tarti, 
kad tik didžiausių bepro
čių valdžia šnipinėti liepia 
7—10 metų vaikams.

(K. Čibiro žodis atidaranti Kiekvienas krikščionis 
Liet. Katalikų Radio prog- negali likti abejingas, ar 
ramą WESX radio stotyje, žmonija keliaus Dievo nu- 
sausio 4, 1948 m.).

Pasaulio istorijoj yra 
daugybė žymių, net labai 
žymių vardų, tik nevieno
das jų garsas. Yra Nero- 
nas ir šv. Povilas. Yra A- 
tila ir šv. Augustinas. Y- 
ra Liuteris ir šv. Pranciš
kus Asyžietis. Yra Hitle
ris ir šv. Jonas Don Boš- 
ko. Yra Stalinas ir Pijus 
XI. Ir taip būtų galima 
skaičiuoti labai daug: ša
lia didelių šventųjų, mok-! 
slo ir meno genijų, 
•ir artimo meilės didvyrių, 
yra kruvini napoleonai, 
carai, kaizeriai, rudi, juo
di ir raudoni diktatoriai, • 
išmaudę žmoniją krauju- 
je ir ašarose.

Vienus žmonija garbina, 
kitus keikia; 
visi, kitais 
Kiekvienas 
žmogus galėtų su 
Kudirka pasakyti: tik tas 
yra tikrai didis, kuris ar
timo labui savo gyvybę 
paaukojo, kuriam klau
piama dėkot ne iš baimės. 
Kaip mūsų akį ir širdį 
patraukia didieji meno 
kūriniai! O jie yra tik at
spindžiai didžiojo Grožio. 
Anapus atspindžių yra 
pati Šviesa. Mus jaudina 
gerų širdžių darbai, kurie 
yra ne kas kita, kaip 
šventumo atspind ž i a i. 
Šventumas yra pats di
džiausias žmogaus širdies 
stebuklas, prieš kurį gal
vas lenkia visi kilnesnieji 
žmones — pradedant pa
prastu tikinčiuoju, bai- 
ygianr yiūĮi!<R!flni. *

Tačiau yra vienas visiš
kai išskirtinas vardas, 
kuriam lygaus žmonija 
neturėjo ir neturės: tai 
Jėzaus Kristaus — Dieva- 
žmogio vardas, kuris vie
niems reiškia išganymą, o 
kitiems teismą. Nuo Jo 
atsiradimo prasidėjo nau
joji istorija, ir niekas ki
tas negali taip pasakyti, 
kaip Jis pasakė: Aš esu 
Tiesa, Kelias ir Gyveni
mas. Jei kas kitas, kad ir į 
galingiausias paša u 1 i o 
valdovas apie save taip 
pasakytų, kiekvienas tei
singai galėtų pamanyti: 
arba jis pamišęs, arba 
Antikristas.

Jei Bažnyčia, nežiūrint 
visų jai audringų smūgių 
iš vidaus ir iš šalies, vis 
dar tebešviečia pasaulio 
sutemose, jei ji išugdė ir! 
tebougdo milijonus d va-! 
sios galiūnų, jei ji savo! 
beveik dviejų tūkstančių! 
metų istorijoje darė ir te-! 
bedaro labdarybės ir sie
lų išganymo misiją, tai y- 
ra tikras ženklas, kad jos 
įkūrėjas — Jėzus Emanu-’

rodytuoju keliu, ar klyst
keliais. Evangelija skirta 
visam pasauliui, ir tie, ku
rie supranta ir jaučia Ka
lėdų prasmę, yra įparei
goti parodyti Betliejaus 
žvaigždę visiems.

^’taik^l8011168^ ’ Holstein aPy- 
’ i gardo j (Anglų zona), man

’ tenka skirstyti įvairias 
gėrybes, kurios iš BALF’o 
ateina mums per Lietuvos 
Raudonąjį Kryžių. Dirb
damas tą darbą jau be
veik metai, aš esu stebė
jęs žmones ir tuos nelai
mingus tautiečius, kurie 
yra sušelpiami. Aš nega
liu neišreikšti visų su
šelptųjų vardu didžiausią 
ir giliausią padėką BAL
F’o organizacijai, jos vi
siems bendradarbiams ir 
geradariams.

Neaprašinėsiu tų vargų, 
kuriuos neša mūsų tautie
čiai tremtyje. Tąjį vargą 
kun. Dr. Končius pats lan
kydamasis 
matė. Aš 
Jums tik 
jausmus, 
kiekvieno 
sunku yra pernešti, o kar
tu ir jaučiuosi laimingas, 
kai aš matau žėrinčias 
mažyčių akis, senų mote
rų ir našlių džiaugsmo a- 
šaras, kai jie ką nors gau
na iš BALFk>.^S^ kokia 

to savo kūdikį į gautą fla
nelę, su kokiu dėkingumu 
ji ima vilnonius siūlus ar 
gauna pieno miltelius ar 
gabaliuką lašinių. šitą 
jausmą aš puikiai supran
tu, nes pats esu tremti
nys, atskirtas nuo 3-jų 
metų sūnaus, žmonos ir 
visų giminių. Nors tos do
vanos nėra didelės, bet jos 
rodo, kad esama pasauly
je geros širdies žmonių, 
kurie užjaučia savo tau
tiečius, kad žmoniškumas 
dar nėra išnykęs ir kad 
galų gale žmoniškumas ir 
teisė laimės pasaulyje.

Dar kartą dėkoju vi
siems geradariams.

Tepadeda Jums ir te
saugo Jus Dievas.

Adv. Edv. Sudikas, 
Liet. Raud. Kryžiaus 

Įgaliotinis Anglų Zonoj 
Baltic Camp, Vokietija.
Visas dovanas siųskite:

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine., 
105 Grand Srteet, 

Brooklyn 11, N. Y.

vienais ža- 
piktinasi. 

žmoni š k a s 
Vincu

Vokietijoje 
galiu perduoti 
tuos padėkos 

kurie kyla iš 
šelptojo. Man

Sovietai moko mažus 
vaikus, kad jie šnipinėtų 
savo tėvus. Tarybinė Lie
tuvos spauda didžiuojasi 
tokiu “Pionierska Prav- 
da” aprašymu, kur giria
mas vaikas, šnipinėjęs sa
vo tėvą, štai kokios min
tys skiepijamos dabar 
Lietuvos vaikams.

“Ar yra tarybų šalyje 
žmogus, kuris nežinotų 
pionieriaus Poviliuko Mo
rozovo? Poviliukas Moro-

Burtininkas

Aš atitolau nuo Tavęs, 
elis — Dievas su mumis i-:Dieve, nes pats sau pati
ki laikų pabaigos. i kau. šv. Augustinas.

įėjo kandidatas J. Vilkaitis. 
Švietimo reikalus tvarko prof. 
Ig. Malinauskas ir daugiau bus 
nuveikta. Kontrolėn išrinkta: 
dr. Br. Kalvaitis, Vaitkus ir 
Krulikauskas. ši valdyba bus 
veiklesnė, nei buvusioji. A.J.

Aš burtų užkeikto Žemyno 
Valdovas ir vergas esu,
Man paslaptys audžias, ir pinas 
Ir verias iš laiko akių.

Kas buvo, parodo man akys. 
Kas bus, man diktuoja širdis, 
O juodosios knygos ką sako,— 
Dar visas pasaulis išgirs!
Matau aš teisybę tik burtuos, 
O laimę, — gyvenant keruos.
Tai kas, kad pasaulis apkurtęs, 
Tai kas. kad melas žieduos!
Jaučiu aš praeinančią naktj, 
Ir dieną auksinę regiu,
Iš džiaugsmo širdis ima plakti, 
Burt nieko daugiau neturiu.

AL Kairys.

Isigyk Angliškai-Lietuviškg Žodyną
English-Lithuanian Dictionary

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

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

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į - 
kon vertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie
tuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

866 W. Broadway, So. Boston 27, Masa.

šiuomi siunčiame $_____ ir prašome atsiųsti mums Angliš
kai - Lietuvišką žodyną.

Vardas _______________________________ ___ —
Adresas ... 11...»-........ .. ■■........... h..m—
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Apšviela Ir Malda
Didž’a'jsi Komunizmo Priešai

Tremtinių Kūčios
Ir Iš Mūsų?

Pranys Aiženas broliais — dar žiauresnių! 
sąlygų tremtiniais, kurie! 
kenčia badą, šaltį ir sun
kias kančias, ten toli — 
šalto Sibiro plotuose...

i Kai tyliąją Kūčių naktį | 
sėda laisvi žmonės už pa-Į 
kloto šieno kuokštele sta
lo, arba kai gimstantį Pa
saulio Išganytoją — Jėzų 
garbina dangaus ange’ai, 
giedodami Jam pagarbos 
himnus, gal ne vienoj su- 
krypusioj lūšnelėj ar kon-j 
centracijos stovykloj — 
Sibire, suspinksi maža 
žvakutė, jei tokia dar ran
dasi pas juos, ir, mirš
tančiam iš bado bei šal
čio likimo draugai — už
spaudžia akis... Ten, vie
toj linksmų pagarbos 
himnu, suskamba tremti
nių lūpose liūdni Reąuiem 
garsai...

Ir klausia tuomet savo 
širdyse 
tinys: 
mums 
lia?...” 
žiaurus
su pasityčiojimu į tai at
sako: “Už tai, kad mylė
jot savo Tėvynę, už tai. 
kad nenorėjote atsižadėti 
Dievo ir nenorėjot pagar
binti bolševikiško dievai
čio...”

Šiais metais mes, Vaka
rų tremtiniai, šventėme 
ketvirtas tokias liūdnas 
Kūčias, o mūsų broliai — 
Sibiro kankiniai, kurie

t

(Oro paštu iš Europos)
Vai, Tėve mūsų, dangų-žemę va’dąs, ma
loniai šyptelk kenčiančiai Tėvynei ir 
mūsų širdžiai sugrąžinki viltį — dangun 
tekyla vėl dėkingos maldos, ir mums, 
tremtiniams, kur svajingai minim Ją, 
ant jos krūtinės leiski vėl sušilti.

TREMTINIO BALSAS

Nekartą nėr savaitę mes tybių autoritetas, vadi- 
Jrirdime Maskvos radijo nant juos “prispaudėjais” 
balsus, kurie, mūsų "im- ir “karo kurstytojais”, 
ta ja kalba tvčioiasi iš A- Mes juk labai gerai pažįs- 
merikos ir D. Britanijos 
karinės valdžtos. Pasako
jama, kain čia. stovyklo- dos aparatą, kurio, deja, 
se. amerikiečiai “kanki
na” ii- laiko uždare už me agitatorių iškalbingu- 
“snygliotu viehi” vadina- mą, kuris labai reikalin- 
munnius DP, kaip rusta- gas budelių nekaltybei į- 
tineja mus nHeš bNševiz- rodyti: juk melas tai bol- 
mą, n**toš SSSR, rvieš tai- ševizmo kertinis akmuo, 
ka. Mūsų nestebina pra- Bet mes niekaip negalime 
nėščiai, lygiai kain nešte- suprasti, kodėl amerikie- 
bka ir nėr IRO or^amza- čių karinė valdžia taip ne- 
c’ia brukamas propagan- gerbia savęs, leisdama 
din.is bolševiku, spaudos niekinama? Pag a 1 i a u, 
š’amštas, kuriame bolše- kaip ji gali pakęsti mums 
’ i’ ams priprastų tonu že- tą niekinimo propagandą, 
minamas U.S.A.. D. Bri- brukamą per jos globoja- 
tanijos, Prancūzijos vals- mus IRO organizacijos 

pareigūnus?
o ypač tyliąją Kūčių nak- Atrodo, kad UNRRA ir 
tį... jos įpėdinė IRO beveik

Kai laiko žingsniai gi- per trejus savo gyvenimo 
gamtiškais šuoliais slenka‘metus turėjo nekartą jau 
artyn į Naujuosius 1948 progos patirti baltiecių 
Metus, aš sėdžiu vargiu- tautų nusistatymą bolše- 
goj savo tremties pašto- vizmo ir tariamosios rep- 
gėj ir mezgu šį. gal ir ne- tarijacijos atžvilgiu. IRO 
vykusį, savo minčių mez- pareigūnai puikiai žino, 
ginį. Jį noriu pasiųsti sa- kuo šiandien serga ir kuo 
vo broliams lietuviams sielojasi baltai. Jie neblo- 
užjūryje, kurie gyvena gai ir praktiškai patiria, 
laisvam krašte. Noriu sa- kuo baigiasi visi IRO taip 
vo tautiečiu, gyvenančių iškilmingai globojami ir 
tremtyje, vargais pasida- proteguojami bolševikų 

, linti su maloniais “Darbi- mitingai DP stovyklose, 
ninko” skaitytojais ir, kokius klausimus gauna 
vienkart, jiems palinkėti baltiecių ir daugelio kitų 

, laimingų Naujųjų Metų.
> Šiomis eilutėmis aš ne- 

vargo ~ke- pražiūrėjo, žvelgdamos į noriu per daug skųstis ir 
noriu nors da-

,vo sūnų ir dūk- lėlę savų vargų išsakyti

karčio-Šiais mūsų poeto Myko- gardžiuoja vien
- lo Vaitkaus žodžiais, jau mis ašaromis... 

ketvirtas Kūčias tremti- Ir kaip neliūdės, 
niai sutiko be namų, be neplaus 
jaukaus stato, be švelnios raukšlėtų veidų karčios

• Tėviškės ši’umos... Ach, ašaros, jei,

kaip
mūsų močiučių

jos žvelgda- 
sunku tą viską ir apsa- mos aplink save, matys 
kyti, koks jausmas dras- daug tuščių kėdžių prie 
ko jų širdis, kuomet, lauž- Kūčių stalo? Juk mūsų 
darni Dievo plotkelę, ne- motinėlių akys visuomet 
gali ja pasidalinti su vi- pamatydavo ir atjausda- 
sais savo j ±i------- x j

brangiais savo sielai žmo- buvom, 
nėmis...

Karčios ašaros dažnai 
suvilgo jų imamą kąsnį ir 
širdis Paplūsta skausmo 
liūdesy. Tuomet mintimis 
jie nuklysta i ta mielą 
kraštą, kur liko jų moti
nos, sūnūs, dukros ir kiti 
artimieji. Ir tuomet, tary
tum baltam drobės ekra-

Savo kalėdinėj enciklikoj Šv. Tėvas pabrėžia rei
kalingumą taikos bei ramybės ir pasmerkia tuos, ku
rie gudriai sugalvotais, bet nedorais sumetimais ar
do ir taip susilpnėjusią pasaulio tvarką. Taigi ragina 
visus krikščionis eiti į bažnyčias ir karštai maldauti 
gimusį Betliejuj Dangiškąjį Vaikelį, kad suteiktų ra
mybę žmonėms geros valios. Tik vargas, kad nevisi 
žmonės yra geros valios. Ot kaip tik tie negeros va
lios žmonės ir kelia netvarką visame pasauly.

“Taip karštai pageidaujama taika — sako di
džiausias taikos čampijonas Pijus XII — dar vis tebe- 
siūbuoja netikrumoj, ir rūpesčiu bei baime kankina 
tautų mintis ir širdis. Daugely tautų, nusilpnėjusių 
dėl karo lėšų ir milžiniškų sunaikinimų, tebekurstoma
klasių kova per nesuskaitomas riaušes ir sukilimus, ne, prabėga pro jų akis 
kurie gręsia iš pašaknų sugriauti valstybių tvarką, gimtasis kraštas, 
Labai daug yra taisytinų bei pašalintinų blogybių, žusios 
Bet iš vienos pusės, tautos taip yra nuvargintos karo 
nuostoliais ir visatiniu sunaikinimu, kad nebepajėgia 
atsigriebti. Gi antra vertus, daug atsiranda tokių, 
kurie išnaudoja biednuomenės vargus savo slaptai 
sugalvotiemsi nelabiems tikslams. Jie visaip siekia 
sutrukdyti kilnius gerų žmonių užsimojimus atstaty
ti valstybių tvarką ir gerovę”.

Šiam pastarajam sakiny kai kurie komentatoriai 
įžiūri Marshallo plano užgyrimą ir papeikimą jo opo
nentų.

Toliau Šv. Tėvas sako, kad “tas, kas buvo pra- tinga ” okupanto 
rasta, negali būti atgauta per brolžudiškas peštynes, tolimas Sibiro 
bet vien per santaikingą bendradarbystę. Tie, kurie kaip ir kitu*, tūkstančių 
kursto žmones į riaušes, peštynes ir drumstimą ra- mūsų tautiečių, ir jie — 
mybės ir varžymą artimo laisvės, niekuomet nepatai- vietoj Kūčių stalo <|eser- 
sys blogos padėties, bet viską įstums į pražūtį. Paga- tinio patiekalo 
liau Šv. Tėvas perspėja, kad esamoji krizė labai pa- ---------------------
vojinga, nes pasaulis “nutolo nuo krikščioniško gyve
nimo”. Tad reikia maldauti Kūdikėlį, kad atitaisytų 
žmonių valią. Daugiausiai jis pasitiki vaikučių mal
doms.

Gal kas šyptels, kad Popiežius mano maldomis valdžią ir sukėlė riaušes,

namiškiais, su vo mus, kuomet dar maži 
nors tuomet ir 

nieko mums netrūkdavo— 
gyvenom linksmi, be rū
pesčių ir bėginėiom savo 
gimtinės takeliais... O ar 
gali tremtinio motina da
bar lengvai pernešti tuos 
savo vaikų vargus, ku
riuos jiems tenka tremty 
iškentėti? — Ne, motinos 
širdžiai to yra perdaug. 
Ji gerai supranta, kad 
tremties kelias — yra 
skausmu ir vargu grįstas, 
ašaromis mazgotas...

Ir štai, tremtinys su-

I

kiekvienas trt-m- 
“Už ka? Už ką 
skirta tokia da- 
O klastingas ir 
kančių demonas

susigū- 
kaimų trobelės, 

deimantu žėrinčios upės, 
apsitraukusios blizgančiu 
ledu ir pakrypę pakelės grįžta iš tos liūdnos min- 
kryžiai, kurie juos lydė- čių ekskursijos. Ir ką jis dar gyvi, — jau septintas, 
davo Kalėdų švenčių ry- randa, kuo pasiguodžia O, koks tai ilgas laikas! 
tą į Bernelių Mišias... prie tremties Kūčių sta- Ir kas gali pasverti tą 

Jų širdys jaučia, kad ir lo? — Gi daugiau nieko, vargo naštą, kurią jiems 
namuose [ ......... .... .... -
jeigu jie ten tebegyvena, 
jeigu jų nepasiuntė klas-

ranka į 
taigas,

tame tą Rytų valstybę, 
žinome puikų propagan-

neturi kiti kraštai, žino-

4

reikia nešti žiauriam ir 
sunkiam tremtiniškam 
Golgotos kely? Jų moti
nos, jei dar liko kurios 
savoj pastogėj, ir akis

pasilikusiems, o nieko, jis nepamato, tik 
vargas ir skurdas pažvel
gia į jį iš varganos jo bu
veinės kampų...

Lietuvis tremtinys, 
klampodamas 
liūs Vakaruose, juk" nega-,Rytus ir Vakarus ir lauk- dejuoti, bet 
Ii naoiiricii nnrcj minfimia 1 d RITI O S nava sūnu ir duk- IpIp savu

Į 
i

Ii nesurišti nors mintimis ganios 
užsi-!ir su tais savo

tautų budeliai — bolševi
kų komisarai. Jeigu tų 
mitingų metu tuo tarpu 
dar fiziškai nenukenčia 
nei patys bolševikų agen-

ku protu. Gi gera valia ir sveikas protas sudaro nor- nieko nematyt... 
malu žmogų. O kuris normalus žmogus benorės dėtis 
su komunistais, ypač kai pamato jų darbelius. 

Ana Prancūzijoj komunistai užsimanė pasigrobti 
kurios buvo numalšintos, 

komunizmą nugalėti. Bereikalo toks nesusipratėlis Bet jie turėjo kitą nenugalimą jėgą — darbininkų u- 
šaiposi. Malda yra galingas ginklas. Jau iš to aišku, rijas, kurioms įsakė sukelti generalinį streiką. Bet 
kad komunistai jos bijosi. Andai, kai Popiežius pa- darbininkai, pamatę, kad komunistai stumia jų tėvy

nę į pražūtį, nepaklausė, ir generalinis streikas neišde-

mintimis 'damos savo sūnų ir dūk- lėlę savų vargų išsakyti * . ę**
> kraujo |Hi~ parffjztant..; Deja, Tr'saVO broliams; laisvėja juQ8^globGją_^Q------ f
-----------deja, tęsė kryptyse — vis gyvenantiems. Gi tuos sa- Pą^igimai^ .5.ai.. tlk acJu 
daro-- nor- nieko nematyt... vo vargus ir didžią neda- ^^a® baltiecių tautų
jrės dėtis Ir kada, Aukščiausis lią mes skiriame Dievo susivaldymui kultunn-
ius. Dieve, leisi mums vėl su- garbei ir sudedame viltis |>urnuJ; pagaliau, jų sal-

kad komunistai jos bijosi. Andai, I - — -
skelbė viešą pasaulinę maldą už Rusiją, Kremliaus 
ponai į tai atsakė nervingais pasikoliojimais. Jų ne- gė. Komunistai pasiliko, generolais be armijos. Kas 
švarūs žodžiai suaidėjo viso pasaulio komunistinėj gi juos susmugdė? Nugi darbininkų bręstantis susi- 
spaudoj. Tai pilnai suprantama. Malda paveikia žmo- pratimas ir gerėjanti valia. Susipratimą iškelia ap
gaus valią geron kryptin. Gera valia yra žymė nor- svietą, valią pataiso malda. Už tai apšvietos ir mal- 
malios sveikatos. Ji visuomet susidraugauja su svei- dos komunistai negali pakęsti. K.

grįžti į savo namus? Ka
da vėl susodinsi prie ben
dro Kūčių stalo tėvus su 
vaikais, vaikus su tėvais, 
vyrą su žmona, žmoną su
vyru. Kada vėl mus pri- Ir nyksta mirtys, kančios, 
glaus po savo motinišku 
sparnu brangi Tėvynė 
Lietuva?...

Tas klausimas
kasdien mums prieš akis,

Viešpatyje, su 
Brazdžioniu kartu tarda
mi:
“Po Tavo stogu. Dieve, mūsų 

viltys auga

stovi

gas ir skausmai.
Tautų likimą Viešpatie, Tu 

saugai
Kad į bedugnę nenupultų 

namai.

poetu tam šiaurės kraujui.
p Mes labai gerbiame tas

tautas, kurios sudarė IRO 
‘organizaciją, ir labai esa
me dėkingi U.S.A. ir kitų 

varJ valstybių mokesčių mokė- 
i tojams už aukas, tačiau 
mes nemanome, kad tas 

i kilniaširdis aukotojas no- 
mūs retų, kad jo taip iš geros 

i Tęsinys 4-tame pusi.

Parašė Jonks Km i tas

PARTIZANAI
Antroji dalis

i.
Babilionijos Valdovas

Moderninis Babilionas neturi aukštos 
mūro sienos, apjuosiančios jo neišmatuoja
mą plotą, nė puošnių ore kylančių sodu, nė 
stebėtinų fontanų, bet užtai yra pagarsėjęs 
niekur kitur nematytomis skurdo vietovė
mis, kuriose vargsta milijonai išbadėjusių 
vergų. Tačiau mūsiškis Babilonas ne visas 
skurde paskendęs. Žymi jo dalis — pats vi
durys — aukštais modeminiais mūrais nu
statytas, kurie puošnumu žavi atvykusio 
svetimšalio akis. Yra ten erdvių švariai už
laikomų aikščių, papuoštų gražiais gėlynų 
klombais, kuriuos palaisto krištolinių krio
klių srovės. Yra modeminių viešbučių, ne
prieinamų proletarams, bet privalomų atvy- 
kusiems iš užsienio svečiams. Yra pavyz
dingų dirbtuvių, prieglaudų, ligoninių, ka
lėjimų, kuriuos parodoma atvyk usiems iš 
užsienio lankytojams — aukštiems valsty
bių pareigūnams, diplomatams ir žurnalis
tams, kad jie paskelbtų visam pasauliui, jog 
nusikračiusi žiauriais autokratais Babilio- 
nija sukūrė naują proletarų rojų. Tas pasa
kiškas rojus turi tą ypatumą, kad jis lyg 
koks burtininko padaras, pakaitomis iš
nyksta ir vėl pasirodo. Tad tikrai nė nežinia, 
ar jis yra, ar jo nėra, tik vaizduojasi tarsi 
kokia tolima nepasiekiama laimės pašvais

tė. Kai kurie teigia, kad jis yra, nes jį ma
tė, jame pabuvojo ir iš jo gausybės rago vi
sokių skanėsių ragavo. Kiti vėl su didžiau
siu pasibaisėjimu tai užginčyjo, sakydami, 
kad tai milžiniškiausias ir begėdiškiausias 
žmonijos istorijoj melas.

Nemačiusieji rojaus nežino kam tikėt. Ir 
kilo pasaulyje karštas ginčas. Žmonija su
siskirstė į dvi dalis: rojaus mylėtojus ir jo 
paneigėjus. Ir abudu priešininkai atrodo tu
rį tiesą: vieni rojų matė ir jo gėrybių raga
vo; kiti ir gi jame yra buvę ir sako, kad tai 
re rojus, tiktai tikrių tikriausias pragaras. 
Keisčiausia, kad abi pusi turėjo tiesą: vieni 
iš tikrųjų rojuje pabuvojo ir negalėjo juo at
sigėrėti; kiti, tyčia ar netyčia ten pakliuvę, 
ko greičiausiai norėjo iš jo pabėgti, bet juos 
suėmė, įkalino, nes tai esą šnipai, ir apgy
vendino tikrai pragarinėse priverstino darbo 
stovyklose. Vos kuriam vienam iš daugelio 
milijonų pavykdavo iš to pragaro pasprukti 
ir apie rojaus neteisingumą pasauliui pa
skelbti. Ir susidarė tokia padėtis, kad ro
jaus garbintojų buvo kur kas daugiau, ne
gu pragaro skelbėjų. Išėjo taip, kad didžiu
ma sako tiesą, o mažuma meluoja. Kaip gi 
toks galvosūkis susidarė?

Labai paprastu būdu: Babilionijos valdo
vas į rojų kviettė tiktai turčius, o į pragarą 
stumdavo proletarus, kurie atvykdavo į 
“rojų” ieškoti to, kas rojuje privalo būti. 
Pakviestus turtuolius valdovas pasiima 
griežton savo globon, apstato juos labai 
mandagiais, bet geležinės valios sargais, 
kurie iš tolo neprileidžia svečių susidurti su 
Babilionijos proletarais, ir rodo jiems vien 
puošniąsias Babiliono dalis: pavyzdingas

mokyklas, prieglaudas, ligonines, dirbtuves. 
Nusiveda net į vieną pavyzdingą kalėjimą, 
kur kaliniai atrodo gyveną tarsi kokioj poil
sio vietoj — linksmi, švariai užlaikomi, so
čiai maitinami, turį visokių pramogų ir pa
silinksminimų: koncertų, teatrų, kino. Tie 
mandagūs, išlavinti palydovai aiškina užsie
nio diplomatams ir žurnalistams, kad Babi- 
lionijoj kalėjimų nebėra, tik perauklėjimo 
namai. Nusiveda svečius į koncertus, teat
rus kino. Apgyvendina juos geriausiuose 
viešbučiuose, vaišina karališkai viešuose 
bankietuose ir privatiniuose pokiliuose. Dėl 
įvairumo suruošia ekskursijas į vieną kitą 
pavyzdingą valstybinį ūkį, ar į kokią poilsio 
vietą pajūry. Visur švaru, skoninga, moder
niška. O babiloniečių vaišingumas! Kartais 
svečiai nebepajėgia nė įžiūrėti tų prašmat
nybių, nes jų akys miglomis apsitraukia nuo 
svaigingų Ragučio garų. Ir sugrįžę namo, 
užsienių diplomatai, pareigūnai ir pajėgūnai 
nebesuranda žodžių Babilionijos pažangai, 
tvarkai ir gerbūviui išgirsti. Ir ką tada reiš
kia viens kits kokių nežinomų būtybėlių bal
sas, kurie vargais negalais ištrūkę iš Babi
lionijos pragaro, teisingais žodžiais jo baise
nybes atvaizduoja. Viens kits nuskurusio 
bėglio aprašymas, pastatytas greta daugelio 
svarbių pareigūnų pagyrimų, atrodo kaip 
mizerna melagystė. Ir taip išeina, kad, lai
kydamas Babilionijos gyventojus pragare, o 
mažą rojaus vaizdelį turėdamas tik paro
dai, tarsi driskius aukso laikrodėlį kišenėje, 
Babilionijos valdovas sugebėjo įtikinti pa
saulį, kad jis tikrą rojų ant žemės sukūrė. 
Pasaulis galvą laužo, kaip tą galvosūkį iš
rišti, o jis tik šaiposi ir niurna: “Da larčik 
prosto otkryvajetsia”, — gi dėžutė papras

tai atsidaro. (Jis ne rusas, bet rusiškai kaž
kur išmoko). Jam lengva taip sakyti, nes 
turi gerą galvą. Ar nebus tik koks genijus, 
kad sunkiausius dalykus taip paprastai su
kuria: rojų iš nieko padaro, ar verčiau, ro
jaus visai neturėdamas, vis dėlto jį parodo. 
Sakoma, kad Potiomkinas pirma jo buvo 
tai padaręs. Bet Potiomkinas tik vienai ca- 
rienei akis apdūmė, o šits visą pasaulį ap- 
monijo. Tarsi koks burtininkas.

Tačiau negalima katę maiše ilgai paslėn- 
ti. Taip ir Babilionijos rojaus paslaptis iš
ėjo aikštėn. (Čia jau metas Babilioniją Ru- 
siia pavadinti, nes skaitytojas pats dasipro- 
tėjo, kad Babilionas tai Maskva). Ji buvo 
jau vokiečių apsupama, bet gavus gausią 
amerikiečių pagelbąa raudonoji armija atsi
griebė, Maskvą išgelbėjo ir, dar nors iki 
Stalingrado nustumta, ten atsilaikė ir po il
gų kruvinų kautynių nustūmė vokiečių net 
į Berlyną. Tai buvo galima atsiekti tik dėl
to. kad iš kitos pusės galingos Alijantų ar
mijos jau buvo bebaigiančios likviduoti ka
rinę vokiečių pajėgą. Karas laimėtas, daug 
džiaugsmo, bet —

Milžiniška raudonoji armija pamatė Eu
ropos gyvenimą, o Europa pamatė raudono
jo rojaus gyventojus. Ir vieni ir kiti nesvie
tiškai nustebo. Raudonikiai negalėjo atsigė
rėti kapitalistinių šalių gerbūviu. Koks čia, 
rodos, gerbūvis. Viskas sugriauta, sunaikin
ta. Bet net iš sunaikinimo griuvėsiu raudo
nieji atspėjo, kad čia nepalyginamai, geriau 
gyventa, kaip jų rojuj. Reiškia, jiems begė
diškai meluota, kad kapitalistiniuose kraš
tuose viešpatauja neįmanomas skurdas”.

jBus daugiau)
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Lietuviai Indokinijoje i

Pasaulio 
duobiamai

... ■■ ■ ■■- ... . ■
— Apie mūsų tautiečius, kurie medžioja raudonuo

sius ir valgo beždžionių mėsą. — Ryžių laukuose prie 
60 laipsnių karščio. — Atostogos dėl uodo įkandimo. 
— Saulės smūgis daugelį varo iš proto. — Nusibodo 
ta geltonoji rasė...

kurie 
Indoki- 

juos la- 
— rašo 
buvo la-

tėme. kad jų visas taria
mai ‘tautinis” judėjimas 
tėra bolševikų. Maskvos 
agentų, sukeltas darbas. 
Patys raudonieji plėšia 
savo kaimus, vagia, nai
kina. žudo ramius žmo-

jie buvo kelyje, nes, vyrus, moteris ir vai-

I

Prieš jūsų koresponden- lietuvio bėga ir slapstosi 
tą guli vėl porą laiškų iš kaip žiurkės. Mes iš pra- 
tolimos Indokinijos že- džių galvojome, kad kraš- 
mės. Pirmiausia mūsų tas kovoja dėl laisvės, ta- 
tautiečiai dėkoja už lietu- čiau dabar aiškiai pama- 
viškus laikraščius, 
pasiekė tolimąją 
niją. — Gavome 
bai pavėluotai 
laiškuose. Vokas
bai apiplyšęs, bet laikraš
čiai išliko sveiki. Du mė
nesius 
Mat, prancūzų organizaci- kus. Nenuostabu, juk rau- 
ja ir transportas pritai- donieji visur raudoni: ar 
kintas daugiau baliavoji- jie gyventų Rusijoje, ar 
mui, kaip karo reikalams. Lietuvoje, ar Indokinijo- 
Be to. mus nuolat vargina je, ar Amerikoje, 
transportas iš vienos vie
tos j kitą. “ 
perdaug nesistebime: juk 
mes esame svetimšalių le
gijone...

— Lietuviškas laikraštis 
čia labai brangus svečias. 
Mūsų čia yra tik penki/vandens — liga pirmuti- 
bet iš jų teikiame naujie- nė. 
nas visam lietuviškam In- kiekvienas 
dokinijos pa s a u 1 i u i... sirgęs 
Mums labai skaudu, kai reiškiasi tuo, kad žmogų 
matom kitus lietuvius ko- pradeda krėsti smarkus 
vojančius dėl Lietuvos drebulys. Paskui karštis 
laisvės, nieko negalėdami kyla ligi 41° dar su dali- 
šiam reikalui padėti. Vie-jmis. Yra ir kitokių ligų. 
MBMR—imij-rę l gą—momįmui ■ .,~/~- ~ ~■ r-no! 
silyginame savo krauju lės smūgio, nuo kurio ne- mažiau moka p; 
už mūsų brolių ir seserų vienas f

AR ILGAI D AR TYČIOSIS 
IŠ SAVĘS ffi K MOŠŲ?

Pradžia 3-čiame pusi, 
širdies 
duona 

Į maišyta su

*

New York Central’s Empire Statė Express, matomas paveiksle, kairėj, tik neseniai atida
rytu geležinkeliu riečia lanką ir matomai bus didelis pagerinimas, nes šiame kampe buvo ne
laimių su traukinio nubėgimais nuo relių.

Mirties Stovyklos Sovietų Zonoje Vokietijoje
Nacių laikai pasiliko spauda praneša, vienam sudaro darbingieji. Jie 

praeityje. Šiandien viso socialdemokratų veikėjui gauna miegojimui šieniką 
pasaulio spauda rašo apie pasisekė iš kaceto Sach- ir papildomą davinį dienai 
tuos baisumus ir apie ne- senhausen pabėgti ir jis 50 gramų duonos ir 5 gr. 
kaltų žmonių kankinimus dabar socialdemokratų 
nacių įruoštuose kacetuo- spaudoje duoda praneši
te (koncentracijos liage- mus apie baisybes, 
riuose). Viskas liko pra- Dabar Sachsenhausene 

’eityje, tačiau sovietų zo- yra per 16,000 vyrų; tai 
noje naciškieji kacetai politiniai ir kriminaliniai 
kad ir užbaigė savo die- suimtieji, o taip pat įta- 
nas, betgi kančios ten ne- riami šnipinėjimu. Liage- paskutinioji komanda turi 
sibaigė. Vietoje tų nacis- ris paskirstytas batalijo- daugiausiai darbo. 1946- 
kųjų kacetų vėl įruošiami nais. Vieneto vadas yra 1947 metų žiemą kasdieną 
nauji, jau sovietiškieji, vokietis, bet prie jo yra mirdavo po 35-40 žmonių, 

j Apie tuos naujuosius ka- paskirtas vienas rusų ser- 
icetus šiandien nemažiau 
į kalbama baisių į dalykų

_ _ j kaip ir. apie anuoą. Ir šfc 
čia mes vis dėlto at-{Ypač reikia saugotis sau- Į naujieji šeimininkai i 

krauju lės smūgio, nuo kurio ne- mažiau moka paslap

Mūsų
Tačiau dėl to koks.

ryžių
iki kaklo. Karštis neapsa
komas, — siekia 60 laips
nių. Troškulys neapsako
mas. Gurkšnis nevirto

gyvenimas ne- 
Mes vaikščiojam 
laukais. Vandens

Dėl didelio karščio 
kareivis yra 

paliudizmu. Liga

v •

i 
t 
I

nuodais r
Mes stropiai sekame pa

skutinius įvykius ir vi
suomenės nuomones U. S. 

i A., D. Britanijoj, Prancū
zijoj ir džiaugiamės, kad 
tų kraštų gyventojai bai
gia galutinai visam laikui 
atsikratyti nuo gresian
čios nelaimės, pažindami 
kad ir daugiau teoretiškai 
bolševizmo veidą. Tačiau 
ar tikslu tas šiukšles, ku
rios šiandien metamos iš 
Vašingtono, Londono, Pa
ryžiaus, suversti į DP gy
ventojų protas ir širdį? 

! Baltiečių tautos prak
tiškai yra išėjusios ge- 
i riausią bolševizmo moky
klą, kokios dar nebuvo 
Vakarų kraštuose. Jos ne
išsigąsta ir naujų mėgi
nimų, kaip ir drauge su 
kąsneliu maisto siūlomų 
bolševizmo bacilų: mes e- 
same visam laikui ir labai 

d^gelis^^kalSų gerai ?ski€Pyti nuo to ma-

mums duodama 
pasiektų tikslą 

bolševizmo

I

tums % litro sriubos, va
kare arbata ar kava ir 
300-400 gramų duonos ir 
10 gr. 'cukraus. Dėl blogo 
maisto <__ o
bando patekti virtuvėn ir ro‘ 
iš ten pasivogti bulvių lu-', . ’ ieJ?° norėtume pa- 
pinų. Jei sargybiniai to-į ia.US”/ . , ,
kius pagauna, tai jie pir-' tai darote is blogos 
miausia sumušami ir po ?Ca los’ .ar. pasityčiodami 
to įmetami į karcerį. Kar- ir 18 vargšų trem-
ceriai yra dviejų rūšių:. •
akmeniniame name teduo-' K. Pelekis.
dama kas antra diena pu-j
sė normalaus kacetininko Kada aistros sėdi soste, 
davinio ir 5,6 metrų gylio protas stovi už durų, 
duobėje, vadin a m a m e -----------
bunkeriniame karceryje, Galvos pasaulį valdo, 
įskųstasis ten pat atlik- 
damas gamtos reikalus, 

j turi išbūti nuo 10 iki 15
i dienų

NET STEPAS Praneša

cukraus. Ši darbo tarnyba 
panaudojama bendriems 
liagerio darbams: siuvyk
lai, batsiuvių dirbtuvei, 
daržininkystei, virtuvei, 
kepyklai, ligonių skyriui, ‘ 
laidojimo komandai, ši

I

širdys jį išgelbsti.
Maistas Sachsenhause-

Liagerio komen- no kacęte, /toks: rytą — 
sriubos, pie-

» ’* f '

emažiau žantas. __ G__ ______ w
į, dantų yra taip pat vokie- pusė

sie tis Michąlosky, nacių Įąi- 
i ne- kais už pasižymėjimą ap- 

aptį iš- dovanotas riterio kryžiu- 
ir mūsiškių išėjo laikyti apie tų kacetų vi- mi. Faktiškasis liagerio. 

mirtį Sibire ir okupuoto- iš proto. Štai, kad ir man daus gyvenimą kaip ir na- komendantas 1
je Lietuvoje, kariaudami dabar: įkando uodas į aiškieji. Kaip 
su vietos raudonaisiais. kairiąją ranką. Tu, Do- —

Indokinijos raudonuo- mai, gal iš to juoksies, do 
sius ir komunistus orga- gyvendamas Vokietijoje, mums taip neįprasta gel- dalinį eina 
nizuoja bolševikinė Kini- Deja, tu nė kiek nesijuok-.tonoji rasė. 
ja, diriguojama Maskvos, tum čia, Indokinijoje. Li- yra 
kuri ir čia tiesia savo vei-Jga nėra pavojinga, bet įgyvena labai skurdžiai, skyrius. Rusų tarnautojų 
niškus nagus. Bet kol kas gana rimta. Ir aš gavau Į Vagia ir plėšia. Prancūzai liageryje labai nedaug, 
mes iuos medžiojame, o atostogų. Žinai, uodas uo- taipgi nesirūpina civiliais/ Beveik vieni rusai dirba į 
ne jie mus. Bailiai raudo- dui nelygus. nors patys gyvena kara- akmeniniame name,
nieji atvirame lauke nuo- Y’patingai man nusibo- liškai. Tačiau tu

ir aš gyvenu daromos pirštų 
Keturis 

• nedarbingi

t

> yra rusas, I 
vokiečių vyresnis leitenantas’ Ru-j 
--------- demkow. Batalijonai susi-į 
žmonės, deda iš dalinių, o i vieną 

200-250
vietiniai žmonės, deda iš dalinių, 

................. i apie
Dauguma jų vyrų. Kiekvienas dalinys 

visiškai tamsuoliai, dar paskirstytas 
labai

usė£litro
Žmogus nematąs gero 

L. kituose, yra pats nedoras.

Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios
FONDO VAJUS

Malonus Lietuvi-e.
Savo duosnia auka prisidėk prie Įkūrimo 

Paminklinio
Lietuvos Pranciškonų šv. Antano 
VIENUOLYNO Ir KOPLYČIOS.

Lietuvių mylimoms šventovėms ir kultūrinėms 
įstaigoms esant Lietuvoje sunaikintoms.

Lietuvos Pranciškonų Vienuolynas,
Amerikos Lietuvių įkurtas Šv. Antano garbei, taps 

Nauju Lietuvių Religiniu, Tautiniu Ir Kultūriniu 
Centru Amerikoje.

Iš naujos
Lietuviu Tautinės šventovės

sklis religinė ir kultūrinė šviesa visur, kur tik plakš 
lietuviška širdis.

Malonus Lietuvi-e,
Kiek leidžia Tavo išgalės, malonėk paaukoti šiai 

lietuviškai šventovei įkurti!
ž kiekvieną, kad ir mažiausią auką, Tėvai Pranciš

konai bus amžinai dėkingi.
Jei įstengtum aukoti daugiau:

Tapk Vienos šv. Antano Vienuolyno Celės 
Fundatoriumi.

Naujame Šv. Antano vienuolyne bus 50 celių — 
kambarėlių, kuriuose gyvens vienuoliai.

Kas paaukos $1000.00. To Vardas Bus Užrašytas 
Ant Vienuolyno Celes durų.

Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios neužmiršk ir 
Savo Testamente.

I ž Tavo lėle
Pranciškonai nuolat melsis ir laikys šv. Mišias 

šv. Antanai, gausiai atlygink tiem: 
kurie Tavo vardu daro mums gera

Aukas prašome siųsti:
FRANCISCAN FATHEKS

Krnncbunk Port,-Maine

i du j
i 
i I

ku- 
t 

nema- riame vyksta tardymai ir 
nuospau- 

■taip kaip prancūzas —dos. Keturis batalionus- 
t j karališkai. Toli gražu ne. sudaro nedarbingi kali-;

i Ir čia mes esame “svetim- niai, kurie yra visiškai iš- !

i

♦i
♦

♦
♦

šaliai”. Mus, tarnaujan
čius legijone, maitina ry
žiais ir beždžionių mėsa, 
kuri mums Įkyrėjo iki gy
vo kaulo. Valgai tą bež
džionių mėsą, o vis rodosi 
kad valgai žmogieną ir 
gana. Tarnauti svetimam 
ponui • blogai. Bet ačiū 
Dievui, kad nesame bolše
vikų valdžioje. Pasakyk ir nes, gyv. Luispold Caserne, BĮ. 
kitiems lietuviams, kad 1-108. Control Center, Munich, 
geriau baltame, kaip rau- Germany, US Zone.

| doname pragare..."

I

badeję ir miega ant nuo-; 
gų lentų. 5 ir 6 batalioną

PAIEŠKOJIMAI '
■ —

Vincas Barčas, Ona Karvai
tė, Ona Kavolytė - Tomkienė, j 
Vincas Porins, Jadvyga Gied
raitytė, jurbarkiečiai, ieškomi 
Br. Barčaitės - Štaugenbergie-

♦

Nori Susirašinėti
Noriu susirašinėti su Ameri-■ '' I

. į ko j gyvenančiais lietuviais.
• Mano adresas:

♦
♦

Mūsų adresas: 
Deomidas Sergėja vas 

Adolfas Riekus 
Lab. serv. Comp. 8722 
Londorf. Kr. Giessen. 
Germany USA Zone.

▼ vaitčmis.
1

Tano adresas:
Janina Kriaučiūnaitė, 
(21a) D.P. A. C. 3130

Augustdorf bei Detmold
(Lippe)

Du jauni vaikinai 19 metų 
nori susirašinėti su Amerikoje 
esančiais lietuviais arba lietu-

J Stanislovas Požerskis, uk-
K. Pelėkis.' mergietis, ieškomas Vinco Lan

kausko. Žinias siųsti: Mr. V„ 
j Tamošaitis. 86 Webster St., 
Brockton. Mass.

Kostas (įrantas, gyv. (13b) 
Memmingen - Airport, DP 
Camp block 5-43, Germany, 
US Zone ieško dainininko Juo
zo Babravičiaus žmonos tėvų.

Mikas Okas, tauragiškis, ieš
komas Jurgio Oko, gyv. Dorn- 
stadt bei Ulm, 14 a Lithuanian 
Camp. Germany, US Zone.

Marija Minderytė Ogorodo- 
vienė ieškoma Sofijos Pomerin- 
gienės, gyv. (13a) Rcbdorf - 
Hofrnuhle bei Eichstat, Germa
ny, U. S. Zone.

Gera motina vertesnė už 
šimtą mokytojų.

Georgės Herbert.

DIDESNĮ PARANKUMĄ
ANGLIŲ IR 
COKE VAR
TOTOJAMS!

New Engiand Coke Automa
tiškas šilumos Reguliatorius 
Užlaiko Vienodą, Sveiką 

Temperatūrą ir Sutaupo 
Taipgi Pinigų.

EVEN SftVEN tcMS your 4^

Jūs tik pasirinkite temperatūrą 
tokią, kokią norite ir ją turėsite 
vienodą per 24 valandas visą die
ną. Nebus daugiau Jūsų kamba
riuose nevienodos šilumos... nerei
kės vaikščioti į rūsį ir atgal, pri
žiūrėti juškų. Viskas automatiš
kai pasidarys, turint New Eng
iand Coke Automatišką šilumos 
Reguliatorių, kuris visą darbą 
jums atliks.

PATTKRINKrTE, KAIP JIS SU
MAŽINS KURO SĄSKAITAS. 
Turint vienodą temperatūrą... iš
vengsite persildymo ir bereikalin
go naudojimo kuro... šis Automa
tiškas Šilumos Reguliatorius 
kiekviena anglies lopeta pailgins 
šilumos, sutaupys daug pinigų 
kūrenimo sezone.

*
Atsimink šilumos Kontrolį DABAR... įsigijęs ji 

neturėsi vargo!
Pabandymui įdėsime jį į jūsų namus 

be jokiu obligacijų...
HUbbard 2-4C7I

W NEW ENGLAND COKE CO. 
or your auHrorixod Now Engiami Čeko Dooler 

NEW ENGLAND COKK WEATHER SKRVICC 
WC0F - 7:40 A. TMt OLO M LT— Man. thru »at- 

WCU - 11:10 P. M., C. D. RtOtOUT - Sotu Tw«.. Thwr», Srt.

NEW 
Engiand 
COKE

NEW ENGIAND COKE AUTOMATIC HEAT R EG BLATO f 
Mokas Cocrf or Coke fasier and Cheaper to U f



Antradieniu^ Sausio 6 d., 194® DARBININKAS

Kunigai ■ Darbininkai Paryžiaus 
Fabrikuose

• *

NUOTYKIS PRANCŪZŲ 
MOKYKLOJE

Jaunas, kokios 15 metų 
prancūzų moksleivis, atė
jo pirmą kartą į savo ko
legiją su Katalikų Akci
jos ženkleliu prie švarko. 
Draugai jį apsupo:
— Ar tu esi krikščionis?
— Taip.
— Tai tu privalai mokė

ti kentėti taip, kaip Kris
tus! — šaukė jie.

Pagrobė jį, pririšo ištie
sę rankas prie medžio ir 
ėmė mėtyti akmenimis. 
Bet jis vis šypsojosi. Se
kančią dieną, padengtas 
tvarsčiais ir su apdrasky- 
mo žymėmis, jisai atėjo į 
mokyklą. Kad parodytų, 
jog nėra nugązdintas, jis 
vėl turėjo prisisegęs ženk
lelį su mažu mėlynu kry
žiumi. Jo kankintojai da
bar buvo paveikti. Jie pa
sidarė jo draugais ir krik
ščionimis.
TREČDALIS PARAPIJŲ 

BE KUNIGŲ
Prancūzija — yra kraš

tutinumų šalis. Nuo revo
liucijos laikų, nuo ateizmo 
bangos, kuri su savimi 
nešė demora Iizaciją, 
Prancūzijoje daugelis yra 
atsitraukę nuo Kristaus. . 
“La Vie Catholiąue Hlus-;im°n^l 
tree” praneša, kad Pran.;sulmesdaT0 
cūzijoje yra 9,000 para
pijų. Iš jų 3,000 neturi nė 
vieno kunigo. Kasmet 
miršta 400 kunigų; jų vie
tų jau nebeužpildo naujai 
įšventintieji. Oficialiniai 
skaitmens rodo, kad Pa
ryžiuje tik apie 10% gy
ventojų yra praktikuojan
tieji katalikai. Trečdalis 
vaikų nekrikštyti, o ir iš 
pakrikštyt ų j ų tūkstan
čiams krikšto vanduo iš
džiūsta vos užpylus: jie 
išauga nutolę nuo Bažny
čios, be katalikų mokyk- jos dvasinę ir ekonominę 
los; jei ir priima pirmą padėtį. Čia buvo surinkta 
Komuniją, tai dažnai ji tiek faktų ir įdėta tiek 
būna jų ir paskutinioji, širdies, kad jo arkiVysku- 
Miesto parapijos didelės, pas kard. Suhard skaitė 
apimančios 50-80 tūks-;per visą naktį (vėliau tąsi 
tančių sielų. !raportas buvo išleistas!

NUOSTABIAI LIURDE ' 3Pecialia. knyga “Pra"Tl 
IŠGYDYTAS ““M salls >• P;yto

' metą kardinolas pasisau-1 
Ypatingą dėmesį į tą kė kun. Godin ir pavedė' 

atkreipė jaunas prancūzų jam sutverti T ' 
kunigas Henrikas Godin.(kunigų - darbininkų tam! 
Jis gimęs 1906 m., netoli • naujam apaštalavimui, 
Besansono. Pradėjus eiti • kurį jis buvo siūlęs savo 
mažąją seminariją, drau-. raporte. Susidarė jų būre- 
gai jį šventu vadino. Gai- lis, pasivadino “La Miš
ią, jo sveikata taip suny-lsion de Paris”'(Paryžiaus 
ko, kad turėjo pertraukti misija). Nuvyko į Šv. Te-

mokslus. Per šešetą metų 
dirbo vaistinėje. 1925 me
tais nukeliavo į Liurdą ir 
per Marijos gailestingu
mą atgavo* sveikatą. Se
kančiais metais įstojo į 
seminariją, praturtintas 
giliais patyrimais. Jis tu
rėjo taurius užsimojimus 
ir savo dienoraštyje rašė:
— Aš nenoriu, kad kuni

gystė man atneštų leng
vesnį gyvenimą, negu aš; 
būčiau turėjęs, jei nebū
čiau pasirinkęs šio pašau
kimo.

Šventimų metu jisai tik 
meldėsi, kad būtų paskir- 

į neturtingųjų parapi-tas
J4-

Pasaulis siekia ir trokšta taikos, bet sis paveikslas parodo vieną iš daugelio scenų, kurios 
vyksta Graikijoje. Graikijos raudonieji su pagalba svetimos valstybės nuolat atakuoja ša
lies ramius gyventojus, todėl šie Graikijos kariai yra nuolatinėje sargyboje ir tuos raudonų
jų puolimus atmuša. Graikija taikos dar nejaučia, padangė nuolat apsiniaukus ir pilna nevil
ties dėl galimo karo išsprogimo su raudonaisiais guerilomis.

DARBININKŲ 
KUNIGAS

Jo troškimas išsipildė ir 
jis ypatingai sėkmingai 
dirbo su jaunaisiais krik
ščionimis darbininkais.
— Jis lyg vien dėl mūsų 

sutvertas, 
šie.

Dvasinė vyresnybė tą čia- nuo 1943 m.
pastebėjo ir pasiuntė jį į! 15 d. iki 1944 m. sausio 15 pie atsiektus 
t v • 1-  • i- ■ d caminoriinio a t Ii L- Ir art 11 nasimč

•

g

Lilį specialėms socialinio 
veikimo studijoms. Stojęs 
tos srities darban jis su
gebėjo parinkti asmenis.

džiaugėsi ,
resėlės miestą Lisieux ir savo vadovą kunigą Hol- 

gruodžio landė, kad papasakotų a- 
i rezultatus, 

d. seminarijoje atliko mė- kartu pasimelstų ir pava- 
nesines uždaras rekolek- karieniautų. Spaudai pa- 
cijas, kurių pabaigoje pa- sikalbėjimų jie, paprastai 
darė tokį įžadą: neduoda.

.................... į MIŠIOS FABRIKE 
riją... as įsipareigoju savo. Tačiau iu DatVrimas — 

labai P’atus ~ 
krikščioninimui”.............................dStTMenisSSn-

DIENA FABRIKUOSE tante, taip artimam asme- 
Deja, vos dviems die- niui aPibūdin° savus Per' ^bujo“jo kultūra!

?*??I,nkUSLjel_®!!k'i - Ištisus metus aš dir- į 
bau kaip ir kiti darbinin
kai metalurgijos fabrike 
Asnieres. Pirmus tris mė
nesius niekas, išskyrus 
vieną draugą, nežinojo, 
kaį.esu„. tuo būdu turės praktikų,

specialistų, kurie atitin
kamą auklėjimą perkels į 
naujai formuojamus ku- Dar daugiau. Kai kas pa- 
nigus. Taip ruošiamos ko-‘ senusioje Europoje išpro- 
vūnų dalys apaštalavimui I tėjo, tad, kaip nesuvaldo- 
tarp proletariato. Antra,: mus bepročius, juos rei- 
— patogiau prieiti prie] 
darbininkijos, la i m ė t i 
juos Kristui. Atsiekiama 
gražių rezultatų. Pavyz
džiui, Paryžiaus priemies
čiuose gyveno darbinin
kas Rene. Karo metu jis 
buvo išvežtas darbams į 
Vokietiją, ir daug toje 
vergijoje nukentėjo. Da
bar, jau suaugęs, apsi
krikštijo ir nusprendė sa
vo gyvastį pašvęsti drau
gams darbininkams, likęs 
jų kunigu, stodamas į se
minariją.

KAI ŽIURKES LAIVĄ 
APLEIDŽIA...

(Laiškas Iš Europos)
Vž llXXx Ui CbMl1 IViAAtJ^ c C .

kurie būtų vadovaujan- — Prieš šv. Mergelę Ma-;
čiais vyrais fabrikuose, 

raštinėse. Juos 
prie savęs, 

stengdamasis įžiebti apa
štalavimo ugnį. Dirbo 
daug. Ilsėjosi — jei rado
si kiek laiko, valgė kada 
atspėjo ir ką nugriebė, o 
vakarus praleisdavo rašy
damas dvasines knygas. 
Jis gyveno tarp žmonių ir din. Bet jo pradėtas dar- 
jautėsi vienas iš jų. įbas nemirė. “Paryžiaus 
PRIESAIKA ŠV. TERE- l^“lja’.’. daba5- turl. 15 5“'

SRLES MIESTE ve!kia 13 s8Pty-
Suprasdamas pavojusdarbo žmonėms kun. Go-l5“nk?.2.°P“.OSe _Pap^' 

din parašė savo vyskupui 
raportą apie darbininki-

tros laidų susijungimo, 
tragiškai žuvo kun. Go-

v •

VARGŠE EUROPA
j Keisti dalykai dedasi 
pasaulyje, bet visų keis- 
čiausieji — Europoje, ta
me žiemyne, iš kurio taip 
aukštai iškilo civilizacija, 

Rodos, 
ko dar betrūksta žmoni
jai ? Maisto produkcija 
pasaulyje leidžia visoms 
tautoms sočiai pavalgyti, 
aprangos ištekliai leidžia 
ir ašigalių gyventojams

SVARBUS PRANEŠIMAS
Sausio 1, 1948

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIO” redakcija ir 
administracija persikelia į naująjį

ŠV. ANTANO VIENUOLYNĄ 
KENNEBUNK PORT, MAINE

Visais “VARPELIO" reikalais, taip pat norintieji aukoti į 

PAMINKLINIO LIETUVOS PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTA

NO VIENUOLYNO IR KOPLYČIOS FONDĄ AR J 
LIETUVOS PRANCIŠKONŲ KLIERIKŲ FONDĄ.

prašome kreiptis sekančiu adresu: 

FRANCISCAN FATHERS 
KENNEBUNK PORT, MAINE

laiką su daugeliu susi- , 
draugavau. Kartą vienas 
iš darbininkų paklausė, ar 
esu vedęs. Pasisakiau e- 
sąs kunigu. Tas vyras 
tuoj pasipasakojo: “Aš 
nesu katalikas. Aš visada 
maniau, kad religija yra ( 

. aukštesnes klasės žmo
nėms, ne mums. Jūsų baž- ; 
nyčiose mes matydavome ' 
tik vidurinių klasių lan- ( 
kytojus. Bet dabar, kai 
■pamačiau jus — darbinin
ką tokį, kaip mes, ir 
drauge kunigą, tas viską 
pakeičia”.

Sekančią dieną kiekvie
nas iš 3,000 darbininkų 

’fabrike (jų tarpe — tik 
10 katalikų) žinojo, kad 

'esu kunigas. Jie paprašė, 
i kad atlaikyčiau Mišias fa
brike. Mišios buvo atlai
kytos Didįjį Ketvirtadie-; 
nį 3 vai. po pietų. Visos: 

i mašinos buvo sustabdytos 
i ir visi 
vavo Šventoje Aukoje, 

, kurios buvo at- 
darbininkų dukros nueina j Nu0J to ]aiko tuzinais jic 

i ir kas diena 
i vis kiti atėjo, prašydami 
j religinių pamokų, paruo
simo Sakramentams. Da- 
__ • — mano fabrikas yra 
mano parapija”.

APAŠTALAI TARP* 
PROLETARIATO

štai apsigyvena po du. 
Jiems vadovauja kun. 
Hollande. Dauguma iš jų, 
kaip pasauliečiai, stoja į 
paprastą rankų darbą fa
brikuose, įmonėse, apsi
vilkę paprastais darbinin- 
jkiškais drabužiais. Jie ne
sislepia, kad yra kunigai, 

i Iš pradžių kiti darbinin
kai nustemba, įtaria tu
rint kokius slaptus tiks
lus, tačiau kai ilgainiui į- 

. j ,. įsitikina, kad nesama jo- 
“užpakalinių minčių”, 

jie būna draugiški. Aštuo- 
nias valandas išdirbę fa
brike, jie lanko darbinin
kų namus iki vėlos nak
ties. Jie turi specialius lei
dimus Mišias laikyti arba 
prieš aušrą, arba vakare. 
Jie maišosi su darbinin- 
kais ir gerai pažįsta jų! 

i gyvenimą. Kavinė ties ša- 
ligatviu dažnai jiems turi;:';";”™ darbinink7i“daly“ Į™*“ V*" 
atstoti ir bažnyčią ir kle-!vavo 
honiją. Prie šių stalų vai-!Mišj 
gydami jie suseka, kodėl'likt 
ftartiininlrn Aiilrma mitina i__ .
slidžiais takais, kodėl josjį'"^^' 
nebedrjsta ieškoti pamo-i - 
kymų iš kunigo.

Jie išmoksta gyventi ne
turte. Kartais jie turi pa-’u1*“ 
sitenkinti bulvėmis. Jei i 
jiems kas ir siųstų gero 
maisto, dažniausia jie at
sisako, kad jų gyvenimas 
nepasidarytų geresnis, 
kaip žmonių, kurių sielas 
jie nori laimėti.

Kiekvieną ketvirtadie
nio vakarą jie renkasi pas

APIE PAVOJUS IR 
RIZIKAS

Normaliose

šilčiausiai ir puikiausiai 
apsirengti, skra i d o m e 
kaip paukščiai, nardome 
kaip žuvys. Tik gyvenk, 
žmogau, dirbk taikoje ir 
Dievą garbink...

Teisingai sakoma: per- 
senęs žmogus — suvaikė- 
ja. Taip ir su Europa at
sitiko. Ji perseno, ir da
bar ją karšinti, sutvarky
ti turi... jos vaikai iš Nau
jojo Pasaulio, iš kitų že
mynų, kuriems ji davė jė
gų, kaip Kryžiaus karų 
laikais Mažąją Aziją 
tvarkė ta pati Europa.

kia izoliuoti, į beprotna
mį uždaryti.

Epidemijai pasireiškus, 
gydytojai stengiasi ne tik 
užkirsti kelią jai plisti, 
bet — surasti ir pašalinti 
epidemijos sukėlėjus. Eu
ropoje siaučiančios epide
mijos, gręsiančios apimti 
visą pasaulį, kaip Egipto 
cholera, priežastys ir su
kėlėjai gydytojams jau 
žinomi. Rudosios bacilos 
padarytos nekenksmingo
mis, bet raudonosios ba
cilos, — savo laiku buvu
sios lyg ir nepastebėtos 
arba neįvertintos, rado 
dirvą dar labiau bujoti, 
išnaudodamos Vakarų de
mokratijos silpnybes...

PRANAŠINGOS 
ŽIURKES

Visais laikais politiniai 
tremtiniai buvo kaip tos 
žiurkės, kurios laiku nu
jaučia laive gaisrą kil
siant arba kitą nelaimę 
ištiksiant ir dėl to aplei
džia laivą. Taip anais am
žiais persekiojamieji bėgo 
nuo nuožmių Romos ceza
rių, taip Prancūzijos didž. 
revoliucijos politiniai pa
bėgėliai užplūdo visą Eu
ropą, taip iš skęstančio 
Lietuvos - Lenkijos laivo 
ieškojo kitur prieglaudos 
kunigaikščiai ir bajorai, 
lygiai kaip nuo 1917 m. 
Rusijos revoliucijos pasi
pylė rusų emigrantai, pa
skui iš Hitlerio Vokieti
jos spruko kam tik buvo 
karšta, o nuo 1939 m. pra
dėjo įvairios “žiurkės” 
bėgti į visas puses iš ten, 
kur sovietai savo kruvi
nais batais įžengė.

Mūsų bėgimas nuo Rytų 
pabaisos yra panašus į 
žiurkių bėgimą iš laivo 
prieš pavojų arba pavo
jaus metu. Tas bėgimas 
buvo aiškus signalas ir j- 
rodymas Vakarų pasau
liui, kad su tuo laivu (So
vietų Sąjunga) ne viskas 
tvarkoje, kad ten dedasi 
baisūs dalykai, kad ten 
neįsivaizduojamai 
narni ir žudomi
milijonais vien tik dėl to, 
kad jie pavojingi nežmo
niškam raudonųjų 
mui. Bet pradžioje 
nebuvome suprasti. 
Jūs, brangūs Tautiečiai 
Amerikoje, mus kiek tei
singiau supratote ir laiku 
padarėte žygių, kad mes 
dar 1945 m. nebuvom iš
duoti ir prievarta grąžinti 
į žvėriškus Maskvos nas
rus. Už tai mes Jums, 
Broliai ir Sesės, esame di
džiai dėkingi.

RAUDONOSIOS 
ŽIURKĖS

Tačiau 
girdime 
žiurkes, 
tą patį piratų laivą, 
kalbant apie Vengrijos 
Nagy, apie Lenkijos Mi-

Tęsinys 8-tame pusi.

| GRAŽIOS IR NAUDINGOS į 

į KNYGOS |
« Iš Vokietijos gauti platinti šie vertingi Šv. X 
•ji Sosto Delegatūros lietuviams leidiniai: £
y. Šventoji Istorija, Naujasis Testamentas. Paveiks- į 
$ luotą ir gražiame popieriuje knyga. 95 5
| pusi. Kaina — 1.50 dol.
į Simas Sužiedėdis, šventas Kazimieras 1458-1484. 

Kaina 25 centai. j!
Maldeikis - Maceina, Lyčių problema. Kaina — £ 

25 centai.
Stasys Yla, Meilė. Kaina — 50 centų. !•

- 5 Šias knygas galima gauti (užsisakant ir per pas- 
tą) “Darbininko” administracijoje: — <

kanki- 
žmonės

• •*

I

čių kasdien užkrauna dar 
8 valardų darbo naštą fa
brike.

r

Žinoma, tas surišta su 
savotiškais pavojais ir ri
zika, bet kaip vienas iš jų 
pasakė:

— Dabartinės tikrovės 
akivaizdoje reikia neatsi
sakyti net tam tikros ri
zikos, iš baimės, kad ne
būtume, pakaltinti, jog 
nesame visko padarę pa
sauliui išganyti.”

Dr. J. Prauskis.

sąlygose 
skirti savo 

laiką darbui bažnyčiose, 
mokykloje, ligonių lanky
mui, šeimų lankymui jas 
vedant prie Dievo, apsi
skaitymui, kad būtų turi- 
nmgesnis pamoksluose ir 
išpažintyse, darbui su or
ganizacijomis. Normalio
se sąlygose kunigas turimi 
skirti savo laika ripsinei-1 ji

i i C
V 
c J

skirti savo laiką tiesiogi-1 
jnėms pareigoms, o ne dar- 
tbui fabrike. Tačiau ypa
tingose sąlygose, kaip tas 

Tų kunigų - darbininkų yra Paryžiuje, labai pui- 
uždavinys dvejopas: pir- ku, kad atsiranda kunigų, 
ma, patiems pažinti dar- kurie, norėdami suartėti 
bininkijos gyvenimą, var- su darbininkija, laimėti 
gus, galvoseną. Bažnyčia juos Kristui, ant savo pe-

reži-
mes
Tik

šiandien mes 
apie kitokias 
kurios apleidžia 

Ne-

366 W. Broaduay, So. Boston 27, Mass. |
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Lapkričio 9 d.. 1947 m., šv.»3 Conn. Apskr. išvažiavimo, 
Kazimiero Į>arap. patalpose, į kuris įvyko pereitą vasarą, 

New Britain, Conn. Rašt. —

LDS Conn. Apskrities Suvažiavimo 
PROTOKOLAS

parap.
339 Green St.. New Haven.
Conn., įvyko LDS Conn. Aps- J. Totilas raportavo pasiuntęs 
kričio metinis suvažiavimas.

Kun. A. E. Gradeck. šv. Ka-į 
zimiero parap. kleb., atnašavo, jierskaitė 
šv. mišias. 10 vai. rytą, už gy- kus. 
vus ir mirusius apskr. narius.

Apie antrą vai. po pietų. Jo- $25.00 
nas Mišeikis. LDS 28 kuopos 
pirm., sveikino susirinkusius ir 
pakvietė apskr. valdybą užimti 
vietas. Nepribuvo 
mą vice pirm. — 
Ambrosienė; iždo 
Ona Kauneckienė 
Fortier, taipgi 
Stasys šrupšas. LDS 6 kp. 
organ. apskr. pirm. — Juozas 
V. Bernotas taręs keletą žo
džių pakvietė kun. A. E. Gra
deck. vietos 
maldai. Po maldos kun. A. E. 
Cradeck žodžiu sveikino suva
žiavimo dalyvius ir linkėjo ge
riausių sėkmių jiems ir visai 
LDS organizacijai — ypatingai 
jaunimo 
LDS.

j suvažiavi- 
- p. Paulvna 

globėjos — 
ir Marijona 

nepasirodė p.
LDS

kleb., vadovauti

organizavime prie

registravimas. Užsi- 
sekančiai: LDS 5 

— J. V.

6

apskričio 
bininkui”

skirtas aukas “Dar- 
ir šalimos Fondui ir 
gautus padėkos laiš-

Gyvulių pasaulyje kartais yra daugiau žmoniškumo, kaip žmonių, 
štai mažytis šuniukas žaidžia prie didelio šunes ir jis toleruoja. Bet at
siminkime didžiulę raudonąją Sovietiją, kiek ii turi po savo vergiška le
tena mažesniųjų tautų?..

Ohio:
Euclid, Dr. S. T. Tamošaitis 

50.00.
Cleveland, Liet. Vad. S-ga, 

nr. 7 sk. 25.00; BALF nr. 68 
sk. 31.51; “Dirva” 15.00; 
BALF nr. 88 sk. 50.00; Pauline 
Glugodas 25.00; A. Williams— 
10.00; BALF nr. 55 sk. 240.00.

Pennsylvania:
Donorą, Kun. W. Sadauskas 

50.00.
Kingston, BALF nr. 126 sk. 

116.00.
Pittston, BALF nr. 44 sk. — 

25.00.
Pittsburgh, BALF Apskritis 

100.00; BALF Vajaus K-tas — 
1,700.00.

W. Hazleton, SLRK nr. 90 
kuopa 25.00.

NARIŲ MOKESČIAI: 
Connecticut: 

Stamford, BALF nr. 36 sk.
Illinois:

Cicero, BALF nr. 14 sk.
Maine:

Lewiston, BALF nr. 41 sk. 
Maryland: 

Baltimore, BALF nr. 64 
New Jersey: 

Elizabeth, BALF nr. 24 
Dorothy, BALF nr. 121 

New York:
New York City, BALF nr. 

100 sk. 11.00.
Brooklyn, BALF nr. 101 sk. 

1.00.
. Maspeth, BALF nr. 16 sk.—

M. D. 10.00; Dr. 25.00.
Stein, M.D. 10.00; Ohio:

Roblinsky 10.00; Cleveland, BALF nr. 68 sk. 
Flaherty

jaus K-tas 2,000.00. BALF nr. 
18 skyrius 250.00.

Indiana:
East Chicago, J. Urbelis 2.00.

Maine:
Auburr., A. A. Gordauniai — 

12.50.
Lewiston, P. Marijos Pagal

bos Dr-ja — 25.00. BALF nr. 
41 sk. — 109.50; R. K. Moterų 
S-gos 6 kuopa 10.00; K. Bau- 
kys 10.00.

Auburn. J. Milašius 50.00. 
Massachusetts:

So. Boston, BALF nr. 17 sk. 
175.00; Kun. F. Virmauskas — 
25.00; John Kasmauskas 20.00; 
P. ir G. Razvadauskai 10.00; J. 
Arlauskai 10.00; St. Mockus — 
50.00; A. Rusai 10.00.

i Worcester, M. Lucinskaitė — 
1.00; šv. Liudviko Dr-ja 10.00. 

Į Cambridge, BALF nr. 60 sk. 
50.00.

Lawrence, Mrs. Akulonis — 
2.00.

Marblehead, Ganiprow 50.00. 
. Michigan:

Detroit, BALF nr. 76 iš Tag 
Day (per E. Paurazienę) — 
4,500.00.

Grand Rapids, A. Kamanienė 
10.00.

New Jersey:
Elizabeth, BALF nr. 24 sk. 

(per kun. J. Starkų) 156.23. 
Adv. J. A. Patrick, Jr. 5.00; 
Benjamin Kosberg Co. 5.00; A. 
Trayna Studio 5.00; Associated 
Beverage Distrt., Ine. 5.00; Dr. 
B. Prazak, 
Martin 
Joseph H.
Walter
rry Weltchek 15.00; 
A. Degutis 20.00; 
Budreckienė

Paterson,

Nutarimai. Nutarta aukoti
Liet. Šalpos Fondui j 

(BALF); nutarta, kad apskr. 
ir toliau turėtų vieną suvažia
vimą metuose; nutarta skįyti 
LDS Conn. Apskr. kuopoms po 
S 10.00. kurios siųs atstovus į 
LDS Seimą. Nutarta, kad ir 
ateinančią vasarą būtų rengia
ma trilypė gegužinė. Šiuo rei
kalu rūpintis pavesta apskr. 
valdybai. Apskritis sutinka su 
pereito LDS seimo nutarimais 
ir pritaria jo sumanymams. 
Nutarta, kad LDS Conn. apskr. 
kuopos išsirinktų organizato
rius savo susirinkime, kuriam 
apskr. atlygįs kelionės lėšas į 
apskr. suvažiavimą. Buvo pa
geidaujama. kad kiekvienas 
LDS kp. narys gautų nors po 
vieną naują narį ateityje.

Apskr. valdyba 1948 m.: — 
Dvasios vadas — Prelatas J. 
J. Ambotas; pirm. — Juozas 
V. Bernotas; vice pirm. — A-; 
nelė Meškunas; rašt. — Jonas! 
Totilas; ižd. — Kastantas Ta
mošiūnas; ižd. globėjos —Pet-j 
ronelė Manikienė ir Marijona • 
Fortier.

Sekantis apskr. suvažiavimas■ 
įvyks Waterbury, Conn. Šuva- t

MANCHESTER, N.H. I
_________________________’________________ I

A. t A.
Gruodžio 21 dieną, Sa- 

cred Heart ligoninėje mirė 
Antanas Kondrotas, su
laukęs 64 metų amžiaus. 
Paėjo iš Lietuvos, Kreke
navos par., Panevėžio ap
skričio. Buvo vedęs bet jo 
visa šeima — žmona ir 
suaugusieji vaikai gyvena 
Lietuvoje, šioje šalyje tu
ri tik tolimesnes gimines. 
Palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis iš šv. Juo
zapo katedros šv. Juoza
po kapuose. Velionis buvo 
LDS 74 kuopos narys, 
prie kurios priklausė nuo 
sausio 1 d., 1931 metu.

Už velionio vėlę kuopa 
užprašė šv. mišias, o mi
rusiojo giminėms reiškia 
gilią užuojautą. J.A.V.

Atstovų 
registravo 
kp.. Waterbury. Conn. 
Bernotas, P. Jokubauskas, N.
Meškunienė. N. Totilienė ir J. 
Totilas; LDS 6 kp.. Hartford. 
Conn. — A. Pateckis, K. Ta
mošiūnas, V. Tamošiūnienė ir 
P. Manikienė; 
Mišeikis, V.
Rumskas ir J.
itH iriugi — N. Yatilienfe ~ir žiavmgg-ufaibafgg maMa ^^rius ^aiyvauti. 
N. Meškunienė. T_ _
dovauti sutiko apskr. valdyba, • 
būtent, pirm. — J. V. Berno
tas; vice pirm, (išrinktas) — 
J. Mišeikis: rašt. J. Totilas; j 
korespondentė — N. Meškunie
nė; mandatų ir įnešimų patik
rinimas pavestas rašt. — J. 
Totilui. Po to perskaityti už
rašai pereito apskr. suvažiavi
mo. kurie vienbalsiai tapo pri
imti.

Raportai. Apskričio valdyba 
dirbusi vieningai ir atlikusi sa
vo darbą gerai ir sąžiningai.

— K. Tamošiūnas suti-
1 -> su mšt. paduota fin. sąs- 
I^it”.. Taipgi, pareiškė gavęs 
£80.00 vertės čekį, pelną nuo*

Iždin.

I

9

laiką

Prof. Dovydaitį
ateitininkai buvoIlgąI

uždaryti ir joks veikimas ne
buvo galimas. Tik tremtyje vėl 
atgijo ir daugumoj vietų gana 
gražiai veikia. Geriausiai Vo
kietijoje veikia Augsburge, 
taip moksleiviai, taip ir sen
draugiai, ypač, pastarieji, itin 
veiklūs, nors narių nėra gau
sus, turi per 60, paminėtini: 
prof. A. Šapoka, prof. dr. J. 
Meškauskas, dr. VI. Villiamas, 
dr. A. Vasiliauskas, dr. Šapo- 
kienė, gimn. 
nas, teis. J.
Rocevičius, 
kun. kapel.
kun. B. Būdvytis, kun. J. Gri- 
ganavičius, inž. Tumosa, daini
ninkas A. Paukštys, rašytoja 
P. Orintaitė, šio straipsnio au
torius ir kiti. Vadovu ja graž- 
bilys pamokslininkas kun. ka
pelionas 
inžin. J.

mok. A. Gražiū- 
Vitėnas. prek. V. 
ekon. J. Gobužas,

V. Zakarauskas,

LDS 74 kuopos metinis susi
rinkimas įvyks sausio 11 d. 

i (sekmadienĮ), 4 vai. po pietų. 
Nuoširdžiai kviečiame > visus 

Taipgi būtų 
Posėdžiui va- vai. vakare. i malonu, kad risi nariai užsi-

J. V. Bernotas, pirm. mokėtų už laikraštį “Darbinin-
J. Totilas, rašt. - anksto už visus 1948 I

■ metus. Susirinkimas įvyks pp. 
i Kemešiu namuose, 122 Lake 

Tikimės visus kuopos na- 
matyti susirinkime.
Kp. Pirm. A. Kikutis,

Rašt. J. A. Vaičiūnas.

LDS 28 kp.. J. 
Norkūnas. F. 
Lukša. Ženkle-

P. S.
P. V. Norkūnas, ilgametis . 

“Darbininko” skaitytojas ir 
LDS 28 kp. narys, vietos žy
mus veikėjas užkvietė, ir auto- į 
mobiliais parsivežė visus suva
žiavimo dalyvius pas save į 
viešbutį, kur nuoširdžiai pavai
šino skania vakariene ir gėri
mais. Laike vakarienės buvo i 
išsireikšta nemažai gražių min
čių ir t.t. Dalyvavo ir kun. Al. 
Zanavičius. Už tai dėkojame 
LDS 28 kp. ir pp. Norkūnams.

J. T.

avė.
rius

Mirė Antanas Averka- 
Recka

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS
Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė turi 788 puslapius. Minkštas 

odos viršelis; papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

nėms šventėms. Novenų 12. Litanijų 16. 
Vainikų maldų (Karunkėlių) 7. Giesmių 9. 
Trejos Mišios (Vienos Liturginės — mal
das iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti 
šimto puslapių pašvęsta maldoms į Švč. 
Sakramentą.

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus, 
f^ahai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
iva-rios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — $3.50. Rašyk:

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
•Darbininko” Administracija,

Siunčiu $.............. ir prašau prisiųsti ....
»TJ>YSIS RAMYBES ŠALTINIS šiuo adresu

Knyga(s)

Vardas ir Pavardė ...
Gatvė
Miestas ir Valstija

V. Zakarauskas, sekr. 
Valaitis.
mėn. 18-19 d.d. vietos 

minėjo trigubą 
35 metų ateitininkų

Spalių 
ateitininkai 
šventę: 
veikimo, prof. Prano Dovydai
čio 60 metų amžiaus sukakties 
(ištremtas į Sibirą ir ar gyvas, 
nežinia) ir Augsburgo mokslei
vių ateitininkų kuopos vėliavos 
šventinimo,
spalių mėn. 18 d. 
maldomis, kurias 
nis kalinys kun. Vyt. 
(jis yra ir kalinių 
kas). Po pamaldų 
Libera ir pasimelsta 
sius, žuvusius 
visus lietuvius 

šalyje tėvynės laisvės.

Šventė prasidėjo 
vakare pa
laikė politi- 

. Pikturna 
pirminin- 
atgiedota 
už miru- 

ateitininkus ir 
žuvusius dėl,

darė moksleivių kuopos pirmi
ninkas A. Kasiulaitis. Prezidiu
mą sudarė: J. E. vysk. V. 
Brizgys, Jo Prakilnybė Šv. 
Sosto delegatas kan. F. Kapo-; 
čius. Ateitininkų Federacijos 
vadas prof. dr. A. Maceina 
(anksčiau vadu buvo prof. dr. 
inž. A. Darnusis, bet jis jau 
Amerikoje), Rygos •vyskupijos 
kancleris prelatas Stukelis ir 
kiti. Buvo daug ir sveikinimų. 
Dr. A. šerkšnas laikė paskaitą 
apie prof. Pr. Dovydaitį. Vie
tos kuopa jį pasirinko globėju- 
šefu. Moksleiviai ateitininkai 
iškilmingame akte davė ir atei- 
tininkiškąjį pasižadėjimą. Po 
to buvo koncertinė dalis. Išpil
dė solistai: Bičkienė, Daugėlie- f-as j q£1 50 
nė, St. Baranauskas ir klame-j BALF nr. 12i sk._

79.00.
I Linden, A. Gross Candle Co. 
Ine. 5.00.

i Newark, Kun. I. Kelmelis — 
25.00.

Kearny - Harrison, BALF nr. 
7 sk. 25.00.

Passaic, Lawrence, McNama- 
ra 15.00.

New York:
Coleman Trading Co. 5.00. 

Capezio, Ine. 10.00. 
F. Kirk Company 5.00. 
Krasilousky Trucking Co.

H.

H.

sk.

sk.
sk.

10.00; Ha- 20.00. 
Dr. Albert

Veronika
25.00.
Tag Day Komite-

tistas Al. Ambrazaitis. Akom- 
ponavo muz. Jeronimas Kačin
skas. Be to, dramos aktorius 
Henrikas Kačinskas išpildė ke
letą deklamacijų. Vakare įvy
ko vakarienė, kurioje dalyvavo 
ir minėti garbingi svečiai, atei
tininkai ir kolonijos kviestinių. 
Vėliavą 
sendraugės 
Bulvičienė.

padarė ateitininkės
Vasih^uskienė ir

Tokia dar 
ateitininkų 
pirmoji, 
atsiliepimo 
Sveikintina 
tininkai ’

platesni- masto 
šventė tremtyje, 

sulaukusi malonaus 
ir gyventojuose, 

ir tegyvuoja atei- 
A. Jankūnas.

S.
C.
M.

1.00.
Lietuvių Demokratų Klubas, 

Bronx 25.00.
Brooklyn, BALF nr. 58 sk.— 

3.00; pp. Stumbriai 5.00; Tag 
Day likutis 4.55; Kun. N. Pa-

KALĖDINIAI ATVIRUKAI: 
New York:

Brooklyn, Ona Valaitis 3.40.
New York, Tarptautinės Mo

terų parodos, Liet, skyr. 43.70.
Ulinois:

Cicero, BALF nr. 14 sk. — 
50.00.

Rockford, BALF nr. 85 sk.— 
10.00.

Calumet City, J. Maksvitis—
2.10. '

Massachusetts:
Northampton, F. A. Water- 

man 2.00.
Connecticut:

Stamford, BALF nr. 36 sk.— 
4.00.

NAŠLAIČIŲ FONDUI: 
Illinois:

Chicago, Mrs. Saunoris 5.00.
Massachusetts:

Dorchester, Amer. Lith. Ci- 
tizens Club 75.00.

Michigan:
Detroit, BALF nr. 76 sk. iš 

Tag Day 500.00.
New York:

Great Neck, BALF nr. 20
sk. 127.00.

Ohio:
Cleveland, BALF nr. 55 sk.

100.00.

BALF Centre Gautos Aukos
Nuo 1947 m. Lapkričio 1 d. kalnis 25.00.

I Maspeth, BALF nr. 16 sk.— 
50.00.

i Diamond Point, A. Slivynai- 
_ tė 150.00.

Rochester, BALF nr. 46 sk. 
Vajaus Komitetas 600.00; Ra- 
chel

sk.
i

Iki 30 d.
California:

Los Angeles, Lietuvių

Waltham, Mass. — Gruodžio
30 d., mirė Antanas Averka-
Recka. Velionis šioje

, pragyveno apie 55 m., buvęs Antroji diena pradėta iškil-
; pienininko biznyje per tą visą mingomis pontifikalinėmis mi- 
laiką. šiomis, kurias laikė ir pamoks-

Nuliūdime paliko žmoną, 2 lą pasakė J. E. vysk. V. Briz- Day K-tas — $1,212.12. 
Connecticut:

Ansonia, BALF nr. 78 
Tag Day 364.72. 

Waterbury, BALF nr. 2 
100.00.

Hartford, BALF nr. 12 sk.— 
50.00.

Waterbury, SLA kuopa 
(Oakland) — 10.00.

Naugatuck, Helen Daikus 
10.00.

Stamford, BALF nr. 36 sk.— 
40.00.

sūnus ir dukterį ir du brolio gys. Be to, prieš mišias buvo 
sūnus — Praną ir Danielių A- pašventinta Augsburgo moks- 

’verkas ir jų šeimas. deivių ateitininkų kuopos vėlia-
Palaidotas iš Šv. Marijos va. Pašventino pats Vyskupas. 

' par. bažnyčios su gedulingomis Vėliavos kūmais buvo dr. ša- 
mišiomis sausio 2 d., š.

—

A. Brewster 35.00.

sk. —

BALF

BALF

sk.

, pokienė ir prof. dr. J. Meškau
skas. Dar kas gražu, risi atei- 
i tininkai priėmė Švenčiausiąjį, 
į Per pamaldas giedojo solistai 
! J. šeštakauskienė ir A. Paukš-
I

jtvs. Po pietų įvyko iškilmingas 
aktas — akademija, kurią ati- 

pO(----------------------------------------
notas, Jonas Kairis ir Juozas 
Žemaitis — ižd. globėjai; An
tanas S. Shambaris ir Jonas 
Jakštas — maršalkos. Sekan- 

sausio
'25 d., 2:30 vai. po piet, L. N. 

Nutarta pradžioje naujų me- Politinio Klubo patalpose, 
tų surengti prakalbas ir vasa
rio 15 d.. įvykdyti Lietuvos 
Nepriklausomybės 30-ties me-

m.

WATER8URY, CONN
Lietinių Tary bos Skyriaus

Nauja Valdyba
d., 3 vai.

svetainėje į- 
šiais metais

i Gruodžio 14
i piet, “Nemuno” 
'vyko paskutinis
W.L.T. susirinkimas. Iš valdy
bos raportų sužinota, kad šiais 
metais Lietuvos laisvės reika- tis susirinkimas įvyks 
lams laimėta suvirš $4,000.I

Sukaktuvių Koncertas
Vasario 8 d., 7 vai. vakare, 

tų sukakties minėjimą. išv. Juozapo parap. mokyklos
Į valdybą 1948 m. išrinkta: auditorijoje, parap. trys cho- 

įkun. J. J. Valantiejus — gar- rai, vad. komp. A. J. Aleksiui, 
bės pirm.; komp. A. J. Aleksis išpildys 25-tąjį metinį koncer- 

j— pirm.; Tarnas Matas ir Ale- tą, kuriame taip pat dalyvaus 
Ina Devenienė — vice 
iNell Meškunas — rast.; 
jcella Andrikis — anglų 
i dos koresp.; Stephania 
nas — ižd.; Petras Jokubaus-'Liet. Operos Artistas 
kas — fin. rast.; Juozas Ber-|Butėnas.

Florida:
Miami, Jonas Verbalas 10.00.

Illinois:
Westville, Justa Karpius — 

40.00.
W. Frankfort, Motuzų - Be

lecko filmose 80.00.
Springfield, Motuzų - Belec

ko filmose — 106.00.
Rockford, BALF nr. 85 sk.— 

25.00.
Cicero. BALF nr. 14

32.00.
Chicago, (Bridgeport) 

nr. 3 sk. — 84.00.
Chicago (North Side)

nr. 4 sk. 500.00. (Marųuette 
Park) BALF nr. 5 sk.— 50.00. 
(Brighton Park) BALF nr. 6 
sk. — 250.00. Šv.

pirm.; Liet. Muzikos vererano, X.
Mar- Strumskio dukrelė pianistė ir
spau- šiomis dienomis iš Amerikos

Sapra-į Zonos, Vokietijoje, atvykęs
~ Jonas

- !o..4.=— N.P.M. kademija— 25.00.
Kazimiero A- 

Illinois Va-'
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Lietuvos Vyriai Pirmieji Žygiuoja Padėti Atsistatyti CARNEY
Kviečia į Talką OLD - TIMER’S Reunion X

ĮVAIRŪS skelbimai

SURUM BURUM - SOKIUS I

i

A. J. NAMAKSY 
REA L ESTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

Rea. 37 Oriole Street
West Roabury. Mass
Tel. Parkway 1233-W

Šeštadienį, Sausio ■ January 17,1948—Municipal Svetainėje, South Boston, Massachusetts
Programoje dalyvaus ir Boston’o Lietuvių Tautinių Šokių grupė, vad. p. Onai Ivaškienei. Pradžia 7:30 vai. 

vakare. Įžanga 75c. Taipgi bus ir Polkų, Valtzų kontestai ir tt. Tikietus galima įsigyti “Darbininke”, 366 W. 
Broadway, So. Boston, Tel. SO 8-2680 arba pas L. Vyčių 17 Alg. kp. komiteto narius.

f
VIETINĖS ŽINIOS

z

I M I J T C1 C Amerikoje pragyv
A 1 TO tug< Paliko į™

/eno 38 me- 
__  _____ žmoną Ameliją 
(Bajorinaitę), dukteris Aleną 

; Akunevičienę, Juozapiną Luze- 
vičienę ir Prancišką, brolį ir se
serį. Tapo iškilmingai palaido- 

, iš šv. 
šv.

Siunčia dovanėlę, šv. Petro 
parapijos kunigai priminė žmo
nėms, per Naujus Metus, kad . , „ ~ .
South Bostonietis kun. Veng- ta sausio 5 d., 1(Ž v. r. 
ras, MIC., stato Argentinos lie- Petro parapijos bažnyčios, 
tuviams mokyklą, ir kas nori, Mykolo kapuose. Pasimelskime 
gali prisidėti prie jos užbaigi- už Juozą.
mo, ir kad kun. Virmauskis 
skiria Naujų Metų dienos pa-j 
prastą rinkliavą kun. Vengrui.1 si 
Žmonės, norėdami dovanėlę pa
siųsti Argentinos mokyklai, su
dėjo, bažnyčioje $84.50; salėje

i
i

sir-1
me-1
8th

$29.52.

Sausio 1 d., mirė trumpai 
; sirgęs. Stanislovas Karsokas, 
78 metų, savo namuose, 1L 
Winfield St. Amerikoje pragy
veno 45 metus. Paliko du sū
nų, dukterį ir seserį, lškilmin-

Sausio 2 d., mirė, metus 
gęs, Juozas Plekavičius, 57 
tų, savo namuose, 449 E. 
St. Paėjo Kuršėnų parapijos.

DAKTARAI
ŠOU 2712 Res. BIG 9013

DrJ.C.Seymoar
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius.
584 E. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

TeL TROvbridge 6330

I. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Lietuvos Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys:

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO 
Raišo - Iškalbo* - Piano

P-lė Ameba Tataronaitė, turinti 
Master of Art* in music laipsnį 
duoda dainavimo ir piano lekci
jas. Josios mokykla yra pripažin
ta veteranų mokinimui. Dėl infor
macijų telefonuokite ar rašykite:

480 BOYLSTON ST., BOSTON
KENmore 3571

40 CONCORD AVĖ., 
Cambridge 38, Mass. 

Tel. Eliot 8222.

PETRUTIS, Jonas, iš Palan
gos, Chicago je.

PIEVIENE - Palaitytė, Milė, 
iš Marijampolės vai., Chicago- 
je.

PIKTUŽIS, Antanas, iš Ž. 
Kalvarijos, Telšių ap.

PIKTUŽIENE - Glodenytė, 
Ieva, iš Tryškių vai., Šiaulių 
ap., ir vyras Jurgis Piktužis, 
gyv. Chicagoje.

PILECKAS, Juozas, Mikas, 
Lazdijų vai.
PILIBAITIS, Antanas, iš

Mosėdžio vai.. Kretingos ap.
PILYPAS, Franz, iš Papilės 

vai.. Biržų ap.

Grin-

iš

nų, dukterį ir seserį, lškilmin-1 zikos, dainų ir palinkėjo p. Gi
gai tapo palaidotas iš Šv. Petro!birai geros kloties jo naujose 
parapijos bažnyčios sausio 5 d., į pareigose.
9 v. r., Naujos Kalvarijos ka
puose.

Pasimelskime už Stasio vėlę.

Sausio 4 d . Pranciška Čeba- 
toriūtė ištekėjo už Prano Bei-! 
more, gyv. 4 Lincoln St.

i ———
i Tą dieną tapo pakrikštytas 
I Povilas Stasys Bronislovo - A- 
j Ienos (Mockiūtės) Juškevičių, 
i gyv. 91 Fuller St.

________
i Jaukios Priimtuvės. Sekma-
I dienį. ponia Janiunienė, savo 
I gražiuose namuose. 461 Ash- 
įmont St., Dorchestery, iškėlė 
jjaukų balių priimti savo gimi- 
inaitį tremtinį kun. Aloyzą Kli
mą. Ji pakvietė 50 savo 

Įmų.

Nuoširdžios išleistuvės.
šio 4 d., susirinko apie 

j šimtų lietuviškos spaudos 
J be jų išlydėti žurnalistą p. 
į Čibirą. Pavakarieniavo,
klausė labai gražių kalbų, mu-

arti-

Sau- 
pora 
ger- 
Kazį 
pasi-

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus. »

Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadway, So. Boston* Mass.
Tel. ŠOU 6661

Užsbakykite Tanike Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
GraftenAve. Ulington, Mass.

Tel Dedham 1304-W
PRANAS CERULSK1S, N«mų Tel. Dedham 130441

Telšių ap., tone.
| STANAITIS, Antanas, iš 
Sintautų vai., Šakių ap.

STANKEVIČIENE - Didžba- 
lytė, Ona - Agota, gim. Pitts- 
burghe, augusi Griškabūdžio 
vai., Šakių ap., ir vyras Jonas 
Stankevičius, Pittaburgh. 

j STANKEVIČIUS, Jonas, iš 
Skiemonių vai., gyv. Philadel
phijoje.

STANKŪNAS, Stasys, 
Kuršėnų, Šiaulių ap.

I STASELEVIČIŪTE - Mus- 
t

RIDULIS, ir šeima, iš Pane- nickienė, iš Vyšniavos dvaro, 
vėžio ap. ; Vilniaus kr., Chicagoje.

RIMIENE - Briedytė, Vero- STEPONAITYTE. Anelė, 
nika, iš Naujamiesčio vai.. Pa- Igliškėlio vai., Marijampolės 
nevėžio ap., Chicagoje.

RINKA, Kazys (Charles) 
gyveno 190 Union Street, Man- 
chester,* Conn., 1945 m. buvęs

tė, Kotryna, kilusi iš Klibių Kuršėnų vai., Šiaulių ap., Bos- 
km., Žarėnų vai., 
gyv. Chicagoje.

RAGELIS, Juozas, iš Obelių
vai.. Rokiškio ap., Chicagoje 
ar Brooklyne.

RAMANAUSKAS, Juozas, iš
Kaupiškių vai., Vilkaviškio ap., 
Chicagoje, vedęs Šiugždaitę.

RANKUS, Eduardas, gyve
nęs Brooklyne.

RAZMIENĖ Barkelaitė,

PLUKAITĖ, Ivase, iš 
kiškių vai., Kėdainių ap.

POPELIUČKA, Povilas ir 
Vincas, iš Pašvitinio vai., 
Šiaulių ap.

PRANOKUS, Stasys, iš Ra
seinių ap., sūnus Prano.

PRAŠKEVIČIUS - Proškus.
Vincas, iš Stakliškių parap., Barbora, iš Palangos, Chicago- 
Alytaus ap., Chicagoje. je.

PROŠKINAS (Proškinai), iš 
Žemaitijos, giminės Marijos 
Gedgaudaitės - Sausdravienės.

PROŠKUS - Praškevičius, 
Vincas, iš Stakliškių parap., 
Alytaus ap., Chicagoje.

■ PR Y ŠM ANT AS (Pry šman- 
tai), iš Žemaitijos.

PŠEMENECKIENĖ - Venc- Vokietijoje, 
kunaitė, Marija, iš Kauno, ir 
vyras Silvestras Pšemeneckas šeima, Clevelande. 
iš Kauno ap., gyv. Williams- 
town, Pa.

PUIDOKIENE (Pudark) — Panevėžio.
Godeliauskaitė, Stanislava, Ca- 
lifornijoje.

PULOKIENE (Pulock), Eva, 
Atlantic City.

PUODŽIUKAS. Antanas, 
Jurgis, Ančia ir Gene, vaikai 
Elenos Bereišytės - Puodžiu- 
kienės.

PUPLISA - Petrauskaitė, O-

i

iš i

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Calif orei joje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS.LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Van Ness A ve., 
Hollywood 38, Calif.

'•V

I

Se. Boston Furnitūra Co

Šios nuoširdžios vaišės bei 
išleistuvės praėjo taip sėkmin
gai iš priežasties uolaus pasi
darbavimo šeimininkių ir šei
mininkų pp. Marksienės, Valon- 
gevičienės, Brazauskienės, Ja
kimavičienės Ausikaitės, Va
latkos, Šidlausko, Brazausko, 
Jakšto ir kitų.

Kaikurie p. Čibiro bičiuliai, 
negalėdami dalyvauti išleistu
vėse, atsiuntė sveikinimus jam
ir pinigines dovanas, k. t. kun. na ir brolis Petrauskas, Mike, 
P. Juškaitis, p. S. Mockus ir Grand Rapids, Mich. 
kiti.

ROVERŠTIENAS, Jurgis, su

RUČAS, ir žmona bei vaikai 
Juozas, Povilas ir Stefanija, iš

ap., Chicagoje
, Jonas, iš Kre- 

ar New

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 8VČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — ū. Gailiūnienė,
8 Winfield St., So. Boston. Mass. 

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

Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
29 Gould St., W. Roxbury, Maaa

TeL Parkvvay — 1864-W 
Iždininke — Ona StaniuHūtė,

177 West 7th St., So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas,

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
t>as protokolu raštininke

RUDAITIS, Juozas, Brookly
ne. 

i R 
ting
Yorke.

RUPKELIS, Pranas 
Dauguvietienė, Marija, 
lės vai., Bostone.

RUSECKIENE 
kaitė, Magdalena, 

i vai., Marijampolės ap., Chica-; 
RADAVIČIENE - Kiauraky-' goję.

SAKALAUSKAS. Juozas, iš! 
Panevėžio.

SAKUOTIS, Juozas ,iš Kar
tenos vai., Kretingos ap.

SAMSONAVIČIUS, Juozas, 
sūn. Raulo, žmona Mažeikaitė, 
Veronika, Bostone, ar Brook
lyne.

SAUGAITIS, Juozas, iš Dot- ■ 
nuvos vai., Kėdainių ap., Bei- i 
oit.

SAUSDRAVAI, iš Žemaiti- 
į jos.

SAVAGE - Mileškaitė, Bro- 
nislava ir tėvas Ignas Mileška, 

787 E. Broadway, So. Boston, Mare lb Viekšnių ar Laižuvos parap.
„ „ . „ ....................... .. SAVIČIUS, Jonas, iš Jurbar-. _________ ___ __ •

čią sekmadienį kiekvieno mėnesio į 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass

•V. JONO EV. BL. PAŠALPIN8S 
ORAUGIJO8 VALDYBA

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

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

Prot. Rašt. — Jonas GUneclds,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
899 E. Seventh St, S. Boston, Mas*. 

Maršalka — Jonas Zaikis,

Draiigija laiko susirinkimus kas tre-

Pristatome Alų ir Tonikų
L Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 

toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parėmė 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

BORU BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — 1. SKENDELIS, Savininkai.

i 220 E St, Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mase.

i

Į

! 
!

'Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
1

iš
a.
iš

Joha- 
sūnūs
New

Matrosai naujai perdirbami.

Kainos pranešama iš anksto

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus

880lz2 West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

ir sesuo 
ir Papi- 

i i 
Mikalaus- 

iš Veiverių

STEPULAITIS, Antanas, 
Sintautų vai., Šakių ap.

STEPUTAT - Haase, 
na. iš Pakalniškių km., 
Georg Steputat, gimęs 
Yorke, gyv. New Yorke.

STRAIGIS, Andrius, iš Ma
rijampolės ap. -

STRIUPEIKYTE, Marija, d. 
Juozo, iš Utenos ap.

STUČIENE - Šiugždaitė, 
Magdė, iš Kaupiškių vai., Vil
kaviškio ap.

j Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL
OFLITHUANIA 

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

(Bus daugiau)

Remkrte tuos profe*'jonai u* ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
•Darbininką”-

GBABORIAI

(VAIRŪS skelbimai

MOTERIS PAGELBININK8 
Lietuvių Graborius-Balsamuetoja* 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvray
80. BOSTON. MASS

Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta —
838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

NORIU pirkti vartotą pianą. 
Kas turite pardavimui, prašau 
kreiptis: Mr. John Lucas, 17 
Sanger St., So. Boston 27, 
Mass. (6-9-13)

Į

REIKALINGA
PRIE BATŲ 

ASSEMBLERS 
PULLERS 

SIDELASTERS 
BEDLASTERS

EAGLE SHOE CO.
80 Paris St., Everett

EV 3-0331 i(6)

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mare 

Jaseph I.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* ” 
Balsamuotojas 

NOTART PJJBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

T*l. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3M0

Vincas Balukonis, Savininkas.

258 Ved Broedmy,

Pagamina gerus lietuviškus pietus, ! 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda- ?

giai patarnauja. ;
South tatai, Mass. |

| SCHWARZ- Suchinska, Van- 
,da, duktė Liudviko ir Julijos, 
Clevelande, Ohio.

SELICKA - Lokomskaitė, 
Scholastika, iš Vievio vai., Tra- 

j kų ap„ Herimer, N. Y.
SEREPINAS, Antanas, Chi

cagoje.
SIEMNIšKA, vaikai Stasio, 

kuris buvo kilęs iš Kalvarijos 
!m., Philadelphijoje.

SIMANAVIČIUS, Stasys, iš 
Skaudvilės vai., Tauragės ap. į 

SIMANAVIČIŪTĖ, - Šipulie- 
nė, Emilija, iš Kauno ap.

SKEREVIČIUS, Domininkas, 
sūnus Jonas ir kiti vaikai iš I 
Kybartų vai., Vilkaviškio ap., 
Peckuile, Pa. (?)

SKEREVIČIUS, Juozas, iš' 
Kybartų vai.. Vilkaviškio ap.,: 
Peckuile, Pa. (?)

SKIRGAILA, iš Žemaitijos. Į 
SLANINA, Aleksas ir Anta

nas, iš Žiežmarių vai.
SLIVYNIENfi, Apolonija.'

Medium, Pa. i
SPARVEUS, Feliksas, kil.

Juozas Kasinskas 
Ine. 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojae 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580
L

802 Washington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

A. Gumauslas
Generalis Kontraktorios

684 Chalkstone Ave^

L V. WARABOW
Fanerai Service

24 Field St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 2005

1156 Washington St.,
Nonvood, Mass.

Tel. Norwood 1503
r►

PROVIDENCE, R. L
TeL Plantations 0753

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
derniškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų

• Į 

taisymo.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadwsy 
SOUTH BOSTON. MASS 

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graborial Ir Baleamuotojal.

Patarnavimas dieną ir naktį
Koplyčia šermenims Dykai.

NOTART PUBLIC
Tel. 8OU Boston 0819

80 U Boston 2808

I



Antradienis. Sausio 6 d., li+45

oCiteratura

D. Mickaitė-Mitkienė
Tau,

Kas gi Ta, kuri žengia pasaulin — 
Josios rūbai lelijų baltų,
Dvylika žvaigždžių, lyg dvylika saulių 
Puošia Ją aureolės ratu!

!

Kaip vidurdienio saulė ji kėlės, 
O mėnulis po kojomis Jai! 
Neužtemdė mažiausis šešėlis. 
Kai skaisti Tu šion žemėn ėjai.

I

Kai žaltys Ievą gundą dar Rojuj — 
Dievas tarė: ateis moteris — 
Ji sutrins tavo galvą po kojų 
Ir atvers Atpirkimui duris.

Kas esi? — Bernadeta Ją klausė, 
Kai sušvito skaisti ir balta — 
Ji atsakė balsu maloniausiu: 
Aš esu Nekaltai Pradėta.

Daug vardų, lyg žiedų Tau pririnko: 
Tu Mergaitė ir Motina Tu — 
Mes vadinam Tave Gailestingos 
Tremtinių Karalienės vardu.

Tau, Marija, mūs maldos ir giesmės, 
Tavo Žemės benamių vaikų.
Iš vergijos į laisvę išvesk mus — 
Tremtyje jau perdaug mums klaiku... 
1946. XII. 5.
Seedorf.

Ugninis Stulpas
Kieno gyvenimas kaip burinis laivelis 
į tolumas. į tolumas nuplauks.
o kieno eis kaip elgeta parpuolęs keliais 
ir išmaldos maldavęs nepaliaus.

%

DARBININKAS

Žiemiškai pasipuošusi šv. Onos bažnyčia Vilniuje, viena iš 
gražiausiu šventovių Europoje.

Kai Žiurkes Laiva Apleidžia...

EiIii »
W' 1M I I 1v i.

* ■d'
ąį V ■

K- 1fe j oh v -
, njr g'* !r bis

Pradžia 5 tame pusi.
kolaičvką su jų bendra
minčiais ir apie ukrainie
čius partizanus, šiandien 
iš Sovietų Sąjungos per 
Lenkiją ir Čekiją bėga... 
žydai. Tai nuostabus da
lykas! Žydai b?ga iš savo 
rojaus! Nei tikėtina, bet— 
tikra tiesa.

Mus labai stebina ta 
aplinkybė, kad jie bėga ne 
slapta, ne kontrabandos 
būdu, kaip kiti pabėgėliai 
daro, bet 
tūkstančiais
atvyksta i amerikiečių 
zoną. Ir dėl to Maskva ne
įkelia triukšmo, o čia jie 
[automatiškai įgauna DP 
[teises. Ka tai reiškia?
i__________________________________

masiniai, 
iškilmingai

PAIEŠKOJIMAI

Lengva į tai atsakyti. 
Tos “žiurkės” no bėga, 
bet specialiai siunčiamos į 
[Vakarų Europą su storom 
Ipiniginėm, su briliantais, 
i kad čia... padidintų labai 
. pretenzingų žydu ber- 
i iruomenę, iš kurios eina 
nelegalūs transportai i 
Palestiną ir ištisi sovietu 
neaklosios kolonos kad
rai į visas demokratines 

[šalis. Jie taip pat ni»mri- 
; ji važiuoja per At’antą ir 
užkerta kelią kitiems 
tremtiniams pasiekti Lai
mės Šalį. Prisidengę ta
riamu antisemitizmu Ru
sijoje ir Lenkijoje, jie čia 
priglaudžiami, kad galėtų 
būti t naudingi Maskvai...

Antra vertus, žydų bė
gimas iš “rojaus” patvir
tina, kad jų vaidmuo So
vietu Sąjungoje jau su
vaidintas. “Mauras savo 
atliko, mauras gali eiti”. 
Toliau ir patys rusai, pri
siauginę fanatiškų komu
nistų naujas kartas ko
munizmą navertę rusiškei 
nacionaliniu įrankiu, gah 
apsieiti ir be žydu. Vienok 
jie neišvejami, tik dink- 
matiškai pasiu n č i a m i 
naujų uždavinių atlikti.

Taigi, yra visokių žiur
kių. Reikia jas tik pažinti 
ir atskirti. Bjaurios buvo 
rudosios, bet šimtą kartų 
pavojingesnės yra raudo
nosios žiurkės. Dieve sau
gok nuo jų mus ir visą 
krikščioniškąjį pasaulį.

Kai žiurkės 
laivą, tai yra 
kad laivą ištiks 
Nesigilindami 
mes buvome liudininkais, 
kaip vienas didelis piratų 
laivas sudužo tarp Reino 
ir Nemuno žiočių. Artėja 
valanda, kada dar baises
nis piratų laivas nugrims 
...Šiaurės Ledinuotajame 
vandenyne.

i E. K. Vilnietis.

f 
I

Anelijt. Vičaitč (r abanskie- 
nė), Morta Vičaite ir Emilija 
Vičaitė, paneviežietės, ieškomos 
Uršulės Vertelaitėr, gyv. 
Steingadcnstr. 1, Ll^uich, Ger- 

Zone.
Vilčinskas, Antanas 

Kazys Liutvinas,

I barškino savo kriukiais tizanai ir Lietuvoje kovo- RUOŠIAMA SPAUDAI: — 
[ir šaukė “bravo, bis”. ja ir žūsta. Ir ten ir čia Vysk. Dr. v. Brizgio “Krikš- 

Išėjome apsiblausę ir dygsta mediniai kryželiai, čioniškoji Santvarka”, 2) Kun. 
Bernardas į pasikeitę. Rodos kai dar Tačiau pro juos mes ma- Prof. St. Ylos maldaknygė

esi stovykloje, nors ir tome kylančią šviesą. “Apsaugok Aukščiausias”, 3) 
skundžiasi vienas kitas Virš jų kyla mūsų Vytis Auka Nr. 2. ir 4) šeimos klau- 
savo ligomis ir bėdomis, — laisvės ir valstybės simai: šeima, šeima ir Mokyk- 
:dar neatrodo taip bau- simbolis. Tai nėra vien la. seksualinis klausimas ir k. 

Pranys Alšėnas.

Kieno gyvenimas kaip aukštas ugnies stulpas 
tautų tautoms nušvitęs švies,
kieno, kaip viesulą nulaužtą tulpę, 
ant kelio purvino nusvies...

Einu dainuodamas, einu per žemę gerą, 
matau aš elgetų senų būrius, 
matau laukus, kur Dievo derlius dera, 
matau marias ir laivelius.

[dar neatrodo taip bau- simbolis.
giai. Tačiau, kaip pavaik- Čiurlionies ar Žmuidzina- 
štai po ligoninės palatas vičiaus regėjimo vaizdas? 
susidaro įspūdis, kad mus Tai yra pranašystė atei- 
baigia suėsti ligos. Juk nančių laisvės ir nepri-; 
čia — mieste ligoninė, už klausomybės laikų. Tuo 
trijų kilometrų džiovinin
kų sanatorija. Jos Artinos
“prigrūzitos”. Dažnai jose vaikai. Tebūnie jam leng-i 
ir vietos stinga ir ligoniui va, kad ir svetima žemė... 
tenka eilės 
no bičiulis 
atsigręžė.
— Puikūs

Matau aš šviečiantį ugninį stulpą, 
į mano veidą puola spinduliai — 
akis užmerkiu ir. ugnies šviesa apstulbęs.
einu, kur žemė neša mus. kur veda mus dangaus keliai.

many, US
Jonas

Zu maras,
Vincas Kaunas, šakiečiai zana
vykai, ieškomi Vinco Gumaus- 
ko, gyv. (14a) Dornstadt b/ 
Ulm, Lithuanian Camp, Ger
many, US Zone.

Uršulė Slovinskaitė ir Jurgis
Mileckis ieškomi Veronikos 
Slovinskaitės - Binkauskienės, 
gyv. Lithuanian Camp Lager: 
C. (13b) Ingolstadt, Germany, 
US Zone.

Vladas Stankevičius, jonavie
tis, ieškomas Vytauto Stanke
vičiaus, gyv. (13a) Bamberg, 
DP Camp 6 Germany, US 
Zone.

Ona ir Pranė Abrosinytės, 
ukmergietės, ieškomos Antano 
Šimonio, gyv. (13a) Bamberg, 
DP Camp 6, Germany, US 

į Zone.
Paulina Gabraitė ir Adomas

Kozentis, paneviežiečiai, ieško
mi Veronikos Kundrišiūnaitės,: 
gyv. (13a) Bamberg, DP Camp; 
6, Germany, US Zone.

Marija Jurkūnaitė (Virginia
Smidt) ieškoma Sofijos Savic
kienės, gyv. Augsburg - Houn- 
stetten, Flachstr. 58, Germany, gyv. 28 Savin Avė., Norwood, 
US Zone. Mass., būdama mums nepažįs-

Elena Paslavičiūtė, Elena tama ir svetima, užjautė mus.
Grabytė, Petras Paslavičius, vargstančias tremtyje, atskir- 
Bronius Jasiūnas, Emilija Mor- tas nuo tėvynės ir motinos, ir 
kūnienė, Apolionija Naglytė, parėmė savo atsiųstais drabu- 
linkuviečiai, ieškomi Igno Pra- žiais.
nulio, gyv. (13a)
Miittlfk. PC IRO Area Team ir visai jos
No 1041, DP Camp, Germany giliausią padėką.
US Zone. j Bronė ir Ona Telksnytės.

apleidžia 
ženklas, 
nelaimė, 
praeitin,Paminėti Atsiustos 

Spaudos Naujienos 
Vincas Ramonas, Kryžiai.

Romanas. Išleido Patria Tue
bingene 1947 m. 286 pusi.

J. Ambrazevičius, J. Grinius, 
A. Vaičiulaitis, Visuotines lite
ratūros istorija. Nuo klasiciz
mo iki dabarties. Išleido Tėviš
kė Schweinfurte 1947 m. 293 

ne? Matai prieš mirtį ir smėlio kapas. Jį apdengė pu^L _ •- v
DP pagerbia. Mes čia, la- vainikai ir gyvos gėlės.

susigrūdę kaip Tuoj pat buvo įsmeigtas 
o jiems ir medinis kryželis su už

rašu: “Čia ilsisi Lietuvos 
sūnus Ambraziejus Ged- 
vainis”.

Minia pamažu skirstėsi. 
Pasiliko medinių kryželių 
eilės, pageltę kapinių me
džiai. Vėjas liūdnai gau-

tikėjo velionis, tuo tikime 
ir tikėsime mes ir mūsų

palaukti. Ma- Karstas buvo nuleistas į 
eidamas dar duobę.

žemių
Pasigirdo duslus 

dundėjimas. Grei- 
čia rūmai? Ar tai išdygo naujas balto

geryje,
[silkės statinėse, 
dar duodama kertelė pui
kiuose rūmuose 
žiams užmerkti.

Ambraziejus
dienų į stovyklą

akis am-

Mirštantis DP
.... .. x - [Tik, deja, ne gyvenimui, o šakojo kaip jis uzmezge Rad m(į |jtumSm , 

flirtą su sesute. n,.v„nn» viii™,

po trijų 
sugrįžo.

(Tęsinys)
Išėję į koridorių mes 

apsimąstėme, kad reikia 
dar kitus pažįstamus ap
lankyti. Nebenorėdami 
sesutės varginti, patys 
pravėrę vienas kitas pa
latos duris paklausėme 
mums žinomų pavardžių. 
Čia ligonių būta sveikes
nių. Vienoj palatoj susė
dę lošė kortomis, kitoje 
taip pat ligoniai sėdėjo 
ant lovų ir tarp savęs da
lijosi įspūdžiais.

Mūsų du pažįstamus 
radome tame Dat kamba
ryje. Jie jautėsi pusėtinai. 
Vienas iš jų sirgo skilvio 
liga ir jau po operacijos 
taisėsi. Kitam buvo lūžus 
koja ir ji dar tebebuvo 
sugipsuota. Jie mus pa
matė ir mums šūktelėjo:

— A! Sveiki! Turbūt at
eidami “dūmo” nepamir
šote?

Suradome ir jiems.
ilgai nelaukę užsidegė ei- pasakoja jie, 
garetes. Vytas apsidairė, [gyvi ir mirę...

— Mums palatoj drau- niai buvę
_______ -.“.i...*.: — “*

jis, — bet gydytojas jau kad dainininkai 
vizitavo, o sesutė čia re-:__.___ _ 1...1____
tai lankosi, tad turbūt les mirštantiems, 
niekas neužklups. [ninku menas taip patikęs,Įsų tarpo. Mūsų sūnų kau-

paskutinę kelionę. Jį pa- dė rudens Reąuiem. 
šarvojo teatro salėje. Jis 
anksčiau buvo choristas,;

— Keletą kartų jai mirk
telėjau. Nusišypsojo ir 
pagrasė savo mažu

lagerio bendruomenė 
rėjo jį gražiai lietuviškai i 
palaidoti.

Kitą dieną gedulinga viai tremtiniai, nors gyvendą-, 
procesija išslinko iŠ baž- mi sunkiose sąlygose, pirmoj 
nyčios. Choras giedojo eilėj stato kultūrinius reikalus. 

. Jam apti- ir itin daug dėmesio skiria y- 
lus pasigirdo gedulingi pač knygų leidimui, 
orkestro

Kitą dieną ar dar labiau 
įsidrąsinau. Sakau, sesu
te, aš baisiai noriu rūky
ti! Juk mano kojai dūmai 
nekenkia. Gal kartais ko
kia nuorūka rąstųsi... Po, j-.- .. . -- nykius. auuivalandėlės ji atnese pen- ' eiesme mn. nuuną glebinę.kias cigaretes. Dabar mu
du jau geri bičiuliai.

P. Tulpė. Kalnų Dvasia ir ki
tos novelės. Freiburgas 1946 
m. 206 pusi.

Jurgis Baltrušaitis, Žemės 
pakopos. Elegijos, giesmės, po
emos. Iš rusų kalbos vertė Jo
nas Valaitis. Išleido A. Urbo
nas, J. Kapočius. Tuebingene 
1947 m. 157 pusi.

j Aidai, mėnesinis kultūros 
žurnalas, 7 nr. Red. leidėjas— 
Jonas Sakevičius, redaktorius 
Kazys Bradūnas. Leidžiamas 
Miunchene, Vokietijoje.

į (Pays natai). 
.Lietuvių laikraštis Belgijoje. 3 

Džiugu pastebėti, kad lietu- nr- Leidžia “Sėjos Draugija. 
Ats. redaktorius J. Danauskas.

PADĖKA
Ponia Marija AIDUKONIS,

A. Vilainis
-Į- . ■

Scheinfeld /1 Poniai Marijonai Aidukonis 
šeimai reiškiame

tad Sv. D.l^.tūroS
u •! Leidiniai .Lietuvių laikras V------- ----------------------- ----- 0

•i 
Jauniausia Lietuvaičių i 
Seserų Kongregacija i 
Prašo Jūsų Pagalbos Į
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios Į 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajus.
Kiek Jūsų išgalės leidžia, malonėkite paaukoti! Į 
Kas paaukos Naujajai Koplyčiai ar kitiems Į 
Vienuolijos reikalams:

$1.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
$50.00 — taps Garbės Nariu

•Į

B

r

Trys Naujos Dainos 
KLAJŪNAS '
NAUJA DAINA 
JUOKDARYS MENULIS 
Visos trys dainos vienam 

balsui — tenorui arba sopra
nui, su fortepijono pritarimu. 
Kiekviena daina atskirame lei
diny.

Parašė: Stasys Gailevičius, 
būdamas tremtyje Vokietijos 
lageriuose, žodžiai Brazdžionio, 

Daugiau jo Lietu- Kapočiumi prišaky. Štai, pažiū- Į Babicko ir Alės Sidabraitės.
. m_ _i i i. ta„ Pirkdami šiuos kūrinius ne

tik įsigysite gražių naujų dai
nų, bet ir paremsite tremti
nius, nes apmokėjus leidimo 
išlaidas, pelnas bus siunčiamas 
autoriui, dar ir dabar esančiam 
tremtyje. Kaina visų trijų dai
nų — $2.00. Užsisakant reikia 
siųsti ir pinigus.

Adresuokite: — 
Xavier Strumskis 
322 Union Avė. 

Brooklvn 11. N. Y.
P. S. Neužilgo dar išeis trys 

dainos vienam balsui ir dvi — 
duetai, to paties autoriaus.

maršo garsai. Be pasaulietiško turinio kny-

iKaip vėliau papasakojo: Karstą nešė jo artimieji gy, tremtyje yra pasirodžiusių 
sesutė esanti estė. Baisiai draugai. Pusė stovyklos nemaža ir religinių bei šiaip 
piktas esąs vienas gydy- gyventojų lydėjo jį į ka- katalikiškus klausimus 
to jas. Jis žilas, tai jį visi 
vadina 
Tiesa, jis ir tautybės ru- kalbėjo švietimo vadovas, guoto jas — yra šv. Sosto De- 
sas. Tad gal būt jam iri 
nesvetima yra Sibiro ka- pams gaudžiant amžiny- gatu Jo Prakilnybe Kan. F. į 
ralystė. Jie papasakojo bėn... j- T --•*•- <&♦«;
dar keletą anekdotų iš Ii-1vos žemė nepamatys. Ta- rėkime, kiek Delegatūra knygų) 
gonių gyvenimo, kaip kar-'čiau jis savo darbu, savo jau yra išleidusi ir kiek dar 
tais ligoniai apstato gy- menu tiesė mums kelius į žada išleisti, 
dytojus ir sesutes. Nese
niai pas juos ligoninėje 

Jie buvęs koncertas. J jį, kaip 
svėio visi 
Keli ligo- 

su lovomis at- 
džiama rūkyti, — kalbėjo nešti. Jiems esą nuostabu

baltuoju lokiu.

nagri- 
pus. Ant duobės krašto nėjančių. rimto turinio, knygų, 
atsisveikinant su velioniu šių knygų leidėjai ir propa-

— Vėl palydėjome var- legatūra su energinguoju Dele-

laisvę. Mes jo nepamirši
me. Nežinia koks dar sun- biro 
kus kelias teks ir mums 
nueiti. Kas žino, gal ir 
mums reiks čia užmerkti 
akis kur nors svetimoje 

,! žemėje. Sunku mums 
galejęskirtis, tačiau likimas y- 

dainuoti linksmas daine-ra kietesnis už mus. Jis 
Daini-j išplėšė jau daugelį iš mū-

Tačiau ir jie gyveno sa- kad plojimui nebuvę galo.‘lai plačiai išbarstyti Sibi- šventoji 
♦ ' T* i a mtroloin nlnfirn ir* nio __  tromtwio Por. (nauiai

IŠLEEISTA: 1) Kun. K. Či- 
Liturgika”, 2) Simo Su- 

“Šv. Kazimieras”, 3) 
‘.‘Lyčių 
— biu- 
1, 5)

|žiedelio
Maldeikio ir Maceinos 
problema”, 4) “Auka” 
letenis kunigams Nr.
Šventoji Istorija, N. Į. (naujai 
pataisyta, iliustruota) ir 6) [ 
Prof. Kun. St. Ylos “Meilė”.

SPAUSDINAMA: 1) Petro! 
Maldeikio “Tėvai ir vaikai”, 2) 

i Istorija, Šen. Įst.. 
vitu gyvenimu. Vytas pa-[Tie, kurie negalėjo ploti re ir čia — tremtyje. Par- (naujai pataisyta). j

i | II

i

$50.00 — taps Garbės Nariu
$100.00 — taps Amžinuoju Nariu 

o kas $500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus 
įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios 
sienos.

Visų aukotojų vardai bus surašyti į Kop
lyčios Statytojų knygą — Aukso knygą; jie vi
si bus atmenami seserų maldose ir bus jų gerų 
darbų bei nuopelnų dalininkai.

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo 
Vardo daro mums gera!

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent

R. F. D. 2, Putnam, Conn.


