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Ir muša ir rėkia

Katalikas, kure neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geni 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteteris.
DARBINI NKAS

R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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(LAIC) — Bolševikinė spau
da mirga aimanavimais, kad 
Maskvos pastatytoji ir jos dur
tuvais remiama valdžia Lietu
voje esant ištižusi, nesąžininga 
ir permažai spaudžianti pa
vergto krašto gyventojus. Pa
žiūrėkime, kad ir į tokias 
meškos ašaras, kuriomis pa
plūdę komunistų laikraščiai:

“Raseinių Apskr. Vykd. Ko
mitetas (pirm. Kulikauskas) 
nesugebėjo tinkamai suorgani
zuoti savo darbo ir įvykdyti 
visų jam pastatytų uždavinių. 
Dėl blogos organizacijos, dėl 
netinkamų kadrų parinkimo ar
ba nepakankamo darbo su kad
rais, dėl silpnos kantrybės ir 
pan., apskr. vykd. komitete 
buvo pridaryta nemažai stam
bių klaidų ir iškraipymų.

“Pagaliau ir ap. vykd. komi
teto skyriaus — komunalinio 
ūkio, finansų žemės ūkio ne
buvo tinkamai vadovaujama ir 
tos sritys apskrityje gerokai 
apleistos.

“Kaip taisyklė, apkarpant 
stambiuosius ūkius, buožėms 
buvo paliekama ūkio centre ge
riausia žemė su visais pasta
tais, sodais, daržais, visi gyvu
liai ir inventorius. Tuo tarpu 
naujakuriai gaudavo blogiau-. 
šią žemę, be sodų ir daržų da-' 
lies ir buvo apgyvendinami į- 
vairiuose kumetynuose, lūš- 
nuose, daržinėse ir pan.

“Raseinių apskritis turi di
delį plotą neišskirstytos žemės, 
fondo tačiau apskr. vykd. ko
mitetas tolimesnio skirstymo 
neorganizavo ir prie šio klausi*
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New Yorko miestas visuomet buvo ir yra žinomas kaip greito važia
vimo miestas. Bet kaip sniego audra apglėbė savo sparnais, tai ir toji 
pasaulio garsenybė sustingo. Ši gatvė ir yra viena iš Manhattan vidur- 
miesčio, kur matomas tik vienas sunkvežimis kovoja su sniegu.
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Išvvko ŽHHMdstK 
Kazys Čibiras

I 
Įd.; 

iš Bostono išvyko žuma-J 
listas n. Kazys Čibiras į i 
New Yor'-'a, o iš ten šią 
savaite išvyks į Pietinę 
Ameriką.

n. Kazvs Čibiras dirbo 
redaktoriaus dar^a “Dar-i Rįfijfo RiziliUOjš Kdl*d 
bininko” redakcijoj 10 
mėnesių ir 10 dienų.

Sekmadieni n d.
p. Čibiras kalbėjo LDS su
rengtose prakalbose Nor- 
\vood, Mass. ir sveiki
no su Norvvoodiečiais.

Linkime r>. K. Čibirui 
laimingos kelion's :r Die
vo nalaimcs dirbant Baž
nyčios ir tėvynės gerovei.

Pirmadieni s?’’s;n 12

• v
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Kap. u meri
ja hsfnf.tr? :

Prakalbos-Judamieji Paveikslai
ienį, sausio 18

Valdžia Uždraudė Gabenti 
Sprogstamąją Medžiagą

Sulaikė Dar 69 Tonus Sprogsta 
mosios Medžiagos

10 ' _____ 9 ’
i Londonas, sausio 12 — 
Herbert Morrison, Angli
jos tarybos lordas prezi
dentas, atsišaukė 
ją, kad ji “mestų 
kacinę politiką”, 
“kada nors gali 
karą” ir “trukdo 
minį 
žmonijos progresą.

I Herbert Morrison, kal
bėdamas Darbo partijos 
susirinkime, sakė, kad Di- 

į džio ji Britanija 
duos dėl Rusijos 
singų ir piktų puolimų”. 
Jis griežtai pasmerkė Ru
sijos taktiką, įimant prie
šinimuisi Marshall’o pla
nui.

Iš premiero Attlee ir 
Morrison kalbų neabejo-

į Rusi- 
provo- 
nes ji 

iššaukti 
ekono- 

atsigaivinimą
99

Petro lietuvių par. bažny
tinėje salėje, W. 5th St., 
So. Bostone, įvyks LDS 1 
kuopos prakalbos ir juda
mieji garsiniai paveikslai. 

Kalbės J. P. Prelatas Dr. 
K. Urbonavičius, vietinis 
kleb. kun. P. Virmauskas, 
svečias kun. Jonas Berna
tonis ir vienas kitas iš pa- 
saulionių. Kalbos bus paį-

biurokratiškai.
"Tiek paruošų įgaliotinis, 

tiek ap. vykd. kom. vadovai 
galutinai nėra susitvarkę su 
valstybinių prievolių paskirsty
mu. Negana to, už 1946 m. dar 
nebaigtos išieškoti visos vals
tybinės prievolės (pa v. šieno 
prievolė išpildyta tik 64%).

“Ap. vykd. kom. vadovai fi
nansų skyriui blogai vadovavo,
1947 m. finansinis planas ne- vairintos gražiais ir įdo- 
vykdomas. Pirmajame šių me- miais judamais garsiniais 
tų kvartale žemės mokesčių iš
ieškojimo planas tebuvo įvyk
dytas tik 70%. Ir antrajame 
kvartale padėtis nedaug kuo 
pasikeitė.

“Į žemės ūkio kooperacijas, 
draugijas valstiečiai nepakan
kamai įtraukiami, iki šiol vos 
6-7% gyventojų yra nariais. 
Kooperatyvams vadovauti pa
skirti žmonės, kurie turi tar
nybas arba visiškai netinkami 
asmenys.

“Žemės ūkio skyrius, nejaus
damas tinkamo vadovavimo ir 
kontrolės, savo tiesioginį dar
bą apleido ir užsiminėją akių 
apdūmimu. Negana to, kad pa
vasario sėjos darbų kokybė ne
buvo patikrinta ir kad tikslių 
žinių, tikslios atskaitos apie 
sėjos eigą nebuvo vedama. Že
mės ūkio skyrius pranešinėjo 
žemės ūkio ministerijai išgal
votas netikras žinias apie sė
jos vykdymą apskrityje. Gegu
žės 5 d. jie pranešė, kad įvyk
dyta 16/17% plano; gegužės 
10 d. nurodo, kad planas išpil
dytas 50%, nors tai buvo gry-s 
nas melas. Dar blogiau, kad to- j 
kios klaidingai suraminančios j 
žinios buvo atspausdintos aps-j 
krities laikraštyje. 1
. “Socialistinis sektorius aps
krityje visiškai užleistas. Tary
biniai ūkiai pavasario sėją į- 
vykdė nepatenkinamai. Dauge
liu atveju tų ūkių vadovai bu
vo aiškiai netinkami žmonės,'- 
dažniausiai apie agrotechniką

Tęsinys 2-ame pusi.

paveikslais.
Tą pačią dieną, 7 valan-

New York — Federalės 
valdžios agentai susekė ir 
užgrobė dar 69 tonus 
sprogstamosios medžia- 

'gos, nupirktos ir paruoš
tos siuntimui į Palestiną 
žydams. Viso surasta 126 
tonai sprogstamosios me
džiagos.

Beieškant sužinota, kad 
73 tonai tokios medžiagos 
jau pasiųsta į Palestiną.

Valdžia uždraudė bet 
kokią sprogstamąją me
džiagą siųsti iš New Yor
ko ir New Jersey.

Sakoma, kad pagal su
rastą planą į Palestiną 
buvo numatyta išsiųsti 
199 tonai sprogstamosios 
medžiagos. Be to, surasta 
kautynėms peilių ir kito
kių ginklų.

I

ir

nepasi- 
“netei-

Buvčs Lietuvos karo lai
vyno kanit^ras Pnv. La
banauskas. kaPuri laiką 
parvertęs Bostono apylin
kėje ir dirbęs Certeral E- 
lectric laboratorijose, kai
po inžinierius, dabar Mar- 
quette Universitete, Mil- jama, kad Anglijos vai-Į 
ivaukee, Wis. yra Elektro- džia yra pilnai pasiruo-į 
‘Inžinerijos instruktorium, šus kovoti komunizmą vi-' 

Rap. sais galimais būdais.

Ui Nekalto Prasidėjimo New orleans, Da. 
lietuvių parapijos mokyk- PenĮti banditai įsibriovė j 
los svetainėje, Windsor Hibernia banką ir, gink- 
Street, Cambridge, Mass. . iaįs prigrasinę bankos

Abejuose parengimuose darbininkus, pasigrobė 
nebus jokios įžangos. j $114,000 pinigų ir pabėgo.

Kalbos bus įdomios ir‘Vėliau policija areštavo 
turiningos; judamieji pa-tris banditus ir iš jų atga- 
veikslai bus taip pat įdo- vo $65,000. Kiti du ieško
mus ir gražūs.

Rengėjai kviečia visus ryte. Louisiana valsty- 

ti į parengimus So. Bos-.§įmą baudžiama mirties

Siūlo Dvieju Metu Kole- 
gijos Mofcsl^ Pykai 

H’ashington, D. C. — 
(Aukštesnio Mokslo Prezi- 

KAPITONAS SHIMKUS PASI- I raportą, kuriame siūlo 
TDATTVC W DC\T TdTOC (pravesti įstatymą, pagallK/YUlktl lo rVLlVlJVO tkurį visi užbaigusieji auk-

iSchool) ir norintieji siek

9

- Mz

mi.
Bankos užpuolimas įvy-

ti aukštesnio mokslo, gau
tų dviejų metų kolegijos 
mokslą dykai.

Šią komisiją Preziden
tas Trumanas yra pasky
ręs liepos 13 d., 1946 m. 
studijuoti švietimo padė
tį. Toje komisijoje yra 28 
įžymūs visuomenės ir mo
kyklų vadai.

Boston, Mass.— Su nau- vaizdai rodant, kaip gu- 
jais metais iš Mass. vals- bernatorius Bradford su 
tybės policijos viršininko juo atsisveikina, 
pareigų pasitraukė kapi-: 
tonas William 
kus, gyvenąs 
Mass. ir išėjo 
gaudamas pusę 
gos. Kapitonas 
Valstybės Policijos tamy- mus ir kur galėdavo lietu- 

i pagelbėdavo. Jo 
tus ir iš jos pasitraukia žmona Veronika yra dide- 
beveik dviem metais ank- iė tremtinių šelpėja. Ji ne
ščiau nei sulig taisyklių,! paprastai daug pasišven- 
dėl amžiaus, turėjo pasi- čia ir darbuojasi tų nelai- 
traukti. Civiliame gyveni- mingųjų šelpimui, siųsda- 
me jis pereina dirbti į ma siuntinius, rinkdama 
Eastern Mass. Street drabužius ir aukas. Iš tik- 
Railway, kaipo, vyriausias rųjų, kapitonas ir ponia 
investigatorius. i . ........................- - -

Paprastai, lietuviui ne-! 
lengva prasimušti į aukš-! 
tesnes vietas, ypatingai 
valdiškose įstaigose bei 
tarnybose, bet kapitonas 
Shimkus tai atsiekė pa
siekdamas garbingos šios 
Valstybės uniformuoto- j 
sios policijos viršininko' 
vietos ir tas pareigas pa-' 
sėkmingai ir garbingai ė- 
jo per eilę metų. Tą atsie
kė savo lietuvišku suma
numu, uolumu, darbštu
mu ir narsa. Ne kartą 
tekdavo matyti spaudoje, 
apie ‘trooperio’ vėliau lei
tenanto Šimkaus narsius 
žygius suimant krimina
listus ir t. p. Dėl šios ka
pitono vietos buvo praves-;Jung. Valstybėms ir Bri- 
ti kvotimai tarp policijos ■ tani jai, kad jos išsitrauk- 
leitenantų ir Įeit. Shimkus i tų iš Berlyno.

Kaip žinoma, Jung. Val
stybės ir Britanija, kada 
negalėjo susitarti su Ru
sija dėl taikos sutarties 
Vokietijai ir valdžios su-jv^ 
darymo jai, tai yra nusi-isirinkime sausio 20 d. Ga- 
teikusios sudaryti Vokie-jlima tikėtis karštų ginčų,

Mums smagu pažymėti, 
V. Shim- kad kapitonas Shimkus 
Newton, visuomet buvo garbingas 

į pensiją vyras ir nuoširdus lietu- 
savo ai- vis, atsilankydavo į lietu- 
Shimkus vių įstaigas ir parengi-

ateinantį sekmadienį ateV t>ėje už ginkluotą apiplė- boję išbuvo beveik 25 me- viams

ton ir Cambridge. bausme.

Trumams Įteik Senatį 
Kongresui

JUNG. VALSTYBES STENGIASI 
APSAUGOTI DARDANELIUS

teturėjo porą puslapių.
n

Washington, D. C.
Kaip praneša, Rusija tai- Dabar “Tėviškės Garsas 
kosi i
liūs. Taigi Jung. Valsty- įpių. 
bes pasiuntė daugiau ma- siliepia 
rinų į Viduržemio jūrą, 
kad rusams puolant Dar- 
danelius

Respublikonai Veda Kam
panija Už Bsenhower 

| Prezidentus
New York Gen.

užgrobti Dardane- išeina kas savaite 8 pusią* ; Dvvight D Eisenhower* re*
• • T________ Į ® * . .

jie būtų sulaiky-

“Tėviškės Garsas at*jmčjai smarkiai darbuoja- 
visais ^opiaisiais i gį^ ka(j ReSpUblikonų sei- 

me jįg būtų išrinktas tos 
------------- partijos kandidatu į Pre- 

Veto Klausimas Atidėtas zite?l'Įs:.......................

įShimkai gali būti Ameri
koje augusių lietuvių tik
ras pasididžiavimas ir 
garbė. A.

Washington, D. C., sau
sio 12 — Prezidentas Tru- 
manas šiandien įteiks 
Kongresui sąmatą (bu- 
dget). Spėjama, kad rei
kalaus skirti $39,500,000,- 
000.

Tai būtų dviem bilijo
nais dolerių daugiau negu 
einamais metais.

tremtinių klausimais.
I RUSAI BANDYSIĄ IŠSTUMTI 

ALIJANTUS IŠ BERLYNORėmėjai nori, kad New 
Hampshire balsuotojai 
pirminiuose balsavimuo
se, kurie įvyks kovo 9 d., 
išrinktų atstovus į Res
publikonų seimą, kurie 
remtų Gen. Eisenhower 
kandidatūrą.

Jung.
tvirtai __________  r_
laikyti taiką Viduržemyj Mažasis Jung. Tautų Susi-
ir Artimuose Rytuose. i rinkimas užbaigė posė-

, J džius ir išsiskirstė. Veto
Amerikos kariuomene jdausimą atidėjo kovo mė-

yra pasiruošus vykti j bet’ j svarstyti.
kurią sritį transportiniaisj .--------------------------------
“kurtik^“' LIETUVIS HOLY CROSS KOLE 
linga atremti rusų puoli- ■ 
mus.

Valstybės yra' 
nusiteikusios pa-' Lake Success, N. Y. —

I

I

GIJOS FOOTBOLO VEDĖJAS

Jung. Valstybės ir Britanija 
Neištrauks Savo Karininkų

"Tėviškes Garso" 
Sukaktis

i I 1
j H’orcester, Mass. — Dr. fesionaliame “Chicago 
Bill Osmanski (Ašmens-1 Bears” jaukte. šiuo tarpu 
kas) tapd pakviestas va-s jis Chicago jc praktikuoja 

'dovauti Holy Cross foot-’dentisteriją, ir tos prakti- 
Tai svarbi kos nemano pamesti, tik 

Osmanskiui«pertraukti laike footbolo 
Jo brolis Juozas

taip pat yra pasižymėjęs 
footbolininkas su Chica
go, Bears. Ašmenskai gy
vena Providcnce, R. I.

Rap.

Schweinfurte leidžiamas bolo jauktui. 
lietuvių tremtinių savait- pozicija, ir 
raštis “Tėviškės Garsas” bus mokama po $10,000'sezono, 
gruodžio pradžioje kukliai už sezoną. Dr. Osmanski 
paminėjo šimto jo numerio j yra baigęs Holy Cross 
sukaktį. Pirmasis “Tevis- (Jėzuitų) kolegiją ir ją 

i kės Garso” numeris pasi- lankydamas buvo garsus 
rodė 1945 metų gruodžio footballo žaidėjas. Ją bai- 
23 d. Pradžioje laikraštis gęs, tris metus žaidė pro-

•>

Berlynas, sausio 12 — 
Rusijos armijos laikraštis 
pareiškė, kad “nėra vie
tos Berlyne Vokietijos pa
dalinimo rėmėjams”. Šis 
pareiškimas buvo supras
tas, kad Rusija grasina

rių jėgų mašinerijos susi
tarimo laužymas.

VVashingtonas ir Londo
nas yra apsisprendę lai
kyti savo karininkus Ber
lyne, nežiūrint ar tas pa
tinka ar nepatinka Rusi
jai.

Nors tame Rusijos laik
raščio straipsnyj nepasa
koma, kada Rusija kels tą 
klausimą, bet spėjama, 
kad ji tą padarys Alijan- 
tų Kontrolės Tarybos su-

leitenantų ir Įeit. Shimkusi 
geriausiai už visus išlai
kęs kvotimus gavo pasky
rimą į šią garbingą ir at- 
sakomingą vietą, kurioje 
išbuvo per eilę metų ir da
bar savo noru pasitraukia 
pereidamas į civilį gyve
nimą. Jo pasitraukimoItijos valdžią savo zonose, (nes dėl nesusitarimo Vo- 
proga visoje spaudoje til- Rusijos laikraštis sako, j kieti jos klausimu yra kai
po ilgoki aprašymai ir at- kad toks planas yra ketu- čiausia Rusija.

hsfnf.tr
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■VAIRIOS ŽINIOS
O

Lietuvių Tremfmiy Gyvenimas
L. Randėtojo Kryžiaus merika, Šveicarija ir ki- 
vr*.... i tais kraštais.rmn. lmukr įramtmų _ .Lietuvos Raudonojo Kry- 
oiovynas ungig zmioj žiaus pirmininkas esąs į- 

-----;iĮsitikinęs, jog blogiausiai I

Tame pačiame masinia
me lietuvių susirinkime, 
prof. St. Kolupailai pasiū
lius, priimta rezoliucija, 
kurioje griežtai pasisako
ma prieš bolševikų agen
tus IRO įstaigose ir pra
šomos atitinkamos įstai
gos tokius bolševikuojan-

Lietuvos Raudonojo lietuviai gyvena anglų zo- čius tarnautojus ko sku- 
Kryžiaus pirmininkas Dr. n°je- Atsižvelgiant į tai, blausiai atleisti. S-------
D. Jasaitis lapkričio ant- britų zonai daugiau tei- kimas taip pat pareikala-

Lietuvos

rojoj pusėj lankėsi anglų 
zonos lietuvių tremtinių 
stovyklose. Luebecko sto
vykloje LRK pirmininkas 
padarė platesnį praneši
mą. Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus organizacija yra 
plačiai išsišakojusi ir Vo
kietijoj turi apie 100 sky
rių. Kituose kraštuose

kiama ir paramos.

Kempteno stovyklos gy
ventojai lietuviai vienin
gai pasisakė už nestojimą^

sekliai redaguoja, spaus-! 
dina ir leidžia ypatingai 
turiningus laiškus tikin
tiesiems, be to, turi pa
ruošęs platesnį darbą —! 
reliaciją apie lietuvių 
tremtinių dvasinį gyveni
mą.

Pažymėtina, kad sukak
tuvininkas šiais metais 
rugsėjo 8-tąją, Šv. P. Ma
rijos gimimo dieną, kuri

DABARTIES MSTAIO5

Susirin-

Naujas laivas Pamir, pilnas prikrautas vil
nomis pirmu kartu išplaukė iš New Zealand į 
Angliją. Jeigu ši kelionė bus sėkminga tai Pa
mir bandys keliauti ir per Atlantiką.

(Pradžia 1-me puslapy j) 
mažai suprantą ir, kas svar
biausia, labai dažnai keičiami, 

i Laigirių tarybiniame ūkyje
į pasikeitė nuo 1945 m. penki di- 
I rektoriai. Traktoriai, masinos, 
sunkvežimiai laiku nebuvo at
remontuoti, stovi sugriuvę. 
Arkliai beveik visuose tarybi
niuose ūkiuose labai blogame 
stovyje ir dažnai laukų dar
bams visai netinkami.

“Tarnautojai, darbininkai gy
vena netinkamose patalpose, 
maistu nepakankamai gerai ap
rūpinami. Kaip taisyklė, nei 
klubų, nei raudonųjų kampelių 
nėra. Iš dvylika valsčių tik ke
turiuose yra pirtys.

“Nekalbant apie tai, kad kaž
kurios mokyklos net netfprū- 
pintos suolais, pav. Nemakščių 
mokyklose vaikai pamokų me
tu turi stovėti, mokyklose dar
bas nėra pasiekęs reikiamo ly
gio. Raseinių gimnazijoje tarp 
8 klasės mokinių nėra nei vie
no komjaunUoKo. Mokiniai ne
skaito “Komjaunimo Tiesos" ir 
kitos tarybinės spaudos, 

į “Bet ypatingai skandalinga 
į padėtis su apskrities vykdomo
jo komiteto nutarimų vykdy
mo patikrinimu. Vykdymas vi
siškai nekontroliuojamas ir 

: dažnai nutarimai tiesiog ne
vykdomi.

“Dažnai vadovavimas pakei
čiamas tik komandavimu. Nuo
lat veikiančios komisijos tiek 
prie apskrities, tiek prie vals
čių vykd. komitetų egzistuoja 
tik popieriuje.

i “Į darbą tarnautojai vėluoja
si, iš darbo dažnai išeina nelai- 

kilnųjį darbą ir tesuteikia ku’ ateinančius piliečius be jo
jam kilniųjų troškimų iŠ- kio reikal° ir priežasties vari- 
sipildymą. -nė ja iš vieno skyriaus į kitą.

Pastaba: Biografiniais Pareiškėjų skundai išguli įvai- 
duomenimis pasinaudota darbuotojų stalčiuose be 
iš “Tėviškės Garso” Nr. .*«o at^kymo”.
73, 23. V. 1947. Taip verkšlena Vilniuje lei-

Pranys Aišėnss. džiama« komunistų partijos 
• * j dienraštis “Tiesa” 1947 m. ge-

Igūžės 25 d. (Nr. 124/1261). 
Į Kaip Raseinių apskrity, taip ir 
j kituose. Tas pąčių bolševikų 
į nupieštas vaizdas kalba pats 
už save.

simboliškai sutampa ir j 
su mūsų Tautos Švente, 
garsiausioje 
šventovėje, 
Bavarijoj, 
ir gražiai pravedė lietuvių 
maldos ir atgailos bei pa
siaukojimo Marijos Šir
džiai dieną. Tą dieną 
šventėje dalyvavo apie 
3000 lietuvių maldininkų, 
kurių tarpe ir aukštieji 
mūsų ir latvių tautos dva
siški jos hierarchai, kaip: 
mūsų vysk. J. E. Padols- 
kis, Šv. Sosto Delegatas 
kan. F. Kapočius ir latvių 
vysk. J. E. Rancens bei 
jų Tautinis Delegatas 
kan. Laurinovits ir 50 lie
tuvių kunigų.

Jubiliatas ir šiandieną 
gyvena gražiomis vilti
mis, kad visgi ateis toji 
diena, kuomet galėsime 
vėl grįžti į brangią Tėvy
nę Lietuvą ir ten vėl ga
lės vesti misijas. Duok 
Dieve, kad ‘ jo troškimas o 
kartu ir mūsų, kaip grei
čiau išsipildytų.

Baigiant šias mintis, 
dar kartą norisi palinkėti 
gerb. sukaktuvininkui: 
Teduoda Dievas jam svei
katą ir toliau dirbti tą

Marijos
Vokietijoj, 

suorganizavo

ivo atleisti iš pareigų Miss 
ĮPikk, kuri UNRRAos lai
kais dirbo UNRRAos ži- 

įnyboje Muncheno distrik- 
te, o dabar perėjo dirbti į 

■ IRO. Ji yra pasireiškusi 
kaip veikli bolševikų a- 
gentė. Ji buvo daug prisi
dėjusi prie atmintinųjų 
UNRRAos skryningų, ku- 

........ i karinė 
■vadovybė rado neteisėtais 
ir sustabdė. Dabar ji pla
nuoja panašios rūšies 
skryningus jau IRO var
du.

A i . K■m t i !■

LRK turi savo įgalioti-’,į naująjį IRO skryningąr^ujC)S amerikiečių
«__ __________________ v _ « • . « «varirYV"vn£* r*5irin tifnfos. Paliesdamas šalpos'kurs Kemptene buvo nu

dirbą, LRK pirmininkas ' ‘ -----
priminė, kad pirmoje eilė
je yra šelpiami studentai, 
seneliai, ligoniai, gausin
gos šeimos. Valdyba, no
rėdama daugiau vargs
tantiems padėti, ieško priežastys, visiems sto- 
naujų šaltinių lėšų padidi-J vykios gyventojams pasi- 
nimui. LRK palaiko ko rašius, raštu įteiktos a- 

ryšius su merikiečių karinei vado- 
Jis taip pat ben- vybei, IRO centrui ir vie- 

dradarbiauja su Pietų A- tinei IRO vadovybei.

matytas pradėti gruodžio 
1 d. Panašius nutarimus 
viešuose susirinkimuose 
padarė Kemptene gyve
nantieji latviai ir estai. 
Skryningo boikotavimo 

visiems

nnnui. 
glaudžiausius 
BALF.

NENUTRAUKIAMA UŽ LIE
TUVOS LAISVĘ MIŠIŲ EILE

(Ndo vasario 16 <L, 1947 iki vas. 16 d., 1948)
Šiuo sąrašu užsibaigia šv. Mišių už Lietuvą Va

jus. Per ištisus m: *us kasdien šv. Mišios buvo auko
jamos už Lietuvos išgelbėjimą. Vieno neužmirškime, 
tai yra, kad mūsų karštos maldos ir Kristaus Krau- 

Mišiose nebus išeikvotas. Lietuva, Gailestin
gafa širdžiai paaukota nežus! Ištęsėkime maldoje ir 
ateityje. Maldos Apaštalavimo Centras širdingai dė
koja visiems bendradarbavusiems šiame šv. Mišių 
Vajuje.

MALDOS APAŠTALAVIMO CENTRAS 
St. Robert’s Hali Pomfret Centre, Conn.

Sausio 16 — Aušros Vartų par., Worcester. Mass.
Sausio 17 — Kun. J. Bružikas. S. J. Munchen. Vokietija. 
Sausio
Sausio 19 — Kun. J. Bružikas. S.
Sausio 20 — Kun. J. Bružikas, S.
Sausio 21 — Kun.
Sausio 22 — Kun.
Sausio 23 — Kun.
Sausio 24 — Kun.
Sausio 25 — D.
Sausio 26 — D.
Sausio 27 — D.
Sausio 28 — D.
Sausio 29 — D.
Sausio 30 — D.
Sausio 31 — D.
Vasario
Vasario
Vasario
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario

18 — Kun. J. Bružikas. S.

J. 
J.
J. 
J.

1 — D.
2 — D.
3 — D.
4 — D.
5 — D.
6 — D.
7 — D.

LDS GARBES NARYS, MISIJO- 
NIERIUS TĖVAS J. BRUŽIKAS,

studentas R. Ziogarys iš S. J. DVIGUBAS SUKAKTUVI
D.L.K. Vytauto Klubo Lo- 
welly dovanų gavo 5 
‘-CARE” pakietėlius. Stu
dentas R. Ziogarys 3 gau
tus pakietėlius padalino 
kitų studentų maisto pa
gerinimui. Pabaltijos uni
versiteto studentai gera-į praslenka ir žymesnės da- 
širdžiui studentui pareis-’tos, minėtinos sukaktys, 
kė didelį dėkingumą, o he-jštai, dar tik šių metų ge- 
tuvių tremtinių bendruo-l gūžės 20 d. prisiminėme

NINKAS
Slenkant pilkoms ir niū- sų tautiečių tarpe, juos 

rioms tremties dienoms, guosdamas, ramindamas 
ir mes, tremtiniai, pašte- ir skelbdamas Dievo žodį, 

■bime, kad, kartu su jomis, TĖVAS BRUŽIKAS 
TEBEVARGSTA 

IŠTRĖMIMU 
o_____ _ c_________  Tėvas J. Bružikas, S. J.

menė jo gražų žygį laiko | mūsų taip mielo ir atsi- yra gimęs 1897 m. gegu- 
garbę teikiančiu pavy z-'davusio kaip Dievo, taip žės mėn. 20 d. Tvaririškių 
ČEfciu. * . - iir savo tautiečių reika- kfii. Crarliavos valsčiuje.

Pabaltijo universiteto f 
studentai reiškia padėką misijonieriaus 
ir D.L.K. Vytauto Klubui.

Arabai Puolė Dvi Žydų 
Kolonijas

J.. Munchen. Vokietija.
J., Munchen. Vokietija.
J.. Munchen. Vokietija.
J.. Munchen. Vokietija.Bružikas, S.

Bružikas. S. J.. Munchen. Vokietija.
Bružikas, S. J., Munchen, Vokietija.
Bružikas. S. J.. Munchen. Vokietija.

Stovykla, Kempten. Vokietija. 
Stovykla. Kempten, Vokietnja. 
Stovykla, Kempten, V’okietija. 
Stovykla. Kempten. Vokietija. 
Stovykla, Kempten, Vokietija. 
Stovykla. Kempten, Vokietija. 
Stovykla. Kempten. Vokietija.

8 -- D. P.
9 -- D. P.

10 -- D. P.
11 -- D. P.
12 -- D. P.
13 -- D. P.
14 -- D. P.
15 -- D. P.
16 -- Šv. M

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

P. Stovykla, Kempten, Vokietija.
P. Stovykla, Kempten, Vokietija.
P. Stovykla, Kempten, Vokietija.
P. Stovykla, Kempten. Vokietija.
P. Stovykla. Kempten. Vokietija.
P. Stovykla, Kempten, Vokietija.
P. Stovykla. Kempten. Vokietija. 

Stovykla, Kempten. Vokietija. 
Stovykla, Kempten, Vokietija. 
Stovykla, Kempten, Vokietija. 
Stovykla, Kempten. Vokietija. 
Stovykla. Kempten. Vokietija. 
Stovykla. Kempten. Vokietija. 
Stovykla. Kempten, Vokietija. 
Stovykla. Kempten. V’okietija. 
arijos par., Kingston, Pa.

Atliekame Spaudos Darbus

lams žmogaus, garsaus Baigęs Mokytojų Semina- 
favoritiš- riją, įstojo Lucko Kunigų 

pamokslinio žodžio Semmarijon. 1918 m., grį
žęs su tremtiniais iš Ru
sijos, dvasinius mokslus 
tęsė Seinuose, vėliau — 
Gižuose. Kunigu buvo į- 
švęstas 1922 m. rugsėjo 
17 d. Baigęs Vytauto Di
džiojo Universiteto tris 

.semestrus, 1923 m. spalių 
. ... . j12 d., įstojo į Jėzuitų or- 

Tėvui Bruzikui likimas ^ Olandijoje. Heerens- 
•eme gyventi jau antroje aUiko novicijatą ir,
tremtyje, tik pirmiau ry* įbėgęs filosofijos moks- 

ilus, 1926 m. grįžo į Kau
ną. Penkeris metus išbuvo 
Jėzuitų gimnazijos direk
toriumi ir redagavo 
“žvaigždę”. 1931 m. išvy
ko į JAV, kur šešis me-

ko
meisterio, Tėvo J. Bruži- 

iko, S. J. penkiasdešimties 
mėtų sukaktį, o tų pačių 
metų rugsėjo 17 d. jau te
ko minėti to paties as-

1947.10.11. Bamberg.

Paieško

Jeruzalė, Palestina — mens dvidešimt penkerių 
Organizuotos arabų jėgos, metų kunigystės sidabrinį 
apie 600 vyrų, kurie iš Si- jubiliejų.
rijos perėjo sieną, puolė 
dvi žydų’ apgyventas vie
tas.

Britai ir žydai arabų 
puolimą atmušė. Tačiau 
arabai prie sienos persior
ganizuoja ir ruošiasi ant
ram puolimui.

f

Neįleidžia laisvamaniškų 
Žurnalų Į Mokyklas

Į

tuose, dabar — vakaruo
se, jį devynius mėnesius 
bolševikai kalino ir kan
kino savo baisiuose kalė
jimuose, tačiau niekas, 
jokios pasaulyje siaučian-

■

Newark, N. J. — New- 
arko Švietimo Komisija 
nutarė neįsileisti į aukš
tesnes mokyklas laisva
maniškų ir raudonųjų 
propagandinių žurnalų, 
būtent, “The Nation” ir 
“Soviet Russia.”

šių žurnalų leidėjai pro
testuoja, bet veltui. Mo
kyklų vadovybė turi ap- 

I saugoti jaunuolius nuo 
laisvamaniškos ir sovie
tiškos propagandos.

i

Justinas ir Vincas Veliunai, 
Dovainonių km., Rumšiškių v., 
ieško Juliaus Naujoko iš Kum- 
piškių. Atsišaukite šiuo adre
su:

Justinas Valiūnas,
13b Fraunstein Oberbauyem 

DP Camp Kurhaus, Germany.

Mūsų mintys ir jausmai 
yra tik pradžia minčių ir 
jausmų, kurie kitame pa
sauly laukia atbaigimo.

Joabert.

Apylinkės Lietuvių KataBuj

čios audros, jo nepalaužė tus vedė ’ misijas Ameri. 
ir dabar jis tebėra pilnas kos lietuvių kolonijose, 
kdnių pasiryžimų ir gra-jLDS nž dideKua
zių planų. nuopelnus organizacijai—

gyvenantrans Lj laikralKio ■■Darbinio- 
tikintiesiems Tėvas Bru-|ko” išplatinimą pakėlė jį 
akas yra tartam įsganm- |Garbės nariu. I936 m. į. 

ir,?e:įstojo i Insbruko Universi- 
.. jlg grąįiai • Austrijoje, tęsti auk- 

SSS’ teologijos mokslų,
bet, pasikeitus režimui, 
kaip svetimšalis, iš Aus
trijos buvo išsiųstas ir 
grįžo į Lietuvą dirbti mi
sijų darbo.

Bolševikams 
Lietuvą, kartu 
tančiais kitų 
tremtinių, 
Vakarus ir dabar tebe
vargsta ištrėmime.

RAŠYTOJAS — 
REDAKTORIUS

Jubiliatui yra gana 
timas ir plunksnos dar
bas. Jis, kaip jau minė
jau, šešetą metų buvęs 
“žvaigždės” redaktoriu
mi, dar Nepriklausomoj 
Lietuvoj yra išleidęs 130,- 
000 tiražų knygelę “Jė- 
«aus Širdis ir Šeimyna”, 
“Pasiaukojimas iki mir
ties” ir kt. šiuo metu nuo

KVIETIMAS DRAUGIJOMS DALYVAUTI 
SEIMELYJE

GERBIAMIEJI,
Jau keleri metai vykdomas įgyvendintas gražūs 

paprotys
Katalikų Seimelį, kurin visos lietuvių katalikų drau
gijos kviečiamos ir raginamos atsiųsti savo atstovus. 
Seimeliuose apsvarstomi ir išsprendžiami labai svar
būs šios apylinkės ir lietuvių katalikų organizuotos 
visuomenės veiklos reikalai. Visi buvę apylinkės sei
meliai yra atlikę daug svarbių darbų.

Apylinkės Seimelis šaukiamas 1948 m. Sausio 18 
d., sekmadienį, 2 vai. popiet, Angelų Karalienės para
pijos salėje, Brooklyn, N. Y. Seimelio darbotvarkėje 
labai svarbūs klausimai, kaip Lietuvos žmonių pagal
bos teikimas, jaunimo palaikymas, savos spaudos 
tvirtinimas ir t.t. Maloniai kviečiame Jūsų draugiją 
dalyvauti šiame Seimelyje ir tuo tikslu prašome iš
rinkti atstovus, kuriuos aprūpinkite reikalingais liu
dijimais su Dvasios Vado, pirmininko ir sekretoriaus 
parašais.

Seimelis baigsis iškilmingu Palaiminimu Švč. Sa
kramentu bažnyčioje 6 vai.

Tikime, kad garbinga Jūsų Draugija šį kvietimą 
maloniai priims, tad drąsiai sakome: Iki pasimatymo 
Apylinkės Seimelyje.

Kun. N. Pakalnis, Dvasios Vadas 
S. K. Lukas, Apskr. Pirmininkas 
D. J. Averka, Apskr. Sekretorius.

PASTABA: Atstovų registracija bus pradėta 1:30 
vai. popiet, tad atstovai prašomi nesivėlinti. Kadangi 
kai kurioms draugijoms siųsti laiškai dėl netikslių 
adresų grįžo, tad prašome draugijas savo atstovus 
rinkti pasiremiant šiuo kvietimu.

kasmet turėti šios Apylinkės Lietuvių

rio rodiklis, 
pravedamose 
sutvirtina visus tikėjime, 
visus suramina, paguo
džia ir suteikia ryžtiigu- 
mo perkęsti visus vargus 
ir nelaimes. Jubiliatas, 
tarpe tremtinių nenuils
tamai besidarbuodamas, 
jau įkopė į antrąjį šimtą 
misijų, kurios tremti-L 
niams yra tikrai palai
minga dovana.

Jis ir vokiečių okupaci
jos metu Lietuvoje dar 
pravedė apie šimtą misi
jų, kurios taip buvo rei
kalingos ir rudojo oku
panto mūsų krašte siau
tėjimo metu. Iš viso Tė
vas Bružikas, jeigu ne
klystu, berods, jau yra 
pravedęs apie 650 misijų. 
Tai gražus skaičius!

Duok Dieve, kad gar
bingasis jubiliatas dar il
gus metus darbuotųsi mu

plūstant į 
su tūks- 

lietuvių 
pasitraukė įEsama skirtumo tarp to, 

kuris gauna dangų už tai, 
kad darė gera, ir to, kuris 
gera daro, kad gautų dan-—

Darbininko” spaustuvė yra moder- gy DurelLLaikraščio ‘T
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. Avcrką atnaujinti “Darbi
ninką”, užsisakyti reikalingų knygų, arba įteikti jam 
iš savo kolonijos korespondencijų.

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

Juozas Kastetas 
Ine. 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

602 Wawhington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Limotinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dienų ir Nakų.

ar-
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Lietuviai Tremtiniai Ligo
ny* Dėkoja Savo 

ueraunamsMarija Sniečkiene, da- ir mažai viltingą tremti- Jos nusistatymas tačiau dė, ūkininkas, ir keliolika 
bartinio Lietuvos Komu- nio gyvenimą ir šiandien negrįžti pagrįstas karčiu šiek tiek tolimesnių gimi- 
nistų Partijos pirmojo ge- gyvena tik vienu troški- patyrimu. Ir 1940-1941 m. nių, tačiau visi Sniečkai 
neralinio sekretoriaus, o mu — kiek galima toliau okupacijos metu Antanas jautėsi nesaugūs, iki pat 
tuo pačiu Stalino ir Polit- pasprukti į vakarus nuo Sniečkus, jos sūnus, buvo sovietų - vokiečių karo 
biuro patikėtinio Lietu- Sovietų Sąjungos. Tam pirmasis LKP generalinis nedrįso gyventi savo na
voj, yra tikroji motina. *ių žmonių yra ne tik sekretorius, o tuo pačiu ir muose, o antrą kartą or- 
Nuo 1944 merų vasaros tūkstančiai inteligentų, pats įtakingiausias ir doms slenkant į vakarus, 
senutė Sniečkiene gyvena ne tik šimtai tūkstančių reikšmingiausias visoj a- nerizikavo laukti naujų 
tremtinės gyvenimu Vo- darbininkų ir savo žemę nuometinėj Lietuvoj žmo- deportacijų Sibiran, 
kietojoje ir šiuo metu yra palikusių smulkių ūkinin- gus. Ir tačiau... šito neuž- 
Hanau lietuvių DP stovy- kų, kuriems, 
kloję.

Josios tr mtis geriausia 
parodo, koks iš tikrųjų 
:omunizmas ir koks jo 

sukurtasis rojus, iš kurio 
nebėga tik tie, kurie netu
ri jokių galimybių pabėg
ti. Tuo metu, kai Maskvos 
radijas be rerstojimo ple
pa anie “demokratiškiau
sią iš demokratiškiausių 
Sta’i”o Konstituciją”, kai 
visame pasaulyje sovietų 
vyriausybės atstovai ir 
jos agentai giriasi kovoją 
“už tikrąjį žmogaus išlai
svinimą” ir “už žmonijos 
gerovę”, kai viso pasaulio 
komunistai švilpauja per 
dešimt metų išpopuliarin- Sniečkienės troškimas: — 
tą Dunojevskio dainušką nors prieš mirtį dar kartą 
apie laisvę, visas milžiniš- pamatyti savo kraštą ir 
kas kraštas paverstas vie- būti palaidotai tarp savų- 
nu didžiuliu kalėjimu, be- jų. Nežiūrint to, jokia so- Girdžiu tave—lyg šaukia žemė, 
veik du šimtai mil’iomi vietinė nronaganda ir jo- Matau gausybėje žiedu... 
savų ir apie 100 milijonų ki UNRRA terorai nepa- Prisimenu, ką dienos lėmė, 
užimtų kraštų gyventojų veikė senutę Sniečkienę Ir priesaiką aną: sugrįžt žadu, 
saujelės Kremliaus bandi- apsispręsti už repatriaci- 
tų ir jų pakalikų paversti ją į sūnaus ’ valdomą Lie- 
beteisiais elgetomis ir u- tuvą. Niekad ji nebuvo 
tėliais, apie dvidešimt mi- nei politikė, nei veikėja, 
lijonų žmonių naikinami Visą gyvenimą ji buvo ū- 
įvairiose koncentracijos kininkė (ne dvarininkė), 
stovyklose, o šimtai tūks- ir visi jos keliai baigdavo- O motina prie lango rymo 

j skurdų si toliausia bažnyčioje. Ir šluosto skepete akis...
-------------------------------------------------------------------------Krūtinėj skausmas didis imas— 

rais valstybės priešas. Jų propagandinis mulkinimas Greičiau sugrįžk, sugrįžk, 
sugrįžk!...

Šiurena vėjas varpų lauką 
Ir supasi linų žiedai----------
Prinokstant žemės vaisiaus 

laukia
Kas rudenį visi namai.
Kasdien tave jaunutę, gražią, 
Kaip pirmą žiedą vis regiu —

s" re” džiaut teko, jog nors Marijos 
iš jų socialinės kilmės, bū- Sniečkienės senatvė būtų 
tų tik ir džiaugtis “prole- palikta ramvbėi. Pavoius 
tariato diktatūra”, tačiau būti išdeportuotiems į Si- 
'etgi žymių dabartinių birą w^rese visienis seimos 
komunizmo vadų ir jų mariams 
pirmųjų apaštalų arti- ir nors 
miausieji giminės, jų bro- 14-17 d.d. 
liai ir sesers. Naciu ir fa- spvgliuotomis 
šistų diktatūros Europos apkaustytus vagonus Vil- 
žmonėms paliko šiurpių kavišhio geležmkeVn sto- 
prisiminimų, tačiau reiš- tyje tuvo sugrūsti tik jos 
kiniu, io" motina bėgtu duktė ir tuo pačiu Antano 
nuo savo visagalinčio sū
naus, jausdamasi nesaugi 
jo šeimininkaujamame 
krašte, nebuvo nei nacių 
Vokietijoj, nei fašistų Ita
lijoj.

Vienintel is senutės

Bolševistinė Rusija, žygiuodama prie pagrindinio 
savo tikslo — pavergti pasaulį komunizmui, staiga 
susidūrė su labai stambia kliūtimi — Prancūzijos ir 
Italijos darbininkų pasipriešinimu. Komunistai jau 
seniai ruošėsi tas dvi šalis pavergti, bet ruošėsi la
bai atsargiai, kad nieks nesurrastų, kur jie tauta ve
da. Mėgiamiausia jų taktika — apsimesti darbininkii 
prieteliais ir iškelti gyvybinį jų klausimą — kovą už 
duonos kąsni, nė žodžiu neprisimenant apie ko1’’ te” 
komunizmą, kurio tik viekas vardas jau yra žmo
nėms pabaisa. Laimėję viena kitą streiką, komunistai 
įsigyja darbininkų pasitikėjimą ir vis tampriau juos 
varžo savo drausmės varžtais, kol visai juos pasiima 
į savo kontrolę. Ir vis nesisako darbininkų masėms, 
kas jie iš tikrųjų esą. Demokratinio lįaudies fronto 
vadai — ir tiek. Tik artimiausiems, patikimai išban
dytiems savo pakalikams atskleidžia savo vardą, tiks
lą ir planus.

Taip pasiėmę darbininkiją į savo rankas, komu
nistai pasijunta šalies valdovais. Reikia tik faktinai 
pravesti revoliucinis perversmas. Ir štai streikai pra
deda tankėti — kas kart platesni, smarkesni, vienin
gesni ir paremti vis kruvinesnėmis masinėmis riaušė
mis. Valdžia jau priversta šaukti kariuomenę. Ateina 
lemiantis momentas, kuris išspręs klausimą: ar ka
riuomenė bus valdžiai ištikima? Pasirodo, kad kariuo- 
me nesupropaganduota: riaušes ryžtingai malšina. 
Kaip gailą, kad nėra raudonosios armijos! Tačiau 
dar ne viskas pralaimėta* Komunistų rankose pats 
stambiausias kozyris — darbininkų unijos. Joms įsa
ko sukelti generalinį streiką. Jis pasmaugs šalies eko- 
nomiką, kils baduolių maištas ir — revoliucija savai- tančių pasirinkę 
me įvyks. Laimėjimas užtikrintas. Panašios priemo- -------------------
nės niekad neapvylė. j ‘

Tačiau — unijose įvyksta skylimas: didžiuma platesnių masių nebepatrauks? Jau bus nebeparanku 
darbininkų supranta, kad komunistai siekia įstumti, dangstytis demokratinio liaudies fronto iškaba. Dar- 
jų šalį į pražūti ir neina streikuoti. Generalinis strei- bas eis siaura konspiratyvine srove. Tai jau nebe lai

mėtojų žygiai.
Už tai kitose šalyse, kaip Graikijoj, Kinijoj, Ko

rėjoj, komunistų veikla stumiama pirmyn pagreitin
tu revoliuciniu tempu. Ir Palestinoj aiškiau paryškės 
revoliuciniai Maskvos užsimojimai. Arabų su žydais 
kautynės iš abiejų pusių yra kurstomos. Gi visi žino, 
kas yra taikos priešas ir nesantaikų kurstytojas ir Kaip tyrlaukiuose prie miražo 
palaikytojas. Komunistai kerta atgal, bet ir jiems su- Klajokliu vis artyn einu, 
duota smūgis — į patį tuštymą. K.

kas susmunka ir revoliucinės pastangos išdega. Smū
gis komunistams tiek skaudus, kiek netikėtas. Opiau
sia, kad toks reiškinys išmuša iš komunistų rankų 
stambiausią ginklą — darbininkų mulkinimą. Kas da
ryt? Reikia keisti taktiką, imtis kitų priemonių. To 
jiems netrūksta. Jų kruvinas arsenalas gausus. Pran
cūzijos ir Italijos komunistai nesnaudžia: jų veikla 
ten nebepasiliaus, tik ji bus daugiau panaši į pogrin
dinį sabotažą, bet tas jau padarys komunistus atvi-

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

2.
Ar Jis Saugus?

Ot tas tai buvo vyras. Bet ne. Jis baigė 
kaip koks durakas — nužudytas toj pačioj 
Maskvoj, į kurią taip veržėsi ant sosto atsi
sėsti. Arba toks Lžedimitrij Samozvaniec. 
Pačiam Kremliuje įsikūrė. Bet liūdnas io 
galas. Minios užpultas, iššoko per langą, iš
silaužė koją ir buvo minios sudraskytas. Oi 
ta minia. Ji nejuokauja.

Na, su juo, Babilionijos valdovu, taip ne
bus. Jis taip iš visų pusių apsidraudė, kad 
nieks jo nuo sosto nenuvers. Viešpataus iki 
mirties. Iki mirties? Taip, ir jam bus galas. 
Verčiau apie tai negalvot. Bet ta mintis ne
sulaikomai galvon skverbiasi. Kas bus pas
kui? Vadinasi, kas bus su Babilionijos vals
tybe, ant tiekio lavonų sukurta ir vien te
roru tebepalaikoma? Yra kuo susirūpinti. 
Čia valdovo mintin veržiasi Puškino kūrinys 
“Šykštus Ritieris”. Tas senas šykštuolis, 
prisikrovęs penkias aukso skrynias ir bai
giąs jau šeštą prikrauti, sumanė sau pokili 
iškelti. Atidarė skrynias, nušvietė jas žva
kėmis, ir, besijaučiąs galinčium, gėrisi auk
so žėrėjimu.

Aš viešpats. Koks žavingas žvilgesys! 
Klusni, galinga mano karalystė. 
Joje mano garbė, šlovė ir laimė.
Aš viešpatauju. Bet kas po manęs 
Tą paveldės? Gi mano įpėdinis, 
Tas jaunas beprotis, eikvotojas, 
Visų ištvirkusių padaužų draugas. 
Vos aš numirsiu, jis tuojau atbėgs 
Į šitą ramų, tylų Jaukų rūsį,

Su gobšų, pataikautojų būriu.
Nuo mano kūno jis raktus išvogęs, 
Besikvatodamas skrynias atidarys, 
Ir išbyrės visi šie mano turtai 
Pro jo plačias, skylėtas kišenes.

Liūdna perspektyva. Netoliesia visų dik
tatorių užgrobimus tas laukia. Nevykusieji 
įpėdiniai viską išdrasko, išeikvoja. Kokie 
bus Babilionijos valdovo įpėdiniai — viens, 
ar daugiau? Geriau viens, nes jei daugiau, 
tai susipeš. Jei viens, tai koks? Malenkov, 
tas mažas nevykęs nulius? Ar gi kiti pa
gerbs valdovo valią ir mandagiai Malenko- 
vą paprašys užimti sostą, nes valdovas mir
damas taip įsakė? Pagerbti mirusio valią? 
Ha, ha, ha! Gerbti valią to, kurs jau nebetu
ri galios?! Gal kur kitur, tik ne Rusijoj. 
Net didingo Lenino valia nebuvo pagerbta. 
Juk jis mirdamas testamentu įsakė dabar
tinį valdovą prie valdžios neprileisti. O kas 
dabar turi valdžią ir dar tokią, apie kokią 
nė Leninas nesapnavo? “Nuo mano kūno jie 
raktus išvogę”, tuojau valdžią į savo rankas 
pasigriebs, o Malenkovą kojomis paspirs. 
Bet jų bus nebe vienas — gal trys, keturi, 
penki. Ir subraškės Babilionijos sienos nuo 
naminio karo smūgių.

Vis dėlto gaila. Kiek pastangų, kiek krau
jo pralieta tam nebesamam vergų rojui su
kurti! Net šykštusis Ritieris dėl kelių mi- 
zernų aukso skrynių aimanuoja: -

Jei kraujas, ašaros ir prakaitas 
Išlieti už tą viską kas čia slepias, 
Kartu iš vidaus žemės išsisunktų, 
Tai būtų naujas tvanas. Ir aš pats 
šiam jaukiame mano rūsy prigerčiau.

Kaip kvailai perdėtas tas nereikšmingas 
šykštuolis! Ot Babilionijos ašaros, prakaitas 
ir kraujas tai jau tikrai sudarytų antrąjį 
arų bei prakaito, artvaną. Ar daugiau aš 
daugiau kraujo pralieta? Žinoma, kraujo, 
nes tai svarbiausia. Ašaros ir prakaitas tai 
tik bereikšmingas pridėčkas. Puškinas geni- 
jalus, bet reikia jam atleisti, kad netiksliai

ir artimiesiems, 
1941 m. birelio 

į gyvulinius 
vielomis

Sniečkaus sesuo su arti
maisiais, tik senutės 
Sniečkienės brolis, A ntn- 
no Sniečkaus tikrasis dė-

Tėvynes Paėjimas

Sapnuos tave jaunutę, gražią, 
Kaip pirmą žiedą vis regiu — 
Kaip tyrlaukiuose prie miražo 
Klajokliu vis artyn einu.

Regiu apkaltą tikrą brolį,
O tėvą krentant karžygio 

mirtim:
“Tik iš negyvo ,iš lavono galit 
Gimtas sodybas, tėviškę atimt”.

Šiomis dienomis BALF 
pirm. kun. Dr. J. B. Kon
čius gavo 38 lietuvių 
tremtinių ligonių, esančių 
džiovininkų sanatorijoje, 
sekančio turinio padėkos 
laiškelį:

“Mes 38 lietuviai trem
tiniai, esantieji Edmunds- 
thalio džiovininkų ligoni
nėje (24 Geesthacht, Ed- 
mund s t h a 1, Susannen- 
haus, Germany) Tamstos 1 
asmenyje nuoširdžiai dė- 1 
kojame visam BALF’ui . 
už teikiamą paramą. Jū- _ 
sų šelpianti ranka laikas .

‘na; nuo laiko mus pasiekia ši- 
visi tame tolimame užkamnv- 

t įvairiomis gėrybė- 
ku- mis. Kai kurie iš mūsų 

gydosi jau antri ir . 
daugiau metai, niekur r»e- 
”ždirbdami. Taigi BAL- 
F’o parama, ar tai būtų 
drabužiai, pagal išgalę ge
resni arba prastesni, ar 
pienas, riebalai bei kito
kios gėrybės — visa tai 
žvmia dalimi prisideda

Toje pačioje Hanau DP 
stovykloje gyvena jos sū
nus su žmona ir vaikais ir 
jos .duktė su žentu. Dar 
vie^tt Antano Sniečkaus 
brous gyvena kaimvninė- 
ie DP stovykloje. Niekas 
iš šitų žmonių nebuvo nei 
‘smetonini" kais’, nei 
•’iais’, nei ‘fašistais’, 
jie yra demokratinio nu- je su 
sistatymo žmonės, I ___
riems dėl jų demokrati- čia 
niai liberaliniu naž^ūm 
šiandien nėra vietos sa
vame krašte.

Antano Sniečkaus moti
na, sesuo ir broliai nėra 
vieninteliai dabartiniu 
Lietuvos komunistų vadų 
arba jų aukštinamų žmo
nių artimieii, susispietę prie mūsų sveikatos at- 
Vokietijos DP stovyklose, statymo. Bet tai būtų na- 
Vienoje amerikiečių zonos sakyta per maža. Jūsų 
stovykloje gyvena dabar- rūninimasis mumis teikia . 
tinio Lietuvos komunistų ir dvasinės stiprvbės. nes 
“gebelsiuko” Jono Šim- mes jaučiame, kad savo 
kaus tikrasis brolis, kito- sunkiame varge nesame ; 
je DP stovykloje brolį tu- nalikti vieni, 
ri ir pirmasis bolševikinis 
Lietuvos švietimo liaudies Broliams ir Sesėms Lietu- 
komisaras Antanas Venc- viams.

o dar kitoj stovyk- BALF’ui

Visiems Amerikiečiams,

aukoj a n t i e m s 
lova, o dar kitoj stovyk- BALF’ui savo centą ar 
loj gyvena visa dabar bol- vertybę, nuoširdžiai dėko- 
ševikų favorizuojamo Lie- jame”, 
tuvos operos solisto Kipro r ‘ 
Petrausko šeima, suside- spalių 
danti iš žmonos, vaikų ir thal, Vokietija, 
artimųjų; Kapsuko tikra- BALF tiek gali paerelbė- 
sis brolis su šeima ir ‘Vii- ti. kiek jis gauna gerašir- 
nies’ redaktoriaus tikroji džių akmenų paramos Vį- 
sesuo su šeima. Vis dėlto si aukokite United Lltb- 
DP stovyklose surasti ko- uanian 
munistų partijos generali- America, Ine., 105 Grand ' 
nio sekretoriaus motiną st., Brooklyn 11, N. Y. 
nėra tas pats, ką surasti-----------------------------------
kurio nors komisariuko stovykloje, nepraleidžia 
brolį ar seserį, ir tai su- progos pasikalbėti su se- 
prasdami užsieniečiai žur- nute Marija Sniečkiene, 
nalistai, dažnomis progo- arba nors ją nusifotogra- 

At Kairys, mis besilankę Hanau DP fuoti. N. L.

perdėjo apie tą šykštuolio tvaną. Ką jis bū
tų rašęs, jei būtų matęs šių laikų kraujo 
tvaną? Jis kartais mėgsta paskystimauti. 
Pavyzdžiui, kaip jis rašo apie sąžinę “Bori
so Godinovo” monologe. Kas gi ta sąžinė? 
Daugiau nieko, tik buržujų prietaras. O bet 
gi Puškino vaizdelis daro įspūdžio.

Taip. Aš jaučiu, kad nieks negali mus 
Varguose šio pasaulio suraminti, 
Nebent tik sąžinė. Jei ji rami, 
Tai veikiai trijumfuodama iškyla 
Virš šmeižtų ir piktųjų apkalbų. 
Bet jei viena, vienintelė dėmė 
Kaip nors nejučiomis jon įsibrauna, 
Tuomet bėda. Tarsi juoda mirtis 
Išdegins sielą, ir karčiais nuodais 
Širdis pasriūva. Lyk koksai plaktukas 
Ausis skaudžiais apkaltinimais daužo. 
Visur trošku, galva svaigingai sukas 
Ir kruvini vaikučiai akyse.
Norėtum bėgt, bet nėra kur. Baisinga! 
Taip, vargšas tas, kurį kankina sąžinė.

“...Kiek priskystimauta! O vis dėlto... Ne. 
Tokių vaizdų negali būt Sovietų literatūroj. 
Puškinas nepaliečiamas, bet šį kąsnelį reiks 
įsakyt išmesti. Deja, pervėlu. Aš lyg koks 
durakas leidau visą Puškiną skaityti, nes 
nebuvo galimybės atsispirti visuomenės pa
geidavimams. Sakoma, kad diktatoriai visa- 
galingi. Ne visuomet. Gaivalinis sąjūdis tar
si įsisiūbavęs vandenynas. Jam neatsispirsi. 
Kai pastebi bangas atūžiant, reikia turėti 
sumanumo stoti audros priekyje, kad atro
dytų, jog pats tam sąjūdžiui vadovauji. Ki
taip jis tave nušluos. Taip ir su Puškinu Kas 
gi tas Puškinas, iš tikrųjų? Didžiumoj — 
carų gerbėjas Sakoma, buvo priverstas, bet 
vis dėlto jam reikėjo turėti daugiau revoliu
cinio atsparumo, jei jis, iš viso, nors kibirkš
tį revoliucinės dvasios būtų turėjęs Ne. Jis 
buvo grynas tautininkas bei, pagal komu
nistinį supratimą, pirmos rūšies fašistas. 
Dar gerokai prieš revoliuciją visuomenė bu
vo palinkusi gerbti daugiau Nekrasovą negu

Seka 38 parašai. 1947 m. 
i 22 d., Edmunds-

Relief Fund of

Puškiną, nes Nekrasovas buvo tikras prole
tarų poetas. O dabar — net gėda pamintyti 
— proletarų visuomenė vienu balsu pradėjo 
šaukti: duok mums Puškiną! štai ką reiš
kia gaivalinis sąjūdis. Prisęjo duoti, nors 
Puškinas griežtai smerkia Pugačovo maištą 
ir gina caroslaviją. Teko jį sunkiai tempti 
ant revoliucinio kurpalio. Kažkoks nenatū
ralūs tampymas, bet kai duodi įsakymą, tai 
viskas lengva, ypač, kai visi to nori. Teko 
ant daug ko užsimerkti, bet kaip gi aš tą 
sąžinę pražiopsojau? Carai nebegrįš, bet sa- 
palioti apie sąžinę tai tiesioginis marksiz
mui prieštaravimas. Nedovanotina. Tačiau 
klaida jau padaryta. Dabar uždrausti būtų 
juokinga. Laiku apsižiūrėjo — ha, ha, ha. 
Dabar jau daugelis atmintinai tą pasažą iš
moko ir ne sau, tik man jį pritaiko. Žinau 
aš minios jausmus. Minia ne taip jau kvaila. 
Ji mato, kad aš savo gyvybę gerai esu ap- 
draudęs. Per penkias žvalgybas reikia perei
ti tam, kurs nori prie manęs prieiti. Į gatvę 
mane veža šarvuotas automobilis. Viešuose 
paraduose visą kilometrą aplink mane stovi 
ištikimų komunistų minios. Koks šaulys 
galės į mane pataikyt per visą kilometrą to
lio? Tad fizinis pavojus man kaip ir negrę- 
sia. Bet jie mano, kad aš nesu saugus nuo 
sąžinės krimtimo. Kokia kvailystė! Aš ir 
sąžinė — ha, ha, ha! Seniai jos nepažįstu. O 
bet gi, senatvei artėjant, kažkoks balsas ma
nyje kyla, kurio nepajėgiu numalšinti. “Ir 
kruvini vaikučiai akyse”. Tfu! Ar ir aš vir
siu tokiu kvailiu, kaip tas šykštuolis Rite
ris, ar tas pakvaišėlis Godūnovas?”

Taip monologavo Babilionijos valdovas. 
Jis didžiausias pasauly realistas, o pradėjo 
lyg ir skystimauti. Vos iki nusiminimo ne- 
dasiyrė. Gerai, kad parankiui stovėjo “ka- • 
chetinskio” buteliukas. Jam besivaišinant, 
tarnas pranešė, kad atvyko Malenkovas. Ar 
prašyt? Žinoma. Dabar jis pats pageidau- 
jamiausias.

{Bus daugiau)
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Ar Beverta Mokėti Lietuviškai?

Girdime kartkartėmis į ba, kurią kaip palengvi-
mūsų žmones padejuojant J namąją susižinojimo prie- 
kad Amerikoje lietuvių' monę gal vartos visos pa- 
naujosios kartos, čia gi- šaulio tautos vieningoje, 
musios ir niekada Lietu- tiesa, dar tik didžiųjų 
vos nemačiusios, vis ma- žmonijos politikų tebe- 
žiau bemoka kalbėti lietu-: planuojamo je pasaulio or- 
viškai arba net visiškai ganizacijoje ar valstybė- 
nebemoka. Esama kartais — 
ir taip, jog tėvai, prieš 
keliasdešimt metų atkakę 
Amerikon, tarp savęs šne
ka dar lietuviškai, o jų 
vaikai arba vaikų vaikai 
— tik angliškai. Nenuo
stabu, jei Vokietijoje 
vargstantiems tremti
niams, kurie stengiasi 
pramokti angliškai, dabar 
ne retai, kai rašo laišką 
saviškiams į užjūrį, nuši
lus reikia laikyti anglų 
kalbos mokėjimo egzami
nas. Taip dedantis, žino
ma, ilgainiui Amerikoje 
turi rastis jau ir tokių lie
tuvių, ypač tarp maišytų 
šeimų, kurie savo lietuvy
bę begalėtų įrodyti tik iš 
savo tėvų ar senelių kil- ] 
mės, o nebe iš kalbos.

Kada P— ......į, ..... ... .

žiūri, tai gal visiškai na- viena iš pagrindinių prie-! merjkoje kaip tik yra ge- 
tūralus vyksmas. Žmonių monių jų Ir lic :™ salv<n‘- .į"™* ’*at,na
mariose, tokioje Diačioje tuvių tautai, po daug kan-isve*11”tĮ kalbų mokėjimą, . . . ..... . .... ' . ..... i noii'Modomnc tom nof m.

je. Taigi, taip gyvenimiš
kai galvojant, argi bever
ta eiliniam, ne mokslo 
žmogui, be anglų kalbos. 
Amerikoje mokėti dar ki
tų kalbų, ypač “tokios 
mažos” tautos, kaip lietu
vių?

Bet kas kita ima aiškė
ti, kada šį klausimą pa- 
svarstai labiau iš pagrin
do. Tik bent kiek pagalvo
kime. Šiaip ar taip, net ir 
tuomet, jeigu anglų kalba 
ilgainiui virstų ir viso pa
saulio vyraujančia kalba, 
nuo žemės paviršiaus ne
galės pranykti kitos kal
bos. kaip neišnyks ir tau
tos. tas kalbas vartojan- 
čios. Savaimingam atski
rų tautų pasireiškimui, jų 

------- tautinės _ 
paviršutiniškai bai, kaip buvo, taip ir liks 4Ūau svetimų kalbų. O A-

DARBIHINEAS

Įvykusi ekspliozija Oregon, Mo., žinovų, manymu tai atsitikę kai iš 500-gaiionų tanao pra
sisunkė gasų. Po pusė valandos ugniagesių kovos su ugnimi buvo liepsnos sukontroliuotos, 
bet griuvėsių krūvos liūdi ja nuostolius.

visada būna gyvenime
_ _ ___ naudingiau mokėti ne vie-

kultūros kūry" ną’ bet kiek gaIint dau_

!t

Jau praėjo vieni metai. 
Vieni metai praeity — 
Mano dalią dienos mėto. 
Dienos gedulą jauti...

! Aš sakiau Emute miela, 
, Tu neverk ir nedejuok —

tūralus vyksmas. Žmonių monių — jų kalba. Ir lie-i1^ kurios skatina

ir klestinčioje valstybėje, čių ir skriaudų vistiek ka- i neuždėdamos taip pat jo- 

kalba yra anglų, pats kas- giau mokytis anglų kai-:J1.111111- **• A. Valstybes juk 
dieninis gyvenimas kiek- bos; bet busimajame lais- v^s^s pasaulis nuo r'" _ _ _. .
vieną žmogų, nori nenori, varne pasaulyje jos, kaip į pažįsto ir net apie jas Metai tun daug dienų 
verčia visų pirma vartoti ir kitų tautų, tautinė kul-iSvaj°Ja —. kaip idealios Kas atspės, kur nesą w 
tą kalbą, o ne savo ateivių tūra galės praskleisti sa- j demokratijos šalį, iš kur ir kur šiandien dar einu?... 
tėvų atsineštinę, 
kiekvieno tos 1 
piliečio priedermė ir gar- sava 
be kaip reikiant mokėti Vadinas, abejingai žiūrėti

i. Pagaliau, ame-į tautinę kalbą ateities pa- 
riki ių ir anglų galybės šaulio santvarkos galimy- 
išplitimas visame pašau- bių akivaizdoje nėra jokio 
lyje anglų kalbai, kurią pagrindo: priešingai, su 
vartoja apie 600 milijonų skelbiamąja tautoms lais- 
žmonijos, šiandien duoda ve turi ateiti ir jų kal- 
tiek reikšmės, jog jau ir boms klestėjimo laisvė!

nuo seno Vakarų oi daug praėjo...
’ į! 

kaip idealios Kas atspės, kur neša vėjas.

;. Be to. v o pilną žiedą tarp kitų hS1 byioja Aš jaučiu—tu lauki... Nieko...
valstybės tautų kultūrų visų pirma prezidentoG. Washmgto- Až namo ne^tu _

. prigimtąja kalba, no dar 1796 m atsisveiki-; Rag

r—-
'Ameriką, įvažiuoti dau
giau lietuvių, tai čia ta 
linkme sąlygos dar page
rėtų. Nauja didesnė lietu
vių srovė, kurioj esama ir 
įvairių specialistų litua
nistų, daug prisidėtų prie 
lietuvių kalbos atgaivini
mo Amerikos lietuvių tar
pe ir drauge prie jos sau
gojimo nuo tų pražūties 
pavojų, kurie dabar graso 
mūsų broliams ne tik sa
vajame krašte, bet ir e- 
santiems tremtinių 
nėję.

Ką galvotume, 
bet vieno dalyko 
neturėtume niekad 
šti: lietuvių tautos laisvė 
šiandien beveik visiškai 
sutapusi su J. A. Valsty
bių siekimais. Jei po pir
mojo pasaulinio karo pre
zidento Wilsoiio paskelb
toji visų tautų laisvo ap
sisprendimo teisė davė lie
tuvių tautai pagrindą at
statyti savo Nepriklauso- 
majai valstybei, apgintai 
savanorių krauju ir pa
remtai gausiomis ameri
kiečių lietuvių aukomis, 
tai po šio antrojo karo, 
kai pasaulis skyla į dvi 
dalis — į Rytus ir Vaka
rus, lietuvių tauta savo 
nedalioje nepraranda gy
venimo vilties tik turėda
ma širdyje J. A. Valsty
bių demokratijos idealus, 
kurie atstovauja pasaulio 
daliai, ginančiai visų pa
vergtųjų tautų 
prieš pasaulio dalį, kuri 
kėsinasi komunizmu už
krauti žmonijai visuotinę 
vergiją. Remdami savo 
išgalėmis J. A. Valstybių 
idealus ir tuo būdu reikš
dami nuoširdžią pagarbą 
ir padėką tos valstybės 
didiesiems vyrams, kurie

kelio-

ką ne, 
dabar 

pamir-

niekinimas gali reikšti ir 
savo tautybės atsižadėji
mą.

O lietuvių kalbai, kaip 
ir pačiai tautai, šiuo metu 
stovi prieš akis didelių 
pavojų. Šiandien ar rytoj 
įžūti lietuvių kalba, žino- 
jma, dar nežus, bet, jei da
bartinės žiauriosios tau- 
!tos gyvenimo sąlygos ne- 
; pakistų, toji kalba lėčiau 
ar sparčiau turės eiti vis 

! tolyn pražūties 
Tegu Stalinas 

' skelbęs Sov. _ w _ 
; tautoms bolševizmo įgy- 
vendinimo dėsnį: “komu
nistinis turinys, tautine 
forma!*’, tačiau, vien ma
tydamas, kaip tenai kojo
mis mindžiojama “gražio
ji” sovietinės valstybės 
'konstitucija, niekas nega
ili tikėtis tų prispaustųjų 
! tautų kalboms lygiateisiš
kumo su rusų kalba, be 

i kurios, kaip girdime, jau

daug dar nė nepagalvoja. 
Bet kas bus, kai neįma
nant grįžti už “geležinės 
uždangos” namo, anks
čiau ar vėliau imigracijos 
būdu reiks išsiblaškyti po 
pasaulį ir gal daugiausia 
padrikai, paskiromis šei
momis, pasiskleisti sveti
mųjų tautų maišatyje? 
Ar, manai, lengva bus 
tremtinių augančiam jau
nimui, ieškantis visų pir
ma duonos kąsnio, šven-

laisvę,

linkui.
ir yra pa- tai išsaugoti gimtąją kal- 
Sąjungos bą ir apskritai lietuvybę?

Nors girdime dejuojant, 
kad kai kurie Amerikos 
lietuviai pamiršto lietuvių atvirai, ir garbingai yra 
kalbą, tačiau — iš karto I»f«wkę nepripažįstą Fk- 
gal ir 
riausios dabar sąlygos tai ^J.09’ 11169 
kalbai klestėti, atrodo, 
kaip tik galėtų būti Ame
rikoje — J. A. Valstybėse, 
žodžio laisvės šalyje, kur, 
sakoma, įsikūrę apie treč
dalis mūsų tautiečių, jei
gu pasisektų pažadinti 
gyvą susidomėjimą tauti
ne kalba, tai gal ne tik 
pagyvėtų čionai lietuviš-

Aš namo negrįstu vis —
* Kas išgirs, ką lūpos šneka
i Ir ko skundžiasi širdis?...
Bėga dienos juodos, karčios...
Teka dienos kaip derva!
Bet tikėk, kad durų varčią
Aš praversiu pas tave.
Jau praėjo vieni metai.
Vieni metai praeity —
Mano dalią dienos mėto. 
Dienos gedulą jauti. —

At. Kairys. ir dabar Lietuvoje vaikas 
----------------  ---------  nebegali lankyti nė pra- 
ir kalbos laisvė — ne vien';mą neigiamai galėtų atsa- dinės mokyklos. Ištrėmus 
turiniu, bet ir forma tau-^ytį lietuvis, kuriam ma- ir tebetremiant dešimtis 

ar kalbą suprantant -— berūpi, o gal jau ir vi- tūkstančių lietuvių Sibiro
7? J ’ amerikie- sjgkai neberūpi lietuvių vergijon, jų vietoje Lie
čiu tikėjimo esmėje. Bū- tautom gyvavimas pašau
damas savo galingos vals- į lyje. Kuo gi iš paviršiaus 

__ tybės laisvas, doras pilie- tauta ryškiausiai skiriasi 
naudos tis aukodamasis jos ge- nuo ^įtos tautos, jeigu ne 
juoba, ta-iP Pat gerbdamas _ _ - ' - -
?____”valstybinę anglų ’yjors pasitaiko tautų, ku-

jog žmogui kalbą,^ joks amerikietis j rįos neturi savos kalbos, 
___________ neverčiamas atsižadėti sakysim, šveicarų ar
...... .......0 avo ateivių tėvų tauty- belgų, bet daugumas skir-

nimo kalboje tartieji žo- Tr 
džiai: “Observe goodį
faith and justice toward; 
all nations...” Kam gi ne-į 
girdėtos dar kartą paryš
kintai paskelbtosios Ame
rikos tikimos laisvės — 
prez. Roosevelto keturios j

i 
t

dažnam pašaliečiui, ne A-' Teisybė, kad Amerikos'laisvėsne tik religijos 
merikoje ir ne Anglijoje lietuviams lietuvių kalba laisvė, laisvė nuo skurdo, 
gyvenančiam žmogui, toji vietoje neturi kokios dide- laisvė nuo bado, bet ir > 
kalba vra Dasidarinsi kul-lės Draktinės naudos, kai kalbos laisve. Ir tautybių,kalba yra pasidariusi kul- lės praktinės naudos, kai 
tūrinio bendradarbiavimo į čia visame viešajame gy- 
būtinybė. O kas žino, kas venime, ką veikdamas ar 
dar bus rytoj? Anglosak- bet kokį reikalą atlikda- 
sų skelbiamosios demo-imas, nepaeisi nė žingsnio 
kratijos idealams dar la-be anglų kalbos. Betgi 
biau išsiplatinus po pa- vienos ar kitos kalbos mo- 
saulį ir- išnaikinus visoje kėjimas neapsiriboja vien 
žemėje vergiją, reikia spė
ti, anglų kalbai

glūdi politinio

ak artimiausios 
atiteks apskaičiavimais, 

garbė patapti visiškai pir- kad. kita vertus, ir be sa- 
mauiančia pasauline kal- kymo aišku, j j — -- n a

I

I

Z

į

i

I I

Jauniausia Lietuvaičių 
Seserų Kongregacija 
Prašo Jūsų Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

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

$L00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
$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 aukotoju vardai bus surašyti į Kop
lyčios Statytoji] kny gą — 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 C'onvent 

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

tuvon atsidanginant ir 
privystant visokių Mas
kvos burliokų, jeigu Lie
tuva bus tokia nelaimin
ga ilgai kęsti dabartinę 
komunistinę smurto prie
spaudą tai mūsų tėvų že
mėje vis labiau bus nustu
miama į šalį gimtoji kal- 

; tingų tautų pasaulyje vi- ba, ims ji nykti iš viešojo 
noMa+omo ~ Miliai- Q jos

tik iš savo kalbų, kurio- vietoj su bolševikų kurs
inis pasireiškia jų saviš- tomuoju panslavizmu vis 
kūmas ir perteikiami jų labyn brausis rusų kalba, 
kultūriniai lobiai. Atimk ir gal dar klastingiau, ne- 
tautai prigimtąją kalbą, gu anuo caristinio rusini- 
ir iš paviršiaus jos tuoj mo metu, kada tautos did- 
nebeatskirsi nuo tautos, į vyriai — knygnešiai, 40 
kurios kalbą ji pasisavi-: metų atkakliai kovodami, 
no, nors, gal būt, kiti tau- garbingai apgynė lietuviš- 
tos jungiamieji veiksniai, kąjį žodį. Kas pažįsta bol-
kaip rasė, gyvenamoji ševizmą, tas dėl to pavo-

‘ vieta, istorinis likimas ir jaus 
senelių galėtų ją išlaikyti 

]kaip atskirą žmonijos vie
netą. Argi senovėje nežu
vo taip mūsų šviesuome
nė — bajorai, pasisavin
dami lenkų kalbą ir tuo 
būdu ilgainiui visiškai at- 
krisdami nuo lietuvių 
liaudies — tautos kamie
no? Jeigu jau vienoj vie-

savo skirtinga kalba!

atsižadėti kaįp, sakysim, šveicarų ar

savo tauti-__  _ ____ _ __
“There is a'sų pirma yra pažįstama gyvenimo, blukti;„11 —C , __ - - —

(į įtrttttts

ės, lygiai ir 
lės kalbos.
ountry where all sorts ofi 
lifferent people, drawn 
:rom every nation in the 
world, get along together 
under the šame big sky”, 
— gračiai rašo įdomiame 
veikalėlyje “America” žy
musis rašytojas S. V. 
Benet apie savo šalį. Ir 
jeigu kurios tautybės a- 
merikietis, šiuo atveju, 
lietuvis ima pamiršti savo 
ateivių tėvų ar 
kalbą, tai tą reiškinį, at
rodo, reikėtų aiškinti ne 
vien gyvenimo naudos 
ieškojimu ir nieku būdu 
ne kokia valstybine pri
verstine asimiliacija: taip 
atsitinka bene daugiausia 

. dėl to, kad svetur tas lie
tuvis nebetenka intereso 
savo tautybei,— atšąla jo įoj gyvenančiai tautai dėl 
ryšiai su tėvų žeme ir tau- prigimtosios kalbos panie- 
tos praeitimi, blėsta j°!kinimo gresia pražūtis, 
sąmonėje lietuvybė, jis vi- tai ką bekalbėti apie ats- 

_ . kirus tautos narius, pa
sklidusius pasaulyje tarp 

' —’—tokiems tau- 
Į šį klausi-!tiekiams tėvų kalbos pa-

tos praeitimi, blėsta jo

siškai įsilieja naujon gy
venimo srovėn.

Tad ar beverta mokėti]svetimųjų: 
lietuviškai?

netikėtina — ge- baltijo dabartinės okupa-
* “■—---- 1 kovojame ir

dėl savo tautos laisvės bei 
nepriklausomybės. ’ Bet, 
šalia to, ir kitas dalykas 
niekad neužmirštinas: A- 
merikoje, turėdamas lais
vę tautinei veiklai, nė vie
nas lietuvis negali būti a- 
bejingas savajai tautybei 
ir jos apraiškoms, ypač 

____  _____  savajai kalbai. Kai tūks- 
kasis žodis ir dar labiau tančiai lietuvių žūsta Si- 
paūgėtų lietuvių spauda, hire ar persekiojami Tė- 
bet taip pat, galimas daik- vynėje, kai tūkstančiai jų 
tas, atsirastų net dirvos Į tremtyje, ankštose stovy-

klose. ir neaiškaus ryto
jaus slegiami, neturi sąly
gų rimčiau atsidėti tauti
nės kultūros darbui, — 
Amerikos lietuviai, atro
do, galėtų sukurti lietu> 

yra parodę, ką jie gali ,vybės židinį, iš kurio spin- 
spaudos darbe, kurį metą duliuotų į pasaulį laisvas 
savo spausdinių skaičiais lietuviškasis žodis ir lie- 
net pralpnkdami paverg- tuvių kultūra,, sudaranti 
tosios tėvų žemės slaptąją atsparų ramstį laisvajai, 
ir vėliau dar tebeatsigau- nepriklausomajai Lietu- 
nančią spaudą. Kodėl gi vai. 
dabar negalėtų būti pa
kreiptos pastangos ta j kai truputį daugiau p&- 
linkme? Gi jei dar būtų Į galvoji apie klausimą, ar 
lemto, laimingu būdu pra-j beverta mokėti lietuviš- 
vėrus tremtiniams duris į'kai. J. VUdfinas.

lietuvių kalbos mokslui ir 
apskritai lituanistikai. A- 
merikiečiai lietuviai juk 
kadaise, kai Lietuvoje ca- 
ristinis smurtas persekio
jo lietuviškąjį žodį, jau

Lietu*

Taip iš pašalio atrodo,

i abejonių nebeturi. ? 
Pavyzdžiui nesunku prisi
minti, kaip sovietai 1943 
m. panaikino autonomines 
kalmukų ir totorių respu
blikas, jų gyventojus iš- 
veždami už Uralu.

Tremtiniams bei pabė- į 
geliams lietuviams, 
jų vaikams, taip pat stovi (tuvišką Žodyną, 
prieš akis nemažas pavo-j 
jus ateityje — pamoti į 
šalį lietuvių kalbą. Tuo 
tarpu, kol jie dar krūvo
je, ankštai susispaudę sto
vyklose vargą vargsta ir 
savoj bendruomenėj tebe
laukia savo likimui spren
dimo, jie apie tą pavojų

įsigyk AngHikai-UetavHkg todyng 
Eagfeh-Lithuaaian IMctionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.
Mes siūlome Jums Angliškai-Ltetuvišką žodyną, karia yra 

kiekvienam reikalingas. Jo formataa-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 

ypač konvertą^ kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite puikų Angližkai-Lie-

Užsakymus siųskite: 
DARBININKAS 

866 W. Broadway, Se. Boates 27, Noso.

• v

šiuomi siunčiame $_____ ir prašome atsiųsti mums Antiš
kai - Lietuvišką Žodyną_________________ ,

Vardas —., —_____________________ ____________
Adresas......................... ................................. .......................
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Buvęs USA Komunistas
Aiskleidžia Partijos Paslaptis

— Rusijoj panaikinti paskutiniai laisvės pėdsakai, 
— rašo jisai. — Apie komunistų mokyklas Ameriko
je. — Kaip jie organizuoja slaptus susirinkimus. — 
Kaip jų suplanuota revoliucija ir miestų paėmimas. — 
Penki takai vedantieji į revoliuciją Jungtinėse Vals
tybėse.

SENSACINGAS 
PAREIŠKIMAS

— Aš buvau komunistų 
partijos nariu, — šitokia 
antrašte paskelbė straips
nį Kenneth Goff. Tas jo 
pareiškimas buvo išspaus
dintas žurnale “Russia 
Calling”, Nr. 2.

Goffas buvo ne tik ko
munistu, bet ir artimu 
draugu vadovaujančiu U. 
S. A. komunistų, kaip Eu
genijaus Dennis. Jis daly
vavo slaptuose kom. par
tijos susirinkimuose, I— 
buvo svarstoma, kaip už
grobti valdžią Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse.

JO JAUNATVE
Savo gyvenimo kelią 

Kenneth Goff taip nupa
sakoja: jo tėvai buvo krik
ščionys, sekmadieniais ei
davo į bažnyčią. Jis pats 
lankydavo sekmadienio 
mokyklą. Bažnytininiuo- 
se parengimuose kartais 
jie užtrukdavo ištisą die
ną ir mėnesienoje grįžtant 
automobiliu į namus, tė
vui užvedus, visa 
giedodavo kartais 
nes giesmes.

Jų šeima* buvo 
tautai. Nedidelė

laišką, pranešantį, kad ji
sai gali lankyti nemoka
mai “Darbininko mokyk
lą”, įsteigtą prie Wiscon- 
sin universiteto.

Čia buvo mokykla visiš
kai komunistų kontroliuo
jama. Jie buvo mokinami 
apie socializmą, komuniz
mą, o vakarais studentai 
dainavo revoliucines dai- į 
nas ir internacionalą.

Baigus mokyklą Goffas 
buvo pakviestas dalyvauti 
komunistų mitinguose ir 
supažindintas su Eugene

šeima 
religi-

Denniu, dabartiniu komu
nistų partijos generaliniu 
sekretoriumi, tada veiku
siu Milwaukėje. Dennio 
kviečiamas Goffas 1936 
metų gegužės 2 d. įstojo į 
komunistų partiją.
— Aš pasirašiau nario 

tikėtą, — pasakojasi Gof
fas, — tuo būdu pasižadė
damas ištikimybę Komu
nistų Internacionadui, sie
kiančiam revoliucijos ke
liu nuversti mūsų vyriau
sybę ir... įsteigti Sovietų 
Ameriką...
MARKSO, RELIGIJA IR 

...CHAMELEONAI

DARBININKAS

Viršuje matomas didžiulio keltuvo siluetas. Antras žemiau. Tie kel
tuvai kasa Guam saloj taip vadinamus “coral”, kuriuos gabena į Sai- 
pan, kur daromi platūs aerodromai. Tekis vienas keltuvas bei kastuvas 
prikrauna 360 trokų kasdieną. Matomai darbas eina visu tempu.
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DĖKOJA

Broiiams Tautiečiams 
Amerikoje

BALF-ą, mums ateina 
nuoširdžiausi žodžiai ir 
tikroji užuojauta, tikrasis

Sunkus yra svetimame' mūsų sunkios padėties į- 
krašte mūsų gyvenimas: vertinimas ir supratimas, 
vieniems mes esame kris- Mus iki ašarų džiugina ir 
las akyse ir jei jie turėtų paguodžia 
progos, jie mus be jokių 
abejonių sunaikintų; ki
tiems— tiesioginiams mū
sų nelaimių kaltininkams 
mes esame sunki ir nemė
giama našta; treti, kurie to išlieti, kol visa tai įsi
galėtų mums daug pade- gijote, o dabar broliškai . 
ti, nelaiko mūsų tikrais su mumis pasidalinate, 
žmonėmis, o tiktai gyva Jei ne Jūsų tos dovanos, 
preke, su kuria pasielgs daugelis mūsų jau iš tik- 
taip, kaip tuo momentu rųjų butų nepanašūs i 
bus patogiau. Tik iš Jūsų, žmones; tikri nuskurę ir 
mūsų tikrieji broliai, A- apiplyšę vargšai. Jei 
merikos lietuviai, tiesiogi- Jums tektų matyti, kaip 
niai ir per labdaringą kruopščiai mes Jūsų at- 
------------------------------- siunčiamas gerybes dali- 

sukurti naują valstybę, narnės ir kiek jos įneša 
naują vyriausybę... Sovie- mūsų tarpan gyvumo, tai 
tų Vyriausybę Ameriko- Jums nereikėtų kito įro- 
je... Už pečių tos vyriau- dymo, kaip jos mums gy- 
svbės stovės Raudonoji vybiškai reikalingos. 
Armija, kad pravestų pro- jau esame vargo 
letariate diktatūrą”.
ATAKOS PRIEŠ KRIKŠ

ČIONYBĘ IR GOFFO 
ATSIVERTIMAS

■

Pasiryžimas sukurti So- me kiekvienas savo širdy-

Jūsų kupini 
meilės laiškai ir begali
niai jaudina Jūsų mums 
siunčiamos gausios dova
nos. Mes gerai žinome, 
kiek Jums reikėjo prakai-

Mes 
užgrū-• 

dinti, nebemokame švel
niais žodžiais savo padė
kos išreikšti. Bet, tikėki- . 
te. Broliai ir Seserys, mes 
Jums tą padėką poselėja-

protes- i — Man buvo pasakyta,— 
_____   kaimo i rašo toliau Goff, — kad aš 
bažnytėlė negalėjo išsi-lnėsu verčiamas atsisakyti 
laikyti, ją pardavė. Į pa-,savo religinių įsitikinimų, 
maldas vykdavo į ■ ^^k a^ turėsiąs perskaityti
miesto protestantų kirkę. 
Tačiau čia krikščionybę 
rado taip išblėsusią, kad 
net nebuvo tikro tikėjimo 
nei į Kristų, nei į šv. Raš
to įkvėpimą. Pastorius pa
sakė: mes turime L___
geresnį pasaulį remdamie- į drauge su ministeriais ir 
si “žmonių brolybe”. kunigais do revoliuciios
TIKYBINES ABEJONĖS 
RUOŠIA KELIĄ KOMU

NIZMUI
Toliau, eidamas į viešąją

Maskvos nuskirtus spaus-, 
dinius apie religiją. Vėliau 
vienas partijos pareigūnas 
man paaiškino su bruta- 
lišku (žiauriu) tiesumu: 
jeigu aš laikysiuos bet ko- 

kurti ki°s tikybos, aš mirsiu

kunigais po revoliucijos 
Amerikoje.

Dennis pasakė:
i — Markso mokslas ir re
ligija nesutampa. Kiekvie
nas, kurs turi religinius

panašiais bus nuimtos jų dengia komunistų 
galovs”.

KOMUNISTUI NEVA
LIA KRITIKUOTI

SSSR
— Man buvo pasakyta, 

kad reikale aš galiu išsi
ginti esąs Komunistų Par
tijos nariu, bet man neva
lia daryti jokio pareiški
mo, kurs pažeistų Sovietų 
Sąjungos gerą vardą. Ru
sija mums buvo pavaiz
duota kaip visų darbinin
kų tėvynė. Tik mums ne
buvo pasakyta, kad darbo 
klasė Rusijoje gyvena 
vergijos retežiuose, kur 
panaikinti paskutinieji 
žmogaus laisvės pėdsakai, 
— rašo tasai buvęs komu
nistas Goff.

Jisai buvo priskirtas 
prie tos komunistų gru
pės, kurie slepia savo pri- nes instrukcijas. Goffas

vietų Ameriką dažnai 
kartojamas slaptuose ko- ; 
munistų partijos mitin
guose. Po tokių pareiški- 
imų jie sustoja ištiesdami 
kumštin sugniaužtas ran
kas ir dainuodami revo
liucines dainas. Kuris 
nors iš jų paklausia — 
kaip bus su tikybininkais 
ir atsakymas skamba Lu-;

,. A. načarskio žodžiais:Tiltai bus išsprogdinti.; _  ^eg

ją. pasidi- 
pareiškiame 

sakydami: . 
mums mūsų * 

iš Amerikos”,
kurie yra šimtais

je ir nekartą 
džiuodami, 
svetimiesiems 
“Tai atsiuntė 
tautiečiai 
Ir jie, 
kartų dabar už mus tur
tingesni, mums dar ir tu 
suaukotų gėrybių pavy
di...

j Negalėdami Jums, Mieli , 
Broliai - Tautiečiai, kitaip .

’ neapkenčiame atsilyginti, mes, šiandie- 
krikščionių. Net geriausi ną susirinkę skaitlingame 
iš jų turi būti laikomi mu-. Lietuvos Raudonojo Kry- . 
sų ’--- ______________________ _ - -

— Kasdieną mes buvome rorą ir sąmyšį žmonėse. ik^iSrtie^tur^būti Pylmkesnari^_ susirinki

į inter- sijoje, Ispanijoje ir visur, 
nacionalas, o kitą pusę — kur tik komunistų parti- 
to krašto komunistų par- jai buvo leista organizuo- 
tija. tis ir skinti vaisius. Jie
— Kiekviena tokia mo- tvirtai pasiryžę tą patį 

kykla yra ideologinių nuo- daryti ir Jungtinėse Vals- 
dų šaltinis, iš kurio jauni tybėse, — rašo Goff. 
piliečiai geria ateizmo ir -
revoliucijos idėjas, — Taiklūs šauliai bus paleis- 
skelbia dabar tasai buvęs ti automobiliais, išskinti 
komunistas Goff, toliau policiją, karius. Dūminės 
pridėdamas: bombos padės sukelti te

mokomi, kaip organizuoti Prie tos dienos ruošiasi 
ir pravesti revoliuciją, Amerikos komunistai, — 
kaip pasikasti po esamo- skelbia Goff. 
mis organizacijomis 
nuvesti jas į kairę”.

SLAPTIEJI 
SUSIRINKIMAI

Vieną dieną ~ 
jiems pasakė neateiti į damas savo tikslo... 
mokyklą, o eiti į miesto mes nesunaikinsime 
centrą, kur gaus tolimos- donojo pavojaus, 

kad ir

ir
MAS

i — Komunistų 
dirba metodiškai

SVARBUS PERSPE JI-

sų blogiausiais priešais, žiaus Biberacho - Riss a-

pa- 
pa- 
Ke-

mokyklą Kenneth Goff palinkimus — pavojingas klausomybę partijai. Taip nuėjo ir žiūrinėjo į krau
per pamokas prisiklausė komunistų valstybei”, 
apie evoliuciją, kad Die
vas neturėjęs nieko ben
dro su pasaulio tvėrimu.
— Tada, — ]_ ‘

Goff, — man neatėjo nė į 
galvą, kad šiuo būdu ma
no širdis ir mintis buvo 
ruošiama priimti ateistinį 
(bedievišką) komunizmą.
Be šio abejonių pagrindo, _
klausimas ar aš būčiau pa- ^“partijos " sekretoriūš")

kartais
Goffui veikti.i Dennis davė 

prieštikybinių knygų, ti- 
_ . . kėdamasis, kad jo pažiū-

ros pasais-— Aš pakiausįau jo apie 
tuos tūkstančius moder
niųjų ministerių, kurie gi
na komunizmą ir jam pa
sitarnauja, — rašo toliau 
Goffas. — Jis (Dennis,

jiems patogiau tuvių langus. Prie jo priė
jo berniukas ir įkyriai 
siūlė pirkti laikraštį. Kai 
jis nenorėjo, berniukas

KAIP VEIKIA USA 
KOMUNISTAI

Partijos padaliniai vadi- pratarė “Paskaityk, drau- 
nami “vienetai” ar 
lės”; jie, paprastai, 
susirinkimus 1

i

partija 
ir su 

Dennis mirtinu tikslingumu, siek- 
; j------------------------------------ 4.41,  ̂ Jei

rau- 
ateis 

diena, kad ir Amerika 
kentės tą patį likimą, ku
rio susilaukė mūsų krikš
čioniškieji broliai Europo
je, — perspėja buvęs ko
munistas Goff.

Atskleisdamas komunis- . 
tų veiklos paslaptis, Goff 
rašo, kad eidami prie re
voliucijos Amerikoje jie

sidavęs komunizmui...
Į RAUDONĄ JĮ SUKURI chameleohai mums dabar 

Komunizmo nuodus ji- labai naudingi, bet kai 
sai pažino šitokiu būdu: mūsų tikslas bus pasiek- 
1935 metais jisai jau dir- tas, jie turės arba visiš- 
bo prie vieno savaitraščio, kai atsimesti nuo tikęji- 
Vieną dieną jisai gavo mo, ar drauge su kitais

atsake: “Tie liberališki

SVARBUS PRANEŠIMAS

2
Sausio 1, 1948 i

“ce- £e”- Paėmęs laikraštį Go- 
savo ffas pamatė jame užrašy

tum kartą ta: “Eikite į Bues salę 
savaitėje. Vienas yra ry- Čia. rado jau daugiau be- dabar užsibrėžė vykdyti 
šininkas, kurs praneša a-, 
pylinkės komunistų vado
vybei susirinkimų ir dar
bų eigą ir praneša iš cen
tro gautas instrukcijas. 
Paprastai narių priklau
somybė partijai laikoma 
paslaptyje.
dZ/dTuįiau* SuS'fcZnašaukti prieš karą’ 
negu jų buvo Rusijoje suliensnos re- kad Amerika «“siginkluo-
Drieš revoliucija ir negu m\. s . p . ,c itų, kai tuo tarpu Rusijaprieš revouuciją ir... negu voliucija: dviejose miesto.;-. • nskaria-jų buvo Ispanijoje prieš dalyse kils sąmyšiaL Kai msi pasaulio užtaria 
— --—I- — . 1. nl.^lk.n 1 V VlHlUI.

4. Amerikoje sukurti 
.. siunčiant į pa-

II

sirenkančių. Jiems buvo 
paaiškinta, kad jeigu ko
munistų partijai teks pe
reiti į slaptą veikimą, su
sirinkimai bus šaukiami 
panašiu būdu.

KAIP SUPLANUOTI 
MIESTŲ UŽĖMIMAI 
Tada Dennis nupasako-i

šią programą;
1. Žmonių mintis per

sunkti raudonąja propa
ganda.

2. Pakirsti pasitikėjimą, 
apjuodinti kiekvieną, kurs 
tik stoja prieš komunis
tus.

3. Remti pacifistines

paskelbta religijai”.
O vis dėlto religija 

darė užkariavimus ir 
čiuose komunistuose, 
nneth Goff buvo vienas
iš komunistų partijos na
rių — patikėtinių, jam 
buvo pavestas komunisti
nio jaunimo formavimas. 
Tačiau, kuo ilgiau jis bu
vo komunistų tarpe, tuo 
jie jam darėsi baisesni. Y- 
pač jį supurtė pasakoji
mai iš Ispanijos grįžusių 
komunistų, kaip jie nieki
no vienuoles, degino baž
nyčias ir šaudė kunigus.

Kenneth Goff vedė ko- 
, komunistų vado 

seserį Dorothy Berger. ši, 
metusi komunizmą, liko 
krikščionė. Su ja ir Ken- 

ineth Goff, kurs dabar re
daguoja laikraštį “Pilg- 
rim Torch”, atsivertė į 
krikščionybę. i

Dr. J. Prunskis.

me, siunčiame BALF-ui, o , 
per jį Jums visiems, mū
sų mylimiems tautie
čiams, savo bendrą padė
ką ir prašome Aukščiau- 
siąjį, kad Jis Jums atly- . 
gintų.

Siunčiame Jums širdin
giausius linkėjimus.

Biberacho - Riss 
Lietuvių Kolonija.

I

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius ;

694 Chalkstone Avė., 
PROVIDENCE, R. I. 
Tel. Plantations 0753

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

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIO” redakcija ir 8 
administracija persikelia į naująjį

ŠV. ANTANO VIENUOLYNĄ 
KENNEBUNK PORT, MAINE

Visais “VARPELIO“ reikalais, taip pat norintieji aukoti į s 
PAMINKLINIO LIETUVOS PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTA- |

NO VIENUOLYNO IR KOPLYČIOS FONDĄ AR f 
LIETUVOS PRANCIŠKONŲ KLIERIKŲ FONDĄ, 

prašome kreiptis sekančiu adresu: 8

FRANCISCAN FATHERS
KENNEBUNK PORT, MAINE |

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

Tik per “DARBININKĄ” sužinosime apie savo 
draugus, gyvenančius Amerikoje ir visame 
pasaulyje.

Tik per “DARBININKĄ” mes sužinosime, kas 
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

“DARBININKAS” buvo, yra ir bus geriausias 
Amerikos lietuvių išeivijoje laikraštis.

“DARBININKAS” yra pripažintas kaipo rimčiau
sias katalikiškoje dvasioje vedamas laikraš
tis.

“DARBININKAS” išeina du sykiu į savaitę ir 
metams kainuoja $5.00; pusei metų $2.50.

“DARBININKAS” imant tik sykį į savaitę, me
tams kainuoja $3.00; pusei metų — $1.50.

“DARBININKAS”
366 West Broaduay, So. Boston 27, Mass.

1 -

Icivilinį karą, — skelbia 
Goff.

KOMUNISTĘ MOKYK
LOS AMERIKOJE

įstojęs nariu į komunis
tų partiją, Goffas buvo komunistų būriai užims 
pasiųstas į komunistinę vandentiekį, < * 
mokyklą, kurios, kaip ji- gainę ir dujų stotį. Tuo 
sai tvirtina, veikia dauge- būdu bus sustabdyti gai
lyje didesnių Amerikos vėkariąi ir traukiniai., 
miestų. Prieš 1935 metus “Profesionalai budeliai”, | Tasai buvęs komunistas 
panašūs komunizmo stu- kaip rašo Goffas, užpuls Goff atskleidžia, kad dar 
dentai buvo siunčiami į atsakingesnius žmones 

kurie, miesto centre, biznio dis- 
trikte; vyrai bus laikomi 
įkaitais, moterys atiduo
damos išprievartauti.

— Kaip tik tos priemo
nės buvo naudojamos Bu*

policija tenai išsiskubins, 
komunistai užims radijoj^g“ 
stoU. Draugams padedant|saulinę’rinką produktus, 

s^a^i &"joru 
Kurini tirpimu _ u .

e!!kV0S^ ralinį streiką.

bus suparaližuotas susi-į 
siekimas.

5. Suorganizuoti

vergų
I

gene-

SIEKIA SOVIETŲ 
AMERIKOS

Maskvą kursams, 
tęsėsi nuo 6 mėn. iki dve
jų, metų. Dabar gi įsteig
tos komunistų mokyklos 
pačioje Amerikoje. Pusę 
jų išlaikymo išlaidų pa-

1928 m. gegužės mėnesyje 
VVilliam Z. Foster, sutik
damas rinkimuose į USA 
prezidentus būti kandida
tu nuo komunistų parti-( 
jos, pasakė:

. — Darbo klasė... privalo
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HAVERHII1, MASS.
LDS 112 kuopos metinis su

sirinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio 18 d., 2 vai. po pietų, 
Katalikų Veikimo Centro kam
baryj, 58 River St. Kviečiame 
visur narius ateiti, nes turėsit 
išrinkti naują valdybą šiems 
metams, taip pat užsimokėsite 
už laikraštį “Darbininką”.

Nepamirškite atsivesti 
naujų narių prisirašyti.

Kviečia Valdyba.

ir

NASHUA, N.H.
Nelaimės perblokštas 

negalėjai parašyti žinučių iš 
šios kolonijos. (Nuoširdžiai 
Tamstai užjaučiame. Red.)

Darbai

programa, 
savo žino- 

vyrus, ir 
prisirašyti

CAN
MEftE ST HlGc- UOOKS MKE 
yoo

nepriklausomybės šventės mi
nėjimas pyks vasario 7 ar 8 
d. Dalyvaus įžymūs kalbėtojai 
ir choras, bus ir šokiai.

PHILADELPHIA. PI

o.
Gražios Ir Vertingos Knygos

Sausio 4 d., Lietuvių Muzi- 
kalėje svetainėje įvyko tos sve
tainės 40-ties metų sukakties 
minėjimas. Žmonių buvo dau- Juras, 1945 m. 
giau negu tikėtasi. Programos ši pati svarbiausia pasaulio 
vedėju buvo adv. Stasys Man- knyga, vadovų vadovas, sielos 
kus. Tarp Garbės svečių buvo'šviesa ir paguoda, raktas vi- 
ir kunigai — Dr. V. Martusevi-’ siems gyvenimo klausimams iš- 
čius ir Stasys Lukšys. [spręsti turėtų rasti garbingi

Koncertiniai programai va-'"'1’ M*'*®* lietuvių šei- 
dovavo V. Norkus. Pažymėjimo |m0> T^bS- karta,s I»“to,ko 

Petravičius mūsų katalikl* namuose Vokie- 
- - tijoj išleista protestantiškoji

“B;blija”, bet jos negalima mai- 
Bankiete "teko 80 tik™oju Šv. Raštu, koks 

• vra čia minimas Naujasis Tes
tamentas. Jo labai graži lietu- 

'Viškoji kalba ir puiki popiera 
knygą daro dar patrauklesnę. 
Popieros apdarais $2.00; audek
lo stipriais apdarais kaina — 
$3.00

“Darbininkas” Tamstai
siūlo pasirinkti Šių gerų [našiausia į N. Testamentą kny- 
knygų ir knygelių:

Naujas Testamentas
Vertė arkivyskupas Juozapas 
Skvireckas. Išleido kun. P. M.

Jau keli šimtai metų, kai pa*

LDS 65 Kuopa
Kaip kasmet, taip ir šįmet 

ruošiami prie savo metinio su
sirinkimo. kuris pyks sekma
dienį. sausio 18 d., tuoj po miš
parų (apie 4 vai. po pietų). Po 
pietų įvyks susirinkimas. Bus 
renkama valdyba šiems me
tams. Visiems nariams bus ge
ra proga užsimokėti už “Darbi
ninką” ir paskui dalyvauti va
karienėje su gražia 
Galite atsivesti vyrai 
nas, o žmonos savo 
tuos, kurie norėtų
prie LDS 65 kuopos. Visi būsi
te maloniai priimti.

i
.^ai Šia proga primenu visiems 

LDS 65 kp. nariams, kad šį 
mėnesį mūsų kuopai sueina 30 
metų gyvavimo. Tai šv. mišios 
bus atnašaujamos 8 vai. rytą, 
sekmadienį, sausio 18 d. už gy
vus

Šiuo metu darbai gerai eina, me 
bet Medvilnės (Cotton Mills) ' 
daug darbininkų atleidžia.' 
Kompanijos pranešė, kad turės < 
atleisti apie 15 šimtų darbinin
kų. Dabar tas dirbtuves nupir
ko Takstron kompanija. Pir-' 
miau dirbdavo blanketus. bet 
dabar visai mažai dirba. Dau
gumą mašinų pardavė, o kitas 
perkėlė į Jackson Mills. Na- 
shua Mill dirbtuvė pardavimui. 
Taigi iš tos priežasties nemažai 
ir lietuvių neteks darbo. Darbi
ninkai, kurie turi virš 65 metų 
amžiaus, visai atleidžiami. 
Jiems mokės pensiją.

Darbininkai tikisi gauti algų 
pakėlimą 10c. į valandą. Reikia 
pažymėti, kad Nashua Mfg. 
Co. ir Jackson Mills yra tos 
pačios kompanijos, tai daug 
darbininkų perkelia į Jackson 
Mills. I ‘

ir mirusius narius. Kviečia- 
dalyvauti.

Korespondentas.

C AMBRIMf, MASS.
d. 

šv. mišios bus atna- 
Šv. Vardo draugijos 
Visi nariai bendrai 

išklausyti mišių ir 
Parapi- 

visus na-

Sekmadienį, sausio 11 
8:30 vai. 
šaujamos 
intencija, 
maršuos
priimti šv. Komuniją, 
jos klebonas ragina 
rius su šeimomis bendrai atei
ti ir priimti šv. Komuniją šei
mos grupėmis. Ta diena yra 
paskirta kaipo bendra šeimų 
Komunijos diena. Taipgi ir ne 
nariai draugijos yra raginami 
su šeimomis dalyvauti bendro
je Komunijoje.

trumpam laikui į namus p. J J 
Mankauskas pas savo žmonelę, [ 
p. J. Mankauskas yra šio karo 
veteranas ir jis dabar gydosi 
karo ligoninėje netoli Spring- 
fieldo. Karo veiksmuose jis bu
vo sunkiai sužeistas. Jo žmone
lė gyvena pas savo motinėlę p. 
Jankauskienę prie Berkshire 
gatvės. Linkime greitai pa
sveikti. A.D.

Prisimenu A. A. Dryžą

Vieša Padėka 
Athofiečiams

Sausio 11 d., tuoj po pasku- 
itiniųjų mišių, parapijos svetai
nėje įvyksta LDS 8 kuopos 

daug metinis susirinkimas. Visi na- 
Iriai raginami dalyvauti susirin- 

Šv. Onos Pašalpinė Moterų k*me *r užsimokėti už laikraštį 
draugija minėjo savo 26 metų i * ‘Darbininką . Susirinkime bus 
gyvavimo sukaktį. Šia proga iškelta svarbių reikalų, kuriuos 
buvo suruošta šeimyniška va- reikia apsvarstyti ir tinkamai 
karier.ė. Narės galėjo atsivesti iJun£ti į veiklą, 
po vieną asmenį. Dalyvavo apie ----------
200 žmonių.

Programos vedėju buvo kun. čioje pakrikštyta 
J. Bucevičius. draugijos Dva- Vilkalių dukrelė 
sios Vadas.

Šv. Onos pašalpinė moterų 
draugija gerai gyvuoja, auga 
finansiškai ir nariais. Daug 
j risldeda darbu ir aukomis 
1 a:p Bažnyčios, taip ir tautos 
reikaluose.

Philadelphia, Pa. — Vasario 
d. sueis lygiai 5 metai kaip 

mirė Kazys Dryža, veiklus ir 
patriotingas lietuvis, daug dir
bęs Bažnyčios ir tėvynės labui.

Vietiniai viengenčiai tariasi 
kaip nors tą penkių metų su
kaktį atžymėti.

Jo gerbė ja*.

7

Pereitais metais mirė 
lietuvių šioje kolonijoje.

HEW HAVEN.CONM.

STRENDIEGLIS?

I Gruodžio 21 d. N. P. bažny- 
” ’ L pp j; a.

” .vardais — 
į Adelė - Claire. Krikšto tėvais 
buvo p. B. Jasulevičius ir p-lė 
H. Leary.

Gruodžio 15 d. Simplex dirb
tuvėje, p. V. Vistejunas prie 
darbo susilaužė koją. Kurį lai
ką gydėsi Chalsgate ligoninėje, 
bet šventėms spėjo susveikti ir 
grįžo j namus. Dabar sveiksta 
namuose. Linkime p. V. Viste- 
junui greitai pasveikti.

• Bandyk Johnson's B A C K 
PLASTER- tai produktas spe
cialiai padarytas sumažinti 
perveriančius strėndieglio 
skausmus. Bandymai parodė, 
jis parrelbsti arti 9 iš kiekvie
nų 10 kentėtojų.
• Kas jis yra: Sis limpąs plės- 
tni sudarytas su lengvais 
vaistais skatinančiais cirku
liaciją.
• Kaip jis gelbsti jums: Plės- 
tra* patraukia gydantj ir šil
danti kraują j skaudamą vie
tą. J'empti raumenys atsilei
džia ir skausmas sustoja. Šil
tinti paduškaitė apsaugoja 
nuo šalčio, pagelbsti plakon- 
•iems raumenims. sumažina 
perveriantį skausmą.
• Johnsons BACK PLASTER 
išdirba Johnson & Johnson — 
žinomi per 60 metų puikių 
chirurgiškų apraišalų išdirbė
jai. Visose vaistinėse.

Prieš šventes mūsų parapijoj 
persiorganizavo Šv. Vincento 
De Paul labdaringa organiza
cija. Nauja valdyba sudaro: p. 
A. Zaveckas, A. Daukantas. A. 
Daukantas. A. Potembergas, 
P. Lipas, B. Jakutis, J. Moc
kevičius, M. Norbutas, dvasios 
vadas kun. J. Daunis. Draugija 
jau prieš šventes spėjo sušelpti 
Kalėdinėmis dovanomis apie 15 
šeimų. Nauja valdyba yra pa
siryžusi gyvai veikti, kaip ma
terialiai, taip ir moraliai ir, y- 
ra vilties, kad ši naujos valdy
bos veikla pasieks kiekvieną 
vargingą šeimą mūsų parapijo
je-i

Suteikė Sutvirtinimo 
Sakramentą

Gruodžio 7 d. Šv. Kazimiero 
par. bažnyčioje Jo Ekscelenci
ja Vyskupas O’Brien suteikė 
Sutvirtinimo Sakramentą šios 
parapijos jauniems katalikams 
bei katalikėms. Dalyvavo gana
gražus skaičius jaunimo ir su
augusių žmonių, kurių tarpe 
matėsi ir svetimtaučių. Dirma- 
vonės tėvais buvo mergaitėms 
M. Jokubaitė, berniukams M. 
Medelis. Vyskupas O’Brien pa
sakė gražų pamokslą, ragina 
jaunimą visuomet pasilikti 
tvirtais katalikais ir ištikimais 
Katalikų Bažnyčiai.

Malonu buvo matyti mūsų 
buvusį kleboną kun. M. Pankų, 
kuris apeigų metu patarnavo 
Vyskupui.

Tėveliai ir jaunimas ir visi, 
kurie pasinaudojo Sutvirtinimo 
Sakramentu, yra labai dėkingi 
gerajam mūsų klebonui kun. 
Edv. Gradeckui, ir vikarui kun. 
A. Zanavičiui už suteiktas pa
mokas.

Jau du metai, kaip Muhldor-’ 
fo lietuviai kas mėnesį gauna1 
įvairiausius Amerikos 1 
leidžiamus laikraščius, kuriuos 
mes perskaitome su didžiausiu 
įdomumu. Pastebėjome, 1— 
tuos laikraščius suaukoja gera
širdžiai Athol, Mass. lietuviai, 
todėl jie užsitarnauja iš mūsų 

• pusės didžiausią padėką, bū
tent: Ainoris A..
A., Aluškevičius Ad., 
can - Lithuanian Nat. 
Andrulis Sal., Austin 
Austin Eilėn, Baltrušiūnienė 
O., Budrūnas P., Budrūnienė 
K., Buswick P., Jasinskas Jo
nas, Kviekšienė M., Matulis VI., 
Martius J. S. Rev., Mickevi
čius J., Nevedomskas A., Pa
dangės Aras, Šalkauskas J., 
Šv. Kazimiero Seserys.

j Be to, dėkojame ir kitiems 
aukotojams, kurių pavardės ir 
adresai neaiškiai parašyti ant 
atsiųstų laikraščių.

Dar sykį 
paminėtiems 
kinu visus 
Šventėmis ir 
tais!

J. K. Vembrė, 
Siedlung Eichfeld 

(13b) Muhldorf a. Inn 
Bavarid, Germany, U.S. Zone.

užsipelnė Albinas 
ir p. Ona Salesiūtė. Orkestras, 
vadovybėje A. Dambrausko, 
grojo šokiams. ]----------  -----
matyti ir p. Antaną Kaniušį 
su žmc^a.

Šio Lietuvių Muzikalio namo 
užmanytojais ir įkūrėjais buvo 
šie asmenys: Mykolas Valin- 
čius, Stasys Musickas, Domi
ninkas Bajorūnas ir kun. Jonas 
Dumčius. Pirmoji valdyba susi
dėjo iš šių asmenų: Mykolas 
Valinčius, Kazys Karpavičius,1 
Antanas Gudaitis, Domininkas 
Bajorūnas, Kazys Kazakaus- 
kas, Juozas Litvinas, Antanas 
Grabauskas ir Ignas Lepas. 

I Dabartinėje valdyboje yra .šie: 
lietuvių iJuozas Balinskas- Pirm.; Vilia

mas Poška (Wm. Paschall), 
vice pirm.; Juozas Ivanauskas, 

kad Prot- Antanas Dambrau
skas, fin. rast.; Petras Zalec-

• ; kas, ižd. Direktoriai — Stasys 
Reikauskas, Pranas Tamašaus-t 
kas, Jonas Tūbelis, Pranas Ja-;

ga laikomas tylaus vienuolio 
parašytas KRISTAUS SEKI
MAS. Gal būt nėra jam lygaus 
vadovo savo minčių svarumu, 
savo kilnumu, žmogaus sielos 
pažinimu. Viso pasaulio žino
mesnėse kalbose jis skaitomas 
apmąstomas ir platinamas, šia 
knyga domisi kartais net neti
kintieji. Ji bet kam bus geriau
sia dovana, o ligoniams ir gvve 
nimo prislėgtiesiems tikras pa 
guodos ir stiprybės šaltinis 
Kaina — $2.00.

Są-
576

pa-

Alekevičius 
Ameri- 

Club, 
Anna,

I

j Kalėdų švenčių proga, pas 
, pp. I. A. Ambrozaičius lankėsi 
i svečių iš Hartford. Conn. pp.
Xmbrozaičiai Hartfordiečius 
'auniai pamylėjo, parodydami, 
kad mūsų kolonijos lietuviai 
dar nėra pamiršę lietuviško 
vaišingumo.

Kalėdų proga buvo grįžęs

Didysis Ramybės 
Kaltinis

PuHd maldaknygė. Surinko ir 
išleido kun. P. M. Juras. 787 psl. 

Naujai suredaguotos maldos, 
švari kalba, gražūs paveikslai, 
brangūs viršeliai, patogios se
nesnio amžiaus žmonėms skai- 
tvti raidės šiai maldaknygei už
tikrino didelį pasisekimą. Kai
na — $3.50f

Ramybės Kaltinis 
Surinko ir išleido kun. P. 

Juras, 1943 m., 544 pusi.
Ši maldaknygė panaši į aukš- 

rašius ir Stasys Arbočius. Ta-j^” TaiP Pat at'
dabartinis K^aži, naudinga ir pa-

M

mas Poshka yra 
namo prižiūrėtojas.

I Ši organizacija yra daug pri
sidėjusi prie kultūrinio ir lie
tuviškai - tautinio darbo. Šio 
jubiliejaus proga išleido atmin
tiną knygą, kurioj telpa raštų, 
tinkamų mūsų išeivijos istori
jai. Raporteris.r

Bakas E Romos

togi. Puošnūs viršeliai, paauk
suoti pakraščiai, rinktinės mal
dos ir paveikslai. Kaina—$2.75

Vytis ir Erelis
Apysaka. Parašė Jonas Kmi- 

tas. Lietuvių Darbininkų 
jungos leidinys, 1946 m.. 
pusi.

Amerikos lietuviai gerai
žįsta garsaus mūsų rašytojo ir 
poeto plunksną, atšventęs s?v<- 
kunigystės auksinį jubiliej ., it- 
šytojas vis dar kuria naujus 
veikalus. Jo apysaka Vytis ir 
Erelis, vaizduojanti lietuvių ko
vas su tėvynės priešais, visų bu
vo išgirta ir pamilta. Skaityto
jas susižavi iki paskutinio pus
lapio. Kaina — $2.50.

Komunizmas — finH. 
kriste Religija

Parašė K. Čibiras, išleido Kun. 
Pr. M. Juras, “Darbininko” 
spauda, 1947 m.

Apie baisiąją bolševizmo sis
temą, kuri turi Antikristo reli
gijos bruožus, ši rimta studija 
iškelia daug naujų faktų, ypač 
iš Lietuvos įvykių ir komunistų 
veiklos J. A. Valstybėse. Tinka 
platinti didesniais kiekiais. Kai
na 25 et

Maldų Rinldnalto* 
balti celuleidiniai viršeliai. Kai
na — $1.50.

Philadelphia, Pa.
pat Kalėdų šventes vienas čia 

I plunksna darbuotojas gavo iš 
Romos nuo pagarsėjusios vei
kėjos, ponios Vincentos Lozo
raitienės gan įdomų laišką, 
kur tarp kitko štai ką rašo:

“Gerbiamas Pone! — Su at
einančiomis Kalėdų šventėmis 
ir Naujais Metais siunčiu Tam
stai geriausių linkėjimų svei
katos, laimės ir energijos dar 
ilgai galėti dirbti naudingą dar
bą spaudoj

“Aš neseniai grįžau iš Vo- 
• kietijos, kur prabuvau beveik 
. mėnesį, bet tik prancūzų zonoj, 

kun. J. V. Kazlauskas. Choras, kur gyvena mano sesuo. Bu- 
vad. A. Stanišauskui, pasirodė vau sužavėta lietuvių darbštu- 
labai gražiai su T' 
giesmėmis, ir
Radvilaitė, Aldona Dulbis, trys labai daug dirba kultūrinio 
sesutės 
kas, J. 
čius.

dėkoju aukščiau 
asmenims ir svei-j 
juos su Kalėdų 
Naujais 1948 me-

•»

Prieš

The Story of Lithuania
By Thomas G. Chase, 1946 m., 

392 pusi.
Rimta anglų kalba studija a-

Lekci jos ir Evangelijos pie Lietuvą nuo jos atsiradl- 
skaitomoa visų metų Viešpaties mo iki mūsų dienų .Labai tinka 
dienomis, šventadieniais ir šio- padovanoti angliškai kalban- 
kiadieniais. m laida. Savo lėšo- tiems lietuvių draugams Ame- 
mis išleido kun. Juozapas J. Va- rikoje ir čia gimusiam jauni- 
lantiejus, 1946 m.

Knyga įdomi pasauliečiams, 
bet ypatingai reikalinga dvasi
ninkams, nes ankstyvesnė jos 
laida tiek kalbos, tiek išvaizdos 
atžvilgiu buvo per daug pasenu
si. Knyga stipriai įrišta. Kai- ir lietuvių kalbomis, 
na $3.00.

tvč. P. Mari jot Apsi 
reiškimai Linrde

mui. Kaina — $3.50.

Kaip Tapti Amerikos 
Jungtinių Valstybių 

Piliečiu?
Klausimai ir atsakymai anglų

Dar neturintiems Amerikos 
pilietybės ypatingai naudinga 
knygelė. Kaina — 25c.

"Pranaiystės Apie
Pasaulio
Knygoje yra surinkta pranašų 

ir Paties Kristaus žodžiai apie 
pasaulio artėjantį galą ir kaip 
jis baigsis. Knyga labai gražiai 
išleista ir paveiksluota; turi 111 
puslapių. Kaina tik $1.00.

The Lithuanian 
Situatton

By K. Pakštas, Ph D., 1941 
m. Suglaustos žinios ir doku
mentai apie laisvos Lietuvos pa
vergimą. Kaina — 40c.

Maldos Apašta
lavimas

Tėvų Jėzuitų leidinvs, 1943 m. 
176 pusi. Mąstymų ir maldų 
rinkinys. Jos autorius kun. J. 
Kidykas, S. J. rašo, jog vienin
telis troškimas yra tas, kad ši 
knygelė atvestų kuo daugiau
siai lietuvių katalikų, ypač vy
rų, prie dieviškosios Jėzaus Šir
dies. Kaina — $1.00.

Angliškai - Lietu
viškas Žodynas

( (Englisch * Lithuanian dietio- 
nary). Parašė A. Herlitas. 400 
pusi. Šio žodyno nemažai Ame
rikos lietuviai nusiuntė savo gi
minėms ir pažįstamiems trem
tiniams į Europą. Kaina $3.00.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadvvav, 
So. Boston 27, Mass.

Parašė vysk. Petras Būčys, M. 
L C. “Darbininko” leidinys. 
1943 m. 510 pusi.

Daug kas girdėjo apie Liurdą 
ir jame įvykstančius stebuklus 
bet nevisi žino tų nepaprastų į 
vykių istoriją. Pasižymėjęs ti
kėjimo klausimuose mokslinin- 

lietuviškomis mu, nežiūrint į sunkias materi- kas vysk. Būčys rašo apie tai 
solistai — Annijalines sąlygas, jie sulyginamai nepaprastai įdomiai ir aiškiai 

Kiekvienas šią knygą perskai
tęs bus giliai sujaudintas. Gra 
žiai išleista, su daugybe pa
veikslų. Amerikos lietuviams 
Ipsirriškimai Lhirde taip pati
ko, kad jie jau baigia išpirkti 
trečią laidą. Kaina $3.50.

Iitisų Metų Šventųjų 
Gyveniniai

Savo lėšomis išleido kun. P. M. 
Juras, 1945 m., arti 1000 pusi.

Tai trumpi, kilnūs pasiskai
tymai kiekvienai dienai. Tikrų 
didvyrių — vyrų ir moterų — 
pavyzdžiai šviečia mums šim
tais vardų. Argi neįdomu susi- 

šventaisiais mūsų 
bendravardžiais ir kitais globė
jais? Si knyga ,tai įvykių ir as
menybių enciklopedija (žiny
nas). Daug paveikslų, patogus 
formatas, stiprūs viršeliai. Kai
na $4.00.

Kristaus Sekimas
Parašė Tomas Kempietis. Iš 
prancūzų kalbos vertė O.’La 
banauskaitė. Išleido kun. Pr. M 
Juras, 1945 m. 424 pusi.

BRIDGEPORT, COMN
Kalėdų šventės praėjo. Ber

nelių šv. mišias atnašavo kleb.

kur gyvena 
mano sesuo, yra lietuvių meno 
mokykla, kurioj profesoriauja 
tik lietuviai ir mokosi 60 Lie
tuvos bernelių ir mergaičių. 
Mano sesers vyras išleido la
bai gražią knygą: Jonyno Mo
nografiją; ji yra kaip albumas 
su daugeliu paveikslų, ir para
šyta prancūzų, vokiečių ir ang
lų kalbomis. Be jos, ir daug ki
tų knygų ten išleido. Tik rei
kėtų juos — (tuos ten išretin
tus), prigelbėti maistu iš Ame
rikos, o ypač gi, riebalais.

"Siunčiu dar kartą daug la
bų dienų. Su didele simpatija— 
V. Lozoraitienė.”

šulinskaitės, F. Cesi- darbo. Freiburge, 
Batcevičius, P. Sitavi-

Choras turėjo savo Kalėdinį 
pasilinksminimo vakarėlį. Cho- 

;ro vice pirm. B. Šumskaitė į- 
teikė dovanėlę varg. A. Stani- 
šauskui nuo choro, už ką jisai 
labai širdingai visam chorui 
padėkojo. Į šį vakarėlį buvo at
silankęs kleb. kun. J. V. Kaz
lauskas ir vikaras kun. W.

Šiam parengimui 
daug pasidarbavo choro pirmi
ninkas J. Bamotas, P. Sitavi- 
čius, Alb. Zikaras, Anna Radvi- 

! ir kiti 
choro nariai. Tikrai yra gražu 
kai jaunimas sutartinai dar- 

Manau, kad daugiau 
i jaunimo — vaikinų ir merginų 
įsirašys į chorą, nes vienas ki
tas kaip apsiveda, tai dažniau
sia ir pasitraukia iš choro. Tad, 
kurie tik turite gražius balsus, 
esate kviečiami į chorą.

Teko nugirsti, kad Lietuvos

šv. Kazimiero Basketball 
Komanda

Šv. Kazimiero parapijos vy
rų klubo basketball ratelis sėk
mingai žaidžia. Iki šiol nepra
laimėjo nei vieno žaidimo, nors' 
jau teko susitikti su l 
vintais rateliais. Sveikiname šį 
ratelį ir linkime sėkmingai 
žaisti ir kelti lietuvių vardą sa- , ... _.
vo gabumais bei pasisekimais. ,

° r Į nnnrn nariai T’ilrrai
Švenčių proga šios kolonijos;

korespondentė širdingai sveiki-1 . .
na visus lietuvius, linkėdama, L 2 
kad užgimęs Kūdikėlis Jėzus 
palaimintų Jūsų namus, suteik
damas savo gausiss malones. 
Ir kad naujuose 1948 metuose 
mūsų vieninga darbuotė dėl iš
laisvinimo mūsų tėvynės būtų 
naši ir sėkminga. M.

U1I1U, llvl » , — - . ..... i Pranckietis.gana įsla-1

Ra porteris.

BAYONHE, 11
Petro ir Povilo draugija

pažinti su

šv.
nuoširdžiai dėkoja poniai Kre- 
ver už jos gerą darbą kortavi- 
mo vakarėlyj.

Be jos mes mažai ką būtume 
galėję padaryti. Valdyba.

i
t



PAIMS

Kviečia j Talką OLD - TIMER’S Reunion
SURUM BURUM - ŠOKIUS

Šeštadienį, Sausio - Januaiy 17,1948 - Munidpal 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, Valizų kontestai ir lt. Tikietus galima įsigyti “Darbininke”, 
Broadway, So. Boston, - Tel. SO 8-2680 arba pas L. Vyčių 17 Alg. kp. komiteto narius.

366 W.

A. J. NAMAKSY
RfeAL MTATE *

-

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO
•■tos • ItkalbM - Piane

P-16 Amelto Tstardnaite, turinti 
Maatar of Arta in muaic Mpanj 
duoda dainavimo ir piano tokai- 
jaa. Joaioa mokykla yra pripažin
ta veteranų mokinimuL Dal infor
macijų tolaCoauokite ar rąžykite:

4B0 BOVLBTON PT„ BO6TON 
KENaia>«8571 

4° CONCORD AVĖ., 
^i^LEiiottaS1^anglų kalbą mokančius, puikiai fe VjMfetf

Irai n hnvn
susirinkime dalyvavo A. L. Ta- mis progomis priminti, kad 
rybos Centro šie nariai: adv. drabužių vajus tebevedamas, 
J. Grigalius, J. Arlauskas ir S. ir kad visi atliekamus, dar ga- 
Michelsonas ir gana skaitlinga limus nešioti drabužius sUneš- 
atvykusių tremtinių atstovy- tų j bažnytinę salę ar laikraš- 
bė.

Po susirinkimui, klebonas pa
rodė tos mokyklos nepaprastai 
puikiai įrengtą šios mokyklos 
vaikų darželio kambarį. Rap.

> f t • t

įrodo kaip aukštai buvo pasta
tytos nepriklausomos Lietuvos 
mokslo įstaigos bei Lietuvos 
Universitetas. * Rap.

gVĮETĮNĖSŽINIOS
i J

Z1NUTPS fesorius Bostono Kolegijoje.
Tėvas Liuima, sekmadienį, 

atlaikė paskutines šv. mišias, 
So. Bostono lietuvių patr. baž
nyčioje.

Pamatęs mokyklą, tremtinys 
svečias paaukojo $5. mokyklų

Sausio 8 d. staiga pasimirė 
Jonas Sabas, 59 metų, gyv. 
157 H St. Paėjo Vilkaviškiu 
parapijos. Amerikoje pragyve
no 35 metus. Paliko sūnų ir fondam 
keturias dukteris. Tapo iškil- ____
mingai palaidotas, iš šv. Pet- r - - - 
ro parapijos bažnyčios, sausio Us c pauiiuSi 
12 d., 9 v. r., Naujos Kalvari
jos kapuose. Melskimės už mi-

• rusius.

Lankėsi Tėvas Liuima. Sek
madienį, atlankė So. Bostoną 
Tėvas Pranciškus Liuima, S J.; 
Šis Tėvas Jėzuitas 7 metus 
studijavo Olandijoje. Keturi 
mėnesiai atgal jis pasiekė A- 
meriką. Dabar rengiasi į pro-

Sausio 11 d., tapo pakrikšty- 
, Kazimiero ir 

Alenos (Mickevičiūtės) Urni- 
kų, gyv. 405 E. 3rd St.

C. Ona, duktė Harry 
Adelės E. (Baliukoniūtės) 
bur, gyv. 438 W. 4th St.

DAKTARAI

TeL TROwbridge 6330

Kas norite hls/ti SauMtoje 
Callfbrnijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
toetpkft* pu;

GIAS. LKSS 

Realstafinhkas 
710 N. Va* Nesą Ave^ 
HoUywood 38, Calif.

Sausio 9 d., 1948, iniciatyva 
Boštone gyvenančių Amerikos 
Lietuvių Tarybos Centro narių 
,ir vietos klebono, buvo su
šauktas darbuotojų susirinki
mas, lietuvių par. mokykloje 
pasitarti dėl Vasario 16 minė-^ 
jimo Bostone.

i Susirinkimą pradėjo klebonas 
kun. Pr. Virmauskis, pakvies
damas pernykščių metų komi
teto pirm. adv. J. Grigalių ves
ti susirinkimą. Raštininkauti 
išrinktas inž. Jonas Vasys.

Visapusiai apsvarsčius, vien
balsiai nutarta Bostone, Vasa
rio 16 minėti 
šiai. Minėjimą 
15 d.. 10 vai. 
mis Mišiomis, 
kun. J. Borevičius, S. J. Į šias Mokyklos auditorijoj, So. Bos- 
pamaldas nutarta kviesti Ste- tone. Kalbėtojais gauta: Juo- 
pono Dariaus Amerikos Legi- zas B. Laučka, BALF Centro 
jono Postą ir visas draugijų reikalų vedėjas iš New Yorko, 
valdybas su vėliavomis ir žen-

Vti A K« klais. Užimti So. High School
* 2 vai. turėti iš- 

Įkilmmgą minėjimą. Kalbėto
jais pakviesti: Jung. Valst.

gar- 
rašytoją prof.

Ka-

4. sutikimą, su- 
namuose vaišes 

apylinkės dvasiš- 
bei artimuosius.

R. i 
WU-

Pradėjo Dirbti Inžinierių 
Firmoje

Prieš kėlės savaites į Bosto- , 
ną is tremties atvykęs su sei- j 
ma, jaunas Lietuvos inžinie
rius Romualdas Budreika tapo 
priimtas dirbti plačiai Mnoaooj 
Stone & W<fceter inžinierių fir- 
moję sausio 4 d.

Kitoj tarptautinio masto in
žinierių firmoj E. B. Bodger & 

ĮSons Co. jau nuo seniau dirba

Širdingai dėkoju Tetai 
therinai Yaniūnienei, gyv. 461 
Ashmont Str., Dorchester 22, 
-Mass., už malonų manęs trem
tinio 1948. I. 
ruošiant savo 
ir sukviečiant 
kiją, gimines
Džiugu buvo man su Jais susi
pažinti, pasidalinti žiniomis iš 
tėvynės Lietuvos ir iš lietuvių 

1 tremtinių gyvenimo Vokietijo- 
’ je. Jau šiuo pirmuoju susitiki

mu, buvau sužavėtas Ameri
kos lietuvių tautiniu susiprati
mu, kuris sako, kad tiktai vie
ningas visų lietuvių bendradar
biavimas mažins lietuvių var
gus tremtyje ir ties naujus ke
lius į Lietuvą, kad Ji vėl būtų 
laisva.

j
i i

Sausio 8 d., Lietuvių salėje 
įvyko BALF 17-to skyriaus 
Valdybos ir Komisijų posėdis, 
kuriam pirmininkavo Pr. Raz- 
vadauskas, o raštininkavo A. 
Januškevičienė.

Daugiausiai kalbėta ir tartasi

Ruošiasi Svarbioms 
Prakalboms

čių redakcijas.
Raštininkė pranešė, kad par

duota visi (75) pakeliai lietu
viškų kalėdinių sveikinimų.

Nutarta po prakalbų su- 
visų narių susirinkimą.

Raą>.
šaukti

1*.

Lankėsi
l

Dr. 
apie

koiškilmingiau-
pradėti Vasario apie svarbias prakalbas, kurias 
rytą iškilmingo- šis skyrius ruošia sausio 25 d., 

kurias laikys 2 vai. po pietų. Patrick Gavin

Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.
Patarnavimas greitas ir mandagus.

Tel* ŠOU 6651323 W
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Lietuviai šauniai 
Pasirodė kongresmoną Kennedy, 

sųjį lietuvių—■■■ — f
Prieš pat Kalėdas So. Bosto- Vincą Krėvę - Mickevičių, bol-

Pereitą savaitę lankėsi 
Petras Kazlauskas, kuris 
septyni mėnesiai gyvena šiame 
krašte, atvykęs iš tremties — 
Vokietijos.

Dr. Petras Kazlauskas yra 
vedęs ir jo žmonelė su sūneliu 
gyvena pas Nekalto Prasidėji
mo Seseles, Pūtnam, Conn.

Į Bostoną atvyko svarbiais, 
reikalais. Jis nori gauti kur 
nors ligoninėje darbą, kaipo 
medicinos gydytojas ir akių 
specialistas. Jam daug gelbsti 
Dr. Povilas Jakmauh (Jakima
vičius), buvęs Massachusetts 
Valstybės Sveikatos komisijo- 
nierius, ir kleb. kun. Pr. Vir- 
mauskas.

IMtanCe.

Senki* tOM protai lonatus Ir bla- 
torius, kurie savo skelbimais remto 

•Oartrtfltaką”.

j kitas jaunas Lietuvos inžinie- no HiSh School mokytojai, tos ševikų kankintą tremtinį, kun.
Jonas Vasys, atvykęs mokyklos didžiulėj auditorijo- J. Borevičių, S. J. ir vietinius.

je, buvo suruošę “Yamkee Meninei programai pildyti pa-
~ " s Internaticmal Night” kviesti garsiąją Lietuvos artis- apie jas išgirstų ir jomis pasi-
Carney ligoninės naudai. Prog- tę p-nią Grigaitienę ir visus naudotų. Taipgi nutarta viso-
ramą pildė tos mokyklos moki- vietinius chorus bei menines
niai. Bostono Lietuvių Tautinių pajėgas. Pakviesti Dariaus
Šokių Grupė buvo pakviesta, Postą atlikti ceremonijas už
kaip specialūs svečiai progra- žuvusius kovotojus už laisvę.

Vytauto Di- ‘moje- Lietuvius perstačius. Paprašyti gubernatoriaus, kad
grupės dalyvė V. Ivanauskaitė paskelbtų Vasario 16 šioje val-
buvo viešai apklausinėta vaka- stybėje kaipo laisvos Lietuvos
ro vedėjo apie lietuvių tattti- dieną. Šio darbo pravedimui
nius šokius, kostiumus, ir apie išrinkta komitetas šiokiame
šios grupės veikimą, keliones, sąstate: Garbės Prezidiumas:

I .irius
praeitą vasario mėn., kurs be

!savo darbo dar specializuojasi Uoodle
! garsioj Mass. Institute of
! Technology arkitektūros pla
navime.

Jie abudu yra laisvos Lietu
vos mokyklų auklėtiniai ir abu 
baigę Lietuvos 
džiojo Universitete Inžinerijos 
skyrių, (Inž. Vasys buvęs ir 
prof. asistentu). 

Į Faktas, kad tokios žymios in
žinierių firmos greit priėmė į 
savo inžinierių tarpą šiuos lie- [i tautinius festivalus ir tt. Ve- J. P, Prelatas Dr. K. Urbonavi- 
tuvius tremtinius, dar silpnai

inžinierius Romualdas Budrei- 
ka, tik prieš mėnesį atvykęs iš 
Vokietijos į Bostoną; “Darbi
ninko” red. A. F. Kneižys ir 
‘Keleivio’ red. Jonuškis. Meninę 
programą taipgi bandoma su
daryti kopuikiausia, nes pa
kviesta visi vietiniai chorai ir, 
tremtinių meninės jėgos. Nu-j Kaip žinoma, Dr. Petro Kaz- 
tarta šias prakalbas plačiai iš
reklamuoti, kad visi lietuviai

lausko brolis Dr. Bronius Kaz
lauskas. kuris taip pat yra at
vykęs iš tremties, dabar profe
soriauja Detroit, Mich.

Draugijų Valdybų Adresai

t
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I Geriausias Pasirinkimas
liau ji (tam buvo pasiruošus) čius, kun. Pr. Virmauskis, Lie- 
prieš kiekvieną šokį ji apibu- tuvos Garbės Konsulas adv. A. 
dindavo, todėl jie buvo sutikti O. Skalbia, Dr. Povilas Jak- 
su nepaprastu susidomėjimu h* mauh, ir Kapitonas Wm. V. 
palydėti ovacijomis. Pavyt- Shimkus; pirmininkai (co- 
džtai, šokant Mikitą ir Malū- chairmen) adv. Jonas Griga- 
nėlį, vidury šokio išsiverždavo bus ir adv. Kazys J. Kalinaus- 
gattsūs plojimai. kas; vice pirm. J. Arlauskas, 

šios grupės dalyvės Romaus- Jonuškis ir A. Mstjoška; rast.
kytė, ir Cenčiutė kaipo tos mo- inž, Jonas Vasys ir Felicija

T. SULLIVAN, INC
Petras JakubSnas, savininkas

kylėtos orkestras dalyvės išpfl- Grendelytė; ižd. Dr. A. L. Ka- 
dė pasekmingai piano ir sarai- pochy ir A. J. Namaksy. Taip- 
ko soto numerius. Jos kaip ir gi išrinkta spaudos ir kitos ko- 
kitos visą vakarą vfflcėjo lietu-* misijos, bei komiteto nariai su 
viekus kostiumus. j nutarimu įtraukti į komiteto

Auditorija, talpinanti kelioli- sąrašą išrinktuosius draugijų 
ka šimtų žmonių, buvo pitarutė- atstovus, bei veikėjus, šiame 
4ė mokinių, tėvų ir mokytojų. Į 1 1 111____ 1.........

UMMfryklta Tonika Pas Mos 
Pristotam gerfcnmį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parenoimams.

Myopia Club Beverage Co.
Graflon Ava* IsHnfton. Mass.

Tol Dedham 1304-W
PRANAS GERULBKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

Joninės Nąriaah PARSIDUODA 3-jų šeimynų 
namas. 2 fl. po 5 kambarius ir

Šv. Jono Ev. BĮ. Pašalpinė 1.4 kamb. Pirmas ir antras 
D-ja ruošia savo metinę vaka- steatnu apšildomas su vienu 
rienę vasario 1 d. (prieš pat bateliu. 3 fl. šildomas pečium, 
užgavėnes) Lietuvių salėje, S. Fialai neša po $5.00 savaitėje. 
Bostone. Bus geras orkestras. Kaina $7,000. Atsišaukite: J. 
Bilietas tik $2.00. Mariai turt- Scbulta, 6 Lorence St., South 
tų suskubti Įsigyti bilietas tuo- Boston, Mass. (8-t-20)
jaus, nes bilietai bus parduoda- ■■ ■ . ■ ■ ■ — . ■■■
mi ir neįtariama. Vakarienei 
vadovauja: Medonis, 
p-iria Lukoševičienė, Griganavi- kreiptis: Mr. John Lucas, 17 
čius, Ivaška, Stakutis, Glinec- Sanger St., So. Boston 27, 
kis, Tuleikis ir kiti. V. 'Nary* Mass. (6-9-13)

NOMU pirkti vartotą pianą. 
Valatka, Kas turite pardavimui, prašau

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS »Vč.

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

Tel. So. Boston 1298. 
Vice-Pirmininkė — C. GaiHūnien#,

8 Winfield St., So. Boston, Mass. 
Prot Rait — Ona Ivaiklenė,

440 E. 6th St, So. Boston, Mass. 
Finansų Rašt — B. CūnienS,
29 Gould St., W. Rozbury, Mass.

TeL Parkvay — 1864-W 
ttdtatak* — Ona StaniuUūtė, 

177 WMt 7th St, So. Boston. Mass 
Tvarkdart — Ona Krasauskas, 

11 Sprlnger St, So. Boston, Mass. 
Kasos OL — Elzbieta Aukštikalnytė.

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

antrą antradieni menesio, 7:30 vai. 
vakare. Parapijos saffije, 492 E. 
Seventh 8t, So. Boston, Mass. 

Visais draugijos reikalais kreipkite.
um nrotoknlu raMtnlnke

I

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

BORIS BEVEBAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

220 E St, TeL ŠOU 3141, So. Boston, Mam.

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balakonis, Savininkas.

251 lest Brtifay,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

M

ir Naktį

YAKAVONIS 
naeral Home
741 No. Mato St.

Brockton, Mmw, 
V. YAKAVONIS 
LaMMtrrių Direktorius Ir 

balsamuotojM 
Patanuivtmu Dieną tr N*Jcty 

■ąptyCta asfjuentma Dykai 
Tol. Drookton S-1M0

i

r
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Maistas ir emigracija» 
dabar visų dėmesio cent-i 
re. Mūsų stovykloje žmo
nių virš trijų tūkstančių. 
Tad pirmąją maisto dali
nimo dieną baisi žmonių 
spūstis visai kaip Šiluvos 
atlaiduose. Jau prieš dvi 
tris dienas teiraujamasi 
kada dalys maistą. Visi 
paskutines dienas gyvena 
truoiniais, tad maisto da
linimo laukia kain Vely
kų. Dvi dienas veržę diržą 
ir mes su bičiuliu Jokūbu 
pasirvžome “iškovoti” sau 
ria’sto davinį pirmąją 
dieną. Dar anksti, žvaigž
dėms danguje neužgesus 
išsiskubinom į maisto 
sandėlį. Galvojome būsią 
patys pirmieji. Apsiriko
me. Maisto sandėlyje mo
terų, seniau net vaikų bu
vo jau pilna.

— Dievas žino! — pade
javo Jokūbas. — Iš kur 
jie ir laiką

^Literatūra

Maisto Sandėlio Prekyvietėje...

Antradienis, Sausio 13 d„ 194S

Į

kai-

Ii
i

ir šios vienintelės paguo
dos žemėje...

Katinas ramiai atsigulė 
ant kelių, snaudė ir “no- 
teriavo”. Moteris šildėsi 
ant jo rankas ir kažką lū
pomis šnabždėjo. Matyt 
ji buvo užmiršusi rytme
tinius poterius, kad dievo
baimingai meldėsi.

Neatsiliko ir kitos mo
terys. Staiga viena atsi
gręžusi pamatė savo 
minką ir šuktelėjo:
— Juzapien! Eikš 

Pasišnekėsim! Juk
čia! 
eilė 

užimta, tad vieną kitą žo
delį galim ir mudvi persi
mesti. Baisu ir pagalvoti, 
kokį šiandien sapną sap
navau. Grįžtu iš laukų 
pusryčius nešusi, o čia 
žiūriu ant kiemo sėdi juo
das šuo ir dantimis kale
na. Pasiutęs, sakau, ar 
ką. Dar ko gero vaikus 
sukandžios. Ieškau, grai- 

jie ir laiką žino? Rodos baus kokio pagalio ir kaip 
stovykloje gaidžių nėra, tyčia nieko nerandu. Ga- 
bet žmonės atsikelia, kaip liausiai, besigraibydama 
anais senaisiais laikais, 
kai dar spragilais buvo 
kuliama.

Didžiojoj salėj prie sie
nos pastatyti keli ilgi suo
lai. Beveik visi jau apsės
ti, aptūpti. Džiaugėmės 
dar radę kamputį. Sėdint 
vis geriau — netaip kojos nuo dešimtos o senis sė. jį užpuoliau. Sakau, tėvai, 
Įsmilksta. di prie langQ ir nei krust taisyk skrynią ir greičiau

Šalia mūsų atsisėdo mo- : Liepiu, kad jis eitų gulti, i iš to ubagvno... Vaikšcio- 
teris. Ji, matyt, praktiška, o jis ne murmur. Sėdi, Ja vieną dieną, kitą dieną, 
nes su savimi atsinešė di- žiūri pro langą ir spiaudo. parėjo susikrimtęs, i___

\ aizdas parodo verdantį Prancūzijos raudonųjų sukeltą streikierių kraują.
miesto pašto tarnautojai veržiasi paimti savo kontrolėn centralinį pašto pastatą. Bet valdžios 
policija juos suvaldė ir, beabejo, raudonųjų “generolai” neatsiekė savo tikslo, kad pažeminti 
valdžios autoritetą ir palaikyti netvarką. Prancūzijos darbininkai pradeda suprasti kur veda 
juos jų raudonieji vadai ir jie pasiduoda valdžios įsakymams.

i

i
Nieko. Dangus žvaigždė- Kai Ramus Vakaras 
tas. Naktis šviesi, mėne
siena nors litaniją skai
tyk. Atsiguliau, užmigau.
Vėl nubudau, o senis vis 
sėdi ir smalija savo liulką

f "i

8
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| VERBICKAS, Jonas ir Jur- 
jgirt, iš Kybartų vai., Vilkavin- 
I kio ap., 1‘eckuile, Pa.?
[ VERB1CKIENE (Werbin) — 
įKudokaitė, Jadvyga, iš Pancvč- 
j žio ap., ir vaikai Anelė ir Vik- 
; toras, Cihcagoje.

VIEDRINSKAS, Jonas, iš 
Bublelių vai., šakių ap.

VIIJCAS - šmidt, Mykolas, 
ir tSeponas, iš Palangos, New 
Yorke.

VOLINSKAS, Edsvard, New 
Yorke, siuvėjas.

VORUŠILA, Bronislovas, iš 
Gegužinės - Leonuvkos vienk., 
Žąslių vak, gyv. Bostone ar 
Cambridge.

VYŠNIAUSKAS, Motiejus, 
gim. Amerikoje, gyvenęs Puns
ko parap., Suvalkų ap., vėliau 
farmoje prie Paterson, N. J.

VYŠNIAUSKAS, Petras, iš 
Punsko parap., Suvalkų ap., 
Kingstone.

ZABULIONIS, Karolis, iš 
Surdegio km., Debeikių vai., 
Utenos ap., Chicagoje.

ŽIOGAS, Vincas ir žmona 
Beniušytė, iš Sedos vai., Tel
šių ap.

ŽIŪRAITIS, Juozas, Petras 
ir Saliamonas, gyv. Waterbury, 
iš Jankų vai., Naumiesčio ap.

ŽOLYS, Petras, iš Kretingos 
ap., Chicagoje, ar New Yorke.

ŽVIRBLIS. Juozas. Leonas ir 
Motiejus, iš Pakruojo vU. 
Šiaulių ap.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LfTHUANIA 

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

į Lietuvos Generalinio Konsulato New
Į Yorke Paieškomi Asmenys:Kai ramus vakaras ateina. 

Saulutė leidžias už kalnų, 
Ir ramioje nakties padangėj 
Sužiba tūkstančiai žvaigždžių,

Rausvi žiedeliai obelų
Taip tyliai krinta ant takų. 

Įima ir iš proto išeiti. Ateik, brangusis, čia ir tu, 
taigi sakau, — Ne iš proto, kaimynė- Aš tau priskinsiu tų žiedų...

Tada mylėjau tave vieną 
Labiau už žiedus obelų. 
Ir verkdama aš vienui viena 
Tad laukiau tavęs tarp žiedų.
Kai pražydės po mano langu 
Rausva, šakota obelis,

UŽsi- Ir jų žiedų skanusis kvapas
Mano pirkelėje pasklis...
Aš iškaišysiu baltas sienas 
Rausvais žiedeliais obelų 
Ir verkdama čia vienui viena 
Ilgesiuos vien tavo dainų.

besigraibydama 
ėmiau ir nubudau. Net 
tris sveikamarijas sukai- prįe lango, 
bėjau, kad Dievas atito
lintų kokią ateinančią bai- — Taigi šiais laikais ga- 
sią nelaimę. Įima ir iš proto išeiti.

i — Taigi, 1
kaimynėle! Dabar ir nak- le! Iš galvojimo! Mano se- 
tį tau ramybės nėra. Aną nis protingas. Kai prasi- 
dieną užgesino elektriką dėjo emigracija aš tuojau

delį juodą katiną. Tatai Pažiūrėjau ir aš priėjusi, degė pypkę ir pietų neina 
nustebino šalia sėdėjusias 
moteris. Viena senyva Pavasaris, gražus Oras 
moteris, kilusi kažkur nuo 
Pagramančio ir pagarsė
jusi stovykloje, kaip pik
toji Agota, šnairai pažiū
rėjo ir tarė:
— Bi jotumeis Dievo!

Žmonės jau ir taip ką 
valgyti nebeturi, o ji dar 
katiną šeria! Juodas, lyg 
iš pragaro išlindęs. Tik
rai. aš tau sakau, Marijo
na, kad tu sau ir mums 
užtrauksi dar kokią Dievo 
koronę... i

— Tai jau! Tai iau! Ir 
katino uodega užkliuvo?! 
Žiūrėk dar ji lieps eiti iš
pažinties ? 
gota, mano 
suės riebalu 
Šiais laikais 
žiurkių užtenka...

Nejaukdama ką atsakys 
piktoji Agota ji glostė ir 
mylavo savo katinėli.

— Vargšas mano balan
dėlis! Nebėr žemėje ramy
bės ir tau! Pavydi žmonės

o.

Nesibijok, A- 
katinėlis ne- 

ir duonos, 
ir dvikojų

I

Pavasaris, gražus oras. 
Gėlės krauna žiedelius, 
Prasidėjo baisus karas. 
Balnoj broliai žirgelius.
Kai aš augau pas tėtušį. 
Tokio vargo nemačiau. 
Tiktai šėriau bėrą žirgą, 
Sau širdelę raminau.

Nusišėręs bėrą žirgą 
Šveičiau plieno kardelį. 
Pamazgojau ašarėlėms 
Savo skaisčius veidelius.
Sudiev, senas tėtušėli. 
Paduok plieno kardelį.
O tu, sena motinėle. 
Laimink savo sūnelį.

Per tris dienas bernužėlis 
Karan jojo iš namų.
Ir parašė pirmą laišką 
Mergužėlei mylimai.
Skaito laišką mergužėlė, 
Ašarėles liedama.
Su nuliūdusia širdele 
Bernužėlio laukdama.

P. Vaičiūnas

STULPINIENE - Sparvely-į VAITKIENE - Krištaponytė, 
tė, Antanina, iš Kuršėnų vai., IStasė, iš Utenos ap., Brook- 
Šiaulių ap., Bostone, 

į SUCHINSKAS, Adolfas, ir, 
jo seserys Bronislava Essel ir j 

. Vanda Schwartz, vaikai Liud-j I I
’viko ir Julijos, Cleveland, Ohio. 
| SUŠINSKAITE, Vladzė, iš A- 
lytaus vai.

Į SVARAVIČIUS (Švara vi
lčiai), giminės Marijos Gedgau- 
' daitčs - Sausdravienčs, iš 2e- Į 
maitijos.

Į ŠALTIS, Jurgis, Ona, Simo
nas, iš Kražių

i ŠARKIENE - Bukauskaitė,
Emeliune. iš
Tauragės ap.

[lyne, ar New Yorke. 
VAITONIS, Saliamonas, San 

Francisco, Califomia.
VALAITIS, Jonas ir Pranas, 

iš Bublelių vai., šakių ap.
VALUKONICTE, Emilija, iš 

Veisėjų vai.
VARANAVIČIUS, Steponas, 

iš Kražių vai., Chicagoje.
I- VAREIKA, Kazimieras, ir 
Mateušas, Gary, Indiana.

VELIČKA, Mykolas (kitaip: 
Velutis, Mike).

VELUTIS (Velička), Myko-

GRAŽIOS IR VERTINGOS 
KNYGOS

linu Kristus, 
pasaulio Išgelbėtojas. Parašė 
vysk. Pranciškus Būdys, MIC. 
1930 m. 514 puslapių. —

Įžymusis mokslininkas šiame 
veikale giliai, bet paprastai ap
rašo Kristaus gyvenimą. Kas 
nori geriau, pažinti savo tikėji
mą — o mums jį pažinti reikia! 
— turi įsigyti šią vertingą, di
delę, kietais viršeliais knygą. 
Kaina — $3.00.

Piloto Duktė
Penkių veiksmų drama. Išlei

do Kun, P. M. Juras, 1943 m. 
Kaina — 35c.

“Darbininkas” 
3tt W. Broadway, 

So. Bostoa 27, Mase.

v., Chicagoje.
valgyti. Sakau kam čia 
graužtis, juk vistiek kol 
•bilių svarsto yra dar vil- 
ities į Ameriką patekti. 
Taigi, sako, ir aš taip ma
nau, motin! Kol kas tuos 
snargalius veža į miškus 
ir anglių kasyklas. Mums 
gi dar reikia palaukti kol 

Į "Dėdė Šamas” susipras.
Moterys barškėjo, tarš

kėjo, lyg vėjiniam malū
ne. Jos atrodė viską žino
jo, suprato, net ir karą 
viena išpranašavo.
— Aš sakau, kad bus ka

ras! Vikar mačiau ir 
žvaigždę su uodega. O 
saulė kai leidžiasi už kal
nų, tai vis kaip į kraują į- 
brenda. Matyt, kol tas ū- 
sorius nenusisuks spran
do, žemėje ramybės ne
bus.

Juozapienė išgirdusi ir 
pati savo trigrašį įkišo:
— Mikaldos knygose aiš

kiai parašyta, kad po tri-
I1
I 
I

Einu Pro Dvareli
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»! 
į!i

| 
i
|
i i

Stasys Yla, Meilė. Kaina — 50 centų. ?
Šias knygas galima gauti (užsisakant ir per pas- $ 

tą) “Darbininko” administracijoje: — jį 
366 W’. Broaduay, So. Boston 27, Mass.

«J J Ui* * ■ •■'.'A

GRAŽIOS IR NAUDINGOS 
KNYGOS

Iš .Vokietijos gauti platinti šie vertingi Šv. 
Sosto Delegatūros lietuviams leidiniai:
šventoji Istorija, Naujasis Testamentas. Paveiks

luota ir gražiame popieriuje knyga. 95 
pusi. Kaina — 1.50 dol.

Sužiedėdis. šventas Kazimieras 1458-1484. 
Kaina 25 centai.

Maldeikis - Maceina, Lyčių problema. Kaina — 
25 centai.

Simas

Einu pro dvarelį. 
Pro žirgų stainelę; 
Eisiu, eisiu pažiūrėti.
Ką veikia bernelis.
Ar žirgelį šeria.
Ar balnelį šveičia? 
O kur josi, bernužėli, 
Kam rengi žirgelį?
Mergužėle mano, 
Balta lelijėle,
Šiandien gavau aš raštelį 
Joti į vainelę.
Einu per dvarelį.
Pro rūtų darželį — 
Girdžiu verkia mergužėlė 
Rūtelių daržely.
Cit. neverk, mergele, 
Balto leli jėle:
Kai sugrįšiu iš vainelės, 
Užtversiu darželį.

Laukuvos vai., las.
_____o----- .r. | VENCKŪNAITE - Činckienė, 

ŠATAS, Povilas, iš Krinčino Ieva, iš Lietuvos, ir vaikai 
'vai.. Biržų ap., Chicagoje. įJohn ir Marija, gimę ir gyv. 
I ŠČEPAVIČIUS, Antanas, iš Mahanoy City, Pa.
Raseinių, Chicagoje. j VENCKŪNAITE - Pšeme-

i ŠIMENIENE - Grikienytė,' neekrenė, Marija, d. Andrius, 
Ona, iš Skapiškio parap., Ro- ir vyras Silvestras Pšemenec- 
kiškio ap., gyv. Chicagoje.

i ŠIPULIENE - Simanavičiūtė, 
Emilija, iš Kauno ap.

j ŠIUGŽDA, Jonas, Pranas ir 
Vincas, iš Pajavonio vai., Vii- | 
kaviskio ap., Brooklyne.

1 ŠMIDT - Vilkas, Mykolas ir 
Steponas, iš Palangos, New 
Yorke.

į ŠPOKAS, Stasys, iš Kėdai
nių ap., Philadelphijoje.

j ŠUKYS, Dominikas, iš Joniš
kio vai., Šiaulių ap.

! ŠVAMBARIENE - Miliaus-I
kaitė, Ona, iš Kražių vai., Chi- 

At. Kairys, cagoje.
----------------------------------------- ŠVAŽAS, Kazimieras, ir 
jų taikos metų bus didelis žmona Elzbieta, iš Viekšnių ar | 
kraujo praliejimas. Ar be- Laižuvos parap.
spėsime ir tą Atlantą per-Į TAMOLIS (Tamulis), iš Vie-'| 
plaukti? Kad bent bomba štovienų km. |
ant galvos nenukristų, kol TERESEVICIUS, Vincas ir | 
išlipsime ant kranto. Pas- Elena, iš Raudondvario vai., ■ 
kui vis kaip nors sulauk- Kauno ap. 
sime, kol tie raudonieji iš-1 TURSINAVIčlENE, Zofija, 
dulkės iš Lietuvos.

Spūstis, maišatis vis di
dėjo. Moterys pradėjo ne
kantrauti.

i ' 
o tų miegalių vis dar nesi
mato. Langelis kaip užda
rytas, taip uždarytas.
— O ko jiems skubėti? 

Žino, kad dar visos trys 
dienos prieš akis. Kai pra-, 
dedi barti, tai jie aiškina, 
kad ir taip žmonėms mai
sto trūksta. Tad, esą, kuo 

! vėliau paims tuo ilgiau 
.užteks.

Bet į kur?
Supa Nemunas mažą valtelę. 
Supa bangos mane.
Neša vilny ja tėviškės dalią, 
Bet į kur. nežinia?
Gal tolyn. į marias, į plačiąsias. 
Gal pasaulio kraštan?
Kur palaimintą uostą atrasiu. 
Atsimušęs krantan?
Ir ant žemės naujos, nematytos 
Žvelgsiu vis atgalios,
Kol išauš, patekės laisvės rytas 
Ir namo parvilios.
Supa Nemunas mažą valtelę.
Supa bangos mane,
Neša vilnyja tėviškės dalią. 
Bet į kur .nežinia?

kis, Williamstown, Pa. 
VENCKGNAS, Juozas is 

Vincas, Mahanoy City, Pa.

i 
♦ 
*

*
* 
♦

1; 

Hiš Kavarsko vai., Ukmergės ap. * * 
TURZA - Jovaraitė, Agota, 

iš Kamajų vai. p
UCKEVIČIENE, Viktorija, |

• k ' 
( ------------------ -- Merkytė, Te- |
'ofilija, ištekėjo antru kart už ■ 
į gydytojo, išvyko iš Kauno.
, URNEVIČIUS, Pijus, iš Gi- 
'žų vai., Vilkaviškio ap., Water- 
bury.

VAIČEKAUSKAITE, Uršė, g 
iš Suv. Kalvarijos, New Yorke. I 

į VAIŠNORIENE - Balasevi- 
čiūtė, Ona, gyv. New Yorke, |

_ štai iau išaušo diena Chicago’ Iu- (Cicero), štai jau išaušo diena,. URBONIENfi . Me

(Bus daugiau)

VAITIŠKIS, Kazimieras, ir
A. Vii. sesuo Kalpokienė, Stasė, gimę 

Amerikoje, gyv. Bostone.

ino 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 Vienuoly nas, 
Amerikos Lietuvių įkurtas Šv. Antano garbei, taps 

Nauju Lietuvių Religiniu, Tautiniu Ir Kultūriniu 
Centru Amerikoje.

Iš naujos 
Lietuvių Tautinės šventovės 

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

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

lietuviškai šventovei įkurti!
Už 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 CėKs durų.

Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios neužmiršk ir 
Savo Testamente.

Už Tavo vėlę
Pranciškonai nuolat melsis ir laikys Šv. Mišias. 

Šv. Antanai, gausiai atlygink tiems, 
kurie Tavo vardu daro mums gera!

Aukas prašome siųsti: 
FRANCISCAN FATHERS 

Kennebunk Pert, Maine
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