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

Vyskupas Ketteieria. 
------------------------------------4

DARBININKAS
AMERTK* v R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

• ' -

------------——--------- -—<
OARIININKAt

Ulthu.inian Seml-VVeekly į
New<*paper i

Publiahed every '
TURSDAY and FRIDĄ Y

Stt Broadway. S. Boston 27, Man.
•----------------------- -------

Rusti-Vokiečių Sąjunga 
Daugiau šalčio 
Kas kaltas?
•

Tas, ko buvo bijomąsi, pra
deda pildytis.

, Jau seniai buvo užsimenama, 
kad rusai ir vokiečiai, pamiršę 
karo laikų neprietelystę, suda
rys sąjungą, sudarančią pasau
liui didelį pavojų.

Dabar jau plačiai kalbama a- 
pie tai, kad rusų - vokiečių su
artėjimas kunijasi. Skelbiama, 
kad vokiečiai ir alijantų valdo
mose zonose su mintimis apie 
rusų-vokiečių susidraugavimą 
ir sudarymą didžios ir nenuga
limos galybės. Amerikos val
diški pareigūnai ir spauda dėl 
to reiškinio rodo nemažą susi
rūpinimą.

Rusų - vokiečių sąjunga nėra 
naujas sumanymas. Jau praei
tuose šimtmečiuose ir rusuose 
ir vokiečiuose yra buvę judėji
mų už rusų-vokiečių sąjungos 
sudarymą. Rusijoj Petras Di
dysis buvo tos pakraipos šali
ninkas. Jis buvo tiek pro-vo- 
kiškas, kad savo naujai įkurtr 
sostinę pavadino vokišku var
du — Peterburgu. Jį saugojan- 
č ą tvirtovę irgi pavadino vo- Į 
kiškų vardu — Kronštadtu. 
Vokiečiuose Eismarckas buvo 
rusų - vokiečių suartėjimo ša-j 
lininkas.

Žiemos speigams užėjus, at
sirado daugiau šalčio ir “šal
tam karui”. Amerikos vyriau
sybė paskelbė slaptus doku
mentus, liečiančius Maskvos ir 
Berlyno santykius karo pra
džioj. Dokumentai parodo, kaip
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Rašo:
• “Aukštai Gerbiamasis 
Redaktoriau,

“Jūsų laikraštį jau pra
dėjau gauti ir su dideliu 
džiaugsmu skubu už tai 
padėkoti

“Tikiuosi, 
ninkas” mane sunkįoje 
tremtyje galės ir ateityje 
nuolat lankyti. Už tai taip 
pat tariu ir širdingą ačiū 
iš anksto.

“Mano yra ypatinga lie
tuvio tremtinio padėka 
Tam, Kin is sudarė saly-Į 
gas, kad “Darbininkas”! 
man yra siunčiamas. Lai
kraštis man vra už viską 
branginusia dovana.

“Kai-tu prašau priimti 
geriausiu^ linksimus Ka- 
’ėdų švenčių ir N. Metų 
proga.

“Jus didžiai kerbiąs ir 
geriausios sekmos linkįs.

J. L-s”.

MarlLxe !<uš«vž Coyote
’ I

Marlboro, Mass. —Sau
sio 23 d. nežinomo žvėries 
staugimas, beveik per mė-į 
nesį laiko gąsdino Farm 
road sekcijos gyventojus.

Tel. SOUth Boston 2680 ANTRADIENIS (Tuesday). SAUSIS (January), 27 D., 1948 M.

^Hieii .os žuvininkai sėkmingi gaudyti pirmos klasės skanumo žu
vis, kurios vadinasi “menliaden”. Jas gaudo taip sėkmingai, kad perei
tais metais jų vertė siekė $10,000,000. Sakoma, kad jos pelningiau gau
dyti, negu Pacifiko sardinės. Vaizdas parodo patenkintus žuvininkus 
prie savo gausios žuklos. t
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Lenkai Susirūpinę Dėl Bevino 
Plano Sudaryti Sąjungą

Varšuva, Lenkija—Len-; visuomenė yra labai ge- 
kijos raudonųjų valdžia rai susipažinusi su Bevi- 
kol kas tyli dėl Anglijos no kalba ir dėl jos susirū- 
užsienid sekretoriaus Be- pinusi. 
vino kalbos, kurioj jis pa-i 
reiškė būtiną reikalą su-* Kaip žinoma, Rusija jau 
daryti Vakarinių valsty-, baigia organizuoti savo 
bių sąjungą. j kontroliuojamų valstybių

Nors lenkų spauda labai bloką. Taigi Vakarų Eu- 
trumnai paminėjo Bevino j ropos valstybėms suda- 
nareiškimus, bet juos pla-(rius sąjungą, Lenkija bū
čiai komentavo Britų ra-jtų spaudžiama iš dviejų 
dio komentatoriai ir lenkų stovyklų.

JUNG. VALSTYBES UŽGIRIA 
VAKARINIŲ EUROPOS 
VALSTYBIŲ SĄJUNGĄ

D. C. — .venęrų politinių tremtinių— — — “ — T • * •_Washington,
Jung. Valstybių Valstybės'veikimą.
Departamentas užgiriai Vengrijos atstovybė 
Britų užsienių sekreto- Berne įteikė Šveicarijos 
riaus Bevino pasiūlvmą valdžiai protestą dėl Dr. 
sudaryti Vakarinių Euro- Ladislaus Tarr areštavi- 
pos valstybių sąjungą. ;mo. Ji užginčija, kad Dr.

Valstybės sekretoriaus Tarr būtų siuntęs ką nors 
pagelbininkas Lovett tu-!daugiau kaip tik papras- 
rėjo pasikalbėjimą su Bri- tas spaudos žinias, ir gra- 
tų ambasadorium. |sina santykių nutrauki-

; Britų buvęs premieras mu.
----  — - --- -- I _____________

2£:p,M= SHtl!SaS8;w I nutarė sudaryti bendrą 
ūkdami per keliu u- Į ffalRį i IMIGRACIJOS IR ĮKURDINIMO "mia
L-j— ___an wu~: an. v;™„ J * olana suvienyti Vakarine;

kė parlamentui, kad jis, Rusija Neleidžia Jung.

landas ir nušaudami 65 Miami, Fla. -
Maskvos trBjrfyno MMLM f™** coyotę* (lankų vii- moteris " 
josi pasauli, kaip Rusija rėmė 
Vokietiją įvairiomis karo reik
menimis ir kaip Maskvos ponai 1 
sveikino Berlyno ponus su per
galėmis vakarų fronte. !

Tų dokumentų paskelbimas 
lietuviams nesudaro ypatingų 
slaptybių atidengimą. Mums 
seniai buvo aišku, kad be Mas
kvos paramos Berlyno ponai 
nebūtų išdrįsę karo pradėti. 
Bet kas kita tų dokumentų pa
skelbimas Amerikos visuome- 1 
nei, ypač tai visuomenės da
liai, kuri tebesimpatizuoja Ru
sijai. Tų dokumentų paskelbi
mas tarnauja didesniam įtem
pimui jau ir taip labai įtemptų 
santykių tarp Washingtono ir 
Maskvos.

•
Kas kaltas dėl rusų- vokiečių 

suartėjimo, dėl Maskvos ir 
Washingtono santykių aštrėji- 
mo ir naujo karo debesų tirštė- 
jimo?,

Kaltės pradžia Berlyno-Mas- 
kvos ašyje. Kaltės* pabaiga 
Roosevelto - Churchillo politi
koj. Rooseveltas ir Churchill 
turėjo auksinę progą palaidoti 
ir rudąjį ir raudonąjį fašizmą. 
Viso pasaulio nelaimei jiedu 
nutarė sunaikinti tik rudąjį fa
šizmą. O kai dėl raudonojo fa
šizmo, tai jiedu nutarė ne vien 
jį išgelbėti, o ir išbaltinti ir iš
garbinti. Nutarė pripažinti 
Maskvos ponams ne vien tą, 
ką Berlyno ponai jiems skyrė, 
o dar daugiau magaryčioms 
pridėjo. Berlyno - Maskvos po
nų papildyta neteisybė turėjo 
baisias pasekmes. O Roosevelto 
ir Churchillo tos neteisybės 
pripažinimas ir dar jos papil
dymas negalėjo dalykų page
rinti.

Prisimintini čia Kristaus žo
džiai, pasakyti pamoksle nuo 
kalno: “Jei jūsų teisybė nebus 
pilnesnė, kaip Rašto žinovų ir 
pariziejų, jūs neįeisite į dan
gaus karalystę.”

Rooseveltas ir Churchillas, 
paskelbę Atlanto Charterj, bu-

Viena

ką). Yorke paėmė lėktuvą;
Tai nepaprastas žvėris skridimui į Philadelphią. ’ 

šioje krašto daly ir niekas Kadangi dėl audros Phi- 
neatsimena matęs ar nu- ladelphiijos aerodromas 
šovęs tokį žvėrį. Jie pa- buvo uždarytas, tai lėk- 
prastai randasi tik vaka- tuvas, negalėdamas nusi- 
ruose — plačiuose 
kuose.

Medžiotojai King 
Payton nušaudami 
eoyotę matė ir kitą, ir jie grįžti. Panašių atsitikimų 
oasiryžę susekti ir nu- buvo ir daugiau dėl siauti- 
šauti. mo audros.

lau- leisti ir jų išleisti, tęsė ke
lionę į Miami, Floridą, 

ir Ten jie radę šiltą 74 laips- 
šią nių orą, nebesiskubino

DIDELIS ŽEMES DREBĖJIMAS £
FILIPINŲ SALOSE

Washington, D. C. — J Šia proga ALT egzeku- 
Sausio 19, 20 ir 21 dd. čia tyvis komitetas lankėsi 
buvo suvažiavę Amerikos, Valstybės Departamente1 
Lietuvių Tarybos egzeku- ir įteikė memorandumą, 
tyvis komitetas ir BAL- • valstybės sekretoriui Mar-; 
F’o centro pirm. kun. Dr. shall’ui, kuriame pasisa- 
J. B. Končius ir BALF’o.koma už jo planą Europai 
seime sudarytos komisijos! atstatyti ir iškeliama Lie- 
atstovai ir svarstė tos ko-Į 
misijos projektą imigraci-j 
jos ir tremtinių įkurdini-j 

. mo biurą steigti. į
j Šioje konferencijoje taip]*

■ Pr. Padalskis, adv. K. 
Ijurgela ir kiti.
Į Konferencija nutarė 

kad tos steigti Amerikos Lietuvių 
i ir Tremtinių 

Įkurdinimo biurą su cen
tru New Yorke. Komiteto 
sąstatas:

tuvos išlaisvinimo reika- Į 
lai. Taipgi lankėsi ir pas 
kitus valdžios pareigūnus i 
lietuvių tremtinių reikalu, i

Kun. Dr. J. B. Končius, 
BALF pirmininkas, turė
jo pasikalbėjimą su gen. 
Wood, kuris vaidina svar
bų vaidmenį IRO veikime.

remia mimsteno Bevino j g
planą suvienyti Vakarinę! ••“M"1 
Europą ir užkirsti komu-į 
nizmuf kelią. ' Il Tautų susirinkimas suda- 

Jrė ir pasiuntė komisiją į 
Korėją, kad ji paruoštų 
rinkimus visoj Korėjoj.

< Kaip žinoma, šiaurinę 
Korėjos dalį yra užėmus 
Rusija. Taigi Rusijos val
džia atsisakė įleisti Jung
tinių Tautų komisiją į sa
vo okupuotą sritį. Rusija 
siekia tą kraštą sukomu-

Šveicarijos Policija Areš- 
i tavo Vengrijos Latkraš- 

iHlIflKę
Geneva, Šveicarija — 

Policija areštavo Vengri
jos žurnalistą Dr. Ladis
laus Tarr.

. pinėjimu.
• Dr. Tarr
Vengrijos

Jungtinių

Ji kaltina šni-
Sakoma, kad 

pranešinėjęs nistinti ir įvesti komunis- 
valdžiai apie tinę diktatūrą.

LENKAI REIKALAUJA GRĄ
ŽINTI VOKIETĮ VIRŠININKĄ

Manila, Sausio 25 — La- 'ta, bet manoma, 
bai smarkus žemės drėbė- skaitlinės žymiai padidės, imigracijos 
jimas sukrėtė penkias žy- kaip ateis pilnesnės ži- ~ 
miausias salas Filipinuo- nios. 
se. Drebėjimas tęsėsi peri 
4 valandų laikotarpį ir pa- i 
darė didelių nuostolių I-* 
loilo, Panay, Negros, Ce-į 
bu, Leyte ir Marinduąue, 
salose.

Kai kuriose vietose su
skilo žemė. Kaikurie skili
mai siekė net 100 jardų 
pločio. Daug brangių isto
rinių pastatų, bažnyčių 
sugriauta. Žemės skilimai 
suparaližiavo transporta- 
ciją, o Iloilo saloje sutrau
kė vandens vamzdžius ir 
ten miestai liko be van-į 
dens- i Paryžius, sausio 26 —

Sostinė Manila, kaip ir Prancūzijos valdžia, neat- 
kiti miestai Luzon saloje, sižiūrėdama į Tarptauti- 
šio drebėjimo žymiai ne- nio Piniginio Fondo atsi- 
paliesti, todėl iš Manilos sakymą užgirti jos akciją, 
skubinasi Raudo n a s i s nuvertino savo pinigus 
Kryžius su organizuota dvejopai, 
pagalba į nelaimės ištik
tas vietas.

Gen. Eisenhower 
ncKalKUUdniOS

Berlynas, sausio 26 —Į Britai dabar daro tyri- 
Lenkijos raudonųjų val-(nėjimą. Sočiai Demokratų 
džia reikalauja, 
tų Kontrolės 

j išvežti 
VVilhalm Kopf, 
Saksonijos valstybės mi- 
nisterį - prezidentą, kai- 

ipo karo kriminalistą. 
! Lenkų militarė misija 
įkaitina Kopf, kad jis, bū
damas nacių partijos na
riu, labai aktyviai veikęs 
ir siuntęs žydus, lenkus ir 
neištikimus vokiečius į 
koncentracijos stovyklas 

į ir konfiskuodavęs jų nuo- 
i savybes.

I
i I »_

Gen. Dwight D. Eisenho-; leistų 
wer parašė ilgą laišką ir j 
jį pasiuntė New Hampshi- 
re respublikonų partijos 
vadovybei, pareikšdamas, 
kad jis nekandidatuos į 
Jung. Valstybių preziden
tus.

Jis savo laiške aiškiai 
pasako, kad jeigu jis ir 
būtų išrinktas kandidatu, 
tai jis tokio išrinkimo ne
priims.

kad Bri-• partijos viršininkai sako. 
Komisija;kad tie lenkų kaltinimai 

i “dalis tos kampa
nijos, nukreiptos prieš so
cialistus Vakaruose”.

X ■ ■ ■ I M
Pavėlavo 30 Mintų

Didysis

VV'ashington, D. C.
Heinrich*yra tai 
žemosios ’"

»
Ii
I

trys Amerikos 
t atsto

vai, trys Bendrojo Ameri
kos Lietuvių Šalpos Fon
do atstovai, po vieną at-

Kinijos Laivynas Atmušė R“
Raudonuosius

Manking — Kinijos gin-> stovą nuo Susivienymų ir 
kluotieji laivai atmušė J po Vieną atstovą nuo kiek- 
komunistų pastangas per- vienos idealoginės grupės, 
plaukti Yangtze upę ir už- kurios dabar rūpinasi be
imti strateginę sritį tarp tuviais tremtiniais. 
Nanking ir Shangai.

Viso 
bus trylika direktorių.

I

PRANCŪZIJOS VALDŽIA 
NUVERTINA FRANKĄ

New York
laivas Queen Elizabetth 
pasiekė šį uostą 30 valan
dų pavėlavęs.

Visą kelią turėjęs kovo
ti su audromis, kurios su
keldavo bangas net 80 pė
dų aukščio.

Laikė Savo Dukterį Prira
kint; Prie Lovos 

Per 10 Metu
nori gauti 0700,ccc,:::
DĖL VOKIEČIŲ MAISTOnustatyti vieną pinigų

mainymo vertę.
Dabar valdžia kreipsis į 

parlamentą, kad šį frankų 
nuvertinimą užgirtų.

Britanija ir Tarptauti
nis Piniginis Fondas prie- 

Oficiali mainymo vertė šinosi Prancūzijos val-
________ buvo už dolerį 119 frankų, Įdžios žygiui nuvertinti sa-

Ligsiol žinoma, kad zu- o dabar nauja verte laiki- vo pinigus. vuo ▼ va*wijvjv.
vo 21 žmonės ir 17 sužeis- nai yra už dolerį 214.392i Dabar yra susirūpinus rakintą prie lovos. Jis ją maisto vokiečiams dėl ki-j Patys vokiečiai yra dau- 

' frankų. Bet principe šis ir Britanijos valdžia dėl prirakino už tai, L_2
>vo parodę, kad jų teisybė yra nuvertinimas veiks dvejo-Jsavo pinigų, taip pat ir atsisakiusi tapti jo.vado-
pilnesnė negu komunacių. Bet pai. j kiti Europos kraštai. Aiš- vaujamos sektos narė.
vėliau savo Charterį pamiršo Valdžia sako, kad šis ku, kad Prancūzijos pini-

r ~ 11—y ___ _ B  - - a * - • _ _ _  » a • • • • •
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Goshen, Ind. — Samuel 
Hochstettler, 75 metų am
žiaus, keistos Amish sek
tos vadas, tapo nuteistas 
6 mėnesiams kalėjiman už 
tai, kad jis savo dukterį, 
dabar 41 m. amžiaus laikė 
per 10 metų retežiais pri- $700,000,000

D. C. — ipat padidinti kalorijų kie- 
Vokietijos kį kiekvienam vokiečiui

VV’ashington,
Sugrįžęs iš
gen. Lucius D. Clay sako,'iki 1,885 dienai.
kad Jung. Valstybių mili-j Bendrai, sako gen. Clay, 
tarė valdžia Vokietijoje maisto padėtis yra “ge- 
prašys Kongreso skirti resnė negu kada yra bu- 

I nupirkimui vus Vokietijoje.”

už tai, kad ji tų fiskalių metų. Igiau susirūpinę pagerinti 
Gen. Clay sako, kad Bri- maisto padėtį. Jų vietinė 

tai pristatys maisto $70,- valdžia yra priėmusi įsta- 
Gydytojai patikrinę jos 000,000 vertės. Jung. Vai-,tymą bausti visus tuos.

ir neteisybe perviršijo nacius, frankų nuvertinimas yraįgų nuvertinimas palies ir sveikatos stovį rado ją iš-’stybių militarė valdžia no-'kurie trukdys maisto pa- 
F.G. tik laikinis dalykas, kad kitus kraštus. ėjusią iš proto. ri pagerinti maistą ir taip'sigaminimą ir pristatymą.
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ĮVAIRIOS žinios
Cr

PROF. ALBERTO EINSTEIN 
MINTYS

PAC Išėjo Prieš Wallace

IVashington, D. C. —
CIO Political Action Com- 
mittee ekzekutyvė tarny
ba 7 balsais prieš 2 išėjo 
prieš Henry A. Wallace 
kandidatūrą ir jo kuria
mąją trečiąją partiją. 
Priimtoje rezoliucijoje 
trečiosios partijos steigi
mas pasmerkiamas. Prieš 
balsavo tik A. J. Fitzge- 
rald prez. įr Julius Ems- 
pak, sekret. - ižd., United 
Electrical Workers (UE) 
unijos.

Kiek ankščiau CIO ek-

Garsusis fizikas ir ma-|kinusi, jog Amerika liko 
tematikas, Vokietijos žy- • silpnesnė už ją”, 
das, dabar Amerikos pi- Užklaustas apie “geleži- 
lietis, gyvenąs Princetone, nę uždangą”, prof. Eins- 
kuris yra žymus savo re-;tein šiaip paaiškino: “Ne 
liatyvizmo ir kreacijos te-' dėl atominių darbų ši už- 
orija, prisidėjęs prie ato- danga, ne dėl jų skurdo, 
minės bombos išradimo.; nes visi žino, kad rusai 
Jis 1939 m. parašė laišką biedniausi pasaulyje, bet 
Prezidentui Rooseveltui, jie bijo svetimšalių, neno- 
prašydamas, kad tuojau rėdami, kad pamatytų jų 
būtų sudaryta komisija gyvenimą ir darbus. Ru- 
atominės bombos išradi- sai jaučiasi atsilikę, užtat 
mui.“P
kydamas, kad didžiausias išeitį: susijungti visoms danti iš 52 vyriausių uni- 
pasaulinės taikos priešas tautoms, sudarant tvirtą jų vadų, patvirtino savo 
yra Rusija, kuri viską sis-sąjungą, išskiriant Rusi- paramą Maršhallo planui.

Išdavos šių susirinkimų 
įrodo, kad jėgos remian- 
ičios Philip Murray, James 
B. Carey ir Walter P. 
Reuther politinį nusista
tymą (priešingą Maskvos 
agentų) yra kontrolėje.

svetimšalių įtaka juos er-
Dabar, jis pareiškė, sa- zina. Aš tematau vieną zekutyvė taryba, suside-

DARBININKAS
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Ltematiškai griauna. Aš ti- ją. 

kiu, kad nėra jokios išei
ties, nes priežastis aiški. 
Rusija žino, kad šiuo mo
mentu ji yra silpnesnėj 
užtat geriau priešintis ir, 
stiprintis. Ji mato kiek-į Bažnyčia 
viename / ** „1 2 .
syje grasinimą. Taip Ru-; meninį Amerikos gyveni- 
sija elgsis iki nebus įsiti- mą. Jonas Papartis.

I
| Roma, sausio 26 — Iš 
j užsienių ministerijos pra-' 
nešama, kad Italijos am
basadorius Londone pra
nešė Britų užsienių se
kretoriui Bevin’ui, kad I- 
talija yra pasiruošus tar- 
tis dėl sudarymo Vakari
nių Europos valstybių są- , ...
jungos ekonominiams rei-l J“6?.110 yra vadovybėj yra per
kalams. Tačiau Italija nė- sk,rtas. didžiuliam uzsie- plačiai žinomų amenkie- 
norėtų įeiti į kokį nors nl° Pulpos vajui, kurio cių asmenybių 
susitąrimą, kad užsidėti 
kokias nors riiilitarės obli
gacijas.

“Už kelių metų Rusija j 
galės turėti atominę bom- j 
bą, nes smarkiai dirba”.

Nežinia kuomi remian
tis, tvirtino, kad Katalikų 

turinti didelės 
Amerikos judė-'įtakos į politinį ir visuo-

200 ŽMONIŲ TURĖJO BĖGTI 
NUO NUODINGŲ DUJŲ

Stanwopd St., Roxbury,|klą ir numatomus ateities 
Mass., besiveržia n č i o s darbus. Lietuvos Raudo- 
nuodingos dujos (gasas) nojo Kryžiaus Vyr. Val- 
iš prakiurusių vamzdžių dybos pirmininkas Dr. D. 
privertė apie 30 šeimų ap-! Jasaitis padarė platų pra
leisti savo namus, sekma- nešimą iš PC IRO ketvir- 
dienį, sausio 25 d. Apie tosios konferencijos Žene- 
100 žmonių nuo dujų su- voje, kurs jis dalyvavo 
sirgo, o šeši iš jų tapo nu- kaip Lietuvos Raudonojo 
vežti į miesto ligoninę. fi Kryžiaus atstovas ir kon-

Panika kilo Grove Hali ferenciją supažindino su 
sekcijoje, kuomet susekta, 
kad iš prakiurusių vamz
džių dujos pradėjo veržtis 

i į gyvenamuosius butus ir 
į užnuodinti gyventojus, monės, kad visų trijų val- 
! Gaisrininkai, ambulansai stybių R. Kryžių veiklą 
j ir Gaso kompanijos dar-į reikia derinti. Numatoma 
į bininkai nuskubėjo su pa- i daryti žygių gauti didesnę 
galba, bet jų priėjimas paramą iš Tarptautinio 

'buvo apsunkintas privers- Raudonojo Kryžiaus, 
‘to sniego ir paliktų ant 
gatvės automobilių. Są
monės netekusius dėl tų 
dujų pavyko visus atgai
vinti.

kurs jis dalyvavo

supažindino su 
tremtinių padėtimi Euro
poje. Latvių ir estų atsto
vai padarė savo veiklos 
pranešimus. Prieita nuo-

. Vllliam Green Už Darbo 
Savaitės Pailginimu

Rusija Siekia Pasmaugti Suomiją
Italija UžgHa Beviao Maną

I

i

Šiomis dienomis Washington, D. C. atsida
rė nauja ambasada, tai Burmos respublikos. Jos 
ambasadorius su žmona matomas paveiksle kai 
jis iškėlė savo respublikos vėliavą. Tai vaizdas, 
į kurį žvelgiant ir žinant jo reikšmę kelia kaž
kokio prestižo, nes reiškia, kad tos tautos vals
tybė yra laisva ir nepriklausomai tvarkosi. O 
mūsų tėvynė Lietuva, deja, nors ir turi iškėlus 
savo valstybės vėliavą, bet visa valstybė kenčia 
-okupaciją ir persekiojimus bei tautos išnaiki
nimą.
*

Lenkijos Valdžia Vers Jau
nimu Rašytis Į Naują 

Organizaciją
sau-

Helsinki, Suomija, sau-:monų. Jų metinė alga e- 
sio 26 — Sovietų Rusija santi $2,130. iki $2,610 
visai nepatenkinta suomių metams ir iš to turi patys 
valdžios tvarka, nežiūrint užsimokėti už uniformas, 
to, kad tą valdžią sudaro o tuom tarpu Bostono po- 
komunistai. 
kad suomiai 
yra per lėtus ir nesugeba 
pasmaugti opozicijos.

Rusijos valdžia suvaržė 
suomių transito privilegi
jas rusų valdomoje terito
rijoje.

Galimas dalykas, kad 
Rusija siekia visai už
gniaužti Suomijos nepri
klausomybę.

Rusai sako, licmonai gauna $2,500 iki 
komunistai $3,000 metams ir unifor- 

imas dykai.
Į.

i
į
i

i

•i

S57 Karta Batam Ir Dar
Neišsirinko Mayoro

Cambridge, Mass. —Šio 
miesto taryba vis dar ne
gali išsirinkti miesto ma
yoro. Jau balsavo 557 kar
tus ir vis be pasekmių. 

■ Nei vienas iš Tarybos na- 
l didžiumos 

i balsų ir tokiu būdu negali 
Kempteno lietuviai trem-1 išsirinkti mayoro.

tiniai pareiškė protestą Balsavimai eina 
prieš IRO pareigūnų kiši-į sausio 2 d. ir nei 
mąsį į stovyklos vidaus nepakeičia ..
reikalus bei visus netiks- tymo, 
lumus, kurie pasireiškia 
iš IRO tarnautojų pusės. 
Kempteno lietuviai trem
tiniai įpareigojo komitetą 
imtis žygių, kad iš IRO 
pusės plintančiom negero
vėm būtų užkirstas ke
lias.

! Nesiųsti Į Vokietiją 
Cigaretę ir Tabokos

Tremtiniai Protestuoja i rių negauna

nuo 
vienas 

savo nusista-

Panaikins Seną Įstatymą

Kalėjimo Sargai Reikalauja 
Algą Pakėlimo

Mass. valstybės kalėji
mų sargai kreipėsi prie 
gubernatoriaus Bradford 
prašydami algų pakėlimų. 
Jų darbas esąs labai pavo- kio
jingas. o atlyginimas ma- lės vykti į Mass. Ligšiol jie tai 
žcsnis nei Bostono polic- darė “nelegaliai”.

Massachusetts Valstybės At
stovų Būtas nubalsavo panai
kinti. šioje valstybėje dar 1638 
metais išleistą įstatymą, drau
džiantį Providenco Plantacijų 
gyventojams įvažiuoti į Massa
chusetts.

Dabar šios valstijos Senatas 
turi tą patį padaryti ir guber
natorius pasirašyti, tuomet tas 
senas ir nebevykdomas įstaty
mas bus panaikintas.

Kai tas bus atlikta, tai 
Rhode Island gyventojai be jo- 

“nusikaltimo" jausmo ga-

įsigyk Angliškai-Lietuviikę Žodyną 
EngHsh-IJthuanian Dictionary

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

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadnay, * So. Boston 27, Mass

Šiuomi siunčiame $ 
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas - » - —■ ♦
Adresas —........

ir prašome atsiųsti mums Anglis*

i

JUNGTINES PASTANGOS

Varšuva, Lenkija, 
šio 26 — Lenkijos raudo
nųjų valdžia paruošė bilių 
ir jį įteikė parlamentui, 
pagal kurį visi lenkai ber
niukai ir mergaitės iki 20 
metų amžiaus priverstinai 

i turės priklausyti naujai

ŠELPTI BADAUJANČIUS j Ši nauja organizacija 
________________ * j bus vadinama “Tarnyboje 

Jaunimas 
lavi- 

suprantama, pa-

Washington, D. C. — 
William Green, Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas, pareiškė, kad dar
bininkai sutiktų dirbti 45 
valandas savaitėje, tačiau 
penkias jų už viršlaikio 
mokesnį, jei Kongresas 
tikrai imtųsi žygių su
stabdyti kainų kilimą.

Anglai Pradeda Suprasti 
Pavojy

►

10()idėl Lenkijos”.
i būsiąs idealoginiai

a o A namas,
XXXkJ }JCLk9CLX VUIU1. Ik L4X IkJ V1U CLOXXXV7XX V <ZXLX» li.U/.rt.. . . .

metu bus siekiama šukei- pirmininku išrinktas Lee ga usijos omunistinę

Vis dar pasitaiko ,kad 
amerikiečiai siųsdami pa
ketėlius tremtiniams įde
da ir tabokinių prekių, 
kaip tai cigarečių. Jau ku
ris laikas per vokiečių 
muitines teįleidžiama tik
tai po 50 cigarečių, o ki
tas konfiskuoja. Nuo 
gruodžio 1 d. yra visiškai 
uždraudžiama tabokines 
prekes į Vokietiją iš už
sienio įvežti. Todėl nesi- 
daryti bereikalingų kaštų.

sistemą. Taipgi berniukai 
bus priverstinai militariai 
lavinami.

• Lenkų raudonųjų val
džia siekia sugriauti ka- 

i talikų jaunimo organiza- 
' ei jas ir tą jaunimą versti- 

American Overseas Aid‘nai komunistinti. Bet var- 
;— UNAC vadovybė į savo giai jai pavyks tai pada- 

priėmė 26 šalpos i ryti.
. . . . .

ti 60 miMjona^ dolerių. Šį Marsha.ll, labai gabus pra- 
vajų skelbia ir vykdo nau- monininkas, didelis labda- 
ja jungtinė pašalpos orga- rys. Direktorių Taryboje 
nizacija. Tai American yra du lietuviai — kun.;J2, 
Overseas Aid — United Jonas Balkūnas ir banki- 
Nations Appeal for Child- ninkas Jonas Brenza. 
ren, sutrumpintai — A. OJ 
A.

Naujoji šalpos organi- . . 
zacija buvo įsteigta 1947 seim4 

ruesėio 24 d Washins- organizacijas, kurių tarpe Tf prosą dMžiufu S™ ir Ameri-... la proga didžiųjų kos Lietnviy ša|pos Fon. 
das. Priimant į AOA na-, 
rius buvo kreipiama di
džiausio dėmesio į šalpos, 
organizacijos praeitį, josi

m. i 
tone, 
šalpos organizacijų vadus 
ir žymius rėmėjus pas sa
ve buvo pasikvietęs pats 
prezidentas Truman. Bal
tuose Rūmuose tada įvy
kusiam pasitarime BALF 
atstovavo pirm. kun. Dr. 
Juozas B. Končius.

Naujosios organizacijos

Siūlo Bausti Už Lėtą 
Važiavimą

Albany, N. Y. — šiomis 
dienomis įnešė bilių, pagal

London (LAIC) —Gruo
džio vidury Europos Lais
vės Lyga, kuriai pirmi
ninkauja the Duchess of 
Athol, turėjo savo metinį 
suvažiavimą, Kinsway au
ditorijoje Londone. Suva
žiavimo tema buvo: “Di
dėjantis pavojus iš Rytų^ 
Europos”.

Suvažiavime dalyvavo į- 
vairių organizacijų atsto
vai, politiniai veikėjai ir 
parlamento nariai. Konfe
rencija išsivystė į politinę 
manifestaciją prieš dau
gelio Europos centro ir 
rytų tautų išdavimą so
vietinei vergijai. Priimta 
rezoliucijų, kuriomis rei
kalaujama jų išlaisvinimo 
ir apsisaugojimo nuo gin
kluoto puolimo iš Rytų.

RUSIJOS KOMUNISTŲ PARTI
JA TURI PERSIORGANIZUOTI

esą 
reikalas partijos 
pakeisti “organi- 

ir idealoginiai”. 
premjero pagelbi-

atliktus darbus, santykius kurį, Jeigu bus priimtas 
įsu federalinės valdžios į- Kongreso, butų baudžiami 

dalyvav i m ą automobilistai už per lėtą 
Amerikos važiavimą.

merikos ir Britų imperia
lizmu”. Visiems supranta
ma ką reiškia partijos va
lymas Rusijoje. Daugiau 
rusų piliečių bus išvežta į 
koncentracijos stovyklas.

i
I

staigomis, 
reikšmingose 
organizacijose, darbo kon-i 
trolę, atsiskaitymą ir tt.'^.sta?’ kurie per lėtai va- 
Kiekvienai A.O.A. daly-iz*u°ja’. yra priežastimi 
vaujančiai šalpos organi- į daugelio nelaimių, 
zacijai bus paskirta tam j ~
tikra suma pinigų iš va- Pabaltijo RaudOfflįJIĮ KryŽHĮ 
jaus metu sukeltų aukų. į Pasitarimas
Iš A.O.A. gaus ir BALF,! _______
betgausimos sumos dydis į Lapkričio mėn. įvyko 
priklausys nuo vasario|bendras pabaItijo Raudo-

Sakoma, kad automobi-

įvyko

Paieško

NAUJA MENO 
PAJĖGA

i mėnesio vajaus pasiseki- nųjų Kryžių Vyr. Valdy- 
im?; . , bų pasitarimas. Pasitari-

Tarp A. O. A. dalyvau-|mo tikslas buvo pasidalin- 
2^. 11 žiniomis apie visų trijų

Mūsų tremtiniai ir visa mūsų 
tauta gali didžiuotis turėdami 
naują dainavimo pajėgą, dra
matinį tenorą Stasį Baranaus
ką. Jis šiais metais sėkmingai 
užbaigė studijas ir rugp: 25 d.,

Antanas Paulavičius paieško 
savo tėvelio sesers sūnaus An
tano Bielkevicz, gyvenusio 47 
Cushman Rd., Brighton, Mass. 
Taipgi paieškau mirusio brolio 
Alex Pawel žmonos Petronėlės 
Paulavičienės - Jablonskiūtės. 
kilusios iš Žemaitijos. Taip-pat 
ir skaitlingos Jablonskių šei
mos. Visi gyveno Brighton, 
Mass. Prašau man parašyti: 
Abs: A. Paulavičius. Hannover 
Stocken. D. P. Baltic Camp, 
Accu, Germany, arba pranešti 
J. B. Tamkevičius, 2021 Jane 
St., Pittsburgh 3. Pa.

Internatiohal Children E- 
mergency Fund, United 
Service to China; Ameri- 
can Relief for Italy; War 

į Relief Services — N. C. 
W. C.; Church World Ser
vice; American Aid to 
France; International Re- 
scue and Relief Commit- 
tee; American Friends 
Service Committee ir kt.

Visi kenčiančiųjų ir 
vargstančiųjų užsienyje 

i žmonių prieteliai ir gera
dariai prašomi ir kviečia
mi talkon. A. O. A. vajus! 
vedamas visuose miestuo
se, visoje šalyje. Spauda, 
radijas ir kiti susisiekimo 
šaltiniai duoda visą talką. 
Visi supranta, kad jungti
niame darbe glūdi di
džiausias pasisekimas.

Iš Rusijos gauta žinių, 
kad Politbiūras nuspren
dė pakeisti komunistų 
partijos politiką. Sakoma, 

; kad partijoje atsiradę 
“buržujų” ir nuo jų esą 
būtinas reikalas apsivaly
ti.

Vienas partijos pareigū
nas pareiškęs, kad 
būtinas 
veiklą 
izaciniai
Rusijos
ninkas Gcorgi M. Malen- 
kov, kalbėdamas Komu- 

jnistų Iinformacijų Biuro ’1947 m. Augsburge, Vokieti jo-' 
‘susirinkime Lenkijoje įro-jje, turėjo mokslui baigimui at-' 
Idinėjo, kad nors dabar ko-'žymėti koncertą. Į šį koncertą 
munistų partija turi 6,- specialiai buvo atvykęs Šv. 
300,000 narių, tačiau jų Sosto Delegatas kanauninkas 
pusė įsirašė karo metu F- Kapočius.
arba po karo ir jie nėra Į Absolventas šiuo koncertu į-

I
I

j tikrai idealoginiai vctera-,rodė turįs nepaprasto gaiingu-
nai. įmo balsą ir gerą techniką.

IŠ Malcnkovo kalbos y- Spalių mėn.. 1947 m. solistas 
ra daromos išvados, kad Baranauskas drauge su įžymią- 
Rusijos komunistų parti- J4 Lietuvos Operos soliste Ari
joje įvyks valymas, Sako- tanina Dambrauskaite 
ma, kad daug Rusijos pi- koncertą Memmingeno 
liečiu esą užnuodinti “A« salėje.

turėjo 
miesto

Lbt.

Pabaltijo valstybių— Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
— Raudonųjų Kryžių vei-

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

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 6VČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

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

I Finansų Rašt. — B. Cūnicnė,
29 Gould St., W. Rozcbury. Mass.

Tel. Parkvvay — 1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 

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

11 Springcr St., So. Boston, Mass.
Kasos Gį — Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 HSt„ So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko karf 

antrų antradienj mėnesio, 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St„ So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės į/M protokolų raBUuiukg.

*V. JONO EV. BU PA6ALFINM 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svaridys,
601 6th St, So. Boaton, M*m 

Vice-Pirmininkas — Pranu TuteUdu,
702 E. 5th St, So. Boston, Mass. 

Prot. RaSt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. RaSt. — Aleksandras IvaSka,
440 E. Sixth St, So. Boston, Mana 

Iždininkas—Stasys K. Griganaviaus,
699 E. Seventh St, S. Boston, Maso. 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadway, So. Boston, Mana 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienj kiekvieno mdnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos saBJ, 
492 & 7 Ui St, Su. Bustuu.
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Parengi mai Seimo Proga
■ Jau skelbiama, kad Lie- suruošti ypatingą pramo- 
tuvių Romos Katalikų Su- «*a, kurios programą išoil- 
sivienijimo Amerikoje 56- dytų lietuviai jaunuoliai, 
tasis seimas į 
metais birželio 27, 25, 29, riausi kalbėtojai, 
30 ir liepas 1 dienomis rinkai, muzikai, 
Boston, Mass., Statler kų liaudies šokių šokėjai 
viešbutyje. etc.

! Šios organizacijos vyk
domasis komitetas, koope
ruojant jaunimo komisi
jai” ir Massachusetts aps
kričiui, busimąjį seimą 
planuoja suruošti kitaip, 
negu praeityje būdavo. 
Pirmoje vietoje seimas 

Vakarų demokratija sujudo. Matomai suprato pradedamas sekmadienį 
šios lotynų patarlės svarbą: “si vis pacem, para bei- su iškilmingomis pamal
tam” — jei nori taikos, ruoškis prie karo. Ir ruošia- domis i kurias kviečiamas 
masi, ar bent skelbiama apie pasiruošimą. Kartais su- ir J. Ė. arkivyskupas R. 
sidaro įspūdis, kad vienas kitą tik gąsdiną. Ir taip: Cushing, kuris jau daug ____  ___
Anglija pasisako, kad atrodo, jog trumpu laiku ar tik nuoširdaus palankumo lie- šeiminės olimpiados, 
neteks su Rusija susipešti; ir pasiūlo sudaryti Jung- tuviams yra parodęs. Ti- dainavimo, 
tinęs Europos valstybes prieš imperialistinį komu- * ‘ 
nizmą. Net 14 valstybių į tą Sąjungą įeitų. Amerika Bostono arkidiecezijos ga- 
nesislepia su kai kuriais daromais žygiais: siunčia nytojas ir pamokslą pasa- 
Graikijai pagalbą, steigia savo bazes Tunise, žada kys. 
bandyti atominę bombą. Į Ispanijos gen. Franco jau po pjetų tame pačiame 
žiūri pro visai kitus akinius: iau jis nebe priešas, ku- sekmadieny atitinkamame 

parke (berods šv. Roko 
lietuvių parap. Brocktone 
Romuvos parke) 
ruošta Amerikos 
sporto olimpiada 
Dav), kurion bus 
mi ir nenariai ir tai ne iš 
vienos bet kurios koloni
jos, bet iš visur, kur tik 
lietuvių esama.

Ruoškis Prie Karo"

Be ?v laikraštis “ha L i- politiniams kaliniams. Jie Visi tie bausmės lage- 
re Dekore” duoda ap- varomi prie pačių sun- riai yra sujungti į vieną 
'•ašvmą rn’e konce^traci- kiaušių darbų — nrie ak- organizaciją, taip vadina
mos stovyklas Sovietų Są- menų skaldymo, kelių tie- ma “Guolak”, kurios ge- 
jungnje. T aikraščio many- simo, į kasyklas ir į visas neralinis štabas nesenai 
mu Sovietų Sąjungos lai- tas vietas kur darbas yra buvo perkeltas iš Maskvos 

įvyks 1948 kontesto keliu išrinkti ge-, komose koncentracijos pavojingiausias. Jiems y- į čkalovą. šio štabo virši- 
daini-' stovyklose kankinama ne ra paskirta griežta darbo ninkas generolas Nasied- 

' mažiau 15 milijonu žmo- norma, kurios neatlikęs kin savo kabinete turi pa- 
_ nių. Dpurūmas tu žmn»riu kalinys yra sunkiomis fi- sikabinęs priverčiamųjų 

vra, taip vadinamos, valy- zinėmis bausmėmis bau- lagerių skematinį planą, 
mų aukos. Visi jie yra džiamas ir maisto davinio kuriame nusėta daugybė 
skaitomi pavojingi tarybi- sumažinimas ar tam tik- taškų vaizduojančių lage- 
nei santvarkai. Tokių ram laikui visiškas su- rių vietas nuo Maskvos 
koncentracijos lagerių esą stabdymas. 5. Penktai pradedant iki Kolos nu- 
S*orobelske, Korė 1 s k e, grupei priklauso pereina- siasalio. Kasyklose dir- 
Mag^it^orske ir Osta- mieji lageriai iš kurių pa- bantiems kaliniams esą 
ehove. Magnotogorske yra skirstomi kaliniai į aukš- įrengti milžiniški lageriai 
nėr 67 tūkstančiai kaliniu, čiau išvardintus lagerius, 
kurinę nr-žiūri NKVD Aukščiau iminėtose 
kare ”>ai. Čia jie dirba ka- bau3mės lageriuose labai 

maža pasitaiko didesnių 
asmenybių. Labai pavo
jingi ir žymesnieji buvę 
asmenys yra vežami toli į 
šiaurę, 
kaip tai į Franz Jozeph budelių, šaltyje yra varo- 
žemę. Čia tie dvidešimtojo mi mirtin. Tai pragaras, 
amžiaus vergai dingsta ’ ur;am nibai ti"’’?. be
atskirti nuo pasaulio ir dž:ai -— visi kurie įeinate 
žmonių. palikite viltis... Tst.

KILNŪS UŽSIMOJIMAI
Taigi, LRKSA savo sei

mo proga siekia suįdo
minti mūsų jaunimą ne 
tik fratemaline apdrauda, 
bet ir lietuvių tautiniais 
reikalais, lietuvių kultūri
niu gyvenimu ir uždegti jį 
noru tęsti tėvų darbą to
liau ir palaikyti religines torgišką darbą po 12 va- 
ir tautines brangenybes, landų per dieną. Dauguma 
Reikia manyti, kad kiek tų kalinių dėl blogo mais- 

, tiek to, b'ogo aprėdo ir be me- 
, iškalbumo ir dicinos 

kimasi, kad garbingasis muzikos konteste noriai ’niai miršta. Tačiau stovy- 
dalyvaus lietuvių mokyk- ’’los nuo to nemažėja, o 
los ir lietuvių jaunimo or
ganizacijos.

Lietuvių R. K. Susivie
nijimas Amerikoje rekar- 
tą yra -atėjęs į ta’ka ki
toms lietuvių organizaci
joms ir ištaigoms, tod5L 
iis visai teisingai gali ti- 
ėtis sulaukti iš jų para

mos pravesti tikrai gražu 
ir visam lietuvių judėji- ■ 
mui naudingą užsimoji
mą. Gyvename tokiais lai
kais, kada labai yra svar- ma 5. rūšių bausmės sto- 
bu vieni kitiems religi- vykių. 1. ***• ’ ^--±
niuose, tautiniuose ir vi- bausmę kaliniai, 
suomeniniuose darbuose

Žinant, kad lietuvių at- padėti.

nagplbos, masi-

Vierchojanske ir Magada
ne. Iš Magadane vežami 
''akiniai laivais, no 5-10 
tūkstančių, į Nachodką ir 
Kolymą.

Taigi milijonai visų tau
tų žmonių, jų tarpe ir tūk- 

į poliarinę sryti, stančiai lietuvių, ‘Guofak’

ri būtinai reikėjo iš valdžios išstumti, bet visai geras 
draugas ir naudingas talkininkas. Net Argentinos 
Perron būtų labai rarankus. Be to, Amerikos Vals
tybės Departamentas paskelbė Vokietijoj sučiuptus 
slaptus dokumentus, kurie smulkmeniškai atskleidžia 
visą eilę pasitarimų ir formalių sutarčių tarp Hitle
rio ir Stalino, kaip juodu prieš karą buvo pasidalinę 
Europą ir Azijos bei Afrikos dalis, kurios yra ar
čiausiai prie Viduržemio jūros. Pasidalyta draugiš
kai, tik susikirsta dėl Balkanų, ypač dėl Graikijos. 
Paminėta taip pat ir Pabaltos valstybės, kurias Hit
leris atidavė Stalinui.

Tos sutartys tarp dviejų tarptautinių avantiūris
tu mums lietuviams esminiai jau seniai žinomos. 
“D-ke” net tilpo Hitlerio ir Molotovo atvaizdas, nu
trauktas tų pasitarimų metu. Tačiau platesnei ame
rikiečių visuomenei tie dalykai mažai tebuvo žinomi, 
nes tik vienas kitas žurnalas juos paminėjo. Tad gi 
Valstybės Departamentas įžiūrėjo reikalą tuos doku
mentus viešai tr oficijaliai paskelbti, kad žmonės ži
notų, kokiems ponams tarnauja penktoji kolona, ku
ri taip uoliai griauna mūsų demokratinę tvarką. Tuo 
būdu “šaltas” su Rusija karas vystosi į “popierinį” 
karą. Deja, popieris turi tą ypatybę, kad labai leng
vai užsiliepsnoja.

Ką Rusija oficijaliai į tai atsakys, nežinia. Gal 
nutylės, tik kuriam savo bernui — “stupaikai” įsa
kys, kad kapitalistus tinkamai iškoliotų. Netenka nė 
minėti, kad Maskvos spauda kuo nors paįvairins nuo
latinius savo prieš Ameriką puolimus.

Beje, vienas Maskvos bernas jau atsiliepė. Tai 
Jugoslavijos “maršalas” Tito. Jis pasigyrė turįs 150 
divizijų, kurios vienu užsimojimu galinčios užimti vi
są Europą, ir nieks nepajėgsiąs jų sulaikyti. Kyla 
klausimas: iš kur Tito gavo tiek divizijų? Kaip jas 
aprengia, apginkluoja ir išmaitina? Į tuos klausimus 
tik Kremlius gali atsakyti.

Taip jie vienas kitą gasdir.a — kokiu tikslu? Ži- ma, jai dar reikia penkių metų pilnai prisiruošti. Tad 
noma, vien tam, kad niekas neišdrįstų pradėti muštis, jai lieka saugiausia išeitis: suglausti ausis, įtraukti 
nes karo demokratija nenori, o Rusija jo bijosi. Sako- nagus ir karo neprovokuoti. K.

bus su-

(Field 
kviečia-

PASIRUOŠIMAS SPOR
TO OLIMPIADON

.kas diena niaukia vis nau- 
i jų vergu eilės. Šiuose ln- 
’ gėriuose prasidedant So- 
l vietų - Vokiečių karui bn- 
Įvo daugiausiai laikomi 
' lenku karininkai. Dabar 
šiuose lageriuose laidomi 
ir pabaltiečiai. Už Uralo 
prasideda didieji bausmės 
lageriai, kurie yra 

i ištisi darbo centro 
lai.

Sovietų Sąjungoje

BALF SIUNTOS Tn.EMTI- 
r tt • r r—j tcvy^th f <

tarsi 
tink-

esa-

Pereitu metų gruodžio Tš*ic iš ”ev.’ ’
mėnesį BALF išsiuntė į gruodžio mėn. pradžioje 
Europą šias siuntas lietu- laivu S/S American Ban- 
viams tremtiniams šelpti: ker.

• t
I. 165 dėžės margarino, 

8,250 netto svarų •
» vertės. 1

III. 217 dėžių pieno mil- 
—j _ telių, 6,510 netto sv., 

„ . Siunta $3,000.00 vert. 63 dėžės
yra išėjo iš New Yorko uosto spragintos kavos pupelių.

lėtų, sportininkų visur y-, Kadangi LRKSA yra 
ra ir gerų, reiktų iš anks- katalikiška fraternalė or
to pasirūpinti, kad juos ganizacija, todėl, nėra jo- 
sukviesti, kad didesniuose kios abejonės apie tai

Paraše Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

4.

Ruoša, Planai ir - sunes

Andriaus Stuobrio namuose sučirškėjo 
telefonas. Tur būt kas svarbaus, nes šiais 
laikais be reikalo neskambinama. Andrius 
skubiai pagriebė ragelį.

— Alio! Kas kalba.
— Iš centro. Turime tikrų .žinių, kad rau

donoji armija ruošiasi smarkiai mus pulti. 
Bus sukelta šešios ar septynios divizijos pil
noj karo parengty. Ir su šunimis. Artimes
nius rajonus traukiame į betarpišką pagel- 
bą. Jūs šiauriečiai turite štai kokį uždavinį: 
dažnai ir atkakliai pulti apylinkių vietoves, 
kad okupantai būtų priversti laikyti ten 
gausesnias įgulas ir tuo biįdu mažesnėmis 
jėgomis spausti mūsų pozicijas. Suprantate? 
Tai ir viskas.

Pokalbis nutrūko. Pasakyta trumpai ir 
aiškiai. Keliais žodžiais atskleista viso plano 
tūris. Tarsi Napoleonas prie Austerlitzo. Jo 
įsakymą kiekvienas kareivis suprato: girdi, 
priešas nori apeiti mūsų dešinįjį sparną; bet 
tuomi jis atidengia savo centrą ir dešinįjį

1. Atliekantieji 
kurie y- $3,050.00

ra nubausti teismo, ; _____  ____ _____ . „ . _
laikomi specialiuose baus- gruodžio mėn. pradžioje 3,150 netto sv., $1,000.00 
mės lageriuose iš kurių iajvu S/S American Ship- vertės, 
dažniausiai ~ ' ~~
pasibaigimo 
nebeišvysta laisvės

ir bausmės per 
terminui jie

nes
lietuvių centruose rungty- kad ir lietuviai klebonai retas čia išlaiko keletą 
nes atrankai suruošti, ke- ir jų asistentai ateis į tai- metų. 2. Vokiečių karo be- ~ 
lionei lėšas parūpinti. Lai- ką pravesti seimą ir jo vi- ’ laisviams '
mėjusiems šeiminėj olim- sas pramogas taip, kad jis raudonosios 
piadoj dovanas parūpins kuo daugiausiai naudos mobilizuotiems karams y- 
pati organizacija. Jau da- atneštų mūsų religiniam, ra įruošti specialūs kerti- 
bas tuoj reiktų atletus, tautiniam ir kultūriniam niai lageriai, šiuose lage- 
sportininkus registruoti, gyvenimui. iriuose kalinių mirtingu-
Kas norėtų šiame darbe Tad, į talką svarbiam ’mas esąs labai didelis. Šio 
patalkinti, kas norėtų o- darbui! 
limpiadai užsiregistruoti — ------------
ar kitą (atletą) užregis- Aš nenorėčiau nustoti
truoti, tesikreipia į LRK- tos laimės tikėti busimąjį 
SA centrą — W. T. Kvet- gyvenimą. Aš pasakyčiau 
kas, 73 East South Street net, kad visi, kurie nesitik’ 
Wilkes Barre, Pa. t busimojo gyvenimo, yra

Antrą seimo dieną — šiam gyvenimui mirę, 
birželio 28-tą planuojama Goethe.

sparną; aš ten nukreipsiu jūsų smūgius, ir 
pergalė bus mūsų. Kareiviai, žinodami visą 
mūšio planą, nėkiek nedvejodami ėjo kur 
siunčiami ir laimėjo vieną iš garbingiausių 
pergalių.

Napoleonų dabar nėra — nė pas rtius, 
nė pas okupantus. Tačiau mūsų padėtis yra 
tokia, kad ir Napoleonas, mūsų dėtas, vargu 
begalėtų iš miškų išeiti. Priešas visa kuo 
keleriopai už mus stipresnis: ir karių skai
čiumi, ir ginklais. Pas jį ir tankai, ir orlai
viai, ir artilerija, ir šarvuotos auto mašinos 
ir — šunes. Su šunimis nori mus medžioti, 
tarsi kokius žvėris. Gerai centras daro, to
kią žinią paskelbdamas. Tas privers kiekvie
ną partizaną kiečiau suspausti šautuvą ir 
geriau taikyt.

Tokios karčios mintys apniko Andriaus 
galvą. Norėtųsi maskolius į dulkes sutrinti. 
Deja, tam nėra pajėgų. Reikia tenkintis tuo, 
kas turime. Visų pirma reikia sušaukti vie
tinės kuopos vadus pasitarti. Kuopa neper- 
didžiausia — kiek daugiau kaip 100. vyrų. 
Ir vadai vos keli: jis pats, Geniukas ir Ge
gužis. Reikės daugiau vadų parinkti. Ką gi? 
Jie savaime mintin siūlosi: Dičkis, Žaliukas, 
Grūzdas ir Barčiukas. Tai ryžtingi ir suma
nūs puskarininkiai. Gerai, kad visi namie, 
nes šiuo kartu nepadaryta jokių žygių. Dels
ti negalima. Andrius atidarė langą ir gar
siai sušvilpė. Nebe pirmą sykį jie tą signalą 
girdi ir puikiai supranta. Po trumpo laiko 
visi susirinko.

ir nekuriems 
armijos de-

gyventojaią tailagerio 
baisūs skeletai skarma
luose.
nusikaltėliams yra taip 
vadinami darbo lageriai. 
Šio lagerio kaliniai dirba 
daugiausiai žemės ūkio 
darbus ir jie yra geriau 
maitinami bei traktuoja
mi už politinius kalinius. 
4. Nuo pat Uralo ligi 
Kamčatkos nusėta baus
mės lageriais skirtiems

3. Kriminaliniams

l Išėjo iš New Yorko •
H. 60 maišų ir 21 dėžė gruodžio mėn. vidui? lai- 

vu S/S Durango Victory. ,
IV. 225 dėžės konden

suoto pieno, 11,150 netto 
sv., $2,270.00 vertės.

Išėjo iš New Yorko 
gruodžio mėn. pabaigoje 
laivu S/ S American Ran- 
ger.

Iš viso gruodžio mėnesį 
BALF išsiuntė 4 siuntas, 
38,668 netto svarų, $24,- 
265.00 bendros vertės.

nes ir kitų reikmenų,
9,608 br. svarų, $14,845.00 
vertės.

OL tu eglele

Oi, tu eglele,
Girios dukrele,
Eglele siūbuonėle. (2 k.)
Tai tu siūbavai,
Tai tu lingavai!
Oi šile gražu, žalia. (2 k.)

O toj eglelėj,
O toj žaliojoj
Vis gegutė kukavo. (2 k.)
Tol ji kukavo
Kol iškukavo
Iš močiutės dukrelę, 
Anytai tinginėlę. (2 k.)

Centro pranešimą apie ruošiamąjį masinį 
raudonarmiečių puolimą jie išklausė šaltai, 
nėkiek nesijaudindami. Ar jiems pirmiena 
su bolševikais susikauti? Žinoma, čia jau ge
neralinis raudonosios armijos puolimas. Vi
siems bus karšta. Ir raudoniesiems nebe pa
radas. Daug kas jų į stovyklas nebegrįš. Ir 
mūsiškiams ne vieno teks pasigesti. Na, 
kautynės tai kautynės. Bet vieno dalykos 
partizanai nepakenčia: ir šunims juos siun
doma, tarsi plėšrius žvėris.

— Čia bolševikėliai daro klaidą, — atsi
liepė Gegužis. — Šunimis karius siundyti, 
tai jau pažeminimas karo taktikai. Tiesa, 
jie skaito mus banditais, bet patys gi nau
doja “istrebitelius”. Mes giname savo tėvy
nę, o jų banditai tai jau tikri banditai: va
gia, plėšia, žudo senelius, moteris ir vaikus. 
Na, tiek to. Jiems teks gailėtis, kad varto
ja tokią šunišką priemonę.

— Mes jiems atsilyginsim, — sušniokštė 
pro dantis Dičkis. — Karsim juos ant sausų 
šakų draugia su jų šunimis.

— Kad šuniškai, tai šuniškai, — pridūrė 
Žaliukas.

Visi buvo kerštinjgai nusiteikę. Andrius 
vėl džiūgtelėjo, kad centras apie šunis vie
šai paskelbė. “Gudrus mūsų vadas” — pa- 
mintyjo. Garsiai jis tarė:

— Tiek* to su šunimis. Paskui apie juos 
pakalbėsim. Pirmiau aptarkime mūsų žygių 
planus ir pasiskirstykime uždavinius, kam 
kur eiti. Kas tuo klausimu nori kalbėti?

Savo dovanas lietuviams 
tremtiniams siuskite į . 
BALF sandėlį 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y. 
Drabužiai, avalynė ir kiti 
daiktai čia pat tuojau su
pakuojami ir siunčiami į 
Europą lietuviams trem
tiniams išdalinti.

Visi norėjo kalbėti ir kiekvienas siūlėsi į 
pavojingiausias vietas, būtent, į pačias bol
ševikų stovyklas. Dėl to kilo daug kalbu ir 
ginčų. Sunku pasiskirstyti, kai kiekvienas 
griebiasi svarbiausios, didvyriškos rolės, 
tarsi ruošiantis suvaidinti didelį teatrą prieš 
gausią ir garbingą publiką. Aktoriai nebeno
ri smulkių rolių vaidinti, nebent kokie netu
rį ambicijos skurdeivos.

Andrius pamatė, kad jie patys nesusi
tvarkys. Reikia įsikišti.

— Klausykit, vyrai. Aš žinau, kad jūs vi
si drąsūs ir ryžtingi. Nesiimčiau pirštu nu
rodyti didžiausį drąsumą, nes kiti šoktu su 
manim muštis. Bet atsižvelkime gi į tinka
mumą, kad ir fizinį. Pavyzdžiui, toks Dičkis, 
su savo pusantražmogišku ūgiu, negali gi 
mieste paraduoti. Jį tuojau pažins ir užpuls. 
Tegu jis pusę būrio bolševikų paguldys, bet 
ateis pagelba ir jį galų gale likviduos, arba 
sužeistą nelaisvėn paims. Baisus būtų mums 
nuostolis. Taigi jis su savo buože tinka tik 
kaimui ir miškui. Duokim jam “istrebite
lius” naikinti, o numanu, kad raudonajai 
armijai urmu puolant, ir tie banditai dau
giau įsidrąsins mūsų kaimiečius pulti. Dič
kiui bus pakankamai darbo. Arba ir Geniu
kas. Jis mažokas, mieste taip pat bus pasta
bus...

— Aš mažokas?! — pašoko Geniukas. 
Andrius skubiai žengė atgal.

^Bus daugiau)
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Vienintelis Kelias Išvengti Karo
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‘Continental Daily Mail’ 
neseniai pastebėjo, kad 
daugiausia, kas šiandien 
reikalinga užsienio reika
luose, yra drąsa. Aš norė
čiau pridėti, jog drąsa vi
suomet yra buvusi būtina, 
nors dažnai ir nepripažin
ta, sėkmingos politikos 
sąlyga.

Mes susilaukėme Antro
jo Pasaulinio karo dalinai 
todėl, jog trūko tos drą
sos. Mums nereikia ilgiau 
sustoti kalbant apie pra
leistas progas savo laiku 
sustabdyti tuščią Vokieti
jos blefą. Aiškiausias pa
vyzdys buvo, kada Hitle
riui 1936 metais buvo leis
ta užimti demilitarizuotą mas- 
Reino sritį.

Šiandien mano tikslas 
yra parodyti paralelę tarp 
buvusios Tautų Sąjungos 
ir Jungtinių Tautų veiks
mų. Pirmoji buvo galuti
nai sugriauta dviejų dik
tatorių ekspansijos mani
ja, paskutinioji gi griau
nama panašia vieno dik
tatoriaus manija. Visi 
diktatoriai pagrinde yra 
vienodi. Bet Taut. Sąjun
ga buvo sugriauta dėl ki
tų priežasčių: atitinkamo 
meto kritikos ir moralinės 
drąsos trūkumo. Ši karti 
tiesa retai buvo minima.

Pagyrų tarnyba buvo 
taip įpareigota Tautų Są
jungai, jog abejonė ir kri
tika tapo šventovės nieki
nimu. Niekas balsiai ne
sušuko ir nepasakė: “Šis 
pastatas yra apgaulė”. 
Taip atėjo nelaimė. '

Yra ir kitas, keliąs ne-[ 
rimą panašumas su praei
timi. Vokiečiams sekėsi,' 
nes jų veiksmai nebuvo 
kritikuojami. Buvo nepa
prastai nepopuliaru pasa
kyti apie juos teisybę.

“KARALIUS YRA 
NUOGAS”

Panašiai rusams pasise
kė įbauginti visus, išsky
rus keletą iš mūsų, kurie 
pražvelgė per nelaimingą 
kairiosios diktatūros ap-

' gaulę, besimaskuojančią 
darbininkų rojumi.

Žinomoj 
dvariškiai 
jog karaliaus marškiniai 
buvo taip tobulai išausti,’ 
kad jų nesimatė. Tik vie
nas vaikas turėjo atviru
mo sušukti: “Karalius — 
nuogas”.

Lygiai taip pat yra ir 
su naująja Sąjunga. Ar 
istorija bando kartotis — 
dalykas ginčytinas. Leis
ti pasikartoti 20 šimtme
čiui yra aiški savižudybė. 
Todėl Jungtinių Tautų 
nuogybė privalo būti pa
rodyta. kad ją neištiktų 
senosios Sąjungos liki- 
---- . Kai kurie iš mūsų 
pačioj pradžioj sakė bū
siant farsu, jei bus pri
leistas vetavimas. Kadan
gi Rusija nebūtų be to į- 
stojusi. mes jautėme pa
reigą duoti Tarybai vyks
mą. Ji tą savo vyksmą tu
rėjo ir žlugo.

Kremlius niekad jai sėk
mės ir nelinkėjo, net ir 
tuomet, kai Stalinas ke
tindavo Europoje pasiekti 
kokį nors 
Diktatoriai 
jis duoda 
pretekstą . 
doktrinas 
kištis į kitų kraštų reika
lus.

pasakoj visi 
įsikalbinėjo,

susitarimą, 
myli chaosą; 

jiems geresnį 
tiek savąsias 
išplėsti, tiek

PERTOLI NUEITA
Viso to akivaizdoje 

Kremliaus tironai taip su
žaidė savo rankomis, ke
tindami sugriauti Mar- 
shall’io planą, jog galų 
gale Vakarų demokratai 
turėjo jiems pasipriešinti.

Lygiai taip pat dabar 
turime pasipriešinti rusų 
ketinimams sunaiki n t i 
Jungtines Tautas, nes, ta
riamai leidžiant joms eg
zistuoti, sudaroma plat
forma Sovietų politikai ir 

! propagandai.
Kremlius jau taip aki

plėšiškai panaudojo veto, 
jog Saugumo Taryba jau 
seniai nusmukdyta iki ne- 

' pajėgumo. Vėl gi, mums

I

nereikia išskaičiuoti visas 
niūrias sabotažo dalis; 
užtenka prisiminti Corfu 
kanalo įvykį, kada alba
nai nužudė 44 mūsų jūri
ninkus.

Kiekvienas Tarybos na
rys pripažino tą faktą, iš
skyrus Rusiją ir jos nuo
dėmių ožį — Lenkijos at
stovą. Rusai sakė papras
tai: Albanija yra komu
nistinė ‘ ir negali daryti 
nieko klaidingo, todėl mes 
[vetuojame sprendimą. Ki
ntais žodžiais tariant, jie 
ideologiją fanatiškai sta- 
įto aukščiau už teisingu
mą.

Pažymėtina, kad tai yra 
lygiai ta pati vidinė jėga, 
kaip ir nacių, kada jie 
tvirtino: “Teisė yra tai, 
kas tinka vokiečių tau
tai”.

Dabar gi mes turime 
paskutinį bandymą su 
Graikijos Pasienio Komi
sijos tyrinėjimais; tegu 
jis būna ir tikrai pasku
tinis.

Dar kartą; faktai yra 
aiškūs ir žinomi. Krem-: 
liūs per savo kitus nuode-j 
mių ožius — Jugoslaviją, 
Bulgariją ir vėl — Alba
niją bando Graikiją su
draskyti ir suskaldęs jėga 
įtraukti į rytų bloką.

Kaip Mr. Bevin išreiškė, 
kiekvienas žino, jog Stali
nas galėtų sustabdyti šį 
procesą vieninteliu žo
džiu.

Tačiau jis to ne tik ne
darys, bet savo sėbrams 
įsakė atmesti tam tikrus 
palengvinimus. Tyrinėji
mo Komisijai. Jei šis ne-' 
garbingas kli u d y m a s 
sieks iki vetavimo tiek ki
to sprendimo, tiek numa
tytų reikalingų atsargu
mo priemonių, tada Sau
gumo Taryba praras pas
kutinį savo šansą ir pri
valės baigti savo egzista- 

" vimą.
Sir Alexander Cadoga- 

n’as pasakė: “Jei Taryba 
palengvinimus Tyrinėji- 
Komisijos patiektų pasiū
lymų, tai mums belieka 
sudraskyti tą Chartą ir 
susipakuoti lagaminus”.

Tada — viskam Amen.

Vaizdo tolumoj matome gražų laivą, kuris 
gerokai nugrimzdęs. Tai vokiečių sugadintas 
Prancūzijos laivas, kuris plaukiojo Loire upėje. 
Tai karo aukos, kurių bei tam panašių Europa 
nusėta kaip Dzūkija rudeniniais grybais.

F K BROOKLYN (N. Y.)
L LIETUVIŲ GYVENIMO—----- —------------------------- J
“AMERIKOS” ĮSIKURDINIMO 

FONDUI KATALIKŲ SEIMELIO 
PARAMA

I

Brooklyn, N. Y. — Sausio 18 
d., Angelų Karalienės par. sa
lėje įvyko New Yorko Apylin
kės Lietuvių Katalikų Seimelis. 
Dalyvavo 110 atstovų nuo 33 
draugijų. Vadovavo pirm. D. J. 
Averka, vice-pirm. K. Baltru
šaitis ir St. Lukoševičius; se
kretoriais buvo K. Eidukaitis ir 
Julija Skarulienė.

Kun. J. Pakalniškis skaitė 
turiningą paskaitą apie katali
kų šiandieninius uždavinius,* iš
keldamas stiprų reikalą gyviau 
remti savo spaudą, dalyvauti 
katalikiškoje akcijoje, 
nuoširdžiais labdariais.

Kun. Norbutas Pakalnis vi
sus nudžiugino, pranešdamas, 
kad visų pasiilgtas “Amerikos”

būti

Gražios Ir Vertingos Knygos
Darbininkas” Tamstai 

siūlo pasirinkti šių gerų i 
knygų ir knygelių: i

Naujas Testamentas 
Vertė arkivyskupas Juozapas 
Skvireckas. Išleido kun. P. M. 
Juras, 1945 m.

Ši pati svarbiausia pasaulio 
knyga, vadovų vadovas, sielos 
šviesa ir paguoda, raktas vi
siems gyvenimo klausimams iš
spręsti turėtų rasti garbingą 
vietą kiekvienoje lietuvių šei
moje. Teisybė, kartais pasitaiko 
mūsų katalikų namuose Vokie
tijoj išleista protestantiškoji 
“Biblija”, bet jos negalima mai
šyti su tikruoju Šv. Raštu, koks 
yra čia minimas Naujasis Tes
tamentas. Jo labai graži lietu-1 
viškoji kalba ir puiki popiera 
knygą daro dar patrauklesnę. 
Popieros apdarais $2.00; audek
lo stipriais apdarais kaina — 
$3.00.

Didysis Ramybės 
Baltinis

Puiki 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
tyti raidės šiai maldaknygei už
tikrino didelį pasisekimą. Kai
na — $3.50.

Ramybės feritinis
Surinko ir išleido kun. P. M. 

Juras, 1943 m., 544 pusi.

Hats OH To A
Thooghrful Couple

THEY HELP MAKE PARTY LINE 
SERVICE BETTER FOR EVERYONE

Jie turi party line ir jie naudoja telefo
ną gana daug, .šaukdami gimines, draugus 
ir pažįstamus, — bet jie atsižvelgia ir į ki
tus. būtent: kalba trumpai, tuojau atsaki
nėja j klausimus, telefonuoja su pertrauko
mis. kad davus progos ir kitiems pasikal
bėti. Tokis elgesys teikia geresnį patarna
vimą tąja linija.

Party lines dabar padeda mums aptar
nauti didžiausį žmonių skaičių. Bet staty
bai plečiantis, mes teikiame individualį ap
tarnavimą didesniam ir didesniam žmonių 
skaičiui.

NtW EStLASD TElEPHONE ANO TELE6NAPH COMMNT

Leiskite dabar mums *a**u**6s netrukus vėl pasiro- mus, kas darytina, kad 
pareikšti, jog šiuo atveju ^ nes neseniai gautos kės lietuvių katalikų
mes nebebūsime kokio ■ P08, >u įduodamos “Ameri- būtų gyvesnė, 
nors tolimesnio apgaudi- tariama ------ ----
nėjimo partneriai. Dvejus »•» metu ko padir-
metus mes buvome kant
rūs žaidikui, kuris galvo-i 
ja galįs naudotis penkiais 
tūzais.
JOKIŲ APGAUDINĖJI

MŲ DAUGIAU
Mes turėtume rimtai pa

reikšti, kad toliau nieko 
bendro neturėsime su bet 
kokia Taryba, kurią ko
munistinė apgaulė saugo 
nuo pasiūlymų liečiančių 
saugumą. Šioje įstaigoje 
Charta turi būti perreda
guota iš naujo, nes Stali
nas ją suplėšys.

Anuo metu buvo gudrių 
vokiečių, kurie šaukė: 
“Los von Berlin”, many
dami, jog jiems jau užte
ko būti Prūsijos diktuo
jamiems. Mes gi dabar tu
rime įsidėmėti, kad neno
rime ilgiau leisti Maskvai 
lemti mūsų likimą. Mes 
ne tam kovojome Antra
jame kare, kad padarytu
mėme pasaulį parengtą 
komunizmui.

Tikėkit man, nebūtų bu
vę antrojo pasaulinio ka
ro, jei tiek daug būtumė
me pasakę naciams 
1936 metus.

Jau keli šimtai metų, kai pa
našiausia į N. Testamentą kny
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 gyve
nimo prislėgtiesiems tikras pa
guodos ir stiprybės šaltinis. 
Kaina — $2.00.

Apysaka. Parašė Jonas Kmi- 
tas. Lietuvių Darbininkų Są
jungos leidinys, 1946 m., 576 
pusi.

Amerikos lietuviai gerai pa
žįsta garsaus mūsų rašytojo ir 
poeto plunksną. Atšventęs savo 
kunigystės auksinį jubiliejų, ra
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 — Anti
kristo Religija

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

Apie baisiąją bolševizmo sis
temą. kuri turi Antikristo reli- 

Ši maldaknygė panaši į aukš- i giJ°s bruožus, ši rimta studija 
čiau minėtą. Taip pat visais at-! iškelia daug naujų faktų, ypač 
žvilgiais graži, naudinga ir pa- Lietuvos įvykių ir komunistų 
togi. Puošnūs viršeliai, paauk-! veiklos J. A. Valstybėse. Tinka 
suoti pakraščiai, rinktinės mal
dos ir paveikslai. Kaina—$2.75.

| platinti didesniais kiekiais. Kai
na 25 et.

Maldų Rinkinėlis, 
balti celuloidiniai viršeliai. Kai
na — $1.50.

Lekcijos ir Evangelijos
skaitomos visų metų Viešpaties

Žemaitis, N. N., J. Morkūnas, 
J. P. Mačiulis, M. Dulkienė, K. 
Eidukaitis, Al. Spaičys, P. 
Stravinskienė, O. Petrulionie- 
nė, U. Šarkauskienė, A. Tvas- 
kienė, J. Kuodis, B. Pocienė, O. 
Jocienė, O. Jasinskienė, K. Kai
rys, Ona Mantvidas, V. Pūkas, 
U. Čižauskienė. Kiti aukojo po 
mažiau.

Draugijų atstovai pasiėmė
aukoms rinkti lakštus, pasiža- dienomis, šventadieniais ir šio- 
dėdami parinkti aukų. Visi pa
siryžę pasidarbuoti, kad “A- 
merika” pradėtų eiti prieš va
sario 16.

Petras Montvila, J. P. Ma
čiulis, A. Pažereckienė, J. Že
maitis, K. Krušinskas, kun. K. 
Paulionis ir kiti kėlė klausi
mus, kas darytina, kad apylin- 

i veikla

Kvietė visus

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

392 pusi.
Rimta anglų kalba studija a 

pie Lietuvą nuo jos atsiradi
mo iki mūsų dienų .Labai tinka 

: padovanoti angliškai kalban
tiems lietuvių draugams Ame
rikoje ir čia gimusiam jauni
mui. Kaina — $3.50.

kiadieniais. III laida. Savo lėšo
mis išleido kun. Juozapas J. Va- 
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
na $3.00.

MLP.

Kaip Tapti Amerikos
Jungtinių Valstybių 

Piliečiu?
Klausimai ir atsakymai anglų 

ir lietuvių kalbomis.
i Dar neturintiems Amerikos 
• pilietybės ypatingai naudinga 
knygelė. Kaina — 25c.

"Pranašystės Apie 
Pasaulio Pabaigą"
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 
Situation

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

Maldos Apašta
lavimas

Tėvų Jėzuitų leidinys, 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.

I

Seimelio dalyviai gyvu susi
domėjimu išklausė L. K. Fede
racijos pirmininko Ant. F. 
Kneižio atsiųsto sveikinimo, 
kuriame visi kviesti paremti 
Federacijos vajų. Seimelis priė
mė tuo klausimu palankią re
zoliuciją.

Vieningai nutarta rengti A- 
pylinkės Lietuvių Dieną, liepos 
4 d. Tam reikalui išrinkta 53 
asmenų komisija.

Priimtas kvietimas visiems 
naujai atvykusiems lietuviams 
katalikams stoti į parapijas ir 
lietuvių katalikų draugijas. 
Naujai atvykusių vardu seime
lyje sveikinimo žodį pasakė ra
šytojas Leonardas Žitkevičius.

Seimelis baigtas Švč. Sakra
mento laiminimu; pamaldoms 
vadovavo New Yorko Aušros 
Vartų par. klebonas kun. J. 
Gurinskas. Seimelio šeimininku 
buvo kleb. kun. J. Aleksiūnas.

Spec. Koresp.

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
kas vysk. Būčys rašo apie tai 
nepaprastai įdomiai ir aiškiai. 
Kiekvienas šią knygą perskai
tęs bus giliai sujaudintas. Gra
žiai išleista, su daugybe pa
veikslų. Amerikos lietuviams 
Apsireiškimai Uurde taip pati
ko, kad jie jau baigia išpirkti 
trečią laidą. Kaina $3.50.

Ištisa 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
pažinti su šventaisiais mūsų 
bendravardžiais ir kitais globė
jais? Š> knyga ,tai įvykių ir as
menybių enciklopedija (žiny
nas). Daug paveikslų, patogus 
formatas, stiprūs viršeliai. Kai-lpj^pg lietuviai nusiuntė savo gi-

bėti, kad “Amerika” turėtų sti
priausią paramą ir nepajudina
mą pagrindą sėkmingai iš nau
jo tarnauti savo didžiajai pa
skirčiai.

“Amerikos" administratorius 
Matas Milukas ir “Amerikos” 
leidėjų vadovybės narys Juo
zas B. Laučka suteikė žinių a- 
pie “Amerikos” dabartinę būk
lę ir paprašė paramos naujo į- 
sikiirdiaimo reikalui — pasko
lomis ir aukomis.

Juozas žemaitis, nuoširdus 
katalikų spaudos rėmėjas, pa
klojo visą tūkstantį dolerių, 
kaip paskolą “Amerikai 
joje vietoje įsikurti, 
dolerių paskolino 
Stankevičius, 
Jadvyga Staškienė, 
kaitė ir Marijona Kivytienė.

Sudėta graži suma aukų. 
109 dol. paaukojo kun. N. Pa
kalnis. |

Alf. Stankevičius aukojo 30 
dol., kun. K. Paulonis — 25 do
lerius; po 20 dol. aukojo Ona 
šarkaitė ir Ieva Ambrazevičie
nė.

Po 10 dol. — Jadvyga Staš
kienė, J. Paulauskienė, Ant 
Pažereckienė, V. Žemantaus- 
kas, Ona Butienė, Barb. Verku-j 
tįenė, M. Miklasevičienė, 0. Pa-i 
niatauskienė. Ver. Stelmokienė,. cevičius, 1929 m. Kaina— 
Suz. Gudaitienė, P. Montvila.

Po 5 dol. aukojo — Mar. Tu- 
masonienė. Kaz. Krušinskas. J.

i” nau- 
Po šimtą 
Alfonsas 

Ona Sijevičienė, 
Ona šar-

•9

I

prieš

1,1 c
Vakarai neteko 

taus, nuo to jie turi žūti. 
Dostojevskis

Kris-

Liturgines Mišios
Tai visai tokios pat mišių 

maldos, kokios lotyniškai kal
bamos. šioje knygelėje jos at
spausdintos lotyniškai ir lietu
viškai. Kaina — 25c.

Pamaldų Vadovėlis
Sudarė ir išleido kun. J. Kon- 

20c.
DARBININKAS 

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

na $4.00.

Kristaus Sekimas
Parašė Tomas Kempietis. Iš 
prancūzų kalbos vertė 0. La
banauskaitė. Išleido kun. Pr. M. 
Juras, 1945 m. 424 pusi.

Angliškai - Lietu
viškas žodynas 

( (Englisch - Lithuanian dictio- 
nary). Parašė A. Herlitas. 400 
pusi. Šio žodyno nėmažai Ame-

minėme ir pažįstamiems trem
tiniams į Europą. Kaina $3.00.

Užsakymus siųskite: 
DARBININKAS 

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



Antradienis, Sausio 27 d., 1948

Raudonarmiečių Kapitonas 
Stoja Prieš Maršalų Stalinų

Nebenorime pagoniškos vergijos 
Raudonosios žvaigždės kavalierius a- 
takuoja bolševizmą. - Sovietų laikraš
čio redaktorius, pabėgęs iš SSSR am
basados. - Išauklėtas be Dievo savo 

kelrodžiu pasirinko evangeliją
MYKOLO KORIAKOVO ĮDresdeno, ypač Lenkijoje, 

ŽODIS | daugiau pažino krikščio-
nybę, prisistebėjo į tikin
čiųjų žmonių gyvenimą ir 
'patsai palinko prie Dievo. 
I 1942 metais Iversko Die
vo Motinos vienuolyne 
viena geraširdė senutė 
jam padovanojo kišeninės 
laidos Naująjį Testamen
tą, odos apdaruose. Šią 
knygą jis nuolat su savi- 
mi nešiojosi.

į SOVIETŲ LAIKRAŠČIO 
j REDAKTORIUS 
i Paskutinėmis karo die
nomis patekęs į nacių-ne
laisvę, vos vos išliko ne- 
Į sušaudytas. Karui pasi- 
i baigus pasiekė Sovietų 
Į Ambasadą Paryžiuje ir 
■čia kurį laiką buvo rusiš-

5f>AftŽl»lNkAS

Jungt. Valstybės savo žuvusius karius parsigabena į savo kraštą. Vaizdas parodo kaip 
Australija pagerbia Amerikos kario palaikus, išlydint į Ameriką, kuris buvo žuvęs laike karo 
Australijos žemėje.

r
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— Reikia suprasti, kadį 

nuo šio antrojo pasaulinio 
karo, kurs nubaudė Vo
kietiją ir Rusiją, kad ir 
skirtingu būdu bet dėl tų 
pačių klaidų, sąžinės isto
rijoje prasideda naujas 
laikotarpis, ir tai nę tik 
Rusijoje, bet visame pa
saulyje. Daugelis sielų 
pergyvena krizę ir kryps
ta religinės kultūros lin
kui. Tai mūsų laikų ženk
lai. Žmogus nori gyventi 
laisvėje, kurią Kristus ap
reiškė; žmogus nebenori 
nusilenkti pagoniškos ver-: 
gijos jungui: nei nacional-1 
socialistiniam, nei bolševi-J 
kiškam”. Į ___

Įdomu, kad taip rašo į<o laikraščio redaktorių- 
buvęs raudonosios armi- mi vieną dieną atgjo jam 
jos kapitonas. Sovietų įgakymas grįžti į Rusiją, i 
respondentas, TpX "naują' pašauki-
mejimus ; 
Raudonosios žvaigždės or- 
denu Mykolas Koriako
vas.

BE TIKYBOS
Jisai gimęs 1911 m. birž. vietų, smagintis... Manęs išsau-.

22 d., taigi dabar yra 37; 
metų. . _
kaime nebuvo cerkvės, nė į 
jo motina poterių nemokė- į 
jo, taigi išaugo be tiky
bos. Būdamas moksleiviu i 
komunistų buvo su kitais; 
draugais išvedamas į aik-j 
štę prieš bažnyčią, kurį 
pamaldų metu triukšmą- Į 
vo, degino iš popieros pa
darytą bažnytėlę, dainavo 
prieštikybines dainas.

sų tikėjimas ir mūsų pa
sirinktas kelias, kaip mes 
gyvensime dėl Rusijos. 
Tiesa, kad kiekvienas iš 
mūsų privalome turėti sa
vo kalvariją... Dėl manęs 
karas nepasibaigė (p. 
204).

META STALINĄ, PER
EINA DIEVO TAR

NYBON
' Dabar Koriakovas jau-

Pavergtos Tautos Žvelgia) Vakarus
“Observer” (rugsėjo 29

d.) rašo:
Rytų ir Vidurio Euro

pos politika, lyg viduram
žiais religija, yra visa ko 
centre. “Už partijos ribų 
nėra išganymo”. Komu
nistinių partijų nariai yra 
laimingi ir laisvi nuo bai-
jmės. Visi kiti — toleruo
dami, išnaudojahai arba dimas, kad turėjome lauk- 
likviduojami, kaip to rei- ti šitų žmonių, idant mū- 

“istorijos rai- sų valstiečiai galėtų gauti

, x ., nės gyvena laisvėje, žino- 
aP^ova j?tasaidamas visus bolševikų _

sistemos žiaurumus, jisai lia numirusius, 
pasiryžo savo gyvenimą į gelbėjo u ~___
pašvęsti kovai su Stalino jaus”. Tą Jis padarė ne su 
diktatūra. Pabėgo iš So- tikslu, kad leistų man

gojimas, ypač kai tieki' 
daug mirė, nebūtų, turėjęs! 
jokios prasmės, jei Die
vas nebūtų manęs pasi
rinkęs įrankiu. Ką gi aš 
turiu daryti? Ogi — žmo
nėms skelbti tiesą apie re
ligijos padėtį Rusijoje, 
tiesą apie karą, — rašo 
Koriakovas (p. 215).

Po gausių patyrimų pa
čioje Rusijoje, o vėliau, 
karo metu — Lenkijoje ir 
Vokietijoje, Koriakovas į- 
sitikino, kad:
— Komunizmas ir fašiz

mas yra giminingi daly
kai.

mą:
— “Dievas, kuris prike- 

, mane iš-

si kaip nors išlikti euro
piečiais.

Itin įdomus — rašo ‘Ob- 
cerver’ korespondentas — 
ne Maskvos orientacijos 
kairiųjų nusiteikimas. 
Vienas vengras radikalas, 
rodydamas nepaprastai 
primityvius raudonarmie
čius, tarė: “Ar tai ne įžei-

išvysti 
socia-

mes, mat, yra įstatymas, 
draudžiąs trukdyti įmo
nėms, įstaigoms ir jų tar
nautojams, ir tas įstaty
mas saugumo pareigūnų 
gali būti pritaikytas kiek
vienu atveju. Vengrijoje 
už kiekvieną “vyriausybę 
pajuokiančią” žinią — 
mirtis. Bulgarijoje į kon- 

į centracijos stov y k 1 a s 
■siunčiami valkatos, tačiau 
'valkatavimu gali būti ap- 
i kaltintas ir rašytojas, ir 
kunigas, ir profesorius, ir 
visi kiti, kurie vyriausy- 

;bės nuomone, galėtų dirb- 
• ti režimui naudingesnį 
idarbą. Lenkijoje, Rumu- 
'nijoje, Bulgarijoje ir Ju
goslavijoje nėra nei kris
lelio spaudos laisvės. Ob- 

į jektyvi informacija ten 
taip reta, kaip ir reti pa
dorūs demokratiški rinki
mai. Žmonės taip įbaidy- 
ti, kad apie savo laisves ir 
nedrįsta užsiminti. Visur, 
tačiau, pastebima gili 
meilė ir pagarba Vakarų 
demokratijai. Į Vakarus 
žvelgia su ilgesiu ir vilti
mi.

Lenkijoje Jogailos uni
versitete, pranešus apie 
Amerikos literatūros pa
skaitas, čia pat užsirašė 
500 studentų, tuo pat me
tu į rusų literatūros pa
skaitas užsirašė vos 4 stu
dentai. Kai liepos mėnesį 
JAV ambasada Sofijoje 
paskelbė galinti išduoti 
100 vizų į JAV, subėgo 

į minia (per 24,000 žmonių)

w •

diktatūra. Pabėgo

mas laisvėje parašė kny- 
Aug^^bire'“ Jųi«į“ jisnebegrįžta

- - - -į} Sovietų Rusiją (Je me
mets hors la loi. Pourąuoi 
je ne rentre pas en Russie 
; sovietiųue, Paris, 1947,
pusi. 219).

PASIRYŽĘS KOVOTI 
DĖL RUSIJOS 
IŠVADAVIMO

Čia jisai griežtai pa
smerkia komunizmą. Jis 
rašo:

' — Bolševizmas nėra tai 
į tikrosios Rusijos įsikūni- 
ijimas; ne, jisai falsifikuo- 
įja ir dvasią. Mūsų skaus- 

, mūsų pasi-

• v • 4 • cl. 13,« 1 IVO &is mirties pavo- jiartijoms pJriklausy.
Iic? na H n na cii ti privalu. Partijos liudi

jimas yra būtinas ieškant 
darbo, buto ir tt. Po pen- 
ikių minučių pasikalbę ji-

ta tikėdamasis 
naujo, įkvėpiančio 
lizmo statybos pradžią — 
nusivilia. Jei su savimi 
vežasi europinį laisvės, 
teisingumo ir teisės su
pratimą — nustemba. Bet 
šis tas yra ten pasigėrė
tino. Žmonės ten dirba 
sunkiau ir geriau kaip darbininkų, tarnautojų ir 
Vakarų Europoje. Nėra profesijų, žmonės lau-
ten neapykantos tarp pa-, kiaurą naktį, nors 
prastų žmonių, _ nes jie spauda ų* radijas juos ap- 
daugiausia kentėjo ir da- šaukė “parsiduodančiomis 
bar tebekenčia, baigia; šiukšlėmis”, — pastebi

RAUDONARMIETIS 
GAUNA DOVANŲ 
N. TESTAMENTĄ

Tačiau, belankydamas mas nenutils, 
Filosofijos; Istorijos ir Li- piktinimas neišblės, mūsų 
teratūros Institutą Mas- karštis kovoje neužges! 
kvoje,' jis pajuto, kad Į Reikia gyventi kovojant 
Bažnyčia jo tautos gyve-!dėl rusų tautos likimo... 
hime turėjo didelės įta-; Turime paskirti visas sa
kos. Šiurpūs fronto per- I vo jėgas tam didžiam mū- 
gyvenimai, mirties pavo-Įsy šalies išvadavimo dar- 
jai supurtė jo materialis- bui bei jos atstatymui 
tinę pasaulėžiūrą, o su krikščioniškos tiesos dva- 
Raudonąja armija žygiuo- šioje ir ant krikščionybės p^evarta teroras ir

SAVO GYVASTIMI 
PASIRYŽĘS GINTI 

BAŽNYČIĄ
Jis matė, kaip raudon

armiečiai kariai persekio
jo Vokietijos mergaites, 
žudė moteris, trėmė vy
rus nuo 15 iki 50 metų ir 
jam pabaiso ta Staliniš-

damas nuo Maskvos iki pagrindų. Kova — tai mū-

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

Tik per “DARBININKĄ” 
draugus, gyvenančius 
pasaulyje.

Tik per “DARBININKĄ”

sužinosime apie savo 
Amerikoje ir visame

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.

žiaurumai.
— Komunizmas, — rašo 

jisai, — darosi Jyg mūsų 
laikų įstatymu; bet aš iš
drįstu pasukti už to įsta
tymo ribų, 
nenusilenkti prieš 
nizmą. Aš tvirtai

mo Vengrijoje, Čekoslova
kijoje ar Lenkijoje jau ži
noma, kuriai partijai pri
klausai. Taip pat greitai 
svečiui iš užsienio prilip
doma etiketė “demokra
tas” ar “reakcionierius”, 
ir jau iš anksto žinoma 
nuomonė visais reikalais. 
“Mūsų draugai supras”,— 
pareiškė Cyrankiew i c z, 
atsisakydamas dalyvauti 
Europos atstatymo darbe. 
Bet ir didžiausias draugas 
sunkiai tesupras, ką reiš
kia būti Rusijos kaimynu. 
Anapus geležinės uždan
gos ateitis rutuliojasi 
prieš tautos daugumos 
valią. Visi, išskyrus ko
munistinę mažumą, sielo
jasi kaip išsaugoti tautos 
savybes, nes apie nepri
klausomybę ir nekalba
ma; kaip išsisukti nuo ne
bepakeliamų Rusijos rei
kalavimų ekonominėje 
srityje ir nepaskęsti anos 
imperijos skurde, žodžiu 
— visi rūpinasi ir stengia-

* •

žemės.” Vengrijoj ir Aus
trijoje rusai kariai api
plėšė darbininkų butus, 
nes buvo įsitikinę, kad to
kie švarūs ir gerai apsta
tyti batai: tegali būti bur
žujų. Net gi kai kurie ko
munistai yra susikrimtę, 
kad Goebbelso pranašivi- 
mai apie rusų karių elge-

gelis kairiųjų norom - ne- galioja. Vyriausybės kri-; 
norom atsirado centre, o,^^a’ ypač Rumunijoje, 
netgi — pas dešiniuosius.! Bulgarijoje ir Jugoslavi- 
Tikėjosi jie galėsią daly- j°Je yra. pavojinga. Ven- 
vauti naujos visuomenės ministras Rakosi sa- 
kūryboje, o atsidūrę... ant k°:_kad ^ik nešvarios są- 
sėklumos, jei ne kalėjime.; žines žmonės yra terori- 
Aktyvus dalyvavimas an-įzuoJarn^ I® tikro kiekvie-i

“Observer” koresponden
tas.

Neseniai keli “NYHT” 
korespondentai, apsilan
kę anapus geležinės už
dangos ir grįžę, tarp kita 
ko, pareiškė:

Atlanto Chartoj įrašy-

aš pasiryžau į 
komu- 
tikiu, 

kad karas buvo siųstas 
ant žemės ne tam, kad čia 
įkurtų komu nizmą, o 
krikščionybės tiesą. “Savo 
gyvastimi mes privalome 
ginti savo Bažnyčią”, — 
kartoju aš su mūsų Gogo- 
liu. •

EVANGELIJA DABAR 
JO KELRODIS

Koriakovas atkreipia 
dėmesį, kad Rusijai įda
ras prasidėjo 1941 m. bir
želio 22 d., Rusijoje tai 
buvo Visų Šventųjų diena, 
ir baigėsi Rusijos Velykų 
dieną. Koriakovas tvirti
na, kad karas buvo Dan
gaus bausmė kaip Rusijai, 
taip Vokietijai už atsimc-

“NYHT”.
Ak, kas tautų krausty

masis būtų, jei geležinės 
uždangos pasieniu nebu- 
dėtų širmai tūkstančių 
NKVD agentų. Pats ko- 

, munistinės Lenkijos pre
mjeras Cyranki e w i c z, 
Londono radijo praneši
mu, pareiškė, kad šįmet 
sulaikyta 35,000 žmonių, 
bandžiusių bėgti į Vaka
rus. IP žiniomis, nors iš 
Lenkijos į Vakarus atbė
gusiųjų ir teisinė ir pra
gyvenimo būklė neaiški, 
šįmet amerikiečių ir britų 

: įregistruota per

I

llldl Vi g C“ , j
sį, deja, pasitvirtino. Dau- • tosios laisvės anapus ne-: 

i ... aro linio Vurio ncvh3c !

AKiyvus dalyvavimas an-,----j-------; — . .. . <
tinacinėje veikloje šiandie nas vyriausybės priešinin- ■ zonose 
jau joks pažymėjimas. Iš ^as Vra sekamas viešosios 60,000 vien lenkų bėglių. 
-------- ir sslantnsins policijos. Berlyno evangelikų vys- 

žmonės bijo kūpąs dr. Dibelius, BBC 
su užsieniečiais, pranešimu, beviešėdamas 

Amerikoje pareiškė, kad 
sovietų zonos vokiečiai 
žiūri į Vakarus, kaip ka
daise žydai į Pažadėtąją 
Žemę. Teisingai pernai 
“Tablet” rašė, kad ir Va
karuose yra nepriteklių, 
vargo ir skurdo, bet čia y- 
ra visuotinė teisė į sava
rankišką gyvenimą, yra 
laisvė nuo baimės, ir Va
karai tautoms anapus ge
ležinės uždangos kenčian
čioms, yra Laimės Žibu
rys. 

asmens laisvės, netgi ribo-,ir slaptosios 
tos, Rytų Europos tipo, ir • Balkanuose 
iš tos teliko atsiminimas.! susitikti 
Universitetuose ir meni- i 
niame gyvenime matyti 
nuovargis ir suskurdimas.
mat, inteligentiją apnai- i

timą nuo amžinųjų dėsnių 
ir už rasės ar klasės sta
tymą Dievo vieton.

Koriakovas atvirai nu
rodo, kad jo kelrodis da
bar yra evangelija. Naujo 
Testamento knygą jis turi 
prie savęs, gyvenimo 
kryžkelėse, sunkesnėse 
valandose jis ją atsiver
čia, kaip tą naktį, kai bū
damas nacių nelaisvėje, 
atsivertęs Šv. Povilo II 
laišką korintiečiams I 
skyriuje aptiko žodžius:
— Mes buvome patys 

savyje pasidarę mirties 
ištarmę, kad nepasitikėtu- 

i mėm savimi, tik Dievu, 
kurs prikelia mirusius; jis 
išgelbėjo mus iš taip dide
lių pavojų ir geibi; jame 
turime vilties, kad dar ir 
toliau gelbės”.

Dr. J. Prunskis.

' Jugoslavijoje yra teisė, 
į kuria mirties bausme bau- 

3 džiamas kiekvienas tas, 
kuris, turėdamas blogą 

kino nacionalsocializmas,' informuoja apie
o vėliau raudonieji “valy- ,kun« "°P valstybinę j- 
mai”. Įsivyravo įsitikini-! m0-n^'Kadangi ten viskas, 
mas, kad vertę teturi tai, Pradedant viešbučiais ir 
kas pagaminama fabrike.!baigiat ~V*!’
Naujoji visuomeninė 
rarchija sukūrė 
snobizmą ir klasių 
gonizmą. 
seniau 
“mielą

Žmonės, 
didžiavosi 
imperatorių 

trokšdavo gauti pakvieti
mą į rūmus, dabar džiau-! 
giasi galį pasigirti pasi-' 
žįstą su kuriuo nors ko
munistu ir moką bent po-' 
rą žodžių rusiškai. Jei ką 
nori pagirti, sako “geras 
proletaras”. “Kodėl neno
ri būti komunistas, juk 
visi esame komunistai?” į 
— klausė mane riebus 
buržuja iš Prahos. Reta 
kur įstaigos viršūnėje te
sutiksi nuoširdų ir padorų 
žmogų. Nuo Budapešto iki 
Varšuvos riebias tarny
bas užima džentelmenai, 
apsivilkę prabangiais rū- 

: bais, vartoją madingą ter
minologiją ir galį pasigir
ti prisitaikymo menu. Jei 
svečias iš Vakarų atvyks-

hiel .stybinta, Jugoslavijos gy- 
nauia vent-°ja^ su užsieniečiais 
anta- tekalba apie orą. Lenkijo- 
kųrie net&i už netinkamą šo-

turi feri° prakalbinimą galima 
„ susilaukti mirties baus-

SVARBUS PRANEŠIMAS
Sausio 1, 1948

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

ŠV. ANTANO VIENUOLYNĄ 
KENNEBUNK PORT, MAINE

Visais “VARPELIO" reikalais, taip pat norintieji aukoti į

PAMINKLINIO LIETUVOS PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTA

NO VIENUOLYNO IR KOPLYČIOS FONDĄ AR Į 
LIETUVOS PRANCIŠKONŲ KLIERIKŲ FONDĄ, 
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KENNEBUNK PORT, MAINE
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KOLONIJOSE
GREENFIH.D, MASS.

VORCESTER. MASS.

LDS 113 kuopos metinis susi* 
rinkimas įvyks sausio 28 dieną, 
trečiadienio vakare pas A. Dė
diną. kuojos raštininką. 227 
Comvay Street.

Kviečiame visus narius ir 
“Darbininko" skaitytojus daly
vauti susirinkime. Užsimokėki
me už "Darbininką". Kviečiame 
x isus atsilankyti ir užsisakyti 
“Darbininką". Remkime savo 
spaudą, kuri dirba Dievui ir 
Tėvynės laisvei atgauti. Visų 
lietuvių pareiga remti “Darbi
ninką”. A. Dėdinas.

gamins gerbiamos šv. Onos 
draugijos gabios narės, green- 
fieldietės ir Tumers Falls. Kaip 
visada, taip ir dabar jos paro
dys savo gabumus.

Saldžiausioji Širdis Viešpaties 
Jėzaus, sugrąžink laisvę Lietu
vai. A. Dėdinas.

New Jcrsey:
Elizabeth, BALF nr. 21 sk. 

25.00.
Lindę ’, Stanley Ziirlis

I. N. 10.03.
Paterson, BALF nr. 86 

65.00.
Now

Amsterdam,
c. 2,783.51.
Brooklyn, J.

00; Public Sehool nr 50 
2.00; St. Bred.es, Jr. 5.0).

Bronx. A. Kscenait's 1 00.
Clayville, John Httszeza 3.00. 
Rochester, Kun. J.

šys — 5.00.

York:
BALF

3.00:

sk.—

m.

F. Baltramaitis.

Ohio:
Cleveland. Dr. V.

61.90;
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BALF Bendradarbiu Dėmesiui
V

BALF vadovybė ir administracija visomis ieno
mis rūpinasi, kad lietuvių tremtiniu šelpimas ir kio- 
kia jiems būtina parama būtų atliekama tvarkingai 
ir gretai. Labai pageidaujama, kad visi BA.LF ben
dradarbiai ir rėmėjai, šalia savo didžiųjų talkos dar

inę, naTeibčtų BALF Centro darbui pagreitinti, p-isi- 
! laikydami savo susirašinėjime su BA.LF centru tokių 
; pageidavimų:

a

1. Visus BALF’ui skiriamus čekius ir pinigines 
perlaidas rašykite re pirmininko, sekretorės, iždinin
ko ar kito asmeny vardu, bet tik organizacijas oficia
liu vardu

M. Bak-;
— United Lithuanian Relief Fund of Ame- 

rica. BALF pinigai yra dedami bar.kan r.e asmenų, 
bet organizacijos vardu.

2. Visus laiškus organizacijos reika’ais malonė
kite adresuoti ne Valdybos nariams, bet tiesiog — 
United Lithvanian Relief Fund of America arba

Saldžiausios Širdies Viešpa
ties Jėzaus draugija rengia va
sario 8 d., sekmadienį. 1 vai. 
jk> pietų gražią programą pa
minėti Lietuvos nepriklausomy
bės 30 metų sukaktį ir draugi
jos 35 metų gyvavimo sukaktį. 
Tai bus bendras paminėjimas ir 
svarbus įvykis mūsų miestelio 
lietuvių istorijoje.

Ši draugija, stovėdama geros 
valios lietuvių katalikų sargy
boje. per 35 metus yra nuvei
kus daug gražių darbų ir sušel
pus daug savo draugų ligoje, 
našlių, našlaičių ir mirties va
landoje. Ji yra viena stipriau
sių Franklin County. Reikėtų 
visiems lietuviams katalikams 
prisidėti prie šios draugijos. 
Draugija nors jauna būdama, 
paskelbus Lietuvos *nepriklau- 
somvbę. dėjo visas pastangas, 
kad gelbėti savo tėvų žemę. 
Yra pirkus laisvės paskolos 
bonų už $5000 dolerių ir auka
vus visiems svarbiems reika
lams. Draugija minėjo dvide
šimt penkių metų sukaktį 1938 
metais. Jau daug iš mūsų ne
sulaukė šio minėjimo. Duok 
jiems Viešpatie amžiną šviesy
bę. O Saldžiausioji Širdis 
zaus pasigailėk jų vėlių.

Stenkimės visi dalyvauti 
kaktuvių minėjime, nes gal
tų nesulauksime. Bus skanūs 
pietūs. kuriuos ruošia Old 
Court House svetainėje miesto 
vidury, prie kryžkelio. ant ant
ro aukšto. Ta vieta visiems ži
noma.

Rengimo komitetą sudaro šie 
gabūs nariai: Aleksandras Ste- 
pnkvečius. Juozas Mičiuta. Jo- 
y s Banevičius. Kviečia visus 
i'- visur dalyvauti. Mes stengsi- 
r iės nriiimti svečius. Pietus

Aušros Vartų Parapija
Sekmadienį, vasario 1 d., 

valandą vidudienį. Aušros Var
tų parapijos svetainėje pyks 
LDS 108 kuopos susirinkimas.

Kviečiame visus narius ateiti 
ir pasitarti apie svarbius rei
kalus. Taipgi kviečiame visus 
"Darbininko” skaitytojus atei
ti ir užsimokėti už laikraštį 

Kviečiame atsi- 
narius ir pa- 

“Dar- 
"Darbi- 

ir

“Darbininką", 
vesti ir naujus 
kalbinti kitus užsirašyti 
bininką". Skaitydami
ninką" daug ką sužinosite 
naudingai laiką praleisite.

Juozas Glaviekas,
LDS 108 kp. raštininkas.

233 Millbury Street.

DARBININKŲ 
DĖMESIUI

I
r t

iš darbi-
pačią sumą val- 
kaip ir pereitais

Jė-

SU-
ki-

*

I

Stebisi šią trofėją laimėjęs golfo lenktynė
se Los Angeles, Calif., tūlas sportininkas Frank 
Stranahan. Jis mano, kad tikrai karališka do
vana. Įdomu būtų žinoti, kiek tam ąportininkui 
kainavo valandų laiko, kol jis pasiekė to išsila
vinimo, kad galėjo išeiti laimėtoju. Nors tuo ir 
nebūtų galima įvertinti, nes golfo sportas ne
ša dar ir malonumo ir sveikatingumo, ypač nu- 
sisėdėjusiems biznieriams bei profesionalams.

Gerbiamų jų Muzikų ir Chorvedžių
DĖMESIUI

Kudirkos:
R. M . Paškevičiai.

5.00; B. Miniotas 5.00; Tremti-j BALF reikalų vcdūj”i, Juozui B. Laučkai, 105 Crand 
Clev. lietuviai (St., Brooklyn 11,

Valdybos nariai retai būna centro raštinėje ir to
dėl jų vardu rašyti laiškai pasiekia savo adresatus 
pavėluotai.

3. BALF pirmininkui ir kitiems valdybos na
riams prašoma rašyti tik grynai asmeniniais reika
lais.

Pirmininko adresas yra: 37 Park Avė., Yonkers 
3, N. Y.

Sekr. — Nora M. Gugienė, 127 No. Dearborn St., 
Chicago 2, III.

Iždn. — Albinas S. Trečiokas, 314 Walnut St., 
Newark 5, N. J.

Visiems BALF rėmėjams reiškiu nuoširdžiausios 
padėkos ir goriausių linkėjimų.

• Kun. Dr. Juozas B. Končius,
* BALF Pirmininkas.

I
niai ir senieji
55.00; LRKSA kp. 25.00; Mrs. 
B. Yatską 10.00; Mrs. Mary 
Thompson 10.00.

Dayton. J. A. Urbonas 10.00.
Madeira, Mr. J. Muray 5.00. 
So. Vienna , Frank Kripas 

30.00.

Ant. Kazlauskas

Pennsy hania:
Du Bois, šv. Juozapo parap. 

150.00.
Forest City, Mrs. A. T. No- 

vick 5.00.
Gallatin,

10.00.
Homestead. L. Katilius 10 00.
Kuljimont. Mrs. Barkoskie— 

45.00.
Mahanoy City, SLA 211 kp. 

10.00.
M. Carinei, iš film. rod. — 

35.00.
Philadelphia arkivysk. Liet. 

R. K. parap. 4,693.40.
Philadelphia. V. Kaupas —

110-00.
Į

N. Y.

AUKOS NAŠLAIČIU FONDUI
Connecticut:

New Britain, šv. Andr. 
50.00.

' IUinois:
Waukegan, N. N. 5.00.

New York:
Brooklyn, A. Sniečkus 5.00.

New Hampshire:
Manchester, Kotryna Tvari- 

jonas 2.00; Marijona Zaremba 
5.00; N.N. 2.00. I

________ i
BALF Vadovybė, visų trem

tinių vardu, nuoširdžiai dėkoja 
visiems aukotojams ir lietuvių 
šalpos darbo rėmėjams.

Daiktines ir kitas aukas pra
šome siųsti United Lithuanian 
Relief Fund of America, Ine.. 
105 Grand St., Brooklyn, 11, 
N. Y.

Tremtiniai daugiausia prašo 
vyriškų drabužių ir avalynės, 
taip pat drabužių ir avalynės 
vaikučiams, daugiausia berniu
kams. j

Reiškiama vilties, kad Ame
rikos lietuviai neužmirš ir lie
tuvių mokyklų.

i 
I
I
I
i

i 
kinimas su Tėvyne". Baladą i 
“Nugrimzdęs Dvaras" ir visus 
kitus jo didesnius kurinius.

Be to Copyright Act’u yra
griežtai uždrausta daryli ranka- Pittsburgh. iš BALF “Tag 
rašytas spausdintų gaidų kopi- i Day — 400.00.

VV’ashington:
Mrs. Anna Willis—

t 
i par. Ine

f.«»no^rvfii
DIREKTORIUSKad išvengti ateityje galimų 

nesusipratimų, kas jau yra į- 
vykę. šiuo pranešame visuome
nės žiniai, kad Amerikos Jung
tinių Valstybių Copyright Act.

, , 1911. nuostatais, po mūsų tėvo.kurių mokesnius , ’ . , ,kompozitoriaus Stasio Šimkaus jas. Uz tai nusikaltę asmenys Į 
,, . mirties, visos teisės.j rastu, kur

i i j u - kos kurinius vra kiek darbinm-
- - - - mums, jo vaikams.

I Copyright Act’u

j !

602 Washington l>lvd.
BALTT}fORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėt visokių reikalų. 
Patamavimns Di*-na ir Naktį

■
i

Internal Revenue Kolektorius 
Denis W. Delaney praneša, kad 
darbdaviai atskaitys 
ninku algų tą 
džiai mokesnių 
1947 m.

Darbininkai,
atskaitė iš algų 1947 m. turi 
gauti iš darbdavio 
būtų parodyta L. 
kas uždirbo ir kiek iš jo algos 
buvo atskaityta valdžios mo- 
kesniams. Darbdaviai pagal į- 
statymą turi tokį raštą išduoti 
prieš arba sausio 31 d. š. m.

W-2 forma, 
reiškimas, yra 
darbininkui. Jis gali 
naudoti išpildvdamas 
blankas.

Kiekvienas Jung. 
pilietis arba gyventojas, vedęs 
arba viengungis, jeigu 1947 m. 
uždirbo iki $500 arba daugiau 
turi išpildyti pajamų mokesnių 
blankas. Vyras ir žmona gali 
bendrai išpildyti mokesnių 
blanką. Vaikas, kuris uždirba 
$500 ar daugiau per metus, tu
ri išpildyti mokesnių blanką, 
kaipo atskiras mokesnių mokė
tojas, nežiūrint to. kad jo pa
jamas paimtų tėvai. Jeigu vai
kas skolingas valdžiai ir pats 
negali mokesnių užmokėti, tai 
tėvai arba globėjai turi užmo
kėti.*

atskaitymo pa- 
labai svarbus 

juo pasi- 
mokesnių

Valstybių

Clevelandiečių Auka 
Tremtiniams Šelpti

į jo muzi- gali būti traukiami atsakomy-į Tacoma, 
perėjusios bėn.

• Visais kompozitoriaus Stasio 
yra rusta- Šimkaus veikalus liečiančiais 

tyta, kad norint spausdinti ar reikalais prašome kreiptis: 
įrašyti į rekordus bet kokiam 
automatiškam išpildymui bet 
kokius kurinius, prieš tai rei
kalinga gauti iš autoriaus ar 
jo įpėdinių sutikimas.

Taip- pat sutikimas reika
lingas gauti norint vaidinti sce
noje ar šiaip viešai išpildyti vi
sus didesnius kurinius, kaip 
Stasio Šimkaus operetes — 
“Išeivis” ar “Čigonai”, operą 
‘Pagirėnai”, kantatą “Atsisvei-'

Algis Šimkus 
94 Bradford St., 
Lawrence, Mass.

Be to, norintiems statyti Sta
sio Šimkaus operetes “Išeivis” 
ar “Čigonai" paskolinti reika
lingas gaidas ir suteikti vaidi
nimui leidimą yra įgaliotas: 

Xavier Strumskis
322 Union Avė.. 

Brooklyn 11. N. Y.
Algis ir Neris šimkai.

BALF Centre Gautoš Aukos Nuo
1947 n. Gruodžio 1 d. iki 31 d.

10.00.
Yakima, W. B. Prank 10.00. i 

I

i

Mr. & Mrs. J. 
Ona Sirušienė 

Šaltenis 10.00; 
skyrius 230.40; J.

5.00; 
5.00; 
M.

NARIU MOKESČIAI — 
Calif ornia:

Los Angeles. BALF nr. 13 
sk. $7.00.

Connecticut:
Thompsonville, BALF nr< 97 

sk. 22.00.
IUinois:

E. St. Louis, BALF nr. 102 
sk. 24.00.

Cicero, BALF nr. 14 sk. — 
14.00.

New Hampshire:
Nashua, BALF nr. 129 sk.— 

9.00.
New Jersey:

Paterson, BALF nr. 86 sk.— 
12.00.

Pennsy hania:
Kingston, BALF nr. 126 sk.

2.00. i

California: M. Salai
Los Angeles, BALF nr. 13 Dambros

sk. $225.00; M. Šlanteris 10.00. 5.00; J.
Pasader.a, S. Garfinkel 15.00. BALF 6
San Francisco. BALF nr. 109 Šliogeris 1.00.

* Į Cicero.’ BALF 14 sk. 10.00.
Connecticut: į E. St. Louis, BALF nr. 102

Britain. Šv. Andr. par. sk. 336.40;
Šv. Rož. d-ja

VVaukegan,
10.00; kuopa 10.00.
bRK* Maryland:

• Baltimore. Mrs. Carol.
nr- 32 mas $5.00; BALF nr. 64 

500.00.

SLANew
50.00;
BALF nr. 11 sk. 28.50; 
SA 109 kuopa 10.00.

dienomis Nuolatinės New Haven. BALF 
Panelės Švenčiausios sk. 400.00.
klebonas kun. J. An-' tVaterburv. LDS Conn. aps. M ,, .Massaehusetts:

Brockton. E. Kelley 2.00.
E. VVevmouth, Mary Gailius 

5.00.
Lowell, BALF nr. 66 sk. —I 

70.50.
Methuen, B. Paplauskas — 

12.00.
Norwood. Liet. Vyčių 27 kp.

Šiomis 
Pagalbos 
parapijos 
gelaitis prisiuntė BALF’ui čekį 25.00.
$772.50 sumai — kaip parapi
jos narių auką lietuviams 
tremtiniams Europoje sušelpti. 
Pastebėtina, kad kun. J. Ange
laitis tas aukas iš parapijonių 
surinko Kalėdų švenčių proga, 
kada jiems dalino švenčių plot- 
keles.

Šia proga reikia pastebėti, i 
kad Clevelando lietuviai ne tik 
aukomis gausiai prisidėjo prie 
BALF’o veiklos, bet taip pat 
drabužiais, maistu ir kitais 
daiktais.

IUinois:
Chicago. T. Sipavičienė 5.00;

M. Norvaišienė 3.00; V. Žilins
kienė 5.00; V. Salas 5.00; V. ir

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.

I
i

PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

IĮ
Parūpinu planus ir statome 

, naujo stiliaus namus su mo
derniškais įreng’mais. Atlie- i
kame visokius darbus namų 

į taisymo.r
f

P ADĖ** H* LAIK 
KARČIUS

Didžiai Gerbiamai
laikraščio “Darbininko" 

Redakcijai.
Labai nudžiugome, kaip

’ gavę Naujiems Metams, net 4 
laikraščius iš karto, už kuriuos 
labai, labai dėkuojame.

! Šie Jūsų laikraštėliai buvo 
mums brangiausia švenčių do
vana, kuri mus aplankė, taip 
jau pilkame ir skurdžiame 
tremtinių gyvenime.

Taigi dar kartą dėkuojame 9,140.30. 
j už šiuos, mums, taip brangius, 
laikraštėlius.I Su didžia pagarba 

ir likdami Jums amžinai 
skolingi 

(visų įgaliotas)
tik

KALĖDINIAI ATVIRUKAI 
California:

Glendale, Mrs. A. Račkus — 
20.00. i

Connecticut:
Hartford, Prel. J. J. Ambotas 

5.00.
Waterbury, A. Aleksis 70.00.

District of Columbia:
Washington, J. Kajeckas 5.00.

Indiana:
Michigan City, J. Kozlauski 

5.00.
Kansas:

Kansas City, B. Striumilla— 
5.00.

Massaehusetts:
VVestfield. Z. Jonaitis 5.00.

New York:
Brooklyn, Mrs. Trowinski —

I23.50; BALF nr. 22 sk. 188.00.; 5.00.
So. Boston. S. Šmigelskienė I Great Neck, L. I., P. Šaltenis 

10.00; BALF
Westfield,

5.00.
Worcester,

nr. 17 sk. 1,000. 5.00.
V. Bcmadisius

BALF Vaj. K-tas

New Hampshire:
Nashua. BALF nr. 129 sk.— 

351.00.

Soročkinas Jurgis. $81.00.

Nebraska:
Omaha, šv. Antano parap.—

New Hampshire:
Nashua, Alp. Ulcickas 5.00.

Pennsy hania:
Kingston, J. J. Šiaučiūnas — 

20.00.
Shamokin, Kun.

5.00.
Wilkes - Barre.

žerskis 5.00.
Iš įvairių vietų 

sakymai 23.00.

J. P. Klimas

Kun. A. E-

smulkūs už-

Piūtis didelė, bet darbininkų maža!

Lietuvių Tauta Mirties Pavo
juje, Neapleiskime Jos!

Lietuvių Tautai šiuo me
tu kenčiant ir esant iš
sklaidytai po platųjį pasau
lį. reikalinga daugiau kuni
gų. vienuolių, kurie visomis 
jėgomis pasišvęstų savo 

kenčiančiai tremties keliu 
einančiai Tautai!

Lietuvos Pranciškonai y- 
ra ypatingu būdu susirūpi- 
nę padėti savo tautiečiams, f 
bet neturėdami pakankamai 
kunigų, negali pilnai išvys
tyti savo veikimo.

TAT KVIEČIAME 
JAUNUOLIUS, 

norinčius pasišvęsti Dievo 
garbei ir Lietuvių Tautos 
gerovei, stoti į

LIETUVOS PRANCIŠKO
NŲ SV. ANTANO 

VIENUOLYNĄ 
Kennebunk Port, Maine.

PRIIMAMI
Lietuvių katalikų šeimų sūnūs baigę bent 

DVI HIGH SCHOOL KLASES. 
Jaunuoliai Tremtiniai 

priimami baigę astuonias gimnazijos klases su 
ių kalba.
unciškonų Ordiną ir atlikę

lotynų
Kandidatai, įstoję į Prai 

vienų metų naujokyną,
Tėvų Pranciškonų Kolegijose ir Seminarijose 

Vienuolyno lėšomis 
ruošis kilniam apaštalavimo darbui.

J Lietuvos Pranciškonų Vienuolyną taip pat priimami 
kandidatai į brolius.

Dėl priėmimo sąlygų prašome kreiptis sekančiu 
adresu:

Very Rev, Justin Vaikys, O.F.M. 
Franciscan Monastery 

Kennebunk Port, Maine.

Bred.es


Antradienis, Sausio 27 d., 1948 7
r

VIETINES ZINIOSĮ

Sausio 25 d., tapo pakrikšty-

<4

į 

I

iškil-
Petro 
Lietu-

Sausio 24 d., ištekėjo Petro
nėlė Petraitytė už jūreivio Le
ono Patriko Kelly, gyv. 286 
W. 3rd St.

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass 
Tel. Par*tway 1233-W

garbingai veteranei sveikatėlės 
ir kad Dievulis palaimintų sau
lėtomis dienelėmis gražias se
natvės dieneles... Kor.

jei nesavo 
rupėstin£u- 
ir darbštų-

(Grimaitės) Martinaičių, gyv. 
19 Burrell Place.

Sausio 19 d. mirė Feliksas 
Grinskis, 60 metų, gyv. 36 Up- 
ton St. Paėjo Kupiškės para

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO
Balso - Iškalbos - Piano

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

480 BOYLSTON ST., BOSTON 
KENmore 3571 

40 CONCORD AVĖ., 
Cambridge 38, Mass. 

Tel. Eliot 8222.

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Vau Nesą Avė., 
Hollywood 38, Calif.

/Jr T ĮVT T T C C • sives Jonas Baltušis su Stefa- 
U 1 Fu nija Valeckaite, gyv. 928 E.

Broadvay.

A. J. NAMAKSY 
RE A L ĖST ATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office TeL So Boston 0»<n

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A 8

Amerikos
rengiamas pijos. Amerikoje pragyveno 40 

metų. Paliko du broliu. Laido
jamas sausio 27 d., 9 v. r. iš 
Šv. Petro parapijos bažnyčios, 
Šv. Mykolo kapuose.

Svarbu, svarbu, be galo svar
bu. Persekiojimo skausmus 
kenčia 170 milijonų žmonių 
Rusijoje, 150 milijonų kanki
nami Vokietijoje, Čekijoje, Slo
vakijoje, Austrijoje, Vengrijo
je, Bulgarijoje, Rumunijoje,
Lenkijoje, Gudijoje, Lietuvoje, tas Pilypas, Petro ir Juozafinos 
Latvijoje, Estijoje ir kitur.

Mes turime gerą progą padė
ti žuvusiems ir žūstamiems 
malda, kalba, raštu, darbu ir 
medžiagine parama.

Štai, vadovybėje 
Lietuvių Tarybos,
Vasario 16 d. apvaikščiojimas 
vasario 15 d., 1948.

10 v. r. bus laikomos 
mingos pamaldos, Šv. 
parapijos bažnyčioje už
vos nukankintus ir kankinamus 
žmones.

2 v. p. p. įvyks masinis lietu
vių susirinkimas ir prakalbos 
£u programa, So. Bostono High 
School erdvioje salėje.

Proga visiems Lietuvos kan
kinamų žmonių prieteliams tą 
dieną eiti prie Sakramentų, pa
simelsti, draugijoms susirinkti 
“in corpore” bažnyčion ir 
lėn, aukoti, rašyti, kalbėti 
skriaustųjų naudai.

Tuom labai pagelbėsime 
viskiams.

sa-
nu-

sa-

Sausio 25 d. mirė Camey li
goninėje Mykolas Stačialis, 70 
metų, gyv. 62 Silver St. Per 
dešimts metų jis sirginėjo. Šį 
rudenį labai sunegalėjo. Tapo 
nuvežtas ligoninėn. Po kelioli
kos savaičių tyrinėjimo pada
ryta prieš Kalėdas, operacija. 
Jau buvo pervėlu. Velionis va
dinosi ir Stodjel Stetson, Ba
ronas, ir keliariopai kitaip. Jo 

(laidojimu rūpinasi Notrimų 
i šeima, 21 W. Broadway, kurios 
įvyks iš Šv. Petro parapijos 
bažnyčios, sausio 28 d., 9 v.

Galtoa j«»v« tarpti kaip gi- šis legendos pasakojimas 
fitt nuošinlumu, kad ir keliais grąžiausiai tinka panelei Onai 
kukliai« žodžiais, ten pat pa- Staniuliūtei, nes anais laikais, 
rengime panelė Ona. Stanfuliū- kokias gi galima buvo rodyti 

rekomendacijas, 
asmens kuklumu,

mandagumu

r.

Sniego Audra Nesulaikė 
Patriotingų Lietuvių

do. Jis savo trumpoj kalboj iš
kėlė aikštėn priežastis, kodėl 
tremtiniai negrįžta savo tėvy
nėn, nors ją visa širdimi myli, 
bet atvykę čia, universitetus 
baigę dirba paprasčiausius dar
bus, ir uždirbtais pinigais šel-

Tveriasi lietuviškos porelės, 
šeštadienį, vas. 7 d., 10 v. r., 
susituoks Juozas Aleksiūnas su 
Alena Luškauskaite, gyv. 780 
E. 4th St.

Mirė Ona (Taruty te)
BDambrey

Sausio 25 d. mirė Ona (Ta- 
’rutytė) Dambrey, 30 metų am- 

Tą pačią dieną po pietų ap- žiaus 401 E 7th st §0.
O’Brien

DAKTARAI
ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Bostone. Pašarvota O’Brien 
! laidotuvių direktoriaus koply
čioje Dorchester St.

i Laidojama trečiadienį, sausio 
28 d., 10 vai. rytą iš Šv. Petro

. lietuvių parapijos bažnyčioje.
i Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą S. Dambrey (Dambraus
ką), dvi dukreles — 7 ir 4 me-

■ tų amžiaus, ir tėvus Petrą ir 
Oną Taručius ir seserį Uršulę, 
kurie kviečia dalyvauti savo 
mylimos žmonos, dukrelės ir 

: sesers šermenyse ir laidotuvėm

Smarki sniego audra ir už
pustyti keliai nesulaikė kelių 
šimtų patriotingų lietuvių nuo 
BALF 17-to skyriaus ruoštų 
prakalbų. Jie susirinko sekma
dienį į Patrick Gavin mokyklos 
auditoriją išgirsti apie mūsų! 
brolių, esančių tremty skur- Pia ^o draugus likusius trem- 
džią padėtį. Atvyko visi kalbė- ty- Toji priežastis tai Lietuvo- 
tojai ir programos dalyviai, & viešpataująs kruvinasis tiro- 
nors iš ryto iš pradžių šis pa-;nas — maskolius'- bolševikas, 
rengimas per radio buvo at-| Aukų surinkta $240.00. Rap. 
šauktas, vėliau šis atšaukimas 
atšauktas. Programą pradėjo į 
Gabijos choras vadovybėje: 
muziko J. Dimekcs' kur».*tvy-!
ko net 
sudainuodamas himnus ir kėlės bai kilnių asmenybių apie ku- 
lietuviškas daineles. Įžangos Irias būtų daug galima prirašy- 
zodį tarė Pr. Razvadauskas, y, bet vis paliekama tik atsi- 
BALF 17-to skyriaus pirm. Į taktinėms progoms. Viena iš 
Trumpą, svariais žodžiais, kai-! įų progų prasiveržia iš šio mė- 
belę pasakė vietos klebonas i nesinio - metinio susirinkimo, 
kun. Pr. Virmauskis, prilygin-, jjaj pasikeitė nauja valdyba se-

tė dtkojo asmeniškai ir šiuo 
žygiu per spaudą reiškia viešą 
padėkos žodį visoms darbo mu, 
drangoms už įvertinimą jos to mu... Lai būna leista palinkėti 
•ilgų metų darbo.

Suįdomintas tuo įvykiu jūsų 
korespondentas teikėsi patiekti 
panelei Staniuliūtei kelis klau
simus:
— Kada atvykai į Ameriką?
Atsakė: — 1902 m.

— Iš kur iš Lietuvos kilusi?
— Nuo Vilniaus, Valkininkų 

parapijos.
— Kokį darbą atvykus pradė

jai dirbti?
— Per pirmus tris metus dir- 

baus Essez viešbuty kaipo tar
naitė valymo darbą. Vėliau per 
penkiolika metų dirbau jau 
“Housekeeperkos” asistentė. 
Dirbau per tris metus pas vys
kupą Anderson, Dorchestery 
tarnaite ir per 18 metų laikiau 
krautuvėlę prie I ir garine 
Rd., So. Bostone. Tai didesnie
ji darbo perijodai.

Toliau jūsų korespondentas 
nedrįso klausinėti, nes tai buvo 
trumpai, bet daug pasakyta. Ir 
čia prisiminė viena legenda kai 
vienai įstaigai prireikė vienos 
darbininkės ir nepaisant kelioli
kos kandidačių įstaigos vedė
ja pasikvietė tūlą panelę netu
rinčią jokių rekomendacijų ir 
palikdamas kitas 
rekomendacijomis, 
šitą išsirinkai?” 
draugės. “Juk ji
kių rekomendacijų’”— “O ne!”
— atsakė įstaigos vedėja, “ji 
turėjo daugybę rekomendacijų. 
Prieš įeidama, ji nusivalė ko
jas; įėjusi gražiai uždarė duris. 
Iš to supratau, kad ji mėgsta 
tvarką. Savo kėdę jį užleido į- 
ėjusiam seneliui. Iš to supra
tau, kad ji yra mandagi ir ge
ros širdies. Ji paėmė knygą, 
kurią tyčią buvau padėjusi ant 
žemės. Tuo tarpu kitos per ją 
lipo ir spardė. Vadinasi, ji yra 
pastabi ir rūpestinga. Ji ramiai 
laukė ir nesigrūdo į priekį, kaip 
kitos. Vadinasi, ji yra kukli- 
Kalbėdamasi su ja pastebėjau, 
kad jos drabužiai buvo rūpes
tingai išvalyti, plaukai tvarkin
gai sušukuoti, dantys išplauti. 
Kai rašė savo pavardę, mačiau 
kad rankos buvo švarios ir pa
nagės išvalytos.”

James Tobin Laimėjo 
Bylą

James G. Tobin, brolis būvu- Į 
šio Mass. gubernatoriaus ir! 
Bostono miesto mayoro Mau-; 
rice J. Tobino laimėjo bylą, 
prieš Boston Herald. Byla tę- i 
sėsi visą savaitę Suffolk Supe- 
rior Court. J. G. Tobin reikala
vo $100,000.00 už neva šmeiž
tus, tilpusius tame laikraštyj, 
tuo laiku, kai jo brolis buvo 
gubernatorium. Jury rado He- 
raldą kaltu už vieną straipsnį 
ir priteisė $1000.00 užmokėti J. 
G. Tobinui. Už kitus du straip
snius laikraštį, — išteisino.

Laikraščio leidėjas Robert B. 
Choate, pareiškė, kad jis 
liuos į aukštesnįjį teismą 
šio nuosprendžio.

Įsigykite Tikietus

ape- 
dėl

I

šu geromis 
“Kodėl tu 

— paklausė 
neturėjo jo-

Įvertintais ir Padėta
Lietuvos Dukterų po globa 

Motinos Švč. draugija, So. Bos- 
iš Worcester, Mass.,-įone turį savo narių eilėje la-

TeL TRChvbridge 6330

J.Rep$N$,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 Harvard Street 

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE, MASS 

Ofiso Valandos 2—4 Ir 8—8.

se.

Nauji Maisto Pakeliai 
lEuran

CARE skyrius Bostone: 
Boston CARE Committee 

140 Clarendon Street 
Boston, Mass.

Tel. KENmore 3987.

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

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

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jsknbenas, savininkas

323 W. Broadway, So. Boston. Mass.
Tel. ŠOU 6651

Užsisakykite Tonlko Pas Mos
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.
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Myopia Club Beverage Co.
Grafton AIslington. Mass.

TeL Dedham 13O4-W
PRANAS GERUI^KIS, Namų TeL Dedham 1304-R

So. Boston Furnitūra Co.
Matrasai naujai perdirbami
Kainos pranešama iš anksto

Jūsų kreditas geras

Pristatymas skubus

s
šv. Jono paš draugija ruošia 

šaunią vakarienę, kuri įvyks 
vasario 1 d., 6 vai. vakare. Lie
tuvių 
vauti 
šomi _ ____
galite gauti pas __
rius ir “Darbininke”. Galite j 
užsisakyti pas fin. sekr. A. I-j 
vašką, skambinant SO 8-5961,į 
arba vakarienės šeimininką V. Į 
Medonį — SO 8-4852. Tikietasį 
tik $2.00. Valdyba, i

■ - — ■ >1II

I

i isalėje. Joje galės daly- 
ir nenariai. Tik visi pra- 
tuoj įsigyti tikietus. Jų

i

I

iI 
valdybos na-1 

ir “Darbininke”. <

380V2 West Broadway.
Tel. ŠOU 2758

RemKite tuos profesionalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
Oarbininką".

GRABOR1AI

ĮVAIRŪS SKELBIMAI S. Barasevkius ir Siaus
MOTERIS PAGEI.BIN1NKI 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojae 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvaj
SO BOSTON. MASS 

Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta
838 Dorchester Avė
Tel COLumbia 253"

DROM SCHOOL
Leo Krauskas mokina mušti 
drumą. Turiu didelį patyri
mą. Jums nereikalinga šį in
strumentą įsigyti iki išmok

ysite. Jūsų sūnus gali lengvai 
: išmokti. Mano mokykla yra 
i užpakalyje Metropolitan 

Teatro.
Hollis Mušk Supply

11 Hollis Str., Boston, Mass. 
Tel. Han. 6223

* 
j

damas susirinkusius ir BALF įantiems darbo metams. Štai 
darbuotojus prie gerojo sama- pasikelia kukli ir mandagi as- 
ritiečio.
kalbėjo 
atvykęs 
nierius 
(Jo turbūt pirmutinės šioj šaly 
kalbos klausėsi jo žmona ir 4 Į 
metų geltonplaukis sūnelis Ri-jbai įvertina ilgų metų didelį 
mutis). Kalba “Keleivio” 
daktorius J. Jonuškis ir savo 
kalbą baigia perskaitydamas 
dievobaimingos tremtinės laiš
ką, kuriame jaudinančiais žo
džiais prašo pagalbos. Gabijos 
choras padainuoja dar keletą
liaudies dainelių ir perstatomas ji pareigas ėjo per 27 metus. O 
BALF Centro vyriausias reika- j^ amželis gražus, kaip per
lų vedėjas, Juozas B. Laučka jag baigia užrašyti 75 me
lš New Yorko (seniau gyvenęs įUS Tikrai susidarė džiaugs- 
Bostone). Jis savo sklandžioj mingai graudi 
kalboje pasiremdamas f aktais j gįant į taip produktingą žmo- 
bei skaitlinėmis įrodo, ^P gaus amželį. Susirinkime daly- 
BALF įsikūrė, kiek aukų gauta vavusios narės tuo jaus sukruto 
iš National War Fund ir kiek pareikšti savo įvertinimo ir pa- 
Amerikos lietuviai sudėjo, kiek 
ir kam išleista, kaip aukos ir 
reikmenys tremtiniams skirsto
mos, kiek jų reikia ir kokia 
padėtis dabar yra tremtinių 
tarpe ir ateities planai. Klau
sytojai išgirdę įvairias skaitlį-

, nes, palyginimus kalbą lydėjo 
plojimais. Po jo kalbos buvo 
padaryta rinkliava. Ją vykdė 
patys tremtiniai su choristė
mis, o tuom tarpu inž. J. Va
gys, Vasario 16 minėjimo komi
teto sekretorius trumpa kalbe
le pakvietė visus į šios tauti
nės šventės minėjimą. “Dai- 

| nos” choras nors neskaitlingas 
(7 dainininkės), bet gabios mu
zikės Am. Tataronytės veda
mas gražiai sudainavo eilę lie
tuviškų dainelių. Paskutinis 
kalbėtojas buvo "Darbininko” 
redaktorius ir BALF direkto
riui A F. Kneižys iš Norwou-

Neilgai, bet įdomiai, 
vėliausiai iš tremties 

į Bostoną jaunas inži- 
Romualdas Budreika.

menybė laike rinkimo naujos 
valdybos ir pareiškia: “Aš jau 
neišgaliu toliau eiti iždininkės 
pareigų ir prašau mane nuo tų 
pareigų paliuosuoti”. Visos na- 

jres nuoširdžiai užjaučia ir la-

re'j iždininkės — panelės Onos Sta- 
niuliūtės, pasišventimą. Bet jos 
bando dar kartą jos prašyti to
liau tęsti tą gražų darbą. Tik 
panelė Ona Staniuliūtė aiškina, 

I kad jos sveikata jau nelei
džianti. Paaiškėjo, kad ji tas

PRANEŠIMAS

David E. Rosengard,, M. D., praneša, kad jis ati
daro savo ofisą 414 West Broadway prie F St., South 
Bostone šią savaitę.

CASPER Į
FUNERAL HOME i

187 Dorchester Street 
South Boston. Maso 

loseph V.Casper 
(KASPERAS) 

u«Motuvių Direktorių* 
Balsamuotojas 

NOTARY PJJBI.IC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dyk « 
Tel ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

nuotaika žvel-

Ašmenskienė,
M. Galinienė,

i
IZ
[z 
IZ 
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Dr. Rosengard pirmiau turėjo vaistinę ant Broad- į 
way ir D St., pirm išvyksiant į Laivyno Medicinos 
Korpusą. • 1 įi 

i
i'

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir j1 j

a

Pristatome Alų ir Tonikų

toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems ; 
ir piknikam* Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite

BOR1S BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai. •

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

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

dėkos jausmus ir čia pat užsi
baigus susirinkimui panelės O- 
nos Staniuliūtės pagerbimui su: 
taisė kuklią arbatėlę ir dar į- 
teikė gražią piniginę dovanėlę.

Ten esančios dalyvavo val
dyba ir narės: E. Marksienė, 
B. Ciūnienė, O. Ivaškienė, B. 
Gailiūnienė, E. Aukštikalnytė, 
F. Zaletakienė, O. Siaurienė, O. 
Krasauskienė, T.
J. Račkauskienė.
K. Masiulienė, P. Kubilienė, M. 
Aukštikalnienė, M. Motejaškie- 
nė, O. Aukštikalnienė, F. Kas- 
paritnė, O. Venienė, M. Niau- 
ronienė, S. Žukauskienė, J. Gu- 
daitė, M. Jeskevičienė, J. Pet
rauskienė, K. Čiurlionienė, O. 
Valienė, V. Kontautienė, O. A- 
verkienė, P. Vasiliauskienė, M. 
Lukoševičienė, M. Volungevi- 
čienė, K. Peskienė ir S. Gla- 
zauskienė.

Vincas Balukonis, Savininkas.

!

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

t V. WARABOW
Fanerai Service

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

1156 WashingtoB St, 
Nonvood, Mass.

Tel. Nonvood 1503

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

giai patarnauja.
;■

25S lest Broadmy, South Boston, Mass. j
ui ir* pararki

ZALETSKAS !
FUNERAL HOME

564 Eart Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

D. A. Zaletskau, F. K. ZaletskM 
Graboria! Ir Balsamuctojal.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia Šermenim* Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tol. ŠOU Boston 0615 

•OU Boston 2608

A
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Helio, Fa'her Jenkus Kalba 
Iš Europos
—

CIC ir MP pas Tčvę Jenkų. - Socia
lus rožančius motorui birbiant. - Vys
kupiškos Bernelių Mišios. — Jenkus - 
keliaujantis Olandas. - Ryšiai su ‘kar
dinolu’ Spellman. - Laiškai ir vizitai.

JUS AREŠTUOJAMAS
— Mano Ponai, aš jau 

Stuttgarte! — vieną va
karą atsiradęs Lietuvių 
Delegatūroje, pare i š k ė 
CaDtain kun. Jenkus.

Delegatūra randasi 40 
klm. nuo Stuttgarto. Va
dinas, Jenkus gyvens mū
sų pašonėje.
— ši kartą neturiu daug 

laiko. Prašau pas mane 
užsukti! — pasako ir iš
siskubina
, Po gerų 10 dienų, neju

čiomis tryse atsirandam 
‘Ituttgarte. Bet Tėvo Jen- 
kaus neradom. Jis. aišku.

cp. Tas
,'k^aio'>ar‘tis olandas.

Ir—i/a q I o g yi-

- » TT n rr?* i' *.«■*. • . . •

r'm nors pėdsakus sa^o 
atsilankymo palikti. Pa
klojant naujuosius Dele
gatūros leidinius ant sta
lo, paslėptam po knygų, o 
“testamentą” surašom ant 
balto popierėlio, 
šom: Šidlauskas, 
šininkas, Aviža 
MP atstovai, 
kontrolė!

Ves spėjom pasirašyti, 
pro duris įeina pats Jen
kus.
— Jūs areštuojamas! — 

grąsinam.
— Malonu. Savuos na

muos nebus sunku kalėti. 
Prašau Ponus sėsti, aš 
tuoj nusirengiu.

Taip ir išėjo, kad ne mes 
ji areštavom, o jis mus. 
Išbuvom keleropa dau
giau, nei žadėjom. Tas vi
sas malonumas žiauriai 
neapsimokėjo, nes mūsų 
automobiliukas buvo iš- 
e;kvojęs baterijas, ir turė
jom keliais atvejais jį ge
rokai pastūmėti, kol mo
torą pavykdavo užvesti. 
Grįžom truputį po dvy
liktos namo, gerokai su
plukę nuo pagelbos mūsų 
mašinai.

Stebėjau Fatherį jo na
muose. Jis toks pats, kaip 
ir svetimuose namuose. 
Visada su santūriu jumo
ru, visada kuklus, džentel
menas, svetingas, nuošir
dus. Aukštaitiško kraujo 
lietuviui 
daugiau 
Jis gi 
Kur šuo

reiktų, rodos, 
ekspansyvumo, 

lygus, vienodas, 
pakastas ?

Pasira- 
CIC vir- 
ir Yla, 

Vadinas,

KŪČIOS TREMTYJE
Vėl atsirado proga tą 

žmogų stebėti iš arčiau. 
Tai buvo Kūčios. Jenkus 
jų atvyksta švęsti į Dele
gatūra

— Kaip gi Kitam! Esi’ 
č:a pa+. sako, ir būsiu be 
lietuvišku FTč:u. O seno-

'■ jų neturėjau.
’ avž’m plotkelę, val

gėm kviečius, kisielių, šli- 
žikus... Tėvas Jenkus nu
švitęs. kažko truputį už
simąstęs, lyg kažką " 
ma, gražaus, kitados 
gyventa pakartotų, 
kalba: gražiausi jo vai
kystės prisiminimai esą iš 
Kūčių. Atsimenu, pasako
ja, kai vaikus išprausia ir 
jie laukia, kaip viskas 
prasidės. Padeda šieną, 
piotkeles, sodina už stalo. 
Šita rimtis, šventa nuotai
ka sudaro giliausius įspū
džius.

— Esi neabejotinas lietu
vis. mielas Charles Chap
lain! — prisiminiau, kai

toli- 
per-
Jis!

Vaizdas iš laisvos ir nepriklausomos Lietuvos kultūrinio ir fizinio auklėjimosi. Kultūrinis pasaulis skelbia: “Koks jaunimas, to
kia bus ir tautos ateitis”. Lietuvos jaunimas pačiame savo žydėjime buvo pakąstas antrojo pasaulinio karo žiaurios išdavos — ko
munizmo, kuris žiauria letena prispaudė daugybės tautų pažangų ir nepriklausomą gyvenimą, kartu ir Lietuvos, ir atnešė pasauli
nę mizeriją, terorą ir neviltį. Skaudu nešti sunkų jungą karą pralaimėjusioms tautoms, bet dar sunkiau ir skaudžiau yra žeidžia
mos mažosios tautos, kurios nei nedalyvauja karuose. Gyvendamos tarp kariaujančiųjų galingųjų tautų, mažosios tautos yra jų try
piamos ir visaip naikinamos, ištremiamos iš Tėvynės ir žudomos... Mes Amerikos lietuviai būdami gyvi savo tėvų žemės nariai 
turime progą ir pareigą laike Vasario 16 d. metinių Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukaktuvių iškilmių pareikšti savo tiesos 
žodį, pakelti balsą prieš tironus — raudonąją vergiją ir tesupranta priešai, kad kas už kitą numirt pasiryžo, tas nemirs amžinai, 
niekados. Taigi, lai šių metų Vasario šešioliktoji pabudina kiekvieno lietuvio širdį ir jausmus ir dosnioji ranka lai paliečia kenčian
čius brolius ir seses blaškomus po platųjį pasaulį...

MOTORUI BIRBIANT 
KALBA ROŽANČIŲ

Šį karta jis 
mus padidini 
mišių iškilmes,

. ... T . :Dats turėjo laikytinuo stalo pakilom. — Jei; , ‘ . ~... . .• „JL . garto amenkiecmlietuvis Kūmose neieško.
eglaitės blizgesio (kas yra 
vokiečių, anglosaksų pa- 
protis), o džiaugiasi Kū-į 
čių stalu ir jo rimtimi, į 
tam lietuvybė tebėra kūne 
ir kraujuje.

— Skubėsim! Manęs lau
kia kariai! — primena 
“CIC viršininkui” prof. 
Šidlauskui ir abiems “MP 
atstovams” Tėvas Jen
kus.

* ’

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:

$1.00 — 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 aukotojų vardai bus surašyti į Kop
lyčios Statytojų knygą — Aukso knygą; jie vi
si bus atmenami seserų maldose ir bus jų gerų 
darbų bei nuopelnų dalininkai.

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

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent 

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

i

Linai ir Tu; NELEIDĘS ĮRENGTI 
! KALĖDŲ EGLAITĖS

mobibzavo Father’is užvežė mus į 
nti bernelių savo butą, o pats išvyko 

kurias į savo koplyčią pasirengti 
Stutt- bernelių mišioms. Vokietė 
įgulos patarnautoja mums ėmė 

i katalikams kariams. dejuoti, kad Jenkus nelei- 
Jis atsisveikino su J. P. dęs jo bute įrengti Kalė- 

Delegatu Kan. Kapočium, dų eglaitės. Ji gražiausią 
ir mes keturiese sėdom į nupirkusi, 
automobilių. Tai buvo pu- susiradusi, bet kodėl gi 
sė dešimtos vakaro. jis pasakęs: man nepatin

ka. Ji kalbėjo, kad bent 
mums džiaugsmą norėtų 
padaryti ir iš kaimynų at
neštų mažą eglaitę. Suti
kom: ir mums, kaip lietu
viams, ji nelabai rūpėjo, 
bet ką gi reikia leisti bent 
valandai pasidž i a u g t i 
žmogui, kuris Kūčių neįsi
vaizduoja be eglaitės.

— Bet ką Tėvas Jenkus 
pasakys!

— Tikras lietuvis! — vėl 
pagalvojau. — Ir užsispy
ręs, kad net svetur nenori 
prisitaikyt prie 
papročių.

Šoferis įsakė skubėti į . . t. .
Nuvažiuojam. Prie altoriaus.

ir papuošimu

Ine keiksmas, bet nusiste- kitko klausė: “Ar mes tu- 
bėjimo reiškimas. Mūsų rim rašyti senatoriams.
Father vyskupišku auto- tai, ką Jūs šiandie pasa- 
ritetingumu kalba ameri- kėt apie jų pareigas”, 
jkiečiams — tiems šių die- “Dar palaukit!” 
nų pasaulio galybės repre- Jenkus. 
zentantams apie tikrąją — - - -
pasaulio taiką. Kalba jis 
su giliu įsitikinimu, gra
žiai paruoštom frazėm. 
Nevartoja jokių gestų, 
mažai pakelia balsą — ra
mus, kaip ir visur — bet 
jauti jo žodyje jėgą, kuri 
klausytojus pavergia. Jis 
išvardina visus tuos, ku
rie turi pareigos 
statymus ir juos
— prezidentus, 
rius, senatorius, 
dorius. Jie turi 
teisingumą, brolišką mei- tinka, ypač čia vokiškam 
lę ir taip stengtis įgyven- krašte. Aš laimingas, kad 
dinti taiką pasaulyje. Šito galėjau su jumis letuviš- 
iš jų reikalauja sąžinė ir kas Kūčias atšvęsti. Šie- 
Bažnyčia, kuri Dievo var- met aš jaučiuos tikrai tu- 
du vykdo šias moralines rėjęs Kūčias.
vertybes. i Atsisveikinom ir grižom-

Po mišo, zokristijoj, Fa- ' s,a,Vo Kirehheimą, Jenkij 
therį apspito įvairių ran- Pa”kę namuose. * 
gų kariai, sveikino ir tarp! (Bus daugiau)

Ant žalio arimo, 
Kur tu gyvenai — 
Siūbuoja surimę 
Pražydę linai.

Ateis rudenėlis, 
Lineliai linguos...
Ir lauks veidužėliai 
Stiklelio languos.
Pabals greit lineliai 
Žiedeliai nuvys, 
O tau iš akelių 
Vien ašaros kris...
Papūs šaltas vėjas,
Nuraus linelius,
Raudos verpėjėlės, 
Tavęs dar nebus...

At. Kairys.

šypsojosi

toks pa
nieks ne-

sė dešimtos vakaro.
Keista buvo ši neilga 

kelionė. Tur būt vieninte
lė gyvenime savo 
džiais. Motoras 
kaip užgėręs. 

! Voklswagenas 
automobilis) 
hitlerinės sistemos išradi- 
nas. Rėkia taip nežmo
giškai garsiai, kaip hitle
rinės sistemos vyrai 
oropagandoje. Tėvas 
kus mums pasiūlo:
— Pasimelskime!

Lietuvis individualistas. 
Ir melstis jis geriausia 
gali vienas patylomis. Mes 
taip ir supratom šį pasiū
lymą. Ką gi, motorui rė
kiant susikalbėti negalima koplyčią. 
— geriau pasimelsti. Juk Jenkus pasirodo užimtas: 
šventas vakaras! būreliai amerikiečių ka-

Tėvas Jenkus persižeg- rių eina vienas po kito į 
noja ir garsiai pradeda zokristiją išpaži n t i e s. 
rožančių. Šitas siurprizas Prieš mišias pradeda gie- 
mums buvo nelauktas ir doti Jenkavs suorganizuo- 
neįprastas. Mes atsakinė- tas karių choras. Tai įpra- 
jam taip pat garsiai. Pra- stinės amerikiečių Kalėdi- 
džioj atrodė, kad nesu- nes giesmės. Tėvas Jen-
tarsim tame ūžesy. Bet kus buvo jau mums apie 
buvo gera dūšioj, kai bai- ji kalbėjęs. Daug vargo 
gėm šią maldą — tokiose jam, bet ir džiaugsmo su- tuvninką Father’į, 1 
aplinkybėse ir tokioj for- darė rūpintis, kad jo ^>a- Į šiuo metu yra ne daugiau, 
moj ji buvo vienintelė ir rapijoje nobūtij tik tylus Voir' 
labai nuoširdi — lietuviš- Dievo garbinimas. (Šitą 
ka. Toliau visą kelią gie- jo pamėgimą patyrėm ir 
dojom lietuviškas Kalčdi- kelionėj su rožančium), 
nes giesmes, kurioms Fa- Didelio socialumo žymė— 
ther’is visai gražiai prita- net bendravimo su Dievu keikimą”, 
rė.

įspū- 
birbia, 

Vokiškas 
(liaudies 

tobulas

savo
Jen-

formose!

ji baiminosi.

Chaplain buvo 
prastas, kad jo 
privengė, priešingai visi 
su juo elgėsi kaip su drau
gu.

Parvykstam dar į jo bu
tą. Jenkus nustemba atra
dęs eglaitė. “Kas ją atne
šė?” Paaiškinom, kad tai 
padaryta mūsų sutikimu, 
prileidžiant, kad ir šeimi
ninkas pritars.

— Žinot, eglaitė turi sa-

leisti į-
vykdyti
ministe-' 
ambasa- vo simboliką. Amerikoj ji 
vykdyti mėgiama. Bet man nepa-

BERNELIŲ MIŠIOS
Bernelių mišios išėjo 

vyskupiškos. Du geri gie- 
doriai kunigai prof. Šid
lauskas ir Delegatūros 
kanclers Aviža buvo dija- 
konu ir subdiakonu, o šias

kitokių eilutes rašantysis — cere- 
monijorium. Father’is vi
same iškilmingume žengė

Jo koply
čia netelpa žmonių, net il
gas koridorius pilnas. 
Aukštieji kariai — pulki
ninkai, majorai, konsula
to atstovai, kiti civiliai a- 
merikiečių tarnautojai 
(jų tarpe net nekatalikai) 
su savo šeimomis daly
vauja apeigose. Choras 
gieda mišias.

. .. . .. Simas Sužiedėdis, šventas Kazimieras 1458-1484.Stebėjau ir toliau tą lie-I > j 
—kuris!’j

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.

; kaip amerikietis. Pradeda 
į jis pamokslą. Jei mieli 
J skaitytojai žinotų popu
liarų ir mūsų jau baigia
mą įprasti vokišką “nusi- 

", aš jį pakarto
čiau. Geriau sakant, tai

Kaina 25 centai.
X Maldeikis - Maceina, Lyčių problema. Kaina — 
; i 25 centai.
į • Stasys Yla, Meilė. Kaina — 50 centų.
jį Šias knygas galima gauti (užsisakant ir per paš- 
jį tą) “Darbininko” administracijoje: —

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


