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Paruošė spaudai pastarųjų 
laikų popiežių “SoriaHaes 
Enciklikas”
Kodėl pirmiau to nematė? 
Lauk iš svetimų kraštų
•

Kun. Dr. V. Mankeliunas, 
tremtinys, savo laiške, rašyta
me šių žodžių rašytojui, štai ką 
praneša:

“XJakar gavau iš Tamstos net 
du dalyku: didelį pakietą (ka
lėdinį) ir laikraščių pluoštą. 
Koks man buvo džiaugsmas 
pirmą kartą gauti siuntinį iš 
Amerikos. Už tai nuoširdžiai 
dėkui Jums ir Jūsų žmonai. 
Buvo taip rūpestingai supakuo
ta, kad ilgame kelyje niekas 
nebuvo sužalota. Ir dideliam 
mano nustebimui radau tai, ko 
taip ilgai ieškojau: batams te
palo, nes šis mažmožis man 
buvo įkyrėjęs iki gyvo kaulo.

“Pas mus tremtyje štai kas 
naujo: šiomis dienomis išleido-
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Mirė Vyskupo Stepirac Motina
j Vatikanas — Jugoslavi- viu” pirmą ’ artą pasaulio 
!jos Zagrebo Arkivyskupo!istorijoj palėkė per 12 se- 
Aloyzo Stepinac motina,'kundų 120 pėdu. Po to se- 
kuri buvo 78 metų am-,kė ban Ivmai po bandymų 
žiaus ir labai rimtai sir- ir tą diezą jie pasimainv- 
go, mirė. įdami s i sa'ro broliu nalė-

Ark i vyskupas Stepinac kė net 852 pėdas virš smė-
yra komunistų " valdžios lio konų Kittv Hawh, N.. 
žiauriai nuleistas 16 me- C. Toje vie’oje ir tą dieną 
tų sunkaus darbo kalėji- buvo padaryta Pasaulio 
me. Komunistai neleido Aviacijos pradžia.

Į Arkivyskupui aplankyti'-----------------
savo motinėlę laike ligos Nedali P.adėti Kiro
nei dalyvauti jos laidotu-' 

Įvėse.
Dar būdama sveika ir 

gyva, motinėlė aplankė 
savo sūnų, Arkivvskuna 
kalėjime nrieš kelis mė- 

į nesiūs. Sūnaus baisus li-
me Trumpą Pasauliečių Dog- kimas paveikė mo.
matiką. Po poros dienų išleisi
me Krikščioniškos Dorovės 
Mokslą. Didžiausias mūsų da
bartinis darbas

tinos sveikatą ir neužilgo 
ji mirė.

Komunistu žiaurumasti

Tel. SOUth Boston 2680IENIS (Tuesday), VASARIS (Februaryt, 3 D

’jAj 
MV1SC <; *

r sfcį.- 
cuiifen
Eiline

- K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

SIX CENTS.

Jungtinių Valstybių Lėktuvai

lėktuvų lekiojimo.

Lli' M
Nori Pakeisti Amerikos

Hr*-

Sako Lėktuvai Tyrinėja Rusijos 
Laivus Tolimuose Rytuose

Londonas, vas. 2 — So- Italijos uostuose, o tre- 
vietų Rusija jau trečią čiame proteste kaltina dėl 
kartą laike dviejų savai-( 
čių įteikė Jung. Valsty-j 
bėms protestą dėl jų lėk-Į 
tuvų, kurie lekioja virš’ 
Rusijos laivų, plaukian
čių .Japonijos ir Geltonų
jų jūromis.

! Maskva sako, kad Ame
rikos lėktuvai, pastebėję 
plaukiančius Rusijos lai- ’ 

:vus. labai žemai lėkio ia'

New Ynrv Times kores
pondentebuvęs ilgą lai
ką Maskv je. sa’:o. kad 
Rusija "e~nli ržnuo-
limo kr.ro mažiausiai per 
dešimtraet’. Rusijos indu
strija, a®Tivultūrn, atsi
statymas i** ta”*inė mora
lė tebt' e palanka.

Rusi ii jo’ iu būdu dabar 
negalėt ’ vesti karo nrieš 
Jung. Valstvbes ir ji jo 
negalės vesti dar laike de- 

^aip sako

Washington— Kongres- 
monas Sundstrom iš New 
Jersey yra paruošęs Kon
gresui bilių, pagal kurį, 
jei jis būtų priimtas, A- 
merikos pinigai būtų pa
keisti naujais. Valstybės 
iždas atšauktų visus pini
gus iš apyvartos ir jų vie
toje išduotų tokioje pat 
sumoje (dolerį už dolerį).

Biliaus tikslas esąs iš
krapštyti Amerikos pini
gus iš kitų kraštų speku
liantų rankų, kurie įvai
riausiais būdais yra prisi- 
žvejoję amerikoniškų do
lerių ir laiko savo rarko- 

I Amerikos militaris oro se. Šiam įstatymui įėjus

,vus, labai žemai lekioja 
virš laivų, ir tas esą pa
žeidžia prekybinių laivų 
plaukiojimo laisvę.

Rusija reikalauja, kad 
Jung. Valstybių koman-i

užbaigti pasirodė ir laidotuvių me- 
rnaldaknygę tremtiniams kata-|tu Du vvskupai. Sales-

; Sewis ir Joseph Lach pa-
• sižadėjo būti laidotuvėse, Simtipc rretn 
[tačiau, komunistei juos Drew madlcLon. 
[sulaikė, teisindamies, kad

. po! 
į “miesto areštu” ir turi ( 
[prieš 30 dienų, jeigu nori' 
ką nors lankyti, gauti ko-i 
munistų leidimą. Aišku’ . . - . „ . ........ .... ... ... . ----------- ----- ---------- -kad ir vyskupai negalėjo »10mis dienomis Henry A. apreikšta, kad £s nemirsiąs, kol pirma nebūsiąs matęs Viespa- laivynas yra gen. Douglas galion visi turintieji dole- 

! dalyvauti liūdesio valan- Wallace pasikvietė ir su- ties pateptojo. Dvasios paragintas jis atėjo į šventyklą, {nešant MacArthur vadovybėje, • rius būtų priversti iškeis- 
Įdarė savo rinkiminės gimdytojams vaikelį Jėzų, kad pasielgtų su juo, kaip reikalavo kurio Japonijos okupaci- ti juos į savo krašto va- 

Laike ligos Šventasis kampanijos komitetą iš įstatymo paprotys, jis paėmė jį į savo rankas, garbino Dievą ir ng veikla jau seniai ne-'liūtą, o tų kraštų valdžios 
tyje kun. Dr. V. Mankeliunui Tėvas raštu nasiuntė Ar- asmenų. Šio komi-1tarė: Dabar, Viešpatie, atleidi savo tarną, kaip esi kalbėjęs, ra-'dųo<ja ramybės Rusijos tuos dolerius iškeistų į
>-----------1, m—nrtošakvt vra našta- jtosJlt^ tavo iž^anyTną, kurįprireąąeĮ visų Kremliui. Rusija bando’naujuosius ir tuomet savo

patoM®* apivih®ir tavo tautos fc-.jįgįderėti galingesnį balsą ’ rankose turėtų daog ame-
S

likams “Būk Mums Malonus“, 
kurią paruošė kan. Dr. F. 
Bartkus.

“Po Naujų Metų leisime J. j
E. vyskupų paruoštas Pasku-1 ^kupai “‘yra
tiniųjų laikų popiežių Sociali-Į« 
nes Enciklikas. Pasaulis blaš
kosi ieškodamas taikos ir tvar-Į 
kos, bet nežino Bažnyčios mok-; 
slo. Todėl norime bent savo 
lietuvius apšviesti šiais klausi
mais’’.

Pernai J. E. vyskupai trem-

Į”; fatlace Pasiskyrė Kotnu- 
nistų Pakeleivį

Washington, D. C. —

I

■Mitfripim nili nim<; 
mingai atliko.

Tur būt ne be gėdos jausmo 
Washingtono vyriausybė skel-1 
bė slaptas sutartis tarp Berly-Į

vlllaLe V V J Kzlkl ■

P' M' I'LDABOS. Evangelija, m. i^uko 2. <jieriai uždraustų savo la-J 
Pasibaigus jos apsiplovimo dienoms. įsakytoms Mozės įsta- kūnams lekioti 

tymo, jie nunešė jį į Jeruzale, kad statytą jį Viešpaties akivaiz- iaįVų ateityje. Japonų jū-! 
Ho VVIHslVlfe t • • ▼ n *■v e^ ienas vynssis, ra skiria Japoniją nuo A-l 

_ " - ' ’ j- ziatikos sausžemio. Vladi-' 
i viraiunari yra principalis 

; uostas. Geltonoji jūra yra

I

virš jos
doje, kaip parašyta Viešpaties įstatyme: i
pirmgimis, bus pašvęstas Viešpačiui, ir kad duot i auką taip, 
kaip įsakyta Viešpaties įstatyme: dvejetą purplelių ar du jau- vostokas 
nu balandžiu. Ir štai Jeruzalėje buvo žmogus, vardu Simeonas;'

, tas žmogus buvo teisus ir dievobaimingas, laukiąs Izraelio pa- ^arp Korė jos ir* Kinijos 
guodos, ir šventoji Dvasia buvo jame. Jam buvo šv. Dvasios

vadovybėje, t rius būtų priversti iškeis- 
rinkiminės gimdytojams vaikelį Jėzų, kad pasielgtų su juo, kaip reikalavo kurįo Japonijos okupaci- ti juos į savo krašto va

ypatingą palaiminimą 'valstijos gubernatorius ir garbę.

I
I

Farmer - Labor partijos 
'atstovas Jung. Valstybių 
'■ Senate, Elmer A. Benson, 
kuris yra žinomas kaipo 

no ir Maskvos. Negi galėjo bū-j Dayton, O. — Sausio 30 raudonųjų pakeleivis, 
ti Amerikai garbės susidėti su i mirė vienas orlaivių išra-! Kiti du to komiteto na- 
tais Maskvos ponais, kurie su idėjų Orville Wright. su- riai yra skulptorius Jo 
taip pasmerktais Berlyno po- laukęs 76 metų amžiaus. Davidson 
nais buvo susitarę pasauliu pa- Velionis 
sidalinti. Veik kartu su minėtų 
slaptų sutarčių paskelbimu A- 
merikos apsaugos sekretorius 
Forrestal padarė ypatingą pa
reiškimą. Pasakė, kad Europoj 
atsteigimas jėgų balanso pasi
tarnautų taikos atsteigimui. 
Girdi, toks jėgų balansas ten 
buvo nuo 1815 ir to dėka Euro
pa be visuotino karo išgyveno i 
ištisą šimtmetį. Girdi, ir dabar 
ten to reikia. Marshallo planas 
ir siekia to.

•
Ir aklas galėjo matyti ir dur

nas suprasti, kad tas, ką ėmėsi 
griauti Rooseveltas ir Churchil- 
las, išeis naudon tik Sovietų 
Rusijai. Sunaikinus Vokietiją 
ir Japoniją, atsidarė keliai Ru-į 
sijos plėtimuisi į visas puses. 
O stirnų žemių grobimui Ru
sija turi nepasotinamą apetitą. 
Tas sudarė mirties pavojų ne 
vien Europos valstybėms, o 
kartu Anglijai ir Amerikai. A- 
merikai priseina skirti bilijo
nus dolerių atsteigimui to, kam 
buvo išleidus bilijonus dolerių 
išgriauti. Amerika, sunaikinda
ma Vokietiją ir Japoniją, ma-| 
nė atitolysianti sau pavojų, o 
tikrenybėj pajuto, kad neper
maldaujamą priešą priartino 
ne tik prie savo žemių, o ir 
prisiveisė to priešo pakalikų 
namie.

•
Europos gelbėjimo reikalais 

dabar karščiuojasi Amerikos 
aukšti pareigūnai, spauda, ra
dio komentatoriai ir visokie va
dai. Tarp rimtų kalbų nemažai 
girdisi kvailų priekaištų. Girdi, 
kodėl Europa be Amerikos ne-truputį atsistatyti.

Mirė Vienai OrlaMii 
lindėk INDIJOS DIDYSIS VADAS 

GANDHI NUŽUDYTAS

rikoniškų dolerių, su ku
riais galėtų pirktis iš A- 
merikos įvairių reikmenų 
'ir tokiu būdu pagreitintų 
tų kraštų ekonominį atsi
statymą. Be to šis įstaty
mas užduotų didelį smū
gį juodąjai rinkai ir pa
lengvintų patikrinimą tų, 
kurie vengdami taksų mo
kėjimo veda visą biznį 
vien grynais pinigais.

okupacijos politikoje.
Pirmame proteste, kurį 

[Rusija įteikė Jung. Vals- 
! tybių sekretoriui Mar- 
shall’ui, kaltino Jung. 
Valstybes dėl aerodromo 
atidarymo Tripolitanijoj. 
Rusai sakė, kad tai laužo 

: Italijos taikos sutartį. 
[ Antrame proteste Rusija 
j kaltino Jung. Valstybes 
1 dėl karo laivų stovėjimo 
! -r ■ ......................

New Delhi, Indija — bet žymių anglų ir ameri- 
Pavyzdžiui vieno 

Anglijos admirolo duktė 
buvo palikusi savo namus 
ir veikė su Gandhi, kaip 
jo tarnaitė. Indijoj jis vi
sur buvo vadinamas ‘Ma
hatma’ — Didis mokyto
jas.

ir dainininkas Gausio 30, didysis Indijos kiečių.
su savo broliu, Paul Robesan, abu yra įš-įvadas Mohandas K. Gan- * 

dar vaikais būdami gavę tikimi “partijos linijai”. |dhl> metų amžiaus, te- 
dovanų žaislą “lekiantį’ Darbo partija, kurios po nužudytas žmogžudžio 
suktuką”, pradėjo svajo- vadovybę pasigrobė ko- kulkomis. Ta tragiška 

___ remia VVallace žmogžudystė papildyta, 
į kandidatūrą į Jung. Vals-Į kuomet šis didelės ir kil- 
L-vi.. —u—nios dvasios senukas ėjo

Turi būti visiems aišku, Per Biria House sodą į 
Zmogž ūdys 

Tas aiškumas pa- tuoj suimtas. Jo netikėta 
mirtis apstulbino visą 
300,000,000 gyventojų In
diją. Ir tas įvyko, neužil-

SUSEKS SĄMOKSLĄ NUZU- [kova už Indijos nepriklau- Trumanas

ti apie galimybę jiems le- munistai 
kioti oru. I

i Tos savo svajonės nepa- tybių Prezidentus 
;metė ir užaugę. Pagal sa- . ----------------- ,
vo išgalvotas teorijas da- kur veda Wallace’o komi- 
rė visokius bandymus. Ir tetas. T— ------- r_ '
štai gruodžio 17, 1903 m.,{lengvina piliečiams iš jų 
jis savo gamintu “oriai- darbų pažinti juos.

i j 

ii1 DYTI INDIJOS VADUS

GUB. BRADFORD PAĖMĖ 
VALSTYBES KONTROLEN 
DUJŲ (Gaso) IŠDIRBYSTĘPrez. Trumams Pasiuntė

Užuojautą Indijai
VVashington, D. C. —

Dėl Mohandas K. Gandhi
_____ _ j Prezidentas 

kovauž Indijos nepriklau- Trumanas pasiuntė Indi-
;----------—r'’----------------------------------------------- v <x įvirai a. i 11 vioįvino tu ■ . -----------
I ta laimėjimu— Indijai at- krašto gyventojams užuo- dasi Everett, Mass. 
gavus i „ ”' ’ ’ " ’’’ ’ '

Patel, Indijos Tas laimėjimas yra dar, 
įstatymų vy- tuo reikšmingesnis, kad

I
I

I

l

somybę tapo apvainikuo- jos valdžiai ir visiems to
< * • • «• • •  * J • • • < **

Mass. valstybės guber- sulig prieš metus išleistą 
r.atorius Bradford paėmė taip vadinamo “Slichter 

[valstybės kontrolėn East- Law”.
■em Gas and Fuel Associa-Į Gubernatorius paskyrė 
tęs dujų imonę, kuri ran- generolą Boyd paimtosios 

Paė-t įmonės administratorium.
,mė todėl, kad savininkai Darbininkai su kompani- 
[ir darbininkai negalėjo ja ves derybas ir toliau,

gavus nepriklausomybę. jautą.

Kanuiifarmac f--1__2 susitaikyti ir tai įmonei valstybei operuojant įmo-

Redafctoriiį Tarybą
Belgradas, Jugoslavija

New Delhi, Indija, vas. Sardar
2 — Aukštieji valdžios vyriausias . ... «««

i viršininkai sako, kad poli- kintojas, sako, kad polici- jįs atsiektas ypatingu bū- 
ciia susekė sąmokslą ja areštavo G. V. Desh- \ju _ fizinės kovos.

Gandhi buvo griežtas ir 1 
nepaskelbė, neperkalbamas šalininkas —

A lis viešų, visuomenės į-: taikaus kovos budo. Jo paskelbė, kad naujos keliosdešimts lieo-
taisyklė nekelti prieš sa- tarptautines orjranizaei- sta1^’ Ke,losaesimts J_^°- 

jVo priešą rankos nei gin- jos atstovai buvo susirin- 
]klo, tik nepildyti jo netek- kę čia sausio mėnesį. Kaip ^“'"maisto"' paminimas ninėje prieš 30 metų. Šio- 
jsėtų įsakymų. Kuomet jo žinoma, Kominformą su- mRlikalixkl] instrumentu mos dienomis su atitinka- 
| pasekėjai apsilenkdavo su daro devynių kraštų ko- qtpriHzaciia ir remiasi momis apeigomis ir patai- 
jta taisykle, jis pradėdavo munistų vadai, būtent, ... . . J. . į’ t ąsomis tas kambarys tapo
pasninką - badavimą • ir Rusijos, Prancūzijos, Ita- gy. Pranciškos Xavier

kad valdžios sandėlyj su-,tas taip paveikdavo jo pa- lijos, Čekoslovakijos, Len-: Gubernatorius paimda-;Cabrini paminklinę šven- 
• degė 2,000 tonų maisto J sekėjus, kad jie nenore-ki jos, Rumunijos, Bulga-mas šią įmonę valstybėsį tovę. kur randasi įvairios

(injunction)Kun. Jurgis A. Slomins- 
ir jos vadus j kį, ligoninės kapelionas, 

» ą/uvvr ------- ------------- ;vadovavo šventinimo ap-
teisių moks- vyriausiu redaktorių yra Pagal unijos planą, jei eigose. Didelis skaičius ti- 

valstybė nebūtų paėmus [kinčiųjų lankosi kasdien

igręsė streikas. Tos įmo- nę. 
įnės streikas būtų pasta-! 
tęs į katastrofišką padėtį! 

sąmokslininkai buvo pa- kaltinama? nepaskelbe. — Komunistę| Informaci-sk<^ų)j2°da‘'uge!i
žymėję nužudyti premierą Jis tik sako, kad areštas taikaus pasipriešinimo jU B s ( m rmas) lio arincii iracni/MTtonoa i- 
Pandit Jawaharlal Nehru buvo padarytas tikslu su-!*“*’ 1 1“*J“
ir švietimo ministerį Mau- ardyti sąmokslą, 
laną Abul Kalam Azad. i -------------
- - - - - - - - - - ;- - - - - :—:—“ Sudegė 2,000 Tony Maisto į

. . . . . . . . . . . . . .  PrMicidijoje

cija susekė sąmokslą ja areštavo G. V. 
prieš valdžios svarbiau- pande, Mahasabha parti-i 
sius vadus. Sakoma, kad jos sekretorių, bet kuo jis 
sąmokslininkai buvo pa- kaltinama? i

Mirties Kambarys Tapa 
Šventovė _

Chicago —Šventa Pran
ciška Cabrini, pirma 

nhiųU,jy'ta"^rir' d’džToū Val«tyMų šven-
Bostono miesto ligoninė. toJ‘.'.mlre Columbus Ilgo-

gali nnt kojų atsistoti? Kaip 
j tai yra, kad Graikija, tiek 
[ramos gavusi iš Amerikos, 
negali banditų savo šalyje 
naikinti.

j*v, ..v—vr. —J----- , -------------------J—, --------e,— , -- * ... r .|W»Y,
O dėlko Europa dabar beje- kuris buvo atvežtas1 iš darni būti jo mirties prie- rijos, Jugoslavijos ir Ven- rankosna išgavo iš teismo šventosios relikvijos.

pa
vis 
su- Paryžius — Pranešama,

gė? Kas ją tokią padarė? Eu- Jung. Valstybių. Šis mais- 
ropos atsistatymą trukdo ir tas buvo sudėtas ir nu- 
sabotažuoja komunistai. O kas vežtas draugingumo trau- 
komunistus padarė galingais? kiniais.
Ar ne Amerikos ir Anglijos. Spėjama, kad tai sabo- 
talkininkavimas Sovietų Rusi- tažninkų darbas, kurie nė
jai? Teprašalina Amerika ir nori, kad Prancūzija ir 
Anglija komunistus iš svetimų bendrai kiti Vakarinės 
kraštų ir tie kraštai galės po Europos kraštai būtų iš- 

P-O. 'gelbėti nuo bado.

žastimi nusilenkdavo jo grijos. [draudimą
taisyklei. Susirinkusieji sudarė re-, prieš uniją

Nors Gandhi buvo išėjęs daktorių tarybą, kurios streikuoti, 
aukštuosius 1 
lūs Anglijoje, bet jis vi- rusas, Pavel Yudin. 
suomet vilkėdavo papras- Kominformas vedamos įmonės į savo rankas, šventosios 
čiausį indusų aprėdalą, smarkią propagandą prieš tai darbininkai šeštadie- bary I 
namie austą. Marshall’o nlana ir ben-'nin v-. -rr-_ ■ —u--

i mirties kam- 
_ bei šventovėje ir 

ūme uusLą. Marshall’o planą ir ben-!nio naktį būtų įšėję į meldžiasi Dievo palaimos
Gandhi turėjo daug pa- drai prieš viską, ko neuž-'streiką. [ir sveikatos per Šv. Pran-

sekėjų ir ne indusų tarpe,!giria Rusija. I šis paėmimas įvykdytas ciškos užtarimą.



Antradienis, Vasario 3 d.. 1948
■ * ...
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įvairios žinios
Cr

ATVYKO 13 LIETUVIŲ 
TREMTINIŲ

Ką Daryti Su Tremtinių 
Prašymais?

2
*

DARBININKAS

ATSIŠAUKIMAS DĖL LIETU
VOS NEPRIKLAUSOMYBES 

30 METŲ SUKAKTIES
Artėja 1948 m. vasario, teisės ir teisingumo vi- 

16-oji diena. Tą dieną su- soms tautoms! 
kanka 30 metų nuo Lietu-j Tokia būtų 30-sios vasa- 
vos Nepriklausomybės pa- rio 16 minėjimo esmė, 
skelbimo. Neilgai, paly- Šioje minėjimo akcijoje 
ginti, truko mūsų valsty- turi dalyvauti visos mūsų 
bės laisvės gyvenimas, pajėgos, visi pasaulio lie- 
Tačiau per tą laiką lietu- tuviai ir jų draugai, 
vių tauta, turėdama se- 

įnas valstybines tradicijas, 
Į savitos kultūros pagrin
dus ir didelį teisingumo 
supratimą, įrodė pašau- i 
liui, kad ji yra taikingas 
ir nuoširdus tautų ben
druomenės narys, o taip 
pat pozityvus veiksnys Vilniuj leidžiama “Tiesa” 
Europos ūkiniame, politi- (Nr. 56, 98, 132, 1947 m.) 
niame ir kultūriniame džiūgauja, kad Lietuvos 
vyksme. liaudžiai vispusiškai švie-

Lietuvos valstybinio su- sti esą leidžiama gausinga 
verenumo vykdymą su- literatūra 
kliudė antrojo pasaulinio klausimais. Ji nurodo to- 
karo sukėlėjai. Šis karas kias naujausias 
baigtas, nors pasaulis vis knygeles, kaip pilnutinės 
dar tebėra nežinioj ir ne- apšvietos šaltinius: 
tikrume, belaukdamas pa-į 1- Leninas V. J. — Rusų so- 
stovios ir teisingos taikos , cialdemokratų uždaviniai, 32 
bei laisvės. Laukia laisvės pusi.. 12,200 egz. 
ir taikos ir lietuvių tauta, 
kurios tėvynė vienašališ- silaužimo metai. 21 pusi., 10,- 
ku agresijos aktu užgrob
ta ir klasta bei smurtu į- 
jungta į Sovietų s-gą, o ji' 
pati blaškoma, naikinama 
iki šiol negirdėtomis prie
monėmis.

Tačiau lietuvių tauta 
visad buvo ir pasiliko išti-į 
kima didiesiems teisės ir 
teisingumo dėsniams, iš
reikštiems Atlanto char- 
toje, Roosevelto keturio
se laisvėse (Gaila, bet A. 
charta jau paskandinta. 
Ją paskandino patys au
toriai. Apie keturias lais
ves taip pat mažai kas 
prisimena. Red.), Truma- 
no punktuose. Šis lietuvių 
tautos tikėjimas į teisin
gumo ir gėrio pergalę, ly
dėjo ir lydi ją kovoje 
prieš didžiųjų grobikų 
planus bei siekimus!

Lietuva, nežiūrint jos 
pakeltų milžiniškų aukų, 
nuostolių ir dabartinio 
naikinimo, tebėra gyva ir 
kovojanti dėl savo teisių, 
dėl teisingumo, laisvės ir 
pastovios taikos. Šioje gi
gantiškoje kovoje ji ne 
viena. Visos vakarų civi
lizacijos tautos kaupia jė
gas šiam šventam žygiui, 
ieško būdų ir priemonių 
grąžinti pasauliui laisvę, 
rimtį ir taiką, čia yra ir 
mūsų kovai prasmė ir vil
tys!

1948 m. vasario 16-ji| 
diena tebūnie graži proga j organizuotoji 
lietuviams, kur jie bebūtų, sukrus ir Lietuvos išlais- 
vieningai ir ryžtingai kel- vinimo kovai remti sukels 
ti pasauliui Lietuvos ir gausingų aukų ne tik per 
lietuvių tautos nūdienę vasario 16-tos minėjimus, 
kančią ir jos teisingas, bet sudarys veiklius komi- 
šventas pastangas laisvės tetus Lietuvai Gelbėti Va- 
kovoje, proga belstis į pa- jaus antrą jai daliai 4uo- 
saulio sąžinę, šaukiant'sėkmingiausiai pravesti.
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R 1F B“Darbininko” redakcija 
gauna daug laiškų, kurių 

i rašytojai klausia ką dary- 
įti su tais nepažįstamų lie- 
. tuvių tremtinių prašy-

Sausio 26 d. laivu MA-I 
RINE TIGER atvyko 13’ 
lietuvių tremtinių, kurių 
tarpe trys JA Valstybių 
piliečiai 
kiti su 
zomis. 
skirstė 
draugus:

Pranciška
JAV pilietė, apsistojo pas 
seserį, kuri buvo atvykusi num Rimantu atvyko sau- kantį pasiūlymą:

Be to pastaruoju metu 
dar yra atvykę šie lietu-' 
viai iš kitų Europos vals-' 
tybių: Į

Sausio mėn. pradžiojeį nairalbos" 
atvyko Henrikas Krista-;mals pagalDOS' 
ponis iš Prancūzijos ir ap- i Apie tai buvo plačiai 

pas gimines bei.sistojo pas p. Paltienę, kalbėta Bendro Amerikos 
395 Lorimer St., Brook- Lietuvių Šalpos Fondo 

Ašakūnaitė, ■ lyn, N. Y. seime, įvykusiame New
’ Anelė Riškienė su sū-į Yorke. Seimas priėmė se-

į uostą jos pasitikti”: 231 šio 20 d. iš Šveicarijos per į “Ateina iš Europos 
Cliff Street, Ciiffside Pk., i Olandiją laivu “Noor-tremtinių laiškai, prašan- 
N. J. :dam” ir apsistojo: 365 U.Įtys paramos, turėtų būti

Jonas Byla, JAV pilie-'Johnson Street, PhiladeI- autorizuoti Tremtinių1 
tis, apsistojo pas tetą: 18 phia 44, Pa. Bendruomenės ar Lietu-
Strak Street, Pittston, Pa.i Juzefą Skeraitytė at-.vįų Raudonojo Kryžiaus

Marijona Didžiūnaitie- skrido iš Šveicarijos 1947 • skyrių, tam, kad nebūtų 
nė apsistojo pas dukterį: m. gruodžio 23 d. ir apsi- išnaudojami geraširdžiai 
73-05-69 Rd ‘ * J
lage, N. Y. 1 Philadelphia 44, Pa. lvmas vykdyti pavesta j

Inžinierius ViAcas Gruz- Elena Mankutė atskrido ■ BALF sekretoriams”, 
dys, JAV pilietis, apsisto- iš Šveicarijos 1947 m.i . . . .
jo: 511 N. 2 Street, Miner- gruodžio 23 d. ir apsistos ĘALF Centras apie tai 
J -- - Johnson st i plačiau rase ir patarė vi

siems, kurie gauna laiš
kus iš tremties nuo nepa
žįstamų lietuvių tremti
niu, kad tuos laiškus pa- 
^4A^sCei^ių:i “PIENAS PLAUKTE PLAUKS...” 
_______ i Bendruomenei i ---------------------------
ar Lietuvių Raudonajam* York (LAIC) — Ireikalingiausių įrankių,

muštynėmis. Kryžiui patikrinti. (“Pienas greit plaukte'jų administracija ištižusi
- ' plauks — vis tvirtina Ve-į ir tt. Ir taip veda į skurdą

vado-■ pavergtą kraštą bolševiki-

repatrijantai, o 
Imigracinėmis vi- 
Atvykusieji išsi

•»

■•t

Middle Vii- stojo: 365 W. Johnson St.. Amerikos lietuviai. Pasiū-j
'Philadelphia 44,_Pa. lymas vykdyti pavesta:

jo: 365 W.sville, Pa.
Ona Juškienė apsistojo: Philadelphia 44. Pa. 

2210 Sarah Street, Pitts- 
burgh, Pa.

Domininkas Kapstys ap
sistojo pas tetą p. Marę 
Juzaitienę‘ 316 Second St., 
Elizabeth, N. J.

Povilas Petkevičius su 
dukra Valerija ir sūnum 
Antanu vyksta pas žmo
ną: 2210 Sarah Street, 
Pittsburgh, Pa.

Jonas Štaras - Ignatavi
čius, apsistojo: 7 Harka- 
way Rd., N. Andover, 
Mass.

Genovaitė VaMniefee, su 
sūnum Eugenijų apšišto-r 
jo: 25 George Street, Tor- 
rington, Conn.

Edvardas Volskis apsi
stojo: 73-05-69 Rd., Mid
dle Village, L. I., N. Y. f

Be giminių ir draugų at- kietas, laike kurio 1500 
vykusius dar pasitiko Lie
tuvos Gen. Kons. New 
Yorke attache A. Simutis 
ir Ona Valaitienė nuo 
Bendrojo Amer. Lietuvių 
Fondo.

Muštynės CIO Susirinkime

Palestinos žemė pavirto neramumų kraštu. 
Ten dabar žydai su arabais tik ir planuoja vie
ni kitiems išpilti kailį... Ne kailį, bet kerta mir
tiną smūgį, kur tik kurie pasiekia savo priešus. 
Štai vaizdas parodo žydų Haganah organizaci
jos narius, kurie žvalgosi, ar nepamatys atvyk
stančių arabų.

•f

Pittsburgh, Pa. — Sau-)BALF’as 
šio 30 d. čia užsibaigė CIO'Tremtiniu 
elektros ir radio vajių su
sirinkimas i
Buvo pašaukta policija 
atstatyti tvarką.

Muštynės kilo dėlto, kad^ 
buvo nutarta prašalinti iš 
susirinkimo Pittsburgh'o į 
atstovą Thomas Nolan. 
Jis geruoju nesutiko išei
ti iš susirinkimo.

1,50® lydy Advokatu 
Pagerbs Vyskupą SheH

BALF adresas:
■ United Lithuanian Kelief Fund liuonos valsčiaus

vai, o teįvykdyta tik 0.9 nis okupantas. Vietoj pie- 
procentai pieno pristaty
mo plano”.

“Kauno pieno paruošos 
stovi vietoje, vos 8-7 proc. 
metinio - plano teįvykdy
ta.”

“Niekai man visos pa-

of America, Ine. 
11)5 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y'.

Raudonieji Jau Pradėjo

I

į
Roma, vas. 2 — Italijos1

no, tik ašaros plaukia.

WaHace Prisiima Konm- 
nistų Pagalbą

Cotambus, Ohio, vas. 2 
i— Henry A. Wallace, tre- 
‘ W • • A • • 1 1 • 1

I

Chieago — Vasario 28 
d. įvyks milžiniškas ban-

žydų advokatų ir teisėjų 
pagerbs Chicagos Vysku
pą Sheil už jo kovą dėl 
.darbininkų teisių ir pilnos 
laisvės visų tautų žmo- 

i nėms.

įsigyk Angliškai-Lietaviškg Žodyną
EngUsh-Lathuanian Dictionary

raudonieji komunistai jau|ruo^os,T“ kalįa Vdkenų ■ čiosios partijos kandida- 
pradėjo ruoštis rinki- i *PyĮmkes buože K Bra-; tas į Prezidentus, kalbė- 
mams, kurie įvyks balan-į^^Vs Jis turi dvi karves damas savo pasekėjams, 
džio mėnesį. Milane komu-Ųtai tau ir. bu^e—LAIC) pasakė, kad jis priims ko- 
nistai organizuoja savo į?. pi<?n° valstYbei iki pat munistų pagalbą, nes jis 
armiia '^° ^ko nepristatė nei;“nieko nematąs krimina-

Toji armija turės uni-|vienolitro" . iliško” skelbti i”"
formas. dėvės raudonus- Didelių trūkumų yra ekonomines 
kaklaryšius. Pirmas tos!P^eno priėmimo punktų (idėjas.
'armijos pasirodymas į--darbe. Štai Garliavos vals-į Wallace sake, kad jis 
vyks vasario 18 d. Milano čiuje daug pieno statyto-: pats nesąs komunistas, 
g'^t'vese Tos armijos na- JU- pritvirtintų prie Juli- nei socialistas, nei mark- 

po janavos punkto, nori at-Įsistas. Tačiau jis su ko- 
S5.00 už uniformas o ki- *ikti prievoles sviestu. Grmunistais eina oboliauti. ’ ._ .1* _  ___ 1 • 1 1 • -Z-K • 1

skirt ingas 
ir sociales

armijos

riai turi sumokėti
, , , oo.vv uz unuornias, u m- ........ r---------— ------------ —~ — —---------

žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas ninisnis duos komunis-Punkte iki šiol nėra svar-^Jis nori, kad ir Preziden- iis vra seras kalbos mokvtoias ir stinrus Datareias. tus pinigus ouos koiiiuius ___ ’________________ , .nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.
Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yr? 

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 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie
tuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadsvay, So. Boston 27, Mass

šiuomi siunčiame S.
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas
Adresas..... ..... ....

ir prašome atsiųsti mums Anglis-

i styklių.! styklių. Labai pakrikusi tas Trumanas dar kartą 
Iš tomišku. kad raudo-išiame punkte darbo drau- sueitų su Stalinu pasikal-

tu partija.
□ ______ 7________ _

nieji nejuokais siekia sa-ism^ dažnai pieno priė- bėti dėl taikos, 
sunaikinti ir M jai visai neateina į dar- \

ant tų griuvėsių pastatyti bą- Valstiečiai, negalėda-į kelti $3,000,000 rinkimų
vo kraštą sunaikinti įrlp^ja-i visai neateina į dar- Wallace rėmėjai nori su-

žiaurią komunistinę dik- m\ atiduoti pieno, turi vėl kampanijai.
tatūrą. Vargįai jiems pa- STižtj i namus
vyks tai padaryti. Itali
jos ir kitų kraštų žmonės 

i jau pažįsta kaip žiaurus

Kairieji su- 
nieko ne- kels ,o gal ir Stalinas pri

sius nors rublinę už Wal-pešę.”
“Štai dar Ukmergės ap-lace’o palankumą.

jjc r skrityj eilė pieno priėmi-į
j yra komunizmas ir komu- mo punktų neveikia. Vien’ 
nistai. Želvos valsčiuj yra trys

Tremtyje Netekom Žymaus 
Lietuvio

' ________ ___ __________ i
SVARBUS PRANEŠIMAS

Sausio 1, 1948
ir“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIO” redakcija 

administracija persikelia į naująjį
ŠV. ANTANO VIENUOLYNĄ 
KENNEBUNK PORT, MAINE

Visais ‘VARPELIO” reikalais, taip pat norintieji aukoti j 

PAMINKLINIO LIETUVOS PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTA

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

prašome kreiptis sekančiu adresu:

FRANCISCAN FATHERS 
KENNEBUNK PORT, MAINE

New York (LAIC) — Š. 
m. sausio 4 d. Vokietijoj 
mirė Juozas Paknys, gi
męs 1883 m. rugsėjo 10 d., 
Jūžintų valsč., Pakuoniuo- 
se. Velionis buvo vienas iš 

i sočiai-demokratų vadų ir 
p į stipriausių finansininkų 
^Lietuvoje. Beveik per visą 
£ j nepriklausomybės laiką 

jis buvo Lietuvos Banko 
direkcijoje, protarpiais 
valdytoju. Gilios išmin
ties, kuklus, darbštus, ko
vojantis patriotas ir de
mokratas — toks buvo ve
lionis Paknys.

Tremtyje jis ėjo atsa
kingas Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus iždininko pa
reigas ir buvo artimas 
VLIK o bendradarbis.

I1
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Želvos valsčiuj yra trys 
tokie punktai. Vilniaus 
apskrity susidarė beveik 
taisyklė, kad kai kurie 
punktai tedirba po 2-3 
vai. per parą, o dažnai jie 
visai neveikia po kelias 
dienas (pav. Šumsku val
sčiuje).

“Pieno paruošos Šiaulių 
apskrityje vyksta nepa
tenkinamai. Viena iš prie- 
šasčių — neleistinai blo
gas pieninių ir pieno priė
mimo punktų darbas. Ba
landžio 
apskrityje 
veikė 
pieno 
dirbo 
truko 
rūgšties, kuro.

Tokiais, tarybinio pieno 
ūkio vaizdeliais mirga 
Kompartijos oficiozo ‘Tie
sa’ (1947 m. Nr. 115, 116, 
117) ištisi puslapiai. Pie
ninės apgriuvusios, neturi

Graikija Gavo 100 Milijonų 
Dolerių 1$ Amerikos

Athenai, Graikija — 
Gen. Livesay praneša, 
kad Jung. Valstybių misi
ja jau išleido daugiau 
kaip 100 milijonų dolerių 
graikų kariuomenės rei
kalams.

mėn. pabaigoje 
iš 12 pieninių 

tik keturios. Iš 40 
priėmimo punktų 
tik 14. Pieninėms 

separatorių, sieros

Pa-
Posto įstaigoje 

kuri su

fi*I $ y

Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto

Pirmininkas.

Tarybinio HKedo 
Knyginefe

New York (LAIC) —

įvairiausiais

išleistas

2. J. Stalinas — Didžiojo per-

200 tiražo.
3. J. Stalinas — Apie kaiku- 

riuos bolševizmo istorijos klau
simus. 23 pusi.

4. Tichomirovas — Viačeslo- 
vas Michailovičius Molotovas, 
34 pusi. 15,200 egz.

5. G. F. Aleksandrovas — A- 
pie Tarybinę Demokratiją. 27 
pusi. 10,000 egz.

6. Uljanova — Iljiečiaus vai
kystės ir mokslo metai. 29 
pusi. 25,200 egz.

7. V. J. Leninas — Į kaimo 
varguomenę. 84 pusi., 15,200

8. M. Jeroslovskis - Marksiz
mas sutriuškino liaudininkystę. 
80 pusi. 10,200 egz.

9. Kovaliovas — Apie tary
binio žmogaus pasaulėžiūrą, 24 
pusi., 10,000 egz.

Kaip matom, tai vien 
Maskvoj išleisti ir Lietu- 

; voj išversti katekizmai a- 
, pie marksistinę, komunis- 
• tinę “tikybą”, bolševikinį 
■ rojų ir sovietinių “šventų- 
, jų gyvenimą”.

New York (LAIC) —
ALT veikla Lietuvos iš

laisvinimui nuolat plečia
ma ir aktyvinama. Jai 
vesti ir stiprinti reikalin
ga nuolatinės piniginės 
paramos. Ypač daug lėšų 

I pareikalaus mūsų tautie
čių iš tremties masinis 
Įperkeldinimas ir įkurdini
mas. Tikimasi, kad mūsų 

visuomenė

GRAŽIOS IR NAUDINGOS 
KNYGOS

Jeruzalė, vas. 2 
lestinos 
kilo ekspliozija, 
naikino įstaigą ir sužeidė 
20 žmonių.

Dėl ekspliozijos kilęs 
gaisras grasino sunaikin
ti miesto dalį žydų sekci
joje. Toji įstaiga, tai buvo 
žydų spaustuvė.

ti

skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik
raštį “Darbininkų”!

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.

$ Simas Sužiedėdis, šventas Kazimieras 1458-1484. 
ę Kaina 25 centai.
J Maldei kiš - Maceina, Lyčių problema. Kaina —
| 25 centai.
įj Stasys Yla, Meilė. Kaina — 50 centų.
įį Šias knygas galima gauti (užsisakant ir per paš-
$ tą) “Darbininko” administracijoje: —

366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
. • - a m. » ą • YAė všė AbAkAkAkAkAk ■ ara m
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published Semi-Weekly except holiday weeks, when issued weekly. 
-------- by----------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston. 

Mass. under the Act of March 3. 1870.
Acceptance for mailin<r at special rate o* postage pr vided for in Scction 

1103. Act of October 8. 1917 authorized on July 12, 1918.
SUBSCRIPTION RATES . PRENUMERATOS KAINA

Domestic yearly ....................... $5.00 ' Amerikoje metams ............... $5.00
Domestic once per week yearly $3.00 V‘-»-a kart savaitėje metams_ $3.00
Foreign yearly____ __ ______  $5.'O Užsieny metams ______ _____  $V50
Foreign once per week yearly $3.50 Užsieny 1 kart sav-tėj metami $3.50

DARBININKAS

DARBININKAS

Lietuviu Bibliografinis Archyvas Šveicarijoje 
Ieško Knygų

Šveicaru laikraštis “Die bimu ir jų nepriklausomu- Vidurio Azijos. Pabaltijo 
Wochenzeitung” spalių 25 mo saugojimu”... tautų žmonių skaičius per
d. isid?jo dr. Eu°ren Th. Bet kaip yra iš tikrųjų? mažas, kad jos ilgainiui 
Rimti straipsnį su duome- Mes galim atsakyti, rem- S^^ų atsispirti svetimų- 
nimis Sovietų S-gos suor- damies skaičiais, kurie li- 
ganizuotai tragedijai pa- gi šiol buvo taip pat s’e- 
vaizduoti:

“.Tau du pasauliniai ka
rai buvo vesti laisvės ir 

366 West BroadwaV, South Boston, Mass. tautu ansisDrendimo var-
_____________Telephone SOuth Boston 8-2680 ______ du Ir vis dąito atrodo.

kad kraujas buvo veltui 
pralietas, nes — tiv pasi
dairyk im po pasaulį: vėl 
dešimtvs tautų ir genčių 
skundžiasi. kad Sutrem
piama iu laisvė, kad iš
prievartaujamas jų savi
tas ^vve^imas. jn w*ren- 
toiai įgabenami ir api
plėšiami.

Nebus pasauly ramvbės, 
kol prieš tokius dalykus 
leidžiančia tvarka r 
kils visų laisvųjų sąžinė. <raio daug neteisybės. 
Jie turi reikalauti, kad po- Prancūzų revoliucija, kuri 
litikai veiktų ne paval jė- veik visuose istorijos vei- 
gos, bet pagal moralės po- kabiose vadinama “didžią- 

Negalima iškil- ja laisvės nešėja”, kaip 
**' i Atlanto žinom, nuo sovietinės ne-

Dėlko Su Sovieto Negalima

Naujas Sovietų pasiuntinys Amerikai, Paniuškin. 
turėjo pokalbį su mūsų reporteriais, kurie, žiror^a 
statė jam visokių klausimų kai dėl J./ .V. santv’ da
vimo su Rusija. Paniuškinas davė labai bendrą atsa
kymą: jei Amerika ėjo iš vieno su Sovietais karo me
tu, tai kodėl tos dvi valstybės negalėtų sugyventi tai
kos metu? Atsakymas atrodo gudriai sugalvotas, ta
čiau šių dienų įvykiams jis netinka. Kiek pirmiau jis 
daug kam galėjo atrodyti geras. Eilinis amerikietis, 
gerai neįsigilinęs į bolševikų intrygas, galėjo pama
nyti: iš tiesų, kodėl dvi stambiausios pasaulio vals
tybės nesuranda būdo sutartinai rišti pasaulio klau
simus? Juk karo metu Amerika ir Rusija ryžtingai 
prieš Hitlerį kovojo. Tokia galvosena šiandien neįma
noma. Amerikos visuomenė skaito savo spaudą ir uo
liai klausosi radijaus pranešimų. Taigi visiems yra 
gerai žinomas vyriausybės paskelbimas, kad sučiup
ta slapti vokiečių dokumentai apie sutartį tarp Mas
kvos ir Berlyno. Pagal tą sutartį bolševikai dalinasi 
su naciais Europos tautomis. Abudu sutarties daly
viai, Stalinas ir Hitleris, norėjo viens kitą apgauti ir 
pagaliau susipešė. Tačiau tas neišdHdo fakto, kad 
viens ir kits siekė užkariauti pasaulį. Kurio gobšu
mas buvo didesnis, nesvarbu. Gal abiejų apetitai bu
vo netoliesia lygūs. Svarbus tas, kad abudu buvo 
žmonijos neprieteliai. Dabar skirtumas yra toks, kad 
Hitleris jau likviduotas, o Stalinas tiek įsigalėjęs, 
jog nėkiek nesislepia su savo imperialistiniais užsi
mojimais. Tad kyla naujas tarptautinis klausimas, 
kaip likviduoti komunizmą, kurs užsimojo sugriauti 
demokratiją ir įgyvendinti nepakenčiamą normaliam 
žmogui gyvenimo tvarką. Tad komunizmas lygus na
cizmui, ar dar blogesnis. Jei nacizmas buvo likviduo- 
tinas, tai komunizmas dar daugiau. Tas uždavinys 
likviduoti ar bent sulaikyti bei sutramdyti komunis
tų žygius į ramias pasaulio tautas, krinta ant tų pa
čių valstybių, kurios sunaikino hitlerizmą, išskyrus, 
žinoma, Rusiją, kuri pati prieš save nekovos.

Lietuvių Bibliografinis išeiną už okupuotosios 
Archyvas Šveicar i j o j e Lietuvos ribų.
(Berne mieste), įsteigtas Bibl. Archyvas siekia 

11946 metais, sėkmingai praturtinti savo rinkinius, 
(plečia savo veiklą. Jin su- Ypač jam rūpi įsigyti ’ei- 
n’aukia kone visi leidiniai, dinius, išėjusius Lietuvo

je Nepriklausomybes lai
kais. Archyvas šiuo krei
piasi Į tautiečius užjūryje, 
prašydamas ju perleisti 
jam turimus lietuviškuo
sius leidinius. Jei<ru to 
pageidaujama, Archwas 
sutinka atsilvsrinti. Pra-

jų įsibrovėlių antplūdžiui. 
Beje, reikia atsiminti, kad 
ir tie atkeliavėliai iš Vi
durio Azijos savo gimtuo
sius kraštus paliko ne lai-j 400,000 rusų atgabenti į 
sv unoru, bet sovietų or- Bulgariją; šiandien jie su- 
ganu priverst5 ’sikurdinti, daro <* 
prie Baltijos.

3. Autonominė sovietinė

piami, kaip ir slaptosios 
sutartys tam nacionalso
cialistinio trečiojo reicho 
ir sovietų diplomatijos. 
Mes nekalbėsim apie mili
jonus tu žmonių, kurie po 
caro valdžios nugriuvimo 
ir bolševikinės valdžios į- Volgos vokiečių respubli- 
vedimo Rusijoj buvo “vai- ka 1941 m. rugp. 28 d. bu- 
stvhės saugumo sumeti- vo ginklu panaikinta. A- 
mais” sovietų išnaikinti, pie 50,000 Volgos vokiečių 
ištremti ar badu išmarin- buvo sušaudyti, kiti 40,- 
ti dėl savo politinio nusi- 
~tat’rmo, šeimos r'-’šir

d^iąs’as re ’oliu iia0 
liūdnas reiškinys, kad 
kažkokio tariamos teisin- 

nesiĮ- Tumo vardu pridaro be

10. Nuo karo pabaigos

ar-

jos

000 nugrūsti į Altajų.

r»
- - J 

riausybč 
duota ir jos 150,0^0 gy
ventojų išsiųsti į Sibirą.

5. Autonominė kalmukų 
respublika (tarp Dono ir 
Volgos) taip pat 1943 m. 
likviduota ir jos 220,000 
gyventojų ištremti į Jaku- 
cko stovyklą Šiaurės Sibi-

Autonominė Karacho- 
Ši ur's Kaukazo sri- 
343 ra. Maskvos vy- 

' ičs įsakymu likvi-

žiūrius. ] 
mingai skelbti ____ y__ ____________
Chartos, kuri kiekvienam atsiliko... Bet tai, kas per re. Per 100,000 kalmukų 
asmeniui šioj žemėj žada pastaruosius 
laisvę nuo baimės ir skur- metus 
do, ir drauge 
diplomatinių 
užmerkti abi akis, kai mi- tsojo į "kovą 
lijonų žmonių laisvė ir gy- teisių gerbimui ir jų ne- čėnų ir 290,000 irgušų, iš 
vybinės teisės mindomos priklausomybei 
po kojomis. Negalima Eu- ti”... 
ropoj penkeris metus ko- Prasidėjus 
voti su tironija ir po to Pasauliniam Karui Rusija tą baisų aktą tepranešta 

ir pradėjo ligi šiol dar nere- tik po pusantrų metu - - 
i mastu naikinti ir"

aštuoneris išmirė.
vyko Kremliaus 6. Tokio pat galo 1944 

“dėl gerų valdžios srityse, vyksta m. pradžioj susilaukė au- 
santykių” gadynėje, kada Sov. S-ga tonominė čečėnų ir irgu- 

į “visų tautų šų respublika. 407,000 ee-

apsaugo- viso kone 700,000 gyven
tojų, ištremti į Kazaksta- 

Antrajam ną Vidurio Azijoje. Apie

> daugumą šiaurės 
Bulgarijos pakraščiuose ir 
Dobrudžoj.

11. Milijonai raudonar
miečių ir sovietų piliečių, Soma leidinius siųsti šiuo 
kurie per karą buvo pa
kliuvę į Vakarų Euroną ir 
patys gavo pamatyti g'/- 
venimo skirtumą tarp sa- 
-n tėvynes ir ju “iš’’adv«- 
tv” kraštu, gr?žę buvo

^ol-tiš* T ne*'° 
patikimi ir buvo išgrūsti į 
Rusijos koncentraci jos 
stovyklas bei kitas priver
čiamojo darbo vietas.

Sprendžiant iš visų ži
nių, tasai ištisų tautu kil

ojimas Sovietų S-goj toli 
^ražu dar nebaigtas. Sta
linas žmones stumdo kaip 
prekes, kaip vergus. Molo
tovas įžūliai drožia; “Mū
sų valstybė, apimanti 
daug tautų, sustiprėjo ir 
susikonsolidavo, o sovietų 
tautos suartėjo”.

O Vakarai su savo At
lanto Charta tyli.

adresu:
Dr. A. Gerutis. Snitte- 

lerst’’. 22. Berne (Switze»*- 
l^nd).

draugystę su i 
kurie plačiąją Rusijos er
dvę pavertė toktu pat di
deliu ir tokiu pat klaikiu 
kalėjimu ten gyvenan
tiems žmonėms ir tau
toms.

Stalinas, 
Amerikos su Rusija prieš Hitlerį talkininkavi- puolus Rusiją,

spalvotosioms Azijos i 
Afrikos tautoms neduoti getu 
teisės į savitą gyvenimą. įrkilnoti ištisas tautas. 
Negalima, pasmerkus di- i. Tuoj po rusų pajėgu 
džiąją koncentracijos sto- įžygiavimo į Lenkiją 1,1 
vykią, kokia Hitleris buvo milijonas lenkų buvo iš- 
pavertęs Vokietiją, tęsti tremti iš tėvynės, dešim- 
draugystę su ~ sovietais, tyS tūkstančių nužudyti ir 

likusieji nugrūsti plauki
nį Sibirą, kur didelė jų 
dalis baudžiavoj jau žuvo.

2. Pabaltijo valstybes 
smurtu įjungus į Sovietų

1. Tuoj po rusų pajėgu

Didis Viešpatie galybią, 
Kurs davei žmonėm gyvybę, 

Žoleles pasodinai, —
Kurs iš pragariškų pančių 
Per Golgotos kryžiaus kančią 

Nevertus mus vadavai,
Kurs gali per mirksni menką 
Ir ištiest pagalbos ranką,

Ir mirtim paverst žvaigždes, 
Atsigrįžk į mūsų šąli

1945 m. birželio 2 d. de
kretu, kuriame nurodoma, 
kad tai buvę vokiečių ko
laborantai...

7. Panašiai brutaliai 
1944 m. buvo pribaigta 
tnl0!10“!“6 SĖS,

I Tavo vaiką Iraadas.
BALYS SRUOGA

blika. Visi totoriai kaip 
"nepatikimi** buvo depor
tuoti. Prieš karą toj srityj 
buvo 1,200,000 gyventojų, 
1945 m. tik 200,000. Tas Dainoj Tave Regiu 

S-gą, vien 1940/41 m. 65,- milijonas deportuotųjų 
vokiečiam už- 000 lietuvių, 60,000 latvių turėjo pėsti keliauti į Si- 

’ atžagaria ir 60,000 estų buvo išsiųs- birą ir pakeliui žuvo šim- 
mas susidarė, atsitiktinai. Amerika kovojo už laisvę, širdžia pasidaręs “kanita- ti į Sovietų S-gos poliari- tais tūkstančių. 
Rusija už savo gyvybę. Kadangi Rusija buvo labai listinių” Vakaru sąjungi- nes sritis. Tasai naikini- 
reikalinga Amerikos pagelbos, tai ji apsidengė de- ninkas, tada i 
mokratine iškaba ir tuomi veidmainingu apsimetimu pripažino Atlanto Chartos eina toliau. Šiandien Pa- 
daugelį amerikiečių suviliojo. Tačiau kai po karo principus. “Izvestijos”, jo baltijo respublikų svar- 
pradėta tartis apie taiką, Sovietija pasirodė nesukai- organas, skelbė: “Sovietų blausiųjų miestų tautybi- 
bama. Kiekvieną rimtesnį žingsnį į taiką Maskvos S-gos tarptautinė politika nis veidas yra visiškai pa- 
atstovai tuč-tuojau užvetuoja. Iš visų jų kalbų ir de- yra pagrįsta visų tautų, sikeitęs. Jiems charakterį 
batų taip ir kyšo pasaulinis imperializmas. Alijantų didelių ir mažų, teisių ger- duoda rusai ir mongolai iš 
vadai pagaliau priėjo išvadą (kokiomis brangiomis

(Skiriu čiurlioniečiams)
Dainų aš daug esu girdėjęs: 
Užaugau supamas dainos.
Kodėl gi ašaros man liejas 
Lyg kraujas iš gilios žaizdos?
Dainuok, širdie, skambėkit, dai- 
Ir eikit iš tautos tauton. [nos, 
Laimėkit jūs sau garbę, meilę, 
Mane gi neškit Lietuvon.

8. Prie Rusijos prijung- 
iškilmingai mo procesas nesulaikomai toje Karaliaučiaus provin-

~ .... — - - cijoj visi Rytprūsių gy
ventojai 1945 m. išsiųsti į 
Sibirą, ir į jų vietą atkelta 
milijonas gudų.

9. Rumunijoj rusai savo 
žmonėmis apgyvendino vi- širdis supranta tavo širdį, 
są Juodosios jūros pa- O meilė meile perkama.

kainomis!), kad"su Sovietais, kaip andai su Hitleriu, niuškino klausimą yra šitoks: dėlto su Rusija negali- kraštį. Rumunų Konstan- Skambėk garsiau, pasaulis gir- 
negalima jokio reikalo turėti. Ypač dabar, kai pa- ma susitarti, kad ji pati nenori. Svarbiausia kliūtis coje daugiau kaip pusė di! — 
skelbti slaptieji vokiečių, dokumentai. yra ta, kad pasaulis trokšta taikos ir laisvės, o Sovie- miesto gyventojų yra ru- Skambėk už vardą—Lietuva.

Tad tiksliausias atsakymas į ambasadoriaus Pa- tai, jam siūlo netvarką, skurdą ir nelaisvę. K. sai nuo Odesos. At Kairys.

•mn ’-ad ”£ pe-]e:'’ž5n* 
leidinius būtų apmokėta, 
prašoma pranešti kainą.

Bibl. A rchvvas nesie
kia jokiu politinių ar kito
kiu pašalinių tikslu. Jis 
renka bet kurio turinio 
leidinius lietuvių kalba 
arba svetimomis kalbomis 
apie Lietuvą ir lietuvius. 
Archyvas dėkoja už kiek
vieną leidinį, kuris jį pa
sieks.

.Šalia knygų ir brošiūrų, 
Archyvas norėtų surinkti 
ankščiau Lietuvoje ar už
sienyje išėjusius žurnalus 
ir kitokią periodiką. Gali
mas dalykas, kad vienas 
kitas tautietis turi Lietu
voje ėjusių žurnalų kom
plektus ar atskirus nume
rius (pav., “švietimo Dar
bas”, “Logos”, “Židinys”, 
“Vairas”, “Teisė”, “Nau
joji Romuva’ ir 1.1, ir t.t.). 
Ir už jų atsiuntimą Biblio
grafinis Archyvas būtų 
labai dėkingas.

Šia proga Bibliografinis 
Archyvas nuoširdžiai dė
koja visiems užjūrio tau
tiečiams, kurie yra jam 
atsiuntę ar tebesiunčia 
leidinius. Esamos darbo 
sąlygos neleidžia padėko
ti kiekvienam skyrium, 
tad nadėka reiškiama šiuo 
ke’iu. Vis dėlto Archyvas 
laiko savo malonia narei- 
*ra įsakmiai padėkoti 
dviems tautiečiams, at- 
siuntusiems Ar c h y v u i 
vertingų leidinių, būtent, 
p. I. Juzėnui, gyvenan
čiam Chicago, ir kun. P. 
M. Jurui, gyv. Lavvrence, 
Mass.

Dr. A. Gerutis.
Bibliografinio Archyvo 

Šveicarijoje vedėjas.
Parašė Jonas Kmilas

PARTIZANAI
Antroji dalis

4.
Ruoša, Planai ir - šunes

— Tai kitokie latrai. Tokių latrų kaip bol
ševikai niekad nėra buvęs.

Ir pamostagavo savo baisingu basliu, lyg 
atvaizduodamas, kaip juos paglostys.

V.

tPavyždžiui, suėmė keliolika bolševikų 
ir juos nukryžiavo.

— Kaip tai? Prikalė prie kryžių? ’
— Ne visai taip. Prikalt nenrikalė, bet pri

rišo prie kryžių ir paleido maršuoti.
— Kokia nesąmonė! — pastebėjo Gegu

žis. — Pririštus prie kryžių paleido maršuo
ti... Kaip gi jie galėjo paeiti?

— Matote, taip buvo, — paaiškino Žaliu
kas. — Kaip juodu suėmė tą bolševikų gau
ją — ar vieni, ar su kieno pagelba — aš ne
žinau. Gana to, kad suėmė; perkišo ilgas laz
das per rankoves, pririšo rankas prie lazdų 
galų ir nuvarė juos' į bažnytkiemį atlaidų 
metu. Didelė žmonių minia gėrėjosi ta eise
na.

— Ha, ha, ha? — juokėsi partizanai. — Į- 
domu kaip jautėsi nukryžiuoti bedieviai?

Vienas Dičkis nesijuokė. Labai rimtai, 
net niūriai pareiškė:

— Paglostyt juos tai aš paglostysiu, bet 
prie kryžiaus nerišiu. Perdaug jiems garbės.

— Bet latrai juk buvo nukryžiuoti.

Likviduote prašosi likviduojama
Keista sakyti, kad tokio sunkmečio laiko

tarpiu dar sunkesnės dienos ant Lietuvos 
užgulė. Ar gali būti sunkesnių dienu, kaip 
eilinis po bolševikais gyvenimas? Taip, jos 
atėjo, kai šešios bolševikų divizijos, nilnai 
karui pasirengusios, nužygiavo į Pietų Lie
tuvą suduoti partizanams lemiantį smūgį ir 
tuo būdu likviduoti Lietuvių tautos pasiprie
šinimą galingiems okupantams.

Bolševikai žinojo, kad partizanų tinklas 
yra nutiestas skersai ir išilgai per visus Lie
tuvos kaimus ir miestelius. Visą tą tinklą 
urmu sunaikinti jie nepajėgė. Tad jie siekė 
sulikviduoti pačius stambiausius partizanų 
centrus, kuriuos nu juto esant nuaugusiam 
giriomis Lietuvos ruože — nuo Augustavo 
iki Merkinės. Visos to ruožo apylinkės turė
jo būti sunaikintos, kad nė pėdsako partiza
nų nebeliktų. Kruvinos tai žadėjo būti kau
tynės. Tačiau tikrenybėje išėjo daug kruvi- 
nesnės, negu spėliota. Abi pusės gausiai su
mokėjo į tą kraujo iždą. Visu “valymo” bei 
likviduotės metu partizanų žuvę apie 4000, 
bet bolševikų dešimt kartų daugiau. Atrodo 
lyg partizanai perdaug išpūtė priešų nuo-

stolius. Gal kiek ir išpūtė, bet neperdaugiau- 
siai. Priežastis to aiški. Į generalinį lemian
tį mūšį partizanai nestojo. Kad ir būtų rau
donąją armiją nugalėję, ir vieną kitą priešu 
diviziją sunaikinę, tai Rusijai tų divizijų 
juk netrūksta. Būtų atsiųsta dešimt ar pen
kiolika naujų divizijų, ir viskas vėl iš naujo 
prasidėtų. Gi partizanai, kad ir būtų laikinai 
laimėję, tiek nuostolių turėtų, kad juos pa
pildyti jau nebe būtų iš kur. Tad jų laimėji
mas, tegu ir garbingas, būtų lygus pralaimė
jimui.

Visa tai buvo apsvarstyta partizanų šta
be. Reikėjo ko rūpestingiausiai taupyti tau
tos pajėgas. Tad pasiryžta vesti griežtai 
partizanišką kovą, kurios persvara buvo 
partizanų pusėj. Miškuose bolševikų tankai 
ir orlaiviai neturėjo ką veikti. Į girias teko 
siųsti pėstininkus, o čia partizanai jautėsi 
kaip namie. Visas miškų sąstatas gerai 
jiems žinomas. Iš nuaugusių medžiais ir 
krūmais vietovių pylėsi kulkosvaidžių, šau
tuvų ir revolverių kulkos. Raudonarmiečiai 
krito eilėmis, arba buvo priversti trauktis. 
Nieko negelbėjo komisarų kulkosvaidžiai, 
pastatyti rikiuotės užnugary. Daug raudo
nųjų žuvo nuo saviškių kulkų, bet pirmyn 
eiti jie nebenorėjo. Komisarai, matydami, 
kad bereikalo saviškius žudo, paliaudavo 
šaudę. Ir šunes suglaustose kautynėse buvo 
nenaudingi. Partizanai tiesiog juos visus 
nušaudavo. Bolševikams teko nusivilti dėl 
tos šuniškos medžioklės, iš kurios tiek daug

tikėjosi. Patyrę, kad didesnėse kautynėse 
šunes bereikalingai žūva, bolševikai ištraukė 
juos iš rikiuotės ir tik naudodavo gaudyti 
tiems kaimiečiams, kurie iš kautynių ruožo 
mėgino pabėgti.

Šis bendras vaizdas buvo tipiškas pavyz
dys daugelio vykstančių tame ruože kauty
nių. Yra buvę atsitikimų, kuomet ir parti
zanai buvo priversti pasitraukti. Bet jie 
traukėsi gilyn į girias, ir bolševikai, dide
liais nuostoliais pirkę savo laimėjimą, nega
lėjo jų apsupti ir sunaikinti. Raudonųjų ’ 
nuostoliai iš tiesų buvo milžiniški. Divizijos 
tirpo kaip ledas pavasary. Raudonarmiečiai 
su pasibaisėjimu slinko į girias partizanus 
pulti. Drebėdami laukė, kad štai iš kiekvie
no tankumyno pasigirs kulkosvaidžių tarš- 
kėsena ir apipils juos kulkų lietumi. Gal vi
sų tautų kareiviai daugiausiai nemėgsta su 
partizanais kovoti. Tie netikėtumai, staig
menos, puolimai iš priekio, iš užnugario, iš 
abiejų šonų; šaudymai iš po kelmų, duobių, 
bunkerių ir iš medžių viršūnių; kiekvienas 
švilpsnis, klyksmas bei staugesys — įtem
pia kareivių dirksnius iki negalimumo ir pa
ruošia dirvą tai didžiausiai kautynių nelai
mei — panikai, kurios negali sustabdyti nė 
karininkų šauksmai, nė revolveriai. Kai 
drausmė visiškai dingsta, tai ir patiems ka
rininkams tenka sparčiai užnugarin pasi
traukti... Ir kareiviai turi šautuvus.

jBus daugiau)
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BALF Gėrybių Paskirstymo 
Klausimu

Iš įvairių pranešimų, o- dolerių arba per metus — 
ficialių ir privačių 
kais ir žodžiu), tenka pa
tirti apie pasitaikančius slaptis”, kodėl 
lietuyių termtinių Vokie
tijoje nusiskundimus dėl 
BALF gėrybių paskirsty
mo. Vienur kitur meta
mas Įtarimo šešėlis gėry
bių skirstymo komisijų 
atžvilgiu, primetant joms 
šališkumą, 
kundimų 
spaudoje 
dideles 
siuntas, o tremtyje pašal
pos reikalingieji labai ma
žai jų gauną.

(laiš- 1 mil. 740 tūkst. dolerių!
Štai kur glūdi visa “pa- 

tremtiniai 
taip mažai maisto iš 
BALF gauna. Gauna jo 
mažai todėl, kad BALF 
ištekliai yra labai ir labai 
riboti.

BALF vadovybė dėjo ir 
deda visas pastangas ko 
didesnėms pinigu sumoms 
sukelti. BALF pirm. kun. 
Dr. Juozas B. Končius ne
praleidžia jokios progos 
didesnei paramai laimėti. 
Jis varsto durų duris, lau
žo kliūčių kliūtis, kad tik 

Pirmiausia, dėl šališku- lietuvių tremtinių medžia- 
mo. BALF vadovybė skir- ginė ir teisinė padėtis bū- 
styme tiesiogiai 
vauja. Skirstymą 
mišrios komisijos, 
nariais yra pačių 
nių organizacijų 
asmens. Kiek čia 
komisijose dalyvauja į vai- jau yra pakelyje i paskir- 
rių pažiūrų ir užsiėmimų 
žmonės, tad negalėtų būti 
jokio šališkumo kokios 
nors vienos grupės nau
dai.

Antra, dėl pašalpos da
vinių mažo kiekio.

Vokietijoje yra

Antra nusis- 
rūšis — girdi, 
skelbiama apie 

BALF gėrybių

nedaly- tų geresnė. Štai visai ne 
atlieka 

kurių 
tremti- 
išrinkti 
žinoma.

seniai jam pavyko iš A- 
merikos katalikų vyskupų 
vardu vestos maisto rink- ■ 
liavos gauti 460,000 svarų 
maisto. Ši stambi parama

apie
65,000 lietuvių tremtinių.
Beveik visiems jiems sauliečiai, 
trūksta ir reikia papildo- bendradarbiauja 
mo maisto. Jei kiekvienas F’ui. Lietuviški laikraš- 
asmuo kas mėnuo iš čiai

Brooklyno detektyvai egzaminuoja nesenai susekto pašto ženklų tur
gaus filatelijos tikslams virškiekį. Jie tikrina, ar ženklai nėra spaus
dinti kitose vietose ir tas jų darbasatidengė, kad buvo atspausta virš- 
kiekis.

rodo,
gauti. Turint tai dėmesy
je. lietuviai tremtiniai ga
lėtų suprasti, o jų daugu
ma tai aiškiai supranta, 
kodėl BALF negali prista-

i Lietuvs Generalinio Konsulato New *;
stymo vietas. Tai tik vie-i 
nas pavyzdys.

Visi BALF valdybos ir 
Direktorių Tarybos nariai 
daro viską, kas tik įma-'tyti tiek gėrybių, kad 
noma ir galima. BALF kiekvienas jų būtų paten- 
skyriai visu uolumu tal-'kifttas. 
kininkauja. Visuomenės 
vadai, dvasininkai i

nuoširdžiai:gaunama 
tremtiniams 
BALF

Daug lengviau yra su 
,^.^7 drabužiais — jų daugiau 

tad daugiau 
ir

centras
* *r lietuvių radijo pro- daiktinių gėrybių paskirs- 

BALF gautų maisto bent gramos be jokio atlygini- Įymo 
10 dolerių vertės, tikrai mo užleidžia savo skiltis mus 
nebūtų jo perdaug. Pa- ir brangų laiką atsišauki-' kru(jt 

ir prašymams duo-:^ vra'iirstomoš.' 
nmi ir naiienan an-' «____n » _

prastas skaičiavimas ro
do. kad BALF vadovybė, ti daugiau ir daugiau au- 
norėdama nusiųsti maisto kų.
tremtiniams kas mėnuo Tenka atsiminti, kad A- 
bent po 10 dolerių vertės merikoje viešų ir privačių 
kiekvienam, turėtų mais- rinkliavų yra daugybė, jos 
to pirkti kas mėnuo už viena kitą veja. Štai, sau- 
650,000 dolerių. Tada per šio mėnesį per visą šalį y- 
metus tektų išleisti 7 mil. ra plati March of Dimes 
800 tūkst. dolerių... rinkliava vaikų paraly-

BALF metinis bildžetas žiaus fondui. Vasario mė- 
pernai nesiekė nė 300.000 nesi — vėžio ligos ir ki- 
dolerių (neskaitant suau- tiems fondams. Kovo mėn. 
kotų daiktinių gėrybių). — Amerikos Raudonojo 
Tad kaip lietuviai tremti- Kryžiaus didysis vajus, 
niai gali tikėtis daug mai- Po to seka kiti. Be to, 
sto iš BALF. kai jo turi- kiekvienas miestas turi 
mi šaltiniai yra 1 _.................
maži, palyginus su reika-, įstaigų vajus. Įvairios ti-Į 
iu! Ikybinės organizacijos vėl

Pašalpos skirstyme pir- turi savo šalpos progra- 
menybė duodama vai- moms vykdyti vajus. Dar- 
kams. kurių Vokietijoje bininkų unijos kasmet ke- 
yra apie 14.500. Norint lis kartus apdeda savo 
vaikams parūpinti maisto narius dienos uždarbio 
bent 10 dolerių vertės per mokesčiais savo pašalpos 
mėnesį vienam, reikėtų'reikalams, ir t.t. ir t.t.
per mėnesi skirti 115.000 Visa tai labai aiškiai

► komisijų praneši- 
kurie rodo, kaip 

i kruopščiai ir tiksliai gėry-

Juozas B. Laučka, 
BALF Reikalų Vedėjas.

PBOF. ČIURLYS 
FORT-WAYNE

Sausio 8 dienos Fort 
Wayne, Ind., išeinantis 

į “The News-Sentinel” įdė
jo ilgą pasikalbėjimą su 
profesorių Čiurliu, kurio 
pradžioje įdėta ir profeso
riaus fotografija paskai
tos metu. Raportažui duo
ta antraštė “D. P. Fort 

, . . . , , , ... - , iWayne, Lietuviui profeso-
hįS!?1 ' riui patinka Jungi. Amer.

i Valstybės, maistas ir pos
tas Technikos Kolegijoje”. 
Reporteris nurodo, kad 
bolševikams okupuojant 
jo gimtąją sali Lietuvą, 
profesorius kaip ir dauge
lis kitų lietuvių buvo’pri- 
į verstas iš Lietuvos pasi
traukti ir galų gale atsi- 
• dūrė Indianos Technikos 
Kolegijoje, kame dėsto 
mechanikos dalykus. Pro
fesorius reporteriui papa
sakojęs apie Baltijos Uni
versiteto Hamburge var
gus, kame profesoriai dir
ba labai sunkiose sąlygo
se. Ten, universitete, žie
mos metu 
auditorijose būna 
pat kaip ir lauke, 
profesoriai bei 
būna su paltais 
rijose.

Užbaigdamas 
nurodo, kad Indiana Tech. 
College prezidentas Dr. A. 
T. Keene praleidęs devy- 

inis mėnesius besusirašinė- 
damas su įvairiausiomis į- 
staigomis, kol jam pavy
kę profesorių atsikviesti.

L. G. K.

Th«r« la no “lezal” butttr in France. When it is available on th« black 
markat, lt coata about $9 a pound. So aaya war brid« Nicole de Gennea 
aa aha arrivaa at LaGuardia Fiaid with her American huaband. She 
po Inta out that American women who aave every drop of uaed cooking 
fpt halp rtlie** worid ahortagea of fat» and oila. and ars paid for every 
ar-upd tfetr ture gr-’ įj ihrr mest dea’erj.

temperatūra 
tokia 
todėl 

studentai 
ir audito-

reporteris

Na u ji Maisto Pakeliai 
I Europą

CARE skyrius Bostone: 
Boston CARE Commrttec 

140 Clarendon Street 
Boston, Mass.

Tel. KENmore 3987.

j MURAUSKIENE - Liutkevi- 
čiūtė, Elena, iš Panevėžio ap.

! NARVYDIENE - Kairaitytė, 
Marijona, iš Marijampolės ap.

j NAUDŽIUS, Andrius ir Juo
zas, iš Veiverių vai., Marijam
polės ap., gyv. Brooklyne.

Į NAVICKAITĖS, Anastazija 
ir Ona, iš Skaisgirio parap., 
Šiaulių ap.

NOREIKA, Aleksandras ir 
Jonas, kilęs iš Šilalės vai., Tau
ragės ap., ir jų brolio Prano 
sūnus Stasys Noręika..

PASAUSIS, Antanas, iš Vie
šintų vai., Panevėžio ap.

PAUŽELYTE, Veronika, Iš
tekėjusi, iš Joniškėlio vai. Bir
žų ap., Brooklyne.

PAVLOVAS, Simonas, sūn. 
Petro, iš Utenos ap., gyv. ro
dos Chicagoje.

PETKUNAS, Petras, iš Tro
škūnų vai., Panevėžio ap., Chi
cagoje.

PLIPLYS, Viktoras, iš Vilka
viškio ap., Chicagoje.

POVILONIS, Juozas ir Sta
sys, New Yorke.

PRANYS, Povilas ir sesuo 
Valančiuvienė, Elena, iš Skais
girio vai., Šiaulių ap., Chieago-

PURVINYTĖ - Barkienė, Ro- 
salija, ir Barkus, Balys ir Ka
zys, kilę iš Dūkšto vai., Zara- 

'sų ap.
“p- REPMENfi - Sukaitė, Juati- 

MACIUTfi, Anelė. Chicagoje. Kur4ėnų SiatjUų
MASIULIONIS, Modestas, ir

Tadeušas, iš Subačiaus vai., 
Panevėžio ap., gyv. CIevelande.

MATIJOŠAITIENE - Griniū-
i tė, Ona, iš Vilkaviškio ap., ir nė, Magdalena, iš 
įvyrąs Matijošaitis, Petras, iš Marijampolės ap. 
.Sudargo vai., Šakių ap.

MAŽEIKA, Motiejus, iš Alo
vės vai., Alytaus ap.,

.Pittsburgh, Pa. 
MAŽUIKA, Motiejus, iš Pa- ’viliškio.

STRAZDAUSKAS, iš Kuršė
nų m., Šiaulių ap., Chicagoje ir 
jo sūnūs.

SUKIS, Domininkas ir Juo-

Yorke Paieškomi Asmenys:
ARLAUSKAS, vaikai Jono, 

anūkai Adomo, kuris buvo ki
lęs iš Liudvinavo vai., Marijam
polės ap.

ARLAUSKAS. Juozas, sūn. 
Adomo, iš Marijampolės ap.

AŠUKUNAITĖ, Elena, iš 
Kybartų.

AVIŽIENIS, Juozas, iš Liud
vinavo vai., Marijampolės ap. j

BAGDONAVIČIUS. Jonas, iš1
Rietaviškio parap., gyv. India
nos valst.

BALTRUŠAITYTE, Irena.'pįjįo va} Biržų ap.
ištekėjusi, iš Ramygalos vai..’ MICEVIČIUS, iš Krosnos.
Panevėžio ap. MIŠKIENE, Marija, iš Anyk-

BARKIENE - Purvinytė, Ro-!ščių Chicagoje. 
žali ja, ir sūnūs Balys ir Kazys. | . ......

BARTKAltE. Valerija.
Kražių vai., Chicagoje.

BELAŠIUS. Justinas,
Vilkijos, 
apylinkėje.

DAGIENĖ. Emilija ,iš Lau
kuvos.

ERŠOVAS, Jokūbas, iš Uk
mergės.

GRINIUS. Jonas, sūn. Jurgio 
ir Petronėlės, iš Vilkaviškio ap.

GUDAUSKAS, Jonas, iš Rie
tavo vai., Telšių ap.

GUDŽIŪNAS, Petras, iš Ra
dviliškio vai.

GULBINAS, Longinas, New
Yorke.

JANČIUVIENE • - Serbentai-
tė. Magdalena, iš Veiverių vai.,
Marijampolės ap.. Cleveland, O.

JAZDAUSKIENĖ - Levickie
nė - Rimkutė. Marija, iš Kvė
darnos vai., Tauragės ap., gyv. 
Westville.

JAZDAUSKŲ šeima, iš La-
davos.

JUCIUS. Petras ir Vincas.
gyv. rodos Bostone.

JURGULAITĖ, Marija, iš
Rietavo vai.

KAIRAITYTE - Narvydienė, 
Marijona, iš Marijampolės ap.

KAUŠAKIS. Pranas, iš Šimo
nių vai., Panevėžio ap.

KELLNERIS,
takių, Tauragės

LAPINSKAS,
Kruonio parap.

LAUŽIKAITĖ, Julė, iš Ska
piškio vai., Rokiškio ūp.

LEVECKIENE - Jazdaus- 
kienė - Rimkutė, Marija, iš 
Kvėdarnos vai., Tauragės ap.. 
gyv. Westville.

LIEGUS, Petras, iš Simno i
vai.. Alytaus a p.

LIMONTJENE- Sukaitė, Liu
cija, Kuršėnų parap., Šiaulių
ap., gyv. New Yorke.

LIPSKAS. Domininkas, Bos-j
tone.

LIPSKIS, Jonas, iš Viekšnių 
vai., Mažeikių ap., gyvenęs' 
Chicagoje. |

LUKOŠEVIČIUS, Antanas, iš'

ŠALTIS, Antanas, 
Ona, ir kiti vaikai 
čio, iš Kražių vi.

SERBENTAITE

Šalta itė, 
Jurgio Šal-

- Jančiuėie- 
Veivėrių v., 
gyv. Cleve-

zaa, ir jųdviejų seserys, Limon- 
tienė, Liucija ir Repšienė, Jus
tina, iš Šiaulių ap., gyv. New 
Yorke.

ŠVIESA, Juozapas, iš Radvi
liškio. /

TAMULEVIČIUS, Juozas ir 
Jurgis, iš Veiverių vai., Mari
jampolės ap., jųdviejų vaikai, 
girnų Amerikoje.

TIREVIČIUS, Juozas, iš Pla
telių vai., Kretingos ap.

TRASKAUSKAS, Jonas, iš 
Vilkaviškio ip., gyv. Waterbu- 
ry, Conn.

URBA, Antanas, iš Nauja
miesčio vai., Panevėžio ap., 
Chicagoje.

URNEVIČIUS, Mykolas, iš 
Šumsku vai., Marijampolės ap.

URNEVIČIUTES, Konstan
cija, ir Marija, ištekėjusios, 
dukterys Jono ir Onos.

VALANČIUVIENE - Prūny
ta, Elena, iš Skaisgirio vai, 
Šiaulių ap., Chicago.

VARNAUSKAS, Steponas, iš 
Kražių vtL

VIGINIS, Stanislovas, iš Ly
gumų vai., Šiaulių ap., New 
Yorke.

VILNONIS, Antanas, iš Ro
kiškio ap.

VORKULEVICIUS, Jonas, iŠ 
Krekenavos vai., Panevėžio ap.

VYŠNIAUSKAS, Petras, sū
nus Jono, iš Kaltinėnų vai. 
Tauragės ap., Brooklyn.

ZAREMBA, Kazys, kil. iš 
Latvių km.. Giedraičių vai.

ŽOROMSKIS, du broliai, iŠ 
Baisogalos vai., Kėdainių ap., 
gyv. San Francisco.

ŽUTAUTAS, Juozas, iš Švėk
šnos.

Ieškomieji arba apie juos ži~lan, Ohio.
STANCELIS, Jonas ir Basė, Motieji maloniai prašomi at

gyvenęs j iš Laukuvos, Chicagoje. siliepti į:
STAPONAS, Vladas, iš Rad-‘ ConsuMte GenenU «f Lfthoania

iš 1
T i nuo 

ūkininkas Chicagos

Karolis, iš
ap, 

Vincas.

T.* ■■■■fa

NET STEPAS Praneša

DIDESNI PARANKUMĄ
ANGLIŲ IR 

>—> r^7 w COKE VAR-■ totojamsj
N«w Engiand Coke Automa- 

, tiškas šilumos Reguliatorius 
Užlaiko Vienodą, Sveiką 

Temperatūrą ir Sutaupo 
Taipgi Pinigą.

ha" “P
tyen EVEN tenJs

o

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

kuris visą darbą

NEW 
Engiand 
COKE

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

Ntw INGIAND COKI AUTOMATU HtAT REGUIATOR 
Mukęs Coal or Coke fusier und Chcoperto
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Specialistų Spėliojimai Apie 
Rusijos • Amerikos Karą

PARAKU DVOKIANTI 
POLITIKA

— Politika yra supuvęs 
kiaušinis, dvokia, jeigu a- 
tidaroma, — sako rusų 
priežodis.

Tačiau dabartinė raudo
nųjų rusų politika dvokia 
po visą pasaulį, nors ir y- 
ra geležine uždanga už
daryta. Paskutiniu metu
ji pradeda dvokti paraku, 
ir dinamitu. Daugelis jau-j 
čia įtempimą, prisibijo 
karo ir žino: jeigu karas 
kils, jis bus tarp SSSR ir KĄ PASAKOJA ATSI- 
USA.

— Rusija ir Amerika y-' 
ra neišvengiamai pasine-'

ti reikiamus darbus di
džiųjų karinių planų.

USA spaudoje (“Chica
go Daily News” 1947. XI. 
9) buvo paskelbta, kad 

i Rusija turi apie 3 milijo
nus vokiečių belaisvių, 
kurie dabar paskelbti po
litiniais nusikaltėliais, ku
rie nebūsią paleidžiami, o 
iš jų būsianti formuojami 
kariniai daliniai rusų va
dovybėje, daugelis jų pa- 

i naudojami kaip vergai 
ikaro pramonėje.

darbinikkas

. t. y

I

METĘS KOMUNISTAS
Dr. Loewenthal, buvęs 

I komunistų atstovas vo
gusios į karą, — rašo Ko- kiečių reichstage (seime), 
lumbijos universiteto isto- 0 vėliau— teisingumo mi- 
rijos profesorius H. St. nisterijos valdytojas so- 
Commager. j vietų zonoje, pamatęs ru-

Pereitų metų pabaigoje Sų žiaurumus, pabėgo į a- 
E. L. Raymond, kurisj merįkiečių zoną. Jisai pa-

j vietų zonoje, pamatęs ru
sų žiaurumus, pabėgo į a-

tus ir būtų nuoširdūs tal
kininkai demokratinių jė
gų kovoje prieš Stalino 
diktatūrą.

Dr. J. Prauskis.

History of the Lithuanian 
Nation

(LAIC) — Šiomis die
nomis baigtas spausdinti 
naujas mūsų tautos isto
rijos veikalas anglų kal- 

įba. Tai didelė (544 pusi.), 
plačiai dokumentuota ir 
gausingai iliustruota, Ko
sto R. Jurgėlos ilgų metų 
kruopštaus darbo “Histo
ry of the Lithuanian Na- 
tion”. Išleido Lietuvių 
Kultūros Institutas. Kai
na $5.00.

j Veikalą sudaro dvi kny
gos: pirmoji apima 1200- 
1795 m. laikotarpį ir ant
roji nušviečia 1795-1923 
m. perijodą. Tose knygose 
visu ryškumu perduotas 
Lietuvos gyvenimas ir lie
tuvių tautos nueitas ke- 

llias per septynis šimtus 
metų. Jose skaitome apie 
mūsų tautos didybę, jos 

(kovas ir laimėjimus, apie 
Įjos šviesias ir tamsias va
landas. Šiose knygose pla- 

. čiai vaizduojamas ir lietu
vių, taigi mūsų, gyveni
mas, veikimas ir vaidmuo 
Amerikoje. Jas skaityda
mi svetimieji ir mūsų jau- 

Teritorijos platumas ir- ka turi daugiausia šansų n°jį karia supras, kokios 
gi kaskart mažėjančios išeiti laimėtoja. (didžios tautos vaikai mes
reikšmės veiksnys: i Žinomas karo specialis- ’esam iš kur šėmiam

Aviacijoje kasdieną da- tas švedų pulkininkas stiprybės vesti žūtbūtinę 
romi nauji išradimai. Kleen rašo, kad anglosak- kovą už Lietuvos nepri-

Londonas smarkiai atsistato. Vaizdas parodo, kaip universitetų ir kolėgijų studentai ir 
studentės apmokami sulig unijos nustatytų mokėjimo kvotų, po mokslo valandų dirba gatvė
je sunkų fizinį darbą. Tikrai ir jaunimui sveika, kai jų raumenis sustiprėja ir kišenės padidėja 
ir miestui prideda daugiau darbo jėgos.

anksčiau buvo direktorių- skelbė spaudoje žinią, kad ra ypač palinkę įsistiprin- 
mi armijos žinybos, kuri sovietai Saksonijoje kasa ti Ispanijoje ir užkirsti 
stebėjo Sovietų ūkinio gy-iuranijaus rudį, iš kurios, kelią anglams - amerikie- vpnimn anraiškas. nrane- 1 ______ _____ ___  T_

ja vargu ar galėtų ilgiau daus sąmyšiais ir revoliu- 
spirtis, kaip tris - keturis cijomis. Be kitų dalykų, 
mėnesius. Rusai žino, kad rusai laukia depresijos A- 
Amerika ir Anglija dabar menkoje, kas labiau ati- 
yra nusiginklavusios ir darytų duris raudonajai 
tas padidina jų apetitus.

Gvildendami Hitlerio 
klaidas, rusų maršalai y-

Rusijos aviacijos mašinos kurių ir pramatyti negali- 
USA akimis žiūrint yra ma.
pasenusios, o Raudonasis j 
laivynas 
gas.

įtakai.
KODĖL TUO TARPU
RUSJA NEKARIAUS?
Rusija siekia užvaldyti 

pasaulį, tačiau i " 
karo keliu, šiuo tarpu ru- ketiniai lėktuvai neužilgo 
sams kliudo visa eilė prie- pasieks to, kad jais bus 
žasčių • galima sunaikinti bet ku-

stiprus trūkumas čius pramonės centrus, 
kurs jiems f

] Kaip ten bebūtų, nerei- 
nereikšmin-.kia būti dideliu pranašu,’

Į kad pasakyti, jog Ameri-,

venimo apraiškas, prane- kaįp žinome, gaminama 
šė: ' v. . ... atominė bomba. Ilgais

— Net pačioje Rusijoje traukiniais, ar net lėktų-’ 
mažai skelbiamas f aktas, j vais, ta rūdis siunčiama į 
kad Sovietų Sąjunga jau (sovietų Rusiją, 
sukūrė ar dar tebekuria į Visa eilė pabėgusiųjų 
100 naujų gamybos .cen-Įvo^j^jų belaisvių prane- 
trų ir kasyklų -miestų,‘gg -^aip jie rusų 'zonoje, 
plote nuo Ukrainos iki ar jr pačioje Rusijoje, bu- 
Kurilų salų, nuo šiaurės — —=----- -------- —
zonos iki Pamiro kalnų.

Sovietų Sąjunga, — 
praneša jisai toliau, — 
steigia platų j 
rajoną, apimantį 800,000 siunčiant pagalbą raudo- ekspertai. USA preziden- smuko, b. mažiau gauna- 
kvadr. kilometrų, tai yra niesiems Kinijoje ir Grai- to aviacijos politikos ko- ma iš užimtų kraštų, kaip 
— pusę Aliaskos ploto. kijoje, tačiau nėra abejo- misija, Trumano pavedi- Rumunijos,

nės, kad Rusija ruošiasi mu, ištyrinėjusi faktus ir begauna žibalo iš USA. o 
naujam karui.

SOVIETŲ PLANAI IR
SIEKIMAI

Spaudoje (“World Re
port”, “Herald Ameri- 
can”) jau skelbiama pla
nai, kuria kryptimi rusų 
karinės jėgos galinčios 
pasinešti. Su savo trijų 
milijonų armija rusai per 
keletą savaičių galėtų už
imti Vokietiją ir Austriją, 
o tada tebūtų dienų klau
simas, kada jų naguosna 
patektų Prancūzija. Skan
dinavija, Italija ir Ispani-

vo priversti gaminti tan
kus, kitus karinius pabū
klus.

. Tie dalykai jau dabar taikiu būdu. 
Pra^ionės Rusijos sunaudojami r"

čiams per Gibraltarą. Ira- 
Įnas, Irakas, Sirija, Sueso 
kanalas, Šiaurės Afrika 
pažymima kaip Sovietų 
imperializmo kryptys.

KARAS UŽ 5 AR
----

Niekas karo nenorime, pramonę ir motorizuotą 
visi bevelytų, kad įvairūs žemės ūkį. Paskutiniu lai- 
tarptautiniai 
būtų teisingai

siekti to Skrendančios bombos, ra- sų laimėjimą garantuoja. klausomybės, atkūrimą, 
šie veiksniai:

1. Paskutiniame 
anglosaksai pasirodė Ke- čių visuomenės, 
resni kareiviai už rusus, Ryt galima: ] 

tuos pačius American

!

1. Rusijoje pradedama rįoje Rusijos dalyje esan- 
jausti -------
žibalo, 
metu 
vergų

-L-i1 .... r nes atsiekėšiuo nejkelus armijai kojos į tikslus

Tačiau apie tą kalba net

— pusę Aliaskos ploto.
KARINIS PARUOŠIMAS

Rusai pagrobė daugelį 
vokiečių submarinų ir nu
gabeno į savo uostus vo
kiečių submarinų dirbtu
ves. Karinis auklėjimas ir 
lavinimasis Sovietų Są
jungoje privalomas ber
niukams jau nuo 15 metų 
amžiaus. Komunistų par
tijos politinės smegenys
— Politbiuras — pavedė 
raudoniesiems maršalams

VoraMovui, Rokosovs- 
kiui, Žukovui, Bagramia- 
nui, Tfrnošenko ir Mali- 
novskiui paruošti ir atlik-

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

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

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

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

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

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

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

‘ “DARBININKAS”
366 West Broaduay, So. Bo&ton 27, Mass.

! Veikalas kuoplačiausiai 
(paskleistinas, tarp mūsų 

kare jaunimo ir visos amerikie- 
Jį užsa- 

Lithuanian 
Informa t i o n 

------- , 233 Broadway, 
Nevv York City 7, N. Y.

su daug mažės*■ Genter 
niais nuostoliais.

: I2. Yra aiški britų-ame-,
'i vi c dvia" aviaci—, Kas nemoka būti netur-

klausimai ku žibalo atsargos Rusi jo- ei ja turės lemiamos reik- j°je- Karo pabaigoje A- tingas, tas nemokės būti 
išspręsti je dar sumažėjo ir tai dėl šmės, tą rusai supranta. rne^ka jr Britanija Jturė- ir turtingas, 

šių aplinkybių: a. pačioj 
Rusijoj žibalo produkcija

, b. mažiau gauna-

taip reikalingas, Ruajjog žemes, 
pagalba, plečiant

SOVIETAI RUOŠIASI
Kad ateities kare avia- rikiečiu persvara Į

I

c. Rusija ne-

1946 metais Sovietų karo j° 40 tūkst. lėktuvų, Rusi- 
- komisariatas paskelbė Ja ~ nedaugiau 10 tūks- 
memorandumą, pasirašy- tanČių. Britų - Amerikie- 
tą paties Stalino, kuriame čių mėnesinė lėktuvų pro- 
sakoma: dukcija — 8 tūkstančių,
— Kiekvienas karys tu- rusų — 3 tūkstančiai. * !

ri būti pasiruošęs oro de- _3- Sunkioji rusų pramo- 
santams (“paratrooper”). anapus Uralo, vokie- 

Iki 1952 m. sausio mene- čiams buvusi nepasiekia
ma, naujo karo atvejuje 
britų - amerikiečių būtų 
bombarduojama iš ryti-j 
nių bazių.

4. Rusiją supa kraštai, 
kurie dėl žiaurios, bruta
li škos bolševikų elgsenos 
yra nusistatę prieš Sovie-

aplinkybes, paruošė savo pirma gaudavo po 3 mili- 
spėjimą, kuriame skelbia, jonus statinių per metus, 
kad neįtikėtina jog karas Apskaičiuojama, kad 1947 
prasidėtų anksčiau, kaip metais Rusijos žibalo at- 
už penkerių metų (žiūr. 
apie tai “U.S. News— 
World Report” 1948 m.
Nr. 4). Per tą laiką Rusi- statinių, taigi — vienuoli- mą nusileisti parašiutu iš 
ja jau galėsianti prisiga- T ’ \ ’
minti atominių bombų at- faktas rodo, 
sargas, o taipgi lekian
čias bombas, kurios galė
siančios nuskristi . 5,000 
mylių ir pasiekti USA 
pramonės centrus. Tačiau metu buvo labai sunaikin-' puotuose kraštuose, 
tos vargiai ar būsiančios ta iš jos atstatymas 
vartojamos, nes jų greitis vyksta tuo greitumu, kaip i Jie bus paskirstyti į še- 

: nedidelis ir jas nesunkiai raudonieji viešpačiai no- šias armijas, kurių kiek- 
galima nutrenkti, retų. Pavyzdžiui, gelžke-1 viena turės savarankišką 

raketines lių reikmenų 1947 m., te- karo pramonę jas aprū- 
60 % nu-Į pinti. Jei vienus pramonės 

pasigaminti matyto kiekio, transportą ■ centrus priešas sunaikins, 
tik po 10-15 metų ir, ko- motorų tik 40%, naujiems liks kiti.
misijos manymu karas la- ’ fabrikams įrengimų ma-' Be to, privalomoj karo 
biau apie tą laiką galėtų , žiau kaip 70% numatyto tarnyboj Rusija kasmet 

kiekio, mašinų - įrankių'išmoko apie milijoną vy- 
apie 65'< numatyto kie- rų, taip, kad 1952 m. Ru- 
kio. Šioje srityje Rusijoje j sija turės apie 300 pa- 
blogiau kaip kur kitur ruoštų divizijų. 
Europoje.
DU RUSIJOS STIPRIEJI ' 

PUNKTAI
Tačiau kariniu požiūriu 

Rusija turi 
pranašumu 
knaštus:

1. Rusija 
džiausią pasaulyje 
jn-

2. 
deli. 
mija 
mai moderniška, — ,---- -------- ------- ------
kankamai mechanizuota, skaitytis su galimybėmis, (

Į šio kiekvienas Raudono- 
sargos siekė 180,000,000 sios armijos karys turi 
statinių, kai tuo tarpu būti išėjęs bent šešių sa- 
USA turėjo 1,980,000,000 vaičių specialų paruoši-

ka kartų daugiau. Jau tas lėktuvo.
kad didės- Pagal 

niam kariniui I__ "
Sovietijos sparnai pakirs-'(1952 m.) Rusija 
ti. 120 divizijų savo krašte ir

2. Sovietų pramonė karo 30 specialių divizijų oku- 
viso 

ne- apimančių 1,800,000 vyrų.

įbus
i Greitesnes,
į skrendančias bombas ru- pagaminta tik
| sai galėsią
i

prasidėti.
KOKIAS ŽINIAS TURI 
USA PASIUNTINIAI
Netaip seniai su Ame

rikos prezidentu turėjo 
pasitarimus trys svar
biausieji USA ambasado
riai (pasiuntiniai): Doug- 
į las (Londone), Smith 
(Maskvoje), M u r p h y 

((Berlyne). Jų ir kitų arti 
(prezidento stovinčiųjų as
menų daviniais, kaip pra
neša “Liberty” (1948 m. 
vasario nr.), bolševikai 
supranta karo riziką ir 

:pavojus ir dėl to šiuo me- 
itu savo imperialistinių 
•tikslų_yra linkę siekti vi-

I

Raud. armijos 
konfliktui: štabo planus tuo laiku 

turės

•9

I •

šiandieną du 
prieš kitus

I

turi dabar di- 
armi-

Rusijos plotai — di- 
Betgi — sovietų ar- 
nėra nei pakanka- 

nei pa

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

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

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
derniškais įrengimais. Atlie- 

ikame visokius darbus namų 
taisymo.

Sibire Rusija yra įren
gusi tris atominių bombų 
fabrikus Sibire.

Karo atveju Rusija ti
kisi kariuomenių iš jos 
pajungtų tautų, vien iš 
Kinijos apie milijoną vy
rų.
JEI KARAS — PERGA- i 

Lfc USA PUSĖJ
Vis dėlto specialistų ap

skaičiavimu, atrodo, karo 
nebus bent penkerius me
tus. Tačiau visada tenka

f
Jauniausia Lietuvaičių 
Seserų Kongregacija 
Prašo Jūsų Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajus.
Kiek Jūsų išgales 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 aukotoju vardai bus surašyti į Kop 
tyčios Statytojų knygą — Aukso knygą: jie vi 
si bus atmenami seserų maldose ir bus jų geri 
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.
s- 1,0
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Šv. Juozapo Parapijos Choras, Waterbury, Conn.

T.T. JĖZUITŲ MISIJOS 
GAVĖNIOJE

kovo 14—21
J.

Chicago. UI. —
14—21

Šv.
d.

Šv.
d.

Antano
T. Jonas

Antano
T. Jonas

VVorccster, Mass. — šv. Ka
zimiero par.. vasario 15—22 d.. 
T. Pr. Aukštikalnis, S. J.

Cambridge. Mass. — Nekalto 
Prasidėjimo par.. vasario 15— 
29 d.. T. Jonas Kidykas. S. J.

Scranton. Pa. — šv. Juoza- 
]ki par.. vasario 22 — 
d.. T Antanas Mešlis.

Chicago. III. — šv.
par.. Vasario 22—29 d. 
nas Borevičius. S. J.

Minersville. Pa. — šv. Pran
ciškaus par.. vasario 29 — ko
vo 28 d. T. Pr. Aukštikalnis. 
S. J.

Chicago. III. — Dievo Apvaiz
dos par.. vasario 29 — kovo 14 
d. T. Jonas Kidykas. S. J.

Chicago. III. — Šv. Petro ir 
Povilo par.. vasario 29 — kovo 
7 d. T. Jonas Borevičius. S. J. 
Pittston. Pa. — šv. Kazimiero

par.. kovo 7—14 d. T. Antanas 
Mešlis. S. J.

Cicero. III. — 
par.. kovo 14—21 
Borevičius. S. J.

Cicero. III. —
par..

kovo 7 Kidvkas. S.
S. J. j ' 

Jurgio par.. kovo 
T. Jo- Borevičius. S. J.

J
' Luzeme .Pa. — 
par.. kovo 15—23 
nas Mešlis. S. J.

šv. Juozapo 
d. T.

šv. 
d. T.

Jonas

Onos
Anta-

Detroit. 
par.. kovo 
Borevičius.

Jurgio
Jonas

T. J. Kidyko adresas: 321 
VVillings Alley. Philadelphia 6. 
Pa. Kitų Tėvų Misijonierių ad
resas: St. Roberts Hali. Pom- 
fret Centre. Conn.

LIETUVIŲ TREMTINIŲ DRAU 
GIJOS CHICAGOJE 

PAREIŠKIMAS
Š. m. sausio mėn. pradžioje 

visuose Amerikos lietuvių laik
raščiuose pasirodė New Yorke 
ir apylinkėse apsigyvenusių lie
tuvių tremtinių pareiškimas dėl 
atvykusių j Jungtines Valsty
bes lietuvių tremtinių visuo
meninės veiklos. Nors pareiški
me ir nenurodyta, kam jis tai
komas. tačiau kadangi jame 
kalbama apie Tremtinių Drau
gijas. Lietuvių Tremtinių Drau
gijos Chicagoje vardu turime 
pareikšti štai ką:

1. Lietuvių Tremtinių Drau
gijos Chicagoje įstatuose pasa
kyta : “Draugija aktyviai daly
vauja Amerikos lietuvių veik
loje ir skatina pavienius Drau
gijos narius įsijungti į visuo
meninę bei kultūrinę Amerikos 
lietuvių veiklą".

Kuomet New 
tremtiniai dar 
vados, kad visų
šių lietuvių pareiga 
jungti į Amerikos lietuvių kul
tūrinę bei visuomenininę veik
li. Chicagoje apsigyvenę ir į 
Lietinių Tremtinių Draugiją 
f įsibt rę naujai atvykusieji lie- 
t iviai tai jau seniai yra pada
lę. Kaipo ištisos Draugijos įsi-

Yorke gyveną 
tik prieina įs
naujai atvyku- 

yra įsi-

f
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re Šv. Juozapo parąp. mokyk
los auditorijoje įdomų koncer
tą išpildys Lietuvos Operos 
artistas dainininkas Jonas Bu
tėnas ir jauna gabi pianistė 

į Aldona Strumskytė iš Brook- 
lyn, N. Y. Taip pat šiame 25- 
tame metiniame parap. naudai 
koncerte dalyvaus trys vieti
niai chorai ir solistai-tės, vad. 
komp. A. J. Aleksiui. Po prog- 
ramo gros Vinco Klimo iš Ter- 
ryville, Conn. orkestras ir nuo 
9:30 iki 11:30 vai. vakare bus 
šokiai. Kviečiame skaitlingai 
atsilankyti ir svečių artistų 
gabumais pasigėrėti — links
mai sekmadienio vakarą pra
leisti. N.P.M.

PH1LADELPHIA, PA.
Amerikiečiai pagerbė pavarg

tos Lietuvos vėliavą

Į

JoVasario 8 d., 7 vai. vakare, naujos mokyklos auditorijoje, dalyvaujant Lietuvos operos artistui 
Butėnui ir įžymiai jaunai pianistei Aldonai Strumskytei ruošia 25-tąji jubiliejinį koncertą.
Pirmoje eilėje iš kairės į deširę: Mary Alubauskas, Stephania Sapranas, Stephania Miklinevich, Mar- 

celle Andrikis. kun. Vincas Ražaitis, komp. A. J. Aleksis, kleb. kun. Juozas J. Valantiejus, Helen Snyder, 
Florence Petrosky, Nell Meskunas, Vera Mažeika. Antroje eilėje: — Julia Norkus, Ann Vichas, Helen 
Stokna. Aldona Bukauskas, John Kalenauskas, kun. J. Dilion, Ray Vaichus, Alice Černauskas, Frances 
Budrevičius. Louise VVasilauskfts, Anna Maraulis, Helen Shulzinsky. Trečioje eilėje: — Barbara Yanavich, 
Constance Slezevich, Irene Budzinauskas, Ann Farrell, Ann Dulskis, Phyllis Lukmins, Helen Vaichus, Ade- 
11a Saukas. Mary Fortier, Helen Lizauskas, Anastazia Veprauskas, Joan Gluodenis. Ketvirtoje eilėje: — 
Aldona Mazukaitis, Mildred Aleskevich. Ann Matjošaitis, Alice Jonikas, Mary Stangus, Nell Totilas, 
Frances Blessewill, Diana Deliniks, Barbara Johnson, Nell Norkus, Eleanor Staselunas. Penktoje eilėje: — 
Anthony Miklinevich. Joseph Yanosh, John Griskauskas, Jcseph Vichus, Stanley Abromaitis, Edvzard 
Kuslis, John Lusas, Paul Kauneckis, Al Jarus, Ray Walauskas, John Ambrozaitis, Joseph Paluskas.

Choristų nesiranda paveiksle: Algerd Ulinskas, Helen Kupstas, Ann Wasilauskas, Albina Satkunas, 
Monika Stokna, Eleanor Barkauskas, Dorothy Tamošaitis.

nui

Kaip jau žinome, pereitų me
tų pabaigoje įvyko pasaulinis 
skautų suvažiavimas — Jam- 
boree Prancūzijoje. Lietuviams 
skautams buvo uždrausta neš
ti Lietuvos vėliavą — pataika
vo Maskvai. Lietuviai surado 
išeitį. Lietuvos vėliavą nešė a- 
merikiečiai, kuriems, supranta
ma, niekas nedrįso priešintis 
ar uždrausti. Po šio įvykio vie
na tremtinė našlė p< J. B-enė 
parašė čia vienam viengenčiui 
laišką, kuriame tarp kitko ra
šo:

jungimo į bendrąjį darbą pa
vyzdį galime nurodyti 1947 
lapkričio 30 įvykusį vakarų 
BALF-o naudai, davusį apie 
$800 tremtinių Europos šalpai, 
kurį surengė ir programą išpil
dė Tremtinių Draugijos nariai.
Kaipo paskirų Draugijos narių v^i^ag draugijas ir jo- ninį ir kultūrinį darbą,
įsijungimo į bendrąjį darbą 
pavyzdį galime nurodyti tai, 
kad trys Draugijos valdybos 
nariai įėjo (1947 m.) į Illinois 
Valstybės BALF-o Vajaus Ko
mitetą (viso jame buvo 7 as
menys), kurio pastangomis II- 
linois valstybėje tremtinių šel
pimui buvo sukelta $35.000.
Šiais metais du Draugijos val
dybos nariai įeina į BALF-o 
Chicagos apskrities valdybą. 
Trys Draugijos valdybos na
riai priklauso Lietuvių Akade
miniam Klubui (L.U.C.) Chica
goje. du valdybos nariai pri
klauso SLRKA ir tt. Tą patį 
galima pasakyti ir apie kitus 
Draugijos narius: juos rasime 
EALF-o skyriuose ir kitose A- 
merikos lietuvių organizacijose.

Lietuvių Tremtinių Draugija 
Chicagoje įsteigta ne atsiribo
jimui nuo Amerikos lietuvių 
veiklos, bet kaip tik tam. kad

ŠV. ANTANO GARBEI
Kovo-March 16. 1948

Lietuvos Pranciškonų
SV. ANTANO VIENUOLYNE 

Kennebunk Port. Maine 
Prasideda

Iškilmingos 13-kos Antra
dienių Pamaldos, 

kurios baigsis birželio 4—13 d.

šv. Antano Mišių Novena.
Už visus Sv. Antano 13-kos Antra

dieniu Pamaldų ir Novenos dalyvius 
bus laikomos

Kas Antradienį:
7 A. M. — IŠKILMINGOS SV. MIŠIOS.

7 p. M. — IŠKILMINGOS PAMALDOS PRIE ISSTATYTO 
iVENC. SAKRAMENTO.

Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, 
kuriomis Pranciškonai melsis.

Visus Šv. Antano Mylėtojus Kviečiame
Jungtis su Pranciškonais maldo.e. Sv. Komunijoje ir Sv. Mišiose, 
kad per didžiojo Stebukladario Sv. Antano užtarymą išprašius 
i* Dievo:

TEISINGOS TAIKOS!
NEPRIKLAUSOMYBĖS LIETUVAI!
KIEKVIENAM RŪPESČIŲ VALANDOJE REIKALINGOS 

PAGALBOS!
Si quaeris miracula... Jei ieškai stebuklų, kreipkis i šv. Antaną. 

Iki Kovo 16 d. prašome prisiųsti savo ypatingas intencijas se
kančiu adresu:

FRANCISCAN FATHERS
Kennebunk Port. Maine.

•/

tremtiniai bendrame veikime mes. mums, tremtiniams, rūpi- 
galėtų aktyviai dalyvauti, nes mais klausimais ir aptarsime 
susiorganizavę į vieną Draugi- būdus ir priemones, kaip mes 

i ją tremtiniai visuomet gali galėtume dar aktyviau įsiiung- 
’ daugiau padaryti, negu išsimė- ti į Amerikos lietuvių visuome- 

., o va- 
kio ryšio tarpusavy neturėda- landai išmušus — grįžti į tėvy- 
mi. Galima čia pat dar nuro- nę. Tai yra svarbiausieji Lietu- 
dyti, kad Chicagoje yra viso- vių Tremtinių Draugijos Chica- 
kių draugijų ir klubų, kaip Su- goję tikslai.
valkiečių Draugija, Utenos Ap- Lietuvių Tremtinių 
skrities Draugiškas Klubas, jes Chicagoje valdyba: 
Žemaičių Klubas. Joniškiečių 
Klubas ir pan.. kuriems tačiau

'• niekas neprikiša, kad jie yra 
kliūtis Amerikos lietuvių veik
lai. nors pagrindo yra tiek pat. 
kiek ir New Yorke apsigyvenu
sių tremtinių priekaište Trem
tinių Draugijoms.

2. Ir New Yorke bei apylin
kėse apsigyvenę lietuviai trem
tiniai prieina išvados, kad 
tremtiniai turi palaikyti nuola
tinius savitarpinius ryšius, nes 
tremtiniai turi tokių reikalų, 
kurie tik jiems vieniems terū
pi Todėl esą reikalinga nusta
tytais laikotarpiais rinktis į 
“Tremties Ateivių Sueigą" ir 
išrinkti penkių asmenų “Trem
ties Ateivių Bendruomeninę 
Komisiją”, kurios pareiga bū
sianti šaukti sueigas ir tvar
kyti einamuosius reikalus.

R. Skipitis, B. Bndginas, 
J. Savaitis, M. Norkus, 

P. Baltis.

publikacijos — Edmundas Vaš-1 Morkienė. A. Kuncaitis, P. 
kas ir Irena Adomaitienė; pie-’Krakauskas, U. Mitrulevičienė, 
sėjai — Shirley Miller. Donai-'A. Bartkus. J. Jakubvnas, J.’ 
das Mikalauskas. Vitty Thom-! Žemaitis, K. šelokas. V. Povi- 
pson ir Albertas Beinoris; spe-;laitis, F. Kuzminskas. A. Bu- 
ciaiybių — Jonas Andriuška.; kauskas. K. Pranulienė, M. Kli-i 
Rita Keršytė. Feliksas Jazuke- ■ mauskienė, O. Anušauskienė, 
vičius, Albertas Tumosa; end- O. Barzdevičienė, A. Sardins- 
men — Edmundas Vaškas, Do-(kas, Ieva Gesevičius, K. Pet- 
vidas Vaškas. Richie Wackell.' raitis, M. Matikonienė. J. Bu- 

Draugi- Jonas Mažeika ir Edmundas kauskienė, Annie Banslaben,3 l
Jonytis. j D. Tomkienė, K. Sakalauskas.

Visas parapijos jaunimas \ J. Šurkus, J. Žemaitis, A. Iš
kviečia visus į šį nepaprastai rantas, J. Kalenauskas, Neola 
įdomų ir pilną jumoro metinį Balčiūnas ir J. Mažukaitis. 
parengimą — ‘Minstrel Show'.; 
Savo atsilankymu ne tik links
mai laiką praleisite, bet ir pa
rapiją paremsite.

Lietuvaitė.

WATERBL'RY. CONN.
Prakalbos Pavyko 

Waterbury L. Tarybos 
pėsčiu. L. 
“Nemuno” 
svečias Dr. Zenonas Danilevi-j 
čius, matininkas Juozas Kaz-! 
lauskas ir vietinė veikėja Ale
na Devenienė. Visi trys kalbė
tojai labai įdomiai nušvietė 
Lietuvos bei lietuvių tremtiniųI 
dabartinius vargus ir prašė 
šiam reikalui piniginės pagal 
bos.

Aukavo sekantieji 
Vincas Ramažas — 
mas Karalius $10., 
Jurgis Jaruševičius, 
J. Aleksis.

Po $5.00 — Tarnas Matas. 
Petras Kevinas, Jokūbas Tre
čiokas, Petras 
Vincas Pinevičius, 
lauskas. Juožas 
Petras Motiečius, Alice Ramo-i 

Vingras. Mrs. J. 
mes tebesi jau- ninku yra Juozas Krasinskas; Kazlauskas. Marijona Stanke-1 

pat tremtiniais. Garbės

David R. Vaškas,
Worcester, Mass., Aušros Var
tų parapijos vienas veikliausių 
jaunuolių. kurie trečiadienį, 
vasario 4 d., perstatys “Mins- 
trel Show”.

i

Vakaro programą atidarė W. 
L. Tarybos veikėjos - daininin
kės — Marcelė Andrikis, Nell 
Meškunas ir Stephania Sapra
nas Amerikos ir Lietuvos him
nais.

Visam vakarui sumaningai 
vadovavo Tarybos pirm. komp. 
A. J. Aleksis.

rū-
N. Politinio Klubo ’ 

svetainėje kaitėjo'
Vasario 15 Visos Draugijos, 
Klubai, Skyriai Bei Kuopos 

Lai Atneša Savo Aukas

“Senai norėjau Jums para
šyti dėl skautų ‘Jamboree’, ku
ris įvyko šalę Paryžiaus... Nes 
abu mano berniukai yra skau
tai ir jaunesnysis Pranas kaip 
tik tame ‘Jamboree’ ir dalyva
vo. kuris jam padarė labai di- 

idelį įspūdį. Ypatingai buvo D. 
į P. lietuviukai sužavėti ameri- 
i kiečiais skautais, kurie sugal- 
i vojo taip draugiškai pagerbti 
' nuskriaustos šalies vėliavą. Sa
ko, kaip laike parados jie pa
matė savo vėliavą, tai nebega
lėjo suprasti, kas čia yra. Taip 
buvo nustebę ir susijaudinę, 
tai vienas lietuvių vyresnis 
skautas pribėgo prie nešančio 
vėliavą amerikiečio ir paklau
sė. kurios šalies jis nešąs vėlia
vą? Amerikietis atsigrįžo į 
klausiantį ir pamatęs ant jo 
krūtinės mūsų trispalvės ženk- 

‘ lėlį, nusišypsojo ir paklausė ar 
jis nepažįsta savo vėliavos. Ži
noma, kad visi ten buvusieji 
lietuviai pažino savo vėliavą, 

1 tik negalėjo tikėti savo akimis. 
• Bendrai ‘Jamboree’ vadovybe 

ir kitų kraštų skautai, supras- 
į darni lietuvių padėtį, buvo labai 
j jiems nuoširdūs ir jiems labai 
palankūs...” Pranešėjas

Lietuvos Nepriklausomybės

Mes manome, kad čia nieko 
naujo neišrasta, o tik tremti
niai pavadinti nauju "tremties 
ateivių” vardu. Tremtinių 
Draugija perkrikštyta “Trem
ties Ateivių Sueiga”, o Trem
tinių Draugijos valdyba pava
dinta gramozdišku “Tremties 
Ateivių Bendruomeninės Ko
misijos" vardu.

Nors oficialiai mes esame 
vadinami ateiviais (immi- 
grants). tačiau 
čiame tokiais pat tremtiniais. Garbės pirmininkai — kleb. vičius. Juozas ir Marijona Ber- 
kokie buvome Europoje, ir ne- kun. K. Vąsys ir kun. J. Jut- notai, Andrius Maurutis, Alice 
prarandame vilties grįžti į savo kevičius; perstatyto jas — Al- Karvelyte. Motiejus Verbyla, 
tėvynę Lietuvą. binas Glavickas; perstatymo Mr. and Mrs. K. Makarevičius,

Europoje ir čia nukalama vi- direktorius—varg. Vincas Bur- Stella Medelinskas, Mrs. Bra- 
sokiausių naujadarų (“rikiuo
jantieji veiksmai" ir pan.), ta
čiau tai nereiškia, kad visi lie
tuviai turi juos priimti. Todėl 
mes ir toliau liksime susibūrę į 
Lietuvių Tremtinių Draugiją 
Chicagoje. rinksimės į mėnesi
nius susirinkimus ir veiksime

I

’ organizuotai. Susirinkimuose 
tarsimės, kaip ir ligi šiol tarė-

fORCESTER, MASS
Aušros Vartų Parapija

Šios parapijos 23-čias meti
nis “Minstrel Show” ir šokiai 
įvyks trečiadienį, vasario 4 d.. 
7:30 vai. vakare, Mechanics 
salėje. Šokiams gros George
Hipperts orkestras. (

Komiteto generaliu pirmi- nas, Jonas

asmenys:
S20., Zig- 
po $6. — 
Komp. A.

Jokubauskas, 
Vincas Kaz- 
Kazlauskas,

dūlis; rast. Alena Cvazdaus- zauskas, Stasys Kairaitis. — 
kaitė; kostiumų ir scenos ko- Po S3. — Mikas Valuckas. 
misija — Jonas Andriuška,' Po $2.00 — Jonas Lesunai- 

t
Darata Sinkevičiūtė, Shirley tis. Alma Makarewich, Vincas 
Miller. Irena Butkevičiūtė, Ju- Vitkus.
zė Kaliunaitė: skelbimų — O- 
na Morkvenaitė. Danielius Tho- 
mas, Pilypas .Miller; stenogra- 
fės — Rita I.ekctaitė, Alice 
Stueks, Darata Sinkevičiūtė;

Po SI.00— J. Tučkus, J. Čir- 
vilaitis, S. Daukienė, O. Kan- 
kalienė, M. Karinauskienė, M. 
Licnikienč, J. Jakštas. Aldona 
Makarewich. Helen Henry, U.

Į
minėjimas įvyks vasario 15 d. 

_ ryte Šv. Juozapo par. bažny- 
” j čioje ir 7-tą vai. vakare naujos 
I mokyklos auditorijoje.

: kun. Dr.
i prof. Dr. Pranas Bagdonavi- 
įčius, ir vietinis L. T. skyriaus 
Į garbės pirm. kun. J. J. Valan- 
l tiejus.

Programą pradės Šv. Juo
zapo par. choras, vadovauja
mas komp. A. J. Aleksio. Lei
džiant kun. klebonui, 
čioje, antroji kolekta 
mas Lietuvos žmonių 
sumažinimo dėliai.

Į Rengimo komisija deda visas 
i pastangas, kad šis Lietuvos Į 
I Nepriklausomybės 30-tasis mi
nėjimas būtų tikrai sėkmingas.

Broliai ir sesės, Waterburie- 
čiai išgirskite pavergtos Lietu- 

’ivos balsą ir geriau susipažinki
te su lietuvių tremtinių kan
čiomis. Visi dalyvaukime ir 

ibent vienos dienos uždarbį tam 
1 šventam tikslui pauakokime, 
kad greičiau ateitų Lietuvos ir 
jos gyventoji} išlaisvinimo die
na! Tad į darbą, visi!

Waterbury Lietuviu Taryba.

Viktoras
Kalbės 

Gidžiūnas.

T. skyriaus

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spauda— laik
raštį ^Darbininką”!

bažny- 
skiria- 
vargo.

I

Svečiu Artist'j Koncertas

Vasario 8 d., 7-tą vai. vaka*

FROST BVRN — Alphonse 
Maskalick. 26. of Whiting. 
Ind.. is a victim of tho 
weather. Hc used a blow 
tnrch to thaw out a frozen 
pipe. Būt thc torch ignited 
accurruilated gas. Maskalick 
uas burned; tfte front porch 
ar.d cne wall were blown 

from his homc.
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VIETINES ŽINIOS

_____ ___________ darbininkas

Visi Lietuviai Ruoškitės 
Iškilmingai Minėti Vasario 16

1

T 1^ T T ’T* C C ! Tą dieną mirė, Šv. Dvasios
1 ’ v 1 v □ ligoninėje, Cambridge, 
________ Amelija Lukoševičienė 

kas), 55 metų, sirgusi septy- 
nius mėnesius, gyvenusi 17 
Howes St., Dorchestery. Pali
ko sūnų. Laidojama iš Šv. Pet
ro parapijos, vas. 4 d., Naujos 
Kalvarijos kapuose.

Melskimės už mirusius.

Trečiadienį, vakare 
Teresės Noyenos ir 
Sodalicijos pamaldos.

bus
Merginų

šv.

; laikomos 
pamaldos.

Ketv. 7:30 v.v., bus 
Moterų Sodalicijos ] 
Klausoma išpažintys prieš pir
mą penktadienį mėnesio.

Penktadienį, po šv. Valandai, 
bus laikpmos Maldos Apaštala
vimu' draugijos.

Paminklinėje mokykloje į- 
vyks susirinkimas 16-to vasa
rio minėjimo rengėjų.

Šeštadienį, 8:30 v. r., Marijos 
Vaikelių draugija priims šv. 
Komuniją.

Sekmadienį, 9 v. r., Šv. Var
do draugija bendrai priims šv. 
Komuniją.

Mass.,
(Lu-

Šv. 
vas.

Malonus Parengimas.
Petro mergaičių Sodalicija
1 d., po mišparų , bažnytinėje 
salėje perstatė labai įdomią ir 
malonią programą. 40 merginų 
gražiai sudainavo lietuviškų 
dainelių. Kupčius žydelis par
davinėjo kaimietei prekes, per
dėdamas jų skaičių savo nau
dai. Pasirodė lietuviškas kava
lierius. Pašoko su lietuvaite, 
kelioms poroms sekant. Po to 
buvo daug dainavimų pavieniai 
ir mažesniais būriais. Buvo ke
li ir piano solo. Parengimas 
pritraukė daug žmonių. Ir vi
siems labai patiko. Kreditas 
Sodalicijos Dvasios Vadui kun. 
Albertui Abračinskui, mokyto
jai seselei Inkarnatai, sodalie-

Pelno'

nis Kontrim, Joseph Lekys, 
Mrs. Eva Marks, Stanley Moc
kus, Major A. Svilas. Kastan
tas Shirka. Stephens Strazdas, 
Vincent Valatka, Frank Tulei- 

John Zaikis, adv. J. Cunys. 
Rap.

kis,

Šį Vasario 16 minėjimą ruo
šia Bostono Lietuvių Komite
tas Lietuvos Nepriklausomybei 
siekti — Boston Committee j 
for Lithuanias Independence, į
......

I

laiks nuo laiko sušelpiami: mai
stu, drabužiais, avalyne ir ki- ■ 
tais gyvenimo būtiniausiais 
reikmenimis, kurie iš tikro yra 
mums tremtiniams ne tik gy
vybiškai reikalingi, bet dauge
liui sudaro vienintelę gyvenimo 
paramą”.

"Už šią pagalbą, mes Lietu-' 
vių Tremtinių Bendruomenės 
Rosenheimo Apylinkės ir IRO 
lietuvių stovyklos gyventojai, 
reiškiame Tamstai, Didžiai 
Gerbiamas Pirmininke, ir visai 
Amerikos lietuvių visuomenei 
širdingiausią padėką, kartu lin
kėdami geriausios sėkmės bei 
laimės Jūsų visų gyvenimo”. ■

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

t- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Į A. J. NAMAKSY

REAL ĖST ATE A 
INSURANCE 

409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 094*

i

•p

*

Bostono lietuviai, savo tau
tos didžiąją šventę — Vasario 
16 ruošiasi vieningai ir iškil
mingai paminėti. Ypatingai šie
met kai sukanka lygiai 30 me
tų nuo Lietuvos Nepriklauso- kurį jau įėjo šie asmenys ir 
mybės paskelbimo, o mūsų tau- draugijų atstovai, būtent: 
ta pergyvena baisiąją golgotą, 
nei vienas gyvas lietuvis 
retų prie šio minėjimo 
neprisidėjęs — asmeniniu 
vavimu, auka ir darbu.

Bostono lietuviai šią šventę 
minės sekmadienį, 
d. Ryte, 10 vai. 
bažnyčioje įvyks iškilmingos 
mišios ir pamokslas. Po pietų, 
2 vai., So. Boston High School 
auditorijoj, G St., prie istori
nio Dorchester Heigths kalno 
įvyks viešas masinis susirinki- dal, J. Vasys, C. E. 
mas, kur kalbės šio karo hero
jus kongresmonas John F. Ke- 
nnedy iš Washingtono, bolševi
kų kankintas kun. J. Borevi
čius. S. J., ką tik iš tremties 
atvykęs ir pasižymėjęs medici
nos daktaras, Petras Kazlaus
kas ir vietiniai 
merikos Legijono 
riaus Postas 
mas apeigas.

netu- 
likti 

daly-

Garbės prezidiumas: Prel. 
Dr. K. Urbonavičius. Anthony 
O. Shallna, Liet. Garbės Kon
sulas, Dr. Paul J. Jakmauh, 
Capt. Wm. V. Shimkus, Kun. 
Pr. A. Virmauskis.

Pirmininkai — Adv. John J.vasario 15
lietuvių par. Grigalus, adv. C. J. Kalinaus

kas.

kalbėtojai. A- 
Stepo Da- 

atliks atatinka- 
vietinės meninės 
gražią meninę

Prelatas Fulton Sheehan,
D. D., Sekmadieniais. 6 v. v., 
iš Washington, D. C., kaip na- tems ir jų nrieteliams. 
prastai puikiai kalba per radio lito $150.00. Perduotas bažny- j^gos išpildys 
apie žmogaus dvasinius reika- čios taisymo fondan. programą,
lūs. Verta jo kalbų pasiklausy- -------------------------------------------- —--------------
ti katalikui ir nekataiikui. i Auįavusįejį BALFui Per Prakalbas

Vas. 1 d., tapo pakrikštytas Sausio 25 d.
Antanas Juozas, Paskalio ir
Alenos (Jakimavičiūtės) Pa- 
vone ,gyv. 438 E. 6th St., So. 
Bostone.

Morkus, Jono - Julės Mato
mų, gyv. 5 A Bateman Place
So. Bostone.

DAKTARAI

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seymoin>
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą
Pritaiko akinius.

534 E. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman art! Centrai Sq
CAMBRIDGE, MASS

Ofiso Valandos 2—4 ir 8—8

LDS 1-mos Kp.
SUSIRINKIMAS

įvyks sekmadienį, vasario 
dieną, š. m.. 2-rą vai. po pietų, 
“Darbininko” patalpose. Kvie
čiami visi nariai dalyvauti. Ge
ra proga užsimokėti metines 
duokles. Valdyba.

i

X X

8 ©•

Res. 87 Oriole Street
West Roxbury Mass
T»t Parkway 1233-w

i

Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenė Dėkoja Padėka iš Indijos

ir 
ir 

kas, John Januskis. Anthony valstybės istorijos laikus, bū- 
Matioska. darni atitraukti nuo švenčiausio

Sekretoriai Miss F. Gren- mūsų gyvenimo tikslo — my
limiausios tėviškės kamieno, 

praradę ne tik savo sunkiai 
vargu ir prakaitu įgytą turtą,

“Išgyvendami tamsiausius i
Vice-pirm. — Joseph Arlaus- tragingiausius mūsų tautos i

Iždininkai — Dr. A. L. Ka- 
pochy, Adolph J. Namaksy.

Spaudos kom. — F. E. Gali- bet daugelis — savo artimuo- 
nis, • Ph. D., Alexander Ivaška, sįus gimines ir tėvus bei vai- 
Albin P. Neviera, Anthony ĮęUS gyvendami nužmoginto -— 
Norvaiša. !D.P. vardu pavadinto žmogaus

Generalis komitetas — Paul gyvenimą, be jokios aiškesnės 
Barolis, Albert P. Bemat, Wal- 
ter Brazauskas, Mrs. Ona Ivaš
ka, John Jankauskas, Simon 
Jokubauskas, John Kasmaus
kas, Stephen J. Contons. Bro-

"Tikrai nuo širdies dėkojame 
Jums už drabužių siuntinį, kurį 
laimingai gavome, 
kaip jums už tai 
Jau septinti metai 
mes po svetimus 
nuo savųjų. Savo 
sustiprinot mūsų 
teikėt kantrybės
ir tikėtis pamatyti 
Bet nelengva, jau 7 metai kai 
negirdėjome lietuviško žodžio”.

Elzbieta ir Stasė Balevičiūtė.

Nežinome, 
atsidėkoti, 
kai bąsto- 

kraštus, toli
siuntiniu jūs 
dvasią ir su- 
toliau laukti 

savuosius.

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO 
Balso ■ Iškalbos - Plano

P-lė Amelia Tataronaitė, turinti 
Master of Arts Ln muaic laipsnį 
duoda dainavimo ir piano lekci
jas. Josios mokykla yra pripažin
ta veteranų mokinimui. Dėl infor
macijų telefonuokite ar raky kits»

480 BOYLSTON ST., BOSTON
KENmore 3571

40 CONCORD AVĖ., 
Cambridge 38, Mas*. 

Tel. Eiiot 8222.

Sausio 25. Patrick Gavin mo-: Tuleikis, N. Jonuska, J. Ar- 
kyklos auditorijoj įvyko BALF lauskas, J. Rimutis, p-nia Kau- 
17-to skyriaus viešos prakal-' nelienė. O. ir M. Gaučiai, p. 
bos. Nors tą dieną visos gat- Bakunas. P. Raimond. J. Ja- 

' vės buvo sniegu užverstos ir nuskevičius, M. V. Bratenienė, 
visoks susisiekimas buvo ali- V. Marcelionienė. O. Riškienė, 
nai suparaližuotas, bet vistiek J. Grigalus, V. Anesta, A. F. 
į prakalbas atsilankė virš keli Kneižys.

T šimtai žmonių. Atvyko Gabi
jos ir Dainos chorai 
vedėjais, kalbėtojai ir 
vo pareigas atliko dėl 
ištiktų mūsų brolių.

perspektyvos ateičiai ir blaško- 1 
mi likimo nežinios, bet šventai 
tikėdami, kad padaryta mums 
skriauda vis tik bus atitaisyta 
ir mums bus sugrąžinta laisvė .

i ir mūsų tėvynė — Lietuva, dė- ■ 
j ku Tamstos. Didžiai Gerbiamas 
; Pirmininke, nenuilstamo rūpes- 

Jeigu reikia pagalbos išpildyme čio bei pastangų, dęka mūsų 
brolių ir sesių Amerikos lietu
vių nuoširdžios ir broliškos pa
galbos, dėka, pagaliau, visai (vos nepriklausomybės pa- j 
BALFo organizacijai, esame skelbimo aktas.

i “ ■

Ruošiasi Iškilmingai Minėti 
Lietuvos Nepriklausomybės 

30 m. Sukaktį

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybe* 
kreipkitės pas

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

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

So. Boston Furni ture Co
Matrasa) naujai perdirbami
Kainos pranešama Iš anksto

Jūsų kreditas geras

Pristatymas skubus

Lietuvių tremtinių ben
druomenė ruošiasi iškil
mingai minėti vasario še
šioliktąją dieną sukanka 
lygiai 30 metų, kai Vilnių-! 
je buvo paskelbtas Lietu- i

INCOME TAX 
blankų, kreipkitės pas 
John J. Roman ir sūnų 

Vakarais nuo 6 iki 9 valandos, 
šeštadieniais nuo 1 iki 9 vai.

Advokato F. J. Bagočiaus ofise į 
302 W. Broadtvay, So. Bostone į 
------------- -  ■ j

DARBININKUI j
Reikalingi stalių įrankiai.’ 

Kas turi parduoti dar galimas ! 
vartoti staliaus darbo 
vastotą. įrankius ir bet 
stalių darbams mašinas, 
ma pranešti antrašu:

A. Svitas, 684 E. 6th St.,
So. Boston, Mass.

PRANEŠIMAS

$80 V2 West Broadway
Tel. ŠOU 2758 Į

Remkite tuos profes? jonalus Ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
‘Darbininkų’’.

GRABOR1AI

S. Banseričhis ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKt 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teise*

254 W. Broadtvaj
SO BOSTON MASS 

rel. SOUth Boston 259b

Sūnaus gyvenamoji vieta
838 Dorchester Avė
Tel COLumbia 253'

— ----- ) Po $1.50: B. Znotinienė, M.
su savo Baliukevičienė, p-nia Olsaus- 
visi sa- j kienė ir A. Matioška $1.70.

nelaimės I
!I

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

stalą- 
kokias 
prašo-

I

Po $1.00 — M. Valatkevičie- 
nė, U. Bendoraitienė, B. Mis- 
keliunaitė. p. Žibikas. H. Da
nielius, E. Balsevičius, p-nia 
Balikonienė, S. Naudžiūnas, J. 
Razvadauskienė. p-nia Bukau- 
tienė, p. Savičiūnas, A. Ausi- 
kaitė, K. Ykamas, A. Davulis, 
P. Kaika, K. Vasiliauskas, p. 
Zirolis, p-nia Barauskienė, p. 

‘skis’ j’ Tumila.T lvaska. A. Smaizys, A. Sapalis, p. Kramu- 
|j. Namaksy, J. Januskis. C. jjlevičius, p. Jankunavičius, A. 
Kalinauskas, A. Mockienė, K.! Grinkaitis, p-nia Vasiliauskie- 
Vileišis, A. Mizara, Juozas Pet- nė’ S’ Kontautas, p-nia Kaspa- 
rauskas. Fred White. L. Svel-. ^vičienė, p. Jurgelaitis, J. Lu- 

g i kas, O. Marcinkienė, p-nia Me-
’po $2.00 - A. Vilkonis, pj Jonienė, B. Martinkienė, A. 

Mickevičius, p. Bendoraitis, Dr. Stukienė. J. Tumavičienė, J. 
P. Galinis, Inž. Budreika, F. Apdiek, J. Palionis. J. Valentu 

________________________ : nienė.

I
 Aukas rinko buvusieji trem
tiniai: A. Svilas, V. Končius, 
S. Jakutis, K. Ralis, Valerija 
Girnytė, ir vietinės p-nia Mar- 
tin, Julė Bartusevičiūtė ir A. 
Januškevičienė.

Viso surinkta aukų $246.
J BALF 17-tas skyrius reiškia 
J širdingą padėką visiems auko- 

tojams, kalbėtojams, programo 
pildytojams,

i mauskiui, laikraščiams ir radio 
JI valandų vedėjams už iš rekla
mavimą šių labdaringų pra- 
Rcngėjai.

ii Per prakalbas iš viso aukų 
surinkta $246.00. Aukavo šie:

J. Jankauskas $25; Sandaros 
Moterų klubas $15.

Po $10.00 — Kun. F. Vir-j 
mauskis, J. Kasmauskas, P. 
Razvadauskas.

į Po S5.00: J. Kropas. P. Stet-

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

(2)

IšSIRENDAVOfA 2 arba 1' 
pilnai įrengtas ir apšildytas 
kambarys. Vedusi pora gali 
užimti abu kambariu, arba pa
vieniai po vieną kambarį. Atsi
šaukite tuojau: 931 E. 4th St., 
So. Boston 27. Mass. (2)

Dr. Rosengard pirmiau turėjo vaistinę ant Broad- 
way ir D St., pirm išvyksiant i Laivyno Medicinos 
Korpusą.

Draugijų Valdybų Adresai
I

i
\

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

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubenas, savininkas

323 W. Broadwoy, ' So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 6651 I

, aukų rinkėjams, 
vietos klebonui kun. Pr. Vir-

kalbų.

e

Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms. 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

Grafton Avė.. Islington. Mos*.
TeL Dedhcrm 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Iš Lenkijos
me-
viso

C A S P E R
FUNERAL HOMf

187 Dorchester Stree* 
South Boston Mas* 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

«<<iotuvlų Direktorių* 
Balsamuotojas 

NOTARY PJUBEK.
Patarnavimas Dieną ir NaKU 
Koplyčia Šermenims Dyku' 

▼ei ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3980

ŠV JONO EV. BL. PA9AUPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė.
625 E. Sth St.. So. Boston. Mass 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — v. Gailiūnienė.

8 Winfiel<f St., So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

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

Tel. Parkvay — 1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

11 Springer St., So. Boston, Mass 
_ . i Kasos GI. — Elzbieta AukštikalnytėDaugelio daktarų yra pasaky- n0 h St.. So. Boston. Mass

ta kad Parauvaiu Arbata yra Draugija savo susirinkimus laiko kas ,9~r j antro ontror^ŠAni m£noain
gera širdies taisytoja ir ener-' , __ ... __ __
gijos kūrėja. Ji yra gera virė- usįįj°'rI
kinamiems organams, stimulas oaa nmtoirnhj raitininke »
ir maistingiausis 
vams bei šilumą 
mulas raumenų 
ragvajų Arbata 
migo ir sloginamo jausmo, bet 
atgaivina išsekusias jėgas tų, 
kurie yra pavergę. Ji yra gera 
kūno ir proto stiprintoja.

Paragvajų Arbata išblaivo Į 
mieguistumą ir yra labai gardi i 
gerti su medum.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broaduay,

So. Boston 27, Mass.

Paragvajų Arbata
Mes pardavinėjame; 
Parakvajy Arbatą 
ir prisiunčiam į Jū
sų namus 12 unci
jų tos arbatos už 
$1.00. arba vieną 
svarą už $1.25.

vastas nėr-1 
teikiantis sti- 
veikimui. Pa- 
nesudaro ne- i

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

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

į Prot. Rašt. — Jonas Glineckis.
i 5 Thomas Pk., So. Boston. Mass
' Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška. 

440 E. Sixth St., So. Boston. Mass
Iždininkas—Stasys K. Griganavičius 

699 E. Seventh St., S Boston. Mass
Maršalka — Jonas Zaikis.

787 E. Broadway So. Boston. Masu-

! antrą antradienį mėnesio. 7:30 vai. Draugija laiko susirinkimus kas tre 
vakare. Parapijos ra Įėję. 492 E. sekmadienį kiekvieno mėnesi<
Seventh St., So. Boston, Mass. „ . _ _____1 2 vai po pietų. Parapijos salėj

R 7th St So Boston

i
!

I

I

. Pristatome Alų ir Ton ik ę
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir ] 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems ; 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus šaukite

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

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

i'

YAKAVONIS
Funeral Kome

741 No. Main St.
Brockton. Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

1

t

i

i

k

“Pradedant naujuosius 
tus .sveikinu jus ir linkiu 
geriausio. Pirmiausia mano šir-| 
dis trokšta išreikšti jums di- ( 
džią ir širdingą padėką. Labai • 
pralinksmino liūdnas ir tam-l 
sias mano dienas tamstų pakie-' 
tas, kurį gavau sausio 4 d. Da
bar esu įsitikinęs, kad ir blo
giausioje padėtyje nereikia nu
siminti gyvenimu, nes yra žmo
nių, kurie rūpinasi mano gyve
nimu bei ateitjmi ir man pade
da”. L.K.

DRUM SCHOOL
Leo Krauskas mokina mušti 
drumą. Turiu didelį patyri-' 
ipą. Jums nereikalinga šį in
strumentą įsigyti iki išmok
site. Jūsų sūnus gali lengvai! 
išmokti. Mano mokykla yra- 

užpakalyje Metropolitan 
Teatro,

Hollis Mušk Suppfy I

11 HoRL Str., Boston, Mass. 
Tei. Han. 6223 !

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukėms, Savininkas

258 Wesl Broadway,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

I

t V. W ARABO*
Fanerai Service

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

1156 Washington St., 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 1503

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Rast Broadway
SOUTH BOSTON MASS

O. A. Zaletskas, P. E. Zaletskas 
Graborlal Ir Balsam uoto Jai.

Patarnavimas dieną tr naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

NOTART PUBLJC 
▼st. ŠOU Boston 0815 

80 U Boston 2609
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oCiteratura

Sutryptame Kely
Kai rugoiūčio 21-22 die- nesirengė, 

nomis suvažiavome i ant- nesimokė, 
rąji tremtyje politinių draugams, 
kaliniu suvažiavimą — 
Flossenburgan, dar tebe
gyvenant mums tomis 
tragiško misticizmo sva- 
Y"nėmis, kurias suteikė 
pasirinktoji suvažiavimo 
vieta — nekaltu žmonių 

ir žudvn?<-»
— buv. KZ lageris 

T'1csse”burg, štai, dovanu 
gauname specialiai kace- 
tirmkams skirtą “Žibu- 

Sąjungos i- 
et”tus ir ku’-’lią, bet ma- 
i-min do”anėlę — Juozo 
''’l-T-įn kaceto Doezii^s 

• vį-ėli ‘ Sutryptame ke- 
lvie”.

Susiidcmavome 
les autoriumi, joje 
ta medžiaga, nes 
ninku sąrašuose

klasinių formų 
Rašė sau ir 
rašė, kaip nu

kėjo”.
Šiais savo įspūdžiai, a- 

naitptol, nenoriu ir aš sto
ti į kritiko postą, kitaip 
sakant, nenoriu nei išgir
ti. nei išpeikti eilėraščių 
rinkinėlyje patiektos me- 
džiagcs,

•u 'žais,

‘‘Tai 
kole- 
taip

iš anų

bet, bendrais 
noriu nusakyti 

tą vaizdą, kuris manvie 
gavosi perskaičius šią 
knygelę.

T"nygelė yra didoko for
mato. 34 puslapių dydžio. 
Tu ’i- v ie notolninti 47 ne- 
"gi eilėraščiai, kurie su- 
< irstyti į tris skyrius: 
Grumtis, Atradome tave 
ir Kelionėn. Knygos pa
puošimas dail. K. Varne
lio, iškeista rankraščio tei
sėmis, tiražas — 300 egz., 
spaudė: A. Gottliebs & J. 
Oswalds spaustuvė, Kir- 
chheim - Teck. Knygos : 
viršelis gana paprastas, 
tik jo dryžuotasis aplan
kas labai būdingas, nes 
primena kacetininkų rū
bų spalvą. Vidujinės ilius
tracijos derintos su rau
dona spalva, o jos ir vaiz
duoja mūsų tautos kanki
nių - kacetininkų nueitąjį 
kruviną kelią.

Dabar vis dėlto tenka 
žvilgterėti ir į pati kny
gos turinį, kuriame ran-

Laisvosios Lietuvos laikais kiekvienas jautė laisvę religijai, žodžiui, raštui, 
susirinkimams ir nežinojo baimes. Vaizdas parodo vieną momentą iš anų laikų, 
kuris šiandien visai ką kitą byloja. Šiandien Lietuvoje bažnyčios apdėtos milži
niškais mokesčiais; tikintieji sekami ir persekiojami; visos nekomunistinės or- 
ganizacijcs likviduotos; spauda leidžiama tik komunistinė - bolševikiška; susi
rinkimams laisvės jokios nėra; baimė ir nuolatinė neviltis pavertė žmonės į bai
sius sunykusius vaikščiojančius lavonus. Ir nestebėtina, nes apie 60 tūkstančių 
lietuvių buvo naktimis areštuojami ir vežami į kalėjimus, stotis, grūdami į gy
vulinius vagonus ir vežami į Sibirą. Ir tai suaugę vyrai ir moterys, seni ir ma
ži; reščios moterys ir tik gimusieji vaikeliai buvo trenkiami į tuos smirdančius 
ir be oro vagonus. Kiek jų žuvo kelyje?! Kiek jų būriais buvo sušaudomi ne 

tik Lietuves miškeliuose, bet ir Rusijos žemėje... Tas nekaltas kraujas šaukiasi 
Apvaizdos teisingumo ir mes tikime, kad ateis valanda, kuomet dangaus teisin
gumas tars: “Vargas jums, kurie dabar juokiatės, nes gedėsite ir verksite.” Lu
ko 6. 25.

knyge- 
patiek- 
kaceti- 
Yluvio 

pavardė nefigura^’o.
vieni kurio iš mūsų 
gų slapyvardė” — 
spėjome visi...

Žinoma, vis dėlto mums 
buvo labai įdomu knyge
lės autoriaus tikroji pa
vardė, nes norėjosi žinoti, 
kuris iš jų mums patiekė 
savo šird’ ir sielą — kny
gos pavidalu 
baisių ’aikų...

Ir vis dėlto... isši^a^au 
knygos autorių, ir iššifra
vau iš užrašvto knygos 
viršelyje kacetininko Nr. dame autoriaus atskleistą 
21257. O tas pavyko ly- ’ ' ........................
giagrečiai skaitant kace- 
tininkams skirtą ‘‘Žibu
rių” numerį ir bežiūrint 
gauta eilėraščių rinkinėli. 
Išdavė... 
Stutthofo 
niu krunės

Tiek to, 
d^lto ir čia neminėsiu. 
Vieną tik noriu pasakyti, 
kad knygelės autorius yra.ryškiai atvaizduotas ne 
puikus ypač prozinio žo- kitoks kaminas, o tik gar- 
džio meisteris, nors į poe- šiųjų naciškų krematori- 
tus jis ir neprentenduoja. jumų kaminas, pro kurį 
Tas yra aišku ir iš kny- išrūko tūkstančiai ir mū-į 
gėlės įžanginio žodžio, sų tauriausiųjų sūnų: 
Ten autorius, tarp kita 
ko, rašo: “Šie posmai api
ma 1943-1945 metus. Žmo
gus praėio kalėjimus, bu
vo varinėjamas tarp fron
to barikadų, slėpėsi Var- 
šu-’o griuvėsių artumoje, 
žygiavo nėr geleži’’1 e sie
rą i brolių tremtį. Giliau
si jo išgyvenimai buvo

Mes Neleisim

• ■ _ _ ; - __________ 8

Laiškas Iš Tremties, Vokietijos
Pereitą vasarą net ir metų skaičiavimą Ameri- 

šiaurinėje Vokietijoje, kur, ko j yra apie 650.000 lietu- 
paprastai labai daug lie- vių, bet tik 140,000 bekal- 
taus ir rūko, buvo tikrai ba lietuviškai. Praeis dar 
graži. Buvo karšta, o lau- kiek laiko, sumažės ir tie. 
kuose javai iš dirvos virs- Tai nelabai linksma. Mūsų 
te virto. Nors ir ne mūsų žmonės taip nyksta. Ne- 
dirvos, bet linksma buvo, daug ir tebuvo,* o dabrr 
kad bent kitiems duona rusai ir vokiečiai kiek iš
auga. O duonos labai rei- naikino ir dar kiek iš«?i- 
kia. Taip jau ligi šiol bu- kins. Baisu, 
vo: kuo tolyn 
pabaigos, tuo 
duonos mažyn.

Kai aplinkui 
žu, kai saulė, 
augo vasarojus, 
keti, kad panašiai gražios 
dienos buvo ir Lietuvoj, 
kad ir tep augo grūdai, 
nors juos surinko svetimi 
ponai. Mat, bolševikai už
deda žmonėms prievolę 
tiek ir tiek atiduoti grū
du, tiek mėsos, tiek pieno. 
Kas turi didesni ūkį, tam 
labai sunku. Kie’: iš Ma
mos laiškų matyti, trobų padėjo savo pinigais Lie- 
per karą nesudegino. Ap- tuvai atsistatyti po ano 
sivilkimo namuose buvo karo, daug padeda dabar- 
užtektinai. Būtų užtekę tiniems pabėgėliams, bet 
iki gyvenimo galo. Jei nie- gal dar svarbiau, kad a- 
kas neišplėšė, drabužių merikiečiai lietuviai gvve- 
netrūksta. Blogiau su to- na laisvame krašte, kur 
kiais daiktais, kuriuo? žmogus gali kalbėti lais- 
reikia pirktis iš fabriko, vai ir gali reikalauti teisy-

Kai kurie iš mūsiškių bes, kur nei vokiečiai, nei 
lietuvių iš čia, iš Vokieti- rusai, nei kitokios galybės 

............................. ........ ’i jiems uždrausti

v •

kad priėjus 
nuo karo geresniai dienai, kada bus 

Europoj svarstomas Liotuvos at
statymas, neišeitų taip, 
kad mes nebeturėsim žmo
nių, 
mes 
mes 
kad 
viai 
sugrįžtų Lietuvon griuvė
sių valyti. Amerikiečiai ir 
kitu atžvilgiu 
bai naudingi: 
dėlė parama, 
doleriais ir 
Tiesa, amerikiečiai dan**

buvo gra- 
kais gerai 

norisi ti-
v •

kurie lietuviškas že- 
apgyventų. Žinoma, 
netikim ir nelaakiam, 
visi Amerikos lietu- 
imtų vieną dieną ir

Lietuvai la- 
tai labai di- 

ne vien tik 
siuntiniais.

i jos, parašė laiškų tiesiai į negali 
Lietuvą. Kai kurie gavo ir. 
atsakymų, žinios visur ne-' Gal Tamstos parašytu- 
linksmos. Kai tik užsime- mėt, kaip ten iš tikro yra 
na apie vieną ar kitą gimi- su nuvažiavusiais lietu- 
nę ar pažįstamą, žiūrėk, viais. Iš Amerikos ateina • w v* . •• 1-111_  XX 1_ —X—

išvogtasis 
politinių 
sąrašas...
pavardės 

čia

iš 
kali-

vis

sielą, su visais jos bai-. 
siaisiais pergyvenimais... j

Čia jo eilėraščiuose taip 
ir dvelkia tas žmogaus 
pažeminimo ir išniekini-1 
mo vaizdas, kurį sudarė 
tie. kurie skelbėsi laisvės 
nešėjais ir žmogaus lais
vės teisių saugotojais.

Štai, posmelis iš eilėraš
čio Kaminas, kuriame 

i atvaizduotasI

I“Pratįsta dūmų vėliava 
juodu šešėliu pro tave, 
ir krinta iš po jos maži, 
juodi žiedai veidan. 
Pažįstami savi žiedai — 
Ir Kazį. Zigmą pamatai, 
išeinančius kažkur toli — 
į lais\ę, į namus dausų šaly..

Ach, tai šiurpios eilutė! 
kacete, kur praleido dve- Ir ne be reikalo pav., Flo- 
jis metus. ssenburgo buv. kaceti-’

kalbėti niam pragare, lankytojų 
tylėti buvo akis atkreipia prie tune- 

Draugai jam lio, kuriuo veždavo aukas 
: rašyk, ir jis prade- deginimui į krematoriumo 
Literatūrai tarnauti krosnį, toks 1

Šiame kelyje 
iis negalėjo, 
per sunku, 
si’ 
j°-

M E C H A NIICS BUILDING BOSTOM

Nl>O SU8. 31 SAUSIO
IKI S VASARIO

Atsidaro 11 r.—11 vak. 
BABE DIORIKSON ZA- 
HARIAS turi 36 Campio- 
natų... SHARKEY. įdomus 
ruonis... KEN VVILHELM. 
ČIUOŽIMO MEISTRAI... 
DOTSON <• CO. narai 
BUCKSHOT Wl L S O N. 
sensac.nis Šaulys... GIB
SONAI. peii iasvaidiiai... 
CARLELL & ROSE bu- 
merangminfcai... Patyrę
meškeriotojai. irklinio,
kai. Giriu Vada,. Medžiok
liniai tune*. Laivu ir or- 
laiv u pa-oda. gyvi ekspo
natai.

D,r. Cimpbell• Fairbanks 
£xpo*ition. Ine.

Mes neleisime, brangi tėvyne, niekam 
Tavo laisvės, tavo žemės po kojų pamint. 
Pasiryžę mirt, tavo sargyboj liekam 
Ir išvesti iš pavojų žengiame pirmyn.
Ar ne vakar nukamuotai, nukankintai 
Sutrupėjo sunkūs pančiai, amžiais nukalti? 
Po tamsios nakties s: aisčiai rytai nušvinta 
Ir sutikti saulės slenka debesys balti...
Milžimu k anais mūs kelias nužymėtas —A •»

Ir šiandieną, kaip kadaise, nepristigsim jų — 
Tegu šė’sta nuožmios vėtros, tegu mėtos — 
Nenutrauks tavo gyvybę laikančių gijų.
Neprarasi niekad amžinų troškimų, 
Neužmirši ištesėti savo Įžadų:
Skelbti laisvę, nors be balso, nors užkimus, 
Nors merdėjime tepasiliksiu žadu.
Vai tikėk, tikėjimo, tėvyne, nepraraski, 
Sopulingą savo veidą kelki išdidi —
Ne nuo šiandie tau gimtinę gūžtą drasko, 
Ne nuo šiandie prasidėjus eisena graudi.
Tais keliais praėjo jau gausingos kartos, 
Tais keliais ir ateitis kaip vandenys tekės — 
Nesuklupusi tikėjime nė karto, 
Amžinai jinai į laisvę veršis ir tikės.
Pasiryžę mirt, tavo sargyboj liekam 
Ir išvesti iš pavojų žengiame pirmyn.
Mes neleisime, brangi tėvyne, niekam 
Tavo žemės, tavo laisvės po kojų pamint...

J. Aistis.

“Paskutinė kelionė į lais
vę .. oro kaminą”...

Eilėraštyje Saunas* — 
toks užrašas: autorius duoda labai, o la

bai išgyventą posmelį a- 
pie sapną, kuriame tik 
vienas atsispindi kalinio 
vilties spindulėlis:

“Viltis, tarsi pelytė cypteli 
kažkur giliam urve, 
o prieš mane tik kirvis 
ir žmogus...
Šaukiu: pabuskit jūs! 
Visi, visi pražūsim...

Ir kasgi daugiau
, paguos — jei ne sapnas, 
'viltis, ar vizijos? — Tik 
jie, tik jie ir ne kas kitas.. 

Ir štai, dar pasižiūrėki
te koks šiurpus posmas 
mums patiekiamas eilė
raštyje Plutelė:
“Tik vieno aš kasdien norėjau, 
tik vieną sapnavau nakty:

I

kai irų

o.

laiškų, iš kurių matyti, 
kad seniau Amerikoj gy
venanti lietuviai nepaten
kinti naujaisiais. Tik ko
dėl nepatenkinti, sunku 

__ ^--^1., «»- susigaudyti, nes vieni kal
bai gerai, gal kiek geriau tina vienaip, o kiti visai 
už kitus, žinau, kad kiek- kitaip. Sakysim, vienas 
vienas laiškas iš svetimos rašo, kad nuvažiavusieji 
valstybės gaunamas žmo- labai netaupūs (not thrif- 
gų Lietuvoje daro įtaria- ty enough), girdi, nesaugo 
mą (suspect), tuo labiau pinigų, skraido be reikalo 
iš Vokietijos nuo pabėgę- iš vieno miesto į kitą lėk- 
lių, kuriuos dabartiniai tuvais (by planes) ir pa- 
Lietuvos ponai taip keikia našiai. Kitas rašo, kad at- 
ir su tokiu malonumu nu- “ 
mautų kailį, jei tik priei
tų.

Klausomės, kaip ėjo ir 
eina Amerikoje imigraci
jos įstatymo (Stratton

išvažiavęs pas tolimą dė
dę arba išvažiavęs Vabal- 
ninkan atžagarias. Ką tai 
reiškia, suprasti nesunku. 
Aš nuo tokio laiškų raši
nėjimo susilaikau, nes la-

' “šuneli, mano drauge, 
mėsos nuo savo kaulo 
ir man nepagailėki! 
Tau atnešiau, padėjau, — 
o taip ji man kvepėjo, 
bet įsakyta nepaliesti. 
Jei bėgantį mane sugausi, 
tu atsiimsi gausiai: 
aš prižadu — tikėki! 
Ir tau taip įsakyta: 
užpult, suplėšyti banditą!... 
Tada manęs nepagailėki...

Vis dėlto labai tenka su
abejoti ar atsirastų toks, 
nors tragiškose apystovo- 
se begyvenąs žmogus, ku
ris panorėtų su šunimi iš
mainyti kaulą ant savo 
gyvos mėsos...

Toliau autorius nostal
giškam laisvės netekimo 
ilgesyje gana išgyventai 
prisimena savo tėvus, ar
timuosius, mūsų metines 
ir tradicines šventes: kū- 
čias, sekmines ir t.t., o 
taip pat ir tautines bei re
ligines relikvijas — kry
žių, valstybės vytį ir nan. 
Tie jo prisiminimai sukre
čiančiai skaitytoją veikia, 
nes tai prisiminimai — ne 
iš iliuzijų, bet iš tikrų 
pergyvenimų paimti.

’ į Nors ir dabar gyvename 
dideliu sukrėtimų ir sun
kios Tėvynės pasiilgimo 

Gal nieko nėra baisesnio nostalgijos metą, bet vis 
žmogui, kaip kęsti badą, o esame nors laisvi — ne-i 
šioji kančia — mūsų tau- varžo mūsų laisvės storos Į gražią dovanėlę 
tos kankinių, kalėjusių ir drėgnos kalėjimo sie- 
raudonųjų ar rudųjų ka- nos, nespardo mūsų su
ėjimuose ar kacetuose— žvėrėję esesininkai ar ki- 
visų praeita. Taigi, pos- taip pasivadinę tironai ir 
mėlis šiurpus, bet jis iš- gyvename su viltimi, kad 
gyventas, pažeistoj širdy atsibus teisybė ir tars sa- 
išnešiotas... vo tvirtą žodį — mes bū-

Toliau, žvelgiant eilė- sime laisvi, bus laisvas ir 
raščius vieną po kito, vis mūsų gimtasis kraštas, 
dėlto randame ir neįtiki- Jame begyvendami — il- 
nančių eilėraščių, nors jie gainiui pamiršime tuos 
ir rašyti sukrėsto žmo- sunkius ir kruvinus Gol- 
gaus stovyje būnant. Sa- gotos kelius, 
kiausi nebūsiu jokiu kri- nueiti mūsų 
tiku, bet neiškenčiu nepa- kiniams. Gal 
citavęs eilėraščio Prie lo- juos — tik 
vio, kuris manęs neįtiki- sapną — ir 
na; nors pirmasis punk- Tad, va, tokia medžiaga ir 
tas — taip, bet antras — primins mums tikorvę, 
tikrai ne: 'primins skaudžius pergy-

žinoti — ne ! mylėti — ne! — 
plutelę rast lovy.

“T

•

kuriuos teko 
' tautos kan- 
prisiminsime 
kaip klaikų 
ne daugiau.

važiavusieji nieko kito ne
žino, tik gaudo dolerius. 
Čia ir nebeaišku, kaip jie 
tuos dolerius gaudo: ar 
prašo dovanų, daro rink
liavas, be darbo nori iš ki- 

bill) svarstymas. Gal ir tų praturtėti, ar ieško do
bus iš jo gera, nors, kaip leringo, tai yra, gerai ap
teko laikrašty skaityti, mokamo darbo. Kad iš 
pabėgėlių labai nenori A- tikro jie nori susidėti do- 
merikos moterys. Pabėgę- lerių, aš visai nesistebiu, 
liams, žinoma, būtų labai nes visiems jau labai atsi- 
gera, jei Amerika sutiktų 
jų įsileisti. Gal nebloga 
būtų ir Amerikos lietu
viams, vis daugiau būtų 
savųjų. Dabar, atrodo, lie
tuviai Amerikoj labai sky- 
stėja. Kaip profesorius 
Pakštas rašo,

iš

bodo gyventi iš svetimos 
Tuo 

visi mus dar 
Tokie 

žinoma, visiems 
ir visi norėtų 

ant savo 
 1 j-ojų atsistoti. 
Kodėl mes čia Vokietijoj 

venimus. o mokomės gero darbų labai neieškom, ro- 
— tik iš praeities, tik iš dos, jau rašiau: čia nega- 
sunkių vargų. Įima nieko uždirbti, ifž ne-

Dėl šių motyvų aš labai vertingą popierėlį markę 
džiaugiuosi gavęs tokią niekas dirbti nenori. Yra 

Yluvio ir kita priežastis: visi mū- 
1 vokiečiu, 

visiems tokia laimė-perdaug gerai dar atsime- 
, kaip pradžioje na, ką vokiečiai Lietuvoj 

minėta, jos teišleista tik darė. Taigi visai supran- 
300 egz. Ateityje, žinoma, tama, kad mūsiškiai savo 
tokie leidinėliai galės vir- žudikams už dyką tarnau- 
sti tikrais unikumais, nes ti nenori, 
jų maža tėra.

Baigiant šias kelias pa
stabas, bendroj išvadoj 
vis dėlto tenka pasakyti, 
kad šis leidinėlis yra 
brangi dovana mūsų taip 
negausios knygų lentyno
se, nes jis primena mūsų 
tautiečių kančias iškentė
tas ir tebekenčiamas ne 
tik baisaus prisiminimo 
nacių kacetuose, bet ir 
ten... tolimajam Sibire. I

malonės ir dovanų, 
labiau, kad 
tinginiais vadina, 
barimai, 
atsibodo,
kuo greičiau 

pagal 1940 nuosavų

“Sutryptame kely”. Deja, siškiai nemyli 
ne ' 
bus, nes,

Antanas.
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