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Vasario mėnuo yra trum-• 
piausias iš visų, bet minėtinų! 
dienų jis turi daugiau, negu i 
bet kuris kitas metų mėnuo, 

šiais metais vasaris ypatin
gas dar ir tuo, kad turi 29 
dienas vietoj 28. Kas ketvirti 
metai vasaris viena diena būna 
ilgesnis. Bet šįmet vasaris turi 
dar vieną pažymėtiną ypatybę, g

Lietuvos Trispalvė Skelbė 
Mūsų Tautos Šventę

Pirmadienį, vasario
— Lietuvos nepriklauso
mybės paskejbimo sukak
ties šventėje — Lietuvos 
konsulas adv. Antanas O. 
Shallna, kurio įstaiga yra 
“Darbininko” name, 366 
West Broadway, kampas 

.......................... J St., So. Bostone, viešai 
Pažvelgę ) kalendorių, pamaty Lietuvos trispalvę
t* 1 l’Ozl lira wVaza ra, Za z\ a ra rara lraiva r» vėliavą, kuri per visą die- 

.ną plevėsuodama priminė, 
kad yra kraštas — Lietu
va, bet deja, šiandien ji 
yra žiauraus priešo— Ru- 

a^za . sijos pavergta.
1976 metais.) vįsa mQsų tautą, kovoja 

Lįetm.os iaįsvės yra 
nepriklausomybės, ir ji su 

iDievo pagalba tą kovą lai- 
Vasario minėtinos dienos y- mūs.

ra: Grabnyčios, šv. Blažiejus, i 
Šv. Valentinas, Lietuvos nepri-' 
klausomybės paskelbimas. Lie
tuvos krikštas, Jurgio Wa- 
shingtono ir Abraomo Lincol
no gimtadieniai. Pažymėtina, 
kad Lietuvos krikšto sukaktu
vės ir Washingtono gimtadie
nis pripuola tą pačią 22 dieną.

sime, kad jis prasidėjo sekma
dienį ir taipgi baigsis sekma
dienį. Toks supuolimas nėra 
pirmas ir nebus paskutinis. Se
kantis vasaris, prasidedantis ir 
besibaigiantis sekmadienį bus 
ar žinote kada? '
Ar daugelis iš mūsų senesnės 
kartos tų metų sulauks?

Ukrainiečiai Pagerbia 
Savo Draugus

i

Mums lietuviams labai malo
nu, kad tą patį mėnesį pripuo
la Lietuvos

Nevv York (LAIC) — 
Laisvu iu Ukrainiečių U- 
niversitetas Tre m t y j e 
(Vokietijoje) suteikė gar
bės daktaratus trims savo 
išlaisvinimo kovos drau
gams Amerikos žemyne: 
profesoriui CIarence A.

nepriklausomybės Manning (Columbia Uni- 
paskelbimas ir abiejų Amerikos versity New Yorke),1 
mylimiausių ir garbingiausių1 prof jįmes Simpson (Sa- 
didvyrių — Washingtono ir: skatchewan University,
Lincolno gimtadieniai. Lietuvių Kanadoje) ir p. Arnold D. 
tautos ir kitų mažųjų irjMargolin (1919 m. buv.

-tentu. Realai' Ukrautos .' _
supuola su šftf dviejų Amerikos' Aukščiausiojo Teismo na- 
didvynų idealais. Washingto- rjuį jr diplomatui — žydų 
nas stovėjo ir kovojo už savo tautybės). I
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Dewey Vėl Pasmerkė Rusiją
Jis turi viltį, kad Lietuva išsilaisvins 

iš pavergėjo

krašto politinį išlaisvinimą iš 
po už jūrinio karaliaus valdžios. Fashion Instituto aud’ito- 
Stovėjo ir už demokratiją, pi- rijoje, New Yorke, sausio 
lietiškas laisves. Lincolnas sto-Į25 d. Juos įteikė prof. Mi- 
Vėjo ir kovojo už išnaudojamų-' koia čubatij, Taraso Šev- 
jų išlaisvinimą. Abu savo^enkos Mokslo ir Kultū- 
skelbtiems idealams pasiliko ros Draugijos Amerikos 
ištikimi. Nors jie kovojo už tų sekcijos pirmininkas. Kai- komunizmas 

iv'vlr i n i m a tilr coTramo i— T

Vaizdai iš nepriklausomos Lietuvos. Šie vaizdai mums primena, kaip gra
ži ir brangi yra mūsų močiutė — Lietuva. Ji neša sunkią žiauraus priešo — 
Rusijos bolševiko vergijos naštą. Tačiau, yra viltis, kad su Dievo pagalba 

__ _ Lietuva išsilaisvins ir atgaus sau nepriklausomybę. Ji kelsis iš griuvėsių ir
r^ubii k o s ’ pttdto- r

Japenija Atmetė
KomimizinęDiplomų įteikimas įvyko

Albany, N. Y. — Guber-j versiteto pasakė reikš-
natorius Dewey, kalbėda- (mingą ir jaudinantį pa- 
mas Lietuvos nepriklau- mokslą. Mišių aukoje, 
somybės paskelbimo su- virš 2000 vyrų priėmė Šv. 
kakties proga, pasmerkė Komuniją. 
Rusiją ir pareiškė viltį,' 
kad Lietuva išsilaisvins 
iš tironiško užkariautojo, j

Gub. Devvey priminė, 
kad Rusija prieš pat ant
rąjį pasaulinį karą už
grobė Lietuvą ir ją įkor- 
poravo į savo valstybę. 
Jis sakė:

“Lietuvos 
buvo viena 
Stalino 
ir agresijos 
Ribbentropo 
1939 sutartyj

Mr. Dewey 
Yorko valstybės žmones 
stoti bendrai su kitais a- 
merikiečiais, lietuvių kil
mės, ir pareikšti simpati
ją ir viltį dėl Lietuvos 
žmonių išsilaisvinimo.

Gubernatorius Devvey 
pasirodė tikras Lietuvos 
ir kitų pavergtų tautu už- 

į tarėjas, kad ir kiti valsty
bių Gubernatoriai, kurie,—— _ __ ______  rit ir Broze Star meda- 

Pavergta Lietuva ir vi- ba*s- 
sa mūsų tauta amžiais 
bus dėkinga savo užtarė
jams.

. 1
Įžymi sirodė spaudoje nei sce- i PonfifikalėS MlŠiOS Vyrams

Kapelionas Paaukštintas 
Generolu

r ■

*■

Respublika 
iš Hitlerio ir 

suplanuoto karo 
ir pareikšto 
- Molotovo 
aukų”.
ragino New

katalikas ka- 
kapelionas iš 
Island, New 

pakeltas į bri-

VVashington — Kariuo
menės vyriausybė viešai 
paskelbė, kad kun. James 
H. O’Neill, 
riuomenės 
Governor’s 
York, yra
gadier generolą.

Tai yra penktas kapelio
nas kariuomenės istorijo
je kuris pasiekė generolo 
laipsnį, ir trečias kunigas 
generolas.

Kun. O’Neill, 56 metų 
amžiaus. 11 metų darba
vosi parapijoje Montana 
valstybėje prieš įstojant į 
kariuomenę 1926 metais. 
Laike paskutiniojo karo, 
kapelionas dalyvavo mū- 
šyse Prancūzijoje ir Vo
kietijoje, kur atsižymėjo

“^ aavo garsumu ir buvo ap- ...

CLARE BOOTHE LUCE DOVA- savo valstybėse. 

NOJO KNYGAS KATALIKŲ 
UNIVERSITETUI Čekoslovakija Konfiskuoja 

Bažnyčios Žemes
Tokyo —“Nipon Times”, 

įžymiausias Japonijoje 
anglų kalba leidžiamas I 
laikraštis, praneša, kad) 
nors ekonominis gyveni-! katalikė ir buvusi atstovė noje. , _______
mas dar silpnas, tačiau,'į Kongresą, Clare Boothel Clare Boothe Luce yra) ’

vos gyvuoja Luce paaukojo savo rinki- įsitikinus, kad per teatrą Į tūkstančiai vyrų.

Washington

idealų įvykinimą tik savame'bėjo prof. Čubatij ir New Japonijoje.
krašte, bet jų idealai nuaidėjo j York’ Universiteto prof. nesiįdomauja komunizmo (Universitetui.'
po visą rundiną pasaulį. )Lev Dubrianskij.__________

F’" | Komunistai Turi Registru- 
-”’i tis Kaipo Rusijos Agentai

j Washington, D. C. — i 
Kongresma n a s 

i demokratas
tos, autorius 
ikalaujančio.

Per ilgus metus Amerika 
veno Washingtono idealais, 
riuos vėliau Lincolnas praplėtė.' 
Amerika buvo akstinu ir įkvė
pimu kovoje už laisvę visoms 
po svetima valdžia esančioms | 
tautoms. Amerika buvo švytu
riu ir prieglauda visiems perse
kiojamiems, 
naujo gyvenimo .^.unua... ... . . , .
Taip buvo iki ant pasaulio are- ^registruotų kaipo 
nos pasirodė kiti du didvyriai, i RuS9OS aSentaI.-. sake

Prague — Bažnytinės 
žemės jau yra konfiskuo- 

New York — Virš trys jamos šiame raudonųjų 
užkariautame krašto 

Darbininkai pį 5,000 knygų Katalikų galima daug gero padary-! „ės“Adoracijos draugijos ros vyskupijos 7,500 ake- 
komiinizmn . TTnivPYKiitatiii H vnsin ficrdvti ^mrknin 1 — —i.. xv_  _ ____ r_ ___ •Aukotoja ti, ypač ugdyti žmonių narių iš New Yorko mies- rų ir Pragos Premonstra- 

ūito ir apylinkės dalyvavo tenų vienuoly jos 16,775 a- 
kerų žemės jau valdžios 
rankose. Valdžia neatlygi
no Bažnyčiai už žemes. 
Manoma, kad ir visą Baž
nyčios nuosavybę raudo
nųjų valdžia užgrobs.

Per ilgus šimtmečius 
Bažnyčia valdė šias že- 

Pontifikales mes ir iš to apmokėjo sa- 
---------------- mišias. Įžymusis pamoks- vo tarnams, darbuoto- 

VcrČldU PddllkOS BdddU* Uininkas, Prelatas Fulton jams ir vykdė labdarybės 
J. Sheen iš Katalikų Uni--darbus.

į kasdieni-! ’ - -
nos veikalų rašytoja, nius įvykius visuomenės įspūdingose iškilmėse Šv.

siūlomu rojumi. Politinės yra gabi vaidintoja ir sce- dorą pažiūrą
partijos nenori jų para
mos, ir bendrai visuome- Knygų rinkinyje randasi gyvenime. Visais atvejais, Patriko” Katedroje, minint 

• nė šaltai atsiliepia į ko- ir jos du veikalai, I ' 
' munistuojančius.

Mundt, 
iš So. Dako- 

biliaus rei- 
, . nct.au latictv, kad VISIišnaudojamiems,; T J , .imo ieškantiems.'Jung, VaIstyb»i komunis-

kurie per spaudą, judamus pa- draugijos auksinį ’ jubilie- 
iki šiam laikui dar nepa- veikslus ir scenos vaidini-jų

mą, reikia stiprinti žmo- Kardinolas Spellman 
nių dvasinius įsitikini- vadovavo Šventai Valan- 
mus, nes kaip tik tais bū- dai, ir Arkivyskupas 
dais bedievybė veržiasi ir į Francis Mclntyre atlaikė 

. įgrauna tikėjimo pamatus, vidurnaktį
Austrija Nori Išsiderėti Iš Rusijos ■

50 Milijonų Dolerių
vas.Vienna, Austrija, 

kuriędu manė daugiau išmaną. P"eš f amerikietiškos vei- 16 - Austrijos valdžia 
negu Washingtonas ir Lineol-/10? komiteto paruošė pranešimą, kad
nas. Tai buvo tVilsonas ir Roo.'SUS"nnklme- ,/ad k2mU gal.sul«ls
seveltas nistai yra ištikimi Rusi-.$150,000,000 atmokėti Ru-

_______ 'jai, o ne Washingtonui. i sijai už industrijas ryti- 
Jurgios VVashingtonas, išpre.)..k,On «Le,S m 3 n °‘n?jC K.A“strij°j®- . kur,ias 

zidentavęs du terminu, atsisa-! ^andtta‘>,1,US bUtŲ Wrobe RuslJa ka>P° Vo'
kė nuo trečiojo. Sakė kad tiek' 
prezidentauti užtenka. 
gesnis buvimas v 
gimdyti norą užsilikti .... OJ 
vos galvos, kas jau sudarvtų 
pavojų demokratijai. Toliau jis i 
atsisveikindamas su vyriausy
be pareiškė, kad Amerika pri
valo likti nuošaliai ir saugotis 
nuo įsivėlimo į Europos politi
nes intrigas. Tais patarimais 
per ilgus metus Amerika gy
veno ir buvo laimės kraštas. Ir 
Europa ir kitos šalys ėjo išsi
laisvinimo keliais.

Dėkimės prie atkūrimo Wa- 
shingtono ir Lincolno idealų 
Amerikoj ir visame pasaulyje.

P. G.

komunistai vėl kietijos turtą.

Potsdamo sutartį.
Praneša, kad Salzburge,; 

kancleris Leopoid Figi pa-į 

dams, kad jis atmetė Ru
sijos reikalavimą $200,- 
000,000, kaipo perdidelę',"} 
sumą.

Šis
mas bus iškeltas ir disku-i lietą, kad kiekvienas nu-

terių atstovų konferenci- i pakelį ir siųstų badau jan- skubotai 
joj Londone, kur bus tiems Europoje.

Draugija i
darė pranešimą, . -
kelį gautų prieš šv. Patri- v*sa* Korėjai, 
ko dieną, kovo 17.

jantiems Europoje
—

St. Louis — šio miesto
B I

I

sakęs savo „ partijos va- kasmet ruošia dide-

nka nes ii- Pradėtų slapstytis su Rusija reikalauja iš 
žiauriojo komunizmo pro- Austrijos už tas industri- 

I Pagoda-___________ jas $200,000.000 pagal

RAUDONIEJI VĖL 
PROTESTUOJA

OJ

lį pokylį Švento Patri
ko šventės proga. Tačiau, 

■airių draugija nutarė! 
i šiais metais neturėti ban-

Rusijos reikalavi- kieto, ir vietoj pirkti bi-i Seoul, Korėja, vas. 16 
............................ . Rusijos valdininkai ir ko- 

suojamas Užsienių Minis-'pirktų per CARE maisto munistU partijos vadai ........................ .... . airnRritoį sudaro valdžią 
šiaurinėje Korėjoje, kuri 

iš anksto pa- būt^ Jos aklas įrankis, ir 
kad pa- nor’ valdžią užmesti

Rusija Sudaro Komunistinę 
Valdžią Siaurinėje Korėjoje

Žmogus nematąs gero
kituose yra pats nedoras, kieti joje.

munistų partija praves 
balsavimus už tą konsti
tuciją kovo mėnesį, o po 
to, pagal tą primestą kon
stituciją. sudarys valdžią, 
kuris bus aklas tarnas 
raudonajai Rusijai.

joj Londone. i 
svarstoma ir paruošiamai 
Austrijai taikos sutartis. > 

Jeigu Austrijai pavyks 
išsiderėti $50.000,000, tai 

“ i Rusijai 
$150,000,000 už užgrobtas! 
industrijas.

Rusai teigia, kad tokia Pa^j sumokės 
konferencija, jei joje ne
dalyvauja Rusija, laužan
ti Potsdamo sutartį. Ir 
kad Rusija tos konferen- 

I ei jos nuosprendžių nepri-

VVashington, D. C. — 
Naujasai Rusijos ambasa
dorius, Alexander S. Pan- 
vushkin, įteikė mūsų Val
stybės posekretoriui Lo- 
vett protesto notą. Notoje 
protestuojama prieš sau-'pažins. Apie tai Valšty- 
kiamą, šią savaitę, Lon- Departmentas praneš- 
done, Amerikos Anglijos;danlas ridūrė kad toki 
ir Prancūzijos konferenci-- . , , .
ją. reikale ekonominės Pat noti» bc.abcJ° -vra >' 
vienybės vakarinėje Vo-1.teikta Anglijai ir Prancū

zijai.

Lietuvis tremtinys* rase 
iš Vokietijos:

‘‘Aš sutinku atvykęs į 
Ameriką atversti 2/3 
“raudonų” lietuvių, o li
kusį 1/3 padaryti neagre
syviu. Galiu pasirašyti su
tartį tokiam “stebuklui” 
padaryti”.

Gavo Algų Pakėlimu 
Atšaukė Streiką

Amerikos Ambasada Turė
jo $70,000 Nuostolių 

Rusijoje

Kaip žinoma, dabar Ko
rėjoje (Jung. Valstybių 
zonoje) yra Jungtinių 
Tautų komisija, kuri tyri
nėja padėtį ir bando pa
ruošti planą rinkimams. 
Bet Rusija tos komisijos 
neįsileidžia į šiaurinę Ko
rėją.

Šiaurinės Korėjos radio 
praneša, kad liaudies ta
ryba jau paruošė konsti- nuostolius atlygintų, bet 
tuciją dėl “Liaudies Res- Rusija visai nenori kalbė- 
publikos”. Rusija ir ko-iti.

Philadelphia — Trans-1 
porto Darbininkų Unija— 
CIO sutiko priimt pasiū
lytą Philadelphia Trans- 
portation Co. 15c į valan
dą algų pakėlimą ir savo 
paskelbtąjį streiką atšau
kė.

Praneša, kad dėl Rusi
jos rublio nuvertinimo 
Jung. Valstybių ambasa
da turėjo $70,000 nuosto
lių.

Jung. Valstybės reika
lauja, kad Rusija tuos
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Vasario 16 Pasaulio Lietuviams
' — ..................

ĮŽYMUS KATALIKAS VEIKĖ
JAS PASKIRTAS TEISĖJU

f 
I Svedijos Lietuviai Sveikina 

Amerikos Lietuvių Tarybą
—

Hashington — EdwardJJis viršminėtas mokyklas 
A. Tarnui, įžymus polici
ninkas valdžios tarnybo
je ir plačiai žinomas kata
likas veikėjas, šiomis die
nomis buvo Prezidento 
Trumano paskirtas Jung
tinių Valstybių Districto 
Teismo Teisėju \Vashing- 
tone.

i lankė ir baigė.
Be to Harvardui ankš- 

jčiau yra’suteikęs 82.300.- 
000 dovanų. North Haven, 
Me. paliko pinigus už tai, Švedijoje 
kad to kaimelio gyvento- Stockholm 
jai jam buvę draugingi, 
malonūs, kur jis pralei
dęs 30 vasarų.

Amerikos Lietuvių Ta
ryba gavo iš Švedijos to
kio turinio laišką: 

Stockholmas
1948, sausio 4 d.!

Lietuvių Draugija

I

Bulgarija Nušovė Du 
Turkijos Orlaivius

I i Modernizuoja Submarinus

Neplevėsuos, kaip būdavo, trispalvė
Ir aikštėsna jau nesirinks minia...
Kaip slibinai, tarytum devyngalviai 
Žiauriais nagais užgniaužė krūtines.
H gniauš. kad apmaudas neprasiveržtų 
šešioliktą vasario minint švęst. 
Nesutalpinamą krūtinėj kerštą 
Šiandieną, Lietuva, tau sunku kęst.
Bet tu save sutramdyti mokėjai, 
Nelaimėse vis išdidi buvai
Ir vilties kupina šventai tikėjai — 
Nesužavėjo svetimi dievai.
Žinau, tau užvirė tulžis ir kraujas 
Akivaizdoj tiek išgamų sūnų, 
Bet nešk kantri ir šią nelaimę naują 
Sunkios vergijos vieškeliu senu.
Tiktai, lyg Nemunas prieš varant ledą, 
Ramiai tikėdama sukaupk jėgas —
Ateis dįena, ir tu atgausi žadą, 
Ir tavo galios priešas nusigąs.
Ateis diena — patvinsi, neši, griausi
Ir visą dumblą šluosi j krantus...
Tau atsivers, kaip krikštolas tyriausis, 
Gyvenimo akiraitis platus.
Iš šios nelaimės tu sveika pakilsi
Ir eisi vėl jauna, graži, drąsi...
Mes laisvę šviesią dar labiau pamilsim 
Ir būsime kaip buvome laisvi.
Suplevėsuos, kaip būdavo, trispalvė 
Ir aikštėsna vėl virs minių minia — 
Sutraiškinsi šliužą devyngalvį. 
Kur šiandie gniaužia mūsų krūtines.

* J. Aistis.

liūdesiu prie persekioja
mų tėvynės kaimuose, 
miestuose,* miškuose, prie 
nekaltų aukų Urale, Sibi
re, Ledinuotojo vandeny
no tundrose, jų bevardžių 
miestų kapinynuose.

Trisdešimtąsias Vasario 
į metines šven

čiame dar labai niūriomis 
Bet... mai-

Tvirtas lietuvių tautos 
pasiryžimas ir palankios 

Į tarptautinės sąlygos prieš
■ 30 metų atkūrė nepriklau- 
jsomą Lietuvą, 
j Lietuvių tauta buvo jau 
pasiruošusi savitam gyve- 

; nimui, kai su pirmuoju irisaes] 
; pasauliniu karu sugriuvo 16 dienos 
Lietuvos laisvę varžęs Ry- t

■ tų kolosas. “Aušros" pa- ’mai-
zadmta, knygnešių platin- nos rQbas m s¥ieto! 

i ta susipratimo dvasia bu- 0^0^, ja jau kyla 
jvo apėmus visą tautą ir ieš tirono viešpatavimą. 
i sutelkus ją organizuotai Laisvei atgautiF būtinos
kovai. Sulig f’— 

į laisvo apsiprendimo ‘ žen- j 
1 klu visa tauta su entu
ziazmu stojo lemiamai ko
voti už nepriklausomą i f 
Lietuvą. Ir ši jos valia 
buvo deklaruota Lietuvos 
Tarybos aktu 1918 m. va
sario 16 dieną.

Neužteko deklaruoti. Iš 
rytų, ir pietų, ir vakarų

I

Vaestersgatan 7 
'< Fredrikson

Amerikos Lietuvių 
Tarybai 

1739 South Halsted St.
Chicago 8, Illinois

Lietuvių Draugijos Šve
dijoj skyrių atstovų me
tinis suvažiavimas, įvykęs 
Stockholme 1948 m. sau
sio 4 d., apsvarstęs eili
nius klausimus, vienbal
siai nutarė pasveikinti A- 
merikos Lietuvių Tarybą 
ir pareikšti Jai savo gilią 
padėką už visus žygius, 
atliktus mūsų pavergto
sios Tėvynės gelbėjimui.

Mūsų Draugija puikiai 
supranta, kokiose sunkio
se sąlygose Tarybai tenka 
vest kovą prieš raudonų
jų diktatorių melą. Mes 
nepalaužiamai tikime, 
kad pagaliau teisingumas 
nugalės melą ir kad mūsų 

į tauta, sujungtomis Tėvy- 
jnėj pasilikusių, tremtyje 
esančių ir emigracijoje 

i gyvenančių Amerikos lie
tuvių pastangomis nuga
lės visas kliūtis ir atsta
tys laisvą, nepriklausomą 
Į ir demokratinę Lietuvą.

"Privažiavimo vardu: 
Prezidiumo 

pirmininkas (parašas)’ v___  Z .7..
sekretorius (parašas) ; Vytautu ir dukra Danute,

JUOZAS YANKUS 
AUKOJO ŠIMTINĘ

Philadelphijos lietuvis 
Yankus Antrąjį JAV 

Lietuvos Gelbėjimo Vajų 7248 
pradėjo šimtine. Biznie- j Chicago, Illinois.
rius Yankus atsiuntė A-į Kazys Spirgis, JAV pi-

1 i I

; Vallejo, Cal. — Jung.
Valstybių Laivynas' mo- 

pakraščiu prieš- derniiu°ia savo n:;:1Juo‘ 
‘ sius submarinus. vienus

iš jų apginkluoja su vo
kiečių raketų VI ir V2 iš- 

nušautuiu Movimo prietaisais, kitus 
'paverčia povandeniniais 

■transportais, o dar kita
me įrengiama* elektronų

!
Šofia, Bulgarija — Bul

garijos 
lėktuvinės patrankos nu
šovė du Turkijos orlaivius 
išklydusius iš savo terito- * 
rijos. Vienas 
orlaivių vairuotojas pri
gėrė, o kitas tapo sužeis
tas ir į nelaisvę paimtas.

I

Tai šiaip elgiasi komu- ia^oratorlJa- 
nistų valdomos šaly 
simename. 
Jugoslavija 
rikos orlaivį 
penkis amerikiečius, 
taip elgiamasi 
tose šalyse taikos 
Ar Amerika. Kanada ir 
Meksika šaudo vienos ki
tų orlaivius?

At-
kaip nesenai 
nušovė Ame- taip vadinama 

užmušdama
Ar

civilizuo- 
metu ?

Kanada

Pratęs Nuomų Kontrolę

I

Prie submarinų pritai- 
išrasta 

Schnorkel 
tubes. kurias vartojant 
submarinų greitį galima 
žymiai padidinti.

Mare salos Navy Yarde 
jau sumodernizuota kele
tą submarinų, kurie da
bar vykdo pasekmingus 
bandymus.

koma vokiečių

VVashington, D. C. — 
Kaip žinoma, nuomų kon
trolės įstatymas išsibaigs 
vasarįo,^^^TaĮ^I^g^ 
gresas nori skubotai —

Amerikiečiai Išleido 690 
Milijonų Kelionėms 

į Užsienius

_ i pra* V/aslųngTon^ D? (T — Į 
kontrolę 30 Komercijos Departmentas į

> apskaičia-. 
kusuoti ir išspręsti ką to- vimą. būtent, kad ameri- 
liau daryti. kiečiai kelionėms į užsie-

gresas nori skubo
tęsti nuomų ] 
dienų, o per tą laiką išdis- paskelbė savo

Paliko Daug Pinigų Savo 
Mokykloms

miręs
J. P.

nius. 1947 metais išleido
net 8690.000.000.00. Iš 
tų pinigų $95.000.000.00
teko Amerikos laivams ir Juozas 
lėktuvams, o 845.000,000.-
00 kitų kraštų laivams ir

. lėktuvams. Likusi suma 
! išleista svetimuose kraš
tuose.

Didžiuma tų pinigų teko 
Kanadai. Meksikai ir Ca-

Į

i
Į
Ij

Atvyko 38 Lietuviai

sąlygos ateis. Jos jau re
gimai artėja. Pataikavi- 
jmų laikai jau baigės. Su- 
i pratimas, kur yra tautų 
ir žmonių vergijos šalti
nis, kur yra karo kursty
tojų židinys, visuotinai 
auga. Ryšium su tuo stip
rėja bei garsėja ir pa
smerkimas Lietuvos anek
sijai, kurios nuo pat pra-

i

kaimynai buvo pasisakę džiy nepripažin0 j£ng.
užgesinti atgimusios vals
tybės žibintą. Reikėjo 
nuosavu krkuju aplaistyti 
atgimusios valstybės ri- 
ibas ir tik tada Lietuva 
i buvo pripažinta kitų vals
tybių ir priimta 
Sąjungos 
amžiams 
vardas savanorio, sudėju- 

isio didžiąją auką Tėvy- 
jnei!

Po herojinių kovų atėjo 
energingas valstybės or- 

j ganizavimo ir kūrybos
i laikas, ir jis atskleidė val
stybės pajėgumą iš karto 
atsistoti tarp kitų valsty
bių ant pačių 
tarptautinio 
pagrindų — 
taikos, 
grindų. O valstybės vidu- 
ije šis laikotarpis parodė 

; tvirtus nusiteiki- 
Jmus ir sugebėjimus nepa- 
į lyginamu tempu kurti 
kultūrinę ir ūkinę pažan- 

Be to, sekančią dieną' gą. Tegul bus su meile mi- 
laivu ERNIE PYLE dar; 
atvyko šie: į

Vincas ir Emilija Raste- 
niai, kurie apsistojo: 138- 
15 - 231 Street, Rosedale 
10, Laurelton, L. I., N. Y.

_  ______ ; yra žino
masis žurnalistas ir vi
suomenės veikėjas.

Olivija Merkienė su du
kra Virginija atvyko pas 
savo vyrą prof. Merkį, 
Statė University,

«

v •

į Tautų 
šeimą. Tegul 

bus gerbiamas

Valentinas Vakauzas su 
sūnumis Valentinu ir Vai
dotu apsistojo: 18 Trem- 
lett Street, Dorchester, 
Mass.

Stepas ir Jadvyga Vaz
biai su sūnum Jonu apsi-i 
stojo’ 210 — 10 Street,' 
Sioux City, Iowa.

Prof. Juozas Zubkus su 
žmona Kazimiera, sūnum 
Sigitu ir dukra Vita apsi-*£ T® 
stoio: 2700 W. 69 Street. ilos

Vasario 5 d. laivu MA
RINE MARLIN atvyko 31 
lietuvis iš Vokietijos, ku
rių tarpe 8 JAV piliečiai, 
o kiti su imigracinėmis 
vizomis. Be to, sekančią 
dieną, vasario 6 d., laivu 
ERNIE PYLE atvyko dar 

17 lietuviai iš Prancūzijos, 
j Atvykusje ji išsiskirstė
pas gimines bei pažįsta
mus:

Jonas Galinis su sūnum įstojo: 2700 W. 69 Street,; 
, Chicago 29, Illinois.

I

itinės Amerikos Valstybės, 
nei Didžioji Britanija. 
Mūsų jėgos turi būti pa
ruoštos ir į akciją įjung
tos. Įjungtos kiekvieno ir 
visų organizuotai. Visi ir 
kiekvienas turime jaut
rinti pasaulio sąžinę, su
rasti naujų Lietuvai drau
gų ir jos laisvei riterių.

Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo paskel
bimo 30-jų metinių dieną 
Vyriausiasis Lietuvos Iš
laisvinimo Kom i t e t a s 
kreipiasi į visus lietuvius, 
esančius pavergtoje Tėvy
nėje ir išblaškytus pasau
lyje: nenustokite vilties 
ir ryžtumo, vieningai ri
kiuokitės Lietuvos išlais
vinimo kovai!
‘-BrfcllaFir sesės paverg
toje Tėvynėje, jus siau
bianti naktis ne be auš
ros. Jūsų kovos ir-kančios 
yra Lietuvos prisikėlimo 
laidas. Ištvermės ir vil
ties!

O kad mūsų visų kovo
jančių jausmus, pastan
gas ir darbus patirtų bro
liai šiaurėn išvaryti! Gal 
stipresne viltimi pragie
drėtų širdis ir jiems, kan
čios auką kenčiantiems!

Užjūrio broliai, jūsų 
pastangos stiprėja. Jūsų 
jau atliktieji darbai įpa
reigoja įtempti jėgas ir 
suglausti eiles lemiamie
siems veiksmams. Jūsų 
daliai tenka ne tik politi
nė kova, bet ir tremtinių 
išgelbėjimas ateities Lie
tuvai.

Broliai tremtiniai, ku
rie jau suradot naują lai
kinį prieglobstį — laimin
gai įsikurkite, pasijaus-

I

teisingųjų 
bendravimo 
ant teisės, 

neutralumo pa-

visi JAV piliečiai, apsisto
jo: 73 Ridgewood Ave., 
■ Brooklyn, ,N. Y.

Gaudentas Mališauskas,’ 
pilietis, apsistojo: Į 

S. Fairfield Ave.,I i

menkos Lietuvių Tarybos j lietiiTa'psistojo”pa’s dėdę:!
Centro iždan šimto dole- ’2210— 5 Ave., Pittsburgh,! Rastenis
rių čekį ir pareiškė, kad pa. 

i pinigai yra skiriami Lie-j 
i tuvos išlaisvinimo dar-; pilietis, 
bams.

Būtų gera, J ............. .
lietuviai biznieriai pasek-

•f

Praeitą savaitę 
turtuolis, buvęs 
Morgan firmos pirminin
kas Thomas W. Lamont 
paliko Harvardo Universi
tetui 5 milijonus dol. Phil-
iips Exeter Academy pali- ribean saloms. Joms teko 
ko 2 milijonus dol., o daugiau nei trys ketvirto- 
North Haven. Me. gyven- sies dalys visų išleistų pi- 
tojams paliko 850,000.00. ,nigų.

Juozas Taraška, JAV 
apsistojo pas 

3347 S. Lituani-
kad ir kiti Ca Avė., Chicago, III.

Petras Žeimis,

I

Los Angeles Calif.. Miesto Rotušei 50 vyrų, 
įimant Soūthern Califomia footballininkus ir 
kino artistus, vienas is Marinų korpuso valdi
ninkas priesiekdma į Marinų korpuso rezervą.

r į
T

nimas ir mažiausias iš 
mažiausiųjų tautoje, ku
ris su visa širdim atliko 
savo kultūrinį ir ūkinį už
davinį.

Jeigu lietuvių tauta ne 
visose srityse savo kūry
ba spėjo įeiti į tarptauti- 

fnių laimėjimų lobyną ir 
Į užimti jame deramą vietą, 
tai ne jos kaltė. Jos ge
riausias pastangas sunai
kino tamsioji dvejopo to- 
talizmo audra, apsiaubusi 
visos Europos dangų, su
laužiusi tarpusavio sutar- 

apsistojo pas tėvą: 349 W. tis, tarptautinę ir įgimtą- 
i ir tautą 

; pavertusi preke. Piktasis 
Atvykusius pasitiko. rytų totalizmas tebešėls- 

• Lietuvos Gen. Konsulato ta, nesustabdomas, nesu-

Baton
I tų Yankaus pavyzdį. Lie-'netis, apsistojo "pastolį: Loul.slana:

rAiknUn- Fmch Ave., Harvey, broliais Jurgiu ir Antanu

Prof. Jurgis Bendoraitis street New York, N. ją teisę, žmogų 
su dukra Dalija apsistojo: v

tuvą pavergė j
priešas, todėl ir reikalin- ui. 

visų lietuvių pastan- 
gimtiniam mūsų kra- 
išlaisvinti.

Juozas čepavičius su

gos 
gos 
štui

Pagimdė Keturis 
Kūdikius

Latrobe, Pa. — Barbora 
Zovada, 26 m. am- 

pagimdė keturis 
(ketveriukus), 

mergai- 
ir visi 

sva-

iw.
žiaus, 
kūdikius 
berniuką ir tris 
tęs. Visi sveiki 
bendrai sveria 13^2 
rų.
lo žiniomis tokie gimimai 
pasitaiko tik vienas i 
650,000. Andrius Zavada, 
35 m., yra paprastas dar
bininkas, vietos dirbtuvė
je.

1413 Hollins Street, Bal
timore, Md.

Viktoras ir Marija Dob- 
raškai apsistojo: 801 N. 
Rath Avė., Ludington, 
Mich.

Marija 
apsistojo: 
more 
Md.

Jadvyga Lukošienė ir 
dukra Irena (

•?

i

Attaęhe A. Simutis ir O. draudžiamas Jis užgniau- veido
l/nlnirmnn mirv A 1 nn ti Lr I intiiTmc’ t r o ! c* 4- t xValaitienė nuo Bendr. A. žė ne tik Lietuvos valsty- 
L. Fondo, kurie padėjo su > bes veikimą, bet jis tebe- 
forma’lumais. Be to, spe-' naikina dešimtimis tūks- 
cialiai p.p. Rastenių pasi-ltančių mūsų brolių ir se- 
tikti buvo atvykę Jonas .serų tėvynėje ir ištrėmi- 
Valaitis, Juozas Ginkus, mo tyruose. Jis tiesia na- 

j Vytautas Abraitis, p. j gus į tremtinius. Sutelki- 
,irjKlinga ir kiti. L.G.K.lme savo mintis su giliu (JAV pilie-’---- - ------------------------------------------------------ -—

įsigyk Angližkai-Lietuviškę Žodyng 
English-Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4". 
400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 
>4.00; ms 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 $3.60, ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie 
tuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite: 
DARBININKAS

366 W. Broaduay,

Lebedinskienė
134 W. Baiti- 

Street, Baltimore,

norą, sveria 15v2 sva-l apsistojo: 77 Wyck-j 
. Pagal modicinos moks-;off Ave Brooklyn N/Y 

a? i Vytautas Petrauskas/ 
^našlaitis, atvyko U.S.C.C.i 

žinion, New Yorke.
Juozas Premeneckas ap

sistojo: 2252 Yemans,
Hamtramck, Mich.

Prof. Ignas šlapelis su 
žmona Laura apsistojo 
pas, brolį: p. Šlapelį - 
7048 S. Campbell Ave 
Chicago, III.

Pranas Tarvydas apsi
stojo: 1420 S. Cicero Ave., 
Cicero. III.

Ona Trečiokienė su duk
ra Giedra apsistojo: 3227 
Potomack Ave., Chicago, 
III.

i

gyve- 
ieško savo 

1. Dėdės
•»

l

PAIEŠKOJIMAS
Sviderskas Vaclovas, 

nantis Šveicarijoje, 
giminių Amerikoje:
Juozo Stefanavičiaus. kilęs iš 
Kėdainių, gyvenantis 
ar Brooklyne. 2. Pusseserių Ja- 
iivygos ir Elenos Stefanavičių.

Atsiliepti prašoma: Rev. J. 
Borevičius, S.J.. S. R. Hali, 
Pomlret Center. Conn.

5? Bostone

•9

Šiuomi siunčiame $.
kai- Lietuvišką Žodyną.

Vardas-.-■.r
Adresas.—...........

So. Boston 27, Mass

ir prašome atsiųsti mums Anglis

te, atgavę žmogaus var
dą’ Saugokit savo tėvų 
kalbą ir tradicijas, kad 
sugrąžintumėt laikui atė
jus į tėvynę.

Tebekenčią tremties 
vargą ir nežinią broliai, 
dar kantrybės! Nepalūž- 
kite, ištverkite!

Pasauliniu mastu akty
vėjanti demokratinė sro- 
vė veda tautas į santykia
vimą .pagrįstą teise ir tei- 
vimą, pagrįstą teise ir 
Lietuvai laisvės dienas. 
Ji parves išblaškytuosius 
tautos sūnus ir dukras į 
tėvų žemę.

Vardan Lietuvos su 
nauju pasiryžimu į teisin
gą kovą!

Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas.

Tremtyje, 1948 m. vasa
rio 16-tąją
priklausomybės 
mo paskelbimo 30-jų me
tinių — dieną.

Lietuvos ne-
atstaty-
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Lietuva brangi, mano Tėvynė, 
šalis, kur miega kapuos didvyriai! 
Graži tu savo dangaus mėlyne, 
Graži, ne* daugel vargy patyrei..

1918 Metais: badaujan
čiai Tėvynei jie siuntė 
duoną, kovojančiam siun
tė ginklą, laimėjusiai ko
vą — Laisvės Varpus’...

Praėjo 30 metų ir mes 
matome vėl tą patį mūsų 
Tautos priešą savo purvi
nais ’ batais mindžiojantį 
šventos Lietuvos žemę, 
savo kruvina ranka smau
giantį mūsų broli; sesę,

VIENOS LIETUVES TRAGEDIJA

KAS GALI BŪTI BAISESNIO, 
KAIP BOLŠEVIKAI?

1947 m. gruodžio 31 d.1947 m. gruodžio 31 d. Kalbėtojo žodžiuose at- 
Schwaeb. Gmuend *katali- sisnindėjo jos visas erškė- 
kų kapinėse išdygo vėl čiais nuklotas kelias nuo 

lietuvės nat bolševikų revoliucijos 
''aro Rusijoj laikų iki šių 
dienu.

Pasirodo, kad Pirmojo 
Pasaulinio Karo metu ve
lionė su savo pirmuoiu 
’*vru. k°in tremtinė.

Karo
kur, paėmus val

džia ’ vaikas bolšeTri’rams

n d’’
Sv'-nĮk'’
i T .

vienas taurios 
kanas. Jame vokiškosios 
žemės smiltimis buvo už
klota amžinam miegui 
tragiškai mirusi tos sto
vyklos gyventoja Juzė 
Vainauskienė, apie 58 me- 
x_. nT-n4įans

T” ’’ie’’ šiai lietvei teko 
nergvventi. ’dek širdie" 
s’’a"smo ir kančių teko 
iškentėti nuo bnlxevi’’iniQ 
siaubo ir jo žiaurvbm------ b'>lše'Ti>iniaTne
tik viena ins motniš’’a mm" undu r’r’žus ’ 

4-0* TF* ~ ’ 4”'*"' 1
-•*- — 1* - 1 • “ ** ’

ševikų persekiojimo ir di- sis jos vyras buvo nužu- 
delių skriaudų iš ju pusės

O T>» ^*1’] P**

-■•o'w4-»ic*i
A $ 1 •-- • —/-, r•■*-*■> ••

z-'" *iek būtų išken- 
^’u^ivi’'’’ e*5 ,'’”-'A1io 

’ietuvįu nrie jos vani '»• 
klausydamasis nas^uti-

Lietuva, mūsij Tėvynė, štų tautai pražūti, mirtį.: močiutę. Matydami šį bai- 
Todėl visų diktatorių kai- sų vaizdą mes nebegalime 
bos apie vadinamąjį “pri-poliau pakęsti, kad burlio- 
sijungimą” yra grynas kas Tėvynėje lietu lietu-
melas! Teleidžia pasaulis vio kraują ir griautu Lie- 
mums lietuviams, o tada tuvos Krvžius, ’ad ma

rintų šimtus tū’:sta"či” 
tremtinių Sibire, kad 
žiauriai persekiotų lietu
vius tremtinius ^‘■•ron'ie.

TodM. Brolau, 
šiandien, švęsdami 

istorme šiTen- 
*ę pri'-eikime svyie 
m. Tčvvfoės meilės dvasią. 
Kaip 1918 m., tain ir šian- 
1:''' ’’»»* fį’- išbirsime ba- 
-*•» 1-’F‘v,čianėįn

"epagai lėkime plū- 

e+u iie prašo! Duonos, 
kurią dažnai 
laukan, nepagailėkime iš- 
b’vškusiems raš’aičiams.

Kam 1918 m. tain ir 
’i?r,dier. kai ismrsiv»e s”- 
-a~čiot^s Tė*’”~'"s 
šauksmą ginklo, o tai yra 
šiandien spauda, knyga, 

pasaulio lais-

Du svarbiausi uždaviniai stovi prieš amerikiečių 
akis 1948 metais, — sako katalikų laikraštis “The 
Sunday Observer”. Pirmas — išvengti ekonominės 
krizės bei likviduoti infliaciją; antras — suteikti Eu
ropai pakankamai finansinės paspirties, kad galėtų 
grįžti į normalų gyvenimą ir apsidrausti nuo gręsian
čio komunizmo, kuris siekia įstumti žmoniją į skur
dą ir netvarką, padaryti visus driskiais ir baduoliais 
ir taip suvargintus pamušti į Maskvos vergiją.

Bolševikų vadai, nėkiek nesislepia, kad Marshal- 
lo planas pastatyti ant kojų Europos tautas ameri
kiečių pinigais — yra peilis po kaklu imperialisti
niam komunizmui. Ir iš tiesų, ką komunistai gali pa
statyti prieš Amerikos bilijonus? Nieko. Vadinasi, 
nieko gero, teigiamo, nes tas, kurs nieko neturi, nė 
kitam nieko negali duoti. Rusija pati bado suspausta 
ir skarmalais apsikarščius. Ji tik žiūrri, ką nuo kitų 
gali atimti. Apie davimą nė kalbos negali būti. Visas 
užgrobtas žemes — jose gyvena apie 200 milijonų 
žmonių — bolševikai iščiulpė iki kaulų, visur užvedė kraujo išliejo, 
skurdą ir badą. Iš kur jie ims jau ne tik patogaus gy- laisvę mirštančius 
venimo reikmenų, bet ir kąsnį juodos duonos, kad ir dukras gailiai apraudo
jau visą pavergtų žmonių turtą atidavė keliems mili- jo, bet laisvę išsikovojo, 
jonams raudonarmiečių ir šimtui milijonų nudrisku
sių badaujančių mužikėlių? Kremliaus ponai vaikiš
kai giriasi, kad jie turi savo finansinį planą Marsha
llo planui priešpastauti. Geri juokdariai tie bolševi
kai. Net šiais tragedijų laikais jie moka pasaulį pra- 
juokdyti.

Tuo tarpu Marshallo planas žada keliolika bili
jonų dolerių. Bolševikai iš to nesijuokia. Jie žino, kad 
Amerika gali tiek ištesėti. Taigi nebe juokai Krem
liaus ponams, tik graudūs verksmai ir — bolševikiš
ka neapykanta. Jei Marshallo planas įvyksta, jiems 
nieko nebelieka, tik imti savo krepšius ir trauktis at
gal į kadaisiai turtingą Rusiją, kurią jie taip gabiai tremtinys 
ubagynu pavertė.

Tačiau Marshallo planas turi būt Kongreso už- 
girtas. Čia kyla visokių abejonių, įtarimų, kritikų. 
Norima, tą sumą apkarpyti, sumažinti. Kongresas 
nori apsižiūrėti, kad Europos šelpimo našta nebūtų 
amerikiečiams persunki, kad kitus begelbėdami, pa
tys nepradėtų stokoti. Tas atsargumas yra būtinas, 
ypač stebint, kaip gyvenimo reikmenys brangsta. 
Kongresas šios šalies šeimininkas. Jis turi žiūrėti, 
kad ir sau nepritruktų, anot lietuvių patarlės: “gaila 
žento, bet gaila ir varškės”.
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mums lietuviams, o tada 
mes parodysime tėvui 
Stalinui, kur prisijungsi
me.

Lietuvių Tauta, tai Var
go įMokvkla! T ipf-n-nn 
Tautos istorija, tai V. Mo
kyklos kūrvba. Tr 
istoriniai laimėjimai mū-

mūsų Tėvų Žemė yra 
šiandien centras mūsų 
minčių, mūsų meilės bei 
ilgesio, šiandien džiaugia
mės josios didinga praei
timi ir liūdime skaudžia 
dabartimi. Liūdime nenu
siminę bet giliai susikau
pę, stiprėdami dvasia, 
semdamiesi jėgų dar
bams, kovai už naujai’ 
laimingąj' ir laisvą jį. mū
sų Tėvų Žemės rytojų.

30 metų praslinko jau sų Tautos gyvenimo rai- 
nuo Lietuvos prisikėlimo doje buvo susiję ir nasiek- 
iš mirties agoniios, re- ti nėr didi varga, didžias 
šaut sunkų caristinės ver- aukas. Mūsų kova už lais- 
gijos jungą. 30 metu nrn- ’re. už kalba, savitą kultū

rą, už Rūnintojėb Lietu
vos kryžkelėse rymantį 
buvo mums daug sunkes
nė, nei kitoms tautoms. 
Ši, betgi, tiesa yra mūsų 
Tautai nenanrastai 
°i. didi. Ji išskiria ir iške
lia mūsų Tauta iš dauge
lio kitų. Šis reiškinys liu
dija, kad mūsų Tautos
dvasia yra tokia gyli, sti- protestas 
pri bei nepalaužiama, kad voms tautoms, deTV'onrati- 
Apvaizda šalčio ’raš'T’ “~is vyriausybėms, 
mūsų Tautos Konstituci- pagailokime aukos 
jon: Lietuvi, tu subręsi, šventam tikslui. Ir 
atgimsi dvasia, būsi švie- -Tusu besiaukojanti i 
sus, vieningas ir laisvas— 1918 m. išgelbėjo 1 
varge! Varge tu būsi kie- Tėvų Žemę ir davė jai atstovų su savo 
tesnis 
kursi 
varge

bėgo nuo tos valandos 
kada mūsų Tėvynė, savo 
galinga, laisvę mylinčia 
jėga, susprogdino vergi
jos pančius, tapo laiminga 
ir laisva.

Ilgai kentėjo ji, dau" 
savo už 

sūnus

Laisvę ji myli ir šian
dien, ir šiandien ją sau
goja visu stropumu, ir 
šiandien, jausdama ant 
savo kančios nuskaidrinto 
kūno begalo skaudžius 
raudonojo tirono kirčius 
bei smūgius, neatsisako 
būti laisva! Tą skelbia vi
sam dar laisvam pasau
liui Lietuvos miškų Darti-

dvtas bolševikiniu bandi-
f o—4- “

Drįe Lietuvos

‘rinic.-rĮr,ff veHonė su sū
numi. siaubo pagauti po

niu kun. Mačiu’aičio atsi- bėgo ’ vakarus ir čia ''toj. 
sveikinimo žodžiu, skirtu 
’Telin"ies na«’,ert'imni ti’’ 
š’n ?s+ėsi a~anas riedan
čias skruostais ir sunkiai 
dūsavo...

, nė
šiam 
kaip 

meilė 
rnfmu

d’"rė tremties gyvenimo 
<??.l”'Tose. Pa'iM’**’” 1":
’-m no/veno Schwaeb. 
Gmuend ’ietu’d” -au
loje. Antrą kartą tremty
je gyvenant ir nerg'ore'v’s 
tiek daug baisybių ir 
skriaudų iš bolševiku pu. 
<?.“<> . rgheiš^a’’ ~

• o-a^o
Dažnai užei

davo jai nrienuoliai. ’’U- 
riuose J. Var^aus’-ienė 
šiumulingai šaukdavosi 
pagalbos ir skusdavosi,

žius ir gražins Lietuvai 
'°isvę!

*aoita:s metai? suai- 
ri ko viso nasaulio s’:av- vai i 
tai Prancūzijos Jamboree. pakrikimą. 
Tos šventės kulminacinis 
nun’-tas bu^o visu tautu 

vėliavo-
Lietuviaiuž plieną, varge tu laisvę, taip ir šiandien, mis paradas.

Jubiliejiniais _Me- skautai buvo nuliūdę, nu- kad ji matanti ateinamčin 
simirę, kadangi jiems ne- gauįą bolševikų, kurie ti- 
buvo leista dalyvauti ta- ko ją suimti ir nužudvti... 
me parade su savo vėlią- Tokiam stovy nutruko 
va. Ne vienam pasirodė jos gyvenimo siūlas, su 
karti ašara akyse... Ir kurio nutrūkimu — pasi- 
štai, kaip sušvinta visų baigė ir jos gyvenimo pa- 

diktatoriu lietuvių skautų veidai, ko- tirtosios kančios, kurias 
ir Ap- ir budelių surakinti. Ir jie kiu nepaprastu džiaugs- jai teikė didžiulė pasaulio 

mūsų--------’---- — .......................... .... . - — -
anvaini-

knygą ir maldą, 
kalsi laisvės var- 
Tąip, vargas • vra

zanas savo ginklu, Sibire . Ta* ^entoji Ir tie
savo mirtimi, tikrove. y-T’

Europos D.P. savo nepa
prastu vargu, tą skelbia 
laisvieji Amerikos Lietu
viai savo didžiais darbais, 
šiuo masiniu mitingu, ir 
kol bent viena lietuvio šir
dis plaks, ji skelbs vi
siems kad Lietuva buvo ir 
ji bus laisva!

1948! .
tais, tepadaro Jūsų Tėvy
nės meilė tą patį stebuklą.

‘ s Lietuvos Laisvės 
Varpai, tavo Amerikos 

didinga dovana
► tikrovė.

Bet, Brolau ir Sese lietu-į lietuvi,
vi, mes savo dalią mvlime laisvai Tėvynei, yra šian- 
ir ją ryžtingai ištisais dien Maskvos 
amžiais nešėme 
vaizda kiekvieną 
auką laimino, 
kuodama didingais laimė
jimais. Taip, kiekviena

____  mūsų auką Tėvynei Ji lai- 
Laisvę myli kiekviena mino ir laimina šiandien! 

vertinga tauta. Nes lais
vė, toji Visagalio didinga dą, žvelgiant į tą milijonų Lietuvos nepriklausomy- 

yra didžiausias lietuvių širdžių didžią au- bės sukaktį, šventai pasi-

nepraskambės , laisvės ai- mu suplaka jų širdys, kai pabaisa — bolševizmas, 
jie pamato savo lietuviš-. Juzė Vamauskienė lie
ką Trispalvę!... Kas atsi- tuvių tarpe turėjo ^era 
tiko? Amerikietis, lietuvis vardą ir buvo pavyzdinga 
skautas, paėmė mūsų vė- moteris. Tebūna lengva 
liavą ir nešė ją... Jam nie- jai nors svetimoji žemė, 
kas negalėjo užginti! kuri ią priglaudė toli nuo 

Amerikos Lietuvi, tai y- Tėvynės.
ra simbolis Tau! Tavo 
globai ypatingai yra pa
vesta Lietuvos Trispalvė! 
Saugok ją, gink ją ir atei- 

etd’s p'"’ "’e- 
' rb~? ” ? 'e i’- 
edr ii o n:l > 
Laisvoje Lietu- , arba

i

dais, jie neskelbs tavo 
meilės Tėvynei Lietuvai, 
jeigu Tu nepadėsi juos iš
laisvinti.

Todėl šią istorinę valan- 
Ir šią iškilmingą valan- dą, minėdami 30 metų

Bolševikai kaip tik ir laukia Amerikos ekonomi- dovana, 
nio susmukimo. Mano, kad bankrotas neišvengiamas, tautos turtas. Tik laisvė- ką už Kryžių Žemę Lietu- ryžkime įsijungti i tą di- 
Jie dar įskaito ir kitą galimybę: kad Kongresas, pri- je gali tauta 
sibijodamas finansinės krizės, Marshallo planą visiš-

tikrai gy- vą, kaip miela yra matyti dingą viso pasaulio lietu- 
savo 

kai atmes. Amerikiečiams nusibos maitinti Europą iridžiaginiu gerbūviu,
- - - - _ . - - Ii “ ““ — *jie palaipsniui iš jos pasitrauks. Tačiau atrodo, kad 

Maskvai teks nusivilti. Amerikiečiai gali sumažinti 
šelpimo lėšas, bet iš Europos vargu bepasitrauks, kol 
komunizmo pavojus nebus likviduotas. K.

Parašė Jonas Rinitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

6.
Grūzdas veikia

— Na, užteks. Dabar į darbą. Aš tuos jau
nuolius areštuoju. Nusivešiu juos į mūsų ar
mijos stovyklą ištirti jų ištikimybę sovietų 
valdžiai. Jūs mane palydėsite dėl apsisau
gojimo nuo lietuvių partizanų, nes mūsų 
stovykla tolokai.

Kacapai susižvelgė: tai gal teks su parti
zanais susikauti? Jie pradėjo niurnėti.

— Tylėt! — valdiškai užgriovė Grūzdas. 
Istrebiteliai nutilo. Grūzdas toliau kalbė

jo.
— Tų senelių ne areštuosiu, bet juos nu

gabensiu į saugesnę vietą, nes atėję kiti pa
našūs banditai, o gal ir jūs patys, gali jiems 
skriaudą padaryti, arba tiesiog nužudyti. 
Gėda, kad tenka apsidrausti nuo tokių, at
siprašant, saviškių. Bet nekaltų žmonių gy
vybė reikia saugoti. Dabar visi susirikiuoki
te. Namiškiai pasiims kiek reikalingiausių 
drabužių, ir už dešimties minučių visi — 
marš!

Grūzdas skubėjo. Ir taip daug laiko su

venti, rūpintis me- visais laikais besiauko- viu auką. I auką žuvusio 
tik jančius Brolius ir S’ese? "artizcno T ietu^os 

laisvėje gali ji kurti kul- Amerikos lietuvius kovo- ’ uose, ’ tą auk? na 
turą, mokslą, meną ir jančius pirmose fronto Ii- nim?, badą, nevilti 
maldą Aukščiausiajam. nijose už Lietuvos laimin- čiančio tremtinio Europo- 

Atsisakyti laisvės, reik- gą ir laisvą rytojų! lje... Ji susprogdins rete-

gaišinta. Jam labai rūpėjo, kad netektų su 
čekistais susidurti. Tie ne tokie kvaili 'kaip 
istrebiteliai. Nuo jų lengvai neišsisuksi.

Teko užtrukti ilgiau kaip dešimt minučių. 
Senieji Ilgaičiai, ypač tėvas, nenorėjo iš na
mų išeiti. Bet Grūzdas buvo nepermaldauja
mas — tiesiog ginklu pagrasino. Pats suran
kiojo kiek drabužių, juos suraišiojo ir įgrū
do į Ilgaitienės rankas. Tėvą pagriebė už 
pakarpos ir pro duris išstūmė. Jurgiui ir A- 
lenai mirktelėjo, tie suprato ir taip pat už
sispyrė neiti. Prireikė istrebitelių pagelbos 
jiems išstumti. Viskas, rodos, tvarkoj, bet 
štai istrebitelių tarpe vėl pasigirdo zurzėji- 
mų. Jiems nesišaipė galimybė su partizanais 
susitikti. Bet pasigirdo traškus Grūzdo įsa
kymas, jo rankoj švystelėjo revolveris, ir 
visas būrys išniro iš Ilgaičių bakūžės ir pa
skendo nakties tamsoje.

Išsyk atrodė labai tamsu, bet akys tuo
jau apsiprato ir viens kitą sugebėjo įžiūrėti. 
Mėnulio nesimatė, bet dangus nebuvo debe
suotas ir žvaigždės kur-ne-kur spindėjo. Ėjo 
tylomis. Eiseną vedė Jurgis su seseria, pas
kui juos tėvai, šalimis istrebiteliai, o pas
kiausia Grūzdas, dažnai pašnabždomis nuro
dydamas kelią. Kacapams tokia tvarka keis
toka atrodė. Tiedu jaunuoliai, taip nenoro
mis iš namų išėję, dabar paskubomis žygia
vo prieky, tafrsi žinotų, kur reikia eiti. Tiesa, 
komisaras kelią nurodo, bet kodėl jie taip

l -i,
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”arčia:s 
p ’ ’au? 
’-e’k p 
Vilniuje, 
vojel...

skuba? Seneliai vos valio ja pasekti. Istrebi
telių vadas neiškentė.

— Tovarišč komisar, man rodos, ne tuo 
keliu einam.

— Ir vėl tovarišč! Koks aš tau. tovarišč? 
Atsimink, durake, kad aš geriau žinau, kur 
raudonarmiečių stovykla.

Taip apstabdytas, kacapas daugiau nebe 
kalbėjo.

Jiems atsidūrus pamiškėj, staiga iš krū
mų išniro keletas tamsių vyrų, viens jų visa 
galva už kitus aukštesnis, jo rankoje poros 
mastų lazda, o iš krūtinės išėjo gargždus, 
kymiai priblokštas balsas:

— Rankas aukštyn!
Tarta lietuviškai ,bet kacapai tuos žo

džius puikiai supranta. Jų rankos neįmano
mu spartumu šovė aukštyn.

— Atimkite jų ginklus!
Tas duslus pusbalsis prabilo saviškiams. 

Į porą minučių krata padaryta, ir mūsų 
partizanai nusivedė savo belaisvius į mišką. 
Paėję kokį kilometrą tylomis — buvo įsa
kyta nė žodžio netarti — visi įlindo į aklai 
tamsų urvą. Tik po kelių minučių eisenos, 
kuri jiems atrodė niekad nesibaigsianti, 
prieky sumirgėjo blankus žiburėlis. Dar mi
nutė, ir jie atsirado erdviam požemyj.

Mišrių minčių virtinė nusmelkė per visų 
galvas. Seniai Ilgaičiai atkiuto. Lyg ranka 
kas atėmė iš jų širdžių nuolatinę baimę. Po 
žeme tai po žeme, bet saviškių globoje. Bai

Ach, ir kas gali būti 
baisesnio, kaip bolševiz
mas?...

Pranvs Aišėra^.

1”: >
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piktąja dvasia
šv. Teresė.

sūs maskoliai jų gyvybei nebegręs. Kažkoks 
ramus poilsis nusileido ant pernelyg suvar
gintų dirksnių. Senis Ilgaitis į Grūzdą nebe- 
šna’ravo. Net angelu sarg i jį aukštino. P- 
rraitienė nebe verkšleno. Jautė, kad r? : >: 
užmigs — nors ir po žeme. Jurgis taip ir 
veržėsi į partizanus įstoti, kad tik priimtų. 
Alena negalėjo sutramdyti savo smalsumo. 
Požemy kol kas niūru, bet ji jautė, kad nau
jas gyvenimas prieš ją atsiskleis. Stūmė nuo 
savęs perdrąsias svajones, bet vis dėlto žino
jo, kad nebereiks baimingai slapstytis. Pa
žino bent pirmąjį laiptą į laimę — tai lais
vė nuo baimės. Ir tas raudonasis karinin
kas — oi, oi.

Istrebitelių mintis pigu įsivaizduoti. Kei
kė patys save, kad taip lengvai davėsi ap
gauliojami, bet daugiausiai tai koliojo Grūz
dą. Mintyse jam ruošė saldų kerštą. Kad 
kada nors pavyktų tą nevidoną į savo nagus 
pasigriebti — tai būtų balius!

Grūzdas tai daugiausia džiūgavo. Tiesiog 
negalėjo atsigėrėti savo atkaklia drąsa ir 
sumanumu. Pats stebėjosi, kaip jis, toks pa
prastas Grūzdas, sugebėjo tokį žygdarbį at
likti. O kiek naudos! Keturių žmonių gyvy
bę išgelbėjo, ypač tos merginos. Matyt ryž
tinga, o kokia saldi pažiūrėti. Tiktai tas kal- 
navertis Dičkis kažkodėl toks niūrus. Nė 
puse žodžio nepagyrė. Tur būt, kad netu
rėjo priekabės bent vienam bolševikui galvą 
suskaldyti...
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Kaip Mes Bėgome Iš Lietuvos
1944 metų pavasarį so- Vienuoliktą valandą sie

dinome daržus, išėjome vėjo jau pridėti gėrybių 
vasarojumi laukus, šie
navome pievas. Pernai pa
sėti rugiai jau buvo vie
tomis aukštesni 
gų ir derliumi 
dirvos.

Tuo tarpu šiaurėje gir
dėjome artėjančio fronto pasilikite vietoje. Galėsite 
šūvius ir Rusijos žemių savo ūkyje negyventi. A- 
gyventojai, vokiečių ka- teisite Į mano namus. Bū
rių vadovaujami didelė- site kaip savas, 
mis kolonomis traukė į valgysime, tą ir 
vakarus. į pietus. priauginote vėl

Paskutiniu momentu ū- gyvulių ir galvojat viską 
kyje buvome mudu su palikti — gal ir gero lin- 
broliu. kėdamas kalbėjo kaimy-

— Žinai, sese, ryt mes'nas rusas, 
turėsime apleisti savo tė
viškę. Jau nebematyti po
licijos, pradės tuoj siaus
ti banditai — kalbėjo su
sijaudinęs brolis S-sios 
liepos pavakary, sugrįžęs 
iš mūsų apskrities mies
to.

Abejoti nebuvo kada. 
Pasidalinę mudu darbais jau. 
ruošėmės išvykimui. Maž- pasilikus, 
daug pusę drabužių padė
jome saugioje vietoje, o 
gal antra tiek nutarėme 
imtis su savimi. Su dide
liu skausmu širdyse, sku
bėjome, ruošėmės iki pat 
sutemos. Vakare paskuti- 
nį kartą aplankiau darže
lį. Priskyniau baltų, ruža- 
vų bijūnų puokštę ir pas
kutinį 
mūsų 
kryžių.

Visai 
dalį 
darbų jau atlikome. Ėjo
me ilsėtis, kad ryt anksti 
sukilę vėl skubėtume pa- 
siruošdami kelionei. Nors 
buvau pavargus, bet už
migt negalėjau iki pat ge-
▼~ xet;

už žmo- 
virto iš

du vežimai ir juose pakin
kyti arkliai. Stovėjome 
gonkose apsupti kaimy
nų. Dar akimirksnis ir jau 
bus sudiev, miela tėviškė
le!
— Atkinkykite arklius ir

Ką mes 
jūs. Jau 
daugiau

— Ačiū jums labai.' Jau 
pasiruešėme, reikia va
žiuoti — atsakė brolis.
— Likite jūs! Moterims 

juk nėra taip pavojinga— 
aiškino man kaimynai.

Iki šiol laikiausi, bet d? 
bar pravirkau. Gaila buv 
tėviškė palikti ir. galvo 

liūdna būtų vienai

DARBIMNKAS _
ne debesyse besitrau- dabar visi keturi, skubė- 
'.iančias Rusijos gyvento- jome pas 
ų kolonas,
— Žinai, kad mums ir 

toliau atskirai, ne su tais 
rusais keliauti sektųsi, 
būtų labai gerai — kalbė
jo šalę manojo vežimo ei
damas brolis.
— Tikrai būtume lai- 
ūngi.

gimines. Ilgo 
kelio ir dienos kaitros bu
vo įvarginti ir mūsų ark
liai. Prieš statesnį kal
niuką bandėme pastūmėti 
vežimus.

RAUDONŲJŲ 
PROPAGANDA
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VOKIEČIAI ATĖMĖ 
ARKLĮ. — MUMS DAVĖ 

AKLĄ...
Neilgai džiaugėmės ta 

rime. Vokiečių policinin
kas liepė mums plentą 
palikt kariuomenei. Kitos 
šeities nebuvo, kaip suk
ti į dulkėtą kelią, kuriuo 
:ik ką pravažiavo vokie
čių vadovaujama, rusiš- 
:oji vežimų virtinė. Pir- 
name kaime toji kolona 
astojo ir mes nenoromis 
simaišėme į svetimųjų 
abėgėlių tarpą. Prie bro- 
o vežimo prieina vokie- 
ų karys. Sustabdo ark-

♦

Pas maienius gimines ir 
mes ir arkliai. Bet čia 
mus pasiekė, matyti, ko
munistiška propaganda:
— Prie sienos privažiavę 

daugybę žmonių. Norin
tieji ten atsigerti van
dens, turi už jį mokėti. 
Tenai siaučia ligos. Bė
gantieji, per sieną, kiek
vienas su savimi gali pa
siimti tiek, kiek gali pa
nešti.

Tokie gandai ne vieną 
sulaikė nuo bėgimo. O 
mes pusiau sumažinome 
savo bagažą. Po keliatos 
dienų, atsisveikinę geruo
sius gimines jau vienu ve
žimu traukėme 
Enk. Pakeliui

pasienio 
sustojom 

— Jums duosime kitą, o pas pažįstamus. Pailsęjo-

— Dėkoju jums! Bet va
žiuosiu ir aš — atsakiau.

KELIAUJAM I 
NEŽINIĄ 

Jau ilgai nelaukėme. At
sisveikinome susirinku
sius, Įlipau į vieną veži
mą. brolis į antrą. Į jo ve-i 
žimą dar įšoko palydėti 
vienas geras mūsų darbi
ninkas. Mečiau skubotą 
žvilgsnį pro atdaras gon- 
kų duris į namo vidų, 
linkterėjau sustojusiems įomas 
kaimynams, paskutinį darėsį pilka 
kartą pažvelgiau į žydintį jos 
darželį, timptelėjau va
džias ir vežimai ėmė rie-'mūsu 
dėti. Dieve, palaimink 
mus keliaujančius į neži-

_______ . 
ro vidurnakčio. Manau tas ; jaučiau, lyg rodos, ver-; 
pats buvo ir mano bro- vįenj^os kambarių šie-; 
^UL nos. Nebežibėjo vasari-

DU VEŽIMAI GERYBIŲ niu džiaugsmu darželio 
Iš aušus 9-jai liepos kė- gėles. Atsisukau dar į 

lėmis ir baigėme paskuti- gonkose sustojusį kaimy- 
niuosius pasiruošimo dar- nų būrelį

kam ųe- jiems ranka, 
mūsų iš
vien! nuo 
kaimynai

kartą 
sodyboj

papuošiau 
stovinti

sutemo, 
numatytųjų

Didžiąją 
mūsų

51.

nos.

bus. Nors daug 
kalbėjome apie 
vykimą, bet gal 
kitų sužinoję 
rinkosi mūs išleisti. Tarp
jų buvo ir vietinių rusų. 
Kai kurie kaimynai su
valgė su mumis 
nius pusryčius, 
kaimynėms įteikiau dova
nėlių. Brolis kaimynui 
pardavė karvę — bus ke
lionei daugiau pinigų. Ki
tus visus gyvulius paliko- me visi išblaškytieji 
me ūkyje. ,mos nariai?!.. Tv

i mielą 
paskuti- Galvoje 
Kelionės

Iš Lietuvos iškeliavo ir šios eiles UKinuiKų, jie jūsų arklį paimsime — me, ir padėjome nuplauti 
buvo pergyvenę nevilties daug valandų ir naktų. Vie- trumpais vokiškais saki- nunokusius rugius.
nūs jų kaimynus bolševikai nakčia išvežė nežinoma 
kryptimi ir jų likimas lig šiol nežinomas. Jie gi nuta
rė pasitraukti su jaunesniais į Vakarus. Ten jie kad 
ir nesavo, bet svetimos šalies darbus norėjo dirbti. 
Tik jau jėgos pakirstos ir jie neviltyje gyvendami 
verkia ir šaukia — I, nežiūrėk, mėnuli, nekankinki, 
tu būk tamsus, kaip mano toji dalis, ir praeities dau
giau man nebatminki, juk praeitis vistiek jau nesu
grįš. O vienok ir jų veiduose šypsena pasirodo, kai 
vieną kitą dovanėlę per BALF ar privačiai kas įteikia.

dėlės ašaros birėjo ant baltą laikė. Priartėjo be 
rankų ir sutaškė jose lai- žodžių, ašarotomis

» vadžias.
tamsu. Ro

jau nieko nemačiau 
ir negirdėjau. Lėtu tempu 

vežimai priartėjo 
prie kryžiaus. Šventasis 
pakelės Smūtkelis žibėjo 

■ piri2L¥H% -fcadr -
nai žiūrėjo į mus. Šis kry
žius buvo didelė sodybos 
brangenybė. Atsimenu, 
nuo pat kūdikystės, čia 
dažnai ateidavo mama. 
Kryžiaus dienomis čia vi
sa šeima ateidavom mels
tis.

ir mojavau 
Mačiau pir

mame vežime vienplaukį 
broli sakantį jiems pas
kutini sudiev’. Kai kurie 
kaimynai šluostėsi aša
ras. Ir vėl liūdnai žiūrėjau 

tėviškės sodybą, 
pynėsi įvairios 

mintys: sugrįšime ir rasi
me viską tvarkoj; tai vėl 
nežinia kada pamatysime 
gimtąjį namą; iš viso ne
žinia ar?... Ar susirinksi

mi šei-'giau 
ylios, di- užtrukti ir nors kiek pa- miestą,

AR PAPUOŠ TAVE 
DAR KAS?;

— Smūtkeli. paliekam 
Tave vieną!.. Ar papuoš 
Tave dar kas?!..

Vėl gailios ašaros ritosi 
skruostais... Vėliau prasi- 
blaiviau ir nebuvo taip 
liūdna. Pakalnėlėmis mū
sų arkliai bėgo rystele. 
Lyguma važiavome dau- 

žingsniu. Norėjau skubėjome.

Jau, 
atrodė, laikas vėl keliauti. 

— Ak pone!.. Keliais žo- Prie mūsų prisidėjo minė- 
džiais ir maldaujančiu tos šeimos motina su duk- 
žvilgsniu brolis kreipėsi į terimi ir dar vienas jųjų 
šį karį. Bet jam, matyt, pažįstamas. Į šeimininkų 
reikėjo gero arklio ir bro- didelius, ilgus ratus pui- 
lio prašymas nesujaudino, kiai tilpo visų septynių 
Tuoj atkinkė mūsų juodą, bagažas. Šeimininkė dar

iniais jis kalbėjo broliui.

džiais ir maldaujančiu tos šeimos motina su duk-

Tuoj atkinkė mūsų juodą,
didelę, gražią kumelę, at- paėmė du kumpiu nese- 
vedė irgi didelį, bėrą, bet nai piauto bekono. Įkinkė 
aklą arklį. Gaila buvo mū- jų ir mūsų arklius. įdėjo 

■sų juodukės. Be to šis ak- riebią, gyvą avį ir taip vėl 
t ap- vieni tęsėme, kiti pradėjo

Anglijoje irgi siaučia snąarkūs šalčiai. Ten 
tūla Mrs. Barbara \\oodhouse net ir karvei pa
siuvo šiltesnius rūbus ir ji tvirtina, kad karvė 
nebodama šalčio duoda daugiau pieno.

aki- las arklys du kartu . 1__1 lllJ r
Akyse mis. Tiesia į mane kaž ką vertė mūsų vežimą, gero- tą skaudžią kelionę 
- įvyniotą. (kai j r Z

— Imk, dukryte, bus ge- trukdė paskubėti, 
riau atsigaivinti! “.................

(Tai buvo pirmosios 
braškės).
_ JEI TEKS MIRTI, 

MIRSIME ČIA...
— Bobute, ar Jūs neva

žiuosite ? — paklausiau.
— Kur mes, vaikeli, se

ni važiuosime?! Nevažiuo-i 
sime niekur. Jei teks mir-j 
ti, mirsime čia...

Taip likosi saugoti savų 
sodybų ir mirti tik savo 
žemėj, didelė daugybė 
mūsų tautiečių.

Čia ilgai neužtrukome. 
Su ašaromis atsisveikino
me bobutę ir važiavome. 
Mačiau kaip ji žegnojo 
mus ir ilgai, pasilikusi 
stovėjo. Juo labiau tolo- 
me nuo tėviškės nuo arti
mųjų, tuo rodos daugiau 

Apskrities 
, kurs jau vakar 

buvo be policijos, prava
žiavome laimingai. Ir vėl 
nedelsdami skubėjome. 
Bet jau laikas buvo kur 
nors sustoti. Nes naktį 

būtų nejauku.

| 
sustoję 

bendrakeleivės 
Sekančią dieną sušilę, ponios tėviškėje. Čia be 

sudulkėję pasiekėme Kau- jokio skirtumo mus visus 
ną. Ten susitikome sesutę tėviška širdimi sutiko, 
ir brolienę. Jau buvo vaišino,-atjautė. I 
mums smagiau. Susitiko- vėl pasiekė mus ta pati 
me ir daugiau pažįstamų, raudonoji propaganda: j
Beartėjantieji susirėmi- — Per sieną imtis su ša
mai su priešu visuose kė- vimi gali kiekvienas tiek,! 

ilė daug nerimo. kiek gali panešti.
Ilgai čia negaišuodami, Sumažinome savo baga-

mus privargįpo ir Dar buvome 
’ ’ ’. naujosios*

■«'•■' j

*
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viešėti savo tėvo žemėj...
Bet jau vežimai stovė

jo netoli kaimyno sody
bos. Brolis užėjo pasakyti 

• “Iki pasimatymo!” Likusi 
vežime parašiau porą at- važiuoti 
sisveikinimo laiškučių sa- Nors truputį iš kelio, bet 
vo prieteliams. Įduodama užsukome pas pažįsta- 
tam gerajam mūsų paiy- mus. Čia radome ir dau- 
dovui prašiau, kad ryt giau sustojusių pabėgėlių, 
(sekmadienį) perduotų Šeimininkai mus nuošir- 
jiems. džiai priėmė. Bet ir jie

Tuoj grįžo nuo kaimyno buvo neramūs ir nežinojo 
brolis, ir atsisveikinda- ką daryti...
mas tą mus palydėjusį Ankstų rytmetį važiavo- 
prietelį prašė: me pirmyn. Ukmergėje
— Žiūrėk mūsų ūkį kaip netikėtai sutikome seserį 

savo. Sugrįžęs tavęs nepa- kuri buvo pasiryžusi pa
miršiu. siekti tėviškę. Norėjo iš

Atsisveikinau ir aš. Bet ten dar šį tą pasiimti. Bet 
ir šiandie brolis jo gailisi, pavažiavus apie 20 km. 
kad nepaėmė su savimi, vokiečių policininko buvo 
Gal jis ten jau žuvo?! auto sustabdytas.

Dabar atitrauktu dėmė- — Toliau vykti negalite, 
siu nuo tėviškės laukų, nes jūsų apskrities mieste 
vietomis gana greit, sku- jau vyksta susirėmimai— 
bėjome pirmyn, 
sustojome 
sodybos. Ir 
nešė abiejų 
sveikinimą.
valandėlės jis grįžo su bo- mėmės su nelengvais ve- 
bute. kuri rankose kaž ką žirnais. Kitu keliu matč-

I

Pakeliui aiškina policininkas, 
prie senelių Sesuo sugrįžo atgal, bet 

čia brolis nu- susitikome tik Kaune, 
mūsų atsi-i Mes palikę Ukmergę vis 

Po trumpos daugiau skubėdami stu-

CĮL—m—-
Trato-TMIMD
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Visuomet iškaba parodo kur .gali
ma gauti Fordui aptarnavimas.’ Mū
sų mechanikai yra Fordo išlavinti- 
specialistai. Jie sutaupys Jums pini
gų ir laiko.

Jos yra geres
nės, jos yra tik 
ros. Jos yra pa
darytos kad tik
rai tiktų, ilgiau 
dėvėtusi, jos yra 
padarytos tik 
Fordui.

Daug geriau ir 
gviau, kada turi 
kamus įrankius, 
taip tariant, tikras 
Fordo aptarnavimas, 
reiškia pinigų ir laiko 
sutaupymą.

len- 
tin-
Ki-

žus dar nuo “nereikalin
gų” daiktų. Vieną sekma
dienio naktį, netoliese e- 
sąs Seredžius skendo ap
šviečiamųjų, įvairiaspal
vių lempų šviesoje ir ai- 

■ dėjo lėktuvų puolamai
siais šūviais, šis įvykis iš
judino mus iš vietos. Ir 
mes palikę geruosius 
žmones (nes jie nemanė 
bėgti) išvažiavome.

DAUG PASKENDUSIU 
LAVONŲ

Kelyje stengėmės iš
blaškyti ponią su dukrele, 
nes jos širdyse vežėsi dar 
taip šviežią iš savųjų iš
siskyrimo Skausmą. Nau
joji mūsų šeimininkė mus 
vaišino šviežia bekono 
mėsa. Čia mes susitikda
vome daugiau pabėgėlių 
lietuvių važiuotų ir pės
čių. Prie Velionos, ant Ne
muno kranto, matėme 
daugybę paskendusiųjų 
lavonų.
— Tai vis karo aukos!... 

Iš susijaudinimo kiek vir
pančiu balsu pratarė po
nia. Darėsi nejauku, gai
la...

Pakaitomis paeidami, 
tai vėl važiuodami priar
tėjome prie Jurbarko. Jau 
buvo geras pavakaris. 
Nakvynei užsukome į vie
ną sodybą. Sutikome išsi- 
kraustančius šeiminin
kus. Šeimininkas stovėjo 
šalia visokių daiktų pri
krauto vežimo. Šeiminin
kė dar mažą kūdikį laikė 
ant rankų. Kiti du nedide
li vaikai glaudėsi prie jos.
— Jau nejauku čia gy

venti. Tamstos galite per
nakvoti — kalbėjo šeimi
ninkas.

Nejauki buvo mūsų ši 
nakvynė svetimuose, tuš- 
čiuose aaflMiose. Anksti 
sukilę išsivirėm kavos. 
Ipagėrėme. Ir giliais ap
kasais išraižytais ir vie- 

i tomis užminuotais lau- 
I

v •

Tęsinys 8-tame pusi.

,.nii „

ir sutaupys jums 
pinigų 4 atvejais

Mūsų Fordo ap
tarnavimo meto
dai yra inžinie
rių ilgų metų ii- 
planuoti. Jie yra 
išplanuoti. kad 
jūsų karo aptar- 
nav imas ma
žiausiai kainuo
tų.

h
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Mes Ford Dyleriai Pažįstam Fordų Geriausiai
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— Kodėl tiek daug raudonarmiečių dezertyravo. — 
* Nuotykiai sovietų okupuotoje Rumunijoje ir Vengri

joje. — Ar Stalinas sakė Churchilliui “Atiduok laik
rodį”? — Sovietų pulkininkas apie Stalino planus. — 
Stalinas serga širdies liga. — Ką sako pilotas, vežęs 
Staliną į Teheraną.

APIE TREMTINIŲ 
LAGERIUS SIBIRE

Rusų inžinierius, aviaci
jos pulkininkas Vosylius 
Kotov (slapy varde), 
pabėg ęs iš Rusijos 
ir atvykęs į USA, žurna
le “The Saturday Evening 
Post” aprašo sunkias dik
tatūros dienas, kurias da
bar pergyvena Sovietų 
Sąjunga. Jo žodžiais be
tariant:

— Ištrėmimas į Sibirą 
yra tai gręsmė, kuri ka
bo ant SSSR piliečių gal
vų. Sibiro darbo stovyklų 
kaliniai nėra kokie nusi
kaltėliai, kaip kad esan
tieji bausmės namuose A- 
merikoje, ne, — ten yra 
tie, kurie nesutinka su 
komunistų politine filoso
fija ar tie, kuriuos įtaria
ma, kad jie nesutinka.

Ten yra ūkininkai, ku
rie norėjo turėti savo že
mę ir kurie tą pareiškė 
nelaimingą minutę, ten y- 
ra miesto gyventojai, ku
rie perdaug viešai kriti
kavo vyriausybę, — su- 
grįžusieji karo belaisviai, 
įtariami perdaug pamėgę 
Vakarus ir per lengvai Į nusistatę visą 
pasidavę vokiečiams”.

KAIP RAUOONARMIE- d .
ČIAMS ATRODO VAKA- ."S?**?.

RV EUROPĄ
Pačiam tąsą rusų pulki

ninkui gyvenimas vakarų 
kraštuose pasirodė nuos
tabiai sotus:

— Mūsų pirmoje paskir
ties vietoje, Galaco mies
te, Rumunijoje, parduotu
vių langai buvo pilni pra
bangos dalykų, žmonės 
draugiški ir restoranuose 
buvo netik gausu maisto 
ir gėrimų, bet dar griežė 
puiki čigonų muzika. Mes 
aštuoniese tą naktį vaka
rieniavome, užsimokėda
mi po 8 rublius kiekvie
nas. Maskvoje mes būtu
me mažiau tegavę už 
2000 rublių...

Prie mūsų stalo valgęs 
politinis komisaras, norė
damas pataisyti įspūdį, 
pamatęs ramunės madin
gus bątukus su iškirptu 
pryšakiu ir kulnimis, aiš
kino, kad, girdi, tas paro
do koks didelis odos trū
kumas Rumunijoje...”

- RAUDONARMIEČIŲ 
GOBŠUMAS

kininkas pasakoja, kaip 
kartą kariai buvo apgy
vendinti Rumunijos dar
bininko šeimoje. Vos tik 
uždarė duris ir pastatė 
šautuvus, kaip puolėsi 
prie stalčių ir kimšo į ki
šenes vartotas moteriškas 
kojines, bįiuskeles, balti
nius.
— Aš protestavau, kad 

nepateisinama vogti nuo 
darbininko, — rašo pulki
ninkas, — be to, juk mes 
savo moterims galėjome 
gauti naujų drabužių pi
giomis kainomis parduo
tuvėse, sulaukę ryto. Ta
čiau jie nebuvo lengvai į- 
tikinami. Gal būt, jie sa
kė, šie parduotuvių langai 
tebuvo apgaulė, gal už jų 
yra tik tuščios lentynos, 
ar parduotuvės iš viso ne
bus atidarytos. Mūsų šei
mininkas sekantį rytą pa
siskundė komendantūro
je, bet jam pasakė, kad 
kareiviai pasilieka karei
viais ir jį paleido daiktų 
nesugrąžinę... Bukarešto ! 
turtingumas buvo taip j 
gundantis, kad kareiviai j 
dezertyravo tūkstančiais,

} savo laiką į 
; pašvęsti plėšikavimui. O-! 
ficialiniu apskaičiavimu,: 

i kaip 54,000 ka- 
ireivių 1944-5 m. žiemą ap
leido 2 ir 3-čią Ukrainos 
frontą, pasileisdami kla
joti po Vengriją ir Rumu
niją...

DARBININKAS
ti karo su Rusija, yra 
ankstyba Stalino mirtis. 
Labai galimas dalykas, 
kad Stalinas mirs penkių 
metų laikotarpyje, kurs 
Rusijai reikalingas pasi- 

didesniam karui.

vietų Rusijos siekimus 
tasai buvęs Sovietų avia
cijos pulkininkas Kotov 
pranašauja karą:
— Stalinas ruošiasi ka- 

įrui prieš vakarų valsty- 
ibes, kad galutinai pašau- rengti 
jlį nublokštų į revoliucijos Stalinas turi nesveiką šir- 
; glėbį. Nustojęs vilties, jog dį, kurios veikimas sunkė- 
; revoliucija ateis savaime, ja, kas verčia jį daug lai

ko praleisti Kaukazo ku
rortuose. Man yra pažįs
tamas pilotas, kurs vaira
vo lėktuvą, kai Stalinas 
skrido į Teherano konfe
renciją. Jis pasakojo, kad 
kelyje turėjo net tris kar
tus nusileisti, kad duotų 
atsigauti keleivių širdžiai 
nuo aukštumos įtempimo. 
Stalino nebuvimas Mas
kvoje neatpalaiduoja jo 
rankos valdžioje. Jis tvar
ko per telefoną. Dėl viso 
to mirus Stalinui niekas 
automatiškai nepasiliks 
jo įpėdiniu. Dėl valdžios į- 
vyks varžybos tarp Žda- 
novo, Malenkovo, Berios 
ir Bulganino. Kol tie kan
didatai į Sovietų Sąjun
gos sostą grumsis tarp 
savęs, pasaulis gali turėti 
pakankamai laiko sukon
troliuoti jėgą, kurią jie 
atstovauja”.

Taip apie Rusijos ateitį 
rašo buvęs Sovietų avia
cijos pulkininkas.

Dr. J. Prunskis.

i- -
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i jis nusprendė, kad atėjo 
j laikas ją atnešti agresy- 
i vinėmis (užpuolimo) jė-
igomis... Dar prieš šio karo 
j pabaigą, kai aš buvau 
Raudonosios Armijos ka
rininku, man pasidarė aiš
ku, kad Kremlius planuo
ja paimti kontrolėn visų 
pirma . Rytų Europą ir 
Balkanus, o tada — Vaka
rų Europą. Tą atsiekti bu
vo planuojama diplomati
jos ir vidaus revoliucijų 
keliu, o jei reikės — pa
naudojant ir išorinę jėgą. 
Toks yra Stalino planas, 
o jis yra absoliutus Rusi
jos valdovas; kalbos būk 
jisai norėtų nuolaidesnio, 
taikesnio ryšio su kitais 
pasaulio kraštais, o tik 
yra kliudomas kitų Polit- 
biuro narių, yra nesąmo
nė. Jisai pats padaro vi- 

' sus Sovietų Vyriausybės 
; svarbiuosius nutarimus, 

'dapešte, viename kino te- Kiti^Politbiūro nariai yra 
■atre, buvo rodomo Tehe- 
rano konferencijos filmą. 
Ekrane pasirodė Chur- 
chillis, prie jo priėjo Sta-. 
linas ir padėjo ranką ant 
peties. Tuo momentu vie-; 
nas vengras suriko, o jam j 
pritarė ir daugiau kas iš į 
publikos: 

į — Davai časy (Atiduok 
Į laikrodį).

Filmą tuojau buvo su
stabdyta ir kiekvienas, 
kurs buvo tuo metu teat
re, buvo nubaustas... ijlldU UIS OUV1CIU pui-

Į SSSR RUOŠIASI KARUI Jkininkas, — kad geriau-
■ Gerai pažindamas So-^sia pasaulio viltis išveng-
l 1 Į 
i
■ I

įpyko, kad paspaudė; 
sunkvežimį, užvažiavo R.' 
Kryžiaus mašinai už akių, I 
staiga sustojo, kad tas 
automobilis susidaužtų į j 
sunkvežimį. Kai jį subarei 
Kotovas, tas uzbekas pa-; 
sisakė jie dažnai taip da-1

Vaizdas parodo dirbtuvę Seattle, kur dabartiniu laiku dirbama 215 
tolimo skridimo bomberių. Jie galės skristi 400 mylių į valandą ir galės 
siekti 5000 milių be nusileidimo. Taipgi kelionėje galės neštis 10.000-sva- 
rų sunkumo bombų.

Niekad Netekėjo
Niekad netekėjo Nemunas iš marių, 
Vakar nesugrįžo, nesugrįžo nai... 
Žodžiai it varpeliai pūgoj nuskambėjo, 
O ausyse aidas liko amžinai.

Taip, gražiausi metai bus kiaura elipsė, 
Lyg žiema peizažą užudengs baltai... 
Kažkeno dar akys erdvėse bešypso — 
Taip tik kūdikystė šypso nekaltai.

Gal net nė nešypso, gal net nė ne aidas 
Man ausyse skamba, o tik šiaip skaudu, 
Kad buity prasmego taip ne vienas veidas, 
Kad į šieną vyto begalės žiedų...

i
Į

VIENĄ NAKTį
Kartą aš lydėjau vieną j
------  • -------- Prie kalba:

O vėjeliai dvelkė — gražią ir nemarią,’ 
O žiedai kvepėjo tąsyk dyvinai, 
Tik nebetekėjo Nemunas iš marių, 
Tik negrįžo vakar, nebegrįžo nai...

I 
I

i ramunę į namus.
mūsų priėjo rusų karei
viai ir pareikalavo laikro
džių ir pinigų. Kai aš pa
rodžiau savo antpečius, 
kurie buvo paslėpti po ap
siaustu, jie būtinai norėjo 
man patys laikrodį dova
noti. Jei aš būčiau buvęs 
Rumunijos pilietis, tik
riausiai būtų įvykę kitaip: 
būčiau netekęs ir laikro
džio, ir žmonos.

RUMUNIJOS GRAŽUO
LĖ IR VIŠINSKIS

1945 metų pradžioje, 
kai antro Ukrainos fron
to komandierius marša
las Malinovski, lydimas 

I Višinskio, lankėsi Buka
rešte, jį vaišino karalius. 
Draugėje buvo ir viena ■ se, * vietiniai 
vengrų gražuolė, garsi sa- stengėsi nepastebėti Rau- 

Raudonarmiečiai ųepra- vo sąmojumi. Kai marša- donosios armijos išsišoki- 
leido progos prisigrobti las paklausė, ar ji kalba mų ir pasilikti ištikimais 
užimtuose kraštuose. Pul- rusiškai, ji atsiliepė rusų

J. Aistis.

“Davai časy” (ati
duok laikrodį). Greit po 
to rusas Bukarešto ko- I 
mendantas buvo pakeis
tas griežtu generolu ir 
buvo atsiųsti du korpusai

> NKVD kontroliuoti Rau
donajai armijai ir griež
čiau suimti kontrolėn Ru- rą, kartais specialiai iš-j 
munijos vyriausybę ir ū- važiuoją su sunkvežimiu, j
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KAIP JAUTĖSI KOMU
NISTAI, KAI RAUDON

ARMIEČIAI PLĖŠIKAVO
Kaip gi vietiniai komu

nistai jautėsi taip siau
čiant Raudonajai armi
jai? Apie tai Kotovas ra
šo:

— Rumunijoje, kaip ir 
kituose Balkanų kraštuo- 

komunistai

GRAŽIOS IR NAUDINGOS 
KNYGOS

I
* Iš Vokietijos gauti platinti šie vertingi šv. į,

Sosto Delegatūros lietuviams leidiniai: į.

Šventoji Istorija, Naujasis Testamentas. Paveiks- ? 
luotą ir gražiame popieriuje knyga. 95 J 
pusi. Kaina — 1.50 dol. $

Simas Sužiedėdis, šventas Kazimieras 1458-1484. | 
$ Kaina 25 centai. Ž
» ; • 
; j Maldei kis - Maceina, Lyčių problema. Kaina — ;i 
; į 25 centai. ; i
į j Stasys Yla, Meile. Kaina — 50 centų. j •
Į Šias knygas galima gauti (užsisakant ir per paš- |> 

tą) “Darbininko” administracijoje: —

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

i marksistiniam tikėjimui, 
j Su mumis jie kartais kal
bėdavo apie idealistinį ko
munizmą, apie lygybę ir 

J apie nesavanau d iš k a s 
grupių įmones (komunis
tinį ūkį). Mes vargiai te
galėjome atsiminti kada 
tokios idėjos turėjo kokį 

i ryšį su tikrove komunis- 
, tinę j Rusijoj. Ta rusų u- 
topija, apie kurią jie kal
bėjo, teegzistuoja tik ne 
rusiškų komunistų galvo
se...”

UZBEKAS MEDŽIOJA 
AUTOMOBILIUS

Kai 1945 m. Kotovas va
žiavo iš Rumunijos, Rau
donojo Kryžiaus mašina 
aplenkė jų sunkvežimį. 
Raudonarmietis (uzbekų 
kilmės) vairuotojas taip

kad taip “medžiotų” ma-Į 
šinas vien dėl pasismagi-i 
nimo. Kai pasirodė, kad! 
Raud. Kryžiaus automo-' 
bilyje važiavę gydytojaiĮ 
buvo sužeisti ir Kotovas 
sulaikė kitą mašiną, kadi 
juos nuvežtų į ligoninę, Į 
raudonarmiečiui tas buvo] 
nesuprantama...

PAVOJAI MOTERIMS
Raudonarmiečiai siautė

jo Vengrijoje. Kartą Ko
tovas aplankė sužeistą 
kapitoną. Tas rusas gau-i 
šiai valgė vengrų maistą' 
ir jam tarnavo vengrė 
moteris. Abu dalyku jis 
laikė karo grobiu ir nau
dojosi jais kaip tinkamas.

Kitą kartą Kotovas iš
girdo moters riksmą. Nu
bėgęs į tą vietą pamatė, 
kaip raudonarmiečiai ne
šasi rišu liūs pagrobtų 
daiktų ir velka moterį į 
gatvę. Kotovas pagrąsino 
revolveriu, bet kareiviai 
to nepaisė ir vienas iš jų 
nusiėmė nuo peties auto
matinį , šautuvą. Kažin 
kuo tas būtų pasibaigę,! 
jei nebūtų pasirodę dau
giau blaivesnių karių.

NUOTYKIS VIENAME 
VENGRU TEATRE

Rusų elgimasis karčiai, 
pajuokiamas. Kartą Bu-;
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tik figūros šachmatų len
telėje ir jis juos kilnoja 
pagal savo užgaidas, pa
stumdamas kurį pirmyn 
ar atitraukdamas atgal, 
bet visada budriai stebė
damas, kad laiku sukliu
dytų kuriam iš jų pasida
ryti tiek įtakingų, kad 
būtų pavojus jo paties 
(Stalino) visagalybei.

STALINO MIRTIS 
IŠGEUBĖTŲ NUO KARO 
— Aš manau, — rašo to

liau tas buvęs sovietų pul-

"t 3L

Jėzus Kristus, 
pasaulio Išgelbėtojas. Parašė 
vysk. Pranciškus Būčys, MIC. 
1930 m. 514 puslapių.

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

“Darbininkas”,
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Massį

Valandėlė Dėmesio! Skaityk ir Rašyk!

Nepaprasta Maldaknygė 
DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS

Surinko ir išleido
Kun. P. M. Juras

- I
L|
J

Maldaknygė turi 787 pus
lapius. Minkštas odos vir
šelis; papuoštas lietuvišku 
kryžiumi. Paauksuota. Iš
oriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. 
Joje telpa 106 paveikslė
liai. Daug jų paimti iš Mi
šiolo. Lietuvišku menu da
bintų raidžių 22.

Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnytinėms šven
tėms. Novenų 12. Litanijų 16. Vainikų maldų (Karun- 
kėlių) 7. Giesmių 9. Trejos Mišios (Vienos Liturginės 
— maldos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti šimto 
puslapių pašvęsta maldoms į Švč. Sakramentą. Nuro
doma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gy
venimo pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės 
aiškios ir įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo 
spausdinta nedaug. Paskubėk įsigyti. Kaina — $3.50.

Rašyk —
“Darbininkas”, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

“Darbininko” Administracija,

Siunčiu $.... ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu: 

Vardas ir Pavardė .............. ...........................

knyga (a)

Gatvė
t

Miestas ir Valstija
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

Vasario 1 dieną. Aušros Var
tų parapijos patalpose. Wor- 
cester. Mass.. įvyko Vyčių — 
Naujosios Anglijos distrikto— 
Valdybų suvažiavimas. Daly
vavo 11 kuopų.

Sveikinimo kalbas pasakė 
dvasios vadai: Kun. Jonas Jut- 
kevičius. Tėvas Juvenalis Liau- 
ba. OFM. ir Tėvas Modestas 
Stepaitis. OFM.

Paskaitas įvairiom temom 
laikė: garbės narys Pranas 
Razvadauskas. Felicija Gren- 
dal. Juozas Matačinskas. Aloy
za Totilaitė ir kun. J. Jutkevi- 
čius. Paliesta ir išgvildenta 
daug svarbių klausimų liečian
čių organizaciją,
spūdį paliko Kun. Jutkevičiaus 
paskaita “Gero 
bės”.

Suvažiavimas praėjo sklan
džiai. Tikimasi, kad tokie ins- 
truktyviniai kursai įvyks daž
niau!

Džiugu matyti, kaip tas. lie
tuvių išeivijos— jaunosios kar
tos žiedas, kuris nors Lietuvos 
nematė, betgi vienijasi, deda 
pastangas pažinti savo bočių 
žemę, jos gražią, turiningą kal
bą ir stengiasi visomis išgalė
mis dirbti ir Dievo 
Tėvynės gerovei.

Liūdna ir skaudu, 
vių visuomenės vadų
trūksta tokių, kurie nepajudin-

Ypatingą j-

vado ypaty-

garbei ir

kad lietu- 
tarpe ne

darni piršto dėl Vyčių organi
zacijos gerovės, stato jiems gi
gantiškus reikalavimus bei 
kapstinėja kiekvieną smulkme
ną. kad tik išradus, ką nors 
pažeminančio, šios, daug nusi- 
pelnusios Dievui ir Tėvynei, or
ganizacijos garbingoj istorijoj. 
Gaila! Vietoj padėjus Tėvynei, 
padedant šiai organizacijai, 
gniuždoma jos energija bei en
tuziazmas. mažinamas Tėvy
nės mylėtojų bei kovotojų skai
čius! Kada-ne-kada, bet ypa
tingai šiandie, kai brangioj Lie
tuvoj demoniškai persekioja
mas tikėjimas, paralyžuojama 
lietuviška dvasia, čia — laisvės 
šalyje — tegyvuoja lietuviškas 
nuoširdus tikėjimas. 1 
gražioji močiutės sengalvėlės 
— lietuvių kalba, teskamba lie-i 
tuviška daina ir tai jaunose, 
dar nesustingusiose kovai i 
teisingumą bei laisvę, vyčių 
širdyse.

šiandie tas nelietuvis, kas pa-; 
miršo Lietuvą nelaimėje, tuo 
labiau negali skaitytis lietuvių • 
visuomenės veikėju, dargi va 
du. kas nenori “nieko bendro’ 
turėti su Vyčiais!

Vyčiai brangina savo tikėji- 
mą. myli Lietuvą, 
už Lietuvos nepriklausomybės ter ję y Utica 
teises, jie kviečia ir Tave, lie- Scranton Pa 
tuvi, prisidėti prie jų savo gy
vu tikėjimu, savo lietuviška • 
dvasia, savo energinga veikla.' 
Kiekvienam Amerikos lietuvių bažnyčios

Sėkmingas Parengimas
Vasario 8 d. įvyko Rožan

čiaus Brolijos laimės vakarėlis,1 
kuris pavyko. Nei šaltas oras 
nesulaikė nuo atsilankymo. Vi
si linksmai laiką praleido, pri
simindami Užgavėnių pergyven
tus * įspūdžius Lietuvoje. Visi 
buvo pavaišinti lietuviškais 
blynais ir kugeliu, kuliuos pa
gamino sekančios šeimininkės: 
O. Gudinienė, V’. Kasparavičie
nė, M. Kalinauskienė. A. Kašė- 
tienė, M. Kiškienė. R. Kali
nauskienė, E. Yekienė. ?. Za- 
patka. o kitos darbavosi prie 
stalų, kaip tai: A. Gradek, O.

■ Matulis. K. Klučinskaitė. Vi- 
soms priklauso nuoširdi padėka 

l už pasidarbavimą. Taipgi pri- 
: klauso padėka visoms parems 
•už aukas ir dalyvavimą. Dėko
jame dvasios vadams už prita
rimą ir skelbimą.

dieną neužimt kitais parengi- Į koj ir darbingoj pasitarimų 
mais, kad visi galėtų dalyvauti. nuotaikoj. Dalyvavo gražus bū- 

paremti savo parapiją.ir

Lietuvių Rašytojų 
Susirinkimas

m. vasario mčn. 7 d.

------------------------------- -----------------------„

j rys rašytojų iš artimesnių bei 
A.E.S. i tolimesnių valstybių. Tie, kurie

Į dėl didelių atstumų ar kt. prie- 
jžasčių atvykti negalėjo, raštu 
tpranešė savo norą priklausyti 
šiai draugijai. •

Laikinis Draugijos adresas 
yra toks: Marianapolis College, 

•Thompson, Conn.
Thompson, vasario 9, 1948.

Lie-

t

Parblokšta Lietuva po raudonojo komunizmo | 
batu šaukiasi pasaulio sąžinės... Ji šaukiasi Dangaus! 

; laisvas lietuvi, — 
nors ti upinėlio nuo sotaus jūsų stalo, nors šešėlio vil
ties išsilaisvinimui... Juk aš esu pasaulio demokrati- 

. jų pripažinta ir de facto ir de jure ir nieks dėl mū- 
,uzįsų kančių neprotestuoja — neužtaria ir nesuteikia 
"\mums vilties, kad mūsų kančios kada nors baigsis...

! Prisižiūrėkite Jūs broliai ir Sesės ir dvasioje pažvel
kite į mane išniekintą, naikinamą, terorizuojamą Lie
tuva, Tavo ir mano Tėvų Žemė... Trupinėli nuo savo 

.stalo ir mums į Tėvų Žemę; šešėlį vilties išreikalauk 
iš pasaulio didžiųjų demokratijų, kad mūsų kančios 
baigsis ir pranyks toji naktis be dienos, išauš laisvės 

i rytas... Trupinėlį.... šešėlį vilties...
, . l~----------------------------jie kovoja • mesnjųjų kolonijų t. y.

Į LUI . Ą-B. i.. VŽU1VA. N.

Taigi naują bažnyčią 
rį tikrai jau pradėsim 

Šių metų pradžioje
.. . | ’ fon<^e turėjome 58 vj Laisvės

kampelyj ir kiekybe ir kokybe tūkstančius dolerių. !340 Mitchell Avė.
težvdi Lietuvos Vyčiai! Į ------------ ......Taigi i bendrą iiening, koo-! Sausio 29 d., vietinis Balt Cerb. betuvar. vretin.a, >r a-

i Udiu oaunidoi «
, ,-n teisingumo... Ji šaukiasi ir tavęs

l

Mirė
Pereitą savaitę po trumpos 

ligos mirė Vincas Valinčius, 
antrojo pasaulinio karo vete
ranas. Palaidotas su bažnyti
nėmis ir militarėmis apeigo
mis. Velionis paliko dideliame 
nuliūdime seną tėvą, Joną Va- 
linčių, brolį ir dvi seseris, ku
rie dabartiniu laiku 
Brooklyn. N. Y.

Lai būna gailestingas 
įo vėlei.

KEARNY, N. J

š. 
tuvių Informacijos Centre New; 
York’e (Broadway 233) įvyko i 
JAV Lietuvių Rašytojų steigia-Į 
masis susirinkimas.

Susirinkimą atidarė ir jam 
pirmininkavo J. Aleksandravi
čius - Ą ištiš, sekretoriavo A. 
Vaičiulaitis. Pirmininkas supa- [ 
žindino dalyvius su didžiąja 
rašytojo misija mūsų tautos 
praeityje ir jo aktualiąja pa
reiga šių dienų gyvenime. Vė
liau susirinkimas apsvarstė ir 
priėmė įstatų projektą. Taip 
pat buvo numatytas ir aptar
tas tolimesnio veikimo planas: 
išleisti Draugijos metraštį, o 
vėliau, jei bus palankios sąly- į 
gos, ir žurnalą, leisti mūsų kla- perstatė publikai kalbėtoją Dr. 
sikų ir naujosios literatūros P. Padalskį, kuris savo kalboj 
rinktinių raštų, ruošti literatu- labai plačiai apibūdino dabarti- 
ros - dainos vakarus, rūpintis nę Lietuvos tragingą padėtį ir 
lietuvių rašytojų kūrybos ver- kvietė visus dirbti ir aukoti jos 
timais į anglų kalbą ir tt.

Išrinkta Dr-jos valdyba, kuri 
šiaip pasiskirstė pareigomis: 
pirm. J. Aleksandravičius - Ai
stis, vice-pirm. J. Tysliava, 
sekr. St. Būdavas, ižd. K. S. 
Karpius ir narys prof. V. Krė- 
vė ■ 

■misiją sudaro pirm. A. Vaičių-j įvertinamos, 
laitis, nariai — Stp. Zobarskas i Aukų surinkta $101.00, ku- 
ir L. Žitkevičius. Draugijos j rios bus skiriamos lietuvių 

i pianams vykdyti išrinktos šios, tremtinių šelpimui. Aukas rin
komis! jos : metraščio — prof. ■ ko Amilija Eloveskienė, Ona 
V. Krėvė - Mickevičius. J. A-į Lučinskienė, EI. Sapiegienė, J. 
leksandravičius - Aistis ir J. • Stanislauskas, A. Klimaitis, ir 
Tysliava; knygų leidimo —Į A. Stanišauskas. 
prof. V. Krėvė - Mickevičius, 
J. Aleksandravičius - Aistis.

BRID6EP0RT. COHK.
Lietuvos Nepriklausomybės 
Paskelbimo šventė Pavyko
Vasario 8 d. Amerikos Lietu

vių Tarybos ir BALF skyriai, 
suruošė Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą, parapijos sve
tainėj. Susirinkimą atidarė P. 
Remeika ir perstatė parapijos 
choro ansamblį, vad. A. Stani- 
šauskui, 
rikos ir 
dainavo

Kleb.

kuris sugiedojo Ame- 
Lietuvos himnus ir pa- 
porą dainų.
kun. J. V. Kazlauskas

; išlaisvinimui.
! Radvilaitė ir
; čius
nas.
yra
gus,

Po to p. Ona 
p. Pranas Sitavi- 
solo gražias dai- 
N. Šimkus, kuris

dainavo
Kalbėjo 
pergyvenęs tremtinių var- 

ir papasakojo kaip jie
vargsta ir kaip Amerikos lietu- 

- Mickevičius. Revizijos ko-įvių aukos dalinamos ir tikrai

Tretininkų draugija rengia 
judamus paveikslus sekm., va
sario 15 dieną. 7 valandą va
kare šv. Vardo salėje.

1 Atsilankusieji bus pavaišinti 
užkandžiais.

Roches- į
Y. ir

I Lietuvos nepriklausomybės 
pa\ asa- 3ų metų sukakties minėjimas ! 
statyti. įyyįg sekmadienį, vasario 22
naujos d 3-čią vai. po pietų. Lietu- .....

_ , .... i Kovo 7, bus judamieji
, veikslai vardu Golgotha 
rapijos naudai.

! Komitetas prašo iš anksto tą

IIHDEH, N 1

Gavėnios Knvgutė

vėliava.

Vieną 
veikė- 
graži 
dalis.

progą iš- 
pasaulyj ir 
tautos liki-

Turėsite 
dedasi 
lietuvių

įžymūs vv-
I

pasakys
V. Karalevičius. ne 

atvykęs iš Europos

Lietuvis. ir snieS° buvo vis dėIto
: susirinkimo apie 70 žmonių.
; Rinkliavos metu Balfo reika
lams suaukota 90 dolerių. Taigi

i šia proga į Balfo centrą pa- 
i siųsta $100.00.

Vietinis ALT skyrius rengia
si Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimui vasario 22 d. Pa- 

ir meniškai i grindiniu programos kalbėtoju 
imao oVrilVkio .... *• . t __

BIHGHAMTON, N. Y.
Metropolitan Operos žvaigždė- 
Lietuvaitė. p-lė Paulyna Stoš- 
kaitė Koncertuos Binghamtone

Tai mūsų kolonijos sensacija!. 
Vietinė angliška spauda’, plaka ' 
tai autobusuose i 
piešti plakatai languose skelbia ’DUS kviečiamas svečias, 
šią nepaprastą naujieną. j kitą žodį tars vietiniai

Šv. Juozapo parapija šį kla-j^j. ge to jjUS išpildyta 
sikinį koncertą rengia dėl nau- koncertinė 

įjos bažnyčios statymo. Kon- 
Icertas įvyks vasario 29 diena, 

galite gauti la-jMasonic Temple auditorijoj. 
Gavėnios laikui, Didžiausia garbė šio koncerto i 

ŠTAI ŽMOGUS ,' surengime atitenka mūsų ener-;
trumpi Kristaus gingajam klebonui kun. E. I

ŠTAI ŽMOGUS
“Di rbininke ” 

bai naudingą 
Inygi tę 
kurioje 
1 ančios
< avė.__ _____ .
I" — maldaknygės
P baigoje knygos yra
\ ; lan lai lagai gražūs apmąs- turėjome laimės pasirodyti pa-jšeima, 
t .'mai. Knyga turi 
j ei spausdino kun.
i s. Knyga gerais stipriais

liais. Kaina $1.50.
Užsakymus siuskite:

•1> 'IŽDININKAS”,
366 W. Broadway,

So. Boston 27. Mass.

programos
kurios įvairumo dar nespėjau 
patirti. Šis minėjimas 
Lietuvių svetainėje.

OARK.H.J.
Mirė Balčiūnaitė

Sausio 27 d. staigiai

pa- 
pa-

Šiam surengimui pasidarbavo 
J. P. Remeika, A. Klimaitis ir A. 

Tysliava. A. Vaičiulaitis, K. S. Stanišauskas. Vietiniai skyriai 
dėkingi publikai už atsilanky- 

' mą ir aukas, ir parapijos cho
ro ansambliui ir jo vedėjui.

Tarybos ir BALF Skyrfad.

Karpius, Step. Zobarskas ir 
Žitkevičius.

Susirinkimas praėjo draugiš-

L.

pyks
Julija.

SUTAUPYMAS
ANGLIŲ IR COKE

VARTOTOJAMS!
New England Coke Automatiškas

šilumos Reguliatorius Sumažina

KADA IR STEPAS PRIŽIŪRI

KŪRĄ.

Sąskaitas... Sutaupo Laiką ir Darbą
TAIPGI APSIMOKA TAUPUMAS,

NET STEPAS pareiškia

EXTRA

NEW ENGLAND COKE AUTOMATIC HEAT REGULATOR
Padarykite, kad Angliai ar Coke išeitų pigiau kūrenti.

lvvaukite. 
girsti kas 
koks yra 
mas.

Kalbas 
rai: kun. 
Senai ao rnyn m aaui vrjyvząą, . 
miesto mayoras H. Roy Whee- 
ler; City Clerk Thomas J.' 
Wieser. ir adv. Kazys F. Pau-' 
lis. Jr. iš Kearney, N. J. p. į 
Eufemija Kelly - Kuzminskai-i 
tė. nesenai atvykus iš Vokieti
jos. skaitys paskaitą, N. J. 
Lietuvių Radio vedėjas Jack 
J. Stukas. Jr. iš Newark. N. J., 
ir tikimės, kad bus svečias iš , 
VVashington. D. C. Meninę pro
gramos dalį išpildys įžymios 
artistės. Dainuos p. Violeta 
Pranskienė iš Brooklyn, N. Y.;, 
p. Edna Miller iš Kearney. N. 
J. ir p-lė Eleonora Nečinskai- 
tė iš Maspeth, L. I., N. Y. Ei
les sakys maža 7 metų lietu- j 
vaite p-lė Doroty Žemeikiūtė iš: 
Elizabeth. N. J.

Atėję, praleisite .naudingai 
laiką ir kartu pagelbėsite Lie
tuvos tremtiniams Europoje 
per Bendrą Amerikos Lietuvių 
Šalpos 
dene.

J.

yra
apmąstymai kiekvienai, Krancevičiui. Ir tai turiu pašte-į 

os diena:. Ji yra nedide- bėti. kad šios rūšies koncertas i 
formato, jau nepirmas mūsų koloni joj. į Teresė Balčiūnaitė, gyv. per 22

Šventai Pernai ir porą metų atgal jau metus su Vaškų (Vaškevičių) 
, 206 Van Buren St., ir

buvo gera draugė senutės Bar
boros Vaškienės.

Palaidota iškilmingai sausio 
31 d. iš Švč. Trejvbės lietuvių 
par. bažnyčios su iškilmingo
mis gedulo šv. mišiomis. kurias 
atnašavo kleb. kun. I. Kelme
lis, o prie šoninio altoriaus at
našavo kun. P. Bastakis. Šv. 
Kryžiaus kapuose. !

Velionė priklausė prie kelių 
parapijos katalikiškų draugi- 

j jų. kaip tai: Apaštalavimo 
Maldos. Tretininkių, šv. Ro
žančiaus. Šv. Jurgio draugijos, 

ĮLRKSA ir Lietuvių Demokratų 
■ klubo.

A. a. Teresė Balčiūnaitė bu-, 
jvo pavyzdinga katalikė ir nuo-' 
širdi lietuvių katalikų spaudos Į 
rėmėja, ilgametė “Darbininko” su dainomis ir paskelbimu apie 
skaitytoja.

Paliko dideliame nubudime i užrekordavo. Taigi, kurie norė- 
gimina itę ponią C. Banienę, j tų įsigyti tą recordą, kuris kai-

X.... _Jtur’ ’r rūp*1108’ nuo ja $5.00, praneškite Pran-
Reiškiame gilią ciškietėms

186 pusi, našiais koncertais, kuriuos 
J. aitekū- mums išpildė žinomi oj>eros so

listai p-lė S. Griškaitė ir R. 
Juška. Šiomis pramogomis mū- 

jsų lietuvių vardas plačiai pa
sklidęs svetimtaučių tarpe.

Teko patirti, kad šiame kon
certe turėsim svečių ir iš toli-

vir-

Dabar yra laikas
TAUPYTI SAVO REZERVUS ...

Taupyk iki $40 reguliariai kiekvieną 
mėnesi SERIJINIAIS ŠERAIS
Inve^timk nuo $200 iki $2000 i
PAID-UP ŠERUS
kurie visuomet augs ir galima atpirkti pilna 

verte ($200 nž Šerą) bile kada.

Abu SERIJINIAI SERAI ir PAID-UP SERAI moka reguliarai 
įvirintus kas metu ketvirtis ir pilnai APDRAUSTI.

MERCHANTS
C O-OPERATIVE BANK

Draugingas Bankas Namų Savininkams 
ir Taupytojams”

21 Scliool st. — ( Apitol 7-9090 — Bos ton, Mass.

mirė

I

Fondo 132 Skyrių Lin-

4. Liudvinaitis, sk. pirm.

H ARRISON-KEARH  Y. N.J.
Moterų Sodalicijos choras 

puikiai atliko radio programą j 
sausio 4 iš VV.A.A.T. ir sausio' 
24 iš WEVD. p. J. Stukas vėl ■ 

. užkvietė jas dainuoti vedamo- 
į je programoje.
j Visą programą, kurią atliko 
Harrison - Keamy Sodalietės

Kad ir centas skaitosi. šiandien
pragyvenimas taip yra aukštai pakilęs. 
Už tai jūs norite, kad kuro šiūpelis il
giausiai šildytų. Lengviausiai tą atsiek
ti. tai įsidėti New England Coke Auto
matišką šilumos Reguliatorių.

SUTAUPO KURĄ IR DARBĄ
Automatiškas kontraliavimas jūsų boi
lerio. suteiks jums vienodą, sveiką tern-

peratūrą; šilumos Reguliatorius nele;s 
peršildyti boilierio ir tuomi sutaupysite 
anglių. Taipgi turint Reguliatorių ne
reikės jums eiti j apačią ir viršun, pri
žiūrėti Juškų. Ne stebėtina, kad tūks
tančiai Naujoje Anglijoje žmonių džiau
giasi šilumos malonumu, parsnkumu ir 
ekonomiškumu, turėdami modernišką 
šilumos kontrolj.

Lietuvą sausio 24 d. iš WEVD.,

gyv. Nev/ark, 
palaidojimu, 
užuojautą p. Banienei, o a. a. 
Balčiūnaitės vėlei lai Dievas 
suteikia amžiną ramybę.

Seselėms.
Harrison Avenue. Harrison. N.
J.

518

Atsimink šilumos Kontrolj DABAR... įsigijęs Jį
NETl’RfiSI VARGO!

Pabandymui įdėsime įj j Jūsų namus... 
be jokių Jums obligacijų.

HUbbard 2-4670
NEW ENGLAND COKE CO

or your authoriztd N«w England Coka Dcaltr

J New _•
England
Cok^

j L
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VIETINĖS ŽINIOS
puola šią savaitę: trečiadienį, 
penktadienį ir šeštadienį.

DARBININKAS
BOSTONO LIETUVIAI DIDIN
GAI PAMINĖJO VASARIO 16

9 l
Lietuvs Generalinio Konsulato New ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Yorke Paieškomi Asmenys:

Nepriklausomybės 
buvo pui- 

r., 
ir 

su 
P-

Kunigai ragino žmones pasi
naudoti Gavėnios pamaldomis: 
trečiadieniais, penktadieniais, 
4 v. -p. p., 7:30 v. 
madieniais 2:30 vai. p.p.

ŽINUTES
Lietuvos 

šventės minėjimas
kus. Vasario 15 d., 10 vai. 
Dariaus Posto legionieriai 
kaikurių draugijų valdybos 
vėliavomis suėjo Šv. Petro
bažnyčion ir gausi minia pa
vienių žmonių. Jo Prakilnybė 
Prelatas Dr. K. Urbonavičius 
atnašavo šv. mišias už Lietuvą. 
Deakonu buvo kun. Jonas Vo
sylius, MIC., subdeakonu, kun. 
Pranas Liuima, S. J. Kun. Jo
nas Borevičius, S. J. pasakė 
puikų nepriklausomybės šven
tės pamokslą ir davė palaimi
nimą Švenčiausiu Sakramentu.

2 v. p. p. didžiulė South Bos
tono salė prisipildė Lietuvos 
mylėtojais. Gražias kalbas pa
sakė adv. J. Grigalius, adv. J. 
Cunys, adv. K. Kalinauskas, 
Lietuvos Konsulas adv. A. O. 
Šalna, inž. Vasys, Prelatas Dr. 
K. Urbonavičius, Tėvas J. Bo
revičius, S. J., Dr. P. Kazlaus
kas, J. Arlauskas, Estų atsto
vas, Kongresmanas Kennedy ir 
kiti.Prisidėjo dar pamarginimų- 
dainų ir maršavimų. Išneštos 
rezoliucijos. Rinkta aukos. Tik 
vienas nemalonumas buvo — 
tai perilga programa.

Lietuvė Tremtinė Bostono 
Vaikų Ligoninės 

Vaistininkė

ALEKSANDRAVIČIUS, Ka
rolis, kil. iš Kretingos vai.

ANDRULEVIČIUTĖ - Mak- 
navičienė, Marė, iš Pajevonio

DUMČIUS, Juozas ir Pran
ciškus, ir sesuo Bliudžius, A-
gota, iš Šakių parap., Brookly- 
ne ir New Yorke.

DUTKUS - Urbonaitė, Ago-

BARGANAS — parsiduoda 
3 šeimynų namas po 4-§-5 

i kambarius, dviejų šeimynų 4-4 
kamb. ir krautuvė ir 3 kąru 

"• . Jeigu $1548.00. *A- 
partmentas yra tuščias, 163 ir 
165 W. 8th St., So. Boston.

Dorchestery parsiduoda 2 
šeimynų po 6-6 kambarius. 
Namas puikiausioje padėtyje.

Šaukite BL—8-672.
(13-17)

Bostono lietuviai tikrai di- Įspūdingą ir jautrų pamoks- 
dingai paminėjo savo tautos lą pasakė, sujaudinusį visus iki 
prisikėlimo — Lietuvos Nepri- ašarų, tremtinys, bolševikų ka- 
klausomybės paskelbimo 30 lintas ir muštas kun. Jonas
metų sukaktį. Borevičius, S? J. Įžymusis pa- vai., Vilkaviškio ap.

Minėjimas prasidėjo Šv. Pet- mokslininkas pradėjęs pamoks-: BABARSKAITES, Marijona ta, iš Pušaloto vai., Panevėžio 
ro lietuvių par. bažnyčioje, 10 lą Lietuvos himno pirmo pos- ir Ona, ir Seirijų vai., Alytaus apskr.

Žmonių prisirinko mo žodžiais, apibudino lietuvių apskr.
BABRAUSKAITŠS. Anelė ir

ir drau- mus kovas, ir dabartinę golgo- Viktė (abi Laukaitienės), duk- 
Pardavė Lietuvą kančioms'terys Antano, iš Alytaus ap. 

BABRAUSKAITE, Veronika, Utenos apskr.
duktė Adomo, iš Alytaus ap. 

BABRAUSKAS, Jurgis, sūn.
Karolio, kil. iš Butrimonių vai., 
Alytaus ap.

BABRAUSKAS, Martynas, 
sūn. Raulo, iš Alytaus ap.

BABUŠIS, Saliamonas, 
Griškabūdžio vai., Šakių ap.

BALKUVIENĖ, Veronika, 
gyv. Chicagoje, iš Trakų ap.

BARZDA, Feliksas ir Kazys,
Chicagoje.

BELENAUSKAITĖ, Sofija
. lir kiti Belenauskai, iš Čekiškės

vai.
BLIUDŽIUS - Dumčiūtė, A? 

gota, iš Šakių parap., Brook- 
lyne — New Yorke.

BLUMAS, Jonas ir Liudvi
kas, iš Javaravo - Egliškėlių 
vai., Marijampolės ap., gyv. ro
dos Seymour, Conn.

BOBINAS, su šeima iš 
vainių vai., Kėdainių ap.

BOBINIUTfi, iš Simno
Alytaus ap.

BULAKAS. Antanas, iš 
daminos vai., Seinų ap. 

DAUGIRDA. Jonas ir Dau
girdaitė .Anelė, iš Simno vai., 
Alytaus ap., gyv. Chicagoje.

DAUGVTLA, Antanas, Pet
ras, Stanislovas ir Vladislovas, sios vai. 
iš Dotnuvos. KENSTAVIČIUS,

DAVIDAUSKAITĖ - Raudo- Chicagoje. 
nienė, Zofija, gyv. Agron, O.

DEGLAU - Patjegaitė, Mari
ja, iš Naumiesčio vai., Taura
gės ap., vyras Joseph ir vaikai 
Ema ir Martynas, Chicagoje.

DEREŠKEVIČIENĖ - Miliu- 
naitė, Juzė, iš Marijampolės a. 

DOBROVOLSKIENĖ. Ona. 
gyvenusi Bostone.

DUOMAS - Kelerytė. Morta, 
ir tėvas Keleris, Adolfas, gyv. 
New Yorke.

v., ir sek- val- ryte‘ *----- r““““’’-------------
i pilna bažnyčia. Dalyvavo Minė- tautos ypatybes, jos laimėji- 
ijimo Komiteto nariai 
gijų valdybos. Kaikurios nešė tą.
ir savo vėliavas. Ypatingai į- ir mirčiai pasaulio didžiūnai, 
spūdinga buvo matyti Ameri- bet mes nenusiminkime, nes 
kos Legijono Stepono Dariaus su mumis yra ^Kristus. Jis mū- 
Posto uniformuotą atstovybę, sų neapleis. Su Juo mes laimė- 
dalyvaujant su garbės sargyba sime. Su Jo pagalba mes savo 
ir savo vėliavomis, kurių tarpe tautą išliuosuosime iš baisio- 
buvo ir istorinė Lietuvos tris- sios vergijos greičiau nėi mes 
palvė atsiųsta iš Lietuvos kai- patys tikimės”. — Tokiomis 
po dovana Lietuvos Savanorių- maždaug vilties ir pasirįžimo 
Kūrėjų šiam Postui. Tautinių priduodančioiai* mintimis bai- 
Šokių grupės atstovės, šešios 
lietuvaitės, dalyvavo lietuvių 
tautiniuose kostiumuose.

Už kelių savaičių po atvyki
mui iš Tremties į Bostoną (at
vyko gruodžio 12) Janina Bud- 
reikienė tapo priimta plačiai 
žinomos Boston Children Hos- 
pital kaipo vaistininkė 
macistė. Jau kelintas 
kaip ji toje ligoninėje 
gai darbuojasi. P-nia 
kienė yra baigusi Lietuvos Vy
tauto Didžiojo Universitete 
vaistininkystės - chemijos sky
rių. Būdama tremtyje dirbo a- nuoširdžiai prašė visų melstis 
pie metus laiko Amerikos Ka- dėl Lietuvos laisvės ir kvietė „.p.. evuvin uuuim/hj^, t«u***- 
riuomenės bei UNRRAos vais- visus po pietų dalyvauti vie- nėti šią didžiąją lietuvių šven
tinėse ir ten turėjo progos šame masiniame susirinkime, 
praktiškai susipažinti su Ame-' Iškilmingas Šv. Mišias atna- 
rikos vaistų formomis. Todėl šavo Prelatas Dr. K. Urbona- 
ligoninės vadovybė susipažinu-' vičius. Jam asistavo kun. Vo- 
si su jos diplomo tekstu ir ei- sylius, MIC. iš Marianapolio ir vokacija, visų bendrai sugiedo
tų pareigų atestatais maloniai kun. Liuima. S. J. iš Bostono 

. pavedė tokias atsakingas pa
reigas 

Tapo pakrikštytas Jokūbas J°s
Mykolas Jono ir Eleonoros Stone 
(Petrikytės) Voiongevičių, gy- moJe- 
venančių 182 Gold St.

Povilas Adomo ir 
(Klepeckaitės) Daugių,
23 Cider St.. Mattapan,

- phar- 
mėnuo, 

sekmin- 
Budrei-

lietuvei tremtinei, 
vyras inžinierius dirba 
& Webster inžinierių fir-

Rap.

iš

Klebonas, kun. Pr. Virmaus- 
kis darydamas pranešimus

gė savo atmintiną pamokslą, 
tas buvęs bolševikų kalinys.

Dalyvavo Kongresmonas 
Kennedy

Po pietų apie 1300 lietuvių 
perpildė didžiąją So. Bostono 
High School auditoriją, pami-

tę viešu masiniu susirinkimu, 
kurį pradėjo garbingojo mūsų 
išeivijos patriarko Prelato Dr. 
K. Urbonavičiaus malda — in-

Kolegijos.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Olgos
gyv-|

Mass.
I

Vasario 16 Minėjimo 
Vakarienė

Vasario 15. vakare. Šv. Pet- 
Metų bertainio pasninkai į- ro 'liet, parapijos Moterų Klu-i 

bas, veiklios pirmininkės p-nios I 
Cūnienės vadovybėje*, buvo su-1 
ruošęs. Lietuvių salėje, Vasa-J 
rio 16 minėjimo puikią vaka-^ 
rienę. kurios pelnas buvo ski-‘ 
riamas naujos Carney Ligoni
nės statybai.

Žmonių prisirinko nemažai, 
bet galėjo būti ir daugiau. 
Pasisotinę ir išklausę trumpos 
programos. gerai orkestrai 
grojant visi linksmai pasilinks
mino. Ir taip linksmai užbaigę 
šios lietuvių šventės minėjimą 
skirstėsi namon.

DAKTARA1

Jeigu reikia pagalbos išpildyme 
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 
. 302 W. Broadvvay, So. Bostone

tais himnais. Čia kalbėjo gar
bingas svečias, specialiai iš De- 
troit, Mich. orlaiviu atskridęs 
kongresmonas John F. Kenne- 
dy, kun. Jonas Borevičius, S. 
J., Lietuvos Konsulas A. O. 
Shallna, Estų atstovas Ludvig 
Juht, tremtinys Dr. P. Kaz
lauskas, buvęs Sveikatos Komi- 
sionierius Dr. P. Jakmauh ir k.

Jos-

vai..

Ru-

SOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seyniar
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą
Pritaiko akinius.

534 E. Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 

Valandos’ 2 iki 4 ir 7 iki 8.

TeL TROvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE, MASS 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8

Mirė Gatvėje

Rap.

Vyrai

St. Dariaus Posto legionie
riai papuošė minėjimą savo vė
liavomis, garbės sargyba, ir a- 
tatinkamomis ląpeigomiH. Buvo 
puiki dainų programa. Priimta

GAIDAMAVIČIUS, Jurgis, 
iš Kaltinėnų parap., Švenčio
nių ap.

GOBIS, Vincas, iš Molėtų v.,
ii . i 

GRIMAILA, Antanas, iš Ru
daminos vai., Seinų ap.

GURSKIS, Liudas.
JANČAITYTE, Marytė, iš 

Garliavos vai., Kauno ap.
JANKAUSKAITE • - Kiau- 

šienė, Paliona, iš Radviliškio v.
JANUŠKA, Juozas, iš Pane

vėžio ap., gyv. Cleveland, Ohio.
JARSZEWSKA. Stefania, 

gyv. 36 Jefferson St., Hart- 
ford, Conn.

JASINSKAS, Vytautas, iš 
Rietavo, Telšių ap.

JATUŽYTE, sesuo Magdale
nos, iš Biržų ap.

JERONIMAS. Antanas ir 
Vladas, iš Krakių vai., Kėdai
nių ap.

JUOZAITIS, Jonas, iš Giko- 
nių km., Rozalimo vai.

JUŠKAITE, Anelė, gim. A- 
merikoje, gyvenusi Lietuvoje, 
Vyžuonų m.. Utenos ap.

KEBLERIS, Antanas, iš Ša- Į 
kių ap., Pittsburghe.

KELERIS, Adolfas, ir jo 
duktė Duomas, Morta, gyv. 
New Yorke.

KEMEŽA, du broliai Onos 
Narkevičienės, kilę iš Naumies
čio parap., Šakių apskr., Žalio-

Į 
Juozas,

i

i

2

A. J. NAMAKSV
REAL ĖSTATE 4 

INSURANCE 

409 W. Broadsvay 
SO BOSTON, MASS

Tei So Bosi -’ n*‘

Kės. 37 Oriole Strer' 
’ h.i Roxt>ur> Ma - 
rel Parkwij 1233 •

•p
i i

I

*• :

-i
DRUM SCHOOL

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

užpakalyje Metropolitan 
Teatro.

Haffis Mušk Suppiy
11 Hollis Str., Boston, Mass. 

TeL Han. 6223

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Califomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas

CHAS. LIKSIS
Realstatininkas

710 N. Van Ness Avė-, 
Hollywood 38, Calif.

Refe
Mums reikalinga mechanikai, atatinkamos rezoliucijos lietu- 

Mes galime sunaudoti 6 vyrus vių ir anglų kalbose, o susirin- 
prie visokių darbų. Aukštas kusieji sudėjo kovai už Lietu- 
atlyginimas. Savaitėje 44 va- vos laisvę — Amerikos Lietu- 
landos darbo. Matykite: Char- 
les Haessler, —

STILPHEN MOTOR CO.,
370 Columbia Rd.,

Dorchester, Mass. GE 6-1416

m.65
South

Joseph Wisniewski, 
gyvenęs 163 Bowen St., 
Bostone, staiga mirė gatvėje, 
šeštadienį, prie 103 D St. Jo 
lavonas tapo atpažintas lavoni
nėje jo dukters p-nios Wil- 
liams.

PARSIDUODA — Dėlei ne
sveikatos pigiai parduodu 3-jų 
šeimynų namą su visais įrengi
mais. Atsišaukite tuojau pas 
savininką ant 3-čių lubų: J. 
Šulčius, 6 Loring St., So. Bos
ton 27, Mass. (6-t-16).

vių Tarybai virš $1400.00.
Aukos tebepiaukia, ir gali 

susidaryti arti $2,000.
Iš viso Bostono lietuviai, tik

rai vieningai ir didingai pami
nėjo savo tautos didžiąją šven
tę

KEŽYS, Jonas, gyv. Bostone.
KEŽYS, Pranas, gyvenęs 

Hotel Eaton, Emerson Street, 
So. Boston, Mass.

KIAUŠIENfi - Jankauskaitė, 
Palionė. iš Radviliškio vai.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:
Consulate General of Lithuania

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

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

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

T. SULLIVAN, INC.
Petru Jakubėnas, savininkas

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

I
Vasario 16.

Du Turės Mirti 
Už 6 Dolerius

Rap. Draugijų Valdybų Adresą' l

I
So. Boston FurnHureCo.

Matrasm nauja* poruvruamt
Kainos pranešama tš ankm

Jūsų kreditas gera*

Pristatymas skubus

SSO’/o West Broadway.
Tel ŠOU 2758

GRABORIA1

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau puseserės Aleksandros 

Pranckevičiūtės. Po vyru pavardės 
nežinau. Į Ameriką išvažiavo 1924 

i metais. Taipgi paieškau mamytės 
■ brolio Felikso Vaitkaus, kuris išva- 
I žiavo j Ameriką prieš 40 metų. A- 
; budu Akmenės valsč., Mažeikių ap
skrities. Jeigu kas žinote apie juos, 
malonėkite man pranešti, būsiu la
bai dėkinga. Aš taipgi paeinu iš 
Akmenės valč., Mažeikių apskr. Ra
šykite: Kazė (Dargytė) Arlauskie
nė, Glen Edith Hotel, Webster, N.Y. 

(13-17-20)

Suffolk Superior Court teisė
jas Vincent Brogna paskyrė 
mirties bausmę Edward White 
ir William White, už pirmo 
laipsnio žmogžudystę. Juos ra
do kaltais, tame laipsny, pri- 
saikintieji teisėjai (jury).

Jie buvo kaltinami nužudyme 
Nicholas DiMartino, iš 
dham’o praeitą rugpiūčio 
jį apiplėšiant.

Tas apiplėšimas jiems 
tik 6 dol. Dabar už tuos
jiedu turės mirti elektros kė
dėje.

•V. JONO EV. BL. PA8ALRIN88 
DRAUGIJOS VALDYBA

De-
9 d.,

davė 
$6.00

Paragvajų Arbata
Mes pardavinėjame
Parakvajų Arbatą Apvogė Mayoro Dukterį
ir prisiunčiam į Jū
sų namus 12 unci
jų tos arbatos už 
$1.00, arba vieną 
svarą už $1.25. i

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GUOBA MOTINOS 8VC-

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — u. Gailiūnienč

8 Winf>eld St., So. Boston, Mass 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

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

Tel. Parkvay - 1864-W 
Iždininkė — Ona Siauris, 

51 Tampa St., Mattapan. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas, 

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

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

antrą antradieni mėnesio, 7:30 vai. Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Ž.^S^Bo^Mal92 «*madien* Melcvieno mėnesio

Visais draugijos reikalais kreipkitės 2 val P° P,et* Parapijos salėj 
nmfnkohi raJkinmke <97 F 7th Rt Sn Rnstrm Mase

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

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

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

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius
699 E. Seventh St. S. Boston. Mase 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Ofoaduray. So. Boston. Mass I

I

S. Barase vičius ir Sūnus '
MOTERIS PAGEl^BININKn 

Lietuvi v Graborius-Balsamuotoise 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadwa>
BOSTON MASS 

rel. south Boston 2Mr>

■ittnaua gyvenamoji vieta
838 Dorchester Avė 
Tel COLumbia 253'

✓<d
K ✓1 
z1

Užsisakykite Toniko Pas Mui 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

PRANAS GERULIKIS, Namų Tel Dedham 1304-R

Plėšikai įsilaužė į Bostono 
mayoro dukters Mary Curley 
Donneley butą ir pavogė už 

i $5000.00 brangenybių. Dabar 
Daugelio daktarų yra pasaky- policija, visoj Naujoj Anglijoj 

ta, kad Paragvajų Arbata yra jr Yorke stropiai ieško
vagilių.gera širdies taisytoja ir ener

gijos kūrėja. Ji yra gera virš
kinamiems organams, stimulas 
ir maistingiausis 
vams bei šilumą 
mulas raumenų 

i ragvajų Arbata

vastas ner- 
teikiantis 
veikimui, 
nesudaro 

migo ir sloginamo jausmo, 
atgaivina išsekusias jėgas 

i kurie yra pavergę. Ji yra gera 
kūno ir proto stiprintoja.

Paragvajų Ąrbata išblaivo 
(mieguistumą ir yra labai gardi. 
[gerti su medum.

___________________  . i

I

PAIEŠKOJIMAS
sti-
Pa-'
ne- km. Šimkaičių vai. Raseinių ap. 
bet Abu Leikai yra mirę, bet jų 

sūnus ir duktė gyvena Bostone. 
Prašo atsiliepti šiuo adresu: 

P. Vaičaitis, 
D. P. Camp, Hanau a. m.

Germany, U.S. Zone.

LEIKOS. kilusio iš Rupeikių

r

ALFAANDER’S CO. 
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mast>.

Į Skaitykite ir platinkite 
i katalikišką spaudą— laik- 
Jraštį “Darbininką”.*

Pristatome Alų ir Toniką
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

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

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonb, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, 1 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- , 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- : 

giai patarnauja.
South Boston, Mass. ' 
nmnmiitiiiiiii

J
i

C A S P f R
rUNERAL HOMf

187 Dorchester Strw» 
Routb Boston M*w 

fosesh f.Caspei 
(KA6PERA8)

• sMctuvių Direktorių, 
•alumuotojas 

MOTART EUB1J« 
■■tarnavimas Dieną ir Na- 
' >plyčia ftermenimr Dyi< 

*•1 ŠOU Boston 1437 
6OU Boston 3Mr

YAKAVONIS
Farerai Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

ZALETSKAS
FUNERAL HOMt ;

564 Rast Broadvav
SOUTH BOSTON. MASS

O. A. Zalctskas, F. E. Zaletskas
Graborial Ir Balsamuotojal

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia termenlms Dykai 

NOTART PUBLIC 
▼e*. ŠOU Boston 0015 
. 8OU Boston 2808
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tremtiniai nori išvykti iš Vokietijos?

ir turi 
už men- 
Ju ^au

gai ima 
kad už

Šio 
tautai 
susitikti su

Antradienis, Vasario 17. 1948

Vis

KOLONIJOSE

visas kaLos ir 
pas save nori 

tremti n i a m s.

auT
vokiečiu

■ e
' 'U

na^tykių klausimas. 
’’;e tie santyki

atiduodami

Per ’ ai'ą nr;eTar- namą atlyginimą
;si’aizduoti iš to, 
rv,~”es'”“P al^a sunkiai ffa-

p'-CĮT-oy’-fj 

oi

-p

"orėtų užsieniečių rei
kalus savaip “tvarkvti”, 
ieiff’ tiktai amerikiečiu 

parleistų.

t’ek i tremtinių
Tio ;r dn-

---------------------------------------------------- (

— Vokiečiai tebepuola tremtinius. — Jiems vis dar 
tebesivaidena nekenčiamas “auslanderis”. — Hitlerio 
palikimas vokiečiu tautai. — Vokiečiai dar norėtu 
“tvarkyti” užsieniečius. — Kuo stebina vokiečiai? — 
Kodėl '

karo metu vokiečiu jų, kaip minėta gyvena 
buvo lemta plačiai stovyklose, bet dalis pri- 

užsieniečiais. vačiai išskirstyti tarp vo- 
T”ai ^u’*o okupavę žymią kiečių. Jie gauna vokiškas 
dali Europos, daugeliui maisto korteles 
tautu norom - renorom dirbti vokiečiams 
‘■n’-b turėti reikalu su vo- ^a^ertes markes.
’^'ečiuJs
' d r a'*is i Vo’ietii

sn-ežę milijonus

e mažai uzsie- 
5uvarė i Vokietija, 
iu Sa

'x^'. ’'u*usių darbo ver- 
r_ų Vokietijoj, turėjo gal»- 
rtvb”s *r:šti i ’*raš-
* o r>n -’įcji T; o ’-v-

• ■» v • —-- • - - -o <->. - • • •
V'še’’iKų okupacijos, 

verčiau -’prcr1? 
sv'aik’’"'toi t^’-jetį. 
’au’ti, kol i” tėvy- 

•4 o~on’’(4-' V>”c; Y>?-
' 'T ’-'H’i ' o.

10 o r* —
Tr l’etl1-

•:<'i ’ urie c’ab'tr T”—e”a
kte^^o1 los0. V

P. '"’d’nomi, ti’* d“l ši” 
nr;ežasčiu negrįsta namo 
Jie vargsta stovyklose, 
turi pakelti sunku gvvem- 

bet negali jie sutikti 
su prievarta Lietuvoje i- 
vesta komunistine san
tvarka. kuri nepripažįsta 
jokių žmogaus teisių.

Tokių nelaimingųjų Vo
kietijoj susidarė tūkstan-

(TIE SANTYKIAI 
TREMTINIU SU 
VOKIEČIAI**

daugiau
.. .. f

sa aine

8

Kaip Mes Bėgom Iš Lietuvos

e r osa—hv *

• ; 'j ftb

[ffi
M*

Kryžiai Lietuvoje buvo didele sodybos brangenybė. Lietuv a i t ė s 
juos puošdavo gražiausiomis gėlėmis.- Beveik prie kiekvieno kryžiaus 
buvo darželis gėlių ir žolynų. Žiaurus Lietuves okupantas — Rusija 
laikina visą kas mūsų tautai yra šventa ir brangu. Degančios žvaku

tės primena, kad tikėjimas, nežiūrint bedievių-imperialistų persekioji
mų. tebėra gyvas lietuvių širdyse. Kryžiaus ženklas yra pergalė. Ir 
mūsų tautos ženklas —Vytis su Kryžiumi nugalės priešą ir jį išvis iš 
mūsų tėvynės Lietuvos.

i Bet grįžti per pavojus ne- 
Ibuvo mažiausio noro. Ir 
į vis beartėjant daug ką 
i sunaikinančiam frontu’, 
■kada mūsų tėviškės buvo 
atkirstos, nežinioje, sun
ku buvo abejoti ar dar 
negrįžti atgal. Šiuo, pas
kutiniu mūsų kelionės 
momentu, gimtosios ša
lies meilė ir nežinoma at
eitis svetimoj žemėj, su
kėlė mumyse daug abe jo
nių. Kelias valandas prie 
pat Jurbarko, miškelyje, 
susėdę svarstėme klausi
ma bėgti į Vokietiją, at
grįžti atgal.

Sykį pajudėjus iš namų 
ir esant atkirstiems nuo 
savojo kampelio, sunku 
jau buvo pasilikti. Ir rug
pjūčio 4-tą dieną, 1944 
metais, rodos, gedulu, 
skausmą ir baimę savyje 
nešdami pervažiavome 
Lietuvos sieną. Šios liūd
nos dienos 

negirdėjo- niekados!...
me, kad kas už geriamą 
vandenį
Dabar buvo visiems aiš- da, kai sugrįšime 
ku, kad ir mūsų bagažai laisvą mūsų protėviu 
galėjo būti didesni.

Pradžia 4-tame pusi.
įkais visai artėjome prie 
i Jurbarko.
i — Šiuos apkasus priver-' 
stinai kasė daugybė mū
sų tautiečių. Tai sunku 

j ir dažnai navoiirga (nes 
' priešo lėktuvai kasan
čiuosius apšaudydavo) — 
•kalbėjome neramiomis a- 
kimis aplinkui žvalgyda
miesi.

Vėliau paaiškėjo, kad 
apkasams kasti buvo pa
imta nevienas jaunas sū
nus ar duktė. Ir tokiu bū
du daug atsitikimų, kad 
atskirti nuo s^.vo tėvų, 
nuo šeimų pavieniai as
mens nebesusitiko ir šian
die apie savuosius nieko 
nežino.

ŠTAI IR SIENA
Dabar jau neskubėjome, 

peš čia pat buvo siena. 
Čia mes nematė me tos 
daugybės, net sergančių
jų pabėgėlių ir

nepamiršimo
/

Mūsų širdžių skausmas 
būtų mokėjęs, ir ilgesys pranyks tik ta- 

visiems aiš- da, kai sugrįšime vėl į 
o.

s<uCJv uiuvjm. Kai mę ir susirinksime tėviš-
i kurie iš mūsų net žiemi- kėse, išlaškytos šeimos, 
■nius paltus buvo palikę. A. Prunskytė.

tremti- 
reri a’” su 

e”? t i' 
iš’ via jr

Ko
kiai tremti

nių, užsieniečių su vokie
čių tauta šiandien yra ir 
kokių galima laukti atei- tremtinius, 
tyje? Tai klausimai, ku
rie domina ne tik tremti
nius, bet ir jų globėjus — 
Sąjungininkus.

Trumpai į tą 
atsakant, tenka 
kad tremtinių 
su vokiečiais nei anksčiau 

č’ai, kurie dabar tremti- nebuvo, nei šiandien jie 
niais vadinami. Dauguma nėra pakankamai geri.

klausimą 
pažymėti, 
santykiai

Vokiečiai
'egero”es 

ersti
Kartais net atsakingi vo
kiečių tautos asmens tam 
drąsiai užsipuola nepa
matuotais kaltin i m a i s 

, kad net ame
rikiečių kariuomenės pa
reigūnai būna priversti 
juos sudrausti. Savo tarpe 
vokiečiai stengiasi viso
kias negeroves rus’ėpti, 
savų žmonių nusikaltimus 
pateisinti, bet kai iškyla 
viešumon nori viską su
versti užsieniečiams.

J. šakinis.

Ikas^—
i GHU>£17
IIt

haven. cohn
Lietuviai. Artinasi Mūsų

Didžioji Šventė

gios šventės, pats dalyvauk ir 
kitus 
sario
>•

paskatink dalyvauti va-
22 d., parapijos svetainė-

M.

su žmona Valerija. Adv. Kaz- kuriuos gavo iš tremtinių. Jis 
lauskas yra buvęs teisėju Šilą- jau pasiuntęs 20 siuntinių 
Įėję ir Telšiuose, vėliau prakti- tremtiniams, o dabar norįs iš- 
kavo advokatūrą. Po sušaudy- rašyti porą afidevitų. Tai gra
mo p. Kazlauskienės dėdės žus pavyzdys lietuviams, kurių 
kun. Dambrausko ir areštavi- daugelis 
mo trijų klasės draugų (kurie afidevitus. 
irgi buvo Rainių miškely su- gražu, 
šaudyti), Kazlauskams sekmin- broliui 
gai pavyko laiveliais nuvykti į keletą 
Švediją. Los Angeles lietuviai į 
laukia ir daugiau atvykstant 
lietuvių tremtinių.

dar prisibijo išduoti 
Kartais tiesiog ne- 

kai net brolis tikram 
nenori padėti (turime 

faktų ir L. A.). SKY.

nenorėčiau nustoti

Dienai

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI
f❖ Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, puikiais, 

stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. Kaina tik $4.00

PRIEDAS
Kas pirks “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI”. tie 

n -T 1 ’k.?’ e ~?ln :domią Kun Pr *y 
snausd namą knygą PR A N A š YST ū > A PIE 

S.’ U’JO PABAIGĄ, kurioje autorius laba 
ž:ai išdėsto apie pasaulio pabaigos tolimuosius 

•r artimuosius ženklus: apie Antikristų ir jo dar
bus Nurodo kaip gaii įvykti pasaulio galas: kur 

nin ir kada kelsis numirėliai ir stos į Visuotinį 
Teismą: kaip užsiliepsnos pasaulis ir tt.

Užsisakant knygą, laiško nėra reikalo rašyti, tik išpildykite žemiau 
paduotą kuponą, prisiųskite su S4.00 “DARBININKUI”, 366 W. Broad- 
tvay, So. Boston 27, Mass. ir tuojau gausite ‘ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI’, 
o vėliau PRANAŠYSTES knygą.

T) ’ RBINT’ .’KO” ADMINISTRACIJAI:
Šiuomi siunčiu $4.00 ir prašau prisiųsti 

’YC'/ ”
APIE PASAULIO PABAIGĄ”.

“ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI 
ir kai bus baigta spausdinti, kaipo priedą -- PRANAŠYSTES

Vardas

Adresas

f
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Y
YY
Y
Y
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t
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Y
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Y
Y
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Jau artinasi mūsų tautos 
svarbi ir reikšminga šventė — 
Vasario lG-ta. Ypatingai šiais 
metais ši šventė yra reikšmin
gesnė, nes sukanka 
nuo paskelbimo 
mybės.

New Haver/o lietuviai iškil
mingai paminės šią reikšmingą 
šventę sekmadienį, vasario 22 
d.. 10 valandą rytą. Šv. Kazi
miero par. bažnyčioj iškilmin
gomis šv. mišiomis už visus 
karius, partizanus, kurie žuvo 
gindami tėvynę Lietuvą, taipgi Brooklyn Eaking kompanija — 
ir už visus Amerikos karius. 
Prie altoriaus patarnaus kariai 
savo uniformose; taipgi bus 
giedamas Lietuvos himnas. 
Klebonas ir komisija kviečia 
visus skaitlingai dalyvauti pa
maldose.

4 vai. po pietų, parapijos 
svetainėje įvyks turininga pro
grama, kurią išpildys šv. Kazi
miero parapijos choras, vado
vybėje gerb. varg. August Ro- tas naujas 
sselli. Taipgi dalyvaus mūsų bažnyčios atidarymo 
kolonijos pasižymėjusi daini- įvyks per šv. Kazimiero atlai- 
ninkė - solistė ponia Agota Vo- dus — kovo 7 d. Naujasis pa- 
kietaitienė. Kalbės visiems ge
rai žinomas visuomenininkas 
BALF direktorius p. Juozas B. 
Laučka. klebonas kun. E. A.
Gradeckas ir kiti tremtiniai.

Yra užkviestos visos šios ko
lonijos lietuviškos draugijos 
bei kuopos dalyvauti šiame pa
minėjime. ir jau gautas prie
lankus atsakymas nuo Šv. fi
nos draugijos, kad dalyvaus ir 
paskyrė auką. Tikiuosi, kad 
nesiras nė vienos draugijos bot 
kuopos, kurios neprisidėtų prie 
rio reikšmingo paminėjimo.

Programai užsibaigus, nerei
kės eiti kur nors vakarienės 
ieškoti, bus galima apatinėje 
svetainėje maloniai ir draugiš
kai pasivaišinti su savo din
gais bei kaimynais. Į Atvyko tremtiniai

Taigi lietui i bei lietuvaite, Nesenai iš Švedi jos atvyko1 
neužmiršk savo tautos bran- advokatas Vincas Kazlauskas ’

WATERBURY, COHN.

Išvyko svečiai
Sausio mėnesį svečiavosi Ka

lifornijoje kun. Bičkauskas, 
i Karveliai, ir Šleiniai iš Gary, 
Indiana. Jiems išleistuves su
ruošė p. M. Varkalienė. Taip 

i pat, čia viešėjo kun. dr. Luko
šiūnas iš Anthony, New Mexi-

Vasario 1 d. įvyko Gyvojo 
Rožančiaus draugijos suruoš-

30 metų tas kortavimo vakaras, kurio 
nepriklauso- pelnas paskirtas Šv. Juozapo 

lietuvių parapijai. Vakaras pa
vyko.

Prie 
sidėjo 
Uršulė 
dzi jauskienė, Sofija Lušienė,, 
A. Viturienė, A. Určenienė, p.' formacijų ir išvertimo 
Majauckienė, p. Balnienė,!

i

šio parengimo daug pri- 
darbu ir aukomis pp. 
Liutkevičienė, Ona Gir- 

Sofija Lušienė,

co.

I 
r

J. Klikna.
Nuoširdžiai visiems dėkojame 
darbą, aukas ir dalyvavimą. 

Rengimo Komisija.
už

LOS AUGELES, CAL
Šv. Kazimiero parapija keliasi 

į naują vietą
Šv. Kazimiero parapija jau 

pradėjo keltis į nesenai nupirk- 
patalpas. Naujas 

iškilmės

rapijos antrašas yra toks: — 
St. Casimir’s Church, 2704 St. 
George Št.,
Calif. Šv. Kazimiero liet,
pijai vadovauja kun. 
Kučinskas.

Los Angeles 27, 
para- 
Jonas

Maldos, kad lĮrtu...
Per pastaruosius kelis 

sius Kalifornijoje nebuvo lie
taus. kas šiuo lietingu sezonu 
yra nepaprasta. Toji sausra ū- 
kininkams ir sodininkams pa
dalė daug nuostolių. Katalikų 
Bažnyčios vietinės vadovybės 
buvo prašyta kalbėti specialias; 
maldas po kievienų šv. mišių.! 
kad išprašyti lietaus. Ir štai, i 
nuo vasario 4-dienos pasipylė 
lietus.

mene-

Aš
tos laimės tikėti busimąjį 
gyveninią. Aš pasakyčiau 
net, kad visi, kurie nesitiki 
busimojo gyvenimo, yra 

j šiam gyvenimui mirę.
Goethe.
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Juozas Kasinskas

Tne.
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DIREKTORIUS
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602 Washington Blvd. 
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktj

Svetimtaučiai išrašo 
afide vitus

Public accountant F. L. Tut- 
tle kreipėsi j lietuvius dėl in- 

laiškų,
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Colorado valstybė išleido draudžianti duoti 
“raidą” įstatymą. Buvo atsitikimų, kad mergi
nos išvažiavę su nepažįstamais automobilistais 
sutikdavo mirtį. Todėl dabar Colorado valstybė
je matomos iškabos kalba, kad merginos nesi
imtų važiavimo - “raido”, nes tas ir draudžia
ma po bausme ir ji rizikuoja gyvybę.

/


