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Marshall’as nėra tas, kurs 
turi ateiti
Jis nėra nei šaukiančiojo 
tyruose balsas

Už keletos mėnesių sueis 
metai, kai ęen. Marshall’as, 
valstybės sekretorius, Harvar
do universitete pasakė prakal-

---------------------------------------- ą

Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.
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PALAIDOJO “TĖVĄ”. - VĖLIAU
SUŽINOJO, KAD JIS GYVAS

Boston, Mass. — Sausio wen mirti buvo prarūk 
11 dieną, Boston Statė li-

bą apie Europos atstatymą. gonįnėje mirė James Bo-
Gen. Marshall’as savo prakal- wen. Toje pačioje ligoni-

Tel. SOUth Boston 2680 SEX CENTS.

i
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Senatas Nusiteikęs Sumažinti
Prezidento Trumano Biudžetą

ne tai šeimai.
Kol kas nėra žinių kaip 

galutinai abiejų James 
Bowen šeimos išsiaiškins. 
Bet yra aišku, kad šeima 
palaidojo visai kitą James 
Bowen, o ne savo tėvą.

boję išdėstė Europos atstaty- nėje ir tame pačiame sky- 
Nuo to laiko prasi- rįuje buvo ir kitas ligonis 

dėjo paties gen. Marshall’o jvardu james Bowen.
Per klaidą iš ligoninės 

pranešė trims dukterims, 
gyvenančioms Roxbury, 
Mass., kad mirė jų tėvas. 
Dukterys, atvykusios į li
goninę, turi būti gerai ne
pasižiūrėjusios iš susi
jaudinimo patvirtino, kad 
tai jų tėvas ir pašaukė 
laidotuvių dire k t o r i ų. 
Sausio 15 d. iš Blessed 
Sacrament par. bažnyčios 
palaidojo šeimos žemėje.

Skelbimuose buvo paša- į 000 
kyta, kad mirė James Bo-I^e duiv f~*’«o) 

r* • • •• * J

mo planą. ] 
dėjo paties gen. Marshall’o 
šlovinimas ir jo plano aukšti-! 
nimas. Pasiūlytas planas pra
dėta vadinti jo vardu.

Kadangi Rusija nori Europą 
valdyti savotišku būdu, tai ji 
ir savotiškai nori atstatyti. 
Todėl gen. Marshall’o plano ji 
ne tik neužgyrė, o jam pasi
priešino ir pasiryžo jį sabota- 
žuoti. Uždraudė savo sateliti
nėms tautoms (Suomijai, Len
kijai, Vengrijai ir k.) eiti į 
derybas dėl pasinaudojimo siū
lomu Amerikos planu. Kitos 
vakarų Europos tautos siūlomu 
planu nudžiugo ir tuoj sudarė 
savo pageidavimus. Gen. Mar- 
shall’o planu naudotis 16 tau
tų.

Dabar gen. Marshall’o pla
nas paduotas Kongresui svars-

I
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wen, rašlvs. “Mirusiojo”

i

Marshall’o Plano Finansavima 
Išskirti Iš Biudžeto

Gubernatorius Grąžino Dujų 
Įmonę Savininkams

The 
Associates,

namų, 
duktė padavė teismui pe- su savo 
ticiją, prašydama, kad ją sitaikė. 
paskirtų 
rium.

Pereitą

Everett, Mass.
Gas & Fuel 
dujų gaminimo įmonė gu
bernatoriaus tapo grąžin
ėtą jos savininkams. Ji bu- 
|vo paimta Valstybės kon- 
įtrolėn, kuomet jai gręsė 
(streikas dėl kurio 3,500,- 

gvve' toju būtų neto 
į d-~l snvn 

Dabar savininkai 
darbininkais su-

administrato-

sekmadienį į• '

Darbi^inkams pakelta 
13c. į valandą ir kitoki 
pagerinimai suteikta.nob pčtuuuLčis aungitsui svars* * t

tyti, daryti pakeitimus, papil-! Bostor Statė ligoninę at- 
dymus ir pagaliau priimti arba vyko Mrs. Mary Frazer, 
atmesti. gyv. Dorchester, aplanky-

• ti savo seną, 84 metų am
žiaus, brolį James Bowen,

Marshall’o planas yra vienas |kurig buVQ Ugoniu toje j.
iš Amerikos stambiųjų užsi-1 staigoje per 50 metų._______________ _______
mojimų. Tokie dalykai ir Kon-į^jorg jį jo nebuvo mačiusi mės ir pridarydamos vi 
grėsė ir visuomenėje susilaukia - —
ir karštų rėmėjų ir griežtų pa
sipriešinimų. Taip atsitiko ir
^^fmball’o planu. Kad

Mary Frazer, Dideli Potvyniai
Pradėjus staiga sniegui 

tirpti, daugely Amerikos 
vietų išsiliejo upės, užlie
damos didelius plotus že- 

vie-į 

kus nuostolius. Tas atsiti-

Popiežius Pius XII laimina šv, A7">ietės 
vienuolyno Romoje atstovus, kurie atnešė do
vanų porą avių. Iš tų avių vilnų vienuolės pa
ruoš Jo Šventenybei vilnonį ploščių.

| VVashington, D. C. — Į Nors De Valeros partija 
Jung. Valstybių Senatas. Fianna Fail (Likimo Ka- 

i priėmė rezoliuciją suma-1 reiviai) ir yra didžiausia 
■ žinti Prezidento Trumano partija Parlamente, bet 
biudžetą $2,500,000,000. i jam nepavyko laimėti pa-

• Bendras biudžeto komi- kankamą skaičių balsų iš 
i tetų apskaičiavimas Fede- .kitų partijų, kurios vi-
ralės valdžios išlaidų ir sos susigrupavo už naujai 

i pajamų 1949 fiskaliais išrinktąjį premjerą ir pra-
• metais, kurie prasideda laimėjo 68 balsais prieš 
(liepos 1 d., užgirtas be jo-.75.
kių formalumų. i Svarbiausia priežastimi,

Pagal Senato rezoliuciją' j° pralaimėjimo parla- 
valdžia turi $47,300,000,- mente buvusi ta, kad jis 
000 pajamų ir $37,200,- griežtai atsisakė sudaryti 
000,000 išlaidų. įir vadovauti koalicinei

Senatorius George pata-i vyriausybei.
rė, kad visos “ekstraordi- v De Valera yra gimęs 
narinės” programos, kaip ^ew Yorke,_ jo tėvas yra 
tai Marshall’o planas, tu- ■ ispanų kilmės,o motina ai
ri būti išbrauktas iš biu-įrė. Jis skaitomas vienas 
džeto ir finansuojamas iš įžymiausių herojų Airi- 
specialiai išleistais bond-’j°s kovoje už nepriklauso-

1

sais. mybę nuo Anglijos.

Prezidentas Ragino Remti 
Ginklais Graikus ir Turkus 

------------ tai if pažino, ko jau aštuoniose valsty-| Washinrton. D C — I ’ ~ ' 
kąd Ui « joa taoJi. Mat-
atkreipė ligonines virsi- Iš gautų------ a— —

per keletą metų, bet kada tos gyventojams milžiniš- 
ji buvo nuvesta prie ligo
nio lovos, 1

perdaug sumenkin* 
tas, tai susidarė organizacija, 
pasivadinusi Committee For 
The Marshall Plan To Aid Eu- 
ropean Recovery. Jo priešakyj 
yra Henry L. Stimson, buvęs I 
valstybės sekretorius. Sakyta į 
komisija sumanė Amerikos; 
Kongresui ] 
Marshall’o planą užgirti ir pri- j 
imti. Nusistatyta po peticija i 
surinkti milijoną parašų. j

Kaip Marshall’o planas išro
do lietuvių akimis žiūrint ? į 
Kaip jis išrodo 
toms, esančioms anapus gele
žinės uždangos? Kaip jis išro
do kitiems tiesą, laisvę ir lygy
bę visoms tautoms pripažįs- 
tantiems ?

Marshall’o planu ne vienas ir 
iš mūsiškių susižavėjo. Kaip 
tik pernai birželio 5 dieną gen. 
Marshall’as pasakė savo kalbą 
Harvardo universitete apie į ri°- 
Europos atstatymą, tai trem-į Jungtuvės įvyko vasa- 
tyje einantis mūsų bendramin- ri° 14 d., Palm Beach,

ninku dėmesį, kad tai 
klaida. Tuo metu ji visai 
nežinojo, kad jos brolis 
mirė penkios savaitės at
gal ir kad jo kūną pasi- 
jsavino kita šeima.
į Ligoninės viršininkai 
patikrino ir surado klai- 

peticiją, prašančią ■ ją, kad apie James Bo-

gautu pranešimų: su
žinota, kad jau 60 žmonių 
žuvo. Ypatingai išsiliejo 
upės Alabama, Pennsyl- 
vania, Kentucky, Ohio, 
Tennessee.

Raudonasis Kryžius or
ganizuoja pagalbą. Bijo
masi, kad tas neatsitiktų 
ir Naujoje Anglijoje.

LIETUVAITE ŠUKE
LE SENSACIJĄ

De Valere Pralaimėjo Kanada Uždarė Du Komu
nistinius Laikraščius

akimis 
kitoms tau- Floridoj, Lake Worth pa-

kreipė į Kongresą, pada
rydamas pranešimą kaip 
sunaudojama ankščiau 
paskirti $400,000,000 toms 
šalims sutvirtinti ir prašė 
šią paramą pratęsti gink
lais, militariais instrukto
riais ir kitokiais reikme
nimis. Joms tokia para
ma būtinai esanti reika
linga, kad jos galėtų ir 

i toliau gintis nuo žiauraus 
bolševizmo.

j Prezidentas sakė, kad 
Į bolševikai puola Graikiją 
su kitų svetimų valstybiųPalm Beach, Fla. — Pe

reitos savaitės pabaigoje lociuje, dalyvaujant apie pagalba, ir ginkluoja jos 
Amerikos spaudoje tilpo 50 įžymiausių l__ _______
ilgi aprašymai su įvairio-į turtuolių ir tituluotų as- tos svetimos valstybės tą 
mis nuotraukomis apie menybių. ®avo interesams,
lietuvaitės Ievutės Paule- j Visuose aprašymuose Aišku, čia Prezidentas Už
kaitės - Sears ištekėjimą. pabrėžiama, kad nuotaka rėjo minty Sovietų Rusi- 
už Wintrop Rockefeller, i yra duktė lietuvių ateivių, jĄ, dėl kurios imperialis-

50 įžymiausių šio krašto komunistus partizanus. Ir

daro savo interesams.
aprašymuose Aišku, čia Prezidentas tu-

kad Rusija dabar jau turi
—----- —

visomis valstybėmis va
karinėje srityje. Vakar 
pasirašė sutartį su Ven
grija, kuri buvo paskutinė 
draugiškumo ir savitarpi
nės pagalbos sutarties pa
sirašytoja.

Suprantama, kad visos 
valstybės, su kuriomis 
Rusija pasirašė apsigyni
mo sutartis, buvo Rusi
jos kontrolėje. Pasirašy
mas yra vienas dalykas, o 
jų išlaikymas yra kitas. 
Rusija prieš antrąjį pa
saulinį karą tokias sutar
tis turėjo su kaikuriomis 
valstybėmis, bet ji jų ne
silaikė, sulaužė ir tas val
stybes užgrobė.

I 
Į

Dublin, Eire — Eamon |
de Valera po 16 metų va-į Quebec, Canada — Šios 
dovavimo Airijai, kaipo į provincijos vyriausybė 
premieras ir vienas iš įžy- į uždarė du komunistinius 
miausių kovotojų už Airi-.laikraščius “La Combat” 
jos nepriklausomybę, pra-^ir’Le Progresą de Ville- 
laimejo Airijos Tali Jai' iš- ray”. Jie varę koniunisfi- 

parlamente 6 nę propagandą. Tos pro
pagandos tikslas, kaip ži-

Dublin, Eire

rinktame 
balsais.

Nauju premjeru išrink- noma. tai nuversti žmonių 
tas John A. Costello, Fine į rinktąją vyriausybę ir pa- 
Gael (Suvienytos Airių įstatyti paklusnią “saulei” 
partijos). Stalinui.

SPROGDINS ATOMINĘ
BOMBĄ ARKTIKE✓

garsiųjų multimilionierių 
Rockefellerių šeimos na-

vardu Ievutė Paulekaitė. (tinių užmačių nėra pasau- 
___________ jly ramybės ir taikos. Hit

leris tikrai turi gerą savo 
j vietininką Stalino asme
ny.

Apiplėšė Bankierfy

Anglijos Gydytojai Pasi
ruošę Streikuoti

Los Angeles,
Jung. Valstybių Laivynas nimo 
planuoja išsprogdinti ato- nebus 
minę bombą šiaurės ašy- šių bandymų svetimų val- 
galyje — Arktike.

Bomba bus sprogdina
ma bandymo tikslu, kad 
patirti kokį efektą jos 
sprogimas padarys sniegu 
ir ledu apdengtuose plo
tuose.

Šis bandymas bus daro
mas užbaigus eilę sprogi
mo bandymų ant salos 
Pacifike, vadinamos Eni- 
wetok Atoll, kur dabar ei
na pasiruošimai tiems a- 
tominių bombų sprogdini
mų bandymams.

Laivynas ir Valstybės 
Dept. tikisi susilaukti 
smarkių protestų iš Rusi

Cal. — Jos dėlei bombos sprogdi- 
Arktike, bet į tai 

atsižvelgta. Prie

stybių, bei šiaip žiūrovų 
nebus prileista.

Taip pat jau įsakyta 
konfiskuoti visus jūrei- 

1 vių dalyvaujančių tuose 
bandymuose foto apara
tus. Viskas busią praves
ta kiek galima slaptybėje.

London — Anglijos gy
dytojai yra griežtai prie
šingi valdžios programai 
dėl taip vadinamos “so- 
cializuotos medicinos”:

Jei valdžia tą savo pro
gramą bandys pravesti, 
tai Anglijos gydytojai e- 
są pasiryžę išeiti į strei- 
;ką.

Costello Atvyksiąs 
Į AmerikęPhiladelphia — Keturi 

maskuoti banditai įsibrio-įmoalnirkt-i Konrlit-«ii iaiKv-irt- 
durinės Europos tautoms ir da-.

ilims Azijos tautų. Jis nepasi-' - - - _
įsakė už tos dangaus keršto ?aleb F- Fox namus, sun- 
’ šaukiančios neteisybės atitaisy- 30 ylsus namiškius ir api- 
!m,. Kai Rusija paskelbė pati P1®^ nam4. lSSmesdami Į- 
! nedalyvausianti MarshaU'o vartyblŲ uz 540,-
ne ir neleisianti jame dalyvauti UDU.UU.

tautoms.
gen. Marshall’as tas nelaimin
gas tautas ir paliko Molochui. 
J Marshall’o planą neįeina iš
laisvinimas tautų, esančių už 
geležinės uždangos.

Jokis planas, kurin neįeina 
išlaisvinimas tautų, esančių a- 
napus geležinės uždangos, ne
gali patenkinti nei mūsų, nei 
kitų teisingumą mylinčių 
nių.

Taigi, kadangi gen.
shall'as nežada gelbėti
vių ir kitų tautų, paaukotų 
Maskvos raudonajam Molochui, 
tai mes laukiame kito, kuriam

tis “Naujasis Gyvenimas" su
šuko: “Gal būt, kad Maršall’io 
plano dėka artėjame prie to 
idealo, kurį yra išreiškęs Pijusį 
XI savo enciklikoje Quadrage- j 
simo Anno.”

Taigi gen. Marshall’as pripa-j 
žįstamas mesijošium.

•

Ar gen. 
kurs turi 
laukiame? 
pripažinti, 
ruošė šaukiančiojo balsas.

Gen. Marshall’as dalyvavo 
tuose pasitarimuose, kur buvo 
nutarta aukoti žmogiškas 
kas Maskvos raudonajam 
lochui (Molotovui). J isai 
lyvavo konferencijose, kur 
sų tauta ir kitos vidurinės 
ropos tautos ir dalys Azijos 
tautų buvo paaukotos kruvinų 
žmogiškų aukų ištroškusiam 
Molochui. Gen. Marshall’as iki 
šiol nepaskelbė, kad nežmoniš- raudonasis Molochas būtų taip 
ka neteisybė buvo padaryta vi- baisus, kaip ir rudasis.

I
. savo satelitinėms

Marshall’as yra tas, 
ateiti, ar mes kito 

Gaila, bet priseina 
kad jis nėra nei ty-

au- 
Mi- 
da- 

mū- 
Eu-

masKuou oancuiai jsiDrio- * i—»-—e 
Ivč j įžymaus bankieriaus OUOSfe Apsigynimo

Sęjungę
Ma.sk va, vas. 19 — Ru- 

, sijos užsienio ministeris 
V. M. Molotovas pareiškė,

Prezidentas Prašo Kongreso
I

žmo-

Mar- 
lietu-

P.G.

Dublin, Airija — John 
A. Costello, naujas Airi
jos premieras, planuojąs 
atvykti į Jungtines Vals
tybes, nors jis čia neturįs 
jokių giminių.

“ Lietuvių Katalikų Radio Valanda

Washington, D. C.
Prezidentas Trumanas 
prašė Kongreso paskirti 
$570 milijonų dolerių kai
po laikiną ekonominę pa
galbą Kinijai, bei jos vy-

lio 30, 1949. Iš tų pinigų 
$510 milijonų eitų mais
tui, o $60 mil. statybai.

Dabartinių didžiųjų Ki- 
o__ , ___ „I „ nijos bėdų kaltininku esą

riausybei, kuriai ta pagal-‘komunistai, kurie daro vi- 
ba būtinai ir skubiai rei- sokias obstrukcijas, para- 
kalinga, kad ji galėtų ii- ližuoja 
giau išsilaikyti.

Prezidentas pripažino, vestų prie visiško chaoso, 
kad ši pagalba būtų tik-ir tuomet visą valdžią pa- 
laikina, būtent, iki birže- imtų į savo rankas.

komunikaciją ir 
daro viską, kad šalį pri-

Boston, Mass. — Bosto
no Universiteto geologis- 
tai pranašauja, kad dvie
jų metų laikotarpy j pra
dės gaminti sintetinį žiba
lą iš medžio drožlės ir ko- 
kuruzų stiebų.

Jie sako, kad natūralūs 
žibalas bus išnaudotas iki 
1958 m.

ŠEŠTADIENĮ, 1:15—2:15 P. M.
1230 KlLOCYCLES — WESX .SALĖM. MASS.

Šeštadienį, vasario 21 d., 1:15 vai. po pietų iš
WESX stoties, Salėm, vėl turėsime progą klausytis 
gražios lietuviškos radio programos.

SEKMADIENIO PROGRAMA
Sekmadienį, vasario 22 d., 10:30 vai. rytą įvyks 

Lietuvių Katalikų Radio Valanda. Trumpą kalbą pa
sakys kun. Dr. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

Pasukite savo radio rodyklį ant 1230 kilocycles 
ir klausykitės šių dviejų lietuvių radio programų.

Visais šių radio programų reikalais rašykite ar
ba asmeniai kreipkitės pas vedėją Antaną F. Knei/.į,

Tikrai doras žmogus yra 
tas, kuris turi drąsos pa
žiūrėti velniui į akis ir pa- 366 West Broadway, So. Boston 27, Mass. 
sakyti: tu esi velnias.

Garfield. 7-1449.
Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood
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Gubernatorius Bradford paskelbė

Independence of Lithuania 
Memorial Day

I Displaced Persons. who choose 
to suffer privation ar.d hard-

Vienam, Austrija — Ne
senai parašyta ir išleista, 
Jung. Valstybių buvusio 
Užsienių Reikalų Sekre-

2 B—y

I

tautų žmonėmis elgėsi 
kaip su beteisiais vergais. 
Prievarta darbams atvež
ti į Vokietiją užsieniečiai 
negalėdavo traukiniu ta
me pačiame vagone va
žiuoti ar garsiau savo 
kalba viešai kalbėti. Už
sienietis visur buvo pa
verstas žemesniu žmogu
mi, negu vokietis.

Kas buvo skiepijama 
per daugelį metų, neįma- 

jnoma taip staiga iš vokie
čių galvojimo išrauti. Tai 
nelaimingo Hitlerio ir ki
tų vadų žalingas paliki
mas vokiečių tautai. Tu
rės dar praeiti laiko ir tik 
teigiamoms aplinkybėms 
veikiant, kol šis nerašytas 
Hitlerio palikimas iš vo
kiečių tautos išgaruos. 
Visa tai žinant ir pažįs
tant vokiečius iš seniau, 
nesunku suprasti dabarti
nes vokiečių nuotaikas 
prieš užsieniečius. Laikas 
ir tai tik palankus, gal 
būt, pažeistus vokiečių 
santykius su užsieniečiais 

Į pagydys.
Tremtiniai puikiai tas 

vokiečių nuotaikas pažįs
ta. todėl nori ko greičiau 
iš Vokietijos išvykti. Čia 
jiems įsikurti ne tik ne
svetingas kraštas, bet ir 
be galimybių. Tremtiniai 
tikisi, kad pagaliau, bus 
sudarytos sąlygos jiems 
išvykti į kitus kraštus, 
kur galėtų įmanomai įsi
kurti. Jeigu ilgokai užsi
tęsė tremtinių gyvenimas 
Vokietijoj, tai tik prieš 
pačių tremtinių valią ir 
norą. J. šakinis.

ship rather than to return to1 toriaus, James F. Byrnes 
their homes where they wouM knyga, 
ineur the risk of exile to Sibe- kly rusų tapo uždrausta 

bv its frigid skaityti. Visos kopijos ru- 
įsų tapo konfiskuotos kaip 
iViennoje, taip Badene, bei 
visoje rusų okupuotoje zo
noje.

Kad toks draud:mas tik
rai padarytas ir knygos 
konfiskuotos uniformuotų! 
rusų pareigūnų, tai pa
tvirtina ir Austrijos Vi
daus Reikalų ministerija, 

Kaip žinome, James F. 
Byrnes buvo buv. prezi-

“Speaking Fran-

ria and death 
horrors.

Therefone. I designate Mon- 
day. February 16. as INDE
PENDENCE OF LITHUANIA 
MEMORIAL DAY. and urge 
all citizens to recognize it by 
appi-opriate exercises. recalling 
the Declaration of Indepen- 
dence of Lithuania on Februa
ry 16. 1918. and the present 

of the subjected 
and its !

of Independence proclaimed 
thirtv years ago at Vilna bore 
the šame hope for the future 
as our American Declaration 
of Independence proclaimed 

ialmost 172 years ago at Phila- 
Į deiphia bore for Americans. 
This hope has been shattered sacj plight 

įby the territorial aggrandize- people of Lithuania

Massachusetts valsty
bės Gubernatorius Robert 
F. Bradford vasario 16 d. 
š. m. išleido pareiškimą, 
paskirdamas tą dieną kai
po Nepriklausomos Lietu
vos Minėjimo Dieną viso
je valstybėje.

Pareiškimas seka:
■’The Great Congress of Lith-jRussia in recent years in vio- 

uania had met in V ilna to de-, lation of the principles of the 
mand freedom from Russia inlAtlantic Charter to which So- 
1911 and there eleeted the viet Russia subscribed and by 
Council of Lithuania which on which it certified its ‘desire to 
February 16. 1918 proclaimed ■ see no territorial changes i 
the Independence of Lithuania which do not accord with the i 
'in accordance with the recog-■ freely expressed wishes of the; 
nized right of national self-. people concerned’ and in which 
determination and asserted its * Soviet Russia guaranteed that 
restoration as an independent would ‘respect the right of • 
statė. which status was there-! ap peoples to choose the form 
after recogmzed by all the’of gOvernment 
great nations of the world. and+^ey would live’ and gavę as- 
marked the severance of ties■ surances that it wished ’to see 
of bondage by which it had J sovereign rights and self-gov- 
been ensiaved since 1<95. This ernment restored to those who 
action corresponded to the have been forcibly deprived of 
American Declaration of Inde-Įthem-. Nothing less than these 
pendence of July 4. 1776. rprinciples can be the founda-
wherein. among other pro-.tion for a lasting peace. Yet 
nouncement. it vas declared j Lithuania is today ensiaved; 
these truths to be self-evident: j behind the Iron Curtain, in ut-' 
That allmen are created equal. ^er repudiation of the pledge 
that they are endoved by.so gjven t0 an(j so deservedi 
their Creator with certain un-j 
alienable rights. that among 
these are Life. Liberty, and 
thePursui^^^lagginess^To 
Lithuamans. the Declaration

•ments accomplished by Soviet refugees. as well as the promi-i dento Roose velto artimas 
ir patikimas draugas ir 
Rooseveltas jį vežėsi į 
Jaltą, Vėliau Trumanas 
vežėsi į Potsdamą. Buvo 
paskirtas Secretary of 
Statė ir yra dalyvavęs 
daugelyje “didžiųjų” ir 
Užsienių Ministerių kon
ferencijose. Iš tų savo pa
tyrimų parašė ir išleido 
knygą. Kadangi toje kny
goje yra daug teisybės 
pasakyta apie rusus, bei 
komunistus, todėl sulig 
komunistų nusistatymo, 
laikyti žmones tamsoje ir 
nežinėje, toji knyga drau
džiama ir naikinama.

sės of the Atlantic Charter to 
which they hopefully eling and 
await fulfillment.

ROBERT F. BRADFORD
Govemor of Massachusetts

Nutarė Leisti 6yventi Ir 
Už Miesto Kh|

• v

I
under which

Bostono School Commit- 
tee nutarė panaikinti lig- 
šiol veikusį patvarkymą, 
kad Bostono viešųjų mo
kyklų mokytojai turi gy
venti to miesto ribose.

Pagal šį naująjį patvar
kymą, dabar mokytojai 
bus galima ir iš kitų mie
stų, samdyti.

Avė Maria Valanda

Čalinmkac Ičrink.HinKIlv JUmlIlnUn Olnm 
tas | Kongresą

by a freedom - loving people. 
about 100,000 of whom are 
now scattered over various sec- 
tion7"o?T!urope in camps for

Sekmadieni. vasario 22 
•7:30 vai. vakare iš WMEX 
stoties, Boston. ir kitų tinkli
nių stočių per radio bus, trans- 

i liuojama apie Aįrijog die- 
nų šventąjį Matt TalboL

li.,
Specia

Du typiški vokiečiai užsikūrę po pypkę trau
kia ir kalbasi apie maisto trūkumą Vokietijoj. 
Vokiečių darbininkai buvo išėję dienos streiko 
demonstracijai prieš maisto trūkumą, bet de
monstracija baigėsi geroje nuotaikoje.

Vokiečių Spauda Ir Užsieniečiai

v

Tai Sena ir Žinoma Istorija 
Gyvybės Draudimas 

Amerikoje-

s

f
i
?

i
»
F
i

I

Tai yra sena ir gerai žinoma istorija — Gyvybės Draudimas.-Ji taip sena.- 
kad ją lengva užmiršti: ji taip žinoma, kad ją lengva nepastebėti; ji taip 
Įėjo Į mūsų kasdienini gyvenimą, kad jos nebepaisoma. Štai kodėl mes primename 

jums. Dėka draudimui daugiau šeimų išsilaik<^^ntaikoj: Daugiau vaikų išeina' 
mokslus; Seni žmonės gyvena be rūpesčių; Milionai doleriu per draudimą nuėjo 
jarmom': ir viešam patarnavimui gerinti, pramonei kelti, keliams tiesti ir kitiems’ 
naudingiems reikalams.

Į

t

k

£•

Me; manome, kad Gyvybės_Draudima« yra geras reikalas?

Septynios'dešimty* penki milionai žmonių J. A.'Valstybėse yra apsidraudęs

John Hancock apdraudė daugiau, kaip aštuonius su puse milionus?-arba .vieną*
iš kiekvienų devynių.

Bet geriausia? dalykas - iŠ :visų yra lygi proga; visiems.-'lai reiškia gcresn& 
Amerika. v

$9,029,372,525.10

/

Naujosios Anglijo* Didžiausia Finansų įstaiga

Kopija^ Metinė- Apyskaitos Bus^I’asiųsta* Pareikalavus.

S2,22«;»S3,772’.14 
$2,«S2,443,497.S51

S16S,520,274.4»

194lt m: Gruodžio^l
FriRzintK,tirtai . . 
Visos skolos • . . 
Perviršius,apdraustiems *

tataji’aptavta Sinm •

1N Su R A N C E 
tOSTOf^HASSACHVSCT T S

New York
liuese kongresmono rinki
muose, New Yorko Bron- 
x’e j Kongresą išrinktas 
Leo Isacson, Amerikos 
Darbo . Partijos kandida
tas. Ši partija esanti ko
munistų įtakoje.

Isacson esąs didelis Wa- 
llace šalininkas. Iš to ne
tikėto komunistų remia
mo kandidato laimėjimo 
prieš demokratų ir respu
blikonų kandidatą kilo di
delis džiaugsmas visų ‘pa
keleivių’ tarpe. Bet grei
čiausiai tai bus peranks- 
tybas džiaugsmas, nes iš 
viso jis tegavo tik 22,697 
balsus, kuomet 1946 de
mokratų kandidatas gavo 
39,316 balsų. Reiškia, lai
mėjo, todėl, kad daug bal
suotojų tingėjo eiti bal
suoti.

1

lesiem Mon 6m
MtaMnK

f

New York, vas. 19 —A- 
merikos Komunikacijos 
Organizacija (CIO) įtei
kė Westem Union Tele- 
graph kompanijai naujus 
algų pakėlimo ir kitus 
reikalavimus.

Unijos ir kompanijos 
sutartis išsibaigia balan
džio 1 d.

I Portugalija Leido Amerikai 
Laikyti Bazes

Atskiri vokiečių asmens negeroves arba žymią jų 
dažnai tiek toli nueina, 
kad net šio karo kaltinin
kus mato tiktai užsienie
čių, bet ne savųjų tarpe... 
Štai toks amerikiečių zo
nos vokiečių ministerijos 
patarėjas dr. Herbert En- 
gler Friedberg oficialiai 
reikalauja užsieniečius, 
tarnavusius vokiečių SS 
daliniuose (vokiečių prie-

Washington, D. C. — 
Portugalijos vyriausybė 
sutiko leisti laikyti Ame
rikos vyriausybei savo 
bazes Azores salose. Už 
tai mūsų valdžia pareiškė 

; Portugalijai viešą padėką. 
| 
i 
I 
I

Suėmė Keimmhtį
Teisingumo Departa

mentas paskelbė; kad jo 
agentai suėmė deportavi
mui Beatriče Johnson, ku
ri buvo promotorių mana- 
džeriu New Yorko komu
nistų laikraščio “New 
iMasses”.

dalį vokiečiai linkę suver
sti užsieniečiams.

HTLEBIO PALIKIMAS
Bet yra ir gilesnių prie

žasčių, kurios siekia pra
eitus laikus. Ankstybesni 
vokiečių valdovai vieno
kiu ar kitokiu būdu savo 
tautai skelbė, kad Vokie
tija, tai kažkas aukščiau, 

vokiečiu tauta yra 
sti ir atiduoti Sov. Rusijai Panašesne uz kitas tau- 
nubausti. Vokiečių spau
da nuolat talpina įvairių 
kaltinimų prieš užsienie
čius dėl spekuliacijos ir 
kitų negerovių. Kad tai 
gryni prasimanymai, rodo 
šitas pavyzdys. Tremti
niai kavos pupelių ir ame
rikoniškų cigarečių dabar 
negauna, bet “juodojoj 
rinkoj” Vokietijoj tų pre
kių kiek tik nori. Tai reiš
kia, kad “spekuliacijos 
šeimininkai”, yra patys 
vokiečiai. Būtų galima ir 
daugiau tokių pavyzdžių 
nurodyti, bet užteks pažy
mėjus, kad vokiečiai visą 
laiką tremtinius, bendrai 
užsieniečius, puola bei 
kaltina, o šie pastarieji 
priversti gintis ir nepa
grįstus kaltinimus, kiek 
tai įmanoma, atremti. Va
dinasi, vokiečių santykius 
su užsieniečiais charakte
rizuoja tas, kad pirmieji! 
(vokiečiai) yra puolimo, o 
antrieji (tremtiniai) gy
nimosi rolėse. i

I Į 

Mat, vokiečiai nori atsi-’į 
kratyti tremtinių, nes, jie j 
yra gyvieji 
nusikalstamų 
darbų šio 
kaipo tokie, vokiečiams 
nepageidaujami, ypač, 
kad dar tremtiniai turi 
ryšių su vokiečių nugalė
tojais (amerikiečiais, an
glais). Toliau vokiečiai! Prezidentas Edvardas 
mano, jog ta šalpa, kurią Benes, kaip praneša, pasi- 
dabar gauna iš amerikie- šaukęs premierą Klcment 
čių tremtiniai, jei nebūtų Gottwald, Komunistų par- 
tremtinių, ji tektų pa
tiems vokiečiams. Veikia 
čia taip pat paprastas pa
vydo ir svetimo nekenti- 
mo reiškinys. Be to, kai 
nesiseka, visuomet žmo- jis laikytųsi vėliausio nu- 
gus linkęs ką nors kitą tarimo. Ministerių kabine- 
apkaltinti, nes tuomet tas yra įsakęs vidaus rei- 
“lengviau” pasidaro. Šiuo kalų ministeriui pakeisti 
atveju savo pačių visas taisykles, pagal kurias

Susikirto Dėl Japonijos 
Valdžios

Tokio, Japonija. — Juog- 
Valstybių ir Rusijos at
stovai, kurie sudaro 
jantų Tarybą Japonijai, 

dėl Japonijos 
reikalau-

tas. Ankstybesnieji vadai, 
kurie atnešė buvusius ka
rus, įkvėpė vokiečių tau
tai maniją, jog jai lemta 
užimti ir valdyti kitas 
tautas. O užsieniečiai tin
ka tik vergauti vokie
čiams...

Ypač vokiečių tauta bu
vo “sudievinta”, kai Hit
leris paėmė valdžią. Tie
siog buvo skelbiama, jog (Chao-ying, Kinijos užsie- 
vokiečių rasė yra išrink-j ino ministerijos atstovas, 
toji rasė pasauliui (pra-s Kinija “tvirtai ragina”, 
džioje, žinoma, Europai) kad Jungtinės Tautos pra- 
valdyti. Visos kitos tautos vestų rinkimus Korėjoje, 
turi paklusti vokiečiams 
ir dirbti jiems. Šitą savo 
pažiūrą nacionalsocialis
tai ne tik skelbė, bet ir 
praktiškai vykdė. Ką per 
karą vokiečiai užėmė, val
dė taip, lyg visagaliai 
viešpačiai, su nieku nesi
skaitydami. Su užimtų

I ČEKOSLOVAKIJOS KOMUNIS- 
■; TAI PASIRUOŠĘ SUNAIKINTI 

OPOZICIJA

i-

susikirto 
valdžios. Rusai
ja, kad Gen. Douglas Mac- 
Arthur’o centras pasaky
tų Katayama Kabineto 
atsistatynimo priežastį.

Kinija Nepripažins Ru
sijos Sudarytos valdžios 
Korėjai, pareiškė Dr. Shih

nežiūrint to, kad Rusija 
sudaro valdžią, kuri jai 
Įtarnautų.

■

Pažinti Dievo neregia- 
mąją ranką, rėdančią mū
sų gyvenimą, yra tai aukš
čiausiojo paklusnumo rū
šis. Fr. V. Foersteris.

Praga, Čekoslovakija,jpolicija dabar yra tik Ko- 
liudininkai vas. 19 — Čekoslovakijos munistų partijos įrankiu.

Kitas ministerių kabine
to susirinkimas įvyks 
penktadienį, vasario 20 d. 
Tikisi, kad vidaus reika
lų ministeris patieks kokį 
nors raportą. Vidaus rei
kalų ministeris Vaclavv 
Nosek yra vienas iš Ko
munistų partijos vadų.

Čekoslovakijos komu
nistai smarkiai organi
zuojasi ir veikia prieš sa- 

pastum- vo opoziciją. Galima tikė-

vokiečių ministerių kabineto visų 
karo metu, ir, partijų, išskyrus komu

nistų, pareikalavo, kad 
vidaus reikalų ministeris 
sulaikytų policiją nuo o- 
pozicijos persekiojimų ir 
areštų.

Prezidentas
I
I

tijos viršininką, kuris yra 
aiškus Maskvos į 
dėlis, po to, kada jis tiks-;tis perversmo Cekoslova- 
liai išardė ministerių ka- kijoje. Greičiausia, kad 
bineto susirinkimą, kad!prezidentas Benes bus pri

verstas pasitraukti. Ko
munistai ,turėdami užnu- 
garyj Rusijos raudonąją 
armiją, veikia pagal Mas
kvos direktyvą.
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Pasaulio išganymas - tik krikščioniš- 
I ku socializmu paremtoje 
| demokratijoje

Jfjd&huLčL.

*

I Svč. Marijos Apsireiškimų 
i Liurde 90 Mėty Sukaktis

Žmogus iš prigimties y- dinėjo į pražūtingą kelią, 
ra egoistas ir despotas, kuriuo eidami vokiečiai 
Tik auklėjimas, mokykla, tikėjosi Europoje ir visa-

DARBO BENDRUOMENE

Šįmet suėjo 90 metų 
nuo Švč. Marijos apsireiš
kimo Bernadetai Liurde. 
Vasario 11 dieną, 1858 
metais, varginga mergelė, 
Bernadeta turėjo gar
bingą progą šiame varom 
gyvenime regėti Švč. Ma
rija.

Šventoji Bernadeta gy
veno ir vargo, kaip mes 
šiandiena, bet ji iš Dievo 
malonės šiandiena jau ne 
Liurde mato Švč. Marija, 
bet danguje. Ji beabejo 
maldauja Dievo, kad ir 
mes varguoliai žemės ke
lionėje nepaklystume.

Tiesa, ir šiandiena dar 
vra žmonių, kurie anie 
Liurdo Įvykius mažai k° 
žino arba visai nieko ne
žino. Toki žmonės mažai 
ka ir skaito.

Dar ir aš atsimenu, kad 
Lietuvoje gyvenant, knv- 
gų neturėjome, todėl 
mums tamsiausioje nak
tyje per sieną įgabentos 
knygos buvo labai malo
nios matyti ir skaityti. 
Gal tuomet ir apie Liurdą 
daugiaus žinojome?

Dabar, kad ir išdykumo 
laikuose gyvename, bet 
pasiteisinimo 
rasti, 
Liurdo 
rasti 
Lietuvių 
P. Bučio labai tinkama 
knyga. Skaitydamas apie 
Liurdo įvykius, dvasioje 
nukeliausi į Šiluvą arba į 
Vilnių, nes Marija, mūsų 
visų Motina, ir visur ta 
pati Marija.

Aišku, kad ne visiems y-

4. Dabar, kaip ir kadaise
Individualybės pašiau- prieš Piloto rūmus, minia 

vis šaukia: “Nukryžiuok 
Kilnių asmenybių pa- Jį!” — ir šis šauksmas y- 

garba randa savo papildy- ra pasveikinimas kiekvie- 
mą tame pasiaukojančia- nam, kuris tik nenori eiti 
me gyvenime, kurį josios daugumos keliais, 
turi gyventi, 
yra beveik

kad kasdieniški- 
eina kas nedoru keliu eina, žmonės nugalėtų savo ne- 

panie- apykantą viso, kas nauja,

civilizacija, religija ir kul- me pasaulyje įsiviešpa-j 
tūra jį sušvelnina, daro tauti. Esame liudininkais,'

pasiduo- kaip viena kultūringiau- kojimas. 
bendruomeninei šių tautų Europoje, 
įstatymams ir kusi savo militariniu 

Bet našumu, suvedžiota 
kol dingos “viršžmogio”

sugyve namu,
dančiu 
tvarkai, 
Dievo įsakymams, 
dažnas mirtingasis, 
jis jaunas, sveikas ir turi Sofijos, suklaidinta 
užtikrintas gero gyveni- vadų, antrą kartą 
mo sąlygas, sužavėtas skaudžiai pamokinta, kad daiktas, 
saulėtu gyvenimu, 
per gyvenimą iškėlęs gal- krikščioniškumą 
vą, apeidamas jį varžan- kindamas, — žūsta. savo ribotumą ir savo pa
čius nerašytinius ben- Vokietijos kartotina pa- vydą.
druomeninius nuostatus, moka yra įspėjimas ir į- " ~
nepripažindamas ar nepil- rodymas visam pasauliui, išgelbėti krikščioniškąjį 
dydamas jam gyvenimu kad vienintelis kelias pasauli.
džiaugtis kliudančius Die- žmonijos laimei — krikš- Grįždami prie Kristaus 
vo įsakymus, savo religi- čionybė, krikščioniškoji klydę mirtingieji ir ant 
jos reikalavimus. Dėl to demokratija, nors ir ji tu- bedugnės kranto atsidūrę 
yra nemaža vadinamų be- ri silpnybių, kurias išnau- 
dievių arba nepraktikuo- doja įvairūs totalistai ir 
jančių tikinčiųjų. Iš tokių anarchistai. Įspėjimas, 

i” iškyla nes žmonija turi silpnybę 
ravę, kad vėl mėginsią kelti revoliucinį perversmą, “istorinės asmenybės, pamiršti, kad kovoje tarp
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apa- 
pra- 
klai- 
filo- 
savo 
yra

Nuo susidūrimo su Sovietais pasauliui tenka 
smarkiai čiaudėti. Kai kurie sako, kad čiaudulys tai 
ženklas sveikatos, ar verčiau sveikėjimo reiškinys: 
mat, sustiprėjęs organizmas smarkiai protestuoja 
prieš ligą ir stumia ją lauk. Dalinai tas tiesa. Tačiau 
kartais čiaudulys yra ir artėjančios ligos reiškinys: 
jei normalus žmogus pradeda čiaudėt, tai jis žino, 
kad įsigijo slogą. Kai kas teigia, kad sloga yra svei
ka liga, nes ji organizmą išvalo. Tas gal ir tiesa, bet 
sloga vis dėlto yra liga, iš kurios privalu rūpestingai 
gydytis, nes ji gali išsivystyt į mirtingą ligą — plau
čių uždegimą.

Taigi pasaulis nuo bolševizmo karštligingai čiau
di: Europa, Azija, Afrika, Amerika ir dalinai Austra
lija bei netolimos nuo jos kraštų didžiulės salos. Eu
ropą tebe slegia komunizmo slogutis. Prancūzija, sa
koma, tiek atsigriebė, kad komunistai nebegali prieiti u _ 
prie valdžios legaliu būdu, bet jie dar tiek yra įsivy- “sūnų palaidūnų 
ravę, kad vėl mėginsią kelti revoliucinį perversmą, istorines r" , - - -
Tam esą ne tik rimto pavojaus, bet ir nurodymų, kad kurios, Per lavonus į sos- teisybes jr inelo ^praeityje 
komunistai prie to ruošiasi. Tas pat gręsia ir Italijai. ^us Patekusios, i 
Graikijoj tebe verda kautynės su komunistų “liaudies evangelijas ^skelbia, 
frontu”, ar tiksliau tariant, su Jugoslavijos, Bulgari- 
jos ir Albanijos bolševikų gaujomis. Apie Vokietiją 
tiek galima pasakyti, kad rytinė jos dalis jau baigia
ma smaugti. Gi vakarų dalį mėgina suskaldyti ir su- 
demoralizuoti gausi bolševikų propaganda. Vidurinė 
Europa ir Balkanų tautos jau pasmaugtos. Nė čiau
dėti nebe pajėgia. Pabaltėje bolševikų teroras tik de
javimus teišspaudžia. Kitokio balso nebesigirdi.

Azija ir čiaudi ir dejuoja. Kinijoj, Korėjoj, Indi
joj naminiai karai, riaušės, sąmyšiai, suirutė, ekono
minis skurdas ryškiai parodo, kad bolševikai jau su
čiupo ten dirvą savo “kultūrai” skiepinti. Kruvinos

Praktiškai Didesnės dvasios dova- 
nos didesnio pasiauko
jimo yra p liūtis.

Bet šis pašiau’: jimas 
turi virsti persekiojančios 
daugumos meile. “Nes 
nors buvau liuosas prieš 
visus, aš padariau iš sa
vęs visų tarną, kad laimė
čiau didesnį skaičių. Žy
dams aš buvau kaip žy
das, kad laimėčiau žydus; 
tiems, kurie yra po įsta
tymu, lyg kad ir aš bū
čiau po įstatymu (nors aš 
nebuvau po įstatymu), 
kad laimėčiau tuos, kurie 
buvo po įstatymu; tiems, 
kurie buvo be įstatymo, 
lyg kad ir aš būčiau be į- 
statymo (nors... buvau po 
Kristaus įstatymu), kad 
laimėčiau tuos, kurie bu
vo be įstatymo. Pasida
riau silpniems silpnas, 
kad laimėčiau silpnuosius; 
visiems visa pasidariau, 
kad visus išgelbėčiau.”

Tokia yra Kristaus min
tis, kad tos išrinktosios 

dvasios

kraštai patvirtina seną 
tiesą, jog žmonija gali ra
miai gyventi tik tada, kai 
joje neturės galimybės 
pasireikšti piktos jėgos, 
kurios skelbia politines ir 

erezijas, griau
nančias krikščioniškąją 
civilizaciją ir kultūrą. 
Nors ir Kristaus mokslu 
paremta santvarka įvai
riai interpretuojama, vie
nok ligšiol nė viena val
dymo sistema nepasirodė 
tobulesnė už krikščioniš
kuoju socializmu paremtą 
demokratiją, kurią ge
riausiai atstovauja Di
džioji Britanija ir Jungti- sielos šalia savo 
nės Amerikos Valstybės, aukštybių iškastų be galo ra proga aplankyti Liur- 

-i- Atgal prie Kristaus!— Kiek buvo įvairių valdy- didelio pasiaukojimo ir dą, bet nereikia nusiminti, 
skamba visame kiek išsi- mo /urmų — jos, tautų net mirties gelmes; kad Kiekvienas žmogus, my- 

ugnės gandusiame krrkščioniš- kultūrai pakilus, atgyve- šalia triumfo" pastatytų lintis Švc. Mariją, gali sa- 
U. N. (Vieningų Tautų Sąjunga) neturi jokios “tarp- kranto nuvedė, — grįžta kame pasaulyje. Ir visų no savo eras. Baigia savo nuolatinį Getsemanį ir vo širdyje padaryti puoš- 

Golgotą: kad didžiausios niausią Liurdo šventovę, 
savo meilės platumu jos Mano širdingas troški- 
anglobtų persekiojančią mas, kad minint 90 metų 
menkaprotę ir pavydulin- sukaktį, šv. Bernadeta 
pą minią. Tik nuo krv- išprašytų Dievo Lietuvos 
žiaus aukštumos jos galės šventovėms ramybės, 
užkopti naujų laikų kai- Alb. J. Rubšys.
nūs ir tik savo širdies ------------------------------

“naujos vis teisybė laimėdavo, kad religines 
, mi- po žiaurių karų tautos vėl 

nias klaidina ir vergia, susitaikydavo ir džiaug- 
žiaurius karus iššaukia, davosi tarka. Kad po pas- 
žemėj rojų kaip kam su- kutinio baisaus karo žmo- 
kurti pasiryžę... nija negali taika džiaug-

Bet kaip suklydęs žmo- tis, tai nėra įrodymas, jog 
gus vargan patekęs arba šį kartą melas laimėjo; 
senatvei prisiartinus į do- faktas tik, kad vieton nu- 
rą kelią grįžta, su Dievu galėtos hidros iš nugalė- 
susitaiko, taip ir tautos, tojų tarpo dar baisesnis 
nusivylusios savo “istori- slibinas iškilo, — pabaisa, 
nėmis” asmenybėmis, ku- kuriai nugalėti reikia Šv. 
rios, burnodamos prieš Jurgio. 
Dievą, žadėjo savo tau- 

riąušės Palestinoj nė kiek nemažėja. Priešingai, žada toms geresnį gyvenimą,
Jšfcivystyti į žftrarų naminį karą, kuriam numalšinti bet... jas ant ^bedugnės

v •

gyvename, 
negalima 

nes knygų apie 
įvykius galima 

įvairiose kalbose, 
kalba Vyskupo

tautinės policijos”, kurios pareigą turės atlikti — iš šunkelių į tiesų kelią, baimingos akys nukrypu- 
kas gi daugiau, jei ne Maskva? Jei Kremliaus ponai į 
Palestinos reikalus aktyviai įsikiš, t. y. nusiųs kele
tą raudonų divizijų “riaušėms numalšinti”, kas tada 
Amerikai ir Anglijai darytina? Juk jos puikiai žino, 
kad raudonajai armijai į Palestiną įžengus, be kauty
nių jos iš ten neišprašysi. Tad viena iš dviejų: arba 
karas, arba besąlygingas Palestinos atidavimas — 
Rusijai, žodžiu, Palestinos klausimas tai niekuo ne
apdraustas dinamito sandėlis.

Nuo buvusios su bolševikais talkininkystės ir 
mūsų Amerikai tenka smarkiai čiaudėti. Ar tai svei
kas, ar nesveikas čiaudulys? Ar tai sveiko organiz
mo pasipurtymas bei protestas prieš peršamus jam 
pasaldytus socijalinės ligos perus, ar čiaudulys prieš 
artėjančią slogą? Kitais žodžiais, ar čiaudesys prieš i 
ligą, ar jau liga iš savęs išvarant? Tikimės, kad šis 
pastarasis, t. y. sveikstančiojo atsičiaudėjimas. Pir
miausiai pradėjo grakščiai čiaudėti visuomenė prieš

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

7.
Grūzdo Pasaka

Požemis, į kurį Grūzdas atsivedė savo 
belaisvius, nebuvo pakankamai erdvus ir 
saugus nekovojantiems, ypač moterims, pa
stoviai apgyvendinti. Tad nutarta Jurgį II- 
gaitį priimti į partizanus, nuo ko augalotas 
ir kovingas jaunuolis labai nudžiugo. Jo se
suo Alena taip pat labai prašėsi į rikiuotę 
draugia su broliu dalytis partizanų vargais, 
neprietekliais, pavojais ir laimėjimais. Ta
čiau partizanų vadovybė su tuo nesutiko. 
Tiesa, Grūzdas pasisakė už jos priėmimą, 
bet Dičkis taip niūriai ir pašiepiančiai į jį 
pažvelgė, kad Grūzdas turėjo nusileisti. Ir 
Barčiukas pareiškė, kad merginai, nors ir 
kovingai, ne vieta susišaudymo linijoj. Pa
tartina ją kur toliau į saugesnę vietą nuga
benti. Tenai, arčiau centro, jai atsiras tinka
mesnių darbų. Taip ir nutarta. Alena, išgir
dusi tą nuosprendį, karčiai apsiverkė. Gaik- 
čiodama prašė Dičkį neatskirti ją nuo bro
lio. Bet Dičkis buvo nepalaužiamas. Jis tie
siog Alenai pareiškė, kad moteriškos lyties 
artimumas kenkia jo narsai ir kietaširdys-

dienas monarchija, susi
kompromitavo fašizmas 
ir totalizmas, neprigijo 
ne visur vienodai supran
tamas socializmas, pagim
dęs ateistinį komunizmą, 
kuris galėjo prigyti tik 
labai atsilikusiame dide
liame Rusijos krašte. Tik krauju galės prinokinti paslaptį. Tai yra kartu ir 
Kristaus mokslu parem- naujo amžiaus sėklą. Tik visų pasaulio vadovų pa
tas socializmas kaip de- nuo kryžiaus jos galės slaptis^ 
mok ratinė forma, bet ne maloningai 
socializmas kaip religija, ištiesti į visą žmoniją, 
neša išganymą ir taiką Būti vadovu reiškia my- 

nejaukiai užmestą jai komunizmo slogą. Dabar ir ad- žmonijai. Tik paskui Kry-’lint mirti ir mirštant my- 
ministracija jaukiu čiauduliu suaidėjo, paskelbdama žium paženklintą vėliavą lėti, 
slaptą imperialistinę Maskvos - Berlyno sutartį. Mas- eidama žmonija gali susi- Tautų Apaštalas laiške panašūs į bulves, 
kva mėgina atsičiaudėti, bet girdisi tik duslus, ne- laukti taikos ir ramybės, galatiečiams atidengė ne- geriausia dalis yra 
sveikas kosulys. K. Edv. Karnėnas.1 nutraukiamo savo uolumo je.

kurį prieš devyniolika sios j didžiausį žmonijos 
šimtmečių žmonijai Dievo Autoritetą — j šv. Tėvą, 
Sūnus nurodė.
— Atgal prie Kristaus ir 

Jo Tiesos! — šaukia vo
kiečių katalikų ir evange
likų vyskupai savo gany
tojiškuose laiškuose ti
kintiesiems nuo pat 1945 
m. kapituliacijos, nors ir 
anksčiau, naciams siau- jėgas, 
čiant, jie netylėjo ir nuro- šventąjį Karą stoti,

i 
t

kuris visą laiką žmoniją 
kviečia gyventi artimo 
meilėje ir taikoje, ir j tuos 
didžiuosius vyrus, kurie 
disponuoja didžiausia fi
zine galybe pasaulyje, — 
į vyrus, kurie atstovauja 
krikščioniškojo pasaulio 

pasiruošusias j 
kad

savo rankas “Su Kristumi prikaltas 
ant Kryžiaus”.

Žmonės besididžiuojan
tieji savo protėviais labai 

kurių 
žemė-

tei. Gi ji, kaip gera lietuvaitė, be abejo .ne
norės, kad jis, Dičkis, suminkštėtų ir liautų
si keršyjęs Lietuvos žudytojams. Alena pa
žvelgė į jo rūstų veidą, milžinišką ūgį ir. ban
ditišką baslį ir, giliai atsidusus, pamintyjo, 
kad jokios aukos negaila, idant toks ga
linčius ir toliau naikintų Lietuvos priešus. 
Bet ar jis kartais nemeluoja? Ar gi bet ko
kia moteriškė galėtų užkrėsti gailestingu
mu tą sukietėjusį veidą? Gal kiek ir netie
sos pasakė, bet jei taip reikia, tai ji pasi- 
švęs. Tik graudu, oi kaip graudu skirtis su 
savo broliuku, na, ir su tuo savo išgelbėtoju, 
jaukiu karininku Grūzdu. Jis toks... na, toks 
žmonių vargą atjaučiąs geraširdis. Ir kaip 
moka iš pavojaus išsisukti! Mergina dar 
nežinojo, kad ne visiškai bus pralaimėta, 
nes Grūzdas išsiderėjo pats ją nugabenti į 
saugesnę vietą. Tik ne su jos tėvais. To už
davinio nieku būdu nesiimsiąs. Žygis ir taip 
pernelyg pavojingas, o čia dar du nepaslan
kūs seneliai. Kur su jais dingsi, rimtam pa
vojui užklupus? Tegu jie čia kiek palaukia, 
kol pasitaikys proga kokioj bakūžėj juos 
apgyvendinti nuolatinėj partizanų priežiū
roj.

Dičkis pažiūrėjo į Grūzdą tokia aitria 
šypsena, kad Grūzdas nejaukiai pasiraivė. 
Ne tai, kad ji bijotų. Grūzdas niekad nesi- 

' baimina. Bet toj šypsenoj buvo kažkas to
kio, kad Grūzdas nejučiomis paraudo. Ta
čiau Dičkis jo pasisiūlymą priėmė. Merginą 
reikėjo iš čia išgabenti — tik po kojų pai

niojasi — o kas tinkamesnis už Grūzdą jai 
palydėti? Kiekvienas partizanas apsiimtų 
nerti į tokį žavingą pavojų, bet kas iš to iš
eis ?Pakliuvus į čekistų bei istrebitelių nagus 
ir palydės savo drąsią galvelę. O Grūzdas 
sumanus, šiuo pastaruoju savo žygiu tai į- 
rodė. Gi pavojaus esama rimto. “Valymo” 
vajus oficijaliai pasibaigė. Didžiuma raudo
nosios armijos pasitraukė, bet nemža jos 
dalinių tebeslankiojo po nuniokiotą vajaus 
ruožą tikslu pribaigti tariamai nugalėtus 
partizanus. O pavojingiausi tai čekistų ir 
istrebitelių būriai, kurių mėgiamiausia pra
moga — medžioti pakrikusius partizanus ir 
bėglius kaimiečius, kurie tebemėgino grįžti į 
buvusius savo gyvenimo vietoves, žodžiu, 
keliauti per vajaus ruožą labai pavojinga. 
Grūzdas apsiėmė — tegu pamėgina. Jei jam 
nepavyks, tai niekam nepavyks. Gaila jo ir 
tos gražuolės, bet — toks jau dabar gyveni
mas.

Dar vienas klausimas teko Dičkiui iš
rišti: kas daryti su paimtais istrebiteliais? 
Vadinasi, pačiam Dičkiui čia jokio klausi
mo nebuvo. Jis vienodai dėl tų banditų nusi
statęs: visus ant sausos šakos. Bet dėl for
malumo kitų vadų atsiklausė. Jų nuomonės 
ne vienodos. Buvo pareikšta, kad nėra už ką 
juos likviduoti, nes šiuo kartu nieko nebuvo 
nužudę. Tiesa, parbloškė Ilgaitienę ir Jurgį 
gerokai aplamdė, bet ir jis nepaliko skolin
gas. Vienam tuštymą sugniuždė, kitam du 
dantis išgrūdo. Reiškia, išeita lygiomis. Tad,

nėra už ką. Net pats Grūzdas juos užstojo.
Dičkis klausėsi, klausėsi ir tamsiai susi

raukė.
— Jeigu jie tų nekaltų žmonių nenužudė, 

tai vien dėlto, kad patikėjo Grūzdą esant 
raudonarmiečiu. Kitaip, kas iš jūsų gali už
tikrinti, kad visą Ilgaičių šeimą nebūtų nu
žudę? Vaikus būtų nusivedę tardyt, kankyt 
ir likviduot o, tėvams ten pat jų bakūžėj bū
tų galvas suskaldę. Kas išdrįs pasakyt, kad 
jie to nebūtų padarę? Juk mes gerai žino
me, kaip istrebiteliai elgiasi. Kas, sakau, iš
drįs juos pateisinti?

Nieks neišdrįso. Ne tai, kad bijotų Dič
kio lazdos — jis būtų čia jos nevartojęs — 
bet partizanai sąžiningai jautė, kad Dičkis 
turi tiesą.

Tą pačią dieną istrebiteliai buvo likviduo
ti.

$ *

Karštą vasaros vidurdienį nualinta “va
lymo” dykuma ėjo du raudonarmiečiai. A- 
budu beveik vieno ūgio, tik viens kiek stam
besnis ir raumeningesnis, kitas liesesnis ir 
visai dar jaunuolis, nes jo veide jokios plau
kų atžalos nesimatė. Ėjo neskubėdami ir 
jaukiai besikalbėdami — lietuviškai. Tik 
retkarčiais įterpė kokį rusišką sakinį. Ma
tyt, vyresnysis mokė jaunesnįjį rusų kalbos. 
Šis pastarasis buvo geras mokinys, nes tiks
liai rusiškus žodžius paskui vyresnįjį kar
tojo ir matomai nemaža išsireiškimų jau 
pats žinojo.
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Mūšy Tautos Atgimimo Keliai
Idėjos, jei didžios, nemiršta kaip žmonės;
Tik neina, kaip saulė, ramiai be karionės:
Jos mėto nekartą žaibus
Užtat gi. kad saulė nušvis ant dangaus.
Nustebę diegai dar sveikiau atsigaus, 
Jų vaisius palaimintas bus.

Maironis, Jaun. Liet.. V Giesmė. I.

Sukilėliams
Jūs kritote kniūpsti ir kaip pakliuvo. 
Gimtinės žemę kūnais dengdami — 
Tai įsikūnijo šventa lietuvio - 
Svajonė, amžių amžiais nerami.
Ir jūsų kraujas sunkėsi į įsčių, 
Išleidusį gyveniman, kurs, gal 
Gailėdamas kaip motina jaunysčių, 
Šiandieną jus pasišaukė atgal.
Pasišaukė milžinkapiais dabintis, 
Pasididžiuot jaunyste ir svaja
Prieš tą. kursai panoro prirakinti 
Siaubingame vergijos rūsyje.
Tebūnie tad lengva jums ta žemelė. 
Tebūnie amžių miegas jums saldus — 
Mums ateitin nutiesusieji kelią, 
Išrašiusieji amžinus vardus...
Neverkit, motinos, kapus apstoję, 
Neliekit ašarų gailių nūnai —
Tėvynei mūsų auštantį rytojų 
Atskleidusieji miega jūs sūnai...
Kiekvieną kart, kada brangiai tėvynei 
Nelaimės sopuliai širdy sugels,
Jie iš visų plačiųjų kapinynų 
Visi kaip vienas žygiui prisikels
Pakils ir eis, lyg vandenys ištvinę, 
Ir sems ir griaus jie visa prieš save... 
Sukils kapai — nesuskaitytos minios — 
Visa didžiųjų žygių Lietuva.

Kiek kartų likimas suvesdavo mūsų tautą su kai
mynais slavais, tiek kartų skaudžiai nukertėdavome. 
Unijos su lenkais pasėkoje mus ilgus laikus valdė 
rusai. Lenkų padarytos istorinės klaidos, naikinan
čiai prislėgė ir mūsų tautą: vergavome dviem ponams 
— rusams ir lenkams. Tai buvo daug žiauresni laikai, 
negu dabar. Tada vergavo visa mūsų tauta, dabar tik 
jos didesnė dalis. Tada apie lietuvio teises garsiai 
galvoti buvo pavojinga. Dabar, ačiū Dievui, yra pa
saulyje kraštų, kurie mūsų vardą mini, užtaria ir* 
šiek tiek globoja...

Anais, baudžiavos laikais, pasak prof. Antanavi
čiaus, mus užmiršo pasaulis, žodžius “mus užmiršo” 
jau senai galėjome pasakyti mes lietuviai. Visu il
giausiai mus minėjo, tai geografijos ir istorijos že
mėlapiai, pageltę knygų puslapiai. Didžiausią Lietu
vos naikinimo darbą atliko rusai. Dalinai pasisekė 
jiems išdildyti mus iš Europos vyrų sąmonės ir at
minties. Visi mus užmiršo, visi mums reųuiem pagie
dojo, kaip žmonėms, išpildžiusiems savo istorijos pas
kirti ir įsiterpusiems svetimųjų gaivalų jūron. Mūsų 
retkarčiais bepaleidžiamą atgimimo balsą laikė skam
bantį kažkur nuo Marso, bet ne nuo žemės (plg. “Ap
žvalga” 1896. Nr. 13).

Tačiau tas atgimimo balsas vis dažniau ir galin
giau aidėjo. Pagaliau įsitikino pasaulis, kad ne nuo 
Marso, bet nuo žemės, iš Panemunių, iš mūsų paverg
tos tėviškės laukų, šiaudinių bakužių, skamba tas 
ryžtingas atgimimo trimitas. Prasidėjo tautinio atgi
mimo darbas, kurį čia trumpai prisiminsime.

L Tautinis lietuviu atgimimas 
prieaušryje

Mūsų tautinio atgimimo paruošiamoji dirva reiš
kėsi 19-tojo amž. pradžioje Vilniaus universitete. Tą 
dirvą ruošė Vilniaus univ. profesorius Ž. Onacevičius 
(1780 - 1845). 1811 metais jis profesoriavo Vilniaus 
univ., skaitė statistikos ir diplomatijos kursą. Baigęs 
tiesioginį kurso dėstymą ir. turėdamas kiek laisves
nio laiko, jis iš meilės ir susižavėjimo Lietuva aiškino 
jos istoriją, nagrinėjo jos garbingą praeitį. Profeso- 
rius 25 metus ruošė Lietuvps istorijos veikalą. Deja, 

""jo^ranErasciai^ITngor^Fik-jo mokinio R. ^odberkio li- 
kę užrašai, kurių dalis yra atspausdinta užrašų žur
nale: “Pamiętnik naukovzo - Iiteracki” 1849, liudija, 
pasak Dr. J. Jakšto, mokslinį i;
ties tyrinėjimo darbą. Čia randame prof. Ž. Onacevi
čiaus pažymėtus Lietuvos istorijos metmenis. Profe
sorius skirsto Lietuvos istoriją’ į penkias epochas: _____ x, _____

Pirmoji epocha: nuo 1009 iid 1183 m. Čia paduo- y— įjįįį-ų priėmę rusų raides ir užsienyje nesukūrę 

tiesą, pasakys ne vienas, kad to pirmojo laikraščio 
D. Lietuvos lietuviams iniciatoriai ir organizatoriai• 
buvo ne kunigai. Bet daugumas kunigų, ypač Suval
kų krašte, buvo sudarę tą tautinę atmosferą, kurioje 
“Aušra” galėjo pasirodyti. Čia turiu galvoje tokius 
senus veikėjus, kaip kun. Norkų, iš dalies kun. Lidei- 
kį. Kun. Baranauskas buvo poetiškai apdainavęs Lie
tuvą ir tyrinėjęs jos kalbą-. Kun. Miežinis buvo rin
kęs žodyną keturiomis kalbomis. O kun. Juškevičius, 
šalia savo žodyno trimis kalbomis, buvo leidęs liau
dies dainas. Kun. Vienožinskis išeidamas iš žmonių 
krašto vargų, liūdna ir jautria lyrika buvo dainavęs 
apie tėvynę. -Iš 70 Aušros bendradarbių, berods, treč
dalį sudarė kunigai”, (loc. cit. Nr. 14, psl. 2)\

Toliau Z. Patirgas primena: “Reikia atsiminti tik 
vieną — tada pasauliečių šviesuolių dar tebuvo vos 
vienas kitas (m. p. — T. Ž.). Žymusis Daukantas, 
kuris pirmasis yra nurodęs kelią skirtis nuo lenkų, 
juk mirė 1864 m. O likusioji kitų pasaulininkų inteli
gentų dalis buvo pradžioje sušlubavusi; ir tas kalen
dorių leidėjas juk buvo komisijoje lotynišką lietuvių 
alfabetą pritaikyti rusiškoms raidėms. Šiandiena, ga
lima pasakyti, jog kunigai, pirmiausia išeidami iš re
liginių motyvų, kurie labai patarnavo tautiniams, čia 
sudarė tokį afrontą, kuris ir išgelbėjo lietuvių tautą

J. Aistis.

CAMBRIDGE, MASS
Pirmadienį, 

mūsų parapijoje prasidėjo mi
sijos, kurias veda Tėvas J. Ki
dykas, S. J. Pirma savaitė ski
riama vyrams ir moterims, ki
ta savaitė misijos angliškai 
kalbančiam jaunimui. Tėvas 
Kidykas yra vienas iš geriau
sių pamokslininkų. Vasario 16- 
tos minėjimo proga, Tėvas Ki
dykas pasakė pamokslą, ku
riuo visi žmonės buvo sužavė
ti. Parapijos klebonas kun. P. 
J. Juška it is ragina visus daly
vauti šiose misijos^ ir pasinau
doti Dievo malonėmis. Ypatin
gai puiki proga angliškai kal
bančiam jaunimui, nes kitą sa
vaitę visi misijų pamokslai bus Jakutis; po 2 dol. — A. Beniu 
anglų kalba.

vasario 16 d., J. Kidykas ir kun. J. Daunis. 
I Aukas rinko p-lė V. Jankaus
kaitė, p. E. Daukantienė, p. A. 
Norvaiša ir p. A. Svilas. Gera
širdžiai Cambridžiaus lietuviai 
suaukojo Lietuvos reikalams 
$212.65. Aukavo sekanti: p. M.į 
Norbutas $30; Jankauskų šei-| 
ma t. y. Adams Liąuors Store 
$25; po 10 dol. — kun. Juškai
tės, kun. J. Daunis. J. Puzinas, 
H. A. Plekavičiai; po 5 dol.— 
A. Zaveckas, P. Mankus, P. M. 
Jankauskai, K. Pilkoms, K. 
lauskas, P. Kapčiukas, P. 
zeckas, E. Luzeckienė. P. 
daitis, S. Gailius, p. Žukas 
ir Daukantai; po 3 dol. — B.

Ar- 
Lu-
Ra-
5y2

mišios už Lietu-

šis, M. Urbonas, J. Morkūnas, 
P. Stubeda, N. N., J. 
nauskas, K. Bičiūnienė;

Lukošienė, S.
Bardauskienė,

Ališauskienė, M. 
Mockevičienė, E. 

Ludvinavičienė, 
U. Venckaitė, J. 
P. Bačinskas, K. 
Rameika, A. Ge-

Mali- 
po 1 
Kan*

A.
R.

PAIEŠKOJIMAS

Sviderskas Vaclovas, gyve
nantis Šveicarijoje, ieško savo 
giminių Amerikoje: L Dėdės 
Juozo Stefanavičiaus, kilęs iš 
Kėdainių, gyvenantis Bostone 
ar Brooklyne. 2. Pusseserių Ja
dvygos ir Elenos Stefanavičių.

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

t

šviesuomenei Lietuvos praeities šydą, parodė ne vie
nam josios lobius ir paskatino tąja praeitimi gyven
ti. Mums svarbu pažymėti, kad tarp jo pažadintų yra 
du žemaičių vaikai: M. Valančius ir S. Daukantas” 
(Dr. J. Jakštas, loc. cit.).

II. Lietuva tautinio atgimimo keliais
Pirmasis ir nuolatinis tautinio atgimimo veiks

nys — mūsų dvasiškija.
Kai kam gal keistas šis tvirtinimas, truputi neį

prastas, bet teisingas. Nors sulenkėjusi tada dvasiš
kija labai skaudžių žaizdų padarė lietuvybei, tačiau 
pakako ir susipratusiųjų kunigų, ‘kurie, matysime, 
turėjo lemiamos reikšmės mūsų tautiniam atgimi
mui ir jo klestėjimui, šiuo klausimu yra įsidėmėtina 
Z. Patirgo rimta studija: “Kunigo vaidmuo lietuvių 
tautos atgimime”, (“Naujasis Gyvenimas”, 1946, Nr. 
Nr. 14, 15, 16 ir 17). Z. Patirgas rašo: “Esu ne vienin
telis, kuris teigia, kad tautinio atgimimo laikų verti-

nį kelią, kiek tai liečia 'kunigus. Bet kas norėtų tiks
liai vertinti Lietuvos kunigą, kiek jis reiškėsi tauti- 

. nėj veikloj, turėtų rašyti viso 19-tojo amž. Lietuvos 
r rimtą Lietuvos^praei- įstoriją. Mano tezė būtų tokia be kunigų, ypač be Va- 

lančiaus ir jo artimųjų bendradarbių, tautinis lietu
vių atgimimas nebūtų buvęs įmanomas... Aš palieku 
pagalvoti klausimą, kas gi būtų atsitikę, jeigu lietu-

Sekmadienį, vasario 15 d. 
mūsų parapijoje įvyko Vasario 
16 minėjimas. Ryte, 8:30 vai. 
atnašautos šv.
vos kankinius, žuvusius ir dar 
kariaujančius partizanus, taip
gi Sibire ir kalėjimuose ken- 
tančius lietuvius. Mišiose ben
drai dalyvavo parapijos orga
nizacijos, maršavo Šv. Teresė-! 
lės, N. P. Moterų draugijos, >A vaisiausiu^ 
reprezentacijas turėjo šv. Ste- - - -----
pono, Šv. Juozapo, Maldos A-' 
paštalavimo ir Tretininkų 
draugijos. Mišias atnašavo 
kun. J. Daunis, pamokslą pa
sakė Tėvas J. Kidykas.

Vakare, parapijos svetainėje, 
įvyko prakalbos. Buvo pilna 
svetainė 
programos dalį išpildė parapi-!nui už išpildyrną f------------
jos choras, vadovybėje muziko uipgi p B Jaku-iui p j 
p. M. Karbausko. Solistais pa-: Malinauskui 
sirodė p. V. Jankauskaitė ir p.1 
A. Kantrimas. Taipgi gražios 
muzikos patiekė p. I. Ambra
zaitis ir p. E. Valentinas. Kal
bėjo atvykę iš tremties, Lietu
vos aviacijos majoras A. Svilas

Gavėnios Knygutė

ŠTAI ŽMOGUS
“Darbininke” galite gauti la

bai naudingą Gavėnios laikui

dol. — P. 
trimienė, 
Rimšienė, 
Skievienė, M.
Nemeikštienė. 
Šeraauskienė, 
Adomavičius, 
Janiūnienė, J. 
draitis, J. Gilius, J. Levonaitis,

, A. Ambrazai
tienė, A. Skirius, E. Rameikie- 
nė, Dabrickas, J. Mockevičius, 
J. Griškus, ir P. Skauda. Su
rinktos aukos pasiųstos į Fe
deracijos Centro iždą. p. A. Za- J knygutę _ “ŠTAI ŽMOGUS", 
veckas, kuris vadovavo prakal- kurioje yra trumpi Kristaus 
boms, išreiškia širdingą pade-! kančįos apmąstymai kiekvienai 
ką p. M. Karbauskui, _i,

PU?ikO6:..MUZikalęjL Ambrozaičiui ir E. Valenti-

programos. Pabaigoje knygos yra Šventai

ką p. M. Karbauskui, chorui, Gavėnios dienai. Ji yra nedide- 
_~ — -------- ’ lė — maldaknygės formato.

Valandai lagai gražūs apmąs- 
i turi 186 pusi.parūpinimą tymaL Knyga 

transportacijos dėl kalbėtojų^ j Perspausdino knn. J. Vaitekū
nas. Knyga gerais stipriais vir
šeliais. Kaina $1.50.

Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS”.
366 W. Broadway

So?

A. D.
i

Žmogus, kuris nesimel-1 
džia, virsta arba gyvuliu'- 

ja dvasia. j 
Šv. Teresė.

damos įvairios su Lietuvos praeitimi susijusios paša- savo laisvos spaudos? Žvelgdamas į “Aušros” genezę
kos: apie Prutenį ir Vaidevutį, apie lietuvių atsikeli- •----- j _±-------
mą 
ją-

iš romėnų ir t.t. Tai lyg įžanga į Lietuvos istori- 
I

Antroji epocha — netikra istorija nuo 1183 - 1240 
t. y. nuo lietuvių rusų kraštų puolimo pradžios 
Mindaugo. Ž. Onacevičiui atrodo, kad tikresnė

m., 
iki
Lietuvos istorija prasideda nuo tų laikų, kada ima 
rodytis rusų ir vokiečių šaltiniuose žinių apie Lietu
vą.

Trečioji epocha tikresnė istorija nuo 1240 iki 
1386 m. — istoriniai Lietuvos laikai iki pirmo susi
dėjimo su lenkais.

Ketvirtoji epocha — nuo 1386 iki 1447 m., tai 
Lietuvos žydėjimo laikai. Vytautui Lietuvą valdant.

Penktoji epocha — Lietuvos perėjimas į Lenki
jos valdžią, nuo 1147 iki 1569 m., t. y. nuo Kazimiero 
iki Liublino unijos. Čia baigias savarankiška Lietu
vos istorija, įsiterpia ji į Lenkijos (plg. Dr. J. Jakš
tas, “Ž. Onacevičius — Lietuvos praeities meilės skie- 
pytojas Vilniaus universitete”. “Ateitis”. 1943-V-8, 
Nr. 105. psl. 3).

Prof. Ž. Onacevičius su meile ir moksliniu rimtu
mu ne tik tyrinėjo Lietuvos praeitį, bet ir kitus ska
tino ta praeitimi domėtis. “Jis pirmas atskleidė mūsų

* ■*
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MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da

bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo 
kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379
O

430 BROAIWAT • IOUTH BOSTON

r.j /ashington
COOIPERATIVE BANK

(loc. cit., Nr. 15, p. 4).
Antrasis mūsų tautos atgimimo svarbus veiks- 

nys — minėtoji “Aušra” (1883-1886). Jos tikslas bu
vo: 1. pažinti Lietuvos praeitį: “Žmonės, nepažįstą 
istorijos, visuomet yra vaikai”, — sakydavo Dr. J. 
Basanavičius. 2. — lietuvių kalbos branginimas. Jų 
šūkis: “Kalba — mūsų istorija. Lietuva pamažu nyks
ta, nes nyksta jos kalba” (Dr. J. Basanavičius). 3. 
Aušrai rūpėjo švietimo reikalai: “Mes gerai numa
nome, jog mokyklos svetimomis mokslo kalbomis 
daugiausia lietuvius paverčia svetimais, vaikelius at
skiria nuo jų gimdytojų”, — sakydavo tas pats Dr. 
J. Basanavičius. 4. “Aušra” mokė tautinės vienybės 
ir solidarumo. 5. Kiekvienam sąjūdžiui, taip ir “Auš
rai” buvo budingas idealizmas, entuziazmas ir paga

lį liau net savotiška mistika. “Kaip aušrai auštant, 
•j nyksta ant žemės nakties tamsybė, o kad taip pat 

I . t • . z _ _ _ • . V • vi M • “ FN
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■i prašvistų Lietuvos dvasia”, — pranašiškai baigė Dr. 
;• J. Basanavičius aiškinti “Aušros” programą ir jos 
į:tikslus. Jo žodžiai išsipildė. Nutautėjusiems lietu- 

Tęsinys 8-tame pusi.

Valandėlė Dėmesio! Skaityk ir Rašyk!

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS
Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
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 RAMYBES ŠALTINIS šiuo adresu; 

Vardas ir Pavardė

Knyga(s)

Gatve

Miestas ir Valstija



Penktadienis, Vasario 20, 1948

— Jau tarnaudamas o-’ 
kupacir.ėje armijoje Ru
munijoj aš supratau, kad 
Sovietų Vyriausybė ne
mano grąžinti laisvės “iš
laisvintiems” kraštams. 
Valstiečių vadas Maniu, 
kurs mobilizavo pasiprie- 

■ šinimą vokiečiams, buvo 
[nustumtas į šalį... Visi 
[produktai, kuriais tik ru- 
rsai galėjo pasinaudoti, 

KISIP^MO«KAK" ikus°b?vVoŽaD^ūtyti 'rusyi 
CKAMUM. komisarai. Apie 60,000 ru-

Rusų inžinieriai dar nė- munų buvo išvežta į Rusi- 
ra pagaminę gero Diesel jos lagerius. Buvo aišku,; 
motoro, ar net tokio pat kad sovietų vadai neturi 
gero žibalinio motoro, ko-[ intencijos apleisti šią ša-į 
kius britai ir amerikiečiai į lį, nežiūrint pažadų Jalto-j 
gamina. Britų ir ameri- ’ je ir Teherane”, 
kiečių bombonešiai, ku-; 
riais man teko skraidyti! 
karo metu, gerai ore tar-; 
navo per 600— 800 valan
dų, be jokių patikrinamų 
peržiūrėjimų, tuogi tarpu 

Tų planų siekdama, ra-[kai rusų lėktuvai, kuriais
šo toliau pulkininkas, ru
sų vyriausybė visus ištek
lius nukreipia į karo pra
monę, nepaisydama, kad 
gyventojams trūksta pa
čių būtiniausių dalykų, 
kaip drabužių, nepaisyda
ma, kad gyventojai ver
čiami pusbadžiu ir be rei
kiamų būtų gyventi. Bol
ševikų propaganda dabar 
nukreipta prieš vakarų 
demokratijas. Suliepsno
jus karui rusai kautųsi.
— Rusai yra geri karei

viai, — rašo tas buvęs 
SSSR pulkininkas, — gal 
dėl to, kad karas yra ma
žai kuo jiems blogesnis 
kaip taika, turint galvoj 
dabartines sąlygas kokio
se jie gyvena”.

ATOMINĖ BOMBA
RUSIJOJE

— Kaip greit ir kaip ge
rai Rusija bus pasiruošu-

V. si Stalino karui,* aš tik ga
liu spėti, — rašo minėtas 
pulkininkas Kotov. Mano 
nuomone, Rusijai reikės 
mažiausiai, penkerių me
tų kol pasigamins atomi
nę bombą. Net jeigu rusų 
mokslininkai jau turėtų 
visas reikiamas informa
cijas, kaip kad Molotovas 
gyrėsi, vistiek i 
tiek laiko. Vokiečių moks-' 
lininkų, kurių kaikatruos' 
mano draugas dar 1945 
m. lėktuvu perkėlė iš Va
karų Europos į rusų oku-1 
puotą Vokietijos zoną, 
tikriausiai, pagreitins tų 
fabrikų statybą ir pato
bulins mechanizmą, bet 
visgi yra ribos kurių ir jie 
neįstengs peržengti. Jų 
konkurencijos labai ne
kenčia rusų mokslininkai, 
net kartais sąmoningai jų 
darbą kliudydami. Aš ne
tikiu žinioms, kad rusai 
Sibire yra toli pažengę su 
atominiais tyrinėjimais; 
Šių pastangų centru yra 
vietovė — šolkovo, netoli 
Maskvos, ir darbas nebu
vo pradėtas anksčiau, 
kaip maždaug metai prieš 
karo pabaigą.

Svarbūs pabėgusio sovietų 
pulkininko pareiškimai

— Rusai ginkluojasi. — Atominės bombos tyrinė
jimai ties Maskva. — Rusų bombonešiai palyginus su 
amerikiečių. — Ką jis matė gabendamas DP (išvie-j 
tintus) į Rusiją. — Prancūzijoj pagrobta sužadėtinė 
— Malenkovas stos į Stalino vietą?

RUSAI RUOŠIASI 
KARUI

Rusų aviacijos pulkinin
kas Kotov, atsimetęs nuo 
Stalino ir atvykęs į USA 
rašo žurnale “The Satur- 
day Evening Post”, kad 
jo spėjimu, Stalino įpėdi
niu galįs būti Malenkov.
— Kas, tačiau, Stalino į- 

pėdiniu bebūtų, vistiek 
netikėtina kad atsisakytų 
Stalino planų neribotam 
Rusijos išplėtimui”.

skraidžiau, jau reikėjo 
taisyti po 200 valandų iš

ore. Dar dau- 
mūsų ge- 

motoras,

DARBINI N KAS

Šis karas davė pasauliui nelauktą skaičių betur-

Dėkoja "Darbininkui"
Už Prisiųstą 1948 Kalendorių

i

I
KĄ PADARĖ RUSAI SU į 

GRĮŽTANČIAIS
1945 metų pradžioje!

pulk. Kotov buvo priskir- ’čių. Juos visaip ir vadina... dangaus paukšteliai, elge
tas organizuoti transpor- i tos ir dar kitaip, šis paveikslas liudija vargdienį 
tus repatrijuojamų Rusi- smuikininką, kuris prašo kasdieninės duonos savo 
jos piliečių iš vakarų Eu- jausmingais muzikos balsais. Jis tą muziką seka žo-
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Bernardas Baltrukaitis, New York, N. Y............
N. N................ ...*....................................................
Leonaitis, Hartford, Conn.....................................

[Magdalena VVilliams, Montreal, Canada .............
N. N.......................................................................

i N. N........................................................................
[John Grigas, Stoughton, Mass..............................
’Mrs. U. Greičius, E. Pepperell, Mass..................... 
T. Zavackienė, New Britain, Conn.......................
Alex Erusevičius, N. Chelmsford, Mass...............
M. Kauklis, Newark, N. J.....................................

j J. Matuza, Elizabeth, N. J.....................................
M. Maronas, Elizabeth, N. J...............................
Josėph Kibartas, Amsterdam, N. Y....................
J. Gaiška, Rochester, N. Y..................................
Barbora Kasmauskienė, Roslindale, Mass............
Juzė Pivoriūnienė, Mattapan, Mass.......................

!Joseph Balkis, Brockton, Mass.............................
Kazys Mekuska, Alberta, Canada .....................
Barbara Macenas, Hartford, Conn......... ..............
A. Patembergas, Cambridge, Mass.......................

į V. Antanavich, Worcester, Mass...........................
:K. Klebauskas, Athol, Mass..................................
Aleksandra Stepankevičius, Greenfield, Mass......
Juozas Mičiuta ...................................*................
Mrs. Kosmočienė, Lawrence, Mass.......................
S. Plikonis, Cambridge, Mass...............................
Mrs. A. Vasil, Roslindale, Mass...........................
Mrs. S. Barkutis, Newton Upper Fall, Mass. .... 
M. Brangaitis, Brooklyn, N. Y...........................
Mrs. B. Pocienė, Cambridge, Mass.......................
J. Vasiliauskas, Du Bois, Pa.................................

i JOS piliečiu is va.Ka.ru ruu- w

Įropos, kurių čia buvo apie džių posmais — Kas vargdienį žmogų, beturtį pri-
-i- • _____ Irrlnnc’ t ▼o v»rro/-\ t a r.'an n 2 T v» no_

I7 milijonus.
— Iš pradžių, 

pulk. Kotov,
silaikymo 
giau — M-82, 
riausis lėktuvų 
buvo daug menkesnis už 
panašius importuotus mo
torus. Taipą kad dabarti
nė rusų atsarga 14,000 
karo lėktuvų neturi taip! 
didelių pranašumų su!, 
3,000 lėktuvų Amerikos j •tėvakes„

I

atsargos, kaip kad gali 
atrodyti. Panašiai galima 
pasakyti irgi apie trans
portą. Amerikos sunkve
žimiai, traukiami trijų po
rų ratų, karo pradžioje 
pasirodė svarbesni Rusi
jai, kaip bet kokie kiti pa
būklai. Raudonoji armija I 
ateities kare sunkiai be’ 
jų tegalėtų apseiti, — ra
šo tas rusų pulkininkas.

STALIN AS SIEKIA 
ĮSISTIPRINTI ITALJOJ
Pranašaudamas apie to

limesnius rusų imperializ- 
’ mo planus, pulk. Kotov 
’ sako, kad artimiausiu 
Stalino programos punktu 
yra įsistiprinimas Italijo
je ir Prancūzijoje. Pirma 
— Italijoje, nes čia sukė
lus viduje revoliuciją 

1 į greit gali ateiti parama iš
1 Jugoslavijos. Susovietinus 

~ i Italiją bolševikai jau tu
rėtų tiesioginį priėjimą i 
prie Prancūzijos.

Į Tačiau pulkininkas ma
no, kad anglai - amerikie
čiai sustabdys rusų impe
rializmą anksčiau, reika
le pavartodami net ato
minę bombą. Nors rusų 
kariuomenė ir būtų iš
blaškyta po visą Europą 
ir ją būtų sunku visą pa
siekti atomine bomba, an
glai - amerikiečiai turi 
galimybės sunaikinti pra
monės centrus, o be jų — 

^.Raudonoji armija bejėgė.
RUSAI NEDUOS LAIS

VES “IŠLAISVIN
TIEMS”

Apie bolševikų grobuo
niškus tikslus tas rusų 
pulkininkas Kotov rašo:

iI
I

iglaus, ...kas širdį parcdys dėl vargšo tamsaus... Ir pa
rašo įgilęs dvasioje jis traukia drūčiau per smuiko stygas. - - j

_  Vakarų balsiau tardamas: O Dieve teisingas.’ be Tavo tiesos. 
Europos NKVD šefo Vi- beturtis kentėt negalėtų... ir raminasi ir tucmi at-| 
cherevo patvarkymu, bu- kreipia praeivių dėmesį ir jis užsidirba 
vo stengiamasi įtikinti .

i grįžti, elgtis švelniai... 
j Traukiniai su grįžtančiai- 
siais buvo apkabinti pla-

“Sveiki, grįžtan- 
Kai tik 

pervažiavo sieną, plakatai 
buvo nuplėšti ir keliau
jantiems duota suprasti, 
kad jie yra kaliniai; įta
riami pabėgę iš rusų ar
mijos. ar bent gi — suga
dinti išsigimusios vakarų 
dvasios. Jie buvo uždary
ti į 40 lagerių, įkurtų tam 
tikslui rytų Vokietijoje ir 
griežtai išsijoti. Kažkurie 
buvo nusiųsti į Stalingra
dą atstatymo darbams, 
kiti — į Sibirą, ir tik ne
daugeliui, labai nedauge
liui, buvo leista grįžti į 
namus Rusijoje. Beveik 
visi karininkai, kurie tik 
buvo patekę nelaisvėn, 
buvo išsiųsti į blogiausios 
rūšies politinių kalinių la
gerius. Kažkurie pabėgo ir 
pasklido gandas po Euro
pą, kad rusams, nežiūrint, 
kaip jie ilgėtųsi tėviškių, 
geriau pąsilikti ten, kur 
jie karo metu buvo nu
blokšti”.

SOVIETŲ KARIAI 
SIAUTĖJO PRANCŪ

ZIJOJ IR KITUR
— Kai ėmė stiprėti pasi

priešinimas prieš repatri- 
jaciją, — rašo toliau pulk. 
Kotov, — Vicherevas pa
keitė savo veikimo bū
dus. Mano paskutinėmis 
žiniomis, jis turėjo kari
ninkų štabą, sudarytą iš 
maždaug 100 karininkų, 
dirbančių Prancūzijoje, 
Belgijoje, Olandijoje ir 
Vakarų Vokietijoje. Jis 
taipgi turėjo apie 5,000 
vyrų dalinį, daugiausia 
sudarytą iš Vlasovo pul
kų ir todėl pasiruošusių 
atlikti bet kokį patarnavi
mą, kad tiktai patys iš
vengtų mirties. Vichere
vas ir jo daliniai veikė vi
siškai nepaisydami Pran
cūzijos suverenumo ir į- 
statymų... Aš pats ma

• v

kasdieninės 
duonos... Taip tai daro elgetos, kurie nuolat budina 
praeivių dėmesį, o kas gi budina anų nelaimingųjų 
barakuose Vokietijoje dėmesį?! Štai šaukiami laisvi 
lietuviai budėti Lietuvos laisvės atgavimo sargyboje, v. Krisavage, Waterbury, Conn...................
ir nepamiršti tos pačios Lietuvos sūnų ir dukrų trem- Agotha Zirvinskas, Racine, Wisc................

i j - pranag siaveikis, Amsterdam, N. Y............
Antanas Drungilas, Chester, Pa. ................
Povilas Monkaitis, Medea, Pa.......................
Juozas Kodis, Chester, Pa...........................
Antanas Martinenas, Chester, Pa............
Mrs. M. Giraitis, Worcester, Mass...............
A. Orantas, Waterbury, Conn......................
Mrs. Anna Janulevičius, Barre Plains, Mass. 
A. Diamont, Woburn, Mass..........................

į A. K. ‘Masaitis, Westfield, Mass..................
i B. Stankienč-, St. Monica, Calif...................
' Antanas katarais, Detroit, Mich..................
•Mrs. A. Dzavonkas, Westmareland, N. Y. ... 
Z. Turonis, Providence, R. I.........................

-fe, SinkęYičiųs. proYidenGf, U, ..............
K .Cironko, Providence, R. I........................
A. Aliukonis, Providence, R. I.....................
A. Martušis, Providence, R. I.....................
Mrs. P. Bandžius, Montreal, Canada 

;I. Stonis, Providence, R. I............................
i A. Kudarauskas, Worcester, Mass...............
Peter Balis, Lawrence, Mass. ....................
John Karaty, New Britain, Conn...............
V. Januškevičius, Phila., Pa.......................
E. Šimkus, Cleveland, Ohio .......................
Mrs. P. 'Medžius, New Auburn, Me. ............
J. Daugelevičius, Brockton, Mass...............
Mrs. P. Peleckas, Brockton, Mass...............
E. Jurgelaitienė, Kanlsas City, Kan.
M. Galinienė, So. Boston, Mass...................
L. Antanavičienė, So. Boston, Mass. 
Anna Yokubatiis, Scranton, Pa...................
Pranas Gobis, Amsterdam, N. Y.................
A. J. Zwiss, Greenwood, Mass.....................
Jadvyga Sternienė, Rochester, N. Y...........
Ona Kinduris, Manchester, N. H.................
N. N...............................................................
Stasis Leinartas, Detroit, Mich...................
iPeter Bernatavičius, So. Boston, Mass.......
!Mrs. Balandis, Elizabeth, N. J....................

tik* iellM1*8- T. Dumskas, Dorchester, Mass...........
to'^e^x Pažasis- Dprchester, Mass...................

A. Giedraitis, Cambridge, Mass. .................
J. Janusas, Roxbury, Mass..........................
C. Stonis, Roslindale, Mass..........................
J. Grimas, So. Boston, Mass. .....................

i Mrs. Pearl Swegzda, Pittsbvrgh, Pa...........
Mrs. Agnės Matunas, Pittsburgh, Pa.........
Mrs. J. Kicienė, Westfie!d, Mass................
L. Stoškus, Brighton, Mass.........................
M. Grenda, Lawrence, Mass........................

5 Marijona Zaremga, Manchester, N. H. 
JAlekas Kikutis, Manchester, N. H. 

Katrė Tvarijonas, Manchester, N. H. 
(Antanas Kemėšis, Manchester, N. H. 
[Joana Olkovikas, Manchester, N. H. 
Mrs. M. Zubaitis, Manchester, N. H. 
Mrs. E. Lenk, New Britain, Conn. 
Pranas Zurinskas, Danbury, Conn. 
Povilas Simanonis, Chester, Pa. ................
S. Ratkevičius, Providence, R. I..................
E. Markus, Los Angeles, Calif. .................
V. Jurgelaitis, South Boston, Mass............
L. Wirmusky, Hoosick Falls, N. Y............
Juozaphina Norinkaitė, Lowell, Mass. 
P. Macernienė, Brockton, Mass. ................

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame, 
“Darbininko” Administracija.

tyje. Ir jie tylioje maldoje prašo — kasdieninės duo-i 
nos...
tų rusus, o ne prancūzus, TĖVIŠKĖLE 
ir — Rusijoje, o ne Pran-I _______
cūzijoje”.
— Aš žinau antrą rusę,' Tėviškėle, tėviškėle, 

_  rašo Kotov, _  karo Man brangi tartum širdis' 
metu ištekėjusią už pran- Tu svajonių mano gėle 
cūzo ir turinčią du kūdi-.Ir sapnų šviesi šalis, 
kiu. Ji buvo pagrobta Tavo upės sidabrinės, 
nakčia ir išvežta drauge Tavo žvaigždės gintarinės 
SU vaikais”.____________ i Man giliai giliai krūtinėj

■ Atminimais susipynė, 
kšsv&jcrta, išsapnuota ----- -
. Tėviškėle, tėviškėle!
i O kad šiandien kas man leistų 
Nors prie kelio akmenėlių 
Prisiglausti tavo žemės —

STALINO ĮPĖDINIS
Aiškindamas kas gali 

• būti po Stalino mirties, 
tas rusų pulkininkas ra
šo:
— Stalino įpėdiniu, grei

čiausiai, bus Malenkovas, Prie šaltųjų... Jie sutirptų: 
nes jis turi panašaus nemirčiau aš iš džiaugsmo, 
žiaurumo kaip Vichere-. Klevo kryžiai sužaliuotų, 
vas, be to 
liūs organizatoriaus suge- Tėviškėle, tėviškėle!... 
bėjimus ir neribotą darbš- Savo up€m įsirašiUS 
tumą. Karo metu jisai jr dangum į mūsų kraują — 
buvo vice pirmininkas tu svajonių mano gėle 
Aukščiausio Apsaugos jr sapnų šviesi šalis. 
Komiteto, Stalino pripa-'---------------------------------
žintasai žmogus Nr. 2, ir ’jžiu Sovietų herojumi,, 
drauge komunistų Parti_ [ paties Stalino buvo par-| 
jos sekretorius, taigi ūži-. kviestas į Maskvą, turbūt, 
mąs postą iš kurio ir Sta- ųafj neitralizuotų beau- 
linas išėjo į diktatorius, i gan^įą Malenkovo jėgą. 
Malenkovo paskirtieji, už-.rpa^įau jisai pasilieka 
imdami svarbias pozicijas fronto karys, netaip gi- 

,liai įsistiprinęs, kaip Ma- 
llenkovas. Jis gali sukliu- 

_i Malenkovui liktis 
lenkovą po Stalino mir- Stalino įpėdiniu i"_ 
ties. Malenkovas sudarė būtų remiamas Bertos, to 
savo šalininkų J 
maždaug tuo pačiu būdu,' 
kaip Stalinas organizavo 
savo sekėjus prieš Trockį 
1924 - 1925 metais. Ma
lenkovas — apie 50 metų 
amžiaus, nutukęs nuo il
gų sėdėjimo valandų prie 
Kremliaus stalo, Malenko
vas atrodo ' aip koks Bu
da. Jo galybė siekia toli 
už SSSR ribų: jis yra 
naujojo kominformo gal
va, jis trauko siūlus, pa
gal kuriuos šoka užsienio konkurentą Žukovą į ne-j 
komunistai. Juk ir Kana-jžymų postą Odesoje. Mo-' 
dos šnipų pranešimai bu-į|otovas, kurs savo gyve- 
vo jam adresuoti.

turi
kaip _____  .

__  jis turi dide- išgirstų mano šauksmą...

partijoje, pramonėje ir 
armijoje, sudaro galingą 
mašiną, kuri parems Ma-j^yf-į

įsigyk Angližkai-Lietuviškg Žodyng
English-Lithuanian Dictionary

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

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

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk j 
konvertą kuponą su $3.60, ir tuojaus gausite puikų Angliškai-Lie
tuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broaduay, So. Boston 27, Mass

Šiuomi siunčiame $_____ ir prašome atsiųsti mums Angliš
kai • Lietuvišką Žodyną.

Vardas—-
Adresas...

meniškai vadovavo savo 
vyrų daliniui, kurį nusive
dė apie 40 mylių nuo Pa
ryžiaus, kad sustabdytų 
prancūzo, vestuves su ru
se ir kad suareštavę rusę 
ją prievarta išvežtų. Kai 
įsikišę prancūzų policija, 
Vicherevas ją išvaikė. 
Jaunasis pasisiūlė važiuo
ti į Rusiją su mergaite, 
bet Vicherevas 
aiškindamas:
me, kad ši moteris augin-

nesutiko, 
“mes nori-

Į
i

. kytojo, kurs dabar yra 
j MVD (Rusijos galingiau- 
; sios organizacijos, polici
jos) galva, — arba *jei 

i remtų Bulganinas, kurs 
(nuostabiai iškilo per pen
kerius metus, padedant \ 
jo giminystei su antrąja; 
iStalino žmona. Jis pasie-i 
įkė maršalo laipsnio, liko* 
Politbiūro nariu, <_ 

. kontroliuoja armiją, iš 
stūmęs savo gabiausią[

nimą praleido pildydamas 
: Stalino įsakymus, yra 
i taip įpratęs klausyti, kad 
J vargiai ar bus parinktas 
Rusijos pirmuoju žmogu- 

Jo pavoji gu konkuren-imi, bet jis gali turėti įta- 
, geriau kos nulemiant kitų pa- 

taip rašo

ZDANOV \S, BERIA, 
BULGANINAS, 
MOLOTOVAS

tu yra Ždanovas, g------
išmokslintas ir kultūrin-! rinkimą”, 
gesnis. Jis komandavo Le- USA pasiekęs rusų pulki- 
ningrado įgulą vokiečių Įninkąs.
apgulimo metu, liko di-' Dr. J. Prunskis.
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i GIR 
J

Jungtuvių metu bažnyčioje| 
giedojo duetflas — p. Vera Ma
žeikienė iš VVaterburv. Conn.. 
ir varg. Vadas Sereika.

Vestuvių bankietas įvyko Ci-! 
vic svetainėje. Dalyvavo daug 
svečių ir viešnių

DARBININKAS

WATER8URY. COMN.
6

WESTFIELD, MASS norwooo, mass

Sekmadienį, v sūrio 15 d. 
Lietuvos neprik^aesamybės su
kakties minėjimi s pradėtas 
kilmingom s p .■ ’.aldomis

i
!
i

iš- 
Šv.

Juozapo lietuvk .rapijos baž
nyčioje. Šv. mič s užprašė Fe
deracijos 22 skyrius.

Vakario 16 iškilmei*

metų nepriklausomy- 
pilni rimties ir su- 
Žmonių susirinko 
atvažiavę gražus 

net iš Pitts-
Mass. Kalbėjo klebonas 

Puidokas, kun. P. Bu- 
prin- 

buvo nesenai
Europos ir jiergvve-

iš Brockton. 
Walpole. ir vietiniai: taipgi bu
vo pp. Antanas ir Konstancija 
Miniukai ir sūnūs iš Orange. 
Kazys ir Vera Mažeikai ir sū-

Pereltą šeštadienį grįžo iš Ii- nus vvaterbury. Conn.. Juo- 
goninės kleb. kun. F. Norbutas zas įr Katrina Rudis ir šeima 
ir su Dievo pagalba baigia pa- £ So. Boston. Antanas ir 'Bro- 
sveikti. Pereitą savaitę kleboną* nė Rudis ir šeima iš Bridge- 
pavadavo kun. A. Janušonis iš water. Kazys ir Veronika Dek- 
Brockton. o šią savaitę pava
duoja kun. S. Saulenas 
Brockton.

sniai iš Bridgewater. ponia Če-

VVestfiel i. Mass. lietuviai 
praeitą sekmadienį minėjo Lie
tuvos 30 
bės sukaktį 
sikaupimo. 
daug, buvo
skaičius lietuvių 
field. 
kun. V. 
lovas. Z. Jegelevičius ir
cipalis kalbėtojas 
atvykęs iš 
nęs bolševikų okupaciją Lietu
voj. kun. S. Budavas. Pastara
sis yra ne tik gabus poetas, 
rašytojas, bet ir gabus kalbė
tojas. kurs vaizdžiai, energin
gai ir plačiai nušvietė dabarti
nę Lietuvos padėtį ir pabėgusių 
lietuvių nuo bolševikų teroro 
vargus, kad net kai kurių aky
se ašaros pasirodė.

Padaryta rinkliava. Lietuvos 
reikalams. Surinkta $111.00.

Priimta rezoliucija ir pasiųs
ta Valstybės sekretoriui į 
shington. D. C., prašant 
galima greičiau išvaduoti 
tuvą.

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas

Sekmadienį, vasario 22 d.. 
3:30 vai. po pietų. Šv. Jurgio 
lietuvių par. svetainėje. 
James Avė.. įvyks Lietuvos 
priklausomybės paskelbimo 
kakties 
kviesti 
čiai. iš 
atvykę 
būtent,
liūs Baliutavičius.

Parapijos choras, vadovau
jant. varg. Vaciui Šereikai. pa
dainuos keletą dainelių, šį mi
nėjimą ruošia ALRK Federaci
jos 10 skyrius.

Kviečia visus vietinius ir 
apylinkės lietuvius dalyvauti.

St.
ne-
su- 
pa- 

sve-

Wa-
kiek
Lie-

ir pa- 
ir rv- 
ir pa-

svet;'. inėje 
prakalbos, 
išpildė Šv. 
grupė. va-

Vakare. para pijo" 
įvyko koncertas ir 
Koncerto progr.-ną 
Juozajio par. ch.iro
dovaujant komp. A. J. Alek
siui. Turiningas kalbas pasakė 
kleb. kun. J. Valantiejus. mies- 

šerifas p.
Dr. Bagdonavičius, 

Viktoras Gidžiūnas,

iš rienė - Mulks iš New Yorko. to mayoro atstovas
ir Navazelskių šeima iš West į Povilaitis.

. Hanover. i kun. Dr.
Jaunasis Vytautas Vasiliūnas į O.F.M.. ir prof Kleofas Matu- 

vra antrojo pasaulinio karo ve- sevičius. 
teranas ir baigęs mokslus Nor-! žmonių.

i išgirdo.
Aukų

woode. Jaunoji Biruta Kuncy
tė - Vasiliunienė yra kiek laiko

Dalyvavo nemažai 
kurie daug ką naujo

surinkta ir iš kitų šal
atgal atvykus iš tremties -Eu- tinių gauta $1.161.35, iš kurių 

ir kurį bus apmokėta ir išlaidos. 
-"'^1

našlaitė
pp. Mačių globo-1

CHICAGO, ILL NASHUA, H. H. PATERSON, H. J.

su-

Žinutės iš šv. Kazimiero
parapijos

Šiomis dienomis klebonas 
šaukė parapijiečių susirinkimą
ir išdavė finansinį raportą, iš 
kurio paaiškėjo, kad mūsų pa
rapija turi tik 45 šimtus do
lerių skolos. Tai dėka mūsų 
Dvasios V adų pasidarbavimui 
ir parapijiečių dosnumui, šįmet 
norima visą skolą panaikinti. 
Tame susirinkime išrinkta ko-i 
misija iš apie 15 parapijiečių, 
kurie pagelbės klebonui tą sko-j Stonis, kun.

pa- 
me- 
nuo

Vasario 8 dieną pasiliks at
mintina diena mūsų šv. Kazi- 
mierro parapijos istorijoj. Per 
tą dieną įvykusią parapijos va
karienę buvo sudeginti pasku
tinieji parapijos morgičiai.

Patersono Šv. Kazimiero 
rapija buvo įkurta 1911 
tais spalių 15 d. Parapijai
pat įkūrimo pradžios vadovavo 
visa eilė uolių ir sumanių ku
nigų, kaip kun. Daugys, kun. 
Švagždys, kun. Petraitis, kun. 

Vaicekauskas ir 
lą sudildyti. kun. Karalius. Jie visi stengėsi

į Veikimas jau prasidėjo. Šv. išmokėti parapijos skolas, bet 
. Kazimiero, mūsų parapijos glo- i sunkesnės ekonominės laiko są- 
bėjo šventės proga ruošiama lygos sutrukdė jų pastangas, 
vakarienė, kurios pelnas skiria-į Nuo 1936 m. balandžio 27 d. 
mas skolai mažinti.

Pereitą savaitę įvyko komisi- teko 
jos susirinkimas. Malonu maty- kun. Jonui Kintai, 
ti. kad ir jaunimas dalyvauja kus 
ir

j parapijos klebono pareigos ati- 
jaunam ir energingam 

Jam atvy- 
į Patersoną, parapijos

I skola viršijo 20,000 dolerių. 
LDS 65 kuopos veikimas J Be to, tiek bažnyčia, tiek kle- 

Sausio 18 dieną įvyko LDS boni> reikalavo skubių remon- 
susirinki-!tų* Kun- klebonas Kinta savo 

•, I nenuilstančia energija ir para- 
Gautas ■ P* j*e^‘4 dosnumu net ik išmokė- 

įjo visa skolą, bet taip pat spė- VirtlIIliLS su- | r r-
Palikta vai- -*0 surinkti aPie 6000 dolerių

I naujos parapijos svetaines 
į statybai.

Kun. kleb. Kinta, nors čia 
------- , labai įdomaujasi lietu- 

| viską veikla ir negaili savo jė- 
’ i gų ir laiko Lietuvos reikalams. 

Parapijiečiai, įvertindami sa
vo uolaus klebono pastangas, 
ruošia netolimoj ateity jam 
pagerbtuvių ir padėkos vaišes.

darbuojasi.
ropos, kaipo
laiką gyveno
je.

Sveikiname jaunavedžius PP-jjoS bažnyčioje prasidėjo trijų 
(Kungvtę) i savaičių misijos. Vasario 16 d.

I_____ ^3 misijos moterims;
antra savaitė skiriama vyrams, 
o trečia savaitė, anglų kalba 

18 d. pas jaunimui — vyrams ir mote- 
Cottage rims. Misijas skelbia Tėvai Pa- 
Mitchell sionistai.
Mitcheil j -------------

minėjimas. Yra
įžymūs kalbėtojai
kurių du bus nesenai

iš tremties — Europos. ,, „. \ vtautą ir Birutą (kun. Klimas ir p. Ju- ' . ,
\ asihunus ir linkime laimingo ■ prasidėjo 
ir malonaus vedybinio gyveni- i 
mo.

iš

Trečiadienį, vas.
pp. Kneižius. gyv. 50 
St.. lankėsi p. Teklė 
iš Nashua. N. H., p. 
yra p. Kneižio sesutė.

Šv. Juozapo lietuvių parapi-

J. J. Karalaitis,
Am. Legiono Dariaus-Girėno 

271 posto komandierius.

Pereitą šeštadienį, vas. 14 
pp. Paleliūnų namuose. Weld 
Avė., buvo suruoštos vaišės su
sipažinimui su pp. Baliutavi- 
čiais. kurie nesenai atvyko iš 
tremties - Europos pas pp. Gle- 
bauskus. Visi linksmai praleido 
laiką.

Kovo 4 d.. 7:30 vai. vakare

d. p. Vincas J. Kudirka, gyv. 
37 Franklin St.. LDS Garbės 
narys, jau pasveiko ir. 

savaitės kaip dirba.dviMisijos
Vasario 16 mūsų bažnyčioj 

prasidėjo misijos 7:30 v. vaka
re vien tik lietuviškai. Per visą 
savaitę bus pamaldos 
mokslas vakarais 7:30 
tais 9 vai. šv. mišios
mokslas. Užbaiga sekmadienį. BALF 22 skyrius ruošia vaka- 

22. 3 vai. po pietų. Misi- rė'-i- kuriame pp. Matuzos iš 
misijonierius ^’ew Yorko atvyks ir parodys 

įdomius judamus paveikslus iš 
___ _ i lietuvių tremtinių gyvenimo.

Lietuvos vaizdus.
!»■ -------- ------- -----“----- ------ -

Nauja porelė
Vasario 8 d.. Šv. Jurgio lie- 

vėliavomis da- tuvių par. bažnyčioje priėmė 
nepriklauso- Moterystės Sakramentą p. Bi- 
sekmadienį. rūta Kungvtė ir p. Vytautas 

Vasiliūnas. gyv. Norwoode. 
Liudininkais buvo jaunojo se
sutė Jonė Vasiliunaitė ir Ed
vardas Tarutis iš Norivood. 
Pamergės buvo: pp. Shirley 
Deksnytė iš Bridgevater. Va
lentina Naujokaitė ir Juozapi- 
na Adomonytė iš Norwood.

(Pabroliai — Ravmondas Ma-
Skiitvkite ir platinkite ižeika iš Waterbury. Edmundas 

katalikišką spauda— laik- Rudis iš So. Boston. ir Pranas 
rT’ti “Darbininką”! I
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Amerikos Lietuvių Veteranų 
y-osto nariai su 
lyvaus Lietuvos 
raybės minėjime 
įasarlo 22 d.. Linden. N. J.

Ant’-adienį, vasario 24 d. va
kare. Šv. Jurgio draugijos sve
tainėje. ISO New York Avė.. į- 
vyks Amerikos Lietuvių Vete
ranų jx>sto susirinkimas. Kvie
čia virus narius dalyvauti. Rap.

Deksnis iš Bridgewater.

PADĖKA

65 kuopos metinis 
mas. Daug narių dalyvavo ir 
užsimokėjo mokesnius. <--------
LDS apskrities kvietimas su
ruošti prakalbas. L------- .
dybai. Valdyba 1948 m.—pirm. 
T. Mitchell’ienei atsisakius, pir
mininku išrinktas varg. Jonas 
Tamulionis: vice pirm. A. Zau-Iau^ęs’ 
tra; fin. rašt. J. Okulevičius; ’ 

(prot. rašt. Ona Skirkevičienė; 
I ižd. Andrius Tūbinis, 
j Nutarta kitą susirinkimą tu-

. į kurią įėjo pirmi-j«ti sekmadienį, vasario 22 d., 
■"■■■■ 7 vai. vakare.

Po susirinkimo įvyko šeimy-Į -.-j - *' J J Vasario lo d. musų lietuvis-, kurią atidarė;i kos organizacijos sumose Va- 
malda mūsų kleb. kun. M. Ci- ....sano 16 dienos minėjimą. Pro- bulskis. Visi buvo pavaišinti , ................... ,. 1 grama buvo įvairi ir įdomi,

ir nužiūrėti vietas kapinėse pa-1 skaniais užkandžiais ir gen- [ Run j Klumbis atidaręs mi. 
minklams statyti. Kapinių ad-jmais. Pasakyta daug gražių 
ministracijose radus didelio; kalbų. Buvusi pirmininkė T.

Gražus Sumanymas
i

Prieš kiek laiko Dariaus-Gi
rėnas Post =271, The Ameri
can Legion iškėlė sumanymą, 
kad Chicago lietuvių kapinėse 
būtų posto lėšomis 
paminklai atminimui
lietuvių i>er abu pastaruosius 
pasaulinius karus.

Sumanymui išplanuoti išrink-į 
ta komisija, 
ninku Juozas A. Mickeliunas ir 
nariais Barney R. Piekiewicz ir

I
i

pastatyti 
žuvusių

Buvo rašyta, kad LRKSA 91 
ir 11 kuopų kortavimo vakaras 
įvyks vasario 7 d. Tai buvo 

j j klaida. Kortavimo party įvyks 
rooos. į ^vo 7 dieną 2:30 vai. po pie

tų.

F

Stanley Mitcheil. Komisijai pir- ninė pramoga.

Nuoširdžiai dėkojame pp. Jo
nui ir Juozui Glebauskams 
gyv. Norwood. Mass.. kurie at- 
jausdami mūsų benamių, trem
tinių sunkią padėtį, būnant 
tremtyje: mus rėmė moraliai 
ir materialiai ir kurių pastan
gomis pasiekėm Dėdės Šamo 
žemę.

~~ vČi^ ?Satij?5)e J?TvynJje Jie ir 
toliau mus globoja ir remia.
' Taip pat. esame dėkingi ir 
tiems Norvvood’e gyvenantiems 
tautiečiams, kurie prisidėjo į- 
vairiomis aukomis, palengvin
dami mūsų gyvenimo pradžią.

Stasė ir Julius Baliutavičiai.

Vasario 9 d. iš Šv. Juo
zapo lietuvių par. bažny
čios palaidotas iškilmingai 
Domininkas Matas, buvęs 
LDS 5 kuopos pirminin
kas. A. a. Domininkas 
Matas savo sutaupąs pa
liko TT. Marijonams, TT. 
Pranciškonams _jr_ Seserų 
Vienuolynams.

miausiai teko atsikreipti j lie
tuvių kapinių administracijas

paminklų, kad jie būtų ne tik 
gražūs, bet ir reikšmingi, at
saką tikslui.

Sudarytus komisijos planus
i posto direktoriatas užgyrė ir 
įgaliojo komisiją, sykiu su pos
to komandieriu J. J. Karalai-

■ čiu. pasirašyti užsakymą pa-
i minklams dirbdinti. Paminklai 

“ bus dirbami Troost - Pachan- 
kis Monuments dirbtuvėje. 
Šios įmonės dalininkas John 
W. Pachankis yra lietuvis. Da
irius - Girėnas posto narys, 
taipgi priklauso Lietuvių Pre
kybos Butui ir remia lietuvių 

vmtuv vaiuvuuo >ianv>, ; i tautinius reikalus,
raštininko vardas. Taigi dabar mūs^ turi ^’i _ bažny-[

LDS Centro Valdyba 
reiškia gilią užuojautą a. 
a. Domininko Mato arti
miesiems. Koresp.

I

MINERSVILLE, PA.
Tūpusiame "Darbininke” 

rašyme apie Šv. Vardo draugi-. 
jos naują valdybą praleistas 
vieno valdybos nario, būtent.

ap-
. !

HAVERHIU, MASS
Iš mūsų veikimo

Vasario 8. 9 ir 10 dd.

Į
nėjimą. komiteto vardu pakvie
tė programai vadovauti p. Jur- 

~~ gi Jesulaitį. Miesto mayoras p.
-------------- | ’ r te programai vadovauti p. Jur-

1 prielankumo tam sumanymui. Mitcheil pasveikino narius, de- Jesulaitį Miesto mayoras p. 
jos pirmi- išvykęs į New York.

pa ra-
1 pi jos chorai turėjo dainų ir 
‘ vaidinimų programas. Kadangi;

tą klaidą atitaisau. Raštininku čias ir joje darbuojasi trijų! Po šalčių, žemei kiek atsilei- 
vra Jonas Balnanosis. tautų kunigai — klebonas ai-į dus. abejose lietuvių kapinėse

Jurgis Klimas. ris vikarai - lietuvis ir italas, bus pradėta kasti žemė pamin-
I !■ » I ■ ■■ III I

FEBRUARY SALE
tai ir Pasekmės yra seros-

Šiuo parengimu daug rūpi- sparčiai eiti.

Didelis Išpardavimas

komisija pradėjo daryti planus kojo visiems, kad 
ninkavimo metais 
gražiai ir vieningai 
nebuvo jokių nemalonumų ir 
kvietė visus ir toliau taip gra
žiai darbuotis LDS organizaci
jos gerovei. Buvo ir daugiau 
kalbų ir dainų. Vadovavo varg. 

[Jonas Tamulionis. Ypač visus 
patenkino, kad dainavo senovės 
liaudies daineles. Visi ir visos 
buvo iššaukti kokią nors dai
nelę sudainuoti.

Dainavo šie: varg. J. Tamu
lionis, Ona Skirkevičienė, A. 
Zautra, J. Karauskas, Julia O- 
kulevičienė, A. Zapėnas, T. Ki- 
selienė, K. Zapėnienė. Kaikurie' 
buvo iššaukti po kelis kartus. 

Šį metą pasigedome pp. 
Grauslių. kurie nesveikuoja. 
Jie gražiai dainuoja “žydukai". 
Taipgi serga ir p. J. Andriuš
kevičius.

Baigiant programą, kalbėjo, 
kleb. kun. M. Cibulskis. Jis sa-- 
kė, kad pirmą kartą dalyvauja 
tokiame vakarėlyje. Ragino 
narius dažniau tokius vakarė
lius ruošti. Mes manome vasa
rą ruošti šeimynišką išvažiavi
mą ūkyj ir sukviesti visus na
rius. Dzūkelis.

klų pamatams. Darbas turi 
............ . kad per Kapinių

Šventę (Decoration Day) Ge
gužės 30-tą dieną būtų gatavi

visi taip 
darbavosi, prisiuntė telegrama 

kinimus ir įgaliavo 
ninj sekretorių, p.

savo svei- 
savo asme-
Jolson at

stovauti jį minėjime. Svarbiau-“*
siu kalbėtoju buvo p. Stasys 
Meilus, kuris savo prisimini- 

’ • mais iš rusų ir vokiečių oku
pacijos laikotarpio tikrai su
jaudino publiką. Jo žmona Bi
rutė padeklamavo artistiškai 
keletą B. Brazdžionio eilėraš
čių. Parapijos choras, vado
vaujamas p. Vinco Yusto, ir 
mūsų šaunieji solistai Mary 
Zolenis ir Pranas Andreičikas 

i papildė programą lietuviško
mis dainomis. O mūsų niekuo
met nepailstančių teatro mėgė
jų grupė suvaidino kun. J.

i Klumbio scenos vaizdelį: Vasa- 
■ I rio 16 Lietuvoj, p. Juozas Jo- 

! kubavičius paskaitė įdomų at- 
Ivirą laišką Stalinui.

Rengėjų komitetas reiškia 
savo padėką kun. kleb. J. Kin
tai, ponui ir poniai Yustams, p. 
Spranaičiui ir visiems tiems, 
kurie padėjo minėjimą suruoš
ti.

Džiugu buvo visiems pamaty
ti daug Vyčių dalyvaujant mi
nėjime.

i Aukų A.L.T. ir BALF su
rinkta 170 dolerių. A.S.

f

•?
nosi ir dirbo kun. Juozas Pet- 
rauskas. Daug žmonių dalyva-

Vivo per visus tris vakarus. Se- iškilmingam atidarymui. 
Vikanti lietuviai naerelbėio dirbti: Realizavimas šio sun
t 
t
❖
❖
❖
❖
*♦* Vasario 22 d. BALF 59

IX i rius ruošia Lietuvos nepri- 
klausomybės 30 metų sukakties

I minėjimą Gedimino klubo salė-
j*. 324 River St.. 2 vai. po

♦♦♦ pietų. Kalbės Dr. Pranas Pa-
«|»,dalskis ir kiti. Taipgi bus ir
♦j* . meno programa ir kitokių įvai
ki* 1 rybių.
*♦* 1 BALF skyrius renka rūbus.
*♦* [avalinę ir kitokius daiktus dėl
J .lietuvių tremtinių. Nesenai 
t į siuntė narių mokesnius ir
T
?
T t
T

i kanti lietuviai pagelbėjo dirbti: ------------- —
Stepas Jaskelevičius, Juozas postui kainuos 
Mazaliauskas. Alena Jurkevi- tančių dolerių, 
čiūtė ir Adomas Šaukis.

BALF Skyrius

šio sumanymo 
keletas tūks- 
bet tuomi bus 

įamžintas Darius - Girėnas 
Post si 271, The American Le- 
gion vardas abiejuose ramiuo
se Chicago lietuvių miestuose. Paragvajiį Arbata I

Mes pardavinėjame I 
Parakvajų Arbatą 
ir prisiunčiam į Jū
sų namus 12 unci
jų tos arbatos už 
$1.00, arba vieną 
svarą už $1.25.

Daugelio daktarų yra pasaky
ta, kad Paragvajiį Arbata yra 
gera širdies taisytoja ir ener
gijos kūrėja. Ji yra gera virš
kinamiems organams, stimulas 
ir maistingiausis 
vams bei šilumą 
mulas raumenų 
ragvajų Arbata 
migo ir sloginamo jausmo, bet 
atgaivina išsekusias jėgas tų. 
kurie yra pavergę. Ji yra gera 
kūno ir proto stiprintoja.

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

AI.EXANDER’S CO.
414 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

Chicago lietuvių miestuose.
J. A. Mickeliunas,

Publicity Chairman.

sky-I. J. FOX didžiausia moteriškų drabužiu 
firma Amerikoje, skelbia FEBRUARY SALE 
— DIDELĮ IŠPARDAVIMĄ. Šiame išpardavi
me kainos yra labai sumažintos. Taigi, pasi
naudokite šiuo dideliu išpardavimu — įsigy
kite kailinius dabar.

SENUS IŠMAINOME Į NAUJUS — Jei tu
rite senus ir nudėvėtus kailinius, mes galime 
Jums išmainyti j naujus ir už juos duoti ne
mažą atlyginimą. Taigi, kam dėvėti senus ir 
nunešiotus kailinius, kada galite lengvai jsi-nunešiotus kailinius, kada galite 
gyti naujus?

Mūsų krautuvėje galite įsigyti kailinius labai 
Mes duodame išsimokėjimui prieinamiausiomis 
mis pagal jūsų aplinkybių.

.'tėjusios i krautuvę visuomet reikalaukite, 
l’ravtuvės lietuvis atstotas Bernar- 
Kcvaitis, kuris yra kailinių eksper- 
ir žinovas Per ji pirkdamos kaili- 

nuolaidos.

Bernar das Koraitis

S’OS
cas
tas
nius sutaupysit? 10' <

Ponas Bernardas Koraitis visuomet 
palankiai atsiliepia į ponių pastabas.

W. LYNN, MASS.

lengvomis 
sąlygomis.

sąlygomis. 
pritaikinto-

kad Jums patarnautų

411 VASHINCTON STREET
BOSTON, MASS.

i
i

i
ii 

BALF skyrius renka rūbus.
I 

pa- 
au-i

Sekmadienį, vasario 22 
vai. po pietų. Lietuvių klubo 

i svetainėje, 25 Camden St.. į- 
vyks svarbios ir įdomios pra
kalbos ir judamieji paveikslai 

' (movies).
Kalbės kun. Jonas Bernato

nis. p. Antanas F. Kneižys, 
vienas nesenai atvykęs iš trem
ties ir vietinis kun. Feliksas 

: Kenstavičius. kuris daug dar- 
. buojasi, kad šis 
pavyktų.

Šias prakalbas

* parengimas

ir judamųjų 
ruošia vieti-

kas Centrui $98.00.
Geraširdžiai žmonės dirba ir 

aukoja savo tautiečiams, pate
kusiems į nelaimę, bet yra ir 
tokių, kurie nori, kad visi lie
tuviai tremtiniai būtų atiduoti 
į Rusijos budelių rankas ir nu
žudyti. Tai ne lietuviai, bet iš- paveikslų rodymą 
gamos. Patriotingieji lietuviai j nė LDS 24 kuopa. Kviečia vi- 
dirba, dirbs ir aukos, kol Lie- sus ateiti pasiklausyti kalbų ir 
tuva vėl atgaus laisvę ir nepri-į pamatyti gražių paveikslų.
kiausomybę. Dalyvis. I Kvieslys.

i

vastas ner- 
teikiantis sti- 
veikimui. Pa- 
nesudaro ne-

I

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
207 PARK BtTLDING

Worcester, Mass.
275 Main St., Webster, Mass. į

—

W. J. CNsholm
GRABORITS 

"Asmeniškas Patarnavimas" 

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

i
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VIETINES ŽINIOS
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Žiupsnelis Įspūdžių
IŠ LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBES MINĖJIMO Brocktone

7

ĮVAIRŪS SKHBMAI

ŽINUTES
Nebus mokoma. Vas. 20 

užsidarys Bostono mokyklos 
viduržiemio atostogoms. Vai
kučiai grįš prie mokslo kovo 1 
d. Linkime vaikučiams 
poilsio.

d.,

gero

diece- 
klebo-

Nebus pasninko. Mūsų 
zijos Kancleris praneša 
nams, kad Jo Ekscelencija Ar
kivyskupas Richard J. Cush
ing, D. D., pasinaudodamas 
Romos įgaliojimu, paliuosuoja 
savo dieceziją nuo 
Washingtono gimimo 
vas. 23, 1948.

Roma šį indultą
pataria tikintiems padaryti ką 
nors dvasiško ar labdaringo.

pasninko 
dienoje,

teikdama

DAKTARAI
e---------------------------------

ŠOU 4478

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadvay

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus

Trečiadieniais ir Penktadieniais
Vakarais Nuo 7 iki »-tal 

•eitadieniats nuo 2 iki 8-tal. 
4 ------------------------------

Sunkiai serga. Jonas L. Pet
rauskas, rimtas veikėjas, vas. 
18 d., sunegalėjo širdies liga. 
Tapo nugabentas į Carney ligo
ninę. Pasimelskime jam svei
katos.

Kalbės Arkivyskupas. Mote
rų draugija — Catholic Daugh- 
ters of America rengia vas. 29 
d., 8 v. v., Gavin School salėje, 
F ir 7th St., Jo Ekscelencijai 
Richard J. Cushing, D. D., pra
kalbas su pamarginimais.

Švęsime šv. Kazimierą. Kovo 
4 d., Šv. Petro parapijos baž
nyčioje, iš ryto bus laikoma 
daug šv. Mišių, per paskutines 
sakomas pamokslas. Vakare, 
prasidės Jaunimo Metinės Re
kolekcijos Šv. Kazimiero gar
bei. Rekolekcijos baigsis kovo 
7 d., rytą su bendra šv. Komu
nija. 3 vai. p.p. ir 7 v.v. bus 
statoma įspūdingas Gavėnios 
veikalas, Šv. Kazimiero garbei 

Bus gera proga pasveikinti 
su vardinėmis Jo Prakilnybę 
Dr. Prel. K. Urbonavičių.į

Lankėsi
Pr.

Programos vedėjas toliau

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakomis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadvay 
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vaL dieną. 

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai vakar*.

ŠOU 2712 Bes. KG 8013

Dr.LC.Sejmear -
LANDŽIUS 

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

TeL TROwbridge 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.

Šią savaitę lankėsi TT. 
Aukštikalnis, S. J. ir A. Mešlis, 
S. J.

Trečiadienį lankėsi kun. J. 
Vaitekūnas, liet. par. klebonas, 
Providence, R. I. Atsilankymo 
proga spaudos reikalams auko
jo $5.00.

Lankėsi dvi sesutės, Mrs. H. 
Rusienė ir p. B. Sykes. Atsi
lankymo proga, p. Rusienė lie
tuviams tremtiniams aukojo 
$5.00.

4

Parengimas

Sekmadienį, vas. 15 d., 8:30 
vai. ryte, Šv. Roko par. bažny- praneša, kad šio parengimo 
čioje suklupo maldai laike šv. bendras komitetas rado reikalo 
mišių gausi lietuvių broekto- paruošti sekančias rezoliucijas 
niečių minia, kad pasiprašius ir prašė išklausyti. Tai buvo 
Apvaizdos stiprinti laisvųjų lie- DP rėmimo klausimu; kad Lie
tuvių pastangas jų kovoje dėl tavos reikalus sudėjus Jungti- 
išlaisvinimo Tėvų Žemės iš te- nių Tautų svarstymui; kad So- 
roristų rankų — komunizmo, vietai ištrauktų savo armiją iš

Diena buvo stebėtinai graži. Lietuvos; kad Marshallo planas 
Saulutė kur tik galėjo bučiavo būtų pratęstas ir Lietuvoj; kad 
tas šalto sniego krūvas ligi a- Lietuvoj būtų galima vykti de- 
šarų, kuriomis pradėjo riedėti mokratinių valstybių korespon- 
iš anų sniego krūvų. Tik ten dentams — nutraukta “geleži- 
paliko žiemos despoto “nesu- nė uždanga”; ir kitos. Susirin- 
graudintos” sukaustytos, kur kusieji vieningai užgina, 
nepasiekė saulutės spindulėlis. ■ Oia vedėjas primena, kad Tė- 
Taip, 2 vai. po pietų tekšnojo yų Žemėje vyko ir vyksta ir 
gatvėmis brocktoniečūū ir aš šiandien kovos už laisvę ir liko 
su jais į Šv. Roko par. salę, nusėta laukai partizanų bei ne- 
Žmonių prisirinko pilna salė.' žmomų karių kapais ir prašė 
Programos vedėjas Dr. Bud- susirinkusius susikaupimo va- 
reckis praslinkęs estrados už- landėte juos pagerbti ir kunigo 
dangą pranešė, kad šiuomi pra- klebono Jono švagždžio, kad 
dedama Lietuvos Nepriklauso- jjg vadovautų maldelei už žu- 
mybės sukakties minėjimo pro- vusius... Py Jin Ir n visų galvos 
grama. Skaitoma telegrama iš maldingam Amžiną Atilsį... 
Washingtono nuo kongresmano Mintyse pralėkė tėviškės kapų 
Wigglesworth, kuris apgailės- vaizdas ir palinkusios sesės še- 
tauja, kad negalįs dalyvauti sėlis, kuri ašarodama taiso bro- 
kartu su broektoniečiais šiame iio kapelį ir sodina žalią rūtą, 
minėjime, bet jis prižada dėti kad žaliuotų žiemą vasarėlę... 
pastangas remiant lietuvių ko
vą už išlaisvinimą Tėvų Žemės1 pianas, kuris lyg pranašas pa- 
ir suteikimą paramos DP Vo-’skelbė šios šalies himno trium- 
kietijoje.

Pačiam rimtume

vilties... — Tis. Prieš tą jėgą ir tą piktąją 
dvasios komunizmo idėją reikia pasta

tyti antrą jėgą ir gerą idėją.
i Tas jau organizuojama ir tos 
•dvi jėgos ir idėjos turės susi- 
! durti - susimušti, tyliai ir gar
siai, ir beabejo Apvaizda lydės 
gerąją idėją, kurios pasekmėse 
bus lemta ir Lietuvai keltis 
naujam gyvenimui.

Ar reikia nuleisti rankos ir 
laukti keptų karvelių? Aišku, 

Jkad ne, nes kovos frontas turi 
Pralaimėjo Napoleonas ir buvo vykti netik ten. kur susiduria 
padėtas ant Elenos salos, kur rubežių gairės, bet turi atgimti 
jis gyvendamas nelaisvėje pri- kiekvieno doro žmogaus dvasia 
siminė Popiežių ir pripažino, teisingumui iš kurio plaukia 
kad ginklas tai dar neviskas... žmogui laisvės — tikėti, rašyti, 
Panašiai pakartojo ir Stalinas skaityti, kalbėti, nebijoti ir sa- 
dėl ginklų galybės, kai jam vo valstybiniam gyvenimui vy- 
Rooseveltas pasiūlė, kad taikos 
derybose turėtų dalyvauti ir 
Popiežius. Stalinas užklausė, 
kiek Popiežius turi divizijų ?.’ 
Kol kas Stalinas dar Kremlių-

%
je ginklais apsikaišęs, todėl ir Prašykime, kad Dievulis duotų 
antroji dramos dalis dar nesu- mūsų Tėvų Žemei laisvę ir kla- 
vaidinta.
kurią mažoji 
prasimušti, nors ji jau pana
šių uždavinių atliko. Jeigu pri-; 
siminsime 1919 metus tai aiš-! 
kiai pastebėsime, kad Lietuvos, 
valstybė buvo apginta tik pa-' 
sitikėjimu tautos ir krauju, ku
ris buvo liejamas vejant lauk 
iš Lietuvos svetimus bernus.

Antroji pajėga, kuri prašosi 
Apvaizdos stiprinama yra ge
riausias pavyzdys tai Indija ir 
jos. dvasinis herojus Gandhi. 
Kada indai sukildavo ginklu 
kirsti britams smūgį, tai jų va
das pareikšdavo griežtą pro
testą prieš ginklo vartojimą ir 
imdavosi badavimo. Ir taip jis 
be ginklo išvaduoja 400 milijo
nų indų laisvam ir nepriklau-1 
somam gyvenimui ir tai be gin- j 
klo. Britai negalėdavo suprasti, lūšių iš Subačiaus valsčiaus ar- 
kame slepiasi toji pajėga, ku- ba Subačiaus parapijos. Turiu 
rios. ir britų imperija negalį į- daug žinių iš Lietuvos apie 
veikti ir turį apleisti tą turtin- Kasmauskų tėviškę ir norėčiau 
gą kraštą. Tai buvo atliktas to Jums perduoti asmeniškai, 

jsudžiuvusio senio milžiniškas Prašome giminės atsišaukti: 
savo tautai darbas ir jam mi-' JUOZAS PAJUODIS, 16 Ha- 
rus suklupo tautos vadai jo pa-' nau a/m Germany Lithuanian 
gerbimui. Tiesa jis liko nužu-, DP Camps 554 Block 2c. Kamb 
dytas nedorėlio rankos, bet jo! —5, arba praneškite John Kas- 
dvasia indams niekuomet ne- mauskas, 767 Am. 
žus.

Komunizmas yra baisi ir sti- ’S. A.

lyg du keliai, dvi pajėgos atsi-jpri ginklu paremta jėga-ideja. 
skleidžia iš kurių ir mums pra-. Tą jau pamatė ir visas pasau- 
švinta kibirkštėlė 
tai ginklo ir gerosios
idėjos. Napoleonas su savo ar
mija buvo ginklo meisteris. Už
ėmęs Romą areštavo popiežių 
ir pareiškė tam beginkliui sene
liui, kad jo galybė niekas... Po
piežius būdamas nelaisvėje pa
brėžė Napoleonui, kad ginklas 
tai ne viskas. Ir tas pats Napo
leonas prie Maskvos matė kaip 
jo gražioji ir energingoji armi
ja krito ir krito su ja ginklai...

riausybę pasirinkti. Reikia būti 
klusniems Apvaizdai, nes iš jo 
didžiųjų įstatymų žinome — 
prašykite, 
klabenkite,

o bus jums duota; 
o bus atidaryta...

Tai ginklo jėga per benkime, kad būtų suminkštin- 
Lietuva negali tos užkietėjusios širdys artimo 

meilei... Dalyvis.

PAIEŠKOJIMAI
I

i

suskamba

dio pusvalandį, 10:30 iki 11 v. 
sekmadienio rytais iš WESX 
stoties. Klausytojas.

Lankėsi

Pilie.Dorchesterio Lietuvių 
čių klubas ruošia kugelių party 
šeštadienio vakare, vasario 21 !

j d., savame name 1810 Dorches- 
;ter Avė., Dorchester. Kviečia 
j valdyba.

p. T. Mitchell’ienė iš Nasmia, 
N. H. ir atvežė spaudos darią. 
Taipgi lankėsi kun. A. Janušo
nis ir kun. S. Saulėnas 3 
Brockton. Jiedu pasimainydami 
pavaduoja Nonvoodo lietuvių 
par. kleboną kun. F. Norbutą, 
kuris baigia pasveikti

įvairūs skhhmai

KOMBINACIJA

hHeriai 4 Body Man
Geriausia proga geram vyrui. 

2 savaitės vakacijų, šventės ap
mokamos, duodama medikalė 
pagalba, Blue Cross & Shield. 
Labai švari dirbtuvė. Mr. 
O’Connell.
MOYE CHEVLORET CO.

431 Washington St., 
Nevton Corner, Mass.

(20-24)
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A J. NAMAKSY 
REAL ESTATEA 

INSURANCE » 
409 VV. Broathvay 
SO. BOSTON, MASS.

Otfice Tel. So. Bortoa 0M8

Bes. 37 Oriole Street 
Vert Roacbury, Mene 
Tel. Parfcway 1233-W

o 
! i

Gėrisi Puikia Kalba
Teko išgirsti iš daugelio 

prastų žmonių, pasigerėjimą 
pasakytą per Lietuvių Katali
kų Radio Valandą, vasario 15 
d., rytą Lietuvos Pranciškonų 
Provincijolo, Tėvo Justino Vaš- 
Hio puikia, patriotine kalba, 
kuri pasakyta Vasario 16, Lie
tuvių tautinės šventės minėji
mo proga.

Taip pat žmonės džiaugiasi 
ir ankščiau pasakytomis gra
žiomis trumpomis kalbelėmis ir 
gražia muzika per minėtą Ra-

pa-

Jeigu reikia pagalbos išpildyme
INCOME TAX 

blankų, kreipkitės pas 
Jotui 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

PARSIDUODA CAFE
Parsiduoda geroje vietoje, 

lietuviais apgyventas biznis — 
cafe. Daro didelį pelną. Atsi
šaukite tuojau į “Darbininką”, 
366 W. Broadway, So. Boston 
27, Mass.

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

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

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

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

KOMBINACIJA

Wrapper I SoddMiį
STKIARIAI

Taipgi
FANCY STKTARIAI
Geros darbo sąlygos

HALROY SHOE CO.
385 Putliam Avė., CambrHge

KI 7-7660
(20-24)

MUM SCHOOL
Leo Krauskas mokina mušti 
dramą. Toriu didelį patyri
mą. Jums nereikalinga šį in
strumentą įsigyti iki išmok
site. Jūsų sūnus gali lengvai 
išmokti. Mano mokykla yra 

užpakalyje Metropolitan 
Teatro.

Ils Mušk J h
11 Hoffis Str., Boston, Mass. 

TeL Haa. 6223

Paieškau savo giminių Mari
jonos Šiaulanskaitės - Norkie
nės. Girdėjau gyvenanti Chica- 

-go, III.
Taipgi paieškau Kazio, Juzo 

ir Jono Kasparų, kilusių iš Už
venčio miestelio. Rodosi, gyve
na Bostone. Atsišaukite: PRA
NAS JASDAUSKAS. Bezirk 
Braunau, Post Ostermiething, 
Steinbach, x:4, Austria, arba 
John L. Kasmauskas, 767 Am. 
Legion Highway. Roslindale, 
Mass. U.S.A.

Km norite Įsigyti Saulėtoje 
Califomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

aus. LIKSIS
Realstatininkas

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

fališką ir galingą balsą. Sekė 
Lietuvos himnas ir lyg viskas 
atlyžo - atsigavo publika iš a- 
nos jaudinančios valandėlės į 
ryžtingą armiją, kad vardan 
tos Lietuvos vienybė žydėtų...

Perstatomas Brocktono mies
to energingas ir didis lietuvių 
prietelius mayoras J. Downey. 
Trumpai bet reikšmingai jis 
užakcentavo dienos reikšmę 
lietuviams ir turėdamas čia pat 
prieš akis gausų susirinkimą, 
kurie subėgo, kad pakelti balsą 
dėl Tėvų Žemėje vykstančio te
roro. pabrėžė, jog rytojų ir jis 
Brocktono miesto vardu siųs 
telegramą į Washingtoną, kad 
būtų teikiama DP lengvatos ir 
kad būtų Marshallo planas 
pratęsiamas ir' Lietuvai, kad 
Lietuva atgautų valstybinę ne
priklausomybę - laisvę. Entu
ziastingai minios palydėtas 
lutėmis lyg atsilyginimui 
jo prižadus.

Sekė naujas kalbėtojas, 
ris pasisakė kad jis pirmu kar
tu stovįs prieš susirinkimą, ku
riam jis turėtų daug papasa
koti, bet... Tai buvo tik ką iš 
Vokietijos atvykęs tremtinys. 
Vienok jis pabrėžė, kad lietu
viai tėvynėje patyrė didelio ne
teisingumo ir begalinės skriau
dos ir palikę neviltyje, atėjus 
momentui, prasišalino išvykda
mi tremtyje, ar savo valia ir 
priverstinai.

Kalbėtojas V. Tamošaitis, ir
gi tremtinys nupasakojo Lietu
vos valstybinę pažangą ir rau
donųjų įsiveržimo momentą. 
Taipgi plačiai kalbėjo kun. Kli
mas apie lietuvių gyvenimą 
tremtyje.

Meno programos — dainos ir 
deklamacijos buvo įterptos lai
ke prakalbų ir duosnus dalyvių 
atsiliepimas savo aukomis.

Paskutinysis programos da
lyvis buvo kleb. kun. J. Švagž- 
dys, kuris tiesiog pastatė klau
simą, ar yra vilties Lietuvai 
prisikelti laisvam ir nepriklau
somam gyvenimai?

Visiems yra aišku ir žinoma, 
kad Lietuva prislėgta baisios 
pajėgos, pabrėžė kun. Švagž- 
dys. Kad paliuosuoti iš tos bai
sios ir stiprios pajėgos reikia 
dar didesnės. Dairosi lietuviai 
po pasaulį, kad kas užtar
tų ir lig šiol numirusi tyla... 
Čia šis faktas verčia mus susi
mąstyti ir pažvelgti į istorijos 
bėgį, r nerasime kur nors ko
kios istorinės pamokos... Ir štai

PAIEŠKAU Kasmauskų. ki-
, S«. Botai FumHureC*. I

Matrosai naujai perdirbami 

Kainos pranešama U anksto

Jūsų kreditas gena. 
Pristatymas skubus.

S80’/2 West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

niekuomet ne- mauskas, 767 Am. Legion 
į Highvvay Roslindale, Mass. U.

GRABORIAI

ka-
už

ku-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS iVC
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirmininkė — G. GailiūnienC,
8 Wlnfield St., So. Boston. Mass. 

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

Finansų Rašt. — B. Cūnipnė,
29 Gould St., W. Roxbury. Mass 

Tel. Parkvray — 18«4-W 
Iždininkė — Ona Siauris.

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
dm protokolu raštininke

J

I

4V. JONO EV. BL. PASALPINĖ9 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikl.
702 E. 5th SL, So. Boston. Mass 

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

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadvvay. So. Boston, Mase 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mčnesk 

- 2 vai. po pietų. Parapijos saMj 
492 E. 7th St.. So Boston. Masu

S.Barasevi<3itsir Sūnus
MOTERIS PAGHLBININK8 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadw*y
SO. BOSTON, MASS

Tol. SOUth Boston 2580
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė
Tel COLumbia 2531

C A S P E R
FUNERAL MOMB

187 Dorchester Street 
South Boston, Mate 

Joseph W.Casper 
(KA8PERA8) 

LaMvtuvtų Dhvkterlu* »» 
Balsamuotojas

NOTART PŪBLIC 
Patarnavimas Dianą ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

T«L ŠOU Morton 1437 
8OU Boston 3980Pristatome 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.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau pusesetes Aleksandros 

Pranckevičiūtės. Po vyru pavardės 
nežinau. Į Ameriką išvažiavo 1924 
metais. Taipgi paieškau mamytės 
brolio Felikso Vaitkaus, kuris išva
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 Hotei, Webster, N.Y. 

(13-17-20)

SO. BOSTON, MASS.

Užsisakykite Toniko Pas Mas 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.

Grafton Av»w UlingtoiL Mass.
TeL Dedhara 13O4-W

PRANAS GKRULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

•

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

YAKAVONIS
Fanerai Kome

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1510

Vincas Balukonis, Savininkas.

258 lest Broodmy,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

1
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ZALETSKAS
FUNERAL HOMK

564 Esat Braadvay
SOUTH BOSTON. MASS

D. A. Ziletskas, F. E. Zaletakaa 
Gratorlal Ir Balsamuotojal.
Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia termenlme Dykai.

NOTART PUBLIC 
Tai. ŠOU Boston 0815

•OU Boston 2808
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Penktadienis. Vasario 20. 1948

Mūsų Tautos Atgimimo Keliai
(Tęsinys iš 4-to puslapio)

viams “Aušra” buvo galingi tautinio atgimimo pra
giedruliai. prisiminkime Dr. V. Kudirką ir mūsų ben
drinės kalbos tėvą Joną Jablonskį.

“Šviesa” (1885 - 1890).Trečias veiksnys — 
“Aušrai” baigus savo atgimimo darbą, pasirodė 1885 
m. kuri. A. Vytarto redaguojama “Šviesa”. Jai rūnė- 
jo "e tik tautiniai, bet religiniai ir ekonominiai tau
tos reikalai. “Šviesa” užsibrėžė ir išvarė daug plates
ni tautinio atgimimo barą, negu jos pirmtakūnė 
“Aušra”. Teisingai Z. Patirgas pastebi, kad “Šviesa” 
žmonėse turėjo daug didesne itaka negu “Aušra”, nes 
“Aušra” stokojo krikščioniškos dvasios, buvo nepa
lanki, kartais ir visai priešinga katalikų tikėjimui; 
jos straipsniai ir dvasia plačioms masėms nebuvo 
pilnai .suprantami. Tikėjimas, religija buvo stipriau
sias tautinio atgimimo pagrindas. Jei prieš rusinimą 
žmonių masės buvo pakankamai užgrūdintos, tai tą 
nepalaužiama atsnaruma prieš stačiatikybę davė tik 
nkiptin^as tikėjimas. Šitain atsirado pirmoji fazė — 
’—-'riek stačiatikiu* "tisus: t^dn to išdavoje gimė 
tautinis susipratimas, kuris perėjo į antrą fazę — į 
kovą prieš lenkybę. “Šviesa” kaip tik galėjo daugiau 
pasidarbuoti tautos atgimimui, nes ji stipriai stovė
ti ant religinio pagrindo, kas “Aušrai” buvo antra
eilis dalykas.

Dar vienas svarbus “Šviesos” tautinio atgimimo 
darbas, tai jos nuolatinės pastangos visus lietuvius 
sujungti bendram tautiniam darbui. Ji tapo tarsi 
kompromisas tarp kunigu ir pasauliečių; jai rūpėjo 
ir bajorija sau laimėti, “šviesa”, suburusi tada visiš
ka daugumą šviesuolių tautos gelbėjimui, nuveikė 
dideli vispusiško tautinio atgimimo darbą.

Ketvirtas atgimimo veiksnys — “Varpas” (1889- 
1905). Jis tęsė “Aušros” programą, ja plėsdamas ir 
gilindamas, laikanties realių to meto Lietuvos reika
lavimų. “Varpas” skatino daugiau dabartį pažinti, gi
lintis į visus jos reiškinius. Kritikavo rusų valdžią, 
nurodinėjo jos pragaitštingą darbą. Čiupdavo ir lie
tuvius inteligentus garbinančius svetimus dievus. 
“Varpas” buvo didelis veiksnys spaudos draudimo 
panaikinimui; jis, mokydamas lietuvius planingo dar
bo, ugdydamas pasitikėjimą savimi ir pasiryžimą ko
vai dėl savo teisių, suvaidino gana didelį atgimimo 
vaidmenį.

Penktasis veiksnys — “Apžvalga”, (1890 - 1896) 
ir “Tėvynės Sargas” (1896 - 1904). “Aušra” ir “Var
pas” davė grynai tautinio atgimimo pagrindus, tauti
nę ideologiją. Tačiau vien tik tautiškumo neužtenka 
pilnam gyvenimui. Vien tik tautiškumą akcentuoda-
■Eu -tduuua V1C11 UA

religiniu mastu viską matuoti irgi nevisai tikslu. Šis 
religinis vienpusiškumas veda į religinį kraštutinu
mą Tuodu laikraščiai ėmėsi pilnos gyvenimo prog
ramos: religiniai - tautinės. «

Kun. Pakalniškio — Dėdės Atanazo “Apžvalga” 
buvo įsteigta Kauno kunigų seminarijoje. Tai nebu
vo kosmopolitinis katalikiškas laikraštis, kuriam bū
tų rūpėję tiktai tikybinis kaimo žmonių auklėjimas. 
Jo tikslas buvo derinti tautinius lietuvių siekimus su 
tikybiniais. Tokiu būdu buvo galima varžytis su Įta
ka. kurios davė žmonėms “Varpas”, laikęs katalikų 
tikėjimą antraeiliu dalyku. Varžytinės buvo sėkmin
gos: “Apžvalga” netrukus žymiai pralenkė “Varpo” 
prenumeratą 2000 prieš 500 (Motiejus Miškinis, Lie
tuviu literatūra. 1939. I d. 338 psl.).

“Tėvynės Sargas”, kaip ir “Apžvalga”, rėmėsi 
mūsų kaimu, niekur neakcentuodamas luomų skirtu
mo. Tikybiniai, religiniai tėvynės reikalai “Tėv. S.” 
buvo tautos gyvybinis pagrindas, bet jis nepamiršo 
ir ekonominių liaudies reikalų. Daugiausia “Tėv. 
Sargui” rūpėjo spaudos draudimo pašalinimas. Tuo 
klausimu labai daug rašyta ir stengtasi išjudinti lie
tuvių mases rašyti dėl lietuvių spaudos ir priešintis 
knygoms rusų raidėmis. Daug sielotasi dėl rusinimo 
mokyklose, buvo keliami auklėjimo ir blaivinimo 
klausimai. Buvo puolami lenkuojantieji bajorai ir 
net kunigai, niekiną lietuvių kalbą. Jei “Apžvalgoje” 
buvo daugiau polemikos, tai “Tėvynės Sargas” taiko
si prie liaudies reikalų ir teikia daugiau žinių. Kai 
“Varpas”, “CTkininkas” ir kt. laikraščiai stengėsi liau
džiai idėjas iš viršaus skelbti, — tai jos ir buvo arti
mesnės inteligentams — “Tėvynės Sargo” reikalai 
plaukė iš pačios liaudies, tiesa, gana konservatyvios... 
Šitoje spaudoje (“Tėvynės Sargo” — T. Ž.) stengia
masi spręsti ir socialinį klausimą, ne luomų kovos, 
bet krikščioniškojo solidarizmo, kompromisinės abi
pusės taikos principu... ‘“Tėvynės Sargo” bendradar
biai — kunigai dar prieš Vilniaus Seimą suformulavo 
Lietuvių Krikščionių Demokratų Susivienijimo pro
gramos projektą, paskelbtą “Draugijoje” 1909 m., Nr.

NAUJOJI AUŠRA
Mėnesinis iliustruotas lietuvių kultūros žurna
las. Kviečiame visus užsirašyti. Metinės kaina 
- J.A.V. ir Kanadoje: $3, witus S3.50. Pasinau
dokite šia atkarpa.

Įd.?du $3 ir prašau nurodytu adresu siuntinėti man 
žurnalą j>er visus metus.
Vardas ir Pavardė ................................................................
Gatvė ir nr......................................................................... .....
Miestas ir valstybė ....... .............................. ........................

“N. Aušros” adresas: 10729So. Statė St. Chicago 28, III.

Didžiulis žmonių kilnojimas Sovietu Sąjungoje—Vaizdas parodo tik vieną iš milijono tragiškų vaizdų,; 
kurie vyko ir vyksta visur ten, kur tik pasiekia raudonasis teroras — komunistinis imperializmas. Ko
munistinis diktatorius Stalinas su savo gauja agentų tą tautų naikinimo darbą vykdo visu žiaurumu ir 
pasaulis tyli. Štai ke’etas patikrintų faktų apie žmonių trėmimus ir tautų naikinimus: iš Lietuvos komu
nistai išvežė per 65.000, iš Latvijos 62,000, iš Estijos 61,000 — į Sibirą, Kazachstaną ir kitas sritis. Iš pa- 
volgio vokiečių išvežta 400,000 į N-Sibirską, Omską, Altajų. 1943 m. iš likviduotos kalmukų respublikos 
išvežta 220.000 gyventojų į Sibirą. 1944 m. iš čečėnų-ingurų respublikos išvežta 697,000 gyventojų į Ka-! 
zachstaną. Išvežta visa dauguma Krymo totorių už Uralo. Masinis žmonių išvežimas tęsėsi Rytprūsiuose. 
Kada komunistiškame “rojuje” vyksta toks žmonių kilnojimas tas aiškiai liudija, kaip tie žmonės yra 
apiplėšiami iš jų turto, nes kiek gi gali žmogus pasinešti... Ten žmonės išniekinami ir atimama jiems 
žmogaus teises, nes jis laikomas gyvulio vietoj. Varomos minios kaip gyvulių bandos... Ten niekam nerū-i 
pi ano paniekinto žmogaus nei sveikata, nei bet koks kultūrinis gyvenimas. Štai koks komunistiškas “ro
jus” ir bolševikiška pažanga!

Marijona Nemuraitė. Į
Jai teks garbė būti gegužės 
mėn. karalienė Motinų Dieno- 

nieko tai je. Vice-pirmininkė ir nauja, 
ponia Marian Mierzwicki. Raš-i 
tihinkes liko tos pačios — Da-i 
rata Cučulytė ir Dolores Viš- ■

, Jonavos valsščiuje, Upninkėlių 
kaimo. Dabartiniu laiku gyve
na Amerikoje. Tikro adreso 
neprisimenu, bet kiek žinau, 

j tai bus Clevelande ar New 
Yorke. Norintieji atsišaukti, 
prašau siųsti šiuo adresu: — 

Morkūnas Juozas 
Abitibi Power & Paper Co-y. 

Camp it24. Regan, Ontario.
Canada.

AČIC! i lyginimo. Kun. dr. Mendelis į-
Klebonas kun. dr. Mendelis vertina jo pasišventimą para

žiniai]*, kad Pi jos labui. Taip pat dėkoja jo 
viešai pa- žmonai poniai Mikelaitienei už 

dėkotų visiems, kurie bet kokiu j°s pagelbą. 
būdu prisidėjo prie Prieš-užga-! Kitus darbininkus būtų sun- 
vėninės vakarienės. Tai buvo ku išvardinti. Jų buvo arti 100 i 
tikrai milžiniška puota, kuri asmenų. Visi sutartinai, be jo-i 
sutraukė virš 500 žmonių. Kaip kių kivirčių, be jokių priekaiš-' 
lietuviai, taip svetimtaučiai, at- tų, be jokių pirmų vietų ieško- vasario sekmadienis yra meti- 
silankę į šią puotą, negalėjo at- jimo dirbo per visą vakarą.jmūsų parapijos sodaliečių 
sidžiaugti tvarka ir gardžiais Ypatinga padėka priklauso šventė. Tad sekmadienį vasario
valgiais. Ačiū p. Juozui Mike- toms geroms mamytėms, ku- d. įvyko šios nepaprastos iš-
laičiui už pagaminimą taip gar- rios jau penktadienį ir šešta- kilmės, kuomet 84 narės gavo
džių lietuviškų dešrų. Šis para- dienį gamino valgius. Vakaras savo ištikimybės diplomus,
pijietis kaip Oisterių Rostui, buvo draugiškas, 
taip šiai ] 
daug pasidarbavo be jokio at-ldėkojo, primindamas, kad va-

prašo Baltimorės 
per DARBININKĄ

ištikimybės
j Oisterių Rostui. buvo draugiškas, šeiminiškas, Kun. Antanas Dubinskas atna- 
parapi jos vakarienei j lietuviškas. Ne vienas klebonui! šavo mišias ir pasakė puikų iš-

31. (Z. Patirgas, loc. cit. Nr. 16). “Tėvynės Sargo” 
pirmasis redaktorius buvo kun. P. Lialis, toliau reda
gavo (tik 4 numerius) kun. Tumėnas: kun. J. Tumas 
— Vaižgantas buvo šio laikraščio žydėjimo ir įtakin
go pasisekimo priežastis.

Sodaliečių Šventė
Jau per daugelį metų pirmas

kilmei pritaikintą pamokslą 
lietuviškai ir angliškai. Jis pa
aiškino, kad tik 175 moterys 
ir mergaitės, vartojančios ang
lų kalbą, priklauso prie soda- 
liečių. Iš tų beveik pusė neap
leido nė vieno sekmadienio per

šeštasis ir paskutinis tautinio atgimimo veiks- 12 mėnesių 1947 m.
nys — knygnešiai ir Nepriklausomybės kovų savano
riai. Tie vardai patys už save kalba: jų vardai nemirš
tanti mūsų tautos istorijoje. Knygnešiai, tai mūsų!narės suėj° i r—r---— — 
tautinio atgimimo laidininkai, venos, kuriomis čir-■kur pirmininkė Ona Caplins-į 
kuliavo pavergtoje tėvynėje stebuklus daranti atgi-;kaitė su savo padėjėjomis tu- 
mimo dvasia. Jie, kaip tikri savanoriai gyvybę auko-irėjo prirengtus gardžius už- 
jo lietuviškai spaudai ir tautiniam sąmoningumui, o kandžius. Įvyko susirinkimas.

nau- 
vadą 
vedė 
Ka
jau

mes kartais ir papraščiausiu nepatogumu nenugalime 
dėl savo spaudos populiarumo, jos tinkamo išplatini
mo, bendradarbiavimo. Tautinio atgimimo pionieriai 
ir jų knygnešiai savanorius pažadino, o šie jų šventas 
pastangas laisve vainikavo. Tautinės ir dvasinės lais- 
vės vėl nebetekome. Alpstanti mūsų tėvynė naujam 

$ atgimimui savo sūnus ir dukras kviečia. Aišku, nie- 

I

j ruošiamės, nes didžios idėjos, nemiršta kaip žmonės, 
ju vaisius palaimintas bus.

Kun. Dubinskas perstatė 
jąjį sodaliečių dvasios 
kun. Joną Mendelį, kurs 
trijų dienų rekolekcijas, 
dangi ši permaina buvo 
ankščiau klebono pagarsinta, 
tad sodalietės įvertindamos 
kun. Antano Dubinsko dau
giau negu 10 metų darbą, per 

j savo pirmininkę Oną Caplins- 
I kaitę įteikė kun. Dubinskui 
i gražią dovaną, už kurią kun.
Dubinskas nuoširdžiai dėkoja 
susirinkusioms moterims

■ mergaitėms.
■ ■ ■■ —

i

t
I 

!v — — -- - , -
kas mums laisvės nedovanos... Sunkus atgimimo dar-' 
bas, bet jis būtinas ir įmanomas, tai liudija mūsų 
tautos garbingoji praeitis. Žinome, kad smurtas ir 
melas laikini, laikinos ir jų grandinės. Tiesa ir teisin
gumas pagaliau laimės.

Duok, Dieve, kad mūsų pirmtakūnų atgimimo 
keliai vestų mūsų tremtinių kelius kur Dubysa, - Ne
munėlis, kur smutkelių kraštas — laisvės belaukianti 
tėvynė Lietuva. Tai laisvei nepalaužiama energija

8
Irą pavalgė vakarienę, traukda- 
I mos nuo stalo tik apal|x> ir 
i trumpu laiku Dievui atidavė 
■ savo sielą. Dar neturėjo 65 m<- 
! tų amžiaus. Sulyg jos noro, ve
lionė buvo palaidota iš Sesučių 
koplyčios antradienį, vasario 
3 d. Kaikurios lietuvės buvo 
nuvažiavusios mirusiąją aplan
kyti, nes daugelį metų gyvenu
si Baltimorėje, ji buvo plačiai 
pažįstama. Lai Dievas jai su
teikia Amžinąjį Atilsį.

i

BALF-os Praha 11 jos

karas buvo skirtingas tuo, kad rinkta 
nebuvo girdėti jokių netinka
mų arba artimo šlovę plėšian
čių kalbų. Nebuvo i 
kas galėjo ką nors įžeisti arba 
blogą skonį kam nors suteikti. 
Puota tikrai buvo rinktina. 
Kun. dr. Mendelis savo padėką 
reiškia, pažadėdamas NOVE- 
NĄ MIŠIŲ visų darbininkų ir 
darbininkių intencija. Lai ge
rasis Dievas jiems visiems at
lygina suteikdamas gerą svei
katą ir visas kitas jiems rei
kalingas malones. Lai tas pats 
Dievas laimina ir tuos, kurie 
atsilankė. Lai duoda visiems 
sulaukti laimingai šv. Velykų.

Dėka {Minios Julės Rastenie
nės, vietinės EALF-os kuopos 
pirmininkės, pastangoms, sek- 

Į madienį, vasario 1 d. Lietuvių 
i Svetainėje, Hollins St., įvyko 
'prakalbos, 2 vai. po piet. Kal
bėjo ką tik atvykęs iš Stutt- 
garto tremtinių stovyklų teisi
ninkas Algirdas Leonas. Jis 
gan plačiai ir gyvai nupasako
jo apie Sovietų “rojų“ ir ap
verktiną, žmogui čia Ameriko- 

• je neįsivaizdinamą lietuvių 
į tremtinių padėtį. Taipgi kalbė
jo ponia Burbulienė. Žmonių 
susirinko gražus būrys. Pada
ryta rinkliava. Surinkta $213 

. tremtinių reikalams.
Atsilankęs Andrius Daugir

das pranešė susirinkusiems, 
kad mūsų parapijos klebonas 
kun. dr. Mendelis asmeniai j>e- 
reitą trečiadienį pasiuntė $500 
kun. dr. Končiui BALF-os pir- 

' mininkui tremtinių vargams. 
Visa nuotaika buvo pilna užuo
jautos nelaimingiesiems vien
genčiams už jūrų. Reikia tarti 

■padėkos žodį poniai Rastenie
nei ir BALF-os valdybai už su

rengimą šių naudingų prakal
bų.

PAIEŠKOJIMAS
Morkūnas Juozas ieškau sa

vo giminių. Morkūno Juozo sū- 
į nūs Andrio, _i£_Morkuno Jurgio.

— Marijona Stalionytė. Visos, 
rodos, buvo patenkintos susi
rinkimu. nauja valdyba ir nau
juoju dvasios vadu. Reikia tik 
palinkėti geriausio pasisekimo 
Sodalicijos veikimui 1948 m.

su

i

A. A. Ofsenienė ir 
Senovaitienė 

šeštadienį, sausio 31 d. 
trejomis mišiomis iš Šv. Alfon
so bažnyčios palaidota a. a. Ci
ną Ofsenienė. Velionė sirgo gan 
ilgą laiką vandens liga. Paliko 
vyrą ir užaugusią šeimą dide
liame nuliūdime. Kun. Dubins
kas, kurs ligonę rūpino dvasi-i 
niai ligos metu, atnašavo gle- i 
dotas mišias ir pasakė tinka-1 
mą pamokinimą šeimos sura- j 
minimui. Palaidota Holy Re- ‘ 
deemer kapuose. Lai ilsisi' 
Viešpaties ramybėje!

A. a. Kotryna Senovaitienė 
mirė labai staigiai LITTLE 
SISTERS OF THE POOR se-Į 
nuntį name, šeštadienio vaki •

• *

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

I
Juozas Kaminskas 

t ne 
Ltmorcviv 

DIREKTOKHS

fi02 Washington Blvd. 
BALTTMORE 30 Md.
Tel. I>*xington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų. 
P^tarnarinm Diena ir Nakt)

i

Metiniai Pusryčiai
Po mišių visos

I 
Sodalicijos ■ 

į parapijos salę, I

i

ir

Valdybos Rinkimai
Pirmininkė 1948 m. buvo iš-

SEND, Ine
SHIPMENTS TO EUROPE'S NEEDY DISTRIBUTORS

304 W. 63rd St., Chicago 21, III. — Tel. ENG. 5028
SENO PRIIMA MAISTO SIUNTINIŲ UŽSAKYMUS I VISUS 

VOKIETIJOS IR AUSTRIJOS OKUPACINES ZONAS, 
IŠSKIRIANT U.S.S.R. ZONAS.

SENO Pilniausiai garantuoja Tamstos užsakyto siuntinio pristaty
mą. Jei dėl tam tikru priežasčių negalima pristatyti siuntinio, jūsų 
įmokėti pinigai bus gražinami.
SENO Priima iš kiekvieno siuntinio gavėjo ir trumpo turinio laišku, 
kurį kartu su pakvituotu orderiu prisiunčia Tamstai.
SENO Standartiniai maisto siuntiniai susideda iš grynų produktu 
VISO 23 SVARŲ NET.

Siųsk Maisto Siuntinius Tik Per

S E N D
Siuntinio pilna kaina:

Tik 310.00

&
5
2

sv.
sv.
sv.

Cukraus. 
Miltų. 
Misos.
sv. Kakao.

sv. Taukų.
sv. Kavos.
sv. Ryžių.

sv. Kond. Pieno. 1
sv. šokolado. 1 sv. Muilo, 
švara Džiovintų Vaisių.

Miestas

Tuojau pasinaudokit žemiau esančiu užsakymo orderiu!

UŽSAKYTOJAS:
Vardas ir Pavardė
Numeris ir Gatvė
Miestas Valstybė ..................... .........................

Zona

GAVĖJAS:
Vardas ir Pavardė
Gatvė ........................... , Nr.
Ypatingas Adresas ...........

.................   Valstybė


