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Ką mano tremtiniai
Nesulaikysit—pasiduokit 
Rinkimai ir partijos
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Katalikas, kurs neremia 

katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.
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Sekmadienį, kovo-March1 
14 d., 1948, 7 vai. vakare,! 
Eagles Hali, Hudson,' 
Mass. įvyks LDS 56 kuo
pos rengiamos prakalbos 
ir judamieji paveikslai. Į 
Kalbės įžymūs, kalbėtojai} 
— kun. Jonas Bernatonis, 
Antanas F. Kneižys, ‘Dar
bininko’ redaktorius ir A. 
Norvaiša, neseniai atvy
kęs iš tremties.

Kviečiami visi vietiniai 
ir iš apylinkės ateiti pasi
klausyti kalbų ir pamaty
ti paveikslų. Jokios įžan
gos nebus.

LDS 56 kuopa.

Rumunuos Karalius Neišsi
žadąs Sosto

Tremtiniai, tai yra didelis 
skaičius žmonių, kurie yra gy
vi liudininkai komunizmo bei 
sovietizmo niekšybių tose šaly
se iš kur jie yra kilę. Todėl ir 
nenuostabu, kad Sovietų Rusi
ja siunčia visokius savo agen
tus, apdraustus diplomatinėmis 
sutartimis, kad kokiu nors bū
du tuos pabėgėlius parsigaben
ti į namus ir jiems jau senai Į 
paskelbtu dekretu atlyginti —' 
likviduoti. Ir tą Sovietų “mie- 
laširdingą“ kvietimą į namus 
tremtiniai įvertinę paneigė. Ge
riau gyventi, kad ir varge, bet 
su viltimi šviesesnio rytojaus, 
negu vykti į nevilties bei mir
ties raudonąją stovyklą.

•
Tremtiniai įrodė savo globė

jams ir kultūringam pasauliui, 
kas jų siekia ir prašė ir prašo 
ištraukti juos iš tos laikinos 
skaistyklos — tremties. Visos 
demokratinės šalys pasižadėjo 
ir kviečiasi mažais kiekiais, ar 
vienokiam ar kitokiam darbui. 
Jung. Valstybių Kongrese pa
teko taip vadinamas Strattono 
bilius, kuris siūlo įsileisti į šią 
šalį stambų kiekį aną nelai
mingųjų iš Europos, bet... su 
šalta žiema ir tas bilius, rodos, 
lyg įšalo ir tremtiniai susidarė
nuomonę apie jį kaip apie dai- jos karalium, 
ną be galo: žiema atėjo, vasa
rą nuėjo, vasara atėjo, žiema 
nuėjo...

•
Neseniai Prieš-Amerikinės 

Akcijos sub-komitetas pakvie
tė New jrork miekia ?councfl- 
man’ą Ben Davis, Komunistų 
partijos narį, kad apklausinė- 
jus apie komunistinį judėjimą 
šioje šalyje ir jų gaunamas di
rektyvas iš svetimos valsty
bės. Tas komunistas pareiškė | 
komitetui, kad “ne jūsų pajė-. 
gose išdavinėti įstatymus su-1 
laikymui to milžiniško (komu-! 
nistinio) judėjimo”. Iš to seka, 
kad jeigu stiprus būrys gerai 
pasiruošusių “gentlemanų” ryž
tasis užpulti ant taikių žmonių, 
ir jeigu saugumo atstovai - pa
reigūnai daro pastangas praša
linti tą pavojų nuo anų užpuo
likų, tai, anot komunistų bergž
džias darbas. Reiškia prieš ko
munizmą visi turi palenkt kak
lus ir štai jūsų valia. Panašiai 
iliuzijai randa pasekėjų, kurių 
stambiausias tai menamos tre
čiosios partijos atstovas — 
kandidatas į prezidentus Wal- 
lace. Yra ir daugiau panašių 
pramuštgalvių, kurie nemato 
raudonojo komunizmo teroro, 
nei pavergtųjų milijonų darbi
ninkų amžinoje vergijoje. Ne
matė jų nei Wallace kai jis bu
vo nuvykęs į Sovietų Rusiją. 
Vienok Wallace turi geras akis 
ir net drįsta pasiskelbti, kad 
jo sąžinė rami dėl to jo darbo. 
O vienok tas jo vedamas judė
jimas yra visiškai aiškiai tar
nauja komunizmui ir Sovietų 
Rusijos interesams, o priešinasi 
šios šalies demokratijai iš ku
rios išaugo ir kurios duoną 

• valgo pats Wallace. Kerta šaką 
ant kurios pats sėdi.

•
Šie metai šioje šalyje yra 

didžiųjų rinkimų metai. Bus 
renkamas šalies Prezidentas ir 
kiti valstybės tūzai. Partijos 
jau veda pirmus bandymus, 
kad išrinkus tinkamus kandi
datus į prezidento vietą. Kraš
tutiniai kairieji, su matoma pa
rama svetimos įtakos išstatė 
buvusį demokratų partijos as
menį — Wallace, savo kandi
datu ir varosi pirmyn. Demo-

AMERIK

Vaizdas parodo komunistų suorganizuoto vienos valandos generalio 
streiko Pragoję įšalusią tylą. Tai buvo spaudimas Prezidento Eeneš, kad 
jis priimtų komunistinio smurto aktą, kuriuo pasinaudojo komunistas 
Gottv/aldas ir sudaręs raudonųjų valdžią pasivedė Maskvos direktyvai.
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Demonstracija Prieš Rusiją
Pasmerkė Žmogžudžius Bolševikus

Rusų Pareigūnai Išbėgo 
Pro Užpakalines Duris

t! toSita1" ■ Katalikai Negali Balsuoti
Už Kaia'iky Bažnyčios PriešusEire, 

žmo-

tijos bendrininkė. Masės 
lietuviu, lenkų, latvių, es
tų, ukrainiečių ir kitų be 
atodairos, sovietinių už
puolikų areštuojami, kan
kinami. žudomi ir tremia
mi i Arktiko ir Sibiro ty
rus.

“Kai 1941 m.
Shaunon Airport,

— Trys tūkstančiai 
nių susirinko į šį aerodro
mą palydėti ilgametį Airi
jos premjerą ir kovotoją 
už jos nepriklausomybę 
[Eamon De Valerą.

Jis atvyko į Jungtines 
sosto, bet i Valstybes pirm, kovo 8 d.

Londonas, — Rumunijos 
karalius Michael sako, j 
kad jis jėga buvęs priver-l 
sta išsižadėti 
jis neskaito, kad toks iš-'Airių šventę — Šv. Pat- 
sižadėjimas būtų teisėtas. I ricko dieną praleis San 
Todėl jis tebesąs Rumuni- Francisco ir Los Angeles,

ICaliforoijoj.

Raudonieji Išardė Susirinkimą

Nusigando “Blusos
i

birželio 
pradėjo

Nevv York (LAIC) — besi plėšimo ir tautų žu- 
Kovo 4 d. Sovietų amba- dymo, kaip nacinės Vokie- 
sadorius Paniuškin atida
rė “30 metų SSSR” paro
dą Rockefcller Center, 
Nevv Yorke.

i Lietuviai tremtiniai ta
I proga suruošė protesto 
demonstraciją, kurioje da
lyvavo ir estai. Kovo 4 d. 
nuo 4:45 ligi 5:45 vai. va
kare apie 30 lietuvių ir es- mėnesį Sovietai 
tų tremtųiių rimtoj eise- pirmąją masinių trėmimui 
noj “pikietavo” prie įėji- ir žudymų bangą, lietuviai 
mo į parodą. Jie nešiojo sukilo. Naciškos okupaci- 
11 plakatų ir dalino savo jos metais Lietuva turėjo 
pareiškimą šio turinio
(vertimas):

“Mes, politiniai tremti
niai iš Lietuvos, kurie ra
dom prieglaudą šiose J. 
Valstybėse, imamės šios 
priemonės pareikšti pro
testą prieš sovietišką pa- 

1 vergimą ir propagandos

Vatikanas — Katalikų svarbiems rinkimams. Ne- 
Konsistorijos Kongrega- galima gi leisti, kad So- 
cija išleido įsakymą kata- vietų Rusijos agentai pa- 
likams, kad jie turi bal- sigrobtų 
suoti tik už tuos kandida- 
įtus, kurie “gerbs ir gins” 
Katalikų Bažnyčios teises.

Šis įsakymas yra priva
lomas ne tik Italijos kata
likams, bet ir viso pasau
lio.

X i __ __ _

Prieš šio įsakymo išlei- nužudė milijonus žmonių. mela. 
dimą, Italijos Katalikų Taigi yra būtinas reika-! 
Bažnyčios 
katalikus ir nurodė pilie-. baisios ligos apsisaugoti, spaudos 
čių pareigą. Tai padaryta'gydyti tuos, kurie ja užsi- jos faktus ir pažangą! 
laikų. pes ruošiasi krėtė.,- __ “Lietuva buvo antroji iš netinę

eilės Europos
• kuri pripažino 

Rusiją. Lietuvos 
sybė ir tauta buvo korek
tiški Rusijos draugai per 

įdu dešimtmečiu, per ku
riuos Sovietai dangstėsi 
padorumo skraiste tarp
tautiniuose santykiuose. 
Sovietų vadai nuolat gyrė 

rodomą jiems 
ir suprati-

viltį Atlanto Čartery. Mes 
sukūrėme stiprų pogrindi
nio pasipriešinimo sąjūdi, 
kuris tebekovoja prieš 
raudonąjį užpuo’iką ir 
šiandien. Mes gelbėjome 
nuo nacių žydus ir sąjun
gininkų karo belaisvius. 
Mes sabotavome Vokiečių 
mobilizacijos planus. Mes 

“Tegul Sovietai pavaiz- sabotavome vokiečių karo 
vagiai įspėjo las įspėti žmones nuo tos duoja savo Uranijos, prie- pastangas. Tačiau rusai 

i;™ įr ekstėrminaci- sugrįžo 1944 m., atsiga
bendami su savim marijo- 

: “vyriausybę” ir 
valstybe',1 mūsų tautos išnaikinimo 

Sovietų 
vyriau-

valdžias i savo 
rankas visuose kraštuose, 
matant tą nelaimę tuose 
kraštuose, kuriuos jau 
valdo komunistai su kru
vinos Rusijos pagalba ir 
direktyva.

Į Komunizmas yra bai
liausia žmonijos liga. Ji

I
CIO PRAŠALINO BRIDGES

Helsinki,
8 — Vakar 
mas viešas .

ikad pasipriešinti priėmi-į ardyti susirinkimą po to, j direktorius tapo prašalin- 
jmui raudonojo Rusijos kai prof. Hentunen iš-j tas iš savo vietos. Apie 
diktatoriaus Stalino kvie-įšaukė gausius aplodis-įtai paskelbė CIO Prez. 
timo sudaryti bendrą ap- mentus 
sigynimo sutartį, 
nistai su policijos 
ba šį susirinkimą 
ir kalbėtoją prof. 
Hentunen, miesto 
ninką, suėmė neva “ap-j 
saugai”. Minioje kilo bai
sus pasipiktinimas tokiu, 
komunistų ir jų kontro
liuojamos policijos elgė-} ? 
siu. !-

Tame masiniame su«-;^iė"TomraistM
"nkl^±yyaVO daTaUisimoatizatorius. .....
kaip 10,000 žmonių, daug jgjįjjo ,r atstatė tvarką. I Kaip žinoma CIO Cent- 
kartų daugiau negu yra kaipgi buvo areštuotas irjras yra išėjęs prieš Hen- 
SEL kSe’S’ Spaud0S f°t0Srafas- ry VVallace^andidatūrą j
rinkimuose^ kuriuose p i , Visą laiką į susirinku- prezidentus, o Bridges iš
krutu nartiia šiandien dar vra si4 minią iš viešbučio pro ėjo už kaip ir komunistai.

I

Suomija, kovo tarė Suomijos - Rusijos 
čia įvyko pir- sutarties sudarymui, 
susirinkimas,! Komunistai puolėsi su- ' • A • • • • *

Washington, D. C. — 
Harry Bridges, Šiaurinės 
Kalifornijos CIO Regijono

ir juokus, kadaiPhilip Murrav. Jo vieton 
ė: paskirtas Time Flynn.

planą.
“Dabar Sovietinio fašiz

mo aukų gretos auga — 
lenkai, rumunai, slovakai, 
vengrai, jugoslavai, vokie-^ 
čiai papildė beviltiškas 
kaliniu voras kelyje į mir
tį Sibire. Čekai netrukus 
atsidurs tarp jų...

“Mes esame liudytojai 
to, ką rusai padarė Balti
jos valstybėse!

“Mes protestuojame 
prieš Sovietinę melu paro
dą!

Mes protestuojame prieš 
genecide nusikaltimą, ku
rį Sovietai vykdo paverg
tose šalyse!

“Mes apgailestaujam, 
I kad Amerikos įstaigos su
keikia galimumus sovieti
nei propagandai. Jos pri
valėtų suteikti tokias pat 

Tęsinys 2-rame dusI.

Pradėjo Vajų Už Generolą i 
McArthur Į Prezidentus—
Hearst’o laikraščiai (jų i 

tų padengti pakėlimą nuo Yra kolos dešimts) prade-į 
sausio 1 iki birželio 30. į jo smarkų agitacijos vajui 

i Komitetas Valstijos Ad- už generolą Douglas Mc-

se rinkimuose. Tokiu bū
du jo opozicija Demokra
tų Partijai sudaranti daug 
didesnį pavojų, nei dauge
lis demokratų tai įsivaiz
duoja.

Farley, savo kalboje per Lietuvos 
radio. pareiškė, kad De- draugingumą 
mokratų Partija savo mą. 
kandidatu nominuos Prez. “Nežiūrint to. kai tik 
Trumaną, o Respublikonų pasitaikė proga. Sovietinė 
partija greičiausiai no- Rusija apnuogino savo il- 
minuosianti gub. Dewey. I tis ir šaltakraujiškai grie-

Komu-jis pasakė: 
pagal-, “j^USų milžinas negaus 
įsar e pasitenkinimo iš sąjungos

Ernesti gu mumis — jis greitu lai-
patirs, kad įsivarė blu

są į savo kišenę, kuri jam 
įkas”. 

Kaip tik prof. Hentunen 
buvo komunistų ir polici- kiek laiko buvo __ „ _

įjos suimtas, tai minioje triukšmo sukelta, kuomet; PASIŪLYTĄ ALGLJ PAKĖLIMĄ
. įkilo muštynės. Iš minios Bridges buvo bandomas Tr c
1_ i ir jų deportuoti atgal į Austrą-į

Policija liją iš kur jis yra atvykęs.'

Bridges prašalintas už, 
tai, kad jis išėjo prieš U- 
nijos Centro nusistatymą, 
kaip vidaus taip ir užsie
nio politikos reikale. Bri- 
dge, kaip žinoma, laikosi 
komunistų linijos ir prieš 

daug ATMETE GUBERNATORIAUS

kratų partija šiandien dar yra 
skilimo peri jode. Vieni nori ma-j 
tyti tinkamu kandidatu į----
zidentus dabartinį Prezidentą 
Trumaną, kiti siūlo kitus. Bet 
toli gražu nuo vienybės. Res
publikonai irgi renkasi ir svar
sto iš kelių: Stassen, Dewey, 
Vandenberg ir kitų. Bet Res
publikonuose matosi vienybė iri 
jie susiorganizuos už vieną ku-t 
rį nors kandidatą, kaip tik į-l 
vyks jų partijos didysis suva
žiavimas. Kas bus tas šios ša
lies Prezidentas parodys atei
tis, bet žmonės laukia tokio as
mens, kuris bus sumanus at
remti tą pasaulio didįjį pavojų 
ir šios šalies demokratijos ne
laimę — komunizmą. Bet ne 
vien atremti reikės, reikės ryž
tis išvaduoti ir tas pavergtą
sias tautas, kurios jau velka 
pavergimo jungą. Ir tokio Pre
zidento laukia ne vien Ameri
ka, bet visas demokratiškas ir 
pavergtas pasaulis. Kp.

langą žiūrėjo Rusijos pre- 
į Pre-! kybos komisijonierius ir 

fotografavo įvykius.
Prof. Hentunen vėliau 

i sakė, kad jo švarkas ir 
marškiniai buvo suplėšy
ti, bet jis pats esą nesu
žeistas. Jis matęs komu
nistus, kurie dabar yra 
atvykę iš Maskvos ir turi 

j būti ruošiasi perversmui.

ėjo už kaip ir komunistai.

Valstijos (Mass.) darbi- uždrausta laikyti pamal- 
ninkai per savo atstovus das ir teikti religinius pa- 
atmetė gubernatoriaus tarnavimus. 
Bradford pasiūlytą jiems 
algų pakėlimą. Darbinin
kai reikalauja pakelti 20 
nuoš., o gubernatorius į 
siūlė tik šeštą nuošimtį, ir! 
$100.00 bonus, kurie ture-'

I

Wallace Gausias Apie 
5,000,000 Balsu

m^kratu ^^artiios ^vadas ministracijai siūlo pakelti Arthur į šios šalies prezi- 
mokratų partijos vaaas OA,„ _____dentus Roiknip.uiama
A. Farley spėja, kad Wal- ‘ x .
lace kartais gali surinkti 
apie 5,000,000 balsų atei
nančiuose prezidentiniuo- •---------------------------------- }

SPROGIMAS SUNAIKINO 
DIRBTUVĘ WALTHAM

Užmušė 4 ir Sužeidė 30
VValtham, Mass. — Ko

vo 7 d. iš nežinomos prie
žasties Interlake Chemi- 
cal. Co. dirbtuvėje įvyko 
sprogimas, kuris sunaiki-

20'7. Tas per metus padi- dentus. Reikalaujama, 
išlaidas kad jis būtų “draftuotas” 

jį kandidatus, nes mano
ma, jei jis kandidatuotų, 
tai ir būtų išrinktas.

Ankščiau, kitų grupių 
buvo vedama vajus už! 
gen. Dvvight Eisenhoverį,!

$11,000.000.

Milijonas Į Sibirą

■i

K

|
j ' ' J ** - I

Ikano radijas paskelbė ofi-j kaipo kandidatą į prezi- 
cialią žinią, kad jau dau- dentus. Bet šis nuo to at- 
giau kaip milijonas kata-'sisakė, ir užėmė Colum- 
ilikų iš Lietuvos, Latvijos.bia Universiteto preziden- 
!ir Lenkijos išdeportuota į to vietą. Bet politikoje 

>” teturi 
apsakomam dvasiniam ir}mažos reikšmės. Juk ir 
medžiaginiam s k u r d e.'.Rooseveltas buvo “atsisa- 
Jiems uždrausta tikybinė kęs” nuo kandidatūros, 
praktika. Gi kunigams, (bet Demokratu partijos 
kartu su tikinčiaisiais iš-Į konvencijos buvo 
vežtiems į Sibirą, griežtai tuotas".

Roma (LAIC) — Vati-

apie 34 jų tapo sužeisti, Sibirą. Ten jie laikomi ne-,toks “atsisakymas” 
daugiausia nuo apdeginto.

no visą dirbtuvę. Sprogi-j 
me žuvo 4 darbininkai ir

Sunaikintoji plastikos 
dirbtuvė buvo $150.000 
vertės. Sprogimo priežas
tis tiriama.

Juho Passikivi,
Suomijos prezidentas, ku
ris šiomis dienomis gavo 
nuo raudonojo Stalino pa
siūlymą dėl pasirašymo su 
Sovietų Rusija apsigyni
mo pakto. Suomija sujudo 
ir tariasi, kaip išvengti ži
nomo raudonųjų “gero

“draf- darbo”, kuris pasmerkia 
1 tautas išnaikinimui.
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ĮVAIRIOS žinios
c

KOMUNISTIŠKI LINKĖJIMAI

ATVYKO 25 LIETUVIAI TREM 
TINIAI IŠ EUROPOS

Jų Tarpe Ir Solistė Jonuškaite - 
Zaunienė - Leskaitienė

LIETUVIŲ TAUTA
Tokia antrašte tilpo 

“The Hartford Daily Cou- 
rant” laikraštyj, vas. 20 
d. laidoje, p. Juozo Bela- 
zaro laiškas, kuriame aiš
kiai išdėsto dabartinę pa
vergtos Lietuvos būklę ir

1948 m. kovo 3 d. laivu į kaip Vincė Jonuškaite -| lietuvių tautos siekius. 
MARINE FLASHER at- ĮZaunienė. Kaipo pasižy- Tarp kitko sako: 
vyko iš Vokietijos 25 lie-(mėjusį dainininkė ji buvo į ~ ‘
tuviai, kurių tarpe 9 JAV.plačiai žinoma i—- T-- 
piliečiai repatrijantai, < 
kiti su imigracijos vizo- į nai kviečiama koncertuo- ed and molded 
mis. Atvykusieji laikinai ti. 1936 metais ji lankėsi lous rulers 
apsigyveno pas gimines su koncertais Pietų Ame- suit their 
bei draugus: rikoje.

Stanislava Leikienė su; —

"Today. Lithuania is not 
ir UŽ Lie- • even a nation. It is a pawn 

o tuvos ribų, kur buvo daž-|among the powers. being twist- 
by unserupu- 

in the Kremlin toj 
inhuman political 

j desires. Power polities in the 
; form of the NKVD prevent

> Lietuvių Tremtinių Protesto
Demonstracija Prieš Rusijų

Stanislava LeiKiene su • Berta apsi- form ot the ?reven^
dukra Violeta, JAV pilie- stojo Kaposkv, 1106‘the and,
tęs. apsistojo: 73 East Edį.. Rd. E. Clevelard 8 m ^his war-rav-
Ave., West Haven, Ct. Ohio ’ aged land" Power polities are

Stanislovas Lukoševi
čius, JAV pilietis, laikinai 
apsistojo pas pusseserę p. 
Budrickienę, 242 S. Wood 
Ave., Linden, N. J.

Juozas Lukšys, JAV pi
lietis. išvyko į Massachu
setts valstybę.

Zigmas Lukas - Rama
nauskas, JAV pilietis, ap- Yorko apylinkėje 
sistojo pas p. Budreekus. pas gimines: 143 Froodom 
1159 Kipling Road. Eliza- 
beth, N. J.

Adelė Mickimienė su sū
numis Rimantu ir Elmon- 
tu, JAV piliečiai, laikinai 
apsistojo pas p. Daniels. 
Nevvark, N. J., o vėliau 
apsigyvens: 16 Ripley Rd.. 
Dorchester, Mass.

Albertas Vaitaitis,
pilietis, 
VVestend 
III. I

Ignas Bražioms, su duk
ra Gražina apsistojo: 2019; 
W. Pierce Ave., Chicago.1 
III.

JAV 
apsistojo: 4416 
Ave.. Chicago,

i Inžinierius Eugenijus 
Manomaitis su žmona Ire
na ir sūnumis Augiru ir 
Rymu laikinai apsistojo 
pas p. Devenius: 52 Frank 
St., Waterbury, Conn.

■ Konstantinas Petraus
kas pasisvečiavęs Neį

vyksta

St., Athol, Mass.
Atvykusius be giminių 

ir draugų dar pasitiko 
BALFo pirmininkas Kun. 
Dr. J. Končius. Gen. Kon
sulato Attache A. Simutis 
ir Ona Valaitienė nuo Br. 
Amer. Liet. Fondo, kurie 
pagelbėjo su formalumais. 

L. G. K.
i

Keturi Svetimšaliai 
Komunistai Tardomi

obstructing thousands of Lith- 
‘ uanian displaced persons from 
i returning to their homeland”.
i Toliau jis pareiškia, kad 
nors lietuvių tautos žmo
nių būklė yra tamsi ir ne
aiški. tačiau jie tęsia ko- 

ir tiki į teisingumą.

j

va

I 
I 
I 
I

i

išNeu Y'ork — Trys
Jmnas Branda, laikinai.^.™!* Itanam,i svetim’

Kardinolas Meldžiasi 
Už Lietuva

Roma (LAIC) — Lietu
vos tautinės šventės die
ną. vasario 16 d., kardi
nolas Giuseppe Pizzardo 
atlaikė iškilmingas pa
maldas Šv. Patricijaus 
bažnyčioje. Ta proga jis 
pasakė pamokslą, ypač 

! pabrėždamas lietuvių tau
tos nuostabų katalikiško 

į atsparumo ir kovingumo 
.charakterį ir jos didžiu
lius nuopelnus Kat. Baž
nyčiai.

1 Jo* Eminencija toliau nu
rodė. kad Lietuviai pri-dUVAa** DIHIIUd, ldlKlIldl • v ! i • i Fx x

apsistojo Church World sa,lu komunistų praleido klauso krikščioniškojo pa- 
*■ *' 4 T’nl m /\z~i z\v»r» 11 4’Atorvm 1 • a a v « • •4 vai. Federaliame teisme. <

O vc.mu M. kur W advokatas nori iš- reiškė Įsitikinimą, jog:
Devenius: 52 Frank Street gaut: telsm0 leidimą. Kad .Lietuva greit atgaus lais-’ 

lmlrAY^i L'l lio Tolcnrl _____ ’ J • t i «

Service globoje New Yor- 
ke. o vėliau vyksta pas p.

šaulio tautų šeimai ir pa-i 
Įsitikinimą, jog;

laikomi Ellis Island — vę ir nepriklausomybę. 
Ferdinand Smith. John po pamaldu Lietuviu Kun. 
VVilliamson ir C

■Naujų Metų dienoje Čekoslovakijos raudona
sis premieras (kairėj) buvo nuvykęs pas Prezi
dentą Beneš ir sudėjo savo linkėjimus: “daug 
sveikatos, džiaugsmo ir Dievo palaimos Naujuo
se ateinančiuose metuose”. Nuo to laiko raudona
sis premieras Gottvvald rengė raudoniesiems lai
mėjimo dieną, kuri šiomis dienomis įvyko. Tai 
ką reiškia raudonųjų linkėjimai.

SUDIEV DEMOKRATIJAI

Vaizdas parodo graudingą sceną, kai Bfeneš 
padavė atsisveikinimo ranką raudonajam premje
rui Gottwaldui. kuris reiškė atsiveikinimą su Če
koslovakijos demokratija. Benešąs matomas kai
rėj ir kas jo širdyj šiuo momentu vyksta tik tiek 
galėtų spėti, kas panašias minutes pergyveno, 
kas matė kaip skęsta raudonojoj bangoj jų tėvy
nė...

mas... “Draugas” Paniuš- 
kinas, lydimas “draugo” 

• ’Gromyko ir kelių enkave- 
;distų, atvažiavo gražiu li
muzinu ir didžiam jo nu- 

ruošia melu stebimui Pamatė dem<>ns- 
- . - - truojančius lietuvius ir 

lestus. Maskvos ponų syp- 
? senos fotografams išnyko 
|kai paskaitė šūkius ant 

j ir nugirdo šau- 
I idant: “Mes protestuoja
me prieš Sovietus!”

Iš darbo skubą praei
viai atydžiai stebėjo de
monstruojančius, tarp ku- 

_ du kunigai 
(vienas jų skaudžiai bol
ševikų kankintas), 
profesoriai, artistės, 
deniai. Jie susikaupę 
plakatus su šūkiais: 

į “Mes protestuojame prieš 
Sovietų Rusijos vykdomą 
Baltijos Valstybėse gene- 
cide nusikaltimą!”, “So
vietiniai žudikai — lauk iš 
Estijos!” ”“Mes reikalau
jame laisvės Estijai, Lat
vijai ir Lietuvai!” ir kt. 
Neretas praeivis pareiškė 
pritarimą demonstracijai 
ir visi noriai graibstė atsi
šaukimus.

Policijos valdininkas 
■ šypsodamasis pran e š ė, 
kad “draugas” ambasado
rius per užpakalines duris 
išsmukęs su savo palydo
vais į kitą gatvę. Gi jo li
muzinas nuvažiavo tuš- 

įčias... Panuškin nesiryžo 
susitikt su demonstruo
jančiais. Parodos atidary
mo iškilmėms pasibaigus 

i ir ambasadoriui paslap
čiom išnykus, demonstra
ciją buvo baigta. Ja gyvai

(Pradžia 1-me puslapyje 

lengvatas SSSR pavergtų) 
kraštų tautoms grafiškai; 
pavaizduoti savo patyri- i 
mus, tose pačiose patalpo-l 
se, kuriose 
parodas jų 
prispaudėjai.

“Mes giliai vertiname A- j 
merikos širdingumą ir no-Į "f'1*'*®' 
rime tapti lojaliais ameri-’plaKa • 
kiečiais. Tačiau, kaip buvę1 
NKVD ir Gestapo kali
niai, mes laikome savo pa
reiga siekti laisvės Lietu
vai, Latvijai, Estijai, Len
kijai, Ukrainai, I______
jai ir visoms kitoms Sta
lino pavergtoms valsty
bėms.

Dr. Kazys Viltis 
Prof. Vytautas Liaudis 

' Dr. Gediminas Kova 
| Birutė Tautietė

Gražina Laisvė”

Šiuos lapelius gavo 
“draugas” ekscelencija 
ambasadorius ir daugelis 
jo svečių. Prie įėjimo į pa
rodą vieną lietuvaitė dali
jo tremtinių pareiškimą 
ponams bolševikams, ku
rie manė gauną progra-

I 
Prancūzijos svetimšalių 
katalikų reikalai.

Visur Paryžiuje J. E. 
Vyskupas Vincentas Pa
dalskis buvo nuoširdžiai Į 
priimtas ir ta proga daug) 
vadovaujančių Prancūzi- ■ 
jos vyrų parodė J. E. mū
sų Vyskupui daug nuošir
daus dėmesio. Per pasi
kalbėjimą su Jūsų korės- t 
pondentu, J. E. Vyskupas 
V. Padolskis išreiškė pasi
tenkinimą kelionės į Pa-

Slovaki- matėsi:
keli 
stu- 
nešė

ir

pasiek“re^lt:: i domėjosi laikraščių repor-
£ ± tanai ir Tnincrrataitais. Be to, jis paprašė pa

dėkoti mūsų diplomatinės 
misijos šefui Paryžiujeuuoijuo oviui taiviiujc H’ARri 
Dr. S. A. Bačkiui ir Tėvui

i teriai ir fotografai. 
Vakare per 

radijo

Waterbury, Conn.
Vytautas Ciplijauskas

atvyko pas žmoną: 23 Gil- 
christ Rd.. Great Neck, L.
I., N. Y.

Kunigas Vaclovas Ka
tarsius apsistojo pas savo 
giminaitį kunigą Leoną J. 
Praspalių. 1922 Leo St., 
Dayton 4, Ohio.

Stasys ir Vincė Les-
kaičiai su dukra Danute ir 
sūnum Šauliu Zaunium ir veiklūs Komunistų parti-iprješ porą mėnesių,°buvo*; __
Giedre Zaunyte apsistojo joj ir unijose. Gerhart Ei-. Įrodinėjama. kad bevielio lankosi visoje eilėje Euro-i tuvius, bet bandyti 
pas p. Petrulius, 4420 So. sler skaitomas No. 1 ko- telegrafo išradėjas <---- " !.......................
Talman Ave., Chicago 32, Įmunistas.
III. Ponia Vincė Leskaitie-i Suimtieji deportavimui Popovas.
nė yra žinomoji Lietuvos i komunistai, būdami Eillis jreiškiami protestai už šio visa 
Valstybinės Operos Kau-;lsland. neva apskelbė ba- išradimo “pasisavinimą”. •

Gerhart Seminarijos choras sugie- I f \/
Eisler būtų paleisti, kau-jdojo tautos himną. J. L. T T.l uUUlJnlJ
---- a.—   • Inieiro I į _ — ® _— —

■

ciją užstačius, i laisvę, j 
.Ketvirtasis, būtent, Char-i 
les A. Doyle bus tardomas 
vėliau. Irving Potash yra. 
paleistas po 85,000 kauci-j 
ja iki tardymo dienos.

1 Visi kaltinami s
šalia i komunistai buvo^urįų išradimų garbę.;

Rusai Turėję Edisoną

Neu York (LAIC) —
I Sovietų spaudoje gausu
i straipsnių, kuriuose sten- 

svetim-1 giamasi pasisavinti kai-

ne solistė lietuviškajai vi-įdo streiką. Bet dėl to ma- 
suomenei daugiau žinoma žai kas sielojosi.

S E N D, Ine.
SHIPMENTS TO EURORE’S NEEOY DISTRIBUTORS

W. 63rd St., Chicago 21, III. — Tel. ENG. 502X
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
mu. Jei <iė1 tam tikrų priežasčių negalinu pristatyti siuntinio, jūsų 
įmokėti pinigai bus gražinami.
SENO Priima iš kiekvieno siuntinio gavėjo ir trumpo turinio laišką, 
kur; kartu su pakvituotu orderiu prisiunčia Tamstai.
SENO Standartiniai maisto siuntiniai susideda iš grynų produktų 
VISO 23 SVARŲ NET.

S'ųsl<’ Maisto Siuntinius Tik Per

S E N D
Siuntinio pilna kaina:

Tik £10.00
(

3
2
1
1
1
1

sv. Tauku.
sv. Kavos.
sv. Ryžių.

5
5
2

sv. Kond. Pieno.

Kelionėje Lietuvos Reikalais
(“Darbininkui” iš Europos)

Kaip mums praneša iš ne tik aplankyti įvairiuo- 
Europos, J. E. Vyskupas se Vakarų Europos kraš- 
V. Padalskis šiuo metu tuose išsibarsčiusius lie- 

v --------  - ------------------ -------- — ---------visų
i\o. i ko- , telegrafo išradėjas esąs pos sostinių, kur jis yra'kraštų katalikus, per jų 

i niekas kitas, kaip tūlas numatęs Lietuvos ir lietu- Į dvasiškiją, paprašyti pa- 
Buvo net viešai vių reikalais susitikti su ramos vargstantiems lie- 

„j — eile vadovaujančių tuviams tremtiniams. Be
.valstybei vyrų. Šioje ke-'to, ypač kreipia dėmesį į 

Šiomis dienomis vėl “su- lionėje jis numato aplan-^ A j ’ ' “-----
rasta nauja Amerika”: e- kyti Prancūziją, Angliją/ " ‘ “ - - -
lektros lempos išradėjas i Airiją, Belgiją, Liuksem-

> žinomas burgą, Olandiją, Italiją, 
Edisonas, o Austriją ir Šveicariją, 

rusų technikas” Pirmąjį kelionės etapą J. 
<— Aleksandras Lodygin/E. Vyskupas V. Padolskis 
kuris praėjusio amžiaus jau pasiekė — būtent ap- 
gale jau buvęs atidengęs lankė Prancūziją ir Pary-' 
šią paslaptį. Taigi po pus- žiu. Vadovaujantieji deši- lų Ministerio Bidault po- 
šimčio metų atsirado ir niųjų laikraščiai, ; _ ' 

“La Croix" įsidėjo ta pro-

esąs ne visiems 
j amerikietis, 
kažkoks “

pastangas Lietuvos gelbė- 
ijimo reikalu. Tuo tikslu J. 
[E. Vyskupas V. Podolskis 
į Paryžiuje turėjo visą eilę 
pasikalbėjimų su vado
vaujančiais prancūzų po
litikais. Užsienių Reikalų 
Ministerijoje matėsi su 
Prancūzų Užsienių reika-

šimčio metų atsirado 
autorius. Ar kas gali už
ginčyti, kad tai nesvar- ga straipsnius ir praneši- 
būs atradimai — išdidžiai mus apie J. E. Vyskupo 
klausia bolševikų laikraš- kelionę ir apie Lietuvą,;

Cukraus.
Miltų.
Mėsos, 

sv. Kakao.

tis
72.

“Vic Sovictiųue”
SV.

SV.

SV.

1
sv. Šokolado. 1 sv. Muilo, 
svarą Džiovintų Vaisių.

Ar Zinai?

Tuojau pasinaudoktt žemiau esančiu užsakymo orderiui i
U2SAK YTOJAS; 
Vaidas ir Pavardė 
Numeris ir Gatvė 
Miestas

GAVĖJAS:
Vardas ir Pavardė
Gatvė
Ypatingas Adresas

Valstybė

, Nr.

Valstybė

Miestas

, Z'ina

i

didžiąsias 
stotis (WOR, 
keliais atvejais 

pranešimai: — 
ambasadorius Pa

nuaidejo
“Kai 
niuškin savo svečius vai
šino ikrą ir vodka, jo pa
rodą pikietavo “nekviesti 
svečiai” - 
tremtinių, 
išgujo iš tėvynės”. Tą pa
čią žinią radijo pranešėjai 
kartojo ir kovo 5 d. Paro
dos atidarymo aprašy
muose didžioji spauda — 
“N. Y. Times”, “N. Y. He- 
rald Tribūne”, “N. Y. 
World Telegram” ir kt. 
paminėjo tą lietuvių de
monstraciją prieš “exhibi- 
tion of lies”.

“Mes reikalaujame Lie
tuvos išlaisvinimo iš So
vietinės vergijos!”

Kubiliui, S. J., kurie daug 
prisidėjo prie tų gražių 
rezultatų pasiekimo. 

Į Ta proga keletas žinių 
IGerb. “Darbininko” 
f tytojams apie patį
Vyskupą Padolskį. 

Ekscelencija yra 
kun. dr. Jono 
savo metu buvusio Maria- 
napolio Kolegijos direkto
riaus ir Marijonų provin
cijolo Amerikoje. Gimęs 
J. E. Vyskupas V. Padols
kis yra 1904 metais. 1925 
m. baigęs aukštuosius 
mokslus Romoje, gauda
mas filosofijos daktaro 
laipsnį. 1930 m. 
Teologijos 
“Kryžiaus 
Šv. Povilo 
Fricburgo 
Šveicarijoje.

1932 m. Šv. Rašto kan
didatas Romoje. Tais pat 
metais paskirtas Vilkaviš
kio Kunigų Seminarijos 
profesorium. 1938 m. pas
kiriamas docentu Vytauto 
Didžiojo Univers i t e t o 
Kaune, Teologijos Fakul
teto Naujo Testamento 
Katedros vedėju.

1940 metais paskirtas ir 
konsekruotas Vilkaviškio 
Vyskupu Pagelbininku ir 
tituliariniu Larondos Vys
kupu.

Šiuo metu J. E. Vysku
pas Vincentas Padolskis 
yra tremtyje, kaip ir dau-1 
gelis tūkstančių kitų lie
tuvių. Jis savo veikla sie
kia sumažinti tremtinių 
vargus.

Amerikos lietuviams J. 
E. Vyskupas taip pat ži
nomas iš jo ganytojiškų 
laiškų.

skai- 
J. E.

brolis
Navicko,

I 
apgynė 

daktaratą — 
aukos sąvoka 

laiške žydams” 
Universitete

30 Lietuvos 
kuriuos rusai

New York (LAIC) —
Po vyriausybės pasikeiti
mo Suomijoj, netrukus 
pradėjo aiškėti dabarti
nės vyriausybės “žygdar
biai”. “Ruskie Novosti” 
(Nr. 138, 48. 1. 23) prane
šu, kad pagal suomių -so
vietų susitarimą išduoti 
“bendradarbiavusius su 
priešu asmenis”, suomių 
valdžia sutiko išduoti ru
sams 30 Pabaltės respub
likų poliečių, kurie buvo 
radę prieglobstį Suomijoj. 
Toks yra pirmas suklupi
mas dabartinės suomių 
vyriausybės, kurią sovie
tų spauda jau iš anksto 
pristatė “kaip kairesnę 
negu ankstyvesnioji”.

laikraščiai, ypač litinio kabineto šefu Piere 
Henry, su Administraci
nio Departamento Direk
torium — Ministcriu Per- 
rier, su ambasadų patarė
ju rytų klausimais — am
basadorium Querault, su 
Prancūzijos darbo jėgos 
organizavimo pramonei ir 
ūkiui įstaigos šefu Paul 
Bidault.

• Be to, Paryžiuje J. E. 
Vysk. V. Padolskis matėsi i ę. J J - 1« « O . •

; hard.
Sosto
Vyskupu Roncalli, 
Titulariniu Arkivyskupu 
Beaussart, kuriam pavesti

ir apie Lietuvą, 
Nr. jos dabartinę tragediją. 

La Croix pažymi, kad Lie
tuva niekada savo istori
joje tiek daug nekentėjo, 
kaip dabar. Panašius 

pa-j straipsnius. Įsidėjo ir kiti
■ ! laikraščiai, net ir Belgi

jos laikraščio “Lumen Vi- 
” atstovas turėjęs su 

J. E. Vyskupu pasikalbė
jimą ir ta proga gražiai 
parašė apie Lietuvą.

Savo kelionės metu J. E. 
Vyskupą -j Padolskis nori

i

Kad ketvirta dalis 
šaulio gyventojų turi mė-j 
lynos spalvos akis.

Kad Crater ežeras turi tae 
net 2,000 pėdų gilumo.

Žmogus yra kaltas už 90 
nuošimčių miškų gaisrų. 
Žaibas uždega tik dešim
tą dal. gaisrų miškuose.

Kardinolu Su
su Apaštališkojo 
nuncijum, J. E. 

J. E.
Žmogus, kuris nesimel

džia, virsta arba gyvuliu 
arba piktąja dvasia.

Šv. Teresė.
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F.ntered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 
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Dr. B. R.
KAS IŠGELBĖS PASAULI?

V yra jau dabar mūsų k ui-j 
tūros ir civilizacijos pio-i

kUj£ Mažas Geras Neįveikiamas Darbas
Kun. Dr. Pr. Manelis, .tyvinėje srityje. Su tokio- 

’jnieriai spalvotuose kraš-.lietuvių klierikų globėjas’mis mintimis turi sutikti 
!tuose ir tautose. Su Kris-[ir auklėtojas Eichstaette, kiekvienas krikščioniš- 

, šių žodžių ra- kos dvasios žmogus.
(Laiškas iš Vokietijos)

(tuose ir tautose, ou xvrxs-;** 
apsidėti kokios taus Mokslu, ligoninėmis, Vokietijoj,tos turiGRABAS KULTŪROS - ______ _ . „

CIVILIZACIJOS TURTUI nors proporcijos mokės-bažnyčiomis, mokyklomis, šytojui štai ką praneša: —
Pasauly gvvena apie du čiais, pay. nuo kiekvieno auklėjimu, bus išlaikyta _

miliiardai 123 milijonai šimto savo tautos gyven- mūsų kultūra ir civilizaci- kietą gavau gruodžio 15 na veikalą ‘The Poor Lit- 
žmonių. Iš iu katalikų yra 
apie 400,000,000, o viso 
krikščionių — apie aštuo- 

366 West Broadway, South Boston, Mass. ni šimtai milijonų. Taigi
Telephone SOuth Boston 8-2680 misijų darbui — atverti

mui ir krikščioniškam su- 
civilizavimui dar yra ne
toli pusantro milijardo 
žmonių, klaidžiojančių ne-1 
krikščioniško mokslo tam
sybėse. Mokslininkai skel
bia, kad po 6000 metų bal- 

~ išnyks, o su ja 
išnyks ir ši mūsų kultūra

• ir civilizacija, o įsigalės 
" spalvotosios rasės. Mūsų 

kultūros ir civilizacijos 
turtui išlaikyti Amerikos 
mokslininkai išmįslijo di
delį grabą, į kurį sudėję 
mūsų kultūros - civilizaci
jos turtus, nori užkasti 
kalnuose, kad jie išliktų 
gyvenantiems po mūsų 
kultūros ir civilizacijos iš
nykimo. Tai labai prasta

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams .._________ $5.00
Vieną kart savaitėje metams__$3.00
Užsieny metams ......................  $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

DARBININKAS

Benešąs Vargu Begalės Išeitį

pay. nuo kiekvieno auklėjimu, bus išlaikyta Jūsų siųstą Kalėdinį pa- Cituotas laiškas prime-

ja iki šio pasaulio pabai- dieną. Siuntinys pasiekė tie Rich Giri.” Veikalas y- 
gos be mauzolėjų kalnuo-, Eichstaettą visoje tvar- .ra prozoj ir pritaikytas 
se. Ten, kur nebus širdy-‘ koje. Kaip už ankščiau iš; vaidinimui. Kaipo sceniš- 
se, protuose, papročiuose, Jūsų gautąjį siuntinį, taip , kas veikalas buvo popu- 

««««,, krikščioniškos kultūros ir ir už šį Kalėdinį labai esu liarus dar prieš pirmąjį 
sese- civilizacijos, ten ir tokie Jums dėkingas. Šis Kalė-' pasaulinį karą. Vaizduo-

« . . . . . ... Ji—’ __— A... I •______ __ _________

tojų 10 dolerių ar p. Ta
tai sudarytų 
mas misijų 
Iš tų pinigų 
mas misijų 
kunigai, vienuoliai, -----------j—, — - —— - -------- . —--------
rys, pagalbinis misijų per- požeminiai kultūros lieka- dinis siuntinys, kūno tu-. jama milijonierių duktė 
sonatas ir kt. Visų spal- nų muzėjai bus spalvotų- 
votųjų tautų krikščionis- jų išdraskyti ir išnešioti... 
kam suciviliza vimui — 
per universaliausiai su
prastas krikščionių misi
jas, reikėtų apie šimtą

ros ir civilizacijos išlaiky
mą ir išplitimą spalvotose 
tautose. Tokią krikščio
niško sucivilizavimo insti
tuciją prie UNO tuojaus 
suorganizavus . ir jos va
dovybę pavedus “trims” 
čia minėtoms didžiosioms 
religijoms, po šimto metų 
darbo visas pasaulis būtų 
krikščioniškai sucivilizuo- 
tas. Tą darbą gali atlikti 
tik vienuolynai — religi
jos tvirtovės, remiamos 
valstybių. Ne policijos, ne 
atominės bombos, ne ar
mijos snalvotos tautos lai
mės krikščioniškai kultū
rai ir civilizacijai, o jos 
užkariaus universaliau
sios krikščioniškos misi
jos su evangelija ir kry
žiumi, su duona ir bažny
čia, su mokykla ir ligoni
ne. Todėl reikia melstis be 

katalikų, minėtas mūsų kultūros - paliovos už misijų darbą.

stambias su- 
darbui vesti, 
būtų rengia- 

personalas.

Todėl maldos ir aukos 
misijoms ir už misijas, y- 
ra sykiu ma'dos *ir aukos 
už krikščioniškos ku kū

rinys gausus ir įvairus, tarpe visokių prabangų, 
sudarė mano globoja-,bet trūkstant vieno daly- 
miems klierikams nepa- ko — meilės. Todėl ta mi- 
prastą džiaugsmą bei ma- lijonierių duktė be šeimy- 
lonumą. Iš jų vienas išsi- ninės meilės buvo vargšė, 
tarė: 
giau 
kurie 
kartas nuo karto pakietė- dėtyje esame mes Ameri- 
lius iš Amerikos, tada iš- kos lietuviai. Iš paduoto 
sispręstų mūsų maitini- laiško matome, kad ma- 
mosi klausimas — nereik- žas geras svarbus darbas, 
tų pusbadžiai gyventi”, bet mums pasirodo besąs 
Visi mūsų klierikai yra neįveikiamas. Neįveikia- 
dėkingi Jums ir Poniai už mas bent kol kas. Neatsi- 
taip praktišką jų atsimi- randa būrelio geradarių 
nimą ar pasveikinimą Ka- pasiųsti kartas nuo karto 
ledų Švenčių proga. Teat- po siuntinėlį pusbadau- 
lygina Jums Dievas už ge- jantiems būsimiems lietu- 
radarybes.

Gavau taip pat Jūsų du 
laišku. Ačiū už abu. Pir
majame laiške pareiškiate 
savo mintis dėl netvarkos 
socialinėje, o ypač karita-

Viehas politinių žinių komentatorius yra pareiš- .. 
kęs, kad buvusiam Čekoslovakijos Prezidentui Bene- 
šui yra šitos trys išeitys: palikti Prezidentu prie bol- ’ 
ševistinio režimo; būti tik paprastu piliečiu, arba — 
pabėgti. Komentatoriaus protavimas būtų tikslus, jei : 
Benešąs turėtų laisvę ir galimybę elgtis kaip tinka
mas. Deja, tokios laisvės jis nebeturi ir nė vienos iš 
tų išeičių pasirinkti nebegali. Jei galėtų, tai pasirink
tų paskutiniąją galimybę — pabėgti. Bet savaime su
prantama, kad bolševikai visų pirma tą galimybę pa
šalins ir dabos jį geriau negu Mikolaičiką. Perdaug 
jau užsieny tų žymių pabėgėlių, kurie yra pirmos rū
šies liudininkai komunistinio teroro. Ypač pavojingas 
būtų Benešąs, nes jis ne koks ten dešinysis tautinin
kas, bet social-demokratas, artimiausias komunistų 
giminė. O giminės kai susipyksta, tai jau pešasi, anot 
čekų posakio, “na smert na život budem se z nim 
rvaty” — žūtbūtingai kaunasi. Žinoma, ne ginklais, 
bet žodžiais šiandien čekai pešasi. Tačiau šiais laikais 
ir žodžiai įskaudina. Nereik nė lažybų eiti, kad paleis
tas užsienin buvusis čekų prezidentas tylės, arba 
garbavos komunistų “rojų”. Bolševikai tiek nerizi
kuos ir nebeišleis Benešo iš Čekoslovakijos sienų.

Kas daugiau jam belieka? Tebe eiti prezidento 
pareigas komunistinėj valstybėj? Tai būtų tas pat, 
ką įpareigoti aviną ganyt vilkų gaują. Žinoma, porą 
dienų vilkai besišaipydami gal apsimestų pasiduodą 
avino valdžiai, bet trečią dieną jie pasidarytų iš savo 
viršininko skanius pietus. Nė kaulelio nebeliktų.

O gal Benešąs, ne tai kad mielu noru, bet iš bė
dos, pasiskelbtų pirmos rūšies ortodoksiniu komunis
tu? Juk iš dėdės galima virsti jei ne tėvu, tai bent 
dieduku. Ne. Nieko iš to neišeitų. Šiandien nebe už
tenka būti komunistu, reikia virsti šimtprocentiniu 
stalinistu. Mat, komunizmas, su gyvenimu susidūręs, 
suskilo į keletą skilčių: marksizmą, leninizmą, troc- 
kizmą ir stalinizmą. Pirmosios trys skiltys jau nusi
dėvėjo. “Kazionną” galią vien stalinizmas įsigijo. 
Prieš stalinizmą nusižengti — nebėr atleidimo. Ma
žiausias nukrypimas nusipelno “aukščiausią baus
mės laipsnį” — skubotą likviduotę čekos rūsyje.

Rodos nesunku apsimesti šimtprocentiniu stali
nizmu. Kas ten sužinos, kas glūdi žmogaus sieloje? 
Taigi kad nelengva. Jie neįsibraus į sielą patikrinti 
žmogaus jausmus. Jie pasirenka lengvesnį būdą — 
patikrina žmogaus praeitį. Sykį gimęs iš buržujų tė
vų, ar buvęs buržujinės valdžios tarnyboje — jau ke
lias į stalinizmą užkirstas. Benešąs gi negali iš savo 
praeities išsisukti: jis buvęs social-demokratas ir laiką jie luktels, kol pasaulis nustos apie Benešą kal-
buržujinės valstybės ex-prezidentas. Tie du ypatų- bėjęs. Paskui jį “pakvies”- į Maskvą apie šį bei tą
mai atima jam galimybę palikti komunistinės valsty- “pasitarti”, ir tuomi pasibaigs Benešo karjera, na, ‘ sdamiesi ir pagal išgalės sąžinėje, širdy, prote
bės prezidentu. Nežiūrint, kokius jis bedarytų pareiš- pagaliau, ir gyvybė. Juk laikas žmogui kada nors ’ šelpdami ar siųsdami tradicijose, o ne pakasus
kimus, komunistams jis nepriimtinas. numirti. Kokia mirtimi — tam Sovieti joj yra daug * tremtiniams maisto ar rū- brangiuose mauzolėjuose

Tad Benešui pasilieka dar viena išeitis: būti pa- galimybių... K.'bų, talkininkauja šiems po kalnais...

v •

šimtų tūkstančių vienuo
lių, seserų bei pagalbinio 
misijų personalo. Taip su
organizavus misijų darbą, 
iki sekančio (21) šimtme
čio pabaigos būtų galima 
spalvotųjų tautų krikščio
niško sucivilizavimo dar
bą vidutiniškai baigti. 
Ten, kur eina Kristaus 
Mokslas, Kalno Pamokslo 

__ _______ Idealai, Meilės Tiesos — 
priemonė. Yra daug gėrės-• ^en,e*na.JJyv®“ 
nių priemonių mūsų kul- na ,ir krikščioniška kultū- 
tūrai ir civilizacijai išlai- ra *r civilizacija, 
kyti.__________________ Į Mūsų kultūra ir civiliza-

Prie UNO (United Na- ei ja išliks spalvotųjų žmo- 
tion Organization) reikia nių krikščioniškoje sąži- 
Įsteigti spalvotųjų tautų nėję, krikščioniškoj širdy, 
krikščioniško suciviliza- moralėje, krikščioniškai 
vimo instituciją, kuriai apšviestame prote, tradi- 
vadovautų reikalingos cijose, papročiuose, krikš- 
proporcijos tvarka “trys” čioniškose šeimose, ben- 
didžiausios religinės ben- druomenėse. Tuomet ir čia 
druomenės — f __ ——-___" 12___
ortodoksų ir protestantų, civilizacijos liekanoms ap- reikia misijas šelpti, nes 

saugoti grabas nebus rei- " 
kalingas, nes i 
ra ir civilizacija bus tęsia
ma spalvotųjų 
čioniškai

2 tautų jų praktiškame gy- 
venime.

BE MAUZOLEJŲ...
Mes turime katalikų (ir 

apskritai krikšči o n i ų) 
tarpe spalvotų kardinolų,

“Jei atsirastų dau- Kaip keistoje padėtyje 
tokių geraširdžių, buvo minėta milijonierių 
mums siuntinėtų šeimyna, taip keistoje pa-

vių auklėtojams.
Mažas svarbus geras 

darbas mums neįveikia
mas dėl tos pat priežas
ties, dėl kurios milijonie
rių duktė buvo vargšė.

F. G.
pasaulio 

misionie-

NETURI VARŽYTI 
MISIJŲ DARBĄ 

UNO nariai - tautos tu
ri susitarti visur leisti mi
sijų darbą nekliudomai. 
Šitų universaliausių misi
jų darbai, su ligoninėmis, 
bažnyčiomis, mokyklomis 
ir kitomis kultūros ir civi
lizacijos priemon ė m i s, 
remti visos UNO — tau-

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

8.
Sovietiškas Pasas

Čia Grūzdas ištraukė iš ančio pluoštą 
“bumaškų”. Leitenantas buvo tiek nuste
bęs, kad machinaliai priėmė dovaną, nė pa
dėkos žodžio neprataręs.

— Dabar, — tarė Grūzdas, — teks su 
tamsta atsisveikinti. Tarkite nuo manęs pa
dėkos žodį jūsų žvalgybai už gerą tarnybą, 
o aš su savo žmonele keliausiu toliau savo 
pareigų reikalais. Iki pasimatymo, tovarišč!

Paspaudęs leitenantui ranką, Grūzdas iš
niro iš krūmų ir ėjo pas Aleną, kur tebesto
vėjo žvalgybos viduje. Paskui jį žingsniavo 
leitenantas, vis dar nesusivokdamas, kas čia 
įvyko, nė žodžio neprataręs ir nesusirandąs, 
kaip jam čia pasielgti. Grūzdas, nė mažiau
sio dėmesio nekreipiąs į raudonojo karinin
ko sąmyšį, dar sykį jam ranką paspaudė — 
šiuo kartu visos žvalgybos akivaizdoj — ir 
tarė Alenai:

— Na, Alenuška, mūsų reikalas jau atlik
tas. Tovarišč leitenantas puikiai eina savo 
pareigas, už ką aš jam suteikiau vyriausy
bės padėką. Ir jūs, tovariščiai, — kreipėsi į 
žvalgybą, — pagirtinai atliekate savo tar

lietuviams 
demokratijos 
riams ir panašiems, kovo
je už tėvynę ir viso pasau
lio krikščionišką demo
kratiją. Šitie tremtiniai — 

„ demokratijos idealų mi- 
» uebua rei- reiškia pasaulio išgel- ?io™enai, yra labai de- 
mūsų kultu- bojimą. Reikia remti mal- į>»8> ^menk“ kat± musų ku tu dom.g aukomis y k?ms, kurie sudeda 2/3 

kurie kovoja už krikščio- CARE - Pa’
niškus demokratijos idea- ir _ paramų.
lūs. Tokie kovotojai yra Tremtinių lageriai Jcal- 
ir lietuviai tremtiniai, ba ™° Paulio s^nei 
diktatūrų kankiniai, de- LP.le.SZ®”t“S..-T‘,“°!2df.a' 
mokratijos idealų ir sąži
nės misionieriai ir prana
šai. Jie verti yra šių var
dų, nes jie su iškeltu Tie
sos kardu vargdami kovo
ja už žmonijos išgelbėji
mą nuo diktatūrų už tau
tų krikščioniškas demo
kratijos ir jų religines 
laisves.

KOVOJA UŽ 
TĖVYNĘ

Amerikos katalikai

krikš-
suctvilizotų j ų

prastu Čekoslovakijos piliečiu. Nepavydėtina išeitis, 
jei tokia jam dar pasiliktų. Jeigu jį, kaipo nereikš
mingą nulių, paliktų ramybėje, tai būtų dar pusė bė
dos. Gal sugebėtų šiaip-taip gyvenime prasistumti. 
Bet jį skaitys pavojingu minusu ir dabos kaip politinį 
kalinį, arba tiesiog pasodys į kalėjimą. Pasirinkti iš
eitį bolševikai jam neduos — patys ją sugalvos. Kurį

I
mel-

LEKCIJOS
IR

EVANGELIJOS
Skaitomos visų metų Viešpaties 

Dienomis, šventadieniais 
ir šiokiadieniais. 
Tekstas imtas iš 
Arkivyskupo 

Juozapo Skvirecko 
Šv. Rašto vertimo 

Šią be galo naudingą knygą 
savo lėšomis išleido 

Knn. Juozapas J. Valantieji i» 
Visas tekstas kirčiuotas 
Visos knygos sukrautos 
“Darbininko” knygyne.
Knyga stipriai įrišta 

Kaina S3J)0.
Užsakymus su čekiais ar monet 

orderiais siųskite:

lus, už kuriuos kovoje tu
ri susijungti visi ir viso 
Dasaulio lietuviai. Tik to
kioj širdžių ir darbų vie
nybėje bus pasiektos krik
ščioniškosios demokrati
jos laimėjimas.

Taigi reikia melstis už 
misijas, kad Dievas pri
vestų dideles galvas prie 
krikščioniškos išminties— 
gelbėti kultūrą ir civiliza
ciją tikromis priemonė- dar stebuklingojo Aušros Vartų 
mis, išlaikant ją žmonijos paveikslo istorija ir keletas v’ 

ir rijos giesmių. Kaina — 25c.

Novena Aušros Vartų 
Dievo Motinos Garbei
Sustatė Domininkonas T. Ka

zimieras žvirblis, O. P., Pridėta

“ Darbininkas”,
366 W. Broadway,

So. Roftton 27. MmM

nybą. Uz tai jums nuoširdžiausia mano pa
dėka. Na, Alenuška, mudviem laikhs.

Žvalgyba pasitraukė iš kelio, ir juodu ne
sparčiai nužingsniavo miško link. Smarkiai 
susijaudinęs puskarininkis prišoko prie savo 
viršininko.

— Tovarišč komandyre, ar juos paleidai? 
Leitenantas krūptelėjo, lyg staigiai iš 

miego prikeltas, ir apsidairęs suniurnėjo:
— Matai gi, kad paleidau. Jis turėjo tikrą 

sovietišką pasą.
Paskui jau visai atsipeikėjęs, kažką pa

kuždėjo puskarininkiui į ausį.
Išeitis Atsirado

— Kaip puikiai tamsta jį apmovei! — 
džiūgavo Alena. — Tiesiog netikėjau savo 
ausims, kad galima taip sklandžiai iš pavo
jaus išsisukti. Su tamsta tai rodos eitum per 
visą pasaulį.

— Su tokia žmonele tai iš tiesų būtų labai 
maloni kelionė.

— Ar gi eitum? — nukaito Alena.
— Tik tark vieną gražų žodelį, o pamaty

si kas bus. Tačiau džiūgauti dar per anksti.
— Ar gi numatai kokį naują pavojų?
— Kol dar nenuvykom pas savuosius, pa

vojus gali iš kiekvieno krūmo išlysti.
Grūzdui tuos žodžius betariant, kažkur 

toli pasigirdo kanopų dundesys.
— Ar girdi? — Grūzdas paklausė.
— Kur čia negirdėsi. Tur būt susiprato ir 

mus vejasi.

Grūzdas valandžiukę klausėsi, paskui ta
rė:

— Kad vejasi, tai taip. Bet vargu benorės 
mus suimti.

— Kodėl ne?
— Valandžiukę luktelkim, tada pamaty

sim ir aš atsakysiu kodėl.
Ir iš tiesų, po valandėlės du raudonieji 

raiteliai netoliesia nuo jų pralėkė pro šalį ir 
nušuoliavo į netolimą mišką.

— Aš taip ir maniau, — suniurnėjo Grūz
das. — Matai, Alenuk, iš negausaus kanopų 
dundėjimo aš supratau, kad joja tik du ar 
trys raiteliai. Toks mažas skaičius vargiai 
beišdrįstų į nelaisvę mus imti. Mes parodėm 
tris revolverius, ir raudonieji tai atsimena. 
Paimti mus į nelaisvę visa žvalgyba būtų at
lėkusi. Čia yra kažkoks kitas sumetimas. Aš 
šitaip spėlioju. Matai, aš tam pienburniui jų 
vadui daviau pinigų neva už tai, kad jis pui
kiai atlieka savo pareigas, taip smulkmeniš
kai mane išnagrinėjęs. Aš, mat, pasistačiau 
specialiu valdžios inspektorium...

— Kokia nesvietiška gudrybė! — pagrie
bė jį už rankos Alena. — Ir tas durnelis pa
tikėjo?

— Ne tik patikėjo, bet tiek sustulbo, kad 
visiškai kalbą prarado. Perdaug laimės, ar 
ką. Tad aš paskubėjau kalti geležį, kol karš
ta, ir elgiausi kaip vyresnis už žvalgybos 
viršininką, ir savo valia išsilaisvinau. Žino
ma, su manim turėjo eiti ir mano žmona, ar 
ne?

— Taigi, taigi. Dėlto aš negalėjau supras
ti, kodėl tamsta duodi žvalgybai įsakymus, 
o jų viršininkas visą laiką tyli.

— Ot čia ir buvo mano uždavinys veikti, 
kol jis tyli. Bet kai mudu jau išvykom, tas 
poručnikėlis turėjo atsipeikėti ir pradėjo a- 
bejoti, ar aš jo neapgavau. Tačiau jis nėra 
tikras, ar bereikalo davė mums pasprukti. 
0 jeigu aš iš tikrųjų esu raudonosios armi
jos kapitonas? Tad vytis ir vėl mane suimti 
labai neparanku, ypač gavus gan stambią 
pinigų sumą. Gi antra vertus, jeigu aš apsi
metėlis, tai mane paėmus paleisti, ne tik 
negarbinga, bet ir tikra bėda. Savo galva ga
li už tai užmokėti. Tad jis nusprendė atiduo
ti mus istrebiteliams, kad pasielgtų pagal 
savo nuožiūrą.
— Istrebiteliams? — sudrebėjo Alena. —Ar 
gi jis būtų toks begėdis? Paėmęs pinigus...

— Mažai tepažįsti komunistus, Alenyte. 
Daleiskim, kad jis ir ne komunistas. Bet čia 
eina apie jo kailį. Apie jo ir mano. O tokiam 
atsitikime retas kuris pasakys: tegu mano 
kailis žūva, o ne svetimas.

— Bet iš kur tamstai tokia mintis atėjo, 
kad jis gali išduot mus istrebiteliams?

— Dieve duok, kad ji būtų klaidinga. Bet 
kaip gi išaiškinsi šitą dalyką: kodėl tie du 
raiteliai pro mus prapyškėjo, nė žodžio ne
pratarę? Kodėl jie taip skuba? Ugi todėl, 
kad praneštų istrebiteliams, kad būtų pasi
ruošę. Gi žvalgyba gerai žino, kur tokie dali
niai yra pasislėpę.
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pasisekimu, 
radiją tiek 
ir pasakota 
dabartinę tragedi-

Tautas.

kuri 
j Lietu- 
paskel- 

ir prisi-

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY 
BES ŠVENTE URUGVAJUJE

16-tos 
buvo 
susi-
Per

daug 
apie

sakė Lietuvos Ministras. Urug
vajiečių — Lietuvių Kultūri
niai Demokratinės Sąjungos 
Pirmininkas p. J. P. Martinez
Bersetche. "Laisvosios Lietu- j 
vos" atsakomas redaktorius p. 
J. Jazauskas. Urugvajaus Lie
tuvių Tarybos Sekretorius p. 
A. Gumbaragis. ir kiti.

Buvo gražiai suvaidinta ‘Šau- 
liška Meilė'— 3-jų veiksmų pa
triotinė drama. Vienbalsiai bu
vo priimta ir spaudoj paskelb
ta deklaracija, kuri oro paštu 
su visų Urugvajaus lietuvių 
draugijų parašais buvo pasiųs
ta Jungtinių Tautų Organizaci
jos Generaliniam Sekretoriui p. 
Trygve Lie, su prašymu pain
formuoti Jungtines

Montevideo (LAIC) — Visų 
lietuvių vieningomis pastango
mis šiais metais vasario 
sukaktuvės Urugvajuje 
paminėtos su ypatingu 
kaupimu ir 
spaudą, per 
buvo rašyta 
Lietuvą, jos
ją. pasiryžimą tęsti šventą ko
vą už laisvę ir jos viltis at
gauti nepriklausomybę. kad 
tas labai gyvai sudomino visą 
Urugvajaus visuomenę, 
taip pat buvo įtraukta 
vos Nepriklausomybės 
bimo šventės minėjimą 
dėjo visu nuoširdumu.

Lietuvos Pasiuntinybė išrū
pino Urugvajaus Vyriausybės 
leidimą lietuviams vasario 16 
d. iškelti mūsų trispalves vėlia
vas greta su Urugvajaus žyd
riai baltomis vėliavomis ir mū
sų tautiečiai pirmą kartą galė
jo su džiaugsmu papuošti mūsų 
vėliavomis savo namus. įstai
gas ir įmones.

Vasario 16 d. Montevideo 
sostinėje Lietuvos garbei savo 
vėliavomis pasipuošė mums 
draugingų valstybių amabasa- 
dos ir pasiuntinybės. Į Lietu
vos Pasiuntinybę atvyko Am
basadorių Introduktorius p. 
Fermir. Carlos de Yeregui ir 
perdavė Urugvajaus Vyriausy
bės ir Užsienių Reikalų Minis
tro pasveikinimus Lietuvos Mi
nistrui. Savo pasveikinimus 
atsiuntė diplomatinis korpusas, 
iš kurio paminėtina Apaštališ
kas Nuncijus, Jungtinių Ame
rikos Valstybių. Didžiosios Bri
tanijos. Brazilijos ir Čili amba
sadoriai. Belgijos Ministras. 
Šveicarijos, Portugalijos. Ko
lumbijos atstovai ir tt.

Pačios sukaktuvių iškilmės 
tęsėsi dvi dienas — vasario 15 
ir 16 d. Pradėta buvo iškilmin
gomis pamaldomis Cerro baž
nyčioje. kuri buvo atatinkamai 
išpuošta ir prie altoriaus ple
vėsavo Lietuvos ir Urugvajaus 
vėliavos. Tą pat vasario 15 d. 
įvyko iškilmingas posėdis, su
kviestas Urugvajaus Lietuvių 
Kultūros Draugijos. Šventės

Vasario 16 d. 19 vai. vakare 
Lietuvos Ministras, lydimas di-! 
džiulės susirinkusių lietuvių 
minios, uždėjo puikų gyvų gė
lių vainiką prie Urugvajaus 
Nepriklausomybės Tėvo Gene
rolo Artigas paminklo. Uždė
jus vainiką. Lietuvos Ministras 
pasakė atatinkamą kalbą, o U- 
rugvaiaus Vyriausybės vardu 
jam padėkojo Introduktorius 
de Yeregui. Po to sekė iškil
mingas aktas Lietuvos garbei, 
kuris įvyko gražiausioje Mon
tevideo Ateneo salėje. Jį suren
gė Urugvajiečių — Lietuvių 
Kultūrinė Demokratinė Sąjun
ga. bendradarbiaujant Urug
vajaus Lietuvių Tarybai. Ak
tui pirmininkavo Lietuvos Mi
nistras. Užs. Reikalų Ministras 
dr. Daniel Castellanos. negalė
damas asmeniškai dalyvauti, 
save atstovauti pavedė Depar
tamento Direktoriui P. Heguy 
Veiazco. Akte dalyvavo Respu
blikos Prezidento Sekretorius 
Juan C. Schauricht. Senatorius 
Amador Sanchez ir daug žy
mių Urugvajaus politikų, pro
fesorių. rašytojų ir įtakingų 
asmenų. Jung. Valstybių Am
basadorius atsiuntė į aktą sa
vo atstovą p. Weldon Litsey. 
Garbės svečių tarpe buvo ir 
buvęs Lenkijos Ministras Pietų 
Amerikoje p. L. Mazurkiewicz 
ir Latvių kolonijos atstovas.

Įspūdinga akto programa su-
Lietuvai

I
I

San Francisco Merchandise Mart. kad išgarsinus California’s Win- 
ter Market Week, išleido du helicopter’iu, kad tuomi atkreipus pirkėjų 
dėmesį, jog kviečiami pirktis dvigubai daugiau.

svetimi tarpe, o lietuviams pĄ£)EKOS LAIŠKAI
IŠ VOKIETIJOS

energijos kovoti iki galutinio 
laimėjimo.

f ATHBJIff, CONN.

*

“Darbininko” adminis- šauliui, galiu apie tai nors iš 
tracija džiaugiasi, kad ga- šios minėtos knygos pasiskai-

4
Ų dėkingumą, kurį noriu Jums, 
šiuo laišku ir pareikšti.

Tad priimkite nuo manęs 
mano nuoširdų Juras už tai pa
dėkos pareiškimą.

Jus gerbiąs: 
Teisinink. Juozas Lapinskas 

Sehwab. Graund, 
Bismarck Kaserne, 
Lithuanian Camp.

Europa,’ Germany.

čių bibliotekų knygos tų jų sa
vininkų, kurie buvo į kalėjimą 
uždaryti, ištremti Sibiran arba 
patys kitur pasitraukę, ir ten 
sunaikinamos. Atspausdinti ne
buvo leidžiama ne tik jokia re

liginio turinio brošiūrėlė, bet 
net ne joks lapelis. Nemanau, 
kad jie dabar būtų tą savo 
naikinamąją praktiką pakeitę. 
Nežinia, kiek mūsų tikintieji 
broliai sugebės šių knygų Lie
tuvoje išsaugoti.

i Pasistengsiu, kad iš šios kny
gos būtų naudos netik man, 
bet ir kitiems bendro likimo

i
mūsų tautiečiams.

; Baigdamas šiuo reiškiu ‘Dar
bininkui’ už šią brangią dovaną 
ir už tai, kad mano prašymas 
buvo patenkintas pilnai, didelę 
ir nuoširdžią padėką ir geriau
sios sėkmės dabar ir ateičiai.

Šia pačia proga labai pra
šau gerbiamą “Darbininką”, 
gal, jis suras laisvą vietelę sa
vo skiltyse patalpinti mano pa
dėkos laiškelį ponui Lingiui, 
kurį siunčiu su šiuo laišku. Už 
tai būsiu labai dėkingas.
Didžiai “Darbininką” vertinąs: 

Teisininkas Joseph 1 "piarlriK

K* Bakūžė Samanoti
“Kar Baknžž Samanota” ten 

mūsų mintys ir širdis. Kiek 
gražią atsiminimų sukelia mū
sų jaunatvėj nuaustos svajo
nės! Dvasios akimis matome 
gėlėmis nusėtas pievas ir ban
guojančius javų laukus. Dar ir 
dabar tebeskamba mūsų ausy
se pjovėjų ir grėbėjų žavinčios 
dainos. Čia pempė sveikin gy
vi, gyvi; ten viturėlis čiulba- 
ūlba; dar ten giraitėj gegutė 
kukuoja ir širdį graudina...

Malonu visa tai prisiminti, 
dar maloniau skaityti knygoje 
KUR BAKŪŽE SAMANOTA. 
Ją parašė garsusis literatūrinių 
pasakų rašytojas Prof. A. Vai
čiulaitis. Kalbos gražumėlis ne
apsakomas. Skaitai Dviejų kai
mų istoriją, Dvi seserys, Popie
žiaus paukštaitė, Elenutės nuo
dėmė, Kelnės, Daili žmona, O- 
žio balsas, Uodas, Girnų ak- 

į nelabai didelė knygelė, bet *r skaityti,
tikrųjų yra labai didelė, brangi 
knyga. Ji priklauso prie tų re
tų knygų skaičiaus, kurias, ir

Mielas tautieti,
Man taip brangią Jūsų dova

ną knygą Tomo Kemptiečio 
“Kristaus Sekimas” gavau. La
bai džiaugiuosi. Nors atrodo;

I

I

Ii pasiūlyti labai vertingų tyti, kurios autoriumi aš labai nuolat skaitydamas, niekad ne
kurtos skaityto- pasitikiu ir Jį gerbiu. Tai man Perskaitai, nei jų turinio gali 

jams duoda dvasiško mai- bus visuomet malonus “Darbi- išsemti: kiek kartų ir kada ją 
ninko” prisiminimas ir tuo pa- beskaitytum, ji visuomet įdomi, 

vilties. Štai pora laiškų iš čiu mano bibliotekai pradžia. visuomet naujų ir kilnių min- 
Vokietijos, kuriuos pri->Tikiuosi, kad dar išvysiu (pa-j®ių atrandi, ir iš čia gali 
siuntė knygų gavėjai ir į matysiu) savo brangią tėvynę & pasisemti. Tai yra lyg koks

Sąjun- knygų, 
“Card.
d. ba sto ir susiraminimo bei

“Card Party”
Lietuvių Darbininkų 

gos 5-ta kuopa ruošia 
Party”, kuris įvyks 25
landžio - April, 2:30 vai. po 
pietų Šv. Juozapo parap. senos 
mokyklos patalpose. Todėl pra
šome kitų draugijų tą dieną štai ką apie 
nieko neruošti ir atsilankyti į . rašo p. Pr. Lingiui, South!kad grįžęs ką nors rasčiau iš 
“Card Party”. Rodos, nereikė- Boston, Mass., 
tų nei sakyti, nes visiems gerai knygas pasiuntė dovanų 
žinoma, kad ši organizacija^ yra 
remtina. Bus duodama dova
nos. Rengimo komisija — 
Jokubauskas, M. Digimas ir 
Šmotas.

LEWKTOtt, MAINE

p. 
o.

Viskas taip gražiai, taip vaiz
džiai aprašyta, jog negalima 
atsigerėti.

Knygos kaina $2.00. Rašyki
te: “Darbininkas”, 366 West 
Broadway, So. Boston 27, 
Mass.

AUŠROS VARTŲ DIEVO 
MOTINOS GARBEI

NW€M
Ką tik išėjo iš spaudos Nove- 

na Aušros Vartų Dievo Motinos 
garbei. Pradžioje novenos įdo
miai aprašyta stebukfingąjb 
Švč. Paneles Aušros Vartų, Vil
niuje paveikslo istorija. Kny
gutės kaina 25c. Užsakymus

tas knygas j laisvą, bet nedaug turiu vilties, neišsekantis šaltinis žmogaus
1 dvasinio gyvenimo sausroms
savo ten paliktos jau nevisai gaivinti, ypač tremties sąlygo- 
mažos bibliotekėlės, nes aš ge- 3°s nauda šiu° atžvilgiu yra 
rai pažįstu šiuo atžvilgiu da-, labai didelė. Todėl aš ją laikau 
bartinių Lietuvos okupantų * d’de^e knyga ’r kiekvieno krik- 
praktiką iš 1940-41 met: oku-|^’on’° individualia nuolatine 

! pači jos: religinio turinio kny-; mokykla, labai brangintina 
gos buvo visos be išimties nai-|^rem^es sąlygose. Kadangi šio- siųskite: 
kinamos tiek knygynuose, tiek i36 sąlygose aš galiu dabar jąja 1

I
kuris tas j

progai pritaikintas kalbas pa- kėlė daug simpatijų

►Ši nepaprasta fotografijos nuotrauka Chica- 
gos InternationaI Exibit of Nature laimėjo pa- 
ž;;mėtin£ dovaną.

bet

mielą
knygą i

I

viešose bibliotekose, o į šias

į Vokietiją:—
! Didžiai Vertinamam

“P- • ’inkui” —
Gražią ir . \n labai

“Darbininko” * >vaną.
“Švenč. P. Marijos Apsireiški
mai Liurde” gavau. Esu šiuo
atžvilgiu laimingas, kad. nega-« _______________________
lėdamas ir nedaug vilties ture-į 
damas pasiekti ten, kur tie i 
garsūs įvykiai įvyko ir Dievo į V 
malonė gausiai apsireiškė pa- i Y

i
Tri;:;

ix ?
YYY J iv

džiaugtis tik Jūsų dėka, tad aš 
bibliotekas patekdavo ir priva- jaučiu savo širdyje Jums dide-

Mūsų kolonija nedidelė, 
lietuviškas judėjimas joje eina 
visomis kryptimis. Iškilmingai 
(paminėję Vasario 16 d., ruo
šiamės taip pat ir Šv. Kazimie
rą gražiai švęsti. Ypatingas dė- knis, J. Merkelis, 1 Gibas. 

' mesys dabar yra nukreiptas į Likusiai dideliame nuliūdime ■ 
tremtinių šelpimą Daug gyve- a. a. Stasio Urbono šeimai ir 
nimo ir pasiaukojimo į mūsų giminėms reiškiame giiią užuo- 
tarpą įneša Tėvai Pranciškonai jautą. A Dėdinas,
iš Greene. Maine. Mūsų klebo
nas Dr. T. Leonardas Andrie- 
kus, O.F.M. dirba su nepapras
tu pasišventimu. Jis suorgani
zavo Baltui drabužių rinkliavą 
net po prancūzų ir airių para
pijas. Dr. T. Lenordas šiomis 
dienomis išvyko į Brooklyn 
vesti misijų. Jis yra labai iškal
bingas ir ugningas pamoksli
ninkas. Linkime Tėveliui ge
riausio pasisekimo!

Lewistoniškib.

PAIEŠKOJIMAS
Ban
gini. 
Nau-

Labai I

nuo 
Ur-

Gabrielė Pranaitienė - 
dzevičiūtė. duktė Jono. 
1895 m. Mikytų kaime, 
miesčio (Vladislavovo) apskri- 
tyj, daba? gyvenanti Vokieti
joje. U.S.A. zonoje. Diliingen
(Donau) 13b Litauische Lager į v 
Block II Ž. J. IEŠKAU: Ame- Y 
rikoje gyvenančių sekančių as- f 
menų:

1. Petras Bandzevičius, sū- į>* 
nūs Jono, gim. Mikytų kaime, 
Naumiesčio (Vladislavovo) ap
skrityje. Brolis.

2. Kazys ir Marcelius Juškai.
Lie* sūn. Jokymo. gimę Vilkijas val

sčiui, Kauno apskr. Pusbroliai., Y
3. Jonas ir Antanas Marmai, Y 

sūn. Tado, gimę Nosiedų kai- | 
me, Naumiesčio (Vladislavovo) Y

į A
4. Viktorija Bereisienė -Vyš-

Vasario 14 d. staigiai 
širdies atakos mirė Stasys 
bonas, 58 m. amž., gimęs 
tuvoje ir, atvykęs į Ameriką, 
visą laiką gyveno šiame mies
telyj.

Palaidotas iškilmingai vasa
rio 16 d. iš Švč. Marijos par. apskr.
bažnyčios tos parapijos kapuo- *». vmvvuja. oeitioienc -vys-
se. niauskaitė. gim. Mikytų kaime, A

Velionis paliko dideliame nu- Naumiesčio (Vladislavovo) ap.
liūdime žmoną, sūnų ir duktė- 5. Kazys Liutvinas. sūnus ♦> 
rį ir daug giminių Amerikoje Motiejaus, gim. Mikytų kaime, y 
ir Lietuvoje. Priklausė prie Naumiesčio (Vladislavovo) ap. 
Švč. Marijos parapijos, Tur- 
ners Falls, Mass., ir prie Sal- iš Panemunės dvaro, Naumies- 
džiausios Širdies V. Jėzaus čio (Vladislavovo) apskr. 
draugijos, Greenfield, Mass.

Karstnešiais buvo S. Š. V. J. zo. gimęs Mikytų k. Naumies- 
draugijos nariai - 
J. Bunevich, A. Tamulis, J. G i-, brolis.

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI
Skaitymai Kiekvienai Dienai

Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, puikiais, 
stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. Kaina tik $4.00.

PRIEDAS
Kas pirks “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI”, tie 

gaus priedo — dykai be galo įdomią Kun. Pr. M. 
Juro spausdinamą knygą PRANAŠYSTES APIE 
PASAULIO PABAIGĄ, kurioje autorius labai 
gražiai išdėsto apie pasaulio pabaigos tolimuosius 
ir artimuosius ženklus ; apie Antikristų ir jo dar
bus. Nurodo kaip gali įvykti pasaulio galas; kur 
kaip ir kada keisis numirėliai ir stos į Visuotinį 
Teismą; kaip užsiliepsnos pasaulis ir tt.

Užsisakant knygą, laiško nėra reikalo rašyti, tik išpildykite žemiau 
paduotą kuponą, prisiųskite su $4.00 “DARBININKUI”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mara, ir tuojau gausite ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI*, 
o vėliau PRANAŠYSTES knygą.

t
XX X❖X t i 
y
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6. Jonas ir Kazys Juodaičiai.:

___________  _r...... \f
7. Vincas Auksutis, sūn. Juo- U 

uvo o. ». v. u. zo, gimęs Mikytų k. Naumies- £ 
— A. Dėdinas, čio (Vladislavovo) apskr. Pus-j>^

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Šiuomi siunčiu $4.00 ir prašau prisiųsti “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI 

KNYGĄ” ir kai bus baigta spausdinti, kaipo priedą — PRANAŠYSTES 
APIE PASAULIO PABAIGĄ”.

*

Vardas.

Adresas



Antradienis, Kovo 9 d., 1948

Ką aš patyriau 36 metus
DARilHINKAS

— Apie muilą ir pirtis. — Rusijoje valgo. — Koks 
gyvenimas kaimuose ir miestuose. — Juodoji rinka. — 
Kare sužeistieji, našlės. — Brangi vodka. — Kaip su 

laiškais. — Apie moterystes, krikštus ir bažnyčias
V AŠARĄ RUSIJOS KAI- žovių ,— pasakojo pran- 

MIEČIAI TEMIEGA
3 VALANDAS

— Rusijos kaimiečiai tu
ri vargingą gyvenimą... 
Žiemą jie savo dienos dar
bą pradeda 6 ar 7 vai. ry
tą, apsiruošdami tvartuo
se. Vasarą jų dąrbo diena 
prasideda antrą ar trečią 
valandą iš ryto. Jiems 
tenka eiti toli šienauti ar 
tam panašiai. Dažniausiai 
tada jie nemiega ilgiau, 
kaip trejetą valandų. Visą 
kitą laiką jie dirba”.

Šitokias žinias parve
žė iš Rusijos prancūzė H. 
Bovard. Rusijoje ji gyve
no nuo 1911 metų. Dau
giausia gyveno Leningra
de. Ji buvo privatinė mo-į 
kytoja ir drauge prižiūrė
jo ten esančią prancūzų 
atstovybės bažnytėlę, ka
talikų Marijos šventovę. 
Už parodytą ryžtingumą 
Leningrado apgulties me
tu ji buvo sovietų apdova- 
nota dviemis ordenais. Ta
čiau, kai prancūzai ištrė
mė iš savo šalies eilę Ru
sijos piliečių, kurie prisi
dėjo prie suiručių kėlimo 
Prancūzijoje, Sovietų vy-;iines ar satinos bliusku- 
riausybė ištrėmė visą eilę tęs. Muilo Rusijoje mažai 
Rusijoje gyvenusių pran-Įir jis labai brangus. Pa- 
cūzų, jų tarpe ir minėtą ' 
moterį.

NAUJI “PONAI” MH- 
ŽltM DARBININKUS
Prieš porą mėnesių pa

siekusi Paryžių, dienraš
čiui “Figaro” ji papasako
jo apie gyvenimo sąlygas 
Sovietų Rusijoje. Kalbė-

cūzė Bovard.
MAISTAS

Ryto gauna gabalą duo
nos ir šilto vandens. Pietų 
— gabalas duonos, agur
kas arba kopūstai ar bul
vės. Vakarienei — bulvių 
sriuba, arba kruopos, ar
ba kopūstai.

Laimingesnieji valgo iš 
geležinių lėkščių, pabal
tintų, o šiaip — sėda prie 
bendro dubenio ir kabina 
iš eilės šaukštais.

Pasibaigus darbo dienai 
valstiečiai verčiami daly
vauti susirinkimuose, kur 
jiems skaitomi žurnalai, 
kalbama apie Staliną, kal
bama kas darosi užsienio 

i šalyse, ypač kapitalistinė
se. Tuose susirinkimuose 
giriama Sovietijos žmo
nių laisvė ir laimėjimai.

Kartais jaunimas suėjęs 
šoka prie armonikos. Pas
kui — grįžta į namus. Žie
mą įsivynioja į kailinius 
ir guli ar tai ant krosnies 
(“pečiaus”) ar tiesiai ant 
grindų. Vyrai dėvi gru
biais pilkos drobės drabu
žiais, moterys turi perke-I - - - - -

£ ’ JĮ

Pačiuose šalčiuose kai Utica, N. Y., mieste kilo šiame name gaisras tai gaisrininkai turė
jo baisų darbą. Pats vaizdas parodo kas paliko, ledais apaugęs sunaikintas pastatas ir šalta 
tyluma. Čia įvyko nepaprastas susitikimas dviejų kraštutinumų — ugnies ir šalčio. Iš to seka, 
kad gamtos padarai išsprukę iš žmogaus kontrolės bando naikinimo darbą.

i

baigoje savaitės rusai 
mėgsta nueiti į pirtį, išsi- 
vanoti ir nusiprausti, kad 
ir be muilo.

Moterys šiaip sau eida
mos ant pečių nešasi kar- 
nines vyžas, kad jų taip 
greit nesudėvėtų, eina ba
sos. Vyrai nešioja “me- 
džiolus” (mediniais pa-

medalius ir panašiai, gau
na aukštesnį atlyginimą 
ir net gali turėti automo
bilį. Tai yra retas dalykas 
Rusijoje, nes čia automo
bilis kaštuoja 18,000-20,- 
000 rublių, ir dar reikia 
specialaus partijos leidi
mo jį pirkti.

NĖRA UŽSIENIO 
SPAUDOS

Rusijos knygynai “išva
lyti”. Nevalia gauti kny
gų ar laikraščių iš užsie- 
vįduje, cenzūruojami; dėl 
to jie negreit eina. Pavyz
džiui, prancūzų kalba ra-

dama toliau apie Rusijos dajs autuvą)
valstiečių gyvenimą , ji 
sako:
— Vyriausybės atstovas 

padalina darbą. Brigados į 
vyresnysis vietoje nurodo, 
ką kuris turi veikti Va-i 
kare, tie, kurie įstengė už
baigti jiems nuskirtą dar
bą, gauna miltų ir grucės, 
kurie gi neišbaigė — ne
gauna nieko. Moterys dir
ba tą patį darbą, kaip ir- 
vyrai. Žiemą jos varomos pareigūnai turi ištaigin- 
į miškus kirsti ir vežti gesnius butus. Miestuose 
medžių. Pavasarį, žemei kelios darbininkų šeimos 
pradžiūvus, jos turi kasti turi bendrą virtuvę, kas 
ir džiovinti durpes kurui, būna priežastimi daugelio 

Vasarą valstiečiai pri- nesutarimų.
valo pristatyti jiems pa- Žemutiniame aukšte 
skirtą normą grybų, uogų, dažnai yra laikomos kiau- 
tošių (žievių) ir taip to- lės, vištos, kralikai, šu- 
liau. Už tai jie gauna tru- nys, kas orą daro labai 
pūtį baltinių, indų, muilo, sunkų.
Visi yra varomi priversti- Statomi ir nauji nemai, 
nai dirbti. Aš pati turėjau bet senieji mažai tėra tai- 
vykti į daržus rinkti dar- osmi. Daugelis stogų —

Vaikai vasarą laksto 
gatvėse. Žiemą eina į mo
kyklą, kur juos visų pir
ma mokina mylėti Staliną, 
o paskiau — skaityti, ra
šyti. Pradžios mokslas y- 
ra penkerių metų, o pas
kiau juos siunčia į amatų 
ar panašias mokyklas.

MIESTUOSE
Tik aukštesni sovietų

JUODZEVIČIENE - Balakaitė, 
iš Kalvarijos vai., Marijampo-

i lės ap.
KAIRIENE - Raudaitė, Do

micėlė, iš Telšių ap., gyv.
Brockton, Mass.

KATAUSKIS,
i kiti Katauskiai,
parap.

KAZLAUSKIENE - Ragaus-, Kazė, gyv. Philadelphijoje. 
įkaitė, iš Pakuonio vai., Kauno.
ap.

KENEGYTIS, Adolfas, Al
bertas, Gustavas ir Anutė, iš

Anupris, ir
iš Kaltinėnų į New Yorke.

MAŪŠEVSKA - žalnik, He
lena, iš Alytaus, gyv. Chicago
je ar Clevelande ir sūnus Čes
lovas.

MARKAUSKAS, Vladas, s. 
Jono ir Veronikos Graužinytės. 
iš Utenos ap., gyv. Philadel
phijoje.

MATULIUNAS, C., gyv. 38 
Poplar Street, Waterbury 28, 
Conn. »

MATUSEVICIENE - Balai- 
kaitė, iš Kalvarijos vai., Mari
jampolės ap.

MAYESKI - Morkunaitė. Ka
zimiera. gyvenusi 225 West 
21st Street, Brooklyn, N .Y., 
iš Žiežmarių. Trakų ap.

MEDŽIUKAS, iš Gudelių 
vai., Marijampolės ap.

MILLER (Kestenis), Brook-
i lyne.

MINGELAITĖ. Petronėlė, 
ištekėjusi, iš Plungės vai., Pitt- 
sburgh, Pa.

MITKUNIENĖ - Rečkaitytė, 
Ona. iš Kauno ap„ duktė Be- 

‘nedikto.
MOORE - Kniukštaitė, Pau

lina, iš Plungės vai., Telšių ap., 
prieš . tai buvo ištekėjusi už 
Sipaičio, gyv. Chicagoje.

Į MORKUNAITĖ - Mayeski. 
į Kazimiera, gyvenusi 225 W. 21 
i Street, Brooklyn, N .Y., iš 
Žiežmarių, Trakų ap.

NARBUTIENE - Stulgins- 
1 kaitė. Veronika, iš Kalnujų p., 
į Raseinių ap.
i NARMONTAS. Jonas, iš

Lietuvos Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys:

KULIAVAS - Nurkaitė. Ve- DARBĖNŲ vai., Kretingos ap. 
ronika. iš Krinčino parap., gyv. 
DeKalb, III.

KUMPIS, Otto, iš Skaudvi
lės. gyv. Brooklyne.

KURKLIAUSKAS,
Žeimelio vai., Šiaulių

LAPATINSKAS,

iš

■

Ignas, iš
ap., gyv-

Jonas ir

iš

ir

NATZEL, Johann, išvykęs 
Lietuvos, gyv. Brooklyne.

NATZELIS, Aleksandras, 
Tauragės ap., Brooklyne.

NAUJOKAITIS, Antanas
Naujokaitytė .Sofija, vaikai 
Jurgio, kilusio iš Šakių ap.. ir 
Marijos, gyv. Collinsville.

NAUJOKAS, Mikas ir Simo
nas. broliai Martyno, gyv. Wa- 
lancville (?) netoli Chicagos.

NAUJOKAS, Pranas, iš Jan
kų vai., Šakių ap.

. NENORTAS - Nolis. Kostas.
• ic T -Oirio lir»orir\ tro T SCIFIŲ 3Į)

' <rtrv Ponncvrlvoniu

NISAS. Robertas, iš Mari-

LAZEROF, Olga, gyv. Chi
cagoje, lankėsi Klaipėdoje su 
motina.

LEGAS, Jonas, iš Svėdasų v., 
Rokiškio ap.

i KESTENIS (Miller), Brook-' LIAUDANSKIS, Antanas, f iš Leipalingio vai, 
lyne. [Kazimieras ir Stanislovas, iš; gyv. Pennsylvania.

I KIAUPAS, Petras, iš Taura- • Kretingos ap.
gės ap., gyv. Buffalo. ! LITVINAS, iš

į KLIMEIKAITE, Rozalija, iš- Grinkiškio vai., 
įtekėjusi, iš Trakų ap., gyv-.-Chicagoje.
New Yorko apylinkėje. ; LIUBINSKAS.

i i " ”

nn sytas laiškas iš Leningra- i x7“’'J 
do į Maskvą eina pusę mė-| ų p* 
nėšio.

Visi, kurie susirašinėja* 
su užsieniu, įtariami, se
kami ir suradus kiek pa
vojingesnį sakinį — areš
tuojami.

Visi laikraščiai — ko-, 
munistų partijos kontro
liuojami. Pirmuose pusla
piuose stambiomis raidė
mis randami įsakymai 
valstiečiams ir darbinin
kams, ką jie turi daryti.

Apie užsienio gyvenimą 
rusai neturi tikrų infor
macijų. Laikraščiai per
sunkti per komunistų par-; 
tijos koštuvį, o tarp savęs ... 
pasikalbėti ir žinių iš kits 
kito gauti vėl bijo, nes 
šnipais apstatyti. Net sa
vo namuose nėra saugūs. .
»-* • i • !

kiti kasdien duoda prane- 
Šimus apie ką kalbama, į 
kas atsilanko.

KARO INVALIDAI
Grįžtančius iš L------

karius iškilmingai priėmė, 
vaišino, o paskiau pasiun
tė į šeimas ir užmiršo. 
Sužeistieji gauna pensi
jas, bet nepakankamas; voslavų bažnyčia yra pa- 
jie verčiami dirbti. Dau- rūpinusi nemažai 
gelis bando savo 
juodojoj rinkoje, gavę pi- cerkves atidaryti, 
nigų — 
žmonos 
stengiasi šeimai pragyve- jaunimas, net 18-29 metų 
nimą uždirbti. Jos, reika- eina krikštytis. Velykų 
le, netgi stato molines metu mačiau bažnyčioje' 
krosnis, <' 
mūrija dažo sienas ir tt.

Našlių pensijos mažos, čios yra uždarytos, išsky-į 
Našlaičiai gauna 75 rub- rus dvi: Šv. Ludviko 
lių mėnesiui, o našlės nuo (prancūzų) Maskvoje ir 
30 metų — 80 rublių. Naš- Dievo Motinos (prancū- 
lės gauna pensijos po 75 zų) Leningrade. Pirmo-į 
rublius nuo vaiko, o neve- sios zakristijone buvo a- 

po reštuota, o antrosios —aš 
nors jų kūdi- pati — buvau ištremta, —,

kiauri. Kiemai prieš di
desnes šventes išvalomi, 
paskiau ir vėl mėšlais už- 
sidraiko. •

Miestiečių maistas toks: 
ryto — arbata ir duona, 
pietų — gabalas duonos ir 
bulvės, vakare — sriuba 
ar košė. Tik tie, kurie turi 
pinigų, gali pirktis mėsos, 
nes jos kaina neišpasaky
tai aukšta.

JUODOJI RINKA r
Rusijoje labai išsiplėtu

si juodoji rinka. Valstie
čiai, kada jie išpildo prie
voles valstybei, likučius 
neša parduoti į
Jiems tenka papirkti poli
cininkus, kad tie nematy
tų, todėl kainos nepapras
tai aukštos. Bet žmonės 
moka, nes kitaip nėra kur 
gauti. Be to — prie par
duotuvių stovi būreliai į 
žmonių, kurie pasiryžę 
parduoti savo su kortelė
mis gautus daiktus, su
prantama, aukšta kaina. 
Labai didelis skirtumas 
tarp oficialių ir juodosios 
rinkos kainų. Jei bulvių 
kilogramas (du su puse 
svaro) oficialėmis kaino
mis parduodama už 3 rub
lius, tai juodojoj rinkoj — 
8 ar 9 rubliai. Juoda duo
na (kilogramas) oficiali- 
nėmis kainomis kaštuoja 
3 rubliai 45 kapeikos, o 
juodojoje rinkoje — 18 ir 
20 rublių.

Restoranų kainos nely
gios. Yra vietų kur geri 
pietūs, su ikrais (kaviar), 
kaštuoja 200-300 rublių. 
Vidutiniuose restoranuo
se pietūs su mėsa kaštuo
ja 100 rublių. Degtinė — 
brangi. Pusė litro (trupu
tėlį daugiau kaip pantis) 
kaštuoja 60 rublių.

Yra Rusijoje juodoji 
rinka ir kambarių, butų. 
Jų trūksta ir kas gali ki
tam išnuomuoti, perleisti 
— paima aukštus pinigus.

ALGOS
Algos Rusijoje nelygios: 

nuo 200 iki 1,000 rublių 
per mėnesį. Gydytojai 
gauna nuo 500 iki 1,000 
rublių per mėnesį, advo
katai ir architektai tarp 
1,000 ir 2,000, profesoriai 
3-4,000 rublių; o jei kuris 
pagarsėjęs ir yra žymus 
komunistų partijoje, gali 
gauti ir iki 20,000 rublių 
mėnesiui.

Artistų atlyginimas — 
1,000 - 1,200 per mėnesių. 
Tačiau garsesnieji, gavę

/

I

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ 
ŽODYNĄ 

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". 
400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 
$4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00 
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
konvertą kuponą su $3.G0, ir tuojaus gausite puikų Angliškai-Lie 
tuvišką žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

So. Boston 27, Mass366 W. Brvadaay,

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

Vardas._ . . ------------ -------------------------- ----------------
Adresas__________________________________________

Vincas, 
KNIUKŠTAITE, Paulina, bu-'Virbalio vai., Vilkaviškio ap. 

vo ištekėjusi už Sipaičio. vė-' LUKAUSKIENE, 
liau už Moore. iš Plungės vai., gyv. New Yorke. 
Telšių ap., gyv. Chicagoje.

KRIKŠČIŪNIENE - Grinkai- kių, Vilkaviškio ap. 
tė, Zuzana, iš Krekenavos vai., Į MARGIS, Gasparas ar Jonas. 
Panevėžio ap. į iš Pasvalio vai.. Biržų ap., gyv.

i KUČINSKAITE, Ona, gyve- New Yorko mieste ar vai. 
nusi Klaipėdoje.

Jauni bernaičiai ir mer-Į
‘ , jei dar nėra vedę!

sulaukę 20 metų, turi mo-į 
kėti po 15 rublių mokės-, 
čių.

i vė- lI

MACYS, Jurgis, nuo Pilviš-

Dvilių km., jampolės ap., Brooklyne.
Kėdainių ap..l NIUNEVA. turi sūnų Alber- 

itą ir dukterį, gyv. Chicagoje.
iš * į NORKUS. Stanislovas. Brook- 

tz * tynė.Kotryna, i
Ieškomieji ar apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
I CONSULATE GENERAL

) namuose nėra saugus. . '
Visur yra šnipų, kurių! BAŽNYČIŲ NEDAUG, I 

BET JOS PILNOS
Dauguma vaikų augina-į 

ima be tikybos. Cerkvės, 
į nuo revoliucijos laikų į 

fronto daugum°j tebėra uždary
tos. Propaguojamos civi
linės jungtuvės, o taipgi— 
sugyvenimas susidėjus.

Kadangi karo metu pro-

pinigų, 
laimę nuo 1945 m. leidžiama jų 

Dabar 
nusigeria, o jų Leningrade yra seminari- 
sunkiu darbu ja. Bažnyčios yra pilnos ir

► molines metu mačiau bažnyčioje 
dengia stogus, net generolus.

Visos katalikų bažny-.
— - — -

I
i

dusios mergaitės
100 rublių, i-------------- ------------------- ,
kio tėvas galėjo būti vo-i nupasakoja prancūzė H. 
kietis. Daug nusiskundi- Bovard.
mų ta neteisybe. | Dr. J. Prauskis.

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

Getting

I

ČIA MATYTIS LINKSMA ATEITIS 
DftL IX)NG DISTANCE

Padėtis "darosi geresnė” kas link Long 
Distance, patenkinant daugiau ir daugiau 
reikalavimų kasdien. Aptarnavimas dar nė
ra pasiekęs viršūnių. Bet mūsų statybos 
programa jau pradeda nešti rezultatus — 
geresnį jums aptarnavimą.

Jau netoli dienos, kada mes vėl galėsi
me sakyti, "Naudokitės Long Distance šau
kimais kiek norite ir kaip norite. Jūs gau
site aptarnavimą tokį, kokį tik norite".

NEW IN8LMB TUEPMONE^^ ÂttD TEltSSAPH COMPANY
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Šv. Marija laimina jos darbą.1 
Brangi labdarė Kristuje pri- p. Milienei 
traukia ir kitas lietuves - kata- kuri prie to 
likęs prie labdaringos veiklos— $5.00.
pa vyzdžiai apkreėia! I “Ir keista,

“Mes dėkojame ir geradarei 
iš Philadelphijos, 
siuntinio pridėjo

! Lietuvos žmonės pergyveno ir
■ tebegyvena Rusijos vergijoje.
Jis pasakojo kaip lietuviai bu- 

ivo vežami gyvuliniais vagonais 
į Sibirą, po šimtą i kiekvieną 

t vagoną. Motinos su kūdikiais 
"■ant rankų buvo priverstos visą 

parapijos |telią stovėti, ir tik sustodavo

Lietuviai kovoja dėl lais
vės ir nepriklausomybės

Lietuvai
Sekmadieni, vasario 15

Šv. Jurgio lietuvių 
svetainėje įvyko lietuvių masi-t, , .. .. ..."K_, ._ , . _ ..'kai reikėdavo išmesti iš vago

nų kūnus tų. kurie mirė kely- 
!je iš bado. Pasakojo apie žiau- 
įrius persekiojimus, areštus ir 
|kankinimus dėl religijos ir tau
tinių įsitikinimų.

Kalbėtojas Stasys Gegužis iš 
atsišaukė į vi- 

stoti į kovą dėl

nis susirinkimas, kurį suruošė • 
visos tos parapijos draugijoj. jV 
kad paminėti 
klausomybės 
bimo sukaktį, 
ning 
doje įtalpino 
aprašymą ir redakcinį straips
nį. kuriuose aiškiai nusako da
bartinę tragingą Lietuvos 
ię-

Principaliu kalbėtoju
• Dr. Kazys Pautienius. 

keli mėnesiai atgal 
tremties - Europos, 
nes bolševikų ir nacių okupaci
jas. Jis vaizdžiai atpasakojo 
visas tas baisenybes, kurias

Herald".

Lietuvos nepri- j
30 metų paskel- 

Vietinis "Eve-' 
vasario 16 d. lai- j 
platų minėjimo

‘Mahanoy City 
sus lietuvius 
Lietuvos laisvės ir nepriklauso
mybės. Jis sakė: "Mūsų visų 
pareiga dirbti ir aukoti, kad! 
Lietuva vėl atgautų Dievo duo-; 
tą teisę į laisvę".

Adv. Vincas Krencevičius. I 
trumpai nurodęs komunistų 
baisų terorą, pareiškė, kad lie
tuviams turi būti paraginimu 
daryti viską, kad pagelbėti sa
vo nelaimingiems broliams.

buk-

buvo 
kuris 

atvyko iš 
pergyve-

Gavėnios Kriautė

Kur Raudonųjų bus sekamas smurtas? Žemė
lapis rodo tik juodą dėmę vėliausiai paskendusios 
komunizmo vergijoj Čekoslovakijos. Kur komu
nistai sieks savo kruvinomis rankomis yra nesun
ku sp'ti ir šis žemėlapis padeda tris k’austukus: 
Suomijoj, Italijoj ir Prancūzijoj. Suomiams Stali
nas jau pasiuntė notą, kad tartusi dėl savitarpi
nės pagalbos ištikus karui. Suominei trims ketvir
tadaliais balsų parlamente nutarė*kratytis kari
nės su Sovietais sutarties, bet tartis tik dėl ben
dradarbiavimo ekonomiškuose reikaluose. Pran
cūzijos vidaus komunistai nuolat spaudžia vy
riausybę nepasitikėjimo reiškimu ir vyriausybė 
arti dešimties kartų jau gavo parlamento daugu
mos patikėjimą. Italija jaučia smarkų vidujinį 
komunistų judėjimą, šešėliu apdengtas žemėla
pio plotas pažymi komunistų rankos prislėgtus 
kraštus.

zas Gudalevičius, A. Stanulie
nė, Agnės Dubinienė, Marijona 
Deltuvas, Dvilienė, Al. Povilo
nis. Lopšienė, Povilaičiai, Lada- 
vičienė. Pranciška Vasevičienė, 
Povilaitis, Romas ir Ona Na
vickai, Jonas ir Julė Kurock, 
Albina Gobis, Jonas Goberis, 
Ignas Grušas. Petronėlė Mani- 
kas, Zuzana Bajoriunienė, Juo
zas Bekeris, 
B. Vedeikis.

Po $3.00
Bražinskas. Juozas Kasačiunas, Tai buvo pirmas siuntinys iš Viešpats atlygina, o mes visad 
Fran. Vancevičienė, Andriuliu- laimės šalies Amerikos! Mes melsimės už jūsų sveikatą ir 
nas. Edv. Gegeckas. badavome ir vilties neturėjom laimę. JUOZAS L.” V. M.

Po $1.00: Ed. Stanislovas, susilaukti pagarbos. Negalim!
Balukinas, Petras Matulevičius, jums kitaip savo džiaugsmo iš-! 
K. Navenis. Stan. Marcuss,. reikšti, todėl vakare visa šeima! 
Mildred Šnipienė. A. Vaitkus,1 nuėjom į stovyklos koplyčią ir! 
Elizabeth Egnot, Stasys Shru- meldėmės giliai paskendę mal-I 

Ipša, Ona Degutienė, Miliaus- dos ekstazėj už mūsų nežino-! 
! kienė, Dapkienė, Kortenaitis, mus geradarius. Mes supratom, į 
Jagminienė. Šimkienė. P. Mili- jog tas maistas stebuklingai 

išauskas, St. Puodžiulis, Motie- atėjo ištiesus į mus Marijai 
: junienė, P. Gedutis, Kemselie- laiminančią ranką,___________
nė, Galickienė, Pagirskienė, A. Į — ■

i Pateckis, Brazaitis, Petronienė, 
; Kundrotienė, A. Kaunietienė, 
j J. Vittel. Ona Našlėnas, J. 
iMarcinienė. M. Sabeskis, Agnės 
Skunskis, Ona Kleizienė, Pet
ras Vitkauskas, Jonė Kleizaitė, 

i Baltulionis, Keršis, Alex Ra- 
j kauskas, Juozas Burbulis, Sa- 
■ beckienė. A. Gurskis, 
! Gobis. J. Kriukas, 
Rožė Mončiūnienė, 
kiai, Albinas Mills. 
Paulina Burbulienė, 
driliunas, A. Ridikienė, Teresė

•

Bakienė. Tafilė Navickienė. Jo
nas Ginkauskas, Jurgis Mažę-

kad man su 4 vai
stai iš šimtų gautų padėkos kais gavus siuntinį visi stovyk- 

laiškų — vieno iš jų ištrauka: loj gyvenę lietuviai džiaugėsi,
“Mes gavom siuntinį iš nepa- nepavydėjo, nes aš seigu džio- 

žįslamos ponios P. Kristaponie- va, o vaikai nusilpę, sūnus, vy- 
nės. Jūs negalit suprasti mūsų riausias, Juozas dėl nusimaiti- 
vaikelių: Rūtelės ir Andriuko nimo - nesveikatos atleistas iš 
džiaugsmo, kada radome ska-* gimnazijos 2-m mėnesiams

I
I

ĮI
A. Stankevičiai, i

B. Kniustas.
aukavo: ’ Juozas nių saldainių, dešros, lašinukų! (lanko 8-tą klasę). Tegu jums

Nauji Maisto Pakeliai 
I Eutom

CARE skyrius Bostone: 
Boston CARE Committee 

140 Clarendon Street 
Boston, Mass.

Tel. KENmore 3987.

i

YOU?

1 . Automatu- time, lighting. heat 
controls

2. Smokeless broiling

3. Uttiform baking. thrifty roasting

lf. Speedy cooking...dozens of heat s 

Cood-looking modom design

Walter
Sabeskienė, 

M. Sabes- 
Katinienė, 

Jonas An-

Kleb. kun. Juozas Karalius 
palygino dabartinę Lietuvos 
būklę sfc Jeruzale, kai žmonės 
verkė dėl to miesto puolimo. 
Jis ragino melstis, kad kaip 
Kristus prikėlė Lozorių, gal ir 
mūsų maldos bus išklausytos 
ir Lietuva vėl kelsis laisva. 1

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
merginų choras pagiedojo A- 
merikos ir Lietuvos himnus ir 
dvi daineles: "Kur bėga Šešu
pė" ir "Kur Nemunas ir Dau
guva". Kvartetas, kurį sudarė
pp. Izabelė Savitsky. Marijona uanians mto "’estern European Trejybės mokyklos salėje įvy 
Tunkle. Petronė Bernatonis ir countnes as slave lab°rers and ko programa, kuri susidėjo 

sudainavo _  ^xiles. In addition. more than dainų, kalbų ir judomų paveik-i
* « 
Šv. Cecilijos choras, vadovys-; 

tėję varg. Balsio, sudainavo 
Lietuvos ir Amerikos himnus 
ir keletą gražių liaudies daine-į 
lių.

Įžanginę kalbą pasakė Prela
tas J. Ambotas. Sekė Motuzų 
ir Beleckio gražūs judami pa
veikslai. Principaliu kalbėtoju 
buvo V. Beleckas, kuris gra
žiai nupasakojo apie Lietuvos 
okupacijas ir partizanų kovas 
su komunistais. Jis tuo laiku 
buvo Lietuvoj ir pergy’veno abi 
okupacijas. Buvo renkamos au-

____________________ a.

HARTFORD, CONN.retire back to the Soviet fron- 
tiers of 1938. If there is to be 
a durable peace on this earth. j 
Lithuania. Latvia, Estonia. I 
Poland and other countries' 
under the heel of Josef Stalin • 
mušt i 
sovereignty and internal liber- ..... . . . .8 • par. bažnyčioje atnašautos sv.

mišios už pavergtą Lietuvą ir
Hitler - Stalin connivance žuvusius bei kenčiančius lie-' 

has driven some 80.000 Lith- tuvius. 2:30 vai. po pietų Šv. į 
c mrvVxTlrlr»Q iw. ;

iš i

Gražiai Paminėta Vasario 16
BALF skyrius suruošė Lietu- nts- Marcelė Brazauskas, Juo- 

vos nepriklausomybės 30 metų 
sukaktį paminėjimą. Vasario

Teresė 
solo

zas Juozapavičius. Vizgis. Ma-' 
ry Kerlauskas, Bušienė, Balčiū- 

regain their political įį Trejybės nas> Urbonai. Kneižinskai, Ko
sėjus, Kasmanaičiai. Laurinai
tienė, Stanislovas Pikturna.

Smulkiais surinkta $21.85.
Rengimo Komitetas.

important
to

ŠTAI ŽMOGUS
"Darbininke" galite gauti la

bai naudingą Gavėnios laikui 
knygutę — "ŠTAI ŽMOGUS", 
kurioje yra trumpi Kristaus 
kančios apmąstymai kiekvienai 
Gavėnios dienai. Ji yra nedide
lė — maldaknygės formato. 
Pabaigoje knygos yra Šventai 
Valandai lagai gražūs apmąs
tymai. Knyga turi 186 pusi 
Perspausdino kun. J. Vaitekū
nu*. Knyga gerais stipriais 
sėliais. Kaina $1.50.

Užsakymus siuskite: 
“D^RBĮMNKIS“. 

w 366 W. Broa<lway. 
So. Boston 27. Mass.

Alice Zaylskas 
“Brangi Tėvyne". P-lė 
Matakonis padainavo 
“Mano Gimtinė", ir pp. Teresė
Arminas ir Antoineta Daniels 
padainavo duetą — “plaukia 
Nemunėlis".

Priimtos rezoliucijos, kurio
mis reikalaujama. ■ kad Jung. 
Valstybių vyriausybė ir Jungti
nės Tautos imtųsi žygių pri
versti Rusiją laikytis Jungtinių 
Tautų Čarterio ir pagelbėtų 
Lietuvai ir kitiems Europos 
kraštams atgauti nepriklauso
mybę ir laisvę.

vir-

200.000 others have been de- 3ių 
ported to Russia where no hu- 
manitarian assistance is per- 
mitted. Most of the Lithua- 
nian exiles live in Displaced 
Persons camps in Germany. 
Austria, Italy and Denmark. 
Others live outside the camps.

"To make matters worse. 
those in camps subsit on mea- 
ger rations from the Intema- 
tional Relief Organization or 
the occupation army. Others 
unjustly screened out of DP 
camps by UNRRA and IRO 
officials exist on a miserable 
pittance among hostile Ger- 
mans. And. of course. the
mortality and disease rate is laitis. Surinkta apie 400 dol. 
rising.

“It is rather doubtful if the 
European Recovery Program,

STRŪNDIEGLIS?

B A C K 
liktas .«pe- 

prvl-i sumažinti
: iančius strėndieglio

Bandymai parodė, 
arti 9 iš kiekvie-

• Bar. ivk
pi. xsti:p.
čia i .ii
P e r v
skausmus.
jis pagelbsti
i'i 10 kentėtojų.
• Kas jis yra: Sis limpas plės-
' ras sūri i ;ytas su lengvais 
vaistais skatinančiais cirku
liacija. •
• Kaip jis gelbsti jums: Plės- 
•ras patraukia gydantį ir Šil
dant) kraujų į skaudamų vie
tų. Jtempti raumenys atsilei
džia ir skausmas sustoja. Šil
danti padušk lite apsaugoja 
nu'a šalčio, pagelbsti plakan
tiems raumenims sumažina 
per• erian;i skausmų
• Jolmson s BACK PI.ASTER 
išdirba .Jobns >r. A- .1 >hnson 
žinomi pe: 60 metų puikių 
chirurgisk / apraišalų išdn bė
jai. VlS'lSe Vaistinėse

Shenandoah. Pa. "Evening 
Herald" laikraštyj, vasario 14 
d. laidoje tilpo redakcijos 
straipsnis antrašte: “Lithua- 
nia Today”, kur tarp kitko 
štai ką rašo:

Monday marks the 30th an- now before Congress. will help 
niversary of the Republic of to alleviate 
Lithuania. būt unfortunately it Lithuania and other countries 
vvill not be an occasion for subjugated by the ruthless 
happy observance by true Lith- forces in the Kremlin. The Iron 

Curtain bars such aid. There- 
fore, the ERP will fail to at- 
tain its full success as long as 
one-half of the continent lies 
submerged in slavery and op- 
pression. The program will 
succeed only if the Soviet 
Union is compelled to conform 
its actual policies to the joint- 
ly enunciated vietory objectives 

intemational obliga- 
neighbors, as 
peace treaties

the situation in

uanians in Shenandoah and 
elsewhere. That little Europcen 
nation has ceased to exist as a 
[Kilitical entity since 1940 and 
today is officially known as 
the Lithuanian Soviet Socialist 
Statė.

“With a reign of terror and 
oppression existing today in 
that unhappy land. Lithuanians
can only pray that one, day in and its 
the not too distant future in-.
dejK-ndence will be restored to embodied in the 
Lithuania. All j>eace-loving and other pacts. 
peoples hope these pravers] „A1[ įn aH R 
wi!l be ansvvered. and the Rus-1 , , . Jįpleasant pictureI sian armies and police forces___

tions toward its

i I t

f 
I

Juozas Kasinskas
Ine 

LAIDOTUVIŲ 
mnFKTORTT’S 

fUl'i W ri*hinsrt«»n Itlvd. 
BALTIMORE 30. Md.

Tel. Ix;xington 8595 
Ltmosinai dėl visokių reikalo-
Patarnavimas Diena ir Naktį

PHILADaPtlIA. PI į
Petronėlė Kristaponienė — Tai į 

Labdaringo Darbe šviesus* !

Pavyzdys.
Trokštanti pagirdyk, alkstanti 

pavalgydink.
Man su šeima: žmona ir 

dvieip mažais vaikais atvykus, • 
iš didžio vargo Vokietijoj, A- 
merikon... mes neturėjom kur 
galvos priglausti. Laikinai gy
venom ir sunkiai dirbom far- 
moj. Pagaliau, laiškais užmez- 
gėm ryšį su Phila. lietuviais... 
ir po kiek laiko gavom išganin
go turinio atvirutę su parašu 

: “Petronėlė Kristaponienė”. Ji 
unupcivi IUO. WUTV ivunuiiivo uv*~ — ., ~ A . . . . . rase mum, kad nesvarbu, jogkos lietuvių tremtinių šelpimui. ....
, , . ,. j- r mes turim du vaikus — mesAukų rinkimą pravedė J. Va- .. .t galim pas ją atvažiuoti ir gy-. 

venti, o darbo gausime. Atva-' 
Žmonių prisirinko pilnutėlė žiavę šios geradarės lietuvės—; 

salė. Turiu pastebėti, kad šį Kristuje semiančios savo veik-j 
kartą tarpe susirinkusių matė- lai jėgų — buvome aprūpinti! 
si daug Amerikoj augusio jau- ne tik pastoge, dviem kamba- i 

tas riais, bet visi keturi kurį laiką! 
ir gavome ir maistą. Vieną mė- j 

nesį nemokėjom už butą.
i Petronėlė Kristaponienė pri-, 

ir klauso prie visų katalikiškų or- j 
J., ganizacijų bei draugijų, kai! 
» ? religinėse kuopelėse j

Baž-‘ 
Į

1 
I

I

it

8. Everything easy to clean

7. Simple. easy operation

8'• Year-in. year-out economy

you pet them all 

in the newnimo. Mums senesniems 
priduoda daug džiaugsmo 
vilčių.

Seka aukotojų
Antanas Blužas

A. Kedis $14.00,
Ambotas $10.00; 
viekas. Ignas ir 
liauskai. Marijona
Kastantas Vailionis. Teresė Ba- stambias sumas
kienė, Gailiūnai, Belskiai i
Kaukliai po $10.00; Jonas ir dirba. Kristaponių pavardę'' 
Ona Sekys. Minnie Lukienė, A. rasi bažnyčios garbės aukoto- • 
Mills. Balvočius, Vincas Vilic-' jų lentoj Šv. Andriejaus ir kt. 
kas. M. Kripai, Regina Petrai-, bažnyčiose.
tis. Leonaičiai, Buikienė, Albi- į Negana to, ji siunčia tremti

niams siuntinius: maisto ir 
drabužių. Jau daugelis dešim-

vardai:
$25.00. V.

Prelatas
Leonas Na- Į kuriose
Julė Kava- Petronėlė sekretoriauja.
Jasinskienė,! nyčios reikalams ji aukoja ■

— , ovuinwi«A<y o«uaa«M^ IMU 1^1^, MOVS !

ir Į pati su vyru senatvėj sunkiai

automatic

(AS
«

tis. Leonaičiai, 
nas Tamoševičius, Ona 
vienė. Petras Jankus, 

is not a very tienė. Felix Piliponis, 
in Lithuania.

Official silence in Washington 
does not tend to help matters 

. much. The oppressed and en
siaved jieople of Lithuania are 

I deserving of justice and mer- 
,cy. President Truman and 
others high in our Govemment 

voicesshould raiše their 
against this outrage.

“Is it any wonder why 
will be no rejoicing on 
day ?"

Burdzilauskas. Jonas 
nas. Andrius Simonavičius, 
Juozas Motiejūnas, Kostas ir 
Veronika Tamos, K. Vailionis, 
A. Aukštakalnis, Steponas Mi
niukas. Elzbieta Blužienė, Mag
dalena 
Balskus. 
rupskai, 
vickienė

Po $2.00 aukavo: J. ir B. 
Mickevičiai. Magdalena Volun- 

’gevičienė, Mary Draugelis. Juo-

there
Mon-

Dėl geresniu rezultatų, pirkdami pečių 
žiūrėkite, kad būtų su antspauda CP. 

Tai yra vadas moderniškam virimui. The Magic 
Chef Gas Pečius parodytas viršuje kaipo modelis 
su CP standardu ir dabar jį galima gauti.

Buikienė, Albi- 
Bartku- 
Norkai-
Juozas čių badaujančių tremtinių buvo 

Petronėlės Kristaponienės iš; 
tikros bado mirties išgelbėti. Į 
Ji gauna krūvas laiškų — gi- į 
lios padėkos laiškų ne tik iš Į 
Europos, bet iš Tolimųjų Pie-1 
tų, Pacifiko salų, iš Japonijos 
katalikiškų misijų misijonierių,! 
kuriems ji siunčia ir maisto ir Į 
drabužių. Jos labdaringa veik
la savo pasišventimu ir pasiau
kojimu pritraukė, daugelį atša
lusių religijai katalikų, prie 
Kristaus stalo - altoriaus. O

Mončiū-

Tamošiūnienė, Kazys 
P. I^abanauskai, Ska- 
L. Kaziunai. Ona Na- 
po $5.00.

BOSTON
r

CONSOLIDATID COMPANY

100 ARLINGTON STREET * HUbbard 2-7600

or ai Ottr Nearest Offire, 
or Yottr Co-operating Gas Ippliartre Dealer

W««r "GUIZZINC TH( WIVW w«ek4ay m*rninf* WNAC 10:15 fo 10:30



Antradienis, Kovo 9 d., 1948

f

I VIETINĖS ŽINIOS
M———.---------------------------------------. _ - - - _ .

A A

ir gražių įspūdžių. Mūsų trem
tiniai deda aukas pagelbėti ki
tiems tremtiniams. Tai vienas 
geras įspūdis. Kitas yra tai tas, 

dienį, kovo 12 d., 8 vai. ryte, kad jie rūninasi lietuviška kuf- 
prasidės su šv. mišiomis ir pro- tūra, savo susirinkimuose dai- 
cesija, Šv. Petro parapijos baž- nuo ja lietuviškas dainas, gili- 
nyčioje, 40 Valandų Visuome- naši Lietuvos istorijon, 
ninis Švenčiausio Sakramento nėja lietuvių literatūrą, 
adoravimas - garbinimas. Per atsidavę kitus mokyti, 
tris dienas žmonės turės progą _________
rinktis, pagarbinti Jėzų Šven-' Lietuviški Kursai. So. 
čiausiame Sakramente, pasi- no Tremtinių ratelis siūlosi mo- 
melsti savo ir kitų reikalams, kyti lietuviškai suaugusius ir 
pasiklausyti pamokslų, prieiti vaikus. Tam gražiam tikslui 
išpažinties ir priimti Šv. Ko- parapija duoda kambarius pa- 
muniją. Už šiuos 
gius Bažnyčia teiks jiems gau
sius atlaidus. Išpažintį galima 
atlikti dieną prieš atlaidų pra- lietuviškai mokytis, gali ateiti 
džią, t y. ketvirtadienį. Taigi, ■ šeštadieniais nuo 2 iki 4 p.p. ir 
eikime ir pagarbinkime Viespa-i sekmadieniais nuo 2 vai. p. p. 
tį Dievą.

Atlaidų 
šie svečiai 
nį vakare 
kun. P. W. Strakauskas; šešta
dienį, 9 vai., kun. J. Bernato
nis; šeštadienį, vakare, kun. madienį, kovo 14 d., 2 vai. p.p., 
Aloyzas Klimas;
vakare, kun. Pr. M. Juras. loję įvyks susirinkimas L.R.K. 

------------- j S. A. Naujos Anglijos apskrities 
Įrodinėjo klaidą. Kunigai kai- ir darbuotojų seimo reikalus 

tino apsileidusių katalikų gimi- aptarti. Bus Centro Dvasios 
nes už neprikalbinimą jų pil- vadas. Kviečiame visus, kurie 
dyti katalikiškas pareigas. Kol interesuojasi Susivienymo rei- 
gyvi visi leidžia prasižengimus kalais. Šios didžios organizaci- 
prieš tikėjimą už nieką. Bet jos seimas įvyks Bostone, bir- 
apsileidėliui mirus, tai visi gi- želio 27, 1948.
minės atsiranda, kad tik įkal- ■ -------------
binus kunigą palaidoti nevertą-' Pratyba. Kad 40-tei geriau 
apsileidėlį katalikiškai. Kur tų prisiruošus, Choras laikys pra- 
giminių rūpestingumas yra per tybą - praktiką, parapijos sa- 
40-t? ar misijas. Tuomet yra Įėję, 492 E. 7th St., kovo 9 d., 
metas vesti apsileidėlį bažny- antradienį, 7:30 vai. vak. Ragi- 
čion, o ne numirus.

ŽINUTES
Venite Adoremus. Penkta-

A

nagri- 
ir yra

Bosto-

šventus žy- minklinėje mokykloje.
Tai ir pradėsime:
1. Suaugę žmonės, norėdami

pamokslininkai bus 
kunigai: penktadie- 
pasakys pamokslą

iki 4 vai. p. p.
2. Vaikai norį lietuviškai mo

kytis, gali ateiti šeštadieniais 9 
vai. rytą.

Sunki gyvenimo našta trem
tyje, nes nei namų, nei savo 
'kampo. O likime, koks tu kar
tus!.. Broli ir sese, amerikieti, 
palengvink tam tremtiniui savo 
kuklia auka ir bus Dievui gar
bė ir tėvynei viltis, kad yra 
brolių širdys, kurie neleis prie
šam skriausti nekaltus žmones.

Brolių Motuzų - Beleckų Lie
tuviškos garsinės filmos apie 
Lietuvą ir tremtinius įvyks — 

. 10 d., Kovo-March, Trečiadienį, 
7:30 vai. vakare, Liet. Piliečių 

‘ Draugijos salėje, South Bos
ton, Mass.

Kviečia visus dalyvauti.

DARMttlNKAS
no ir daug kitų įžymių svečių. 
Taip gerbėme savo tautos Pat
roną Šv. Kazimierą Lietuvos 
karalaitį.

Antradienį ir ketvirtadienį, 
4 v. p. p., bažnyčioje, yra mo
komi maži bernaičiai ir mergai
tės dalyvauti procesijose. Kvie
čiame tėvelius suvesti jų ko- 
daugiausia.

Trečiadienį, vakare, yra lai
komos Šv. Teresės novenos, 
Gavėnios ir Sodalicijos pamal
dos.

Ketvirtadienį, vakare, bus 
laikomos Moterų Sodalicijos 
pamaldos. Klausomos išpažin
tys, prieš 40-tę.

Mirė

lakutą ir priedų, kiek norėjo, ir 
dar liko.

Skanių pietų gamintojos ir 
aukotojos buvo ponios Ivanaus
kienė, Romanskienė, ir Praka- 
pienė. Prisidėjo darbu ir auko- 

sekmadienį, paminklinėje parapijos mokyk-į mis ponia 1

Svarbus Susirinkimas. Sek-

AUKOTO^ ŽINIAI
Brolių Motuzų-Beleckų lietu

viškų filmų rodymas įvykęs š. 
m. vasario 29 d. bažnytinėj sa
lėje, West 5th St., So. Bostone, 
buvo gan sėkmingas visais at
vejais. Pertraukos metu Balfo 
įgaliotinis p. J. Valaitis pasakė 
kalbelę apie vargingą tremtinių 
padėtį, pareiškė padėką už su
teiktas anksčiau įvairias aukas 
Balfui, ir prašė susirinkusių šia 
proga irgi neužmiršti vargstan
čių brolių tremtyje. Gerašir- 

Rusteikienė. Padėjo į džiai lietuviai tai pilnai Įvertino 
dirbti ponia Sandienė ir panelė į*1* suaukojo Balfui $126.02. Ši j 
Ona Kodzevičiūtė.

7:30 v. v., veikalas taip pat 
tinkamai buvo pakartotas. Šį 
kartą netiek daug žmonių su
sirinko iš priežasties blogo oro.

Vaidintojos įteikė dviem Se
selėm mokytojom po dovanėlę 
už išmokymą šio vaidinimo.

Šios dienos iškilmėse lankėsi] 
kun. J. Vosylius, MIC., dakta
ras Savukynis su tėveliais ir 
broliu iš New Britam, Conn., 
Majoras Janusas iš Washingto-

ĮspOdžIaL Man teko būti ke
liuose tremtinių susirinkimuo
se. Ir teko išsinešti porą gerų

name visus narius ateiti. Taip 
pat kviečiame naujus giesmi- 
rifcoJsus prisirašyti prie .choro.

DAKTARAI
SOU 2712 Res. BIG 9013

DrJ.C.Seynw
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

* šv. Kazimiero garbei. Šv. 
Petro parapijoje 4 sekmadienis 
Gavėnios tapo pašvęstas Šv. 
Kazimiero garbei. Iš ryto Vy
čiai ir kitas parapijos jauni
mas ėjo prie Sakramentų. 11 v. 
r. turėjo bendrus pusryčius su 
programa.I 

i 
i

įvairūs skelbimai•
REIKALINGA" mergaitė. ku

ri jau baigusi pradinę mokyklą 
ar High School dirbti prie dvie
jų suaugusių žmonių. Duosime 
valgį, kambarį ir algą pagal 
susitarimą. Atsišaukite, 112 F 
St., So. Boston, Mass. arba te- 
lefonuokite SO 8-9388.

(8-12-15)

TeL TROvbrldge 8330

J.RepsNs,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampu Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE, MASS

Ofiso Valandos 2—4 ir 8—8

3:30 v. p. p., po bažnyčia, 
parapijos Dramos Ratelis su
vaidino Gavėnios veikalą “Pilo
to Duktė”. Veikalo perstaty
mas buvo Seserų mokytojų va
dovybėje ir visais atžvilgiais 
pavyko. Žmonių buvo pilna sa
lė. Vaidinimas buvo labai ge
ras. Visi žmonės buvo minties, 
kad šį veikalą reikėtų vaidinti 
kelioliką sykių.

Varduvėmis buvo sveikinami 
Prelatas Dr. K. Urbonavičius, 
ponas Grigas iš Brocktono ir 
kiti Kazimierai. Vaidintojų mo
tinos iškėlė balių. Visi vaidin
tojai ir pagelbininkai valgė ka-

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime ll-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite

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

i 220 E SL, Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.
4

i

■Z.
•Z'

9i

Užsisakyki!• Tanike Pas Mus 
Pristotam geriausį tonikq 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Graflon Atow Isllngten. Mass.

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GHRULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Paragvajų Arbata
Mes pardavinėjame 
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 Paragvajų Arbata yra 
gera širdies taisytoja ir ener-. 
gijos kūrėja. Ji yra gera virš<nas- švedas, 
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.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Brosdtvay, 

So. Boston 27, Mass.

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

r
gyveno apie Chicagą dirbo 
anglių kasyklose.

RINGYTE, Ona, iš Tryškių 
vai., Šiaulių ap.

RINKEVIČIUS, Jonas ir se
suo Ona, iš Alvito vai., Vilka
viškio ap., vaikai Prano.

Ieškomieji ar apie Juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Uthusnia 

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

RADVILA VIČIUS, Leopol
das, ir Marcelinas, iš Leipalin
gio vai.

RADZEVIČIUS, Aleksandras, 
iš Kaišiadorių vai., Trakų ’ap.

RADZEVIČIUS, Jonas, iš 
Pabaisko vai., Ukmergės ap. 
vedęs našlę Surgautienę.

RAGAUSKAS, Aleksandras, 
ir Ragauskaitė - Kazlauskienė, 
iš Pakuonio vai., Kauno apskr.

RAGAUSKAS, Jonas, iš A- 
žytėnų km., Kėdainių ap> 

RAMANAUSKAS, Ignas, 
Požemgrindžio km.. Bostone.

RAMANAUSKAS, Juozas, 
Pašilės parap.,

RAUCHAS,
nūs Aleksandro, 
Juozo ir Petro Rauchų.

RAUDAITES, Domicėlė, Kai
rienė, Stanislava Stonkienė ir 
Abarienė, iš Telšių 
Brockton, Mass.

REČKAITYTĖ - 
Ona, d. Benedikto, 

i RIKTORAS, Julius, iš Žąs- 
savo na- lių vai., Trakų ap., Chicagoje.

RIMAS, Pranas, iš Aukšt. 
Panemunės Kauno ap.,

I

sirgusi
Rožė

mėnesį
mirė
Meižienė — 
Paėjo Rus- 

Amerikoje 
Paliko

v Kovo 7 d., 
miesto ligoninėje 
Stungienė (buvusi 
buv. Stanilionytė). 
menų parapijos,
pragyveno 35 metus, 
nuliūdime vyrą Izidorių Stungį, 
du sūnus, vieną dukterį, brolį 
ir dvi seseris Aleną Rusienę ir 
Bronislavą Sinkevičienę.

Velionė pašarvota
muose 50 Florida St., Dorches
ter, Mass.

suma perduota vietos Balfo 17- 
to skyriaus valdybai, ir ji per- 

jsiųs Balfo Centrui-New Yorke. 
Jeigu yra kokių netikslumų pa- 
vardėse, prašome pranešti sky
riaus valdybai ir bus pataisyta. 

Aukotojai: Ona Bučinskienė 
$10.00. Po $5.00: Juozas Be
leckas ir P. W.

U. Seidukienė $2.60. Po $2.00 
aukojo: N. Valentienė, A. Ple- 
kavičienė, O. Rapalienė, W. j 
Jakštas.

Po $1.00 — V. Valatka. A.' 
Ivaška, Pr. Tuleikis, St. Zeb- 
rys, P. Dzervienė, M. Galinie
nė, J. Razvadauskas, J. Gedrai- 
tis, J. Einingis, P. Zasimavi- 
čius, V. Baltrušiūnienė, Ray- 
mond Paul, B. Svilienė, P. Mar
cinkus, R. Švagždienė, P. Kor- 
sak, V. Ivanauskienė, V. Trai- 
navičius, P. Bušmanas, P. Žu- 
rauskienė, A. Molis, Braitonie- 
tis, A. Markevičius, A. Antanė
lis, Mrs. Šapalis, J. Pieškus, A. 
Matjoška, J. Jakavonis, V. An- 
duvas, P. Marcinkunienė, J. 
Grimas, O. Gatules, M. Kaišus, 
Eigudienė, Šereinė, P. Dagis, 
V. Kazėnas, L. švelnys, Micke
vičius, Vengrienė. V. Vincku- 
nas, Varakojis, Mikšienė, M. 
Gaputis, N.N., kun. Liuima, D. 
Sasnauskienė, A. Ceplikienė, J. 
Valungevičienė, T. Zaveckaitė, 
Mrs. Simon, Geležinis, V. Bori- 
sienė, M. Uždavinys, R. Jankū- 

A. Ganevičienė, 
Stačkienė, Stackys, O. Pikelie- 
nė, A. Baulanskienė, P. Kis- 
lauskienė, Ziurinskienė, Pranc- 
kunaš, M. Šapamienė, Greičiu-' 
nas, M. Urbonienė. Jurgelaitis. 
Jankauskienė, Svilienė, M. A- 
liukonis, O. Deksienė, J. John- 
son, M. Grubinskienė, A. Mar-; 
cinauskienė. M. Venys, P. Jo-i 
cius, A. Kaunelis. M. Naujokie-! 
nė, A. Balčius, A. Neviera, W. 
šaduikienė, J. Bernatonis, S. 
Griganavičius.

Valdybos Narys.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS fVČ.
Pirmininkė — Eva MarkatenC, 

•25 E. 8th St., So. Boston, Maaa.
Tel. So. Boston 1298. 

Vice-Pirmininkė — C. GalHūnlenč, 
K Winfield St, So. Boston, Mass.

Prot. RaSt. — Ona IvaSkienė,
449 E. «th st, So. Boston, Maaa. 

Finansų RaSt. — B. Ctaiienė,
29 Gould St, W. Roxbury, Mase. 

Tel. Parkway — 1884-W
Iždininke — Ona Šiauria, 

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

11 Sprlngcr St. So. Boston, Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta AukStikatayt8,

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

antrą antradlenj mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St, So. Boston, Maai.

Visais draugijos reikalais kreipklt8a 
paa protokolų raitininką.

•V. JONO EV. «L. FA8ALR1NC8
DRAUGIJOS VALDYBA

■:

iš I

iš
Pakalniškių k. 
dukterys ir sū-

Danieliaus,

ap.» gyv.

Mitkunienė, 
iš Kauno a.

Lankėsi
Tėvas

1VAIROS SKELBIMAI

[ A. J. NAMAKSY

!
 RE A L E8TATE4

INSURANCE

• 409 W. Broadtvay
| SO. BOSTON, MASS
J Gfflce Tel. So Boston 0M»

I

Penktadienį, lankėsi 
Juvenalis Liauba, pranciškonas 
iš Greene, Me.

Tą dieną lankėsi Mykolas 
Norkūnas, Lietuvos Vyčių Įkū
rėjas. Atsilankymo proga, p. 
Norkūnas kalendoriaus fondui 
aukojo $1.00.

PAIEŠKOJIMAI

1/

DRUM SCHOOL
Leo Krauskas mekina mušti 
dramą. Taria didelį patyri
mą. Joms nereikalinga šį m- 
strumentą įsigyti iki išmok
site. Jūsų sūnus gali lengvai 
išmokti. Mano mokykla yra 

užpakalyje Metropolitan 
Teatro.
Mušk Sapph

11 HoHfe Str., Boston, Mass.
Tet. Han. 6223

NURKAlTfi - Kuliavas, Ve
ronika, iš Krinčino parap., 
gyv. De Kalb, III.

ORINKAITĖ, Marijona, iš
Višakio Rūdos parap.

PAKENIS. Klemensas, vedęs 
Žukauskaitę, Oną, gyv. New 
Yorko valst.

PALIONIS, Walter. Chica
goje.

PETRAUSKAS. Antanas.
PIRĄVIČIUS. Stasys, iš Se- kas vysk. Būčys 

redžiaus vai., Kauno ap., Chi- nepaprastai įdomiai ir aiškiai 
cagoje. Kiekvienas šią knygą perskai-

POŠKUS, Petras, iš Ubiškės tęs bus giliai sujaudintas. Gra- 
parap.. Tryškių vai. žiai išleista, su daugybe pa-

POVILAITIENE - Abroma- veikslų. Amerikos lietuviams 
vfciūtė, Marijona, gyv. Button- Apsireiškimai Liurde taip pati- 
wood Street, Philadelphijoj, ko, kad jie jau baigia išpirkti 
kil. iš Pakruojo vai.. Šiaulių a.

PRŽIBIŠAUSKAS. Liudvi
kas, s. Aleksandro ir Antani
nos Bortkauskaitės.

v

i

I 
t
I J

Pirmininkas — Juozas Svagždys, 
•01 «th St, So. Boston, Mass.

Vfce-Plrmininkas — Pranas Tuleikla 
702 E. Sth SU, So. Boston, Mass.

ProL Raft. — Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fln. Rait — Aleksandras Tvaftka,
440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
•99 E. seventh St., S. Boston, Mass 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadtvay, So. Boston, Maso 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mtnesfc 
2 vai. po pietų. Parapijos saMj 
492 E. 7Ui SL, Su. Buetou, Mase.

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

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

rašo apie tai

>
i

!

r

trečią laidą. Kaina $3.50. 
“Darbininkas” 
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

BROLIŲ MOTUZŲ - BELECKŲ 
LIETUVIŠKOS, GARSINĖS FILMOS MŪSŲ 

APYLINKĖJE
Visi žiemiau paduotų kolonijų lietuviai kvie

čiami pamatyti gražias filmas, kurios bus rodo
mos sekančiose vietose:
10 d. kovo-March, Trečiadienį, 7:30 vai. vakare, 

Liet. Piliečių Draugijos salėje, South Bos
ton, Mass.

kovo-March — Ketvirtadienį, 7:30 vai. vaka
re, Lietuvių salėje, Morton St., Stough- 
ton, Mass.

12 kovo - March

11 i

Kas norite Įsigyti Sauktoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

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

I

So.BastonFwnitoreCo.
Matrasal naujai perdirbami
Kainos pranešama U anksti

Jūsų kreditas geras

Pristatymas skubus

S8OV2 West Broadvray
Tel. ŠOU 2758

S. Baraserkius ir Sūnus
MOTERIS PAGEUBININKt 

Lietuvių Graborius-8al>amu«toja* 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadivay
80. BOSTON. MASS 

Tai. SOUth Boston 2580

Sūnaus gyvenamoji vieta 
•38 Dorchester Ava 
Tel COLumbla 253^

i

*

Penktadienį, 7:30 vai. vaka
re ,Klubo salėje, Camden St., W. Lynn, 
Mass.

13 d. kovo-March. šeštadienį 8 vai. vakare
Šv. Kazimiero Parapijos Salėje. New 
Haven, Conn.

14 d. kovo-March. Sekmadienį du rodymai: 2:30
vai. po pietų ir 7 vai. vakare Šv. Juozapo 
Mokyklos Auditorijoje., 29 John St. 
Waterbury, Conn.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis. Savininkas

258 lest Broadmy,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

eta*

*

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. MainSt
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyfiia Šermenims Dykai 

Tai. Broekton 8-1580

ZALETSKAS
FUNCRAL HOBI

564 East Broadwav 
SOUTH BOSTON. MASS

D. A. Žale takas, F. E. ZalstskM
Grabučiai Ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia iermenlma Dykai 

NOTART PUBLIC 
Tol. 8OU Boston 0815 

8OU Boston 2804
I'
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TREMTYJE MIRĖ SEIMO 
ATSTOVAS KUN. DR. J 

STEPONAVIČIUS

a
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išgelbėjo jaunimą ir pa 
dėjo ū i1 inkams duoklių 
davime, kas ne kartą ir 
jam buvo pagrasinta. Ar
tąja it antrajai bolševikų 
oku] »aeijai jau nepasilie
ka nužudymui, o suorga
nizavęs savanorius ir 
pats su ginklu rankose 
dar traukdamiesi ginasi 
ir apsaugoja vietos gy
ventoj" s nuo vietos ban
ditų. komunistų ir miš
kuose pasislėpusių žydų, 
kurie ūkius padeginėja. 
Teko ir stipriose kautynė
se susidurti, nes užnuga
ry bolševikai spėjo desan
tus iš lėktuvų išmesti, bet 
visur laimėjo ir aukų ne
tarė io. Kiek ilgesniam lai
kui bu”o sustojęs Telšiuo
se ir įsijungė į vietinė 
Rinktine (Lietuvių Sava
norių Diviziją). Pasitrau
kus į Vokietiją, neieško 
kur pafogios vietos, bet; 
rūpinasi lietuviu karių j 
šeimomis, varstydamas į- 
vairių Įstaigų duris. Ve- 
lionies sveikata visai su
šlubuoja ir Sudetuose ap-į 
sistojus, gydosi. Po kapi
tuliacijai iš Sudetų krašto 
pasitraukia, nes užleidžia
mas šis kraštas bolševi
kams ir apsigyveno iki 
pat mirties prancūzų zo
noje, VVangene. Čia visuo
meniniam darbe nedaly
vauja, nes visi išgyveni
mai tiek paveikė, kad liga 
rimtai supančiojo ir per
nai gruodžio mėn. 10 d. 
visai atsiskyrė ir palaido
tas VVaugeno kapinėse.

i

tyvus Krikščionių Demo
kratų partijos narys. Ir 
vėliau grįžęs Lietuvon ir 
išrenkamas tos partijos 
atstovu į Steigiamąjį Sei
mą. Paskui dalyvauja ir 

. kituose seimuose, eidamas 
pareigas sei-

Mes finansininkų ne
daug turėjome, o ir tie pa
tys baigiami išskainiti. 
Netekome kun. Juozo Vai
lokaičio, Jono Vailokaičio, 
nežinia koks likimas prof. 
kun. V. Jurgučio ir štai,
pernai, gruodžio mėn. 10 atsakingas 
d. prancūzų zonoje, trem- mo prezidiume, o nuolatos 
tyje — Wangene mirė žy- finansų komisijos pirmi
nius finansininkas, ilga- ninku. Buvo ir kitose ko- 
metis Seimo atstovas ir misijose. Vėliau, valstie- 
nuolatinis Seimo finansų čių liaudininkų (vadina- 
komisijos pirmininkas ku-mų socialistų iš kurių išė- 
nigas dr. Jonas Steponą- jo Paleckai, Gedvilai) val- 
vičius.
du finansininkai 
tremtyje 
Karvelis ir Jonas Matulio- dant komunizman. 
nis. ne 1926 metų

J. Steponavičius gimė!mSn' 17 diea°? 
1374 m . Aukštaičiuose, mas; P°; savaites 
Daieailiuese. Utenos aps. sas krast“ ?utl» 
tautiniai susipratusių, bet aavęs.,r Lletuvą 
gana religingoj, ūkininkų 
šeimoj. Pradinę mokyklą 
ir vidurinę ėjo Daugai-

j/
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|se esantiems žmonėms ir naš
laičiams, kurie yra sutalpinti į- 
vairiose prieglaudose. Ligoniai 
retas kuris susiranda sau at
skirą globėją. Maži vaikučiui 
veik niekada neparašo mums, 
'kad jie sukimšti tam tikro: e 
įstaigose, kur jie ir lietuviško 
žodžio negirdi. Tai tremtyje e- 
santi našlaičiai ir tų tėvų vai
kai, 
tąsi 
boti 
dina 
kad 
mai
išaugtų ir
BALF’as dar nuoširdžiai rūpi
nasi tremtyje 
moksleivija, 
bus sergėti 
laisvę.

i

kurie vargo prislėgti ryž- 
atiduoti savo vaikus glo- 
kitiems. Jai BALF’as va- 
šventa pareiga rūpintis, 
jie būtų ne tik pakencia- 
pavalgydinti, bet kad jie 

gerais lietuviais.

Teliko mums tik džiai esant, jis Seime vie- 
ir abu ^as aktyviųjų atstovų pa- 

dr. Petras ripriešinime kraštą ve- 
Ir jei 

gruodžio 
pervers- 
kitos vi- 
suraudo- 

napluk- 
Tai

m.

visdęs kraujuose, 
liaudininkų valdymas.

Dr. J. Steponavičiaus 
liuose, Utenoje, dar Latvi- sveikata ir nebuvo stipri, 
joje. To mokslo mokyto- o nuo didelio įtempto dar- 
jauti užteko, bet iš ma-' 
žens susirišęs i 
čia ir turėjo pašaukimą Išėjo 
kunigu būti, 
delsdamas ir laiko negai- pensininkas, 
šin damas išvyko į Peter- Matome Zarasų 
burgo dvasinę akademiją, joj mokytoju ir vėliau il- 
Čia ir nesėdi tik keturiose 
sienose, dalyvauja ir tau-...^.~ 
tiniuos sanbūriuos, bet y- liai ir gana gražūs gimna- 
pač paskendęs akademijos ziios rūmai ir suklestėio 
turtingoje bibliotekoje, į- 
sigilindamas į teologinę, _ ____ __ r_______ v
ekonominę ir finansinę bolševikų okupacija, kuri 
literatūrą. Mokslas sekasi smarkiai paveikė velionį 
ir baigia pirmuoju. Įšven- ir, jei ne slapstymasis, 
tinamas kunigu. Siūloma būtų buvęs išvežtas ir su- _. 
ir parapija, bet atsisako, šaudytas, nes valstiečiu turėjome. 
Vyksta pagilinti studijų įi liaudininkų išperos jo ieš- • rucucijos, 
Vokietiją, Šveicarijos uni-jkojo. Ne pyragai buvo ir; 
versitetus. Studijuoja fi- vokiečiams užėjus, bet čia 
losofiją, teologiją, ekono- stengiasi visokiais būdais! 
miją. Parašo ir dizertaci- trukdyti ir gelbėti jauni- 
ją, apgina ir gauna filo- mą vežantį į darbus Vo- 
sofijos daktaro 
Grižo Lietuvon ir apsigy
veno Zarasuose. Kurį lai
ką dirba pastoracijos dar
bą ir dalvvauja politinia
me ir kultūriniame lietu
vių gyvenime. Prasideda 
pirmasis — 1914 metų ka
ras, pasiekia Rusijos gi
lumą. Dalvvauja ir įvai
riame judėjime, ypač, ak-

bet iš ma- bo Seime, dar labiau pa
su bažny- šlijo ir turėjo pasitraukti, 

ne į parapiją, o į 
Nieko ne- mokyklą, ne ilsėtis kaip 

bet dirbti, 
gimnazi-

gamečiu direktorium. Jo 
iniciatyva išaugo didžiu-

zijos rūmai ir suklestėjo 
tenykštis kultūrinis gy
venimas. Atėjo pirmoji

laipsnį, kieti jon. Net, kad turėtu 
atsakingas pareigas ir 
svariu žodžiu galėtų at
remti. užima Zarasų aps
krities viršininko vietą. 
Daug reiškė ir kalbų mo
kėjimas, kada jis laisvai 
galėjo naudotis net devy
niomis kalbomis ir žodžiu 
ir raštu. Jis būdamas ap
skrities viršininku ga’ j

i

Pavasario gaivinantis oras artėja ir oriauna piktos žiemos darbus. Pa
kels žiemos apsunkintas šakas ir šie apširkšniję medžiai. Tas primena, kad 
gamtoje vyksta nuolatinės atmainos, vyksta jos ir žmonių gyvenime. Sociali
nis gyvenimas irgi turi savo dienas ir naktis.

esančia mūsų 
kurios užduotis 
atgautą Lietuvai

*
Kaip matome BALF’as dirba 

darbą, kurio pavieni žmonės 
negali atlikti. BALF’o rūpesniu 
jau kelios dešimtys lietuvių 
našlaičių yra atvežta į šią šalį 
ir patalpinti lietuviškose moks
lo įstaigose arba įsūninti gero
se šeimose. BALF’as ir čia at
vežtus našlaičius šelpia ir juos 
aprengdamas, už jų mokslą su
mokėdamas ir paūgėjusiems 
darbus surasdamas. Kuomet 
pavienis žmogus panorėjęs ką 
sušelpti, traukia pinigus iš sa
vo paties kišenės, tai BALF’ui 
pasiseka gauti didelės sumos ir 
iš kitataučių žmonių. Ne kartą 
jau teko matyti, kaip BALF’o 
pirmininkas Dr. kun. Končius 
yra gavęs stambias sumas iš 
Amerikos vyskupų ir grynai a- 
merikoniškų įstaigų.

Taip. BALF’as vertas ir rei
kalingas šelpti. Jo užduotis 
milžiniška, ranka dosni, tik jis 
ne vieno smerkiamas per nesu
sipratimą. Mes dar sunkiai į- 
sivaizduojame su kokiu skai
čium tremtinių BALF’o vadai 
turi reikalo. O nepaduosi to, 
ko neturi. Daugiau BALF’ui 
aukų, daugiau ir jis ten išda- 

' liūs jų.
J . Tačiau tie, kurie tikite tik į 
■ tiesioginę šalpą, o nežinote kas 
’ yra varge, parašykite man, o 

adresų pasiųsiu. Mano adresas: 
‘ Box 526, Stony Brook, N. Y. 
’ BALF’o adresas: 105 Grand 
‘ Street, Brooklyn, N. Y.

Pr. Lapienė.

Mass.; Barbora Paeeliunienė, 
Chicago, III.; A. Shimkonis, 
Lawrence, Mass.; J. S. Karpa
vičius, Providence, R. I.; Ona 
Stankienė, Linden, N. J.; Ago
ta Smilgienė, Norwood. Mass.; 
A. Vaisnis, E. Coulee, Canada. 
Kai kurie vyrai ir moterys yra 
atsiuntę man prašymus užsa
kyti vargstantiems maisto 
siuntinius, bet kurie prašė jų 
vardų niekur neskelbti. 

Visi čia įvardinti žmonės 
dirba be jokių išskaitliavimų, 
o vien vadovaudamiesi žmoniš
kumu. Visi džiaugiasi “susipa
žinę” su iki tol jiems nežino
mais žmonėmis ir jei tik gali, 
išduoda ir affidevitus. žodžiu, 
darbas nors mažu maštabu, 
tačiau jis gyvėja, jo darbo 
vaisiai ryškėja.

Baltas Ir Jo Reikšme 
į Individualė šalpa kai kam 
nepatinka. Sako tegu tie visi 
geradariai skiria savo aukas į 
bendrą lietuvių šalpos fondą, 
į BALF’ą. Taip. BALF’as rei
kia remti aukomis. Mes noriai 
skiriame jam savo metines 
duokles, remiame vajus, noriai 
siunčiame tremtiniams per 
CARE siuntinius. Tik tiesio
ginė iš žmogaus žmogui auka 

Į be paties sušelpimo atlieka dar 
lir kitą uždavinį. Skiriama au- 
ika nedelsiant į ten pasiunčia-
• ma. kuomet BALF’ui reikalin-
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gas didesnis kiekis sulaukti.
• Už siuntinį gavėjas asmeniškai! 

Užsimez- jd° Kun. P. M. Juras, 1943 m.
ga laiškais pažintis, kurį gera- i Kaina 35c. 
širdį žmogų padaro dar duos-l 
nesniu ir pajėgia šelpiamąjį i 

! pamilti ir nebebi joti kviesti į j 
čia. Kas smerkia pavienių žmo-Į Parašė Vincas Nagomoskis. Iš- 
nių siuntas, nepagalvoja kokia Įleista 1936 m., 170 pusi. Kai 

ta. "Man") uik,"atėį keliolika P°s '^ybes nuplaukė jos tur- iš to nauda.

Pa
’ Pailgo, pabodo svetur be tėvynės — 

Prašalaičio likimas sunkus ir kartus — 
Nors dygūs erškėčiai skaudžiai apipynė 
Mūsų amžino kelio plačiuosius vartus. 
Bet mes ten sugrįšim, tautiečiai ir broliai, 
Ir laisvę tėvynei parnešim namolei...
Išblaškė, išmėtė pikti atėjūnai 
Iš gimtosios pastogės, tėvynės žalios, 
Kad vystų ir nyktų mūs sielos ir kūnai 
Svetimosios padangės visuos pašaliuos, 
Bet mes dar sugrįšim, tautiečiai ir broliai, 
Ir laisvę tėvynei parnešim namolei...
Krūtinėje laisvės nepaveržia pančiai, 
O nutolus tėvynės — artesnė jinai — 
Troškimai ir viltys atsispiria kančiai, 
Ir užgrūdintos širdys nepaluš amžinai,
Tikrai mes sugrįšim, tautiečiai ir broliai, 
Ir laisvę tėvynei parnešim namolei...
Tave mes, tėvyne, širdy išnešiosim 
Po skaudaus ištrėmimo svečiąsias šalis 
Ir nuolat tau šauksim, ir nuolat kartosim, 
Kad mes tavo kūno gyvoji dalis — 
Tikrai mes sugrįšim, tautiečiai ir broliai, 
Ir laistę tėvynei parnešim namolei...

J. Aistis.

bodo

i

Kun. dr. J. Steponavi
čius buvo svari ir brangi 
mūsų tautai ir valstybei 
asmenybė, kokių maža te- 

Tai puikios e- 
gražios iškal

bos ir reto išsilavinimo 
žmogus. Dalyvavo ir 
spaudoje. Nors amžius se
nyvas — 73 metus pasie
kęs, bet dar dvasioje jau
nas, energingas • ir būtų 
daug dar nuveikęs, bet vi
so kaltininkas bolševiz
mas ir karas, be laiko 
daug išskainiojo. Tebūna 
jis mums darbštumo, pa- 

• riryžimo, valios ir tėvy
nės meilei pavyzdžiu! Die
vas ir Tėvynė jam buvo 

'-’iskas!

DAR ŠALPOS REIKALU

A. Jankūnas.

Turėkite Savo Namuose
Šventąjį Raštą-Naująjį 

Testamentą
Kun. Pr. M. Jurui talkininkaujant “Darbininkas” jau 

perspausdino J. E. arkivyskupo J. Skvirecko verstą Nau
jąjį Testamentą, kuris apima visas keturių evangelistų 
knygas, Apaštalų Darbi) anrašymą, laiškus Apaštalų: 
šv. Povilo, Šv. Jokūbo, Šv. Petro, Šv. Jono, šv. Judo ir gi
lųjį ateinančių ir ano pasaulio dalykų Apreiškimą, su
rašytą apaštalo šv. Jono, kuris Paskutinis Vakarienės 
metu buvo padėjęs savo galvą ant Kristaus krūtinės.

Naujame Testamente yra surašyta Viešpaties Jėzaus darbai ir stebuklai.
Šventasis Raštas tai yra Knyga knygų. Už tai patys užsisakykite jį 

ir užsakykite mūsų broliams, kurie yra karo audrų išblaškyti. Jie yra 
labai išsiilgę lietuviškų knygų.

Stipriais audeklo apdarais $3.00; popieriniais viršeliais — $2.00. Už
sakymus siųskite: “Darbininkas”, 366 W. Broadvvay, S. Boston 27, Mass.

Individoalė Šalpa mačiusi daug vargo ir visokių 
Kuomet aš kartą paskelbiau trtkumų. po karta gyvento iš- 

mūsų spaudoje turint) daugel) ^^"8° ,ar to?«'
J--------- ---------------------------J— 1 V

žmonių vardų, kurie reikalingi J 
ūmios pagalbos maistu ir dra- 
bužiais, kažkas iš kažkur atsi- 
liepė:

— Nubodo mūsų žmonėms 
panašūs verkšlenimai. Į tokius 

įrašinius žmonės dėmesio nebe
kreipia. Kam tada užimti laik
raščiuose vietą?

Tačiau aš abejojau. Aš tikė
jaus palankaus man skaitytojų 
ir atsiliepimo. Buvau nesuvil-

, ar todėl, 
kad jos sūnus dėl bado ir šal
čio jaunas neteko gyvybės 

į (Smitrienės sūnus, tamauda- f _
•mas Amerikos kariuomenėj pa
teko vokiečių nelaisvėj, kur 
dirbdamas kartą, eidamas iš aukotojui padėkoja, 
darbo peralkęs sukniubo kely
je, o kadangi buvo žiemos šal
čiai, o jis teturėjo menkučius 
lopus ant jo kūno, ten pat su
šalo), ji pasireiškė nepaprastu 
duosnumu. Jau į kelias Euro-

GRAŽIOS IR VERTINGOS 
KNYGOS

Piloto Duktė
Penkių veiksmų drama. Išlei-

Vytis Kankinys
Penkių .veiksmų tragedija

“Darbininko” Administracijai:
366 W. Broaduay, So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiu čekį sumoje $ ir prašau prisiųsti Naująjį Testamentą.

Vardas

Adresas

labai darbščių moterų ir keli 
vyrai, kurie jau spėjo pasi
reikšti didelės reikšmės veikla. 
Nepažindami nei manęs, nei tų, 
kuriems prašau pašalpos, jie 
ištiesė pilnas rankas dovanų, 
nereikalaudami sau jokios 
tai reklamos, dėkingumo 
laurų.

Mūsų Samarietes
O visgi aš noriu kai kuriais 

jų čia viešai pasididžiuoti ir 
i pasigrožėti. Aprašant jų dar
bus, gal ir daugiau kas tuo ap- 
sikrės. Tik matant kitus dir
bant mes tan darban įsikinko
me. Pasimoti paminėti vardai 
nėra kokių turtuolių. Tai pa
prastų darbininkų, kaip ir mūs 
daugumos, bet kurių širdys 
jautresnės kitų nelaimei, kurių 
protas blaivesnis ir kurie su
pranta, kad badaujančiam 
šiandien yra brangesnis duo
nos kąsnelis, negu rytoj visas 
pyragas.

Viena iš tokių gerų širdžių 
reikia išskirti Elena Smltrienė, 
iš New Brur.swick, N. J. Gal 
todėl, kad ji kartą pati yra

BALF’as apima visą šalpostingi maisto ir drabužių siunti
niai ir ji vis dar dirba, ruošda- darbą. Jo turimos gėrybės pir- 

ten. miausia paskiriamos ligoninė- 
se- 
jos

I
už
ar

ma daugiau pagalbos į 
Tan darban jai sėkmingai 
kasi įjungti ir kitatautes, 
kaimynes.

Antra jau nemažiau pasireiš
kusi artimo meile yra Elzbieta 
Jonuškienė, iš Stoughton, 
Mass. Ji nuolatiniai siunčia į 
užsienį maistu ir drabužiais 
pašalpos ir jau pakartotinai jai 
duodu daugiau adresų. Pažy
mėtina, kad ši susipratusi lie
tuvė gavo sau talkos ir iš ki
tataučių, kurioms dirbdama 
kartu buvo papasakojusi mūsų 
žmonių tremtyje vargus. Maža 
to, dabar ji jau įsidrąsinusi 
ruošia ir affidevitus.

Taip, daugelis žmonių vis 
ryškiau pradeda suprasti, ko
kia šiandien mūsų svarbiausio
ji gyvenimo užduotis. Negaliu 
nepažymėti dar šių žmonių, 
kurie irgi ne be vieną siuntinį 
išsiuntė jiems visai nepažįs
tamiems žmonėms. Jie yra: 
P. Bružienė, Fort Williams, 
Canada; V. Sharkus, Brockton,

na — 35c.
DARBININKAS 

366 W. Broadway, 
South Boston 27, Mass.

Nebūk be įdomieusio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

Tik per “DARBININKĄ” 
draugus, gyvenančius 
pasaulyje.

Tik per “DARBININKĄ”

sužinosime apie savo 
Amerikoje ir visame

mes sužinosime, kas 
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

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

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

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

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

“DARBININKAS”
366 VVest Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

Į


