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Kada Didieji Atsimena
Mažuosius

Diktatoriai Geri ir Negeri 
Ką reiškia spalva
•

Didieji atsimena mažuosius 
ir skriaudikai atsimena skriau
džiamuosius tada, kada jie pa
tys atsiduria bėdon. Tokio reiš
kinio pavyzdžių yra daug. At
siminkime čia pirmąjį pasauli
nį karą. Kad nuversti kaizerį, 
tai alijantų vardu kalbėjo Wil- 
sonas, skelbė 14 punktų, skelbė 
patapsisprendimo teisę visoms 
tautoms. Kaip tik kaizeris pa
bėgo į Olandiją, alijantai ir už
miršo viską, ką' karo metu ža
dėjo.

Vėl atsiminkime Vilniaus by
lą. 1920 metais Varšuvos po
nai pasišovė apsidirbti su Mas
kvos ponais. Nepavyko. Len
kams prisėjo bėgti “do War- 
szawy” ir sudrebėti dėl savo 
ateities. Tada lenkai, prispirti 
prie sienos, atsižadėjo Vilniaus. 
Bet kaip tik su prancūzų pa
galba lenkai atsigriebė, tai vėl 
pagrobė Vilnių.

Dabar prisiminkime antrąjį 
pasaulinį karą. Kad Hitlerį nu
galėti vėl reikėjo viso pasaulio 
tautų talkos. Kad tą talką 
gauti, vėl reikėjo žadėti visoms 
tautoms laisvę ir lygybę. Išgir
dome tada apie keturias lais
ves, atsirado Atlanto Čarteris. 
Kaip tik Hitleris ėmė smukti, 
tai alijantų vadų žadėjimai ė- 
mė dilti. Kai Hitleris tapo su
pliektas, tai Atlanto 
ir kiti alijantų vadų 
atsidūrė gurbon.

Dabar ši istorija

(Tuesday), BALANDIS (April), 13 D., 1948 M. Tel. SOuth Boston 8-2680 SDCCENTS.

Čarteris 
žadėjimai

apipIMtom, apkarpytom? panie
kintos Italijos popieriai staiga 
ėmė kilti. Italai dabar girdi ne 
vien agitacijų ir žadėjimų, bet 
gauna amerikoniškų cigaretų, 
Amerikos dėka gauna baltes
nės duonos ir gauna jos dau
giau. Grąžinama kažkurie atim
ti laivai. Pažadama grąžinti at
plėštas Triesto miestas, žada
ma grąžinti Afrikos kolonijos.

Ką? Gal jau nebetoli tas 
laikas, kada trys didieji atsi
mins teriojamas tautas anapus 
geležinės uždangos esančias. 
Tai vis paseka tolimesnės Mas
kvos ponų agresijos. Juo blo
giau, juo geriau.

Kai praėjusių metų birželio 
mėn. gen. Marshall, valstybės 
sekretorius, Harvardo univer
sitete užsiminė apie planą Eu
ropai atstatyti, tai turėta gal
voje ir Sovietų Rusiją ir jos 
satelitus, kaipo dalyvius plana
vimo ir atstatymo darbe. Bet 
tada Rusija pati atsisakė prie 
to dėtis ir uždraudė savo sate
litams tą daryti.

Toliau tą planą svarstant vis 
buvo skelbiama, kad Rusijai 
tebėra atdaros durys j Eūropos 
planavimo ir atstatymo darbą. 
Tada niekas neprotestavo, nie
kas nemurmėjo, kam j tokį 
darbą kviečiama kruvina Ru
sija. Bet kai dabar Kongrese 
jau buvo baigiamas Europos 
atstatymo planas svarstyti, tai 
keno tai sumanymu buvo pa
siūlyta įtraukti ir Ispaniją. Ta-

MelasAkisBado
Lietuvos komunistams 

didžiausias yra nemalonu
mas, kad tremtiniai ne
vyksta į ju pavergtą Lie
tuvą, bet ieš^o sau darbo 
ir prieglaudos kituose 
kraštuose. Tremtiniams 
specialiai ’ ju leidžianjas 
Vilniuje laikraštis “Tėvy
nės Ba’sns”, kuris atveža
mas i Vakaru Vokietiją ir 
per IRO pareigūnus plati
namas stovyklose, keliuo
se numeriuose užsipuolė, 
būk į belgų kasyklas lie
tuviai tremtiniai apgau
lingu būdu ir prievarta iš
vežami. To. melagingo lai
kraščio tvirtinimu, dau
gelį lietuviu tremtinių bel
gų kasykloms atiduodą 
tautiniai stovyklų komite
tai.

Kad tai yra grynas me
las, net belgu vyriausybės 
atstovas kapt. E. S. Don- 
vilė prie Apaerikiečių Ka
rinės va’džios, Frankfurte 
rado reikalo viešai pareik
šti, jog “išvietinti asmens 
į Belgiją darbams verbuo
jami ne prievarta, bet sa
vanoriškai”. Vadinasi ir. 
belgų vyriausybės atsto- i 
vut teko susipažinti, kad 
Lietuvos komunistų trem
tiniams leidžiamas laik
raštis skelbia melą. Ko
munistų tikslai ir veikimo; 
būdai lietuviams yra ge
rai pažįstami. Bet dabar 
vis daugybe progų turi su 
juo susipažinti visas pa- f— 
saulis. An.

H.I.T. Steigia Atominės 
Energijos Skyrių

Žemėlapis parodo Britų ir US. oro lėktuvų kelius į Berlyną. Britai 
Berlyne savo žinioje turi Gatow aerodromą, o Jung. Valstybės Temple- 
hof aerodromą. Viršuje matosi C-47 transportinis lėktuvas, kuris ir to
kie kiti kursuoja tarp laisvų zonų ir Berlyno.

■ m. r> i

Statys 7 Laivus

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybių vyriau
sybė yra pasirįžus pasta-Massachuetts Institute

of Technology paskelbė, Į tyti 7 civilius prekių ir 
kad jis įsteigia atominės * keleivių laivus. Iš jų _5 
energijos skyrių. Tame * 
skyriuje, baigusieji inži
nerijos mokslą, galės spe
cializuotis atominės ener
gijos srity.

Šis skyrius veiks sąri- 
šyje su Oak Ridge Insti
tute of Nuclear Studies, 
Oak Ridge, Tertn.

Mokyklos direktorium 
bus prof. William Reed, 
su keliais asistentais.

i laivus. Iš jų 5 
bus po 12,000 tonų, galės 

■vežti prekes ir po 200 ke- 
ileivių, o du bus po 20,000 
tonų ir galės vežti po 960 
keleivių.

Ištikus karui, tie laivai 
galės būti greitai pavers
ti transportiniais laivais, 
kareivių gabenimui. Tų 
laivų statyba prasidės 
prieš liepos 1 d.,

10,000 GELEŽINKELIEČIŲ 
PASIRUOŠĘ STREIKUOTI

Philadelphia, Pa. — Jei firemonų ir taip vadina' 
Prezidentas Truman nepa
darys intencijos, tai šį 
trečiadienį, 10,000 Penn, 
Geležinkelio Kompanijos

mų “roundhouse” darbi
ninkų išeis į streiką. 
Šiems sustreikavus — pa
reiškė Hary A. Storch, 
Brotherhood of Locomo- 
tive Firemen & Engine- 
įmen vice prezidentas, tai

te

Seserų Vienuolyno Seimelis
Dalyvavo Apie 200 Rėmėjų.

J. E. Arkivyskupas Cushing 
Suteikė Palaiminimę

Colombia Prezidentas Paskelbė
Karo Stovį

Dėl Sukilimo Kaltina Raudonuosius. 
- Areštavo Du Sovietų Rusijos Agen
tus. - Sukilimo Metu Užmušta 3 

Žmonių. - Lėktuvais Išveža 
Amerikiečius

• i

Bogota, Columbia — 
Penktadienio vakare, ba
landžio 9 d. įvyko sukili
mas. Sukilėliai nuvertė 
prezidento Ospina Perez

Į valdžią. Po to įsiveržė į 
IJung. Valstybių ir Loty- 
,nų Amerikos konferenciją 
ir išardė posėdį. Sukilė- 

I liai, akmenimis, lazdomis 
; ir šautuvais apsiginklavę, 
šaukė: “Šalin Laureano 
Gomez’”, “Mirtis Gome- 
zui!” Laureano Gomez bu
vo premieras ir Columbia 
krašto delegacijos vadas. 
Bet jis suspėjo pasišalinti.

Sakoma, kad sukilimas

Jung. Valstybių Armi
jos transportiniais lėktu
vais amerikiečius išgabe
na iš Columbia į 
mos Kanalo zoną.

Jung. Valstybių 
Lotynų Amerikų 
rencija greičiausia
perkelta į Panamą, Mexi- 
co, Lima ar Havana.

Pana-

ir 20 
konfe- 

bus

Rekalauja Ištirti Amerikos 
Žvalgybos Ignorandjg

Washington, D. C. — 
Kongresmonas Brown iš 
Ohio pareikalavo, kad

prasidėjęs dėl kairiųjų Ii-. Kongresas ištirtų, kodėl 
beralų vado Jorge Eliecer j Amerikos žvalgyba snau- 
Gaitan nužudymo. Kas dė ir nesusekė apie riau- 
nužudė Gaitan dar tebėra šių galimybes Bogotoj lai- 
misterija.

Colombia valdžia tvirti
na, kad raudonieji inspi- nujautimas, bei nesuseki- 
ravo ir vadovavo sukili- mas pastatė mūsų Valsty- 
muL Kiti sako, kad jeigu;bes Sekretorių Marshallą 
kemmtistai pačioje pra« ir visą delegaciją ir jos

ke Amerikos šalių Konfe
rencijos. To sukilimo ne

reigas ,ir pagyrė lietuvius 
už dosnų aukojimą Vie
nuolynui. Po to suteikė 

į savo palaiminimą ir palai- 
į minimą švč. Sakramentu. 
į J. E. Arkivyskupui asis- 
Itavo ir dalyvavo šie lietu
viai kunigai: vietinis kleb. 
kun. J. S. Švagždys, kun. 

_ , r____ ____ Pr. M. Juras, kun. J. če- 
čekavičius, nese- kavičius, kun. Al. Abra- 

činskas, kun. J. Daunis,

da iš “gerosios” pusės pasipylė 
audra protestų, kam, girdi, į-____  __ __________ _
traukiama ta šalis, kurią valdo visa Pennsylvania R. R. 

systema turės užsidaryti.
i Nuo šio streiko gali iš- 

kai užsi- gelbėti Prezidentas, pa- 
skirdamas “Fact - find- 
ihg” komisiją.

Ginčas eina ne dėl algų 
pakėlimo, bet dėl, nesilai
kymo dabartinės sutar
ties.

diktatorius . gen. Franco.
Prieš Rusijos priėmimą nei 

mur-mur. Gvoltas, T ‘ 
minta apie Ispanijos priėmimą. 
Kodėl taip? Juk Ispanijos dik
tatorius gen. Franco yra libe
ralas palyginus su Stalinu. Is
panija nenori nei sprindžio sve
timos žemės, o Rusija pagata- 
va praryti visą pasaulį. Tai 
kodėl “gerųjų” žmonių toks 
skirtingas atsinešimas?

Čia viską nulemia spalva.
Gen. Franco yra mišinys juo- Alston fotografų Studijoj 
dos ir rudos spalvos. Todėl jis kilęs gaisras išsiplėtė 
trepnas, nepriimtinas, stali- taip, kad reikėjo šauktis 
nas yra raudonas. Todėl jis apylinkės miestelių ugnia- 
geras, jo razbajai ir baisumai gesių pagalbos. Nuostolių 
pateisinami. ■ padaryta už $130,000.

Tai mat, ką reiškia spalva. į Gaisro priežastis dar 
P* O. neišaiškinta.

$130,000 6aisras
Hingham, Mass. — Čia

Brockton, Mass. — Sek
madienį, balandžio 11 d., 
Šv. Roko parapijoj įvyko 
Nukryžiuotojo Jėzaus Se
serų Vienuolyno Rėmėjų 
seimelis, kuris pradėtas 
iškilmingomis pamaldo
mis tos parapijos bažny
čioje 10 vai. rytą. Turinin
gą pamokslą pasakė kun. 
Juozas C 
niąį atvykęs iš tremties.

Pirmą valandą po pietų kun; S. Saulėnas, kun. J. 
prasidėjo seimelio posė
džiai svetainėje. Seimeliui 
vadovavo Rėmėjų Centro 
pirmininkas kun. Pr. M. 
Juras, o p. Julia Jakavo- 
'nytė, Centro sekretorė, 
| raštininkavo, 
i Paskaitas skaitė Motina 
Ligouri ir p. Ona Paznio- 
kaitė. Apie Rusijos bolše
vikų žiaurumus kalbėjo 
ktin. Juozas Cekavičius, 
kuris ‘atstovavo sergantį 
Prelatą Joną Balkūną, ir 
apie tremtinių vargingą 
gyvenimą labai įdomiai 
kalbėjo p. Magdalena A- 
vietenaitė, nesenai atvy
kusi iš tremties ir laikinai 
apsistojusi New Yorke.

Rėmėjų skyrių atstovai 
raportavo iš savo veiklos 
kolonijose. Atvežė stam
bias sumas aukų. Pasiža
dėjo veikti ir aukoti dau
giau, kad būtų įsteigtas 
senelėms namas, kuris 
taip labai yra reikalingas.

Seimelis užbaigtas baž
nyčioje. Jj» E. Arkivysku- zidentą Franklin Delano 
pas Richard J. Cushing, Rooseveltą.
D. D., pasakė pamokslą a- 
pie pašaukimus, tėvų pa- transliuojama per radio.

Klimas.
Bažnyčia buvo pilna 

žmonių.

Atidengė Roosevelto 
Statyk Londone

džioje sukilimo ir nebuvo, 
tai jie, prasidėjus sukili
mui, prisidėjo ir vadova
vo.

Sukilimo metu užmušta 
apie 300 žmonių. Areštavo 
daug sukilėlių, tarp kurių 
ir du Sovietų Rusijos a- 
gentus.

Sukilėliai puolė ir Jung. 
Valstybių ambasados na
mą; išdaužė langus ir pa
degė. Bet gaisras buvo 
likviduotas.

Sakoma, kad Colombia'

personalą labai nejaukioj 
padėty, kuomet ji netikė
tai atsidūrė sukilusio 
miesto vidury.

Vėl Sumažins TrankHg 
Judėjimą

Washington, D. C. — 
Dėl mažėjančios anglių 
atsargos, iš priežasties 
minkštųjų angliakasių 
streiko, vyriausybė išlei
do įsakymą sumažinti dar

valdžios armija ir policija'?5 nu°š' “8lis vaJr!°.jan- 
jau beveik visas ■ sukilėlių# traukinių judėjimą, 
užimtas įstaigas 
savo kontrolėn.
sukilimas dar nėra pilnai, 
numalšintas. Vietomis dar

« A • « • A • _ • U

paėmė Tokiu būdu tos rūšies 
Tačiau traukinių judėjimas bus 

sumažintas net 50%.
Iš tos priežasties daug 

vyksta susikirtimai su po-'geležinkelio darbininkų 
licija. | tampa atlęisti laikinai

Prezidentas Ospina Pe- nuo darbo.
rez perorganizavo valdžią. | Naujasai įsakymas įeis 
Tačiau kairieji ir nauja galion balandžio 15 d. vi- 
valdžia nėra patenkinti. Idumaktį.

London, Anglija — Ba
landžio 12 d. vis Britani
ja paminėjo Franklin De- 
lano Roosevelto trijų me
tų mirties sukaktį. Miru
sio Prezidento našlė, Mrs. 
Eleonora Roosevelt ati
dengė 10-pėdų Rooseveltą 
atminti stovylą Grovenor 
kryžkelėje.

Stovylos atidengimo ce
remonijose dalyvavo ka
ralius Jurgis, karalienė 
Elžbieta, įvairių valsty
bių ambasadoriai, val
džios atstovai ir įvairūs 
kiti įžymūs asmenys.

Visa spauda labai pa
lankiai atsiliepė apie mi
rusį Jung. Valstybių Pre-

RUSAI UŽDARO KELIĄ 
ALIJANTAMS Į BERLYNĄ

Berlynas, bal. 12 —Maj. 
gen. George P. Hays, 
Jung. Valstybių militario 
gubernatoriaus atstovas, 
praneša, kad Sovietų Ru
sijos administracijai rei
kalaujant Jung. Valstybių 
ir Britų militarės valdžios 
išsižadės dviejų pagalbos 
stočių, kurios buvo prie 
vieškelio, kuris yra vie
nintelis Vakarų Alman
tams susisiekti su Berly
nu.

Rusai taip pat reikalau
ja, kad Jung. Valstybės 
kaip galima greičiau iš
trauktų kareivius, kurie 
dirba prie komunikacijos 
aparatų Sovietų zonoje 
ant linijos tarp Berlyno ir 

Ceremonijų eiga buvo Frankfort. Tačiau dėl to 
dar vedamos derybos.

iš visko aišku, 
sai stengiasi 
Jung. Valstybių 
jėgas iš Berlyno 

iš visos Sovietų zo-

kad ru- 
išstumti 
ir Britų 
ir ben-

drai 
nos.

Nauji Pusdoleriai

mėnesį apyvartojeŠį 
pasirodys nauji pusdole
riai. Ant vienos jų pusės 
bus Benjamin Franklin 
atvaizdas, o ant kitos — 
Liuosybės Varpas.

Pradžioje 6 milijonai tų 
pusdolerių bus išdalyti 
bankams, ir jie pakeis nu
sidėvėjusius dabar varto- 
Jjamus pusdolerius.

A
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ĮVAIRIUS ŽINIOS
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LIETUVA MERDĖJA KARO IR 
OKUPACIJOS ŽAIZDOSE

New York (LAIC) —
Karo audroje kraštas 
žiawiai nukentėjo. Daug 
miestų subombarduota ir 
išdeginta. Ištisi kaimai ir 
atskiros sodybos nušluota 
nuo žemės paviršiaus. 
Ypač nukentėjo Suvalki-

val- 
ir 

kraštas, ir žmonės turi at
rodyti.

KAIME SKURDAS, 
MIESTE BADAS

Ūkininkai smaugiami 
duoklėmis ir

statomas. Proletarų 
džioj, proletariškai

jos, Vilnijos ir Žemaitijos didelėmis
Kaimuose daug! aukštais mokesčiais. Dar-i

________ i* _____ i___ hzi įilriiincp

2

Ar Žinai?tvirtinus rezultatus pra
eito vasario mėnesio įvy
kio”. Reiškia — komunis
tinio perversmo. Pasirodo, 
kur komunistai pasigro
bia valdžią, ten tuoj pa
smaugia demokratiją, bei 
laisvus piliečių balsavi
mus.

1

• Amerikų kraštų 
nutrūkusi Konferęnci j a 
išsikelia iš Bogota, Co- 
įlumbia į naują vietą, 
j Yra žinių, kad Ameri- 
jkų Konferenciją tiksliai 
! siekė suardyti komunisti
nis elementas po Krem
liaus direktyva.

Yra davinių, kad darbi
ninkų partijos vadą nužu
dė asmuo turintis ryšių 
su komunistais, bet kaltė

1940-41 m. Didžiausi dali
niai yra Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose ir visuose ap
skričių miestuose. Paste- 
ibma nemaža šarvuotų ir 

.aviacijos dalinių. Aero
dromuose daug išrikiuota 
bombonešių ir naikintu
vų. Įrengta naujų aero
dromų, kaip tai: Pociū
nuose. Kauno apskr., Alk- 
sniakiemyje, Pakuonio v., 
dabar galutinai užbaigtas, 

j 1941 m. ruoštieji Įsitvirti
nimai Vokietijos pasieny
je dabar paskubintai tę
siami ir užbaigiami.

Kartu su kariniais pasi
ruošimais paskutiniu me
tu vedama per spaudą ir 
mitingus labai sustiprin
ta propaganda, prieš A- 
meriką ir Angliją. Gyven- 

> aiškinama, kad 
tuose kraštuose eksplioa- 
tuojami darbo žmonės. Jų 
kapitalistinės ir fašisti
nės valdžios esą ruošiasi 
užpulti Sov. Sąjungą.

PARTIZANŲ KOVOS
Lietuvoje miškai tebėra

1
B
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etai PasiūlysPragos K
Tik Vieni Sgrašg

Praga, Čekoslovakija, j
bąl. 8 — Komunistų vadai
savo kalbose aiškiai paša-. _ , , . . ...r , tamsiai mimai buvo per-ke, kad komunistine vai- 
džia pasiūlys vieną sąra- • /
v « . • • i • • IllllIVLl.

V*B O m *■

sritys. 1 
išnaikinta gyvulių, padar
gų ir namų mantos. Gy
ventojų labai praretėjo: 
dalį prievarta evakuavo 
vokiečiai, dalis pasitraukė 
nuo bolševikų teroro, 
daug jaunimo išėjo parti
zanais į miškus.

1944 m. grįžę bolševikai 
tas žaizdas dar pagilino. 
Visus vyrus nuo 20 iki 40 
metų amžiaus mobilizavo 
į raudonąją armiją. Gy
ventojus plėšė be atodai
ros. Atiminėjo drabužius 
maistą, gyvulius ir kitokį j nustatyta 
turtą. Vos dviem mėne-jsvaras kaštuoja 10 rb., o pilni partizanų. Žmonėms 
siams praslinkus pradėjo ;juocĮ0j0 j rinkoj — 250 rb.,‘aiškinama, kad tie parti- 
vykdyti gyventojų suimi- duonos svaro oficiali kai-izanai esą fašistai, vokiš- 
nėjimus, žudymus ir trė- na 4 rb o rįnkOj — lOlkieji naciai ir tokių Lietu- 
mimus į Sibirą. Iki 1945- rūbų eilutė 2000-3000 voje esą apie 40,’000, iš 
m. pradžios areštuotų, iš- Paprastas darbininkas kurių jau 12,000 likviduo- 
žudvtų, ištremtų ir eva- j dieną uždirba 15-20 rb. ta.
kuotų į V okietiją ūkiai; ūkininkui valdžia už ru-i Kovai Drieš partizanus 
buvo palikti be ,------
dvasios. Vėliau į juos pra
dėjo gabenti iš Rilsijos gi
lumos azijatus su šeimo
mis. Jie apgyvendinami 
lietuviškomis pavardėmis.

Mažežemiams 
miams buvo 
mės. Tačiau 
maža 
neturi 
gauna 
trobesiams statyti, neturi į nauji asmens dokumentai 
gyvulių ir padargų. į— pasai. Komunistų par-

Miestuose ir kaimuose itijos nariai gavo raudonos 
tebestūkso griuvėsiai. Ve- spalvos pasus, o visi kiti 
dama tik didelė propagan- gyventojai — žalios spal- 
da. bet tikrumoje nieko‘vos pažymėjimus, vadina- 
nedaroma namams ir so- mus liaudies liūdymus. 
dyboms atstatyti. Mies-; “Žalieji” yra beteisė liau
tuose kaip stovėjo, taip iridis, o “raudonieji” ■ 
tebestovi griuvėsiai. Tik munistinio rojaus viešpa- 
vienas kitas valdžios pa- čiai. Tačiau lietuviais ko-

bo jėgos ūkiuose labai, 
maža, todėl ištisi žemės 
plotai dirvonauja meke
no nedirbami. Verčiami 
dėtis į kolchozus ir juose, 
kolektyviškai skursti.

Kai kaimas skursta, tai i 
miestas turi neišvengia
mai badauti. Prekybiniam! 
valdžios tinkle _____
produktų gauna tik pagal 
korteles, nustatytas bado 
normas. Juodojoj rinkoj, 
nors ji leidžiama, negali 
įpirkti, nes kainos pasa- 

> | kiškai aukštos. Valdžios 
kaina, lašinių

f

I

' maisto tojams,

Prezidentas Mariano Ospina Perez, Bogota, 
Columbia, skaito savo Inter-American Konferen
cijos atidarymo proga, savo sveikinimo, kalbą. 
Kaip jau žinoma, laike tos Amerikos Valstybių 
konferencijos Bogotoje, kilo ten revoliucinis ju
dėjimas.- Konferencijos sesijos buvo nutrauktos. 
Tas sukilimas paliko daug aukų žmonėmis ir su
žalota daug įstaigų bei biznio krautuvių. Tamsi 
minia buvo kairiųjų įtakoje nukreipta prieš kon
servatyvius valdžios sluoksnius.

RUSIJA PRIEŠ ITALIJOS PRIĖ
MIMĄ Į JUNGTINES TAUTAS

statyta ant vyriausybi- 
šą parlamento rinkimui. Į1“““4’
Aišku, kad tas sąrašas • Nesenai atvykusi į šią 
bus sudarytas iš komunis- salį p-lė Avietenaitė, pa
tų ir jiem talkininkaujan-, reiškė, kad jeigu Jung. 
čių socialistų. į Valstybės organizuotų ar-

Štai tau ir komunistų miją Vokietijoje iš DP, 
o tas turėtų pasisekimo, 
tai galėtų suorganizuoti 
apie 50,000 kareiviją ir a- 
ipie 1,000 slaugių.
: • Prancūzijos premieras

“demokratija”.

kas 
ir iš 

lėšų

uKiai ūkininkui valdžia už ru-į L.___  __ _
gyv°s^gių centnerį, moka 30 rb.. laikoma kelios NKVD di- 

už karvę — 200 rb.
Tokiose kainų ir algų'kautynių. 1947 m. gegužės 

replėse kaimas skursta, o ,8 d. Vilniaus srityje, Ei- 
mieste jau badas žygiuo- Į šiškių apylinkės miškuose 
ja.

RAUDONIEJI IR
ŽALIEJI

•

Visi gyvenantieji Lietu-
T.

ir beže- 
dalinama že- 
ta “malone” 

pasinaudojo: ■
valdžios ne-'voje nuo 1945 m. yra su- 
ir medžiagų registruoti. Jiems išduoti

' VfeU — ..V. U 11 1. U-l

vizijos. Įvyksta didelių

i

esantieji partizanų dali
niai puolė NKVD. Tose 
kautynėse žuvo 2,000 NK
VD ir 400 partizanų. Gi 
1946 m. lapkričio m. buvo 
didelės kautynėse Šimo
nių giriose, prie Naručio 
ežero. NKVD ten vykdė 
miško “valymą” ir susidū
rė su kovai gerai pasi
ruošusiais. partizanais. 
NKVD ten žuvo apie 1800, 
o partizanų 200. Partiza- 

inai atėmė 3 lauko patran
kas. 25 auto-mašinas, ir

aukštų nacių SS gvardijos 
viršininkų. Jie bus pakar
ti už masinį žmonių žudy
mą. Kiti septyni iš teistų
jų pasmerkti kalėjiman 
nuo 10 metų iki gyvos 
galvos. Jie visi buvo kal
tinami nužudyme virš 

j 1,000,000 žmonių — žydų, 
čigonų, partizanų ir kitų 
nepageidaujamų Hitlerio 
rėžimui asmenų.

Tribunolui pirmininkavo 
teisėjas M. A. Mussmąn- 
no iš Pittsburgh, Pa.

Autojo $1,000 BALFui
BALF Centrks gavo Jo-

no Gustaičio auką lietu-lsį^“- ^^-'-"^. 
viams tremtiniams Euro- pareiškė. kad Vokieti- 
P?J? »?lpti Auką persiun-ijos keturi didži j val. 
te BALF Chicagos Aps- sudarymas neįmano- 
knttes organizatore Elz-.mas ir turf bQt sudaryte 
bieta Samiene. (Vokietijai valdžia iš trijų?

Šis nuoširdus labdarys Prancūzijo Britų ir A.
yra Bonme Bee Super merikos viena c€nt.

ralinė Vokietijai valdžia.
Amerika ir Britai jau 

nuo seniau buvo panašios

Food Marts, Melrose 
Park, UI. ir Beloit, Wis., 
savininkas. Pereitais me-!
tais Gustaitis per BALF|nuomon& tjk Um ri. 
Chicagos apskritį padova-,tar? Prancūzija.
nojo vaikučiams kenuotoj
maisto už apie tokią pat; • Jung. Valstybėse ko- 
sumą. Jmunistinės partijos vadas

Už Jono Gustaičio auką i paskelbė viešą komunisti- 
tuoj įgyta maisto ir jis'nį vajų iš Wallace pasekė
jau kelyje į Europą.'jų.
BALF Centras ir tremti- Matomai komunistai tu- 
niai už tokias stambias ri įsakymą iš Kremliaus 
aukas badaujantiems gel- išeiti į viešumą ir veikti 
bėti nuoširdžiai dėkoja. griovimo darbą visose 

Visokeriopas dovanas ir valstybėse. Tas paakstins 
toliau prašome siųsti:
United Lithuanian Relief Fund

of America, Ine.. 105 Grand munistų
St., Brooklyn 11. N. Y.

Lake Success, N. Y. — 
Rusija vėl vetavo, (trečiu 
kartu) didžiumos nutari
mą priimti Italiją į Jung
tinių Tautų tarpą.

Rusijos atstovas Gro- 
myko tą savo elgesį teisi
no tuomi, kad jis būsiąs 
priešingas Italijos priėmi
mui į J. T. tol, kol nebus 
priimtos Rumunija, Bul
garija, Vengrija, Suomija. 

Kaip žinome tos šalys 
yra Maskvai kontroliuo
jamų valdžių valdomos ir 
negali savo piliečių pagei-. ___________
vai turi taip daryti, kaip! Komunistai Pradėjo Nauw 
Rusija nori., o ne kaip tų Į Narig
šalių žmonės nori. ; _______

; New Yorke komunistų 
Į laikraštis paskelbė naujų 
! narių vajų. Nori gauti 

, kurie 
esą jau pribrendę būti ko
munistų partijos nariai. 

Brooklyno lietuvių par
sidavėlių laikraštis “Lais
vė” aiškinasi, kodėl jie gi
ria ir remia* Wallace. Sa
ko: “Mūsų dienraštis
Wallace’ą remia ne ten, 
kut jis, mūsų nuomone, 
klysta, bet ten, kur jis, 
mūsų nuomone, atlieka di
džiulės vertės darbą mūsų 
kraštui ir pasauliui”.

Visiems, kurie nors šiek 
tiek galvoja, komunistų 
darbas “mūsų kraštui ir 
pasauliui” yra toks, iš ku
rio yra nauda komuniz
mui ir jo centrui — Mas
kvai. Taigi dabar ir pra
dėjo žvejoti Wallace’o pa
sekėjus.

ir opoziciją atmerkti akis, 
kurie dar vis tikėjo ko- 

bei Kremliaus 
“taikiai širdžiai”.

Duokime savo auką lietuviams tremtiniams šelpti 
>er BALF skyrius, savo organizacijas ir įstaigas, ku
rios gautas aukas persiunčia BALF centrui, arba tuo
jau siųskime sekančiu adresu:

United Lithuanian Relief Fund of America, Ine.
105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Nuteisė 14 Nacių Mirčiai
Nuernberg, Vokietija — jWallace pasekėjus, 

Jung. Valstybių Karo Kri
minalistams teisti Tribu
nolas pasmerkė mirčiai 14~’J10- sunaikino 4 tankus.

Partizanai ardo bolševi- 
. kų administraciją, išvai- 

1 mitingus.statas taisomas ir reteny- Į munistais nelabai pasiti- ’ų^ komunistų 
h? w k.,r „..h., „.„.. kims Mat neretai pasb pakely išiaisvina"areštuo-

Lietuvių Radio Valandos
bė, jei kur naujas namas kima. Mat.

taiko, kad ir "partiniai 
iš lietuvių nėra ištikimi o-

I

tus ir deportuojamus lie
tuvius, varomas “raudo- 

_ _ i” su py
liavomis sugrąžina į na-
n^sias' gurguolas

. liavomis L—___ e
viską mus< likviduoja vykstan-

kylai stebi partiniai drau
gai iš Rusijos ir “1 ' 
matanti” NKVD akis.

KARIŠKI PASIREN
GIMAI

Raudonosios kariuome-,
nės šiandien Lietuvoje y-!gyvybes ir lietuvio tėviš- 

daugiau, kaip | kės didieji pynėjai.

čius vykdyt suėmimų NK
VD būrius, neleidžia įsi
kurt rusams kolonistams. 
■Partizanai yra žmonių

Jūrų Mokykla Dėkoja

Ispanijos papročiuose yržT tas, ko lietuviai 
neturi. Jie, kaip šis vaizdas parodo, per Velykas, 
ypač vaikai, suneša prie bažnyčios kates, šunis, 
paukščiukus ir k. Ten pasirodo misijonierius ir 
tą mylintį gyvuliukus jaunimą, palaimina. Šis 
vaizdas parodo iš ispanų gyvenimo Los Angeles.

Lietuvių Jūrų Mokykla Flen- 
sburge dirbdama trečiuosius 
mokslo metus, nuo pat savo 
įsikūrimo pradžios yra susi
laukusi daug paramos per 
BALT-' iš Amerikos brolių lie
tuvių pinigų, maisto ir rūbų 
pavidale, ši parama mums su
teikė galimybės įsigyti reika
lingiausių mokslo priemonių ir 
palengvino sunkias bei alka
nas dienas lektoriams ir moki
niams. palaikė mūsų jėgas sun
kiam ir įtemptam darbui liūd
nose tremtinių aplinkybėse. 
Tas širdingas mūsų Amerikos 
tautiečių atjautimas vargstan
čių brolių Vokietijoje amžinai 
pasiliks mūsų širdyse įrašytas 
kaip ženklas vienybės, žmoniš
kumo ir artimo meilės. Jūsų 
pagalba stiprina mūsų viltis ir 
jėgas visokiaropai kovai už 
tėvynės išlaisvinimą.

Atskiras širdingas padėkos

New Yorke 
paaukotus Jūrų Mokyklai 
dolerius.
Lietuviu Jūrų Mokyklos 

lektoriai ir mokiniai.

žodis tenka Lietuvos Generali
niam Konsulatui 
už
75

* •

Istorinis momentas. Pre
zidentas Trumanas pasi
rašo Marshallo • plano pa
galbos bilių Europai. Prie 
jo matosi Rep. Charles A. 
Eaton (kairėj), ir Šen. T. 
Connally.

Čekoslovakijoj Bos Tik 
KomunėstMai Balsavimai

Praga, Čekoslovakija. — 
Komunistinė Čekoslova
kijos vyriausybė nuspren
dė ateinančius Čekoslova
kijoj balsavimus padaryti 
komunistiniais. Žmonės 
tegaus tik vieną sąrašą ir 
už jį galės balsuoti ar ne
balsuoti?

Sąrašą sudarys iš įvai
rių partijų žmonių Cen- 
tralinis Akcijos Komite
tas Tautinio fronto, kurs 
yra komunistų kontroliuo
jamas.

Premieras Gottwald pa
reiškė,’ kad rinkimų tvar
ka, kurie įvyks geg. 23 d. 
pakeista, kad “prisitai
kius prie dvasios ir pa-

I SEKMADIENJ,

Gegužės-May 2 d., 1948
3i30 VALANDĄ PO PIETŲ

JORDAN HALL
Huntington Are., kampas Ga'msboro St, Boston, Mass.

Šis yra metinis Lietuvių ^Radio Valandos koncer
tas. Dainų ir muzikos programą išpildys šie artistai- 
artistės:

Kauno Operos artistas Jonas Butėnas, nesenai 
atvykęs iš tremties-Vokietijos; šv. Kazimiero lietu
vių, Worcester, Mass., parapijos mišrus ir moterų 
chorai, vadovaujami muziko Juozo Žemaičio; Bosto
no Lietuvių šokėjų grupės ansamblis, vadovaujamas 
p. Onos Ivaškienės; dainininkas Jonas Tamulionis iš 
Nashua, N. H.; armonistas Gilbertas Gailius. Taipgi 
yra pakviesta įžymi pianistė akompanuoti daininin
kams.

. Kviečiame visus lietuvius - lietuvaites iš anksto 
ruoštis ir dalyvauti Lietuvių Radio Valandos KON
CERTE. Iš anksto įsigykite tikietus, kurių kainos šį 
metą yra tik $1.20 ir $1.80, priskaitant valdžios tak
sas.

Lietuviu* Radio Valanda įvyksta šeštadieniais 
nuo 1:15 vai. po pietų ir sekmadieniais nuo 10:30 vai. 
rytą iš WESX stoties, Salėm, Mass.

Visais šių radio programų ir koncerto reikalais 
kreipkitės pas Lietuvių Radio Valandos vedėją ir 
pranešėją adresu: Antanas F. Kneižys, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.
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Aš alkanas, — papenė-|kiasi moksleiviai. Daugy- 
versitetuose. Vienas iš juįkite mane! Aš nuogas, — bė iš jų visiškai našlai- 
atstovavo Newman ClubĮnpviiKite mane! As ligo-jčiai. Tėveliai ju arba Lie- 
FederaHon, Ritas 

įtional FAdoration of Ca-
s.

moncls) labai gyvai ir įdo
miai referavo apie katali
kų studentu sąjūdžius 
Junginiu Valstybių uni-

Sąmoningieji Amerikos riškoj kalboj Amerikos’
— aplankykite maneJjtuvoje likę, arba, dauge-

katalikai buvo labai veik- katalikų vadams, kongr.. ,ic Coll
minėjo L«ta-jPirmoii fedeįcija veikia 

vardą, atokiai pabrez- Į ,^^>,,1 u„iversitetuo-

Na-!nis»
•Aš benamis, — priimkite lio, išgabenti į Sibirą, o . 

t _______• • X_____ • *•_ X__________X__* .mane į savo namus! ‘kurie ir turi čia tremtyje : 
Brangieji Amerikos Ka- tėvelius, nieko iš iu nega- 

Tai paties Kris- H «auti* Plyšta širdis iš 
skausmo, kai tėvai mato 
savo vaikelius alkstan
čius!

Jau daugelis moksleivių 
vertas Į jungę į Kristaus mistinį . džiovos sanatorijos

kiete dalyvavo iš viso viai katalikai studentai į bar tas kūnas alksta, ser- badžiai minta, tuo tarnu 
--- -- > šio są- ga, kenčia ir neturi kur kai džiovininkai turėtų

riebiausiai valgyti.
Lietuvi, Kata’ike! Iš

girsk ši skausmo pilną 
ha’są iš užjūrio broliu. 
Nutrauk nuo savo burnos

lūs karo metu, jie yra McCormick minėjo Lietu-' 
veiklūs ir dabar. Ir, reikia I vos __
pasakyti, šiais laikais ka-! lamas reikalą dirbti dėl, ^troii — išimtinai ka- tnliboi onan vniL-lo rinrln./uu- Šilo levinimn 12" ISC- a T'°J1 1 «U **

talikiškuose. Sąjūdis esąs 
gyvas, platus, aišku, ir la
bai naudingas, o šiais lai
kais būtinas. Jis

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOuth Boston 8-2680 »• *■■ -------------------------- ------------ — ■■■ ■ icia, Amerikoje, ir
pasaulyje iškėlė 
naujų problemų, 
kad ir bent dalinai neiš
sprendus pasaulis gali 
prieiti p» ie visiško chao- 

jso, o krikščioniškoji civili- 
Į zaci ja prie sužlugime.

Karui laimėti reikia ne tik pajėgingos kariuome- “Dvidešimt amžių užėmė profesorių, 
» nės, bet ir geros, įgudusios diplomatijos. Stipri ka- sukurti krikščioniškąją 1 ‘ ‘

• • • V V t X A. • 1 1 /• • • • • 1 —* •F —® • — —

Diplomatai Likviduoja Armijų 
Laimėjimus

taiikai!
taus balsas iš suvargusių 
tavo mažesnių brolių lū
pų. Jie krikštyti Švenč. 

i Trejybės vardu; jie įsi-

taiikai savo veiklą dar la-ijos išlaisvinimo iš piktų1
’ ’ agresorių rankų.

LIETUVIŲ ATSTOVAI
Šiame NCCM suvažiavi------ ------ --  - .j—t----------- ------- c .

me, kiek sesijose tiek ban- stiprins n-amos, Ir lietu- Į kūną — Bažnyčią, bet da- ten Pus”
w •• ____ a___x_l I. . _ .. . i mint o y-«i

biau suintensyvino, nes 
j antrasis pasaulio karas ir 

visur 
daug 
kurių

krašto katalikų vyrų or-Į^t!’1 dėtis prie 
ganizacijų atstovai, kurių jūdžio.

5 tarpe buvo teisėju, advo-
sužlugimo katu, mediku, universite-i

MI3IJA PER RADIJĄ
Ekonominiais ir soc:ali- 

įniais liausimais iri“ - 1

ga, kenčia ir neturi 
galvos priglausti.

Čia pirmoj vietoj šau-

tas radijo valandas sako 
natys žymiausieii katali-

riuomenę priešą sumuš, bet taikos konferencijoj silp-o ketvirtdalio; vavo ir Amerikos Lietu- 
na diplomatija gali viską prakišti. Jau ne viens ame-' am£įa,ls užteko, kad ją!v^ ^* Federacijos sek- 
rikietis yra pasakęs: karą laimėjom, bet taiką praki-ipagyjanti”   teisingai ir’retori'us L. Šimutis ir Juo- 
šom. O jeigu teisinga taika nelaimėta, tai karo tiks-Į gilinančiai pareiškė J. E. 2a3 I aučka, va’dvbns pa
las, neatsiektas, vadinasi, galų gale karas pralaimė- arkivvskunas R. E. Lucey rvs- yra* NCCM di-
šom

tas. Paprastai karo laimėtojas gauna pinigų bent lė
šoms padengti. Gi mes švaistom bilijonus, tarsi būtu
me visus mūšius pralaimėję. Žinoma, Amerika atsklei
džia savo širdį vargstančiai žmonijai, tačiau heapsi- 
žiūri, ta jos širdis rėmė banditą, kurs tiek įsigalėjo, 
kad reikia iš naujo rūpintis ir įsitempti, idant bandi
to užsimojimus gąlėtų kaip nors sutramdyti. Ot čia ir 
išeina aikštėn mūsų diplomatijos nesubrendimas.

Vienas Harvardo studentas (po savo straipsniu 
pasirašo S. Modeli) teisina tą diplomatijos trūkumą 
tuomi, kad Amerikai visai neseniai įžengė į “sudėtin
gą užsienio politikos dirvą”, palyginus su Senojo Pa
saulio kraštais. Pavyzdžiui, Britanija. Ji išsyk nusi
statė prieš Palestinos padalinimą, nes ji pati galuti
nai nori Palestiną valdyti. Ji neva norinti ištraukti iš 
Palestinos savo kariuomenę geg. 15, bet tuo tarpu 
nėkiek nesirūpina palikti kokią nors organizuotą val
džią savo vietoje. Tiesiog pakratė rankas — žinokitės. 
Koks būtų jos išskaičiavimas? Labai paprastas: ka
ras tarp žydų ir arabų dar labiau įsiliepsnoja, ir nė
ra kas ji užgesina. UN bejėgė, už tai rusai tik laukia 
progos į Palestiną įsibrauti ir savo santvarką ten už
vesti. Bet yra dar Amerika, kuri pritarė Palestinos

rektoriate ir aktyviai ta-į 
-tu katalikų tarybos ;me sąjūdyje dalyvauja, 
(National Council of Ca- į atstovau d a m i ALRKF. 
tholic Men) metiniame su- Tai jiems duoda galimu- 

balandžio 3 d. mi» sueiti i kontaktą su 
iškal- Pačių didžiausių ir įtakin- 

f • • *_ • I 1x1*
kokio-

mes
ir

(iš San Antonio, Tex.), 
įvyru katalikų

, laikrašti-; 
ninku, biznierių ir tt. Da^turirin^ , 

i darė vnn. 
iNCWC n",cir!’nio 
įmento direktorius. Prare- 
I Šimas davė ’^lzdą,
ka;r» rimta.i rūpir-so
cialiniais krašto reikalais 
Amerikos katalikų cen
tras — NCWC.

Gyvai ir tikrai nuošir
džiai buvo svarstomi ir 
tremtinių įkurdinimo rei
kalai.

Vienas iš didžiųjų dar
bų, dirbamų katalikų vy- 

. rų tarybos — NCCM, ku
ri yra NCWC šaka, yra 
radijo programos. Jos yra

: “Catholic Hour”,lkų Federaciją
Hour of Faith” ir “Faith 

of Our Time”. Šiame dar
be puikiai Jtooperuoja A- 
merican Broadcas t i n g 

be Company ir Mutual

*• | *7 — L4L1 dUlfV. 11 LA t J v U »'LAI ’

rpa\7^J!.’ikn eratoriai — dvasiškiai nors vieną kitą kąsnį. Su-
• i n^rt^Jrr^^or,!er^a’.* moksliom- darvk iiems nors viena 

,* !° c t,“ kai, universitetą profeso- nakietėli su maistu ar

I

tarybos į

važiavime 
Vašingtone. Jisai 
bingai nurodė, su 
mis problemomis 
šiandien susiduriame
kaip yra reikalinga kata
likams organizuotis, bū- 

i dėti ir daugiau veikti ne
gu kuomet nors pirmiau.

KONGRESMANO 
PAREIŠKIMAS

giausių Amerikos katali
kų organizacijų lyderiais 
ir tuo pačiu būdu plačiau 
praveriamos durys katali
kiškoj spaudoj ir kitur 
lietuvių tautos aktualie
siems reikalams pagarsin-
ti ir jos žūtbūtinėj kovoj

nakietėli su 
drapanėlėmis.
alkstanti Kristaus ja”«es- 
nįjį brolį, apdenk ii ap
nuogintą, o vėliau, jei-jam 
pasiseks pasiekti Ameri-

maistu ar 
Pamaitinkriai etc.

Išvadoj ^a-ima tiek pa
sakyti, kad organizuotieji 
Amerikos katalikai daug 
ir gerai veikia. Mūsų, lie
tuvių . katalikų veikimo ką, priglausk į savo na- 
centnii j— ALRKF yra mus, o Kristus tau atly- 
garbė būti to didžiojo irjgms tau taip lygiai, kain 
naudingojo sąjūdžio na- į būtų Jį pati sušelpęs*: 
r’u- . (“Kiek kartų jūs tai pada-

ALRKF, kaip žinoma, rėte vienam šitų mažiau- 
jau nuo 1932 metų yra sįu brolių, man padarėte. 
NCWC nariu. Tai turėtų (Mt. 25, 40). 
būti gyvu paskatinimu; ’ . . , .
stiprinti Lietuvių Rateli-' ^okie moksleiviai kurie 

' r naujais labiausiai yra reikalingi
skyriais ir aukomis jos Pagalbos, jau yra suregis- 
veikiai ’ įtruoti ir jų adresus gali-

Pažymėtina ir tai. kad ma gauti šiose vietose: 
NCCM vadovybė priėmė 1. Kun. Jonas Petrėnas 
ALRKF atstovų kvietimą (17-b) Freiburg i. Br., Fu- 
prisiųsti savo reprezen- erstenbergerstr. 7. Ger-

paramos paprašyti.
AKTUALIEJI
KLAUSIMAI

NCCM suvažiavime
(dabar ūkinių organizacijos rei- Broadcasting System. Tas

j
Kongresmanas John Mc-Į 

Cormick (iš Massachu- i 
setts), 
vadas kongrese 
demokratų mažumos) gy-įkalu, pranešimų

(iš Massachu- i 
buvęs daugumos i

I
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valdy-ivalaRdas transliuoja savo tantą į jos organizuojamą many French Zone.
i.i ”*-A- į 2. Moksleivių Socialinio111U,£JU14XV0^ o J' i nui^, U-UVOUUIJ 9 v o.avajr j * v. ** . . # # 1 j

vais faktais nurodė, kaip bos rinkimo etc. svarstyta; klausytojams šimtai vie- Amerikos Lietuvių Kata-
1 • 1 « • • • t 1 to • to* • zJ < -i IZltototo —_ —r ■ L.toto^.dideli yra pavojai 
munizmo pusėsJ-*- -- ---------------------- ...to*, ..to... c----------------------------------------------------------------------------------' I vien iaclįu. , ČipoldUMUa

padalinimui ir pasiėmė moralinę atsakomybę jos rei-j tik Europai ir Azijai, bet “The McCollum Case 
kalus sutvarkyti. Tačiau Amerika keičia savo poli- taip pat ir Amerikai. Kad prie Vyriausioje 
tiką ir nuo Palestinos atsisako. Tuomet UN, prisibijo-‘išvengti tų baisių pavoju,'nuosprendžio laikyti reli- 
dama Sovietų įsikišimo, prašys Angliją neištraukti: kongr. McCormick pareiš-'gijos dėstymą valdžios 
savo kariuomenės. Ir Anglija mokės Palestiną su- kg savo nuomonę (ir visai užlaikomose mokyklose 
tvarkyti. Kodėl Amerika išsitraukė iš Palestinos rei- teisinga), kad šiandien A-'nekonstituciniu dalyku.

iš ko- daug svarbių dienos rei- tiniU radijo stočių. Nors likų Kongresą, kuris bus Skyriaus Vedėjas Juozas 
ne vien kalų. Ilgai, apsistota prie tai yra surišta su didelėm šių metų spalių mėn. Chi-

- - . — — — — — i-1 j— ------ a_i •

Teismo
'išlaidom, tačiau nauda to cagoj. 
' yra milžiniška. Kalbas per j ALRKF Sekr.

Rūta
*

kalų? Paklauskite Anglijos — ji žino ir šypsosi. Ir merika turi būti stipri 
visas pasaulis šaiposi iš Amerikos politikos. 'moraliai, ekonominiai" ir

Tačiau Palestina yra tik vienas iš daugelio di- miiitariniai. Pats būda- 
plomatinių netikslumų. Su Rusija yra padaryta visa mas praktikuojančiu ka- ra neteisingas ’i 
eilė nedovanotinų, stačiai kriminališkų diplomatinių taliku, jis energingai ska- sioginiai ar netiesioginiai, 
klaidų. Begėdiškai parduota visa Vidurine Europa, tino katalikų vadus ir vei-! pažeidžia ar siekia pažeis- 
inimant ir mūsų Lietuvą... Tačiau ir gudragalvė Ang- kėjus pasinerti katalikiš- ti religiją, 
lija negarbingai prie tų klaidų prisidėjo. Reikia čia koj akcijoj, nes prie to ti- referentais

----, .... . .. . šių teisininkai.
Katalikų studentų vadai

Visų prieita prie vienos 
nuomonės, kad Vyriausio
jo Teismo nuosprendis y- 

; ir jis, tie-

Tai nulenkė tave iki juodos žemelės 
Įtūžę viesulai išrauti iš šaknų 
Ir gązdina trankydami varteliais, 
Lyg tyčia juos atradę palaknus.

lija negarbingai prie tų klaidų prisidėjo. 1 
pabrėžti, kad Anglija vis dėlto norėjo vienos pačios 
stambiausios klaidos išvengti. Tai įvyko lemiančiu 
karo momentu, kai alijantų armijos užėmė Italiją,; 
Churchillis pasiūlė labai praktišką planą: iš Italijos 
per Jugoslaviją žygiuoti į Berlyną. Būtų išgelbėti 
Balkanai, Austrija, Lenkija ir Pabaltė, nes tuo metu 
rusai dar besigrūmė su vokiečiais Ukrainoj. Jei tas 
planas būtų įvykdintas, rusai ir šiandien tebestovėtų tis su ta baisia klaida*. 
Baltgudijoj. Deja, Stalinas suprato pavojų ir įsakė

Šio klausimo 
buvo žymūs

kinčiuosius šaukia
dienų reikalavimai. Svar
bioj, galima sakyti, isto- (Phil Demaris ir John Si- I

Rooseveltui nesikišti į Maskvos reikalus. Rooseveltas 
savo ruožtu Stalino įsakymą perdavė gen. Marshallui. 
Ir dabar tas pats Marshallas turi nežmoniškai kamuo-

Diplomatai likviduoja armijų laimėjimus. K.

Išaugai, mat, jau tu kaip tik prie viešo kelio 
Praeivio įgeidžiui nuskinti, nuskabyt, 
Bet vis keli aukštyn viršūnę žalią
Ir žiemą vasarą žaliuoji įstabi...

O nemari tavo žalių šakelių, rūta, 
Gležnuos lapeliuos slypinti galia... 
Dėl to sesutės pasirinko tavo žalį

Šeškevičius, (17-b) Frei- 
burg i. Br. Emmendin- 
gerstr. 36, Germany, 
French Zone.

Bet galima visus siunti
nius siųsti tiesiai minė
tiems dviem asmenims, o 
jie sąžiningai įteiks reika
lingiems mokiniams, ku
rie jau patys savo gera
dariui parašys padėkos 
laiškutį ir už jį pasimels.

Šį atsišaukimą rašau su 
Jo Prakilnybės šv. Sosto 
Delegato Kan. F. Kapo
čiaus pilnu pritarimu ir 
karštu tėvišku paragini
mu.

Pasidabint kasas, pagražinti darželį, 
Kad tu gyvybės ženklas — kas bebūtų, 
Ar šalnos kanda, sniegas dengia—vis žalia...

J. Aistis.

Misionierius
T. J. Bružikas, S. J.

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

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

Saviškiai!
Grūzdas buvo gimęs partizanas. Jis užvis 

labiausiai mėgo kautis mažais būreliais — 
du, trys, penki, vyrai, bet visi narsūs, suma
nūs, moką greitai susiorientuoti pavojin
giausiuose momentuose išlaikyt šaltą krau
ją ir sugebą surasti išeitį iš kebliausių pai
niavų. Dėlto jis ir pasirinko tik septynis vy
rus, kai kuriuos jau pažįstamus, o dviejų- 
trijų ryžtingumą iš akių išskaitė. Visi turė
jo gerus šautuvus ir nėt porą rankinių kul
kosvaidžių nešėsi ant kaklų užsinarinę. £jo 
vilko eisena, atsargiai dairydamiesi. Grūz
das buvo prisiskaitęs amerikietiškų romanų 
apie kautynes baltųjų su indijiečiais. Tas 
kautynes jis mėgino pamėgdžioti. Daugiau
siai jį žavino netikėtas priešų užklupimas 
ir staigus puolimas. Tiesa, su septyniais vy
rais didelių kautynių neįvykdysi, bet jis 
kažkaip nujuto, kad nesusidurs su didelių 
priešų būriu, o jeigu ir didoka gauja pasi
painiotų, tai jis žinojo, kad kiekvienas jo 
partizanas vertas dešimties bolševikų. Tik 
reikia gerai apsižiūrėti, kad klaidingu keliu

nebūtų nueita. Rūpintis ilgai nereikėjo, nes 
staiga išgirdo keletą šūvių. Iš džiaugsmo 
net sudrebėjo.

— Vyrai, girdite? Dvigubu greičiu pir
myn ! i

Jie pasileido bėgt susišaudymo link. Bet 
staiga kilo abejonė: kas gi čia būtų? Ar gi 
moterys atsišaudytų? Pagaliau, kodėl ne? 
Jos drąsios ir ne kvailos, jei pasiėmė revol
verius. Kas, kas, bet Alena tai tikrai turi 
ginklą. Jei taip, tai bėgti ko greičiausiai.

Pribėgę artyn, partizanai pro krūmus 
pamatė nepaprastą vaizdą: būrys burliokų 
mėgino kažką apsupti, bet nesimatė — ką. 
Jie šliaužė pirmyn, retkarčiais šaudydami, o 
iš krūmų kažkas šaudė atgal, bet taip retai, 
kad atrodė, jog tik vienas karys tesiprieši
na. Ar gi jau kitos būtų nukautos?

Lyg angies įgeltas, Grūzdas ne sdvo bal
su suriko:

— Pirmyn! Valio!
Partizanų raginti nereikėjo. Vilkų bal

sais sustaugę “valio”, jie strimagalviu už
tūpė ant nelaukiančių tokios staigmenos 
bolševikų. Vienoj akimirkoj kautynės buvo 
laimėtos. Tiesą pasakius, kautynių kaip ir 
nebuvo, nes nuo to vieno šūksnio istrebite
liai nėrė į krūmus. Partizanai tik į bėgan
čius keletą šūvių spėjo paleisti. Vienu mo
mentu mūšio vieta aptuštėjo, liko tik keli 
barzdoti lavonai. Bet ką gi bolševikai puolė? 
Kur jų priešas? Partizanams besidairant, iš 
brūzgynų tankmės išniro Alena, palaidais

sutaršytais plaukais ir sudraskytais drabu
žiais. Jos veidas buvo nudažytas raudonomis 
dėmėmis — tai kraujas. Bet jos akys žėrėjo 
kautynių įkarščiu. Pastebėjus partizanus, 
ji džiaugsmingai šūktelėjo:

— Saviškiai!
Ir puolė Grūzdui ant kaklo. Juodu karš

tai pasibučiavo. Tačiau Grūzdas neramiai 
apsidairė.

— O kur kitos? — drebančiu balsu pa
klausė.

Alena raminančiai nusišypsojo.
— Jos gyvos, bet pergreit iššaudė savo 

amuniciją, tai aš jas į užnugarį pasiunčiau. 
Bet štai ir jos.

Iš krūmų išniro Aldona ir Emilija. Lyg 
susigėdusios dėl negalėjimo kautynėse da
lyvauti, bet baisiai nudžiugusios dėl netikė
to išgelbėjimo, jos nebežinojo, kaip partiza
nams atsidėkoti.

Tačiau Grūzdui rūpėjo sužinoti svar
biausias dalykas: kas jas puolė?

— Nugi istrebiteliai, — aiškino Alena. — 
O juos atsivedė tas rusas, ką iš nelaisvės 
pabėgo — kaip čia jo pavardė?..

— Pochotinas, — priminė Aldona.
— Taigi tas Po-po-katinas. Na, vis tiek, 

tas komisaras. Su juo buvo tas lietuvis, ką 
taip daug plepėdavo... kaip čia jo...

— Vis tiek. Kur jie dabar? — nekantriai 
nutraukė Grūzdas. — Ir, iš viso, aš negaliu 
suprasti, kaip čia viskas įvyko. Paaiškink,

meldžiamoji. Bet tu pati kruvina. Ar būtum 
sužeista?

13.
Kur dingo Pochotinas?

• Alena lyg nehugirdo paskutinio klausi
mo. Mėgino atsakyt į pirmąjį.

— Ar klausi, kur tas komisaras? Nugi jis 
nukautas. Visos matėm, kaip jis pačioj pra
džioj atsistojo ir šovė į istrebitelius. Tie šo
vė atgal, ir jis nusirito į pakalnę.

« — Kur? Kurioj vietoj? — karščiavosi
Grūzdas. — Bet pasakyk, ar tu sužeista?

— Tai niekis. Gal susidraskiau rankas į 
brūzgynus ir nejučiomis veidą krauju išsi
tepiau. Mažmožis. O tas komisaras... jis 
krito čia pat ir nuriedėjo žemyn į krūmus. 
Neturėjau laiko dairytis. Gal jos matė?

Bet ir Aldona su Emilija negalėjo pasa
kyti, kur komisaras dingo. Matė kaip jis 
nuvirto ir nuslydo pakalnėn, bet ir jos netu
rėjo laiko dairytis, nes buvo labai užimtos 
šaudymu. Deja, pergreit išeikvojo visus 
šovinius. Joms ir gaila, ir negražu taip ner
vingai ir neapdairiai pasielgus ir palikus 
vieną Alenytę su bolševikais kovoti.

Grūzdas su pasigėrėjimu į Aleną pažvel
gė. Kiek narsos ir šalto kraujo ji parodė! 
Viena prieš visą kacapų gaują — na, na. 
Tačiau tas jos kruvinas veidas. Ne, čia jau 
ne brūzgynai kalti.

— Tu iš tikrųjų esi sužeista.
£Bus daugiau!
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Suvažiavimo Protokolas 58-tas

dovauti suvažiavimui.
Perskaitytas pereito suva

žiavimo protokolas, kuris buvo 
priimtas. Valdyba ir komisijos 
išdavė raportus iš savo veiki-Zaveckui pasa- 

ir jį pa- mo ir parengimų. Raportai pri
imti su pagyrimu.

Darbotvarkės paruošimui iš
rinkti A. F. Kneižys, 
džius ir J. Baronas.

Sveikinimo kalbas 
buvęs ilgametis LDS
pirm. kun. J. Švagždys. LDS 
Centro pirm. kun. Pr. M. Ju
ras, kun. Jonas Bernatonis. A. 
F. Kneižys. 
Paulauskas

Kun. Pr.
Stasys Griganavičius, A. svečią, įžymų kalbėtoją David 

Goldstein. kuris pasakė įdomią 
darbininkišką kalbą. Jis ragino 
darbininkus budėti ir veikti, 
kad baisioji liga — komuniz-

maldos kun. P.

A. Pel-

pasakė 
Centro

A. Peldžius. VI. 
ir kiti.
M. Juras atvežė

Lietuvos Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys:

KARALIUS, Vincas ir Bub- 
liauskienė - Karaliūtė, Kazė, iš 
Ylakių vai., Mažeikių apskr.

KAVALIAUSKAS,
Jono, iš Kauno.

KAZLAUSKAS, Aleksandras1 
ir Ona.

KURINSKY, Anthony, buvo 
Vokietijoje su Amerikos ka
riuomene. *

LAIGONAS, Antanas ir Vin
cas, iš Marijampolės ap.

LATVYTĖS, Marija ir Pran
ciška, iš Plokščių parap., Ša
kių ap., gyv. Brooklyne.

LUČINSKAITĖ - Brizgintie- 
nė, Marijona, iš Andriejavo v., 
Kretingos ap., Chicagoje.

se-

nes ir pažįstamus.
ZABURIENĖ - Vaitkaitė, O- 

na, iš Platelių vai., Kretingos 
ap., gyveno Aurora.

ŽEMAITIS, Petras, iš Ario
galos vai., Kėdainių ap.

ZIGMANTĄ, Mikalojus, ir jo 
sūnūs Kazimieras ir Mikalojus, 
iš Rozalimo vai., Panevėžio 

* ap., turi ūkį netoli Chicago.

ŠIMKYTES, Ona ir jos 
šuo, iš Tenenių parap.

SIMONAITIS, Valerijonas,
sūnus! Simonaitienė, ir Simonaitytė, 

(Petrė, iš Šiluvos (Šidlavos) v.,
i ŽUKAUSKAS, brolis Johan

I SKINKIUTES, Marė ir Ona, nos Gabriūnienės.
'ir Marijampolės ap.

ŠLEKYS, Povilas,
Petro, iš Panevėžio ap.

ŠNIURKIENE - Juknevičiū
tė, Ona, iš Alytaus vai.

STAPONAVIČIUS, Jurgis,
iš Tryškių vai., Šiaulių ap.

STARKEVIČIŪTE - Devis,
Anna, iš Pilviškių vai., New 
Yorke.

STAŠKEVIČIUS, Mykolas,

sūnus
i ŽUPERKO, Ksavera, duktė 
Vinco ir Liudvikos, iš Kėdainių 
apskr.

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

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

nuoširdžiai pa- 
Goldstein’ui

DĖKOJA BENDRAM AMERI
KOS LIETUVIŲ FONDUI 

sese’iyTTd.’ Prano 'iš Rudaki- baitšs’ iš Šiaullų aP’ I Tremtini* Bendruo-
nos. Seserys Adelės, Anelės ir SYVOKIENE - Juknevičiūtė, menės Apygardų Pirmininkų 
juozo Elena, iš Alytaus vai. Suvažiavimas, įvykęs 1948 m.

MAŽEIKAITE * - Pužienė ' TUMAS, iš Pavasių km., A- sausio mėn. 14-15 dd. Seligens- 
Kotryna, iš Betygalos vai., Ra- nVkščl4 vai., Utenos ap. tadt’e, išklausęs Lietuvos Rau-

* URBIETIS, Steponas ir Vin- donojo Kryžiaus Vyriausios
MINEIGA, Antanas ir Vin- vas’ iš Šiaulių, gyv. Chicagoje. Valdybos atstovo pranešimą a-

cas.
MIŠKINAITE, Marija iš De

beikių vai., Utenos ap. 
MONKEVIČIUS, Leonas, 

gim. Amerikoje, ir seserys Ma
rija ir Ona, Chicagoje.

NAINYS, Antanas iš 
tinio vai., Šiaulių ap.

NOREIKA, Stasys, iš Šila
lės vai., Tauragės ap., gyv. ro
dos Philadelphijoje.

PLIUŠKIS, Pranas, Detroite. 
PUŽIENĖ - Mažeikaitė, Kot

ryna, iš Betygalos vai., Rasei-
Tad broliai nedelskim, nių ap. 

lietuviai j nes kiekviena praleista dienelė 
vieninteliai jų giminai- Į — jiems žada kapus. Laukiame 

Mūsų pareiga — jiems i geros valios žmonių!
Pasirinkti asmenys ir sužino- 

neša ti šeimos sudėtį bei adresą — 
vargą ir kenčia badą bei skur- kreipkis į “Darbininko” redak- 
dą? Už tai, kad lietuviai buvoja 366 w. Broadway, South 

[Boston 27. Mass.

MARCINKEVIČIŪTĖS, trys SŪn _ Juozo ir Antaninos, Rau-

Vaizdas parodo naujos Italijos Respublikos 
Armijos paradą. Žmonių minia iš visų pusių ap
stojus seka moderniškai apsiginklavusią savo ša
lies armiją, kuri pasiruošus kautis už savo šalies 
gerovę netik su išoriniais, bet ir vidiniais prie
šais. Kaip žinoma, Italijoje yra labai įsivyravęs 
raudonasiss elementas, kuriam lyg pirštu parodo
ma, kad nedrįstų kęsintis su Kremliaus direkty
vomis, nes nudegs pirštus.

i USELYTĖ, Petronėlė, iš pie BALF nuveiktus darbus 
Švėkšnos vai., Tauragės ap. ‘lietuvių tremtinių šelpimo sri- 

| VAITKAITĖ - Zaburienė, O- tyje, nuoširdžiai dėkoja Tams- 
na, 
ap-, gyv. Aurora.

VAITKEVIČIŪTE - Gilber- 
tienė, nuo Marijampolės, gyv. 
Brooklyne.

VASAUSKAITE - Galeckie-j
nė, Teresė, duktė Jurgio Va- j reikšmės. 
sausko, prašo atsiliepti gimi-

iš Platelių vai., Kretingos tų tauriai organizacijai, o per 
iją jautriai ir duosniai JAV vi
suomenei.

Mūsų tremtinių vargo ir 
skurdo kelyje Tamstų parama , 
buvo, yra ir bus lemiamos

LDS Centro Valdybos nariai 
J. Baronas. T. Kubilius, plačiai- referavo apie mūsų or- j 

ganizacijos numatytą vajų. • 
Kvietė visas kuopas į talką. 
Visi dalyviai pasižadėjo pasi
darbuoti. Kun. Jonas Bernato
nis. LDS Centro Akcijos Komi
sijos pirmininkas, pasižadėjo 
vajų pradėti nuo Lawrence ir 
Haverhill ir tęsti visose lietu-

O. Skirkevičienė vių kolonijose su atatinkama 
programa.

LDS 1 kp. įnešė, kad apskri- 
tis vasaros metu ruoštų pikni
ką arba kitokį parengimą, kad 
iš parengimų pelno būtų gali
ma pagelbėti kuopoms siųsti
atstovus į apskrities suvažiavi-

Suvažiavimas įvyko gruodžio valdybą, būtent, pirm. A. Za- 
14 d.. 1947 m.. Šv. Petro lie-'vecką. vice pirm. VI. Paulaus- 
tuvių par. paminklinės mokyk- ką ir rašt. Tarną Versiacką va
los kambaryj. So. Boston. 
Mass.

Suvažiavimą atidarė malda 
vietinis kleb. kun. P. Virmaus- 
kis. pirm. A.
kius įžanginę kalbą 
kvietus. Po 
Virmauskas nuoširdžiai sveiki
no suvažiavimo dalyvius ir da
vė gražių minčių organizacijos 
gerovei. Taipgi perdavė sveiki
nimus nuo Apskrities Dvasios 
Vado. kun. P. J. Juškaičio. ku
ris dėl svarbių priežasčių nega
lėjo dalyvauti.

Užregistruota atstovai iš se
kančių kuopų: 1 kp. So. Bos
ton — kleb. kun. P. Virmaus
kas.
Pivariunas. K. Niauronis, T. 
Jakavonis, M. Šaparnienė. M. 
Savilionis. V. Balutis, J. Ber
natonis, M. Barauskienė. M.
Tamulaitienė. J. Jeskevičius. I. mas neįsigalėtų mūsų krašte. 
Marksienė. J. Guzevičius ir D. Suvažiavimas 
Januškevičienė. dėkojo p. David

2 kp. Brockton. Mass. — už kalbą.
kleb. kur.. J. Švagždys. K. Gri
gas.
K. Grigienė ir P. Danila.

3 kp. Norvvood. Mass. — A. 
Kneižys. Jurgis Versiackas 
Ona Pazniokaitė.

8 kp. Cambridge. Mass. — 
. Zaveckas. A. Daukantas ir

i
Jakutis.

65 kp. Nashua. N. H. —Vin
cas Mitchell, 
ir Teklė Mitchell.

70 kp. Lawrence, Mass. — 
Kun. Pr. M. Juras ir kun. J. 
Bernatonis.

97 kp. Lowell, Mass. —T. 
Versiackas ir V. Paulauskas.

Vienbalsiai užgyrė apskrities
i

MALONŪS TAUTIEČIAI! Pašvi-

F. 
ir

A.
B.

••

i Į "Darbininko” redakciją y- 
'ra atsišaukę visa eilė tautie
čių — brolių lietuvių. Jie ken
čia didžiausį vargą tremtyje— 
Vokietijoje. Šaukiasi pagelbos. 
Jie neturi Amerikoje jokių gi
minių. Mes vietiniai 
esame 
čiai.
padėti. Baisu darosi vien laiš
kus skaitant. Už ką jie

| SVEIKINIMAI!

I

s

The Lindquist Hardvvare Co.
Statybai Medžiagos—Dažybos Reikmenys

383 Fairfield Avenue Bridgeport, Conn
Tel.—4-2174

Sveikinimai!

sudarymas -— išlaidų nedaro. 
O atvažiavę tremtiniai Jums 
bus per amžius dėkingi. Jūs 
jiems būsit antrieji tėvai. Pa
darysite gerą ir Dievui ir Tė
vynei!

Suvažiavimo Prezidiumas.

SVEIKINIMAI!
RACHLEWICZ, Kazimiera ir 

Michael, iš Dotnuvos.
REUTER, Gustav, spėjamai 

iš Lietuvos, gyv. New Yorke.
RIMAITYTE - Šimkienė, Ju

lija, iš Klovainių, gyv. India
noje. ,

ROMAŽAUSKIS, Vincas, iš 
Kėdainių ap.

Marija, sesuo 
Marijampolės

i I
Kamarauskai- 

Vilkaviškio ap.,

E. W. Penley

į 37 Knight St., Auburn, Maine
uą. u z uu, aaa lietuviai uuvoi 

į ir panoro tokiais likti. Todėl |
broli ir sese Amerikieti, Tavo Asmeny, norinčių gauti Afida- 
yra pareiga padėti vargstan-1 

Į čiam ir badaujančiam broliui. , 
; Koks džiaugsmas 
kai jį kas paguodžia, priglau- many.
džia prie širdies ir paklausia:) 2) Bernadišius Vitas, (13a) 
|ko tu verki? Tokį pat džiaugs- šeinfeld, USA Zone, Germany, 
mą apturi šiandieną tremtinys, i 3) Marčiulionis Vytautas, 
kai Tu ištiesi jam pagelbos (23) Kr. Meppen, Britische 
ranką. Negali pats — pakai- Zone, Germany.
bink tą, kuris gali. Afidavitų

vitus, Sąrašas
1) Počas Vincas, Kempten 

našlaičiui, (Allgan) U.S.A. Zone — Ger- ■

iš Sveikinimai!

The North Side Bank&
Trust Company

Ariogalos vai.,
SANDIENE,

Danilevičienės, 
apskr.

SAUKIENE 
tė, Agota, iš
Brooklyne ar New Yorke.

ŠERMUKŠNIS, Augustas, iš 
Bilviečių parap.

ŠIKŠNYS, Bronius, iš Šiau
lėnų vai., Šiaulių ap.

SIMANAVIČIUS, iš Kuršėnų 
vai., Šiaulių ap.

ŠIMKIENE - Rimaitytė, Ju
lija, iš Klovainių, gyv. Indiano
je.

ŠIMKUS, Stanislovas, Chica
goje.

Semaška Eduardas, 
(gyvena Anglijoje). 
Radzevičius Aleksandras, 
Kassel - Oberzwehren, 

Zone. Germany.
Jasevičius Bronius, (16)

Eng-i 4>
land

; -5) 
išvažiavimą — pikniką

USA.
6)

Hanau a/M USA Zone, Germa
ny.

j 7) Degutis Viktoras (13b) 
Augsburg USA Zone, Germany.

i 8) Barčas Antanas (16) Ka
ssel - Maltenberg - Ober-

I. . . . . . . . .
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THE BLACK ROCK BANK & 
TRUST CO.

Narys Federai Deposit I ’surance Corp.

2834 Fairfield Avė. Bridgeport, Conn.
Tel.—6-1133

SVEIKINIMAI!
f

mus ir į LDS Seimą. Nutarta.
ruošti
Brocktone. Komisija palikta ta 
pati, kuri pereitais metais dar
bavosi, būtent. K. Grigas, J.
• Baronas, A. Peldžius. A. F.
'Kneižys, A. Zaveckas, A. Dau-i
kantas, P. Radaitis. V. Valat
ka ir B. Jakutis. Gėrimus pa-( 
rūpins Brocktoniškiai, o val
gius - Cambridgeiečiai. Spau- VSA ZoneT Germany.

į 9) Leve L. (23) Meile b/ 
Osnabruck, Britische Zone, 
Germany.

10) Urbonas V., Kempten, 
USA Zone. Germany.

11) Dilys Juozas (16) Ha- 
nau a/M, USA Zone, Germany.

12) Račkauskas Aleksan- 
Traunstein, USA

Zone, Germany.

Telephone 9234
NORTH STREET, BRISTOL, CONN. *

The Brooklyn Savings Bank
t

XSSSSXXS

ĮsviSVEIKINIMAI!

Merchants Co-operative Bank 
Draugiškas Bankas. — ^Taupyk Sistematiškai ir 

Finansuok Savo Namą per Plačiausi 
Co-operative Bank in Massachusetts

24 ,School St. — 2nd Floor — Boston, Mass.
Assets Over $27,000,000.

13) Raštikis Julius. (13a) 
Scheinfeld, USA Zone, Germa
ny.

14) Jonutis Antanas, Oker 
(Harz), Britische Zone, Ger
many.

15) Kisielius Albinas, (prašo 
maisto) (13a) Wildbad, USA 
Zone, Germany.

“Darbininko" Redakcija turi 
ir daugiau prašymų. Tikimės, 
kad atsiras geraširdžių lietu
vių kurie išties nelaimingiems 
asmenims gailestingą ranką.

I

dos ir publikacijos — A. Pel-. 
džius, A. F. Kneižys ir S. Gri
ganavičius. Tvarkos ir orkes
tras—K. Grigas. Įžangos klau-Į 
simas paliktas komisijai, ir 
taipgi dovanų knygučių išplati- 
į nimas.

Raportą iš įvykusio seimo
išdavė žodžiu p. B. Jakutis ir'(jras (13b)
A. Zaveckas. Raportas priim
tas.

p. B. Jakutis paruošė ir per
skaitė trumpą kalbelę. Po to 
iškilo labai įdomios diskusijos.

Apskrities valdyba ateinan-;
tiems metams: pirm. A. Zavec
kas; vice pirm. Vladas Paulau
skas; rašt. Tarnas Versiackas; 
ižd. Juozas Guzevičius. Dvasios 
Vadu paskirtas 
Bernatonis.

Suvažiavimas
širdžių padėką 
Virmauskui už

I

L. . . . . . . _
€!
F 
K

Danielson, Conn

SVEIKINIMAI!

t

Sveikinimai! kun. Jonas

N. G. GURNSEY & CO.
* 'IVVholesalers in

Candy, Cigars, Tobacco and Smokers’ Supplies

293 Elm St. — Tel. 3402 — Manchester, N. H.

SVEIKINIMAI!

30 Mi<idlesex St.

Washington Savings Institution

Lowell, Mass.

LAMBSON FURNITURE CO
Complctc Home Furnishings

3»

SVEIKINIMAI!

SVEIKINIMAI! * •

FUNERAL DIRECTORS

Cor. Eini A Thomas Sts., H'estfield, Mass,
Te!.—22

išreiškė nuo- 
kleb. kun. P.' 
suteikimą pa-j 

talpų ir nuoširdumą; taipgi
vietiniai LDS 1 kuopai už ma-Į 
lonų priėmimą ir vaišes.

Suvažiavimas užbaigtas 5 v. 
pietų malda, kurią sukalbė- 
kun. Jonas Bernatonis.

Tarnas Versiackas,
LDS Naujosios Anglijos 
Apskrities raštininkas.

po
jo

SOUTHBRIDGE 
FINISHING 
COMPANY

A Reliable Department Store for 78 Years

JAMES W. HILL CO
MANCHESTER, NEW HAMPSHIRE

Finishers, Bleachers and Mcrcerizers 
Also 

Dyeing and Printing
Southbridge, Massachusetts



Kę pasakoja Stalino dukters
Antradienis, Balandžio 13, ’48

— Stalino namas viduje Kremliaus - tvirtovės. — 
Stalino duktė Svetlana. — Jos sargė Rafaelovna. — 
Stalino vasarnamis, palocius už Maskvos. — Kaip 
Stalinas elgiasi su savo tarnais. — Dabartinė Stalino 
žmona. — Apie pirmąją žmoną ir apie antrosios pa
slaptingą mirtį. — Stalinas ima “pilsus”. — Jis dikta
torius ir namiškiams. Kartą mokytoją ir dukrą su
gavo savo kabinete. — Stalinas dėvi plieno šarvus.

PARYŽIETfc MOKO 
MASKVOS PONŲ 

VAIKUS
— Per daugelį mėnesių 

aš buvau prancūzų kalbos 
mokytoja Stalino dukters 
Svetlanos. Pamokos buvo 
atliekamos Stalino vasar
namyje — “dačoje”. Stali
ną aš mačiau daug kartų, 
— taip savo įspūdžius 
pradeda Paulina Labran
che magazine “Pageant”, 

gegužės

v •

che magazine 
š. m. balandžio - 
mėn. numeryje.

Ta mokytoja 
dukterį Svetlaną 
kartu sutiko 1945 
Kremliuje, 
buvo šitokios: Paulina gy
veno Maskvoje jau 20 
metų. Jos vyras buvo vy
riausiu inžinieriumi Mas
kvos automobilių fabrike. 
Daugiausia jisai nebūda
vo namuose. Paulina, kad 
nenuobodžiautų, 
metais pradėjo 
prancūzų kalbą, 
nebuvo sunku, 
paryžietė.

Pasitaikė, kad 
jos mokinių buvo Maksi
mo Kaganovičiaus brolė
nas. Kaganovičius gi, kaip 
žinome, yra -Stalino «vo- 
geris. Matyt, kad berniu
kas ką nors buvo prasita
ręs savo dėdei, nes 1945 
metais, vieną liepos mėne
sio dieną, atvyko du NK
VD karininku į Paulinos 
Labranche namus. Jie pa
prašė, kad Paulina nuvyk
tų pas Vidaus Reikalų ko
misarą Berią. ‘

Kai Paulina nuvyko pas 
jį, Beria kalbėjo:
— Jūs esate kviečiama 

mokinti Stalino dukterį 
Svetlaną. Tai labai palan
kus, garbingas pasiūly
mas. Tikriausiai Jūs neat
sisakysite.

Žinoma, Paulina, neatsi
sakė. Tokiu pakvietimu,

w —

Stalino 
pirmu 

metais 
Aplinkybės

v •

5
sės, bet NKVD ją išleido 
ir ji 1947 m. pradžioje iš
vyko iš SSSR.

Paulinai pasiliko viena 
neišspręsta mįslė: ar kar
tais Nadeždos staigi mir
tis nebuvo surišta su jos

SM—=—■====
Į re jo progos matyti Na- 
'deždos laidotuves. Tai bu
vo 1932 metais, šaltoj, 
niūrioj lapkričio dienoj. 
Vėlai tą dieną mažas, rau
donu šilku apdengtas ir 

i padėtas ant raudonai la-
įkuoto katafalio karstas pasiryžimu — pirmai ra- 
buvo vežamas šešių juodų gauti Stalino valgį, ir jis 

į arklių sostinės gatvėmis, neužnuodytas.
; kurias saugojo raitoji ” ~ 
i slapta policija. Orkestras 
■ tyliai griežė internaciona
lą.

Nadežda buvo duktė

Iš Rusijos pabėgęs auk- 
. štas pareigūnas Barmine 
! skelbia turįs tikrų žinių 
i iš Stalino antrosios žmo
nos brolio, kad ji nusišo-

vieno Tifliso kalvio, kurs [vusi, nepakeldama Stalino 
gyveno Stalino šeimos žiauraus elgesio su žmo-U--------- -------- _ . . - .kaiminystėje. Stalinas ją nemis ir su ja pačia, 
mylėjęs, tačiau jos mirtis (Žiūr. Barmine 
[įvykusi paslaptingose ap- who survived, p. 264). 
linkvbėse. Po ios mirties Dr. J. Prauskis.

gyvendama Rusijoje, 
buvo labai patenkinta.

Praslinko dvi dienos ir 
vienas iš Berios padėjėjų 
atvyko nugabenti Pauliną 
į Kremlių. Jis atnešė spe
cialų leidimą įvažiuoti. Jų 
automobilis buvo sustab
domas kas šimtą jardų. 
Kremliaus sargybiniai ge
rai pažino NKVD parei
gūną, tačiau jiems padik
tuotos taisyklės skelbė, 
kad nepažįstamų (šiuo at
veju — Paulinos) leidi
mas turi būti patikrintas 
kiekvienos sargyb i n i ų 
grupės.
— Net pirma negu ašį STALINO VILOJE 

sutikau Staliną, aš supra- Važinėdama j stalino 
tau, kad jisai yra labiau-1 i . “
šiai neprieinamas iš viSųl’asan?”» Rytoją Pau- 
valdovu — sako Paulina!llna Labrancbe P^yre, 
Labranche. ta Stalino “dača” yra

apie 30 mylių j siaurės;
JUODBRUVĖ STALINO į rytus nuo Maskvos, <” ■’

DUKTĖ
Kremlius — yra

Vaizdas parodo tuščius anglinius vagonus. Angliakasiai po jų pre
zidento Lewis direktyva dar vis tęsia streiką. Šalyje jaučiama smar
kus darbo suvaržymas, nes stoka anglies kuro kenkia ir dirbtuvėms ir 
susisiekimui.

Ilinkybėse. Po jos mirties 
;“Izvestijos” rašė apie jos 
ilgą ligą, o žmonės ją bu
vo matą dvi dienas prieš 
mirtį Maskvos operoje.

i

jau 1945 
mokyti 

Tas jai 
nes ji —

vienas iš

(Žiūr. Barmine “One

GRAŽIOS IR VERTINGOS 
KNYGOS

savo šeima). Svetlana pa
žadėjo atsiusianti auto
mobilį, kurs nuveš moky
toją į vasarnamį, kur ir 
bus atliekamos prancūzų 
kalbos pamokos.

STALINO PRIVAČIAME 
KABINETE

Užangažuodamas moky
tojos tarnybai Beria pers
pėjo Pauliną — nieko ne
klausinėti apie Staliną, iš 
viso — nieko neklausinėti. 
Ir mokytoja buvo labai 
atsargi.

Kartą, 1945 m. lapkričio 
mėnesyje, Svetlana nuve
dė mokytoją į Stalino 
darbo kabinetą, parodyti 

-------------------- • motinos portretą. 
<liame parke. Tą vilą dieną išskaityti įtempimo nuo- Mokytoja nedrįso įžengti 

* ’* - — J--( jį stovėjo ant

I

KAIP ATRODO STALI
NAS Iš ARTI

Mokytoja taip aprašo 
Staliną:
— Jis atrodo daug ma

žesnio ūgio ir daug senes- 
i nis negu paveiksluose. 
[Dažnai jis atrodė pabalęs, 
i išvargęs. Maskvoje buvo 
[gandų, kad jis kenčia nuo 
į širdies atakų. Kai aš jį 
pirmą kartą pamačiau, jis 
turėjo 65 metus amžiaus

dide- įr jo veide buvo galima Isavo

Kremlius — yra milži-‘^r na^U saugo specialūs vargis sunkiais karo me- i vie
niška tvirtovė Jos viduje slaptosios policijos dali- tais. Tas Rusijos viešpats slenksčio ir žiurėjo į dide- 
yra Stalino privačiam bu-!niai- ViloJe surinkti tar-)ir savo šeimą valdo gele- H portretą gražios moters, 
tui skirtas namas, vieno įna* georgiečiai, ir Stalinui žine ranka, 
aukšto, susidedąs ’ iš ag-i atvykus Jie su raudonuo-[ sie jį _ 
tuonių kambarių. Ju diktatoriumi šnekasi į net ned_c__ -------- .. . . . .

NKVD pareigūnas pali- j° SimtaJa georgiečių kai-[jeigu jis savo grubiomis si aplink kaklą, 
ko Pauliną prie šio namo ^a- Vila labai ištaigingaiį manieromis nedavė su- 
durų. Čia jau stovėjo apie įrengta, tai savotiškas pa- prasti, kad jis nori su jais 
40 metu moteris, jos veido lo.cius. su visais moderniš- kalbėtis. Jis greit užpyks-

ko Pauliną prie šio namo

pergązdinti. 
met nedrįso kalbėti į jį, 

J jeigu jis savo l 
ba. Vila labai ištaigingai į manieromis nedavė su-

nepuošė jokia ' šypsena. 
Tai buvo Rafaelovna Ka- 
guši, Svetlanos sergėtoja. 
Anksčiau ta moteris buvo 
kapitonu Maskvos polici
joje. Ji dar kartą patikri
no leidimą ir įvedė i vidų.

Čia buvo Stalino duktė! 
Svetlana. Ji buvo juod-! 
bruvė, tipingos slavų iš
vaizdos, gyvo būdo ir ga
na graži, nuoširdi, taigi— 
daug kuo skirtinga nuo 
savo tėvo.

Mergaitė pasakė, kad ji 
ims prancūzų kalbos pa
moka kiekvieną dieną — 
išskyrus ketvirtadienius 
ir sekmadienius. (Ketvir
tadieniais, paprastai, Sta
linas dieną praleidžia su

klausiais įrengimais. ta ir aš pati girdėjau, 
•< kaip baisiai jis barė savo 
Įgeorgietį tarną. Jis per-

12 ISTORIJŲ IR 12 PASAKŲ KNYGA

"Kur Bakūžė Samanotan

— EIKITE LAUK, — 
IŠVARĖ STALINAS

Bežiūrint į Burino pieš
tą Nadeždos paveikslą, 
Svetlana pratarė:
— Mama mylėjo tėvelį 

labai. Ji vis rūpinosi apie 
jo sveikatą. Ji pati, va
landą pirm Stalinas sės
davo prie stalo, ragauda
vo paruoštus valgius (ar 
neužnuodyti).

Joms taip bekalbant 
mokytoja pajuto kažką 
stovint už jos nugaros. 
Atsigręžė — ir jos akys 
susidūrė su aštriu Stalino 
žvilgsniu.
— Eikite lauk iš čia, Jūs 

abidvi, — sukomandavo 
jisai.

Mes pasitraukėme abi
dvi drebėdamos. Svetlana 
buvo pabalusi kaip mirtis.

I

Romybes Šaltinis
Surinko ir išleido kun. P. M. 

Juras, 1943 m., 544 pusi.
Ši maldaknygė panaši į aukš

čiau minėtą. Taip pat visais at
žvilgiais graži, naudinga ir pa
togi. Puošnūs viršeliai, paauk
suoti pakraščiai, rinktinės mal
dos ir paveikslai. Kaina—$2.75.

15 Lietuvoje Sušaudytų 
Kunigų

Parašė Juozas Prunskis. Iš
leista 1942 m. Tai dokumentali- 
nis bolševikų žvėriškumo įrody
mas. Kaina — 15c.

Jo artimiau- Paveikslas buvo kaip tik
jįe prieš duris. Ilgos garba- 

•j Jnos auksinių plaukų tiesė-

— Tai mano tikroji mo- ATSTATO NUO MOKY- 
tina, — pratarė Svetlana.

STALINAS PIRMAI 
ŽMONAI PRANEŠ®

PAŠTU: PERSISKIRIAM šaukė Bena ir pasakė: 
Tai buvo Nadežda Ale-L ~ Da«S,a.u nabebu5_.Pa- 

liujevna, 
[žmona.

TOJOS VIETOS
Tos pačios dienos vaka

rą mokytoją telefonu pa-

Liturgines Mišios
Tai visai tokios pat mišių 

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

“Darbininkas”,
366 W. Broaduay, 

So. Boston 27, Massj

STALINO ŽMONA
Čia mokytoja sutiko da-[daug nevertino Svetlanos 

bartinę Stalino žmoną, j prancūziškųjų pamokų. 
Svetlanos pamotę, Kaga-j__ ^"l./^^tugeriau,^pirmąja žmona" 1919 

______ persiskirdamas, j 
Persiskyrimas įvyko paš-

Stalino antroji mo.k« Jūs dauJiau nebe- 
Stalinas ją vedė važiuosite j Stalino na-

novičaitę (žydaite), apie mokytumeisi kaip paruoš- mPtaįs 
i 50 metų amžiaus, gerokai ti “lobžo” (georgiečių pa- 
j aptukusią ir nepatrauk- f ’ ’ '
lią.

Taip, mokytoja jau bu
vo atsilankiusi dešimtį ar 
vienuoliką kartų, kaip 
vieną dieną į tą kambarį, 
kur ji Svetlaną mokino 
prancūzų veiksmažodžių, 
įėjo Stalinas.
— Atrodė lyg jis buvo 

nustebintas atradimu čia i j 
svetimo žmogaus. <“ 
žiūrėjo į mane nedraugiš- Į nusidavė to nematančios,, 
kai, akis primerkęs, —pa- nes, atrodo, Stalinas taip 
sakoja P. Labranche. — nori, tačiau jos buvo susi- 

susinervinusi, rūpinusios. Pati mokytoja

tiekalas), kartą duktė- įu, Stalinas jai nusiuntė
riai pasakė Stalinas.
STALINAS NEŠIOJASI
VAISTUS SU SAVIMI
Kartą Stalino veidas pa- “”t"na "gvetUnol 

sidare skausmo įskreip- broiio _ Vosyliaus, 
tas. Jo ranka pakilo prie 
juosmens. Staiga Stalinas KAIP LAIDOJO ANTRĄ

pranešimą paštu. Iš pir
mosios moterystės Stali
nas turi sūnų, bet retai jį 
mato. Nadežda gi buvo 

ir jos

ištraukė mažą stiklinį bu- 
iteliuką iš savo kišeniaus 
i ir priėmė porą mažų žir- 

Jis pa-inelių. Jo žmona ir duktė

“KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA” ten mūsų mintys 
ir širdis. Kiek gražių atsiminimų sukelia mūsų jau
natvėj nuaustos svajonės! Dvasios akimis matome 
gėlėmis nusėtas pievas ir banguojančius javų laukus. 
Dar ir dabar tebeskamba mūsų ausyse piovėjų ir grė
bėjų žavinčios dainos. Čia pempė sveikin gyvi, gyvi; 
ten viturėlis čiulba-ulba; dar ten giraitėj gegutė ku
kuoja ir širdį graudina...

Malonu visą tai prisiminti, dar maloniau skaity
ti be galo įdomią knygą — “KUR BAKŪŽĖ SAMA
NOTA”. Ją parašė literatinių pasakų rašytojas Prof. 
A. Vaičiulaitis. Kalbos gražumėlis, neapsakomas. Šio^ 
je knygoje randasi 12 istorijų ir 12 be galo įdomių ir 
gražių pasakų, kaip tai: “PABĖGĖLIAI”, “LOKYS 
IR VOVERĖ”, “OŽIO BALSAS”, “ADOMAS IR IE
VA”, “UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTĖ” ♦ ir t.t. 
Viskas taip gražiai, taip vaizdžiai aprašyta, jog ne
galima atsigerėti.

Knyga 288 puslapių. Kaina tik $2.00. Užsakant 
šią knygą nereikia mums laišką rašyti, tik įdėkite iš
karpą su $2.00 į konvertą ir užsakymus siųskite:

“DARBININKAS”,
366 W. Broaduay, So. Boston 27, Mass.

Svetlana, i 
pasiskubino keliais žo-

i

I

Mokytoja ir kvapą su
laikė, bet dar paklausė:

— Ar aš galiu Svetlanai 
bent sudie pasakyti?
— Ne, — atsiliepė Beria. 

— Daugiau Jūs nebesilan
kysite į tą namą.

Ir taip viskas pasibaigė. Į 
Mokytoja dar laukė laiš
ko nuo Svetlanos, bet ne
sulaukė. Net jeigu ji būtų 
ir rašiusi, policija, grei
čiausia, būtų laišką sulai
kiusi. Po poros dienų atė
jo gana “svarus” čekis 
mokytojai.

PASLAPTIS, KURIĄ 
TEŽINO STALINAS

Slaptoji policija dar vis 
juos sekė. Detektyvas so
dininkas dar per tris mė
nesius pasiliko prie jų na
mų.

1946 metais mirė Pauli
nos Labranche vyras, po 
ilgos ligos. Paulina pasi
ryžo grįžti, tik prisibijojo

I

STALINO ŽMONĄ
Paulina Labranche tu-

Mrs. Marjorie Buckley, 
Halifax miestų, Anglijoj, 
mayoro žmona, kasdien 
dirba po keturias valan
das prie mašinos tekstilės 
fabrike. Ji augina tris 
vaikučius. Ji pasisakė, 
kad dirbs taip ilgai dirb
tuvėje, kol jos vyras lai-

nusigręžė, bet ji viską 
s esančiame 

veidrodyje.
Stalinas, kaip netikėtai 

įėjo, taip netikėtai kam
barį vėl apleido — keistas 
ir tylus. Nors jis jau vy
resnio amžiaus, bet darąs 
įspūdį galingo žmogaus.

MOKYTOJĄ SEKA 
ŠNIPAI

Nuo to laiko kaip Pauli
na Labranche pradėjo 
mokyti Stalino dukterį, 
jos namus ir kiekvieną 
įjos žingsnį ėmė sekti po
licija. Viskas buvo prane
šama slaptosios policijos 
šefui.

Senasis to namo sargas 
[Miša pradingo. Jo vieton 
atėjo kitas pagyvenęs 
žmogus, kurį rekomenda
vo mokytojos vyro darbo

dzia.is paaiškinti. Stalinas i^iatč priešais
apsisuko ant kulnų ir iš
ėjo iš kambario.

Mergaitė pratarė:
— Jis nemėgsta čia 

tyti svetimus.
ma-

i

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI: —
Šiuomi siunčiu jums $2.00 ir prašau atsiųsti “Kur Bakūžė 

Samanota”.
Vardas...........................................................................-
Adresas............... ......................................... ..................

STALINAS BIJO, KAD 
JO NENUŠAUTŲ

Mokytoja pasakoja, kad 
Stalinas vengia svetimų
jų daugiausiai dėl to, kad 
prisibijo pasikesi n i m ų 
prieš jo gyvastį. Vieną 
kartą Svetlana, pabrėžusi, 
kad tai paslaptis ir kad toj 
nevalia niekam atskleisti, l 
pasakė jog Stalinas, kada! 
tik jam reikia pasirodyti! 
viešai, nešioja tokius! 
plieno marškinius, šarvus, 
kurie jį apsaugotų nuo 
revolverių šūvių*.

Vėliau mokytoja matė vyresnysis. Vėliau jie su-į Apsireiškimai Linrde taip pati-

Švč. P. Marijos Apsireiš
kimai Liurde

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

Daug kas girdėjo apie Liurdą 
ir jame įvykstančius stebuklus, 
bet nevisi žino tų nepaprastų į- 
vykių istoriją. Pasižymėjęs ti
kėjimo klausimuose mokslinin
kas vysk. Būčys rašo apie tai 
Kiekvienas šią knygą perskai
tęs bus giliai sujaudintas. Gra
žiai išleista, su daugybe pa
veikslų. Amerikos lietuviams I - . . - — - •

j sunkumų iš policijos pu- kys tą ofisą.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ
ŽODYNĄ

EngBsh-Uthuanian 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 $3.00, ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie
tuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite: 
DARBININKAS

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

Staliną keletą kartų. At-j žinojo, kad tai majoras į ko, kad jie jau baigia išpirkti 
rodė, kad jisai apsiprato į specialaus slaptosios poli- į nepaprastai įdomiai ir aiškiai. 

, bet jis cijos dalinio, kurs saugo trečią laidą. Kaina $3.50.su ta svetimąja, bet jis cijos dalinio,
vis ją ignoravo (nekreipė Staliną. Policijos agentai 
dėmesio); toks pat jis bu- sekė mokytoją ir jos vyrą 
vo ir su tarnais. Ikur tik jie ėjo. „

“Darbininkas”
366 W. Broadsvay, 

‘ So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $.
kai • Lietuvišką Žodyną.

Vardas___ _____
Adresas________

ir prašome atsiųsti mums Angliš-
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GJRDR27 LEETUVTU 
KOLONIJOSE

Brocktoniečiai Dosniai Parčtr 
Lietuvos Laisvei Siekti Veikla

Rochcster, J. Shukij 20. 
Arnsterdam, J. Mikėnienė 24.

Net* Hampshire:
Manchester, BAIJP nr. 53 

skyrius 200.
Wa&Mngtoa:

Yakima, VVilliom Prank 18.
Pennsylvaaia:

Chester, J.
Luzeme, W.
Forest City, 
Minersville,

Seselės 48.
1 Chester, H. Leikiūtė 16.

New Philadelphia, Jėzaus 
širdies parapija 1,395.

District of Columlna:
Washington, M. T. Zcman- 

towsky 9.

Tamošaitienė- 6. 
Machinist 59.
M. Bulotienė 9. 
Šv. Kazimiero

r'........... i
Sveikinimai! i

Arlington Trasi Company ir

SVEIKINIMAI!

įV. Kereišienė. A. Kodvtė. B. 
'(Kilkus. F. Kukauskas. Jurgu- 
itis. Jurgutienė. D. Laucevičie- 
'nė, R. Lalauskienė. M. Miliaus- 
;kienė. A. Matiošienė. K. Mote- 
kaitis, E. Novozilskienė. A. 
Norkus. O. Oksienė. Paulaus- 
kis. Pareigis. P. Pašakamis. F. 

-; Pribušauskienė, A. Pareikis. J.
Rutkauskas. A. Strumskis. M. i 
Svirskis. E. Smetonienė. A. Ta-' 
musevičienė. V. Tamulevičius, i 
K. Venclauskas. K. Zagurskie- 
nė. V. Zalatorienė.
K. Čiurblėnas.
ky. S. Kašėta.
E.’ Novadzielski
V. Stasaitienė.
Svirskas.
Kumpa.
Šarkienė. P. Steckienė. A. Bar
kauskas. M. Miškinienė. A. Ku- 
leišienė. A. Walouke. L. Stan- 
kienė, St. Gutauskienė. Sop. 
Gutauskienė. J. Kašėtienė. B. 
Treinavičienė. S. Oirukas. E. 
Andrušienė. J. Balionis. K. Gri
gas. J. švagždis. O. Stonkienė.

Ašminskas. 1 
Tamašautienė. 
Norkienė, fc. 
Kibartienė. 0.

Patriotingieji lietuviai Brock-iV. Kereišienė. 
toniečiai Lietuvos nepriklauso-Į Kilkus. F. Kukauskas. 
mybės atgavimo 30-ties metų 
sukakties proga surengė nepa
prastai gražų ir didingą susi
rinkimą. kuris įvyko vas. 15. 
Šv. Roko par. salėje. Brockton. 
Mass. Tame susirinkime kalbė
tojai nušvietė dabartinę pašau 
lio padėtį ir sunkią Lietuvos 
dalią po raudonųjų okupacija. 
Lietuvos 
statyti 
išnešė 
kurias nukreipė į atsakomin- 
gus asmenis ir tai veiklai rem
ti sudėjo aukų sekančiai: —

Kun. Jonas S. Švagždvs $30. 
K. Čiurbulėnas $15: W. Zinke
vičius $13. Po $10 — pp. Svio- 
klai, p.p. Biekšai. K. Motekai- 
tis. Y. Saladonis. J. Jakavony- 
tė $8.00.

Po $5.00 — J. Treinavičius.
J. Baronas. A. Treinavičienė. 
M. Bartkevičienė. K. Germana
vičius. A. Tamusiavičienė, J. 
Tamusiavičius. L. Kumpa. Ma- 
voras J. Dovnev. R. Šarkienė.
K. Svioklienė. kun. Klimas. A. 
Žemaitis. T. Akstinienė. J. Ma
tulis. V. Tamošaitis. K. Yukna. 
J. Daugelevičius. P. Juronis. 
A. Norkus. W. Baniulis. 
Vienclauskas.

Po $3.00 — J. Ykasala.
Danila. J. Dambrauskas. 
Endrunas. V. Barusienė.

Z

Lavvrence, Massachusetts

I 
iI 

nepriklausomybei at-j 
siekimui susirinkusieji j 
vertingas rezoliucijas.!

ii
L. 
R. 
O.

S.ML LKCS SIUNTINIAI
Be didelių siuntų, drabužių, 

maisto, mokykloms reikmenų 
ir kitų kasdieniniame gyveni
me reikalingų daiktų, BALF 
retkarčiais siunčia ir mažus 
maisto ir drabužių siuntinėlius 
tiems lietuviams tremtiniams, 

i kurių bendroji BALF pašalpa 
nepasiekia ir negali pasiekti.

BALF SANDELYJE GAUTOS Į *•me,M ”ėnv smulkių siuntų išsiųsta per 50,
1 jos adresuotos lietuviams įvai
riose valstybėse išskiriant 
Prancūziją, Vokietiją ir Aus- 

i triją. Bendras tų siuntinėlių 
svoris yra 722 sv., $1,258.00

Vaizdas parodo Elliott ir Faye Emerson Roo- 
sevel’tus, kurie palydi savo mamytę Mrs. Roose- 
velt (vidury) išvykstančią į Londoną, kur bus a- 
tidarytas Franklin D. Roosevelto atminčiai pa
minklas. Mrs. Roosevelt yra Jung. Tautų Ameri
kos delegacijos narė. Šiuose rinkimuose ji parti
jų rinkiminėj kampanijai neimsianti dalyvumo.

I
1

i’
Dominick Mangano & Sons

Šildymo ir Phimbieriniai Reikmenys
61 Essex St. — Dial 21415 — Lavvrence, Mass.

r... .Sveikinimai!
I

X.N.. N.N.. 
Mashidlaus- 
Dravinskas.
Perekšlvtė.

W. Cook. M.
A. Jermalavičius. J. 
M. Bartkevičius. A. DOVANOS 1948 M. 

VASARIO MEN. Bay Statė Merchants 
National BankIowa:

Cedar Falls, Mrs. Irene Ea- vertžs- 
!ton 10 sv. j

1 Tremtiniams daugiausia 
trūksta maisto, vyrams drabu
žių ir avalynės; vaikams mais
to ir drabužių (ypač mokykli
nio amžiaus ir kūdikiams). Iš 
maisto produktų daugiausia 
reikalingi riebalai, cukrus, mė
sa ir pienas. Pienas ir riebalai 
ypač reikalingi vaikams, kurių 
daugybė serga džiova ar turi 
palinkimą į džiovą.

r ___ ——
„ , ' Mokykloms reikia popierio, 
Kaylo ...... •paišelių, plunksnų, sąsiuvinių, 

trintukų, rašalo miltelių ir ki
šky- tų daiktų-

Vaikučiams dar reikia dra- 
30 bušelių ir žaislų.

', Ligoniams reikia priežiūros 
ir vaistų.

• ___

California:
Angeles. Šv. Kazimiero ■
338 svarus.

Conneeticut:
VVaterbury, Kun, J.

lantiejus 163 svarus.
Ansonia, Anna Karaitis 15

svarų. i Cambridge,
Hartford. BALF nr. 12 sky- 397 sv. 

rius 700 sv.
Illinois:

Los 
parap.

P. Balsevičius. Į 
M. Kilkienė. 
Povilaitienė, 

Zakarauskie-

i
Maine:

J- Va- Greene, Pranciškonų Vienuo
lynas 95 sv.

Massach usetts:
, A. Daukantas

i
Member Federal Reserve Deposit Corp.

LAVVRENCE, MASSACHUSETTS

i
J.
L.
0.
0.
nė. W. Statkus. P. Bartkus. P. 
Ciudauskienė. J. 
U. Cietkienė. J.
M. Yezukevičienė.
K. Bratulevičienė,

________ ________ j navičius. S. Alinskienė.
Po $2.00 — A. Gureckis. S.1 lent- A- Balevičienė, L Geluse- ’ Par. 95 sv. 

Gutauskienė. J. Kilkus. J. Kud-1 vičienė. S. Buijanauskas. N.N..| E " 
barskis. J. Mickevičius. E. Po-|0- Semetienė. 
cius. A. Jurgutis. B. Karvelie- įA- 
nė. M. Kaziūnienė. F. Pribu-| 
šausk:enė. A. Miliauskienė. V. į 
Šarkis. A. Krukonis. J. Lauce-! 
vičius. A. Peldžius. J. Petkus.
M. Kemzūra, K. Kilkus. A. Ba
kutis. M. Plekai skis. V. Tarnu-1 
liavičius. K. Pleškąs. K. Vaičių-j 
nas. V. Samsonas. J. Barkaus-j 
kienė. A. Jezukevičius. J. Šlia-j^taupas. 
žas. A. Pavlauskas. F. Voveris, Zemeikienė.
R. Latauskienė. l»i. DaiiKjrne,,------------ - -•
M. Puidokienė. M. Buividienė. Į' irmauskienė. 
O. Pierugienė. J. Jonušienė. O. Į Tamulevičius, 
Oksienė. B. Dambrauskas.
Gotautienė. A. Vitkienė.

Po $1.00 —

K.

SVEIKINIMAI!
Boston. Šv\ Petro parap. 41 

svarą.
Rockford, BALF nr. 85 sky-i Northampton. A. Sadauskie- 

Fabian.irius 250 svarų. įnė 60 sv.; Pat. Kamins 310;
Germa-į Chicago. Laurinaitis 90 sv. Alek. Sadauskas 47. 
J. Wa-Į East St. Louis. Nekalt. Pras. ■ Maryland:

Westernport, Mrs. J.
Bellvvood. J. E. Bruknis 30 s. 32 sv.

Indiana: Michigan:
E. Chicago. Kur.. J. Martis, Detroit, BALF nr. 76 

Irius 28 sv.
1 

raciejienė. J. Kumpa. H. Jezu-1 
kevičienė. M. Baranauskienė,; 
M. Uždavinis. W. Vasaris. A. Į 
Kireilis. J. Naujalis, 
bartienė 50c.

Viso parapijos salėj 
Skeet Club ............. .
Franklin Club .........
Kazimiero klubas $100.00 nes Jankauskas 9; Tautininkų 
Labai girtinas Brocktoniečių, Klubas 95: A. Mickevičienė 14;

veikimas ir dosnumas, nes vie-' Anna Zailsky 4; Jos. Shmels- 
nybėje galybė. Kiekvienas vei- kis 22; Ant. Shabeikis 22. 
kimo ženklas kaip tas lašelis 
nuolat krintąs ant uolos ir ją : 
per laiką suskaldo. Tikėkime,' 44 
kad mūsų brolių ir sesių kru-l Bronx. Mildred Kreslin 11. 
vinos ašaros nešant sunkų ver- New York City, Kun. G. Gu- 
gijos jungą atkreips dangaus lrinskas 33.
akis, mūsų kuklios aukos ir, Schenectady,- K. Laureckis 
nuoširdžios pastangos 
atsakingas įstaigas ir asmenis 
griebtis energingos vadavimo

Yuknaitienė. 
Adomaitienė.

A.
V.

V. Zalatorienė. ■ 
Puidokas. E. Jeskevi- i

M. Sinkevičiūtė. J. Gau-jlO svarų.
J.

F. pribu-jėienė, 
žienė. 
nienė. K. 
gurskaitė. 
Oksaitė. Egn. Oksaitė, B. Ston
kienė. R. Eitavičiūtė. D. Valat- 

Jermalavičienė, 
V. Balionienė. 
Smetonienė. 
P. Liolienė.

M. Bartkienė. Statkienė. J. Monkevičienė. 
. A. Pocius. 

, J. Sinkevičius, 
A.!M. Kamandulis, A. Akstinas, 

į A. Gureckis. A. Bukantas. J.
E. Andrušienė.' Balkus. A. Skarinka. R. Jerma- 

O. Ašminskienė. V. Adomaitis.įlevičius. P. Peliackas. V. Jozė- 
1’. Andriunas. J. Balionis. A.inas- p- Strumskienė. J. Šarkis. 
Balevičienė. M. Buividienė. R. Kašėta. 
Bartkus. A. Balčiūnas. J. Bu-jStrumskis. 
Danauskas. V. Baniulis. Baniu-į 
lis Jr.. A. Biekša. A. Cesnut.
K. Kermanavičius. J. Grievic- 
lis. J. Jonušienė. K. Jurgeliu- 
r.ns. L. Gielusevičienė. P. Juro-, 
r.as, M. Kaziunas. J. Kereiša.'Šimkienė. Matejošienė. A. Kva-

K. Zlotkienė. B. Aliko-
Zagurskienė. A. Za- 

J. Usiavičius. Em.

kevičienė. O. 
Z. Juronienė.

A.

1

H. 
B. 
J. 
B.
B.

i

J. Baliavičius.
J. Pašakamis. A.
P. Pašakamis. F.Pašakamis.

Jenčunas. J. Česna. N. Baliavi- 
ėius. A. Radzevičius. F. Mos- 
teika. L. šemeta. Kasparavi

čienė. M. Jeskelevičienė. A.

F. A. Hiscox andCo.
Retail Dry Goods

496 - 500 Essex St.iL,...... .........................Lavvrence, Mass.

3
New Jersey:

Milburn. J. E. Žemaitis
New York:

Dobbs Ferry, Ursula Bai-

Sveikinimai!

ir S. Ki- j kowskį 14 sv.
i Brooklyn. Mrs. Sidaras 65 s. 

$600 00 St. Rogers, Brooklyn 150 s. 
$300.00 j Brooklyn. Nursing Sisters 
$200.00,629; V. Stankevičienė 7; Ag-

Drabužius, maistą, avalynę 
ir kitas daiktines dovanas siųs* 
kitę į BALF sandėlį.

105 Grand Street,, 
Brooklyn 11, N. Y.

visas daiktines dovanas

Eastampton. J. Doba 15. 
Lyon, Mrs. Martha Kuctian

Už
lietuviams tremtiniams, BALF 
vadovybė visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja.

Moldv Min
balti celuloidiniai viršeliai. Kai
na

skatins i 92; y. Malinowski 10; G. Ta
mašauskas 37.

— $1.50.
DARBININKAS 

366 W. Broadway, 
South Boston 27, Mass.

1

t 
i»

pavergtų tautų ir Lietuvos vei- * . T,
klos. Rap. i SVEIKINIMAI.

_____________ / K A

Broadway Savings Bank
Community Savings Bank

Essex Saving Bank
Lawrence Savings Bank

i

SVEIKINIMAI!

V7ERBER & ROSE CO.
f

Clinton’s Big Furniture Store 
One of the Largest in New England

203 High Street,
Tel.—1508

Clinton, Mass.

į
i t
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i MANCHESTER, N. H. 5I ____ J

Y OC’LL LOVE BREAD

HONEY-MEEL BREAD

S—R BAKING CO., INC.

c 
j
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PADĖKA
Šv. Jurgio parapijos, 

Pa. parapijiečių
Per

Philadelphia,
Šv. Pranciškaus Seserų Rėmė
jų geraširdiškumą. Seselės lai
mėjo virš tūkstantį dolerių. 
Dėkojame šiems mūsų gerada-į 
riams. ypatingai tiems, kurie 
nesigailėdami laiko nei rūpes
čio, dėjo visas pastangas, kad 
šis kortų vakarėlis būtų sėk
mingas. Gerasis Dievulis tepa
deda jiems jų reikale, jų vi-i 
suose užsiėmimuose, mes mel-1 
simės šia intencija kiekvieną: 
dieną. Dėkojame taip pat 
tiems, kurie dalyvavo parengi- 
me. ir savo auka padėjo šią su
mą surinkti. Sunaudosime pini-, 
gus naujos koplytėlės statybai.

Ačiū taip pat klebonui, kun. 
Dr. V. Martusevičiui už para
ginimą, paramą ir parodytą 
nuoširdumą. Gausiai teatlygina 
Jam gerasis Dievulis.

Šv. Pranciškaus Sesers, 
Pittsburgh, Pa.

4

Martin Oil Co.
Aptarnaujame Automatiškus Aliejinius 

Burnerius. — Pristatome Aliejų.
50 Kirk St. — Tel. 27577 — Lawrence, Mass.

SVEIKINIMAI!

Franco - American Furniture Co.
117 Broadway St., Lawrence, Mass.

Tel. 2-6979

7 Floors of Fine Furniture

T. J. Buckley Co

Lavvrence, Mass.

Sveikinimai!

Sveikinimai!

284 Essex St., Lawrenėe, Mass

2-8043



- šeškys, 
Hospital.

d., iš šv.
Dorches-

Antradienis, Balandžio 13, ’48

ZINUTĖS pa-

fizinis nuovar-

ĮVAIRŪS skelbimai

te.
ge'

ir anūką. 
Šv. Petro
10 v. r., 

Kalvarijos

Pirmadienį, 7:30 v. 
pijos salėje, 492 E. 
Saldžiausios Širdies V. J. L. R. 
K. draugija laikys savo mėne
sinį susirinkimą.

Serga Stanley Baranauskas,
Lowell General Hospital. Gimi- 

Tapo iš- nės ir draugai gali gauti infor- 
Darbininko” ofise.

v., para- 
7th St.,

I
I 
t

už mirų-'

Į
sunkiu fiziniu i

I

VIETINES ŽINIOS
/1 a

MOKYTOJŲ 
Emigracijos Reikalu

Bal. 9 d., mirė, kiek sirgusi, 
Juozapina Lengvinaitienė -Len- 
gvinienė, po tėvais Pociūtė, 54 
metų, savo namuose 542 E. 6th 
St. Paėjo iš Triškių miestelio. 
Amerikon atvažiavo būdama 
18 metų amžiaus. Paliko liū
desy vyrą Antaną ir dukterį 
Joaną Grigaliūnienę, 
kilmingai palaidota iš Šv. Pet- macijų “ 
ro parapijos bažnyčios, 9 v. r., 
bal. 12 d., Naujos Kalvarijos 
kapuose. Melskimės 
sius.

mokykloje mokytis, nuo rūgs, 
mėnesio.

f _____

Mirė Juozas Shay 
Lawrence General 
Laidojamas, bal. 13 
Morkaus bažnyčios, 
ter, Mass.

Antradienį, vakare, Lietuvos 
Dukterų draugija laikys savo 
susirinkimą.

Bal. 10 d., staiga mirė, Kle
mensas Čepaitis, 50, metų, sa
vo namuose, 21 Gatės St. Pa
ėjo Šiaulėnų parapijos. Ameri
koje pragyveno 35 m. Paliko 

I žmoną Marijoną (Pilvinytę),
;dvi dukteris, žentą 
Tapo palaidotas, iš 
parapijos bažnyčios 
bal. 12 d., Naujos 
kapuose.

Bal. 11 d., apsivedė Kazys 
Gaputis su Lucia Morkunaite, 
gyv. 119 G St.Bal. 10 d., staiga mirė Pet

ras Zabarauskas, 47 metų am- 
, žiaus, savo namuose, 29 Rose- 

mont St. Paliko motiną, du 
broliu ir seserį. Laidojamas, iš 
Šv. Petro parapijos bažnyčios, 
bal. 13 d., 9 v. r., Naujos Kai-;,. . cios taisaivarnos kapuose. • •H jloms So.00.

' Jenulevičių 
ir mirusius

Prie progos primename, kad 
ponas Vladas' Jakštas paukojo 
$50.00 ir Albina Yankun 25.00.

Svečiai Kunigai. Sekmadienį, 
Tėvas Antanas Mešlis, S. 
misionierius, “žvaigždės” 
daktorius, giedojo sumą ir pa
sakė turiningą pamokslą. Jis 

T’ šitie "metu dažniatr’ lankosi So.
Bostone. Lanko savo sergantį 
tėvą.

11:30 v. r., šv. mišias laikė 
ir gražų pamokslą pasakė Tė
vas Aukštikalnis, S. J., misio
nierius, “Žvaigždės“ adminis
tratorius. Jis išvyko su misi
joms į Youngstown, Ohio. Grįš 
už poros savaičių. Laimingos 
kelionės.

I
i ■

l Sveikiname Seimo Rengėjus. 
Man teko būti susirinkime LR- 
KSA seimo rengėjų, šeštadienį 

, iki vėlumai gvildeno seimo rei
kalus, tokie darbais apkrauti 

. žmonės, kaip adv. J. Grigalus. 
Pranas Razvadauskas, Kudir- 

*kai iš Norwoodo ir k. Čia ma
tosi daug pasišventimo. Sveiki
name!

Būtų malonu matyti Bostono 
ir apylinkės visuomenę dirban
čią seimo pasisekimui. Galima 
sakyti čia yra tai visos išeivi
jos reikalas.

Iš Tremtinių Būrelio 
Veiklos

!

Dėkų. Panelė Magdalena ir 
kito6 bažnyčios rėmėjos sudėjo 
$30. atnaujinti smilkyklai ir 
krapyklai. 
naujinta, 
naujinta.

Didelis atminimas. Atmin
čiai savo mylimos žmonos 10 
; metų mirties sukaktuvių Pra
nas Jenulevičius aukavo bažny- 

$50.00, ir mokyk- 
Melskimės visi už 
šeimos gyvuosius 

narius.

Smilkykla jau at- 
Bus' ir krapykla at- 

Dėkojame už aukas.

College High School,' 
prašo pa-

Boston
761 Harrison avė., 
skelbti registraciją, bal, Į9-23, 
vaikinams, kurie norės šioje

DAKTARAI

TeL TROvbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

(VAIRUS skelbimai

A. J. NAMAKSY 
REAL ĖSTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

Office TeL So. Boston 0M8

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass. 
Tel. Farkway 1233-W

Cam-
p.p.
va-
sei-
va-

ragino draugijas išrinkti atsto
vus į Federacijos skyrių, kurie 
galėtų dalyvauti ir Federacijos 
apskrities suvažiavime,
bridgeje, bal. 25 d., 1 v. 
Prašė ir pavienių žmonių 
žiuoti į susivažiavimą bei 
mėlį. Federacija stengiasi 
ryti katalikišką akciją Ameri
kos lietuvių katalikų tarpe.

J.,
re-

Šv. Petro parapijos kunigai

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūsių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir
to ------------—<-------- ---------- ----------- =—
ir

tome vestuvėms, į namus, * " oms,- parems 
Patarnavimas skubus ir man šaukite:

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

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

' ti materiališkai. Tokios para- 
' mos ypatingai reikalingi litua- 

Britų Zbnos lietuvių kalbos Ristai, kaip tiesioginiai lietu- 
ir matematikos *- fizikos moky
tojų konferencija (1947. XII. 
3-6 d.d. Neustadte), apsvars
čiusi eilę pedagoginių ir ben- 

idrų kultūrinių klausimų, su- 
: sietų su mokytojų dabartine 
t-būkle ir emigracinėmis proble
momis, konstatavo:

1) emigracijos sąjūdis yra 
apėmęs ię nemažą dalį mokyto
jų. Išvykę į kitus kraštus mo
kytojai privalo 
darbu pelnytis kasdienę duo
ną. Nuolatinis 
gis atima minimalines sąlygas 
jų kultūrinei veiklai ir pakerta 
jėgas, kurios reikalingos ne 
tik dabarčiai, bet ir visos lie
tuvių tautos ateičiai,

2) yra nemaža mokytojų, il
gai ir garbingai dirbusių švie
timo darbą, kurie dėl amžiaus 
ar sveikatos lieka už emigraci
nių schemų ribų.

Atsižvelgdama į tai. konfe- Vokietijoj.
■rencija nutarė prašyli Švietimo
Vaidybą

1. vesti tikslią išvykstančių- žinei literatūrai, 
jų mokytojų registraciją,

2. Emigracijoje atsidūrusius 
mokytojus, ypač tuos, kurie 
patys ar pagal įpareigojimą

1 imasi kultūrinio darbo, parem- Tremtinių Draugijos Valdyba 
prašo Tamstą ir BALV'o Di
rektoriją priimti mūsų labai ' 
nuoširdžią padėką. Tegu Vieš
pats stiprina Jus. o mums 
gu Jisai padeda Tamstom 
rais darbais atsilyginti.

Reikšdamas nuoširdžią
igarbą ir gilų asmenišką dėkin
gumą — 

pas. Stasys Santvaras, 
Lietuvių Rašytojų Tremtinių 

Draugijos Pirmininkas. 
Pfullingen, Vokietija.

viškosios kultūros nešėjai ir 
saugotojai. Pereinamuoju lai
kotarpiu ypač atkreipti ‘dėmėsi 
į mokytojų šeimas, be vyrų 
palikusias Vokietijoje.

i 3. Morališkai ii- materiališkai 
paremti senus ir ligotus moky-

i tojus, sudarant jiems sąlygas 
išemigruoti kartu su kitais 
tautiečiais. ,

Konferencijos Prezidiumas.

BALF PAGALBA 
RAŠYTOJAMS

Š. m.. \’asario 15 d., minėda
mi Lietuvos Nepriklausomyoės 

*30 metų sukaktį, lietuviai ra
šytojai tremtiniai šventė savo 
tradicinę šventę Fellbache prie 
Stuttgarto. Ten, tos šventės 
metu, buvo įteikta 3000 RM 
premija ir BALF laureatui 
Vincui RAMONUI už romaną 
“KRYŽIAI’, išleistą 1947 m.

Mūsų mintys ir jausmai 
yra tik pradžia minčių ir 
jausmų, kurie kitame pa
sauly laukia atbaigimo.

Joubert.

Už tą Jūsų didžią dvasinę ir 
medžiaginę paramą mūsų gro- 

už tą neįkai
nojamą Jūsų rūpinimąsi rašy
tojų ir jo kūrybiniu darbu 
tremty — Lietuvių PPraėjusį penktadienį įvyko 

Tremtinių Būrelio susirinkimas. 
Buvo apsvarstyta eilė svarbių 
reikalų. Apie įvykstantį trem
tinių pikniką, gegužės mėn. 23 
dieną, Brocktone, Romuvos 
parke, referavo pikniko komi
sijos pirmininkas St. Jakutis. 
Visiems komisijos darbams su
sirinkusieji pritarė. Tremtinių 
muziejui steigti išrinkta atski
ra komisija, l 
susirinkimą praėjusį šeštadienį.I žymį viešnia, nesenai atvykus 
Visi tremtiniai įpareigoti rū-Įiš tremties p. Magdalena Avie-5 
pintis tuo muziejumi ir kiek-1tenaitė iš New York p. M. A-' 
vienam pavesta kilom nors prie; vietenaitė yra buvus nepriklau- ;

vo akiratį, tikrai vertingais į- 
spūdžiais. Sekančią savaitę pa
naši ekskursija numatoma 
kitus Bostono muziejus.

i

Lankėsi Įžymi Viešnia

REIKALINGA 
l-mos KLASĖS COMBI- 
NATION ALTO BODY 
VYRAS ir PENTERYS 
Alga 50-50 pagridais. Sekan

ti nauda po 3 mėnesių: Blue 
Cross. Blue Shields, Accident 
& Health Insurance ir $2,000 
gyvybės apdrauda. Viskas ap
mokėta įstaigos. 2 sąy. vaka- 
cijos po vienų metų darbo. At- 

Rasytojų sišaukite: Mr. O'Connell.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKALINGA i

MOYE CHEVROLET CO. 
431 Hashington St, 
Neu ton 58, Mass.

(13-16)

iDerlius pašaukimų, šį pava
sarį, šventinasi į kunigus dea- 
konas Kontautas iš So. Bosto
no, deakonas Janiūnas, iš Cam- 
bridge. deakonas Puišys iš 
Latvrence ir deakonas Rimša 
iš Cambridge. Trys pirmieji ---- —*■—------------ / • i
deakonai gaus kunigiškus šven-!^° darbo prisidėti. Kadangi d** į somos Lietuvos 
timus geg. 6 d. Jų primicijos delė dauguma tremtinių dirba ; terijos spaudos direktorė ir ki- 
įvyks tėviškėse, geg. 9 d. cukraus fabrike ir yra paliesti; tose įgtaigose

streiko, nuotaika’ yra nervinga.' mingas Vietas. 
Daup-elis vra susirūnine darbu. I Sekmadienį, balandžio 11 d J

, Nukryžiuotojo Jė
zaus Seserų Vienuolyno Rėmė-1 
jų seimely j pasakė labai jdo-į 
mią kalbą apie Lietuvą ir trem 
tinių vargingą būklę.

j Pirmadienį, bal. 12 d. "Dar- 
kuri turėjo savo j bįnįnko” redakcijoj lankėsi į-

SKALBYKLOJE PRESO 
ORERATORIAI

5 dienų sav. darbas. Geras at 
lyginimas, darbas pastovus.

STANDARD OVERALL CO.
26 Clayton St., Dorchester,

GE 6-2040

užsienio minis-’

Bal. 10 d., mirė, Norfolk
County Hospital, Braintree, 
pusantrų metų sirgęs, Leonas 
Barauskas, 68 metų. Paėjo Pa-^ 
baisko parapijos. Amerikoje 
pragyveno 40 metų. Laidoja
mas, bal. 13 d., 10 v. r., iš 
Petro parapijos bažnyčios 
Mykolo kapuose.

Šv.
Šv.

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

‘ - t

streiko, nuotaika yra nervinga.' • 7
Daugelis yra susirūpinę d^rbu,!
o jo sunku gauti. Jei kas nors j Brocktone 
iš skaitytojų žinotų kokių nors1 
darbų, tegu būna malonus pra
nešti būrelio sekretoriui, 
nieriui J. Vasiui, 61 Thomas 
Park. Esame iš anksto dėkingi.

Pagal praėjusio susirinkimo 
nutarimą, sekmadienį buvo pa
daryta ekskursija į Harvardo 
universiteto muziejų. Visi da
lyviai, jų tarpe ir netremtinių, 
buvo labai patenkinti. Tremti
niai turėjo progą praplėsti sa

užėmė, atsako-

I
I

(6-t-16) į

Paragvajų Arbata
Mes pardavinėjame
Paragvajų Arbatą

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

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

inži-

i

Lankėsi

i

ū" prisninčianr į Ju- 
sų namus 12 unci- 
jų tos arbatos už 
$1.00, arba vieną 
svarą už S 1.25.

Daugelio daktaru yra pasaky* 
ta, kad Paragvajų Arbata yra

f

I

!
į

Sa. Boston Furniture Co.

Salute . •

I

I

I

Užsisakykite Toniko Pas Mus !
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
GraftonAvOv Islington, Mass. T

I TeL Dedham 1304-W !
PRANAS GSRULfiKIS. Namų Tel. Dedham 1304-R

S

Selini kuri^

esančią TAz 
popiiNarę 

ant pirty Ine
Jie draugiškai stengiasi, kad kiekvienas ga
lėtų pasinaudoti geresniu party line telefo
no patarnavimu. Reikia visuomet kalbėti 
trumpai, leidžiant tarpais tarp šaukimų ir 
kitiems telefonu pasinaudoti: reikia telefo
nu atsakyti greitai ir trumpai—šie “maži 
dalykai“ reiškia gana daug ir jie padeda 
kitiems turėti geresnį telefono aptarnavimą.

Party lines dabar padeda mums teik
ti . platesniam žmonių skaičiui telefo
no aptarnavimą. Mūšų statybai pro
gresuojant, mes galėsime vis dides
niam ir didesniam skaičiui laukiančių 
teikti individualų aptarnavimą.

Pirmadienį, balandžio 
“Darbininke” lankėsi, 
iš Lietuvos atvykęs kun. Juo- ragvajų 
zas Cekavičius. lydimas buvusio 
LDS Centro pirm. kun. Jono S. j 
Švagždžio. Kun. Cekavičius bu-' 
vo atvykęs iš Maspeth. L. I.. 
N. Y. į Jėzaus Nukryžiuoto 
Rėmėjų seimelį Brocktone. Su 
juo kartu buvo atvykusi ir lan
kėsi “Darbininke” panelė A- 
vietenaitė.

i

i gera širdies taisytoja ir ener-
■ gijos kūrėja. Ji yra gera virš-
: kinamiems organams, stimulas 
į ir maistingiausis vastas ner- 

12 d., varus bei šilumą teikiantis 
nesenai mulas raumenų veikimui.

------ Arbata nesudaro 
migo ir sloginamo jausmo, 
atgaivina išsekusias jėgas

I

į

sti-1
Pa-Į 
ne-i 
bet
tų,

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

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

ALEYANDER’S CO.
414 \V. Broaduay, 

So. Boston 27, Mass. 1

I!

I

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkfi — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininke — d. Gailiūnienč,
8 Winfield St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rast. — Ona IvaSkienė,
440 E. 6th St., So. Boston. Mass. 

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

Tel. Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Šiauria,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininke

į

4V. JONOEV. BL. PAŠALPINSS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkaa — Pranas Tuleikis. 
"02 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Pr^t. Rašt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fln. Rašt. — Aleksandras IvaSka,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

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

Maršalka — Jonas Zaikls.
787 E. Broadvvay, So. Boston, Mass

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią. sekmadienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St.. So Boston. Mass

! 
i

I

Matrasal naujai perdirbami

Kainos pranešama 15 anksto

Jūsų kreditas geras

Pristatymas skubus

8801/2 Mest Broadway,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIA1

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKt 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojs* 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadwaj
SO BOSTON. MASS 

Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta
838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 253"

C A S P E R
FUNERAL HOME
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Praėjusi Karą
didelį • vaidmenį, išspren
džiant tarptautines prob
lemas, ir pakėlė jos auto
ritetą viso pasaulio dir
bančiųjų masių galvose-

Sovietų prof. A. M. Pon- 
kratov 1946 m. paruošė nau- 

kurį 
Polit-

ją istorijos vadovėlį, 
rašydamas prisilaikė 
biuro nurodymų.

Įdomiausia yra toji kny- noje”. 
gos dalis, kuri kelia antrojo 
pasaulinio karo ir karo ap
skritai kilimo problemą.

Sovietų vyriausybės politi
ka yra pavaizduota pilna iš
minties ir teisingumo nepa
prasto pajautimo.

Hitlerio - Stalino paktas 
ir paskutiniojo karo 
sovietiška istorija 

1939 m. Hitlerio - Stali
no paktas yra įvertintas 
kaip sovietų genijaus 
žymus pasistūmėjimas, 
ras tas paktas nutraukė 
Sovietu ansupimą, pada
rytą Ang.ijos ir Prancū
zijos, kurios hitlerinę ag
resiją vairavusios prieš 
Sovietų Sąjungą.

“Ta išmintinga politika. 
— skelbiama viename 
skyriuje. — leido Sovietų 
Sąjungai suvaidinti labai

i

Paskutinis skyrius yra 
pavadintas: "Didysis so
vietinių tautų tėvynės ka
ras prieš hitlerinę Vokie 
tiją”. Vakarinių galvbi” 
dalyvavimas yra atvaiz
duotas kaio nieko nereiš
kiantis. Pietų Afrikos ir 
Italijos kampanija sumi
nima vos vienu sakiniu.

Daugiau dėmesio skiria
ma sąjungininkų invazi
jai Prancūzijoje. Tačia” 
tas pripažinimas yra iki 
nuliaus nuvertinimas tvir 
tinant, kad an<4ų - amer: 
kiečiu akciją dera Driski? 
ti “kariniams laimėji
mams Raudonosios Ar
mijos.* kuri iš vakarų ati
traukė strateginius vokie
čių rezervus”.

Apie paskolos — nuo
mos (Lend-Lease) akciją 
nė žodžio. Priešingai, — 
tai sovietų fabrikai aprū
pino Raudonąją Armiją 
reikalingais lėktuvais, 
tankais ir kitokiais gin
klais! Tiktai Sovietų val
stybė ir kolektyvinis ūkis 
aprūpino Raudonąją Ar
miją maistu. Franklin D. 
Roosevelt yra paminėtas 
tik vienintelį karta ir tai 
tik kaip amerikiečių dele-
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Jis Vokietijoj negali gau- sulą ir prašyti imigraci- 
ti imigracijos vizos at- jos vizos. Giminaitis turis 
vykti į Ameriką. Jis klau- atvažiuoti kaipo regularis 
šia manęs, jeigu jis iš- kvotos imigrantas. Tami;- 
vyktų į kitą šalį, kurios ta gerai žinai, kad lig 
kvota neišbaigta ar grei- šiol daugybė žmonių pie
čiau galėtų atvažiuoti į šė imigracijos vizų atvyk- 
Ameriką? Aš žinau, kad ti į Jung. Valstybes ir gal 
Airijos ir Anglijos kvo- giminaičiui reikės ilgai 
tos neišbaigtos. laukti pakol jam viza bus

Atsakymas — Teisybė, išduota. Atsimink, kad 
kad Airijos ir Anglijos giminaitis irgi turės prisi- 
kvotos neišbaigtos. Bet laikyti prie visų kitų imi- 
tas nepadeda Tamstos dė- gracijos įstatymo parūpi- 
dei. Jį visiškai neliečia. 
Tmigrantas priskaitytas 
prie kvotos šalies kur gi
mė. Yra tik kelios išim
tys: pav. mažametis vai
kas, kuris ke’iauja su tė
vais priskaitytas prie tė
vų kvotos ir žmona imi
granto gali atvykti po 
kvota jos vyro šalies, jei- 
TU jos šalies kvota išbaig
ta ir jos vyro kvota neiš
baigta. Dėdė turės laukti 
•avo eilės.

nimų. Kada jis bus na- 
liuosuotas, prašyk infor
macijų iš Imigracijos Biu
ro.

KARO BELAISVIAI 
f 

Klausimas— Sesers vai
kas yra karo lielaisvis 
Anglijoj. Jis nori atva
žiuoti į šią šalį. Ką galiu 
daryti jam padėti?

Atsakymas —■* Kol gimi
naitis laikomas karo be
laisviu, jis negali prašyti 

«««*-. , v,.- imigracijos vizos atva-
----------- neturi jokių giminių. No- žiuoti į Jung. Valstybes. 

Klausimas — Gavau lai- rėčiau jam padėti, bet aš Bet po pakeitimu jo sto- 
šką iš žmogaus, kuris gy- irgi neturiu iš ko — gau- 
vena Vokietijoj. Sako, nu mažą algą ir niekad 
kad rado kur nors mano negalėjau taupyti pinigų, 
adresą. Nori atvykti į Kaip aš galiu šiam žmo

gui padėti?
Atsakymas — Ateivis, 

kuris nori atvykti į šį ša
lį turi įrodyti Amerikos 
Konsului užsienyje, kad 
jis netaps našta kada jis 
čionais atvyks. “Affida- 
vit of support” iš giminės 
arba draugo čionai priim
tas kaip įrodymas, kad jis 
nebus našta, jeigu tik afi- 
devito pildytojo alga yra 
pakankama padėti tam a-i 
teiviui, jeigu reikėtų. Jei-i 
gu afidevito pildytojas 
nėr giminė, bet tik drau-i 
gas, Amerikos Konsului I 
reikės įrodinėti, kad tas 
draugas užlaikys ateivį, j 

Yra jeigu reikės. Bet Tamstai
• • • • • • j

Lietuvos partizanas su dviem “draugais” - šunimis, pamiškėje, žvalgybos 
sumetimais stebi priešų judėjimą. Tai vienas iš daugelio panašių vaiz dų, kai 
įgulos nariai ilsisi, tuomet vienetukai budi sargyboje.

miesto aprašymas sovietų 
geografijos vadovėliuose:

“Naujorkas yra milži
niškas miestas, kuriame 
valdančiosios milijonierių 
klasės namai yra sugru
puoti aplink menišką kū
rinį, vadinamą “Centrai 
Parį”. Priemiesčiai yra 
pilni nesvarių gatvelių, 
kur mažučiuose, nešva
riuose namuose, pastaty
tuose iš akmens ar me
džio, gyvena darbininkai 

Pragyvenimo

Klausimai Ir Atsakymai
i

NETURI GIMINIŲ Jung. Valstybes, bet čia

adresą.

Švedijos militaris ko
mandierius - viršininkas 
Lt. Gen. Helge Jung, ku
ris buvo Sov. Rusijos 
spaudos užpultas, kad būk 
užleidęs militariems Jung.

gacijos vadovas Teherane, imigrantai.
Iš ne rusų vadų tiktai Ju- kainos yra didžiulės, ypa- 
goslavijos maršalas Tito tingai, kad trečdalis to 
'sulaukė palankios užuo- gigantiško miesto gyven- 
mįnQS tojų nuolat yra be darbo,

i Trumpas priedas mini kokios nors buržuazi- 
sovietų invaziją į Man- n s valstybes pagalbos 
džiūriją ir Korėją. Čia vėl 
Sovietų Sąjunga figūruo
ju kaipo valstybė, * kuri 

Švedijos karalius Gustaf. laimėjo prieš galingą Ja- 
apie kurį buvo pasklidę poniją. Apie Amerikos da- 
gandai, kad mirė. Bet pa- įlyvavimą Pacifiko kare 
tikrintos žinios tuos gan- net neužsiminta, 
dus užgirčyjo. Jis yra 89 
metų amžiaus.

Naujorko gyventojams, 
be abejo, bus įdomus jųI

I
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O'LAUGHLIN'S
VYRIŠKŲ REIKMENŲ ir 

MOTERIŠKŲ DALYKŲ 
KRAUTUVĖ

485 - 489 7.IAIN STREET,

SVEIKINIMAI!

JOHN McKENZIE 
PACKING COMPANY

Išdirbėjai Maple Sugar—Kepintų Kamiu ir 
Bacon-Lašiniukų

Burlingtor., VermontPhone 202-203

Sveikinimai!

RUTLAND COUNTY
NATIONAL BANK

Narvs Federal Denosit Insurance Corporation* ■ *

77 Merchants Row, Rutland, Vt.

vio, jis gali bandyti čion 
atvykti. Tik tada galėsi 
jam pasiusti “affidavit of 
support”. Gavęs tą afide
vitą jis turės kreiptis į Valstybių reikalams Šve- 
arčiausią Amerikos Kon- dijoj bazes.mintį. Dėl to reikia tikėti 

Stalinui ir komunistų par
tijai ir besąlyginiai jiems 
paklusti.

SuDrantama, kad lai- 
kantis tokios materijali- 
nės nacijonalsocialisti- 
nės doktrinos, nėra pras
mės tikėti Dievą ir krikš
čionybės dogmas. Sunku 
būtų tokiai doktrinai pri
taikinti kilniausį Evange
lijos principą: mylėk arti
mą 
tos priežasties 
kai 
kio

Sovietų 
tvirtina: 
atskirta nuo Bažnyčios”, visai nepažįsti imigranto^ 
Be to, ji nustato, kad baž- įr neturi užtektinai pini-' 
nytiniai pastatai turi būti gų pildyti tokį afidevitą.' 
naudojami tiktai pamal- gus labai sunku tam imi- 
doms ir jokiu būdu ne re- grantui atvykti čia. 
ligijos mokymui.
Tai ne mano vaikai, nors 

juos pagimdžiau!
Kai komunistų partija 

1943 m. sudarė sutartį su 
Bažnyčia, buvo pajudin
tas religinio jaunimo auk
lėjimo klausimas. Tada 
sovietų valdžia paaiškino, 
kad tėvai turi teisę mo-
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fuos visame pasaulyje 
Priau; 

kartos 
k raštu tL 
d’.asioj<\ 
niems žmonėms 
ma, jog vjenintėlis daly
kas, kuris turi reikšmes 
gyvenime, yra jų laimėji
mai interesams komunis
tų partijos, kuri viena už
tikrina ekonominį būvį ir 
ateities gyvenimą.

Antgamtinis gyvenimas 
neegzistuoja, nebent tik 
miglotoje vaizduotėje ab- 
stakčių svajotojų, iš ku
rių nėra jokios naudos 
praktiniame gyvenime. 
Dėl to būtų tikra kvailys
tė kreipti dėmesį į tokius 
dalykus.

Rusų vaikui taipgi kal
bama, kad Sovietų Sąjun
ga yra vienintelė valsty- kyti vaikus šv. Rašto na

muose; kaip taip pat turi 
teisę sudaryti būrelius, 
susidedančius iš 20 ar 
daugiau, pasirinkti kuni
gą ar koki nors dvasinin
ką ir mokyti religijos 
“patalpose, specialiai tam 
tikslui paskirtuose”.

Leidimai duodami indi-

įgarčios Rusijos 
yra auklėjamos 
o matnrijalizmo 

Rusijoje jav
ais1'ūm

ūs

kaip pats save. Dėl 
rusų vai- 

šiandien negauna jo- 
religinio išauklėjimo.

konstitucija 
“Mokykla
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WARREN NATIONAL BANK

Member Federal Deposit Insurance Corp.

PEABODY, MASS.
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BAILEY’S

Maistas Vištoms ir Kalakutams
Taipgi

Bailey’s Dėl Pieningų Karvių
Išdirbimas 5
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Sveikinimai!

ATHOL SAVINGS BANKAS

IR

Vietinėms Nuosavybėms Duodamos 
Paskolos Mortgičiais

I IŠVAŽIAVIMAS Į KITA 
ŠALĮ 

Klausimas — Gavau lai
šką iš dėdės Vokietijoj. E. W. Bailey & Co.

MONTPELIER, VERMONT

SVEIKINIMAI!

Capital Savings Bank & Trust Co. I
Narys Federal Deposit Insurance Corporation

MontpeKer, Vermont
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bė, kuri gina teises, tei
singumą ir taiką. Tiktai 
Sovietų Sąjunga nuves 
pasaulį į (jidesnės garbės 
erą, nuves teisė ir teisin
gumą ten, kur dabar vieš
patauja išnaudojimas ir 
begėdiškas kvailumas. 
Kapitalistinės tautos tik
rai žino, kad taip bus. Jos vidualiai ir, kol jie gauna- 
pasirengusios net pradėti mi, reikia pirma, gauti

Sovietų Vadybos Bažny
čios reikalams arba 
Vadybos atstovo 
leidimą. Paduotas 
žas skaičius tokių 
mų. Visi jie buvo 
žinti su ta pačia pastaba: 
“Trūkstant patalpų, pas
kyrimas patalpos nei da
bartiniu metu, nei artimoj 
ateity tikslams, < "
tiems su valstybės saugu- Paryžiaus aerodrome pa- 
mu. negali būti laukia- darė rekordinį su parašu- 
mas”. tu nusileidimą iš 23,700

Tėvai galutinai surezig- pėdų aukščio. Jis krito 
navo. žemyn 109 minutes visai

“Mūsų Kelias”.'neatidaręs parašiuto.

i kapitalistinį karą prieš 
Sovietų Sąjungą, kad iš
vengtų likimo, kurio jos 
teisingai užsipelnė. Ta
čiau Sovietų Sąjunga 
triumfuos...
...reikia tik tikėti Stalinui 

ir Partijai.
[ Kelias į triumfą bus iš 
tikrųjų sunkus. Jis bus 
pilnas apgaulingų pinklių 

i ir planų, kuriuos rengia 
J kapitalistinės tautos. Rei
škia didelės išminties, kad 
į tų pinklių išvengus.
j Tiktai Stalinas ir komu- 
’nistų partija turi tą iš-

tos 
vietoje 
nema- 
prašy- 
sugrą-

Sgt. Leo Valentin, susi-
• nesuriš- ėmė už galvos, kaip jis

SAVINGS BANK LIFE INSURANCE

444 MAIN STREET, ATHOL, MASS.


