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MMžiaaa paldupdytas
Laisvte enaess 
KImo elK toliau?

Skaitome spaudoj ir girdime 
per radiją, kad milžiniškoji sa
vo plotais ir žmonių skaičiumi 
Kinija baigiama užlieti raudo
nosios komunistinės bangos. 
Atseit, didysis milžinas paklup- 
domas ant kelių ir turės vyk
dyti visus tuos nurodymus, ku
rie bus padiktuoti iš Maskvos.

Kaip matome, sužlugdyta Ki
nijos nepriklausomybė, dėl ku
rios kinai keliolika metų kovoje 
ir kraują liejo prieš japonų 
imperializmą, tikėdamiesi, kad. 
pagaliau, ateis tas laikas, kuo
met nebevargine jų karai ii 
galės laisvai gyventi...

Deja, ko nepajėgė įvykdyti 
imperialistiškoji Japonija, tą 
padarė patys kinai - komunis
tai, stipriai remiami ir vairuo
jami iš viso pasaulio kraujo ii 
ašarų rezervuaro - Kremliaus. 
Brolžudiškos kautynės, paga
liau, baigėsi parsidavėlių laimė
jimu. Per dvidešimt metų va
dovavęs Kinijos milžinui prezi
dentas čiangkaišekas — pake
liui į exilį, o visa krašto tvarka 
ir valdžia — chaoso išvakarėse.

O Vakarų pasaulis ar daug 
tuo sielojasi? Pasakyčiau, — 
nelabai. Matėme laikraščiuose 
apie tai žinių ir aprašymų, vie
ną - kitą karikatūrą ir — tai 
viskas. Kanados laikraščiuose. 
“The Evening Telegram” buve 
įdėta karikatūra, vaizduojanti 
baisų' slibiną — komunizmą, 
bebaigiantį praryti Kiniją, 
“The Globė and Mail” — ste
bėjome beišsiskvrianti sudužusį
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Katalikas, kurs neremia 

katalikiškos spaudos, ne
turi teiste vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.
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Amerikos Katalikų Vyskupai susitarė kreiptis i 
visus šio krašto katalikus, kad šį sekmadienį, vasario 
6 d. pasimelstų už Vengrijos Kardinolą Juozapą Mind
szenty, nes tą dieną bus jo teismas, kuriame bolševi
kiška vyriausybė žada įrodyti jo i jsikaltimą. Kardi
nolas buvo areštuotas pabaigoj gruodžio pereitų me
tų. Jis kaltinamas sąmokslu prieš esamąją bolševikų 
valdžią bei krašto išdavystę. Toki apkaltinimą jie ga
li primesti bet kokiam dvasiškiui, kurs eina savo pa
reigas, būtent, dėsto Katalikų Bažnyčios mokslą, nes 
religija yra tiesioginiai priešinga komunizmui, ir kas 
ją dėsto, tas jau automačiai yra komunistinės valsty
bės priešas.

Kadangi Vengrija yra katalikiškas kraštas, tai 
bolševikai nenorėdami perdaug erzinti gyventojus, 
kol kai skelbia, kad tikėjimo jie būk tai nevaržo ir 
bažnyčių neuždaro, bet areštuoja visus kiek veikles
nius kunigus. Ypač ko griežčiausiai draudžia mokyti 
vaikus tikėjimo dalykų. Gi Kardinolas Mindszenty 
kaip tik uoliausiai ir drąsiausiai ervnė Bažnyčios tei
nu mokyti vaikus bei jaunimą tikėjimo dalykų ir auk
lėti juos katalikiškoj dvasioj. To vieno užteko apkal
tinti jį išdavyste. Tačiau bolševistinė valdžia sumanė 
Kardinolą likviduoti formalaus teismo keliu ir išgau
ti iš jo savanorišką prie kaltės prisipažnimą. Tam rei
kia ilgo tardymo, sujungto su klasta, gąsdinimais, ba
du marinimais, kankynėmis, svaiginančias narkoti
kais bei nervus paraližuojančiais nuodais, kurie tiek 
nuslopina žmogaus sąmonę, kad jis nebežino ką da
rąs, ką kalbąs ir ką nasirašąs. Tam jie ir atidėjo Kar
dinolo teismą daugiau kaip mėnesiui, nors apkaltini
mo aktas ir prisipažinimo forma jau seniai buvo pa
gaminta. Kardinolas gerai žinojo, kas jo laukia ir 
prieš areštuojamas perspėjo žmones, kad paskesniam 
jo “prisipažinimui” netikėtų.

Mintyjant apie tas baisenybes, malda už Kardi
nolą savaime iš širdies veržiasi. K.

Šiomis dienomis buvo atsišaukta šioie šalyje 
į galinčius aukoti kraujo ligoninėms. Štai Rev. 
James F. B ra d-c y of St. Catherine of Genoa baž
nyčios, Brooklyne, paraginęs savo parapijiečius, 
ir pats davė puskvortę kraujo, kuris tuojaus buvo 
suteiktas jo parapijos mažakraujiems vaiku
čiams. Viena mažytė Carol Ficarra, čia pat dėko
jo geradariui savo nekaltu bučkiu.

ATVYKO 59 LIETUVIAI Į J. A.
VALSTYBES IR 17 Į KANADĄ
1949 m. vasario !

New Yorką atplaukusiu 
Marine Shark tarpe 399 
keleivių buvo ir 59 lietu
viai. Laivas įplaukė iš 
Hamburgo sausio 19 su 
549 tremtiniais, kurių 150 
paliko Halifax, Kanadoje, 
jų tarpe ir septynioliką

—---------------- ——
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nųjų Teisinas Teisia 
Vengrijos Katalikų Vadą

Jo Ekscelencija Prisipažinęs Padaręs 
“Rimtas Klaidas’’, -r Jis Pasiūlęs 
Ištraukti Savo Opoziciją Bažnyčios- 

Valstybės Sutarčiai”
K. straipsnį antrašte: “Kar- 
disolas Miadszeaty ■•© sie
los išprievartavimo apsidrau
dė”, kuris telpa šio numerio 
3 puslapy j.)

J. E. Kardinolas Mind
szenty yra 56 m. amžiaus. 
Jis į teismą buvo atvestas 
kartu su kitais šešiais ku
nigais ir pasaulioniais ka
talikais, kurie taip pat 
kaltinami “išdavyste“.

Neabejojame, kad Jo 
Ekscelencija . Kardinolas 
ir kiti bus nuteisti jei ne 
mirties bausme, tai kalė
jimu. Kaip Rusijos komu
nistų valdžios kaltinamie
ji “prisipažįsta kaltais“, 
taip ir Rusijos pavergtuo
se kraštuose.

— tai Kinija. Taip, rodos, lais-. 
vasis pasaulis tik ir tenori už
baigti 400 mil. tautos tragedi
ją—

Gi mūsiškiai lietuviai —Mas
kvos “klapčiukai” mėgina teig
ti, kad Kinija artėja prie lais
vės, taikos ir laimingo gyveni
mo.

Mizara savo “laisvėj”, tarp 
kita ko, apie tai šitaip rašo: 
“Susivieniję Komunistų parti
jos vadovybėje, mes turime dė
ti visas pastangas, kad greitai 
laimėtų ši demokratinė kinų 
revoliucija, kad netrukus būtų 
įsteigta nepriklausoma, laisva, 
taiki, laiminga hauja Kinija”.

Žinoma, jie ir negali kitaip 
rašyti, nes gi reikia stengtis 
viską daryti ir rašyti pagal 
“Kremliaus generalinę liniją”...

Deja ,tie vargšai mizarinin- 
kai ir bimbininkai net nežino, 
kad, kalbėdami apie “laisvę” ii 
vadindami net savo laikraštį 
“laisvės” vardu, kaip tik nusi
kalsta bolševikiniam nusistaty
mui. Juk pas sovietus tokio žo
džio gyvojoj kalboj visai nėra. 
Leninas savo laiku yra pasakęs 
— “Svoboda — eto predrasu- 
dok” (Laisvė — prietaras)...

Taigi, iš tikrųjų, į milžinišką 
Kiniją šiuo metu ateina “lais
vė”, bet, toli gražu, ne tokia, 
kokią laisvasis pasaulis su
pranta. Kiniečiams nešama ko
munistų laisvę lydės kraujo ir 
ašarų upeliai, kančios, kalėji-

Tęsinys 2-rame puslap.
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Budapeštas, Vengrija — 
Vasario 3 d. Vengrijos 
raudonųjų kom u n i s t ų 
“liaudies** teismas pradė
jo teisti įžymųjį Vengri
jos Katalikų Kardinolą 
Juozą Mindszenty už rau
donųjų komunistų budelių 
sugalvotus kaltinimus — 
“išdavystę”.

Teismo vardu raudonų
jų teisėjas Vilmos Althys 
(perskaitė neva J. E. Kar
dinolo Mindszenty laišką, 
adresuotą teisingumo mi- 
nisteriui Istvan Riesz. 
Šiame laiške esą rašoma, 
kad J. E. Kardinolas pa
siūlęs “ištraukti savo opo
ziciją Bažnyčios - Valsty
bės sutarčiai, jeigu jo 
teismas būtų atidėtas”. 
Toliau sakoma, kad jis 
“prisipažino padaręs rim
tas klaidas kovodamas 
prieš Bažnyčios - Valsty
bės sugyvenimo, pasižadė
jęs duoti Vengrijos vys
kupams laisvas rankas 
tartis su vaMžia ir

"Jo teismasbūtų _ __ ________
. Tačiau raudonieji tąjir pabįo į užsieni.

Pibėęo Vtnęri jūs Optzid- 
jos VateOakland, Califomia — 

Dr. ir ponia Robert T. Mc- 
Mahon susilaukė dukrelės. 
Ji gimė be kaulų žemuti
nėse kojų dalyse. Per 6 

bos ne- 
Praeitą 

vasarą Ttebert
T. McMahon savo dukrelę 
Mary Ann lėktuvu nuvežė - 
į garsiąją šventovę—Liur- 
dą.

Mėnesiui praėjus po grį
žimo iš Prancūzijos šven
tovės — Liurdo, jos tėve
lis pranešė, kad kojų su
stiprinimai buvo nuimti ir 
kad ji gali vaikščioti. 
“Pradžioje ji silpniau 
vaikščiojo“, jis sakė. “Bet 
po trumpo laiko jį žaidė, 
maudėsi ir važinėjo savo 
triračiu kaip ir kiti vai
kai.”

Trumai Į Rusiją
Bet Washingtonas pasakė “No.” - 

Stalinas “sergąs”. — Jam esę uždraus
ta važiuoti lėktuvu ar laivu.

Budapeštas — Istvan 
Barankovics panaikino 
Liaudies Demokratų par- 

, kuri tara kommta 
valdžios opadrijoj.Be anksčiau spaudoje 

paskelbtųjų į New Yorką 
atvyko dar šie lietuviai, 
kurie išvažinėjo pas gimi
nes bei pažįstamus:

Jonas Bučinskas.
Leopoldas Buividas. 
Juozas Grabauskas.
Teofile Jurkūnaitė, kuri 

anksčiau buvo klaidingai 
oaskelbta kaipo Teofilius 
Jurkūnas.

Edita Vabalaitė.
Į Kanadaą atvykusieji:
Petras Bašinskas.
Petronė Giedraitienė.
Antanas ir Marija Ki- 

žiai su dukra Vanda.
Aleksandras ir Vanda 

Lapinai su sūnumis Zig
mantu, Rimantu ir Kęstu
čiu.

Jonas ir Anelė Mačiulai- 
čiai su dukra Liuda.

Albina šiukšterienė 
sūnum Romualdu.

Danutė Toliušytė.
Kęstutis Žulys.
Į New Yorką atvyku

sius be giminių ir draugų 
pasitiko Bendr. Amer. L.

tas”.
_ i “prašymą** atmetę. 
Taip buvo pasakyta pra
dėjus teisti Vengrijos Ka
talikų Bažnyčios įžymų 
vadą.

(Patariame perskaityti Gerb.

Komunistinė valdžia bu
vo jam įsakius palaikyti 
partiją ir pasmerkti Kar
dinolą Mindszenty, bet jis 
visiškai nesiskaitė ąu tlio 
raudonųjų įsakymu.

Šiomis dienomis Inter-jnes nuvažiavęs ir pamatęs 
national Nears Service ge- j laisvų žmonių gyvenimą 
neralis vedėjas Europoj į nebenorėtų grįžti į komu- 
sukėlė sensaciją, padavęs nistinį pragarą). 
4 klausimus Rusijos dik
tatoriui Stalinui. Stalinas 
į tuos klausimus atsakė, Prezidentui Trumanui at- 
kad jis “nesipriešina“ pa-(Važiuoti į Sovietų Rusiją, 
simatymui su Prezidentu į arba jos pavergtus kraš- 
Trumanu “abiem priimti- tus — Čekoslovakiją ar 
noj vietoj”. Stalinas kai- Lenkiją. Bet J. V. valsty- 
ba apie taiką, bet jo ir jo kės sekretorius Acheson 
pakalikų darbai neparodo, pasakė “No“. Jis patarė 
kad jis siektų taikos. Jis Stalinui siekti taikos, jei- 
nori, kad Jung. Valstybės 
ir Sovietų Rusija bendrai 
pasisakytų, kad jos “ne
nori karo”. Stalinas savo 
pareiškimais bandė pasi
gauti pirmąją smuiką.

Prezidento Trumano se
kretorius pakartojo jo pa
reiškimą, kad jeigu Stali
nas nori susitikti dery
boms, tai jis turi atvykti 
į Washingtoną. Stalinas 
pasakė, kad jo gydytojai 
jam uždraudė ilgas kelio
nes, ypatingai važiuoti 
“lėktuvu ar laivu”. Ka
dangi kitaip iš Rusijos 
negalima išvažiuoti (juk 
Stalinas, pasikinkęs ku
melaitę, nevažiuos per jū
ras), tai Stalinui tuo ir 
buvo geriausia apsidraus- _ _____________, „ „ . _________ „ . ..
ti nuo važiavimo į Wa-inuo bausmės. Jų pasekė- šio krašto valdžią. Jie turi sudarė Maskva, jeigu ji 
shingtoną, nors jis sakė, i 
kad “labai norėtų pama
tyti Washingtoną.” (Kai 
kas sako, kad jo neišlei
džia važiuoti į laisvus ir 
demokratinius kraštus,

VENGRIJOS NEPRIKLAUSO
MYBE PASMAUGTA

>

noj vietoj**.

Stalinas pasiūlė mūsų
Britanija Pasiruošus Atnau
jinti Diplomatinius Ryšius 

Su Ispanija
Praneša,

kad Vengrijos nepriklau
somybė visiškai pasmaug
ta. ji priklauso' Maskvai, 
kaip ir kiti jos pavergti 
kraštai.

Praneša, kad Vengrijos 
respublika " po trijų metų 
gyvavimo tapo visiškai 
pasmaugta. Maskvos įsa
kymu raudonųjų valdžia 
paskelbė Vengrijos “Liau
dies Respubliką*’. Tos 
“respublikos” pirmuoju 
prezidentu seimas “išrin
ko“ Mathias Rakosi, rau
donųjų - komunistų vadą.

Naujoji komunistų val
džia pasmerkė Jung. Vals
tybes, kad ji yra * liaudies uud«j« ^uaucov uvu^,v<>ui, 
demokratijos priešas“ ir kad šiuo metu padidino 
esą “imperialistinė, fašis- pagerintų atominių bom- 
tinė”. ibų ir taip pat kitokių ato-

Iš to galima suprasti, minių daiktų gamybą.

Jung. Valstybės P*Mn 
Atmtes Eneg^os 

6sqteLondonas
kad Britanijos valdžia yra 
pasiruošus atnaujinti dip
lomatinius ryšius su 
Franco Ispanija.

Bet Britanijos valdžia 
nesutiktų, kad Ispanija 
būtų priimta į Jung. Tau
tų arba Šiaurės Atlanto 
organizacijas, pareiškė 
užsienio ofiso pareigūnas, 

ir amerikiečių ---------------

sugu jis tikrai nori, per 
Jungtinių Tautų organiza
ciją. Sekretorius Acheson 
davė suprasti, kad Stalino 
kvietimas yra tik “tarp
tautinis politinis manev
ras. Jung. Valstybės neis 
į jokias taikos derybas, į i Fondo ir Gen. Konsulato 
kurias nėra pakviestos ki- atstovai 
tos interesuotos valstybės, tremtinių pagalbos orga- 

Taip tai ir sprogo Stali- nizacijų tarnautojai, 
no muilo burbulas. L. G. K.

Washington, D. C. — 
Atominės Energijos Ko
misija pranešė Kongresui,

RAUDONIEJI GALI BOTI 
TEISIAMI UŽ TEISMO 

PANIEKINIMĄ
yra

Tito Reikalauja Sustabdyti 
KMtfnfonM Pranraanda
Belgradas, Jugoslavija 

— Tito valdžios užsienio 
reikalų ministeris, Edvard 
Kardelj praneša, kad jis 
informavęs Sovietų Rusi- 

Įjos valdžią ir Rusijos blo- 
J'ko valdžias, kad Jugo
slavijos valdžia negali dė-

Lietuvių Radio Programa
WESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 

Salėm, Mass. Brookline, Mase.

New York — Teisiamie-I Komunistų vadai
ji 11 komunistų visokiais'kaltinami už sąmokslą ir tis į Ekonominę Bendros 
būdais bando išsisukti mokinimą jėga nuversti Pagalbos Tarybą, kurią

jai paskleidė lapelius, ku- pasisamdę geriausius ad- nesustabdys Kominformo 
riais paniekina teismą, vokatus. Jeigu tie komu- propagandos prieš Jugo- 
Tuos lapelius 
prie teismo rūmų, kur tei-į Rusijoje, tai teismas pa
siimi tie 11 komunistų va-(skelbtų, kad jie visi 
dų.

išmėtė net nistų vadai būtų teisiami slavijos valdžią.
• Be to, Tito valdžia rei-

“pri- k&lauja, kad ir prekybos
sipažino kaltais“. [sutartis būtų pripažintos.

šeštadienį, vasario 5 d. 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

SEKMADDENB LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, vasario 6 <L, 9 vai. rytą iš WVOM Sto
ties — 1600 kilocycles, Brookline, Maste, išgirsimo 
taip pat dainų, muzikos kurinių, sveikinimų ir kalbą.

Kalbės kun. A. Klimas iš Brockton, Mass.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 

siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu: 
LITHUANIAN RADIO HOUR

Tetaptomis SOuth Bootoe 8-26M mte NOrvood T-14M
306 W. Broadway So. Boetoą 27, Maste



Penktadienis, X’aštrio 4, 1949
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J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS,
skaitjthms Sekmadienį, vasario 6 d.

Mylimieji Kristuje:—
Prašome jus Šiandieną pasimelsti drauge su vi

sais Amerikoje katalikais už Kardinolą Mindszenty. 
Tenueina mūsų maldos pas Dievą, nes ši diena yra 
paskirta neteisingam ir suklastuotam Kardinolo teis
mui, vien už tai, kad jis gynė tikėjimą ir žmogaus 
teises. Melskimės prie mūsų Viešpaties Švenčiausiam 
Sakramente, kad Kardinolas būtų išgelbėtas iš jo ne
prietelių rankų, ir kad jo žmonės, išvaduoti iš komu
nistų vergijos, galėtų laisvai Dievą garbinti.

Visokeriopai jus laimindamas, aš esu 
Jūsų ištikimas Kristuje, 

t RICHARD J. CUSHING, 
Bostono Arkivyskupas.

VUK'o Atsišaukimas

Trisdešimt pirmąją Lie
tuvos Nepriklausomybės 
atstatymo šventę mes su- 

I tinkame susirūpinimo, su
sikaupimo ir gedulo ženk- * 
le, šaukdamiesi Aukščiau
siojo pagalbos ištęsėti tą 

;kovą ligi visiškos perga-. 
i lės. Laimėjimą mums lai- 
•duoja mūsų bylos teisin
gumas. Iš šito kieto ban
dymo išeisime užgrūdinti 
ir neišsenkančiomis jėgo
mis išlaisvintoje demokra
tinėje Lietuvoje imsimės 

.atstatymo ir kūrybos dar
bo.

! Vardan tos Lietuvos vie-
• nybė težydi!
i i 
j
t

Valstybes. Vyriausiasis 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas teikia tai misijai 
ypatingą reikšmę Lietu
vos laisvinimo darbe. Tos 
misijos sėkmingumui rei
kia, kad mes visi ją rem
tume kuo kas galime. Y- 
pač didelės paramos mūsų 
delegatams laukiame iš 
mūsų brolių amerikiečių, 
kurie visada sunkiomis 
Lietuvių Tautai valando
mis pirmieji ateidavo pa
galbon.

Lietuvių Tautos laisvės

LIETUVIAI,
Jau penktą kartą mini

me Lietuvos Valstybės at
statymo — 16 Vasario — 
šventę, būdami atskirti 
geležine uždanga nuo sa
vo Gimtosios Žemės ir net 
negalėdami susisiekti su. 
Tėvynėje pasiliku s i a i s 
broliais ir seserimis. Tė
vynėje vyksta negailes
tingas persekiojimas, fizi
nis Lietuvių Tautos naiki
nimas ir trėmimas, kuris 
taip pat reiškia nors ir lė
tą, bet tikrą mirtį tolimo
se Sibiro taigose. Tatai 
daroma XX amžiuje, ka
da tarptautinis teismas 
pasmerkė nusikaltimus 
prieš žmoniškumą, kada 
Jungtinių Tautų Organi
zacija savo paskutinėje 
sesijoje priėmė žmogaus 
"teisių deklaraciją ir pa
smerkė genocidą. 16 Va
sario šventės proga mes 
siunčiame kovojantiems 
ir persekiojamiems tautie
čiams Tėvynėje ir ištrė
mime savo gilią brolišką 
užuojautą, įsipareigode-šančias lietuviškas orga- 
mf nenuilstančia energija 
tęsti kovą ligi pergalės.

Pasaulinės politikos rai
da vystosi mūsų naudai, 
mūsų prietelių ir užtarėjų 
skaičius gausėja, papildy
damas mūsų pačių kovo
tojų eiles. Ateitis mums 
teikia daugiau išsilaisvini
mo vilčių, bet ir šiandien 
dar nežinome, kada laimė
sime ir galėsime grįžti į 
savo išlaisvintą Tėvynę. 
Gyvenamasis momentas 
mums stato visą eilę nau
jų uždavinių, kuriuos sėk
mingai spręsdami turime 
dalyvauti visi, neatsižvel
giant kur begyventume ir 
kokią pasaulėžiūrą išpa
žintume.

Sunki ir nelygi Lietuvos 
laisvinimo kova reikalau
ja iš mūsų sutelkti visas 
gyvąsias jėgas ir vienin
gai dirbti. Visi tą darbą 
trukdantieji kliuviniai tu
ri būti iš mūsų tarpo pa
šalinti. Šiandien mes turi
me ieškoti ne to, kas mus 
skiria, bet to, kas mus 
jungia. Tik suburtomis jė
gomis veikdami mes lai
mėsime.

Ieškodami pagalbos Lic-s 
tuvos išlaisvinimui mums 
visiems pažįstami, seni ir 
prityrę politikai yra išvy
kę į Jungtines Amerikos

Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 

Tremtyje, 1949 m. 
Vasario mėn. 16 d.
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Bsltgudžia KotonizuoM 
Lenkų Rytprūsirose
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Jung. Valstybių Civilės 
Tarnybos Komisija dažnai 
skelbia paieškojimus pro
fesionalų, amatininkų ir 
paprastų darbininkų val
džios darbams.

Norintieji gc.ntl darbus 
valdžios įstaigose, galite 
kreiptis į Jung. Valstybių 
pašto skyrius arba į Jung. 
Valstybių Civilės Tarybos 
Komisijos skyrius — gau

bti aplikacijas, jas išpildyti 
į ir išlaikyti reikalaujamus 
i kvotimus.

Jng. Valstybės Priputo 
loaefe ir Traos-Maio 

VaMfesBežn
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Pradžia 1-me puaL

mai, trėmimai ir baisiausias 
teroras... Tai toks bolševikų 
sukurtas laisvės erzacas. Kas 
spėjo patirti komunistinio val
dymo metodus, tas nč Įdek ne
abejoja artėjančia Kinijos 
“laisve”, tik, žinoma, tokia, ko
kia sovietijoj viešpatauja virš 
trisdešimties metą.

Juk, iš tikrųjų .galima būtų 
premijuoti aukščiausia premija 
tokį žmogų, kuris Sovietų Są
jungoj surastų tokią šeimą, iš 
kurios nebūtų bent vienas ar 
keli šeimos nariai bolševikų nu
žudyti, ištremti į Sibirą ar din
gę be žinios, kaip tam krašte 
priimta sakyti... Tai vis sovie
tinės "laisvės” padariniai...

Sulikvidavus Kiniją, Maskva, 
toli gražu, nenurims ir toliau, 
nes jos aukščiausias tikslas — 
komunizmas visame pasaulyje. 
Tik šiuo atveju kiekvienam pa
doriam žmogui, mylinčiam tik
rąją laisvę, stojam prieš akis 
klausimas: “Kieno eilė toliau?”

Kol demokratiškasis pasauks 
susiorganizuos, kol nuspręs, 
kad jau laikas pasakyti: “ga
na”, komunizmo baisusis slibi
nas kaip ryjo, taip ir ris lais
vąsias tautas ir gal dar dauge
lio kraštų demokratiniai rink
tiems prezidentams teks kraus
tytis į exilį, kaip šiuo metu 
tenka daryti Kinijos Ciangkai- 
šekui...

Tai tokia baisi ir žiauri tikro
vė paremta “taika” po 2-rojo 
Pasaulinio Karo vyksta mūsų 
žemės rutulyje. O buv© kariau
ta prieš rudąjį ir juodąjį fašiz
mą, tuo pačiu išugdant didžiau
si ir negirdėtą pasaulyje impe
rializmą raudonųjų fašistą vei
kloj... Pr. AL

Washington, D. C. —
Šiomis dienomis Preziden
tas Trumanas pilnai pri
pažino (“de jure”) Izrae
lio ir Trans-Jordano val
džias.

Iki šiol Izraelis turėjo 
tik de (acto pripažinimą, 
o Trans - Jordanas — jo
kio.

Nors jau Prezidento Trumano inauguracijos 
ceremonijų laikas nutolo, bet vaizdai dar seka. 
Štai pirmoji garbės pora inauguracijos iškilmėse 
— Prezidentas Trumanas ir ponia kaip 32-ras 
Jung. Am. Valstybių Prezidentas.

New York (LAIC) — 
Jau nuo 1945 m. Ameri
kos spauda citavo Mas
kvos šaltinius apie Mas- 
kolijos užgrobtos Rytprū
sių dalies kolonizavimą —j 
daugiausiai baltgudžiais.

Baltgudžių organas Vo-’ 
kieti joje, Backauščyna, i
informuoja, kad tarp “250! 

300,000 T ’ .......

Pagalvokime ka darome...
tinių išrinkti. Jeigu ir 
jiems sudaro daug galvo
sūkio ir sunkumų teisin
gai padalyti ,tai nenorėki
me ir neužsimokime vyk
dyti šelpimų atskiromis 

iš Amerikos, 
ne mažai nusi

skundimų dėl tokių gru
pinių šelpmių ir tokie nu

galėdami juos sušelpti pa-jsiskundimai visai vietoje. 
Jei kas nori savo giminai
tį arba pažįstamą asme
niškai sušelpti, tai prašo
me tai daryti ir už tai ga
lima tik pasveikinti, bet 
jeigu parenkamos lėšos iš 
platesnės wntnmenš» ar 
tai per susirinkimus, po
būvius ar aukų lapais, tai 
tada tenka šelpti visus 
tremtinius, o ne pavienius 
asmenis ar grupes. Jog 
tam ir yra suorganizuotas 
ir valdžios palaikomas 
Bendras Amerikos Lietu
vių Fondas tremtiniams 
šelpti. Jis" yra visuomenės 
rinktas organas, kontro
liuojamas ir jo apyskaita 
tikrinama. Nepasitikėji
mui čia neturi būti vietos.

Dėl neapsvarstymo, gan
dų ir r nepagalvojimo nė- 
kirskime šakos, ant ku
rios didžioji dauguma mū
sų tremtinių kabo. Pagal
vokime ką daroma ir kas 
būtų jeigu BALFas dėl 
lėšų stokos nutrauktų šel
pimo darbą, kokioje padė
ty atsidurtų daugumas 
mūsų tremtinių, mūsų 
Raudonasis Kryžius, mū
sų našlaičiai ir ligonys, oi 
taip pat tiek opus tremti-! 
nių imigracijos reikalai, i 

Tat eikime pramintu se
nu Amerikiečių keliu, 
remkime BALFo piniginį

Tremtinių šelpimas iš 
Amerikos vykdomas tiek

baltgudžių",’P3™?;11*’ organiąuo-
materiaUnlų išteklių! daugiausiai katalikų re-1* bV.du- Kllda',Si.

. patnavo f----
uždaviniams Tautos Fon- apgyvendinti

kova reikalauja nemažai 
ir i _
Atsirandant vis naujiems patriavo kaip lenkai irl^1^?^111^ turi giminių ir 

pažįstamų, tai visai natu-
uždaviniams Tautos Fon- apgyvendinti apl.eLraliai jei gyvenantieji čia grupėmisdn išbridos didčia o naia-lStetm3 ir Alenstemo vai- gyvenamieji via grupėmisao įsiautos aiacja, o pa ja n_lic Koito-n^in jų tautiečiai susirasineja Gaunamamos dėl vykstančio trem- Dalis baįtgudzių £ sun- skundimu
tinau kilnoiimosi mažėiaJ taiP£i atkelta is Bielovie- v1-,, Pay™. J? sun SKunoimų urnų Kilnojimosi mažėja. kią būklę, stengiasi kuo pinių selc16 Vasario švetnės nrofira 20 ir Augustavo Ginų __ J’- „ , . _ ifLv*16 Vasario švetnės proga 
Vykdomoji Taryba skel
bia tradicinį Lietuvos lai
svinimui aukų vajų. Vy
riausiasis Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas kviečia 
visas Europoje ir kituose 
pasaulio kontinentuose e-

nizactj&s ir paskirus as
menis aktingai prisidėti 
prie vajaus organizavimo 
ir aukų rinkimo, o visus 
lietuvius — pagal išgales 
paremti Tautos Fondą.

Esantieji tremtyje lie
tuviai skirstosi po visą' 
pasaulį ieškodami laiki-1 
nės prieglaudos. Šia pro-! 
ga su dideliu dėkingumu 
minime tuos kraštus, ku
rių vyriausybės plačiau 
pravėrė tremtiniams duris 
ir teikia jiems»darbą bei 
pastogę. Išbarstytų pa
saulyje lietuvių jėgos, be 
jungiančios organizaci
jos bus menkos, šioms jė
goms stiprinti kuriama 
Pasaulio Lietuvių Ben- 
droumenė, kuri jungs vi
sus lietuvius. Tat kiekvie
no lietuvio šventa pareiga 
dalyvauti bendruomenėje 
ir veikliai įsijungti Į Lie
tuvių Tautos kovą prieš 
jos naikintojus kuo kas 
gali: gyvu žodžiu, spauda, 
organizaciniu darbu, ma
terialine parama. Kurda
miesi svetimuose kraštuo
se mes niekad neturime 
pamiršti kelio Tėvynėn ir 
tęsti Lietuvos laisvinimo j 
darbą. Mes turime vengti; 
kelių, kurie veda į nutau-; 
foiimo ir Vlillflrk įtėjimą ir kliudo grįžti iš 
laisvinton Tėvynėn.

srities, kur baltgudžių 
partizanai tebekovoja su 
rusais.

Atsimenant baltgudžių 
pretenzijas į Karaliaučių 
ir Rytprūsius, įtartinai 
atrodo, kad tiek masko
liai, tiek lenkai baMgu- 
džius kolonizuoja kaip 
tiktai Rytprūsiuose. Sta-

siųsdami ar tai rūbų, mai
sto, o kartais ir pinigų. 
Tik, deja, kad tokių lai-! 
mingųjų yra ne daug. Pa
tikrintomis žiniomis skai-i 
čius asmenų, kurie gauna 
vienokios bei kitokios pa
ramos iš pavienių asme
nų, yra apie 10,000, o tuo

New Delbi, Indija — 
Daugiau kaip 100,000 indų 
iš viso krašto susirinko a- 
tiduoti pagarbą savo va
dui, Mohandas K. Gandhi, 
kuris buvo nužudytas me
tai atgal.

Susirinkusieji meldėsi ir 
giedojo himnus.

viltį; - k«d jlfe btm senatį- * 
doti Lietuvos išlaisvinimo 

j reikalams. Sektinas tai 
I j pavyzdys ir kitiems ALT 

i Skyriams ir Komitetams.

šiomis dienomis Kinijos 
komunistai, pamatę, kad 
nacionalistų valdžia nori! 
užbaigti civilį karą savo! 
krašte, iškėlė naujus rei- „ . . . 
kalavimus. Te’ Aw ^*1 pre-

Kinijos nacionalistų vai- “““ras Gurion pareiškę, 
.................. ikad ateityj Izraelis pami

nkys draugiškus ryšius su 
Rusija ir Jung. Valstybė
mis.

tonms aPie "T “7
per Gardiną ir Augustavo!?^ g““““ P“8^^ *1^

& ibendro fondo. Tat tie as
menys ,kurie šelpia tik sa
vo gimines ir pažįstamus, 
o neprisideda prie BALFo 

! rėmimo ir net kartais at
kalbinėja kitus, daro žalą 
bendram tremtinių gelbė
jimo darbui.

Kiti dar susigalvoja at
skirai siųsti siuntinėlius 
už surinktus iš visuome
nės pinigus atskirom 
tremtinių grupėm, tam 
tikrai stovyklai, mokslei
vių grupei ir pan. Taip da
rydami pamirštama kokią 
žalą daroma tiems, kurie 
visai nieko negauna. Im
kime, kad štai grupė A- 
merikiečių ar nesenai at
vykusių į Ameriką tautie
čių parinks aukų ir pa
siųs vienai kokiai nors 
vargstančiai tre m t y j e 
gimnazijai. Žinoma, gavu
sioji įstaiga bus patenkin
ta, gražiai padėkos, bet ar 
pagalvojama koks jaus
mas bus kitose panašiose vajų, kad jis galėtų vyk- 
sąlygose esančiose moks- dyti suplanuotą šelpimo 
lo įstaigose. Kitas gali pa- darbą ir pagelbėtų lietu- 
sakyti, kad kas mums nū-“1 • . ..
pi apie kitus, tačiau tai 
būtų per žiauru ir iš es
mės neteisinga. Mums tu
ri rūpėti visi tremtiniai, 
kurie kenčia vargą, ypač 
našlaičiai, vaikučiai, Hgo- 
nys, seneliai, kurių pri- 
skaitoma apie 20,000 ir 
kuriems pašalpa reikalin
ga pirmoje eilėje ir orga
nizuotu būdu.

Kada žmonės alkani ir 
neturi kuo apsivilkti, tai 
paskirstymo išteklių klau
simas yra labai opus ir ne 
lengvas. Mes čia gyven
dami, toli, negalime ge
riau išspręsti kam kas 
reikia duoti, negu vietH 

"uiaj keiuįtttąi pačių trvm-

sritis j buvusį lietuvišką 
pajūrį.

Aukš&usias Teisius 
Užgyrė New Vark* Miesto 

(stotyną
j IVashington, D. C. — 
Jung. Valstybių Aukš
čiausias Teismas vienbal
siai palaikė New Yorko 
miesto įstatymą, drau
džiantį sunkvežimiams va
žiuoti gatvėmis ant kurių 
yra uždėti įvairių biznių 

Į skelbimai, išskyrus tik 
'savo biznio skelbimus.
Į Kaip žinoma, Railway 
!Express Agency, kuri o- 
peruoja apie 1,900 sunkve
žimių Ncw Yorko mieste, 
turi didelius skelbimus 
Camel cigarečių, cirkų ir 

i kitokius skelbimus, o New 
* Yorko įstatymas drau
džia. Taigi byla atsidūrė 
Aukščiausiame Teisme, 
kuris ir užtvirtino tą įsta
tymą.

t

Marybnd PanilraAb 
Okinifikiis

l LDS NARIŲ ir ‘DARBININKO’ f 
' SKAITYTOJŲ DĖMESIUI ;I I 
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Didžiumos LDS narių ir “Darbininko” skaity
toji! prenumeratą baigėsi su Sausio 1. 1919 m. 
Taigi, kad sutaupius “Darbininko” administraci
jai išlaidų, siuntinėjimui paraginimų, nuoširdžiai 
visus LDS narius ir “Darbininko” skaitytojus | 
prašome kuoskubiausiai atsilyginti už 1949 metų 
Darbininko” prenumeratą.

“Darbininko” Administracija.
g

Ncw Yort< (LAPC) — 
Ukrainiečių Šalpos Fondo 
pastangų pasėkoje, Mary- 
lando valstybės ūkininkų 
organizacijos pas i u n t ė 
Vokietijon savo atstovą, 
Frank F. Parish, kuris 
turįs parinkti ukrainie
čius ir kitokius ūkininkus 
apsigyvenimui Marylande. 
Tas buvo padaryta pagal 
susitarimą su Guberna
torių Lane ir valstybine 
DP komisija, kurios pir
mininku yra lietuvis.

Sausio 17 d. per Bostoną 
atvyko pirmoji 43 ukrai- 
liievių ūkininkų partija.

džia pareiškė, kad ji nau
jų reikalavimų nepriima 
ir ji turi užtektinai jėgų 
tęsti katą, jeigu tik komu
nistai nori.

t

nrmop mu AincnRvs 
Uetavfy Tarybai

i r

kun. J. J. Matutis atsiuntė; 
šiomis dienomis $50.00 če-! 
kį, pareikšdamas kartui

•v

I

I

viams emigracijos reika
luose.

Aukas siųskite:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street , 

Brooklyn 11, N. Y.

kneHs Nepriima Bunche
9sciiuwnMi mnnjiNy

Kbedcs — Dr. Ralph J. 
Bunche, -einąs tarpininko 
pareigas dėl Palestinos, 
davė kompromisinius pa
siūlymus žydams ir ara
bams taikos klausimu.

Izraelio (žydų) valdžia 
Bunchc’io pasiūlymų ne
priėmė ir davė savo kontr- 
pabiulyiuus.

lietuviškos Maldaknygės! i 
"DariMta" btfMt AalH* IcimrH PnftiaiKln vaivmrm fwjggnc ibdiiic |Mgyu r uiMOiDm

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Su- ’ 
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko'’ spau- 1 
da. 788 puls-------------------------------------- -------------- $3.75

2. RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M. Juras. "Darbininko” spauda. 544 
puslapių ...........................................................  $3.00
MALDŲ RINKINĖLIS, surinko ir išleido kun. J. j 
Koncevičius, baltais celeloido apdarais, 336 pusi. 1 
Kaina .........      $1.50 i

4. ANIOLAS SARGAS, išleido "Garsas”, 288 pusi...... $1.50 i
Užsakymus siųskite: <

DARBININKAS <
306 Wcst Bruadu ay, So. Boatott 27, Mat*. ’

1.

3.

Šiuotni siunčiu $......— ir prašau prisiųsti maldaknygę

Vardas .........

- Adresas___
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JOd&iajuA,

NEVIENYBES SĖKLA
i Ką tik iš tremties atva- 

_____ ,__ , _ 85.001 Amerikoje metams___________________ |5.00 . ZiavęS, ir BALF O Šelptas 
P" week yearly SS! “"t “vaitė* metams wo* p. Bronius Raila, sausio 7 

Foreign once per week yearly *3.50 Užsieny 1 kart sav-tėj metams *3.50. d. Vienybėje klausia, 
DARBININKAS______________ į kam rinksime 5,000,000?

S66 West Broadvay, South Boston, Ma*s (Savo komunistine galvo-
Telephone SOuth Boston 8-2680 (sena ir laisvamanišku lek-

“ " Isikonu išdėsto savo min-

Kdrdinolds Mindszenty nuo šie- i^tęs nepamatuotAJi 

los išprievartavimo apsidraudė sssa s 
nių, kad ir norįs aukoti, 
susilaikvs. Kam jis pasi
tarnavo? Ar išaiškino ir 

jos katalikų persekiojimas pasiekė tokį laipsnį, jog jc jjtikino visuomenę tremti- 
likviduotė buvo tik trumpo laiko klausimas. Uolusis!aiais daugiau rūpintis. 
Vengrijos Primatas nesidavė palaužiamas nė bolševi-l^f tuo straipsniu įmigra- 
kų grąsinimais, nė įvairiais patraukliais pasiūlymai? |cij°s ei?a pastūmėjo. Ar 
Jis drąsiai gynė Katalikų Bažnyčios laisvę ske’bti ti-(tr®m^”įaį . pasilengvino 
kėjimą ir religinį jaunuomenės auklėjimą. Jis žinojo, j r~" 
kas jo laukia ir buvo pasiryžęs savo gyvybę už tiesą ,sroves 
paaukoti. Tačiau jis numatė, kad-bolševikų valdžia, i vieningam darbui. Visai 
dėl žmonių apmulkinmo, suruoš jam teismą, kuriame į n.e •_ *as straipsnis ir trem-

Foreign yearly

Jau pereitų metų rudenį Kardinolas MindszenV* 
žinojo, kad jo areštas nebeišvengiamas, nes Vengri-

i pasilengvino 
sau buitį? Ar Amerikoje 

arčiau susiglaus

Jei apie praeitį norima j 
ką pasakyti, būkime tada 
atviri, ir ne juokais pa
prašykime ĘALFą, kad 
pasakytų: kas sudėjo au
kas ir kam jas išdalino, i 
Nors mes žinome, kad 
BALFo atskaitos pasako 
kas aukoja ir kam aukos 
skiriamos, bet vis tik kei
sta yra, kokiais tai tiks
lais laisvamanių spaudoje 
keliamos nuolatinės abe
jonės ir užmetamas šališ
kumas BALFui. BALFas 
nėra vienos srovės žmo
nių įstaiga. Iš 21 direkto
rių katalikai turi tik 5 di-jio, amžinvbės 
rektorius, t. y. vieną ket
virtadalį. Kitos srovės: 
tautininkai, sandariečiai, 
ir socialistai irgi po 5 di
rektorius, o visos trys

I

<1

2 
smas trunka tik akimirk
snį, tuo tarpu bausmė yra 
amžina” (šv. Gregorijus). 

Kartą Aleksandras Di
dysis užtiko Diogeną, be- 
jsiknisantį krūvoje žmonių 
kaukolių. “Ko tu čia ieš
kai?” — paklausė jis iš- ' 
minčių. — “Tavo tėvo, ka
raliaus Pilypo, kauko’ės! 
Bet negalima jos pažinti!” 
— atsakė Diogenas.

Negalima pažinti! Po ; 
mirties net ir karaliaus 
kaukolės negalima pažin
ti! Tad kuo aš tain di
džiuojuos? Kodėl labiau 
rūpinuosi šiuo praeinan
čiu gyvenimu, negu amži- 
nuoiu?

I

Vertė A. Maceina.
“Ferdinandai, pagalvok apie

99x amžinybę!

bendrai - 15_ „direktorių. vįsį džiaugėsi. Gyvenk 
Centro raštinėje vos vie- taįpf jog, skirdamasis su

~~ ^aaat* ----- į . . neduo-^ kaUlikas* Imigracijai džaug^is, džaugtS^tavęs
parodys jo prisipažinimą prie primetamos jam kaltes, Į slntv1da^'tvarkyt? komitet^* laukiančia . amžinąja lai-

i kūno didele dauguma yra me, nOrs aplinkui tave vi- 
............. į kitų pažiūrų, negu akty-si verks .

nas tarnautojas yra aiš-

Kastilijos karalius Fer- delio bedievio mirtį, paša 
dinandas III, gyvenęs 14 kė: “Jei velnias galėtr 
*>imt. pradžioje, Fene savo mirti, jis mirtų kaip Vol- 
’’ąmbaryi ant sienos pa- teris”. 
rašyti: “Ferdinandai, na- Kai tik pajusi, kad nuo-- ,r._ „.. ,galvok apie amžinybę’” Ir dėmė tave vilioja, Pa^al-ipelionasJsakė pamoksia^- 
ką tik iis da^e, kur lis ė- vok apie amžinybę. Tegul amžinaii pasmerkimą

t mintis vi- tau kartais ir atrodytų e- j pabaijfUS^mPkalbeti ne- 
suomet stovėki nrieš io a- są krikščioniškai gyventi I kaDitonas
Via kiAisirii slinku hot- užtintkis r, a n mielas, vok oaisiai sun..u, oet užtat. į čiai pakiausė: “Tik 
ir tu apie ją! .mirti lengva. Keno g>’ve-|Pjeną jūs bįa.

Ateidamas pasaulin, tu hi?7oi1nti'^VaS’ tOimasis, užmiršote mums .
verkei, nors aplinkui tave ™o,1“ nasakyti: ar mus Dragare

Gyvenk
mirtis bus sunki! įimsis.

Arudu tapytojas Aubrey P“?**111 " mus nragare 
Beardsley, kuris labai ’taip, jog, skirdamasis su - • x,; oažiūrėjo į kapitoną ir ra

šiuo gyvenimu, galėtum miai ataakė: “Ponas ka

ida ir musų 
kenkia. 
„eviSK^nS^s katalikai; Vokietijoje 

talpina? 1_________ __
Press? Kas skaldo mūsų 
vieningumą, kenkia šalpos 
s “sėTi’; p- kuri»

H turą norima i
pasikviesti. Vistiek p.

kus paveikslus, mirė džio
va, turėdamas vos 28 me
tus. Paskaityk paskutini 
jo laišką, kuri jis parašė

J pitone, tai patirsite jūs •• 
j patys!” Šitoks nelauktas ■ • 

‘3 atsakymas sujudino ligi 
šiol netikintį vyrą, nedavė 
jam tol ramybės, kol jis 
pakeitė savo gyvenimą ir 
atsivertė. Taip, galvoti a- 
pie amžinąjį gyvenimą, a- 
pie pasmerkimą bus labai 
naudinga ir tau, mano 
mielas.

Būti amžinai pasmerk
tam! Amžinai! Nutiesk 
'dvasioje liniją nuo žemės 

vardu i tolimiausios žvąįgž- 
„U, dės. Aorėžk šita linija 

milžinišką apskritimą, į- 
sivaizduok ji pilną esant 
smėlio grūdelių, jų skai- 
Įčiu dar pakelk kvadratu. 

Palygink dabar visa tai į “Tai negalima! Tai baisus 
!” — pasakysi,

pavyz-'Kodėl negalima! Matema- 
ra, tada aiškiai pamatysi, džiui, paskutinę valią di- tika lengvai tą parašo, pv. 
’ > prancūzo rašytojo 10 tūkstantųjų. Bet amži-

ir paklydęs yra Louis Veuillet: “Pabaigę ’ nybės neišreikš jokia ma- 
, pastatykit ant tematika! Amžinai degti 

gyvenome be Dievo — net mano kapo mažą kryželį ir vis dėlto nesudegti! 
prieš Jo įsakymus. Strind- ir atminimui įrašykite: Kentėti ir nesulaukti kan- 
bergas (11912), garsus Jis tikėjo ir dabar mato, čių galo! Visuomet justi 
socialistinio judėjimo va- Aš pasitikiu Jėzum. Žemė j. skausmą ir negalėt pasa- 
das ir rašytojas, besiarti- gyvendamas, nesigėdi jau j kyti: “Dėkui Dievui! Jau 
nančios mirties akivaizdoj švento savo tikėjimo. To-'vakaras, skausmas viena 
parodė ranką į šventąjį dėl tikiuosi, kad Dangiš- diena sutrumpėjo!” 
Raštą ir pasakė: “Ten yra kasis Tėvas nesigėdins sa-' Būti amžinai pasmerk- 
Vienintėlė Tiesa!”

Paryžiaus panteono rū-

būtent, sąmokslo prieš teisėtą Vengrijos vyriausybę. 
Tad dar prieš savo areštą Kardinolas parašė savo 
žmonėms ganytojišką laišką, kuriame griežtai pa
smerkė komunizmą, kaip aršiausį Dievo, tikėjimo ir 
dorovės priešą. Taip pat perspėjo, kad visi jo taria
mi prie kaltės prisipažinimai, kuriuos bolševikai teis
mui pristatys, bus suklastuoti; taigi žmonės nepriva
lo jiems tikėti, o tiktai atsiminti jo ganytojišką laiš
ką, kaip paskutinį testamentą. Labai išmintingai Kar- _
dinolas Mindszenty apsidraudė, nes gerai žinojo, ko-įFa* neturėtų rasti vietos 
kiais būdais tuos “prisipažinimus” bolševikai išgauna. "^sų laikraščiuose. Bet,

“Vienvbe jau daug kartu
Tie būdai yra visokeriopi. Tai nežmoniški kanki- išsišoko su panašiais raš- 

nimai, kurių tardomasis neišlaiko ir pasirašo viską, tais, o tai garbės neduoda 
kad tik kankynės pasiliautų. Tai nuolatinis kamanti- įr tautininkams, 
nėjimas, kurs tęsiasi be pertraukos kelioliką valandų -_ 2„_2_.
ir taip belaisvį paalsina, kad įvaro jam visišką nervų niška galvosena 
ir protinės sąvokos suirimą. Tai vartoja dvilinką po- Railai atsakyti, 
pierį: ant vieno lakšto parašytas koks nieko nereiš-j 
kiąs pareiškimas, o ant kito — prie kaltės prisipažini-; 
mas. Tardomasis, j^mišku, paišeliu pasirašydamas 
nekaltą pareiškimą, kartu pasirašo prie kaltės prisi
pažinimą.

Bet yra dar vienas naujausiai išgalvotas būdas: 
tai vartojimas nervus paraližuojančio narkotiko, va
dinamo “actedron”. Jo pritaikymą ir veikimą šitaip 
aprašo laikraštis “The Tablet”:

“Sovietų okupuotuose kraštuose politiniam kali
niui prie kaltės prisipažinti kartais vartojama štai 
kokia priemonė: keletą dienų jam neduodama valgy
ti; paskui jį maitinama sūriomis žuvimis arba silkė
mis, bet neduodama nieko gerti. Paskui duodama 
vandens, į kurį įmetama mažas gabaliukas narkotiko 
“actedron”. Kalinys godžiai tą išgeria. Tas “vaistas” 
sustabdo nervų veikimą, jų nesunaikina, tik visiškai zuotas, praranda protavimo galią ir atmintį, jaučia 
suparaližuoja. Pirmą dieną dvasinis kalinio atsparu- visišką tuštumą galvoje, aklai pildo bet kokį įsakymą 
mas be galo sustiprėja. Per 24 valandas po actedro- ir nebepajėgia pareikšti nė mažiausio pasipriešinimo”, syj aš kartą ilgai stovėjau 
no praryjimo, nebegalima jokio prisipažinimo iš kali- Moderniški budeliai ne tik kūną kankina, bet ir .prie Volterio karsto. Di-j 
nio išgauti. Jo savivalda ir savimi pasitikėjimas su- dvasią bei protą išprievartauja. Civilizuotam pasauly džiausią prancūzui garbėj 
stiprėja; jis nebijo alkio, jo drąsa nežmoniška. Bet pamišėlių ir apsvaigėlių paliudymai negalioja. Gi tie būti šioje vietoj palaido- 
štai ateina reakcija — priešingas veiksmas. Praside- išsigimę azijatai kaip tik prešingai elgiasi: pirmiau tam. Bet aš galvojau tik į tik amžinybės knygos įva- net. kad visi, kurie nesitiki 
da su stipriu galvos skausmu ir svaiguliavimu. Pas- įvaro žmogų į nesąmonę, ir tik tuomet iš jo pareiški- apie tai, ką gydytojas das, ir kai jį vilioja nuo- busimojo gyvenimo, yra ■ 
kui suspaudžia nepasitikėjimas ir apima baimė. Ga- mų daro legalius dokumentus. Tačiau Kardinolas |Trouchon, Volterio drau-'dėmė, jis atsimena žo-,šiam gyvenimui mirę.
lop kalinys vos bežino ką darąs. Jis tarsi užhipnoti-(Mindszenty nuo sielos išprievartavimo apsidraudė. K.|gas, matęs baisią šio di-1 džius: “Nuodėmės džiaug- Goethe.

ivus BircpomuB . . . . . .a . I Rymiečių filosofas Se- j? J*;lkalų Sm1'
Freedom of ^u atstovu, iš jUįneka sako: “Diena, kurios ^ers-

dviejų- vienas aiškių pa-j^ ‘^din^-i raCsų Viešpats ir
žiūrų katalikas. Dabar kutine, yra gimimo diena Te^e3^s’. ,

Būtinai prašau Jus sunaikin
ti visus egzempliorius ”Lisis- 
tratos” ir kitus nedorus pieši
nius. Parodykite šitą laišką 
Politui ir prisaikdinkite jį, kad j 
ir jis viską sudegintų. Viso, 
kas tik Jums šventa, 1 
prašau Jus: negali likti nė vie
no begėdiško piešinio!

Mirties lovoje
Aubrey Beardsley”.

vumuigum* blankose pab r ė ž i a m a amžinvbei”darbui ir sėja nepasiten- •
imigrantą |op laimingas!“ šituos dui 

________ . Vistiek p. --- -______ _ " 
Raila randa baltiška po- pras įr garsus fizikas, pra-

“Tandem felix” “ga-

žodžiu Amperas, religin-

litiką ir tautiečių rūšiavi- parašyti ant jo antka-
• •••

I

I

Aukštagirės Dvasia.

Kelionė apleidžiant tėvynę
KELIONES IŠVAKARĖSE

I
Pradėjo brėkšti. Nei iš šio nei iš to pasi

girdo tankų patrankų šūviai nuo mūsų tro
besių šiaurinėje pusėje. Iš garsų atrodė, kad 
tos tankinės patrankos iš kažkur arti šaudo 
nuo mūsų sodybos. Vokiečiai smarkiai suju
do. Puolė jie prie savo radio stiebų ir, kaip 
bematant, juos nuleido.

Per tą laiką, kada aš su vokiečiais ginči- 
jausi, pusbrolis sėjo rugius į nesulvgintą 
dirvą. Kareivis, pastebėjęs jį sėjant, klausė 
manęs, kam jis tai darąs. Atsakiau, kad 
grūdus gali rusai atimti, o kas bus pasėta į 
dirvą, to niekas negalės atimti. Be to, kitais 
metais turėsime rugių, o ligi to laiko mano
me, kad čia rusai neviešpataus. Mano opo
nentas, pečius patraukęs, pažiūrėjo į mane 
ir, .nieko daugiau nesakęs, pasitraukė.

Kai Vokiečių kariai išvažiavo, jau buvo 
sutemę. Mes susirinkome į posėdį nutarti, 
ką toliau daryti. Visi labai bijojome rusų. 
Per pirmą rusų okupaciją baisius dalykus 
teko išgyventi. Daug žmonių per tą laiką 
buvo išžudyta. Daug žmonių buvo pūdoma

A /

• ■s

* •

* 4

pio.
Turint jaunystėj trykš

tančios energijos, lengva 
paneigti Dievą ir be Jo 
gyventi. Bet kai ateis tas' 
momentas, — o tu neži-j

i
Tad bandysiu ameriko- 

. ponui
I

x _ ________ __ v
RALFAS NĖRA rektorijatas pats nesiginaj^^kada ’jis ateisi— ka- _ , ______

. KATALIKIŠKAS * n* jpan . M® perpigus da gyvybė susvyruoja ir su ramia krikščionių mirT Rjcnu?)!?’
Nesu BALFo direkto- Fonui Railai nepa- stipriausios rankos nusvy- timi. Paskaityk, —

parapijinė” politika, čia kaip tuščias, kaip nepras- džio 
ne Lietuva. Mes gyvena- mįngas £_ ~ '
me adoptacijos tėvynėje. toks gyvenimas, kurį mes maldas, 

' Visokiu tautybių ir viso-: 
kių tikybų žmonės yra 
mūsų kaimynai. Tik mūsų 
parapijos yra lietuvybės 
salos. Dėkojame Dievui, 
kad pirmieji atvykę lietu-

| n tusi

PARAPIJOS MŪSŲ 
CENTRAI

Nesiimsiu ginti BALFo 
direktorijato, nes, jei di-

rius. Kiek žinau, visos !,inka nlūs,J Par*PUo8 Jr 
srovės turi lygų skaičių 
direktorių, o pirmininkas 
visų rinktas vienbalsiai, 
po visokių “Vienybės” ir 
kitų lietų pamazgų ant to 
žmogaus. (Jei katalikai 
turi tik ketvirtadalį di
rektorių, kam abejoti ki
tais direktoriais? Jie nėra 
kopūstgalviai).

1 Būti amžinai pasmerk- 
vo ištikimo tarno”. Itam? Ne! Su manim taip

Koks begalinis skirtu-*neatsitiks! 
mas tarp šitų dviejų žmo-l -----------------
niu mirimo! Į Aš nenorėčiau nustoti

Taip, religingas žmogus tos laimės tikėti busimąjį 
žino, kad gyvenimas yra gyvenimą. Aš pasakyčiau

»
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kalėjimuose. Rusams užėjus, mūsų nepri
klausomybės kalėjimai buvo pertvarkyti. 
Mat, pasak jų, kapitalistams, buožėms, lietu
viams tie kalėjimai buvo per geri. Jie juos 
taip sutvarkė, kad j celę joks šviesos spin
dulys nekristų ir kad kalinys negalėtų ma
tyti nei trupučio žydrojo dangaus. O kokie 
ten būdavo kankinimai, tai pasaulis neturi 
jokio supratimo. Ten vykdavo tokie dalykai, 
ką žmogus nepergyVenęs negali įsivaizduoti, 
o kas blogiausia buvo, kad jie vienaip sakė, 
o kitaip darė. Pats baisiausias dalykas buvo 
žmonių gyvuliškas trėmimas į Sibirą. Čia 
buvo sulaužomi ir sumindžiojami visi žmo
niškumo dėsniai. Bet tada, rusams užimant 
mūsų kraštą, niekas nedrįso pasipriešinti, o 
kai kur net maloniai juos priėmė, o jie, 
mums atsilygindami, pasiryžo žiauriausiais 
būdais išnaikinti mūsų tautą iš pagrindų. Tą 
jų sumanymą įvykdyti sutrukdė vokiečių - 
rusų karas. Tai ką dabar iš jų laukti, kada, 
vokiečiams įėjus į mūsų kraštą, kai kurie 
lietuviai įkirto rusams į kailį už jų bestija- 
liškus darbus? Vieną kartą teko girdėti iš 
Maskvos per radio, kada vokiečiai jau buvo 
mūsų krašte, tokius vieno rusų generolo žo
džius:

— Mes Lietuvos liaudį išvadavome iš po
nų jungo ir priėmėme į savo broliškų tautų 
šeimą, o ji Už tai atsilygindama, pakėlė prieš 
mus ginklą. Tiems šunsnukiams ir kalės

vaikams nebus dovanota, ir jie bus nušluoti 
nuo žemės paviršiaus.

Tie žodžiai veikė girdėjusį šiuo momentu 
irgi neraminančiai. Be to, buvo žinių, kaip 
rusai su žmonėmis elgiasi, antrą kartą oku
puodami. Baisūs dalykai darėsi, kur rusų 
koja įžengė į Lietuvos žemę. Taigi, jie nepa
miršo savo taktikos ir savo generolo nusa
kyto per radio keršto mūsų tėvynės adresu, 
bet dar gal būt jie sužiaurino būdus savo te
rorui vykdyti. Mums pagalvojus apie rusų 
susitikimą, kūnai sudrebėdavo. Pasaulyje 
nėra tokio baisaus rėžimo, kaip Sovietų Ru
sijoje.

Susirinkę ilgai nesvarstėme. Didžiausį au
toritetą turėjau toje bendruomenėje aš. Pa
sakiau, kad bėgti nuo rusų negalime: pirma, 
kad naktis, antra vežimas menkas, o trečia, 
arkliai sergą pažandėmis. Vadinasi, toli ne
galime nuvažiuoti. Jeigu žūti kelionėje, tai 
geriau likti vietoje. Jeigu rusai pradės šėlti 
ir norės mus kankinti, tai tada nusinuodisi- 
me. Mat, nuodais buvome anksčiau apsirūpi
nę, kada rusai pradėjo artėti prie Lietuvos 
Respublikos sienų. Pas rusus, kaip papuoli į 
kalėjimą, nėra galimybės nusižudyti. O kan
čios tenai yra tiek baisios, kad žmogui yra 
daug lengviau mirti, negu būti kokio azijato 
kankinamas bei deginamas. Mat, jie retai 
žmogų iš karto nužudo. Tai, pasak jų, yra 
perdaug buržujui patogus būdas mirti. Jie

kalinį taip iškankina, kad jis nuo kančių 
dažniausiai miršta. Žinoma, ne visi turi to- ■- 
kius stiprius nervus, kad galėtų tą pernešti. ■ • 
Kiti ieško patys kelių toms kančioms su- 
trumpinti.

Taigi nutarėme, tiksliau kalbant, nuta
riau iš tos pastogės nesi judinti. Sunešėme • 
daiktus į kambarį ir pradėjome ardyti ka
reiviškas lovas, kurias vokiečiai buvo suda
rę mūsų kambariuose. Pasirodė ,kad jos ne 
taip lengvai yra išardomos, o, be to, neturė
jome šviesos; taigi, tą darbą atidėjome ryt
mečiui. Susirinkę šnekučiavome. Buvome 
jau vieni, nebuvo vokiečių. Tik širdys drebė
jo iš baimės dėl rytojaus ateities.

Man galva baisiai pradėjo skaudėti, ir 
todėl nutariau nueiti truputį pamiegoti. Mie
gojau labai trumpai. Vos spėjau akis sudėti, 
mane pabudino patrankos šūvis. Galvojau, 
lovoje gulėdamas, kas čia galėjo šauti. Tuo 
tarpu nesikeliu ir toliau galvoju, kokius čia 
daiktus reikės pasiimti į kelionę. Tik baisus 
trenksmas nudundėjo, namas susvyravo. 
Didelis išgąstis apėmė mane. Pamačiau, kad 
name yra pavojinga būti, greit išsinešdinau 
į kiemą. Pasirodo, kad vežimas jau buvo 
tvarkoje. Daiktus, kurie buvo parankiui, 
greitai metėme į vežimą, nes bijojome, kad 
kartais kitas toks baisus sprogimas neįvyk
tų.

(Bus daugiau)
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Yra ir 

namuose, 
kad grą-

1
Ligoniai baigoje LoveH’io “Dainavos”

Sąjungietė Monika Milienė Ansamblis sudainavo: “Dai-

GIRDEI? LIETUVIU 
KOLONUOSE

Serga

Šiomis dienomis pavojingai 
susirgo Mykolas Daunis. kuris 
dabar randasi General ligoni-

Vasario 16 d. Minėjimas
Šiais metais Vasario 16-tosios

sukaktis tas iškilmingai mini- nėję po sunkios vidurių opera- 
ma mūsų kolonijoje, kaip ir cijos.
pirmiau bendromis jėgomis, Taipgi rimtai serga P. O. Gu- 
sekmadienį. vasario 20 d. 2 vai. dinų auklėtinė, Katriutė, 
po pietų Lietuvių salėje, 354 Degutis, J. Gideikis.
Park Str. daugiau sergančių

Bus prakalbų ir graži muzi- Prašykime Dievulio, 
kalinė programa, kurią išpildys žintų jiems sveikatą. 
Šv. Cecilijos choras, vadovauja- • -------------
mas muziko Marijošiaus. Tau
tinių šokių grupei vadovaus K. 
Marijošienė. kuri yra neseniai 
atvykusi iš tremties.

Tad iš 
lūs taip 
galėtume 
vauti 
meilę 
nei.

iv. Kazimiero parapijos choras, 
kuris mokinasi jau visas nau
jas dainas; taipgi dalyvaus mū- pasidavė operacijai ir saus. 31 nuok Sesute" ir “Lietuva Bran
gų kolonijos solistė p. Agota 
Vokietaitienė, kuri visuomet 
mūsų programą apvainikuoja* 
Kalbas pasakys svečiai atvykę 
iš tremties; taipgi kalbės Conn. 
valstijos Senatorius Pranas 
Mančiūnas - Monchun iš Hart
ford, Conn. ir kiti žymūs sve
čiai ir mūsų klebonas, kun. A. 
E. Gradeckas, kuris yra mūsų 
ALT garbės pirmininkas.

Lietuviai bei lietuvaitis, ku
riems rūpi Lietuvos išlaisvini
mas, kviečiami atsilankyti L

d. atsigulė LoveU’io General Ii- gi”. Prie garbės stalo buvo pre* 
goninėn. latas Dr. K. Urbonavičius, kun. 

P. M. Juras, kun. Alphonsas 
Janušonis, kleb. kun. Jonas 

' Skalaodis, kun. Kasimieras 
Jenkus, pirmininkė Alena Kas- 
lauskienė ir Matas Dina. Taip

40 Metą Sukakties Paminėji
mo Diena

Sekm., saus. 30 d. 8 vai. ryte
Aušros Vartų draugijos 40 m._________ ___
gyvavimo sukakties proga Pre- svečių buvo’ atvykę” ~Ž 
latas Dr. Kazimieras Urboną- Lynn, Nashua, Lavrence ir 
vičius atnašavo šv. Mišias ir Worcester.
palakė pritaikintą pamokslą. j Pirmininkė Alena Kazlaus- 

Vakare 5 vai. įvyko vakarie- kiene tarė padėkos žodį vi-

mingą bankietą. Bra&altf.

Laukiama. Vasario 6-tos

kalno visi savo reika- 
susitvarkykime, kad 
visi minėjime daly- 
dar kartą parodytiir

ir ištikimybę savo tėvy-

Šį sekmadienį įvyks iškilmin
gas mūsų naujo klebono, kun. 
V. Karkausko priėmimo ban
kietas. Bankieto įžangos bilie
tai, rodos, lyg tirpte sutirpo 
tarp parapijiečių, kurių buvo 
atspausdinta 600. Komisijai li
ko tik didelis galvosūkis, kaip 
geriau patenkinus atsilankiu
sius.

CIO generalis sekretorius James B. Carey (kai
rėje) kalbasi su Olandijos Darbo Federacijos at
stovu World Federation of Trades Unions Kon
grese, Paryžiuje iš kurios vėliau pasitraukė ka
dangi joje buvo nariais ir komunistų unijos, ku
rios tikrumoje neatstovauja laisvųjų darbininkų. 
Sovietų Rusijos “unijos” yra vyriausybės žinioje 
ir todėl laisvųjų organizuotų darbininkų unijų — 
Amerikos CIO, Olandijos Darbo Federacija ir Bri
tanijos darbo atstovai išsitraukė.

nems rupi Lietuvos įsuusvim-
nūs, kviečiami atsilankyti ir svetainėje. Vakaro
bendrai paminėti šią mūsų Uu- J““-
tos brangią šventę, 31 metų 
Nepriklausomybės " paskelbimo 
sukaktį. New Haven’iečiai pa- 
si rodyk im, kaip ir praeityje, 
kad mes esam susipratę ir mo
kam vieningai dirbti dėl savo 
tautos ir tėvynės labo.

Įžangos tikietų į šį paminėji
mą nebus, ir visi galės jame 
dalyvauti veltui. Sese, brolau, 
ateik ir savo kaimynus 
vesk.

atsi-
M.

Dvasiniai prisiminimai
Jau trys mėnesiai, kai mirė 

amžinos atminties kun. M. Pan-

iš ALT Susirinkimo
Sausio 27-tą, ketvirtadienio 

vakare, parapijos salėje įvyko 
ALT susirinkimas. Buvo iš
klausyti komisijų pranešimai,
plačiai pasitarta Vasario 16-tos kus, bet jo prisiminimai labai 
minėjimo reikalu. Komisija gyvi tarp mūsų. Kiekviena sa- 
pranešė. kad yra pakviesti ir raitė yra laikomos dvejos tre- 
pasižadėję kalbėtojai, būtent: jos arba daugiau 
Juozas Kazickas iš New Haven 
ir adv. Petras Minkūnas iš 
Brooklyn, N. Y., Balfo reikalų 
vedėjas. Klebonas, kun. V. 
Karkauskas mielai sutiko, kad 
tą dieną būtų daroma bažny
čioje kolekta dėl lietuvių lab
darybės.

Dėliai jau įvykusio laimės
vakaro aukavo
mens:

šv. Mišios, 
parapijie-kurias yra užprašę 

ir artimieji už jo vėlę.
B. M.

kun. J. Bernatonis ir neseniai 
atvykęs iš tremties p. S. Lū
šys. “Darbininko” redaktorius, 
p. A. Kneižys, paYodė gražias 
sporto filmas. LDS reikalams 
tą dieną suaukota $37.46. Į lai
kraščio “Darbininko” skaityto
jų eiles prisirašė p. A. Benušys. 
Galima sakyti, kad LDS marš
ruto prakalbos Cambridžiuje 
gerai pavyko.

NEW HAVEN, CONN.

čiai

CAMNUDGE, MASS
Paieškojimas

Paieškoma Kasiukevičiūtė 
sekantieji as- Juzė, duktė Antano ir Uršulės 

A. Degutienė $5.00, J. Kasiukevičių, arba jos vaikai:
Maksimavičius $2.00; po $1.00: Zofija žabunaitė, (Jaluveckie- 
M. Mažeika, K. Demikis, V. nė), p. Jaiuvieckas, kuris 1934 
Casper, M. Uždavinis, P. Šim- m. lankėsi Lietuvoje; Ziunė - 
kienė. B. Mičiūnienė. K. Savic- Helena Jaluveekienė (Šabūnaį- 
kienė, O. Gudinienė, P. Poškus, tė), išvykusi Amerikon prieš 
F. Andrulionis. M. Barvidienė, 20 m. Ieškomi asmenys yra ki- 
A. Mingilienė. ir Motinų Klu- lę Lietuvoje iš Užusalių kaimo, 
bas $2.00. Kiti prisidėjo šiaip Jonavos valsčiaus, Kauno aps- 
įvairiomis dovanomis. Visiems krities. Jų paieško tremtinis, 
aukavusiems dėliai Lietuvos Juozas Zasčiurinskas 
tremtinių nuoširdus ačiū. ; Ingolstadt, Litauisches 

Laimės vakaras įvyko perei- U. S. Zone, Germany.
tą sekmadienį ir davė pelno* ..........—
$82.10. Ačiū komisijai.

(13b) 
Lager,

kuri Sausio 24 d. Cambridge mies- 
nuoširdžiai pasidarbavo atsilan- to ligoninėje mirė a. a. Kazys 
kiusiems ir dvasios vadams už Činskas. Velionis sausio 27 d. 
jų malonų pritarimą ir garsini- iš N. P. bažnyčios palaidotas 
mus. Teatlygina Dievas 
šiai visiems.

Aviacijos Įeit. A. Mažutaitis, 
paviešėjęs keletą savaičių pas 
savo motinėlę p. A. Mažutaitie- 
nę, sausio 27 d. iš Logono ae
rodromo Bostone, lėktuvu išvy
ko į įlos Angeles, Kalifomia. 
Leit. Mažutaitis Los Angeles 
sustoja kuriam laikui paviešėti 
pas savo brolį, p. K. Laurutį, 
kuris jau keletas metų su šei
ma tenai gyvena. Reikia pri
minti, kad p. K. Laurutis yra 
laikraščio “Darbininko” skaity
tojas. Leit. A. Mažutaitis išbu
vęs, kaipo aviacijos navigato
rius virš dviejų metų Vokieti
joje, Prancūzijoje, Italijoje ir 
Afrikoje, dabar pasiųstas į 
San Francisco aviacijos Karo 
Mokyklą siekti aukštesnio 
mokslo dar 9 mėnesius. Linki
me Įeit. A. Mažutaičiui pasise
kimo moksle ir pasiekti aukš
tesnio laipsnio.

Mirtis
Sausio 24-tą po ilgos 

mirė a. a. Justinas Budreckis, 
velionis paliko nuliūdime sūnų 
ir dukterį. Palaidotas šv. Ma
rijos kapuose. Tebūna lengva 
jam žemelė.

gau- Šv. Mykolo kapuose. Vėlioniui 
paskutinį pagarbos patarnavi
mą suteikė laidotuvių direkto
rius p. P. Waitkus, kurio kop
lyčioje velionis buvo 
tas. 195 Webster avė.

ligos pašarvo-

j Sausio 30 d. N. P. 
svetainėje Įvyko LDS

j prakalbos.

parapijos 
maršruto 

Kalbėtojais buvo

Atsilankė J. E. Vyskupas 
V. Brizgys

Sausio 22 d., mūsų kolonijoj 
lankėsi nepaprastai garbingas 
svečias, J. E. Vyskupas V. 
Erizgys, kuris per pamaldas 
vakare bažnyčioj pasakė įspū
dingą pamokslą, kurios klausy
tojai ilgai negalės užmiršti.

Po pamaldų šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje buvo su
tiktas parapijos choro su dai
nomis ir Amerikos bei Lietu
vos himnais. Vikaras kun. A.a
Žana vičius perstatė garbingą! 
svečią pakalbėti. Svetainėje įsi
viešpatavo šventa tyla ir visi 
su didžiausia atyda klausėsi 
brangiojo svečio kalbos, kuri 
buvo labai įdomi, nes daug ką 
svečias papasakojo iš savo pa
ties pergyvenimų tremtyje, 
taipgi ir apie visų mūsų brolių 
ir sesių vargus tremtyje ir pa
silikusių Lietuvoje. Svečias pa
reiškė, kad jis ir visi tremtiniai 
tvirtai tiki, kad Lietuva vėl 
bus laisva ir nepriklausoma, ir 
jos sūnūs bei dukros vėl grįš į 
Lietuvos žemelę. Kvietė visus 
vieningai dirbti dėl bendro tiks
lo, būtent: Lietuvos išlaisvini-! 
mo ir tremtinių šelpimo.

Gerbiamo svečio kalba paliko 
! neišdildomus įspūdžius klausy
tojų tarpe ir visi lietuviai ir 
dabar kalbasi apie J. E. Vys
kupo V. Brizgio pasakytą kal
bą ir pamokslą. Ji rado didelį 
prielankumą ir įvairių pažiūrų 
žmonėse. Kurie nebuvo atsilan
kę į prakalbas ir jų negirdėjo, 
labai apgailestauja ir prašo ki-

Di-

IOWELLMASS.
Tetephone Bridge

Sekm., saus. 9 d., įvyko
džio jo choro Telepbone Bridge’ 
pasirodymas, kuris nors pirmu
tinis toks šios grupės bandy
mas, bet gerai pavyko. Visas 
pelnas buvo skiriamas papildy
ti choro kasat

Jenkua. Pirmiausia dainavo Lo- 
well’io Ansamblis, vad. P. Ve
ronikos Grendienės, kuris su
dainavo tris daineles: “Ilgiau
sių Metų”, “Malda Už Tėvynę", 
ir “Vilniaus Varpai”.

“Aušros Vartų Draugijos 40- 
ties metų Jubiliejui paminėti 
eilėraštį, parašytą Prelato Dr. 
Kazimiero Urbonavičiaus, pasa
kė Rožė Marija Bomilaitė. Mū
sų klebonas, kun. Jonas Ska- 
landis, trumpai nupasakojo a- 
pie šios draugijos veikimą lai
ke 40 metų jos gyvavimo ir ra
gino jaunąsias kartas prisira
šyti prie jos. Solistas Juozas 
Banzevičius, nesenai atvykęs iš 
tremties, sudainavo “Mainyte 
Nupirk Man žirgelį”. Hypolito 
Valentino armonikos akordai 
sugrojo kelis muzikos kūrinius. 
Edmundas Paulauskas pasakė 
eiles — “Kas žmogui Malo
niausia”. Kalbėtojas kun. P. M. 
Juras, LDS Centro pirm., pa-

i

l
f

TAIP KASOTUM
TINIAL..

— Su ašaromis akyse 
gavome mes Jūsų dovanas 
atsiųstas per BALF-ą. 
Dėkojame iš širdies gilu
mo* visiems aukotojams.. 

Taip rašo tremtiniai. 
Remkite BALF-o vajų, 
kad jis galėtų šelpti var- 
gan patekusius tremti
nius.

Aukas siųskite: 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine. 
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

H
K 7K.: —-

Garsūs Woming Red Descrt, kur medžiotojai 
medžiojo antilopas ten sulig pranešimų ir kaip 
šis paveikslas liudija, daug sušalo anų gyvulių 
HILO Šalčio ir <’JTąsti TVĮnist*?-'

a— 14—«_ u-ž—-1-Mmi vKinti
sausio 6 d. iš 

WMEX, Boston jr kitų tinkli
nių radio stočių 5:30 vaL vaka
re turėsime progą klausytis- 
dramatizuotos programos iš 
Palaiminto Pranciškaus iš Ca- 
pillas gyvenimo.

Palaimintas Pranciškus, ku
ris 17-me šimtmetyje įstojo . 
Domininkonų Noviciatą ir buvo 
pasiųstas į Manilą, buvo įšvęs
tas kunigu ir paskirtas vado
vauti misijoms misteriškoje Ki- 

’tas Dr. K. Urbonavičius. Pa-'nijos žemėje.

LRKSA Prakalbos -
Saus. 23 d. 6 vai. vakare įvy

ko prakalbos ir LRKSA ausi-' sveikino draugiją ir dar papa- 
l rinkimaa Vakaro vedėjas buvo šakojo žmonėms apie draugijos 
Vladas Paulauskas, kuris pers- veikimą. Pasirodė scenoje Auš- 
tatė šiuos kalbėtojus, būtent:] ros Vartų draugijos šokėjos, 
adv. Joną Grigalių, Dr. Boles- kurios pašoko tautinius šokius, 
lovą Kraučiūną ir mūsų kleb., I Juozas Banzevičius pasakė eilė- 
kun. Joną Skalandį. Muzikalinę raštį — “Skaistumas”. Pasku- 
programos dalį išpildė Hypolito tiniuoju kalbėtoju buvo Prela- 

! Valentino akordianistaį.

I

PONIA SAKO' “NE” DĖL

Daugelis iš mūsų mėginame 
pasiimti Amerikon iš tremties 
savo gimines, bet pasėkos labai 
menkos. Pakalbėjus su tik iš 
tremties atvykusiu p. R. Drie
že, paaiškėjo, kame yra kliūtys. 
Dėl nežinomų priežasčių trem
tinių stovyklose pirmą vietą tą kartą pakviesti svečią kal- 
imigravimui užima žydai. Jų bėti. Linkim J. E. Vyskupui V. 
dokumentai visada geriausioje Brizgiui tvirtos sveikatos, kad 
tvarkoje, be delsimo vargo Koletų aplankyti visas lietuvių 
gauna pasportus ir vizas. Ne kolonijas ir atsiekti savo užsi
kartą lietuvis, sulaukęs savo į brėžtą tikslą, 
eilės išvykimui, sulaikomas, nes 
kas nors netvarkoj: reikia dar 
kokių formalumų laukti, o tuo 
tarpu žydas jo vieton važiuoja. 
Vienas tremtinis, net Amerikos 
pilietis, laukė apie metus savo 
eilės ,o pirm jo nepiliečiai gavo 
vizas. Atvykdami lietuviai atsi
veža bagažą tik sunešiotų dra
bužių, kuriuos jų giminės tuoj 
išmeta, kaipo netikusius dėvėji
mui, tai ir visas turtas tų ne
laimingų mūsų tautiečių. Dabar 
pažiūrėkite, ką atsiveža baga
žuose kiti tremtiniai: ten pilna 
turto, sidabriniai ' ir auksiniai 
daiktai ir kitos brangenybės. 
Iš tremtinių nusiskundimų at-l 
rodo, kad tremtiniai yra nely- vietinio skyriaus pastangomis 
giai traktuojami. Washingtonas ruošiamasi paminėti mūsų 
turėtų j tai atkreipti dėmesį, tėvynės Lietuvos nepriklauso

mybės sukaktį, kuri bus mini- 
———— |ma sekmadienį, vasario 13 d,,

Praeitą savaitę p. S. Bitinie- 4:00 valandą po pietų parapijos 
nė aukavo _ _______ .
maisto siuntiniams. P. S. Biti-j

A. L». į »"■* m— - ' —— - a •

Atostogauja
Mūsų klebonas, kun. A. E. 

Gradeckas pataisyti sveikatą 
išvyko poilsio į Floridą. Teko 
girdėti, kad jau pradėjo jo 
sveikata stiprėti, ši žinia džiu
gina visus parapijiečius.

Floridoj atostogavo mūsų ge
ri parapijiečiai ponai Petras ir 
Ona Ūsai bei Albertas ir te
noras Gutauskai, taipgi Mari
jona Bakšicnė, kurie jau grįžo 
saulutėje pasikaitinę.

Lietuvi Lietuvaite, Neužmiršk 
Vasario 13 d.

Amerikos Lietuvių Tarybos

5 dol. tremtinių Į svetainėje, 339 Greene St.
Ta proga yra ruošiama puiki 

kurią išpildys

/

AMŽIŲ SENDINANČIO

VERGAVIMO
Neleiskit, kad bereikalingas darbas 

sendintų jūsų išvaizdą. Sakykit sudieu 
senam budui baltinius skalbti ir leiskit 
visą skalbimo darbą nuo pradžios iki 
galo atlikti elektrai. Šiandie elektros 
skalbyklos, džiovyklos, prosai ir van
dens šildytuvai dirba labai greit, gerai 
ir pigiai. Jūs užsitarnaujate, kad maši
nos jums padėtų ir, ponia, štai yra įro
dymas, kodėl jūs negalite apsieiti be tų 
mašinų.

• Mažas įmokejimas leidžia joms įsigyti eiek- 
trikinę skalbyklą be didelių Rkaščių.

• Patogus išsimokėjimas neapsunkina jūsų 
mėnesio biudžeto.

• Elektros skalbykla kainuoja pigiau... duoda 
dideles ir aiškias sutaupąs.

• Drabužiai išrodo geriau, ilgiau nešiojasi, ma
žiau reikalauja pataisymų.

• Mašinų naudojimas kainuoja labai mažai — 
namų elektra dabar yra pigesnė, kaip prieš 
karą.

• Elektrikmė skalbykla pati save apmoka —te 
svarbiausiai, atsiminkit

TAI Yra JAUNATVES APDRAUDA 
SKALBT - DŽIOVINT. PROSYT

ELEKTRIŠKAI!
Jūsų artomiauMoj Edison Krautuvėj ar pas Elektros Dylertas

Biudžetas pagal norą — Mažas {mokėjimas — Patogus Išsimokėjimas
r

BOSTON EDISON COMPANY



Politbiuro įsakymas Sunaikinti
BAOtltttttAg

dų veikalas greit pateks į knygrišyklą.

Aukštyn Širdis!
1

PRAŠYKITE, IR BUS JUMS
DUOTA...”

Politbiuras išleido mirties spren
dimą Lietuvai! - Išvežami pajūrio, 
Vilniaus, Kauno ir Šiaulių apylinkių 
gyventojai. - Specialios milicininkų 

jėgos tremiamųjų saugojimui.
Lietuviai, protestuokime!

A. a. Tėvo Kapucino maldaknygės - 
Atlaidų Šaltinis” lankai jau rieda 

per preso mašiną. Laukiamasis mal-

T7?

Šiomis dienomis virš San Diego, California pakilo šis BC-99 lėktu
vas, kuris ligšiol laikomas didžiausiu. Jis talpins 400 kareivių pervežant 
iš vienos vietos j kitą. Bus naudojamas USA karo jėgų.

GIESMĖ

Vėl reikia imti į rankas 
plunksną ir krauju jie ra
šalu, rašyti apie kenčian
čią ir naikinamą Lietuvą.

Vėl reikia šaukti viso 
pasaulio laisviems bro
liams lietuviams, kad jie 
žinotų, jog Lietuva— mū
sų brangi Tėvynė — pa
smerkta mirčiai.

Vėl turime užaliarmuo- 
ti visą laisvą pasaulį, kad 
viąi žinotų, jog tuo metu, 
kada kalbama apie gerus 
santykius su Sov. Rusija, 
jos vyriausybė neria mir
ties kilpą ant Nukankin
tos Lietuvos kaklo...
POLITBIURO MIRT
SPRENDIMAS LIETU

VAI
Švedijoje gyveną baltų 

emigrantai gavo šiurpių 
žinių apie tolimesnius So
vietų planus Pabaltijo 
valstybėse:

sovietai pasiryžo išvežti 
Pabaltijo kraštų gyvento
jas, o į ją vietą atkelti ru
są kolonistus!

Lietuviai tremtiniai sa
va rznkeae turi slaptą Pa- 
IttMn ŠMUKymi, rašytą 
1M8 m. liepos mėn., kuris 
reikalauja, kad Lietuvos 
gyventojai būtą ištremti.

Minėtas slaptas Polit
biuro įsakymas yra pa
skirtas Šiaurinės Armijos 
IV štabui, o jį pasirašė 
kažin koks Abakumov’as.

Kas tame įsakyme rašo
ma?

Įsakymas nurodo, kad 
pirmosios masinės trėmi
mo bangos metu turi būti 
ištremti visi politiniai ka
liniai kartu su savo šei
momis.

Toliau įsakyme reika
laujama, kad iki rugpiū
čio pabaigos būtą pareng
ti smulkūs daviniai apie 
nurodytų kategorijų žmo
nes. Minėtos kategorijos 
apima:

a) visus buvusius ka
rius;

b) buvusius valstybės 
tarnautojus;

c) profesorius ir moky
tojus;

d) dvasininkus ir
e) laisvos profesijos 

žmones.
Žinios turi būti surink

tos ne tiktai apie čia su- sovietų žiaurumą, tačiau,

Dag- 
kuris 
Polit- 

skelbia,

minėtų kategorijų žmo
nes, bet ir apie ją šeimas.

PAJŪRY, VILNIUJE, 
KAUNE ir ŠIAULIUOSE

Politbiuro mirties įsa
kymas liečia pirmoje eilė
je nurodytų Lietuvos vie
tovių gyventojus. Pagal 
tą įsakymą:

a) Baltijos jūros pa
kraščio gyventojai turi 
būti ištremti į Vielikije 
Loki rajoną;

b) Vilniaus apylinkės 
gyventojai turi būti iš
tremti Minsko kryptimi;

c) Kauno ir Šiaulių apy
linkių gyventojai turi bū
ti ištremti Jaroslavio 
kryptimi.

Švedų “Svenska 
bladet” laikraštis, 
pranešė apie šitą 
biuro įsakymą,
jog panašūs įsakymai iš
leisti ir apie Latvijos bei 
Estijos gyventojų ištrėmi
mą.
SPECIALIOS GINKLUO

TOS JĖGOS SAUGO
JIMUI

.. Politbiuro įsakymas ne
siriboja tiktai nekaltų au
kų trėmimo faktu. Jame 
duodami smulkūs nurody
mai, kokios jėgos turi 
saugoti tremiamuosius, 
kad jie nepabėgtų.

Tremiamųjų lietuvių 
transportus įsakyta sau
goti MGB (taip dabar va
dinami sovietų NKVD da
liniai) rezervui.

MGB daliniai gaus spe
cialiai nurodytus ginklus. 
Be kitokių ginklų jiems 
bus duota sprogdinamųjų 
medžiagų, kurios bus nau
dojamos sprogdinant kai 
kuriuos pastatus.

Šita pastaroji įsakymo 
dalis leidžia manyti, jog 
sovietai pramato masi
niai tremiamų lietuvių 
gaivališką pasipriešinimą, 
net užsibarikaduojant na
muose.

Taipgi galima spėti, 
kad sovietai skaitosi su 
galima partizanų ginkluo
ta intervencija.

AR GALIMAS TOKS 
BARBARIŠKUMAS?

Nors mes esame pratę 
girdėti apie nežmonišką

Pradžia 3-čiame pusJ. 
viai spėjo suorganizuoti 
parapijas, pastatyti mo
kyklas, įkurti laikraščius, 
sutverti organizacijas. Į- 
vairaus plauko a la Railai 
kovojo prieš parapijas ir 
katalikiškas draugijas, jie 
atitraukė nuo lietuvybės 
centrų tautiečius. O tie 
dabar tarnauja draugui 
Stalinui ir bedievybei, tik 
ne lietuviams. Toki išsigi
mėliai spiaudo į parapi
jas. Bet tik iš parapijų 
BALFas ir ALT gali lauk-

• v
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ti paramos. Parapijos or
ganizuotai did e s n i a m 
skaičiui tremtinių pagel
bės, nes jose yra pats ge
riausias ir sveikiausias 
lietuviškas elementas. Pa
rapijos atstovauja lietu
vius ir kitataučių akyse. 
Koktu kai Railai ir kom
panija apsivilkę patriotiz
mo skraiste, drįsta moky
ti kitus idealizmo.

Tėvas Kazimieras
Kapucinas

Skalsink, Dieve, mūsų duoną, 
Tiek žirnelį, tiek aguoną, 
Visą žemės vargo kluoną...

O numaldęs alkį, alsą,
Stiprink dainiaus dvasios skal

są,
Duok jo kanklėms varpo balsą.

Kai kas sėta, noksta, kvepia, 
Stumdyk, verge, žagrę lepią — 
Ji rytojaus žiedą slepia...

Daug dainelių jau skambėjo, 
Jos tik mirksnį mus žavėjo, 
Lyg lengvutis sparnas vėjo...

Dainiau, metęs, džiaugsmą pigų 
Semk iš skausmo, ne iš knygų, 
Žodį, Dievo žaibui lygų...

Tą, kuris mums galią duoda, 
Verčia aušti naktį juodą, 
Skelbia viltį ir paguodą...

J. Baltrušaitis.

Maldaknygė, tai yra rinkinys mal
dų, kuriomis pamaldusis Dievo gar
bintojas atsidavusiai kalbasi su Visa
galiu viešpačiu, prašydamas, dėkoda
mas s&u ar kitiems už suteiktas ar 
teikiamas malones. Per maldą suklu
pęs maldautojas prisiartina prie Vieš
paties Jėzaus meile degančios širdies 
ir čia pat randa minčių ir žodžių sura
šytų toje maldų knygoje, kurios yra
rinktinės ir paties Popiežiaus apdovanotos atlaidais. 
Štai kodėl “Atlaidų Šaltinis” ateina visų laukiamas ir 
mylimas. Jis padės daugeliui maldininkų priartėti prie 
Dieviškos meilės ir pasinaudoti gausiais atlaidais. 
“Atlaidų Šaltinis” luksusiniais viršeliais kainuos — 
$3.50. Užsisakant iš anksto kainuos $3.00 ir skaitysis 
šios maldaknygės Leidėjas - Rėmėjas. Daug mielųjų 
maldos mylėtojų jau pasinaudojo ir užsisakė. Kitus 
kviečiame siųsti užsakymus: Darbininkas, 366 West 
Broadway, So. Boston 27, Mass.

Ligi šiol užsisakiusieji seka: —
Ursula Saduikis, Dorchester, Mass..........
Mother M. Immaculata, Baltimore, Md. ... 
Mr. Matthew Norbutas, Cambridge, Mass.
V. Dailyda, Brooklyn, N. Y.......................
Stasys R. Morkevich, Elizabeth, N. J........
Mrs. K. Kucborski, Bridgewater, Mass. ... 
Mary Dūdas, Amsterdam, N. Y................
Mrs. Teklė Balcaitis, Kenosha, Wisc.........
J. Verigo, Hartford, Conn...........................
Mrs. J. M. Žemaitis! Montreal, Canada ... 
Mr. John Lukasavage, Brooklyn, N. Y. ... 
Anna Liubauskas, Worcester, Mass. ......
Agatha Wilchinsky, Bridgeport, Conn. ... 
Anna Jankūnas, Amstęrdam, N. Y. .......... 
Mrs. Adele Krak, VVilkes - Barre, Pa.......
Mrs. Fruzine Ferrent, So. Boston, Mass. 
Tarnas Tamulevičius, Branford, Conn. ... 
Josephine Sekusky, Spring Valley, III........
Joseph Rusas, Holland Patent, N. Y.........
Veronika Yuociūtė, Brooklyn, N. Y.........
Margaret Kazlauskas, Waterbury, Conn. 
Mary Ausenas, Scranton, Pa.....................
B. Meskeliūnaitė, Mattapan, Mass............
Miss M. Kazlauskaitė, Brooklyn, N. Y. ... 
Rev. J. Rastutis, Amsterdam, N. Y............
A. Paulauskas, Grand Rapids, Mich.........
Joseph Mozeris, Cicero, III........................
Mikolas Yancus, Miners Mills, Pa............
Mrs. E. Baumilienė, Lowell, Mass............
Joseph Jankauskas, Lawrence, Mass.........
John J. Shislosky, Brooklyn, N. Y............
Peter Gudzius, Melrose Park, III. ..............
Mrs. A. Yonkus, Detroit, Mich...................
A. Balsis, Chicago, IU.................................
Mrs. Juliana Vaskis, Chicago, III...............
Anna Wolukonis, Detroit, Mich................
Katrina Nairskienė, New Britain, Conn. ... 
Joseph Markūnas, Brooklyn, N. Y. .........
Ona Barcienė, Elizabeth, N. J...................
K. Zecevich, Grand Rapids, Mich............
Mr. Stanchutis, Brooklyn, N. Y................
Mrs. N. Daukantas, Brooklyn, N. Y.........
Mrs. S. Miltenis, Brooklyn, N. Y...............
Vincas Yurgelis, Cleveland, Ohio .........
Mrs. Tillie Budrcs, Linden, N. J................
Petronė Kudzmienė, Nashua, N. H...........
Mrs. Elizabeth Railo, MiUinocket, Maine
W. Gaidimauskas, Brooklyn, N. Y............
A. Mitchell, Detroit, Mich........... ............
Mrs. Justina Rapsis, Kearny, N. J...........
Petronėlė Kaspetienė, Rockford, III.........
Mr. Peter Shulski, Ozone Park, N. Y.......
M. Balutienė, Nonvood, Mass....................
Anna Jurgaitis, Phila., Pa..........................
Mrs. Domicelle Kulbis, Chicago, III..........
B. Kavalauskienė, Stock Yds. Sta., Chicago, III.
Mrs. Helen Brazowski, Bellewood, III...................
Mrs. George Aleknas, Worcester, Mass.................. 3.00
Antanina Paslaigis, Waterbury, Conn.................  3.00
Victor Kuizin, Waverly, III..................................  3.00
Pr. Lingis, South Boston, Mass............................  3.00
Mrs. P. Zamulevic, Pittsburgh, Pa.......................... 3.00
Miss Mary Chepulis, Exeter Boro, Pa.................  3.00
Mrs. Mary Sinusas, Huntington Station, N. Y..... 3.00
Agnės Alisauskas, Scranton, Pa............................  3.00
Mrs. Mary Paliliunas, Amsterdam, N. Y...............3.00
Mrs. Katherinc Korosei, Worcester, Mass. ...........3.00
Mrs. Anna Yenkert, Mahonoy City, Penna......... 2.00

Visiems “Atlaidų Šaltinio” Leidėjams - Rėmė
jams iš anksto prisiuntusiems užsakymus, nuoširdžiai 
dėkojame! “Darbininko” Administracija.

6.00
6.00
6.00
5.00
5.00
4.00
4.00
3.50
3.50
3.25
3.00
3.00
3.00 

. 3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 

•3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 

. 3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

PARAPIJINĖ POLITIKA 
— LIETUVIŠKA

Nepatinka jam “parapi
jinė” politika. Ką socialis
tai, sandariečiai ir tauti
ninkai davė lietuviškumui 
Amerikoje neturėdami pa
rapijų ir nevesdami “pa
rapijinės” politikos? Prieš 
jų klubus, saliūnus ir or
ganizacijas, pastatykime 
savas įstaigas. Kur bus 
persvara? Prieš jų aukas 
ir lietuvišką veiklą mūsų 
visada bus dvigubai ir net 
trigubai daugiau. Nepri
minsiu jiems, iš kur atsi
rado mūsų komunistai. 
Neklausiu jų, kodėl neka
talikiškose drau g i j os e 
dažnai pralaimi mūsų tau
tiečiai ir laimi mūsų išga
mos, kur nėra “parapiji
nės” politikos. Nevienas 
klubas yra komunistų val
domas. Net ir SLA, (kur 
dabar dirba p. Raila), turi 
daug prakaituoti, o daž
nai draugijos šaukiasi pa
gelbos gerų lietuvių kata
likų, kad iš jų valdybų iš
šluotų komunistus. Ame
rikos gyvenimas dar daug 
pamokins p. Railą.

NCWC LIETUVIŲ 
GLOBA

Nepatinka jam Ameri
kos katalikų (internacijo- 
nalų fanatikų, jo žodžiais 
tariant) gelbėjimas kata
likų, jų tarpe ir lietuvių 
katalikų. Kad BALFas 
gelbsti tik lietuvius, tai 

Raila pu- 
Kas įpareigoja 

Amerikos katalikus iš vi
so užsiimti šiuo humanis
tiniu darbu? Kodėl Ame
rikos katalikai privalo su-

rodos, negalima įtikėti, 
kad po penkerių priespau
dos ir kankinimų metų jie 
griebtųsi tokio barbariš
kumo, kurį smerkia visas 
kultūringasiū pasaulis;

Tačiau reikia tikėti, nes 
kai kurie faktai rodo, jog 
minėti planai jau vykdo
mi:

Neseniai į vieną nedide
lį Švedijos uostą atplaukė 
didelis žvejų kateris su 17 
lenkų pabėgėlių. Tų pabė
gėlių skelbiamos žinios a- 
tidengia anksčiau užpla
nuotus sovietų tikslus:

Prieš
Šventes jūrų pakraštyje 
teroras ypatingai paaš
trėjo ir santykiai Dancige 
ir Gdynėje iš dienos į die
ną blogėja. Per Kūčias, 
Trijų Karalių vigilijoje ir 
sekmadienį — sausio 9 d. 
— buvo vėl gaudymai, ku
rių metu sulaikyta. virš 
10.000 žmonių, iš kurių *- 
pie 500 buvo suimta...

Pabėgėlių tvirtinimu, 
Saugumo agentų tarpe e- 
sama apsčiai kriminalistų 
ir kitokių nusikaltėlių, 
kurie nesuinteresuoti rai
diškai vykdyti politinę 
programą ir už kyšius iš
duoda kai kurias Saugu
mo paslaptis. Agentai 
tvirtina, kad Maskva ne
patenkinta ligšioline pa- 
krančių apsauga ir reika.[n® fanatizmas, 
lauja sustiprinti “geležinę :
uždangą” pąjūryje_

LIETUVIAI, 
PROTESTUOKIME!

pačias Kalėdų

BUŪNfcUS

Bijūnais žalias. 
Bijūnėlis gražus, 
Bijūnėlio žali lapai. 
Raudoni žiedeliai.

Bijūnėlį lenkiau,
Gražius žiedus skyniau, 
Gražiais žiedais bijūnėlio 
Galvelę dabinau.

GELBĖTI KATALIKUS 
MŪSŲ PAREIGA

Mes lietuviai katalikai 
irgi “fanatikai”, tik dėlto, 
kad norime daugiau kata
likų atsivežti. Jo manymu 
lietuviai katalikai neverti 
to, nes jie katalikai... Mes 
manome ,kad jie toki pat 
geri ir juos atvežti yra ne 
tik humaniška, bet ir pat
riotiška. Mes fanatikai, 
kad daugiau metus laiko 
dirbome su NCWC, kad 
paruošus dirvą didesniam 
lietuvių skaičiui atvykti 
Amerikon. Mes fanatikai, 
kad šimtus tūkstančių 
svarų maisto iš NCWC 
tremtiniams parūpinome, 
pinigų pašalpai gavome, 
našlaičius atvežėme ir ap
gyvendiname. Jie ne “fa
natikai”, kurie nieko ne
daro tik laukia, kad kiti 
juos valgydintų, apvilktų, 
parvežtų ir apgyvendintų. 
Ar tik čia neglūdi baimė, 
kad koliojimais priversti 
rūpintis visais, be skry
ningo. Mus pasmerktų 
tūkstančiai katalikų, ku
rie pasiliktų tremtyje tik 
dėlto, kad jų vietas užė
mė netikintieji. Ar tas 
žmoniška? Mes nepavy- 
dim nei vienam Amerikos. 
Jei kitos srovės neveikė ir 
nepasirūpino ir nesurado 
kelių savus atvežti, tai 
kam pykti, kad NCWC ve
šia katalikus. Turime tik 
būti dėkingi, kad šiuo ke
liu tūkstančiai lietuvių iš
sigelbės. Ponai daugiau 
dirbkite, o mažiau nonsen
sų rašykite.

Vincas Juronis.
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KLAUSKITE
"Lietuvos AtsinMnm" Radijo Valandų

9

šeštadiepiais, 
5:00 iki 5:30 v.v.

Stotis WEVD (A.M.)
1330 kil., 5000 watts 

Trečiadieniais, 
5:30 iki'6:00 v.v.

Stotis WGYN (F. M.)
97.9 mėgo 20,000 uatts 
Direk.—Jokūbas J. 8tukM 

429 Wabjut St, 
Newark 5K N. J.

Tel. MArket 2-5360

Akivaizdoje tokių šiur- dėti milijonus dolerių au- 
pių žinių iš pavergtos Lie- kų gelbėti visus be skirtu- 
tuvos, viso laisvo pasaulio mo žmones? Kad ir norė- 
lietuviai turi organizuotai tų, tiek pinigų neturėtų ir 
protestuoti prieš naują įstatymas neleistų. Iš 
sovietų barbariškumą. Į 850,000 tremtinių įstaty- 

_ Tegu visas pasaulis ži- mas pramato dabar tik 
no, kad daroma sovietų 205,000 įsileisti. Bet yra 
okupuotoje Lietuvoje! Te- dar kitos agentūros turin
gų politikai įsitikina ir čios tuos pačius tikslus, 
prabyla! Tegu visi laik- Ar žydų, protestantų, so- 
raščiai rašo apie didžiau- cialistų agentūros visus 
sius nusikaltimus tų, ku- privalo atvežti? Ar ir jos 
rie kalba apie taiką! į fanatiškos? Fanatizmą ir 

Tegu tikintieji meldžiasi neapykantą pilnoj žodžio 
už kryžiuojamą Lietuvą! prasmėj pats Raila pa- 

1949.1. 25. reiškė.
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v«mžinam Paminklui
Tėvo KazHero Kapucino parinktos maldos ■

1. Iš snaudos išeina maldų knyga 
“Atlaidų Šaltini*”. Tai yra viena iš na
ciu vertingiausiu maldaknygių. nes io- 
įe surinktos vr*» sukurtos gar
siu Šventųjų ar kit n Dievo moksluose 
išmintingi žmor,;”. įr didžiuma maldų, 
esanti toio maklaknvgėje, vra paties 
noniežiaus apdovanota specialiais aliai* 
dais.

2. Lietuviams šia maldakn^^aę parinko, snaudai 
paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kazimieras Ka
pucinas, kurio vestos misijos paliko neišdildoma ispū- 

idį. Jis mirė 1941 m. gruodžio 26 d. Kau^e. Taetm^ie

damas šią maldaknygę padėsite plytelę amžinam pa
minklui tam misijonieriui, nuo kurio mirties šiemet 
sueina 7 metai.

at- 3. Šioje maldaknygėje yra ynatingai gražiu mal-|
P. Klubas šį kartą parodė norą vyksta į šv. Jurgio lietuvių pa- dy į Dievišką Jėzaus ir Marijos Širdį, sielvarte, nelai-: 

rapiją pas kleb. kun. F. E. mėje. prašant ramybės, vedusiųjų maldos už tėvus I 
Norbutą. J. E. vyskupas Vin- mirties atvėjuje. Visos tos maldos popiežiaus apdova 
cas Brizgys. neseniai atvykęs notos atlaidais.
iš tremties Vokietijos. i _________

Šv. Vardo draugijos nariai temis raidėmis.
kviečiami ateiti į parapijos

j GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

t

UTRENCt, MASS

Nezaležninkai ardo 
vienybę

Kaip jau nesenai buvo spau
doj paskelbta, LauTence'o lie
tuviai suėjo į vienybę ir ben
dromis jėgomis ruošiasi Į>ami- 
r.ėti Lietuvos nepriklausomv bes 
Vasario 16 d. akto paskelbimą 
vasario 20 d. Spaudos komisija 
atliko savo užduotį ir padavė 
spaudai atspausdinti garsini
mus. kurie jau yra atspausdin
tu Taip pat jau buvo garsina
ma spaudoj, ir viskas ėjo gana 
sklandžiai. ALT skyrius ir L.

, bes — Vasario 16 akto paskel
bimo sukaktį. Ir susitarta. 
Bendras darbas buvo pradėtas. 
Bet štai, matyt, nezaležninkų 
paveikti. ALT skyriaus ir klu
bo atstovai sudarė tokias kliū
tis. kad bendras darbas turėjo 
iširti.

ALRK Federacijos skyrius; 
rengia Vasario 16 minėjimą pa-' 
rapijos salėje.

istorinę

NORWOOO, MASS
J. E. Vyskupas Brizgys

Noraoode
šiandien, vasario 4 d.

bendrai paminėti tą 
lūetuvos šventę.

Nezaležrūnkų vadas 
kūnas labai nusigando 
•vienybės ir bendro suėjimo su 
1L Katalikais ir. surinkęs kelis 
pasekėjus.
ardyt, darydamas įvairias kliu- ti J. E. vyskupo palydovais į 
lis. Per paskutinius trejus me
lus kliubas ir ALT skyrius jį 
vis kvietė į bendrą 
’ventės parr.mčjjr.ą.

A. Ea- 
del tos

žė ir nuvežė Tautinių šokių WATBMIRY, CONN. 
Grupę i.š So. Bostono, būtent, 
Jonui Navickui, biznicrio Alek
sandro Navicko sūnui; Jonui 
Navickui, pp. Smilgių žentui;
p. Pranui Ramanauskui, Dun
dulis Lunch savininkui; John 
Homan, Warabow Funeral 
Home vedėjui, ir p. Jonui Stra- 
šunskui.

Negalima praleisti nepadoko- 
jus p. E. Balučiui, LDS 3 kp. 
pirm., kuris daug pasidarbavo.

■ Dėkojame kleb. kun. F. Nor-;
i butui- ir kun. A. Jcniūnui už 
jskelbimą bažnyčioje ir nuošir-' 
įdų pritarimą. Bendrai, dėkoja
me visiems ir visoms, kurie, 
kokiu nors būdu prisidėjo prie 
to sėkmingo parengimo, ypač 
gausiems dalyviams net iš kitų

nuvežė čion. Svetys gana ilgai kalbėjo, 
nušviesdamas dabartinę padėt) 
Lietuvoj ir lietuvių, gyvenančių 
Vokietijoje ir kitur. Jo kalba 
buvo labai įdomi, kurios rodos 
klausytum ir klausytum, ir vis 
ką nors naujo išgirsti. Manau, 
kad kiekvienam girdėjusiam jo 
kalbą, ji ilgai pasiliks atmin
tyje.

Jo kapo mindžioja svetimu iu bolševiku kojos. Įsi-v*' koioinirJlį;

4. Maldaknygė spausdinama labai aiškiomis dide

5. Maldaknygė “Atlaidų šaltinis’’ turės net 56C 
pradėjo tą vienybę svetainę 6:40 vai. vakare ir bū- puslapių, bet bus patogios išvaizdos, prabangiais vir

šeliais. auksuotais kraštais. Kaina $3.50. Kas ją užsi
sakys dabar iš anksto, gaus pigiau — už $3.00 ir lx 
to — bus įskaitytas į Rėmėjų-Leidėjų skaičių ir gaus 
a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo.

6. ši maldaknygė — puiki dovana švenčių, vardi 
nių, gimtadienio, sukaktuvių proga.

Kreiptis adresu: —
DARBININKAS

366 West Broadway South Boston 27, Mass.

Lietuvos 
tačiau jis

bažnyčią.
Garbingasis ganytojas 7 vai. į 

vakare bažnyčioje pasakys pa
mokslą ir suteiks palaiminimą‘

tepasirodė. Dabar iš jojo pačio Švč. Sakramentu. Po pamaldų.: 
parapijos svetainėje Jo Eksce
lencija pasakys turiningą kal
bą apie Lietuvos vargus ir ne
laimę.

Taigi vasario 4 d. šios kolo
nijos lietuviams yra istorinė. 
Pamaldose ir prakalbose kvie
čiami dalyvauti ne tik vietiniai 
lietuviai, bet ir iš apylinkės ko
lonijų. nes J. E. vyskupas Vin-

LDS 3 kuopos Komisija 
Jurgis Versiackas, 
Ona Pazniokaitė ir 

Antanas F. Kneižys.

HARTFORD. CONN.

A a. Jonas Totilas,
LDS Garbės narys ir buvęs il- 
jus metus 5 kuopos ir Conn. 

apskrities raštininkas.

Praeitą šeštadienį pas A. 
Stanišauską lankėsi p. Joana 
Karis ir Vytautas Mazoliaus- 
kas, kurie tik kelios savaitės, 
kai yra atvykę iš Vokietijos su 
žmona ir dviemis dukrelėmis.. 
Mazoliauskas paliko pas A. 
Stanišauską gražios muzikos, 
nes jis Vokietijoje būdamas 
prigulėjo prie garsaus Čiurlio
nio choro. Vytautas,, jei tik su
siras darbą Bridgeporte, tai 
pasižadėjo prisidėti prie para- 

j pijos choro ir savo gražiu di-
[ Jonas Totilas mirė staigiai: dingu basso balsu puošti mūsų 
1 liepos 19 d., 1948 m.; palaido-!chorą.

!?!_•!__ t_____ • 1-_____ _ J

Vasario 6 d. 1 vai. po pietų 
įvyks Šv. Jono Evg. Draugijos 
susirinkimas. Nariai prašomi 
skaitlingai dalyvauti, nes bus 
aptariama daug svarbių reika
lų.

“Darbininko” Admmistracijai: —
šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdint Į 

■ didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę — 
i Atlaidų šaltinis, man atsiųsti.

Vardas 7

Sąjungiečių susirinkimas
Pirmadienį, vasario 7 d. 7:30 

vai. vakare, parapijos svetainė
je įvyks Moterų Sąjungos kuo
pos susirinkimas. Valdyba kvie-

Dar trijų herojų kūnus 
parveža j namus 

Praneša, kad į Norvoodą 
trijų herojų kū-

lūpų komisija patyrė, kad jam 
IJetuvos reikalai visiškai ne
rūpi ir jis jųjų nepaiso. Nei jo 
j-arapija nei jis pats prie A. L. 
Tarybos nepriklauso ir jokios 
įtakos į draugijas neturi, bet 
vis gi mėgsta pasigirti, kad jis 
turi savo įtakoje lietuviškas 
draugijas ir jas tvarko. Aš tu
riu pareikšti teisingą žodį, kad
A. Bakūnas jokios įtakos ne- cas Brizgys negalės aplankyti 
turi į jokias (net kairiųjų) mažesniųjų lietuvių kolonijų, 
draugijas, kaip Aušros Vartų 
M. D., Šv\ Onos. Lietuvos Sū
rų ir L. P. Klubą. Tad-gi Ba- 
kunui nepriklausant prie ALT 
ir nesant rengimo komisijoj, ku-, 
rioje jis niekados ir nebuvo, ir
šį kartą būtų net gėda lįsti ten, čia visas nares dalyvauti, 
kur jis yra nepageidaujamas. I 

Atstovai gi p. M. Stakionis. 
V. Akstinas, A. Sauris ir Klu
bo pirm. J. Žuraulis turi gar-i
tingai tęsti pradėtąjį darbą iki parveža dar 
galo, nepaisant Bakūno ir jojo nūs, žuvusių antrame pasauli- 
] skalikų daromų obstrukcijų, niame kare. Tarp tų trijų yra 
Kitaip gi pasirodysite, kad esą- vienas lietuvis, būtent, Pir- 
te bailiai ir duositės 
nosies vadžioti Bakūnui ir jojo 
pakalikams.

F. A. Krancevičius,
Iiap.

būtent,
save už mos Klasės Jūreivis, Albertas 

J. Goba, kurio motinėlė gyve- 
, na 1370 Washington Street. 
>A. a. Albertas J. Goba užmuš
tas karo veiksmuose birželio 22 
d.. 1943 m. Algiers pakrantėje. 
Jis įsirašė karo tarnybon rug- 

Šv. Pranciškaus lietuvių sėjo 18, 1942 m. Gimęs Miner- 
Lawrer.ce. sville. Pa. Ten užbaigė pradinę 

kad ALRK ir aukštesnę mokyklas. Į Nor- 
skyriaus atstovai woodą jis atvyko 1940 m. ir

. * J. X . . > ... ——

Suardė vienybę. Kun. Pr. M.
Juras.
jtarapijos klebonas, 
Mass.. praneša. 1
Federacijos 
pasitarimuose su ALT skyriaus apsigyveno pas savo brolį,- Ber- 
ir klubo atstovais 100'< nusi- nardą Gobą; dirbo Hollings- 
le-do, kad tik susitarus bendrai worth ir Vose dirbtuvėje, 
ninėti Lietuvos nepriklausomv-i Albertas J. Goba pasižymėjo

Adresas

karo tarnyboje ir būva apdo-. šia proga nuoširdžiai dėko- 
vanotas Amerikos Apsigynimo jame muzikui Jonui Tamulio- 
Kaspinu, ir gavo medalius už niui ir dainininkei p. Onai Skir- 
dalyvavimą Europos, Afrikos kevičienei iš Nashua, N. H. už 
ir kituose karo veiksmuose. Jis gražų dainavimą; dėkojame 

.'taip pat buvo apdovanotas vietiniai pianistei, p. Eleonorai 
į “purple heart” ir citata kai jis Novikaitei už akompanavimą. 
buvo sužeistas karo veiksmuo- Dėkojame p. Onai Ivaškienei ir 
se. jos vadovaujamai Tautinių šo-

Likę dideliame nuliūdime a.a. kių Grupei ir pianistei p. Mari- 
Alberto mamytė Marijona Go- jonai Valatkienei iš So. Bosto- 
bienė, gyv. 1370 Washington no už taip gražiai išpildytą 
St., brolis Bernardas ir sesuo programos dalį — dainomis, 
Mrs. John Dabrowney, kuri tautiniais šokiais, vaidinimu, 
gyvena kartu su savo mamyte, eilėmis ir muzika; dėkojame p. 
ir kitas brolis, Alekas Goba, A. Ivaškai už pagalbą, o p. D. 
gyv. Wilmington, Delavare, A. Zaletskui, laidotuvių direk- 
laukia parvežant herojaus Al- toriui, iš So. Bostono už juda- 
berto kūno. mųjų spalvotų paveikslų filmos

Reiškiame gilią užuojautą pp. paskolinimą.
Goba m. _________ , dėkojame šeimininkėms

------------- '— pp. A. Smilgienei ir M. Ka- 
volynienei; patarnautojoms — 
p.p. Juzei Adomonytei ir Ve
nai Budvinaitei; aukotojoms — 
p.p. A. Smilgienei, U. Navic
kienei ir Onai Pazniokaitei. Dė
kojame šoferiams, kurie parve-

PADCKA
Kaip jau buvo rašyta, sekma

dienį, sausio 23 d. LDS 3 kuo
pos koncertas - tautiniai šokiai 
pavyko. Tai priklauso didžiau
sia garbė programos daly
viams.

F ebruary Clear ance Sale!

LDS 6-tos kuopos praeitame 
susirinkime užėmė savo vietas 
naujieji valdybos nariai: Sta
sys šrupšas— pirmininko, Juo
zas Pavilonis — vice pirminin
ko; kiti valdybos nariai liko 
tie patys: Juozas Bernotas — 
nutarimų raštininkas; Petro
nėlė Manikienė — iždininkė; 
A. Pateckis — finansų rašti- 

■ ninkas.
Nutarta surengti vakarėlį su 

programa ar panašų šv. Juo
zapo dieną, jei tik bus galima 
gauti svetainė. Tuo reikalu rū
pintis pavesta pirmininkui. Su
sirinkimas įvyks vasario 20 d., 
tai apie tai smulkiau sužinosi
me. _ Report.

♦

BROCKTON. MASS

tas iškilmingai liepos 21 d. iš i 
Šv. Juozapo lietuvių par. baž
nyčios. Jis buvo uolus veikėjas 
visose lietuvių katalikų organi
zacijose, ypač LDS organizaci
joje. LDS Seimas už didelius 
nuopelnus organizacijai pakėlė 
jį Garbės nariu.

; Garbė LDS Conn. apskričiui, 
kad nepamiršta savo ilgamečio 
veikėjo ir raštininko ir rodo jį 
kaipo pavyzdį kitiems.

Parapijos choristė, p. Ona 
Radvilaitė, šauni ir nenuilstanti 
solistė jau pora savaičių kaip • 
serga ir gydytojo jai įsakyta 
būti namuose.Linkiu jai greitai 
pasveikti ir vėl su dainomis da
lyvauti chore .ypač ateinančio
je Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo šventėje vasario 19 
d. padainuoti solo.

šeštadienį, vasario 5 d. š. m., 
8 vaL rytą, Šv. Juozapo lietu
vių parapijos bažnyčioje bus 
atnašaujamos giedotos šv. Mi
šios už a. a. Joną Totilą. Šv. 
Mišias užprašė LDS Conn. ap
skritis.

Kviečia visus LDS narius ir 
kitus dalyvauti Šv. Mišiose ir 
pasimelsti u: a. a. Jono Totilo 
vėlę.

LDS Conn. Apskrities Valdyba

Tik pora savaičių kaip atvy
ko iš Vokietijos Alf. Radvilas 
pas 
jau

savo dėdę Leoną Radvilą ir 
čia dirba. O.

WORCESTtR, MASS.
Naujienos iš 116-tos Aušros 

Vartų Parapijos Kuopos
Pirmadienį, sausio 24 d., įvy

ko dėliai jaunesniųjų ir senes
niųjų parengimas. Į jį atvyko 
daug jaunimo pasilinksminti šu 
dabartiniais kuopos nariais. 
Parengimo vedėjas buvo Cen-

Brocktoniečiai Pasiruošė Iškil
mingai Priimti J. E. Vyskupą

Sekmadienį, vasario 6-tą, š. 
m., J. E. Vyskupas Vincentas 
Brizgys lankys 1 
loniją. Vietinis 
skyrius su kleb. 
kum Strakausku 
imti Jo Ekscelenciją. Dienos 
programa smulkmeniškai išdės
toma šv. Roko parapijos biule
tenyje.

Brocktono ko- 
t Federacijos 

kun. Pranciš- 
pasiruošė pri-

i

Darbininkų Sąjungos 5 kuo
pos susirinkimas įvyko Šv. Juo-įtro narių vajaus pirmininkas, 
tapo parapijos patalpose, sau- Edmundas Vaškas. Kuopos pir- 
sio 23 dieną, pirmą valandą pojmininkė, 
pietų. Nutarta prisidėti prie 
Vasario 16 dienos paminėjimo, 
vasario 13 dieną, Šv. Juozapo 
svetainėje. Į valdybą šįmet įė
jo: pirmininkas Petras Joku- 
bauskas, vice 
Mrs. Marcella 
inkė Mrs. Nell 
ninkas Vincas 
šalka Antanas 
pondentė Mrs.
pranas.

Charlotte Mitchell, 
pasveikino visus svečius ir pa
aiškino parengimo tikslą.

Programoje dalyvavo Pranas 
Reinys ir Vincas Montvila. Bu
vo ir magikas, kuriam gelbėjo 
Albertas Vieraitis, Jonas Salo- 
miejus, Jonas Andriuška.

Daugelis parapijos jaunimo 
dalyvavo šokiuose ir turėjo 
progos pamatyti šias jau apsi-

par. 
pui-

sau-

Vasario 13 d., Šv. Roko 
Merginų Sodalicija rengia 
kų koncertą.

Brocktono Sandariečiai
kia, kad ir jie, kaip toji musė 
ant jaučio rago, “aria”. Visuo
met mūsų “tautininkai” - san
dariečiai afišavosi labai di
deliais veikėjai, bet kaip reikia' 
praktiškai pasirodyti tai nei Į 
“B”, nei "C”. Tada jau kalti | 
kiti, kad jie negali padėti trem-j 
tiniams. Tas “musės” balsas t 
girdimas ir Brocktone per jų 
organą — Sandarą.

pirmininkė —
Digimas, rašti- 
Meškunas, iždi-
Urbonas, mar-j 

Klevas, kores-
Stephania Sa-'vedusias poras: Joną Andriuš-

S.M.S. ką su savo žmona, Albertą Po- 
______ Įnalį su žmona ir ponus su sa- 
RT rONN |VO Pranas Reinys,

* Į Vincas Montvila, Petras Mata-
'činskas, Stasys Ivoška, Jurgis 
įDubickas ir Chelskius.

Visi linksmai praleido 
rą, kurio pabaigoje buvo 
kandžių.

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik
rašti “Dartiininka”!

Praeitą penktadienį, vakare 
J. E. Vyskupas V. Brizgys lan
kėsi mūsų bažnyčioje. Kleb. 

: kun. J. V. Kazlauskas šį aukštą 
svečią labai gražiai ir iškilmin
gai priėmė ir perstatė jį para- 

i pi jiečiams ir kitiems lietu- 
įviams atsilankiusiems bažny-

vaka- 
ir už
vylė.

% <
ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin
gas 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 siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedideli 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia.

Vasario 26-tą, Brocktoniečiai 
rengia didelį Užgavėnių ŠU- 
RUM - BURUM.

Iš įvykusios “Beano Party”, 
kuri buvo surengta darbščiųjų 
veikėjų vadovaujant poniai B. 
Vervečkienei gauta pelno $58.

Brocktoniečiai nenuilstamai 
dirba, kad parapijos bažnyčios 
fondas augtų be pertraukos.

Raport • jį |de>k į konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite
mi ■ —* * •« __ __•• vi _ • • • _ a _ _

I
Šį mėnesį I. J. FOX, didžiausia moteriškų kailinių firma Amerikoje 

skelbia FEBRUARY CLEARANCE SALE — DIDELĮ IŠPARDAVIMĄ 
moteriškų kailinių, kurie liko neišparduoti. Šiame išpardavime ant nekuriu 
kailinių yra daroma nuolaida 50 nuošimčių. Tai negirdėtas barginas, ku
riuo reikėtų pasinaudoti kiekvienai Naujosios Anglijos poniai ir panelei.

NĖRA TAKSŲ — Mes turime ir tokių kailinių už kuriuos nereikia 
mokėti Federalių mokesčių. Tas labai daug sutaupo. Ateikite ir pasitei
raukite, o pamatysite, kad labai ir labai daug laimėsite.

Atėjusios i krautuvę, visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų 
šios firmos lietuvis atstovas BERNARDAS KORAITIS, kuris yra kailinių 
ekspertas ir žinovas. Per jį pirkdamos kailinius tikrai būsite patenkintos, 
nes jis primieruos Jums kailinius pagal Jū
sų skonį ir figūrą ir dar specialiai duos 10 
nuošimčių nuolaidos. Nelaukite nieko, at
eikite pas I. J. FOX šiandien ir tuomi daug 
laimėsite.

•11 VASHINGTON STREET
BOSTON, MASS.

W. J. CNsholm
GRABORIL’S 

“Atmeniikat Patarnavimas'
S31 Smith St, 

PROVIDENCE, R. I.
Telephone: 

Ofiso: Dexter 1952
Namu: PI. 02M

nuikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną. 
Užsakymus siųskite: 

DARBININKAS .
TO West Broadvray So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $............. ir prašome atsiųsti
nums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Vardas 
Adresas
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zinCtes
Dalyvaus in eerpare. Dariaus 

Poeto legionieriai rengiasi da
lyvauti J. E. Vyskupo V. Srie
gio pontifikalėse tot. Mišiose 
sekmadienį, vasario 13 d., 10 
v. r. Tas nemažai papuoš patį 
tautinį minėjimą.

Jo Ekscelencija taip pat sa
kys pamokslą.

2 v. p. p., So. Bostono lietu
vių masiniame susirinkime, So.

Boston High School auditorijų* 
me Jo Ekscelencija Vyskupas 
Briągys sakys prakalbą.

Viri kviečianti kaip į pamal
das taip ir į prakalbas. Yra tai 
gera proga išgirsti naujų žinių 
ir pagerbti Lietuvos Nepriklau
somybę, kuri dabar yra už
gniaužta ir padėti jai vėl at
gauti pdną laisvę.

DAKTARAI

Sekmadienį, vas. 6 d., 3 v. p. 
p. New Engianti Mutual Hali, 
Boylston ir Clarendon Sts., 
Bertose, J. E. Arkivyskupas 
Richard J. Cushing pradės se
riją konferencijų apie šv. Raš
tą. Raginame, kas tik gali, 
lankyti šias konferencijas. Į- 
žanga nemokama visiems.

Kviečia. So. Bostono Vetera
nų Paminklo Komitetas, dėl vi
sų karų veteranų paminklinio 
altoriaus Šv. Petro ir Povilo 
parapijos bažnyčioje, kviečia 

' visus So. Bostono veteranus 
susirinkti į Dangaus Vartų pa
rapijos salę, vas. 11 d., 8 v.v. 

, tą dalyką aptarti. Kalbės Jo 
Ekscelencija Arkivyskupas Ri
chard J. Cushing, D.D., ir kiti.

Bostono Kolegija praneša 
naujiems moksleiviams užsire
gistruoti prieš kovo 1 d. Ba
landžio 9 d. bus laikomi kvoti
mai užsiregistravusiems.

Lietuviai sportininkai, suda
rą šv. Petro Liet parapijos 
baskethatt ratelį tari gerą pa
sisekimą šiais autais. Jie žai
džia Boston Park Departauat 
CYO Lygoje po du žaidimu sa
vaitėje. Pinasdimisis žaidžia 
South Bostono High School 
gymnashtme, o gale savaitės 
vyksta i kitas parapijas. Ra
teliu rūpinasi kun. A. Kontak
tas.

Lietuviai pastarus keturis 
žaidimus laimėjo iš eilės. Sau
sio 17 d. žaidė su šv. Juozapo 
parapijos rateliu iš Roxbury. 
Laimėjo 17 prieš 11. šį kartą 
nesant kun. Kontauto oficialų
jį darbą atliko Edvardas (Fe
likso) Zaleckas ir Vytautas 
Markelionis. Sausio 24, žaidė 
su Karalienės Angelų rateliu 
iš Jamaica Plain. Rungtynės iš
ėjo lygiomis, žaidžiant viršlai
kį lietuviai padarė vieną punk
tą ir laimėjo santikiu 30 prieš 
29.

Linkėtina šiam rateliui ir to- 
laimėjimo pasekmių. Rap.liau

Vakarienė pąvyko
Praeitą sekmadienį, Lietuvių 

svetainėje įvyko DLK Kęstu
čio draugijos ir klubo vakarie
nė. Buvo daug žmonių ir visi 
linksmai praleido laiką.

Programos vedėju buvo drau
gijos pirmininkas p. Vincas 
Balukonis. Jis pakvietė kaiku
riuos dalyvius pakalbėti. Kal
bėjo adv. Jonas J. Grigalius, p. 
A. J. Namaksy, p. Silvestras 
Zavadskas, p. Juozas Arlaus
kas ir kiti.

A J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance

409 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. SOuth Boston 8-0848

. Baltijos Draugijos metiniame 
susirinkime, į kurį įeina na
riais. Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos kilimo tautiečiai, šiemet 
buvo išrinkta pirmininke lietu
vė ponia Berniee T. Cleveland. 
KM nariai vaidyboje yra Ke 
lietuviai: ponia Anelė Jamrike- 
vičienė — raštininkė, panelė 
Joaa Siaurytė — rašt. pagelbi- 
ninkė, prof. Franklin Norvish 
— knygų prižiūrėto jas (audit- 
ing committee), Longinas švei- 
nis — publikacijos skyriuje, 
panelė Amelia Tataronis —mu
zikos skyriuje. Prmcipale kal
bėtoja buvo Miss Alice O’Con- 
nor, supervisor — Immigration 
Depart. Bostone.

Penktadienį, vasario 4 d. 8:30 
vai. vak. Intemational Institu
te, Boston įyyks kitas Baltijos 
Draugijos susirinkimas.

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet, vasario 8 d., Hotei 
Statler, Bostone įvyks įvairių 
tautų milžiniškas Mardi Gras 
Bali.

Praeitos laidos numeryje per 
klaidą nebuvo paminėtas vienos 
Vytės vardaš, kuri, kaipo ko
miteto narė, dalyvavo Vyčių 
šokių rengime. Tai yra Anelė 
Svelnis.

Res. 37 Oriole Street 
West RoKbury, Mmb.

TEL PA—7-1233.W

_ 
BALF Centre Gautos Aukos Per 

1948 m. Lapkričio Mot. ■
Detroit, BALF nr-. 74,436.

Maine
Kennebunk Port, Rev P, Ra

mūnas $25.
KaHdfadai Atvirukai: 

-- lova
Sioux City, Anna Biliūnas — 

42.

Neer Yuek .Httatan, Afote Mizlririr 4;
Buffato, Jos Braaer 5; Cart-’wtt^«^. 2^®“ 2» Tag 
s Mary Stasiūnas 3; Graat 0** Comaūttee per A. Paleckį 

Neek, Pranės Kent 10, JsteB“™ °J
MJnmriez 28, BALF nr. 30 - 415 j Nen ¥«rit
22; Rochester, ffeiter Vaisaus- Tmarneer i Grart Neek, Wm. Wolf 430.
kas 5, Rokeri Mietelis 25; Mi- Dyertburg. M. A P. Podens Brooklyn, N. Y., Ona Valaitis 
neoia, Mary Herman 10; Ten- 10 4ohn Sakalas 5. $5.
hera. Aiek Arinrtto 5: Haddon Wlsemsia
Heights, Lfflian • Kisonas l;j Ksnosha, T. Balčaitienė 10.
Keriunkson, Ulster Co., Au-' S^“*0 Chicagoje metu
gust Antpusat 10; £ Setauket, trinktos aukos atsiųstos Mr. 
L L, V. Bubnis 2; New York John Kass 2,920.37.
City. Brooklyn, M. Daugirdie-j 
nė 5, G. B. Puidokas 1, Anna 
Petrauskas 10, Vincas Vaičiū
nas 5, Francis Schuąpis 4, Wal- 
ter Kugent 10, Jos. Zeidat 5, 
F. Montvila 1, Caroline Matu- 
kat 2, Mrs. Radzevičius 2, An
as Paulaitis 5, Ona Kadish 2; 
Maspeth, S. Puswaskis 5; Ozo
ne Park, Anna Shidkas 1; Ja
maica, Anna Pluskauskis 5; 
Woodhaven, K. Sin^on 1, K. J. 
Krušinskas 17.50; Bellerose 
Manor, Louise A William Wai- 
ginis 10.

PennsylvaMia
Exeter Boro, Ant Levon 10; 

Frackville, George Povilaitis 
10, Andraw Zapareckas 2; St. j 
Clair, Charies Klizas 5; Natro- Viškupiškių ‘km., Vevirženų vL, 
na, J. A. Stanionis 2; Munhall, Kretingos ap. 
Frank Monkelis 3; Homestead, 
L Katlius 20; Havertovn, P. Jesevičienė - Grimalaitė, 
O., Joseph Schahacker 100; iš Jukubavos, Kretingos apskr.

■ _ ' ■ GRINKEVIČIUS, Jokūbas, iš nių.
HOLZHAUS - Krom, iš Bliu- 

viškių - Papartynų km., Slavi-

PeenMftonnia
Pittsburgh, Anna Lucas 31. 

Scranton, A. Mališauskas fl.

•9

JVAROS SKELBIMAI
REIKALINGA 

Pažyrę ir Nepatyrę 

STITCHERIAI
Dirbti moteriškas biouses. 
Nuolatinis dalbas, geras 
atlyginimas. Atsišaukite: 
ALUED BLOUSE CO.
30 Kneefamd St, Boston 

(21-t-18)

<

Narių Mokesčiai:
Ifliaoto

Cicero, BALF nr. 14 —$8.
New Jeney

Haddon Heights, E. Kisonas
>«■

Km norite jeigyti Saulėtoje 
Califernijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas: 

aus. UJKSB 
Remlstotimifikns

718 N. Van Ness Avė.,
HoHywood 38, Calif.

i

GRABORIAI

>
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GOTAUTAITCS, Uršulė, Gal- j Marijampolės ap. studijavo ro- 
dikienė ir Veronika Katauskie- 
nė, iš Šilalės vL, Tauragės ap.

GREBUKAS, Juozas, iš Ma
rijampolės ap., Išlandžių km., 
Rudaminos parap., 
tano.

GRIKŠAITE - Petrikienė, iš km., Naumiesčio parap.
GVALDA, Izidorius, iš Vai- 

jdulionių km., Šeduvos vi., Pa- 
ir nevėžio ap.

dos teisių mokslus. 
GUDZINAS, Jonas, iš Likiš- 

kių km., Alytaus ap.
GUTAUSKIENfi, Marijona, 

sūnus An- gyvenusi Montello, Maaa.
GUŽAS, Justinas, iš Suodžių

GRIMALIS, Kazimieras,
Ona, HAHN, Eduard, iš Šiaulių. 

HITNER, Gustav, iš Rasei-

MOVĖKS — 
Insured and 

Bonded 
Local A Lrng 

Distance 
Muving

326 - 328 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Ufatoilrytte Tunikų Pat* Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co,
Grafton Avė., Islington, Ma—

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

—■a—BHHanaa—n———————

yra įžy- 
ir labda-

sausio 30

mins SKHBMAI Jočiūnų km., Žaslių vi., Trakų!
apskr.

PAR8IDUODA lietuviška; GRIŠKAITIS, Julius, iš šakių kų vi., šakių apv sūnus Gustav 
grosernė (variety store) lietu- aP-, sūnus Karolio. į ir duktė našlė ir vaikai Gottlie-

GRIŠMANAUSKAS, Juozas, bo Holzhauso.
Bostone. Geras biznis, nebrangi^ Medsedžių km., Platelių vi., 
randa. Biznis išdirbtas per virš!Kretingos ap. ---- ------.
20 metų tų pačių savininkų.! GRUMINIS, Petras, iš Alse- gūnaitė, Elena, 
Tdefonuokite SO 8-9866 arba džiU vL, Telšių ap.
rašykite “Darbininkui”

viais apgyventoje vietoje So.
IGNATAVIČIUS, Kaulas.
ILGŪNAS, Kazimieras ir II- 

iš Kunigiškių 
km., Lankeliškių apr., Vilkaviš- 

dėlei, GRUŠAITE, Valerija, iš Rad- kio
platesnių informacijų. Parai*‘ viliškio, ŠiauBų ap.' } IVANAUSKAITE, Ona, iš
duoda be agentų.

Grįžo iš Floridos
Dr. Antanas L. Kapochy, il

gametis dantistas, 517 East 
Broadway, jau grįžo iš Flori
dos ir ano vasario 1 d. vėl pa
tarnaut savo pacientams. Grį
žo pailsėjęs ir saulutės pagra
žintas. Dr. Kapochy 
mus visuomenininkas 
rys.

Pereitą sekmadienį,
d., grįžo iš Floridos praleidę 15 
dienų atostogų pp. Pranas ir 
Petronėlė Gerulskiai, gyv. 60 
Grafton St, Islington, Mass., 
Myopia Club Beverage kompa
nijos savininkai.

pp. Gerulskiai per daug metų 
neturėjo atostogų ir visą laiką 
sunkiai dirbo. Taigi dabar, 
nors ir trumpai pailsėję, galės 
dar geriau patarnauti savo 
kostumeriams, pristatydami 
Myopia Club skanų ir saldų to
niką.

Sugrįžo Inž. Vasys
Iš Chicagos atgal į Bostoną 

sugrįžo inžinierius Jonas Va
sys, (sausio 25 d.) Chicagoje 
išgyveno apie penketą mėnesių, 
ir ten nesveikavo. Lietuvių šv. 
Kryžiaus ligoninėj turėjo gerk
lės operaciją. Sugrįžęs į South 
Bostoną apsigyveno Dr. Juozo 
Antanėlio rezidencijoje. Darbą 
dar pirm sugrįžimo gavo toje 
pačioje pasaulinio masto inži
nierių Badgers & Sons firmoje. 
Gavo net geresnį, projektuotojo 
darbą su didesniu atlyginimu 
nei pirmiau turėjo.

Inž. Vasys yra "Darbininko” 
skaitytojas, ir Lietuvoje buvo 
pagrindžio kovotojas ir todėl 
buvo bolševikų ir nacių kalin- 
tas.

laukime Bostono daugiau ne
apleisti iki bus galima grįžti j 
laisvą Lietuvą. Rap.

i Bansevidus ir Stos
Fanerai Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVICILS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY RUBLI C
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston S-2590 

AVoruo 2-2484

i

CASPEŽ
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boaton, Mass. 

Joseph V.Cosper
’ tKASFSItAS) 

Laidotuvių OirektorkM ir 
ButsjifimotojRs 

NOTARY PUBUC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Pykai 

TeL SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3SB0

k' I

GRUŽAS, Jonas, iš Juškaičių Varnių.
km., Šiluvos parap., Raseinių a. j IVAŠKEVIČIŪTE, iš Burnių 

GRYBAS, Albinas ir Juozas km., Telšių.
iš šiaudiniškių km., Alvito vi., 
Vilkaviškio ap.

GRYGELYTE - T
Marijona, iš Pakalniškių km., 
Gelgaudiškio vi., šakių ap.

.GUDAITIS, jo tėvas, kilęs iš 
(l-4)lPadvariškių km., Igliaukos par.,

(5-7)

REIKALINGA 2 arba dau
giau modemiški kambariai su 
baldais dėlei lietuvių šeimos. 
Norėčiau gauti So. Bostone. 
Prašome pranešti: .

Antanas Waliackas,
682 Mass. Avė., Boston, Mass. j

11-4 U

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

FO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marfcaienė,

625 E. Sth SL. So. Boaton, Maas. 
Tel. SOath Boaton 8-1298.

Vice-Pirmtainkt—B. GaiUSiUeaė.
8 Winfield St.. So. Boston, Mass. 

Prot. Ra*L — Ona IvaSkienč,
440 E. «th St., So. Boston, Maaa. 

Finansą RaSt. — B. CSnienč,
29 Gould St, W. Rozbuiy, Mass. 

Tel. Parkway 1884-W 
iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa 8t, Mattapan, Mass. 
Tvarkdkrė — Ona Krasauskas.

U Springer 8L. So. Boaton. Mass. 
Kasaa GI.—Elzbieta Aukštikalnytė, 
. 1M H SL. So. Boston. Maus. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

anttą antradieni mteosio, 7:30 v. 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh SL. So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais Kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

Aaa—Būt—ancptu as w>rwmDūDw

ŠURUM BUBUM IR 
VAKARIENE

Rengia Dorchesterio Lietuvių 
Amerikos Piliečių kliubas, šeš
tadienį, vasario 5 d., 7 vai. va
kare. Savame name, 1810 Dor
chester avė.,. Dorchester. Visi 
lietuviai nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti ir linksmai ' raka
praleisti. Baag’jsi.

AV. JONO EV. BL. PAAALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis.
21 Sanger St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis,
684 8»xth St, So. Boston, Mass.

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

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

Iždininkas—Stasys K. GrigansviCius, 
i 699 E. Seventh St, S. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis,

787 Broadu ay, 6o. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio, 

2 vai. po pietų. Parapijos salėj,
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Visais draugijos reikalais kreipki- kauskaitė, O##, 

tęs pas protokolų raštininką.

JAGMINAS, Adolfas, Kaži* 
mieras ir Konstantinas.

Dauniškis, j JAKAS, Mykolas, iš A. Ka- 
menų km., Šėtos vi., Kėdainių 

Į apskr.
JAKŠTAS, Antanas, iš Vid- 

girių km., Naumiesčio vi., Tau* 
ragės ap., Tenenių par.

JANCARAS, Kazimieras, iš 
Basaičių km., Sudargo par.

JANCAUSKAS, Antanas, iš 
Kurmių km., Švėkšnos par.

JANCIENE - Astrauskaitė, 
Marija ir Astrauskas, Antanas 
ir Vincas, iš Padėvimų 
vi., Marijampolės ap.

JANKAUSKAITĖS, 
Gavenaitienė, 
menė, ir Marijona Sinkevičienė 
iš Pilviškių vi., Vilkaviškio ap., 
Geruliškės km.

JANKAUSKAS, ir Jankaus
kiene * Keresauskaitė, M., iš 
Bimbilinės, Tauragės ap., bei 
vaikai Antanas, Banius ir Jan- 

gimę Ameri*

YAKAVONIS 
runeral Heme

741 No. Main St.
Brockton, Maso.

V. YAKAVONIS 
LaiCvtuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. Brookton 8-1680

km. ir

Jonieška
Agota 
Batvi-

DYKAI-DYKAI
šis kuponas vertas žOc kaipo dalis sumokėjimo 

tiž pirmą wetwash skalbinių bundulį, naujam kos- 
tumeriui. Norintieji pasinaudoti nuolaida, 

telęfonuokite: CO 5-3115
HONK VICE 1AUMMY

Gerinmuta Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.
Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja. ,

2SI Vest Braabny, South Bastai, Mass.

koje.
JANKAUSKAS, Jvouss, M 

Geruliškfe km., PUvMoą vt, 
' Vilkaviškio ap.
! JANKAUSKAS, JmgK, iš & 
Neveronių km., Pažaislio vL, 
Kauno ap.

JANKAUSKAS, V 
iš Radviliškio.

JANKAU80ENR 
šaitytė, Petronė, iš 
km., PihMuų vi., 
ap.

JANKAUBKIENt 
kaitė, iš EririRoMą km., Butri
monių vi., Alytaus ap.

JANULIS, Juoms, s. Juodo, 
iš Kielių Gulo km., Vadoklių 
vL, Panevėžio ap.

JANUŠAUSKAS, Juozas ir 
Petras, sūnūs Igno, iš Stačiūnų 
vi., Šiaulių ap.

Ieškomieji ar apie juoa žinąs 
tieji maloniai prašomi ateiltefrti 
OoMMdate Genami aCLftlumala 

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

VAITKUS
FUMCRAL HOME

117 Webntor Ave^
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Direktorių ir

tr | totus

Mukite; TeL TR-S4434.
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JAUGAITE, Marcelė iš Se-, 
dos.

JAZMINSKAlTfe. Katerina, 
iš Didžiųjų šelvių km., Vilka
viškio vi., ir broliai Andrius ir į

I

'' ■" ošins.
JAZYTP - Bal*runienė,

šulė, iš Katališkių km.. Vabal- kio ap. 
ninku vi.. Biržų ap. ir jos vy-! 
ras Baltrūnas, Juozas ir duk
terys Baltrunaitė. Elena ir 
Pranciška.

JENER1CHAITE - Adomat,
Joana.

JENKAUSKIS, Jonas, iš Už
kalnių km., Skaudvilės vi.

JESEVIČIENfi - Grimalaitė, Mierčių km., Žaliosios vi., Vil- 
Ona, ir Grimalis, Kazimieras, kaviškio ap. 
iš Jukubavos, Kretingos ap.

JOKŪBAITIS.
km., Žagarės vi., Šiaulių ap. , Pranciškos 

JOKŪBAITIS. Domas ir Pra- Kybartų vi.
nas. iš Daujočių km., Kelmės KATAUSKIENĖ - Gotautai- 
vl., Raseinių ap. tė. Veronika, ir jos sesuo Gal-

JONČIENĖ - Rutkauskaitė, dikienė. Uršulė, iš Šilalės vi., 
Marijona, iš Pajevonio km., Tauragės ap.
Vilkaviškio ap. i KATCVINKELIENĖ

JONUTIS, iš Petreikių km., kelienė - Jurevičiūtė, 
Kretingos vai.

JOVAIŠA, iš Skaudvilės vi.,
Tauragės ap.

JUKNES, Victor, gimęs A- 
merikoje, lankėsi Marijampo
lėje.

JUKNONIS, Jokūbas, gyv.
Brooklvne.

JUNKARIS, Vilius, sūnus 
Jokūbo .ir Katarinos Somaitės 
Junkerių.

JUNKARYTfiS, Anė Spiegis tėvas Juozo, bei vaikai Anta- 
ir Morta Nuogis. nas, Benius ir Jankauskaitė,

JUNKURYS, Vilius ir sese- Ona. gimę Amerikoje, 
rys Anė ir Morta, iš Rimžen- 
čių km., Tauragės ap.

JUODICKAS, Kazimieras, s.
Antano ir Juzefos 
naitės, iš Jonavos 
apskr.

JUODVALKIS,
Kauno, atvykęs Amerikon 1947
te. balandžio mėnesy.

JUOZELSKYTĖ
Neli ir tyras Jonas.

JUREVIČIŪTE - Katcvinke- KIRKITZKY (Kessel), E- 
lienė - Vinkelienė, Ona, iš Al- wald, iš Tauragės, gyv. Phila- 
vito parap.. Vilkaviškio ap., ir delphijoje.
vaikai Jonas, Kazys. Ona ir RIŠKIENE - Prakapaitė, 
Vincas. Bronislava, iš čečiškių km.,

JURGAITIS. Jonas ir Jurgis Kupreliškių par.
ir Marė Jurgaitytė - Petraitie- 
nė, iš Naujininkų km., Jurbar
ko vi.

JUŠKA. Nicholas, iš Sugintų.
JUŠKA. Zigmas, iš Butėnų 

km., Svėdasų vi., Rokiškio ap. Židikų. Mažeikių ap.
KAHN, Wilhelm, iš Vaigu

vos vi.. Šiaulių ap.
KALAŽINSKAITE - Pleč- 

kauskienė, Ona, iš Oškenų km., 
Kuršėnų vi., ir vyras Pleč- 
kauskas, Pranas.

KALINAUSKAS. Jonas, iš
Viliočių km.. Kruopių vi., šiau- Ona. iš Šimonių km., Pasvalio 
Lų ap. vi., Biržų ap.

KAMAITYTE. Onutė, iš Tir- 
nac-nų km.. Lekaičių vi., šakių 
apskr.

KALAZ1JIENĖ.
KANAPECKAITĖ - Blazde- 

vičienė ir vyras Blaždevičius,
Ur- Juozas, kilęs iš Obelių Rokiš-

KANČYS, Blažys, iš Seime- 
niškių km., Miroslavo vi., Aly
taus ap.

KANIAUSKAITE, iš Rudės 
vienkm., Krekenavos vi., Pa
nevėžio ap.

KAPAČINSKAITĖS, Magda
lena. Marcelė ir Petronėlė iš

KASPERAVIČIUS (Kaspe- 
iš Rukuižių raitis). Vincas, sūnus Juozo ir

Jakimavičiūtės iš
Ii

- Vin- 
Ona, iš 

Alvito parap., Vilkaviškio ap. 
ir vaikai Jonas, Kazimieras, 
Ona ir Vincas.

KAUŠIAUS, Vinco, pussese
rė prašoma atsiliepti. Kilusi 
Vilkaviškio a p.

KELBA. Jonas ir Jurgis, 
Vevirženu. Kretingos ap.

KERESAUSKAITf: - Jan
kauskienė, M. iš Bimbilinės, 
Tauragės ap.. ir Jankauskas,

JlalUiuorrjt*
Dėka / ntano Mū-eikos

■

Šiomis dienomis didžiulis Britanijos lėktuvas buvo priverstas nusi
leis šiaurėje Hudson Bay ledynuose. Radio pagalba buvo iššaukta pa
galba. Ir štai šie žmonės antrojo lėktuvo pastangomis buvo išgelbėti.

*
___________________________________________________________________

kaltus, persekiojamus, kenčiąs* 
ėius žmones.

Baltimorieėiams teko būti 
pirmiems priimti musų tautos 
garbingus svečius. laikas bu
vo begalo trumpas ką nors 
taip tinkamo suruošti. Gal ir 
netaip daug tų aukų surinkta, 

į bet pradžia padaryta. Dabar

ir
Kas'to Matuliau.skg f<astangoms 
į 24 valandas buvo sudaryti 
planai tinkamai priimti Prel. 
Mykolą Kru|»avičių ir mlv. Vac
lovą Sidzikauską sekmadienį, 
sausio 30 d.

Prel. Krupavičius atvyko pas mes su dideliu įdomumu šeksi- 
•n*su kleboną kun. .dr. Mende- me mūsų tėvynainių maršrutą. 
Ii šeštadienio vakare. Su juo Dieve padėk jų garbingam, 
draug iš Washingtono buvo at- sunkiam darbui, 
važiavęs Atstovybės sekreto
rius gerb. Juozas Kajeckas. 
Pernakvojęs, Prelatas Krupavi
čius atnašavo šv. Mišias 8:30 
vai. ir pasakė patriotingą pa
mokslą mūsų jaunajai kartai, i

Po pietų 2:30 v. įvyko visuo
meninės prakalbos Uetuvių 
Svetainėje, į kurias susirinko 
virš 300 žmonių. Į prakalbas be 
prel. Krupavičiaus atvyko iš 
Washingtono adv. Sidzikaus
kas, Mykolas Vaidyla, Dr. Pa-.

bet

d.
pa-

su|kun. dr. Mendelis lankėsi mo
kykloje išdalinti raportus si 
pažymiais vidurmetinių kvoti- 

:mų. Džiaugiasi, kad buvo gan 
'geri. Nedaug vaikelių nesuge
bėjo tinkamai tuos- kvotimus iš
laikyti.

Jurgiui ir Veronikai 
dinskams sukako 
dybinio gyvenimo

NUOTBVN8
Sekmadienį, sausio 30 

kun. Antanas Dubinskas 
krikštino Jono ir Onos (Mas-
kevičiūtės) Manik sūnų. Jis 
gavo du globėjų — Joną-Juo- 
zapą. Naujagimio dėdė Juozas 
Manik ir teta Agota Maskevi- 
čiūtė buvo krikšto tėvais. Svei
kiname naujojo katalikų tėve
lius ir linkime jiems daug 
džiaugsmo iš savo sūnelio.

adv. Jurgela, p. Rajeckas 
žmona ir sūnumi Gabrielių. An- 

į tanas Miceika perstatė prakal-, 
bų vedėją Nadą Rastenį. 

Abudu svečiai įdomiai nupa
sakojo dabartinę sunkią Lietu
vos būklę. Visi svečiai džiugino 
susirinkusiųjų širdis praneši
mais, kad Uetuvos likimas nė
ra bevilties. Reikalinga tik iš
tvermės, pasišventimo, <____
ir aukų. i

Buvo padaryta rinkliava Ue
tuvos Tarybos reikalams. Kiek 
man teko sužinoti surinkta 
virš '$1,000.00. Tai graži pra
džia, nes kaip buvo minėta lai
kas buvo begalo trumpas iš
garsinti atvykimą šitų garbin
gų svečių į mūsų tarpą.

Vakare 6 vai. į Southern Ho
tel susirinko apie 50 rinktinių 
svečių kukliai vakarienei. Čia 
daug draugiškiau, daug arti
miau kaip svečiai iš Uetuvos 
taip iš kitų Amerikos kolonijų 
pasidalino mintimis. Baltimorės 
miesto burmistras Thomas 
D’Alesandro dalyvavo vakarie
nėje ir pasakė mums lietuviams 
pilną užuojautos kalbą.

Antanas Miceika pasirodė 
tikrai gabus gaspadorius ir va
karo vedėjas. Visiems buvo 
leista išsireikšti, ką nors pasa
kyti bendrai surišta su Uetu- 
va ir jos vargais. Jaunutis Ga
brielius Kajeckas, tik 9 metų 
amžiaus, žavėjo visų širdis sa
vo lietuviška kalba ir ugninga 
meile savo bočių kraštui Uetu- 
vai.

Prie vakarienės stalo sėdėjo Prof. M. Krupavičius,
visi mūsų trys lietuviai kuni- Lietuvos Išlaisvinimo 
gai — kleb. kun. dr. Mendelis, • Komiteto Narys.;
kun. Antanas Dubinskas ir 
kun. Jonas Mendelis. Tarp kitų 
svečių matėsi adv. Nadas Ras- 
teis ir žmona, Dr. Adalbertas 
Zelwis ir žmona, Kašinskai, 
Kučauskai, Mockevičiai, Matu-1 
lauskai. Valerijonas Strazdaus- 
kas, Julius Kastan tina vičius, 
adv. Leonas, adv. Tomas Gra
jauskas ir žmona, ponia Gali- 
_______ ______ , ponia Marė 

o kun. dr. Mendelis kiname mylimus ir garbingus Volskienė, ponia Felicija Pliuš-

KORLA, iš Didžiasalio km. 
Dūkšto vi.

KOVALEVSKI, Anton
Joseph, iš Uetuvos.

KRATAGE - Kratavičienė, 
Ona, gimusi JAV, studipavusi 
V. D. Universitete Kaune.

KREIVIENE — ar Krevienė- 
Tevainytė, Grasilda, duktė 
Kosto, iš Krekenavos vi., Pa
nevėžio ap.

KRIVICKAITĖ, Agota ir A- 
nelė, iš Talačkonių km., Pasva
lio vi.. Biržų ap. 1

1 KRIVIDAITE, Ieva, iš Pa- 
plauckų km., Alytaus vai.

KROM - Holzhaus, iš Bliu- 
viškių - Papartynų km., Slavi
kų vi., šakių ap., sūnus Gustav 
ir duktė, našlė ir vaikai Gott- 
liebo Holzhauso.

KRUMINAS, Kazys, iš Pa
baisko vi., Ukmergės ap.

KUBILICTE, iš Palangos.
KUDŽMIENE - Draugelytė, 

Elzbieta, iš Oželių km., Pilviš
kių vi., Vilkaviškio ap.

KUTKEVIČIUS,. Kazimieras 
ir Stasevičienė - Kukevičiūtė, 
iš Rygos.

KUNDROTAITE - Urbonie
nė, Marija, iš šiupilių, Šiaulių 
ap., ir jos vyras Urbonas. Kon
stantinas, iš Šiaulių m., bei jų 

duktė o- sePty*“08 dukterys ir vienas 
sūnus.

Į KUNDROTAS, Zigmantas, iš 
Šakynos bažnkm., Kruopių vi.

- Šiaulių ap.
! KUODAITE, Sofija, iš Pa
nevėžio.

į KUODIS, Antanas, iš Kurk
lių m., Ukmergės ap.
1 KUOSAITIS, Petras, iš Dreb- 
čių km., Kybartų vi., Vilkaviš
kio ap.

KUPSTIENE - Miliūnutė, 
Uršulė (buv. Birštonienė), iš 
Bartininkų, Vilkaviškio ap., ir 
vyras Kupstas, Petras, ir sū
nus bei dukterys Marytė ir O- 
nutė.

KUPSYS, Fabijonas, iš 
tingos.

KVEDARAVIČIENE - 
tackaitė, Ona, ir brolis 
tackas, Vytautas, vakai Prano, 

:gimę Amerikoje.
i KVIKLYTE, Stefanija, iš Le
liūnų m., Utenos ap.

KYBARTAITE -
Adelė ir Fele, iš 

! km., Gelvonių vi., 
apskr.

LABAŠAUSKAS, 
iš Kybartų, Vilkaviškio ap.

LAUKMANYTE - Žibutienė, 
Emilija, jos vyras Žibutis, Do
mininkas ir jų sūnus Žibutis, iš 

iNarbučių km., Kruopių vi., 
Šiaulių ap.

LAURINAVIČIUS, Jonas, iš 
Pežerupės km., Kaltinėnų vi.

LAUROŠONYTE. Marijona, 
iš Miežonių km., Kaišiadorių v.

Ieškomieji ar apie '.jos žinau 
tieji maloniai prašomi atsiliepti 
Consulate General of IJthuania 

41 West 82nd Street 
New Y»Fk 24, N. Y. -

iš

iš

KERINAS, Vincas, Stonų 
km., Raseinių ap.

KESSEL (Kirkitzky), Ewald, 
iš Tauragės, gyv. Philadelphi-Naltrukie-

vl., Kauno joje.
KETVIRTIS, iš Pandėlio, 

Stepas, iš Rokiškio ap.
KIAUPA, Martinas, iš Žal

pių, Naumiesčio vL, Tauragės 
Rudolf, apskr.
• KIAUŠAS, Vincas.

KIRKITZKY

KLASEVIČICTĖ, 
nos Krauledžiūtės, ir Jono 
Klasevičiaus ,iš Gražiškių par., 
Vilkaviškio ap.

KLEMENAS, Feliksas,

KLIMAITE - Vaičiūnienė, 
Anelė ir jos duktė Vaičiūnaitė, 
Marija.

KONTAUTIENE - Zamatai- 
tė. Ieva, iš Šiaulių ap., ir vyras 
Kontautas, Kazimieras.

KRASAUCKAITES, Ieva ir

Savaites Mirimai .tintiems Pranui ir Onai Vasi-
Savaitės bėgyje mirtis vėl iš- liauskams nuo tos dienos kaip 

plėšė tris lietuvius, šeštadienį,; jie prie Viešpaties 
sausio 29 
laidotuvės 
bažnyčios. 
Keidošius su pagelba kitų ke- kad jie iškilmingai minėtų šitą 
tūrių kunigų suteikė paskutinį brangų aukso jubiliejų, tačiau 
patarnavimą savo dėdei Juozui senukai Vasiliauskai nesutiko. 
Milinauskui. Velionis sirgo ne-į Todėl sūnus Pranas ir dukte- 
išgydoma liga ir mirė po ope- rys Elena ir Ona užprašė šv. 
racijos Maryland Universiteto Mišias savo tėvelių intencija, 
ligoninėje. Kun. Antanas Du- padėkoti Dievui už gausias ma- 
binskas aprūpino ligoj šv. Sa- lones. Daug jie turėjo rūpes- 
krametais. Lai ilsisi Viešpaties čių, daug kryželių reikėjo pa- 
ramybėje. : kęsti, tačiau per visus tuos me-

Tą patį šeštadienio rytą 10 tus ponai Vasiliauskai rado sau 
vai. kun. Jonas Mendelis atgie- suraminimą ir sustiprinimą sa- 
dojo gedulo šv. Mišias už a.a. vo tikėjime.
Onos Simonaitienės vėlę, gyv.' Nors p. Vasiliauskui jau arti 
Glyndon Avenue. Tuo pačiu 80 metų amžiaus, tačiau jį kas 
metu kun. Antanas Dubinskas sekmadienį galima matyti baž- 
ir misijonorius Juozapietis at- nyčioje. Jis sėdi šv. Juozapo al- 
našavo Mišias prie šoninių ai- toriaus pusėje. Ištikimas švč. 
torių. Paliko dideliame nuliūdi- Vardo dr-jos narys nuo tos 
me sūnus Joną ir Antarią ir dr-jos susitvėrimo mūsų para- 
dukterį Oną. Velionė sirgo ilgą pi jo j p. Vasiliauskas niekad 
laiką širdies liga. Mirtis ją iš- neapleidžia savo mėnesinės šv. 
laisvino iš gyvenimo skausmų. Komunijos, išskyrus tą laiką 
Buvo narė Altoriaus ir Rožan- kuomet yra ligoninėje. Tą patį 
čiaus Dr-jos nuo pat tos dr-jos galima pakartoti ir apie ponią 
įsikūrimo. Gausus moterų bū- Vasiliauskienę, kuri priklauso 
rys susirinko ir atkalbėjo ro- prie moterų Altoriaus ir Ro
žančiaus dalį už mirusios vėlę.. žančiaus Dr-jos.
Taip pat užprašė šv. Mišias. ! Buvo visai tinkama turėti 

Pirmadienį, sausio 31 d. su didelį balių šiam jubiliejui, ta- 
trejomis mišiomis palaidotas čiau negalima pasmerkti to 
a. a. Kazimieras Valatka. Kun. kuklumo ir nusižeminimo, kurį 
Antanas Dubinskas, kurs aprū- parodė ponai Vasiliauskai, pra- 
pino ligonį šv. Sakramentais,. šydami savo vaikų jokių pa- 
atnašavo Mišias prie didžiojo saulinių iškilmių nedaryti. Svei- naičiūtė Vincenti, 
altoriaus, < 
ir jo brolis kun. Jonas — priejubilijatus Praną ir Oną Vaši- Mikiene, Albertas 
šoninių altorių. Laidotuvių me-piauskus ir linkime jiems ii- mnnn 
tu bažnyčia buvo pilnoka žmo-įgiausių metų ir gausiausių Die- ponia Lilė Bekerskienė, 

■ “ —— - - — - •“ - - — - — “ - “ — « - • mų. v įsi i 
Holy Rtedeemer kapinėse. Juo* 
zas Kašinskas rūpinosi laidotu
vių tvarka.

Visų trijų mirusiųjų gimi
nėms reiškiame giliausią užuo- 

| jautą. Lai gerasis Dievas visus 
Kostantas ijuos ramina ir teikia stiprybės 

' nešti atsiskyrimo skausmą. Už 
mirusiųjų vėles tariame Amži
nąjį Atilsį.

_ „ t ...... i altoriaus
d. įvyko net dvejos pasižadėjo vienas kito “iki gy- 
iš šv. Alfonso par. vas neapleisti”. Nežiūrint kiek 

Kun. Kazimieras šeima nekalbino ir neragino

Kre-

San-
San-

Visackaitė, 
Nevaromų 
Ukmergės 
... . I

Pabe-
30 metų ve- 
saus:o mėn. 

darbo Sveikiname mūsų brangius ko-• - - • ir ištikimus(Jonijos lietuvius 
parapijiečius. Sekmadienį, sau
sio 30 d. 7 vaL ryte Mišios bu
vo atnašaujamos Pabedinskų 
intencija.

Parapijos Sodalietės gaus sa
vo ištikimybės diplomus per 
Mišias 8:30 v. sekmadienį, va
sario 6 d. Po mišių bus pusry
čiai ir naujos valdybos rinki
mai.

Gauta linksma žinia, kad pa
nelė Ulijona Valčečkaitė išvy
ko į šv. Juozapo mergaičių Ko
legiją baigti savo mokslus. Ten 
pat mokinasi “Darbininko” re
daktoriaus Antano Koeiiio 
dukrelė, šv. Juozapo Kolegija 
yra Meilės Seserų globoje, ku
rią įsteigė amerikietė Motina 
Seton 1809 m. ir randasi arti 
mažo miestelio Emmitsburg, 
Maryland. Linkime p-lei VaL 
čečkaitei geriausio pasisekimo 
jos užsibrėžtame tiksle.

II I ■— ■— ■■■ ■
Kovoti už Lietuvos iš

laisvinimą ir Nepriklauso
mybę yra visos lietuvių 
tautos ir visų lietuvių, kur 
jie bebūtų, švenčiausia pa
reiga.

I

šilinskas ir
K a zimieras Stupuras, 

ponai
numirėliai palaidoti į vo malonių sulaukti deimanti-. Vaidyla. adv. Jurgela, Dr. Pa- 
emer kapinėse. Juo* nio savo vestuvių jubiliejaus, j dal«lri« jr kiti.

Šiomis dienomis į San Francisco General Neigs 
laivu atvyko tarp kitu kiniečių ir Rev. John T. S. 
l.Iao, Nankingo Arkidiecezijos kancleris, kuris 
pareiškė, pasibaisėtiną įvykį dėl Kinijos patekimo 
raudonųjų vergijon. Kinija priskaito 500,000,000 
gyventojų.

Maldos Diena už Vengriją I Tos kuklios puotos nuotaika 

Sekmadienį, vasario 6 d. vi- buvo tikrai lietuviška - drau- 
sose Baltimorės bažnyčiose švč. Visiems dalyviams vie-

i Sakramentas bus išstatytas ir nas tik dalykas buvo prie šir- 
i garbinamas per visą dieną, dies kaip pagelbėti nelaimingai 
į Laišku J. M. Arkivyskupas. Lietuvai; kaip sušelpti jos ne- 
Keough ragino visus katalikus 

j priimti šv. Komuniją ir praleis-1 
Įti visą dieną maldoje prašant 
kantrybės ir ištvermės kanki
niui Kardinolui Mindszenty ir 
visiems Vengrijos katalikams.

Šv. Alfonso bažnyčios maldos 
diena už Vengrijos katalikus 
bus sujungta su malda už ken
čiančius lietuvius. Suma bus su 

’ išstatymu. Pamaldos lietuviš- 
musų itnį jjUS laikomos 4 Val. po pie

tų; angliškai rožančius ir pa-

Auksinis Jubiliejus
Ne dažnai atsitinka kolonijos 

gyvenime, kad pora švenčia sa
vo 50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Kuomet tas įvyksta, 
tai tikrai teikia džiaugsmą Die
vui ir Jo angelams ir yra di
džiausias pamokinimas 
jaunajai kartai.

Štai vasario 2 d. suėjo 50 me- laiminimas švč. Sakramentu 8 
tų visų žinomiems ir visų my- vap vakare.

Juozu Kisinskus
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Waahington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktj

Albert R. Barter
Pirmiau — Pape Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akte ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akla 

Raom 206 
Tfl. S-1S44

207 P ARK BUJLDING 
Worvester. Maus.

273 Mala SL, Weteter, Maaa.

JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK — 
ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS" 

Norintiems angliškai pagal 
gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliau
jant traukiniu, pas gydytoją, 
pas siuvėją, krautuvėje ir pa
našiai. Knyga turi 174 pusla
pius, stipriu viršeliu. Knygos 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
m.W. BBOA©WaY, SO^aOSIONrMAM.1
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