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Turiu didelę silpnybę
sios spaudos atžvilgiu, todėl 
gautuosius laikraščius sten
giuosi peržvelgti nuo pradžios 
iki galo ir tai — ar kur gerai, 
ar blogai rašoma. Gi tarp to 
visko — tenka užtikti ir gana 
“charakteringų” nuotrupų. Su 
kreivu šypsniu veide perskai
čiau “Naujienose” Nr. 21 ir 
mūsų žymaus mokslininko 
prof. Kolupailos “sutikimą” A- 
merikoje. Tas jo “sutiktuves” 
ir aš norėčiau šiuo tuo “at
švęsti”...

•

Rašinėlyje “Krikdemų jėga 
Amerikon”, tūlas inicialistas J. 
A., žvelgdamas į prof. Kolupai
los asmenį, pamini, vis dėlto, jį 
kaip mokslininką, bet, tuo pa
čiu, išvadina žmogumi “netu
rinčiu tvirto lietuviško “nugar
kaulio”, o taipogi — nei “ko
vingumo dvasios lietuvių inte
resams”. Be viso šito, “varg
šui” Dr. Kolupailai yra metama 
dar visa eilė “kaltinimų”. Jei 
paklaustumėte: kokie tie kalti
nimai? Gi: jis “tarnavo” bolše
vikams”, nes... 1940 m., bolše
vikams užėmus Lietuvą, buvo 
katalikų dienraščio “XX Am
žiaus” redaktorium. O tas dien
raštis, girdi, “giedojo defiram- 
bas bolševikams”, jis važiavo 
Lietuvai “saulės” parvežti, bū
damas skautų vadu — jis pa
stūmė daug jaunimo į komu
nizmą, jis “pataikavo” vokie
čiams ir tt Na, o dkbar — pa-

Ven- 
kilo

Paryžius— Prancūzijos 
parlamente, kai buvo a- 
reštuotas J. E. Kardinolas 
Juozas Mindszenty, 
grijos primatas,
smarkus protestas prieš 
Vengrijos komunistinę 
valdžią.

Tuoj po to parlamento 
atstovas kun. Albert Gau 
gavo Vengrijos valdžios 
kvietimą atvykti į Ven
griją ir pačiam persitik
rinti, kad Kardinolas 
Mindszenty yra “nusikal
tęs”. Atstovas kun. Albert 
Gau atsakė, kad jis sutin
ka vykti į Vengriją su ta 
sąlyga, jeigu Vengrijos 
valdžia sutinka jam leisti 
laisvai su Kardinolu 
Mindszenty pačiam pasi- 
kalbėti ir prie liudininko. 
Vengrijos komunistinė 
valdžia sutiko jam leisti 
pamatyti bylos dokumen
tus, bet nesutiko leisti 
jam pasimatyti su J. E. 
Kardinolu Mindszenty. 
Tokiu būdu kun. Gau atsi
sakė važiuoti į Vengriją. 
Jis ir be peržiūrėjimo ko
munistinės valdžios “do
kumentų” žino, kad visi 
kaltinimai yra sufabri
kuoti.
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Šiomis dienomis Cali, Columbijoje įvyko Eucharistinis Kongresas. 
Tai buvo didinga minia žmonių ir laike šv. Mišių nepaprastą įspūdį pa
darė, kuomet 27,000 vaikučių priėmė šv. Komuniją. Tai pirmas toks Eu
charistinis toje šalyje Kongresas nuo 1941 metų. Jo Šventenybė Popie
žius Pijus XII iš Romos kalbėjo į Kongreso dalyvius per radio per 15 
minučių ir ragino sustiprinti krikščionišką šeimą prieš gręsianti pavo
jų žmoniškumui.
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Balsavimai Siaurinėje Airijoje “jSJ?“
Belfast, Šiaurinė Airija’ Rasiniai, Šiaurinėje Ai- 

— Ketvirtadienį šiaurinė- rijoje yra daug škotų ir
irBerlynas — Anglija 

ĮJung. Valstybės uždraudė
je Airijoje įvyks baisa vi- britų kilmės, kurie čia yra (vežti prekes iš kitų Euro-

Kardinolas Spėtai Pasmerkė 
Vengrijos Komunistų Teismą

įspėja Jung. Valstybes nuo komuniz
mo pavojaus, jeigu nebus iš anksto 

apsižiūrėta. - Kardinolas Mindszenty 
yra kankinys.

New York — Sekmadie
nį, vasario 6 d. visose ka
talikų bažnyčiose tikintie
ji meldėsi už J. E. Kardi
nolą Juozapą Mindszenty, 
Vengrijos Primatą, kuris 
teisiamas už komunistų 
sugalvotus kaltinimus.

J. E. Kardinolas Spell- 
man, pirmą kartą nuo 
VE-Dienos Šv. Patriko 
Katedroje iš sakyklos, pa
sakė turiningą pamokslą. 
Jis pasmerkė Vengrijos 
komunistų teismą ir jį 
kaltino už Kardinolo 
Mindszenty kankin i m ą. 
Kardinolas Spellman vie
noje savo pamokslo daly
je pareiškė, kad jis nė 
kiek nesistebėtų, jeigu 
Kardinolas Mindsz e n t y 
būtų pasmerktas mirties 

{bausme. “Tačiau mes ne-
mai susijungimo su Pieti- apsigyvenę prieš 300 me-Jpos kraštų per jų zonas .turime liūdėti mirus Kar
na Aiv-i-ia Vlancimu Anarli- tu .Tie tphora loialŪS Bri- Vnlriet iinie i Rnsiins 7n-'

m m** a — y— ----- »■ I  

ne Airija klausimu. Angli- tų. Jie tebėra lojalūs Bri 
ja sutiko, kad Šiaurinė tani jai.
Airija gali susijungti su į 
Pietine Airija, jeigu tik
*   - _ - ---- »

Ir, tiesa, dar jis “nusikalto” 
tremtiniams tuo, kad ramino 
juos, jog už 3-5 mėnesių grįši- { 
me Lietuvon...

Kaip iš visko matyti, tokį j 
rašinėlį būtų permaža pavadin- ■ 
ti nekultūringu ir, gal, never- 1 
tetų' visai į jį dėmesio kreipti, Į 
tačiau, vis dėlto, žvilgterėkime 
iš arčiau į tuos “rimtus” pro- 1 
fesoriui metamus “kaltinimus”, ■ 
patiekdami straipsnelį rašiu
siam ir keletą klausimų:

1) Ar negiedojo tuomet “de- 
firambų” bolševikams ir tau
tininkų oficiozas “Lietuvos Ai
das”, kairiųjų — “Lietuvos Ži
nios” ir kit. ? Gal sutiktų 
straipsnelio autorius, kad tuo 
metu, ligi tuos dienraščius už
darant, nebebuvo atsiklausiama 
redaktorių kas jiems priimtina 
ir kas nepriimtina spausdinti...

2) Dėl Stalino “saulės” par
vežimo į Lietuvą .norėtųsi pa
sakyti tik tiek, kad: “Ar kas 
jos būtų važiavęs parvežti, ar 
nevažiavęs — jau 
“švietė”

Athens, Graikija — Šio
mis dienomis komunistų 
kontroliuojamas radio 
pranešė, kad “gen. Mar
kos Vifiades atleistas nuo 
partizanų karo vado.” Ko
munistai aiškina, kad 
Markos Vifiades. buvo su
sirgęs ir nebegalėjęs at
likti pareigų.

ji ir taip 
mūsų brangios Tėviš

kės padangėj. Ją atsivežė į 
Lietuvą suklerę bolševikų tan
kai ir suskretę jų kareiviai tuo 
metu, kai tik jie įžengė koją į 
šventą mūsų žemę. 3) Tvirtini
mai, kad prof. Kolupaila daug 
jaunimo pastūmė į komunizmą 
ir kad “pataikavo” vokiečiams 
— yra nieku neparemta ir iš 
piršto išlaužti dalykai. Norint 
tai įrodyti — reikalinga ne vie
nu žodžiu, bet faktais reikalą

Tęsinys Ž-rame puslap.
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ADF tania taranu

šiaurinės Airijos šeši aps-j ----------
kričiai turi atsiskirti nuo 7 _ 2*
Britanijos ir susijungti su rikos Darbo Federacija 
26 Pietinės Airijos apskri- pilnai užgiria Prezidento 
čiais? i Trumano apsigynimo ir

Dabar Šiaurinėje Airi jo- užsienio pagalbos teikimo 
je eina smarki agitacija planus.
šiaurini" ADF VyMom°J1 talyba
1,300,000 gyventojų, sak°’. A”erikosTažiau Graikijos karo Runų apie.8 W yra «ų 

iilaidTvertTdaryti. •

Miami, Florida — Ame-

Airiioie vra vjauviuuj*

sako- kad Amerikos
--------- praleisti bilijonai užsieny j

vadovybė savo, kad Mar- protestantai. Katalikų yra išlaidZ_ * _ta darvti 
kos Vifiades jau seniai 500,000. Pietinėje Airijoje ;lslaiQas verta darytE 
nužudytas. Jį nužudė pa-i yra 2,750,000 katalikų ir! b.jj.,..
tys komunistai. Sakoma, • mažiau kaip 200,000 pro- j DCOarDIų SKdICIIIS fNMlKIcjO 
kad jis buvo komunistųitestantų. Jeigu Šiaurinėj .----------
“liaudies” teismo pripa-! Airija prisijungtų prie! Washington, D. C. — 
žintas kaltu už nesugebė- Pietinės, tai katalikai vis-. Valdžios Cenzo Biuras 
jimą laimėti karo, nuteis- tiek turėtų daugumą, dau- praneša, kad praeitą mė
tas ir Sušaudytas. ---Har* dnrhinin.l

Vokietijoje į Rusijos zo
ną.

Šis draudimas paliečia 
vežimą prekių iš Belgijos, 
Olandijos, Prancūzijos, 

“Šveicarijos, Danijos ir 
Liuksemburgo ir kitų 
kraštų geležinkeliais ir 
motoriniais vežimais per 
amerikiečių ir anglų zo
nas.

Anglija ir Jung. Valsty
bės jau seniai yra uždrau- 
dusios vežti prekes iš Va
karų Vokietijos, tačiau iki 
šiol praleisdavo iš kitų 
Europos kraštų. Tai yra 
kaip atsilyginimas rusams 
už Berlyno blokadą.

dinolui Mindszenty, nes 
žmogus nėra pilnai gimęs 
kol jis miršta, kad gyven
ti Dievu je”.

Kardinolas 
reiškė, kad lis 
Ii būti komunistų užval
dytas ir sunaikintas jeigu 
nepasimokins iš 56 metų 
amžiaus Vengrijos Prima
to kankinystės.

Visame krašte ir visuo
se pasaulio laisvuose ir 
demokratiniuose kraštuo
se tikintieji meldėsi ir 
meldžiasi už Kardinolą 
Juozapą Mindszenty. Vi
sose bažnyčiose sakomi 
pamokslai ir viešuose su-

lman

sirinkimuose sa k o m o s 
kalbos, kuriose aiškiai nu
rodoma komunizmo žiau
rumas ir baisumas, ir 
koks pavojus gresia ir ki
tiems kraštams bedieviš- 
kams komunizmui įsigalė
jus.

(Pranešame, kad J. P. 
Prelatas Dr. K. Urbonavi
čius pasižadėjo J. E. Kar
dinolo Speilman’o pamok
sią išversti į lietuvių kal
bą ir jį ištisai įtalpinsime 
sekančiame “Darbininko” 
numeryj, būtent, penkta
dienio ,vasario 11 d. laido
je)-

Vengrijos komunistinė 
valdžia uždraudė net ir 
savo spaudai plačiai rašy
ti apie teismo eigą. Užsie
nio spauda taip pat gauna 
tik komunistų cenzūruo
tas žinias. Taigi visa ta 
‘prisipažinimų’ istorija y- 
ra žinoma visiems, kurie 
pažįsta komunistų terorą 
ir jų išgalvotus “nusikal- 
fauia”. Dar nebuvo ko
munistę teismo nei Rusi
joje, nei kituose kraštuo
se, kuriuos valdo komu
nistai, kad kaltinamieji 
neprisipažintų ka 11 a i s. 
Kai kurie kaltinamieji net 
daugiau “prisipažįsta” ne
gu jie yra kaltinami.

Vengrijos Komunistu Teis- 
ims Pašėte Spmidkng 

Mndtai

Inspektorius" Apvalė Miesteli
Johannesburg, Pietinė, Gyventojai užvertė jį 

!giau kaip tris prieš vieną, nesį dar 700,000 darbinin-; Afrika — Šiomis dienomis skundomis. Jis pasmerkė 
Taigi Graikijoje komu-.Todėl protestanti ir neno- kų neteko darbo. Dabar į mažą miestelį Hennen- 5 namus ir įsakė gyvento- „____ •_ -r-_______ i______ _____ ______ a:-: 9 700 000 bod ’* * * ' ” * * “ ” — *nistams nesiseka. Jie pra- ri jungtis su Pietine Airi-{yra 2,700,000 bedarbių, o man atvyko oficialiu au- jams per 7 dienas iš tų 

dėjo vieni kitus šaudyti. Ija. {dirbančiųjų yra 57,500,- tomobiliu vyras ir pasi-jnamų išsikraustyti. Jis
—- ------------------------------------------ -----  -----------į 000. skelbė, kad jis esąs vai-į panaikino du prekybos lei-

Trumanas džios sveikatos departa- dimus, ir davė 24 valan- 
mento inspektorius. Jis das savininkams susitvar- 
užėmė to miestelio name kyti ir tas prekybos įstai- 
kambarį ir atsišaukė į vi- gas uždaryti, jis kitam 
sus gyventojus, kad jie prekybininkui įsakė per 
pas jį ateitų su skundo- tris dienas ekstensyvų 
mis apie pavojingą svei- (padidintą) remontą, 
katai padėtį.

MASKVOS SPAUDA SKELBIA, 
KAD TRUMANAS NENORI 

TAIKOS

Prezidentas
i turėjo pasitarimą su Dar- 
ibo sekretorium Maurice J. 
Tobin ir kitais valdinin
kais nedarbo ir kitais 
klausimais. Yra vilties, 
kad bedarbių skaičius su
mažės.Berlynas —Vokiečių ko- Ii ja, nė su Prancūzija, nes 

munistų laikraščiai Rusi- tie kraštai esą priklauso; 
jos zonoje, kaip ir kitų nuo Jung. Valstybių. 
Maskvos dominuojamų 
kraštų spauda smarkiai 
puola Prezidentą Truma
ną ir skelbia, kad jis ne
norįs taikos. Melagingo
mis žiniomis klaidina savo 
skaitytojus. a

Tačiau laisvam ir demo- veda visame krašte kam- 
kratiniam pasauliui yra paniją, kad privati indus- 
žinoma, kad ne Preziden- trija pradėtų statyti dau- 
tas Trumanas, bet Mas- giau žemesnių kainų na
kvos valdžia nenori tai- mus pardavimui ir nuo- 
kos. Stalinas apsimeta: mavimui. 
sergąs ir negalįs važiuoti! Valdžia ragina namų 
toliau nei lėktuvu, nei lai- statybos industrijos va- 
jvu. Jis tik galįs Rusijoj ir dus šią savaitę susirinkti 

s jos pavergtuose didesniuose šio krašto 
miestuose ir tuose susi
rinkimuose išdiskusuoti ir 

nenori tartis išspręsti namų statybos riaus Dean Acheson var-

Jung. Valstybių Valdžia 
Iw9ra Mii/Tl rt^CSImlS 

Namus

Iš Budapešto, Vengrijos, 
praneša, kad kamunistų 
“liaudies” teismas pa
skelbs bausmę J. E. Kar
dinolui Mindszenty ir ki
tiems kunigams ir pasau- 
lionims, kurie buvo teisia
mi už “išdavystę” ir kitus 
“nusikaltimus”, antradie
nį, vasario 8 d.

J. E. Kardinolas Mind
szenty, kalbėdamas teis
me, stipriai pabrėžė, kad 
“Aš nebuvau ir nesu Ven
grijos žmonių priešas”, ir 
kad “aš neturėjau ir netu
riu jokių nesusipratimu 
su Vengrijos darbininkais, 
Vengrijos ūkininkais, prie 
kurios klasės ir mano šei
ma priklauso”.

Kalėjimas, kuriame yra 
įkalintas Kardinolas 
Mindszenty, yra apstaty
tas stipria ir gerai apgin
kluota sargyba. Komuniz
mas tik ginklais ir pasilai
ko.

Vengrijos spaudai leido 
talpinti tik parinktus žo
džius iš Kardinolo Mind
szenty kalbos, pasakytos 
teisme.

Jo šventenybė Popie
žius Pijus XII, kaip pra
neša, pasakys kalbą, kai 
jau bus paskelbtas teis
mo sprendimas.

Miestelio raštininkas į- 
tarė tą inspektorių. Jis 
patelefonavo sveikatos 

VALSTYBES DEPARTAMENTE fontein, ir sužinojo, kad 
------------------------------ , tas uolusis inspektorius 

Washington, D. C. — torius negalėjo mūsų tau- neturi jokių ryšių su val- 
Vasario 2 d. atvykę iš Eu-|tos atstovų priimti ir su džia.
ropos VLIK’o vadai, Pre-ijais pasikalbėti, nes labai! “Inspektorių” areštavo 
latas Mykolas Krupavi-Į užimtas įvairiais politi- — tačiau miestelis buvo 
čius ir adv. Vaclovas Si- niais darbais. 'taip apvalytas, kaip nie-
dzikauskas, Lietuvos mi-i Valst kad nėra buvę jo istori-
msteno Povilo ZadeikioL . J°J-

| VLIK’o VADAI LANKĖSI J. V.
I 1

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybių valdžia

t

nisterio Povilo 2adeikio|to’pX& >

į kituose 
kraštuose susitikti su

i Prezidentu Trumanu.
| , Maskva
taikos reikalu nė su Ang- problemas.

lydimi, buvo nuvykę Lie
tuvos išlaisvinimo reika
lais į J. V. Valstybės De
partamentą ir buvo priim
ti Europos skyriaus virši
ninko, p. Hickerson’o ku- 

" ris pirmiausia pasveikino 
svečius valstybės sekreto-

du. Pats valstybės sekre-

vams pakartojo Jung. 
Valstybių nusista tymą 
Lietuvos atžvilgiu.

Iš Washingtono Prel. M. 
Krupavičius ir adv. Sidzi
kauskas išvyko į New 
Yorką, kur posėdžiavo su kė prašalinti visus komu- 
ALT ir BALF’o vykdomų- nistus profesorius ir mo
jų komitetų nariais ir di-įkytojus iš universitetų, 
rektoriais. kolegijų ir kitų mokyklų.

Japonijos valdžia Šuoja
i---1- a----------- --------------- 1—t,o—
muk Komunsius moKjiojus

Tokio, Japonija — Pre
mjero Yošidos valdžia įsa-

Galutinis visos išminties 
ir viso mokslo žodis yra 
malda. Poetas Milaiios.
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NAUJA TRĖMIMŲ BANGA
Xew fork (LAIC) — 

vienas šaltinis iš anapus 
Geležinės Uždangos pfa- 
neša, kad SSSR MGB ko
misaras Abak u m o v a s 
1948 m. liepos mėn. išleido 
slaptą įsakymą, seniau 
Politbiūro priimtą. Po
tvarkis liečia Baltijos 
Valstybes, Karelo - Suo
miją ir keliais punktais 
Skandinaviją. Vykdymas 
pavestas . Sov. Armijos 
Siaurės Fronto IV Sky
riui. Abakumovo įsaky
mu, pirmieji veiksmai turi 
vykti 1948 m. lapkričio ir 
gruodžio mėn. Įsakmiai 
pasakyta:

"Baltijos respublikos, 
atsižvelgiant į jų strate
ginę būklę kaipo bazių ap
rūpinimo ir kelių su tie
siogine Rusijos teritorija 
junginio tereną — privalo 
atitekti politinio saugumo 
maksim alinėms sąly
goms”.

Įsakymo teksto dalis:
"a> — Įsakoma evakuo

ti politinius kalinius, ar 
tai tardomus ar arešte bei 
kalėjimuose laikomus Ka
relo - r
Latvijos ir Lietuvos res
publikose. Evakuacijos 
pasiruošimai tun būti 
baigti ligi 1948 m. rugp. 
mėn. galo, šeimos kalinių, 
įtariamų šnipinėjime, da
lyvavimu pogrindžio ju
dėjime, kontaktais su už
sieniais —privalo būti į- 
jungtos į evakuačijds pla
ną. Evakuacija prasidės 
pagal įsakymą iš centro, 
Maskvos.

“b> — Kalėjimų vieti
nis, partijmis personalas

bos reikalai”.
svarstydami draugijų ai

Artivyfapas tyszvnsky 
Paskirtas Primatu 

Lenkijai Pradžia 1-me pusi.

paremti, nes, kitaip, juk būtų 
galima pasakyti, kad ir mūsų 
kacetininkai, kalinti nacių ka
lėjimuose ir KZ, buvo vokiečių 
pataikūnai. Kodėl? — Gi, ap
rioriniai kalbant, jie ten buvo

Ina susirinkimą su ALT-os 
' daromais darbais, per-

Liublino j je tilpusius svarbesnius

2

DABARTIES PASTABOS

kuro stotis, vandeniu ap
rūpinimo stotis.

“f) — MGB geležinkelio 
ir terenų daliniams pa
teikti specialius maisto ir 
aprangos davinius: po 1 
▼ata - pamuštą mundiruo- 
fę, 1 porą žieminių batų, 1 
armijos tipo brezentinį 
apsiaustą, asmen i š k u s 
priedus armijos tipo “M-- 
2” ir M-3 (krepšiai su as
mens aprūpinimo reikme-; 
mmis) ir priešdujinę ap-| 
ringą — priešdujinę “ko-i 
miniarką”, pirštines, at-; 
spėjimo, įrankius, tepa- i 
lūs. Maisto daviniai: pa-; 
pildomos žieminės porci-Į 
jos 200 gr. skardinukės 
riebalų su žirniais, 150 gr. 
cukraus, 200 gr. skardinu
kes žuvų konservų, sau
sainiai, tabakas, pusėm 
mėnesinės porcijos alko
holio.

; “«) — Priskirti lengvus 
ginklus MGB rezervo sos- 
tavams: automatai 46,
^granatos CHIM-1, thermi- 
niai šoviniai aprūpinti 
skystimu pastatams nai
kinti, ir pan.

“h) — Gyventojų eva-
Suomių^ Estijos, knacijos eilė: 1—Susyk 

dvi apygardos — Pajūrio 
(Nadmorskij Okrug) ir 
Vilniaus, su koncentracija 
kryptimi: Nadmorskij į
Smolenską ir Velikije Lū
ki, iš Vilniaus,— į Mins
ką; su
Kaunu, ir Vidurinės su 
Šiauliais, koncentracija į 
Jaroslavlį.

"i) — Specialus punk
tus — liečia teises, sutei
kiamas MGB komandi
niam Sostavui Baltijos 
respublikose, pradedant

Dės Moines, Iowa, anglių pardavėjas ir išvė- 
žiotojas buvo užkluptas su angliniu troku netikė
to sniego ir kelyje nuklimpo. Tada palikęs troką 
pargrįžęs pasikinkė savo bėruosius ir Štai skren
da kaip paukštis sniego paviršium. Tas primena 
Lietuvą ir rogių kelius.

J. E. VYSKUPAS V. BRIZGYS 
BROCKTONE

“aprūpinti” ir “butu”, ir “mar- 
tu” ir kitokiais "patogumais .. 
Juk ne pataikūnais — vokie
čiai būtų taip nesirūpinę... 4) 
Kad prof. Kolupaila tvirtino, 
jog už 3-5 mėn. grįšime Lietu
von — jie nieko tuo nenusikal
to, nes visi, be išimties, trem
tiniai taip manė, nes tai jų di
džiulis troškimas ir idealiausia

Varšuva — Sekmadienį, 
vasario 6 d. iškilmingai į- 
vesdintas J. E. Arkivys
kupas Stefan Wyszynsky, 
kaipo naujas Romos Ka
talikų primatas Lenkijai. 
Iškilmingos įvesdinimo 
pamaldos įvyko Katedro
je, kur susirinkę tūkstan
čiai lenkų giedojo "Dieve, 
grąžink mums laisvę”. ___ ________

J. E. Arkivyskupas Wy- j gkatto laiškus ar "spaudo- mažiausiai jo širdis trokšta...

į

Šį punktą
_________  J__ _r
valdybų nariai, supažindi- ,Juk niekas_ f1 žm°£ui

negali uždrausti tikėtis ir puo
selėti viltį atsiekti tę>, ko nuo-

sžynski buvo j 
vyskupų nuo 1945 m. Jo 
Šventenybė Popiežius Pi
jus XII paskyrė vyskupą 
Stėfan Wyszynsky Gniez- 
ho if Varšuvos arkivysku- 

mirusio Kardi-

Sausio 27 d. Amerikon at- 
! skrido ir dar viena "krikdemų 
jėga” prel. Krupavičius. Iš “lo
gikos” taško žiūrint ,gal ir jį 
reikėtų panašiai “pasveikinti”? 
Tai atitiktų kanadiško “Liau
dies Balso” intencijoms, nes 
pastarieji Krupavičių neseniai 
jau taip “sveikino”...

•
Kitame “Naujienų” numeryje 

Nr. 22. Kanados lietuvių žinių 
skyriuje, tūlas asmuo, “pavar
de” “Dalyvavęs”, aprašydamas 
Montrealyje vykusį KLT narių 
susirinkimą ir bekovodamas su 
“vienos krikd. partijos perne
lyg dideliu rėmėju” Dr. Dauk
ša, suminėjęs “daugybę" jo 
“nusikaltimų”, padarytų susi
rinkime ir išvadindamas visaK
tai “nesusipratimu ar trumpa
regyste”, krokodilo ašaromis 
ima verkšlenti, kad dešinie
siems “net skautų draugovių 
steigimasis Kanadoje atrodąs 
talkininkavimas komunizmui". 
Esą, “gaila, bet taip yra”...

Į tai norėtųsi atsakyti, kad 
bereikalingos krokodilo ašaros. 
Niekas iš dorų lietuvių skautų 
neidentifikuoja su komunis
tams palankiais talkininkais ir 
visokiausiai jų veikimą remia.

Pav., tremtyje, vyr. skautų 
dvasios vadovu buvo paskirtas 
kun./ Vaišnora, kuris
1947 m., . rugsėjo 8 d. proga, 
L.S.S-gos Pirmijos buvo pakel
tas į skautininko laipsnį. Į tą 
patį laipsnį dar buvo pakeltas 
ir LSS Tarybos narys kun. 
prof. St. Yla. o į paskautinin- 
kus — Kempteno gimnazijos 
kapelionas kun. Juozas Pana
vas. “Skautų Aide” buvo iš
spausdinta visa serija teol. 
stud. Mantauto straipsnių reli
ginei pasaulėžiūrai gilinti, pa
vadintų “Laiškai broliui skau
tui”. Ir visiems kitiems skautų 
padaliniams, kaip vyrų broli
joms. taip ir sesėms skautėms, 
buvo paskirti dvasios vadai ir 
t. t.

Manyčiau, kad kaip tremty 
buvo, taip yra ir čia Kanadoje, 
jog niekas ir niekada nėra už
metęs jokios nei mažiausios 
tamsios dėmelės skautų veiki
mui. Pr. Al.

informacinius straipsnius 
arba pasikviečia specia
lius kalbėtojus iš Tarybo. 
skyriaus valdybos. Taip 
pat, susirinkime šalia sa
vo draugijos reikalų yra 
svarstomi būdai ir prie
monės, kuo draugija galė
tų prisidėti prie ALT, y- 
pač plačiai išdiskusuoja 
Tarybos vajaus sekmin- 
gesniam pravedimui gali
mybes. Praktika parodo, 
kad tokiu būdu yra pasie
kiami geri rezultatai.

Turtingesnės organiza
cijos skiria iš savo iždo 
žymias sumas arba ruošia 
specialius parengimus Ta
rybos reikalams.

Daugelio parapijų kle
bonai ruošiasi per Vasa
rio 16 d. minėjimus baž
nyčiose pasakyti šiai pro
gai pritaikytus pamokslus 
ir padaryti ALT reika
lams specialias rinkliavas.

Chicagos Tremtinių 
Draugija savo mėn. susi
rinkime svarstydama A. 
L. Tarybos reikalus nusi
tarė, kad kiekvienas dir
bąs tremtinis paaukuos 
nemažiau 5 dolerius. Mi
nėta draugija savo ižde 
neturi nei cento, tačiau 
per Nepriklauso m y b ė s 
šventės minėjimą tikisi A. 
L. Tarybai įteikti tūkstan
tį dolerių.

Tremtinių vaikučiai, ku
rie dalyvavo Kalėdų eglu
tės parengime nusitarė i- 
ki vasario 16 d. sutaupyti 
po vieną dolerį A. L. Ta
rybai.

Čia tik paminėjau keletą 
ryškesnių atsitikimų, .bet 
jų galima visą eilę prira
šyti, kaip Amerikos lietu
viai remia arba ruošiasi 
remti Lietuvos išlaisvini
mo darbus, koncentruoda
mi savo jėgas apie Ameri
kos Lietuvių Tarybą.

Br. Budginas.

Vengrija — 
KomruTTritinę valdžia neį
sileido Jung. Valstybių ir 
Anglijos tėmytojų žmonių 
Kardinolo Mindszenty tei
sme. Jos atstovas sakė, 
kad teisme yra tik 84 vie
tos ir jos užimtos sekan
čiai' 41 užsienių korespon
dentų ir jų perkalbėtojų 
(greičiausia, kad veik visi 
yra iš Maskvos pavergtų 
kraštų); 30 vengrų žurna
listų; 7 kaltinamųjų gimi
nių, ir 6 valdžios žmonių. 

Jung. Valstybės ir Ang
lija įteikė Vengrijos val
džiai protestą. Bet ką toji 
valdžia gali daryti, jeigu 
toks yra Maskvos įsaky
mas.
Rusija buvo priversta grg- 
žkiti karo lateg tegini
Rosyth, Škotija — Pra

eitą penktadienį pe penkių 
metų buvimo Rusijos lai
vyne grįžo į Angliją jos 
karo laivas Royal Sove- 
reign. Rusai buvo privers
ti grąžinti.

Sekmadienį, vasario 6 d. Jo 
Ekscelencija Vyskupas Vincen
tas Brizgys. lydimas klebono 
kun. Pranciškaus Strakausko 
ir organizacijų garbės atstovų 
įžengė į Šv. Roko par. bažny
čią. Čia pat jau buvo suorgani
zuota procesija ir iš zokristi- 
jos per bažnyčią lydimas asis- 
tos prisiartino prie Dievo alto- 

iriaus. Tai buvo 10 vai. šv. Mi
šios - Suma. Pontifikalėse šv. 
Mišiose dalyvavo celebrantu J. 
E. Vyskupas V. Brizgys. arki- 
kunigas — kun. J. švagždys, 

. deakonas ir subdeakonas -— 
kun. A. Klimas ir kun. S. Sau
lėnas. Ceremonijų vedėju —kle
bonas kun. P. Strakauskas.

Turiningame pamoksle J. E. 
Vyskupas V. Brizgys aiškiai iš
dėstė Lietuvos kančias ir dėko
jo amerikiečiams už jų gerašir- 
dingumą.

Nepaprasta šv. Mišiose mai-

I

pasilieka vietoje. LflrufSe- vykdyman
ji (nepartijiniai) turi būti 
Spec. Kariuomenės Dali
nių evakuojami sykiu su 
kaliniais.

“c) — Minėtų respubli
kų centrinės MVD ir MGB 
ligi 1948 m. rugpiūčio ga
lo turi pateikti pilnus sta
tistinius davinius apie se
kančių kategorijų asme
nis:

— buv. profesionalių 
rių, puskarininkių ir 
rininkų, bei šeimų;
— buv. valstybės tarnau

tojų;
— buv. įvairių laipsnių 

mokytojų ir universitetų 
profesorių, bei šeimų;
— kunigų ir religinių 

draugijų narių.
Ankietos turi patiekti 

žinias apie jų politines o- 
pinijas, dabartinį užsiė
mimą. Daviniai turi būti 
pagal gyvenamas vietas:

"d> — Ligi 1948 m. rug
pjūčio 1 d. paruošti MVD dintas Pabaltijo rešpubli- 
personaią dėl Evak-punk- 
tų prie geležinkelių, vi
suose apskričių miestuose.

"e y — Išskirti geležinke
lių MVD rezervinius sos
tą vus transporto ir kon-

ka- 
ka-

Vykdomasis Potvarkis:
“1. Asmenys, suimtieji 

vykdomąjam potvarkiui 
pradėjus veikti, kaltina
mi šnipinėję, sabotažu, 
gandų skleidimu ir žodine 
diversija (vraždebnja kle
betą) pabėgimu iš konvo
jų—nepriklauso (nepodle- 
gajut) evakuacijai. Jie 
priklauso kompetencijai 
MGB Komandno Sostavo 
Ausikaltimo rajonuose, 
pagal karo atvejo įgalto- 
jimUs, t. y., gali būti su
šaudomi arba paleidžiami.

"2. Osob. Komand. MGB 
Įgaliojimai nušalinti civi
lius gyventojus, evakuoti 
arba naikinti objektus 
tais atvejais, kai įvyksta 
specialės instrukcijoje į- 
vardintos sąlygos: pavo
jus iš priešo pajėgų pusės, 
buntas, sabotažas, karinių 
pajėgų saugumas.

"Šie punktai liečia įvar-J

kas. Kiti punktai liečia 
Suomiją ir Skandinavijos 
kraštus, kurie vaizduoja
mi kaip "svetimi pasienio 
kraštai pavojaus rajone”.

Potvarkis liepia: 1) Prie 
priskirtų MGB 

narų ir parašiirti-
vojų apsaug. uždaviniams, armijos
Taipgi: paruošti Zaget- kalnų, 
žemo (grūdų) magazinus, ninku daliniams — pakar- 
motoru taisymo stotis, į toti topografinį apmoky- 
naturaiinio ir motorinio'mą. 2) Tcreniniai sosta-

\ LDS NARIŲ it DARBININKO’ | 
s SKAITYTOJŲ DĖMESIUI I 
i s

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Didžiumos LDS narių ir "Darbininko” skaity- j 

tojų prenumeratą baigėsi su Sausio 1, 1949 m. i 
% Taigi, kad sutaupius "Darbininko” administraci- į 
į jai išlaidų, siuntinėjimui paraginimų, nuoširdžiai S 
t visus LDS narius ir "Darbininko” skaitytojus s 
| prašome kuoskubiausiai atsilyginti už 1949 metų į 
g "Darbininko” prenumeratą. ' i J
I "Dterbininko” AinriMstratrija. |

dos nuotaika graudino maldai 
suklupusių širdis dėl tokios 
nelaimės, kuri turi žiauriuose 
vergijos pančiuose mūsų tėvų 
žemę Lietuvą. Tai vis bedievy
bės, sėklos pasėkos.

3 vai. po pietų Šv. Roko par. 
salėje įvyko viešos prakalbos 
su menine J. E. Vyskupui V. 
Brizgiui sutikti ir pasveikinti 
programa.

J. E. Vysk. V. Brizgys kalbė- 
•jjo apie dvi valandas. Jis aiškiai 

išdėstė tėvų žemės kryžiaus ke
lią ir raud^pojo komunizmo 
žiauriąją taktiką vykdant savo 
programą — kruvinu ir klas
tingu būdu. Kankinių kraujas, 
kuris buvo pralietas Ramių 
miškelyj, Lankeliškiuose, ir vi
soje Lietuvoje’, šaukiasi Dan
gaus teisingumo.

I

•' . v 
uz

vai, moką vietinę kalbą, 
komandiruojami 8 savai
čių apmokymui į Kronš- 
tadtą ir Kalininą. Baigus 
apmokymą, kursantai pri
skiriami prie Šiaurės 
Fronto armijos dalinių.

Su šiuo potvarkiu riša
mos žinios apie 1948 m. 
liepos mėn. prasidėjusias 
MGB - MVD dalinių kon
centracijas, su štabu Ba
ranovičiuose. Kalinine ba
landžio - birželio mėn. 
mokėsi kursantai. Tarp 
kitko, juos mokino suo
mių, švedų ir vokiečių 
kalbų. Buvo daromos isto
rinės, socialinės ir ekono
minės apžvalgos apie Suo
miją, Skandinaviją ir Vo
kietiją.

Abakumovo įsakymo 
vykdytoju Lietuvoje pa
skirtas tūlas J. S. Gave- 
das ar Gavedovas. Pirmo
sios okupacijos metu jis 
buvo "ypatingiems reika
lams komisaru” Švenčio
nių apskričiai. Karo metu 
šis niekšas tarnavo MGB 
centre Maskvoje, "užsie
nių saugumo” skyriuje. 
Jo nuotrauka jungiama.

(Minėtojo Gavedovo bro
lis, žmonių vadintas ‘Pyp
ke’, buvo NKVD majoru 
Vilniuje. Po karo jis buvo 
tardytoju Prienuose ir 
daugelį lietuvių nukanki
no. Galop, 1947 m. spalių 
mėn. pradžioje vienas jo 
kankintas mokytojas nu
dėjo niekšą, sutaupyda
mas partizanams "dar
bo”).

• • *

t

Kalbant apiė Lietuvos 
laisvinimo darbus, nepa
prastai didelės pagarbos 
nusipelno Amerikos lietu
viai ne vien tik dėt savo 
didelių darbų lietuvių tau
tai, bet ir dėl darnios ir 
vieningos veiklos. Inten- 
syvėjant laisvinimo kovai, 
Amerikos lietuviai pamir
šo grupinius kivirčus ir 
vieningai stojo ginti savo 
tėvų žemę.

Visos keturios Ameri
kos lietuvių grupės, žino
ma, bė komunistų susi
spietė į didžiulę organiza
ciją, vadinamą Amerikos 
Lietuvių Taryba, kurios 
tikslas yra visomis išga
lėmis padėti kovojančiai 
Lietuvai išsivaduoti iš 
bolševikų priespaudos. 
Šiam tikslui Amerikos lie
tuviai nesigaili nėi darbo 
nei aukų. ALTaryba gina 
Lietuvos reikalus Wa- 
shingtonc ,varo propagan
dinį darbą pėr Informaci
jos Centrą ir remia me
džiagiškai ir

aiš-Ir be paaiškinimų 
kiaf matosi, kaip visi lie
tuviai: ir Amerikos, ir 
krašte vedantieji gyvąją 
kovą prieš bolševikus, ir 
išblaškytieji po visą pa
saulį mūsų tautiečiai 
džiaugiasi visų grupių su
ėjimu į ALT vienam ir 
tam pačiam tikslui — ko
voti už Lietuvos išlaisvi
nimą.

Jei iki šiol buvo lietuvių, 
kurie dėl buvusių grupi
nių nereikšmingų nesuta
rimų stovėjo nuošaliai 
nuo bet kurios pusės rė
mimo, šiandien jie, jau be 
baimės "susitepti” savo 
vardą, galės stoti į talką 
ALT. Taryba yra, nelygi
nant tas kelias, kuriuo 
kiekvienas Amerikos lie
tuvis gali ateiti į pagclbą 
kenčiančiai Lietuvai padė
ti išsilaisvinti iš vergijos.

ALT paskelbusi $100,- 
000 vajų, kviečia visus A- 
merikos lietuvius ir jų or
ganizacijas į kovą UŽ Lie- 4. ANIOLAS SARGAS, išleido “Garsas”, 288 pusi...... $1.50

morališkai tuvos Nepriklausomybės 
visus kitus lietuvių veiks- atstatymą. Kiekvi e n a s 
nius, kurie dirba Lietuvos šiame vajuje paaukotas 
laisvinimo darbą. ALT va- doleris bus nukreiptas ko
dai be visuomenės pagel- vai prieš Lietuvos oku- 
bos būtų bejėgiai įvykdy- pantus, 
ti tuos milžiniškus uždą-Į Yra lietuvių organizaci- 
vinius. Skaitlinga visuo-’jų, kurios pradėdamos sa- 
menė savo jėgas ir aukas vo 1949 metų veiklą įside- 
sukaupia apie . ALT kovai da į savo susirinkimų dic- 
už Lietuvos 1 Nepriklauso- notvarkę vieną punktą — 
mybės atstatymą.

Žmogus nematąs gero 
kituose yra pats nedoras.

Malonu Yra Melstis iš
Lietuviškos Maldaknygės!

"Darbininko” Knygyne Galite įsigyti Puikiausiu 
Uetnviškų Sekančių Maldaknygių:

1. DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko” spau
da. 788 pute................................ ......................................  $3.75

2. RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M. Juras. “Darbininko” spauda. 544 
puslapių ,..........-............................................................ .. $3.00

3. MALDŲ RINKINĖLIS, surinko ir išleido kun. J.
Koncevičius, baltais celeloido apdarais, 336 pusi. 
Kaina ............. ......................................................................... $1.50

I

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiu $

Vardas

Adresas

ir prašau prisiųsti maldaknygę

"Amerikos Lietuvių Taty-



Antmdipja?, Vasario 8 d, 1949 D A RB Į.NLN g A S 3
DARBININKAS

(THE WORKER)
Publtahed Senu-Weekly except holiday veeks. when iasued weeklv

•AINI JOSEPH** LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOS 
’Jatered u aecond-claas matter Sept. 12. 1915 at the poat office at Boaton

Maaa. under the Act of March 3. 1870. 
tcceptance for mailing at apačia)

UOS. Act of October 8. U 
SUB8CRIPTION RATE8 

Oomeatic yearly___________ 15.00
Domeatic once per week yearlv 13-00
Foreign yearly   ------------ |5.5O
<poreirn once per w«ek veariy 13.50

DARBININKAS
866 Wart Broadvay. South Boston. Masa

Telephone SOuth Boston 8*2680

I rate of poetaje provided for 1d 8ectlor 
8. 1917 authorized on July 12. 1918.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metame --------------- 85.0U
Vien# kart avutėje metams 83.00
U18(env metams ....... 85.50
Užsieny 1 kart sav-tėi metams 88.50

Naujas Stalino burbulas

Lietuvos Darbo Federacijos Suvažiavimas Tremtyje
Be Krikščionių Demo-'įįaVę taj kaip anks-J^ių, negalėjo atvykti ir ta garbė tenka, jei ne A- 

kratų Partijos ir Ckinin- £įau Sakyta, kad jiems rū-j gyvauti, teko nuveiktus merikos lietuviams katali
kų Sąjungos, dar didelį pį darbas, o ne vaišės ar darbus nušviesti buv. Sei- kams darbininkams, kurie 
vaidmenį Lietuvos valsty- pasišnekėjimas, ką maty- mo nariams: adv. P. Jo- yra viso to persvara. Ir 

----  *- —— davome Lietuvoje. Ir ten ^iui ir J. Valaičiui (kuris šis suvažiavimas, iškelda- . — — — - - — — —-
davo' kada reikalas"verš- Je)» p kai ką papildant ir siaukojimą mums įr «nū- 

Tremtyje nariai .
dažnai susitikdavo ir pa-; 
sišnekėdavo, net buv. Sei
mo atstovų suvažiavime 
jie gausiausiai dalyvavo, 
atvykę iš šešių, keturi sei
mininkai. Šis suvažiavi
mas įvyko, kada emigraci
ja pradėjo judėti ir reika
las verčia pasisakvti, kas 
laukia išsisklaidžius po 
platųjį pasaulį, kokie dar
bai, ateitis, perspektyvos 
ir kovos svetimame kraš
te, tarp svetimųjų, sąly

ti

7. Lietuvos Darbo Fede
racija tremtyje tęsia Lie
tuvoje dirbtą Federacijos 
darbą ir kiek sąlygos lei
džia, jungia ir vadovauja 
visai lietuviškajai darbi
ninkijai, kur ji bebūtų.

8. Suvažiavimas kviečia 
visus darbininkus ir dar
bininkijos reikalus ginan
čius burtis į vieną, visam 
pasauly išsiskirsčiusios 
lietuviškosios darbininki
jos vienetą, krašto laisvei 
ir savo interesams ginti.

biniame ir politiniame ;_______________ _ ____
darbe suvaidino Lietuvos «e £o vengė ir suvažiuo- metu Jau Ameriko- mas jų auką, darbą ir pa- 
Darbo Federacija, kurios į__  ' * ' * ’ * * ’ ■ ——x —-------- •----- ---
nariai ir 1919 metais jau daVoi 
dalyvavo su ginklu ranko
se visuose frontuose, o vė
liau ir visuose seimuose 
svariu žodžiu ir darbu į- 
amžino savo vardą į Lie
tuvos valstybės istoriją. 
Jų nedaug seimuose buvo, 
nes ėjo ne kiekybe, q ko
kybe ir rūpėjo valstybinis 
darbas, ką ir šiandien, jei 
paklaustum socialdemo
krato ar valstiečio liaudi
ninko, pasakytų, kad Dar
bo Federacijos darbai yra 
svarūs ir reikšmingi. Juk 
žemės reformos F ’ (________ _____________
mas, nors iniciatorius bu- Su važia,  vo ne daug, nes ir 
vo M. Krupavičius, bet jų j tolimas kelias ir piniginis 
buvo keltas ir visų balsu reikalas varžė, bet neat- 

vykusieji malonėjo laiš
kais pasveikinti, visoms 
mintims pritarti ir likti 

1 neatskiriamais ir įsijungti

jauniesiems federantams, sų pavergtosios tėvynės 
kas daug įnešta ir naujų atvadavimui, ištiesia bro- 
minčių dėl ateities darbų, lišką ranką ir lieka amži- 
VLIKo artimas bendra- nai neatskiriami. Dieno- 
darbis Pr. Vainauskas tvarkė buvo plati, bet pa
klek plačiau palietė ir mū- sikalbėjimo, darbo formo- 
sų kovas tėvynėje ir kas je. Centro Komitetan iš- 
nuveikta politinėje plot- rinkti: dipl. teis. adv. P. 
mėje ir kaip stovi mūsų Jočys, dr. VI. Šimaitis ir 
tremtinių reikalai, kartu 
ir Lietuvos atvadavimo. 
Dar paoildė dr. VI. Šimai
tis. Plačiai iške’ti ir Ame
rikos lietuvių darbai dėl

____  _ Lietuvos atvadavimo ko- 
gos ir aplinkuma, kai ko-|vll ir, kartu šelpimo, kada 

klausi- Į munizmas visur šakojasi, i Amerikos Lietuvių Tary- 
i— •___________________________________ i,a įr BALFas yra musų,

taip vadinama, išganymo tiekta visa eilė rezoliucijų, 
armija, aukoja viską, net kurios suvažiavimo buvo 
gyvybę ir kitos tautos to vienu balsu priimtos ir jos 
neturi, reikštas didžiau- žemiau seka, net ir sveiki- 
sias džiaugsmas ir nuošir- nimų, kartu pasveikinant

____ _________ ___ džiausią padėka, net iš- ir tautinį delegatą kan. F. yra didžiausia* darbininki- 
į visokį darbą. Dar malo-.11^015 rezoliucijos. Ir kam Kapočių. jos išnaudotoja valstybi-
— x:------------------------------- !nio kapitalizmo pagalba ir

veda darbininkiją į skur
dą ir sunykimą. Todėl 
stengiasi visur ir visados 
jos besireiškiančią žalingą 
įtaką atremti, nežiūrint, 
kuriuose visuomenės 
sluoksniuose ji besireikš- 
tų.

Paprastai, kas siūlo taiką, tas jaučia, kad pralai
mės karą. Kyla klausimas, ar Stalinas sudaro išskir
ti. Gerai jau visiems žinoma Maskvos politika, kad ji, 
visomis pajėgomis ginkluodamasi, kalba vien apie 
taiką ir kaltina Vakarų demokratijas karingais prieš 
Rusiją užsimojimais. Tai eilinė Sovietų propaganda, 
su kuria pasaulis apsiprato. Ji jau nebesukelia jokio 
susidomėjimo. Tačiau, kai Stalinas jau pats siūlosi 
susitikti su Prezidentu Trumanu ir apie taiką rimtai 
pasikalbėti, tai ta žinia padarė didelę sensaciją ir iš
kėlė klausimą: ar Stalinas yra priverstas padaryti 
tokį pasiūlymą, ar tik paleido paprastą savo burbulą 
bei pilną maišą diplomatinių triksų, kurie išviliotų__
daugiau naudingų Rusijai sutarčių, ar verčiau nusi- siribojo tik politine" veik- 
leidimų iš Sąjungininkų pusės? Spaudoje pasirodė vi- ja įr Seimo sienose, o ne 

ir krašte skyrių buvo be
galės, nes visi katalikai 
darbininkai buvo susispie
tę po Lietuvos Darbo Fe
deracijos vėliava. Net ir 
akademinis jaunimas kar
tu su jais žygiavo. Leido 
ir laikraštį “Darbininką”. 
Bolševikai įsiskverbia į 
Lietuvą, pirmiausia stvė- 

vikai šį tą pasižadės ir net ant rašto sutartį padarys, rė federantus, kaip pavo- 
bet čia jie turi neginčyjamą pirmenybę: “kapitalistai” jingiausius savo priešus, 
sutarčių laikysis, o bolševikai, kaip visados, be ato
dairos jas laužys. Taip kalba realistai, ir reikia pri
pažinti, kad jie į taikinį pataiko.

Kiti ir gi supranta, kad Stalino pasiūlymas gali 
būti klastingas, tačiau vis dėlto daleidžia galimybę, 
jog šiuo kartu Rusijos diktatorius, jau pasenęs, dau- .
giau prityrimo įsigijęs, ir pagaliau nemalonių aplin- postą Vyr. Lietuvos ^Iš-t 
kybių spiriamas, gal nebenorės daugiau sutarčių lau- laisvinimo Komitete. ~ 
žyti, sutiks pasirašyti taiką ir susitarimo sąlygas iš- da įvairios r*—- _ ________ _____ , ____ ___________________
laikys. Ypač jeigu jis atvy ks į Washingtoną ir pama- juos smarkiai palietė iri be pagyrų, nereikalauja • racijos atstovai su giliau- 
a  1   _ • _ _ . i _ _. i j • • a _ _ _ . > _• V a n o : • v • « » • v. • « • . • •

• v vykdytas. Nepasakytum, 
kad Darbo Federacija ap-

3. Santykių su kitomis 
partijomis ir politinėmis 

grupėmis reikalu
9. Lietuvos Darbo Fede

racija bendradarbiauja sudipl. teis, sociologas J. racija bendradarbiauja su 
Kairys ir kandidatais — visomis grupėmis ir parti- 
dr. D. Micuta, dipl. eknm. jomis, kurios sudaro VLI- 
J. Kuras ir šio straipsnio 
autorius. Numatyta, jei 
taip staigiai pasaulin ne- 
išsiskirstys, sušaukti dar 
vieną suvažiavimą, bet tas 
ateities klausimas. Pa

Ką ir nuoširdžiai dirba 
Lietuvos laisvės atstaty
mo darbą, remdama tas jų 
pastangas, kurios siekia 
bendrojo tikslo ir yra ne
abejotinai naudingos Lie
tuvos laisvės kovai.

10. Lietuvos Darbo Fe
deracija laiko, kad mark
sistinė ideologija ir bolše- 
vistinis jos pritaikymas

šokių spėliojimų, mėginančių tą klausimą išrišti.
Vieni tiesiog sako, kad čia nė spėlioti, nė jokių 

klausimų išrišdinėti nereikia. Lyg jau mes nežinome 
Stalino politikos: jis negali kitokiais būdais “šalto” 
karo laimėti, tai paleido į pasaulį taikos šūkį, kad pa
sirodytų visoms tautoms, jog jis net pirmas atkiša 
taikos ranką. Jei “kapitalistai” jos nepriims, tai žmo
nės aiškiai matys, kas bus kaltas, jei karas iškils. Ka
pitalistai bus priversti su Sovietais tartis ir turės gi 
komunistams kokių nuolaidų duoti. Žinoma, ir bolše-

I

nu, kad suvažiavime be Įnu, Kau suvažiavime oe|e ,, j
buv. seimo narių federan- Lietuvos Darbo Federacijos atstovu
tų, matėsi ir jaunųjų fe- 
derantų - akademikų, ku
rie savo kalbomis ir gilio
mis mintimis, 
suvažiavimą.
mas pradėtas pamaldo
mis, kurias atlaikė kun. 
kanaun. P. Juknevičius,

i

pagyvino 
Suvažiavi-

suvažiavim priimtos rezoliucijos
1. Lietuvos laisvinimo 

reikalu
1. Lietuvos Darbo Fe

deracijos atstovų tremty-

plomatinei - politinei ko
vai vadovaujančiu organu 
ir kviečia visame pasauly
je išsiblaškiusią lietuvių

> suvažiavimas konsta- darbininkiją visomis jėgo- 
kaip katalikus darbinin^fiu8 federantus. Posldį tu.°įa- kad iki šjai dienai į remti jo vadovaujamą
kus, kovojančius prieš ko- atidarė buv. Seimo narys 
munizmą, marksizmą. Fe- ir Liet. Darbo Federacijos 
derantai ir tremtyje yra pirmininkas dipl. t__
aktyvūs Lietuvos atvada-'acĮv p Jočys, plačiai nu- 
vimo darbe ir tun savo;Rvipądamas suvažiavimo

i reikalą ir iškeldamas Lie- 
tuvos Darbo Federacijos 

okupacijos nuveiktus darbus, kurie

užsitęsusi kova dėl Lietu- kovą, 
vos laisvės yra visų lietu- 

teiT Pats didžiausias reika-
* las ir svarbiausias uždąvi- 

nys, kuriam turi būti su
bordinuoti visi kiti sieki
amai.

2. Lietuvos Darbo Fede-

4. Tremtinių reikalu
11. Lietuvos Darbo Fe

deracijos suvažiavimas 
konstatuoja, kad tremtyje 
esanti mūsų visuomenės 

—- dalis visa beveik be išim- 
racijos suvažiavimas kon- darosi darbininkų luo- 
statuoja, kad LDF veiki-mu,‘r kurda<n°S1 naujuo- 
mas tremtyje remiasi se- 9e ^toJrtinrntuoaf’ 
naja LDF linija ir jos po- Pa » ^udrąją darbinmlu- 
litine doktrina ,kuri buvo ___ rC_u_

i. Lietuvoje ir 
re- niekas neturi teisės ir nė-

2. LDF politinės linijos 
reikalu

5. Lietuvos Darbo Fede-

tys, kad čia, pasidėkojant demokratinei tvarkai, žmo- neteko daug savo narių, jokių komentarų ir užten- šia pagarba įvertina Lie- nustatyta
■ tai skaičius tremtyje yra pa, tik paminėti Lietuvos tuvoje besireiškiančią l_ ...J.__________ ________  __

bet dar turi buv. Darbo Federaciją ir visi zistenciją žūtbūtinėje ko- ra kompetentingas trem-
nąPu? ?r žino kas ji tokia yra ir ko- voje dėl Lietuvos laisvės tyje jos liniją keisti. Tiek

. viso pasaulio politinėje tiek socialinėje 
t vadovaujamasi 

i demo- 
________ i — dr. VI. Ši- vę ir valstybės nepriklau- kratijos principais ir so- 

įsijung^ į. te- maitis. Pradžioj ėjo svei-tsomybę. cialinės problemos spren-
Sveikino Lietu-' 3. L.D.F. suvažiavimas džiamos pagal krikščio- 

vių Krikščionių Demokra- sveikina Amerikos lietu- niškosios sociol o g i j o s 
tų Partijos vardu jos rei- vių pastangas Lietuvos iš- principus.
kalų vedėjas dipl. ekmn. laisvinimo darbe ir džiau- 6. Suvažiavimas griež- 
Pr. Vainauskas, Ūkininkų giasi, kad visa Amerikos tai pasisako prieš visokius 
Sąjungos vardu — Vildū- lietuvių darbininkija susi- mėginimus sekti naujuo- 
nas ir kiti. Dienotvarkėje jungė apie ALTą. sius judėjimus ir jų skel-
turėjo eiti VLIKo atstovo 4. Suvažiavimas be jo- biamas mintis propaguoti

nės kur kas geriau gyvena, negu Sovietų Sąjungoj.
Čia tenka stebėtis šitaip manančių amerikiečių mažas, 1 

naivumui, kad Stalinas nežino begalinio skirtumo seimų šešius narius
tarp neįmanomo Rusijos gyventojų skurdo ir Ame-įkartu eina jaunieji fede-jkie jos nuveikti darbai, ir kviečia __r_______ r_____ A
rikos žmonių gerbūvio. Juk tam jis ir apsitvėrė gele-J rantai - akademikai, kurie Prezidiumo pirmininku iš- krikščioniškąją darbinin- veikloje . _2_. 
žine uždanga, kad jo vergai to skirtumo nematytų, {gana aktyvus ir didelė į rinkta dr. D. Micuta ir se- kiją į talką už šalies lais- krikščioniškosios 
Kad, pamačius laisvos Amerikos pažangą ir gerbūvį, bus parama, kai atvykę Pretoriumi 
mėginti tokią pat laisvę įvesti Sovietų Rusijoj -r- tam Amerikon, __ • ~
reikia geros valios. 0 kuris sveiko proto žmogus sa- Rietuvių katalikų kinimai.
kys, kad Sovietų diktatorius turi nors truputėlį geros 
valios ar žmogiškumo? Pamatęs Ameriką, jis dar 
daugiau užsidegtų pavydu ir kerštu ir dar sunkiau 
spaustų pavergtąsias tautas.

Gerai, kad Valstybės Departamentas tinkamai į-
vertino tą naują Stalino burbulą, ir pareiškė, jog
Prez. Trumanas tik Washingtone jį sutiktų. Kur ki
tur — į Rusiją, ar į jos pavergtus kraštus Prezidentas 
nežada vykti. K.

mėginti tokią pat laisvę įvesti Sovietų Rusijoj
darbininkų judėjimą.

Lietuvos Darbo f edera
cija švenčių išvakarėse, 
gruodžio mėn. 19 d. Felba- 
che turėjo savo pirmąjį 
suvažiavimą. Sakytum, 
kad buvo atsilikę ir ištižę _ _ a „
susirinkti, kai kiti jau po Į federan to pranešimas, bet kių svyravimų laiko VLI- Lietuvos Darbo Federaci- 
kelius kartus buvo šuva- dėl susidėjusių aplinky- Ką vyriausiu lietuvių di- jos vardu.

se kontinentuose, įsijun
gia į bendrąją darbininki-

12. Lietuvos Darbo Fe
deracijos suvažiavimas 
numato didelį pavojų ne
mažai mūsų tautiečių da
liai pakliūti į marksisti- ■ 
nės darbininkijos vadovy
bių įtaką, dėl ko gali bū
ti nemalonių išsišokimų ir 
bereikalingų aukų.

13. Lietuvos Darbo Fe
deracija skelbia būtiną * 
reikalą tremty esančiai • 
tautiečių daliai, visai iš
imtinai pereinančiai į dar- * 
bininkų luomą, vadovau
tis krikščioniškosios dar
bininkijos kovos metodais , 
ir dalyvauti krikščioniš-

Tęsinys 4-tame pusi

s -

Ankštagirės Dvasia.

Kelionė apleidžiant tėvynę
KELIONES IŠVAKARĖSE

Greitai apgraibomis prikrovėme vežimą. 
Kilo klausimas, kas turės važiuoti, nes na
mų šeimininkė, tai yra mano teta atsisakė 
iš savo namų pasitraukti. Ji buvo apie as
tuonias dešimts metų senumo moteris, o, be 
to, nesveika, turėjo labai silpną širdį, kiek
vienas jos susijaudinimas galėjo iššaukti 
mirtį. Taigi, prie motinos turėjo kas nors iš 
mūsiškių pasilikti; tam dalykui pasiaukojo 
vyresnioji duktė. Į kelionę buvo numatyta 
šie asmenys: Ančiasnapė, Antytė, aš ir Va
cys. Tiesa, dar buvo viena mergaitė, kuri la
bai norėjo važiuoti. Deja, vietos nebuvo. 
Mat, vežimas buvo prikrautas visokių nie
kų, turėjo juo važiuoti keturi asmenys, o 
arkliukai buvo maži, nuvaryti ir sergą. Va
dinasi, reikėjo stengtis, kiek galima vežimą 
lengvinti, nes pradžioje reikės greitai va
žiuoti, kad patrankų sviediniai nesiektų mūs. 
Tiesa, dar buvo vienas argumentas, dėl ku
rio tą mergaitę palikome namie. Mat, mūsų 
sodyboje buvo tokia vieta, kur buvo galima 
trims žmonėms pasislėpti nuo sviedinių ske
veldrų. Buvo tai išdžiūvęs šulinys ir tenai 
buvo įstatytos kopėčios. Jo erdvės pakako 
trims žmonėms pasislėpti, o važiuojant ne-

buvo garantijos nuo pavojaus. Juk ir mes, 
jeigu būtum galėję kur nors gerai pasislėpti, 
taipogi nebūtume važiavę. Taigi nekreipėme 
didelio dėmesio į mergaitę, nors ji verkė 
kaip pašėlusi, nenorėdama likti namie. Atsi
sveikinome su pasilikusiais. Verkė išvažiuo
jantieji, verkė ir pasilikusieji, nes nė vienas 
nežinojo, ką ateinančioji diena atneš. Tik 
jautėme didelę baimę sau prieš akis. Ir apie 
kokią penktą valandą ryto pajudėjome iš sa
vo sodybų. Tai buvo spalio mėnesio aštunta 
diena, sekmadienio rytas.

KELIONE VAKARŲ LINK
Rytas buvo šiltas, drėgnas. Lašai nuo me

džių varvėjo. Rami rudens tyluma viešpata
vo erdvėje. Tik rytuose žibėjo nuo žemės 
paviršiaus didelis raudonas netaisyklingos 
formos šviesos stulpas. Jis švietė be per
traukos. Jo stiprumas nekito, buvo vienodas. 
Mūsų širdys buvo lyg sukaustytos.

Pavažiavus porą - trejetą kilometrų, turė
jome suktis, nes tas kelias vedė į tą miestelį, 
kur vakar jau buvo rusai. Tos sankryžos de
šinėje pusėje, kalvos atšlaitėje stovėjo trys 
didieji vokiečių tankai išrikiuoti mūšiui. Va
žiavome toliau. Jokio žmogaus. Jau pradėjo 
švisti. Taip pat nieko nepasitikome ir niekas 
mūs nepaveja. Pavažiavus keletą kilometrų, 
pamatėme ant kalnelio keliolika vokiečių ka
reivių, darančių kažkokius apskaičiavimus. 
Važiuojant toliau, lietus pradeda lyti. Įva-

žiuojame į miškelį, truputį pailsime ir lau
kiame, kol paliaus liję, nes nenorime, kad 
lietus mūsų daiktus ir mus pačius permerk
tų. Galų gale pamatėme ateinantį seną žmo
gų. Mūsų širdys nudžiugo, nes per visą savo 
važiavimo laiką, išskyrus kareivius, nematė
me jokios gyvos dvasios. Klausiu jį:

— Iš kur tamsta parkeliauji?
— Iš Tauragės — atsako ir toliau klausia 

mus — Kur važiuojat?
— Traukiamės nuo fronto — atsakiau ir 

kartu perspėju jį — Zmogeliau, neik į tą pu
sę, nes tenai yra fronto ugnies linija.

Pasirodė ,kad mano tie žodžiai paskatino 
jį dar greičiau vykti. Pasak jo, jis ėjo į tą 
kaimą, iš kurio mes buvome išvažiavę.

Jis tarp kitko papasakojo, kad gavęs nuo 
iš Lietuvos kilusio vokiečio, repatrijavusio 
Vokietijon, laišką, kuriame rašo, kad vokie
čiai visus Lietuvos repatrijantus grąžins 
Lietuvon, nes Vokietijoje jiems nesą vietos, 
nes jų žmonės neturį kur pasidėti, kadangi 
nuo bombardavimų ištisi miestai ir kaimai 
sugriauti. Vadinasi, pagal jo pasakojimą ne
gali būti kalbos apie galimybę įvažiuoti Vo
kietijon, kadangi vokiškos kilmės žmonės 
yra atgal grąžinami. Tam savo pasakymui 
patvirtinti sakosi, turįs laišką. Taigi prisi
stojau prie jo ir prašiau, kad parodytų tą 
laišką, nes man atrodė, kad jo kalba neturė
jo jokio pagrindo ir kad norėjo žmonėms, 
važiuojantiems į Vokietiją, sumaišyti pla
nus. Senis ieškojo laiško po visas sermėgos

kišenes, bet nerado. Reikia manyti, kad to
kio turinio laiško ir jis pats nebuvo matęs. • 
Ir daugiau nieko protingesnio nepasakęs, 
nudūlino fronto link. 0 mes taip pat pasiju
dinome iš vietos, nes miške stovėti ant kelio 
nebuvo prasmės, kadangi be lapų medžiai ’ 
beveik neapsaugojo mūsų daiktelių nuo lie
taus. Reikėjo kur nors į pastogę įvažiuoti, 
norint, kad mūsų skudurus nepermerktų 
kiaurai. Slinkome toliau.

Bevažiuojant pastebiu, kad nebeturiu - 
laikrodžio. Pradedu jį ieškoti, bet niekur ne- • 
randu. Vadinasi, pamečiau laikrodį. Buvau 
jį pirkęs, būdamas dar studentu. O dabar jį 
pamečiau, kuomet kito už jokius pinigus ne
galima įsigyti šiuo metu, širdis man smar- • 
kiai suskaudo. Mano prieteliai mane ramino, 
bet tas nedaug tegelbėjo. O antra pradėjau 
galvoti, nors į prietarus tikėti nelabai buvau 
linkęs, ar čia tik nėra ženklas mūsų nelai
mių pradžios. Visokios mintys mano galvoje 
raizgėsi, bet faktas liko faktu, kad laikrodį
esu praradęs. Tuo tarpu lietus pradėjo smar- • 
kiai lyti ir turėjome ieškoti pastogės. Netru- ; 
kus privažiavome kryžkelį, kur vienas kelias 
ėjo į miškus, kuriuo manėme namo važiuoti, 
o antras ėjo į Tauragę. Iš dešinės pusės mū
sų važiuojamo kelio stovėjo pastatas. Krei
pėmės į gyventojus, kad leistų truputį su sa
vo vežimu pastovėti pastogėje. Gavę teigia
mą atsakymą, sustojome.

(Bus daugiau)
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Antradienis. Vasario S d.. 1949 DARBININKAS
Lietuvos Darbo Federacijos atstovų 
suvažiavimo priimtos rezoliucijos
Pradžia 3-čiame pusi 

kosios darbininkijos susi
būrimuose.

grumtynėse su marksisti- 
; niu bolševizmu.

I
* aB:

Suvažiavime dalyvavo ir 
14. Suvažiavimas skati- svečių, ypač, mokslus ei

na ir kviečia visus, o ypa
tingai vienminčius,

I

narčic jaunimo ir kunigų, 
rink- kurie stebėjosi tokiu gra

lis laikinio Įsikūrimo vie- žiu ir naudingu, kupinu 
tą te" iš kur lengviausia darbų ir ateities, suvažia- 
gr;ž*i i tėvynę, kai tik su- vimu ir ne vienas, kaip 
siderys sąlygos, o kol tos svečias, žodį tarė, linkėda- 
sąlygos susidarys, rūpin- mi eiti tuo pačiu keliu, ką 
tis liet ■ Tisini šeimų, savos čjo Nepriklausomoje Lie- 
kalbos ir lietuvišku pa- tavoje ir neįleisti į savo 

'rnumo išlaiky- tarpą skaldymo ar pačios
Federacijos kompromita
vimo, kada jos darbai gra
žiausiai kalba ir Lietuvos 
valstybės istorijoje stam
biausiomis raidėmis įra
šyti. Skverbimasis sveti- 

j mo’ frontininkų vardu, 
darbininkijos ?adovyb£ P^L^^j.°’ 1??™^°.’ k.a‘ 
mis ir ginti jose ir per jas 
Lietuvos laisvės ir savo 
reikalus.

16. Suvažiavimas kons
tatuoja, kad tremtinių 
spauda iki šiol yra labai 
mažai lietųsi krikščioniš
kosios darbininkijos klau
simus ir mato šioje srity
je dideli trūkumą.

17. Suvažiavimas 
čia visus, 
dančius, 
niš kosios 
klausimais.
ir leidėjus — spausdinti 
jų straipsnius.

mu.

5. Kitais reikalais
15. Suvažiavimas reko

menduoja Centro Komite
tui sueiti i santykius su 
visomis krikščioniškosios

South Dakota valstijos ganyklose, kur daug gyvulių liko sniego au
dros atskirti nuo maisto buvo iš lėktuvų pašeriami išmetamu šienu. Šis 
vaizdas parodo gyvulius pakrikusius po sniegu apklotą ganyklą.

Lietuvs Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

I

JANUŠAUSKAS, Antanas, s. Į Papiškių km.,
. Igno ,iš Šukonių km.. Stačiūnų, Kauno apskr. 

vi., Šiaulių ap., ir jo žmona' LYGUTAS, 
Daržinskaitė - Janušauskienė, iš taitė, Julija,

Gargždų vi., Kretingos ap.
ir MACIENĖ - Zorskaitė, Ona, 

iš Marijampolės.
iš

Veliuonos vi.,

Jonas ir Lygu- 
iš Utrių km.,

Kauksnių km.
JANUSIAVI5IU3, žmona 

vaikai Jono Janusiavičiaus.
JANUŠKEVIČIŪTĖ. Ona, 

Šilagalio km., Panevėžio vai. 
JARAS. Aleksandras 

zas iš Skaistgirio.
LEKETAS. Juozas, 

niškių km., Joniškio vi. 
apskr.

LIUTKEVIČAITĖS, Adelė ir 
Domicėlė, iš Padovinio km., 
Liudvinavo vi., Marijampolės 
apskr.

j LUKŠAS, Juozas ir Justinas, 
iš Meilūnų km., Klovainių vi., 
Šiaulių ap.

I LUTINSKIENĖ - Ramonai- 
1 Bernard james Sheil gi- tė, ir Ramonas, Antanas, iš 
mė prieš 60 metų tipingoj 
darbininkų šeimoj tame 
pačiame mieste, kurį jis 
taip myli. Įšventintas vys
kupu gegužės 1 d. 1928 m.! 
ir paskirtas sufraganu 
milžiniškos Chieago Ro- i 
mos Katalikų archdiecezi- • 
jos Chieagoje. Jis klebo-

MAČIULIS, Juozas, ir Wet- 
kus - Mačiulytė, Zuzana, iš 

ir Juo- Miškinių km., Raudondvario v.
MAJAUSKAS, Vincas, iš 

Vitgerių km., Gražiškių vi., 
Vilkaviškio ap.

MASTLIONIS, Povilas.
MATIJOŠAITYTĖ - Jankau

skienė, Petronė, iš Geruliškės 
km.. Pilviškių vi., Vilkaviškio 
apskr.

Ieškomieji ar apie j«.os žinau 
tieji maloniai prašomi atsiliepti 
Consulate General of Lithuania 

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

iš Bur-
Šiaulių

ŽMONIŲ VYSKUPASda vyr. mūsų laisvės kovų 
žilagalvis vadas naujai 
Popiežiaus už nuveiktus 
darbus pakeltas prelatu 
kun. M. Krupavičius įdėjo 
visas savo jėgas į vienin
gą, jungiantį ir sveiką 
Lietuvos atvad a v i m u i 
darbą, kada visos VLIKe 
partijos eina išvien, o at
sirado kokie prajovai, ku
rie ir prieš vyskupus pa
sisakė, griauna viską. 
Skaudu! Ir šiame suvažia
vime norėta vieno asmens 
tą darbą sutrukdyti, bet 
Lietuvos Darbo Federaci
ja lieka ta pati ir kailio 
nekeičia ir kartu eina su

• vyskupais, su Katalikų
• Bažnyčia, o ne su asmeni
mis, kurie aiškios progra
mos neturi. Suvažiavimas 
toki skaldymą ir kartu, 

i asmenis, pasmerkė. Tas
. į buvo padaryta ir pernai 

\TirT, gegužės mėnesį įvykusia-

kvie- 
plunksną val- 

rašyti krikščio- 
darbininkojos 
o redaktorius

6. Sveikinimų reikalu
18. Lietuvos Darbo Fe

deracijos suvažiav imas 
prašo suvažiavimo prezi
diumą ir Centro Komite
tą suvažiavimo proga pa
sveikinti : 
pirmininką prel. M. Kru
pavičių, jo į prelatus pa
kėlimo proga, Vykd. Ta
rybą, tremtyje esančius■z?

me Krikščionių Demokra
tų Partijos atstovų suva
žiavime. Bet daugiau pro
to ir darbo, o ne jausmų, 

į žodžių,vyskupus, ALT, BALFą ir ūkanotų gražių
įgaliotinę, karjeros, keršto ir vienin- 

Europo^e, Amerikos Lie-|gaį kartu su vyr. vadu 
tuvių Katalikų Darbiniu-j e! f M. Krupavi- 
kų Sąrangą u-visą kriks-iči Lietuvos atvadavi- 
ciomskąją darbininkiją.; m0 kovon jr viską Lietu.
r— '■* > vos ateičiai, einant amži

nosios atminties tederan
ti tų — Antano Matulaičio, 
i Vytauto Endziulaičio ir 
i kitų didvyrių keliais. Te- 
ipadeda Dievas! Mes su ju- 
imis ir broliai Amerikos 
lietuviai katalikai darbi
ninkai. Vienas ir garbin
gas darbas tejungia mus 
visus! A. Jankūnas-

Juozss Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.

Tel. Lexington 8595

Limosinai dėi visokių reikalų.
P; tarnavimas Dieną ir Naktį.

Tūlas Corn^ius Fulgham, bandė nukirsti ledo 
gabalus peršokimo 25 pėdų tarpeklyje. Krisda
mas k das nutraukė su savim i akmenų griovį ir 
tą vyruką. Vaizdas parodo sunkų ugniagesių dar- 
L'j ii t la. ūkti iš i nelaimingąjį.

vietos suminėti visus Vys
kupo Sheil nuveiktus dar
bus Chieagoj, bet net ir 
šis nepilnas pranešimas 
randa reikalinga paminėti 
jo darbą su Chieago ‘Back 
of the Yard” Taryba. Ši

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin
gas Šv.'Andriejaus bažny- °as dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 

čios, vienos iš didžiausių Kiprus patarėjas. __ *___ . T. x
parapijų Chicagoje.

Daug žmonių norėtų, 
kad šis mūsų Vyskupas 

labdaringus^ar- Pargeną - atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
bus, sako Common 
Ground. Kur kiti mato tik 
vargšą vaikutį, Vyskupas; 
Sheil mato, kas padarė tą 
vaikutį vargšu: tai indus- 
triališka netvarka, rasinė 
neapykanta ir nepasitikė
jimas, blogos gyvenimo 
vietos ir šeimos nepasto
vumas. Vyskupas Sheil ti- 

iki, kad atitaisymas tų 
ua vicimiv Mailių- ir V^s"; blogybių yra jo šventa pa-
industrialisto arba kuPas Sheii yra JOS No- 1’reiga, kaipo Vyskupo ir 

bažnyčios herojus. kaip amerikiečio. C.C.

Laikraštininkai vadina 
Chieago Romos Katalikų 
archdiocezijos vyresnįjį 
vysk, pagelbininką “žmo
nių Prelatu”. Šį pavadini
mą paaiškina John Cog- 
ley mėnesiniame žurnale
“Common Ground”, kuris Taryba yra kaimyniškas 
yra vienas iš rimčiausių projektas ir buvo įsteigta 
tarpkultūrinių ir tarprasi- duoti galimybę priešin- 
nių žurnalų Amerikoje. Įgoms ir įvairioms gru-

Amerikiečiams šis vys- pėms, kurios gyveno ne- 
kupas jau seniai gerai yra turtingose ir nešvariose 
žinomas. Jis daug padėjo vietose prie mėsos - paka- 
CIO organizacijoms, kai vimo įsteigtų, išspręsti 
jos pradėjo organizuoti savo skirtumus ir nesuti- 
Chicagos mėsos pakavi- kimus. Saul D. Alinsky, 
mo darbininkus. žydas sociologas pradėjo

“Aš ne toks naivus, kad Tarybą. Bet kadangi 95% 
nežinočiau, kad yra daug gyventojų buvo katalikai, 
žmonių kurie norėtų kad Alinsky kreipėsi į Vysku- 
aš tylėčiau,” sakė Vysku-Ipą Sheil, prašydamas pa
pas, — “...bet kaina per- galbos. “Padėsiu”, — sakė 
aukšta. Nenoriu mokėti Vyskupas Sheil. Nors 
tokios kainos. Per dažnai šiarfdien ta vieta ne rojus, 
praeityje dėl įtekmės jau ikeit
svarbaus vietinio bankie- J r
riaus, i_____
politikieriaus 
vyrai tylėjo, kada jiems 
reikėjo kuoplačia u s i a i 
skleisti Dievo žodžius”. j

Vyskupas Sheil nustebi-! 
no savo klausytojus, kada 
jis pasakė veteranams, 
kurie lankė pirmą metinį 
seimą American Veterans 
Committee: “Tik mažas 
vaikas, arba suaugęs 
kvailys, gali sakyti, kad 
negrai, meksikiečiai, fili
piniečiai ir žydai turi ly
gias progas su kitais ame
rikiečiais. Nėra jokios ly- 

, gybės, kai supykusi baltų-: 
’ jų minia pastveria kokį 
vargšą negrą ir jį linčiuo
ja, už kokį neaiškų prasi
žengimą, apie kurį patys 
teisybės nežino. Ir iškabos 
su žodžiais “tik krikščio
niams” arba “apribota” 
nestiprina mūsų neper-, 
duodamas teises.

Šis Vyskupas ne tik kal
ba apie mažumų grupes, 
bet ir joms padeda. Po ka
ro, kada japonai - ameri
kiečiai buvo paleisti iš 
valdžios stovyklų, 15,000 
jų atvyko į Chicagą. Vys
kupas Sheil suprato, kad 
šiems žmonėms pagalba 
yra reikalinga ir jis įstei
gė Nisei Namą (Nisei yra 
vardas japonų - amerikie
čių antros kartos) padėti 
Amerikos ištremt i e m s, 
Nisei Namas rado 1200 
darbų naujiems chicagie- 
čiams. Praeitais metais jo 
Katalikų Jaunimo Orga
nizacija, tarp kitų savo 
daugybės darbų, įsteigė 
Namą jauniems negrams 
nuo 16 iki 25 metų, kuris 
buvo įrengtas su sporto 
sale, svetaine, kafeterija, 
kambariais klubo susirin
kimams, ir t.t.

Užimtų perdaug laiko ir

Mes siūlome Jums Angiiškai-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-

skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti. 
Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, 

tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuąjaus gausite 
• ouikų Angiiškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

M West Broadwoy So. Boston 27, Mass.
šiuomi siunčiame $.............. ir prašome atsiųsti

nums Angiiškai-Lietuvišką Žodyną.
Vardas...................................................................
Adresas ......................................... .......... . ............

“Jis turi
Išvaizda”

Baltašončs padangos gaunamos su extra atlyginimu.

“Jis turi
Jausmą”

Paimk vairą... bandyk naujo Fordo "FEEL" šiandien

There's
Paduok Savo Užsakymą Šiandien pas Savo Fordo Dyleri
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Po Taikos Sakele
J. Kuzmickis

Po sovietų taikiais šūkiais slepiasi ka
riniai tikslai.-Pirmenybe karinei pra
monei. - Skatinama darbo disciplina, 
tempas ir kokybe. - Sovietai seka lais

vojo pasaulio nesutarimus.
Jau kalbėjome, kokia nimis atkreiptas išorinio 

programa slepiasi po so- pasaulio kryptimi, kari- 
vietų .komunistinių šven- nio pasirengimo krypti- 
čių šūkiais: kai penktoji mi”. 
kolona tiksliai funkcijo- f -
nuos, vykdydama Komin- ba* apie” ekoio^taf^” pro- 
formo įsakymus, kai rau
donoji armija bus gerai' 
parengta stipriam smū- ■ 
giui,—komunizmas trium
fuos.

Dabar peržiūrėkime, ko
kia vidaus politikos prog
rama slypi po, rodos, tai
kių šūkių šakelėmis. —
PIRMENYBĖ KARINEI 

PRAMONEI
Jau 1946 m. vasario 9 d.

Stalinas pasakė:
— Kai mūsų kraštas pa- 

siegs tą ūkinį laipsnį, bus 
pasirengęs bet kokiomis 
staigmenomis...

Paminėtas ūkinės ga
mybos laipsnis — susily- 
ginimas su amerikiečių ū- 
kine potencija.

Lapkričio mėn. paskelb
ti šūkiai rodo, kaip ren
giamasi visoms toms 
staigmenoms. Iš 44 šūkių, 
liečiančių sovietų vidaus 
politiką, nėra nė vieno, 
kuris nebūtų “savo ašme-

Pirmoji šūkių dalis kai-

dukcijos dėsnius. Jų susi-
111 i kiavimas yra grynai kari- u- •u ims---------nis---------

Pirmenybė numatyta 
sunkiosios pramonės ga
mybai: anglis, nafta, me
talas, elektros energija, 
mašinos, sunkvežimiai, Į 
laivai... Toliau tiktai eina 
pirmosios eilės reikalin
gumo gaminiai, taip rei
kalingi išalkusiai ir ap- 

įskurdusiai liaudžiai.
į Dėl to garsiai šaukiama, 
i kad būtų pakelta staty- 
j binės pramonės gamyba. 
Dabartinė padėtis Sov. 
Sąjungoje yra pasibaisėti
na: žmonės gyvena ur
vuose ir rūsiuose. Nema
tydami kitokios išeities, 
žmonės griebiasi “lauki
nės statybos”, nesuderi
namos su penkmečio gra
žiais planais. Dėl to yra 
pavojaus, kad tokie staty
bininkai gali būti nubaus
ti kaip penkmečio plano 
sabotuotojai.

v •

Vaizdas parodo patvinusią Little Wabash upę, East Carmi, III., kuri 
patvindė visą miestuką. Kildamas vanduo tūkstančiams žmonių sudarė 
pavojų.

DARBO DISCIPLINA 
IR TEMPAS

Trečioji šūkių dalis kal
ba apie visų kategorijų 
darbininkus, kad jie keltų 
savo gaminių kokybę, sti
printų darbo discipliną ir 
tempą.

Tolimesnė sovietų vi
daus politikos programa 
yra sekanti:

a) Sustiprinti 
pasaulyje “revoliucinę 
diversiją, stiprinant apsi
ginklavimą ir nuolat gąs
dinant, kad tinkamu metu 
būtų galima pasinaudoti 
apginkluota armija* ir pa
remti “liaudies revoliuci
ją raudonosios armijos 
durklais”.

b) Išplėsti sunkiąją pra-

visame.»»

Darbiranko” 1949 Kalendoriai 
Su Aušros Vartų Paveikslu

Apie Kalendorius Gražiai Atsiliepia

® ii
Partijos Mandagumas

dėlei malonios“party lines”

Yra gera būti duosniu.
Kada turi visa eilę šaukimų, yra labai 
gražu padaryti pertraukas ir duoti pro
gą. pasinaudoti telefonu ir kitiems. To
kios pertraukos duos progų ir kaimy
nams turintiems party line, pasinaudoti 
šaukimais.

~-g— __ ----------- , . . _ .

Mandagu yra nedelsti.
Greitai atsakyti skambantį telefonų, tas 
reiškia pagerbimą to asmens, kuris tele- 
fonnoja jums. Patariama telefomioti tuš
tesnių laiku — vidurdienį arba vakarais 
po 8 valandos — tų mes labai įvertinsi
me.

PASTABA Visiems Party 
Line vartotojams

Abclnai. party line aptarnavimas yra 
užtektinai pakankamas dėlei party line 
vartoto; J.

Tuo tarpu, daugelis žmonių, kuri*- 
normaliai norėtu turėti atskirus telefo
no aptarnavimus. turi pasitenkinti 
party lino, nes tuo tarpu mes neišga
lime patenkinti ir suteikti tūkstan
čiams žmonių privačiu telefonų. Mes 
dedame daug pai-tangų. kad galėtume 
patenkinti žmones — Įvesti individua
lius telefonus vietoje party line.

Tuo pačiu laiku Tamstos tunte at
siminti. kad party line aptarnavimas 
yra daug didesnis negu manote. Mes 
stengsimės atsakyti jūsų šaukimus 
švelniai ir skubiai. Bet ateitis priklau
sys turėti privačius telefonus nuo to. 
kaip juos naudosite.

NEW EN6LANB TELEPRONE I TELEMAPI Ct.

monę, kuri vis dar gero
kai atsilieka nuo JAV-ių 
pramonės.

c) Išplėsti lengvąją pra
monę, kiek tai yra būtina, 
kad masės darbininkų, 
vargstančių sunkiojoje 
pramonėje, būtų tinkamos 
savo pareigoms.

d) Tolimesnis 
čiųjų masių, 
cinio aparato kadrų ir po
litinio darbo vadovų 
spaudimas, kad būtų pa
siektos akordinės darbo 
normos.

e) Tolimesnis mokslo ir 
meno darbuotojų spaudi
mas, kad būtų pasiektas 
kraštutinis totalizmas ir 
įkinkytas į politinį ir ka
rinį aparatą.

f) Tolimesnis 
mas, kad būtų išnaudotos 
moterų, jaunimo ir vaikų 
darbo jėgos.

Taigi, programa plati ir 
visuotinė: viskas kari
niam Sov. Sąjungos po- 
tenci jalui!

AR IŠ TIKRŲJŲ JIE 
PASIRENGĘ?...

Peržvelgus sovietų arti
miausius planus, kyla 
klausimas: ar jie iš tikrų
jų yra pasirengę naujam 
karui?

Be abejo, į šitą klausi
mą nelengva atsakyti. Vi
sų pirma, tačiau, reikia 
atsiminti, jog sovietų ka
rinės jėgos yra nepasto
vios vertės ir priklauso į- 
vairių aplinkybių. Istori
ja rodo, kad sovietai su
duoda smūgį tada, kai ku
ri valstybė jau yra kito 
priešo užpulta.

Be to, sovietų galia pri
klauso nuo laisvojo pa
saulio jėgos ir nusiteiki
mo. Jeigu laisvasis pasau
lis nepajėgs susitarti, jei 
nepajėgs bendradarbiauti 
ir savo viduje bus suski
lęs, — sovietų smūgis ga
ji būti sunkus. Dabarties 
metu sovietai ir stengiasi, 
kad valstybių viduje ne
būtų sutarimo, kad darbi
ninkai streikuotų, kad at
skiros valstybės nesutar
tų ir pan.

Tačiau ir sovietų planai 
neišvengia klaidų.

Visų pirma: nevykusi 
sovietų kova su Marsha- 
llio planu silpnina vakarų 
valstybių komunistų pozi
ciją. Darbininkai jaučia, 
kad juos pasotina ne gra
žūs šūkiai, bet konkreti 
materialinė parama.

Tiesa, sovietai daug lai
mi Kinijoje. Tačiau ko
munistinis revoliucinis 
ryžtas daug kur silpnėja. 
Nepaklusnaus Tito pavyz
dys įtikina daugelį komu
nistų, jog opozicija yra į- 
manoma. Vidaus nesuta-

v •

dirban- 
administra-

rimo pėdsakų matėme 
Lenkijos, Italijos ir kitų 
valstybių komunistų tar
pe.

LENINO PRAMATYTI 
NESUTARIMAI

Leninas pramatė ir su
formulavo tris sovietus 
apsupančiojo kapitalisti
nio pasaulio nesutarimus:

a) nesutarimus tarp pa
čių “kapitalistinių impe
rialistų”, prieinančių iki 
tarpusavio karo;

b) nesutarimus valsty
bių viduje — tarp 
riausybių ir masių;

c) nesutarimus tarp 
tropolijų ir kolonijų.

Sovietams geriausiai se
kasi realizuoti pastarąją 
nesutarimų katego riją. 
Pavyzdžiu gali būti Olan
dijos - Indonezijos karas...

Ar reikia dar kalbėti, 
kaip atidžiai turi budėti 
vakarų pasaulis ? Antra 
vertus ,ar jis budi ?

Tačiau tai jau
klausimas. Svarbiausia,— 
vakarai žino, ko iš jų lau
kia sovietų sfinksas. Jei
gu žino, — pusė darbo at
likta...

vy.

me-

spaudi-

kitas

1949.1. 17.

TEKĖKI, SAULUŽE
Tekėki, sauluže, 
Aplinkui dangužį.
Apeiki, sauluže, 
Aplinkui oružį.
Skaityki, sauluže, 
Ar visos žvaigždužės. 
Ar skaitau neskaitau. 
Jau vienos ir nėra, • 
Šviesiausios žvaigždužės, 
Kur anksti tekėjo, 
Vėlai nusileido.

GELBĖKIME 
TREMTINIUS

BALF-as, mūsų vienin
telė tremtinių šalpos ir 
globos organizacija, per
gyvena šiuo metu sunkią 
finansinę būklę. Per ket
verius metus bešelpiant 
tremtinius BALF-as pa
siuntė jiems pinigais, 
maisto • produktais, rū
bais, avaline ir kitokiomis 
gerybėmis arti 2,000,000 
dolerių vertės. Tačiau, de
ja, to neužtenka, tik dalis 
tremtinių išemigravo, o 
didesnioji dalis apie 50,- 
000 tebėra stovyklose. 
20,000 našlaičių, vaikučių, 
ligonių, senelių laukia iš 
Amerikiečių pagalbos.

Todėl BALF-as kreipia
si į Jus, brangūs tautie
čiai, prašydamas aukų 
tremtiniams gelbėti. Nea
tidėliokite šio reikalo ir 
skubiai siųskite aukas: 
United Lithuanian Relief Fund 

of America. Ine.
105 Grand Street.

Brooklyn 1L N. Y. -

“Darbininko” 1949 metų sie
niniai kalendoriai yra išleisti la
bai meniškai su Aušros Vartų 
Stebuklingosios Švč. Marijos pa
veikslu, ir koplyčios vaizdu, su 
Gedimino kalno pilimi ir su Lie
tuvos motina, kurios rankose lai
komas kūdikis tiesia savo ranku
tę prie Aušros Vartų Dievo Mo
tinos. Pačiame kalendoriuje yra 
kiekvienos dienos šventųjų var
dai pažymėti; pasninkai ir vigili
jos atžymėtos žuvelėmis; sekma
dieniai ir šventadieniai atžymėti 
raudona spalva.

Gavusieji kalendorius apie juos gražiai atsiliepia 
ir nuoširdūs “Darbininko” prieteliai ir rėmėjai kalen
doriaus Fondan šią savaitę prisiuntė aukų sekantieji: 
M. Matelis, Baltimore, Md................................
Mrs. P. Baltrušaitis, Scranton, Pa...................
Mrs. Kasakavąge, Eaetor Boro, Pa...................
Mrs. Amelia Pavilonis, South Boston, Mass. 
F. Yasas, Norristown, Pa. ...............................
Mrs. Marcela Stuckienė, Wilkes - Barre, Pa. 
Victor Antanavich, Worcester, Mass................
Mrs. Mary Zinzalet, New Britain, Conn...........
Jos. N. Šaladka, Lowell, Mass...........................
Joseph Leonaitis, E. Hartford, Conn................
K. Yukna, ............. .............................................
M. Valiukevičienė, New Britain, Conn.............
Paul Šleivis, Cambridge, Mass...........................
Joseph Slaviški, Worcester, Mass. ..................
John Taparauskas, Lawrence, Mass.................
Mrs. H. Mekalainas, Jamaica, New York ....... 
Mrs. M. Marcinkevičienė, Manchester, Conn. ... 
Kazimieras Rimdeika, Phila., Pa.......................
Mrs. D. Zaikas, Cambridge, Mass....................
C. Linkevičienė, Phila., Pa.................. ............
Mrs. B. Glaveckas, Baltimore, Md...................
A. Yuodzukinas, Linton, Ind...........................
M. Gursky, Bayonne, N. J..................................
A. Dzekevičius, Providence, R. I.......................
J. Jaraitis, Baltimore, Md..................... v.........
F. Minkus, Westfield, Mass........... ...................
Mrs. Agnės Molis, So. Boston, Mass. ....*.........
Charles Prakapas, So. Boston, Mass.............
John Banionis, So. Boston, Mass.......................
G. Tamošauskas, Schenectady, N. Y...............
Agnės Chernauckas, Detroit, Mich...................
Al. Rotembergas, Cambridge, Mass...................
Pauline Luzauckas, Cambridge, Mass.............
Frank Obecaitis, Wilkes Barre, Pa...................
Natalija Babijonienė, St. Clair, Pa...................
Adam Keulis, Fairfield, Conn...........................
Mrs. Wm. Gedrim, Brighton, Mass...................
Mrs. M. Miskis, Los Angeles, Calif.................... 
Mrs. M. Yurkus, Detroit, Mich..........................
Mrs. V. Zemniekas, Detroit, Mich...................
Matilda Strimienė, Wilkes - Barre, Pa............
Mrs. E. Jonuskienė, Wilkes - Barre, Pa...........
Mrs. Charles Zilinsky, Shelton, Conn...............
Rozalia Zanewicz, East Vandergrift, Pa........
Sophie Wilkas, Dorchester, Mass.....................
Balęs Churlionis, Lawrence, Mass...................
Mrs. K. Dezulskienė, Chieago, III. ................
Peter Svirskas, Haverhill, Mass.......................
Louis Batukaitis, Warehouse Point, Conn. 
Mrs. Grenis, So. Boston, Mass........................
O. Jakimavičienė, So. Boston, Mass................
Mrs. A. Voveris, Dorchester, Mass................
Aiithony Reidman, Auburn, Me....................
Ona Žukauskienė, Cleveland, Ohio ................
V. Cabalauskas, Detroit, Mich..........................
Mrs. Genis, Phila., Pa........................................
Mrs. A. Jaskienė, Wilkes - Barre, Pa............
Vladas Kuzmskas, No. Amherst, Mass............
Mrs. Anna Jančius, Phila., Pa..........................
Helen Atkocius, Worcester, Mass....................
Mrs. Frances Shatas, South Boston, Mass. 
Stani81ow Matusiewicz, Worcester, Mass......
V. Vengraitis, West Lynn, Mass.....................
Michael Minikauskis, Grafton, Mass...............
Agatha Aurilienė, Lawrence, Mass.................
K. Velička, Lawrence, Mass............................

1 S. Velička, Buckland, Conn..............................
B. Kirslis, Elizabeth, N. J...............................
W. Ysganaitis, New Haven, Conn...................
Adam Stanley, Hudson, N. Y...........................

’ J. Stimienė, Rochester, N. Y...........................
Mr. Victor Meksraitis, Minersville, Pa............
Ursula Jasukaitis, Newark, N. J....................
John Czernauskis, Detroit, Mich....................
A. Nevcraitė, Mattapan, Mass..........................

' J. Jankauskas, Lawrence, Mass.......................
Į Matas Kuchinskas, Brooklyn, N. Y...............

Motiejus Ccpulonis, VVorcester, Mass. 
Mrs. Katrė Kazlauskienė, Wilkes - Barre, Pa.

Visiems “Darbininko” kalendoriaus fondo rėmė
jams nuoširdžiai dėkojame už paramą ir nuoširdumą. 

“Darbininko” Adnpnistracija.
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NuŽlidvtO Of pirmininkas Aleksandras Ste- 
w * nanlmviZhia i4/1ininVae VinpaR

Macitillo Duktė ir lentas
Iškūrė ,

pankevičius, iždininkas Vincas 
Augonis, sekretorius — An
drius Dėdinas. Nutarta visiems 

Įremti katalikišką spaudą — 
Brockton, Mass. — Nesenai j I^hininką .

iš Tremties atvykę inžinierius Ruošiamas Vasario 16-tos d. 
Krištopas ir Irena Daugirdai] minėjimas
su dviejų metų sūneliu įsikūrė.' Lietuvos nepriklausomybės 
Inž. Daugirdas jau gavo Nor- 31 met. paminėjimą rengia Šv. 
folk Iron Works Co. darbą su- Onos Moterų draugija sekma- 
rištą su jo specialybe, o p.p. 
Peldžiai, kurie jų atsikvietimu 
rūpinosi, užleido viršutinį auk
štą savo rezidencijos. Montello- 
je, pastoriai apsigyventi.

Inž. Daugirdas net prie bol- kų valgių, nes šv. Onos draugi- 
ševikų buvo fabriko vedėju, jos šeimininkės moka tai pa- 
bet įsakymus turėjo imti iš ne- ruošti. Bus kalbų ir muzikos, 
mokšos bolševiko. Sužinojęs, Kalbėtojais bus advokatai: Lu- 
kad jis yra paskirtas išvežimui cy ir Aleks Sakalauskai, Šlek- 
į Sibirą pasitraukė į žaliąjį Lie- manas, Sokoloski iš Turners 
tuvos mišką. ’Falls, Mass. ir vietiniai kalbė-

Tremtyje susipažino ir apsi- tojai. Jie savo kalbose nušvies 
vedė su Irena 
yra chemijos 
rios tėvelį Dr. 
žy bolševikai 
kankino, 
tragedija įvyko ji studijavo deja — pirmininkė 
Viennos universitete. Nukan- Steponkevičienė. 
kinto ir sužaloto Dr. Mačiulio šia proga kviečiame visus at- 
lavono. prie kurio klūpojo žmo- silakyti į Greenfieldą, kad tu
ną, atvaizdas yra tilpęs ir ame- rėtute progos dalyvauti pietuo- 
rikiečių lietuvių spaudoje. Nu- se ir Vasario 16 d. šventės pa
kankintojo Dr. Mačiulio našlė minėjime. A. Dėdinas,
tikimasi neužilgo atvyks Ame
rikon.

The Brockton Enterprise ant 
pirmo puslapio buvo įdėjęs ilgą; 
dviejų špaltų aprašymą apie

dienį. vasario 27 d., 12:30 vaL, 
Forest Hali patalpose, prie 
miesto skvero. Kartu atsibus 
ir draugijos metiniai pietūs — 
užgavėnes. Bus skanių lietuviš-

Mačiulyte, kuri Lietuvos padėtį ir jos kovas dėl 
inžinierė ir ku- laisvės.
Mačiulį Panevė-i Rengimo komitetan įeina: 
baisiu būdu nu- Adna Aguonienė, Ona Ginkie-

Kuomet toji baisioji nė, Antanina Tamošaitienė. Ve- 
Antanina

VATBBURY. CONN.

$V. ANTANO GARBEI 
Ko\o-Mareh 15, 1949 

Lietuvos Pranciškonų 
ŠV. ANTANO VIENUOLYNE

Kennebunk Port, Maine 
Prasideda

Iškilmingos 13-kos Antra
dieniu Pamaldos, 

kurios baigsis birželio 4—13 d.

Šv. Antano Mišių Novena.
Už visus iv. Antano 13-kos Antra

dienių Pamaldų ir Novenos dalyvius 
bus laikomos

Kas Antradienį:
7 A. M. — IŠKILMINGOS SV. MISIOS.

7 P. M. — IŠKILMINGOS PAMALOOS PRIE IŠSTATYTO 
SVENC. SAKRAMENTO.

Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, 
kuriomis Pranciškonai melsis.

Visus šv. Antano Mylėtojus Kviečiame
Jungtis su Pranciškonais maldoje, Sv. Komunijoje ir Sv. Mišiose, 
kad per didžiojo Stebukladario Sv. Antano užtarymą išprašius 
iš Dievo:

TEISINGOS TAIKOS!
NEPRIKLAUSOMYBES LIETUVAI!
KIEKVIENAM RŪPESČIŲ VALANDOJE REIKALINGOS 

PAGALBOS!
Si quaeris miracula... Jei iežkai stebuklų, kreipkis į šv. Antaną. 

Iki Kovo 16 d. prašome prisiųsti savo ypatingas intencijas se
kančiu adresu:

FRANCISCAN FATHERS
Kennebunk Port, Maine.

priimti. Pirmininkas p. Aleksis 
kiekvieną atskirai pakvietė pa
reikšti savo mintis. Iš tų pa
reiškimų paaiškėjo, kad jie nori 
glaudžiai bendradarbiauti Lie
tuvos labui.

’vavimo rengiama Iškilminga 
■ vakarienė, kuri įvyks sekma- 
Įdienį, vasario 20 «!., C-ią vai. 
vakare, didžioje “Armory” sve
tainėje, prie Broad ir Callow- 
hill Sts„ Philadelphia, Pa.

Kad žinojus, kiek valgių pa
ruošti, vakarienės bilietus pra
šoma iš anksto įsigyti pas ren
gimo komiteto narius ir klebo
nijoje, 1913 Wallace St. Tel. 
PO5 — 2322.

Po vakarienės šokiams gros 
garsi didelė Leo Zollo orkestru. 
Į šios vakarienės iškilmes žada 
atvykti svečių ne tik iš Phila- 
delphijos, bet ir iš tolimesnių 
kolonijų, kaip antai: Chesterio, 
Camdeno, Brooklyno, Ealtimo- 
res, Shenandorio, New Yor ko 
ir kitų miestų bei miestelių. 
Taipgi atsilankys tik ką atvy
kusių iš EurojKrs. šios žinios, 
kaip girdėti, pasitvirtina. Kal
bės žymiausi kalbėtojai: teisė
jas Hon. John Boyle ir gerb. 
Prel. J. Ealkūnas.

Švenčiant 25 m. jubiliejų šiais 
geresniais laikais, Šv. Andrie
jaus lietuvių parap. parapijie
čiams, atėjo gera mintis suma
žinti parapijos skolą bent 25 

, tūkstančiais dolerių. Nepasigy-
niką rugpiūčio 28 d., Linden rįmas ar pasididžiavimas, bet 
Park, Lnion City, Conn. Ponai: tikra tiesa, kad šv. Andriejaus 
J. Trečiokas, Tareila ir Joku-. parapįjos lietuviai gan pasitu- 
bauskas apsiėmė pereiti Peri pinčiai gyvena. Ir per šį reikš- 
biznierius ir parinkti aukų, P-;mingą metą minėtą sumą gali 
Tareila žadėjo pereiti per ver* lengvai sumokėti, visai neimda- 
telgas drauge su ką tik atvy- mį padėtų santaupų iš banko, 
kusiais iš tremties ir paprašyti Tenka pasidžiaugti. kad lietu- 
aukų. Susirinkime pareiškė sa- vįaį, būdami gerų tėvų, gerų ū- 
vo mintis vienas naujai atvy- kininkų vaikai> moka sumaniai 

naujoje tėvynėje gyventi ir, 
net taip vadinamų, blogų laikų 
visai nebijo. Šis tiesos pasaky
mas jau keliais atvejais pasi
tvirtino.

1 Paskelbus skolos sumažinimo

Tėvas Kazimieras 
Kamv-ines

Sausio 23 d. įvyko LDS 5 
inžinierius Daugirdus ir jų per- kuopos susirinkimas, į kurį na- 
gyvenimus jų į Brocktoną at riai skaitlingai atsilankė. Taip 
vykimo proga. Rap. pat į susirinkimą atsilankė ir

komp. A. J. Aleksis ir pasakė 
trumpą kalbą. Taipgi buvo at
silankęs ir kun. Bulovas iš lie
tuvių kolegijos Marianapolis. 
Klebonui, kun. J. J. Valantie- 
jui leidus, buvo padaryta ant
ra kolekta dėl Marianapolio ko
legijos žurnalo leidimo. Sakė, 
kad kolekta buvo pasisekus.

LDS 5 kuopa paskyrė dėl 
Lietuvių Tarybos $10 auką 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės paminėjimo proga, kuri 
atsibus vasario 13 d.

Nariams primenama, kad 5- 
tos kuopos susirinkimai visada 
būna kas ketvirtas - mėnesio 
sekmadienis senosios parapijos 
mokyklos patalpose pirmą va-

LDS 113 kuopos metinis 
susirinkimas

Sausio mėn. 27 d. Steponke-į 
ričių namuose įvyko LDS 113; 
kuopos metinis susirinkimas. 
Buvo aptarta svarbūs kuopos 
reikalai, nariai užsimokėjo na
rio mokesčius. Buvo nutarta 
atvelykio sekmadienį, balandžio* 
24 d., surengti margučių pie
tūs ir pasiryžta bendrai dirbti, 
kad numatomas parengimas 
būtų sėkmingas. Jo pelnas bus 
skiriamas katalikiškajai sekci
jai. Už gražiausius margučius 
bus skiriamos dovanos. Pirmą

Sausio 28 d. įvyko Federaci
jos 22 skyriaus ir BALF’o 2 
skyriaus susirinkimas, į kurį 
atsilankė klebonas, kun. J. J. 
Valantiejus ir pasakė įspūdin
gą, kalbą, taip pat atsilankė 
kun. Čebatorius. Valdyba pada
rė pranešimus, kurie buvo susi
rinkimo su didžiu pasitenkinimu 
priimti. 1948 metais įplaukė 
(įeigų) buvo $147.19, aukota 
arba išmokėta buvo $137.15, j parapijos draugijos. Čia publi- j 
kasoje, pridėjus 1947 met. liku-jkos 
čius, yra $29.18; bankoje yra 
$254.58. Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės paminėjimui pa
skirta $25.00.

Laike šio susirinkime aukavo 
dėl Federacijos: Gyv. Rožan
čiaus dr. — $4.58, Tretininkai 
— $3.00, Rūtos dr. — $2.25, 
LRKSA 19 kuopa — $1.89, 
Moterų Sąjungos 43 kp. — 
$1.30, Kristaus Kančios Ark.— 
$1.00, T. Smolskienė — $2.00; 
po $1.00: A. Pranulienė, Kašė
taitė, S. Lušienė, O. Girdzijaus
kienė, dėl BALF’o aukavo po 
$1.00: J. Žemaitis, O. Radzevi
čienė ir J. Jakštas.

Feder. 22 skyriaus valdybą 
1949 met. sudaro: komp. A. J.

kęs iš tremties lietuvis, kuris 
labai apsidžiaugė, kad lietuviai 
taip vieningai dirba dėl Lietu
vos.

Tą pačią dieną įvyko kun. F. 
Pronskaus išleistuvių ir kun. J., 
Čebatoriaus priėmimo vakarie-vajų nuošių metų pradžios iki 
nė, kurią surengė šv^ Juozapo šiolei parapijiečiai jau suaukojo 

jt»*»t»j>«> įr pasižadėjo apie $4,000, ir
jkos atsilankė labai gausiai. kasdįeną vis daugiau ir dau- 
Kun. F. Pronskus ir kun. J. aukų įeina. lenkty_
Čebatorius labai dėkingi jižpa- ,niaudami (“subitinimui”) žada 

atnešti stambesnes sumas atei- 
Į darni į jubiliejinę vakarienę, 
j Tai yra malonus ir sveikintinas 
' pasireiškimas.

Iki pasimatymo kitą sekma
dienį prie “kalakutų” stalo.

F. P.

gerbimą. Koresp.

PHILADELPHIA. PA.
Jubiliejinė Vakarienė

Paminėjimui 25 metų Šv. 
driejaus lietuvių parapijos

An-
gy-

BALF Centre Gautos Aukos Per 
1948 m. Gruodžio Men.

dovaną, kvortą malkų, skiria ^an<^ P° P*®tU. Nepamirškite [^lelcsis — pirmininkas, M. Ka-
gerb. mūsų kuopos narys, biz
nierius Juozas Mičiūta, antra— 
kvortą degtinės. Vincas Augo- 
nis. Kitos dovanos bus pa
skelbtos vėliau. Renkitės mar
guti margučius jau dabar, kad 
kimėtute dovanas. Prisirašė 
du nauji nariai. 1949 metams 
valdyba liko ta pati, būtent:

tos dienos ir prašome ateinant; 
atsivesti ir naujų narių ir tuos 
lietuvius, kurie atvažiuoja iš 
Europos, kad prisirašyti prie 
LDS kuopos nariais.

Sausio 27 d. įvyko Lietuvių 
Tarybos valdybos susirinkimas, 
į kurį atsilankė tautininkų at
stovai, kurie buvo nuoširdžiai

Tik

Tik

i
i
i
t*
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Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.
per “DARBININKĄ” sužinosime apie savo 
draugus, gyvenančius Amerikoje ir visame 
pasaulyje.
per “DARBININKĄ” mes sužinosime, kas 
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

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

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

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

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

“DARBININKAS”
366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

• <

Kazimiero Amžinam Paminklui
Tėvo Kazimiero Kapucino parinktos maldos

1. Iš spaudos išeina maldų knyga 
Atlaidų Šaltinis”. Tai yra viena iš pa

čių vertingiausių maldaknygių, nes jo
je surinktos maldos yra sukurtos gar
sių šventųjų ar kitų Dievo moksluose 
išmintingų žmonių, ir didžiuma maldų, 
esanti toje maldaknygėje, yra paties 
popiežiaus apdovanota specialiais atlai
dais.

2. Lietuviams šią maldaknygę parinko, spaudai 
paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kazimieras Ka
pucinas, kurio vestos misijos paliko neišdildomą įspū
dį. Jis mirė 1941 m. gruodžio 26 d. Kaune, Lietuvoje. 
Jo kapa mindžioja svetimųjų bolševikų kojos. Įsigy
damas šią maldaknygę padėsite plytelę amžinam pa
minklui tam misijonieriui, nuo kurio mirties šiemet 
sueina 7 metai.

3. šioje maldaknygėje yra ypatingai gražių mal- 
,dų į Dievišką Jėzaus ir Marijos Širdį, sielvarte, nelai
mėje, prašant ramybės, vedusiųjų maldos už tėvus, 
mirties atvėjuje. Visos tos maldos popiežiaus apdova
notos atlaidais.

4. Maldaknygė spausdinama labai aiškiomis dide
lėmis raidėmis.

5. Maldaknygė “Atlaidų Šaltinis” turės net 560 
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 be 
to
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.

bus įskaitytas į Rėmėjų-Leidėjų skaičių ir gaus

“Darbininko” Administracijai: —
šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti 

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

Vardas__________________________________________

Adresas

Montrose, P. Labzentis 5; Pitt
sburgh, R. Mason 5, O. Stana- 
ričienė 2, B. Šimelis 1, J. 
Tamkeričius 5; F. Rogers 
Vyt. Mažeika 2, F. Zusinas 
Philadelphia, I. Raskienė 5, 
dela Tilla 2, St. Poškus 5.

B.
5; 
5;
A-

California Medonis, BALF 76 — 565;
Bakersfield, Adam Bucewicz Lincoln Park, R. Butkins 1. 

$20.

rinauskienė ir A. Šambaris — 
vice pirmininkai, N. Meškūnie- 
nė — sekretorius, Jokubauskas
— iždininkas, N. Jenušaitienė
— finansų sekretorius, M. Ka
šėtaitė ir J. Jakštas — iždo 
globėjai, J. Bernotas — mar
šalka.

BALF’o valdybą sudaro: 
komp. A. J. Aleksis — pirmi
ninkas, ponios Dunšienė ir 
Stankevičienė — vice pirminin
kės, Sapranienė — raštininkė, 
J. Žemaitis — iždininkas.

Abiejų skyrių valdybos nuo
širdžiai prašo visų katalikų ir 
kitų lietuvių paramos.

Connecticut
Bridgeport, P. Baranauskas 

$1; Bridgewater, Anelė Liut
kus $5; Bridgepor, J. A. Rudi- 
mas 5; E. Hartford, Jos. Leo- 
naitis,, BALF 12 s. 150; Fo- 
restville, Mrs. J. Stucjus 10 
Oakville, S. ir M. Zdaniai 10, i 
A. Viltrakis 1; Poquonnock, J. J 
A. Barbal 5; Waterbury, S. 
Barkauskienė 5, A. Kisonis 2, 
A. Spitrienė 50, ALRK Darb. 
S-gos Conn. apsk. 25, ALRK 
Susiv. apskritis 25, W. Zam- 
blauskas 2.

Iillinois
Aurora, A. Zekonienė 10; 

Chicago, J. A. Rizgen 2, J. 
Kupsoniai 25; Collinsville, G. 
Rickert 1; Kevanee, M. Šaltis 
10;
5; 
5; 
j. :

I

New Hampshire
Manchester, BALF 53 sky

rius 140; Nashua ,A1. Ulcickas 
5.

New Jersey
Jersey City, Ch. Baranauskas 

. 10; Kearny, BALF 7 
,’Imts. Rimšienė ,BALF 
■ Į10; Newark, Mr. &

Mekart 10.
New York

Brooklyn, Marcella
5, P. Baltauskas 2, G. 
dokas 2, J. Lauciškis 
Bagdonas 10, J. Tamašauskas 
2, J. T. Baltramaitis 5, K. Bag
donas 5, Ambrose Miller 5; 
Bronx, Anna Kscenaitis 5; 
Clayville, John Huscza 3; Earl- 
ville, St. Matulaitis 5; E. Se- 
tauket, B. J. Čeponis 1; Scotts- 
ville ,Mary A. Balzar 20; Web- 
ster, F. Orlauskas 10; Westbu- 
ry, Ant. Kardokas 2.

Ohio
CIeveland. M. Žilinskienė 10, 

E. Yakimchick 2, BALF 38 sk. 
19, CIeveland Katalikų Dainos 

Brockton, EI. Kelly 2, K. Čir- Choras 35, St. Saldauskas 2, B. 
Balionis 3; Bacevičienė 10, Tretininkai 10, 

Gardner, Alex Uiski 2; Haver-Įp. Minotas 10, K .ir P. Staupai

Rockford, A. Petrauskas 
tS. Charles, I. Grigutowicz 
Waukegan, Ant. Tauchas 1, 
Mačiulis, SLA 10 Apsk. 5.

< Maryland 
Baltimore ,J. Paskoris 1..

Massachusetts

sk. 200, 
nr 7 — 
Mrs. M.

Paliūtis 
B. Pui- 
10, K.

Wasnington

Hoquiam, John Passich 15.
NARIŲ MOKESČIAI

BALF 13 skyrius, Los Ange
les, Cal. 40; BALF 53 sk., 
Manchester, N. H. 22; BALF 
129 sk., Nashua, N. H. 14; 
BALF 38 sk., CIeveland, Ohio 
4. Viso $80.00. i

KALĖDINIAI ATVIRUKAI Į
Už Kalėdinius atvirukus 

gruodžio mėn. gauta $19.00.
NAŠLAIČIŲ FONDUI

BALF 104 skyrius, Utica, N. 
Y. 150.00; BALF 53 Skyrius, 
Manchester, N. H. 14.00; Ona 
Andriušiūnas, Youngstown, O. 
$10.00. Viso — $174.00.

Išmokėta Tiesioginiai šalpai:
Gruodžio mėn. Lietuviams 

Europoje išmokėta $5,300.00 
Imigracijos reikalams 1,263.17 
Našlaičių paramai ........ 77.00

Viso ..................  $6,640.17
Drabužių, avalynės ir kitų

Pečių plasteriai yra ižirbiniu pa
darytu 3-jopai palengvinti skausmin
gų muskulinę pečiųgėlą.

3 darbus 
greitoj 

Palengvinti 

PKIŲ6B1

(1) Sis plasteris paakstina cirku
liaciją, atgabena gydantį ir Šildantį 
kraujų į skaudamų vietų. Tuomet 
muskulai atsileidžia ir skausmas 
palengvėja. (2) Suvaržo muskulų 
trūkčiojimų — sumažina skausmo 
pervėrimus. (3) Apsaugo janU 
dužkaitė neprileidžia žalčio.

Daktarų išbandymai parodo. 
Johnson o PEČIŲ PLASTERIS 
gelbsti arti 9 iŠ 10 kentančių. Jį iS- 
iždirba Johnson A Johnson — žino- 
per 61 metus puikių chirurgiškų

pa-

kad 
pa-

Sausio 30 d. įvyko Lietuvių 
Tarybos skyriaus susirinkimas, 
kuriame prisidėjo prie Water- 
burio ALT skyriaus ir ketvirta 
srovė — tautininkai, kurie pa
sižadėjo bendrai dirbti Lietu
vos labui. Į valdybą buvo pa
pildomai išrinkta: p. Kušlys —
vice pirmininkas ir p. Dzimitis bulėnas 1, Jonas 
— iždo globėjas.

Pirmininkas A. J. Aleksis pa-' hill, Petras Svirskas, BALF 59 25, Mary Žilinskas 5, K. S. ir 
prašė p. Andrikytę, kad pada- sk. 80; Methuen, - - - 
lytų tikietus dėl Vasario 16 d. kas 10; 
šventės, kurios minėjimą Tary- Shay 10; 
ba rengia vasario 13 d. salėje, dinski 5; 
o Federacija tai dienai užprašė (kus 5. 
šv. Mišias už Lietuvą šv. Juo
zapo parapijos bažnyčioje.

B. Poplaus-,Ona Karpiai 10, V. Debesis 2; 
No. Andover, Anna Dayton, J. A. Urbonas 10, Pra- 
Winchendon, V. Kolo- nas Gudelis Liet. Vyčių 96 kp. 
VVheelright, A. Tam- 25, SLA 105 kp. 10; E. CIeve

land, J. J. Aleksa 5.
Pennsyhania

Bentleyville, St. Masaitis 10;
A. Za p raus kas 1;

Michigan
I Detroit, V. Steponaitė 1, V.

Taryba nutarė surengti pik-’Raulinaitis 1, R. Gulezian 2, P^Frackville,

gerybių pasiųsta už 40,807.10
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VIETINĖS ŽINIOS
• • i

ŽINUTES
Minėjimas tautinės šventės, 

So. Bostone. Kai kurie South 
Bostoniečiai pradės švęsti vas. 
16 d., jau šeštadienį. Jie eis iš
pažinties iš ryto, per šv. Mišias, 
3:30 v. p.p., ir vakare 7:30 vai.

Lowelly; Šv. Marijos, Lynne; 
Quincy bažnyčiose ir Šv. Kle
menso, Bostone. Šv. Klemenso 
bažnyčioje, Švenčiausias Sakra
mentas yra išstatytas nuolati
niam garbinimui. Čia matosi ir 
lietuvių profesionalų.

i

Lietuvos Nepriklausomybės Šventė Lietuvos Generalinio Konsulato New {VAROS SKELBIMAI

Bostone Yorke Paieškomi Asmenys:

7:30 v.v. bus laikoma iškil
minga šv. valanda Lietuvos ge
rovei. Šv. Valandoje kalbės Jo 
Ekscelencija tremtinys vysku
pas Vincentas Brizgys, D.D. 
Dalyvaus daug kunigų. Kvie
čiame visus į šią šv. Valandą 
Lietuvos gerovei atsilankyti. 
Malda labiausiai galime prisi
dėti prie Lietuvos išlaisvinimo.

Sekmadienį, vas. 13 d., 10 v. 
r., Jo Ekscelencija svečias vys
kupas atnašaus šv. Mišių auką 
ir sakys pamokslą.

Dalyvaus in corpore Stepo 
Dariaus Legionierių postas ir 
eis prie šv. Komunijos.

Kviečiame visuomenę skait
lingai dalyvauti šiose nepapras
tose pamaldose, melstis ir eiti 
prie šv. Sakramentų Lietuvai 
padėti. •

2 v. p.p., įvyks So. Bostono 
lietuvių metinis tautinės šven
tės minėjimas, susidedąs iš į- 
žymių kalbų ir gražios muzikos.

Kalbės ir J. E. Vyskupas 
Vincentas Brizgys, D. D.

Vas. 5 d., buvo pakrikštytas
Tarnas Danielius, sūnus Alber
to ir Marės (Žilinskaitės) Aš- 
menskų, gyv. 27 Sargent St., 
Dorehester, Mass.

Vas. 6 d., Jonė Pranciška,
duktė Jono ir Pranciškos (Pet- 
reikaitės) Žibučių, gyv. 263 
Boiton St.

Maria Agnietė, duktė Stasio- tybė klasta ir smurtu okupuo- 
Lelijos (Juodeikaitės) Sinkų, jama azijatinių banditų ir kan- 
___ coo on. a. .... . _gyv. 632 E. 8th St.

Antradienį, 8 v. v., parapijos 
salėje, 492 E. 7th St., bus at-

Gėrisi vyrais. Jo Ekscelencija 
Arkivyskupas Richard J. Cu
shing džiaugiasi, kad daug ran
dasi šioje diecezijoje pamaldžių 
vyrų. Atsiranda 4000 vyrų, ku
rie sykį per mėnesį praleidžia 
vieną naktį garbindami šven
čiausiąjį Sakramentą vienoje iš 
šių bažnyčių, būtent: Šv. Mar- 
garetos, BročkfoTt; Šv. Kliaros,

DAKTARAI

Tel. TROwbridge 6330
If no answer call AV 2-4026

J. Repshis, MJ).
Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai ’Są. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

|VMMS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadvvay

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SOuth Boston 8-0949

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass. 

TEL. PA—7-1233-W

Besiartinant vasario 16 die-'vio, kuris neįsijungtų į šią di- 
nai, mūsų mintys labiau negu džiąją Tėvynės išlaisvinimo ko- Melitonas, 
bet kada skriaja į mūsų tėvų vą! 
žemę, brangią tėvynę Lietuvą. ‘ Bostono 
Mūsų širdys plaka karščiau, 
mūsų sieloje darosi šviesiau, 
kada prisimename, kad prieš 
31 metus, 1918 m. vasario 16 
dieną Lietuva nusikračiusi ver
govės pančius, kėlėsi laisvam 
ir Nepriklausomam gyvenimui.

Tačiau liūdnas gedulo šydas 
apgobia tą skaidrią mūsų nuo
taiką, nes jau 9-tą. kartą vasa
rio 16-tosios dienos rytas aušta 
Lietuvoje, bemindžiojant ją 
priešų kruvinam batui. Gražiai 
pražydusi nepriklausoma vals-

liekama svarbi šv. Petro para- nepriklausomą 
pi jos choro praktika. Kviečiami Liūdna ir širdį 
visi giedotojai susirinkti, kad 
būtų galima geriau prisirengti. 
prie Lietuvos Nepriklausomy- i 
bes minėjimo pamaldų, kurios Į 
įvyks šeštadienį, vas. 12 d., I 
7:30 v. v., ir sekmadienį, vas. ■
13 d., 10 v. r.

Trečiadienio vakare bus lai
komos Šv. Teresės novenos ir 
merginų sodalicijos pamaldos ir 
bus susirinkimas.

Ketvirtadienio vakare įvyks 
moterų sodalicijos pamaldos.

Gražus pavyzdys. Žmonės 
nori naujienybių. Spektakliai, 
koncertai, parodos patraukia 
daug žmonių. Bet, kada matai 
žmonių būrį, ateinantį dažnai į 
paprastą bažnytėlę į Mišparus, 
šventą valandą ar kitas gan ty
lias pamaldas, ir vis tuos pa
čius žmones, tai yra pavyzdys, 
kurs daro didelį ir gražų įspū
dį mąstančiam žmogui.

Tiesa, tie žmonės galėtų ir 
kur kitur tuo laiku nueiti, bet 
jie susilaiko. Jie kitur nueiti 
suranda kitą laiką. Jie žino, 
kad jie niekur kitur tiek daug 
gero nepadarys, kaip bažnyčio
je. Čia jie pakelia mintis prie 
amžinų dalykų. Jie seka Jėzų, 
Mariją ir kitus šventuosius.

Tai sektinas pavyzdys.
Gerasis Dievas, be abejo, la

bai įvertina šių žmonių pamal
dumą, ir jų užmokestis bus 
delis.

The Lithuanian 
Situation

i

TILVIKAS, Kazimieras ir ZAJANKAUSKAS, Juozas, 
iš Paloniškių km., i iš Šilsuodžio km., Vilkaviškio 

Kulių pašto, Plungės vai., Tel- i apskr. 
šių ap., Kazimieras gyveno' ---------------------- — —
15834 Corse Avė., Harvey, Iii., 
gi Melitonas gyveno 5432 Prin- 
ceton Avė., Chicago. III.

WETKUS - Mačiulytė, Zuza
na, ir Mačiulis, Juozas, iš Miš
kinių km., Raudondvario vi. 

VABALIENE, Ona. buv. 
žmona Antano Vabalo.

VIGANAUSKAITĖ
brauskienė, Adelė, iš Kunigiš
kių km., Bartininkų vi., Vilka
viškio ap.

VILIUŠIENE, našlė Petro, 
kilusio iš Pečiulių km., Višakio 
Rudos par., Suvalkijos ir

Valentinas Vakauzas, aštuoni vaikai.
BLKLNS Sekretorius, i VILKAS, Domininkas, 

——---- ——------  Telšių ap., Kalnėnų km.
Smilgiai naujame biznyj I vilkas, Kazys, iš Bagdo-'
Preitą mėnesį pp. J. Smilgiai, niškių km., Žaslių vi., Trakų a. 

plačiai žinomi veikėjai, pirko VTNKELIENĖ - Katcvinke- 
Povilo Bushmano bučernę ir lienė - Jurevičiūtė, Ona, iš Al- 
grocernę, 29 Savin Hill Avė., vito parap., Vilkaviškio ap., ir 
Dorehester, Mass. Krautuvę jos vaikai Jonas, 
pavadino nauju vardu: Do Ona, ir Vincas.
Drop In Market. j VIPARTAS, Zigmantas, iš

p. Juozas Smūgis yra buvęs Juodeikių km., Žagarės vi.
LDS Centro pirmininkas ir ii- V1SACKAITĖ - Kybartaitė,
gametis LDS 8 kuojjos buvęs Adele ir Fele, iš Nevaromų k., tės km., Salantų vi., Kretingos 
finansų raštininkas. Gelvonių vi., Ukmergės apskr. apskr.

Praeitą ketvirtadienį p. Ona 
Smilgienė lankėsi “Darbininke” 
ir įdavė savo biznio skelbimą į 
“Darbininką” ir kalendoriaus 
fondan aukojo $2.00. Taipgi da
vė skelbimą Lietuvių Radio 
Valandai ir tos radio progra
mos išlaikymui aukojo $3.00. 
Nuoširdžiai dėkojame ir pp. 
Smilgiam linkime geriausių 

s~ sėkmių naujame biznyj.

Lietuvių komiteto 
pirmininkas advokatas Charles 
J. Kalinauskas ir garbės komi
tetas atstovaujamas gerb. Pre
lato, Dr. K. Urbonavičiaus, 
kunigo klebono Pr. Virmaus- 
kio, advokato Jono Grigaliaus, 
Lietuvos garbės konsulo, advo
kato A. O. Shallncs ir Dr. Ja
kimavičiaus, visus Bostono ir 
apylinkės lietuvius nuoširdžiai 
kviečia dalyvauti šiarre minėji
me ir pasisemti dvasinių jėgų 
šiai šventai kovai. Tegyvuoja 
Laisva ir Nepriklausoma Lie
tuva!

5’3

I
I
i ZAKUTAUSKIS, Feliksas, iš 
Stonų km., Raseinių ap.

ZALOGA, Antanas, baigęs 
Kauno Jėzuitų gimnaziją, jo 
seserys Bronė ir kitos, bei mo
tina Zalogienė - Šimaitytė, ki
lusi iš Ramoškių km., Skaisgi
rio vi.

REIKALINGA
Patyrę ir Nepatyrę

STiTCHERIAI
Dirbti moteriškas biouses. " 
Nuolatinis darbas, geras 
atlyginimas. Atsišaukite: 
ALUED BLOUSE CO.
30 Kneeland St., Boston

4- T o \»2j.-t-18)
PARSIDUODA liet u v i š k a 

grosernė (variety store) lietu
viais apgyventoje vietoje So. 
Bostone. Geras biznis, nebrangi 
renda. Biznis išdirbtas per virš

iš Starkonių km., 20 metų tų pačių savininkų.* 
Telefonuokite SO 8-9866 arba- 
rašykite “Darbininkui” 
platesnių informacijų, 
duoda be agentų.

Dam-

jos

iš

ŽALYS,
Viešintų vi., Panevėžio ap.

ŽALYTĖ (Saulytė), Vincen
ta.

dė!e:*
Parsi-4
(5-7)*

kinama bei kraujuose ir ašaro-; 
se paplūdusi lietuvių tauta he
rojiškai kovoja už savo teises, ■ 

gyvenimą.
sopa matant 

savo tautos kančias, žinant, 
kad žmoniškumo nežinantis 
kruvinasis bolševizmas visomis 
jėgomis stengiasi išnaikinti 
niekuo nekaitą ir tik taikaus ir 
ramaus gyvenimo tetrokštan- 
^ią tautą, tačiau troškimas bū
ti laisviems laisvoje protėvių 
žemėje didina energiją, jėgas 

' ir pasiryžimą kiekvieno lietu
vio, nežiūrint kokiame pasaulio 
krašte jis bebūtų, ištverti ir 
kovoti, kovoti tol, kol vėl bete
kanti saulutė savo aukso spin
duliais nužers laisvus Lietuvos 
laukus, kaimus ir miestus ir 
laisvai plevens mūsų trispalvė 
vėliava. Tas pasiryžimas ir ko
va, aiškiai visi žinome, nėra be
prasmės, nes bolševizmą paži-j 
nęs atbundantis pasaulis, kuris* 
pripažįsta žmoniškumą ir lais-' 
vą žmogaus apsiprendimą, ku-i 
ris ant laisvės aukuro sudėjo' 176 pusi.
milžiniškas r-------- 1
ir teisė yra mūsų pusėje ir kas-Į Kidykas, S. J. rašo, jog vienin- Kazys i? Stasys, iš Rekečių k’, 
dien daugiau mūsų draugų ri-'telis troškimas vra tas, kad ši Viekšnių v! Mažeikiu an«kr 
kiuojasi į mūsų ei.es. Dabar knygelė atvestų kuo daugiau- 2^0^^ Birį ap.. 

labiau negu bet kada mes turi- siai lietuvių katalikų, ypač vy- papiiio vi., gal iš Žiobų km. 
me sukaupti savo jėgas šiai di- rų. prie dieviškosios Jėzaus Šir-1

Kazimieras,

ZAMATAITĖ - Kontautienė, 
Ieva, iš Šiaulių ap., ir vyras 
Kontautas, Kazimieras.

ZAVACKAS (Zavadskas), 
A., gyvenęs Cambridge, Mass.

ZA VISTA (Zavistavičius), 
gyvenęs Kazlų Rūdoje, Biblijos 
ir “Sargybos Bokšto” (Watch 
Tower) Platintojas.

ŽEBELYS, Jonas, iš Žoliškių 
km., Žygaičių vi., Tauragės ap. 

ŽEBRYS, Step. ir Žebrytė, 
Mania, iš Starkonių km., Vie
šintų vi., Panevėžio ap.

ŽELVYS (Želviai), iš Reke-

I

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas:

CHAS. LIKSIS
Realstatininkas

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

GRABORIAI
4

di-

By K. Pakštas, Ph D., 1941 
m. Suglaustos žinios ir doku
mentai apie laisvos Lietuvos pa
vergimą. Kaina — 40c.

* “Darbininkas”,
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass,

Pristatome Alų ir Toniką | 
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir J 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems £ 
ir piknikams. Pątamavimas skubus ir mandagus. Šaukite: <

BOR1S BEVERAGE CO. I

j. ARLAUSKAS, Savininkas J
220 E St., Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass. J

SXX3S3KS«XWS3S3SSS3WS3SSOSX3S^^

ŽEMAITAITIS, 
ŽEMGULIS, J..

Antano, 
Pa..

Jonas, 
iš Šilalės.

gyvenusio 
pažįstamieji

VITARTAITĖ - Burcikienė,
Elzbieta, iš Rimšiškių vienkm..
Papilio vi., Biržų ap. į ŽIBO,

VITKUS, Oliesis ir Pranas, Scranton.
ir Vitkutės, Barbora ir Marijo- prašomi atsiliepti, 
na, kilę nuo Panevėžio.

VOLODKEVIČIUS, 
atvykęs iš Vokietijos 1948 
tų kovo mėnesy.

VOSYLIUS.
Jurgbudžių km.:
Šakių ap.

j VOVERIENE, 
įjos sūnūs Bronislovas, ir Igna-1

Gusta pas.
Lukšių

ŽIBUTIENE - Laukmanytė,
Kostas, Emilija, jos vyras Žibutis, Do

me- mininkas ir jų sūnus Žibutis 
Jonas, iš Narbučių km., Kruo- 

iš pių vi., Šiaulių ap'.
vi., į

S. Barasevičius ir Sūnus
Fanerai Home

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVTc n S 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorehester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
r«"'(KAŠPERAS)

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

ŽILINSKIENĖ, iš Pakuonio. 
ŽOLPIS, Pranciškus, iš Skau- 

ir dvilės v., Tauragės ap.
i ZOORSKAITĖ - Macienė,

i
[ ZUDGINAŠ," Moisiejus, 

Antanas, Jonas. Joselio, iš Raseinių.
ŽLTKAS. Pranas, iš Gervenų 

km.. Seirijų vi., Alytaus ap.
Ieškomieji arba apie juos ži- 
ZAGURSKAITĖ, Pranė, gim. 

ZABLIOFSKIS, Ona, iš Kai- Amerikoje .gyvenusi Laukoga- 
melio km., Kidulių vi., šakių'lio km.. Klovainių vi., Šiaulių a. 
ap., anksčiau gyvenusi 208 A- 
larton St., Philadelphia, Pa., 
arba jos vaikai.

Maldos Apašta 
lavintas

Tėvų Jėzuitų leidinys, 1943 m.. cas fg Rekečių km., Viekšnių įia, iš Marijampolės. 
Mąstymų ir maldų . vj Mažeikių ap.

aukas, teisėtumas rinkinys. Jos autorius kun. J.' VOVERIS.

Barbora,
Q-
U

S.

i

I

džiajai kovai i 
gretomis kovoti 
gią Tėvynę. O 
viena auka nėra 
žinome, kad tik 
pasišventimą atgavome laisvę' 
1918 metais, tikime, kad atgau
sime ją ir dabar.

Bostone Lietuvių Komitetas 
Lietuvos Nepriklauso m y b e i 
Siekti, kaip kasmet, taip ir šie- Pirmininke — Eva Marksienė. 
met vasario men. 13 dieną ren- Tel SOuth Bos-on 8.1298. 
gia Lietuvos Nepriklausomybės Vice-Pirmininkė—b. Gailiūnienė. 
° „ 1 , , i 8 VVinfield St.. So. Boston, 3
Paskelbimo 31-mųjų sukaktu
vių minėjimą. Minėjimas prasi
dės iškilmingomis pamaldomis 
už Lietuvos laisvę, kurios į- 
vyks So. Boston’o lietuvių Šv. 
Petro par. bažnyčioje, 10 vai. 
ryto. Šv. Mišias atnašaus ir a- 
titinkamą pamokslą pasakys 
vyskupas Vincentas Brizgys.

ir suglaustomis dies. Kaina — $1.00. 
už savo bran- 
šiai kovai nė 
perdidelė. Mes 
per aukas ir ,

“Darbininkas”
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27. Mass.

a

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 

DRAUGIJOS VALDYBA

_ ----------- ----  So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. 6th St.. So. Boston. Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cūnienė,

29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 
Tel. Parkvvay — 1864-W 

Iždininke — Ona Siauris,
51 Tampa St., Mattapan, Mass. 

Tvarkdare — Ona Krasauskas.
11 Springer St.. So. Boston. Mass. 

Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnyte,
110 H St., So. Boston. Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradieni mėnesio. 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E.

o . ,__ Seventh St., So. Boston, Mass.2 vai. pietų Boston High vjsajs draugijos reikalais kreipkitės

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
IGrafton Avė., Islington, Mass. |

Tel. Dedham 1304-W 8

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

I

School auditorijoje bus vykdo-i pas protokolų raštininkę, 
ma iškilminga vasario 16-tosios 
minėjimo programa, kurios me
tu svarbias kalbas pasakys mū
sų valstijos gubernatorius Paul 
A. Dever, vyskupas Vincentas 
Brizgys, buvęs Nepriklausomos! 
Lietuvos ministeris pirminin
kas, generolas Įionas Černius, 
buvęs Nepriklausomos Lietuvos 
žemės ūkio ministeris ponas J. j 
Audėnas. Lietuvos j 
sulas, advokatas A. O. Shallna 
ir kiti vietiniai visuomenininkai 
ir veikėjai.

Amerikos Legi jono Stepono į 
Dariaus postas gražiomis apei
gomis pagerbs žuvusius už lais
vę.

Bus atliekama puiki menine 
programa, kuriai vadovauja 
muzikė panele Amelija Tataro- 
niūtė. Dainuos “Gabijos”, “Bi-j 
rutės” ir “Dainos” chorai. So
listais matysime Dr. J. Antanė
lį ir kitus žymius menininkus, i

Tad. teatlieka ns vieno Uetu-

DYKAI - DYKAI

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

Viee-Pirm. — Vincas Stakutis,
684 Sixth St., So. Boston, Mass. 

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

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

Iždininkas -Stasys K. Griganavičius.
699 E. Seventh St., S. Boston. Mass. 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio,

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

tės pas protokolų raštininką.

ZAGURSKIS, Pranas, sūnus 
ŽIMKUS, Povilas, iš Viešvinų 

km., Telšių ap., ir jo septyni 
sūnūs bei duktė, gimę San 
Francisco.

ŽITKICTĖ - Gančiuvienė, 
Magdė, iš Bukuonių km., Jeve- 
ravo vi., Marijampolės ap.

ŽIUPKA, Mykolas ir Stasys, 
iš Pabaisko vi., Ukmergės ap.‘, 
Graužiečių km.

ZUBRIŪTĖ, Morta, iš Aly
taus.

ŽUKAUSKAS, Jonas, Jurgis 
ir Pranas, iš Padubysio dv., Se
redžiaus vi., Kauno ap.

ZYUDA, Česlovas, gyv. CIe
veland. Ohio.

ŽYVATKAUSKAITĖ - 
mer, Adele, iš Alaviniškių 
Viduklės vi., Raseinių ap. 
Jono, gimęs Amerikoje, 
nantieji maloniai prašomi 

i liepti:
Consulate General of Lithuania 

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

YAKAVONIS
fanerai Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass._

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai
Tel. Brockton 8-1580

Solt- 
km.,

atsi-

Šis kuponas vertas 50c kaipo dalis sumokėjimo * 
už pirmą wetwash skalbinių bundulį, naujam kos- | 

tumeriui. Norintieji pasinaudoti nuolaida, 
telefonuokite: CO 5-3115

HOME SERVICE LAUNDRY
garbės kon- ;S . *

CT V* 11 •

I

' Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

meninė

Vincas Baiukonis, Savininkas.

Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

PRANEŠIMAS

DO

258 Wesf Broadway, South Boston, Mass. į258 West Broadway,

Šiuomi pranešame mieliems 
lietuviams, kad mes atpirkome 
Bushman's Market, kurį pava- 

! dinome nauju vardu
DROP INN MARKET. Todėlei

I
nuoširdžiai kviečiame visus lie
tuvius pas mus atsilankyti. Už
laikome geriausios rūšies mė
sas ir grocerį. Turime didelį 
pasirinkimą.

Dykai pristatome į namus.
DO DROP INN MARKET

Juozai* Smilgis, sav.
29 Savin Hill Avė.,

— —Dorehester: Mass.
Tel CO 5-1981

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. Waitt
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

i

WAITKUS
FUNERAL HOME ;

197 Webster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius ir

Balsamuotojas
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį j 
Nauja modemiška koplyčia šer- ; 
meninis dykai. Aptarnauja Cam-1 
bridge ir Bostono kolonijas že-' 
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir j kitus 
miestus

Reikale šaukite; Tel. TR-6-6431

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC
-ToL SO 8-0815 

SOuth Boston 8-2609
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J. Kuzmionis

Rašytojai - Laisvės ŠaukliaiDidesnė lietuvių rašytojų dalis atsidūrė tremtyje. — Dalis jų įsikūrė Anglijoje. — Literatūros vakaras Manchestervie. — Susiorganizuota ir išrinkta Lietuviu Pašvtoių Draugijos skvriaus valdvha.
ASti Vo-
Viptiinip. cri srjflr-
r»ną via»M ptcidūri* A mPfi- 
Vaia (V . Vfiolrcvj.
C-iiiR T A ictįę St Rndfl. 
vas. S. Zoharskas. L. Žit-, 

P. Babickas ir 
Kanadoj (Pr.!

V. Tamnlflįtis). 
Austrai i ioie (J. 

J. JanVns...),

Kiekviena kultūringa 
tauta didžiiiniasi ne tik 
Savo ekonominiais ir tech
niniais. bet. ir kultūriniais 
laimėsimais. Visai teisin
gai tvirtinama, kad tech
niniai laimėjimai, jeieru ju kevičius. 
relvdi dvasinės kultūros k.t. antri 
nnsiaiisvvra, prieina prie Kukulis, 
išsigimimo. treti —

Tik isivaizdi’okime. kas žuaknskas. 
atsitiktu, jei šiandien ku- dar kiti — Anglijoje, 
ri nors laukinė tauta turė
tu atominę bomba!

Dėl to su pagrindu kiek-
LIETUVLU RAŠYTOJAI 

ANGLIJOJE
viena kultūringa tauta di- _ Anglijos vyriausybė pri- 
džiuojasi savo rašvtoiais 
ir stengiasi jiems sudary
ti įmanomas gyvenimo sa
lynas. Jie vra tautos lais
vės šaukliai, tautos kri
viai, budi prie nesunaiki
namų tautos verybių.
RAŠYTOJAI TREMTYJE

Kai Lietuva antrą kartą 
atsidūrė sovietų priespau
doje, — didesnioji lietuvių 
rašytojų dalis atsidūrė 
tremtyje. Jų darbo misija 
— laisvės skelbimas — 
negalėjo derintis 
pantų diktuojamomis sąly
gomis, ir jie visai logiškai 
pasirinko tremtį. Dalis gi 
buvo vokiečių išsivežta ir 
kankinama priverčiamojo 
darbo stovyklose (pvz., 
Balys Sruoga).

Gyvendami Vokietijos

ėmė tiktai darbininkus 
fiziniam darbui: žemės ū- 
kiui, anglies kasykloms, 
metalui, tekstilei ir p. Dėl 
to rašytojai, kurie emi
gravo į Angliją, dirba 
sunkų fizinį darbą.ILGESIO ŽODŽIAI

Chicagos Kelvyn High Schoolėje trūkęs chlorine gaso tankas sudarė 
vaikams pavojų. Tuojau šaltu krau ju vadovaujantis išmokyti vaikai 
kaip elgtis gaisro metu, išmaršavo visiškoj tvarkoj. Tik vienos klasės 
iš 30-ties vienas mokinys buvo gaso paguldytas ir pagalbos narių išneš
tas. Apie 14,000 mokinių išėjo sveiki.

SLEPIAMA KANČIA
8

( Rašinėlio fragmentai)
Paskui inieji saulėlydžio 

spinduliai silpnai bešvietė 
pro geležinėmis gr otomis 
apkaustytus langus. Pilki 
šešėliai slinko į kampus 
ir nešė vakaro nerimą į 
tremtinių moksleivių ben
drabutį.

Kambary buvo visai ty
lu. Mokiniai laukė vaka
rienės, todėl nieko nebe
dirbo.

— Dzr-r-r... — pasigirdo 
už sienos skambutis, ir vi
sas bendrabutis 
jo pasiimti sriubos bei vi- gų. Kas turi sveikus te

tai tiems

mę, nuėjo į priešais sto
vintį namą.

Per * Drezdeno bombar
davimą žuvo jo tėvas, o 
motinai skeveldros su
draskė dešinį petį, šiaip 
taip sugijo, bet i-ankos ir 
dabar nevaldo. Kol UNR- 

;RA duodavo kas antrą sa
vaitę po pakieta, tai ir 
maisto užteko, ir, parda
vus kavą, šokoladą, pini
gų netruko. Tada pradėjo 
jis mokytis, o dabar ieu 
paskutiniai metai. Norėtų 
baigti gimnaziją, bet re- 

išskubė- bėra nei maisto, nei pini-

rinto vandens. vus ar brolius,
— Ir vėl tie “arklio dan- kaiP.nors. ?avi®j‘ Pa‘

tys”, — dejavo vienas, ,<*e®a» ° J1® nei cia ser“ 
dėdamas sriubos lėkšti 
ant stalo. (“Arklio dan-i 
timis’’ vadino jie didelius, 
išpurtusius baltus kuku
rūzus, kurie buvo verdami 
gryname vandeny. Tiesa, 

" kartais būdavo dar įdėta 
senų, sukalkėjusių pieno 
miltelių, kurie dar dau
giau blogindavo sriubos 
skonį.) 

: — Kad nors kartą pa
keistų kuo kitu, o dabar 
jau antras mėnuo diena iš 
dienos vis tas pat. Neval
gysiu aš tos sriubos! Tas 
neįprastas kukurūzų kva
pas mane užsmaugia. Pa
skolinkit kas nors duonos, 
rytoj atiduosiu!

Vienas padejavo, kitas 
paragavo, ir visi “arklio 
dantis” padėjo į šalį. Tik 
Kazys Raila nieko nekal
bėjo ir valgė tą peikiamą 
sriubą, nes jis neturėjo ko 
nors geresnio.
— Kazy, imk štai duo

nos, margarino, — siūlė 
jam klasės draugas, kuris 
prieš porą dienų gavo ifi 
dėdės siuntinėlį.

; — Ačiū, labai ačiū! Ne
reikia aš jau pavalgiau.

i — Na, dabar... Ką tu čia 
” niekus kalbi? Imk! — pri-

riuose nieko neturi. Jo rū
pestis ne tik save išmai
tinti, bet ir motinai padė
ti. Be to, jis ir išvažiuoti 
niekur negalės: ligonės 
motinos vienos nepaliks, 
o su ja— niekas nepriims. 
Juk visiems esame reika
lingi tik tie, kurie raume
nų turime... Gaila žmo
gaus...

L. Tamošauskas,
Eichstatto Lietuvių gimnazijos 

VIII kl. mokinys.

Pluoštą knygų parašęs 
žinomas rašytojas Fabijo
nas Neveravičius dirba 
Leicester pramonėje ir tu
ri vos dvi dienas savaitė-' 
je laisvas: poetas Stasys Į 
Laucius dirba namų apy
vokoje, prieš tai ilgą laiką 
prakaitavęs ūkyje; jaunas 
rašytojas Romualdas Spa
lis antri metai vargsta 
tekstilėje, kaip ir Kaz. 
Barėnas; gabus poetas 
Vladas Šlaitas prakaituo
ja metalo fabrike, kaip ir 
Al. Dičpetris...

Toks pats likimas ištiko 
ir žurnalistus: sunkiai 
dirba Kz. Obolėnas, J. 
Senkus; vargsta A. J. 
Kaulėnas, o atliekamu po
ilsio laiku turi suredaguo
ti “Britanijos Lietuvį”; 
nelengvas sąlygas turi B. 
Daunoras. i

i Ir patys jauniausieji, 
norį ir toliau dirbti litera
tūros srityje 
lys Brazdžionis, P. Klezas 
ir kiti — turi literatūrai gas. Jo eilėraščiuose tokie dai novelių knygą. Ypa- mygtinai prašė draugas, 
skirti saldžias poilsio ar gyvi žmonės ir jų rūpės- čiai gerai jam vyksta Kazys nebeįstengė atsi-

kad klausytojai ne- linksmi feljetonai, kurie sakinėti, nors imti sveti
mą duoną jam buvo labai 
sunku. Jis atsiriekė tru
putį duonos, “pažilino” ją 
margarinu ir padėkojęs 
nusiskubino prie savo 
darbo stalelio. Po to nuė
jo prie lango. Ilgai ir ra-

t

Žinai, ta upė tokia mėlyna,
O tokia vasara žalia.
Šilkinių pievų platumoje 
Vai kokia didelė valia!

Kai tu užarsi didžius plotus, 
SU oku- žaliuosim vasarą kartu.

Kas bus, jei per anksti jaunystę 
Išves pro girgždančius vartus!

Bet neviliok manęs šiąvasar, 
Neišviliok dar iš namų, 
Aš sudūmojau drobių raštą, 
Aš baigsiu saulės audimus.

Gražiau už vasarą rėdysiuos: 
stovyklose, lietuviai rašy- Ku-ku! už parugių plačių, 
tojai, nepaisydami sunkių Tu parneši po mano langu 
gyvenimo sąlygų, įsijungė Sidabro žagrę ant pečių, 
į kultūrinį darbą. Jie rašė 
ir teberašo knygas, ben
dradarbiauja laikraščiuo
se. dirbo ir tebedirba mo
kyklose, įvairiose organi
zacijose, institucijose.

Laikui bėgant rašytojai Tik neviliok manęs šiąvasar, 
kartu SU kitais tremties Neišviliok dar iš namų — 
tautiečiais emigravo į ki- Aš sudūmojau margą raštą 
tu s kraštus, nors didesnė Iš saulės krintančių dimų. 
jų dalis ir toliau liko bu- A. Miškinis

Tada tegu sau upės teka
Ir tegu svyra sau klevai;
Vakare žvaigždė dar pakrūp

čios —
Vai liai žaliai pažaliavai.

Arizona valstijos kalnuose sniego tiek daug iš
krito, kad daug kaimelių paliko atkirsti nuo pa
saulio. Vaikams susirgus buvo šaukiamasi medi
cinos pagalba. Daktarai, kaip šis paveikslas pa
rodo, turėjo skristi lėktuvais su medikale pagal
ba. __

kaip Ba-

nakties valandas...

Maironis.
LIETUVIŲ HIMNAS 

Pirmyn į kovą už tėvynę, 
Už brangią žemę Lietuvos! 
Garbė tėvams, kurie ją gynė 
Ir kas už ateitį kovos! 
Pastiprink, didis Dieve, mus 
Atremti priešų žiaurumus.
Už mūsų žemę numylėtą, 
Už bočių - milžinų kapus, 
Už brangų vardą paveldėtą, 
Kursai garsus pasauly bus, 
Palaimink, Viešpatie galingas, 
Lietuvių pastangas teisingas.
Pirmyn gi, vyrai už tėvynę 
Už brangią žemę Lietuvos!

_ Ją bočių bočiai amžiais gynė, 
Už ją ir jų vaikai kovos! 
Pastiprink, didis Dieve, mus 
Atremti priešų žiaurumus!
Kur senas miestas Gedimino, 
Kur eina Nemunas platus, 
Kur mūsų Vytį priešai žino, 
Kas drins užpulti tuos kraštus? 
Palaimink, Viešpatie galingas, 
Atremti audras pragaištingas.

PAIEŠKOJIMAS
Marijona Rumskaitė, kilusi iš 

Pabeznagių kaimo, Varėnos v. 
paieško savo dėdės, Felikso* 
Rumskio, kilusio iš ten pat, ir 
tetos, Onos Čenkiūtės, kilusios. 
Puodžių kaimo, Valkininkų val
sčiaus, kurie yra išvykę į Jung. 
Amerikos Valstybes prieš 1914 
met. karą.

Paieškotoja, Marija- Rums
kaitė, dabar gyvena, Vilią dėl 
Cerro, Rio de Janeiro 4001, 
Montevideo.

čiai,
TREc I ASIS LITERA- jučiomis persiima plasti- klausytojų labai šiltai ir 
TCROS VAKARAS

Nepaisydami įvairių gy
venimo sunkumų ir nuo
vargio, rašvtojai vis dėl 
to nenuleidžia rankų ir 
pripuldami dirba. Pernai 
metais jie surengė pirmą
jį literatu ros vakarą 
Bradforde; prieš Kalėdų 
Šventes— Londone, o sau
sio 22 d. senųjų lietuvių 
dideliame centre — Man- 
chesteryje.

i Paskutinio 
vakaro tikslas 
noro užmegsti glaudes
nius saitus su skaityto
jais — buvo: organizuota 
pagalba išleisti pirmąją 
talentingo poeto VL šlai
to poezijos knygą.

■ Minėtame literatūros 
vakare dalyvavo:

F. Neveravičius — lietu
vių labai laukiamas rašy
tojas, kuris paskaitė nuo
taikingą ištrauką iš ‘Prie
šų’ apysakos, veikėjai — 
tipingi lietuvių sodžiaus 
žmonės, taip gerai pažįs- ! Man Per Naktį 
tami visiems lietuviams, 

i VI. Šlaitas — tremties Man per naktį buvo liūdna, 
spaudoje gerai žinomas šmėklos ardė tylą, 
poetas, kuris savo kury- Bet vėl rytas lapuos mirga, 

, boję puikiai vaizduoja lie- Vėl saulutė kyla, 
tuvio buitį, tremtinio pro-! v-, n0
bernas ir, apskritai, žmo-. _
giškojo gyvenimo svars-l^^ 
tymus. Puikus buvo jo eil. M £<>,
apie raudonas vėliavas, 
kurios botagais plaka lie- Tavo aiškų, skambų vardą 
tuvių Žemę. j Aš minėt minėjau

St. Laucius - Stella — Ir kiekvieną tavo raidę 
jau Lietuvoje pasižymė-(Pasakon įdėjau! 
jęs poetas ir dramatur- Faustas Kirša

Į

literatūros
— šalia

niais vaizdais ir švelniais 
liaudiškais išsireiškimais.

R. Spalis — produktin- 
gas ir didelės vaizduotės 
rašytojas, rengiąs

ANT DRUKŠES 
EŽERO

spau-

Man liūdna buvo ir sunku i 
Keliaut gyvenimo taku 
Be draugo dar jaunam: 
Kame pažvelgsi akimi, 
Aplinkui žmonės svetimi; 
Taip liūdna vien vienam!

Tekėjo mėnuo. Iš kalnų 
Žiedai kvepėjo jazminų, 
Žavėdami jausmus;
Tarp žalio ežero bangų,

Toli nuo trukšmo, nuo vargų, 
Laivelis supa mus.
Suspaudei ranką man jautriai 
Ir jauną širdį atdarei 
Bendros žvaigždės vardu: 
Dabar ar juokias ateitis, 
Ar sopa, verkia mums širdis, 
Aš jaučiu via už du.

Maironis.

su lengvu juoku išklauso
mi. Šį kartą skaitė felje
toną “Ženyjamės!”

J. Gailius — laikas nuo 
laiko pasirodęs tremties 

Išnaudoję. Vakaro daly
viams patiekė naują vaiz- žiūrėjo pro jį. 
įdėli “Judas”, nuaustą šv. 
Rašto duotuoju siužetu. 

1 P. Klezas — pirmą kar
tą pasirodęs autorius, jau
nas plunksnos mėgėjas. 
Perskaitė feljetoną ir du 
eilėraščius.
ĮSTEIGTAS RAŠYTOJŲ 

SKYRIUS
Po literatūrinės progra

mos iš visur suvažiavę ra
šytojai susirinko trum
pam pasitarimui.

Pasikalbėję bėgančio lai
ko temomis, jie nutarė 
Anglijoje įsteigti Lietuvių 
Tremtinių Rašytojų Drau
gijos skyrių. Tuojau pat 
išrinko ir pirmąją valdy
bą, kuri imsis visų orga- 

» Inizavimo darbų. Valdybą 
sudaro: F. Neveravičius— 
pirmininkas, K. Barėnas
— sekretorius ir R. Spalis
— iždininkas.

Minėtas skyrius į savo 
gretas burs visus — net 
pradedančius — lietuvius 
plunksnos darbininkus, iš
skyrus žurnalistus, kurie, 
atrodo, numato susiorga
nizuoti į Žurnalistų sky
rių.

Dieve, padėk! Kai Lietu
voje laisvas žodis apkal
tas, tremties rašytojai tu
ri būti dar uolesni lais
vės šaukliai.

Kai visi buvo pavalgę, 
jis grįžo prie stalo, pasiė
mė dubenį ir, jį išplovęs, 
išėjo į lauką. Oras buvo 
vėsus. Kazvs, nulipęs nuo 
laiptų, pažvelgė į vieną 
pastatą, kuriame gyveno 
jo motina, paskui į kitą ir 
pamažu, žiūrėdamas į že-
ANT KALNO GLl’OSNYS

Ant kalno gluosnys, 
Pakalnėj šulnys,

Ten stovėjo mergužėlė
Pati sau viena. (2)

Jojo bernelis
Žirgo girdyti,

Sustok, palauk, mergužėle,
Duok žirgui vandens.

Negaliu stovėt,
Su tavim kalbėt, 

šalta rasa, o aš basa, 
Nušals kojeles.

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

Prof. M. Krupavičius,
Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto Narys.

Tik prieš metus laiko ši 
mažytė Hope Silverstein 
gimė vos vieno svaro ir 
dešimties uncijų, Bronx, 
N. Y.. Švęsdama savo vie
nų metukų gimtadienį štai 
sėdi ant svarstyklių ir 
sveria su gimtadienio tor
tu virš aštuoniolikos sva
rų.

JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLU 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
SM W. • ROAOWAY, SO. BOSTON, MASS.




