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•

šių metų mūsų didžiosios 
šventės Vasario 16 proga, 
VLIKas yz-a išleidęs atsišauki
mą į pasaulyje išblaškytuosius 
lietuvius, ragindamas visus 
jungtis į bendrą ir nenutrūks
tamą kovą dėl mūsų visų bran
gios Tėvynės laisvės. Ten pat 
išreiškiama gili užuojauta ir 
mūsų kovojantiems bei žiauriu 
būdu persekiojamiems tautie
čiams Tėvynėje.

Atsišaukimo turinys ir jo žo
džiai yra giliai prasmingi ir la
bai įsidėmėtini ypač mums, ku
rie, nors peržygiavę per Euro
pos griuvėsius, tūnoję drėgnuo
se rūsyse krentant bombų kru
šai virš balvų, dirbę sunkų pri
verstinį darbą fabrikuose, daž
nai žvelgę mirčiai, badui ir vi
sokiausiai baimei į akis ar bu
vę kalinti nacių kacetuose bei 
kalėjimuose, bet dabar, laimin
gų aplinkybių dėka, pakliuvę į 
laisvus kraštus: Ameriką, Ka
nadą ar kitur, turime visas 
laisviems žmonėms priklausan
čias teises ir galime daug pa
daryti dėl Tėvynės laisvės.

Dėl tos tad priežasties, ypač 
šiais metais, kada tolimuose 
horizontuose jau švyti nors 
menki laisvės žiburėliai pa
vergtoms tautoms, visi, petys 
į petį, turime stoti į tą kilniau
si darbą, į ryžtingiausį veiki
mą, kad, kas kuo galime, prisi
dėtume prie didžiausio ir kil
niausio mūsų uždavinio — ko
vos prieš baisiąją pasaulio ty- 

AftVGB dėl brangios

Imkime pavyzdį iš gamtos: 
skruzdės — kokios jos mažy
tės, bet savo nepailstamu dar
bu, savo nuolatiniu triūsu, ko
kius didelius darbus padaro, 
kokius aukštus skruzdėlynus 
suneša. Ir tai padaroma men
kiausius šapelius nešant ir 
kraunant vieną prie kito...

Norėtųsi kviesti ir visus lie
tuvius: būkime ir mes tomis 
darbščiomis skruzdėmis, įdėki
me kiekvienas ir iš mūsų men
kiausią savo auką tam kilnia
jam darbui: kas piniginę, kas 
moralinę, kas vienokio ar kito
kio darbo auką. Visi kas gali
me: rašykime lietuviškajai ir 
kitų kraštų spaudai rašinius, 
kelkime į pasaulio viešumą tą 
didelę mums padarytą skriau
dą, supažindinkme žmoniją su 
baisiausiais raudonojo fašizmo 
darbais, kurie lydimi nekaltų 
žmonių žudymu, skandinami 
kraujo ir ašarų upeliuose. Me
nininkai,
intelektualai 
parodyti pasauliui, kad lietu
vių tauta, nors ji kankinama, 
žudoma, tremiama, bet ji yra 
gyva ir nori gyventi laisvų tau
tų tarpe. Ir tai ne vien tiktai 
tos šventės minėjimo dieną, 
bet per visus ištisus šiuos me
tus, nes, tikėkime, kad šie me
tai — gali mums atnešti trokš
tamą laisvę, todėl tą laisvę — 
mes turime sutikti pasiruošę!

•

Švęsdami šią didžiąją šventę 
Tęsinys 2-rame puslap.
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Atvyko Dr. Leimonas Lietuvių Delegacija Pas Guljternatorių Paul A, Dever
Trečiadienį, vasario 16 

d. (Lietuvos nepriklauso
mybės šventėje) atvyko iš 
tremties įžymus veikėjas 
ir kovotojas dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomy
bės Dr. J. Leimonas su 
žmona ir dviem vaiku
čiais.

Dr. J. Leimonas buvo 
kviečiamas iš tremties 
kun. Pr. M. Juro, Lawren- 
ce lietuvių par. klebono ir 
LDS Centro pirmininko, ir 
todėl apsigyveno Lawren- 
ce, Mass. Dr. J. Leimoną 
su šeima sutiko Bostone 
p. Stasys Lūšys, taip pat 
nesenai atvykęs iš trem
ties su savo šeima ir da
bar gyvenantis Lawrence 
kun. Juro globoje, ir kiti.

Kun. Pr. M. Juras suti
ko Dr. Leimoną ir kitus 
lietuvius tremtinius New 
Yorke, bet jis negalėjo 
grįžti tą pačią dieną į na
mus, nes Marianapolyj, 
Thompson, Conn., įvyko 
Kunigų Vienybės Provin
cijos susirinkimas ketvir
tadienį, vasario 17 d. Tai-j 
gi iš New Yorko vyko į 
Thompson, Conn. ir iš ten 
grįžo į namus.

I

Darbininkai Vergiškai Dirba 
Soviety Rusijoje

Reikalauja Jungtinių Tautų Ištirti 
Vergi jų Rusijoj. - Yra tarp 8-14 mili
jonų žmonių dirbančių vergiškus dar
bus. - Tūkstančiai vergų miršta dėl 
nežmoniško jų kankinimo. - Tai įro
do Amerikos Darbo Federacija. - Ru
sai užginčija, tačiau nenori, kad Jung

tinės Tautos pravestų tyrinėjimų.
Lake Success, N. Y. — 

(Šią savaitę Amerikos Dar
bo Federacija, didžiausia

Komunistas pabėgo iš 
AmaMMA# I ajuama AincnKos Legiono

Pirmadienį, vasario 14 dieną, adv. Jono J. Grigaliaus pasidarbavimu, Bos- ir seniausia organizuotų 
tono lietuvių delegacija buvo liudininku, kad Gub. Paul A. Dever pasirašė Lie- darbininkų 
tuvos Respublikos Dienos PROKLAMACIJĄ. Pačiame viduryje sėdi prie rašo- 

' mojo stalo J. E. Gubernatorius Paul A. Dever, lietuvių nuoširdus bičiulis. Iš 
kairės į dešinę stovi: p. Valentinas Vakauzas, Juozas Arlauskas, ALT direkto
rius, adv. Kazys Kalinauskas, kun. Pr. J. Juškaitis, p. Anelė Januškevičienė, p. 
Jonas Kasmauskas, kun. Pr. M. Juras, LDS Centro pirmininkas, J. E. Vysku
pas Vincentas Brizgys, adv. Jonas J. Grigalius, ALT vice pirmininkas, ir Anta
nas F. Kneižys, “Darbininko” redaktorius ir- Lietuvių Radio Valandos direkto
rius.

Gubernatorius Paul A. Dever labai maloniai lietuvių delegaciją priėmė ir 
per Jo Ekscelenciją vyskupą Brizgį palinkėjo, kad Lietuva vėl būtų laisva ir 
nepriklausoma. Nusifotografavus, adv. Jonas J. Grigalius pareiškia, kad kas 
nors dabar turėtų užrašyti vardus? Gubernatorius Paul A. Dever, atsisukęs į 
adv. Joną J. Grigalių, sako: “Jonai, tai tavo darbas.” Tas parodo, kad mūsų 
adv. Jonas yra vadas ir tokiu jį pripažįsta ir gubernatorius. 

J

New York — Sidney 
Ęeiter, pasižymėjęs kari
ninkas, rezignavo fil Ame
rikos Legiono General Du- 
ffy 1141 Posto. Postas ve
dė tyrinėjimą ir buvo nu
siteikęs jį prašalinti kaipo 
komunistą.

Komunizmas ir komu
nistai priešinasi Amerikos 
Legiono principams pilnai 
remti Amerikos konstitu- sai bando patraukti Vokie
tiją. čius, kad jie nusistatytų

Taigi Sidney Reiter su-Į prieš Jung. Valstybes ir 
siprato ir nelaukė kol jis Į kitas Vakarų valstybes, 
bus prašalintas — pats Bet vokiečiai yra daug 
atsisakė ir išsibraukė. Tuo! gudresni ir už rusus, jie 
dar aiškiau visiems įrodė, Jiems pažada, bet, supran- 
kad komunizmas yra de-;tama, kad tų pažadų nesi- 
mokratijos priešas —prie-!laikys. Ar gali kultūrin- 
šas Jung. Valstybių, tar-jgas vokietis dėtis su azia- 
nauja tik Maskvai.

Iš Europos praneša, kad 
Sovietų Rusija smarkiai į 
ruošiasi karui. Į Pabaltijo’ 
valstybes yra sutraukusi 
daug kariuomenės, ir ten 
yra pastatytos tvirtovės.

Pačioje Vokietijoje, ru-

čius, kad jie nusistatytų

tais?

ATVYKSTA DAUGIAU LIETU 
VIŲ TREMTINIŲ IŠ 

VOKIETIJOS
rašytojai ir kitokie 

menu stenkitės Sekmadienį, vasario 20 
d. atplaukia laivas iš Vo
kietijos su tremtiniais, ku
rių tarpe yra nemažas 
skaičius lietuvių. Laivas į- 
plauks į Commonwealth 
uostą So. Boston. Laikas 
kol kas nežinomas, bet 
šeštadienį tikrai žinosi
me ir paskelbsime per ra
dio 1:15 vai. po pietų iš 
WESX stoties, Salėm, 
Mass.

Jeigu dėl kokių priežas
čių laivas negalėtų at
plaukti sekmadienį, tai 
sekmadienio rytą, 9 vai. iš 
WV0M radio stoties — 
1600 kilocycles, Brookline, 
pranešime apie permai
nas.

SKURITY Vengrija 
Jugoslavija

Mi

BONDSj

rupavičius kalbės

organizacija, 
pareikalavo, kad Jungti
nės Tautos ištirtų nelai
mingų, vergiškai dirban
čių darbininkų padėtį So
vietų Rusijoje. Šis reika
lavimas yra tai bomba 
raudonųjų Maskvos bol
ševikų valdžiai.

Amerikos Darbo Fede
racija įrodė, kad Rusijoje 
yra nuo 8 iki 14 milijonų 
darbininkų, kurie kaip ka
liniai dirba vergiškus dar
bus. Tai įrodė p. Sender, 
kuri gavo žinias iš buvu
sio Rusijos kalinio, dirbu- 

__ aio_ Vergiškus__da^bum;

ei ją ir Jungtines Valsty
bes už reikalavimą ištirti 
vergiškai dirbančių kali
nių darbininkų padėtį Ru
sijoj. Jis užginčijo, kad 
Rusijoje būtų vergija. Ta
čiau sveikai protaujantie
ji darbininkai pasakys, 
jeigu Rusijoje darbininkai 
nėra pavergti, jeigu nėra 
vergijos, tai Rusija turėtų 
drąsiai pasakyti ir kvies
ti ne tik vienos valstybės, 
bet visų, ypač Jungtinių 
Tautų komisiją vykti į 
Rusiją, ir ištirti darbinin
kų padėtį. Bet taip nėra. 
Rusijos valdžia ir jos at- 
atstovas išplūdo visus už 
kaltinimus, ir pareiškė, 
kad neįsileis jokios komi
sijas į Rusiją tyrinėti dar-

Sekmadienį, vasario-Feb.. Pirmadienį, vasario 21 
20 d. J. P. Prelatas Myko-'d., 7 vai. vakare, J. P. Pre- 
las Krupavičius, ką tik at-(latas M. Krupavičius kal- 
vykęs iš tremties VLIK’o bės Nekalto Prasidėjimo 
pirmininkas, atnašaus šv.( lietuvių par. salėje, Wind- 
Mišias ir pasakys pamok- sor St., Cambridge, Mass. 
slą Šv. Pranciškaus lietu-j Antradienį, vasario 22 
vių par. bažnyčioje Brad- d (Washingtono gimta- 
ford St., Lawrence, Mass., (jienyj) 5-39 Val. vakare 
ir 3 vai. po pietų parapijos; j p preiatas m. Krupavi- 
svetaineje kalbės apie ^įus kaifrės §v jurgįo Ne
svarbiuosius mūsų tautos tuvių par. salėj, St. James 
reikalus. *Ave., Norwood, Mass.

KAS YRA MŪSŲ SVEČIAS?

goslavijos komunistiniai 
valdžiai į jos nusiskundi
mą, kad ji nebuvo priim
ta į “Ekonominės Pagal
bos Tarybą”, pasmerkia 
Jugoslaviją ir ją kaltina 
šnipinėjimu, pasienio su
sikirtimų provokavimu ir 
vengrų nuosavybių užgro
bimu.

Be to, Vengrijos komu
nistinė valdžia kaltina Ju
goslaviją už areštavimą 
vengrų, kurie simpatizuo
ja Sovietų Rusijai.

Weizmm išrinktas 
Izraelio prezidentu

Budapeštas, Vengrija — 
Vengrijos komunis t i n ė 
valdžia, atsakydama Ju*

tfums lietuviams nereikia 
kitų įrodymų, nes mes tu
rime lietuvių liudininkų, 
curie buvo Rusijos vergi

joje. Bet mes, mažos tau
pos žmones, negalime at
kreipti pasaulio dėmesį į 
ą pragarą — Rusiją. Da
bar jau kalba už mus kiti.

Štai vienas iš daugelio, 
jūtent, Gennadi Khomva- 
kov, kuris buvo Solovets-’kvos valdžia turėtų įsileis
tų salose, t. y. tose pačio- |ti komisijas iš visų vals- 
se salose kur buvo kanki- tybių, kurios grįžusios pa
namas J. E. vyskupas T. sakytų taip, kaip ten yra. 
Matulionis ir kiti kunigai,. Rusija ir jos pavergti 
pasakoja, kaip yra kanki- kraštai yra aptverti gele- 
nami žmonės. Jis duoda (žine tvora. Niekas negali 
ir pavyzdį. Štai nelaimin- įvažiuoti nei išvažiuoti.
____ __  _ s •_____  - ___ _ ____—4. I _______________________________

Kaip mes žinome, j Jung. 
Valstybes atvyksta iš Ru
sijos agentai tyrinėti dar
bininkų padėtį, ir kiek pa
gyvenę atsisako grįžti į 
Rusiją. Kodėl? Todėl, kad 
Jung. Valstybėse yra lais
vė visiems. Jeigu Rusijo
je yra nors kiek laisvės 
darbininkams, tai Mas-

gas kalinys išvaromas at-i ---------------
nešti vandens iš ežero. i Prezidentas Trumanas Neri

Mykolui baigus vietinę 
pradžios mokyklą, motina 
dideliu vargu leido jį į Vei
verių mokytojų seminari
ją. Ją baigęs bene 1905 m. 
Mykolas mokytojavo Len* 
kijoje, Lomžos gubernijo
je, ir vėliau Papilėje, Šiau
lių apskr. Įstojęs 1908 m. 
i į Seinų seminariją, Myko
las 1913 m. buvo įšventin
tas kunigu ir pasiųstas te
ologijos studijoms į Petra
pilio Dvasinę Akademiją. 
1916 m. gavęs teologijos 
kandidato laipsnį, kun. 
Krupavičius dėl pašlijusios 
sveikatos turėjo mokslą 

(nutraukti. Išvykęs į Lietu- 
jvių Gimnaziją Voroneže 
mokytojauti, jaunas kuni
gas energingai ėmė veikti 
tarp Lietuvos tremtinių 
Rusijoje. Jis atsistojo 

Dvaro tarnautojų sūnus/Krikščionių Demokratų

Prel. Mykolas Krupavičius, 
VLIK’o Pirmininkas, nesenai 

atvykęs iš tremties — 
Vokieti jos.

Kalinys eina basas ledi
nuotais laiptais į ežerą.
Pasisėmęs vandens iš eže
ro, grįžta su nušalusiomis 
kojomis. Beeinant vanduo I 
išsilieja. Jam įsako grįžti t šiomis dienomis kongres- 
į ežerą ir atnešti vandens, manas Brent Spence įnešė 
Dauguma taip mirtinai bilių, 
sušąlą.

Rusijos atstovas Tsa- gale kontroliuoti algas ir 
rapkin baisiai pasmerkei kainas, kada iškiltų svar- 
Amerikos Darbo Federa-bus reikalas.

Kontroliuoti Algas ir 
Kainas

VVashington, D. C. —

kad Prezidentui 
Trumanui būtų suteikta

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

Salėm, Mass. Brookline, Mass.

Jeruzalė, Palestina —
Vasario 17 d. susirinkęs Mykolas Krupavičius gimė Partijos priešaky ir jau 
žydų parlamentas vien- 1885 m. rugsėjo 29 d. Gu- 1917 m. dalyvavo Petrapi- 
balsiai išrinko savo krašto dėlių bažnytkaimyje, Ma- lyj įvykusiam 
prezidentu Dr. Kaimą rijampolės apskr. Netru- Seime. Netrukus betgi bol- 
Weizmanną. kus po to, jo tėvas išvyko ševikai

Jis turėjo tik vieną opo- Amerikon geresnės laimės riančią jauną Rusijos de- 
nentą ir tas 74 metų am- ieškoti ir mirė fabriko ne- mokrati ją ir ėmė persekio- 
žiaus. , laimėje 1915 m.

Lietuvių

nuvertė besiku

Tęsinys 2-rame pusi.

šeštadienį, vasario 19 d. 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

SEKMADIENE LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, vasario 20 d., 9 vai. ry tą iš VWOM sto
ties — 1600 kilocycles, Brookline, Mass., išgirsime 
taip pat dainų, muzikos kurinių, sveikinimų ir kalbą.

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

siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu: 
LITHUANIAN RADIO HOUR

Tetephoaai: SOuth Boston 8-2680 arte NOrwood 7-1440 
366 W. Broadn ay So. Boston 27, Maas.
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Dauguma Sutinka Atleisti 
Komunistus Iš (staigų

-irt

•reta Mo RnipovicwB

Neu York — Šiomis die
nomis Psychological kor
poracija pravedė balsavi
mus biznierių, dirbtuvių 
ir kitu įstaigose atsiklauš- 
dami įstaigų savininkų ir 
organizuotų darbininkų 
nuomonių, būtent, “Ar 
kompanijos turėtų ar ne 
atleisti nuo darbų komu
nistus?”

Šiaudiniai balsavimai 
buvo pravesti tarp darb
davių ir darbininkų. Ir 
štai tų balsavimų rezul
tatai. Iš darbdavių 64 
nuošimtis pasisakė, kad 
komunistai turi būti pra
šalinti; 18 nuošimtis, kad 
ne, ir 18 nuošimtis nežino 
kaip būtų geriau. Organi
zuoti ir neorganizuoti dar
bininkai pasisakė šiaip: 
62 nuošimtis darbininkų 
pasisakė, kad komunistai 
turi būti prašalinti iš į- 
staigų; 20 nuošimtis, kad 
ne, ir 18 nuošimtis nežino 
kaip būtų geriau.

Tie visi, kurie pasisakė, 
kad komunistai turi būti 
prašalinti iš įstaigų, pa
davė ir priežastis: “Jie į- 
tikinėja kitus darbinin
kus, bando paskleisti savo 
doktriną: nenori, kad ko
munistai paimtų viršų,___ __
nepakenčia diktatorių; gėla; 
komunistai sukelia nesu- Briedis, 
sipratimus, jie yra pavo-į planus planus parinkta: 
jingi; komunistai yra ne-į darbų knygai — J. Tyslia- 
lojalus, jie nėra amerikie
čiai, jie yra Rusijos šali
ninkai; jie yra demokrati
nės valdžios priešai; ko
munistai sukelia nesutiki
mus darbininkų tarpe, ir 
tt“ ’

Vadinasi, šiandie ir A- 
merikos darbdavio ar dar
bininko nebesužavėsi ko
munizmu, nes tai yra bai
si ir nuodinga gyvatė, ku
ri nuodija visus lygiai — 
darbdavius ir darbinin
kus.

Komunizmo agentai A- 
merikoje labai susirūpinę, 
kad taip gerai pažįsta a- 
merikiečiai komunizmą.

Deja, vasario 5 d. ta 
sudegė. Energingos rengi
mo komisijos pastangų 
dėka, ši milžiniška kliūtis 
buvo nugalėta: pavyko 
rasti dar geresnę salę — 
Capitol Hotely, 51 Street 
ir 8 Avenue kampe, ir pa
minėjimas įvyko vasario 

i 13 d. pradedant 4 vai. pp. 
Į Šių metų valdybon iš
brinkti šie asmenys: Danie
lius J. Averka, adv. St. 
j Briedis, Juozas Ginkus, 
į Juozas Glaveckas, Elena 
įjurgelienė, Marijona M. į 
Kižytė, Petras Montvila, 
Pr. Narvydas, Bronė Spu- 
dienė, Dr. A. šerkšnas, L. 
Šerkšnys, Dr. Aldona Šliu- 
paitė, J. Tysliava, O. Va
laitienė ir M. J. Vasil.

New Yorko Taryba pri
ėmė Amerikos Lietuvių 
Tarybos kvietimą atlikti 
paruošiamuosius darbus 
Am. Liet Visuotinajam 
Kongresui. Visi N. Y. Ta
rybos nariai sudaro Kon
greso Rengimo Komitetą. 
Didesniam darbo našu
mui, sudaryta atskira šio 
komiteto valdyba: pirm. 
Juozas B. Laučka; vice
pirm. Vytautas Abraitis 
ir Dr. Matas J. Vinikas; 
sek. adv. Kostas R. Jur- 

iždin. adv. Step. 
Pakomisi joms

< P r aižia i -me puslapyj >

ti r^V’v'V'kus. Kun. Kru-J 
psvlčius buvo p i? merktas i 
miricD.

1218 m. kun. Krupavičius! 
pasiekė Lietuva — ir per 6 į 
mėn. buvo v< kiečių laiko-! 
mas kalėjime kaipo “bol-l 
šcv;kas”... Kaizerio ga’y- _ 4_ 3* i- t 2___ 42*-. V At O '
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New Vatas h
Visuotinam Kongresui

New York (LAIC)—Va
sario. 7 d. Apreiškimo pa
rapijos salėje įvyko meti
nis N. Y. Lietuvių Tary
bos susirinkimas.

Lietuvos Nepriklauso
mybės 31 m. sukakties mi
nėjimas turėjo įvykti va
sario 13 d. Webster salėje.

J. E. Vyskupas Vincentas Brizgys Brocktone
Pradžia 1-me pusL

— mes turime pasistatyti sau 
didelį ir kilnų reikalavimą: 
“Nepalūžti ir kovoti!”...

Nes argi gali būti kas gra
žesnio, patrauklesnio kaip ko
va už teisybę, kova prieš pa
saulyje dar tebesiautėjantį bar
bariškumą? Mums, nors, kar
tais, sunkiose apystovose gyve
nantiems, šiais metais turi bū
ti vienas šūkis: “Kovoti su ne
gailestingu likimu!” O tam 
mums priduos jėgų ir ryžtingu
mo vien žinojimas, kad bran
giame gimtiniam krašte laukia 
mūsų tie patys vaizdai, kurie 
lydėjo mūsų mažystės dienas, 
kurie mums įkvėpė didžią Tė
vynės meilę, išmokė džiaugtis 
ir gėrėtis mėlynu tėviškės dan
gumi ir pažinti kiekvieną, nors 
subtyliausį, gamtos grožį ir su
prasti gimtosios žemės vertę, 
kuri jau iš seno krauju ir aša
romis aplaistyta ir nužymėta 
didvyrių kapais.

Tikėkime, kad tą viską mes 
ištesėsime ir kovą laimėsime, 
nes teisybė — mūsų pusėj! 
Visas laisvasis pasaulis giliai 
supranta ir įvertina mūsų tei
singąją kovą ir reiškia didelį 
pasibiaurėjimą kruvinojo Rytų 
despoto žiauriais ir kraugeriš
kais darbais.

Buvo laikas — kada mes jau
tėmės daugiau vieniši: visų už
miršti ir mūsų didysis reikalas
— laisvės kova turėjo kiek ma
žiau šalininkų. Dabar gi — pa
saulis kaskart vis labiau pra
regi ir daiktus ima vadinti tik
raisiais vardais. Jis suprato ir 
pamatė, kad klastingoji bolše
vikų propaganda — tėra tik 
žmonijos akių dūmimas, o jų 
baisieji darbai — šaukiasi dan
gaus keršto. Tikėkime, kad ar- 

ja į Kryžiaus Karą su negirdė
to masto ir brutališkiausia ty- 
ronija, stos į kovą už laisvo 
žmogaus sutryptų teisių apsau
gojimą ir už milžiniškų kacetų 
egzistuojančių Sovietų Rusijoje 
panaikinimą. Mes būsime jų 
pusėje ir mes laimėsime!

Pr. Al.

* Į

salė-
i 
I

bei sutriurkėjus, jis 1918 i 
i m. gale ir 1919 m. pradžia 
!je smalkiai veikė tarp lie 
tvrių irrbininkų Vi'n. 
velia j Kauno. 1920 m. iš
rinktas į Steigiamąjį Sei
mą, jis buvo vienas vyriau
sių Lietuvos Konstitucijos 
ir Žemės Reformos Įstaty
mo autorių. 1923 m. jis 
priėmė Žemės Ūkio Minis- 
terio portfelį ir ligi 1926 
m. atliko milžinišką Že
mės Reformos darbo dalį. 
1926 m. jis išvyko Prancū- 
zijon ir Belgijon studijuoti 
sociologiją, ekonomiją ir 
žurnalistiką.

Grįžęs 1931 m. Lietuvon, 
jis buvo paskirtas Garlia
vos vikaru. Kitais metais 
jis buvo pakviestas į Vilka
viškio kunigų seminariją 
dėstyti prancūzų kalbą, 
Katalikų Akciją, ir kt. 
1933 m. paskirtas Veiverių 
klebonu, o 1935 m. perkel
tas dekanu į Kalvariją. To
se pareigose jis išbuvo li
gi 1942 m. Tais metais, jis 
buvo ve kiečių suimtas už 
pasirašymą protesto prieš 
žydų naikinimą, ūkininkų 
trėmimus ir Lietuvos ko
lonizavimą svetimaisiais. 
Iš Tilžės jis vėliau buvo iš
tremtas į vienuolyną Re- 
gensburge, vėliau pasodin
tas Bayreuth kalėjimą n, iš 
kur jį 1945 m. balandžio 
mėn. išvadavo Amerikos 
kariuomenė.

Išlaisvintas iš vokiško 
kalėjimo, kun. -Krupavi
čius jau 1945 m. birželio 
15 d. — Lietuvos pagrobi
mo penkiametės sukakties 
dieną — buvo išrinktas 
Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Kcmiteto pir- 
mininku.Jau 1946 m.bolše
vikai “už akių” pasmerkė 
jį miricp — antru kartu po 
1917 m. Praeitų metų gale, 
Popiežius suteikė šiam 
Lietuvos žmonių gynėjai 
savo rūmų Prelato laipsnį.

Prelatas Krupavičius A-

i

va, informacijai — Dr. A. 
šerkšnas, butais aprūpini
mo — P. Montvila, tvar-į 
kai ir pramogoms — J. 
Buivydas, finansams — 
Ą. S. Trečiokas, pamal
doms — Msgr. Jonas Bal
kūnas.

Paaiškėjo, kad Visuoti
najam Koigresui data nu
statyta lapkričio 4 ir 5 d. 
(penktadieny ir šeštadie
ny) Hotel New Yorker 
didžioje salėje. Hotelis 
rezervuos kambarius 700 
asmenų. Lapkr. 5 d. bus 
bankietas ir šokiai, su po
ra kalbėtojų. Šv. Patriko 
Katedroje numatoma tu
rėti pamaldas lapkr. 6 d. 
apie 3 vai. po piet.

New Yorko Tarybos vei
kėjai dideliu pasirįžimu ir 
pasitikėjimu ruošiasi tin
kamai paruošti dirvą Am. 
Liet. Visuotinam Kongre
sui.

į i 
i
I

Vengrijoa Kemanistiį Btofas
Budapeštas, Vengrija — 

Vengrijos komunistų val
džia praneša, kad pirm

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

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

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia 
tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

M Wef t Broodwoy So. Boston 27* Mase
ir prašome atsiust

mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
Vardžs........................................................................
JLiresas .................... .......

Šiuomi siunčiame $

Sekmadienį, vasario 6 d. š. m. J. E. Vyskupas Vincentas Brizgys lankėsi Šv. 
Roko lietuvių parapijoj ir tos dienos 10 vai. rytą parapijos bažnyčioj atnašavo 
šv. Mišias ir pasakė pamokslą ir po pietų svetainėje kalbėjo apie pavergtą Lie
tuvą ir lietuvius tremtyje. Viešėjo pas kun. J. S. Švagždį, Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seserų Vienuolyno kapelioną, ir pas kleb. kun. P. V. Strakauską. Iš kairės į de
šinę stovi: kun. Simonas Saulėnąs, šv. Roko lietuvių par. vikaras, kun. Jonas 
S. Švagždys, J. E. Vyskupas V. Brizgys, kleb. kun. Pr. V. Strakauskas, ir kun. 
Aloyzas Klimas, vikaras.

POPIEŽIAUS BALSAS
Jo Šventenybė Popiežius7kad • bendromis jėgomis 

Pijus XII sušaukė kardi--atremus ateistinio komu- 
nolų pasitarimą dėl kardi- nizmo antplūdį, 
nolo Mindszenty nuteisi-; Ar visi krikščionys iš- 
mo. Neseniai gautomis iš girs Popiežiaus balsą ir 
Vatikano žiniomis, Popie- stos drauge su katalikais 
žius pareiškė, kad komu- bendron kovon prieš bai- 
nistų užpuolimas ant Vi-'sųjį komunizmą, parodys 
suotinosios Ba ž n y č io s į 
kardinolų kolegijos nario, ‘ 
yra užpuolimas ant visų 
tikinčiųjų. Tai yra pažei
dimas žmogaus garbės ir j 
laisvės. Popiežius reika- į 
lauja grąžinti laisvę Baž-, 
nyčiai visur. Taip pat Jo 
Šventenybė skatina visus 
krikščionis šusij u n g t i,

štuose ir savo šešėlio bi
josi; visur jie tik ir bijo
si sąmokslo. Judas taip 
pat, sąžinės išmetinėja
mas, nuėjo ir pasikorė.

netolima ateitis.

Sians Atkuto Sutartis 
Yra Tvirtovė

TOashington, D. C. —

I

Rusijos MHjai išsikraustyti

Frankfort, Vokietija — 
Amerikos gen. Lucius D. 
Clay, Jung. Valstybių zo
nos Vokietijoje viršinin
kas, įsakė Rusijos misijai 
— keturiems karininkams 
ir keturiems kareiviams

merikoje jaučiasi kaip na
mie; čia palaidoti jo tėvas 
ir sesuo, ^ia gyvena pusė 
jo artimesnių ir tolimes
nių giminių, čia telkiasi jo 
mylimosios Tėvynės išva
davimo rėmėjų didžiausios 
minios.

Lietuvos patriotas, kovo
tojas, humanitaras, dvasi
ninkas, rašytojas, publicis
tas, oratorius, socialinio 
teisingumo ir žmogaus 
laisvių — tesijaučia esąs 
saviškių tarpe.

Sveikiname atvykusį 
Garbingąjį svečią, Prel. 
Mykclą Krupavičių ir lin- 
'kime stiprios sveikatos ir 
geriausių sėkmių vado
vaujant kovai dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomy
bės.

i

^Istybių | į^įkraygtyti iš Jung. Val
stybių zonos — Vokietijo
je.

Tosios Rusijos misijos 
tikslas buvo, 
bėti kodaugiausia tremti
nių grįžti į sav 
kuriuos yra okupavusi 
Rusija. Jos darbas jau už
baigtas, sakė gen. Clay, ir 
todėl komisija turi išsi
kraustyti.

rius Dean Acheson patvir
tino Prezidento Trumano 
nusiteikimą, kad Šiaurės 
Atlanto sutartis turi būti 
sudaryta ir pasirašyta, 
nes tai yra stipriausias 
apsigynimo postas.

Sovietų Rusija visokiais 
būdais bando atitraukti 
valstybes nuo tos sutar
ties, bet nevyksta. Kodėl? 
Todėl, kad Rusija niekad 
neišlaikė savo pasižadėji
mų ir sutarčių.

Visiems yra žinoma, kad 
Sovietų Rusija yra pasi
rašiusi keletą sutarčių su 
Lietuva, tarp kurių yra ir 
draugingumo sutartis. Ar 
tai yra drauginga okupuo
ti nepriklausomą Lietuvą 
ir ją visiškai pavergti? 
Lai atsako patys rusai ko
munistai.

kad prikal
usia tremti- 

savo kraštus, 
yra okupavusi

Lietuvos Ir Lenkijos 
Santykių Klausimas

kalti- 
Mind-

Mind-

negu ji areštavo J.E. Kar
dinolą Juozapą Mindszen
ty gruodžio mėnesyj, jinai 
pasiūlusi Jo Šventenybei 
Popiežiui Pijui XII, kad 
jis atšauktų kardinolą ir 
pasikviestų į Vatikaną.

Visiems aišku, kad jeigu 
Popiežius Pijus XII būtų 
tai padaręs, tai būtų pa
tvirtinimas tų kaltinimų, 
kuriais komunistai 
no J. E. Kardinolą 
szenty.

J. E. Kardinolas
szenty nepadarė jokių nu
sikaltimų prieš valdžią, 
nei valstybę. Jis buvo sti
prus Katalikų Bažnyčios 
gynėjas. Komunistai tu
rėjo sugalvoti kaltinimus, 
kad tą gynėją uždaryti 
kalėjime.

Visas krikščioniškas pa
saulis protestuoja prieš 
Vengrijos komunistų val
džią. Komunistams yra 
tai didžiausias smūgis.

Vengrija yra katalikiš
kas kraštas. Komunistų 
mažai. Rusijos ginklas ją 
valdo. Tačiau vietiniai pi
liečiai Rusijos ginklui ne
pasiduoda. Jeigu tik pra
sidėtų karas prieš Rusiją, 
tai ne tik Vengrija, bet ir 
visi Rusijos pavergti kra
štai sukiltų prieš pavergė
ją — Rusiją.

Rusijos atstovas pabėgo
i VclSMO

New York (LAIC) —
Lenkų Mokslo Institutas 
Amerikoje ruošia diskusi
jų vakarą Lietuvos ir 
Lenkijos santykių klausi
mu.

Susirinkimas įvyks ket
virtadienį vasario 17 d. 8 
vai. vakare, Woodrow 
Wilson Memorial Library,

45 East 65th Street, New 
Yorke.

Pagrindiniai kalbėtojai 
bus LAIC direktorius adv. 
K. R. Jurgėla ir lenkų In
stituto direktorius prof. 
Oskar Halecky, Mdderato- 
rium bus buv. Estijos Užs. 
Ministeris p. Kaarel Pus
ta.

Praneša,

Paryžius, Prancūzija — 
Čia dabar eina teismas 
prieš komtmistų laikraštį, 
kuris apšmeižė Viktorą 
Kravčenko, buvusį Rusi
jos pareigūną. Viktoras 
Kravčenko atsisakė grįžti 
iš Amerikos į Rusiją ir 
parašė knygą, kurioj aiš
kiai išdėsto Rusijos ko
munistų žiaurumą ir ag- 
resyvingumą.

Viktoras Kravčenko tą 
komunistų laikraštį “Les 
Lettres Francaise” pa
traukė į teismą už šmeiž
tus. Laikraąčio vadovybė 
šaukėsi ir Maskvos pagal
bos. Ir štai Maskvos val
džios agentai stojo liudi
ninkais, bet jie negalėjo 
atlaikyti puolimų prieš 
Sovietų Rusiją; jie nega
lėjo atsakyti į klausimus 
apie Rusijos paruoštus 
sąmokslus prieš kitas 
valstybes. Kravčenko ad
vokatai prispyrė Rusijos 
agentus prie sienos ir jie, 
matydami,> kad negalės 
išsisukti, pabėgu.

Amerikos Karo Teinąs 
Teisia Šnipus Vokietijoj
Berlynas

kad Jung. Valstybių karo 
teismas Vokietijoje teisia
keliolika čekoslovakų, ku
rie kaltinami šnipinėjimu 
svetimos valstybės nau
dai.

Tai yra nepaprastas į- 
vykis, tačiau tie kaltina
mi šnipinėjimu žmonės y- 
ra greičiausia Maskvos 
šnipai.

Cdą^MeroteHuleišlM

Nukryžiuotojo Jėzaus Vienuolijos 
Rėmėjų ir Prietelių Seimelis įvyks 

Sekmadienį, Kovo 27,1949

I

Praga, Čekoslovakija — 
Rajmund Mrazek, 52 m. 
amžiaus, buvo kaltinamas 
ir nuteistas už tai, kad jis 
“sąmokslininkavo su Bri
tanija ir Jung. Valstybė
mis prieš komunistinę Če
koslovakijos respubliką”. 
Jis nuteistas kalėjimu iki 
gyvos galvos.

Pranešama, kad šimtai 
karininkų areštuota ir vi
si kaltinami turėję są
mokslą nuversti komunis
tinę valdžią. Taipgi yra 
daug civilių areštuotų, ku
rie taip pat kaltinami są
mokslu.

Komunistai vLuoit Iii-

šv. Petro parapijoj* So. Boston* Mass.
Sesijose dalyvaus it Jo Ekscelencija 

Arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D.
Kaip jau buvo anksčiau spaudoje rašyta, Jėzaus 

Nukryžiuotojo Vienuolijos Rėmėjų ir Prietelių, ypač 
nuoširdžių jų labdarių bendras suvažiavimas — SEI
MELIS, įvyks Sekmadienį, kovo 27 d., 1949, Šv. Petro 
parapijoje, South Boston, Mass.

10:00 vai. bus atnašaujamos šv. Petro bažnyčio
je iškilmingos šv. Mišios, ir pasakytas momento reikš
mei pamokslas.

Po pamaldų seks užkandžiai.
2 vai. po pietų, Sesijos įvyks Municipal salėje, 

Broadway, So. Boston. Šiose sesijose prisižadėjo at
vykti ir mūsų nuoširdusis Ganytojas, Jo Ekscelencija 
Arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D.

Seimelio eigoje įdomią. paskaitą skaitys Jėzaus 
Nukryžiuotojo Vienuolyno Brocktone Kapelionas kun. 
Jonas S. Švagždys.

Kviečiami visi rėmėjai ir gen) darbų labdariai ir 
prieteliai ruošti© dalyvauti šiame Seimelyje.
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Reformos Sovietinėje Zonoje

Kardinolas nukentėjo, bet 
komunistų propagandai smūgis

čia dedamas CL Forestier i 
straipsnis apie “Sovietines Re- < 
formas” Rytinėje Vokietijoje, ] 
kurios daug kuo primena daro
mas reformas Lietuvoje. 
Straipsnio autorius, kuris turė
jo progos su tomis reformomis 
susipažinti štai ką apie jas 
Prancūzų laikraštyje “Le Mon- 
de” rašo:

I “Jei būtų rusai išguiti iš! 
rytinės Vokietijos, ir tuo
met užtiktume du reiški
niu: žemės reformą ir na-i 
cionalizaciją. Visa tai pa-!

1 daryta ne vien I
1 bet ir vietinių komunistų!

dinimo tuojau metamasi 
kaltinti vakariečius, jų 
valiutinę reformą. Tuo 
metu paskirta valstybinė 

pie ją dabar kalbėti. Ten komisija, kuri ruošia ne 
esančių 9% įmonių nacio- vieneriems, bet dvejiems 
nalizuota vienu brukštelė-_  1949 . 1950 m. Šio 1
jimu. Jos skaičius milži* no uždavinys įgyvendinti 
niškas, nes vokiečių pra- 8i< 
monė daugiausia smulki 
ir priklausė atskiriems į- 
monininkams. Iš stambes
nių įmonių paminėtina 
grupė Flick, Siemens- 
AEG, Continental Gas A.

iG.
Kai kurios įmonės nusa

vintos net visai aplen- 
Jkiant įstatymus. Kitų į- 

SovieU !monū) konservatoriški ko-

v •

_ % gamybos, buvusios ■ 
1936 m. Argumentas gana' 
stiprus: “Darbas ir disci-1 
plina ateities kartoms”. 
Plane kalbama ne vien a- 
pie gamybos didinimą, 
bet pramonės ir žemės ū- 
kio tarpusavį saitą. Gele
žinkelių atstatymo ir 
mokslinio tyrimo planas 
yra nepaprastas, bet visa 
tai atsiduoda rusišku tvai- 

imitetai nacionalizuotų į- ku. Padidintos gamvbos

Ji/d&iauA. Š
o

£'•y

Si S^JULAO/JL

Vertė A. Maceina.
PASNINKAS

Kardinolo Mindszenty nuteisimas iki gyvos gal
vos kalėti baisiai sujaudino visą civilizuotą pasaulį. 
Tarp šimtų tūkstančių protestų daugiausiai pasižy
mi New Yorke įvykiai katalikų visuomenės demons
tracija, kurioje didelė minia, su priešbolševistiniais 11939 
plakatais ir rožančiais rankose abiejų lyčių žmonės '31% miškų priklausė jun- 
atsiklaupė miesto aikštėje meldėsi už kankinamą 
Kardinolą. Tai buvo maldos ir protesto demonstraci
ja, į kurią paskatino Kardinolo Spellmano pamoks
las. Budapešto bolševikams Kardinolo Spellmano pa
mokslas įvarė dieglį. Jau pačiam teisme vyriausias 
teisėjas Orthy piktai prieš pamokslą reagavo, pa
reikšdamas, kad jie teisia ne Kardinolą, tik Vengri
jos pilietį Juozapą Mindszenty ir kad tas jo teismas 
nieko bendra su religija neturi.

Apie pasninką irgi noriu (užkrečiančių nuodėmės 
tau šį tą pasakyti, nes y-' bakterijų. “Susivaldymas 
ra jaunuolių, kuriems jo yra daugiau vertingas ne
tiksiąs nėra visai aiškus, gu parakas” (Stanley). 
Bet jei tik kiek giliau apie: TikraJJ iRkas 
ji pagalvosi pamatysi jo iemon| ir
didelę psichologinę reiks-.kūno 

nę galybę’ir įvesti' sigte^uvusius savininkus. Vie-ti tarpininkaujant žino- mę; . .... P”?““”? jaunystės metu.

Sovietai nenuogąstauja, mas tas pasninkas!” — ša, kemša, kiek tik gali, ir 
kad vokiečiai taptų ūkiš- kalba tie, kurie nemoka į- paskui skundžiasi, kad 
kai galingi. Tito ir kai ku- žvelgti gilesnės jo pras- ■ kūnas taip smarkiai juos 
rie nacionalsocialistai aiš- mės. “Kodėl priklauso tas'gundo. Bet kam jis taip 
kiai mato silpnybę savo religijai ir kaip galima dirbtiniu būdu tukinti? 
galybėje. Todėl dvejų me- tuo pagarbinti Dievą, kad Kam bijoti mažo nuovar- 
tų planas įteiktas S.M.A., penktadienį aš nevalgysiu gio ir pasimarinimo?

I
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nes komitetas net pasi
priešino nacionalizacijai.

Sovietai tomis reformo- 
įmis yra patenkinti, nes 

- žemvaldžiams i*™* **• Pramonė V"

vietinei.
Rytinėje Voki e t i j o j e 

m. 29% žemės ir

* •

keriams
Vieton kelių tūkstančių, 
dabar tą žemė valdo 0,5 
mil. šeimų. I 
riai, įvedant naują sovie-;
tinę markę, naudojosi len-;P^an4” 1948. Sis planas 
gvatomis — gavo po dvi pirmiausia susiduria su 
markes už 10 RM, kai pa- transporto atstatymo sun- 

i prasti mirtingieji tegavo kūmais. Jame numatyta 
Tačiau veltui tas komunąrtų issisukinejimas. Jis žiūrint . eJj^’minėtų ir ki. ir 50% pramoninės gany

ra jų valdomos.
Vokiečiams palikta ini- tų planas įteiktas Š.M.A., penktadienį aš nevalgysiu gio ir pasimarinimo? 

kuris jį suderinęs paruošė mėsos arba šiaip kurią Kam jį penėti, lyg kokią 
vienerių metų planą, ati- dieną, save marindamas, šventėms paskirtą žąsį? 
tinkantį sovietinius tiks- mažiau valgysiu? Argi ne Juk nenuostabu, kad įšer
tus. įvistiek, ar aš penktadienį tas kūnas linksta į nuodė-

Slaptasis ginklas. Rusai nuo mėsos susilaikysiu, ar mingus smaguriavimus, 
visai net nebando “per-,ketvirtadienį?” j Taip, taip! Nieko nekenks,
dirbti” Vokietiją, o tik ją i “ 1 1
panaudoti savo tikslams.

Šie naujaku- ciatyva skelbti ir įgyven-
dinti vadinamą “Ūkio

jei pilvui bus uždėtas pro
tingo pasninko žabuklis.

šiandie kiekvienas, ku- 
žiausio supratimo. Ne ta- ris tik pasninkauja taip, 
me yra pasninko prasmė, kaip liepia religija, žino, 
kad nevalgyčiau mėsos ir kad pasninkas ne tik ne- 

---- . ----- ---- — .tai penktadienį, bet tame, kenkia sveikatai, bet dar 
rasis rojus. Visą tai atli-*kad kartas nuo karto pri- yra jai labai naudingas, 
kus bus bandoma daryti;versčiau savo pilvą nusi- Medicinos mokslas vienu 
tolimesnį žygį į vakarinę lenkti dvasios norams. Jei žodžiu tvirtina, kad per

Kas taip kalba ,tas pa
rodo, kad jis apie pasnin-

nevieno sveiko žmogaus neįtikina, Visi^ protestuojan- . lengvatų tačiau žemės b°s- I® pramonės ypač nu- JU pradinis uždavinys: ko prasme neturi nė ma-
A i Vi irnlofvknc «rii«žiinii 1 nnvaiclzio “ O ______1 X- x_l A*1T ________________ I-..—,x— i i4-n c - * ___tieji, nuo darbininko iki valstybės viršūnių pareiškia, r*fornį to,- nepa. rodyta tekstilės pramonės

kad tas Vengrijos “liaudies teismas be mažiausio ko Vien 1947 įe. skatinimas ir jos padidini-
kartą įsprausti savon įta
kon. Šiuo tikslu varoma 
nuolatinė propaganda, 
kad rytinė sritis yra tik-

kad tas Vengrijos “liaudies teismas” be mažiausio . Vien 1947 į skatinimas ir jos padidini-
abejonės Šešėlio, reiškia tiesiogini religijos persekio- mėn į mas 138 mil. metrų audi-
jimą ir žmogaus teisių bei laisves paneigimą. Į teismo ° -trankė iš sodvbu nes nių. Žemės ūkyje numato- 

pašalpų įtraukia-ima birbti 120,000 ha ap-

ty, bet Katalikų Bažnyčios Kardinolą, kurio vienipte- 2"kai°pernai buvo ~kvie- gyvulių ūkį. ___________________________________,
lis nusikaltimas yra tas, kad jis drąsiai gynė Bažny- ^įamį vakarinių sričių Tačiau planas neįgyven- Vokietiją. Iki pr. m. rug- mūsų religija būtų įsakiu- didelis mėsos vartojimas 
čios teisę mokyti žmones tikėjimo dalykų ir auklėti atvykti ir įsikurti rytinė- dintas. O dėl jo neįgyven- ““---- ’*------------- 1 s J‘
Yroilriia ir laimima Vo f o liVi cVni dvaciai . . ~ .   . . .. — m. w - ■■■ ■ ■«■■ ■ — ■ ■■

kaip tik priešingai, jūs teisiate ne Juozapą Mindszen- mosiosJ jėgos nei įrankių, leistos žemės ir skatinti

lis nusikaltimas yra tas, kad jis drąsiai gynė Bažny-

vaikus ir jaunimą katalikiškoj dvasioj.
Ir iš tiesų, Kardinolo Mindszenty drąsios veiklos 

bolševikai negalėjo pakęsti. Kas bus tai bus, jis rei
kia likviduoti. Vietiniai vengrų bolševikai, ypač jų iš- 
gudrėjęs premieras - diktatorius Rakoczy (jo tikra 
pavarde Rosenkrante ne vokiėtys it ne vengras) 
negalėjo nenumatyti, kad sunaikinimas tokio mylimo 
asmens kaip Kardinolas Mindszenty sukels daug ne 
tik vietinio, bet ir pasaulinio triukšmo. Tačiau nebuvo 
kas daryti: Maskvos įsakymas spirte spyrė. Gi Mas
kvai — kas jai: Vengrija Kardinolą nuteisė 
sėkmėmis tesižino. Pagaliau, 
Maskvai pirmiena žudyti dvasiškius? Nužudytų kuni
gų ir pravoslavų šventikų ar tik nebus arti šimto 
tūkstančių, o Vyskupų ir archijerėjų susirinks keli 
šimtai.

Tačiau Kardinolo Mindszenty nuteisimas sudarė 
daugiau triukšmo negu bolševikai tikėjosi. Anie ma
siniai dvasiškijos žudymai Rusijoj ir Lietuvoj buvo 
ir tebėra daromi tamsoje, kuri yra mylimiausia ko- ______ _______
munistų draugė — anot jų patarlės, apie jų tamsoje j pernelyg neseniai įgyven" 
atliktus darbus nė šuva nesulos, o čia jau žudoma pa-!dinta, kad būtų galima a-j 
šaulio akyse. Kad ir neįsileista svetimšalių liūdinin-l------——--------------------- i
kų, bet faktas nesidavė paslepiamas. Gi bolševikų mą” išgauna: belaisvį paalsina, nukankina ir svaiga- 
teismas tiek jau visur žinomas, kad jo nuosprendį ne- lingais narkotikais jo protą ir valią suparaližuoja. 
bereikia pranašauti: kaltinamasis niekad nebus ištei- •“ “* j .
sintas ,nes jis pats prie kaltės prisipažins. Ir jau ne- kartu nebeišvengs viešo žmonijos pasmerkimo ir jų 
benaujiena, kokiomis priemonėmis jie “prisipažini- propagandai bus suduotas lemtinas smūgis. T

sėjo mėn. jų norai iš da
lies įgyvendinti. Nuo to 
laiko pradeda nykti “ryti
nio rojaus” mitas. Tuomet 
pradėta “šviesti” berly
niečius, taikant propagan
dą vakariečiams vokie
čiams.

Pagal vokiškąjį planą 
gyventojai nekenčia rusų, 
kai vakarinėse srityse jų 
bijo. Jie pakeitė savo nuo
monę ir net linkmę ginklo 
ant pečių. O rytinėje zo
noje sudaro slaptybę: ura- 
nijus, paslaptingos įmo
nės ir polėkis per 15 d. 
smogti iki Pirenėjų. Tik
rovėje visa tai yra perdė
ta. Rytinė sritis yra tik 
propagandos perykla. Vai-': 
stybiniai geležinkeliai be 
garvežių ir vagonų. Nesa
ma susisiekimo, kuris bū
tinas karui vesti. Auto
strados daug kur suardy
tos. Sauskeliai būtini 
daug benzino. Sintetinio 

K. Į Tęsinys 5-tame pust

, si kitą kurią dieną, pv. yra kenksmingas. Jis gim- 
trečiadienį, nevalgyti duo-do nervingumą ir reuma- 
nos, tai irgi būtų pasnin- ■ tizmą. Taigi pasninkas 
kas. Visa svarba čia glūdi, naudingas ir sveikatos at- 
ne mėsoje, bet rimtame į žvilgiu.
valios bandyme: kas ma-j 
nyje yra valdovas? Manoi 
pilvas ar mano valia? Ar 
galiu aš bent sykį savaitėj 
atsisakyti nuo mėgiamo 
valgio?

Pasninkas todėl yra ga
linga priemonė stiprinti 
valiai, nežiūrint jau to, 
kad jis gali būti nuopel
ningas darbas Dievo at
žvilgiu ir geras atsilygini
mas už praėjusias nuodė
mes. Taigi religingas jau-į 
guolis turi taip galvoti: 
, sielos harmonija manyj 
išsivystys tik tada, kai iš
moksiu pažaboti savo gei
smus. Pasninko vertė nėra 
mėsos nevalgyme, bet pa- 
simarinime ir savęs apval
dyme. Be to, pasninkas y- 
ra labai geri vaistai nuo 
nešvarių geidulių ir nuo

je, atsiliepė tik 52 šeimos.
Jei toji reforma nepavy-. 

ko, nurodytina eilė prie-! 
žasčių: žemės ūkio gami- . . „ . _ x .
mų prievoles, ęękyestrai «
pavėlavus jas atlikti ir j- 
kurdinimas kooperatyvų, 
kurie pagaliau visai nusa
vina Žemės Ūkio gamybos Man beravint ir rankas pakirto, 
išdavas. Todėl , reforma Ir piršteliai usnelių prismigo... 
praranda tą spindesį, ku- Vai kodėl jūs, dygūs dagiai, 
rio iš anksto laukta. Mai-‘ dygot, 
tinimo sąlygos nepagerė- Kad žolynai po dygliais 
jo. Juodojoje rinkoje kai
nos nuolat auga. Ir tos re
formos pelno išdavomis, 
jei apie jas galima kalbė
ti, naudojasi tik okupan
tas.

i Pramonės socializacija
. I _ • • • •
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SKUNDAS

Tai aptraukė piktžolės darželį,
*................. io...
Bėgčiau, klausčiau^-ir gi kas 

nežino,
Kodėl šitaip piktos žolės želia?

su pa
kas čia ypatinga: ar

numirtų ?

O vargeli, tai mano darželis — 
Be saulutės—piktžolių pavėsy...
O panūdo pasipuošt galvelė, 

Darželiu panūdo pasigirti...
Bet, žolynai, vėl margai žydėsit 
Nebeleisiu jums varge numirti.

J. Aistis.

Deja, yra daug inteli
gentiškų šeimynų, kurios 
pasninkais visiškai nesi
rūpina. Bet tu, mano mie

štas, manau, būsi drąsus
i savo Bažnyčios sūnus. Net 
ir tuomet, kai būsi sve- 

Ičiuose ir kai pasninko die- 
ną bus paduota mėsa, net 
ir tada gali atsisakyti. 

V’ Tam reikia mandagaus 
atsiprašymo, kad tu šian
die pasninkauji, ir trupu
čio drąsos. Tai bus didvy
riškas savo tikėjimo išpa
žinimas.

benaujiena, kokiomis priemonėmis jie “

Aukštagirės Dvasia.

Kelionė apleidžiant tėvynę
LIONE VAKARŲ LINK

•

Tie žodžiai man nelabai patiko. Netrukus 
užmigau. Ir apie trečią valandą išbudino 
mus didžiųjų patrankų šiurpūs šūviai. Mat, 
rusai apšaudė Lauksargio geležinkelio stotį. 
Mums atrodė, kad mūsų vieta guli toje pa
čioje kreivės linijoje, kaip ir apšaudomoji. 
Vadinasi, pakako pasukti šaudymo kryptį į 
dešinę pusę, ir mūsų vieta atsidurtų ugnies 
linijoje. Ir dar mums atrodė, kad šaudymo 
kryptis artėjo į mus. Visos mašinos nulaks
tė nuo kalno. Žmonės su savo vežimais irgi 
skubėjo. Taip pat ir mes nesnaudėme. Va
žiavome pirmyn, kiek galėjome. Mūsų ark
liukai nedaug tepasilsėjo. Jiems teko apie 
dvi valandas pastovėti ant kalno ir truputį 
paėsti paplėkusio šieno.

Kiek pavažiavus, patrankų garsai pradė
jo tilti. Mes šiek tiek atsikvėpėme. Iš vienos 
pusės buvo mums malonu, kad išvengėme 
mirties, tuo tarpu iš kitos pusės širdys pra
dėjo nerimauti, nes mūsų arkliai vos slinko 
keliu. Pro mūsų šalį tik vežimai važiavo, o 
mes tik vos judėjome. Buvo matyti, kad arti
nasi toks momentas, kad arkliai visai gali 
sustoti eiti. Ką tada reikės daryti? Tiesa,

Tačiau jų gyvuliškas žiaurumas ir klasta šiuo

Vaclovas nelabai tekreipė į tai dėmesio. Pa
sak jo, jeigu arkliai dar eina, nėra ko nusi
minti. Mačiau, kad jo galvojimas yra vai
kiškas, nors faktiškai jis iš profesijos buvo 
ūkininkas. Esu ne kartą girdėjęs, kad jeigu 
arklys pristoja ,tai nei su mietu jo nepava
rysi. Pastebiu, kad mūsų bėriukas visai ne
traukia ir nori virsti į griovį. Tas dar dau
giau suskaudino mano ir prietelkų širdis. 
Visi einame pėsti ir pamažu varome arklius. 
Privažiavus Sartininkus, pamatėme dūmų 
kamuolius atslenkančius iš dešinės pusės 
nuo miestelio. Buvo girdėtis ir patrankų 
šūviai. O mūsų arkliai vos eina.

Pervažiavę Sartininkus, apsistojome ant 
kelio ,kuris ėjo tiesiai į Vokietiją. Vokietijos 
riba buvo nuo mūsų už pusės kilometro. Ga
vome nuo žmogaus, gyvenančio pakelyje, ki
birą avižų, nes iš namų nebuvome arkliams 
pasiėmę jokio pašaro. Arklius gerai pailsino
me ir gerai prišėrėme ir po to pamažu pra
dėjome slinkti toliau. Patys vežime nesėdė
jome, ėjome pėsti, arklius vertėme eiti tik 
žingsniu, o tik į pakalnę juos priversdavome 
bėgti.

KELIONE PER KLAIPĖDOS KRAŠTĄ
Atvažiavus prie Vokietijos sienos, jokios 

kontrolės nebuvo. Būdelė buvo tuščia. Šalia 
būdelės dūmai rūko iš dokumentų, virtusių 
pelenų krūva.

Įvažiavus į Klaipėdos kraštą, keliai tuoj

pasidarė geresni. Žinoma, mums neleisdavo 
važiuoti geraisiais plentais, nes jie būdavo 
skiriami kariuomenės reikalams, o mus 
versdavo važiuoti visokiais aplinkiniais ke
liukais. Žinoma, tie aplinkiniai keliukai ne
daug kuo skyrėsi nuo mūsų lietuviškųjų ke
lių, bet pasitaikydavo momentų, kad ir pa
važiuodavome tam tikrą laiką ir geru asfal
tuotu plentu.

Klaipėdos kraštas iki Pagėgių buvo jau 
iševakuotas. Žmonių niekur nebuvo matyti. 
Gražios juodmargių karvių bandos ganėsi 
laukuose; naminių paukščių būriai laisvai 
lesinėjo po laukus; kai kur arkliai lakstė ap
tvaruose; gyvenamųjų namų durys visur a- 
tidaros; puikūs javai laukuose siūbavo. Vie
nu žodžiu visur matėsi, kad gyvos žmogaus 
dvasios sodybose nėra.

Įvažiuodami į Pagėgius, pamatėme, atva
žiuojančius būreliais to krašto gyventojus. 
Tie piliečiai buvo geriau pasirengę kelionei, 
negu mūsų gyventojai. Jie turėjo būdas ant 
vežimų pasidarę, kas apsaugodavo juos nuo 
lietaus. Be to, jų vežimai buvo daug didesni, 
kas leido jiems pasiimti daugiau įvairių sau 
gėrybių.

Visi bėgliai Pagėgių mieste buvo sulaiko
mi ir suvaromi į turgaus aikštę. Mums atva
žiavus prie turgaus aikštės, įvyko gatvėje 
žmonių vežimų užsikimšimas. Partiečiai ėmė 
šaukti ant žmonių, kaip ant gyvulių, už jų 
grūdimąsi. Tuo laiku nei iš šio nei iš to ne

Gyvulys mokosi iš natv- 
rimo, žmogus ne, kadangi 
savimeilė jam draudžia 
ieškoti nepasisekimo prie
žasčių savo paties būde ir 
elgesy.

F .W. Foerster.

toli tos aikštės sviedinys su dideliu trenks
mu sprogo. Kilo didelis sujudimas. Partie
čiai suriko žmonėms, stovintiems gatvėje:

— Los, los! (pirmyn, pirmyn).
O patys spruko, susėdę į mašinas. Baisus 

riksmas pasidarė. Mat, tie žmonės, kurie 
stovėjo turgaus aikštėje, negalėjo įsibrauti 
į gatves, vedančias į kelius, o žmonės, esą 
gatvėse, skubėjo pirmyn važiuoti, nes buvo 
jaučiama, kad priešas yra netoli miesto.

Kadangi mes stovėjome kolonos priekyje, 
tai mums nebuvo jokio vargo su išvažiavi
mu iš miesto. Slinkome palengva pirmyn.

Beeidamas paskui vežimą, užtikau savo 
buvusią mokinę, kuri šiemet buvo baigusi 
gimnaziją. Ji važiavo su savo namiškiais 
ant vieno vežimo su dviem arkliais. Be to, 
jie vedėsi karvę. Jos namiškių sąstatas bu
vo toks: motina, dvi dukterys, keturi broliai 
ir brolių draugas. Vadinasi, toji šeima susi
dėjo iš aštuonių asmenų. Iš jų nė vienas ne
mokėjo pakankamai vokiškai kalbėti, todėl 
jie pradėjo prie mūsų glaustis, o mums irgi 
buvo neprošalį būtų savųjų žmonių didesnė
je draugijoje. Jų arkliai buvo stiprūs, bet 
vežimas labai silpnas ,todėl negalėjo jie visi 
kartu sėdėti vežime ir važiuoti. Vežime va
žiavo tik motina ir tas asmuo, kuris arklius 
valdė. O arklius valdė iš eilės, kad kiekvie
nas turėtų galimybę pasilsėti, o kiti visi li
kusieji pėsti ėjo.

(Bus daugiau)
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sirašė 8 jaunamečiai nariai: J. 
.Navickas, V. Kasauskas, J. Ku- 

Praeitą mėnesį klebonas, dirka, V. Grudinskas. E. Taru- 
kun. F. E. Norbutas sušaukė lig v. Grinevičius p. Merson, 
parapijiečių susirinkimą pasi- p. Novick. Dvasios Vadas, kun. 
kalbėti apie parapijos veikimą;A. P. Janiūnas, ir pirmininkas 
ir pranešė metinę parapijos a- B. K. Kudirka sveikino naujus 
pvskaitą. Pasirodė, kad para- narius, linkėjo jiems, kad jie 
pijos reikalai gerai stovi. Nu- būtų ištikimi, tvirti Kristaus 
tarta rengti Penny Sales para- (kareiviai ir katalikų Bažnyčios 
pijos naudai. Buvo iškeltas' gynėjai, 
klausimas apie žuvusiems ka
reiviams pagerbti paminklo 
statymą. Reikalas buvo pripa
žintas remtinu, nes jie kovojo 
ir žuvo už šią šalį, už mūsų 
Tėvynės Lietuvos ir už kitų 
tautų laisvę. Tam sumanymui 
įvykdinti buvo išrinkta Pamin
klo Statymo Komisija, į kurią 
įėjo klebonas, kun. F. E. Nor
butas, kun. A. P. Janiūnas, K. 
Mickūnas. A. F. Kavaliauskas, 
K. Kašėta, J. Versiackas, A. 
Smilgienė ir V. J. Kudirka. Pa
minklas jau yra užsakytas, ir 
bus gražus, 9 pėdų aukščio su 
švento Jurgio statula.

Kai kurie asmenys jau auko
jo dideles sumas pinigų. Viena 
Norvoodo šeima, gyvenanti 
Floridoje, prisiuntė paminklo 
pastatymui $50.00 auką. Iš pa
rapijos iždo pinigų nebus ima
ma. tik parapijiečių asmeniškai!
prašomi, kurie nori tinkamai mins 
pagerbti Šv. Jurgio lietuvių pa-:mis. 
rapijos žuvusius kareivius, pri-; lankyli į tą gražią programą, 
sidėti aukomis prie statymo. j 
Paminklas bus pastatytas Šv. ( 
Jurgio lietuvių parapijos var
du. Klebonas, kun. F. E. Nor
butas, kun. A. P. Janiūnas ir 
visa komisija visiems aukto- 
jams taria nuoširdžią padėką.
Paminklas gal bus pastatytas 
gegužės mėnesį.

Sekmadienį, vasario 13 die
ną. Šv. Vardo draugijos nariai 
bendrai priėmė šv. Komuniją ir 
svetainėje turėjo bendrus pus
ryčius ir susirinkimą.

Po susilrinkimo buvo rodomi 
paveikslai apie šv. Mišias. Pa
veikslus rodė “Darbininko” re
daktoriaus sūnūs — Pranukas 
ir Vincukas Kneižiai, o šventų 
Mišių reikšmę aiškino kun. A. 
P. Janiūnas. Paveikslais nariai 
buvo labai patenkinti.

Prie šv.

MASS

Susirūpinusios Vengrijos pilietės, kurios jau 
ilgesnis laikas gyvena šioje šalyje sužinojusios a- 
pie nuteisimą Jo Eminencijos Kardinolo Mind
szenty, tariasi su Rev. Father Stanley Murphy iš 
Assumpion Kolegijos, Detroit, Mich., kaip galima 
būtų ginti jų šalies kilnųjį patriotą ir dievobai
mingą vadą. Iš kairės j dešinę stovi buv. “Em- 
press Zita, Mrs. Eugene P. Berry, klubo preziden
tė ir kun. Murphy.

Mūsų dvasios vadai, klebonas 
kun. F. E. Norbutas ir kun. A. 
P. Janiūnas rūpinasi ir nori, 
kad šv. Vardo draugija didėtų 
ir augtų nariais, o ypatingai 
draugijos dvasios vadas, kun. 
A. P. Janiūnas, deda dideles 
pastangas, kad prisirašytų vi
sas parapijos jaunimas prie
šios kilnios draugijos. Jis siun-į 
čia laiškus, kviečia jaunimą i Benjamino ir Estellos Sykes 
prisirašyti prie draugijos. Jis 
suruošia kas mėnesis svetainė
je po Komunijos pusryčius. 
Jam pagelbsti merginų sodali- 
cijos narės.

Kun. A. P. Janiūnas pranešė, 
kad atvyks kapelionas, kun. K 
Jenkus, iš Loveli, Mass. su 
paskaita ir gražiais Vokietijos 
lietuvių tremtinių išdirbiniais 
bei 
kun. 
kelis

sūnus, gyv. 125 Bond St, buvo 
pakviestas New York Times 
bendradarbiu. Sveikiname!

HHJUHPNA, PA.

lą. Tikintieji raginami kalbėti 
šv. Rožančių, prašydami Baž
nyčiai pergalės, šios maldos 
kalbamos kiekvienoje Clevelan- 
do vyskupijos bažnyčioje J. E. 
vysk. E. Hoban įsakymu.

Maliauskienei už jos sunkų kalbą apie organizacijos reika- 
darbą. lūs ir priminė maldos dieną už

Josephine ir Juozapas Abariai, Kardinolą Mindszenty. Susirin
kimas užsibaigė malda. Po to 
visi atstovai nuėjo į bažnyčią, 
kur buvo pamaldos ir palaimi
nimas švč. Sakramentu. F. V.

Rumford, Me.

paveikslais. Kapelionas, 
K. Jenkus dar atsiveža 
choristus, kurie palinks- 
publiką gražiomis daino- 

Visi yra kviečiami atsi-

Mirt Viengentis Jonas Petraitis
Visiems gerai žinomas, ypač 

Vietiniame “Nonvood Mes- ričmondiečiams, vieng e n t i s, 
senger” laikraštyj antradienio, našlys- Jonas Petraitis, 65 m. 
vasario 15 d. laidoje tilpo pla- amžiaus, gyv. 3577 Rishmond 
tus aprašymas apie J. P. Prela- St Phila. 34, Pa., šių metų 
tą M. Krupavičių, kuris atvyks- sausio 25 d, pasimirė. Gražios 
ta antradienį, vasario 22 d. į gedulingos pamaldos už jo vė- 
Šv. Jurgio lietuvių parapiją, ir lę buvo atlaikytos Šv. Jurgio 
taipgi tilpo Massachusetts vai- parapijos bažnyčioje. Jo kūnas 
stijos Gubernatoriaus Paul A. buvo palaidotas Šv. Petro ka- 
Dever Lietuvos Respublikos puošė.
Dienos Proklamacija. | Velionis buvo kilęs iš Lietu-

---------------------- vos, Kėdainių miestelio. Ame-

t

kuri įvyks sekmadienį, kovo 6 
dieną, 3:30 po pietų šv. Jurgio 
parapijos svetainėje.

Klebono, kun. F. E. Norbuto 
kviečiamas, atvyksta pas mus. 
vasario 22 dieną, 7 valandą 
vakare su prakalba ką tik at
vykęs iš tremties įžymus as
muo, VLIKo pirmininkas, Pre
latas Mykolas Krupavičius.

LDS 3-čia kuopa paminės šv. 
Juozapo šventę savo draugijos 
patrono dieną,

Kovo 20 dieną, ryte 9 vai. 
visi nariai dalyvaus šv. Mišiose 
ir bendrai eis prie šv. Komuni
jos. visi nariai kviečiami da
lyvauti. Žvalgas.

Studentas Bernardas Sykes, 
kuris lanko Dartmouth Kolegi- 

ir. Vardo draugijos pri- Hanover, H. H. ir yra adv.

GAVĖNIOS KNYGUTE
Gavėnioje yra patogiausias laikas susitelkti ir 

apmąstyti mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus Kru 
vinąją Kančią. Kad palengvinus apmąstymus da- ! 
ryti. “Darbininkas” siūlo Jums Gavėnios knygutę 
— “štai ŽMOGUS”, kurioje yra 40 Kristaus Kan
čios apmąstymų, tai yra kiekvienai Gavėnios die
nai. Gale šios knygutės yra ir “šventoji Valan
da”, kurioje mąstoma apie V. Jėzaus maldą ir Jo 3 
Širdies Kančią Alyvų darže. Ši knyga yra maldaknygės formato. 
Gali ją parankiai skaityti vykdamas į darbą ar iš darbo. Knyga 
186 pusi. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite:
“DARBININKAS”, 366 W. Broaduay, Co. Bostoa 27, Mass.

——— j
Sekmadienį, vasario 6 d. įvy-i 

ko L. Vyčių New Yorko ir 
įNew Jerzey apskrities susirin- 
I Irimas, kuri atidarė malda dva- Skandinavų draugijos susirin- 

Jonas Šar- kimas, kuriame Misa Anna 
klebonas. Jespersen, redaktorė, kalbėjo 

- apie savo kelionę Danijoj.
Washingtono gimtadienio, 

vas. 22 d. draugija turės vaka
rienę paminėti Lietuvių ir Es
tų dienas New Athens valgyk
loje, 1741 K Street, N. W„ 
6:30 vaL vakare.

šioje vakarienėje dalyvaus

Praeitą sekmadienį iš pat ry
to šv. Jurgio pąr. bažnyčios 
prieangyje stovėjo 613 posto 
veteranai F. Suopis, A. Sviet-j_____
kus ir J. Gudzauskas ir rinko '8iog vaįMS* kun 
protesto parašus dėl nekaltai nius, Šv. Onos par. klebonas, 
nuteisto Vengrijos kardinolo J. įjj, taipgi pasveikino suvažiavu- 
MMmst). Vien tik šioje baž-!^ atatovus 
nyčio je surinkta tūkstančiai I Išklausyta raportai ir jie pri- 
parašų. Rezoliucija su tais pa-!į—-..- ti-------------- >--------------------------------- ----------------------------------

rašais pasiųsta prezidentui nejjmo 8Uįįnotai kad dalyvauja 
Trumanui. Rp.

imti. Iš mandatų komisijos pra-

PADEKA

Juozapo 
Me., įvy- 
iš Rum-

WASHIN6T0N, D. C.
Sausio 26 d. įvyko Baltijos -

* kuopų atstovai
Metinė bendra šv. Komunija 

ir pusryčiai įvyks L. Vyčių 
globėjo šv. Kazimiero šventėje Baltijos ministeriai, Kongreso
sekmadienį, kovo 6 d. Iškilmin- nariai ir kiti Taip gi pasižadė- 
gos šv. Mišios bus atnašauja- jo dalyvauti kun. K. žvirblis, 
mos 11 vai rytą Aušros Vartų O. P. iš Providence Kolegijos ir 
par. bažnyčioje, New York Ci- kalbėti.
ty. Po šv. Mišių įvyks pusry
čiai parapijos salėje. Po pusry
čių įvyks trumpas susirinki
mas.

Nutarta, kad po kovo mėn. 
susirinkimo susirinkimai įvyks 
kas trys mėnesiai, ir metinis 
susirinkimas bus birželio mė
nesį, kur bus renkama valdy- Kari Lamp, 59 U St., 
ba.

p. Kazys Bason, apskrities 
pirmininkas, išdavė raportą iš 
įvykusių šokių vas. 5 d. New- 
arke, kurio pelnas buvo skiria
mas BALF’ui. Jis pareiškė, ( Kovoti už Lietuvos iš- 
kad kai apyskaita bus padary- laisvinimą ir Nepriklauso- 
ta, tai BALF’ui bus įteikta ne- mybę yra visos lietuvių 
maža suma. tautos ir visų lietuvių, kur

Metinis apskrities piknikas į- jie bebūtų, Švenčiausia pa
vyks liepos 10 d., Lietuvių reiga.
Laisvės parke, Linden, N. J. į

Kun. J. Kasperas, apskrities 
dvasios vadas, pasakė trumpą

Vasario 12 d. Šv. 
bažnyčioje, Leviston, 
ko Juozapo Abariaus 
ford, Me. su Josephine Baltrus
iš Auburn, Me. jungtuvės, ku
rias atliko kun. V. Gidžiūnas iš 
Green, Me.

Po jungtuvių Šv. Baltramie
jaus svetainėje įvyko pietūs, 
į kuriuos susirinko mūsų arti
mesnieji draugai ir linksmai 
praleidome laiką.

Mes, Josaphine ir Juozas A- 
bariai, dėkojame visiems mūsų 
draugams už atsilankymą, šei
mininkėms už sunkų darbą, y- 
pač ponei Chuzienei ir Kati
lienei ir mano dukrai Anna 
(Baltrus) Allin. Taip pat dėko
jame Levistoniečiams už pa
rengimą mums tokios gražios 
“shover party” ir jos šeimi
ninkėms: poniai Rudokienei ir 
Anna Allin. Esame labai dė- 

” ir 
Rumfordiečiams, visoms jos 
šeimininkėms, ypač Antaninai

Viešnia dainininkė, p. Aman
da Juht, soprano, iš Boston, 
Mass., dainuos. Jai akompa
nuos Mr. Henry Kindlam, pia
nistas. Šoks ir tautinius šo
kius. Rezervacijas galite pada
ryti pas Mr. L. J. Esunas, 410 
East Capitol St., arba Mrs.

N. W.,
Washington, D. C.

Tą patį vakarą dalis progra
mos bus televizuojama iš 
WMAL-TV stoties, Channel 7, 
9:30 vai. L. J. E.

»V0, umvvivmm. aviuv -

rikon atvyko 1913 m. Jis pri-’kingi už “shover party' 
klausė prie šv. Jurgio parapi
jos ir buvo šv. Jurgio bažny
čios maršalka. Mirdamas pali
ko dvi dukteris: vienuolę pran-

Penktadienį, vasario 4 d. š. 
m., kaip jau buvo rašyta, Šv. 
Jurgio lietuvių'parapijoj lankė
si J. E. Vyskupas Vincentas 
Brizgys, nesenai atvykęs iš ______  _____ w ___
tremties, ir ta proga buvo su-1 ciškietę, Seserį Liuciją - Albi- 
ruoštos prakalbos. Prakalbas ną ir vieną ištekėjusią — po

nią Albiną Fomraę ir sūnų 
■Stasį - Joną Petraitį. K.V.
i

t

Darbininko Adm.
Šiuomi siunčiu $2.00 ir prašau prisiųsti man Gavėnios Kny

gutę — ŠTAI ŽMOGUS.

Vardas
/

Adresas

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

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

DARBININKAS
M* W. S«OAOWAY, >0. BOSTON, MASS.

suruošė ALRK Fedeiacijos 10 
skyrius.

Prakalbose buvo renkamos 
aukos Lietuvos ir lietuvių rei
kalams per ALRK Federaciją. 
Aukavo šie: P. Jakštys $5.00; 
A. F. Kneižys $3.00; po $2.00 
kleb. kun. F. E. Norbutas, kun. 
A. Janiūnas, P. Kuras, A. Na
vickas, Z. Ratkevičius ir M. 
Babilienė. Po $1.00 — V. Ku
dirkienė, A. Kuodienė, P. Cofs- 
ky, P. Tumavičienė, U. Navic
kienė, P. Prebelienė, M. Minke- 
vičienė, E. Tvaskienė, p. Kras- 
nukevičienė, M. Razulevičienė, 
M. Macelienė, F. Nevinskas, L. 
Palevičius, 
Adomaitienė, 
Pazniokienė, 
Smelstorius. 
Kavolynienė, 
Pakarklienė, 
Smilgienė, Mrs. Butters, M. 
Patinskienė, Estella Sykes, P. 
Davidauskienė. S. Razulevičius,
J. Vilkišius, J. Dalalis, F. Ku
dirka, J. Akulevičius, P. Rukš- 
telis, J. Vasiliūnas, F. Gikis, 
V. J. Kudirka, K. Ječiųs, J. 
Bartulis, K. Kašėta, K Tamu- 
šionis, S. Jasionis, P. Cironka, 
D. Razulevičius, A. Venskus, J. 
Akunevičius, P. Survila, P. Ra
manauskas, P. Drozda, P. Pe- 
rekšlienė, J. Antanaitis, J. Gle- 
bauskas, J. Pauplys, J. Šesta- 
vickas, A. Kavolynas, J. Smil- 
gis, F. Babilas, J. Avižinis, M. 
Kuodis, K. Mačys, H. Balutis,
K. Vitartas, Jr., G. Pazniokas, 
Jr., P. Rakauskas, G. Kaka- 
nauskas, A. Kavaliauskas.

Smulkių aukų 16 centų.
ALRK Federacijos 10 skyriaus

pirmininkas.

J. Versiackas, 
, R. Karnilienė,

O. Navickienė,
A. Ųulkienė,
M. Balutienė, 
J. Aidukonis.

Mrs.

W.J.Oidiota
GRABORIU8 

"Asmenitkas Patarnavimas' 
331 Smith SL, 

PROVIDENCE, R. L
Tclephonc:

Ofiso: Dexter 1952
Namų; PI.

I
WA1HWW,

Vasario 13 dieną įvyko Kris
taus Kančios Arkibrolijos su
sirinkimas. Nors ši draugija 
neseniai, būtent, tik 1944 m. 

' susitvėrė, bet ji jau daug nu
peikė dėl savo parapijos. Iždi
ninkė, išduodama už praėju-j 

i sius metus apyskaitą, pranešė, 
i kad turėjo parapijai vakarie
nę, $500.00 perdavė dėl misijų, 
$25.00 dėl vasario 16-tos d. pa
minėjimo, $10.00 dėl senelių į 
Putnam, $10.00 bažnyčiai dėl 
gėlių Velykoms, $10.00 Maria- 
napolio Kolegijai, $10.00 šv. 
Mišioms už žuvusius kareivius, 
$18.00 už giedotas Mišias, nes 
kas iš draugijos narių miršta, 
tai draugija užprašo giedotas 
mišias. Taipogi užprašomos 
kiekvieno mėnesio antrą sek
madienį giedotos šv. Mišios. 
Susirinkimai būna kas trečia 
savaitė pirm. vai. po piet Su
sirinkime buvo nutarta turėti 
trejos šv. Mišios už savo ligo
nius ir už Lietuvą, ir kad kovo 
20 d. 8 vai. visos eitų prie »v. 
Komunijos, nes tai bus Misijų 
laikas.

Rast. Uršulė Liatkevičteaė.

Prof. M. Krupavičius,
Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto Narys.

TEGU SKALBIMO LENTA
NEŠIOJASI RAUKŠLES

z

Atsiminkit, kas yra elektriška, yra eko
nomiška, nes Edisono elektros kaina na
mams yra pigesnė, negu prieš karą. Todėl, 
įsitaisykit namuose elektros skalbyklą...

Baitiaiai geriau atrodo, ilgiau tveria. 
Jus sutaupote kiekvieną savaitę. 

Naudojimas kainuoja labai pigiai. 

Labai mažas pirmas {mokėjimas. 

Patogus mokėjimas nesunkina biudžeto

I

Oktava už Kardinolą
šv. Jurgio par. bažnyčioje 

praeitą sekmadienį pradėta 
maldų oktava už kardinolą Juo
zapą Mindszenty. Dviems va
landoms buvo išstatytas švč. 
Sakramentas ir atkalbėta ypa
tinga malda į Šv. ■ Panelę 
Krikščionių Pagalbą. Per visą 
savaitę po paskutinių sv. Mišių 
duodamai palaiminimas su Švč. 
Sakramentu ir kalbama ta pa
ti malda į Šv. Panelę, prašant 
pagalbos prieš bešelstančias 
komunizmo užmačias. Per šv. 
Mišias pridedama viena malda 
už komumBtų ikklintą kardino-

Niekas taip piktai nesendina šeimininkės 
išvaizdos, kaip senoviškas baltinių skalbimo 
jungas. Jaunos išvaizdos šeimininkė leidžia 
elektros jėgai atlikti visą skalbimo darbą 
nuo pradžios iki galo. Ji žino, kad elektros 
skalbyklą saugo jos jaunatvę, duoda liuos- 
laikį ir apsaugo baltinius. Ir ji žino, kad 
elektros skalbykla tikrai apsimoka. Štai 
kaip: —

TAI JAUNYSTES APSAUGA

MX2X£m - DŽIOVINTI - PROSYTI

ELEKTRIŠKAI!

Biudžetas Pagal Norą—Mažas {mokėjimas—Patogus Išsimokėjimas

Jūsų artimiausioje Edison Krautuvėj, ar pas Elektros Dylcrius

BOSTON EDISON COMPANY
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Liaudies Teismo Proceso Pradžia

Visas laivasis — ne tik 
katalikiškas 
su pasipiktinimu ir neri
mu išklausė Vengrijos 
‘liaudies tribunolo’ spren
dimo Kardinolo Juozapo 
Mindszenty byloje:
— Kalėjimas iki gyvos 

gaivos, politinių teisių at
ėmimas ir viso privataus 
turto konfiskavimas...

Kartu su Kardinolu nu
teisti: prof. dr. Justinas 
Baranyj — 15 metų; kun. 
Belą Ispanky — iki gyvos 
galvos; kun. dr. Andrius 
Zakar — 6 metams; 
nigaikštis Povilas 
hazy — 15 metų; 
gy — 3 metams 
Toth —10 metų...
KARDINOLAS SPREN

DIMO METU
Kaip spauda praneša, 

kankinys Kar d i n o 1 a s 
sprendimą išklausė ra- 

' miai.. Be abejo, jis buvo 
visam pasirengęs — net 
mirčiai.

Kardinolui J. Mindszen
ty tuo tarpu uždrausta 
prašyti sprendimo sušvel
ninimo, nors jis pareiškė 
norįs apeliuoti. Girdėti, 
kad jo likimas siejamas 
su būsimais komunistinės 
Vengrijos vyriausybės ir 
Vatikano santykiais. Ko
munistai norėtų Kardino
lo kančių ir gyvybės kai
na priversti Romą nusi
leisti jų reikalavimams.

Vadinamo tribunolo pir
mininkas, paskelbęs kalė
jimo iki gyvos galvos 
sprendimą, pareiškė, jog 
bausmė būsianti vyriau
siojo teismo peržiūrėta. 
Anot jo, švelninančios są
lygos, į kurias teismas at
sižvelgęs, esančios šios:

a) pats Kardinolas pri
sipažinęs esąs kaltas;

b) apgailėjęs savo elge
sį;

c) gyvenęs atskirai nuo 
pasaulio ir vedęs vienišo 
gyvenimą;

d) pasidavęs JAV mi
nisterio Chapin įtakai ir 
įtikėjęs, kad Amerika pra
dėsianti karą ir išlaisvin
sianti Vengriją.

KUO KALTINTAS 
KARDINOLAS

Laisvų kraštų žmonėms, 
nesusipažinusiems su ko
munistų tironija ir perse
kiojimo metodais, tiesiog 
neaišku, kuo gi iš tikrųjį 
Kardinolas J. Mindszenty 
buvo kaltinamas...

Visų pirma komunistai, 
norėdami apgauti vakarus

pasaulis

ku- 
Ester- 

dr. Na- 
ir dr.

ir įtikinti, kad jie neper
sekioja kat. Bažnyčios, 
jaskelbė, jog “procese y- 
ra kaltinamas ne Vengri- 
. os Primas, bet eilinis val
stybės pilietis...

Kardinolas buvo kalti
namas:

a) slapto sąjūdžio kurs
tymu prieš Vengrijos da
bartinę santvarką;

b) slapto sąjūdžio išplė
timu su noru atstatyti 

Vengrijos monarchiją ir
c) kriminaliniu nusikal

timu, naudojant ir parda
vinėjant svetimų valsty
bių (ypačiai dolerių) va
liutą...

Teismas paskelbė, kad 
Kardinolas kaltas ir, pa
gal 1878 m. bausmės ko
deksą, keturios aplinky
bės (mano anksčiau pažy
mėtos) lengvinančios jo 
nusikaltimus, o trys sun
kinančios...

PIRMOJI TEISMO 
DIENA

Vadinamasis liaudies 
tribunolas savo iš anksto 
numatytą bylos eigą pra
dėjo vasario 3 dieną. Bu
dapešto gatvėse vaikštinė
jo sustiprintos policijos ir 
žandarmerijos sargybos, o 
stiprūs daliniai saugojo 
teismo būstinę.

Dar prieš pradedant by
lą teismo rūmai ir kaimy
niniai pastatai buvo rū
pestingai apžiūrėti ir pa
tikrinti.

Kaltinamųjų suole atsi- 
i sėdo paprastais kunigiš
kais rūbais apsirengęs 
Kardinolas J. Mindszenty 
šešių sargybinių saugo
mas. Šalia atsisėdo kiti 
šeši kaltinamieji.

Kai teisėjas pašaukė 
Kardinolą, išbalęs, bet ra
mus priėjo prie parengto 
mikrofono ir, teisėjo pa
klaustas, atsakė:

i — Gimiau 1892 metais 
> kovo 29 dieną. Tėvo var
das ir pavardė — Johanu 
Pehm. Užsiėmimas —Ven
grijos Primas, Estogongo 
Arkivyskupas.
SENSACINGAS KARDI

NOLO LAIŠKAS
Paskum buvo perskaity

tas kaltinimo aktas.
Perskaitęs kaltinamąjį 

aktą, teismo pirmininkas 
išsiėmė raštą, kurį pava
dino Kardinolo J. Mind
szenty laišku Vengrijos 
teisingumo ministeriui. ši
tame sensacingame laiške, 
kuris — kaip visa spauda 
tvirtina — buvo parašy-

• v
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Courtesy — Stanley Pieza —Chicago Herald-American

Atlaidą Šaltinis 
didelėmis raidėmis maldaknygė 

jau spausdinama
ATSIKANDA DAUG EEMUJį

Tėvas Kazimieras
Kapucinas

LDS NARIŲ ir ‘DARBININKO’ i 
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI į 

Didžiumos LDS narių ir “Darbininko” skaity- j 
i tojų prenumeratą baigėsi su Sausio 1, 1949 m. 
i Taigi, kad sutaupius “Darbininko” administraci- į 
i jai išlaidų, siuntinėjimui paraginimų, nuoširdžiai !
visus LDS narius ir “Darbininko” skaitytojus į 
prašome kuoskubiausiai atsilyginti už 1949 metų { 
“Darbininko” prenumeratą.

“Darbininko” Administracija. į

tas pavartojus kankini
mus ir specialius nuodus, 
Kardinolas tarp kita rašė: 
— Net valdžios sferose 

daryta man priekaištų, 
kad priešinuosi taikai ' 
tarp Bažnyčios ir Valsty
bės ir kad mano santy
kiai dabartinės vyriausy
bės atžvilgiu yra nedrau
giški. Liečiant pirmąjį 
priekaištą,—visuomet pa
brėždavau sąlygų būtinu
mą. Dabar noriu prisidėti 
prie visuotinės taikos.
— Prisipažįstu, kad es

mėje esu kaltas už veiks
mus, kuriais esu kaltina
mas, remiantis baudžia
mąja teise.

— Ateityje visuomet ver
tinsiu vidinius ir užsienio 
reikalus, pasiremdamas 
Vengrijos respublikos su
verenumo.
— Atsižvelgdamas į tą 

prisipažinimą ir pareiški
mą, liečiančius mano as
menį, manau, kad teismo 
eiga nėra būtinai reikalin
ga. Dėl tos priežasties, 
nepaisant mano asmens, 
bet dėlei mano užimamos 
vietos prašau, kad mano 
byla būtų išimta iš teismo 
eigos. Toks sprendimas la
biau palengvins įvykių 
raidai, nei procesas, veda
mas labiausiai palankiose 
aplinkybėse.

IR NORAS ATSISTA
TYDINTI...

Toliau tame pačiame 
laiške Kardinolas būk tai 
rašęs:
— Laikau'svarbiu reika

lu sutvarkyti taikius san
tykius tarp Bažnyčios ir 
Valstybės ir noriu daly
vauti realizuojant tą tai
ką, laikydamasis Bažny
čios doktrinos ir teisių; 
tačiau jeigu mano asmuo 
sudarys kliūčių, esu pasi
rengęs laikinai atsisakyti 
savo užimamos vietos. 
Jeigu vyskupų dauguma 
laiko būtina susitarti su 
vyriausybe, — nedarysiu 
jokių kliūčių. Nesipriešin
siu netgi sutarčiai Vati
kane, kuris tame reikale 
turi paskutinį žodį.
— Šitai pareiškiu įsitiki

nęs, kad tikroji taika at
neš naudą lygiai Valsty
bei, kaip ir Bažnyčiai, be 
kurios kraštui gresia sui
rutė...

Kai šitas laiškas buvo 
, perskaitytas, Kardinolas

Reformos Sovietinėje Zonoje
Pradžia 3-čiame pusi 

benzino gamyba Sovietų 
yra skatinama, bet nė vie
na įmonė dar neveikia. 
Daugelis karinių įrengi
mų, požeminės įmonės Pe- 
enemundėje ir Leipzige, 
gausybė aerodromų Sovie
tų sunaikinti 1945-46 m. 
Daug sambrūzdžio sukėlė 
sovietinės kariuomenės, 
lėktuvų Ir šarvuočių judė
jimas. Nemačiomis jie pa
lieka tik patrankas stra
teginiuose plotuose. Ir 
iš tiesų daugelio pastebė
tas pėstininkijos sustip
rinimas. Jų uždavinys — 
saugoti tarpzoninę sritį. 
Kad daugelis ne viską pa
stebėjo — visai pastebėjo 
— visai suprantama. Bet
gi būtų abejotina, kad jie 
nieko nebūtų matę.

Juk svarbu pažinti, kas 
iš tiesų dedasi sovietinėje 
srityje. Geležinės užtvaros 
garsas leidžia tvirtinti, 
kad už jos dedasi mažiau, 
kaip prileidžiama. Tačiau 
tie žodžiai tenelieka pavo
jui visai nevertinti ir pa
neigti. Abiejais atvejais 
mes neturime būti paraly- 
žuoti baimės.

Kai pabūni kurį metą 
Berlyno sunkiai kvėpuoja
moje atmosferoje, tuomet 

\ gali vykti į rytinę sritį 
baimės atsikračius. Ten 
atsidūrus, jau nebeatrodo, 
kad pavojai būtų esmingi, 
o vis dėlto ateitis verčia 
susirūpinti. Vokiečiai, bū
dami nepatenkinti liau
dies demokratija, neatro
do, kad būtų geriau nusi
teikę vakarietiškajai. Jų 
daugelis apgailestauja Hi
tlerio. Daugelis laukia 
naujo vado. Visi nori pa
miršti rytinę Vokietiją, 
kad įsikaltų amžinos Vo
kietijos buvimą. O toji 
galvosena žada, tur būt, 

, didžiausią nelemtį Sovie
tams”.

Vertė G. Kymantas.

atsistojo ir pasakė, kad 
laišką parašęs savo ranka 
ir laisva valia.

Teisėjai, valandėlę pasi
tarę, nutarė Kardinolo by
los nepertraukti ir pradė
jo kaltinamuosius apklau
sinėti.
KARDINOLO ANKSTY-

BESNIS LAIŠKAS
Skaitant šitą vadinamą

jį Kardinolo laišką teisin
gumo ministeriui, būtina 
atsiminti ankst y b e s n į 
Kard. J. Mindszenty laiš
ką, kurį jis parašė lapkri
čio mėnesį — taigi, būda
mas laisvas ir žinodamas, 
jog kalėjime jo laukia ne
žmoniškos kankynės.

Aname laiške Kardino
las rašė:
— Nedalyvavau jokiame 

suokalbyje. Neatsisaky
siu bažnytinės vietos, prie 
nieko neprisipažinsiu. Jei
gu išgirsite, jog prie ko 
nors prisipažinau ar 
zignavau ir jeigu tokie pa- veikla buvo visiškai klai- 
reiškimai bus patvirtinti dingą, 
mano parašu, — manau, 
kad tai įvyktų tik iš žmo
giškojo silpnumo, ir iš 
anksto skelbiu, jog tokie 
pareiškimai bus netikri...

Kalėjimas, tačiau, pa
laužė Kardinolo žmogiš-; 
kurną ir jis turėjo elgtis tačiau, žino daugybę to- 
taip, kaip iš anksto pra- kių 
matė:

prisipažino kaltas, 
pažadėjo .atsisakyti ūži-' los eigą kitą kartą.

re-

mamos bažnytinės vietos 
ir tai patvirtino savo 
rašų...

IŠKALBINGA 
PARALELE

Kardinolas, kalėjimo pa
laužtas, teisme pareiškė:
— Anksčiau nemačiau 

daugelio dalykų, dabar 
matau. Dabar aš matau, 
kad mano informacijos 
buvo vienašališkos...

1947 m. spalio mėn. So
fijos liaudies teisme Bul
garijos opozicijos vadas 
Nikola Petkov pasakė be
veik tą patį:
— Dabar prisipažįstu, 

kad tada mano politinė

pa-

Kaip baisu ir tragiška: 
pasėdėjus komunistų ka
lėjime, viskas kitaip atro
do. Mėnesio bėgyje “pasi- 
ekičia” užgrūdinto žmo
gaus pažiūros...

Sovietų teismo istorija,

“praregėjimų”.
P. S. Apie tolimesnę Kar

dinolo J. Mindszenty by-

Paminėti garsaus misijonieriaus 
a. a. Tėvo Kazimiero Kapucino 8-nių 
metų mirties sukaktį, “Darbininkas” 
pradėjo spausdinti didelėmis raidėmis 
“ATLAIDŲ ŠALTINIS”, kuriai maldas 
buvo surinkęs ir išleidęs Tėvas Kazi
mieras. Išleidimas šios maldaknygės 
tai bus jam amžinas paminklas, kurio
ir bolševikai negalės savo purvinais batais sumindyti. 
Reikia tikrai pasidžiaugti, kad šios vertingos malda
knygės išleidimui atsiranda daug rėmėjų. Pereitą sa
vaitę į paminklinės maldaknygės rėmėjus įsirašė se
kantieji: 
Ona Shark, Brooklyn, N. Y..........................
Ona Pyvoraitė, Brooklyn, N. Y...................
Stella Witkowskas, Schenectady, N. Y........
Mrs. P. Zajauskienė, Quincy, Macs...............
Em. Plekavičienė, So. Boston, Mass............ 
William Jesinskas, Maspeth, L. I., N. Y........
Agata Maltas, Waukegan, III.......................
T. Laciūnas, Brooklyn, N. Y.......................
Aleksandras Kikutis, Manchester, N. H.......
A. Antanaitienė, Luzerne, Pa.......................
Mrs. V. Kreznor, Providence, R. I................
Mrs. E. Umantis, Chicago, III.......................
Mary Majausky, Luceme Minės, Pa............
Mrs. M. Mirrasoul, Portland, Oregon ..........
Anelė Misevičienė, Cicero, III.......................
Amelia Petraška, Brooklyn, N. Y........... .....
Mrs. Anna Shay, No. Andover, Mass............
Sister Anthony O.S.U., Wilmington, Dėl. ... 
Mrs. S. Rimkunas, Amsterdam, N. Y............
M. Mikolaitis, Brooklyn, N. Y.......................
Ona Urus, Chicago, III..................................
Mrs. Constance Karavoge, Girardville, Pa. 
Mrs. John Lusckas, Girardville, Pa.............
Bronis Aleksiūnas, Vandergrift, Pa. ..........
Tekia Sipavičienė, Chicago, III.......................
Mrs. Agatha Sedreiko, Lavvrence, Mass........
Marijona Pikutienė, Wilkes - Barre, Pa........
Juozas Bielevičius, Lawrence, Mass............
Joseph Lupshentz, Brooklyn, N. Y................
Marijona Svieklutė, Worcester, Mass............
Miss Pr. Vaitkaitė, Chicago, III...................
Veronika Juškienė, Port Washington, Wisc. 
P. Bartinikas, St. Louis, Mo..........................
Mary Urmelaiter, Rochester, N. Y...............
Ursula Rakauskas, Detroit, Mich................
Mrs. Marcella Krivicką, Chicago, III............
Stanislava Trumpickas, Amsterdam, N. Y. 
V. Lucas, Detroit, Mich.................................
P. G. Bender, Detroit, Mich..........................
Aniceta Stankevičienė, Trenton, N. J...........
Mrs. K. Dekuvienė, Naugatuck, Conn...........
Mrs. Urbanavičius, Cliffside, N. J................
Ona Kratavičienė, Detroit, Mich..................
Mrs. A. Slegatis, White Claud, Mich...........
Mrs. Mary Baltrušaitis, Bridgeport, Conn. 
Joseph N. Sviatek, Manchester, N. H...........
Jonas Krasinskas, So. Boston, Mass...........
P. Bernatavičius, So. Boston, Mass..............
Marijona Zilinskiūtė, Cleveland, Obio........
Mrs. A. Stanavičienė, Pittsburgh, Pa...........
Mrs. Mary Milauskas, Elizabeth, N. J...........
Frank Navickas, Pittsburgh, Pa..................
Mrs. F. Saunoris, Chicago, I1L ...................
Mrs. J. Yekulis, Detroit, Mich......................
Teofile Stangaitis, Newark, N. J..................
Mrs. A. Slegatis, White Cloud, Mich...........
Mrs. Rose Gordovich, Croydon, Penna 
Mrs. Frank Borden, Kenosha, Wis...............
Miss S. Simkieurcius, Chicago, III...............
A. Seminior, Detroit, Mich...........................
B. Kupraitis, Sheboygan, Wis......................
Mr. George Rudokas, Thompson, Conn.......
Pr. Vaitkaitė, Chicago, III...........
John Stulas, Chicago, III............
A. Gilius, Clifton, N. J...............
Julia Arlauskas, Webster, N. Y. 
Mrs. A. Saviskie, Clęr/eland, Ohio
Mrs. Marijona Judis, Indiana Harbor, Ind............
Ona Bukauskas, Cicero, UI.......... •.........................
Agnės Gudęjauckas, Granby, Conn.....................
Anelė Aipbrosienė, Detroit, Mich........................
M. Stadalnikienė, Phila., Pa...................................
Martha Zebris, Cleveland, Ohio.............................
F. Dubauskas, Montreal, Canada.........................
Mrs. Isabella Valavitz, Neshanic Station, N. J.....
Eva Pranskaitis, Grand Rapids, Mich....................
Miss Anne M. Kavalauskas, Grand Rapids, Mich. 
Mary Brazauskienė, Cleveland, Ohio ..................
Helen Žebrauskas, Chicago, III..............................
Domicėlė Zakarauskas, Que. Canada ..................
Peter White, Chicago, UI......................................
Mrs. C. Razauckas, Brooklyn, N. Y........................_

Visiems “Atlaidų Šaltinio” Leidėjams - Rėmė
jams iš anksto prisiuntusiems užsakymus, nuoširdžiai 
dėkojame! “Darbininko” Administracija.
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HARTFORD. CONN
Vasario 20 d. 2 vai. po pietų 

įvyks LDS 6-tos kuojx>s susi
rinkimas. Malonėkite atsilanky
ti ir kurie dar nesate atsilygi
nę už laikraštį “Darbininkas”, 
prašomi atsilyginti.

Šv. Jono F v. Draugijos pra
eitame susirinkime buvo pra
nešta. kad buvo pajamų iš 
dviejų piknikų. Per 1948 me
tus mirė ir buvo palaidoti 10 
narių, kuriems pomirtinės bu
vo išmokėta po $300.00. Ligoje 
mokama po $8.00 į savaitę. Na
rio mokesčio mokama po $1.00 
į mėnesį. Iki 25 amž. Įstojimas 
veltui. Ši draugyste yra viena 
iš seniausių ir tvirčiausių Hart
forde ,t. y. broliškos pašaljx>s 
draugija. Reporteris.

deliūnas, p. Rameikienė, B. ’ 
Dvareckienė, W. Šimkus, M. 
Daukas, J. UrLinas, F. Dargis,; 
B. Pocienė, P. Kazis, P. Po
ciūtė, M. Mockevičienė, A. Ged- 
raitis, B. Jakutis, A. Zaveckas, 
A. Potembergas, S. Basiūnienė, 
F. Janiūnas, U. Venckaitė, p. 
Lukošiūnienė, M. Skirienė, P.

i Mankus, S. Pilkonis ir J. Moc-
R. K. Federacija. Kalbėto-1 Surinktos aukos bus

pasiųstos Federacijos iždan. 
Pirmadienį, vasario 14 d., mūsų 
parapijos klebonas, kun. P. J.

--------- „• J. E. vyskupas 
; v. Brizgys, lankėsi pas Mass. 
I valstijos gubernatorių Paul A. 

su R. K. Federacija, j^y^

Kun. Bucevičius I
Lietuvių Parapijos Klebonu

Na^ Padėkime Plytelę A. A. Tėvo

UfRENCE, MASS
NEPAPRASTOS IŠKILMES

dymą pradėtos vienybės su A.
L
jas yra pakviesti J. Audėnas ir 
vietiniai J. Stundza ir J. Ur
bonas. Na, kur gi dingo neza- 
ležninkų Bakūnas? Tur būt, jis jUškaitis ir 
savaimi atpuolė, kaip buvo su- y 
ardyta pradėtasis bendras vei-" 
k imas
Čia tai jau yra tikra misterija, i 
bet tik tiems, kurie nepažįsta! 
vilko avies kailyje.

F. A. Krancevičius.1

I

Kun. Juozas Bucevičius, MS

uoliai darbavosi toje parapijo
je, klebonaujant kun. Dr. An
tanui Bružui, MS, kun. Dr. Pi
jui Liutkui, MS, ir mirusiam 
kun. Dr. Mykolui Cibulskiui, 
MS.

Sveikiname kun. Juozą Buce
vičių, MS, ir linkime geriausios! 
sveikatos, dirbant sunkų kle- j 
bonavimo darbą.

Kazimiero Amžinam Paminklui
įpuclno parinktos maldos

Vasario 20 d. šv. Pranciškaus 
parapijos salėje įvyks 31-nų 
metų Lietuvos Nepriklausomy
bės sukakties paminėjimas.

Tą dieną Šv. Pranciškaus pa
rapijos bažnyčioje bus iškil
mingos šv. Mišios su asista, ku
rias atnašaus prel. M. Krupavi
čius 9:30 ryte ir pasakys tai 
dienai pritaikintą pamokslą. 
Mišiose dalyvaus karo vetera- 

_nai su vėliavomis. Trečią valan
dą prasidės paminėjimas Ne
priklausomybės paskelbimo ak
to, prakalbos, muzikalė progra
ma. kurią atliks šv. Cecilijos 
parapijos choras, vadovaujant 
muzikui Algiui Šimkui . Bus 
taipgi solistų ir solisčių. Pra
kalbas pasakys d-rai Lūšys ir 
Leimonas. Svarbiausiu kalbėto
ju bus prel. M. Krupavičius, 
kuris atsižymėjo įvairiose sri
tyse. būdamas Lietuvos val
džios aukštas pareigūnas, mi
nisteris. Jeigu laikas leis, tai ir
vietiniai pasakys kalbeles. Tad tainėje irgi J. E. gražiai apibū- 
gi Lav.’rence’o ir apylinkės lie- dino lietuvių tremtinių vargin- 
tuviai, kurie jaučiatės Metu- gą gyvenimą, 
viais kuoskaitlingiausiai daly- taip ir fiziniai, 
vaukite pamaldose bažnyčioje, 
o po pietų 3:00 vai. prakalbo
se, kuriose kalbėtojai patys iš 
savo patyrimo nušvies Lietuvos 
kančias, kurias kenčia mūsų 
broliai Lietuvoje po žiauriąja 
bolševikų •valdžia.

Pateko į mano rankas plaka
tas kuriame garsinama, kad 
L. P. Klubas rengia Lietuvos 
paminėjimą tą pačią dieną po 
pietų, kaip ir mes. Labai keis
tai atrodo. Kur gi dingo ALT 
skyrius? Čia jau kas nors tokio 
nepajirasto. Gal atsimetė nuo 
klubo, protestuodami už suar-

I-------------- j
šią savaitę Lietuvos tremti

nius parėmė sekanti asmenys: 
p. S. Gulgienė aukavo drapa- 

inų, p.p. Mankai pasiuntė siun-Į 
tinį, taipgi viena prancūzų šei-, 
ma būtent, Deseys, užsakė 2 

Į maisto siuntinius porai lietuvių 
Vasario 20 d. 7 vai. vakare šeimų Vokietijoje. Visiems au- 

Lietuvių Gedimino svetainėje, kotojams širdingiausias ačiū. 
324 River gatvės. įvyks Vasa-! Qauu laifl[as B Vokietijos. 
rio 16 d. Lietuvos Nepnklau- . . , . ,... nuo vienos seimos, kun randa- 
somybės 31-rių metų sukakt.es taWauajam< skurde Jei kas kur.. Dr. Mykolo Cibulskio, MS.

norėtumėt suteikti šiai šeimai 
paramos, nors vieną siuntinį, 
matykite A. Daukantą. Jums 
bus duotas antrašas, arba su- 
lyg jūsų noro bus pasiųsta 
siuntinys. Nepamirškime savo 
brolių tremtyje, remkime juos, i 
kiek išgalėdami.

PARAPIJIEČIAI PA
GERBS SAVO NAUJA 

KLEBONĄ

1. MASS.

paminėjimas. Kalbės ką tik at
vykusieji iš tremties Vokietijos 
įžymūs kalbėtojai: S. Lūšys, 
dr. Leimonas ir taip pat žymūs 
visuomenininkas ir kalbėtojas, 
Vyriausiojo Lietuvos 
nimo Komiteto 
Prel. Mykolas 
Haverhilliečiai ir 
tuviai kviečiami

Išlaisvi- 
Pirmininkas, 
Krupavičius, 

apylinkių ne
gausiai daly

vauti. Turėsime progos išklau
syti įdomios kalbos ir išnešti 
rezoliucijas prieš raudonųjų a- 
gresiją ir tiraniją, 
vykdo prieš mūsų 
liūs ir seseris.

Kviečia ALT Komitetas.
P. M. J.

CAMBRIDGE, MASS.
Sekmadienį, vasario 13 d., N. 

P. parapijos svetainėje, įvyko 
Vasario 16-tos paminėjimas. 
Svarbiausiu kalbėtoju buvo, at
vykęs iš tremties Jo Ekscelen
cija vyskupas V. Brizgys. 7 v. 
bažnyčioje įvyko Novenos pa
maldos, J. Ekscel. vyskupas 
pasakė gražų pamokslą. Sve-

Tėvo Kazimiero K
1. Spausdinama didelėmis raidėmis la- 
bai turininga maldomis maldų knyga 
uAtlaidų Šaltinis”. Tai yra viena iš pa
čių vertingiausių maldaknygių, nes jo
je surinktos maldos yra sukurtos gar- 

kitų Dievo moksluose 
i, 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 kapą mindžioja svetimųjų bolševikų kojos. Įsigy
damas šią maldaknygę padėsite plytelę amžinam pa
minklui tam misijonieriui, nuo kurio mirties šiemet 
sueina 8 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 — bus įskaitytas į Remėjy-Leidėjų skaičių ir gaus 
a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo.

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

Kreiptis adresu: —
DARBININKAS

366 West Broadway South Boston 27, Mass.
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i šių šventųjų ar kj išmintingų žmonių
acanfi inLi mokiai

I

Nashua, N. H. — Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos para
pijiečiai, sužinoję, kad klebonu 
paskirtas kun. Juozas Bucevi- 

Nashua, N. II. — šiomis die- čius Ms ubai nudžiugo į. 
nomis J. E. Vyskupas Matthew smarkiai raošiaai j 
F. Brady, D.D.. ir La Salette Parapijos komislja kuri 
Vyriausia Generalė Taryba pa- reiuis metais buv0 sudaryta

i skyrė kun. Juozą Bucevičių. sko|ų labai
^^fer?,Ue.t“ViU.Par' pasidarbavo. Ją sudarė dau- 

giausia jaunesnieji parapijie
čiai. Dabar toji komisija ruo- 

Kun. Juozas Bucevičius, MS, šia šaunų bankietą parapijos 
toje parapijoje buvo ilgus me- salėje, 119 Temple St., 5:30 
tus vikaru. Jis yra parapijiečių va} vakare, kovo 6 d. š. m. pa- 
labai mylimas ii- gerbiamas. mjneti parapijos globėjo Šv. 
Beveik visi parapijiečiai jį va- Kazimiero šventę ir taip pat 
dina mūsų 1 ather Joe ’. > pagerbti savo naują kleboną.

Jis gimęs Philadelphia, Pa. iš fcun Bucevičių. Ta pačia proga 
tėvų Antano ir Julės (Zablets- t>us paminėta ir Lietuvos nepri
kaitės) Bucevičių. Po trumpo klausomybės paskelbimo su
laiko jo tėveliai grįžo į Lietuvą, kaktis.
kartu su savim nusivežė ir Juo-j Komisija kviečia visus lietu- 

dalyvauti. EPSN.

klebonu j vietą mirusio, a. a.

i

Parapijos metinis bankietas 
įvyksta vasario 27 d. katalikų Kiek įžo ,
klubo patalpose ,163 Hanvard Ameriką k apsistojo Cambrid- 

kurią jie St Visi raginami iš anksto įsi-ige Mass, kur kun Bucevičius 
tautą, bro- gyti bilietus. Bilietų galima pradlniua mokslus

gauti p. Bašinskų ir Daukanto rMamas paSaukimą miaijonie. 
krautuvėse. Bilieto kaina $2.25. •• - * - • _.D - ....... _ a »> nskam gyvenimui, jis jstojo į rejo geros lietuviškos radijo 

... ie_ ■ C P'. '. a LaSalette aukštesnę mokyklą programos. Tai buvo vieno biz-
datfene smarkau rengtam su ir kolegiją ku. sekmadienis duo-
savo grupe pnimti ir šauniai 
pavaišinti bankieto dalyvius.
Dalyvaukime visi, ir turėsime 
linksmą laiką.

PITTSBUR6H, PA.
Pittsburghas iki šiolei 

rėjo geros
netu-

rią užbaigė 1924 m. Po to įsto- dama lietuviams lietuviška pro- 
i jo į Noviciatą, Bloomfield, Ct. grama, kurioje būdavo tik ant 
Išbuvęs bandymo metus, jis galo kiek lietuviškos muzikos.
priėmė šventimus 1930 m. ir į-
stojo į La Salėtte seminariją Jaunųjų Lietuvių Vyčių kuopa 

kad užbaigti' prade jo per WH0D stotį lietu- 
sesių metų filosofijos ir teolo- višką radijo programą. Pirma- 
gijos kursą.

Vasario 5 d. Pittsburgho

Altamont, N. Y.,Vasario 18 d. 7:30 vai. vaka
re, parapijos svetainėje įvyksta
moterų sodalicijos kortavimo
vakaras. Sodalietės kviečia vi- Šv. Tėvo speciale dispensaci- įr įdomus. Viskas buvo prane. 
sas ir visus dalyvauti. Įžanga Į ja, trūkstant kunigų, jis buvo! 
tiktai 50c.

sis pasirodymas buvo sklandus

Tėvas Kazimieras
Kapucinas

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

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

Adresas

kaip dvasiniai 
J. Eksc. vys- klubo

St. Vi-
A.D.

Vasario 21, vakare pas mus

'vienas iš trijų savo klasės į- 
' švęstas kunigu metai ankščiau. 
■Jis įšvęstas kunigu birželio 15 
d., 1935 m. Miltus laiko, kaipo 
kunigas - studentas, jis gelbėjo 
Albany diecezijos kunigams 
sekmadieniais. 1936 m. kun.

. Bucevičius buvo paskirtas į 
Šv. Kazimiero lietuvių parapiją, 
Nashua, vikaru, ir visą laiką jis

šinėjama lietuviškai, paįvairi
nant lietuviškais maršais, dai
nelėmis ir kupletais.

Programos vedėjas yra Jau
nųjų Lietuvių Vyčių kuopos 
pirmininkas Jurgis Žilinskas; 
pranešėjas kuopos 
Vytautas Mažeika.

Programa bus 
kiekvieną šeštadienį
iki 6:00 vakaro banga 860.

A. N. T.

narys inž.

duodama 
nuo 5:45

Sekmadienį, vasario 19 d., 3 
vai. p.p. įvyksta svarbus kata
likų klubo susirinkimas, 

kūpąs ragino visus geros va- patalpose, 163 Harward
lios lietuvius, kovoti už Lietu- si kviečiami dalyvauti, 
vos išlaisvinimą, taip ragino 
visus, kiek išgalint, remti trem
tinius maistu ir drapanomis. • lankysis Prelatas Mykolas Kru-
Lietuvos laisvinimo reikalams pavičius. Jis yra geriausias ir 
padarytos dvi rinkliavos, viena1 gabiausias kalbėtojas. Jis tik 
bažnyčioje ir antra svetainėje.1 neseniai yra atvykęs iš Vokie- 
Svetainėje surinkta $64.85. Au-'tijos. Jisai Lietuvoje pravedė 
kavo sekanti: 10 dol. M. Nor- žemės reformą. Taigi kuo 
butas, po $5: J. Malinauskas ir skaitlingiausiai susirinkite pa- 
P. Stubeda, $3 — S. Klevas,' siklausyti jo gražios ir įdomios 
po $1.00
Mockevičius, A. Benušis, J. j Bažnyčioje jis, gal, kalbės 
Survilas, p. Šarka, p. Kapivo-! Stebuklingo Medalikėlio Nove- 
dienė, p. Račkauskas, p. Rau-jnos pamaldose.

J. Jasinskas, J.įkalbos į parapijos svetainę. 
A. Benušis,

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944

207 PARK BUILDING 
H’orcester, Mass.

275 Main St, Webster, Mass.

F ebruary Clear ance Sale!

Bernardas Koraitis

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

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

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

*11 VASHINGTON STREET
BOSTON, MASS.

NEW BRITAM. CONN
sa-

ta įvairių pranešimų bei per- Bevalant < netikėtai šautuvas iš- 
padėkos laiš- šovė ir kulka perėjo jaunuoliui 

per galvą. Nuvežtas be sąmo- 
proga, ir t.t.'nės į ligoninę, už valandos mi

rė. A. a. Vincas yra išbuvęs 
penkis metus kariškoje tarny
boje, dalyvavęs mūšiuose South 
Pacific, grįžo namo sveikas ir 
štai nelaiminga mirtis savo na
muose užklupo. Liūdi velionio 
seni tėveliai, keturi broliai ir 
keturios seserys. Jaunuolis bu-

Visiems bus svarbi šios 
vaitės pabaiga, nes šeštadienį, 
vasario 19-tą, mūsų parapiją 
aplankys J. E. Vyskupas V. 
Brizgys.

Septintą vai. 30 min. vakare 
Šv. Andriejaus par. bažnyčioje 
įvyks pamaldos ir bus pamoks
las. Po pamaldų po bažnyčia 
salėje įvyks Jo Ekscelencijos 
įdomi kalba. Tad pasistenkime 
visi dalyvauti, ne tik vietos lie
tuviai, bet ir apylinkės.

Sekmadienį, vasario 20-tą, 
11-tą vai. ryte šv. Andriejaus 
parapijos bažnyčioje bus atna- 

Išaujamos šv. Mišios už Lietu
vą, proga 31-rių metų Lietuvos 
Nepriklausomybs sukakties ir 
nuo Dievulio išprašymui, kad 
Lietuvą išvaduotų iš žiaurios 
okupantų vergijos. Po pietų 2- 
rą vai., 354 Park Str., Lietu- 

’vių salėje įvyks graži progra
ma, kuri susidės iš kalbų, dai
nų ir tautinių šokių.

Tad stenkimės visi ir visos 
dalyvauti, šv. Mišiose ir gražio
je programoje.

skaityta įvairių 
kų, už draugijos dovanas šv. 
Kalėdų švenčių 
Prisirašė trys naujos narės,
būtent, J. Matulis, P. Gužaus- 
kienė ir V. Karkauskiūtė. Svei
kinam. Išrinkta komisija ir pla
čiai pasitarta vakaro rengimo 
reikalu, kuris įvyks prieš už
gavėnes sekmadienį, vasario 
27-tą, parapijos salėje.

Šio vakaro pelnas bus skiria- vo, berods, jauniausias šeimo- 
mas dėl įtaisymo geresnio švie- je. Palaidotas iškilmingai su 
sų apšvietimo bažnyčioj. Pa- trejomis šv. Mišiomis,, bei nu
skirta iš iždo auka dėl šv. Mi- litarine pagarba šv. Marijos 
šių šv. Kazimiero dieną, mel- kapuose.
džiant Šventojo užtarimo už Vasario 12-tą po trumpos li- 
tėvynę Lietuvą. Pranešta, kad gos. mirė a. a. 
yra trys ligonės, būtent: rimtai Matulevičienė, 
serga A. Kašėtienė, M. Rikto- saly 45 metus, 
raitienė ir M. Kaveskienė. Už 
ligonių sveikatą atkalbėta mal
da ir 
Mišių

paskirta auka dėliai 
jų intencija.

šv.

po
27

Anelė (Matus) 
išgyvenus šioj 
Paliko nuliūdi- 
jų šeimas. Vie-me du sūnus ir 

nas iš jų yra šteito policijan- 
tas. Palaidota iš šv. Andriejaus 
bažnyčios, vasario 14-tą.

Lai būna amžina dangiška 
ramybė jų sieloms. Reiškiame 
gilią užuojautą nuliūdusioms 
šeimoms, ypač Gutauskų šei
mai. B.M.

Skaitykite ir platinkite

Iš šv. Rožančiaus Draugijos 
Susirinkimo

Pereitą sekmadienį, vasario 
13-tą, įvyko mėnesinis susirin-

Nelaiminga. Mirtis

Sekmadienį, vasario 6-tą, 
pietų Vincas Gutauskas, 
metų amžiaus, jaunuolis gyve
nantis, 15 Seymour St., valė 
šautuvą, kurį buvo parsivežęs katalikišką spaudą— laik- 
iš Japonijos, kaipo Souvenir. raštį “Darbininką”!
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Valandų
KLAUSKITE

UeiUVOS AISNImnlIąį noC

šeštadieniais, 
5:00 iki 5:30 v.v.

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

Trečiadieniais, 
5:30 iki 6:00 v.v.

Stotis WGYN (F. M.)
97.9 meg., 20,000 watts
Direk.—Jokūbas J. Stukas 

429 Walnut St, 
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2*5360
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sukakt.es
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ŽINUTES

J. E. Gubernatorius Dever 
kalbėdamas So. Bostono lietu
vių tautinės šventės minėjime 
vas. 13 d., davė mums pavyzdį 
airių tautos, kuri per šimtme
čius kentėjo baisius persekioji
mus, ir didžios imperijos ver
govę. Šiandien ji yra laisva! 
Mokosi savo senovišką kalbą. 
Vienijasi visos srovės. Teisybė

buvo airių pusėje. Ji atsvėrė 
neteisybės galybę.

Lietuvių pusėje yra teisybė.: 
Ji nugalės savo pavergėjus, i 
kankintojus. Tik lietuviams 
reikia visuomet būti Kristaus 
teisybės pusėje. Kristus yra 
tiesa, kelias ir gyvenimas.

i

I
i
i

DAKTARAI

80 8-4478

Dr. Joseph F.
OPTOMETRI8TA8

515 E. Brondvvay
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 8-tai
Settadieniais nuo 2 iki 8-tai.

Protestantų dvasiškis kaltina 
saviškius. Naujai atkeltas pas
torius Auburndale Kongrega-' 
cionalistų Rev. Blossom savo 
įžanginėje kalboje nusiskundė, 
kad jo bažnyčia yra žmonių 
apleista. Jis įrodinėjo, kad šiais 
laikais ypatingai reikia žmoni
jai bažnyčios, kad dėl nutolimo 
nuo bažnyčios kaip tik yra ki
lę šių laikų blogumai. Bažny
čia tai šios valandos viltis. Ta- 
čiaus bažnyčių palaikymui au
kos prilygsta tik vienam penk
tadaliui Amerikos alkoholinių 
gėrimų išlaidų.

v.

Lietuvos Generalinio Konsulato Nev 
Yorke Paieškomi Asmenys:

Kova prieš širdies ligas. — Pirmadienį, vasario;
v « j 4 a . e • J • *

*

iš

iš

(VAIDOS SKHBIMAI

Tel. 80 8-2805

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

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadu ay
So. Boston. Maas.

OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare. 

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

SO 8-2712 Res. BIG 9013

DrJ. C Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir chirurgas. 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius.

534 E. Broadvay, 
ftoath Btfctott/Mtter

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TROwbrMge 8330
If no answer call A V 2-4026

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

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandas: 2—4 ir 6—8.

šaukia registruotis. Kadangi 
katalikiškos mokyklos yra jau
nimo perpildytos, jau dabar jis 
yra prašomas užsiregistruoti 
ateinančių metų mokslui. Šios 
mokyklos yra išsiuntinėjusios 
atsišaukimus: Christopher Co- 
lumbus High School, 19 North 
Bennet St., Boston, Cathedral 
High School, St Peter and 
Pauls High School, Boston Col- 
lege High School, ir kitos.

Reikia priminti lietuviams, 
kad jie turi savųjų mokyklų, 
kurių tarpe yra: Šv. Kazimie
ro Akademija. Chicagoje, Lie
tuvių Kolegija, Thompson, Ct., 
Akademijos Pittsburgh, Pa., ir 
Newtown, Pa. ir dvi pradinės 
Šv. Petro parapijos mokyklos 
čia pat, So. Bostone.

Jei ima daug mėnesių pa
ruošti gerą parengimą bei iš
važiavimą, tai lygiai yra išmin
tinga iš kalno rengti jaunimą į 
tinkamas mokyklas: 
jiems vietą nors jau i 
dytose katalikiškose 
se.

14 d. š. m. New England Heart Association pradėjo 
piniginį vajų, kad sukelti pinigų tyrinėjimui širdies 
ligų, nuo kurių tiek daug žmonių miršta. Statistikos 
parodo, kad antrojo pasaulinio karo metu žuvo kau
tynėse apie 325,000 hnonių, o tuo pačiu metu nema
žiau kaip du milijonai vyrų, moterų ir vaikų mirė nuo 
širdies ir cirkuliavimo ligų. Čia matome Dr. Laurence 
B. Ellis, New England Heart Association prezidentą, 
kuris kovoja prieš širdies ligas dviem frontais. Jis 
šiai mergaitei duoda auką, kuri skiriama širdies ligų 
tyrinėjimui. Jis taip pat ragina ir visus kitus aukoti 
šiam tikslui. Naujoje Anglijoje yra išdalinta 25,000 
plastikinių širdžių ir atsišaukia, kad jas pripildytų 
savo aukomis šio vajaus metu.

Šio ratelio darbuotės atmin- 
Vir- 
9

čiai ir įvertinimui, kun. 
mauskis aukos šv. Mišias, 
r., šį sekmadienį.

Geriausios kloties!

v.

te kitus parengimus. Ko
dėl? Todėl, kad Lietuvių 
Radio Valanda 
išlaikyti dviejų
— šeštadieniais 
dieniais be visų

negalėtų 
programų 
ir sekma- 
paramos.

Antanas F. Kneižys.

surasti 
ir perpil- 
mokyklo.-

Išvyko tarnybon

d.

(VAROS SKHMMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance

409 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. SOuth Boston 8-0848

Minės sukaktį. Šv.
rapijos Dramos Ratelis minės 
savo penkių metų darbuotės 
sukaktį. Sekm., vas. 20 d., 9 v. 

'r., ratelio narės ir buvusios na
rės išklausys šv. Mišių savo in
tencija ir priims šv. Komuniją. 
Kitą sekmadienį, vas. 27 d., 4 
v. p.p., parapijos salėje, 492 E. 
7th St., šiam paminėjimui'ra
telis turės parengimėlį sau ir 
savo tėveliams bei svečiam.

Ratelis, vadovaujant seserei 
Genovaitei, yra susiorganizavęs 
jau prieš penkis metus ir per 
tą laiką yra perstatęs daug 
scenos veikalų. Iš parengimų 
pelno įtaisė paminklinėje para
pijos mokykloje kambarį sep
tintam skyriui.

Petro pa-

Bes. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TEL PA—7-123S-W

/•

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikam*. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 £ SL, Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.

P-

Sta- 
tar- 
dar-

Trečiadienį, vasario 16 
Antanas Gaputis, Oro Aviaci
jos parašiutininkų viršininkas- 
instruktorius, kuris buvo sugrį
žęs trims mėnesiams atostogų 
pas savo tėvelius iš Hawaii, 
Honolulu, su savo mylima žmo
nele Anele (Genevičiūte) ir sū
neliu išvyko į Navai Air 
tion, Patuxent River, Md. 
nybon tęsti instruktoriaus 
bą. ...
- p. ^Antanas Gaputis yra L. 
Vyčių organizacijos veiklus na
rys ir patriotingas lietuvis, 
nuoširdus “Darbininko” rėmė
jas. Išvykdamas į tarnybą, ku
rioj jau jis yra, rodos, 16 ar 
daugiau metų, užėjo su savo 
sūneliu Antanuku, Jr. į “Dar
bininko” redakciją atsisveikin
ti. Mes palinkėjome p. Gapu- 
čiui ir jo šeimai geriausios 
sveikatos.

Kiubiečių parengimas

šeštadienį, vasario 19 d., 7:30 
vai. vakare, Šv. Petro lietuvių 
parapijos salėje, 492 E. 7th 
St., So. Bostone, įvyks Moterų 
ir Merginų klubo rengiamas 
“Whist Party” 
dimas.

Atėjusieji ne 
ką praleisite, 
gražių dovanų 
kandžių.

Klubo valdyba kviečia visus 
ateiti ir linksmai laiką praleis
ti su klubietėmis kortuojant ir 
žaidžiant pupomis.

Rengimo Komisija.

ir pupomis žai-

tik linksmai lai- 
bet ir laimėsite 
ir gausite už-

Metinis 15 Mėty Sukakties 
Koncertas

Mayoras Carley Uždraudė
Susirinkimu

Boston, Mass. — Komu
nistų partija ruošė susi
rinkimą ir pasikvietė du 
komunistus iš New Yor
ko, kurie yra kaltinami 
sąmoksle nuversti šio 
krašto valdžią. Jie yra po 
kaucija, būtent, Henry 
Winston ir John VVilliam- 
son, ir abu komunistų par
tijos nariai.

Komunistai norėjo gauti 
tą ir kitą svetainę, bet ne
gavo. Jie gal būtų gavę 
Ruggle Hali, Roxbury, bet 
Bostono miesto mayoras 
Curley išėjo prieš ir pa
reiškė, kad komunistai, 
kurie yra kaitinami išda
vyste, neturi teisės kalbė
ti šiame mieste. Mayoras 
Curley susilaukė daug 
sveikinimų.

Industrija Smerkia Tnesa- 
ne Programa

PUOTKALYTE, Adolfina ir 
Zuzana, iš Lenkimų par., 
Skuodo vi., Kretingos ap.

PUSTELNINKAS, Petras, 
Šiaudinių km. Lukšių par. 

RAČKAITE, Salomėja,
Virkštininkų km., Palangos v.

RAČKAUSKIS (Rogers), 
Petras, brolis Zofijos Zematie- 
nės, ir vaikai Albertas, Aldona 
ir Birutė ar Rūta.

t RACUTE - šaurienė, Juze. 
RADAVIČIUS, 

iš Kražių apyl.
RADVILAITE,

Šakynos bažnkm., 
Šiaulių ap.

RADZEVIČIUS, Adomas, gy
veno 44 Oakland St, Brooklyn, 
N. Y., kilęs iš Mykalajūnų k., 
Gelvonų vi., Ukmergės ap.

RADZEVIČIŪTE - Ragelienė, 
Katerina, iš Nemajūnų km., 
Šventežerio vi., Seinų ap.

RAGAUSKAITE - Milaševi- 
čienė, Elvira.

RAGELIENE - Radzevičiū
tė, Katerina, iš Nemajūnų km., 
Šventžerio vi., Seinų

RAGELIS, Jonas, 
nų km., Lazdijų vi., 

RAMANAUSKAS, 
gimę Amerikoje, buvęs Lietu
voje.

RAMONAS, Antanas ,ir Ra
monaitė - Lutinskienė, iš Pa
piškių km., Veliuonos vi., Kau
no ap.

RAMONAS, 
rališkės km., 
mergės ap.

RAMONAS,
nių km., Utenos vi.

RATKEVIČIUS, Antanas, iš 
Burbiškiu km., Miroslavo vi., 
Alytaus ap.

RATKEVIČIUS, Antanas, gi
męs Amerikoje, gyvenęs Man
kūnų km., Alytaus ap.

RAUGALE, Tadas, iš Gelmi
nių km.

RĄZGEVIČIUS (Rozgewicz), 
Juozas, sūnus Antano , turėjo 
laikrodžių, o vėliau fotografi
jos biznį Chicagoųe.

RAZINSKAS, broliai ir sese
rys Kazimiero, iš Vartelių km., 
Gražiškių vi., Vilkaviškio ap.

RAZMA ,ir dukterys Kašte, 
Liuba ir Veronika.

REMEIKIENE - Bružaitė, 
Marijona, iš Tauragės.

REMONAS, Martynas, jo 
žmona Remonienė - Naujokai
tė, ir dukterys Remonaitės.

RENTELIS, Feliksas.

Kazimieras,

Liudviga, iš 
Kruopių vi.,

ap. 
iš Jurčiū- 
Seinų ap.

Pranas,

Užsisakyite Toaiko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Graftoa Ave^ Islington, Mass. |

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

Washington, D: C. — Į- 
žymūs ekonomistai ir biz- 
ineriai smerkia Prezidento 
Trumano anti - infliacijos 
programą.

Tačiau jie sako, kad 
1949 metai, bus geri ir 
produktingi.

Pranesame, kad metinis 
— 15 metų sukaktį pami
nėti —Lietuvių Radio Va
landos Koncertas įvyks 
sekmadienį, balandžio 24 
d., 3:30 vai. po pietų, Jor
dan Hali, Boston, Mass.

Atsišaukiame į visas 
draugijas, organizacijų 
kuopas, klubus ir bendrai 
visus tą dieną nieko kito 
nerengti, bet pakviesti vi
sus dalyvauti Lietuvių 
Radio Valandos KON
CERTE.

Lietuvių Radio Valanda, 
kurios direktorium yrai 
Antanas F. Kneižys, tik 
vieną kartą metuose ren
gia koncertą. Nepagailė
kite vienos dienos lietuvių 
radio programai. Atideki-

REIKALINGA
Patyrę ir Nepatj rę

STITCHENAI
Dirbti moteriškas blouses. 
Nuolatinis darbas, geras 
atlyginimas. Atsišaukite: 
ALUED BL0L 8E CO.
30 garėtai d St., Boston

(21-t-18)

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Oistance 
Moving

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

Feliksas, iš Ka
reivos vi., Uk-

Petras, iš Mede-

ir Jonas, iš 
Krekenavos

iŠ Petriškjų

RIAUKIENE - Vaičekaus
kaitė ,iš Luknenų km., Kulių 
vi., Kretingos ap.

RIMKUS, Pranas, Rimkienė, 
Elzbieta, ir Rimkaitė, Marijo
na ,iš Papilės, Šiaulių apskr.

RINKEVIČIENE - Verbylai- 
tė, Magdė, d. Silvestro, iš Vil
kaviškio ap.

RITBERGERIS, Fridrikas, iš 
Zapyškio.

ROGERS (Račkauskis), Pet
ras, brolis Zofijos Zamaitienės 
ir vaikai Albertas, Aldona ir 
Birutė ar Rūta.

ROPE, Aleksas 
švenčiuliškių km., 
vi., Panevėžio ap.

ROPE, Kazys,
km., Krekenavos vL, Panevėčio 
apskr.

ROBERTAS, Karolis, iš Dau- 
gilaičių, Vilkaviškio ap.

RUBEŽEVTČICTE, Bronisla
va ir Rubečevičius, vaikai Jo
no, iš Medingenų vi., Telšių a.

RUDOLF - Juozelskytė, Ne- 
li ir vyras Jonas.

RUMŠAS. Juozas, iš Tirkš
lių, Mažeikių.

RUOTKYTE, Adele ir Barbo
ra, iš Laukštenų km., Gerdamo 
rili jos.

RUPIKIS, Johann, iš Anš- 
vinščių - Smalninkų km., Pa
gėgių vi.

RUSECKAITE, Jane, ir Ru- 
seckas, Juozas, gimę Ameri
koje.

RUTKAUSKAITE - Drauge- 
lienė .Magdė, gyv. Brooklyne.

RUTKAUSKAITE . Jončie- 
nė, Marijona, iš Pajevonio km., 
Vilkaviškio ap.

RUTKAUSKAITE - Bujaus- 
kienė, Petronė, iš šikšnių dv., 
Kybartų vi., Vilkaviškio ap., 
ir sūnūs Bujauskas, Jonas ir 
Stasys.

RUZAS, Adolfas, iš Santakų 
km., Sintautų vi., šakių ap.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliept)

Consolate General of Litb.uanis
41 West 82nd Street
New York 24, N. Y.

PARSIDUODA
MnntrHn MrMž 

į ROMUVOS PARKAS,
' kuris yra aptvertas drktine 
tvora, turi gražų pavilioną — 
salę su gerai įrengta virime. 
10 akrų žemės. Puiki vieta dėl 
baseball ir kitų sportiškų žaidi
mų. Interesuotieji, prašome 
kreiptis pas Šv. Roko parapijos 
kleboną kun. Pr. V. Strakaus-

mingai apibūdintos “abie
jų aukštų Lietuvos išlais
vinimo sąjūdžio asmeny- ką, 20 Webster St, Ęrockton, 
bių” charakteristikos. (Ma®s. '(15-18)

Draugijų Valdybų Adresai

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Califomljoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas:

CHAS.LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Vaa Ness Avė.,
Hollyvood 38, Calif.

GRABORIAI

USB Garsina VUta Tarei- 
ginų Spaudos Konferencija

Paryžius (LAIC) — 
United Statės Informa- 
tion Service Paryžiuje va
sario 3 d. išsiuntinėjo biu
letenį Nr. 762 visai Pran
cūzijos spaudai ir žinių a- 
gentūroms. 9-mc puslapy 
pranešama apie VLIKo 
pirm. M. Krupavičiaus ir 
Vykd. Tarybos pirm. V. 
Sidzikausko pasikalbėji
mą su spauda Lietuvos 
Pasiuntinybėje Washing- 
tone vasario 1 d.

šešiuose pranešimo pa
ragrafuose, USIS biulete
nis sugebėjo įsprausti pa
grindines VLIKo pareigū
nų mintis ir parėiškimus, 
jų tarpe ir šį: “Mes tiki
mės galėsią sudominti 
Jungtinių Valstybių vy
riausybę, kad ji imtųsi 
ginti mūsų bylą tarptau
tiniame forume“.

Gale, lrwpąi, bet prąb-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 8VC.

Pirmininkė — Eva Markaienė.
625 E. Sth SL. So. Boston, Mass. 

Tel. SOuth Boston 8-1298. 
Vicc-Pirmininkė—B. GailiOniene.

8 Winfield St.. 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. Parkway — 1864-W 

Iždininkė — Ona Šiauria,
51 Tampa SL, Mattapan, Maas. 

Tvarkdarė — Ona Krasauskas,
11 Springer SL. So. Boeton, Mass. 

Kasos GI—Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St.. So. Boston, Maas. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradieni mėnesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E.
Seventh St.. So. Boston, Mass. j 

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę.

*V. JONO EV. BL. RA8ALRINC8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis, 
684 Sixth SL, So. Boeton. Mass.

Prot. Rašt. — Jonas GUneckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Maas. 

Fin. RaM. — Aleksandras Ivaika, 
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 

Iždininkas—Stasys K. Grieasavičius, 
699 E. Seventh SL, S. Boston, Mass.

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio, 

-. 2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 
192 E. 7th SL. So. Boston, Mass. 
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštinink*.

i

Vincas Batakonis, Savininkas.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

250 Vest Dreafray,



Penkta, šie

LOVELI. MASS. ju
DETROIT, MICH.

kuris
Unidos 
Vernor

sekmadienį, vasario 
buvusioj Lietuvių 
Hispanos

St., and W.

gan skaitlingai atsilankė. Pelno 
liko $31.00, kuris buvo skirtas 

kasos įvairiems reikalams.
Braškaitė.

Sesės ir Broliai Amerikos Lietuviai!
Sunkiu mūsų Valstybei ir mūsų Tautai laiku, at

vykome pas Jus. Lietuvos valstybės teisės pažeistos, 
laisvė išplėšta. Lietuvių Tauta žiauraus bolševiko ne
tik pavergta, bet ir naikinama, tremiama, po visą pa
saulį blaškoma. Tėvynėje Lietuvis yra beteisis ir mir
ti pasmerktas. Darbininkas padarytas vergu, ūkinin
kas baudžiauninku paverstas ir iš savo sodybos varo
mas. Inteligentas niekinamas, ir dvasios vergu ver
čiamas. Lietuvis kalinamas, į Sibirą gujamas, kanki
namas ir žudomas.

Maskolius sukaustė ir žudo Lietuvį! Jis gali at
imti ji gyvybę, jo turtą, bet Lietuvis valios jis nepa
laužė ir nepalauš. Lietuviai šiandien kovoja ir tūks
tančiais miršta, kad Lietuvių Tauta būtų gyva ir kad 
jo tėvynė būtų laisva!

Okupantas panaikino laisvos Lietuvos valstybės 
valdžią, tačiau mūsų tauta nepaliko be jos. Priešo o- 
kupuotoj Lietuvoj susikūrė slaptas komitetas, 
vadovauja mūsų tautos kovai dėl laisvės.

Mums primestoj nelygioj kovoj esam ne 
Musų talkininkais yra visas laisvasis pasaulis, 
laisvosios ir laisvę branginančios tautos. Tarp jų di
džiausioji jėga — Jūsų antroji Tėvynė. Laisvasis pa
saulis su mumis, nes mes kovojame už laisvę, už de
mokratinę santvarką, už žmoniškumą — taigi už visą 
tai, kas yra brangu ir Jums ir ką taip vertina Ameri
ka.

Visų kenčiančių ir vargstančių akys nukreiptos 
šiandien į Jungtines Amerikos Valstybes. Atvykome 
ir mes pas Jus. pareikšti mūsų kovojančios tautos pa
dėką Jungtinių Amerikos Valstybių Tautai ir Vyriau
sybei už rodomą mums prielankumą bei teisingumą ir 
rasti čia moralinės paramos pasidžiaugti Jūsų, Sesės 
ir Broliai, gyvu ir nesilpstančiu ryšiu su Jūsų tėvų 
žeme Lietuva, su Jūsų broliais ir seserimis didžiausio 
pavojaus valandoj.

Mes esam čia Amerikos Lietuvių Tarybos svečiai, 
taigi ir Jūsų svečiai. Drauge su Lietuvos Ministeriu 
ir ALT Ekzekutyvinio Komiteto nariais tarėmės Wa- 
shingtone mūsų valstybės ir mūsų tautos reikalais, 
lankėmės Valstybės Departamente. Artimiausiu laiku 
aplankysime visas vietas, kur tik Jūs esat, ir į Jus 
gyvu žodžiu prabilsim. Ačiū tarsim. Lietuvos skaus
mus, Jūsų sesių ir brolių kančias ir kovas išsakysim. 
Kovojančiai Lietuvai pagalbos pražysim.

Tikėkite Sesės ir Broliai ,kaip ir mes kad nepa
laužiamai tikime, Lietuvos laisve ir šviesia Lietuvių 
Tautos ateitimi!

PRIKELKIME LIETUVĄ MŪSŲ!
Prelatas Mykolas Krupavičius,

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
Vaclovas Sidzikauskas,

Vykdomosios Tarybos Pirmininkas

t
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vieni, 
visos 
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Kongresmanų grupė tariasi dėl tolimesnės Europai ir pasauliui pa
galbos taip vadinamos Marshallo planu, su to plano administratorium. 
Iš kairės į dešinę: Šen. Arthur Vandenberg, Kongr. Sol Blooin, Šen. 
Tom Connally ir ECA administratorius Paul G. Hoffman. p. Hoffman 
reikalavo $4,280,000,000.

$2,000.00. Prieš pat 
per vienos bendrovės 
Andrių Daugirdą, jis 
net 81 pakietą. Ir tai 
giminėm arba pažįsta- 
bet visai svetimiems.

Lietuvs Generalinio Konsulato New | 
Yorke Paieškomi Asmenys:

Tikras Gailestingumo Darbas
Tik ką teko kalbėti su kun. 

dr. Mendeliu. Jis papasakojo, 
kad pereitais metais jis pasiun
tė maisto tremtiniams daugiau, 
negu už 
Kalėdas 
atstovą, 
pasiuntė 
ne savo 
miems.
Sako jis man. “Ar būtų Tams
tai įdomu perskaityti dėkingu
mo laišką gautą iš vieno tų 
tremtinių?” Aš atsakiau taip. 
Štai A. Macelio padėka iš Ol- 
denburg. Vokietijos.

Oldenburg 31. I. 1949 
“Garbe Jėzui Kristui!

I

PAUGAITE, nuo Kuršėnų,
Šiaulių ap.

PAULAVIČIUS. Adomas ir
Steponas, iš Molėtų vi.. Utenos 
apskr.

PAULIUKAS. Antasa,
Trepu km.. Skaudvilės par. 1 PETRAITYTE. Uršulė, 

PAŽERECKAITE. Pranciška. Pelučių km., Veliuonos vi.
PECIUKONYTE - Valiukevi- PETRIKIENE - Grikšaitė, 

čienė. Marė .iš Čivonių - Laša- Viškupiškių km., Veviržėnų vi., 
vielų km., Veisėjų vi., Seinų a.,, Kretingos a p.
ir vaikai Juozas ir Marė. ) PETRULYTE, išvyko iš Lie- 

PETKUTE - Cwibas, Eleono-' po jos su tėvais ir dviem bro- 
ra. d. Juozo ir Onos, ir jos sū-'liais.

nūs Kazimieras, gimęs Chica
go je.

PETRAITIENE - Jurgaitytė. 
Marė ir Jurgaitis, Jonas, ir 
Jurgis, iš Naujininkų km. Jur-

iš barko vi.
I

Didžiai Gerb. Kun. Klebone!
Iš sesers vienuolės K. sužino

jau, kad Tamsta buvai jai ma
lonus ir pažadėjai sušelpti mus

iš
I

iš
iš
a.
ir

Vasario 20, mūsų kolonija iš
kilmingai minės 31 metų Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimą. 10 vai. ryte bus atna
šaujamos šv. Mišios lietuvių 
Šv. Juozapo bažnyčioje, kur 
dalyvaus visos draugijos su sa
vo vėliavomis, šv. Mišias atna
šaus ir pamokslą pasakys kun. 
K. Jenkus.

Po pietų 2-rą valandą bus 
bažnyčioj palaiminimas ir po
to prakalbos Šv. Juozapo para- svetainėj, 
pijos bažnytinėje svetainėje. 
Kalbės kun. J. Skalandis, kun. 
K. Jenkus ir prof. Sužiedėlis iš 
Brocktono, neseniai atvykęs iš

Vyčių Juokų Vakaras

Užgavėnių šokius rengia šv. 
Antano parapijos Lietuvos Vy
čių 102 kuopa. Užgavėnių šo
kiai įvyks 
27 dieną,

ir Or-

Kaip graudu, kaip gaila skai
tyti tokį laišką ir neturėti jo
kios galimybės tokiam Mace-’ 
liui ir šimtams tūkstančių varg-' 
stančiųjų pagelbėti. Kaip ilgai, 
o Viešpatie, kaip ilgai tiek ne
kaltų žmonelių lies ašaras ir 
kraują iki Tu jiems suteiksi: 
pasigailėjimą, išsilaisvinimą!

Kun. dr. Mendelis kasdieną Tai geras darbas, bet kai kyla 
gauna dešimtimis panašių laiš
kų. Dar norisi vienas cituoti, 
šis yra nuo Kazės Jakutienės 
Schwab Gmund, Bismarkkazer- 
ne, Vokietijoje.

“Didžiai Gerb. Tėve Klebone
Mendeli!

Hali, 25th
Highvay.

Gros Jimmy Straus 
chestra. Pradžia 6:30 vai. vak.

tremties. Be to dainuos parapi- Įžanga 83c, tax 17c — viso $1. 
jos choras, vadovaujant ponei Vyčių Jaunimas tikrai prisiren- 
V. Grendienei. gęs visus prajuokinti iki ašarų.

i Nepraleiskite progos daly-
Vasario 13 d. įvyko DLK Vy- vauk pats ir kitą pakviesk. Vi- 

tauto klubo susirinkimas. Į su
sirinkimą atsilankė atstovai 
Šv. Juozapo ligoninės prašyti 
aukų ligoninės statybai. Klu
bas nutarė paaukoti 100 dole
rių ir nutarė dar parengti ba
lių ir pelną paskirti ligoninei.

sus nuoširdžiai kviečiame. 
Lauksime Vyčių, jaunimo ir vi
sų. Anne M. Ambrose

Corres. secretary.

CHICAGO, ILL

Jung. Valstybių karo laivyno submarinas U. 
SS. Madregal pakvietė Amerikos Federacijos 
Darbo Tarybos narius Miami, Florida ir davė 
“raidą” Atlanto pakraščiais, daug kartų pasiner
dami.

i Walter Chylinski, kuris nese
niai pabėgo iš komunistinės 
Rusijos darbininkų vergijos, 

I kurio jau penki straipsniai til- 
Į po apie šiurpius pergyvenimus 
į komunistų “rojuje” Chicago 
Tribūne,

Vasario 20 d. tuojau po šv. kalbėjo US.
Mišių įvyks LRKSA 285 kuo
pos susirinkimas. Kviečiami vi
si nariai atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų. Reikia pažy
mėti, kad LRKSA 285 kuopa 
auga naujais nariais labai spar
čiai ir bus viena stipriausia ka
talikų organizacija, nes jauni- 

•mas supranta tos organizaci- 
Jjos reikšmę ir noriai rašosi į 
; ją. Jaunimo organizatorius yra

klausimas Lietuvos laisvės, tai 
klubas nutarė aukoti tik $10.00. 
šiais metais klubas Lietuvos 
reikalus užmiršo. Reikėtų sa
viems reikalams būti duosnes- 
niems.

Aš labai džiaugiuosi gavus 
Kalėdų sveikinimus su nuotrau-į 
ka šv. Komunijos dalinimo per! 
Bernelių Mišias. Aš labai džiau-

“rojuje
praeitą penktadienį

5-tosios armijos 
štabo karininkams. Rp.

VOKESTB. MASS.

Kalėdų šventėms dovanomis. 
Ir iš tikrųjų greit po švenčių 
sulaukėme maisto siuntinėlį.

Turiu prisipažinti, kad mus 
nepripratusius dovanas gauti 
(nieko artimo užjūry neturi
me), Tamstos dovana labai su
jaudino ir pradžiugino. Tačiau 
deją. Tamstos adreso mes ne
turėjome, nes laiškas atėjo tik
dabar ir todėl ligšiol negalėjo- giuos, kad Jūs mane neužmirš- 
me Tamstai už mūsų globą ir tat vargingam tremtinio gyve- 
rūpcstį atidėkoti.

Todėl dabar nors ir labai pa
vėluotai, prašome priimti mūsų 
širdingiausią padėką ir kartu 
mūsų geriausius Tamstai linkė
jimus. Mūsų vargingoje ir be
veik beviltiškoje būklėje kiek
vienas artimo meilės gestas 
mums labai yra mielas ir, kaip 
stebuklingas balzamas gydo 
mūsų fizines ir dvasines nega
lias — palaiko mūsų gyvybę.

Netvirtinu, kad mums čia y-

Lietuvoje ar Sibire, betgi žino
jimas. kad ten yra neapsako
mai blogai, kad ten yra mūsų 
gal dar ir gyvi tėveliai, broliai, 
seselės, kurie negalėjo pabėgti 
ir kuriems nei mes negalime,

PETRYLA. Rokas, iš Rakan
džių km., Gruzdžių vi., Šiaulių ra blogiau, negu dabar kitiems 
apskr.

PILIUKAITIS. Viktoras,
Lankeliškių km., Vilkaviškio 

PIVARIŪNIENE, Monika
Pivariūnaitės, Marytė ir Ona.

PLEČKAUSKIENE - Kala-
žinskaitė, Ona. iš Oškenų km., nei galintieji ligšiol nepasisten- 
Kuršenų vi., ir vyras Plečkaus- gė niekuo pagelbėti. Sakau, šis 
kas, Pranas. žiojimas ir negalėjimas padėti

POCEVIČIUS, iš Montvy- naikina mūsų viltis ir kartu 
džių km., ir Pocevičiūtė, Justi- silpnina fizines jėgas.
na, iš Sudintų km., Mažeikių a. Trokšdami vien namon, 

POCEVIČIUS, Antanas ir esame priversti prašyti 
Pranciškus ,iš Babtų m., Kau- pasaulio gailestingumo, 
no ap., ir jų vaikai.

POCIUS, šeima Kazimiero 
Pociaus, jų tarpe vaikai Kazi
mieras. Marytė ir Onutė.

POVILAITIS, Motiejus, iš
Papartynų km., Šakių vi.

POVILAITYTĖS, Antanina, 
Petronėlė ir Rožė, viena ište
kėjusi Džiugienė, iš Pranska- 
budžio km., Naumiesčio par.

| PRAKAPAITE - Riškienė, 
Bronislava, iš Čeciškių km., 
Kupreliškių par.

PRASTONAS - Navickaitė, 
Marija, ir Navickas, Juozas, iš 
Sardokų km., Vilkaviškio vi.

PRUNCKAITE, Elzbieta, iš 
Jokubiškių vienkm.. Papilio vi., 
Biržų ap.

PRUNCKUS, Juozas, iš Jo
kubiškių vienkm., Papilio vi., 
Biržų ap.

ieškomieji ar apie *uos žinan 
rieji maloniai prašomi atsiliepti 
Consulate General of Lithuania

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

nime ir kiek galėdamas gelbsti- 
te mane ir mano mažus vaikus 
nuo gresiančio jiems bado.

Jei ne Jūsų pakietėlis, tai 7- - ■ ' ...
kiekvienu momentu gali užpulti 
badas. Kadangi aš neturiu už-j 
jūry jokių giminių, jei ne Jūsų j 
siuntinėliai, tai jau nebežinau, labai silpnai. Audeklinės suma
nei ką reiktų daryti.

D. G. Tėve, aš Jūsų labai 
prašyčiau, gal aš Jus labai ne-i 
apsunkinčiau prašydama man 
atsiųsti maldaknygę ir rožan
čių. Kuriuos turiu dar atsive
žusi iš Lietuvos jau baigia nu
sidėvėti. Nusipirkti naujų trūk
sta pinigų. Aš būsiu labai dė
kinga, D. G. Tėve, gal taip ne
pamiršite mane ir su maistu.

Kazė Jakutienė.

Naujienos iš 116 Vyčių Kp.
Pirmadienį ^Vasario 7 dieną, 

įvyko mėnesinis kuopos susi
rinkimas. Prie kuopos prisirašė 
sekantieji nauji nariai: Edgar 
Chuplis, Marijona Augustina- 
vičifitė, Dorata Vistaraitė, Rū
ta Giraitė.

Darbai mūsų kolonijoje eina Sveikiname naujuosius narus. 
Kun. J. Jutkevičius išdalino 
sekantiems nariams dovanas už 
jų pasidarbavimą: Elenai Groz- 
dauskaitei, pirm. Charlotte 
Mitchell, Onai Borysiūtei, Ed
gar Chuplis, Stasiui Korsakui, 
Donald Komenduliui, L. Meš- 
kiniūtei, Elenai Jurevičiūtei.

Padare pranešimus: Edmun-

Atjauskime mūsų nelaimin
giesiems viengenčiams tremti
niams. Kas tik gali, siųskite 
maisto tiems vargšams. Gelbė
kime tuos nekaltus vaikelius.
Dievas tikrai atlygins kiekvie- 
nams geradariui.

žino darbus, didžiuma darbinin
kų dirba tik 6 valandas į die

ną. Tikėkime, kad darbai pa- 
. gerės. Pašinas.

Vedybinės sukaktys
Sausio 30 d. p. Vincas Vyc- 

kackai šventė savo 40 m. vedy
binę sukaktį. Ryte buvo atna-! 
šaujamos šv. Mišios, o vakare das Vaškas — naujų narių va- 
buvo suruoštas pokylis paminė- jaus, Louise Totiliūtė —BAL- 
jimui šios progos. F"o susirinkimo. Sekantieji na-

Taip pat šventė savo 35 m. riai apsiėmė pradėti papuošimo 
vedybinę sukaktį p. Ignas Ra- darbus “Club rooms”: Juozas 
meneckai vas. 13 d. šia proga Chesna, pirm., Juozas Augusti- 
buvo atnašaujamos šv. Mišios navičius, Dovydas Vaškas, Te- 
ir taip pat buvo surengta vaka- resė Kasperaitė, 
rienė.

NUOTRUPOS

mes 
viso 
kad 

pravertų mums savąsias duris
ir lyg raupsuotus, elgetas įsi
leistų nežinomam likimui sve
tur, vieton sudaryti mums vi
siems galimybčs grįžti laisvon 
tėvynėn.

Kad gerasis Dievas leistų mū
sų svajonėms išsipildyti ir kad 
šimtas milijonų vergų ir varg
šų šių dienų pasauly vėl galė
tų ramiai atsikurti savo tėvų 
žemėje, nuolankiai prašome 
Tamstą pasimelsti. Su Dievu.

Reiškiu pagarbą,
A. Macelis.

Juozas K
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIU8

602 VVashington Blvd.
BALTTMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Limoeinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Nakt).

Sunkiai serga Marijona Ja
kaitienė. Sūnūs Pranas ir Jur
gis yra labai susirūpinę savo 
gerosios mamytės liga. Duok, 
Dieve, jai kantrybės jos skaus
muose.

Kazimierui ir Ievai Akelai
čiams, Belair Road, šią savaitę 
sukako 40 metų vedybinio gy
venimo. Sveikiname jubiliatus. 
Tik gaila, kad p. Akelaitis, nors 
dar jaunas žmogus, yra labai 
kankinamas arthritis. Reiškia
me jam užuojautą jo ligoje. 
Duok, Dieve, abiems sulaukti 
savo auksinio jubiliejaus.

Klebonas kun. dr. Mendelis 
laukia 150 nekatalikų viešų 
mokyklų mokytojų, kurie lan
kys šv. Alfonso bažnyčią, ket
virtadienį, vasario 24 d. 4 vai. 
po pietų. Jis yra pakviestas 
laikyti jiems paskaitą apie lie
tuvių kultūrą sąryšyje su ka
talikų tikėjimu.

Krikštas
9 d. buvo pakrikštytas 
p. Alphonso Versiackų 
Mendes) Alphonsas Jo- 

Krikšto tėvai
Jonas Versiackas ir O-

Vas. 
sūnelis 
(Helen 
nas Versiackas. 
buvo
na Urbanek.

Rekolekcijos
Prieš kelias savaites p-lė M. 

Blažionytė nuvyko į Brighton, 
Mass. pas seseles praleisti ke
lias dienas ir atlikti trijų dienų 
rekolekcijas.

Moterų Sąjungos Veikimas
Vas. 13 d. 7 vai. vakare įvy

ko Moterų Sąjungos 73-čios 
kuopos “privatinė whist party' 
pirmininkės Mikalinos Blažio- 
niūtės namuose. Visos narės 
dalyvavo ir taip pat atsilankė: 
jų dvasios vadas kun. K. Jen- 
kus, kuris pa juokino visas 
tą vakarą.

“Penny Sale”
Šv. Pranciškaus Trečiojo 

deno “Penny Sale” įvyko vas. 
13 d. 3 vai. po piet Žmonės

Elena Groz- 
dauskaitė, Rita Keršytė, Aldo
na Pauliukaitė, Marijona Ka- 
liūnaitė, Veronika Jurgeliony- 
tė, Vincas Kisielius.

Rita Leketaitė ir Ona Bori- 
siūtė paskirtos delegatais į Fe
deracijos mitingą.

į Shiriey Miller, šokiams bilie
tų pirm., pranešė, kad į vasario 
26 d. rengiamus šokius Eikš 
Home, Elm St.. žada atsilanky
ti beveik visos Naujosios Ang
lijos kuopos. Taigi visi kuopos 
nariai iš arti ir toli prašoma 
pasistengti šokiuose dalyvauti, 
nes pelnas bus skiriamas Cen- 

Įtrui. Lauksime visus narius 
'jaunus ir senus šeštadienį, va
sario 26 d. Eikš Home, Elm. 

„gatvė.
I Girdėjome, kad Vytautas Ra- 
kauskas dabar lanko mokyklą 
Miami Florida. Geriausio pasi
sekimo.

Aldona Dubickaitė su savo 
motina neseniai sugrįžo iš Chi
cagos, kur jos aplankė savo 
sūnų ir brolį.

Širdingai dėkojame Moterų 
Sąjungos 69-tai - kuopai už 
“movies” po susirinkimo. Vytė.

per

Or-




