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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudas, ne
turi teisė* vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Kettaieria.

SIX CENTS.“Teisingumo” atstovai 
Pasauli* — kaip plaunama 

avis
IJuduos perspektyvos

*Z

Pasaulis gal dar nežino tokio 
laikotarpio, kada būtų buvusi 
taip paniekinta, apspiaudyta ir 
kojomis mindžiojama teisybė, 
kaip nūdien.

Aukščiausiose šio meto pa
saulio diplomatų ložėse, štai, 
matome tokius asmenis, kaip: 
garsusis Sovietų Sąjungos pro
kuroras Višinskis, generolas 
Rudenko ir kit. Tačiau, jei pa
žvelgtume į tuos asmenis iš ar
čiau, ir paklaustume: kas jie 
tokie? Gi: draugas Višinskis, 
eilę metų atgal, buvo Sovietų 
valdžios vyr. prokuroru ir jo 
pastangomis buvo pravestas 
didžiulis valymas tame krašte, 
sunaikinant daugybę aukštų 
asmenų ir tūkstančius eilinių 
piliečių. Jis, ne kas kitas, pa
reikalavo mirties bausmės eilei 
generolų, kurių tarpe net du 
buvo lietuviškos kilmės, tai: 
Putna ir Abaravičius ir jo rei
kalavimas “teismo” buvo pa
tenkintas — jie sunaikinti...

O kaip Išdidžiai, vis dėlto, tas 
pate prokmhras Višinskis yra 
kalbėjęs Jungtinių Tautų posė
džiuose, kokių *įi 
čių įnešęs svarstan 
ir Piliečio teisių de
tai tik stebėtis reikia...

Ir, štai, susipažinkime ir su 
kita Sovietų garsenybe — ge
nerolu Rudenko. Jis gi Tarp
tautiniame Niurnbergo Tribu
nole atstovavo Sovietų Sąjungą 
ir buvote Tribunole prokurv-

min-

jis reikalavo nacių vadams mir
ties bausmės ir tokia bausmė 
nusikaltėliams buvo paskirta— 
jie pakarti...

Na, o šiandien kokiose gi 
pareigose buv. Niurnbergo Tei
smo prokuroras gen. Rudenko?
— gal kai kas paklaustų. Į tai
net baisu ir Įteakyti. Jis... eina 
Buchenwald’a KZ viršininko 
pareigas.... 
saus nacių „
waldo, kuriam tūkstančiai ne
kaltų žmonių h*'“ nacių lai
kais, t ~ išrūko pro
krematoriumo^kaminą, jų tarpe 
nemaža ir lietuvių... Tas pats 
kacetas veikia ir dabar pilnu 
apkrovimu, tik jo ekzekutoriai
— nebe rudi, bet raudoni...

Taigi, ar bereikia didesnio 
teisingumo išniekinimo ? <
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Errae Pyle" laivu atvyksta iš
Europos j Bostoną 59 lietuviai

Laivas įplauks į Commomvealth Pier, 
vasario 22 d.

Massachusetts Commis- 
sion of Displaced Persons 
praneša, kad 
rytą, vasario 22 d., 7:30 
vai. įplauks 
wealth uostą, 
“Emie Pyle” laivas su 611 
išvietintų asmenų, kurių 
yra 59 lietuviai, kurie su
daro 13 šeimomis ir 10 pa
vieniai. Šis laivas išplaukė 
iš Hamburgo Vokietijos 
vasario 10 d.

Atvykstančiųjų lietuvių 
tarpe, ypač tų, kurie at
vyksta šeimomis, daugu
ma yra ūkininkai, kiti 
šiaip įvairūs darbininkai, 
ir tik trys profesionalai: 
vienas profesorius, vienas 
advokatas ir vienas žur
nalistas.

Atvykusiuosius pasitiks 
valstijos ir miesto virši
ninkai, Massachusetts Co- 
mmission on DP, vadovau
jant pirmininkui Mr. Wal- 
ter H. Bieringer ir komi
sijos nariai: vice-pirm. 
Mrs. Cope, A. F.
Kne ; taip pat įvairių 
organizacijų vai —

antradienio

į Common- 
So. Boston

Adas — pas Mr. Zalickas, 
Waterbury, Conn.

Mažeitavičius Ona, Sta
nislava, Joana — NCWC, 
Brooklyn, Nį Y.

Pareigis Alfonsas, Ste
fanija, Aleksander — pas 
Mr. Arbatehą Scottvilte, 
Mich.

Rakauskas Vaclovas — 
NCWC., Beacon Falls, Ct.

Rauktyif Justinas, Vy
tautaspas Jokūbas Ru
dis, Worcester, Mass.

Rimas Kazys, Agota, 
Šarūnas, Arvydas —• pas 
Peter Valūnas, Torring
ton, Conn.

Rimkus Juozas, Mariją, 
Zita, Raimundas, Ona, Bi
rutė — pas Mr. Arbatch, 
Scotville, Mich. . ■

Sedlickas Juozas, Juze
fą, Janina, Romanas —- 
pas Sankevičius Juozas, 
Rochester, N. Y.

Skruzdis Juozas — NC- 
WC., Oakville, Conn.

Sniečkus Izidorius —pas 
William Mashkum, Beth- 
lehem,
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Katalikų Bažnyčia Negali Daryti 
Nuolaidu Ateistiniam

Kovoti valdžią, kuri persekioja 
Bažnyčią

^ta*Jo Šventeųybė Popiežius Pius XII eina į iškil- 
ndngą šv. Kardinolų Kolegijos posėdį. Ten buvo 
iškelta mintis dėl nuteisimo Kardinolo Mindszen
ty ir pažymėjimo, kad tas komunistinlS^teismas 
pasirėmė kankinimais ir išprievartavimu sąžines 
ir žmogaus silpnumo ir kaipo tokis yra smerkti
nas. Panašius teismus raudonieji, visokiais žiau
riais būdais paruošia ir kitiems tikintiesiems 
už geležinės uždangos asmenims.

JUNG. VALSTYBES - ANGLIJA
Į > M 7 M B ' ■ ■ L. ■ Jm

Roma — Sekmadienį, 
vasario 20 d. Jo Šventeny
bė Popiežius Pijus XII, 
kalbėdamas labai gausiai 
miniai susirinkusiai Šv. 
Petro aikštėje, aiškiai pa
sakė, kad Katalikų Bažny
čia negali daryti ir neda
rys jokių nuolaidų ateis
tiniam komunizmui, kurio 
valdžia persekioja Bažny
čią.

Popiežius Pijus XII stip
riai pabrėžė Katalikų Baž
nyčios poziciją link Kar
dinolo Mindszenty teisimo 
ir pasmerkimo, ir Jis ne
paliko jokios abejonės 
klausytojuose, kad Jis pa
naudos visas galimas 
priemones gindamas Ka
talikybę.
* Ar galite įsivaizdinti Šv. 
Petro įpėdinį, kuris nusi
lenktų tokiems reikalavi
mams, kokius stato totali
tarinių ir anti-religinių 
valstybių valdžios, sakė 
Jo Šventenybė.

Jo Šventenybė

lėti kada tautos atplėšia
mos nuo Krikščionybės 
centro — Romos, kada 
Katalikų Bažnyčios vadai 
areštuojami ir kalinami 
už tai, kad jie neišsižada 
savo tikybos, nesutinka 
atsiskirti nuo savo tikros 
Motinos Bažnyčios.

Suprantama, kada toks 
žiaurus tikinčiųjų perse
kiojimas yra vedamas ko
munistų dominuojamuose 
kraštuose, silpnesnieji gal

ir atkris nuo Bažnyčios, 
bet likusieji bus daug sti
presni kovoti persekioto
jus, ir į atkritusiųjų vie
tas įstos nauji.

Ateistinis komunizmas 
turi būti sutriuškintas.

Vengrija Yra VHšktje 
MiSKVtS

•z -*-----------------

Paryžius — Jung. Vals
tybių ministeris Selden 
Chapin pareiškė, kad Ven
grija yra visiškoje Mas
kvos įtakoje. Vengrijos 
komunistinės va 1 d ž i o s 
darbai tai aiškiai parodo. 
Jie yra ištikimi tik Krem
liui.

Ministeris Chapin pa
reiškė, kad Vengrijoje ka
talikų areštavimas yra tę
siamas.

— O kas gi dedasi iš viso šių 
dienų pasaulyje?
— Baisūs dalykai! — reikėtų 

atsakyti.
Jeu nėra nė vienos valstybės, 

kuri šiuo metu pakliuvusi po 
Sovietų Sąjungos jungu, kur 
nebūtų išžudyta, ištremta ir 
kalinama tūkstančiai nekaltų 
žmonių, jų tarpe ir didelių tė
vynės patriotų, dvasiškijos va
dų ir visokiausio luomo asme
nybių. Štai, Jugoslavijos žemė
je šaukiasi dangaus keršto pra
lietas to krašto didžiulio patrio
to gen. Michailovičiaus kraujas, 
Vengrijoje — uždarytas už 
grubių kalėjimo sienų — lau-

Tęsinys 2-rame puslap.

*

SECURITY

NCWC, Mason

Viktoras, 
Viktorija, 

pas Anna

tų.
NCWC lietuvių atstovas, 
p. Juozas B. Laučka. Bos
toniečiai: kun. Al. Abra- 
činskas, p. D. A. Zalets
kas, p. Bronė Cunienė, p. 
Stukienė; p. Julia- Turėk 
ir kiti.

Iš anksto buvo praneš
ta, kad laivas ‘Ernie Pyle’ 
įplauks į Commonvealth 
uostą, Boston, pirmadienį, 
vas. 21 d., bet dėl nepa
lankaus oro laivas suvėla
vo.

Štai šie atvykstantieji 
59 lietuviai:

Aleskaitis Petras (advo
katas)
County, Mich.

Aukzemas 
Konstancija, 
Alfredas — 
Brost, Philadelphia, Pa.

Daugvila Vaclovas, Zi
naida, Irena — Church 
World Service, Brooklyn, 
N. Y..

Dovydėnas Liudas, Ele
na, Elena, Liuda, Jonas— 
IRRG, Factorville, Pa.

Gureckas Mykolas, Ele
na, Mykolas — pas Vitą 
Vileišis, Naugatuck, Conn.

Jakubauskas Aleksan
dras, Liucija, Aleksan
dras, Liucija — NCWC, 
Lynxville, Wisc.

Kaminskaitė Petronėlė 
— pas Uršulią Rimkus, 
Kenosha, Wisc.

Kazlauskas Ignas —NC- 
WC., Brooklyn, N. Y.

Klimavičius Juozas — 
UCWC, Sommerville 43, 
Mass.

Kolkis Jurgis, Berta, 
Lydia — pas George Bur- 
nevait, Bridgeport, Conn.

Krampas Alfonsas, Va- 
leria, Christine — pas 
Frances Berkowitz, Ro
chester, N. Y.

I Malinauskas Ignas (pro- 
’fesorius), Adolfina, Rita,

or-
cester, Mass.

Ragelis Antanas — NC- 
WC, Macedon, N. Y.

>

George VVashington, 
pirmasis Jung. Valstybių 
Prezidentas ir vyriausias 

ginkluotų jėgų vadas.

Šiandien, vasario 22 d. 
švenčiame George Wa- 
shington gimtadienį. Jis 
yra šio krašto tėvas. Pre
zidentu jis I 
terminu. Jis griežtai atsi
sakė būti trečiam termi
nui. Tai buvo energingas 
ir taktingas vadas, didelis 
tolerantas. Gimęs vasario 
22 d., 1732 m., o miręs 
1799 m. Jis miręs, bet jo 
darbai tebėra gyvi.

ATIDUOTI ITALIJAI

Sovietų Rusijos Pasiūlymų Atmetė
*• ■ ,<

Lake Success, N. Y. — 
Šiomis dienomis Sovietų 
Rusijos atstovas Jakob 
Malik pasiūlė, kad Triesto 
sričiai būtų paskirtas gu
bernatorius. Jis pasiūlė 
gubernatorium šveicarą 
pulk. Flueckiger’į.

Pulk. Flueckiger’į yra 
siūlę anglai, bet tuo metu 
rusai priešinosi. Dabar, 
kada Rusijos valdžia su
žinojo, kad Jung. Valsty
bės ir. Anglija ruošiasi pa
siūlyti Triesto sritį ir uo
stą grąžinti Italijai, tai ir 
rusai pakeitė savo nusi
statymą.

Suprantama, kad rusai 
griežtai priešinsis Triestą 
grąžinti Italijai. Jie jau ir

Cape Verdes salų sostinę, 
kad gauti iš valdžios mai
stą. Jie buvo sustoję prie 
milžiniškos sienos. Besto
vint, siena griuvo ir šim
tai žmonių užmušta.

Praneša, kad jau apie 
400 žmonių ištraukė iš 
griūvėsiu.

Didelis badas tame kraš
te privertė valdžią duoti 
maisto išbadėjusiems 
ventojams.

Cape Verde salos 
Portugalijos koloniją 
šiaur - vakarinio Afrikos 
pakraščio.

Maskva jau stena 
pasmaugti Suomija

Maskva.— Sovietų spau- 
neŠa,*kad ^įvairių Suomi
jos miestelių darbininkai 
reikalauja, kad Suomijoj 
būtų sudaryta “demokra
tinė valdžia”.

Taigi tas darbininkų rei
kalavimas yra ne kas ki
tas, kaip sukelti krašte 
neramumus, o po to, aiš
ku, kad Maskva įsikištų ir 
įsakytų Suomijai 
ti naują valdžią, 
yra padariusi 
kraštuose.
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sudary- 
kaip ji 
kituose

RUSAI AREŠTAVO ANNA 
STRONG

Amerikos ambasada Maskvoje parei 
kalavo, kad leistų su ja pasimatyti. - 

Rusai atsisakė leisti.

buvo tik du I dabar šaukia, kad Ameri
ka ir Anglija laužo taikos 
sutartį.

Dradu nunuodijo žmones
Nauja druska pardavi

nėjama įvairiais vardais— 
“Westsal”, 
“Saltisalt”,

U r

Gautomis žiniomis jau 
greitu metu prasidės di
desnis tremtinių atvyki
mas. Jiems pagelbėti, su
tvarkyti jų dokumentus ir 
sušelpti vargan pateku
sius, ypač vaikučius ir 
našlaičius, reikalingos lė
šos. BALF-as kreipiasi j 
geros širdies Amerikie
čius prašydamas parinkti 
aukų ir paremti BALF-o 
vykdomą piniginį vajų.

Be pinigų nėra galimy
bės pagelbėti tremtiniams.

Foodsal” ir 
kaip dabar 

sveikatos departamentas 
praneša, turį nuodų, ku
riais jau nusinuodiję kele
tą žmonių.

Dabar tokia druska yra 
uždrausta pardavin ė t i. 
Paprasta valgomoji drus
ka turi chloro ir natro 
(sodium), o naujoji, kaip 
sako, turi chloro ir lith- 
ium.

Siena Užmuši Startus 
Išbadėjusią Žmonią

Lisbon, Portugalija — 
Keliolika šimtų žmonių 
buvo susirinkę į Praią,

r* » * »« -A-- * . * laiT TYinai stovi uz
Atlanto Sąjungą

Washington, D. C. —Pe
reitą penktadienį J. V. 
valstybės sekr e t o r i u s 
Dean Acheson posėdžiavo 
su Senato Užsienio Komi
tetu. Jis smulkmeniškai 
išdėstė Atlanto Sąjungos 
projektą.

Senatorius Robert A. 
Taft, respublikonas, tvir
tai pasisakė už sudarymą 
Šiaurės Atlanto Sąjungos 
ir kad Jung. Valstybės tu
ri pasižadėti duoti pagal
bą Europai, jeigu ji būtų 
užpulta.

Paaiškėjo, kad ir dau
guma Senatorių remia 
Atlanto Sąjungos sudary
mą.

Brangūs tautiečiai, ne
apleiskite tremtinių, ne
leiskite jiems palūžti iš
vakarėse jų emigracijos. 
Paremkite BALF-o pinigi
nį vajų.

Maskva — Pereitą sa
vaitę Rusijos komunistų 
valdžios agentai areštavo 
Anna Louise Strong, ame
rikiečių korespon d e n t ę 
kaipo “šnipę” prieš Sovie
tų Rusiją. Anna Louise 
Strong yra parašius kny
gų ir straipsnių laikraš
čiuose, kuriuose ji liaup
sino Sovietų Rusijos ko
munistinę tvarką. Ji yra 
buvus ir Kaune, kaip Ru
sijos bolševikai okupavo 
Lietuvą. Ji rašė labai pa
lankiai okupantams, ir A- 
merikos komunistų spau
da jos raštus apsilaižyda
mi talpino. Anna Louise 
Strong buvo komunistų 
“pašlovinta” 
kalbėtoja. Ir štai dabar, 
ji jau “šnipė” ir tt.

Jung. Valstybių amba
sada Maskvoje pareikala
vo, kad Rusijos valdžia 
leistų su Anna L. Strong 
pasimatyti, bet rusai ne
leido ir net atsakymo ne-

davė. Tik paskelbė, kad 
Anna Louise Strong už 
kelių dienų bus deportuo
ta.

Kaip žinoma Preziden
tas Rooseveltas ii* Rusijos 
ambasadorius Litvinovas 
yra pasirašę sutartį, kad 
jeigu vienos ar kitos vals
tybės pilietis areštuotas, 
tai apie areštavimą bus 
pranešta ir valstybės am
basados pareigūnui bus 
leista su areštuotoju pasi
matyti. Bet rusai sutarčių 
niekad nesilaikė ir nesi
laiko.

-w- >
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rašytoja ir
Pragyveni 

Kifar Sumažėję
t

Praneša, kad surinktos 
žinios apie pragyvenimo 
kainas parodo, kad kaiku- 
riose vietose maisto ir rū
bų kainos nupuolė, tačiau 
kuro kainos pakilo, o kitų 
produktų kainos stovi vie
toje.

I
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XX Amžiaus Akimirkos

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

Bulgarija: Ankaros ra
dijas Turkijoje praneša, 
kad bulgarų pabėgėlių 
skaičius kasdieną auga. 
Jie slapta pereina sieną, 
gelbėdamiesi nuo komu
nistų teroro ir Dimitrovo 
rėžimo priespaudos.

Lenkija: Vasario 4 d. į 
Švedijos Ystad uostą at
plaukė lenkų pabėgėliai. 
. Jų tarpe — žymūs Len
kijos . Liaudies 
veikėjai su vice

tšv. Mišias Kardinolo 
J Mindszenty intencija, pa- 
įsakė:
! — Kardinolas Mindszen
ty pereis į istoriją, kaip 
Tomas Beckett ar Vysku
pas Stanislovas Ščepanov- 
skir, kurie viską atidavė 
už Kristų”.

Anglija: 50 Parlamento 
atstovų paskelbė protestą i

I 
I

»

MM -M L
stbRHan pearcė knygos

APŽVALGA
DABARTIES PASTABOS

' atstovų pasaeiDe protestą 
i Anglija: 50 Parlamento 
atstovų paskelbė protestą 

... prieš Kardinolo Mindszen- 
partijos ty suėmimą ir pareikalavo; 

pirmi- i išsiųsti delegaciją pas 
ninku Banczyku_ priekyje. min Beviną. Min. Bevinas 
Pabėgėliai kreipėsi f poli- palaiko nuoiatinj kontak. 
ciją, prašydami asylium tą JAV „^„0 reika- 
(apsaugos) teisės. lų ministerija ,r svarsto,

švedų spauda praneša, i kokh) priemonių imtis, I 
kad Baltijos juros šiaure- protestuojant prieš komu-, 
je sovietai nepaprastai su-inigtinės Vengrijos barba-i 
stiprino žvalgybą. Visame riSkl]tYia 
pajūryje iki Bornholmo ir;
Skanjos knibžda įvairios! Vasario „ ® A. _ Londone 
rūšies L _ _______ ,
liai i protestavo prieš Kardino-

Baltijos jūroje esą pavo- Mindszenty ir kat. tikė- 
jinga žūklauti. J”imo persekiojimą Vengri-

Čekoslovakija: Komu- Joje. Min. Bevinas parla-
nistinė vyriausybė priėmė mentarų delegacijai pasa- 
įstatymo projektą, pagal kė: 
kurį norima panaikinti' — Kardinolo Mindszenty 
“privatinį kapitalistinį e- piocese 
lementą”, leidžiantį kny- Vengrijos 
gas.

Komunistų 
yra partijos diktatūra iri 
be jų 1________ „____ _
net rašomosios mašinėlės Spellman ryšium su Ven- 
turėti grijos teismo sprendimu

KARB. MINBBZERTY tS’4 »®«<taenty pareiš-į 
BYLOS ATGABSiAt {*_ Ameriką kad|
Vatikanas: Dar Kard. tik tada, kai visi komu-į 

Mindszenty bylos metų nizmo narveliai bus paša-' 
“Osservatore . Romano” imti iš mūšų valdžios ir iš i

Kairėje stovi Ispanijos premieras Franco, ku
ris pareiškė, kad jis pasitrauksiąs iš premiero pa
reigų. Dešinėje stovi Gen. Enriąue Varela, Aukš
tasis Marocco’s komisionierius, kuris spėjama už
imsiąs Franco vietą.

the Advancement of Colored 
People išsivystė iš mažos sau
jelės žmonių į 600,000 baltųjų 
ir juodųjų organizaciją. Nors 
federalis linčavimo įstatymas 

tačiau
sumažintas

žvalgybiniai laive- Albert Hali 7,000 žmonių

kaltinamas ne 
Primas, bet 

Vengrijos respublikos ko- 
valstybėse niunistinė vyriausybė...

! Amerika: New York 
leidimo negalima Arkivyskupas Kardinolas

I. R. O.
Pereitų metų lapkričio • brangintina, nes ji atatin- 

mėn. 15 ir 16 dienomis, I. ka mūsų civilizacijai ir 
i R. O. pastangomis buvo turi gilius moralinius pa- 
sukviesta BAD KISSIN- grindus. Todėlei tremti- 
GEN mieste, Vokietijoje, niai yra * pageidautini, 
JAV zonoje, konferencija, kaip busimieji piliečiai, 
kurioje dalyvavo atstovai 
daugelio organizaciją (A- 
gencies).

Tarp kitų svarstomų 
reikalų konferencija pa- 

i skelbė savo nusistatymus 
dėl tremtinių, kurie šiaip 
apibudinami:

1) Tremtiniai tinka 
industrijai

I

rašė, kad Kard. Mindszen- mūsų institucijų ir kai vi-! 
ty byla yra “didžiausias si demokratiniai kraštai

3) Tremtiniai yra 
religingi

Nors būdami labai sun
kiose gyvenimo sąlygose, 
tačiau tremtiniai yra tiek 
prisirišę prie savo tikybų, 
kad stovyklose sugebėjo į- 
sirengti maldos namus, iš
laikyti savo dvasininkus 
ir pasireikšti aktyviai re- 

Tremtiniai yra atvykę ligijos praktikoje. Kiek- 
iš kraštų, kur jie yra įpra- vienoje stovykloje paste- 
tę sunkiai dirbti žemės ū- bimas gilus religinis veik- 
kyje, pramonėje, prekybo- lumas.
je bei amatų ir profesinė- 4> TremtiBjai vra ffetafat 

h* dvasiniai sveiki žmonės
Dėka gerai organizuotai 

sanitarinai i priežiūrai 
tremtiniai, savo sveikatos 
ir dvasinėmis savybėmis, 
prilygsta kiekvienai nor
maliai bendruomenei.

5) Tremtiniai yra 
demokratai

Walter White savo neseniai rams studentams. Kal tais sce- 
išleištoje autobiografijoje — na vyksta pietuose, kartais 
“A Man Called White” atvaiz- šiaurėje, 
duoja daugiau, negu savo as- ° c
menišką istoriją. Kadangi jis White viską aprašo aiškiai ir 
buvo nuo 1918 metų, sekreto- be jokios pagiežos. Jisai matė, 
riaus pagelbininkas, o vėliau ir kaip National Association for 
sekretorius, Association for the 
Advancement of Colored 
People, tai jis gerai žinojo šios 
organizacijos pastangas išplės
ti demokratijos principus, kad
jais galėtų pasinaudoti kuo di- buvo dar nepravestas, 
džiausiąs amerikiečių skaičius, linčiavimaa buvo 
Nedaugelis yra taip kvalifikuo- iki 1%, kiek jų pasitaikydavo 
tų atvaizduoti šią ypatingą A- šimtmečio pradžioje. Walter 
merikos apsakymų fazę. Paaiš- White matė, kai tūkstančiai 
kindamas knygos vardą, jis pa- baltųjų studentų rėmė pastan- 
sisako, -kodėl vadinamas Bal- gas, kad jaunos negrės įstotų į 
tuoju - White. Jis vadinamas teisių mokyklą. Kai negras bu- 
White todėl, kad jo toks var- vo sulaikytas nuo teisių mo
das. Jis pats save nelaiko bal- kyklos, Texas, Walter White 
tuoju, o negru, nors jis turi matė, kaip baltieji’ studentai 
mėlynas akis, šviesius plau- organizavo pirmą tik baltų 

National Association 
for the Advancement of Colo
red People. Knyga atsiektų sa
vo tikslą, jeigu daugiau baltų
jų ir juodųjų žmonių turėtų 
sąmonę, kad neturėtų būti 
skirtumo tarp baltųjų ir juo-

kus, 
teisę 
mi.

nors jis turi matė, 
šviesius plau- organizavo 

šviesią odą, ir turi pilną skyrių 
vadintis baltuoju žmogu-

Pradžia 1-me puri.
kia mirties neseniai nuteistas 
aukštasis Bažnyčios hierarchas 
kardinolas Mindszenty, Bulga
rija — jau teis už “šnipinėji
mą” 15 evangeliką dvasiškių, 
panašūs “valymai” buvo ir ma
žoj, sukomunistintoj Albanijoj, 
Lenkijoj, Čekoslovakijoj ir ki
tur. Pasaulis ar labai reaguoja 
į tai? — Reaguoja, bet, pasa
kyčiau, gal nedaugiau, kaip 
piaunama avis: tik subliauna 
ir... nutyla.

Tiesa, parašo protestų visais 
čia suminėtais atvejais, pakal
ba, pasmerkia “negražius ko
munistų darbus” ir tuo viskas 
baigiasi... Gi gauruotoji rytų 
meška—tik riaumoja tik švais
tosi ir kruvinais nagais drasko, 
ir nasrais ryja auką po aukos. 
Ach, kada tam viskam galas 
bus?

je veikloje. Šiose šakose 
jie turi pagrindinį patyri
mą, kurį jie galės sėkmin
gai pritaikinti naujuose 
kraštuose, kuriuose jiems 
teks apsigyventi. Jie turi 
didelį norą dirbti ir savo 
tėvynėse užėminėjo atsa-, 
kingas pareigas.

afrontas, kokį sutiko Ka-( atgaus demokratines va- 
talikų Bažnyčia nuo to dovybes, — Amerika bus 
laiko, kai Napoleonas^de- apsaugota nuo komuniz

mo antpuolio.
į Kard. Spellman pabrėžė, 
kad karas prieš komuniz
mą demokratijos tol ne- 

ibus laimėtas, kol Kardino
las Mindszenty nevaikš
čios Budapešto gatvėmis

portavo Šv. Tėvą Pijų 
VII”. Bylos metu pasi
reiškusi “Sinhedrino nea
pykanta. Erodo pajuoki
mai ir Piloto neteisingu
mas”.

Šv. Tėvas Pijus XII, ku
ris Vengrijos komunistu . ... . . - ,
teismo sprendimo buvoika,P la,svas «nog«s... 
nepaprastai sujaudintas, 
netolimoje ateityje (II. 
15) šaukia slaptą Kardi
nolų Konsistoriją pasita
rimo.

Austrija: Vienos Arki
vyskupas Kardinolas Teo-

i

I

2) Tremtinių tarpe stip-
I Jie yra laisvę mylintieji 

Tremtiniai yra daug ko žmonės. Kančios, kurias 
nustoję, tačiau brangiau-: jie pakėlė prie totalitari- 
sis jų turtas, kurį jie dau-' nių režimų, dar daugiau 
ginusiai vertina, yra šei-' sutvirtino jų demokrati- 
ma. Jie pasiryžę pakelti nius įsitikinimus. Gyven- 
visokių aukų ir trūkumų, darni stovyklose tremti- 
kad tik išgelbėjus šeimos ;niai gražiai tvarkosi de- 
židinį. šitoji tremtinių sa- j mokratiniais pagrindais, 
vybė šeimos atžvilgiu yra išsirinkdami patys iš savo

rus šeimos ryšiai

c » «

Pirmuose savo knygos pusla
piuose Walter White sako: “Y-! 
ra magikos baltoje odoje; tra
gedijos, vienišumo ir nuošalu- dųjų. Walter White sako: “Tik 
mo — juodoje odoje. Štai ko- neapykanta juos atskiria, mei- 
dėl aš save vadinu negru, nors lė turėtų juos sujungti bend- 
mane ir niekas neverčia tai riems civilizacijos tikslams, 
daryti.

Tą sprendimą jis padarė bū-! 
damas dar vaiku Atlanta,! 
Georgia, 1906 m. laike rasinių! 
sukilimų. Su savo tėvu, pašto' 
išnešiotoju, jis važiavo per 
žmonių minias, juos saugojo jų 
Sviesi oda. Sugrįžus jiems va
kare namo, jaunasis Walteris 
išgirdo šaukiantį balsą: “Tai 
čia gyvena tas šviesusis neg
ras, pašto išnešiotojas. Sude
ginkime jo butą, jis per gra
žus negrui”. Tamsumoje, tėvas 
paduodamas jaunajam Walte- 
riui šautuvą, pasakė “1 
lauk iki pirmas vyras 
koją į mūsų kiemelį, ir 
šauk, bet šauk tiesiog”, 
girdėdamas būrys negrų 
gandęs ir išsiskirstęs. Wa1teris 
tada žinojo, kad jis yra neg
ras.

Sūnau, 
įkels 
tada 

Tai 
išsi-

c. c.

UAkUMAIPKL 
m. KRūPAvienn

Darant bendras iš to išvadas 
ir nesigilinant nuodugniau į 
reikalą, atrodytų, kad pasaulis 
kovojo prieš rudąjį nacizmą ir 
juodąjį fašizmą tik tam, kad 
iškelti ir sustiprinti žiauriausi 
raudonąjį barbarizmą. Atrodo, 
iš tikrųjų, jog demokratijos 
kariavo, kad panaikinti Vokie
tijoj naciškuosius KZ, o išėjo 
taip, jog tie patys kacetai pa
keisti į sovietiškuosius, kurių 
produkcija — žmonių malimo 
atžvilgiu — nė kiek nėra men
kesnė, bet gal dar didesnė, ne
gu buvo tuos kacetus naciams 
administruojant.

Neskaitant jau milžiniškos 
grandinės koncentracijos sto
vyklų Sovietų Sąjungoje, pilnai 
tebeveikia ir Vokietijoj, rusų 
zonoj, buv. kacetai, tik. žinoma, 
pakeitę iškabą: iš vokiškos į 
rusišką...

Tai baisu ir žiauru! Jeigu dar
VLfK'o Pirmininkui, prelatui Ugiau tokiu keliu Pasaulfe eis~

__ __ iin/vcw^*k npn!WPwrWnfi irnims įoliūdnos pertspektyvos laukia jo 
prišaky. Jeigu tokia “taika” ir 
toliau bus puoselėjama, baisu, 
kad nenukristų visas žemės ru
tulys, tartum prinokęs obuolys, 
tiesiai į... Stalino sterblę. Jis, 
žinoma, to siekia ir to laukia...

Pr. Al.

M. Krupavičiui, kuris čion at
vyko Lietuvos gelbėjimo reika
lais, linkiu jam ištvermės, ge
riausios laimės ir šiame darbe 
sėkmės, kad jis iškeltų pasau
liui komunistų daromas skriau
das mūsų tėvynei, parodytų, 
kiek uždaryta mūsų bažnyčių, 
nužudyta ar ištremta vyskupų 
ir kunigų, išplėšta savo prakai
tu ir rankomis susikurtų mūsų 
valstiečių ūkių, ištremta į Sibi
ro katorgą ar nužudyta mūsų 

’ tėvynės sūnų.

Raudonųjų gaujos šaudo ir 
naikina mūsų niekuo nekaltus 
žmones ir jų baisioms kančioms 
nesimato galo, mūsų partiza
nai (giriose šąla ir miršta, gin- 

. darni tėvynės laisvę. Dauguma 
tėvynės sūnų išblaškyti po vi
są pasaulį be pastogės kenčia, 

, beldžiasi į demokratijų duris,

kad gelbėtų žūstančią jų tėvy
nę.

Teatveria jam duris pasaulio 
galiūnai, kad jis patiektų jiems, 
kokie yra daromi Lietuvoje 
“raudonojo slibino” baisumai, 
kaip jis netekęs žmoniškumo, 
tautas žudo, smaugia ir vergi
ją kuria.

Dieve, padėk jam ir suteik 
stiprybės, kad pajudintų tau
tas, kurios dar turi galybės, kad 
pateiktų plėšikams stiprų pa
reiškimą, nes jau pakanka pa
vergtų tautų žudymų.

e s «

Aprašymas Walter White 
gyvenimo yra istorija National 
Association for the Advance
ment of Colored People ir jos 
sunkių kovų bei pergalių, ku
riose p. White aktyviai dalyva
vo. Jis čia pasakoja apie kovas 
prieš linčiavimus, beveik bevil
tiškas teismo pastangas išgel
bėti negrus, kurie neteisingai 
buvo įtarti, apie pastangas su
naikinti “polltax”, kuris sulai
ko’ neturtingus baltuosius, kaip 
ir negrus nuo balsavimo pieti
nėse valstijose, apie kovas dėl 
lygių algų negrams mokyto
jams, dėl lygaus mokslo neg-

tarpo stovyklos viršinin
kus ir kitus pareigūnus. 
Jų pačių pastangomis jie 
organizavo “savo stovyk
lose ligonines, mokyklas 
ir išvystė religinę ir kul
tūrinę veiklą. Jie mėgsta 
tvarką ir gerbia įstaty
mus. Tai parodo palygi
namai mažas nusikaltimų 
skaičius tremtinių ben
druomenėje, rtors gyveni
mo sąlygos yra sunkios ir 
nepalankios.
6) Tremtinių tinkamumas 

Įsikūrimui 
Tremtiniai yra geri kan

didatai būti piliečiais to 
(krašto, kur jie įsikurs.
Savo stovykloje jie yra: 
daug nuevikę, kad galėtų 
geriau pritikti naujam 

; gyvenimui. Jie stengiasi 
į išmokti kalbų ir pritaikin- 
Įti bei papildyti savo turi
mas žinias naujomis spe
cialybėmis. Jų noras, kad 
atvykus į naują kraštą jie 

«,; »>gcriau galėtų įsikurti.ar Lietuvoje tebera Pane- S. .. . f , ij rz • • !Tremtiniai įau yra parodęvezio Vyskupas Kaztmic- __ u-
ras Paltarokas iSaV0 SUgebcjimUS ir mo-

iz J v ,1 "i t M- i kėjimą prisitaikinti nau- Kh±,n±ii±?;l jo- gyvenimo lygose. 

Jungtinių Tautų Organi
zaciją, reiktų nutraukti 
tylos suokalbį ir apie nu
kankintus Lietuvos Vys-■ 
kopus. i

J. Kuzmickis. I ti tremtiniams įsikurti ir

APIE LIETUVĄ TYLU...
viso
— o 
žmo- 
prieš 

Bažnyčios Kunigaikščio 
Kardinolo Juozapo Mind
szenty nuteisimą iki gy
vos galvos kalėjimu.

Laisvos šalies pilietis 
negali būti ramus, kai kur 
nors už geležinės uždan
gos mindžiojamos prigim
tos tikėjimo ir laisvės tei
sės.

Tačiau su liūdesiu turi
me pasakyti, kad pasaulis 
tylomis praleido Lietuvos] 
Vyskupų kankinimus, trė-į 
mimus ir žudynes.

Kankinių mirtimi mirė 
Vysk. Teofilius Matulio
nis, Vysk. Vincentas Bori- 

isevičius, Vysk. V. Rama- 
į nauskas... Nežinomas liki- 
! mas Vilniaus Arkivysku
po Mečislovo Reinio... Nie
kas nežino, ar begyvas ir j

į

! UNO: Australijos užsie-į Labai gražu, kai 
nio reikalu ministeris dr. pasaulio katalikai

vyskupas Kardinolas Teo
doras Innitzer, atlaikęs]

nio reikalų ministeris dr. pasaulio
Evatt parlamente pareiš- netgi kitų tikėjimų 
kė, jog gavo informacijų, nes — protestuoja 
pagal kurias Kardinolo —11 “ **—~~
Mindszenty proceso reika
las patiekiamas UNO Su
sirinkimui New Yorke.

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

Broadway So. Boston 27, Mass.

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

Vardas....
Adresas -

r nty . byla kreipiama į I ~ ko7ffi!
Iiincrfiniii Tautu f ircrani. „vų elementą, kaip nauji 

piliečiai.
Praktiški patarimai

Pirmiausia reikia padė-

visaip remti organizaci
jas, kurios gelbsti jų imi
graciją. Kvietimai tremti
nių vykdytini prisilaikant 
bendrų interesų, kaip tai 
profesinių, darbo, religi
nių, tautinių. Parsikvies
tasis tremtinys galės jau
stis geriau savo vienmin
čių bei tautiečių aplinku
moje. Kaip kiekvienoje 
bendruomenėje, taip ir 
tremtinių tarpe yra tam 
tikras skaičius senelių, li
gonių ir šiaip fiziniai ne
pajėgiančių asmenų. Jų 
negalima apleisti. Žmogiš
kumas liepia pasirūpinti 
ir jais ir surasti sprendi
mą tokiems, kurių visa 
viltis glūdi labdarybėje.

Balu.

Tai tik vienas iš daugelio vaizdų, iš vakarinių 
valstybių ganyklų, kur sniego klodai apdengė ga
nyklas ir laukus ir padarė milžiniškus nuostolius. 
Tai jau antroji sniego audra aplankė tas valsty
bes. Valdžios pagclba kasa sniegą nuo vieškelių 
su pagalba tankų.
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Dvi stebėtinos mįslės
liaresnis darosi

paktas greičiausia bus pa- Tėviškę paliekant 
sirašytas 10-15 metų.!----------
Praktiškai imant, jo ga- ■ Ranka sodintas Visagalio . 
liojimo laikas galėtų būti;Kur, ąžuole, išplauki tu? 
į5 metai, nes tame laiko-1 Ar verki tu, apleifidams šalį, 
' tarnvje teks panaudoti tą' Ar pyksti ant bangų šaltų ?

, Nejunti, Lietuvos medeli, 
Į Tu abejingas dėl šalies,

samprotavi- į neverki, nei eglelių — 
Medinei širdžiai neskaudės.

O aš, apleisdamas Tėvynę, 
Dar kartą trokščiau pamatyt, 
Nes liepia man širdis ugninė 
Tarp bočių kaulus paguldyt.

Savųjų daug giesmė gražesnė,

Du reiškiniai reikia nū
dien įsidėmėti — tai ne- pakto sudarymas, 
paprastas apsiginklavi- / ‘ 
mas ir sovietų penktosios pradėtos derybos 1948. X 
kolonos ofensyva. Tie abu 

_ reiškiniai yra labai glau- 
>3'00 džiai tarpusavy susirišę. 

ky^M'metamu 85.Mat, Vakariečių įsitvirti
nimas tam tikrose bazėse 
verčia sovietus manevruo- 

Jti. Antra, vertus, kai kuriu 
sovietu manevrų sėkmė, 
pvz. Kinijos paguldymas, 
vakariečiams sudaro mil- 
įžinišką pavojų.

______ __ _______  _____ ______ ____ I Dabartinė tarptautinė
F. Kennan išleido ilgą memorijalą, kuriame nagrinėja politikos padėtis nėra dik-
Amerikos ir bendrai “kapitalistinio” pasaulio santy- tuojama^ 
kius su Sovietų Rusija. Savo apžvalgą jis remia ilgo
ku gyvenimu Maskvoje ir glaudžiu santykiavimu su 
Sovietų vingiavimas Iš savo nuodugniai apsvarstytų 
pastabų jisai susidarė štai kokią nuomonę apie Sovie
tų politiką.

Klysta kai kurie amerikiečiai, džiaugdamiesi dėl 
kai kurių Maskvos nuolaidų šiame “šaltame kare”. 
Tų nuolaidų taip maža, jos tokios nereikšmingos ir 
taip sunkiai išgaunamos, kad mūsiškiai, jų susilaukę, 
triumfališkai šūkauja: “laimėjom! Maskva nusileido! 
Su ja galima susitarti!”

Tikrenybėje, Maskvos “nuolaidos” yra tik eilinis 
Sovietų vingliavimas tarp tiesios ir iškraipytos lini
jos. Jų politinė linija gali atrodyti dažnai pasikeičian- 
ti, bet ji visuomet eina ta pačia linkme į galutinį ko
munistų tikslą — viso pasaulio pavergimą. Tai yra, 
jei taip galima išsireikšti, kreiva, vingiuota linija — 
tiesiogine kryptimi. Esmėje komunizmo tikslas nie
kad nesikeičia. Su laisva demokratine kryptimi jis 
niekuomet nesuderins. Tos dvi ideologijos gali tik su
sikirsti, ir susikirtimas bus lemiantis: vienos ar kitos 
tvarkos likviduoti. Biznis su Maskva neįmanomas.

Politinės bolševikų linijos vingiuotė ne vien prie 
Stalino pasireiškia. Ją praktikavo ir Leninas, įvedęs 
NEP’ą bei privatinės pirklybos leidimą. Bet tai buvo 
tik “perdyška” 
saus skurdo, kurs buvo suspaudęs rusų tautą dėl ne
vykusio Sovietų valdžios šeimininkavimo. Po kelių 
metų atoslūgio griežta komunistinė linija vėl atsitie
sė ir į savo vagą įstojo.

Tos vingiuotos linijos, amerikiečiai nesupranta. 
Kartais iš jos pasijuokia, kartais dėl jos nudžiunga, 
o kartais tai pabunga ir net nusimena, kai Maskva, 
per plauką kur nusileidus, vėl užgrobia kokią tautą ar 
valstybę.' Toks mūsų nuotaikos nepastovumas Mas
kvai tik vienas džiaugsmas. Ji nuodugniai studijuoja 
mūsų sielos gyvenimo reiškinius ir išnaudoja kiekvie
ną mūsų klaidą ir silpnybę. O stambiausia mūsų silp- darbininkų. Žmonių prieauglis iškelia maisto proble-į duodami 55 sprausminių kas ir atomo specialistas 
nybė Rusijos atžvilgiu yra — mūsų nepažinimas jos mą, kuri sudaro didžiausią Sovietų valdžiai galvosūkį lėktuvų motorus, kurie jų V. Brailovski, kuris turė- 
vidujinio gyvenimo ir baimė prieš jo tariamą galybę, ir galvoskaudį. Gi militarinė galybė iščiulpia krašto pačių nenaudojami, nes jo [

Tikrenybėje, Rusija ne tokia jau galinga kaip iš finansus ir darbininkų pajėgas, kurios milžiniškoj di- jau pasenėję. Britai yra uranijaus įmones, 
tolo atrodo. Caro laikais buvo priimta ją vadinti mil- džiumoj yra nukreiptos į karo parengties gamybą, meisteriai tokiems sandė- 
žinu ant molinių kojų. Bolševistinė Rusija perdaug Tuo būdu, darbininkų būklė — maistas, patalpa, dra-'riams daryti, 
giriasi — savo silpnybėms paslėpti. Didžiausi jos pliu- bužiai — atsidūrė apverktinam stovyje. — Išbadėję,1

s,—— :---- nudriskę, benamiai darbininkai nebepajėgia dirbti, ir
pati net karo gamyba daug dėlto nukenčia. O didžiau
sias Sovietų minusas (jie tą didžiausiu pliusu vadina) 
tai komunistinė tvarka: darbininkų nelaisvė ir vergiš
kas darbas.

Tikroji Rusijos būklė visiems amerikiečiams ži
notina. K.

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metanu -------------- I
Vieną kart aavaitžje metams ... 1 
Užsienv metams 
Užsieny 1 kart s

DARBININKAS
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Telephone SOuth Boston 8-2680

Sovietų tikslas, linija ir silpnybės
Trumano ir Achesono politinis patarėjas George

laikinis atodūsis nuo bado ir bai-

v •

Atlanto metai,

^’}-antOjP.a^0 ^Jausimu mašiną, kuri dabar stato-J y

.............................................Įvairiais15 H. S. Trumanas pasta- Tvairi«i«j
rojoje kalboje minėjo, kad nūnai yrTp&I£į. 
jis iš paskutinosios steng
siąsis paskubinti ir tą į- 
statymo projektą įteikti 
Senatui svarstyti. Apie ką

ma daug ančių: sovietai 
jau pasiruošę pulti, jie žy
giuos ligi Lamanšo ir dar 
toliausenatui svarstyti. Apie Ką toliau __ Portugalijon,’ 

gi sukasi Atlanto paktas? Afrikon, Turkijon... Kasi 
mVRiod^ jXir™Sdl° d-3iS S“ p“"!!? m—«

ne”,s galimybėmis — pa-Kuri, gilėsiu ant tentos.rytos amerikinės syungos rodys
papildinys. Aišku, kad ki- • • — ® »
ta sąjunga bus sudaryta Įjos komisija, kurios se-
Tolimiesiems, o gal ir Ar- kretoriatas Londone,! TeSu.ant ^P0 rūta, mėu

papildinys. Aišku, kad ki- jau turima Europos gyny- Kur kūnas amžius išmiegos.

m. J. McNarney ir Vas. 
I Sokolovskio sudaryta su
tartis, kurią vykdant 
kiekvienas perbėgėlis tu
rėjo būti grąžintas atgal. 
Todėl daugiau pabėgėlių 
stengėsi patekti pas bri
tus, nes pas amerikiečius. 
Amerikiečių ir sovietų 
santykiams pašlijus, ame
rikiečiai prisipažįsta, kad 
vien jų srityje yra 12 sto
vyklų tokiems pabėgė
liams sutalpinti.

Minėtas pulk. Grig. To- 
(kajev “D. N. Z.” skelbia 
įdomių žinių eilėje straip
snių “Aš žinau Politbiuro 
paslaptis”. Tačiau paste
bėtina, kad nežiūrint 
stambių antraštės raidžių, 
Tokajev skaityto j a m s 
daug paslapčių neišduo
da. Jis aprašo sovietinius 
polėkius — užimti vaka
rinę Vokietiją ir per ją 
žygiuoti toliau, nurodo so
vietus neturint atominės 
bombos, aiškina būdą vo
kiečių mokslininkams me
džioti, išvardija vokiečius 
mokslininkus, dirbančius 
sovietinėje žinioje, paga
liau pamini nepasitenkini- 

’mą VI2 atsiektomis išda
vomis. Jis pamini sovieti
nes pastangas Arktikoje, 
nurodo oro laivyno trūku
mus, pastangas toli le
kiančioms raketoms ga
minti, baigia Kremliaus 
gyvenimo aprašymu ir 
spėjimu, kas bus Stalino 
įpėdiniu.

Tokajev buvo SMA (so
vietų karinės valdžios) 
kariniu patarėju Berlyne, 
V. Sokolovskio žinioje. Jis 
sukosi ir sovietų politinia
me gyvenime. Bet jis pa
sirinko laisvę vietoj duo
nos. O jon patekęs kalba 
apie sunkų sovietų pasi
ruošimą trečiajam pasau
liniam karai. Prieš metus 
atsidūręs vakarinėje sri
tyje, iki šiol jis tylėjo. Ir 
prabilo dabar skardžia 
kalba, apie pavergtą tėvy
nę. Vergijoje gyvenęs, jis 
aiškina laisvajam pasau
liui apie ją. O kas toliau? 

prižiūrėti Saksonijos Didelė mįslė, nes čia kal
bėjau apie dvi mažas mįs
les, kurios bent kiek mąs
tančiam rodo pabaisą 
“šaltojo karo” tarpsnio, 
kai dvi ginklais žvangan
čios stovyklos yra skiria
mos siaubingų bedugnių.

Ged. Galvanauskas.

Pi-aeivio akį vis žavės, 
Aplaistyta ir apravėta. 
Dukters, Tėvynės, mylimos.

Ūmiesiems Rytams ginti, techniškoji patarėjyba
Svarbiausi Atlanto pak- sausumos, jūrų ir oro ka- 

to nuostatai yra šie: Eu- riniais klausimais, posė- 
ropai per penkeris metus džiaujanti irgi Londone, 
karinis tiekimas 6 mrd. Finansų komisija taip pat 
dol. sumoje, bendro gene-'nuolat veikia. Apie gene
ralinio štabo sudarymas ralinį štabą, kuriam vado- 
ir nuolatinis bendradar- vauja marš. Montgomery, 
biavimas užsienio politi- labai maža kas težinoma, 
kos klausimais. i Tik pastarosiomis dieno-

Į tą sąjungą gali nariais mis lyg nejučiomis pras- 
įstoti visi kraštai, esą pruko žinia, kad vakari- ■ nys yra tai paskelbti duo- 
tarp Viduržemio jūros ir nei Europai ginti pakan-mens, pagal kuriuos nuo 
Šiaurės ašigalio. Čia tuoj ka 50 divizijų, kurių 10,1945 m. gegužės mėn. iki 
susiduriama su apstybe sudaro britai, 10 — Bene- į 1949 metų iš sovietų zonos 
problemų. Portugalija ir lux ir 30 — prancūzai. O-‘perbėgo apie 100,000 so- 
Airija į tą sąjungą žiūri ro laivyno parama laukti-į vietų karių. Vien 1948 m. 
šaltai, nes joms patogiau 
likti neutraliomis. Ispani
ja reikalinga, bet ji yra 
tuo “enfant terrible” — 
nepakėičiamu fašistu. Ita
lija stato tam tikras sąly
gas — grąžinti jai bent 
dalį kolonijų. Atrodo, kad 
šis klausimas sutvarkytas 

i tarpininkaujant prancū-

Jeigu Kremlius tikrai ži
notų, jog kai kuriomis 
nuolaidomis galėtų susi
laukti ramybės bent dvi- 
dešimtmečiui, — tas nuo
laidas jis tikrai darytų. 
Bet ir tuo atveju sovietai 
negalėtų vakariečiams už
tikrinti, kad jie tenkinsis 
įtakų zonomis, penktąją 
koloną pamiršę. Ir tuo bū
du pasaulis įstringa neuž
baigiamoje problemoje.

Aišku, Vakarai ir Rytai 
turi sudėtingas savas pro
blemas. Vakarams sunkiai 
duodasi apvaldomos ats
kiros tautos, Rytams nesi
seka su pavieniais asme
nimis. O tų pavienių as
menų perbėga į Vakarus 
ne dešimtimis, bet šimtais 
tūkstančių.

Gynyba. — Vakariečiai 
nuolat kalba apie “apsau
gą”, “gynybą”, saugumą. 
Jeigu nežinotume, kad tuo 
priešu yra sovietai, gau
tume manyti, kad reika
las sukasi apie Marso gy
ventojus, kurie Žemei pa
skelbė karą.

Jeigu prieš eilę mėnesių _
buvo papuliarus Marshal- įsijungs vakarinėn srovėn.. rengtos nuo Elbės ligi vyno patarėjas, mineralų 
lio planas, ištisus metus Briuselio paktas yra su-: Turki jos. Pastaruoju me- patarėjas A. Karpinsky, 
vilkintas, dabar dar popu- darytas 50 metų. Atlanto tu net sovietus pradėjo ūkio specialistas K. G. 
------------------------------------------------------------------- 'ginkluoti, brangiai par- Malodevski, žinomas fizi-

kanka bendram veiksmui 
įvertinti. Kiekvienam at
vejui beletristinė strategi
ja daug kuo skiriasi nuo 
tikrosios.

Antroji mįslė. — Gal la
biausiai nustebinąs reiški-

i

u
na iš JAV. Tačiau pasta-i perbėgusių sovietų karių j 
moju metu amerikiečiai,40% esą eiliniai, o 607c—I 
pradeda daugiau rūpintis aukšti kariškiai ir sovieti-i 
Tolim. Rytų gynyba, neseniai pareigūnai. Jų tarpe 
ten sovietai yra sutelkę i užtinkami 24 generolai, 
stambius karinius dali- toliau — kiti karininkai, 
nius. Vien Vladivostoko aukšti MVD — MGB pa- 
srityje esą 1,700 sovietų reigūnai, okupacinės ka- 
naikintuvų, kai Aliaskoje riuomenės civiliniai tar- 
amerikiečiai teturi tik 75.inautojai — mokslininkai

'zų užs. reikalų ministeriui Žinoma, apie Japoniją vi-, ir įvairių sričių specialis- 
TV,- Rfli niltvlima. Tais ir ki-'tai Ta aiilrStoaniu-iu Variu.Schuman. Dar liko Švedi- sai nutylima. Tais ir ki- tai. Iš aukštesniųjų karių- 

ja, kuri tariamais “pasi- tais sumetimais britai Specialistų paminėtinas 
aukojimo” argumentais 'siunčia sprausminius lėk-Į pulk. G. A. Tokajev, skel- 
daboja “neutralumą”. Ta- tuvus, Vampyr ir Meteor biąs bene įdomiausius at- 
čiau visi kraštai, kurie tipo, Belgijai ,Olandijai ir.siminimus “Die Neue Zei- 
jaučia tiesioginę sovietų Prancūzijai. Jie rūpinasi, tung” skiltyse, i
čiau visi kraštai.

v •

_ _ - - _ - > sovietų
grėsmę anksčiau ar vėliau kad radaro stotys būtų į- gen. štabo karinio oro lai-

sai tai begalinis žemės plotas, daug žmonių ir milita- 
rinė pajėga. Tačiau tie jos pliusai virsta minusais, ir 
štai dėlko: didžiulis žemės plotas reikalingas atitin
kamo susisiekimo, o šis labai, labai prastas: automo
biliams bei sunkvežimiams kelių kaip ir nėra, geležin
kelių labai mažai, ir visi reikalingi skuboto pataisy
mo, gi tam nėra nė laiko, nė medžiagos, nė tinkamų

Pastebėtina, kad pabė
gusių 80% priklausė ko- 

šie duomens leidžia įsi- munistų partijai. Jie per- 
vaizduoti karinį pasiruoši- bėgdami vakariečiams at- 
mą. Tačiau mes per maža nešė daug įdomių duome- 
težinome, kad galėtume nų. 
apsręsti ateities karo tak- Kodėl taip svarbus įvy-j 
tiką, o ypatingai strategi- kis buvo iki šio meto nu-1 
ją. Net žinant ir kai ku- tylėtas? Gal būt pagrindi- 
riuos duomenis, jų nepa- ne priežastimi yra 1946 širdys jį išgelbsti.

Galvos pasaulį valdo,

Aukštagirės Dvasia.

Kelionė apleidžiant tėvynę
KELIONE PER KLAIPĖDOS KRAŠTĄ
Ir taip vargais negalais spalio mėnesio de

vintą dieną apie tryliktą valandą privažia
vome iš šono prie Tilžės Nemuno tilto. Mūsų 
kolona buvo be galo ilga. Ant tilto užsilipus, 
nesimatė jos galo. Iš kitos pusės, tai yra nuo 
Jurbarko pusės pagal Nemuną atvažiavo ki
ta kolona, kuri buvo mažesnė už mūsąją. 
Tiltu važiavo ten ir atgal įvairios motori
zuotos mašinos. Kaip atsirasdavo kokia 
spraga tarp mašinų, tuoj vokiečių kareiviai 
įleisdavo į tą tarpą keletą vežimų. Mes buvo
me kolonos beveik priekyje. Mūsų vežimas 
gal būt sudarė, skaitant nuo pradžios, koks 
dvidešimtas vežimas. Mūsų draugai stovėjo 
arčiau prie tilto keliais vežimais, negu mes. 
Kartais praeidavo visa valanda, kol susida
rydavo spraga, pro kurią galėdavo išsmukti 
vienas kitas vežimėlis. Klaipėdos krašto gy
ventojai buvo pasiutusiai akiplėšūs mūsų 
adresu. Jie lįsdavo mums už akių. Jie rėkau
davo, kad mes esame lietuviai ir kad mus 
reikia grąžinti atgal. Visokių šlykščių pro
vokuojančių žodžių, jie paleisdavo lietuvių 
vardu. Lietuviai nieko jiems nesakė, o tik 
tylėjo, dantis sukandę. Vokiečių kareiviai 
nekreipė jokio dėmesio į klaipėdiečių rėkavi
mus, o liepė laikytis eilės. Kas nesilaikyda
vo tvarkos, gaudavo su lazda per nugarą.

Mums pavažiavus po tiltu, priešlėktuvinė

artilerija pradėjo šaudyti į viršų. Pamatėme 
aukštai skraidantį rusų lėktuvą. Matyti, kad 
jis buvo žvalgybinis. Tuo laiku pradėjo til
tą minuoti. Mūsų viena prietelka, Ančiasna- 
pė pradėjo smarkiai nerimauti, gąsdintis. 
Mat, ji labai bijojo, kad kartais neišsprog
dintų tiltą, mums jo nepervažiavus. Man jo
kios baimės nebuvo. Vaikščiojau Nemuno 
krantu ir rūkiau cigaretes. Dabar turėjau 
aiškų nusistatymą: raudoniesiems bude
liams nepasiduoti. Jeigu būčiau pamatęs, 
kad per Nemuną persikelti negalima, o ru
sai jau atslenka, tai būčiau puolęs Nemunui 
į glėbį. Daug lengviau ir ramiau yra skirtis 
su gyvenimu Nemune, negu gyvenant Sovie
tų Rusijos “rojuje”. Nelaimingi yra tie žmo
nės, kurie per nežinojimą patenka į raudo
nųjų kraugerių rankas.

Mūsų “kompanijonai” buvo pervažiavę 
tiltą ir nuvažiavo į miestą, o vienas iš jų 
grįžo ir laukė mūsų pervažiuojant. Apie ket
virtą valandą ir mūsų vežimėlis šiaip taip 
pradėjo slinkti tiltu per Nemuną.

KELIONE PER PRŪSIJĄ
Pervažiavę per Nemuną, skubėjome va

žiuoti per Tilžės miestą, nes jautėme, kad 
naktį gali miestą stipriai bombarduoti.

Prie tilto dar Tilžės miestas turėjo šiokį 
tokį miesto vaizdą. Dar buvo sveikų namų 
ir matėsi kai kur žmonių. Bet pavažiavus 
toliau į miestą, buvo baisus vaizdas. Namų 
ištisi kvartalai išdaužyti bei apgriauti, žmo
nių retai kur matyti. Bet teisybę pasakius, 
tikėjaus dar liūdnesnio vaizdo matyti. Juk 
rusai beveik per visą karo laiką su vokie

čiais tik Tilžės miestą tedaužė, o kitų Vokie
tijos miestų nebombardavo. Ypatingai pas
kutiniais metais tas miestas buvo lėktuvų 
masiniai puolamas. Maniau, kad miestas yra 
iš pagrindų sunaikintas. Tuo tarpu pasirodė, 
kad miestas tebuvo tik vietomis smarkiai 
apgadintas.

Važiavome Karaliaučiaus linkme. Žmo
nės, ypač moterys su vaikais, bėgo iš mies
to. Pavažiavę kokį dešimt kilometrų, susto
jome pasilsėti. Nors nežinojome kur turime 
važiuoti ir kas mus laukia, tačiau buvome 
linksmi, kad pasprukome iš rusiškų budelių 
rankų. Galėsime dar pagyventi jų nekanki
nami.

Neilgai stovėjome toje vietoje, nes mums 
atrodė, kad čia dar yra pavojinga būti, nes 
rusų lėktuvams bombarduojant apsiskai
čiuoti dešimt kilometrų yra paprastas daly
kas. Todėl nieko nelaukdami, pajudėjome 
pirmyn.

Mums važiuojant, pasigirdo lėktuvų ūže
siai. Tilžės miesto padangė buvo nušviesta 
lempomis. Netrukus pasigirdo bombardavi
mo sprogimai. Tuo tarpu vokiečių mašinos 
važiavo su atidaromis šviesomis. Netrukus 
pasigirdo arti lėktuvo ūžesys. Vokiečiai pra
dėjo šaukti vienas kitam: “Licht aus” (švie
są užgesinti). Ir netrukus krito viena bom
ba. Aškus dalykas, kad toji bomba jokios ža
los nepadarė, kas tokiais atvejais paprastai 
su sovietų bombomis, mėtomomis iš lėktu
vų, įvykdavo, o tik išgąstį mums įvarė. Su
kritome visi į griovius, o lėktuvas nulėkė to
liau. Tai buvo paskutnis rusų lėktuvų mūsų

pagąsdinimas. Daugiau jų mums neteko re
gėti ir jų bombardavimų girdėti.

Dangus buvo prožektorių šviesomis išrai
žytas. Mes Lietuvos padangėje tematydavo- 
me vieno arba daugiausiai keturių prožek
torių šviesos, o čia matėme iš visų pusių 
šviesas sklindančias po dangų. Mums kaip 
pirmą sykį buvo gražu stebėti tokį nušvies
tą dangų.

Bevažiuojant ratų ašys pradėjo kaisti. Ne
turėjome nei rakto, nei tepalo. Buvo vidur
naktis. Važiavo pro šalį vokiečių mašina. 
Sustabdėme ją ir paprašėme rakto ir tepalo. 
Karys buvo malonus ir davė mums prašo
mus daiktus. Kadangi mūsų ratelyje buvo 
pakankamai stiprių vyrų, tai be jokio sun
kumo vežimo ratai buvo ištepti.

Dar pavažiavę užsukome į vieną kiemą, 
kuris prie pat kelio stovėjo. Prie vartų pa
truliavo vokiečių kareivis. Jis leido mums 
nakvoti. Šeimininkas buvo biaurus ir pik
tas žmogus, o šeimininkė dar biauresnė. Jie 
buvo labai nepatenkinti, kam atsigrūdome 
pas juos nakvoti. Mes dėl savęs nieko neno
rėjome gauti, tik norėjome gauti arkliams 
pašaro. Kareivs leido šieno pasiimti, o šei
mininkas uždraudė. Per visą naktį jie budė
jo, kad mes nepaimtumėme pašaro. Jau ant
ra para, kaip arkliai mažai ėdę. Reikėjo 
jiems ką nors duoti, bet nieko nebeturėjome. 
Nenorėdami triukšmo kelti, nutarėme dabar 
arkliams nieko neduoti, o išaušus jiems pa
rūpinti pašaro. Nuėjome miegoti į daržinę. 
Naktis buvo šalta. Tad visi sugulėme į vie
ną krūvą vienas prie kito.
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Pirmųjų Krikščionių Uolumas
(Spausdinamas kiek 

sutrumpintas)

Dažnai girdime pamoks
luose, kad reikia mums 
atgaivinti, persiimti pir
mųjų amžių krikščionių 
dvasia. Susipažinimui su 
tąja dvasia aš noriu čia 
patiekti vertimą iš kny-

lankąs šv. Mišias galėjo 
susilaukti mirties baus
mes, jeigu jis neišsižadė
davo tikėjimo nepasidary
davo išgama). Taigi per 
pirmuosius du šimtus me- 

(Jtų už šv. Mišių klausymą 
gręsdavo mirties bausmė. 
Po to dar per sekančius 

, kai, 
dar krikščionių persekio
jimas buvo toleruojamas, 
krikščioniui už šv. Mišių 
klausymą gręsdavo turto 
atėmimas, ištrė mimas,! 
kūno sužalojimas ir net 
iki žiauriausiu būdu kan
kinant nužudymo. Nuo
stabu, kad nors valstybė! 
ir labai stengėsi priversti 
krikščionis išsižadėti tikė
jimo, atsisakyti nuo savo 
įsitikinimų, bet 
žmonės labiau 

j mirti kankinių 
[negu išsižadėti 

tvarkoje^:’ nusiatytlT . aę“omi?>:

pa liv xx u x v « • • w. . .

gos. garsaus Jėzuitų kuni- Penk!as^,mt. met»'
go Gerald Ellard, “The 
Mass of the • Future”, ku
riame jis nušviečia, kaip 
pirmieji krikščionys buvo j 
prisirišę prie šv. Mišių' 
Aukos.
— Seniausias užsilikęs i 

Šventųjų Tėvų raštas, iš-i 
skyrus šv. Petro laiškus,' 
yra popiežiaus Klemento 
I laiškas apie Eucharisti
ją, parašytas paskutinia
me pirmojo šimtmečio de
šimtmetyje, kuris štai ką 
sako:

“Mes privalome geroje į

patys 
bevelijo 
mirtimi, 
tikėjimo; 

Perį 
ku atlikinėti Viešpaties k3rtas
sakytus dalykus. Jis įsa."“*18 t“P buY?

i

Du California universiteto profesoriai apžiūri 
naujai padirbtą galingą atomo-skaldymo mašiną. 
Sakoma, kad toji mašina labai sėkmingai veikia.

“Tegul 
turi ką 
artimą, 

šiame 
nesusi-

kad jiems už tai grėsė 
persekiojimai 
bausmė, visi 
aukoti šv. Mišių Aukos.

t Prieš krikščionis buvo 
skleidžiami įvairūs biau- 
rūs, juos žeminantieji 
gandai: būk, jie savo ap
eigose užmušdavę kūdikį 
ir po to jo kraujuje 
kydavę duoną. Šv. Justi
nas 150 metais po Kris
taus gimimo bandė, at- 

___ , c___ _______ ___ remdamas tokius užmeti- 
■syti šv. Mišių. Todėl, ro- mus, išaiškinti, kas tikrai

kė. kad aukis ir liturgijos .^7“
(bažnytinės apeigos) būtų!buv0 Pusbrohai. Knkscio-, 
išpildytos neto atydos ari“1"1 oasinnkti;.
be tvarkos, bet paskirtuo-' 
se laikuose ir metuose. Jis 
pats nustatė savo neišma
tuojama išmintimi, kur ir 
per kuriuos laikus jis no
ri, kad būtų tai atliekama, 
kad įvyktų viskas šven
toje tvarkoje. Tad, kurie 
atneša savo aukas paskir
tu laiku, yra priimtini ir 
palaiminti, nes. jie sekda
mi Viešpaties įsakymus, 
neklysta. Didžiajam kuni
gui yra paskirtos jo litur
ginės pareigos, taip pat ir 
kitiems kunigams, o Levi
tams uždedamos jų ypa
tingos pareigos. Pasaulie
čiai tegul seka savo luomo 
įsakymus; tegul kiekvie
nas, brolau, savo ruožtu 
stengiasi įtikti Dievui ge
ra sąžine ir pagarba, ne
peržengdamas kiekvienam 
nustatyto patarnavimo ri
bų.”

Pažiūrėkime, kokios tos 
paskirtos pareigos įvai
riems 
pams, 
nams 
pagal

Į buvo pusbroliai. Krikščio- 
•niui reikėdavo pasirinkti: 
larba šv. Mišiose aukotis 
Dievui su Kristumi ir ki-! 
tais ištikimaisiais krikš-! 

arba, pasaulio1 
kartu su sėto-

ar mirties 
rinkdavosi

o

t

dar ir tai prisi-

čionimis, 
dievaičiui
nu.

Reikia
minti, kad tais laikais ne
buvo jokio aiškaus įsaky
mo, įpareigojančio klau-

Kazimiero Amžinam Paminklui
Tėvo Kazimiero Kapucino parinktos maldos

1. Spausdinama didelėmis raidėmis la
bai turininga maldomis maldų knyga 
“Atlaidų šaltinis”. Tai yra viena iš pa
čių vertingiausių maldaknygių, nes jo
je surinktos maldos yra sukurtos gar
sių šventųjų ar kitų Dievo moksluose 
išmintingų žmonių, ir didžiuma maldų, 
esanti toje maldaknygėje, yra paties 
jiopiežiaus 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-

I

Tėvas Kazimieras
Kapucinas

ir kiekvienas pasauliečių 
luomas.

Mišios prasidėdavo pa
sveikinimu : “Viešpats su 
jumis” arba “Ramybė te
esie Jums”. Tuomet dia
konas prabildavo: 
nė vienas, kuris 
nors prieš savo 
nedrįsta dalyvauti 
susirinkime, kol
taikys, kad jo auka nebū
tų sutepta. Viešam įrody
mui, kad nėra tokių nesu
tikimų, visi ramybės pa
bučiavimu pasisveikinda- 

i vo, kas buvo nesunkiai at
liekama, nes vyrai stove-: 
davo vienoje pusėje, o 
moterys — antroje. Mūsų 
laikais tas iškilmingas šv. 

'Mišiose ramybės pabučia-į 
j vimas į . \ksta ne damas šią maldaknygę padėsite plytelę amžinam pa-

šaus tardymo, išsigintų 
savo tikėjimo. Tai tęsėsi 
dvi dienas, ir valdžios raš
tininkai užrašė kiekvieną 
žodį. Visų buvo tas pats 
užklausta: “ar buvai tame 
susirinkime ir kodėl?” 
Dauguma iš tų kankinių 
drąsiai atsakė į tuos klau- 

mir-jsimus:
i

dos, nebuvo ir reikalo im- vykdavo laike šv. Mišių 
tis tokios rizikos, klau- • _ _

I

aukos, bet tie jo paaiški- 
sant šv. Mišių. Patenkini- nimai buvo be pasekmių, 
mui noro melstis buvo ga- Nežiūrint šių užmetimų 
Įima kur tik nori ir bet visi krikščionys, l.-------
kurioje vietoje, ką pirmie- ’ darni visa kuo, su džiaugs-

rizikuo-

Mišias, 
uždraudi- 
negalima

Emeritus:

i

AUAiVJV V AVVVJVy ,---- --- — 7------ -----------------

jį krikščionys ir daryda-!11111 dalyvaudavo šv. Mi-
____  a._______ 1 •   1 __________ovo. Patraukimas klausyti 
šv. Mišių buvo ir ne tame, 
kad tai buvo vienintelis 
būdas susijungti su Dievu 
šv. Komunijoje, nes nuo 
vidurio antrojo šimtme
čio, o gal ir nuo pat pra
džios, šv. Komunija buvo; 
laikoma ir namuose, iri 
kaip taikos, taip ir pavo-' 
jaus metu*patys krikščio-i 
nys priimdavo šv. Komu-

Kunigas Šatu r n i n u s: 
“Mes aukavome 
nepaisant jūsų 
mo, nes Mišios 
apleisti”.

Tarnautojas
“Tai mano namuose turė
jome susirinkimą, nes Mi
šių negalima apleisti, tokį 
turime mes įsakymą”.

Emeritus kankinamas: 
“Be Mišių: mes negalime 
gyventi”.

Feliksas: “Aš esu krikš-

luomams: vysku- 
kunigams, diako- 
ir pasauliečiams,. niją savo rankomis, 
kurias kiekvienas! Ankstyvesniuose raš- 

yra kviečiamės gera sąži-, tuose randamas vienas 
ne įtikti Dievui. Tačiau pasakymas ragin antis 
visų pirma prisiminkime, klausyti šv. Mišių: vysku- 
kokį nepaprastą ir nenu- pas perspėja žmones, kad 
galimą patraukimą turėjo neapsileisdami i 
šv. Mišios pirmiesiems šv. Mišių klausyti — kad 
krikščionims. į nė vienu nariu nepamažė-

Nuo imperatoriaus Ne- tų Bažnyčia ir Kristaus 
rono laikų, tai yra pirmo- Kūnas nenustotų nei vie- 
jo šimtmečio vidurio iki no nario. Pasauliečiai ne- 
imperatoriaus Valerijono mažiau, kaip ir dvasiškiai 
laikų, tai yra iki trečiojo laikė sau už didelę garbę 
šimtmečio vidurio, kiek- dalyvauti šv. Mišių Iitur- 
vienas, kas buvo įskųstas gijoje. neatsižvelgdami,

šiose, kuriose kiekvienas 
turėdavo savo 
pareigą, kad 
Mistinis Kūnas 
nei vieno nario. _______ v__ ,. , __________,___
parapijiečių esant kalėji-;kyk man į tai, kur buvai 
muose, šv. Ciprijonas tvir-Įtame susirinkime? 
tai buvo įsitikinęs, kad!
galima į kiekvieną kalėji-jkad krikščionis negali bu
mą įskverbti kunigą ar-ti be Mišių, o Mišių nega- 
diakoną atlikti šv. Mišių'Ii būti, kur nėra krikščio- 
apeigoms. Prie kasyklų Į nių. Ar tu nežinai, Šėtone, 

; sudaro 
Mišios sudaro

- paskirtą
Kristaus! čionis”.

nenustotų; Pro-konsulas (tardyto-
Šimtams jas): -— Aš klausiu, atsa-

vimas 
pradžioje, bet 
muniją, ir tik 
tarpe.

“Mes vienas 
sveikiname pabučiavimu,” 
— rašė Šv. Justinas, —po į 
to atsinešama duona ir 
taurė vyno sumaišyto su 
vandeniu”. Duona ir vy
nas aukojama, bet kas au
koja ir kaip? Čia prisime
name šv. Klemento pasa
kymą, kad I * 
luomui yra suskirstytos 
ypatingos pareigos. Pa
sauliečiams, kad jie atneš
tų tas aukojamas aukas, 
diakonai jas priimdavo 
nuo žmonių ir nunešdavo 
vyskupui, kuris, stovėda
mas su kunigais prie alto
riaus, uždėdavo ant tų au
kų rankas ir pašventinda
vo jas. Šv. Ciprijonas vie
ną kartą rašė turtingai 
moteriai: “Esi pati turtin
ga, o savo asmeninės au
kos ne atsinešei, manai, 
kad galėsi mišiose daly
vauti be savo aukos ir pa
sinaudoti- .neturtingo žmo
gaus pristatyta auka”.

prieš
dvasiškių

kitą pa-
• 99

mrnkhii 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, 

i 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- 

. sėliais, auksuotais kraštais. Kaina $3.50. Kas ją užsi-
kiekvienam; ga^yg dabar įš anksto, gaus pigiau — už $3.00 ir be
iliskirstvtos1 i___ : m_________________ = i __z__________________to — bus įskaitytas į Rėmėjų-Leidėju 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 Broaihvay South Boston 27, Mass.

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

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

Vardas.............................. .. .................................................

Adresas........................... -........................................... .......

Feliksas: — Juk žinai,

Phaenoyje, Palestinoj bu-:kad krikščionys 
vo garsi bažnyčia, t. y. Mišias, ir
Krikščionių susirinkimas, krikščionis, taip kad vie- 
nes tų kasyklų kalnaka- no negali būti be antro”, 
šiai buvo kiekvienas krik-į 
ščionių tikėjimo išpažinė-' mes vienuolė,
. * * * • * . . I “ . —

Viktorija aukštos kil- 
kurios bro- 

rinktųsi jas. kurių kiekvieno buvo į lis pagonis įtarė ją, būk 1 1 i Soiilri r* Ir o i 41 Irnnirinin

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

Tik per “DARBININKĄ” sužinosime apie savo 
draugus, gyvenančius Amerikoje ir visame 
pasaulyje.

Tik per “DARBININKĄ” mes sužinosime, kas 
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

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

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

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

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

“DARBININKAS”
366 Mest Broadnay, So. Boston 27, Mass.

išsukinta kairioji koja, iš-j jinai krikščionių yra ger- 
lupta dešinioji akis. jbiama: “Visai ne, aš savo 

Kad pavaizdavus bent Iiuosa valia ir pasirinki- 
kibirkštėlę tų kankinių mu ėjau, 
uolaus prisirišimo prie šv. susirinkime 
Mišių, yra užsilikęs apra- nes aš esu krikščionė”, 
šymas, kaip buvo nukan-Į Kitas Feliksas: “Su 
kinti krikščionys Abitene, j džiaugsmu dalyvavau Mi- 
kaimelyje netoli Kartagi- 

įnos, Afrikoje. Romos im- 
j peratoriaus Dioclecijano 
i viešpatavimo 285 - 303 
metais to miestelio vysku
pas Fundanus jau nebe ė- 

•jo savo pareigas, bet išti
kimieji ištvermingi (krik
ščionys) £ 
nuolat rinkdavosi šv. Mi-j 
šiomis naktimis. Vieną mirė kankinių

Aš dalyvavau 
ir Mišiose,

šiose su broliais, nes 
esu krikščionis”.

Hilarionas: “Nes aš

laužoma pašventinta duo- Tokia buvo dvasia mūsų 
Iš tų žmonių pristatytų j na į mažus gabalėlius Ko- pirnflįjų krikščionių. Per- 

aukų Bažnyčia pašventin-: munijai. Celebrantas teik- siimkime jąja ir mes. 
davo nekruviną auką Die-j damas Komuniją tardavo: Kaip juos ji išsaugodavo 
vui. Atnešdami duoną ir"~ 
vyną Dievo nekruvinai au
kai, krikščionys gerai su- 
praato, kad jie patys save 
aukodavo Dievui tos duo
nos ir vyno pavidaluose, 
kas seka iš šv. Augustino 
žodžių: “Ė 
ten ant altoriaus, tu ten

“Duona iš Dangaus Jėzuje iki mirties, taip ir mus iš- 
Kristuje” gi komur.ikan- 
tas atsakydavo: Amen.

Kai tai būdavo atlikta 
šv. Hippolyto sustatytose 
mišiose sakoma: “Tegul 
kiekvienas skubinasi į sa-

laikys ištvermėje iki am
žino gyvenimo. Vertėjas.

PAIEŠKOJIMAI
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Štai, žmogau, tujvo gerą darbą”. Greit vis-

IEŠKAU savo pusbrolio Pra
no Staugaičio ir pusseserės O- 
nos Staugaitytės, gimusių A- 
merikoje, 1927 metų vasarą 
buvusių Lietuvoje ir apie mė
nesį laiko gyvenusių Kybartų 

vėliau visai

kas būdavo sutvarkoma; 
taurėje. Ir mes kartu su Komunijos gabalėliai dali- 
~ x — „ Krikš- narna žmonėms, kurie įsi-

buvojdeda į blizgančias dėželes mieste. Jų tėvai 
, kad grįžo į Lietuvą ir numirė Kud. 

savaitės bėgyje patys ga- Naumiestyje. Atrodo, kad ma
ištų priimti šv. Komuniją, no giminaičiai gyvena 

Taip kiekvienas išpildy-; ar Chicago miestuose.
davo savo paskirtąją dalį; Visus apie juos ką nors ži- 
(pareigą) Švenčiausioje nančius, arba juos pačius, 1a- 
Aukoje, o Kristaus Misti- bai prašau atsiliepti man jų 
nis Kūnas, nenustodavo pusseserei Elenai Gliorentaitei- 
nei vieno nario. Dabar Salomoncikienei, dukterei Ka- 
kiekvienas eidavo prie sa- zio ir Onos Grigaitės, gimusiai

jumis ten esame”, 
čionių vieningumas 
išreiškiamas tąja bendra j parsinešimui namon, 
auka. Tie krikščionys ge
rai žinojo, kad jie toje au
koje minėdavo Viešpaties 
mirtį. Šv. Ciprijonas sa
kė: “Mes minime Jo kan
čią visose mūsų aukose, 
nes Viešpaties Kančia yra 
ta auka, kurią mes auko
jame”.

Boston

aš

esu 
krikščionis, tai pilna prie
žastis. Nė vienas manęs 
nevertė. Aš laisvai su tė
vu ir broliais ėjau ir savo 
pareigą, kaip krikščionis 

parapi j i e či a i atlikau”.
Šie visi penkiasdešimt 

_ 1- _ ___ ų mirtimi 
naktį, Mišioms užsibaigus,; Kartaginoje. Jų auka bu- 
jie buvo sučiupti ir suim-'vo pradėta Abitene; jie iš- 
:ti. Jų tarpe buvo ir vienas pildė savo pareigas, kad 
i 
I I 
i

aukštas valdžios pareigu- nesumažėtų Kristaus Mis- 
nas, senatorius, viena tinis Kūnas.
aukštos kilmės mergaitė
— vienuolė, vienas kuni- 

įgas, du tarnautojai ir a- 
pie pusė šimto šiaip tikin- 

, čiųjų. Pirmasis tardymas 
j įvyko čia pat kaimo gat
vėje, o po to jie buvo nu
gabenti
pro - konsulą Anulių teis- Mišios, kaip pasakė šv. 
mui. Kiekvienas buvo pa- Klementas, vienok buvo 
skirai klausinėjamas ir iškilmingos, 
kankinamas, kad akyvaiz- likdavo pareigas 
doje kitų laukiančių pana- kunigą*:^ bet

Kokios buvo tos taip pa
traukiančios žmones apei
gos? Pirmiausiai reikia 
pažvelgti i esmines tų ap
eigų dalis, kurios gre
siant pavojui užtrukdavo, 
ne daugiau, kaip 15 minu- 

Kartaginon pas čių. Net tos trumpiausios,

)

I
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Ką šiandien kunigas lai-jvo kasdieninių gerų dar- Kud. Naumiestyje šiuo adresu: 
/damas Mišias skaito iši bų, bet visuomet pasistip-į Elena Salomoncikienė.kydamas Mišias skaito išjbų, bet visuomet pasistip-Į 

rinęs tąja Dangiškąja! 
Duona, už kurią Dievui! 
dėkodavo.

nusistovėjusios formos : 
mišiolo, tai anais amžiais 
pats vyskupas ar kunigas < 
susistatydavo. Yra užsili
kęs vienas Mišių tekstas, 
parašytas Šv. Hippolito 
215 metais.

Šv. Mišių auka būdavo 
užbaigiama visų bendrąja 
Komunija. Kaip visi anks
čiau atnešdavo aukas žen- 
klan susijungimo su Kris
tumi ir savo tikinčiaisiais 
broliais, taip dabar atnau
jinamas tas susijungimas 
Komunijoje. Pirmųjų 
Krikščionių būdavo pa
protys, kad visose viešose 
Mišiose kiekvienas priim
davo šv. Komuniją, daly
damasis pašvęstąja duona 
ir pašvęstąja taure, net 
kūdikiai rankose, jeigu 
tik jie pakrikštyti buvo, 
irgi priimdavo šv. Komu
niją vyno pavidale. Mi
šioms užsibaigus ir didy
sis Amen ištarus, buvo

nes jose at- 
nc vien 

ir diakonas

(151 Hanau a. M., 
Lamboystr. 84. DP Camp, 

Germany. US Zone.

Šie du vyrukai tai Sovietų Sąjungos lėktuvu 
pabėgusieji į šią šalį lakūnai. Iš kairės į dešinę 
stovi ir rodo pirštu kaip jie pabėgo: Lt. Anatol 
Barzov ir Peter Pirogov.
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Kun. J. Kuzmickis.

Kankinys Kardinolas
II. Prisipažinimų būdas ir 

priežastys kalėjime
Nuostabi Kard. Mindssenty bylos eiga: Kardi< 
uolas “atšaukia" savo ankstybesnj laišką. 
Kodėl komunistų kaliniai “prisipažįsta"?

_ Kardinolas nesipriešindamas prie visko 
“prisipažįsta".

Tačiau paklaustas, ką 
jis dabar apie tą laišką 
galvoja, Kardinolas pasa
kė dramatiškus žodžius:
— Tada nemačiau įvai

rių dalykų, kuriuos dabar 
matau. Mano pareiškimas 
dabar nėra reikšmingas. 
Dabartinė mano nuomonė 
yra išreikšta laiške, kurį 
parašiau teisingumo mi-

Nors Kardinolas J. 
Mindszeny, kažin kokiu 
būdu palaužtas, parašė 
vadinamą prisipažinimą, 
bet laisvų kraštų žmonės, 
atsimindami Kardinolo į- 
spėjimą netikėti, — jokiu 
būdu netiki, kad tai būtų 
laisvos valios išdava.

Toks nepalaužiamos va
lios vyras kaip Kardino
las J. Mindszenty negalė
jo taip greit persilaužti.

KUN. PETERFY AP1E 
LAIŠKĄ

Vengrų Kolegijos Romo
je rektorius kun. prof. Pe
terfy pareiškė, kad Kar
dinolas Mindszenty, for
muluodamas savo prisipa
žinimą, kurį paskelbė 
Vengrijos vyriausybė, ne
buvo pilnoje sąmonėje.

Toliau tas pats kun. kodėl Kardinolas

Apie Kalendorius Gražiai Atsiliepia

'■įį<

Per South Dakota plačiąsias ganyklas iš palengvo traukiasi šis U.S. 
Armijos “weasel”, kuris traukia antrogių gulintį vieno ganyklų prižiū
rėtojo mirusį kūną. Šis vienintelis, “weasel” toje srityje operuodamas 
daug šeimų išgelbėjo iš netikėtos sniego audros. Bet kaip matome yra ir 
aukų.

prof. Peterfy pabrėžė:
a) laiškas yra parašytas 

ne Kardinolo ranka;
b) laiško tekste yra gra

matinių klaidų, kokias 
paprastai daro mokiniai 
savo rašomuosiuose dar
buose ir

c) tas tariamas prisipa
žinimas prie kaltės buvo 
kieno nors padiktuotas.

Tuo pačiu metu Vengri
jos ministeris pirminin
kas pasikvietė pas save li
kusius vyskupus. Apie ką 
jis su jais kalbėjo, nėra 
žinoma. Atrodo, tikra, kad 
jis jiems taipgi pagrąsino 
kalėjimu, nes jie po konfe
rencijos paskelbė komuni
katą, kuriame pažymėjo, 
jog “episkopatas Kardino
lo Mindszenty byloje ne
užima jokios pozicijos ir 
visą reikalą palieka Ven
grijos vyriausybės sąži
nei”...

Tokiu būdu Kardinolas 
buvo apleistas net arti
miausių savo bendradar
bių.
KARDINOLAS “ATŠAU

KIA“ LAIŠKĄ
Vengrijos komunistai 

jokiu būdu negalėjo pa
kęsti dar laisvėje parašy
to Kardinolo laiško, ku-

nisteriui...
Čia pat teisėjas, norėda

mas įrodyti, kokie puikūs 
komunistų kalėjimai, pa
klausė, kaip Kardinolas 
buvo traktuotas kalėjime.
— Gerai, — atsakė Kar

dinolas.
PRISIPAŽINIMŲ 

TAKTIKA
Be abejo, kiekvienam 

tuojau kyla klausimas, 
i atsaki- 

i nėjo, kaip to reikalavo 
teismo pirmininkas...

Tai suprasime po kai 
kurių žinomų faktų------

1945 m. birželio mėn. so
vietai suėmė 16 lenkų ir 
gen. Okulickį ir apkaltino 
špionažu. Penkiolika iš jų 
prisipažino kaltais. Kai 
kuriuos jų matė vakarų 
stebėtojai, kurie pranešė, 
kad jie buvę kankinami 
dvasiniai ir fiziniai. Kai 
kurie jų buvo hipnotizuo
jami arba specialiais nuo
dais laužiami. Teismo me
tu jie buvę apatiški ir ne
rūpestingi...

Vienas anglas inžinie
rius, kuris buvo Maskvo
je teisiamas, grįžęs į Ang
liją papasakojo, kad jis 
buvęs nuolatos psichiškai 
laužiamas:

a) jis buvo ištisas va
landas tardomas;

b) jo vienutėje visą lai
ką degė akinanti šviesa...

Tūlas rusas pasakojo, 
kad jis buvo tardomas aš- 
tuonias dienas ir naktis, 
kol galų gale neišlaikęs ir 
“prisipažinęs”...

KARDINOLO 
KANKINIMAS

Vienas Vengrijos polici
ninkas, kuris atbėgo į va-

I

gai, kurių kančios vedė 
Kardinolą iš pusiausvy
ros. Jis matė savo sekre
torių kun. Zakar’ą, kuris 
suknivintas šaukė:

— Aš pasakysiu visa, ką 
tik norite...

Kai kurie teisiamieji bu
vo uždaryti specialiose 
vienutėse, kuriose nebuvo 
oro kvėpuoti...

“The Daily Mail” pra
nešimu, Kardinolui 
duodami įvairūs i 
benzedrinas, amfetammas, 
scopolaminas ir, katalikų 
nuomone, actedronas.

Visų tų nuodų veikiama, 
auka pasidaro bejėgė, be
valė ir lengvai priima sve
timas idėjas — “mato da-

i buvo 
nuodai:

gyba. Tas pats kun. Mi
halovics atsiuntęs tris 
laiškus Kardinolui; juose 
prašęs informacijų iš Ven
grijos, už kurias ameri-

veju jis — kaipo Vengri
jos Primas — užimsiąs in- 
terrex’o vietą.

Kard. Mindszenty žo
džiais betariant, jis pats 
negalėjęs pridėti rankos kiečiai žadėję užmokėti, 
nuverčiant rėžimą, tačiau,' 
jeigu rėžimas būtų buvęs 
svetima intervencija nu
verstas, tada jis būtų at
likęs savo vaidmenį. Pla
nai, kuriuos jis rengęs, ri- 
šęsi su pramatytu naujuo
ju karu...

Kartu Kardinolas ap
gailestavo, kad kreipęsis į 
amerikiečių valdžią, rei
kalaudamas nesiųsti Šv. 
Stepono vainiko į Vengri
ją ir pareiškė:
— Ateityje vidaus ir už-

tykus skirtingomis aki-isienio reikalus traktuosiu
Vengrijos valstybės suve
renumo šviesoje...

Toliau Kardinolas prisi
pažino, jog penkis kartus 
susitikęs su JAV pasiun
tiniu Budapešte. Kartą 
nakties metu jį aplankęs 
amerikiečių pasiuntinybės 
tarnautojas Koczak (mi
nėtas tarnautojas buvo 
vengrų kilmės ir Vengri
jos vyriausybė pareikala
vo jį atšaukti).

KARDINOLAS VISAI 
NESIPRIEŠINA

Pagaliau buvo prieita 
prie paties opiausio daly
ko: prie vadinamojo šnipi
nėjimo. Kardinolas iš šiuo 
atveju tvirtina, apie ką 
tik buvo klausimas.

Jis pasako žinojęs, jog 
kun. Mihalovics turėjęs 
ryšių su amerikiečių žval-

Teismo pirmininkas pa
klausė:
— Vadinasi, kaltinama

sis teikė informacijų 
dviem keliais — per JAV 
pasiuntinį ir per kun. Mi
halovics?
— Taip, — atsakė Kardi

nolas.
Kardinolas taipgi prisi

pažino liepęs kun. Zakarui 
dokumentus sudėti dėžu
tėje ir užkasti. Manęs, 
kad dokumentų nereikią 
naikinti...

Vatikano radijo prane
šimu, kun. Zakar kalėjime 
buvęs veikiamas medici 
niškomis nuodų priemonė
mis. Būdamas nepilnoje 
sąmonėje, jis iš kalėjimo 
nuėjęs į Kardinolo Rūmus 
ir policijai parodęs užkas
tų dokumentų vietą.

P.*S. Apie tolimesnę by
los eigą vėliau.
JAUNYSTES DAINA

Ei, jaunyste, tu galinga. 
Tu linksma, šviesi, audringa, 

Kaip žaibai dausų!
Nieks tau kelio neužtvenkia, 
Tau pasaulis galvą lenkia 

Iš kovos balsų.
Jei pasišventė jaunystė, 
Kas pasauly gal išdįsti 

Jos mėgint jėgų!
Kovose jai laimė duota. 
Drąsiai eis apvainikuota 

Laurų vainiku.
Putinas.

se-

rei-

~ —w -------------------y-----------------—--------------------_ —

riame jis pramatė savo karų Austriją, prisipažino 
kančias ir liepė netikėti buvęs pirmojo Kardinolo 
jokiems prisipažinimams. 'Mindszenty tardymo liu- 

Ir* jie savo tikslą pasie-.dininku. Pasak, jo, Kar
kė —

Sekančią bylos dieną 
teismo pirmininkas per
skaitė minėtą laišką. Po 
to pirmininkas paklausė, 
ar Kardinolas rašęs tą 
laišką.
— Taip. Parašiau jį 1948 

m. lapkričio mėn., — atsa
kė Kardinolas.

dinolas buvo be pertrau
kos tardomas 82 valau-
das. Per tą laiką jis nega
vęs nei pavalgyti, nei pa
silsėti; visą laiką buvo 
priverstas stovėti...

Tuo pačiu metu, polici
ninko liudijimu, Kardinolo 
akivaizdoje buvo kanki
nami kartu tardomi kuni-

LDS NARIŲ ir ‘DARBININKO’ 
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Didžiumos LDS narių ir “Darbininko” skaity- j 

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

“Darbininko” Administracija. J

mis”...
KARDINOLAS: “JAU

ČIASI KALTAS...”
Tolimesnio apklausinėji

mo metu Kardinolas J. 
Mindszenty pareiškė:
— Jaučiuosi kaltas dėl 

veiksmų, kuriais esu ap
kaltintas ir nesipriešinu 
kaltinamojo akto bendry
bėms. Tačiau negaliu su
tikti su kaltinamojo akto 
užuominomis, būk tai ma
no veiklos tikslas buvęs 
parengimas nuversti de
mokratinę Vengrijos res
publikos vyriausybę.

Savo pareiškimus, tru
kusius ištisas penkias va
landas, Kardinolas užbai
gė sensacingu prisipažini
mu. Būtent: Kardinolas 
prisipažino, kad slaptu 
būdu sausio 23 d. iš kalė
jimo nusiuntė JAV pa
siuntiniui Budapešte 
kančio turinio laišką:
— Pone Pasiuntiny,

kia veikti prieš ketvirta
dienį. Sprendimas bus pa
darytas. Procesas yra nu
kreiptas prieš Ameriką. 
Nori sužinoti, kad gauda
vau iš Amerikos pinigų už 
šnipinėjimą. Prašau auto
mobilio ir lėktuvo. Nėra 
kitokio kelio išeiti...

Prie laiško buvęs pridė
tas prierašas, prašant, 
kad pasiuntinys galėtų 
suorganizuoti pabėgimą ir 
pažadant jog lėktuvo pi
lotas gausiąs 4,000 dole
rių.

Tuo pačiu metu Kardi
nolas prisipažino, kad 
1948 m. JAV pasiuntinys 
Budapešte siūlė jam iš
vykti į užsienį, bet jis tuo
met nesutikęs.
KARDINOLO PRISIPA

ŽINIMŲ TĘSINYS
Kardinolas J. Mindszen

ty tęsia toliau savo prisi
pažinimus —

1947 na. pavasarį Euro
poje buvęs įsitikinimas, 
kad karas galįs iškilti 
kiekvieną dieną. Jam bu
vo pasakyta ,jog karo at-

I

Labdaringosios Visuomenės 
Maloniam Dėmesiui!

Nukryžiuotojo Jėzaus Vienuolijos 
Rėmėjų ir Prietelių Seimelis įvyks 

Sekmadienį, Kovo 27,1949
Šv. Petro parapijoj. So. Boston. Mass. 
Sesijose dalyvaus ir Jo Ekscelencija 

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

Nukryžiuotojo Vienuolijos Rėmėjų ir Prietelių, ypač 
nuoširdžiųjų 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 gerų darbų labdariai ii 
prieteliai ruoštis dalyvauti šiame Seimelyje.

“Darbininko” 1940 metų sie
niniai kalendoriai yra išleisti la
bai meniškai su Aušros Vartų 
Stebuklingosios Švč. Marijos pa
veikslu, ir koplyčios vaizdu, su 
Gedimino kalno pilimi ir su Lie
tuvos motina, kurios rankose lai
komas kūdikis tiesia savo ranku
tę prie Aušros Vartų Dievo Mo
tinos. Pačiame kalendoriuje yra 
kiekvienos dienos šventųjų var
dai pažymėti; pasninkai ir vigili
jos atžymėtos žuvelėmis; sekma
dieniai ir šventadieniai atžymėti 
raudona spalva.

Gavusieji kalendorius apie juos gražiai atsiliepia 
ir nuoširdūs “Darbininko” prieteliai ir rėmėjai kalen
doriaus Fondan šią savaitę prisiuntė aukų sekantieji: 
John J. Moskus, Jr., New Britain, Conn. 
J. Adomėnas, Abitibi, P. Q. Canada ... 
LDS 26 kp. Rumford, Me.......................
Stasys Leinartas, Detroit, Mich............
A. Tuskienė, Bridgeport, Conn................
Mr. F. Wolange, Lavvrence, Mass............
Mrs. Dora Babonis, Shrewsbury, 
A. Matulevičius, Pittsburgh, Pa. 
Andrius Salnauskas, Waterbury, 
A. Skurkis, Wilkes - Barre, Pa. 
Mrs. Elizabeth Ivanauskas, Wilkes - Barre, Pa..... 1.00
Jonas Struckus, Worcester, Mass.........................
Barbora Žilienė, Cambridge, Mass.........................
Antanas Zaveckas, Cambridge, Mass. ..................
Jonas Gilis, Cambridge, Masss........... ...............
Bronė Mazutaitytė, Cambridge, Mass.................
Joanna Dieldenienė, Cambridge, Mass.................
Petras Kadaitis, Cambridge, Mass........................
H. A. Plekavičius, Cambridge, Mass.....................
Marijona Piskinas, Cambridge, Mass...................
Jonas Malinauskas, Cambridge, Mass....................
Alekas Vinciūnas, Cambridge, Mass.....................
Juozas Mockavičius, Cambridge, Mass................. 
Kaz. Barauskas, Dorchester, Mass........................
Martin Benevice, New Haven, Conn....................
D. Timinkienė, Phila., Pa.........._..............................
G. Stonis, E. Walpole, Mass. ......................
Mateis Ažubalis, Pittsfield, Mass............................
Kaz. Supranavičius, Dorchester, Mass.................
J. Poškienė, E. Pansauken, N. J............................
Mrs. C. Kasinskas, Baltimore, Md.......... ,.............
Mrs. Veronika Bernodišienė, Westfield, Mass......
Peter Stubeda, Somerville, Mass................... 
J. Savickienė, Cleveland, Ohio ....................
M. Razanauskas, Brooklyn, N. Y..................
A. Miller, No. Andover, Mass......................
Mrs. Victor Almond, Altą, Canada ............

I Magdalena Vaizbonienė, Cleveland, Ohio 
Dr. JD. A. Waliackas, Marblehead, Mass......
Magdalena Giraitienė, Worcester, Mass.......
Juozas Ramanauskas, Worcester, Mass......
Jonas Sakaitis, Worcester Mass...................
Bernardas Tamošiūnas, Worcester, Mass. . 
Magdalena Piktalienė, Worcester, Mass......
Pranas Statkus, VVorcester, Mass...............
Jonas Daučiūnas, Worcester, Mass..............
Mrs. R. Roland, Camden, N. J......................
Mrs. Francis Eglavich, Wilkes - Barre ,Pa.
N. N. Worcester, Mass..................................
Mrs. Julia Atkučienienė, Phila., Pa............
Mrs. Katherine Tumonis, Albany, New York ... 
John Karuty, New Britain, Conn.......................
J. Vaitulionis, Brazil ...........................................
Mrs. Ona Rudienė, Orange, Mass. ....................
Kazimieras Tamulavičius, Worcester, Mass. ... 
Juozas Augustinavičius, VVorcester, Mass.........
G. Mincavičienė, Worcester, Mass. ............ .......
Petras Waskelavičius, VVorcester, Mass............
Antanas Abračinskas, Worcester, Mass............
Juozas Matačinskas, Worcester, Mass. .............
Juozas Glavickas, VVorcester, Mass. .................
J. Balsevičienė, VVorcester, Mass........................
B. Tamulavičius, Worcester, Mass....................
Adolfas Tamulavičius, Worcester, Mass............
L. Valongies, VVorcester, Mass...........................
L. Sveiklas, VVorcester, Mass...............................
B. Pigaga, VVorcester, Mass..................................
Rev. K. Vasys, Worcester, Mass................ .........
Mrs. Alena Kasulienė, VVorcester, Mass. .........
P. Joseunas, Worcester, Mass..............................
Jonas Grigas, VVorcester, Mass. ................ .......
V. Karsies, Worcester, Mass...............................
Ignacas Sutkus, Somerville, Mass......................
Alekas Tacionis, Cambridge, Mass....................
John Kaziliunas, No. Andover, Mass..................
Mrs. Domincela Steponaitis, Waterbury, Conn. 
Mrs. D. Gcnevich, Providcnce, R. I....... ...........
Anna Perckslcts, No. Abington, Mass...............
Juozas Andzulis, Scranton, Pa...........................

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

“Darbininko” Administracija.
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Conn.
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

DARBININKAS
gražių lietuviškų eilėraščių. 
Prie programos vykdymo prisi
dės ir buv. tremtiniai, dar ne
seniai apleidę Europą.

V. Saurimas.

GAVĖNIOS KNYGUTE
6

CAMBRIDGE, MASS
Vasario 27. įvyks metinė pa

rapijos vakarienė — Katalikų 
klubo naujoje svetainėje. Va
karienė bus nepaprastai ska
ni. Bus pateikta graži progra
ma. Yra pakviesta daugelis į- 
žymių svečių. kalbėtojų, daini
ninkių. Nė vienas neapleiskite 
šios metinės parapijos vakarie
nės. Tikietus galite įsigyti kle
bonijoje. pas Daukantą. Eaėin- 
ską ar P. Vaitkų. Kvieslys.

I 
I

valandas ir nė 
nenusibodo jos į

I

choras dar vėl
Trum-i

klebonas.

Lietuvos himną ir tris dainas. 
Vakaro vedėjas p. A. Zaveckas 
l»erstatė J. E. Vyskupą V. 
Bizgį kalbėti. Jis kalbėjo ilgai 
ir labai įdomiai. Jo kalba už
truko apie dvi 
kiek žmonėms 
klausytis.

Po jo kalbos
padainavo tris dainas, 

į pai kalbėjo vietos 
j kun. P. Juškaitis. Buvo pada- 
Iryta rinkliava Katalikų Akcijos 
reikalams. Sugiedojus Lietuvos 
himną, visi išsiskirstė į savo! 
namus, išsinešdami gražius iš' 
šio apvaikščiojimo įspūdžius. į 

Beje, buvo išnešta rezoliucijos į 
kreiptis į Jung. Valstybių vai-j 

,džią, kad pagelbėtų atsistatyti!
y. Mišios už Lietuvą ir, Lietuvos Nepriklausomybei.

04^
sudėta $700.
$100

$50
$25
ir

padėjo 
aukojo 
aukavo 
astuoni

Gavėniųje 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
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. Broad way, Co. Boston 27, Mass.

Vasario 13 d. Cambridgeie- 
čiai iškilmingai minėjo Lietu
vos Nepriklausomybės paskel
bimo sukaktį. Ryte buvo atlai
kytos šv 
visus žuvusius už IJetuvos i 
laisvę.

Vakare. 6 vai. buvo šv. Va
landa. kurios metu Jo Eksce
lencija Vyskupas V. Brizgys; 
sakė pamokslą. Pamaldos 
nvčioje užsibaigė beveik 
po septintos.

Bažnyčioje pamaldoms 
baigus, parapijos salėje j 
dėjo programa. Choras, vado
vaujant muzikui M. Karbaus
kui. padainavo gražių tautinių 
dainų. Visų pirma sugiedojo

baž-
pusė

užsi- 
prasi-

Vienatinis 
3-JOPAS paleng
vinimas jums 
PEČIŲ GĖLOS

CLEVELAND, OHIO
$700.00 IJetuvai gelbėti

Vasario 13 d. įvykusiame 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo minėjime šv. Jurgio 
parapijos salėje Lietuvai gelbė
si per ALT buvo 
Stambiausią auką 

, Adomas Stepšys, 
■ Jonas Montvilas, 
. adv. P. Česnulis 
į tremtiniai po $5.
Į Minėjime dalyvavo ir kalbą 
i pasakė ALT pirmininkas, L. 
į Šimutis ir Dr. A. Trimakas iš 
j Erie, Pa. Taip pat kalbėjo šv. 
• Jurgio parapijos klebonas, kun. 
j Vilkutaitis ir adv.. P. česnulis. 
i Programai vadovavo prof. A.

Vajus prasidėjo vasario 14 d. ir baigsis vasario į Damušis. Publika gėrėjosi gra- 
28 d. š. m. I žia

o

menine programa. Kep.

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

gutę — ŠTAI ŽMOGUS.

Vardas .....................................................................................

Adresas

M®6EP0RT, CONN. sišaukia į visus katalikus būti 
gerai organizuotais, vieningais 
ir veikliais. “Mes neprivalome 
kalbėti apie ry tų ar vakarų ka
talikus, bet turime kalbėti tik 
apie katalikus”, — kalbėjo Ar
kivyskupas ir ta vienybė turi 
būti šiuo metu kuo tampriau
sia.

Kunigo dr. J. Prunskio sesuo 
atvykusi iš Anglijos apsigyve
no pas Kaunus, Bridgeport 
lonijoje.

Sveikinimų ir kalbų programėlę ta, ten už jūros, už geležinės 
pravedė M. Jokubaitė, pakvies- sienos, tūkstančiai kasdieną, 
dama kalbėti J. Dičkienę, R. i Lietuviams į Sibirą gabenti 
Diržienę, A. Pilvelienę, M. Vo- pritrūksta vagonų, užtat tie 
kietaitį, K. Vilniškį ir J. Kazic- kankiniai varomi kruvinom ko- 

iką. Dalyvių vardu įteikta pini- jom, pėsčia, net po tūkstantį 
kilometrų. Nusilpusius šaudo 
pakelyje... Jų kapus nepuošia 
nei gėlės, nei kryžiai: jų ir žy
mės nepalieka.

Vien tik 1946-47 m. sužvėrė
ję Lietuvos pavergėjai — kru
vinieji sadistai bolševikai, at
plėšė nuo lietuvių motinų krū
tinių daugiau nei šimtą tūks
tančių kūdikių ir paauglių vai
kų ir išvežė į Rusiją. Vien tik 
1948 m. išžudyta ir Sibiran iš
varyta daugiau trijų šimtų 
tūkstančių lietuvių.

Iki šiol apie milijonas (iš ne
pilnų trijų milijonų) lietuvių 
išžudyta arba jie išmirė ar 
miršta Sibiro taigose. Jų kau
lais iškloti plačiosios Rusijos 
keliai ir tyrai. Jei kurie dar ir 
likę gyvi, jie atskirti nuo savo 
šeimų: nes žmona neturi ži
nios kur jos mylimas vyras, 
kur vaikučiai? O jeigu vyras 
dar gyvas, jį kankina nežinia— 
žmonos ir vaikučių likimo. Ir 
taip sklinda kas kartą baises
nės aimanos; kas kartą siau- 
bingesnis ir garsesnis žudomos 
tautos šauksmas: S.O.S.! Gel
bėkite !

Argi mes nenorėtume apie tą 
viską išgirsti iš užsieny suda
rytos Lietuvos laikinos vyriau- 

įsybės tikrų ir naujų žinių? 
i Mes ateisime! Mes turime 
reikalauti iš Amerikos valdžios, 
kad .ji darytų viską, kas gali
ma ir, kaip tik įmanoma sku
biau gelbėtų Lietuvą, gelbėtų 
kraujuose paplūdusią ir taip 

: baisiai naikinamą lietuvių tautą 
;— mūsų brolius ir seses, 
i Mes turime reikalauti, kad 

Lietuvos 31-rių metų nepri-1 sužvėrėję bolševikai grąžintų 
esančius gyvus 

minėjimas įvyksta vasario tautiečius iš Sibiro ir Rusijos 
(February) 27 d. sekmadienį, į Lietuvą.
2 vai. 30 min. (pusę po dviejų) 
Lietuvių muzikalio klūbo salėj 

' (svetainėj), Allegheny avė. ir 
Tilton St., Philadelphia, Pa.

Visi lietuviai renkasi punktu
aliai 2 vai. 30 min. Minėjimas 
prasidės lygiai nustatytu laiku, girdėtus žiaurumus, kuriuos 

GELBĖKIME BOLŠEVIKŲ vykdo bolševikų sadistų raudo- 
ŽUDOMĄ LIETUVIŲ TAUTĄ, noji diktatūra Lietuvoj ir ki- 
O tą galime padaryti savo at- tose šalyse.

Šalin kruvinos bolševikų ran
kos nuo Lietuvos!

Šalin, lietuviško kraujo prisi-'ma buvo leidžiama anglų kalba, 
siurbusi, kruvinoji rusų dikta- CIO pastatė naują radijo stotį 

$1.50 mą atvyksta ir pasakys kalbą tūra, iš kryžių Lietuvos! WDET, per kurią bus 
Tegyvuoja laisva, demokrati- mos programos ir ne 

pirm. adv. Vaclovas Sidzidaus- nė, su sostine Vilniumi ir Klai- kalba.

Buvęs.

NEW HAVBI, CONN

Susipažinom Su Malonia 
Gruodžių šeima

sujaudinta nuošir-

ginė dovanėlė su geriausiais 
j linkėjimais visai Gruodžių šei- 

Vasario 5 d., sumanymu mū- mai sėkmingai įsikurti mūsų 
sų kolonijos geros širdies lietu- mieste ir įstoti į mūsų veikimą, 
vaičių bei lietuvių buvo su- Viktorija
rengtas labai jaukus ir malo- džiai pareiškė dėkingumo žodį 
nūs susipažinimo vakarėlis su pasižadėdama, kiek jėgos leis, 
į mūsų koloniją naujai atvyku-i stoti ir dirbti Lietuvos išlais- 
siais tremtiniais inžinieriumi vinimo ir tremtinių šelpimo la- 
Juozu ir Vyktute Gruodžiais ir bui. Juozas Gruodis vaizdžiai 
jųjų sūneliais Ramualdu, Algir- į papasakojo, kodėl lietuviai ap- 
du ir Gedeminu, kurie apsigy-' * • * ■ ......................
veno pas savo gimines Juozą 
ir Aleksandrą Kazickus.

Atsilankiusieji į vakarėlį su
sinešė įvairių valgių: tortų,

įleido savo tėvynę ir dėl ko jie
I

bėgo nuo priešo ir apie gyve
nimą tremtyje. Sudainavo lie
tuviškų dainelių, smagiai pasi
linksmino ir skirstėsi į namu- 

skanių sausainių bei gėrimų ir čius, linkėdami Dievo palaimos
I

1 I

į jais apdėjo didelį stalą, kuris mūsų naujai lietuviškai šeimai 
buvd papuoštas gražioms lietu- šioje laisvoje šalyje, 
viškomis lėkštėmis ir tautinė
mis spalvomis. Šiam vakarėliui 
šeimininkavo ir daug darbo bei

| širdies įdėjo mūsų nenuilstan-į atvyko vasario 15 d. pas»savo 
įčios veikėjos ponios Juzė Dič- sesutę Juzę ir švogerį Antaną 
kienė ir Agnieška Pilvelienė. Dičkus

I Visi maloniai užkandžiavo vai- žmona 
įšinosi ir dalinosi įspūdžiais, ku- tautu

Džiaugsmas Dičky šeimoje 
Po ilgo laukimo iš tremties

Kazys
Katrvna ir sūnais Vy- 
ir Jonu.

Kror.kaitis su

Neapsakomas 
riuos patyrė iš malonių šeimi- Į džiaugsmas buvo Dičkų na- 
ninkų. pp. Juozo ir Aleksandros muose, nes jau labai seniai p.

Pečiu niasteriai y-a išdirbsiu r»ada- Kazickų, kurių jaukioj pašto- Dičkienė nesimatė su savo bro
mu 3-iopai naten®vinti skausmingą , .. . . .- . ... _ .S1S taip svetingas liu ir visa jo seimą. Pr:? t?muakuHne T>ečiugė!ą. !

M ėdi kalis sudarvrr.as John- pobūvis, 
eor.’o PEČIU PLASTERIO paaksti- 
na cirkuliacija, atgabena gydanti ir 
šildantį kraują į skaudamą 
Tuomet muskulai 
siausmas palengvėja, 
muskulu trūkčiojimą 
skausmo pervėrimus.
janti paduškaitė neprileidžia šalčio.
Eo’-ei1: t?.« pats, ką nešotumetės su 

šildančia piduškaite.
D-ktar-ą išbandymai rr<b. kad 

J - is-.n'n’ pr-čP'' PEASTEP.IS pa- 
g-lLsti arti 9 iš 10 kenčiančiu. Jį i£- 
d rbo Tohnson & Johnson — žinomi 
p-:r 61 metus puikių produktu išdir- 
1 'i. Oalim? gauti '*ij»ose vaistinėse.

jo šeima. Prie to 
džiaugsmo taipgi prisidėjo ir

4

DAYTON, OHIO

Šiais metais buvo iš-

CHICAGO, ILL

ko- 
Rp.

vietą, 
atsileidžia ir 

< 2) Suvaržo 
suretina 
Apsau’ro-

Aiškiai buvo matyti, kad, liūdesis, kad dėl sveikatos silp- 
kaip p.p. Gruodžiai, taip ir Ka- numo negalėjo atvykti ponios 
zickai buvo nustebinti iš šio Dičkienės senutė motinėlė, ku- 
taip gražaus susirinkimo, ku- rios ji taip labai laukė, 
riame taipgi buvo atsilankiusi 
ponia Rozalija Diržienė 
Brooklyn. N. Y.

Sveikinam ponus Kronkai- 
iš čius, laimingai atvykusius į 

pirmoji pp. į mūsų koloniją, linkim sveika- 
Kazickų geradarė, taipgi ir pp. tos. laimės ir pasisekimo apsi-
Jonas ir Anelė Petruliai, kurie gyventi mūsų tarpe, 
rūpinosi taipgi pp. Kazickais.: 
kada jie atvyko į New Haven. PHILADELPHIA, PA.

M.

Sausio mėn. pabaiboje įvyko 
visuotinas parapijos susirinki- 
masį Buvo išduota metinė apy
skaita, aptarti bendri parapijos 
reikalai ir išrinkti įvairūs ko
mitetai.
rinktas dar vienas naujas ko
mitetas — tai mokyklos staty
bos komitetas, šis komitetas 
jau padarė keletą pasitarimų 
su architektais, kontraktoriais 
ir tikimasi, gal pavyks dar 
šiais metais pradėti parapijos 
mokyklos statybą.

Vyčių veikimas eina pilnu 
tempu. Paskutiniame susirinki
me nutarta iškilmingai atšvęsti 
šv. Kazimiero šventę. Aktua
liausias šiuo metu Vyčiams 
klausimas, tai beartėjantis 
Ohio - Michigano apskrities 
seimas, kuris turės įvykti Day- 
tone gegužės pirmomis dieno- 

. mis. Seimui kruopščiai mošia- 
, masi.

Nesenai Vyčių iniciatyva bu
vo suruoštas lietuviškas vaka-

I

. ras su programa. Kadangi jis 

. praėjo su dideliu pasisekimu, 
tai nutarta sekantis vakaras 
suruošti tuoj po Velykų. Kad 
pagyvinus labiau Vyčių veiki
mą, nutarta pradėti leisti laik
raštuką, kuris dar šią savaitę 
žada pasirodyti.

Šiais metais gavėnios metu 
šv. Kryžiaus parapijoje įvyks 
misijos, jos tęsis 8 dienas ir 
jas pažadėjo pravesti vienas iš 
Tėvų Marijonų.

Sausio 12 dieną po ilgos ligos 
mirė Barbora Mačiuskienė, pa-- 
likdama liūdintį vyrą Antaną 
ir dukrą Mrs. Baker.

Kun. P. P. Cinikas, 
“The Marian” redaktorius k? r-! 
tu su Don Baubku, Aldona Au-‘ 
sauskas, Albert Kazunas, Luti- kompanija pa-
lie Klikus, Beverly Lėkis, Helen 
Sandom, Vic Shebelski ir John 
Stoškus buvo iškilmingai pri
imti nariais Lietuvos Vyčių 112 
kuopos, Marąuetee Park.

Sylvia Račkus, Lietuvos Vy
čių 112-tos kuopos narė, Mar- 
ąuette Park, yra pirmininkė 
Lietuvos Reikalams Komisijos 
Chicagos apskrityje. Komisijos 
nariai seka žinias apie Lietuvą 
anglų spaudoje, paskui susirin
kimuose jas skaito ir svarsto.

MIC., į Atleido 1,800 darbininkų

| Chicago Milvvaukee and St.

skelbė, kad per pastarąsias tris 
savaites atleido 1,800 darbinin
kų. Rp.

Sekmadienį, vasario 13 d., 
Kolumbo Vyčių forume, Eight 
Street teatre, kalbėjo Boston, 
Mass. arkivyskupas Richard J. 
Cushing. Jo kalba buvo stipri 
ir reikšminga. Anot jo, kalini
mas Vengrijos primato Kardi
nolo Mindszenty yra tęsinys 
viso to, ką komunistai užsimo
ję siekti. Gali būti ir tai, kad 
Vengrijos primato nuteisimas, 
dar tik pradžia komunistų vyk
domo plano. Arkivyskupas at-

PAIEŠKOJIMAI

BANDŽIUKAS, Domininkas, 
apie 56 m. amžiaus, gimęs Ty- 
tavėnai, Lietuva, gyveno Chi
cago je ; ieško brolis Bandžiu- 
kas, Mykolas, (20b) Waten- 
stedt u/Braunschweig, Wohn- 
heim 2/3, British Zone, Ger
many.

TUČKUS, Jonas, gimęs Bu
dų km., Raseinių apskr., Lietu
va, apie 42 m. amžiaus, gyve
nęs Chicagoje; ieško Bandžiu- 
kas, Mykolas, (20b) 
tedt 
heim 
ny.

Watens- 
Wohn-u/Braunschweig,

2/3, British Zone, Germa-

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą—laik* 
rašt) “Darbininką”!

* * -AA < A- At M <A-,- f > -4-* -A-A .4-^ -A-A- AA- -/-.A- -A A- -A^- -♦

klausomos valstybės sukakties bent iki šiol 
minėjimas įvykstaMalonu Yra Melstis iš

Lietuviškos Maldaknvpės!
"Darbininko” Knvovne Gal’te Isiovti Puikiausiy 

Lietuvišku Sekančiu Maldaknvgiu:
1. DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS, antroji laida. Su

rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko” spau
da. 788 puls................................................................. .. $3.75

2 RAMYBĖS ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M. Juras. “Darbininko” spauda. 544 
puslapių
MALDŲ RINKINĖLIS, surinko ir išleido kun. J. 
Koncevičius, baltais celeloido apdarais, 336 pusi.
Kaina ...................................................................... ..... $1.50
ANIOLAS SARGAS, išleido “Garsas", 288 pusi. ...

Užsakymus siuskite:
DARBININKAS

366 XVėst Broaduay, So. Boston 27, Mass.

Mes privalome reikalauti sa
vo valdžios griežtesnių žygių 
grąžinti Lietuvai laisvę. Rašy
kime kur reikia tūkstančius
protesto laiškų. Mes privalome 
protestuoti prieš istorijoj ne- Į 

žiaurumus, kuriuos!

Pirmasis, kuris šiais metais 
paaukojo mokyklos statybai 
100 dolerių yra Antanas Rim
kus. Ši auka turėtų būti paska- 

| tinimu ir kitiems. Tik bendro
mis jėgomis bus galima įgy
vendinti šį didelį uždavinį.

Sausio 13 
į draugija po 
mo suruošė 
riame kartu 

svečiais praleido laiką.ir

dieną Šv. Petro 
metinio susirinki- 
gražų pobūvį, ku- 
su savo šeimomis

W.

DETROIT, MICH.

3.

4

Šiuomi siunčiu $

Vardas

Adresas

$3.00 silankymu ir pinigine auka taip 
svarbiame Lietuvos vadavimo 
reikale.

Į

Į Nepriklausomybės minėji-f

VLIKo Vykdomos Tarybos

ir prašau prisiųsti maldaknygę

kas, kuris kartu su Prel. My- pėda — Lietuvos Respublika, 
kolų Kdupavičium, VLIKo Pre
zidentu, !
pos, atskrido Amerikon.I

Mes turime parodyti
. vieningą nusistatymą ir
. tišką susipratimą ir užjausti 
nelaimingus kankinius, mūsų 

įbrolius ir seses, lietuvius, kurie 
j yra paplūdę kraujuje. Jų mirš- niai,

Detroit tuojau galėsime iš
girsti radijo programą lietuvių 
kalba. Iki šiolei lietuvių progra-

Iš

Vasario 2 d. “The 
Down

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 $2.00.1

I

leidžia- 
anglų

I
IDetroit

QuarterbackV— -' Po kalbų (nes kalbės keli lie- Times 
sausio 27 d. iš Euro- tuviai kalbėtojai ir Amerikos, Club” Masonic Temple salėje Į 

valdžios atstovai — senatoriai) J surengė bankietą, kuriame da- 
galėsime matyti ir pasiklausyti lyvavo apie 1,250 sporto atsto- 
puikios meniškos programos. ■ 
Keli chorai padainuos. Jauni-' 
mas pašoks tautiškus šokius. Ed. Krause, futbolo žvaigždė, 
Šv. Kazimiero Parapijos moki-

vaikučiai,

savo 
tau- vų, garsenybių ir publikos. Prie 

garbės stalo sėdėjo lietuvis,

dabartinis Notre Dame koman-
padeklamuos' dos treneris. Rp. •

DARBININKAS
3M W. BROADWAY. SO. BOSTON. MASS.

Kinijos nacionalistų armija traukiasi į Nan- 
king, kur mano laikytis. Su armija traukiasi daug 
ir civilių, kurie kaip vaizdas parodo, susidėję visą 
ar dalį savo turto ant ratų traukia išsigelbėjimam



DARBININKASAntradienis, Vasario 22, 1949

VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

CAMP

oi t

laikomos šv. Teresės Novenos 
ir Tretininkų Brolijos pamal
dos.

a A

taria savo nuoširdų ačiū.. .
Už netikslumus atsiprašome!
Bostono Lietuvių Komitetas 

Lietuvos Nepriklausomybei 
Siekti.

Papildomas South Bosto
no aukotojų sąrašas, 
aukavusių vasario 13 d.

Vasario 16-tosios minėjimo
proga

Organizuojasi So. Bostonu 
lietuvių namų komitetas.—Tam 
tikslui buvo draugijų atstovų 
susirinkimas, vas. 20 d., šv. 
Petro parapijos paminklinėje 
mokykloje. Kitas susirinkimas 
tam pačiam reikalui bus vas. 
27 d., 2 vai p.p. toje pat moky
kloje. Prašomi draugijų atsto
vai atsilankyti laiku.

Draugijos, kurios dar nėra 
išrinkę atstovus, raginame juos 
išrinkti, kad jie galėtų sako
muose komiteto susirinkimuose 
ir darbuose dalyvauti.

Krikštai. Vas. 20 d., tapo pa
krikštyti šie kūdikiai:

L. Lorraine, Alberto ir Glo
rijos Armalių, gyv. 308 E. 8th 
St.

D. Ona, Jokūbo ir Anelės 
Ambrozų, gyv. 267 Silver St.

Alena, Juozo ir Liudvikos Sa
vickų, gyv. 635 E. 7th St.

Alena M., Alberto ir Alenos 
Gedraičių, gyv. 542 E. 7th St.

Stepas J., Alfonso ir Jonės 
Mickevičių, gyv. 219 W. 6th St.

Katrė M. ir Alena L. dukte
rys Vincento ir Alenos (Rakau
skaitės) O’Brien, gyv. 171 W. 
9th St.

Lankėsi Garbingi Svečiai Mirė

Aukos surinktos Va 
sario 16-ios dienos 

minėjimo proga

Pirmadienį, vasario 21 d. 
“Darbininko” redakcijoj ir ad- 

* ministracijoj lankėsi X P. Pre
latas Mykolas Krupavičius, 
VLIK’o pirmininkas, ir Dr. J. 
Leimonas, abu nesenai atvykę 
iš tremties, ir p. Juozas B. 
Laučka, lydimi kun. Pr. M. Ju
ro, LDS Centro pirmininko.

Prel. Krupavičius dabar lan-

I Jam trūksta maisto, rūbų ir gyvenamos patal
pos. Sunku į tilpti statinėje šiam 20-tojo amžiaus Dio
genui’ Gelbėkite tremtinius, skubiai siųskite aukas: 

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine.

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

Vas. 22 d., 10 v. r. apsiveda 
K. Šidlauskas su Antanina 
Grabijoliūte. Iškilmingąsias šv. 
Mišias, jaunavedžių intencija 
atnašaus kun. Albertas Abra- 
činskas. Asistoje — kun. Jen
kus, kun. Skalandis ir kun. 
Kontautas. Jaunavedžiai skait
lingiems svečiams skels balių.

Sveikiname naują porelę ir 
linkime Dievo palaimos.

DAKTARAI

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

J. Repshis, M.D.
Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandas: 2—4 ir 6—8.

(VAIR8S SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SOuth Boston 8-0948 

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-1233-W

Jau esame minėję, kad vasa
rio 13 d., South Bostone, Vasa- 
no 16-tos dienos minėjimo pro
ga patriotingi lietuviai, kaip 
atskiri asmenys, taip ir organi
zacijos, yra suaukavę kovai dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės a- 
pie 82,000.00.

Iš labai gausingų aukotojų 
čia suminimi tik tie, kurie yra 
stambesnes aukas sudėję, kaip 
antai:

Po 8100.00 aukojo: Lietuvai i nelis, P. Steckis, J. Januškevi- 
Remti Draugija, So. Boston’o į čius, Mr. & Mrs. Bratėnai, Dr. 
Lietuvių Piliečių Draugija. Jakimavičius 
Tremtinių Ratelis Boston’e.

Po 850.00 aukojo: Sandara, 
Šv. Petro Liet, parapijos Mote
rų klubas, Amalgamated Clo- 
thing VVorkers of Boston.

Po 825.00 aukojo: Lietuvių
Jaunimo Ratelis, N.N.

Po 820.00 aukojo: Lietuvių 
Socialdemokratų klubas, Pre
latas Dr. K. Urbonavičius, ku
nigas klebonas Virmauskis

Po S15.00 aukojo: Dorches- 
ter’io Moterų klubas. Lietuvių 
R. K. Susivienymo Amerikoje 
94 kuopa. Sandaros Moterų I 
klubas, Mrs. U. Lednikienė.

Po 8810.00 — Dorchester'io 
Amerikos Lietuvių klubas. Šv. 
Jono Evangelisto 
Lietuvių Darbininkų 
Jonas Jankauskas, 
nuškis, Jonas Tuinila, SLA 53 
kuopa, Baliukonis Vincas. Juc- 

5 ^ąs Arlauskas, Silver Cafe, 
Januliūnas, Adelė Varžinskaitė, 
Kazys Vileišis, Advokatas Jan
kauskas, Vyskupas V. Brizgys. 
Advokatas K. J. Kalinauskas, 
V. Grenis, Baltrošiūnas, Jonas 
Januškis. “Vyčiai" 
Jonas Kasmauskas. 
ir Jonas Tamošiūnai, 
Jonas Kačanauskas, 
Gailius, Viktorija 
Tarbokai, Frank 
Moliy Sluscionis, 
kienė, Vladas Jakštas.

Po 85.00 aukojo: B. A. Tu- 
mavičius, A. Kruopas, Pranas 
Ramanauskas, Joe Frankus. 
Romukaitė. Petrauskas, Mrs. 
Vocka, Mis. Galinienė, Zigmas 
ir Morta Pociai, Ad. Tamulevi
čius, Petras Ulanavich, J. Kra
sauskas. B. Liutkus, Mr. & 
Mrs. Skapelis, S. Mockus, A. 
Ašmenskas, P. Vasiliauskas, 
Dr. Kapočius, Albinas Neviera, 
K. Miknevičius, Juozas Metri- 
kevičius, Natalija Valentas, 
Sinkevičienė, Marcinkus, Elena 
Mazūraitis, Mr. & Mrs. Kau- 
__- t

Draugija. , 
klubas, 

Stella Ja-

(of L.),|nis,
Veronika 

Jazukonis. 
Antanas 

ir Juozas 
Geriilskis,

Ona Bačins-

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

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

8-3141, So. Boston, Mass.

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Grafton Avė., Islington, Mass.
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Vas. 21 d., mirė ilgai sirgęs 
Adomas Zintelis, 75 metų am
žiaus, savo namuose 191 W. 
5th St. Paėjo Veprių parapijos. 
Amerikoje pragyveno 44 metų.“ 
Paliko žmoną Barborą (Vait- 
kūnaitę), dukterį Stanislavą 
Naujokienę, ir brolį Antaną.

Laidojamas vas. 24 d. 9 vai. 
r., su trejomis šv. Mišiomis, iš 
Šv. Petro parapijos bažnyčios 
šv. Mykolo kapuose. Pašar vo
tas pas laidotuvių direktorius 
D. A. Zaletskus.

Aukavo:
Vilimas Andriunas 810.00. ko Naujosios Anglijos lietuvių 

Po $5.00: A. ir O. Ivaškai, F. 1 kolonijas su prakalbomis. Sek- 
Lukšienė, Juzė Gudaitė, D. Al- madienį kalbėjo Lawrence ir 
seika - Olsen, Jul. Kaziauskie-jHaverhill, kurio kalbų klausėsi 
nė, M. Bakūnaitė, M. Šaparnie-1 daug lietuvių, o pirmadienį 
nė, Ant. Nevieraitė, Barbora į kalbėjo Cambridge, Mass. Ant- 
Meskeliūnaitė, jradienį, vasario 22 d., 6:30 vai.

Po $2.00: A. Pivariūnas, M.'vakare, kalbės Šv. Jurgio lietu- 
Trečiokas (pernai davęs 3.00, vių par. svetainėje, Norvood, 
bet nebuvę užrašyta), Pr. Džer- Mass. 
vienė, D. Genevičienė, A. Zar- 
kauskienė, A. Streckis, S. Dir
sė, Jonas Kairaitis, V. Klemka. 
M. Rimutis, H. Indriušaitienė, 
Petronė Markelionienė, K. 
Liaudanskaitė.

Po $1.00: Albina Bucevičienė, 
J. Kučinskas, Genė Michin, C. 
Katilius, M. Palaimienė, Rožė 
Pivoriūnienė, V. Kučinskas, P. 
Znotinienė, J. Casper, Karavi- 
čienė, A. Vestfieldienė, J. A- 
jauskas, D. Ajauskienė, Mary 
Taisyg, K. Kriaučiūnas. K. Di- 
dutienė? A. Dreinienė, V. Kon- 
tautienė, O. Pikelienė, O. Nau- 
jokaitienė, K. Siaurienė, O. 
Gastaraitienė, H. Gastar, G. j 
Leleska, Monkienė, U. Svirina-j 
vičienė, A. 
kauskienė, 
tėnas, K.
Budraitis,
E. Danieis.
Mockus, A. Jeziukonis,- T. Mor- 
kevičienė, Z. Balutienė, M. Ka- 
volienė, M. Leščinskienė, N.N., 
Mrs. Giedraitis, Mrs. Janiūnas, 
Mrs. Strimaitis, M. Žiupsnis. 
M. Savickienė, J. Drigotienė, V. 
Petkūnas, Barauskienė, E. Ma- 
luk, M. Pašakarnienė, O. San- 
gailienė, A. J. Jokūbaitis, Mrs. 
A. J. Jokūbaitis, M. Pavydienė, 
V. Uždavinis, C. Kavolis, 
Lukas. A. F. Kneižys.

p. Juozas B. Laučka, NCWC 
pareigūnas, atvyko iš 
Yorko 
tinius, 
“Ernie

New 
pasitikti lietuvius trem- 

atvyksta laivu 
į Bostoną.

kurie
Pyle”

Remktte tuos profesljonalus ir biz 
įierius, kurie savo skelbimais remia 
Darbi n rinks”
VU skelbkit** “Darbininke”.

JVJdRK SKELBIMAI

Kas norite Įsigyti Saulėtoje 
Califomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas:

CHAS. UKSIS
Realstatininkas

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

Ulevičienė, Pratapas, Mrs. Gri
gas, Mr. Trainavičius, A. Ma- 
zulaitis, Mr. Čaplinas, Monika 
Varzinskas, L. Tamulionis, 
Mrs. Pažasis, Mrs. Kavaliaus
kienė, Mrs. Savilionis, Malevi- 
čienė, Petras Jankus, Ponia 
Zudaitienė, Bronė Žukevičienė, 
Raymond Paul, Juozas Griga
liūnas, Les Brasys, J. Vinciū- 
nas, A. Budrys, Mr. Naraitis, 
Jonas Kiškis, Antanas Kaskau- 
skas, Zophie Talutis, Mrs. Kon
čius, Mrs. Balčiūnas. Mr. Skil- 
kens, Mr. Bushman, A. Bendo- 
raitis. Stonis, Auga, Mr. D. 
Nevils, Beatrise Banaris, Vero
nika Grigienė, Helen Stukas. 
Dalia Pupkis, elementas Stonis, 
Dr. J. Antanėlis, J. Lekys, Mr. 

į Kolka, Generolas J. Černius, 
Blondinas, Žadeckienė, Krasau
skas, Brazauskas, Aldona Klei- 
notas, J. Romeika, F. Mažaitis, 
Sabalionis, Mr. Byčius -Weight, 
J. Witkus, Račkauskas, Sima- 

t kauskas. Kudžnas. Balutis,
■ Smigelskis, Musteika, Petras 

Karoblis, Kukonis, Kačinskienė, 
Kengris. Genevičius, Šileikiūtė. 
Kudarauskas, Rudak, Kumo- 
šis, Durevičius, Einigis. Pocius, 
Mr. Kaika, J. Markelionis, Bar-

j kus. Kriaučiūnas, 
i siulis. Daniel, 

D. J. ■ tavičius, D.
I Gtubinskas, 
nas, Mockus, 
kus, P. Kiburys,

! Gaidamavičius, Neviera, Donu- 
; šaitė, Janušonis, Basilienė, Ja-
■ nulaitis. Aukštuolis, Petraus- 
■kas, Gintautas, A. Sykes, Ka- 
’ lakauskas, Gandienė, Audeck,
■ Kanevičienė, Plekavičienė, Pra- 
kapas, M. Komas, Balsevičienė, 
Kučeras, Tamulaitienė, Apšie- 
ga, Baranauskienė, Apalonai- 
tienė, Aleksiūnas, Petras Sva
ras, Kapociūnas, Ramanaus
kas, Palaikis, Kinderis, Romi- 
kaitė, Čerkauskienė, A. Gied- 
riūnas, Uždavinis, Tamuliaus-

;, Frank Keblins- 
kas, Simas Jokubauskas, A. 
Čaplikas, Joseph Minkus. Jur
gis Kruopa, Mrs. Johnson, Ad
vokatas J. Grigalius, Fr. Pleka- 
vičius, K. Mereškevičius, D. A. 
Zaleckas, O. Natkus, Šv. Kazi
miero R. K. Draugija, A. Sta- 
rosta, A. Šmažys, E. Narkūnie-į 
nė, P. Meliūnienė, V. Petraus
kas, B. Masiulis. Mr. & Mrs. 
S. K. Griganavičiai. F. Simana
vičius. B. Balutis, K. Damušis.

Po 84.00 aukojo: 
Sčesnulevičius.

• Po 83.00 aukojo: Teresė Za- 
reckaitė, P. Klaponas.

Po 82.00 aukojo: Staiša, Mrs. 
J. Pranaitis, Mrs. Balchūnas, 
Averka. Urbon, ' J. Stankevi
čius. Mrs. Cleveland, A. O. 
Shallna, M. Venys, Zustaponis, 
Gučius, A. & P. Sank, Mrs. Ge- 
gužienė. Mrs. Simas,' Miliaus- 

įjsas, J«4>zas... Uždaviny^. Mrs. 
; Tamošaitis, Užeckienė, Larry 
išvelnys. A. Girinkaitis, F. Zo- 
; nas. N. N., Micnevičius, Lūšys, 
į V. T’-einavičius, A. Janulevi- 
j čius, J. Petkauskas, Dr. Gali- 

Petrušienė. Mr. Likas, J. 
Variakojis. Petras Tarulis, A. 
Skrinskis, Laurutis, S. Razule- 
vičius, Antanas Pigaga, 
Paplauskas, F. Zeikis, Juozas 
Adomavičius, Aniesta, K. Ži
bikas, M. Gedvilas, Mankus, 
Jankūnevičius, Mrs. Urbonas, 
Mr. & Mrs. Būdvitis, M. Grigas, 
V. Janush, J. Sereika, Mr. & 
Mrs. Puraitis, Z. Jugonis, K. 
Supranavičius, Mr. & Mrs. P. 
Tuleikis, Mr. & Mrs. V. Staku
tis. Petravičienė.

Po 81.00 aukojo: Mrs. O. Va- 
lienė, Mrs. E. Kesler, V. Petru
lis, Mrs. M. Kirmelevičius, Mrs. 

j E. Kyburienė, Mrs. A. Gaida- 
i mavičienė, Mrs. J. Janulis. 
, Kontrimas, Stelmokas, Žilins- 
i kienė. Ulbičius, Frank Grinius, 
■ Deksniūtė, Petrė Sakauskienė, j ^as> Zabickis. M. Mack, Petru- 
Antanas Matijoška, Kirmelevi- j ^s> Rubinskas, Kauneckas, Ge- 
čius, Kirmelevičienė, Matulis,! nevičius,

♦ f

Razdulevičius, Ermanienė, Ne- 
įseckas, Vaičiūnas, Petras Dei- 
son, J. Pranckūnas, Kavaliaus
kas. Vaitiekūnas, Rikmalis, P. 
Beinys. Mrs. Klimas, A. Šiugž
da. širka. Averka. J. Pieškus,

iI

g

K

Zkris, Ma- 
Janusz, K. Var- 
Jaruševičius. J. 

Buzutonis, Urbo- 
Žilinskienė, Trin- 

Neveronis,

Vendimiūnienė,, Vil- 
baitė, Čekanauskaitė, Sinkevi
čienė, Girniūtė, Pečiulis, Smig
ias, Vareikienė, Baris. Valat- 
kevičienė, Šiugžda, Lingys, Čia- 
pas, Pocienė, Petrauskas, P. 
Bernotas, P. Vadluga. O. Gri- 

Luzackas, Masilionis, K. Nau-' galiūnas, P. Burbulienė, A. Po- 
M.vilionienė, P. Jakavonis,

Čerliauskas, P. Sajiefkienė, F. 
Ulevičienė, K. Pakštas, J. Ba- 
kūnas, M. Šimkienė, T. Čepu
lienė, P. Bendziūnicnė, G. Ma
tukas, O. Danielienė, P. Kes- 
liauskienė, M. Simon, B. Bobil, 
M. Mickevičius, L. Kirmelevi- 
čius, J. Venys. G. Taras, E. 
Marcilionis, M. Jekins, S. Sa
gas. M. Jaruševičienė, M. Gau- 

A. Jovaiša. K. Vaitiekaus- cevičienė, V. Vasaris, M. Sun- 
K. Jovaišas. gailienė„ V. Marcilionis. J. 

J. Karbauskas. J. Ruplėnas. J. Arlauskas, V. Gie- 
J. Vendzevičius, P. i 

D. Vaičiūnas, R.;
A. Čaplik, P. Kaz-I 
Vitkus, A. Sinkevi-I

džiūnas, Sepranius, A. Valeika, 
i M. Zička, Sim. Zyruolis, Kazys 
i Karčiauskas, M r. & Mrs. Dze- 
i Iewsky, Matulis, Stukas, Ple- 
' chavičienė, Fiaubinskas, Uršu- 
; lė Buskis, Ausiukaitė, Ieva Jan- 
1 kauskienė. E. ir D. Triuvinskai, 
i Jauneika, Karaslenevičius, Ed. 
Grigalius, Mrs. Miknevskis, Te- 

! ofilė Scimutienė, Ambras, J. 
* Getramauskas, S. Geltamavi- 
1 čius, 
j kas, E. Stoikas,
Kaminskas,
Savickas,
Rubinskas, 
Milerienė, 
lauskas, A. 
čius, A. Sinkevičius, A. Bitlcr, 
B. Ruth, E. Trusky, Marijona

•»»

drimas. K. Gicdrimicnė, J. Al- 
donis.

Visiems aukavusiems, aukų 
rinkėjams ir šiaip savo darbu 
ar triūsu prie minėjimo pasise
kimo prisidėjusioms komitetas

Krepšio čempijonai
Pereitą savaitę Šv. Petro pa

rapijos entuziastingi krepšio 
žaidikai pasižymėjo žaidimuose 
ir laimėjo Suffolk County So. 
District 3 CYO čempionatą. 
Pirmadienį vakare nugalėjo šv. 
Augustino ratelį 52 prieš 27. 
Ketvirtadienį vakare sunkiame 
žaidime prieš Šv. Vincento ra
telį laimėjo 32 prieš 22, ir tuo 

i būdu pasiliko vietiniais čempio- 
nais. Į žaidimus atsilanko daug 

j lietuvių sporto rėmėjų, kurių 
i tarpe buvo p. Medonis

T | Yakavonis.
e.

I

GRABORIAI

Jomantiene, O. Vit- 
V. Butėnas, O. Bu-j 
Gendrolienė, Senis į 
E. Armakevičienė,

P. Bakšienė, Ieva

ir A.
V. Markelionis tą 

patį vakarą ratelį nufotografa
vo. Per visą sezoną lietuvių ra
telis laimėjo 13 kartų žaizdami, 
o pralaimėjo tik vieną. Dabar 
laimėtojai laukia progos aukš
čiau kilti diecezijos rungtynėse.

Sveikiname

L.

Šiomis dienomis gavome «- 
nių, kad studentas Edmundas 
S. Mockus, sūnus pp. Stasio ir 
Antaninos Mockų, gyv. Dor
chester, Mass., yra pakviestas 
Ricci Matematikos Akademijos 
žurnalo žinių redaktorium.

Stud. Edmundas S. Mockus 
parašė tame žurnale Erie Bell’s 
knygos apžvalgą — “The Ma- 

kurioj jis

Šv. Augustino ir
Šv. Tomo Akviniečio pažiūras.

Stud. Edmundas S. Mockus

Povilas Likas Floridoje
Plačiai visuomenei gerai žino

mas Paul's Men krautuvės (456 
W. Broadway) savininkas Povi
las Likas šiomis dienomis išvy- gic of Numbers”, 
ko į Floridą kelių savaičių ato- kritikuoja autorių už klaidingai 
stogų. Drauge su juo išvyko perstatytas 
kitas biznierius, p. Ketvirtis.

P. Likas neturėjo atostogų
per daugel metų. Neseniai jis yra pasižymėjęs mokslu Bosto- 
atšventė 55 metų sukaktį ir no Kolegijoje. Sveikiname stud. 
nutarė laikytis taisyklės — Edmundą ir linkime geriausių 
“take it easy”. Jo krautuvės sėkmių.
biznį sėkmingai tvarko jo žmo-( ---------------------
na, p. Adelė Likienė. į Skaitykite ir platinkite

Linkime mielam kaimynui la- katalikišką spaudą— laik- 
bai gražaus poilsio. 'rast) “Darbininką”!

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė.
625 E. 8th St.. So. Boston. Mass. 

Tel. SOuth Boston 8-1298.
Vice-Pirmininkė—B. Gailiūniene.

8 Winfield St.. So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškiene,

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

29 Gould St., W. Rosbury, Mass. 
Tel. Parkway — 1864-W 

Iždininkė — Ona Šiauria,
51 Tampa St., Mattapan, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Krasauskas,
11 Springer St., So. Boston, Mass.

Kasos GI.--Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H St., So. Boston. Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 192 E. 
Seventh St.. So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PASALPINtS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Vincas Stakutis.
681 Sixth St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thornas Pk., So. Boston, Mass. 

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio,

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

tės pas protokolų raštininką.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas*.

South Boston, Mass.

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

Į

S. Barasevifius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVTČIIS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KĄSPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3960

YAKAVONIS
runeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

W AITT
FUNERAL HOME

90 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edwanl J. Waitt
(Waitekunas)

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius ir

Balsamuotojas
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios tr j kitus 
miestus.

Reikale šaukite; Tel. TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS

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

Patarnavimas dien* ir naktj.
Koplyčia šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815

BOuth Boston 8-2609
,1



KVIESLYS J LAISVĘ
šiais liūdnais laikais, kų, Naujų Metų ir švč. 

kada tikrovė sunkiai slė-J Marijos šventėms skirta ( 
gia žmogų, jo siela, ieško- daugybė maldingų kuri-; 
dama sau poilsio, stveria- nių, — savotiškų lietuviš- 
si maldos arba poezijos, kų Psalmių, 
ar siekia abiejų jų sujun
gimo: poetiškai išreikštos 
maldos. Tiesa, poezija yra 
tik graži svajonė; ji liūd
nos tikrovė negalės pa
keisti, bet nors pakels 
žmogaus mintis aukščiau 
visokių liūdnumų, ir tuom 
pastiprins jo jėgas, kad 
lengviau galėtų kentėti, _ 
laukti ir susilaukti tokių “7“s\7;aįįuoti**Pa;įu-!

Srovėj, tinius tragiškus įvykius' 
Dievui daleidziant, įvyks atvaizduoja du ilgesni. į 
palengvėjimas. dramatiškoj formoj para-

Tiems, kurių tiesioginė syti, veikalai: “Bulius,; 
yra pareiga darbuotis dėl Srulius ir Nulius” trijų 
tikrovės pagerėjimo, gal veiksmų ir “Sunkmetis”— 
ir nepatartina būtų per dviejų, 
daug užsiimti svajonėmis, 
kad ir gražiausiomis. Ta-' 
čiau tiems, kurie toliau 
stovi, toliau nuo tiesiogi
nio valstybės vadovavimo 
darbo, yra gera palaikyti 
sveiką minties nuotaiką 
prakilnia poezija.

Ne visiems yra Dievo lys. 
duota dovana poeziją kur* | Tie trij t vei.
ti, bet daugelis žmonių ją kaIai labai derin^į su vi.

Ši poezija rašyta Ame
rikoj ir Amerikiečiams,; 
bet grynas europeiškasi 
lietuviškumas visur joje; 
spindi. Be to, rinkinyje 
randame visą eilę kūrinių, 
pašvęstų tiesiog Nepri
klausomai Lietuvai, 
vargams, 
kiams, laimėms

jos 
kovoms, sie- 

ir nelai-

Vertimai yra iš anglų ir j 
rusų kalbų. Iš rusų kalbos 
yra išverstos septynios 
Krylovo pasakėčios, kelil 
Lermontovo ir Puškino; 
lyrikos kūriniai ir pasku-į 
tieji “Eugeniaus Oniegi- 
no” parinktos veikalo da-

Laike metinių sukaktuvių nuo nužudymo Indijos Išlaisvintojo Mahat
ma Gandhi, toje vietoje kur tas didysis šalies vyras buvo nužudytas, 
Premjeras Ministeris Nehru padedaatminties pagerbimui gėlių puokštę.

Laisvės daina
Pabuskim iš miego, pabuskim linksmai, 
Jau nyksta žiauriosios vergijos skausmai, 
Žiūrėkit švytuoja aušra tamsumoj, 
Ir laisvė plasdena sparnais tolumoj. 
Suskridę į būrį laisvų vanagų, 
It vėsulos vėjai plasnokim su jais. 
Išplėškim tautiečius iš priešo nagų, 
Paskiau sau žygiuokim vien meilės keliais 
Į kovą audring sustokim,
Vis ženkim su saule, plasnokim, 
Vis ženkim, vis ženkim, plasnokim! 
Mes, amžius vergavę, pabuskim arais! 
Perkūno žaibais suliepsnokim, 
Vis ženkim plasnokim,
Mes amžius vergavę, pabuskim arais. 
Plasnokim rytojun saulėtais barais.

Dviejų jaunų rašytojų sukaktys

ratūros konkurse ir laimi Vytautas pernai sausio 
pirmąją premija už nove- mėn. 17 d. peršventė net 
lę “Senoliu palaidai”. 1943 dvigubą sukaktį — am- 
m. laimi “Naujosios Sodv- žiaus 35 ir kūrybos — 20 
bos” žurnalo paskelbtąją metų. Gimė ton pat ir mo- 
literatūros premiją už no- kėši ten pat ir baigė uni- 
velę “Kirmėliaus mirtis”, versitetą, Karo Mokykla, 
1938 m. žymioji knygų redagavo kariūnu žurnalą 
leidykla “Sakalas” išleido “Kariūną” ir vaiku— “ži- 
jo novelių rinkinį “Ru- būrelį”, bet rašęs, daugiau 
dens melodi ios”, kurias vaikams, na ir iaunimo 
kritikai gražiai sutiko, nepamirštąs ir išėjo jau 
Spaudoje plačiai dalvva- penkios knygos ir tremtv- 
vo, bet daugiau novele ir je viena — “Sugrįžimas” 
retai, apysaka, kuriose at- ir parašyta apysaka jan- 
sispindėjo filosofinis po
būdis, o dažnai ir satyri
nis, kurie ir šiandien jo 
tremties kūryboje ryškūs. 
Jo siužetai paimti iš lie
tuviško kaimo, o kur sa
tyra įsimaišo, tai nesigai
li ir miestą paimti ir ge- 

: rai, didaktiniai paplakti.
gyvas, kaip sidabras ir vi
sada jaunatve alsuojan
tis, pilnas pasiryžimo ir;Bet stilius lengvas, vaiz- 
nepabaigiamų svajonių dus ir motyvai aktualūs, 

i jaunuolis. | gyvenimiški. Trem t y j e
jjau paruošė spaudai nove- 

Stasys Tamulaitis gimė:lių rinkinį ir rašo romaną 
1909 m. sausio mėn. 23 d.iiš mokytojų ir mokinių 
Sutkiškių vienkiem., Žem. į gyvenimo. Keli rinkiniai 

liko tėviškėje, nes nespė
jo pasiimti ir, žinoma, žu
vo, kartu ir jo brolio rašy
tojo Vytauto rankraščiai.

Panemunės par., Šakių 
apskr. pasiturinčių ūki
ninkų šeimoje, bet tauti
niai susipratusių, kada 
tėvai du sūnus išleido į 
mokslus ir baigė universi
tetą, duktė — mokytojų 
seminariją ir kita — vie
nuolė, tai nebūta ir tėvų 
paskendusių pinige ir dva
siniai aklų. Dar didelę įta
ką turėjo amžinos atmin
ties dekanas kun. Juozas 
Skinkys, ilgus metus ten 

ir spaudoje

Paparonis

TYRLAUKIAIS

Senoji karta, kurios ei-tplomą, kad ir įstojęs į uni- klebonavęs
, studijuoja lite- pažįstamas AnUpių Juo- 
Jis

sausu
. , . - -. šieji daugiau, kai prieš minti ir kartais jų sukak-; skverbiasi į bibliotekas,

zijos knygelę, Kurios šimtą metų ir nieko ben-;tis prabėgomis paminėti, kad daugiau i—1— ----
pus gali ramiai peržiureti, jro neįUrį su dabartiniu: kad pagerbus jų nuveik- su svetimaisia.*o 
turiniu pasigrožėti ir sir- bolševizmu. Jie caro lai-!tus darbus ir įamžinus as- ir jų orginalioje kalboje.

supranta ir didelę paguo- so rinkinio dvasia, nes jie lės smarkiai praretėjo ir versitetą, 
dą joje randa, kada nusi- buvo tikrai dideli pasauli- gana smarkiai, net nepa-1 ratūrą. 
minimo valandoje atsklei- nį0 masto poetai, gyvenu- stebėtai, tenka tik prisi- būti sau 
dzia po ranka esančią poe- sįe-j; daucnau. kai nrieš minti ir kartais iii sukak-! skverbias
zijos knygelę, kurios la-
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dro neturi su dabartiniu, kad pagerbus jų nuveik-su svetimaisiais autoriais 
vTi' ’** «*. Jie caro lai-1;tus darbus ir įamžinus as- ir jų orginalioje kalboje,

d}, kaip kokiu balsamu pa- buvo kovotojai užmenį. Senoji karta mums rasti tikrą kūrėjo dvasią,
tepti.

Tokiu 
šaltiniu 
Laisvę”, 
raščių 
rinko” išleistas 1947 me- drąsiai ir puikiai pajuokė 
tais. Ne paslaptis ,kad jo carų administraciją, kad 
autorius yra didž. Gerbia- tikrai nusipelnė būti skai- 
mas Prelatas Dr. Kazimie- čiuje laisvės mylėtojų ir 
ras Urbonavičius. kovotojų už laisvę.

Tame rinkinyje randa
me 200 kūrinių, trumpes
nių ir ilgesnių, originalių 
ir vertimų iš kitų kalbų. 
Šventam Kazimierui, au
torius ir visos Lietuvos 
G’obėiui, yra pašvęsta net 
12 eilėraščių, kurių tarpe 
ir viena trijų veiksmų 
drama: Šv. Kazimiero Se
serų vienuolijai ir ju aka
demijai, Tėvams Marijo
nams ir Marianapolio Ko
legijai — po dešimts; Šv. 
Pranciškui ir Seserims 
Pranciškietėms, Šv. Juo
zapui ir Darbininkams, laisvą, pa<ral lietu-
Vyčiamsį Karo Kapelio- vi/k*lbos d,rasia, V1SI1 
tams. Moterų Sąjungai do Rsalmi vertimą! 
įsreiKsti gražiausi pasvei- 
kinimai ir linkėjimai eilė
mis. Bažnytinėms iškil- retų būti po ranka kiek
inėms, kaip Kalėdų, Vely- vieno lietuvio.v*i! 
k ėi!
*

$
ž

nimui ‘Akmeninės dįenns’. 
Abu energingi, d^&ugiš^i, 
jaunatviški ir daug dar 
žadą mūsų literatūrai.

Baigiant terfjča pasaky
ti, kad Nemuno pakrantės 
daug išugdė rašytojų, kad 
ir paėmus? Joną Aleksan
dravičių- jfistį, Jurgį Bal
trušaitį, ^Stasį Santvarą, 
Gražiną-^TuJauskaitę - Ba- • 
brauskjfenę, Kazį Puidą - 
Žegotą, Praną Bajorą, 
Justiną Strūnaitį - žibun- 
tą ir daug kitų. Juk ar ga
li kur būti gražiau pasau
lyje, kaip Nemuno, Nevė
žio, Neries, Dubysos, Še
šupės, Merkio, Akmenės, 
Šventosios, Minijos, Mitu- 
vos, Jūros ir kitų upių pa
krantės, išpuoštos įvairia- 
vardžiais medžiais, krū
mokšniais, skambančios 
nesibaigiančiais paukščių 
balsais ir nuolat šnerena, 
tyrasą lyg krištupas, van
duo ir rodos, tu ir poetas, 
ir menininkas, ir daininin
kas ir, kartu, lyg tas lakš
tingala visada pavasariu . 
ir jaunatve gyvenąs. Tu 
tėvyne mums viskas, o 
vistiek mes sugrįšim, nors 
ir toliausiai būsime nu
blokšti! Tą ir tie du su- 
kaktininkai savo amžiaus 
sukaktį minėdami sau 
motto įsirašė. Telieka ir 
visiems tremtiniams tas 
brangus motto, kaip šven
tas, evangelijos žodis.

Tiesdami ranką sukak- 
tininkams, sakome —svei
katos, sėkmės, ilgiausio 
amžiaus, kūrybinės atei
ties ir viską Lietuvai!

A. Jankūnas.

(j Sibirą iškeliaujant)

Tyrlaukiais rūsčiai sušvilpė vė
jas

Ir sniego kalnus suka aukštai, 
Užtraukė liūdną dainą vežėjas 
Ir užniūniavo kažką gailiai.

Mane daboja, lyg koks erelis, 
Lūpas sučiaupęs gudas nuož

mus.
Vien tik iš tolo skamba varpelis, 
Lyg laidotuvių ženklas baisus.

Šarpūs ristieji, kelią pažinę, 
Stačiai žiemiuosna neša mane, 
Liki tu sveika, brangi tėvyne, 
Jau nematysiu daugiau tave.

Sudiev per amžius, gūžta savoji, 
Tarp žalių medžių vyšnių sode! 
Ir tu, mergele mano jaunoji... 
Jau nematysiu tavęs, oi ne.

nesitenkina zo> Vaidelioto slapyvar- 
studentu, o džiais (pernai suėjo penk

metis nuo jo mirties), ka
da dar dalyvavęs spaudos 
uždraudimo laikais tauti
niame, kultūriniame dar
be ir vėliau vienas žymes
niųjų kultūrininkų.* Liko 
ir Tamulaičiai tuo apsvai
ginti. Be to, tuoj aplinku
moj išaugę rašytojai: Jo
nas Vedegys (mokytojas 
ir gimnazijos direktorius) 
ir Pranas Lemberys -Lem- Rankos sukaltos, kardo netekau 

, nota- jaunas pritemo man žvilgesys, 
tik nutrūkę Brangj jaunyste, rausvesnio

susipažinus

laisvę: Lermontov ir Puš- daug davė, bet ir mes jų charakterį ir mokėti kaip
mielu paguodos kin buvo ištremti ir mirė mokyklos repamiršome ir ką duoti ir savo tautai,
yra “Kvieslys į Kaukaze, o Krylow, nors mokėjome, eidami į gyve- Jis užsidaręs, bet kalbų

, Jono Kmito eilė- ir išvengė ištrėmimo, bet nimą, ne tik užsigrūdinti pramoksta ir net jau 1938
rinkinys, “Darbi- savo pasakėčiomis taip praeitimi, likti ištikimi

tautos vaikai, bet ir būda
mi geri jų mokiniai, papė- 
dininkai, kelti tautos var
dą, kultūrą, ką matome 
jau jaunose eilėse, kada 
tenka susidurti su jų dar- knygos, 
bais, gyvenimu ir amžiaus mas. Tai būta dar jąunu- 

.. ar darbo sukakties proga, čio žmogaus, tik dvide- 
girnos stabtelti ir kiek arčiau su- šimt metų peržengusio. Jo 
~~~ mįnįnt sukaktis, originalioj kūryboj mėgs-

Mūsų eilės, kaiD minėta, tarnas miniatūrinis peiza- 
i smarkiai praretėjo, bet, žas, kuris stengiasi perei- 
kartu ir jaunųjų eilės, ka- ti į didelius gamtos vaiz
dą bolševizmas mūsų tau- dus ir ieškoti ko tai nau- 
tą nori išnaikinti ir atsi- jo, išsvajoto, surišto su 
dūrę tremtyje, mes esame tėviške, su namais ir, net

Rinkinyje randasi ir vie
nas Šv. Rašto Psalmės 
vertimas, t. y. “7” 
šaukiuos” — “De profun-i 
dis”. Vertimas laisvas. 
Daug kas bandė Psalmes 
versti, arba vertimus tai
syti. Arkivyskupas Skvi
reckas išversdamas visą 
Šventą Raštą, išvertė ir 
Psalmes, I 
ne laisvai, o moksliškai, 
žodis į žodi, žvdu kalbos 
dvasioj. Kaip gera būtų, į 
jeigu Didž. Gerb. “Kvies
lio į Laisvę” autorius pa-

m. duoda, be savo origina
lių eilėraščių, vertingos 
verstinės poezijos, net 
straipsnių literatūriniais 
ir kultūriniais klausimais. 
Neužmiršta ir originalios 

ją recenzuoda-

v •

bertas (teisininkas, nota
ras), kurie 1 

jau šį tą davė, bet į rašy
tojus nepretenduoja, nes 
pasirinko kitas profesijas. 
Stasys Tamulaitis pradi
nę mokyklą ėjo Žemojoj 
Panemunėj, o gimnaziją— 
Marijampolėje, tėvų Ma
rijonų vedamą, kurią bai
gė 1929 m. ir rudenį įsto
jo į Vytauto Didžiojo uni
versitetą Humanitarinių 
Mokslų fakultetą, pasirin-

Jaunas pritemo man žvilgesys,

veido —
Ir jus Sibiras greit užgesys.

Nors mano kūną sukalė gudas, 
Bet laisvos sielos negal sukalt, 
Jos idealų pasėtas grūdas 
Dar milijonus gali sukelt.

Pančiai jau krinta, duokit man 
kardą,

Leiskit į kovą dar kartą stot, 
Brangią laisvužę, tėvelių garbę 
Aš pamokysiu, kaip reik saugot.

I 
«

I

Juoze Kasiusias
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Limosinai dėl visokių rūkalų. 
Patarnavimas Dienų ir Naktį.
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tik dalis, ypač, intelektua- sielos pasauliu. Visada jis kęs studijuoti J^eratūrą, 
~ o to, jęjejęVjena sukaį. naujas, nepasikartojantis

tis mums brangi ir minė- ir pilnas kūrybos, gyveni- 
tina. Čia mes minime mo. Tremtyje ir nesėdi, 

i dviejų mūsų jaunųjų ra- nors studijas tęsia Tubin- 
šytojų, Lietuvių Rašytojų geno universitete, bet dar 
Tremtinių Draugijos na- randa laiko ir periodikoje 
rių: Vinco Kazoko 30 me- dalyvauti, tai poezija, 
tų ir Stasiaus Tamulaičio straipsniais, recenzijomis 
— 40 metų amžiaus su- ir vertimais. Vienas jo di- 
kaktis, kurios, itin, pa- džiausiu darbų ir vienin- 
brėžtinos, kada žmonės 
nėra naujokai, o jau gim
nazijos suole pradėjo ra
šytojo karjerą.

Vincas Kazokas dar jau
nas ir gimęs 1919 m. sau
sio mėn. 15 d. Dzūkuose— 
Mečiūnų kaime, Seinų ap- 
skrityj ir pažinęs mūsų 
žymaus poeto ir pedagogo 
kun. dr. Motiejaus Gus
taičio auklėjimą. Gimnazi- 
ją lankė amžinos atmin

ei ties Gustaičio įsteigtoj ir 
| i vestoj Lazdijuose ir tęsė 
j!(ir baigė Kaune. Iš mažens 
Išlinkęs literatūrai ir Lazdi- 
* i juose toj aplinkumoj auk

lėtas ir dalyvavęs lietera- 
tūriniuose rateliuose ir 
gimnazijos laikraštėliuo
se, liko ištikimas literatū
rai ir gavęs gimnazijos di-.

“Kvieslys į Laisvę” tu-

KLAUSIKITE
"Lietuvos Atsi

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., 
Neu'ark 5. N. J.

Tel. MArket 2-5360

K.M-U.

imu" Radijo Valandų

pedagogiką ir psichologi
ją. Studijas baigė tik 1940 
m. .Vilniaus universitete, 
nes buvo nutraukęs, mo
kytojavo: Utenos, Vilka
viškio, Kybartų ir Kauno 
gimnazijose. Be to, buvo 
pašauktas atlikti karinę 
prievolę, lankė Karo Mo
kyklą ir baigė 1937 m. pa
keltas jaun. leitenantu. 
Trumpą laiką karininkavo 
ir atsargon išėjo vyr. lei
tenanto laipsniu. Tremty
je nesiskverbė į jokius pa
reigūnus ir stovykloje už
teko jam sandėlio darbi
ninku, vežiku ir miško 
darbininku, nes nebijąs 
jokio darbo, nors ir juo
džiausio. Rašyti pradėjo 
dar gimnazijos suole bū
damas noveles, vaizdelius 
ir bandė eilėraščius, bet 
tie, kaip jis sako — ra
šiau, kai meilė užklupda
vo, nes nebuvo, kaip atsi
kratyti, o gimnazistai vi
si bando, bet poetu sa
kiau, kad nebūsiu, tą pa
stebėjo ir mokytojai. Aš
tuntoje klasėje būdamas, 

1 jau dalyvauja “Ateities”

telis tremtyje išėjęs, toks 
stambus verstinis, veika
las — A. Koėstlerio “Nu
lis ir begalybė” (“Dark- 
ness at noon”). Vertimas 
puikus, sklandus ir kalba 
graži. Turi paruošęs spau
dai ir eilėraščių rinkinį. 
Tenka stebėtis jo darbu, 
kada dar jauni metai, o 
spėjo prasimušti ir būti 
vertinamu. <Jis darbštus, 
bet kartu ir kuklus, tylus, 
užsidaręs ir savo mažu ū- 
giu neinponuojantis, bet 
svarus ir daug dar žadąs. 
Jau kitoks jo kolega Sta
sys Tamulaitis (rašytojo 
Vytauto Tamulaičio bro
lis), kuris mini savo am
žiaus 40 metų sukaktį. 
Kada anas dzūkas, o šis 
— zanavykas ir judrus,.žurnalo paskelbtame lite-

Robert H. Denham, National Labor Relations 
Board counsel, patiekia savo nuomonę Darbo Į- 
statymo reikalu laike viešo apklausinėjimo Wa- 
shingtone. Jis pabrėžė, kad Darbo Unijos jau yra 
suaugę ir jų vaikais laikyti nėra reikalo. Jis gynė 
Taft - Hartley įstatymą ir užgyrė Darbo Tarybos 
siekimą draudimo laike netaktingo elgesio darbo 
unijų ar darbdavių.




