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Kaip iš* visko matyti, tarybų 
Lietuvoj ėmė siausti širdies li
gų epidemija. Ir, kaip tyčia, to
ji epidemija Užpuolė patį tary
binį “elitą”... Žinome ,kad “šir
dies liga" mirė “pulkininkas” 
Liudas Gira, Stalino poemos 
“laureatė" Salomėja Neris, 
“kovingiausias bolševikinis ra
šytojas" Petras Cvirka, o štai, 
dabar Vilniaus radijas praneša, 
kad “širdies liga” vasario 5 d. 
atsiskyrė su šiuo pasauliu 
“Stalino kantatos” kompozito
rius, tarybų Lietuvos Muzikos 
kompozitorių Sąjungos pirmi
ninkas, Valstybinės Operos or
kestro ir Baleto “kondukto- 
irus", stalininės premijos laure
atas Juozas TaUat-Kelpša.

Nestebėtina, mat, “įžymiųjų 
žvaigždžių” Širdys neišlaiko ta
rybinio spaudimo — sprogsta...

Beje, savo laiku ten buvo 
pasireiškusi ir išprotėjimo liga, 
tačiau, matyt, buvo imtasi pre- 
ventyvinių priemonių ir toji li
ga į epidemiją neišsivystė. Pir
mąja Šios ligos auka — buvo 
pats “prezidentas” Paleckis...

Paryžius — Charles de 
Gaulle’io organizacija vėl 
atsišaukė į visą prancūzų 
tautą, kad perorganizuotų 
savo valstybę ir atimtų iš 
komunistų visą galią, ko
kią jie dabar yra gavę iš 
dalies piliečių ir apsau
goti Prancūziją nuo So
vietų Rusijos invazijos.

De Gaulle’io partijos 
veikiantis komitetas savo 
specialiame susirinkime, 
kuriam vadovavo M. de 
Gaulle, pareikalavo pa
skelbti ^eneralius rinki
mus, kad būtų galima su
stiprinti valdžią taip, kad 
ji pajėgtų suvaldyti ko
munistus, kurie aiškiai 
pasirodė savo krašto prie
šais.

IT iki įvertins Šnipus

Kuomet dar neseniai buvau 
“perbridęs" Atlantą ir apsigy
venęs šiapus okeano — arti
miau susipažinau ir su užjūrio 
lietuvių spauda. Ja džiaugda- 
vaua ir gerėdavau^, tik vienas 
reiškinys mane stebindavo — 
tai perdaug ašAfis pasisakymai 
“Naujienose” prieš daugeliui 
kam šventus dalykus: . Nepri-

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybių Karo 
Tarnybos Komiteto atsto
vai įnešė į Kongresą bi- 
lių, pagal kurį Amerika 
atsilygintų tiems svetim
šaliams, kurie pagelbsti 
jos žvalgybos - agentams 
užsienyj, būtent, kasmet 
{leidžiant į Ameriką apsi
gyvenimui 100 asmenų.

Tikimąsi, kad šis bUius 
bus greitu laiku priimtas. 
Peistieji asmenys galės 
pralyti net ir Jung, Vata-

SS" _______
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Kova prieš raudonąjį ateizmą!
Courtesy of The Chicago Herald-American— Stanley Pieza
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Komunistams nepavyko suar
dyti susirinkimo Brusselyj

Churchill pasakė, kad Rusijos tironija 
yra aršesnė ir už Hitlerio -

RCHIINinjM HV0 HCTlITiSsusitikęs savo gerą 
prietakų, jo ir klausiu:
— Ką visa tatai reiškia?
Jis man. atsako:

— Mat, “Naujienos" laikosi 
labai didelio demokratiškumo, 
tai kas kokią medžiagą prisiun
čia — tokią ir spausdina. Pas: 
juos visiška žodžio laisvė...
—Gal ir taip... — pagalvojau 

sau. •?, ■;
Po keletas mėnesių — susi

tinku ir vėl tą patį savo bičiu
lį. Gi jis man ir porina:
— Žinai, klydau galvodamas, 

kad "Naujienose” didelė žodžio 
laisvė... Prieš apie mėnesį nu
siunčiau kiek skirtingesnių jų 
galvojimui minčių straipsnį — 
ir po šiai dienai nespausdina
mas...
— Ir aš panaši “Naujienų” 

“auka”... — atsidusęs prata
riau. Ir mano visą mėnesį “ma
rinuojamas" rašinys, nors, pa
lyginti, švelniai ,mandagiai pa- 
rašytaas. Dabar suku galvą 
kuriam čia kitam laikraščiui jį 
pasiuntus...

Tuo pačiu kartu, žinoma, man 
prisiminė pasakojimas, kaip 
ant Rytų ir Vakarų sienos Vo
kietijoje kalbėjosi amerikiečių 
MP ir sovietų sargybinis. Ame
rikonas pasakė:
— Pas

I u
kareivis.

— Pas

Lietuvoje ašaros ir kraujas
•

• ••

franciai ja neišduoda Krav 
tako BudHrią Rusijai

> Y

Brusseis, Belgija — Eu
ropos Vienybės Judėjimo 
susirinkime, kuris įvyko 
atvirame ore, 10,000 minia 
pasveikino Winston Chur
chill, Anglijos buvusį pre
mjerą, ir savo premierą 
M. Spaak gausiais aplo
dismentais, o,, komunistai 
baubimu. Nors komunistų 
buvo mažai, bet jie baubi
mu ir triukšmavimu sukė
lė kačių koncertą.

Komunistai dalino lape
lius su šūkiais: “Hitleris 
taip pat norėjo suvienyti 
Europą”, “Belgai darbi
ninkai niekad nekels gin
klo prieš Sovietų brolius” 
ir “Šalin su Spaak, karo 
kurstytoju”.

Pirm negu Churchill pa
sikėlė kalbėti, komunistų 
senatorius, Jean Fonte-; 
nye, ir Raymond Dispy, 
deputatas, buvo žandarų 
suimti kartu su kitais 50 
komunistų. Dauguma jų 
po kelių valandų paleido.

Churchill griežtai pa
smerkė Sovietų Rusijos

grobimo politiką ir ap
gailestavo tautas, kurios 
yra Rusijos pavergtos. 
Ragino laisvas Europos 
tautas vienytis, ir pareiš
kė, kad Sovietų Rusijos 
Uranija yra aršesnė ir už 
Hitlerio.

“Dėl ko taip yra, kad 
didžiausios masės žmonių 
negali gyventi taikiai ir 
saugiai?”, klausia Mr. 
Churchill. “Dėl to, kad ne
turi tarptautinės organi
zacijos, kuri jiems duotų 
progą gyventi taikiai be 
trukdymų, be varginimo 
ar terorizavimo nuo kitų 
tautų užpuolikų arba idea- 
logijų”.

Belgijos premjeras smar
kiai puolė komunistus už 
jų elgesį 1940 metais ir 
šiandien.

Abu kalbėtojai priminė 
nelaiminguosius kraštus, 
kuriuos yra pavergus So
vietų Rusija ir tuose kraš
tuose nežmoniškai terori
zuoja ir žudo, nekaltus 
žmones.

t- ■
AREŠTAVO KQMUNI; 
-^"VSDUSPfttNiParyt*br — vartom 

Kravčenko, buvęs žymus 
Sovietų Rusijos pareigū- 

patraukė teisman

M

Neseniai čia gautame iš ginamas. Kaimo trobesiai ;nas» ~
pačios Lietuvos laiške griaunami, miškai baigia- prancūzų komunistų laik- 
skaitome pasibaisėtinų da- mi iškirsti, dirvos pavirto raštį. Jis pakvietė teisman

Harrfeon, N. Y. — Vasa-’ 
rio 27 d., važiuodamas 
New Haven geležinkelio L. 
greituoju traukiniu, poli-.1y 
cija sako, vyras staigiai)- ] _
iššoko iš traukinio ir už- ir kraujas. Gelbėkite mus! 
simušė. Grįžti nepatariu niekam, . zjO_.k

Policija atpažino vyrą nes Lietuvos nėra. Sibiran ■■
kaipo Jut®, J. Pakelti iš grM-ni lietuvi, _šeimoa 'į ** £^2^ E*.

Paryžius — šiomis die- menė, kad jie nesipriešin- 
nomis Prancūzijos polici
ja padarė kratą trijų ko
munistų laikraščių redak
cijose ir areštavo tų laik
raščių redaktorius. Dary
dami kratą rado daug 
slaptų priešvalstybinių do
kumentų.

Kaip žinoma, Prancūzi
jos komunistų partijos 
generalinis sekretorius, 
Maurice Thorez pasakė iš
davikišką kalbą būtent, 
ragino Prancūzijos žmo
nes, kad jeigu į jų kraštą 
įsibriautų Rusijos kariuo-

tų ir elgtųsi taip, kaip pa
našiose aplinkybėse pasi
elgė Jugoslavijos, Lenki
jos, Rumunijos ir kitų, 
Rusijos pavergtų kraštų 
žmones.

Kiti komunistų vadai 
pilnai sutiko su Thorez 
pareiškimu.

Prancūzijos valdžia tuo
jau griebėsi priemonių Su
valdyti komunistus. Mau- 
rice Thorez yra parlamen
to narys, tai jis įstatymu, 
kaip ir kiti parlamento 
nariai, yra apdraustas nuo 
arešto. Tačiau jeigu tik 
valdžia galės įrodyti, kad 
Thorez yra savo krašto iš
davikas, tai toji apdrauda 
atpuls.

Italijos komunistų va
das Togliatti yra pasakęs 
tą patį ką ir Thorez. Tas 
parodo, kad komunistų 
vadams yra įsakyta veik
ti viešai, kad pakenkti 
Šiaurės Atlanto sąjungos 
suorganizavimui, ko labai 
nenori ir griežtai 
naši Maskva.

Taigi komunistų 
visuose kraštuose 
pasirodo, kad jie tarnau
ja Rusijai.

dirvonais, gi rekvizicijos'liudininkus, kurie įrodinė- 
----  ---_____ ~ ~~_______'j;, kad tas komunistų 
Už duonos kilogramą ten- j laikraštis tikrai apšmeižė 
ka mokėti arti 5 rublių; {Kravčenko.

Sovietų Rusijos valdžia, 
sužinojusi apie minėtų 
liudininkų priparodymus, 
baisiai įsižeidė ir parei
kalavo, kad Prancūzijos 
valdžia juos išduotų ir 
grąžintų Rusijon. Prancū
zijos valdžia Sovietų Rusi
jos reikalavimą atmetė.

Bridgeport, Conn., ir sa-|su mažais vaikais ir seno
ko, kad tai bus saužudys-jliais. Mūsų tortas yra plė
tė.

graužia. Audiniai už ku
riuos mokedavom 5 litusiys-jliais. Musų turtas yra pie- ‘T. 77, 75,„ "Z-Ištamu, atimamas. sr‘de^ “i' ico, metrą dabar atsi-

Kun. K. Vasys, Aušros »tainėje, 153 Sterling St, 
Vartų parapijos, Worces-Į kalbės 
ter, Mass., klebonas ir Ku-| 
nigų Vienybes pirminin-i 
kas, praneša telephonu, 
kad. jo vadovaujamoj pa
rapijoj trečiadienį, kovo 
2 d. (Pelenės dienoj), 8 
vai. vakare, parapijos sve-

mus demokratija... 
nas... — atsakė rusų

galima peikti,

kritikuoti ir net išbarti patį 
Prezidentą Trumąną...
— I u nas...
— Kaip?!! — net išsižiojo iš 

nustebimo amerikietis kareivis, 
manydamas, kad runkelis kalba 
apie savo valdovą Staliną...
— Ir pas mus galima peikti, 

kritikuoti ir net iškeikti Tru- 
maną... — nesikarššiuodamas 
pridūrė rusų sargybinis...

Taigi, apie Staliną — nė mur, 
mur..., bet Trumaną pas sovie
tus — gali keikti Mek nori...

Ar ne panaši “diela” dedasi 
ir “Naujienose”?...

I #
Teko nugirsti panašių nusi

skundimų ir dėl Kanadoje lei
džiamos “Nepriklausomos Lie
tuvos”, naujos' “santvarkos” 
gadynėje...

eina 170 rublių, o už vil- 
nionius vieną metrą turė
tum mokėti iki 1,000 rub
lių. Mes esame basi ir visi 
nuskurę.

Bolševikai ir išgamos 
minta musų krauju ir 
prausiasi mūsų prakaitu. 
Kraujas ir ašaros teka u- 
peliais. Kiek sušaudytų 
jaunų vyrų, nebesuminėsi. 
Musų vieną kaimyną nu
šovė Lietuvos partizanai 
už išdavystę. Turime sau
gotis komunistų visur ir 
visuomet. Tie, kurie ragi
na Jufc grįžti, tai vilkai. 
Galite pasakyti apie tai 
tik geram lietuviui. Neži
nau ar laiškas Tave pa
sieks. Kas dėl manęs nesi
bijok, man visvien gręsia 
ištrėmimas. Dabar dirbu 
baudžiauninkų sovehoze.

Tavo pusbrolis.

Žemės Drebėjimas Vakari* 
įname ransvyja

Long Beach, KalifornijaPrel. M. Krupavičius, ' Long Beach, Kalifornija 
Vyriausiojo Lietuvos Iš- — šiame pajūrio mieste- 
laisvinimo Komiteto pir- lyj buvo jaučiamas žemės 
mininkas, nesenai atvykęs drebėjimas.
iš tremties — Vokietijos. Iš karto gyventojai ne-

Kleb. kun. K. Vasys ir žinojo kas įvyko kada 
prakalbų rengimo komisi-lėkštės pradėjo braškėti 
ja kviečia visus vietinius namuose, šaukė laikraš- 
ir iš apylinkės kolonijų čių redakcijas ir sužinojo, 
lietuvius tose svarbiose kad tai buvo žemės drebė- 

įjimas.

Iš karto gyventojai ne-

"•M prtkalb0“ dalyvauti-

PROTESTANTŲ DVASININKAI 
“PRISIPAŽINO” KALTAIS 

BULGARIJOJ
uPrisipažinimai” Esu Melagingi. - 

Neatitinka Dienos ir Vardai.
Sofia, Bulgarija — Pra

neša, kad Bulgarijos ko
munistų valdžios areštuo
ti ir teisiami 15 protes
tantų dvasininkai “prisi
pažino” kaltais, kaip kad 
jie yra kaltinami už šnipi
nėjimą, išdavystę ir spe
kuliavimą juodojoj rinkoj.

Nikola Naumov, vyriau
sias baptistų dvasininkas, 
ne tik prisipažinęs kaltu, 
kaip jis kaltinamas, bet 
dar pasakęs, kad kalėjime 
jo niekas nekankino, ne
mušė ir nenuodino. Yanko 
Nikolov tvirtino, kad toji 
jų Pasaulinė Bažnyčių Or
ganizacija yra Jung. Val
stybių priemonė šinipinė- 
jimui ir sabotažui. Tačiau 
laikraštininkai sako, kad 
Nikolov sudarė nesveiko 
žmogaus įspūdį.

Jung. Valstybių ir Ang
lijos pareigūnai Sofijoj, 
kurie studijavo prisipaži
nimus ir kaltinimus, griež
tai atmeta kaltinimus, ku
riais įvelia Alijantų Kon
trolės Komisijos ir atsto
vybių Amerikos ir Britų 
buvusius pareigūnus. Jie 
aiškiai įrodo, kad prisipa
žinimuose ir kaltinimuose 
neatitinka nei dienos, nei 
vardai minėtų pareigūnų.

Pasauliui būtų didžiau
sia naujiena, kad kaltina
mieji komunistų teisme 
bet kokiame krašte nepri
sipažintų kaltais, 
pažįsta” ir dar 
save apkaltina 
yra kaltinami.

Kada bus galas komu
nizmo terorui?

“Prisi- 
daugiau 
negu jie

prieši-

vadai 
aiškiai

Prisiskynė žemnoife B 
save daržo

šįmet žiema tikrai ne
paprasta. Labai mažai bu
vo šaltų dienų. William H. 
Nichols, gyv. Harwich, 
Mass. (Cape Cod), sako, 
kad jam nereikia važiuoti 
į Pietus šią žiemą, nes jis 
turįs vasarą ir savo na
muose.

Jis tą savo pasakymą į- 
rodė prisiskintomis že
muogėmis iš savo daržo.



Antradienis. Kovo 1 d., 1949 -U
ATVYKO DAUGIAU LIETU

VIŲ I§ TREMTIES-VOKIETIJOS Na^ja
J, E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS, 
skaitytinas Sekmadienį, Vasario 27 d. ir primiBttaas 

Sekmadienį, kovo 6 d.
MYLIMIEJI KRISTUJE:

Kasmet pumąjį Gavėnios Sekmadienį yra nusta
tytas mūsų Vyskupijos įprotys prašyti jūsų aukų šv. 
Tėvui ir jo skaitlingoms įstaigoms paremti. Mūsų 
žmonių tuo atžvilgiu duospumas yra labai gausus ir 
visiems žinomas. Mūsų dvasiškąja ir šmonės gęrai 
supranta svarbų reikalą šelpti Kristaus Vietininką ir 
meilingu, ištikimu duosnumu atsiliepia į kiekvieną 
mūsų prašymą. Aš žir.au, kad šie metai nebus skirtin
gi, ir Petro skatikėlis bus atitinkamai gausus šiems 

I krūtingiems laikams.
Aš nereikalauju išskaičiuoti įvairių 'įvairiausių 

i reikalų, kurie vargi na šv. Tėvą šiuo momęnĮtu kančių 
ir ištyrimų paliečiančių visą Katalikų Bažnyčią. Ry
tais, vidudieniais ir vakarais radio ir spauda paduo
da žinių apie veiklą Popiežiaus ir tikėjimo priešų, ku
rie daro įtemptas pastangas sutrukdyti jo ir paties 
Kristaus darbą. Daugiau kaip kada nors Bv. Tėvas 
yra reikalingas maldų ir pagalbos tų, kurie dar tębe- 
gali parodyti jam savo ištikimybę. Milijonai tų, kurie 
labai trokšta Šy. Tėvą sušelpti, negali to padaryti, 
nes yra suvaržyti neprietelingais įstatymais, sukaus
iančiais jų asmeninę ir religinę laisvę. Mes, kurie 
dar tebeturim galimybės praktikuoti savo tikėjimą, 
privalome naudotis savo laisve pareikšti jam savo 
meilę. Turime siistiprinti Šv. Tėvo ranką savo duos- 
numu, kad jis galėtų šelpti tuos, kurie nė jo, nė savęs 
nebepajėgia sušelpti.

Telaimina Dievas visus, kurie su didelių džiaugs
mu šelps mūsų Vyriausįjį Kunigą šių metų rinkliava? 

Jūsų ištikimas Kristuje,
t RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.

i s
IHelsiugi, Suomija—Pra

neša, kad pereitą savaitę 
Rusija sustiprino savo 
ginkluotas jėgas prie Ru
sijos - Norvegijos sienos.

Sakoma, kad Rusija at
vežė daugiau kareivių prie

Šaulinskas, Mykolas į
Washington, Pa.

Šimulynienė, Marija ir
Antanas į Worcester, Ma- 
ssachusetts.

Svipas, Vladas, 
Raminta, Jolanta 
York, N. Y.

Terebaitė, Stasė 
cester, Mass.

V aitieka vičienė, 
Brooklyn, N. Y.

Vai tie kaitytė, Viktorija šyti su ja nepuolmo sutar- 
į Brooklyn, N. Y. tį. Bet Norvegija labai ge-

Virbyla, Jonas, Agota, šyti su ja nepuolimo sutar- 
Teresė, Vytautas, Irena į tys su Rusija — nevertos 
Crazy, New York. nė to popierio ant kurio

Žemelis, Henrikas į Ro- pasirašo. 
chester, N. Y. .

Grigaliūnas, Vytautas į 
Binghamton, N. Y.

* s «

Š. m. kovo 1 d. laivu

Š. m. vasario 26 d. laivu 
“Marine Tiger” į New 
York uostą atvyko šie lie
tuviai tremtiniai.

Adomaitis, Jeronimas į 
Plainsville, Conn.

Bartkaitė, Jusefa į Ja- 
maica Plain, Mass.

Bulota, Antanas, Katry- 
na, Jūratė ir Kęstuts į 
Watertown, Conn.

Bekas, Edvardas į New- 
ark, N. J.

Išganaitis, Juozas į Ta- 
maqua, Penn.

Juodakis, Juozas, Vero
nika, Alois ir Violeta į E. 
St. Louis, UI.

Jacina, Juozas į Roches
ter, N. Y.

Kalvaitienė, Anelė į Ro
chester, N. Y.

Kuzminskas, Stanislo-j 
vas, Sofia ir Vaidotas į “Marine Shark” atvyksta i 
Oųford, Conn. ’ * ~

Lūkauskas, F 
rena į Lawrence, Mass.

Macys, Juozas, Veroni
ka, Juozas ir Laima į Bin
ghamton, N. Y.

Martinkus, Antanas į 
Chazy, N. Y.

Micpovilius, Bolius ir 
Marija į S. Boston, Mass.

I I 
i!

I

Bronė,
į New sienos Norvegijoje pagąs

dinimui. Kaip žinoma, 
j Wor- Norvegija yra linkus pri

sidėti prie Šiaurės Atlanto 
Olga į sąjungos. Rusija nesenai 

pasiūlė Norvegijai pasira-

J
Danija Prisidės Prie Šiau

rės Atlanto Slogos

Popiežius Pius XII priima Valstybių Pasiun
tinių viešus užuojautos^ pareiškimus dėl Vengrijos 
komunistų nuteisimo Kardinolo Mindszenty. Vaiz
das parodo kairėje stovinti Egipto ministerį atė
jusį pareikšti užuojautą, kaip tuo tarpu Britani
jos ministeris John Perowne palenkęs galvą reiš
kia užuojautos žodžius: Visas diplomatinis valsty
bių Pasiuntinių prie Vatikano korpusas sudėjo sa
vo gilias užuojautas dėl komunistų persekiojimų 
tuomi ir pareikšdami savo paramą Jo Šventeybės 
protestui prieš raudonuosius.1 1 ■ w ■■■■■■ I ■ I I — ■ p "■■■ ■ ■■ ■

Kopenhaga, Danija — 
Danijos didžiausia parti
ja, sočiai demokratų, atsi
šaukė į visą tautą, kad ji 
kreiptųsi prie Vakarų dėl 
militario saugumo.

Taigi Danijos prisidėji
mas prie Šiaurės Atlanto 
sąjungos esą užtikrintas.

iį New York uostą šie lie-
Stepas ir I- tuviai tremtiniai:

Baltrušiūnaitė, Genovai
tė į S. Boston, Mass.

Gerulaitis, Jonas, Ona
ir Vytas į New York, N.Y.

Jaksonas, Eduardas į
Įjansing, Mich.

Lešinskas, Leonas, An
gelą, Violetta į Waynes- 
ville, No. Carolina.

Mulionis, Ignas, Anelė,
Vytautas, Danutė ir Al
girdas į Cleveland, Ohio. 

į' Ragelis, Antanas į Ma- 
cedon, N. Y. ____

Ramonaitis, Juozas^ Ona Rusijos konsulato sekre-

VISI ČEMPIJONAI -
VISI AMERIKONAI

Milinavičius, Isidoria
S. Boston, Mass.

Naujokaitis, Jonas
Wilmiagton, Dėl.

Nenertas, Viktoras 
Colcbester, Conn.

Račiūnaitė; Ona į Bronx,
N. Y.

Rėklaitis, Antanas, Pul- 
cheria, Vida ir Vytautas į 
Highland, Howard Coun- 
ty, Maryland.

Sajauskas, Antanas į;
Middleburgh, Baitimore,- 
Md.

Sakaitė, Marija į Roche-'-------
ster, N. Y. • | Vabaiienė, " Marcelė į

• Waterbury, Conn.
j Vaina, Antanas ir Regi
na į Rochester, N. Y.

Valantiejus, Petras, A- 
nelė, Danutė, Kęstutis, 
Vytautas, Bona į Water- 
town, Conn.

Žalevičius, Ernest, Emi- 
lie, Haroldas, Irena ir El- 

įfrieda į Roberts, North 
Dakota.

BALF Imigracijos
Komitetas.

J
Užsimušė Rusijos Konsulato 

Sekretorius

Naples, Italija — Vasa
rio 27 d. nuo stačios uolos 
krito ir užsimušė Sovietų

ir Nijolė į Mathews, Loui- 
siana.

Serelis, Vytautas, Irena 
ir Danutė j Philadelphia, 
Pa.

Šiurilaitė, Ona į Brock
ton, Mass.

Šiurilienė, Ona ir sūnus 
Jonas j.Brockton, Mass.

torius Dr. Nikolai Poleyt- 
čykov, 25 m. amž.

Kai kurie mano, kad 
Rusijos konsulato sekre
torius savanoriai nukrito 
nuo uolos. Tačiau grei
čiausia jis paslydo stovė
damas prie pat uolos kraš
to, kada jis buvo, fotogra
fuojamas kito konsulato 
sekretoriaus.

Detroit, Mich. — Gene
ral Motors korporacija 
praneša, kad sumažinus 
darbininkams algas suma* 
žino ir automobilių kai-

Metime Ištarti
Tremtinėms

M

BALF-o Valdyba savo 
j posėdy š.' m. vasario 9 d. 
išvarstė apie reikalingumą 
I suteikti atv ykusiems 
tremtiniams materialinės 

Šiomis cucnomis r-rezi- pagelbos.
dentas Trumanas paskyrė j Kaskart vis daugiau ir 
Švietimo Komisionierium daugiau atvyksta naujų 
Chicagos universiteto pro-; tremtinių į J A. V. kur jie 
fesorių Dr. Earl James' neturi giminių ir pažįsta- 
McGrath. |mų ir kuriems reikalinga

GAVĖNIOS KNYGUTE
Gavėnioje yra patogiausias laikas susitelkti ir 

apmąstyti mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus Kru
vinąja 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. 
Gal’ ją parankiai skaityti vykdamas į darbą ar iš darbo. Knyga 
186 pus!. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite:
“DAKBlNiNfcAS”. 366 W. Broadaay, Co. Boston 27, Mass.

Darbininku A’Jn«.
Šiuomi siunčiu $2.W ir prašau prisiųsti man Gavėnios Kny

gutę — ŠTAI ŽMOGUS.

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

Adresas ...........
&

Sportų pasaulis yra šen- eitais metais Jacke John- 
sącingas, įdomus ir visuo- son negras įstojo į vieną 
met dramatiškas. Eilinis svarbesnę sporto lygą. 
Amerikos pilietis taip ge- p ................
rai apsipažinęs su basebo- tini^' su

.^‘1?oIes ,r?ltų , kumštininkais nekovojo.
Per ŪŠ“* “etas negrai vis praĮaįmg(;javo kumštynes, 
rungtynes. Kai iškilo sun
kaus svorio čempijonas, 
negras Jack Johnsonas, 
visur pasirodė blogas jau- 

■ smas prieš negrus. Tačiau

Praeityje baltieji kumš- 
su juodaisiais

Pasninko Nuostatai Bostono 
Arkivyskupijoje 1949 m.

su prezidento Trumano, 
generolo Eisenhower’io 
arba G. Marshall’o. Mato
me daug svetimai skam
bančių vardų sporto pa
saulyje, kaip antai: Di 
Maggio. Gręnberg žale,
Sharkey ir Lotus, bet jie lygiai garbingais pa- 
visiammk^ęiaj — yisi boksintakų iriais.

. čempijonai. Jų pergales Imkime kad ir Joe
gavi amerikiečius Sporto!^^. jis ne tik ikus 
mylėtojas kūnų didžiu"“:boksininkas, sportmenas, 
yra amerikiečiai, gerbda-;^ ir pavy^^ pįiie. 
mi jų laimėsimus, steigia tis

į Panašiai buvo praeityje 
j ir su žydais. Publika juos

K“L«tžakilm& y’ “• Todėl daU< 
bos ir tautines kumes. norėdami būti sportinin-

visą tautą apimančią bro-į 
lišką draugiją, į kurią pri-; 
imami čempijonai, neatsi-

nas.
Kaip žinoma, darbinin

kai už kiekvieną darbo va
landą gaus nuo 2 iki 3 
centų mažiau. Vieniems 
automobilių kainos suma
žintos 10 dolerių, o kitų— 
iki 40 dol.

bos ir tautinės kilmės. norėdami būti st£rtinin- 
Vienos ryškiausių besi- kais, pakeitė savo payąr- 

“ ’ žymių, dės airiškomis, kaip Me
tai buvo paskyrimas 1949 Coy ar Callahan. Kai žy- 
met. Yale universiteto dai pasirodė puikūs spor- 
futbolėS lošėjų kapitonu fininkaŲ

keičiančių laikų žymių,

met. Yale

dės airiškomis, kaip Mc-

materialinė pagelba įsi
kurti. Ypač gyvenimo pra
džioje jiems trūksta tokių 
daiktų kaip indų, rūbų, 
baldų ir kitokių apyvokos 
reikmenų. Tuo tarpu pas 
čia gyvenančius žmones 
yra atliekamų tokių daik
tų, kuriuos jie mielai per
leistų tremtiniams.

Todėl BALF-o Valdyba 
prašo visuomenę organi
zuoti naujai atvykstan
tiems tremtiniams įsikur
ti pagalbą, steigiant tam 
reikalui atskirus komite
tus, kurie rinktų daiktines 
aukas (baldus, indus ir 
t. t.) ne vien iš lietuvių, 
bet ir iš kitų tautybių a- 
merikiečių visuomenės.

Šiuo būdu naujai atvy
kusieji tremtiniai, kurie 
iš niekur negauna pagal
bos, galėtų būti be dides
nių išlaidų sušelpti pirmo
jo reikalingumo daiktais. 
Šie daiktai jiems labai 
pravartus įsikūrimo pra
džioje, kada kiekvienas 
daiktas namų apyvokoje 
yra būtinas, o jo įsigyti 
dėl lėšų stokos tremtiniai 
nepajėgia.

BAU Valdyba,

Negro Levi Jackson. Nie
kas nekreipė dėmesio į šio 
puikaus lošėjo spalvą, ir 
visi pripažino jo gabumus. 
Stebėdami Amerikos spor
to profesionalus, matome, 
kaip jie vykdo Amerikos 
lygybės idealus.

Dar tik neseniai didžiu
lės basebolės lygos skyriai 
pradėjo samdyti kitatau
čius. To rezultate dabar 
turime Di Maggio — ita
lą, Babe Ruth ir Lou Geh- 
rig — vokiečius (vokiečių 
tėvų), kurie jau abu yra 
mirę, Hank Gordon ir Sid 
Greenberg izraelitų tiky
bos amerikiečius. Užpra-

419 DP Žydai Atvyko
Įflfc

LA. -'
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d. vakare iš Shanghai, Ki
nijos, atvyko 489 žydai 
tremtiniai. Iš Kinijos lai
vu važiavo į San Francis- 
co, o iš čia važiavo spe
cialiu “laisvės traukiniu” 
į Ellis Island.

Atvykusiųjų tuojau ne
išleido. Antradienį ir tre
čiadienį atvykusius gali 
aplankyti. Ketvirtadienio 
rytą dauguma atvykusių 
žydų bus sutalpinti į armi
jos transportinį laivą 
“General Stcwart” ir ve
žami į Izraelį. <

airiai pradėjo 
vartoti žydiškas pavardes. 
Yra daug svetimos kilmės 
amerikiečių kumš t i n i o 
sporto srityje, kaip šian
dieninis Tony Žale — len
kas, Jack Sharkey — lie
tuvis, ristikas Bronko Na- 
gurskis — ukrainietis.

Labiausiai buvo diskri
minuojami, kas lietė švie
timą, darbą ir butus, Mek
sikos kilmes amerikiečiai 
bet šiandien naujas tauti
nio teniso čempijonas yra 
meksikietis, Richard Gon- 
zales, kuris praeitais lui
tais rugsėjo mėn. nugalė
jo Eric Sturgęss iš pietų 
Afrikos ir Jarosiav Drob
ny iš Čekoslovakijos.

Alice Coachman, Alba* 
ny, Georgia negrę, buvo 
vienintele amerikietė mo
teris, kuri gavo medalį O- 
lympic Game Lopuose.

Jeigu milijonai šios ša
lies sportininkų įr sporto 
mėgėjų parodytų tą pačią 
dvasią tautiniame gyveni
me, jie skatintų tolimesnį 
progresą įvykdyti Ameri
kos siekimus: visiems 
laisvę ir lygybę. C.C,

Jūs galite apgaudinėti 
kai kuriuos žmones visą 
laiką, arba visus žmones 
kai kurį laiką, bet negali
te apgaudinėti visų ano* 
.nių visą laiką Linco^t

Šįmet pasninkas prasideda nuo Pelenų dienos, ko
vo 2, ir baigiasi Velykų šeštadienio vidudienį, balan
džio 16 d. Gavėnios pasninkas susidaro iš dviejų skir
tingų pareigų: valgyti mažiau kaip paprastai ir susi
laikyti nuo mėsos.

ABSTINENCIJA
Abstinencija bei susilaikymas nuo mėsos reiškia 

tai, kad per visą dieną neleistina valgyt mėsos. Ta* 
čiau leistina vartot kiek taukų valgiams gaminti.

PASNINKAS
Bendrai pasninkaūt reiškia,- vfcsaTdienai teistiną 

tik vieną kartą sočiai pavalgyti. Gi pusryčiai ir vaka
rienė, kartu sudėti, turi būt mažesni už pilnus pietus. 
Pusryčiams ir vakarienei mėsos valgyt neleistina. 
Daugelis žmonių ir ne pasninko metu mažai ką pusry
čiams tevalgo — vaisių sunkos, kavos, gabalėlį duo
nos bei toasto, ar šiaip ką lengvai užkanda. Tokiems 
žmonėms pasninko metu nebereik mažiau valgyti. 
Kiti papratę pusryčiams ir vakarienei daug sočiau 
pavalgyt. Tokiems pasninko metu draustina sočiai 
pusryčiaut ir vakarieniaut, tačiau ne tiek jau badauti, 
kad negalėtų atlikt savo pareigų, tik tiek, kad jaustų 
kiek prisimarinimo.
KOKS ABSTINENCIJOS IĘ PASNINKO TIKSLAS?

Bažnyčia įsako pasninkaūt tuo tikslu, kad katali
kai mokėtų susivaldyti ir prisimarinti dėl sielos išga
nymo bei pažangos dvasinėj tobulybėj. Pasninkas tai 
atsižadėjimas kasdienio gyvenimo prabangų ir pato
gumų, idant įrodytume mūsų maldų ir dvasinių prati
mų nuoširdumą.

KAS TURI PASNINKAŪT? ■
Penktadieniais, išskyrus jei pripuola kokia didelė 

šventė, nuo mėsos turi susilaikyti visi nuo septynių 
metų savo amžiaus. Gi pasninkauti bei nepilnai pus
ryčių ir vakarienės pavalgyti turi visi pabaigę 21 me
tus iki 59 metų savo amžiaus. Tokio pasninko dienos 
yra: pirmadienis, antradienis, ketvirtadienis, šešta
dienis — Gavėnioje, išskyrus metų ketvirčio šeštadie
nį. .

Gi pasninką ir abstinenciją reikia užlaikyti Ga
vėnios trečiadieniais ir penktadieniais, visas metų 
ketvirčio dienas ir vigilijas priek Sekmines, prieš Žo
linę, Visų Šventę ir Kalėdas.

PAIJUOSAVIMAI IR DISPENSOS
Pasninkas, lygiai kaip ir pareiga Sekmadieniais 

šv. Mišių išklausyti, ^ra skiriama sveikiems įr nor* 
maliems žmonėms. Kurie iš tiesų nėra pilnai sveiki įr 
normalūs, nuo pasninko ir abstinencijos yra paliuo- 
suojami, ypač jei pasninkas būtų persunkus jų svei
katai. Kurie apie tai abejoja, teatsiklaiisia savo nuo
dėmklausio.

Ypatingu indultu bei dispensa sunkiai dirbantieji 
darbininkai yra paliuosuoti nuo abstinencijos, išsky
rus visus penktadienius, Kūčią, Pelenų dieną įr Dįdnį 
Šeštadienį iki pietų. Ta dispensa sukeikiama ne tik 
darbininkams, bet ir jų šeimoms. Tačiau ta dįspensa 
nuo abstinencijos nepaliuosuoja nuo pasninko, t, y. 
nuo ncpavalgymo iki sočiai iš ryto ir vakarę.

Specialiu indultu, mūsų Arkivyskupijoj nėra nė 
abstinencijos nė pasninko per šv. Patriką, kovo 17 d.

VELYKINIUS IŠPAŽINTIES LAIKAS
Velykines išpažinties ir šv. Komunijos laikas pra

sideda pirmą Gavėnios Sekmadienį ir baigiasi švenč. 
Trejybės Sekmadienį.

t RICHARD J. CUSHING, 
Bostono Arkivyskupas.
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DARBININKAS
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Telephone SOuth Boston 8-2680

f

Iš lietuvių sargybų dalinių gyvenimo:

(Tęsiny*)

Rumunijos Unijotų likvidavimas

Tačiau mūsų dėmesio 
centre buvo netolimas u- 
niversitetinis Heidelber
go miestas. Pirmą kartą 
atsilankant buvo įdomu 
patikrinti, ar tikrai' jame 
galima širdį pamesti, kaip

Katalikų Bažnyčioje yra dvi apeigos bei dvejopa jis apdainuojamas žino- 
ceremonijų tvarka: Rytų ir Vakarų. Vakarinių apei- moj dainoj “Ich hab’ mein 
gų yra vadinamieji Romos katalikai. Gi. rytinių apei- Herz in Heidelberg verlo- 
gų katalikai kartais vadinami Greko-katalikais, kar- ren”... Miestas— kaip daž-‘ 
tais unijotais. Jų apeigos arba pamaldų ceremonijos nas I ' ” _
panašios į pravčslavų, bet tikėjimo esmė jau kitoniš- didmiestis. Visą grožį ir 
ka, ir jie priklauso Romos Popiežiui — mūsiškiam Šv. žavingumą telkia jam

E. K. Vilnietis?dėsi vv»ai eidami užsira
šyti j “juodųjų korpą”.

Nors mos buvom tik 
“dieniniai” samdiniai, ku
riems r er 24 valandas var
tai atdari, vienok rikia- 
vom kaip tikri kareiviai. 
Turėjome išmokti JAV 
kariuomenės rikiuote ir 
tinkamai paraduoti. Drau- pinti”, 
smė taipgi buvo kain ame- j 
rikiečių kariuomenėje. Y- 
pač inspekcijos mums bu-i 
vo kiek neįprastos, o pre- tensyvios rikiuotės ir tin- pakilęs prabilo apygardos 
ciziškas aprangos išdėsty- kamo pasirodymo bei pa- viršininkas pulk. R. 
mas (paroda) prieš išleis- siruošimo pareigoms, Prather. — Aš nepasaky
tu ves visus nuo kojų nu- kiekviena kuopa turėjo iš- siu, kuri kuopa yra ge- 
varydavo. laikyti egzaminus pasku- riausia. Aš su majoru su- •

Aprūpinimas apranga ir tinės inspekcijos metu ka- tinku, kad visos kuopos

į mėlynai arba juodai. Tar- kuopas. O po dešimtosios 
jpusavy skyrėmės tik tau- jau mums įgriso kartoti, 
Įtiniais ženklais. D‘l to in- kad jos yra geriausios, 
dividuali “juodukų” iš- Bet aš manau, .kad jūs 
vaizda buvo ir yra gėrės- dar neįgrisote. Aš noriu 
nė negu anglų ar prancū- tikėti, kad jūs tai įrodysi- 
zų panašiuose daliniuose, te. Ir mes čia Kaefertaly- 
“Turtingesnis ponas, tai je būsime už jūsų. Aš ti- 
ir jo tar nai geriau aprū- kiu, kad jūs čia maloniai 

praleidote laiką. Aš keliu 
taurę į jūsų pasisekimą.

IŠLEISTUVĖS i — nesu toks politi- 
Po keturių savaičių in- kas, koks yra majoras, —

jonas. Ir ne lenkų ar pa
baltiečių kariuo menių 
branduoliai. Staiga iškilu
siai dėdės Šamo imperijai 
dar nereikalingas joks 
svetimšalių legijonas, o 
remti iš DP sudarytu tau
tinių kariuomenių bran
duolius prieš kuri laiką maistu, tiesa, buvo neblo- reivinėse (susitvarkymu) gerai pasirodė. Kaip aš 
neleido santarvininkų gas. Mūsų B raciionas šie- ir rikiuotės aikštele (pa- jau prieš kelias minutes 
draugystė. Ir taip Maskva kė iki 2900 kolorijų. Mais- radu). Paradus priimdavo pasakiau, kaip tik ši be
buvo pakėlusi triukšmą tas buvo žymiai geresnis ir vėliavas įteikdavo (tau- tuvių kuopa labai gerai 

, bet tinės vėliavos su JAV ka- atrodo. Distriktas pagei- 
s. kaip riuomenės kuopų eilės nu- dauja vienos .kuopos labai 

amerikiečiai gaudavo, meriais) Weinheimo apy- svarbioms pareigoms. Aš 
Trūko žalumynų. Atlygi- gardos viršininkas pulk J rekomenduoju šitą baltų 
nimą gaudavome vokiečių R. G. Prather arba moky- t-—» 
markėmis iš vokiečiu iždo klos viršininkas majoras 
ir po 5 skriptus (dolerius) Jack H. Remale, dalyvau- 
iš JAV kariuomenės biud- jant mokyklos aukštiems 
žeto. PX (cigaretės, taba- karininkams lenkams ir 
kas ir saldumynai) buvo baltams. Ta proga buvo 
mums labai pravartus. Iš sakomos prakalbos, linkė- 
amerikoniško. taško žiū- ta pasisekimo paskyrimo 
rint, tai labai pigi “ka- vietose.
riuomenė” ir pagelbinė; Išleistuvės vienų kuopų nos lietuvių kuopos ir miš- 
jėga okupacinėj tarnyboj, būdavo iškilmingesnės, ki- rios pabaltiečių kuopos 
Už tat suprantamas yra tų — kuklesnės. Ypač iš- (iš Bambergo) išleistuvė- 
toks komplementas: kilmingai buvo atšvęsta se lietuvaites tautiniuose
— Atsižvelgiant į tuos lenkų šimtosios ir pirmų- rūbuose gražiai atstovavo 

plyšius, kurie JAV okupa- jų pabaltiečių kuopų iš- ponios: Andrašiūnienė,
cine j armijoj liko po de- leistuvės. Karbūnienė ir Petrulio-
mobilizacijos, DP civ.{ — Gerbiami viršininkai, nienė. Seligenstatto tauti- 
gvardija yra nuostabus "malonios ponios ir ponai, nis ansamblis buvo atvy- 
laimikis Dėdei Šamui, —{mieli kuopos---- ** * .........
pasakė birg. gen. Leroy H. turiu didelį 
Watson, Nuembergo sri- jums pranešti 
ties vadas, DP civ. gvar- minimus su baltų kuopo- išvykdavo 
du steigimo pionierius (iš mis, — vienos ’ " '.........

„ auuuu— na.p uaa-, ..juįdųju fašistų" dali- kaip DP stovyklose, kitas senas vokiečių “®‘ J™"*™ tnli® 411 „/.„u.nių organizavimo, siuntė toli £i*ažu ne tok: 
notas, darė demaršus ir

na, U jfc puMdusu x ov. Maskvos radiia “p*ar-
Tėvui. Rytinių apeigų katalikų yra daug — jų skai- miesto ir gamtos harmo- P? qcheinfelda W JEkll 
čiuojama daugiau kaip šimtas milijonų. Jie gyvena nija. Čia kaltas Nekaras— .J
Ukrainoj, Baltgudijoj, Rumunijoj, Turkijoj, Šiaurinėj bene gražiausia šio kraš-(jr Pa oreani2Ltoriusg net 

* *................ .................. to upė, tekanti Odenwaldu i KuoPu organizatorius, net
— *■ _ I n IriAmit Iro **1i n Lrrt

icigus Lunius pat aajp pi avu»- ir turinti nepaprastai za- ua;iw
užsispyrė atversti juos į pra- vingus krantus, kurie ties Pll°ną

_______ :___________-____________ ? t 4.. kad Maskva

Afrikoj ir J. V. Amerikoj.
Kadangi unijotų apeigos tokios pat kaip pravos

lavų, tai Rusijos carai avvvrov* juva į pm- »***^v»*»
voslaviją. Tam vartojo labai žiaurias priemones. Į jų Heidelberbu, kur Nekaras j

G.

sargybų

ir t^ti
______ jaudinosi 

daugiau dėl pabaltiečių, 
negu dėl lenkų “juodukų”. 
To įtakoje amerikiečiai 
pav a d i n i m ą “Civilian 
Guard” oficialiai pakeitė 
į “Labor Service” (darbo 
tarnyba).

Amerikiečiams buvo len-

kuopą.
Tose išleistuvėse puikiai 

reprezentavosi Čiurlionio 
ansamblis ir Regensburgo 
apygardos LTB atstovai, 
kuopai įteikę tautinę (iš* 
siuvinėtą) vėliavą ir apsi* 
ėmę kuopą globoti.

| Anksčiau įvykusiose vie*

• v

gyvenimo vietoves atsiųsdavo kariuomenės dalinius, staiga, išsiverčia iš aukš- 
ir pravoslavų dvasininkai, turėdami už savo pečių tų krantų vergijos ir iš- 
ginkluotą jėgą, visą unijotų minią čia pat į pravosla- plaukia į lygumą, ir -suda- 
viją įrašydavo. Pasipriešinusius negailestingai plak- ro tą širdies praradimo

_ _ _ • \

* Be to Heidelbergas įdo
mus savo 1386 m. kara
liaus Ruprechto — Karo- 
liaus universitetu, karalių gva elgtis su mumis kaip 
pilimi, senomis biblioteko- patinką, kaip diktuoja de- 
mis, amfiteatru, festifali- j mokratija ir jų interesai.

i L i i. x mumįs jje nepasiraši- 
nėjo, kaip anglai ar pran
cūzai su svetimšaliais, in
dividualių ar kolektyvių 
sutarčių. Ir jokių pažadų 
nedavė, išskyrus gal būt 19475 nį 18 d. “New York{sargybų kuopos išleistu- niais vardais: 
iš mūsų pačių iškilusius Times” 1947. V. 16 d. “Tė- vėse kalbėjo 1—  ----- *

davo. Tačiau ir plakti nebuvo reikalo. Užteko surašyt svajingą legendą... 
visų vardus, ir jie jau nebeturėjo teisės savo tikėji
mą praktikuoti. Neklusniuosius trėmė į Sibirą.

Dabar bolševikai, sekdami carų pavyzdį, užsimo
jo padaryti pravoslavais Rumunijos unijotus. Ten jų 
yra arti pusantro milijono tikinčiųjų, kuriuos aprū
pina 1600 kunigų. Bolševikai daug greičiau su jais ap
sidirbo, negu carų valdininkai. Prie carų rusų unijotai 
išsilaikė apie porą šimtmečių. Jų dvasiškiai buvo ofi- 
cijaliai likviduoti, bet daugelis jų išliko gyvi ir slap
tai aptarnavo savo žmones. Vietose, kur savo dvasiš
kių neturėjo, unijotai kreipdavos į Rymo katalikų 
kunigus, kurie neatsisakydavo unijotus aprūpinti, 
nore už tai kunigams grėsė ištrėmimas į Sibirą.

Bolševikai ėmėsi daug griežtesnių priemonių. Vi
sų pirma sulikvidavo Vyskupus, paskui kreipėsi į ku
nigus. Siūlė jiems pinigų ir visokių gyvenimo patogu
mų, jei priims bolševikišką pravoslaviją, t. y. tokią, 
kuri klusniai tarnauja komunistams. Viens kits uni- 
jotų kunigas gal ir pasidavė pagundai, bet didelė di
džiuma didvyriškai priešinosi. Tačiau bolševikai turi 
lengvą būdą jiems palaužti. Paskelbė, kad bolševikiš
koji pravoslavija yra valstybinė religija. Tad kuri 
kita religija yra valstybės išdavystė, ir jos dvasiškiai 
automačiai virsta liaudies ir valstybės priešais. Kai
po tokius, bolševikai galėjo be teismo išžudyti visus 
unijotų dvasininkus, bet to nepadarė, nes jiems pri
reikė nore kokio šimto dvasiškių, kurie aptarnautų 
daugiau kaip milijoną “atverstų” į pravoslaviją uni
jotų. Mat, reikia kurį laiką tiems vargšams akis ap- kunigų dar tebekalinami ir kankinami. Tai toks buvo 
muilinti. Uolesnius ir veiklesnius unijotų kunigus bol- “laisvas” Rumunijos unijotų į “pravoslaviją atsiver- 
ševikai mirtinai likvidavo. Kitus kalėjimuose kanki- timas”. Tai atlikta į du mėnesiu laiko. Tačiau, nors 
no ir, svaiginamais narkotikais privedę juos prie pro- oficijaliai likviduoti, Rumunijos unijotai vargu bepa- 
tinio sunegalėjimo, išgavo jų reikiamus parašus. 3001liks ištikimi bolševikiškai “pravoslavijai”.

niais koncertais,’ lankant 
karalių senai apgriautus 
rūmus, turistai labai do
misi milžiniška 553^5 ga
lionų talpos vyno statine 
•(iš ąžuolinių rąstų). Ta 
statinė dabar... tuščia. 
Sako, kad paskutinis vy
no lašas iš jos išgautas 
dar ne labais senai, tuoj po 
kapituliacijos.
VISAI AMERIKONIŠKAI

Gana įdomiai skambėjo 
mūsų pavadinimas: Civi- 
lian Guard. Bet tai jokia 
gvardija. Tik paprasti pa- 
gelbiniai daliniai specia
liems uždaviniams ameri
kiečių žinioje atlikti. Tai 
joks “Volkssturm” ar a la pas turtingą ir gerą gas- 
prancūzų svetimšalių legi- padorių tarnausim, —guo-

gandus, esą po poros me- viškės Garsas”), 
tų gausim JAV pilietybę 
ir persirengsimi ‘į žaliąją 
uniformą. Tačiau mums 
už viską atsakė populia
rus Amerikos vardas. Sto
jome į tuos darbo tarny
bos dalinius ne vien iš bė
dos (tuomet dar ir stovy
klose buvo pakenčiamas 
gyvenimas).

— Kaip ten bebus, bent

K.

nariai. Aš kęs ne išleistuvių metu, 
malonumą K Kosciuškos “karo a- 
savo atsi- kademijos” mūsų kuopos 

► į paskyrimo 
lietuvių'vietas reikšmingais tauti- 

Didžiojo 
mokyklos Lietuvos Kunigai k š č i o 

viršininkas maj. Jack H. Vytauto Kuopa, D.L.K. 
Mūsų uniforma ameri- Remele. — Aš puikiai at- Algirdo Kuopa, 16-to Va- 

koniška, tik viršutiniai įsimenu, kai per metus iš- sarto Kuopa, Dariaus ir 
rūbai perdažyti tamsiai leisdavo lenkų geriausias Girėno kuopa ir k.

! Pirmosios sargybų kuo
pos buvo paskirtos įvai
rioms svarbioms parei
goms prie amerikiečių į- 
gulų Nuernberge, Bam
berge, Schwaebisch Hal- 
lėj, Wuerzburge ir k. Be 
karabinų, tik gyvuosius 
objektus saugojant buvo 
joms ir kulkosvaidžiai pa
tikėti.

NAUJI VĖJAI
į

Dar Kaefertalyje būda
mi mes pajutome “juodą-

%

Tęsinys 5-tame r usl

Kritusiems Šauliams
A. Vaičiūnas

I

Kovoj Jūs jau žuvot, mielieji draugai, 
Garbingi didvyriai, tėvynės sargai. 
Jūs matėte tekančios saulės varsas, 
Pajutote skriaudas, nelaimu visas. 
Lavonais nuklojom visus kelelius, 

^Krauju numazgojom griovius, takelius.
Į laisvę mes žengiam, kur saulė šviesi, 
Negąsdina priešai, mirtis nebaisi. • 
Nevystančių lapų vainikus pinu, 
Kartu su sesutėms kapus dabinu. 
Garbė jums tebūna, pirmieji šauliai, 
Kurie taip Lietuvą mylėjot giliai.

Aukštagirės Dvasia.

Kelionė apleidžiant tėvynę
KELIONĖ PER PRŪSIJĄ

Mums bebūnant, atvažiavo daugiau lietu
vių pabėgėlių. Iš jų man teko sužinoti, kaip 
jie kombinuoja įsikurti Vokietijoje. Jie buvo 
pasiruošę apsigyventi Šveicarijos pasienyje, 
kur, progai pasitaikius, būtų galima perbėg
ti į tą valstybę. O kad ten nuvažiuoti, jie bu
vo sugalvoję tokią kombinaciją: nuvažiuoti 
į Karaliaučių, pasisamdyti tenai geležinkelio 
stotyje vagoną, kurį jie tikėjo gauti už laši
nius, kurių pakankamai turėjo, ir, pakrovus 
gyvą ir negyvą inventorių, vykti geležinke
liu. Tas projektas man atrodė labai vaikiš
kas, ir nesitikėjau iš jo gerų rezultatų. Ma
no projektas,buvo toks: pervažiuoti per Vys
lą ir įsikurti kur nore Dancigo Koridoriuje 
pas gerą ūkininką. Mat, jaučiau, kad Danci
go Koridoriaus gyventojų tarpe turi būti 
žmonių ne vokiškų tipų, nes Lenkija per sa
vo nepriklausomybės laikotarpį ąugebėjo į- 
nešti į tą kraštą savo dvasios ir kultūros ir, 
be to, tas kraštas buvo iš istorijos ne vokiš
kas, bet lenkiškas. Svarbiausias man daly
kas buvo: išdirbti kelio planą, pagal kurį 
galėčiau tiesiai, nė kieno netrukdomas, nu
važiuoti į norimą vietą. Blogiausias dalykas, 
kad žemėlapio neturėjau. Nebuvau intuitiš- 
kai linkęs važiuoti per Karaliaučių, norėjau 
tą miestą kaip nors aplenkti ir, be to, jis ne
buvo man pakeliui. Nusistačiau tik keletai 
dienų kelio planą, nes daugiau negalėjau nu
statyti pagal jų žemėlapį. Tikėjaus, kad gal

būt pasiseks vėliau nustatyti ir tolimesnę 
kelio kryptį.

Pasilsėję ir apsirūpinę pašaru, išvažiavo
me.

Priešais mus važiavo Tilžės linkme vokie
čių tankai. Jų ėjo gana daug. Tai buvo pas
kutinis kartas, kada regėjome vokiečių tan
kus. Tai buvo spalio mėnesio dešimta diena. 
Nuo tos dienos daugiau mums neteko maty
ti vokiečių tankų.

Artėjo vakaras. Reikėjo ieškoti nakvy
nės. Buvo baisiai nedrąsu eiti pas vokietį 
prašyti jos. Galų gale apsišarvavęs drąsa ir 
nužiūrėjęs ūkį, esantį prie pat kelio, nuvy
kau į jį. Nedrąsiai pasibeldžiau ir, išgirdęs 
“Ja” (taip), įsHnkau į kambarį. Radau mo
teriškę ir porą vaikų, iš kurių vienas buvo 
paaugęs berniukas. Jis buvo apie keturioli- 
kos-penkiolikos metų amžiaus? Toji moteriš
kė pasirodė esanti šeimininkė. Ji per daug 
neatsikalbinėjo ir mus priėmė. Vežimams 
nebuvo vietos po pastoge. Arkliai buvo pri
imti į tvartą. Tai mus labai nudžiugino, nes 
po trijų dienų kelionės ir arkliukai gavo 
nors žmoniškai kartą pasilsėti. Mums pa
tiems teko ant šiaudų nakvoti.

Rytmetį lietus pradėjo lyti. Be to, tą die
ną plentas, kuriuo turėjome važiuoti, buvo 
rezervuotas kariuomenės reikalams. Vadi
nasi, civiliams žmonėms tuo keliu judėti bu
vo draudžiama. Todėl buvome priversti pra
šyti šeimininkės, kad dar leistų kartą mums 
pas ją pernakvoti, o tai mūsų arkliams ir 
mums patiems buvo neprošalį. Šeimininkė 
sutiko. Be to, šeimininkė leido man pasinau
doti savo Vokietijos žemėlapiais, kurių gau
siai ji turėjo.

Išdirbau tiesų ir smulkų planą į Konitz a- 
pylinkę. Numačiau, kiek išmaniau, visas ga
limybes, jeigu tektų užvažiuoti upes, per ku
rias tose vietose tiltų nebūtų. Todėl susira
šiau ir šalutines kelio linijas pagal savo pa
grindinę liniją. Vienu žodžiu stengiaus pre
ciziškai paruošti visą kelio planą, nes gali 
nepasitaikinti daugiau tokios progos, kaip 
šį kartą, kada įvairūs žemėlapiai buvo leng
vai prieinami.

Kadangi mūsų kelektyve buvo daug dar
bingų ir jaunų žmonių, tai pasisiūliau, norė
damas šeimininkei atsilyginti už jos gerą 
elgesį su mumis, su savo draugais jai trupu
tį patalkininkauti bulvių arba runkelių ka
sime. Pasirodė, kad jos bulvės jau buvo nu
kastos. Vadinasi, tam reikalui talka buvo 
nereikalinga. Tik dar jos runkeliai buvo ne
nukąsti. Tam darbui ji susiviliojo mano pa
sisiūlymu. Kadangi lietus lijo, tai runkelių 
kasimą atidėjome po pietų.

Mūsų kolona, šeimininkės sūnui vadovau
jant, tedirbo tik tris valandas. Jeigu būtu
mėme kasę dar porą valandų ilgiau, tai visi 
jos sunkeliai būtų buvę nukasti. Bet pasiro
do, kad šeimininkė nenorėjo, kad mes iš kar
to nukastumėme visus runkelius, nes norėjo 
jų lapus produktingai sunaudoti gyvuliams. 
Mat, suskinti runkelių lapai per ilgesnį laiką 
suvysta, supūva ir, kaip pašaras, nustoja 
vertingumo.

Šeimininkė puikiai irgi mums atsilygino 
už mūsų darbą. Davė mums kibirą puikaus 
rūgusio pieno ir kiaulienos mėsos gerą gaba
lą ir bulvių milžinišką puodą. Tokią vakarie
nę, reikia pasakyti, kad aš senai ir savo tė
vynėje buvau valgęs. Paskutiniuoju laiku

Lietuvoje teko man silpnai maitintis.
Spalio mėnesio dvyliktos dienos ankstų 

rytą apleidome savo gerąją šeimininkę. Va
žiuodami užtikome klaipėdiečių koloną, prie 
kurios buvome pakviesti, bet prie jos nepri- 
sidėjome, nes matėme, kad tokioje milžiniš
koje kolonoje važiuojant, aprūpinimas yra 
daug blogesnis, kaip pavieniai, ir, be to, bi
jojome būti tos masės išnaudojami, kaip 
svetimtaučiai.

Malonu buvo žiūrėti į Vokietijos ūkinį gy
venimą. Visi didesnieji keliai - plentai ir tie 
patys asfaltuoti. Tiesa, kai kur tas asfaltas 
buvo truputį ištrintas, bet tai negadina ben
drojo gero įspūdžio. Tokių kelių, kaip pirmos 
rūšies arba antros rūšies vieškeliai, kuriais 
mūsų tėvynė buvo išvingiuota, čia visai ne
buvo. Miškų niekur nematyti. Paprastų me
džių ąnt laukų irgi sunku pamatyti. Keliai 
nusodinti vaismedžiais. Važiuodami ir mes 
kai kur nusiskynėme iš tų šalia kelių augan
čių obelių vieną kitą obuoliuką. Trobesiai 
puikūs. Visi lAūriniai. Tvartai gražiai įreng
ti. Gyvuliai puikūs. Didelės karvių bandos 
matyti laukuose. Nore pas mus buvo kalba
ma, kad Vokietijoje visai gyvulių nėra, vis
kas yra išpjauta karo reikalams, tuo tarpu 
visai priešingai buvo. Daugiau . Vokietijoje 
matėsi gyvulių, kaip kad mūsų krašte buvo. 
Dvarai mlžiniško dydžio. Smulkių ūkių re
tai tebuvo matyti. Laukai lygūs. Matyti, ge
rai išdirbami. Kur pažvelgsi, jauti tvarką. 
Nematyti jokių karo pėdsakų. Tik krautuvės 
tuščios. Nieko negalima nusipirkti. Maistas 
perkamas tik pagal korteles. Tiesa, alus yra 
gaunamas be kortelių, bet jis nėra vertas a- 
laus vardo. Jame jokio alkoholio nėra.



“Aš Marytė”. Ir vėl choras — 
“Plaukia Nemunėlis”. Solistas
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Vasario 16 Minėjimas J. E. VYSK. BRIZGYS APLANKE WORCESTERJ KADaPHU. M tuQžta?“no
'neles S. Baltaduonytė ir M. 
Varvuolvtė padainavo duetą

kilmės ameri-Kaip visados pirmiau, taip irlmuje. Lietuvių
šį kartą, minint trisdešimt pir- kiečiai šiandien atžymi tą su
mą ją metinę sukaktį, Nepri- kaktį. Jie reiškia savo dėkingu- 
klausomybės paskelbimo gar- mą savo naujai šaliai dėl to, 
bei. Lietuvos Pasiuntinybė Wa- kad ji nepripažino Sovietų Są- 
shingtone pasipuošė Lietuvos jungos įvykdytos Lietuvos ir 
trispalve. Atnešdintos Ameri- jos dviejų mažų pabaltės kai- 
kos Valstybės Sekretoriaus ir mynų, Latvijos ir Estijos, a- 
jo artimiausiųjų padėjėjų tra- neksijos. Savo keliu mes, viso- 
dicinės kortelės “p. f.”, gi Lat- kios rasinės kilmės amerikie- 
vijos atstovas p. A Dinberge čiai, visi amerikiečiai kurie my- 
Lietuvoa Ministrą atėjo asme- Ii laisvę ir kurie gerbia žmoniš- 
niškai pasveikinti. kurną ir laisvų tautų nepriklau-

Amerikos Kongrese pasigirdo sotybę, gah tikrai džiaugtis, 
kongresmenų ir senatorių kai- kad herojiški mažųjų Baltijos 

1 savo 
engėjui visomis įmanomomis 
priemonėmis. Narsieji Lietuvos 
žmonės yra pasiryžę kad jie ne
bus pavergiami. Jie yra pasiry
žę vėl būti laisvi. Tol kol jie 

_______________ ____ _____ ___ yra vadovaujami laisvės dva- 
bath (Iliinois), John X Rooney sios’ > “e**** nebus nugalė- 
(New York), Edith N. Rogers u Didžioji tamsybė kuri vieš- 
(Massachusetts), Martin Gera- paduja už baisiosios geležinės 
ki (Iliinois), John W. MeCor- i uždangos amžinai nebus. Tra- 
mack (Massachusetts), Daniel!«»kas Ūkimas tautų, įstumtų į 
J. Flood (P^nnsylvania) t Ken- v^Vją P° diktatorišku padu, 
neth S. Keating (New York). Padeda atbudinti pasaulį. Ko- 
E. N. (Pat) Kearney (New munizmas gaU valdyti tiktai 
York), ir Peter W. Rodino 
(New Jersey). Sekančią dieną, 
vasario 17 d., Lietuvos sukak
tuvės buvo pažymėtos ir Sena
te. Kalbėjo senatoriai: Henry 
Catot Lodge. Jr.
setts), Scott W. 
nois), ir Herbert 
(Maryland).

Vasario 17 d. Kongrese kal
bas pasakė dar šie kongresme
nai: Ray J. Madden (Indiana), 
Edward A. Garmatz (Mary
land), John F. Kennedy (Mas
sachusetts), ir Harold D. Dono- 
hue (Massachusetts).

B B • .

Čia paduodame vertime kele
tą ištraukų iš minėtų senato
rių ir kongresmenų kalbų, kaip 
tilpo Cougressional Reeord lei
dinyje.

1. Kongr. Jeseph W. Martin: 
“Prieš 31 metus, puikūs Lietu
vos žmonės išleido savo nepri
klausomybės deklaraciją Vil-

bos, kuriose atžymėta Lietuvos tautų žmones pnešinasz 
laisvės šventė ir pareikšta lin- ~ 
kėjimai lietuvių tautai kovoje 
dėl laisvės ir nepriklausomybės, i 
Vasario 16 d. kalbėjo šie kon-j 
gresmenai: Joseph W. Martin' 
(Massachusetts), Adolph J. Sa-.

(Massachu- 
Lueas (Ilh- 
A. O’Conor

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

Prof. M. Krupavičius,

i tiktai 
su pagalba kraujuotų tiranijos 
įrankių. Jis kovoja prieš kiek
vieną laisvo žmogaus 
ją. Jis yra tiesioginis 
žmogaus nuverginimą. 
rie, kaip Lietuvos ir 
valstybių žmonės, ] 
bedieviškam i 
nizmo plėtimuisi, kovoja gerą 
kovą ir tarnauja žmonių laisvei 
visame pasaulyje. Ta laisvė bus 
atsiekta tiktai , tada, kai Lietu
va ir visi kiti kraštai kurie da
bar yra po Kremliaus viešpa
tyste sulauks sugrąžinimo savo 
pilnų teisių ir privilegijų laisvų 
tautų šeimoje.”

2. Kongr. AMph J. Batentte: 
“Aš primenu, kad kovo 17, 
1922 m., aš įnešiau į Kongresą 
sekančią rezoliuciją (prašant 
Amerikos pripažinimo naujai 
atsistačiusiai Lietuvos valsty
bei)... Aš labai gailiuosi, kad 
dabartiniu metu Lietuvos žmo
nėms yra atimta toji laisvė, 
kurią aš anuomet asmeniškai 
gyniau ir užstojau. Karatai ti
kiu ir meldžiuosi kad nelabai 
tolimoje ateityje Lietuva butų 
išlaisvinta, drauge su kitomis 
nelaimingomis Europos šali
mis”.

(Bus daugiau)
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užduotis kuo

už su-

kalbė-

klūpojo šios pramogos parengimo, ir 
MIC. ir kun. ponams Bračkams (Brook’s 
iškilmei pri- Bakery) už padovanotą didelį 
pasakė kun. tortą — cake dėl jubiliejaus 
J. Per sumą bankieto; parapijiečiams už

J. E. Vyskupo Vincento Brizgio atsilankymo proga Aušros Vartų 
parapijoj, Worcester, Mass., buvo sudėtas vizitas ir to miesto mayorui, 
ir Mass. Valstybės Vice-Gubernatoriui Charles F. Jeff Sullivan, kuris į- 
teikė J. E. Vyskupui Brizgiui miesto auksinį raktą. Vaizdas parodo anų 
ceremonijų momentą. Iš kairės j dešinę: kun. J. Jutkevičius, J. E. Vys
kupas V. Brizgys, kun. K. Vasys ir mayoras bei vice-gubernatorius F. 
Jeff Sullivan.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Dienoje, Vas. 16 d., Worceste- 
rio lietuviai buvo pagerbti J. E. 
Vysk. V. Brizgio aplankymu. 
Iškilmės buvo tokios, kad suža
vėjo net ir svetimtaučius. Vie
tiniai laikraščiai plačiai aprašė 
visus dienos įvykius ir papuošė 
straipsnius įvairiais vaizdais.

atsisveikinę su Vyskupu, išsi
skirstė. Po pietų atvyko žmo
nių, kurie turėjo progos pasi
kalbėti savo reikalais su Vys
kupu.

3:00 vai. kun. Vasys nuvežė 
Jo Ekscelenciją pas vyskupijos 
Vikarą Generalinį Prelat, Joną 

.. . . . Phelan. Prelatas maloniai priė-
Toje dienoje Aušros Vartų mė Jo Ekscelenciją ir su juo

aspiraci- 
kelias į 
Tie ku- 
pabaltės

____ , priešinasi
pasaulinio komu- ParapiJ08 bažnyčioje ryte buvo trumpai pasikalbėjo įvairiais

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

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

“Darbininko” Administracija.
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KLALSIKITE
"Lietuvos AtdnM^T Radtyo Vutady

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 w*tta
Direk.—Jokūbas J. Stukas

429 V* alau t SL,

Nevark 5, N. J.
Tel. MArket 2-5360

nore iri dabar 
seniau 

buvo 
nema- 
bus, o

JuMMejus Gražiai Paminėtas

Sekmadienį, vasario 20 d.,
Šv. Andriejaus lietuvių parapi- F. Tamulis sudainavo “Oi kas”, 
ja šventė 25 metų gyvavimo Visi atliko savo
sukaktį. Vienuolikta vai ryte puikiausiai. Publika gausiai plo- 
gražiai išpuoštoje bažnyčioje jo. Po to kalbėjo klebonas kun. 
buvo atlaikytos iškilmingos pa- J. Čepukaitis, trumpais žodžiais 
maldos. Didelė bažnyčia buvo perbėgdamas parapijos istori- 
pilna žmonių. Iškilmingas šv. ją, ir širdingai dėkojo visiems 
Mišias atnašavo pats klebonas, bendrai parapijiečiams
kun. J. čepukaitis. Jam asista- rengimą šios malonios Jubdie- 
vo kun. I. Valančiūnas, šv. Ka- jinės dienos; padėkojo 
zimiero parap. klebonas ir kun. tojams, iš arti ar iš toli atsi- 
dr. V. Martusevičius, šv. Jur- lankiusiems svečiams pasauhe- 
gio parap. klebonas. Taipgi pri- čiams ir kunigams ir visiems 
gelbėjo kun. F. Statkus, kun. parapijiečiams, kokiu nors dar- 
L .Pečiukevičius ir kun. Jonas bu ar auka prisidėjusioms prie 
Gibas. Sanktuarijoj 
kun. A. Mažukna, 
Stan. Raila. Tai 
taikintą pamoksią 
W. Jeskevičius, S.
gražiai giedojo parapijos cho- gražias gėles, kurias jie įteikė 
ras, vadovaujant varg. P. Sta- klebonui, ir Sveikinimus, ku- 
niškiui. Po sumos prabilo kle- riuos gražiai perdavė šv. An- 
xmas kun. J. Čepukaitis, nupa- driejaus parap. mokyklos mo- 
sakodamas apie sunkias parap. kine Stella Venckiūtė. Po to, 
tvėrimosi pergyventas dienas kun. I. Valančiūnas sukalbėjo 
ir dėkojo parapijiečiams už vi- maldą. Pabaigai choras su visa 
sakeriopą teikiamą paramą, publika pagiedojo Lietuvos 
dėl kurios galime šiandieną, himną. Įvyko šokiai, pasihnks- 
švęadami 25 m. jubiliejų tik minimai ir pasišnekučiavimai 
įasidžiaugti. Po to perskaitė iki vėlybo vakaro.

Šventojo Tėvo laišką ir suteikė Dar kartą ačiū visiems atsi- 
Šv. Tėvo palaiminimą Šv. An- lankiusiems. — 
driejaus parapijiečiams ir vi-; 
siems, kurie dalyvavo jubilie-į
aus pamaldose.

Tą pačią dieną 6-tą vai. va-' 
kare, “Armory” svetainėje įvy-! 
co šv. Andriejaus parap. jubi- 
iejinis bankietas. Parapijiečių 
ir svečių suėjo virš 600 žmonių. 
Prieš valgant maldą atkalbėjo 
cun. dr. V. Martusevičius. Bu
vo sugiedotas Amerikos him
nas. Po skanių valgių buvo pra
dėtas kalbų, sveikinimų ir dai
nų programas. Vedėju buvo ju- 
moristiškąi nusiteikęs kun. J. 
Bagdonas. Jis tarpais papasa
kojo įvairių juokų. Pirmas ang
liškai kalbėjo teisėjas Hon. J. 
A Boyle. Jis, kaipo senas lie
tuvių draugas, dėkojo už pa
kvietimą į jubiliejinį bankietą, 
sveikino kleboną ir parapijie-' 
čius, gyrė lietuvius, kaipo ge
rus katalikus ir gerus piliečius; 
linkėjo visiems laimingai su
laukti ir auksinio jubiliejaus. į 
Choras sudainavo “Jaunimo; 
Giesmę” ir solistė Ona Urbo-! 
naitė — “Kur bakūžė šamano-j 
ta”. Ilgesnę, turiningesnę kalbą 
lietuviškai pasakė svečias Pre
latas J. Balkūnas apie lietuvių 
katalikų ir jų įstaigų klestėji
mą Amerikoje, priparodyda- 
mas statistinėmis skaitlinėmis. 
Jubiliejaus proga sveikino pa
rapijiečius ir mūsų dvasios va
das ir linkėjo nuo Dievo dar 
didesnės sėkmės ir glaudžiau 
darbuotis dėl tikėjimo ir lietu
vybės. Po to choras padainavo

Jubil. Reag. Komisijai

PADĖKA

neatgaus savo nepriklausomy
bės. Tvirtino, kad Lietuva b«s 
ncprikiMMofnA* 
blogai atrodo. Buvo ir
tokių pat juodų dierm; 
toki laiitki, kada niekas 
nė, jog Lietuva laisva 
visvien ji atsikėlė ir turėjo sa
vo tinkamą vietą tarpe pasaulio 
laisvų kraštų. Taip tos ir da
bar. Anksčiau ar vėliau Lietu
va atsikels. Jodei nereikia pe
simistiškai galvoti ir žiūrėti.

Vyskupo įdomi kalba visiems 
labai patiko. Džiugu buvo ma
tyti tiek daug jaunimo, kurs a- 
tydžiai klausė Jo kalbos. Po 
kaltos keli nuėjo asmeniškai su 
Ekscelencija pasikalbėti. Visus 
Jo Ekscelencija maloniai priė
mė.

Sekančią dieną atlaikęs šv. 
mišias, apleido Worcesterį ir su 
klebonu išvyko į Westfieklą, 
kur dalyvavo iškilmėse šv. Ka
zimiero parapijoje. Važiuoda
mas pro Springfieldą, Vysku
pas sustojo ir, kun. Vasiui ly
dint, aplankė Springfieldo die
cezijos vyskupą Thomas M. 
O’Leary, D.D. Pastarasis-"daug 
dėmesio parodė į Vysk. Brizgio 
žodžius ir dėkojo už aplanky
mą.

Jo Ekscelencija labai gražų 
įspūdį padarė Worcesteryje ne 

ir svetim
taučiams. Rodos, visas miestas 
apie jį ir jo aplankymą kalbė
jo. Visi, kurie turėjo progos su 
juo pasikalbėti ar jį matyti 
buvo sužavėti jo asmenybe. 
Tas, be abejo, išjudins worces- 
terięčins daugiau

atlaikytos trejos šv. Mišios už pasaulio klausimais, 
visus žuvusius lietuvius. Jas 5:00 vai. klebonijoje įvyko 
atlaikė tuo pačiu laiku prie vakarienė. Be minėtų kunigų 
trijų altorių kleb. kun. K. A.'dalyvavo kun. Petrauskas ir 
Vasys, kun. Jonas J. Bakanas kun. 
ir kun. Jonas C. Jutkevičius. kolegijos. 
Lygiai 7:30 Jo Ekscelencija 
Vysk. Brizgys atlaikė prie Di- pamaldos. Iš salės visi kunigai 
džiojo altoriaus šv. Mišias už ir parapijos altaristai palydėjo 
Lietuvą ir jos vargstančius, Jo Ekscelenciją į bažnyčią, kur 
žmones. Reikia pažymėti, kad 
daug žmonių dalyvavo tose 
šventose Mišiose ir didelis skai
čius ėjo prie šventos Komuni
jos.

11:00 vai. ryte kartu su pa
rapijos kunigais ir žymesniais kai žmogus atsitolina nuo Die- 
Worcesterio lietuvių veikėjais,' vo ir Bažnyčios. Dabartinė Lie- 
miesto policijai lydint, Jo Eks- tuvos nelaimė nėra Dievo baus- 
celencija buvo buvo nuvežtas į mė, bet Dievo leidimas žmo- 
miesto rotušę. kur majoro nėms išsimokinti, kaip gyventi, 
kambariuose maloniai buvo pri- į Dievas leidžia žmonėms gyven- 
imtas miesto vado ir valstijos ti be jo pageltos, be jo malo- 
Vice - Gubernatoriaus Charles nių, kurių jie nenorėjo. Būdami j 
F. Jeff Sullivan. Majoras savo • įvairiose nelaimėse, jie susipras 
trumpoje kalboje Vyskupui pa
brėžė, jis džiaugiasi ir patys 
lietuviai gali pasidžiaugti savo 
nuveiktais darbais Worcestery- 
je ir kad tokios didelės pažan
gos visuomeniniame gyvenime 
galėjo padaryti dėl to, kad kun. 
Vasio asmenyje turi tikrą bei 
darbštų vadą. Paskui majoras 
iškilmingai suteikė Vyskupui 
auksinį miesto raktą. Vietinio 
laikraščio fotografas nutraukė 
šio suteikimo paveikslą, kurs 
vėliau tilpo pryšakiniame vieti
nio laikraščio vakarinės laidos 
puslapyje. Visų šių iškilmių 
liudytojais buvo: kleb. kun. K. 
Vasys, kun. Bakanas, kun. Jut
kevičius, adv. Ant. Mileris, dr. 
Petras Karpavičius, Stasys 
Wackell, Miesto knygyno di
rektorius Antanas Kazakevi
čius, Worcesterio BALF pirmi
ninkė ponia Dennis Mack, Ed- vaizdžia kalba'tremtinių dabar-1 mė ja. Tenai jai vasario 18 d. 
mundas Vaškas ir laid. direk- tinius vargus, komunistų žįau-(bitvo padaryta operacija. Opc- 
torius Petras Karalius. Vysku- rūmą. Dėkojo Amerikos lietu-1 racija gerai pavyko. Jaučiasi 
pą pasveikino miesto Tarybos viams už šelpimą savo brolių, gerai Su Dievo pagalba ponia 
pirmininkas James O’Brien ir kurie yra priversti gyventi'di-. Ona Dabravolskienė stiprėja, 
Aldermanas George Welte. Po džiaugiame varge svetimoje ša- tikisi greitai apleisti ligoninę ir 
šių iškilmių, lydint policijai, lyje toli nuo tėvynės; dč ko jo sugrįžti į namus pas savo my- 
visi automobiliais nuvyko į kle-.už drabužius, 
toniją.

Šepeta iš Marianapolio

7:00 vai. įvyko iškilmingos

nemažas skaičius žmonių susi
rinko melstis už Lietuvą ir iš
girsti vyskupo pamokslą. Trum
pai pasimeldęs prie altoriaus, 
vyskupas savo pamoksle pabrė
žė, kokios nelaimės įvyksta,

Leikite nuoširdžiai padėkoti 
jums ir visiems lietuviams, pri- 
sidėjusiems prie taip nuošir
daus mūsų sutikimo, kurį ilgai 
neužmiršime.Mes buvom tiesiog 
nustebinti jūsų nuoširdumu ir 
tokia puikia organizacija, kurią 
mes jautėme visą kelionę. Už 
tai mes tariame nuoširdų lietu
višką ačiū.

į Su pagarba,
- - r. -• Nesktennė B. B. ir. B. 

Detroit, Mich.

ii PAIEŠKO

Ieškau Lakicko, kilusio iš Pa
tašinės km., Marijampolės aps- 

,♦ kričio.
Ieško Jonas Lakickas, sūnus 

i Vinco. Prašau atsikreipti šiuo, 
adresu:

11/4$ D.P.A.C.S. AC. 223/1 
B.A.O.R. 25, Germany, 

Britisch Zone.

ir pastebės, kad be Dievo pa-'tik lietuviams, bet 
geltos nieko negalima. Lietu
viai irgi susipras, iš to pasimo
kys ir laisvoje Lietuvoje vėl 
gyvens dievobaimingai ir šven
tai.

Po pamokslo įvyko palaimini
mas su švč. Sakramentu, kurį terięčius daugiau domės at- 
suteikė kun. Vasys su asista. kreipti į Lietuvą ir jos dabarti- 
Tevų Marijonų. Prieš užbaigą nę sunkią padėtį, 
prie altoriaus Jo Ekscelencija į Visas Worcesteris

i
Į dėkoja 

suteikė visiems atsilankiusiems Vyskupui už jo aplankymą įr 
vyskupišką palaiminimą. įlinki kuo geriausių pasekmių

Pamaldoms užsibaigus, viai 
susirinko į salę, kur įvyko pat- 
rijotinė programa. Katalikų 
Veteranų ir Moterų chorai pui
kiai sudainavo keletą tautinių 
dainų. Patrijotines eiles pasakė 
dvi atvykusių į Worcesterį 
tremtinių dukterys. Svarbiau
sią kalbą pasakė Jo Ekscelenci
ja. Jis čia gražiai nupiešė savo kas” ištikima skaitytoja ir re

linė ja. Tenai jai vasario 18 d.

jo

KEMNl M.J.
Vasario 17 d. labai staigiai 

susirgo ir buvo nuvežta ligoni
nėn, West Hudson, Ona Dabra- 
volskienė laikraščio “Darbinin-

maistą ir kitus limą vyrą ir šeimą. Ji gyvena, 
į daiktus, kurie buvo iš čia nu- 165 Wilson avė. Giminės ir pa- 

Ktetonijoje įvyko pietūs, ku- siųsti į Vokietiją; dėkojo už žįstam! gali ją nurodytu adresu 
riuose dalyvavo to minėtų as- rezoliucijas, kurios buvo išneš- aplankyti.
menų, Policijos šefas VVilIiam tos lietuvių organizacijų ir sei-j Ligonę aplankė LRKSA 165- 
Finneran, majoras Sullivan, mų. ir bendrai už moralinę pa- tos kuopos generalinis reporte- 
kun. Vincas Puidokas iš West- 
fieldo ir kun. Pijus Juraitis iš 
Atholio. Visi, pasisotinę ir pa
tyrę kun. Vasio vaišingumą, 
nuoširdžiai dėkojo klebonui ir,

ramą suteiktą lietuviams esan- ris, kuriam jinai gražiai išsi- 
tiems tremtyje. Skatino visus reiškė apie laikraštį “Darbinin- 
nenusiminti, bet ir toliau šelpti ką”. Jis jai palinkėjo greitai 
nelaimingus lietuvius ir veikti pasveikti, sutvirtėti ir sugrįžti 
be perytojimo tol, kol Lietuvą į savo šeimą. Beporterb.

Juozas Kastosios
, Ine.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 85SS

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktj.

Šios Vokietijos moterys atvyko į Jung. Valsty
bes studijuoti Amerikos demokratiško gyvenimo 
būdo. Jos yra veikėjos politiškoje veikloje,
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Tarytum Dovana Vasario 16-jo
PUIMUMF*?

Apie Kalendorius Gražiai AtsiliepiaPaskutiniam karui pasi-Įgiausių ir ten nuo senų 
baigus, 1945 metų pava- laikų yra visos valdiškos 
sari, lietuviai daugumoje i 
jau buvo susimetę krūve- 
lėsna, sudarė mažytes ko
lonijas. Tokia kolonija 
buvo ir viename gražiame 
Švabijos miestelyje Kiss- 
legg. Lietuviai jį pasirin
ko, kad tai netoli Šveica
rijos sienos ir nelaimės 
atveju, gali dar likusius 
kelis desėtkus kilometrų, 
dabėgti iki Bodeno ežero 
ir jeigu jau nepavyktų 
perplaukti, tai jau * nusi
skandinti vandens pakan
ka. Šis miestelis , matyt 
buvo ne vien lietuvių iš
rinktas, visais atžvilgiais 
tinkąs ramiam žmogui, 
nes ir Šveicarijos Konsu
las savo buveinę taip pat 
čia įrengė. Griūnant tre
čiajam Vokietijos Reichui, 
paskutiniomis dienomis, 
lietuviai ir kiti su baime 
žiūrėjo, kaip “Volksstur- 
mo” didvyriai statė už
tvaras prieš miestan įva
žiavimą, atseit — tankas 
hepralys ir karas nebus 
pralaimėtas...

Vis tik karą vokiečiai 
pralaimėjo, niekur tos už
tvaros nesulaikė nei ame
rikiečių, nei anglų, nei 
prancūzų. Miestelį užėmė 
kelių minučių bėgyje 
prancūzų tankai ir gyven
tojai pasijuto, tarytum 
koks slogutis nuo širdies 
nusirideno. Toji aplinky
bė, kad čia pat buvo Švei
carijos konsulatas, nelei
do prancūzų kareiviams 
sauvaliauti, kaip kad pa- 
sltaikė kitur; net dideliuo
se miestuose. Tokiu būdu, 
mūsų dukros ir sesers ir 
žmonos, neturėjo tos bai
mės, ką išgyveno Austri
jos moterys Vienoje ar ki
tur, kur kariai, nesvarbu 
kurios ketvirtosios dalies, 
nemažai prikrėtę šposų. 
Praėjo mėnuo, lietuviai 
nepasitenkino tuo mieste
liu ir ekspancijos keliu 
paslinko porą desėtkų ki
lometrų Ravensburgo mie
stan. Čia — kas kita: apie 
40,000 gyventojų, mies
tas absoliučiai karo nema
tęs, x nieko nenukentėjęs, 
tad nestebėtina, kad čia 
netrukus kolonija užaugo 
net apie 500 žmonių skai
čių pasiekdama.

Vienas malonumas vaik
ščioti gatvėmis, kur visi 
namai su stiklais, kur nė
ra griuvėsių. Ravensburgo 
See Strasse yra viena ii- vargu kur rasime šiandie-

įstaigos, skaitoma kaip 
valdžios atstovų rajonas. 
Aišku, kad ir Sovietų re
patriacijos komisija, ten, 
toje gatvėje, įsteigė savo 
buveinę gražiame name. 
Artėjant prie šios gatvės 
galo; iš tolo matyti ant 
aukšto stiebo begalo ilga 
ir plati raudona vėliava. 
Prie gatvės, ant specialių 
kuolų prikaltas milžiniš
kas kelių metrų portretas 
“tėvo” Stalino, kuris jį at
vaizduoja maršalo puikio
je uniformoje, nuo kepu
rės iki lakuotų batų pus
padžių... Mieste laksto 
liuksusiniai automobiliai, 
kuriuose sėdi keli politru- 
kai su plačiais auksiniais 
antpečiais ir nemažu skai
čiumi žvaigždučių.

Kolonija turėjo ir vargo. 
Buvo visokių nemalonu
mų ir baimės, nes iš tų 
žmonių pusės nebuvo-vien 
noras siūlyti žmonėms 
grįžti į jų užgrobtą nelai
mingą Lietuvą, bet ir at
siskaitinėti su atskirais 
lietuviais, kuriuos jie sa
vo metodais . iššifravo. 
Tiek to, tai praeitis. Toji 
komisija, vieną gražią die
ną, nusikabino savo rau
doną skudurą ir brangų 
portretą, miestą apleido ir 
visi “dipukai” atsiduso 
lengviau.

Niekas negali pasakyti, 
kad Maskva bus tokia 
duosni, išlaikys grupes sa- 
yo politrukų Vokietijoje, 
kurie nebūtų naudingi. 
Taip galvoti, tai reiškia 
būti naiviam. Jeigu jie ir 
nedaug repatrijavo, tai 
vistiek, atliko kas jiems 
reikia, jų viršininkai nesi
stengė jų atšaukti, nors 
vakariečių zonų valdžios 
visais būdais norėjo atsi
kratyti tokiais negeisti
nais bendros kovos. drau
gais... Repatriacijos komi
sijos buvo Vakarų zonose 
mažinamos, po truputį jų 
skaičius tiek nubirėjo, 
kad beliko tik keliolika ar 
keletas žmonių kiekvieno
je zonoje.

Kada žmogui gera, kada 
jis bagotas, tai ir draugų 
aplinkui kaip musių. Da
bar Lietuva merdi, skęsta 
ašarose ir kraujuje nekal
tų vaikų, niekam ji neį
domi... Jei seniau Vasario 
16 proga veik visų valsty-, 
bių dienraščiai minėjo, tai

v •

Čia matome ypatingą lėktuvą. Tai taip vadinamas “Subsonic Plane”, 
kuris šiomis dienomis išbandomas Muroc Dry Lake, Calif. Jo greitis y- 
ra labai didelis ir toli siekiąs. Tąi vis Armijos reikalams.

Dveji Metai Amerikiečių.

Pradžia 3-čiame pusi.
ją ranką”. Ne viskas taip 
klojos, kaip okupacinės 
kariuomenės vadovybė 
norėjo. Ji turėjo atsižvelg
ti į aukštąją politiką. Ir 
UNRRA skryningai čia 
buvo atsiradę.. Betrūko 
tik sovietų misijų...

Sekančių metų JAV biu
džetas nenumatė tiek lėšų, 
kiek jų kariuomenė reika
lavo. Todėl ir numatytas 
40,000 “juodukų” 
suorganizavimas

Darbininko" 1949 Kalendoriai 
Su Aušros Vartų Paveikslu

tiką, vokiečių atžvilgiu, 
atsirado nauja “armija” 
IG vardu (Industrial 
Guard), vokiečių Indus- 
trie Polizei, į kurią galėjo 
stoti ir pabaltiečiai.

Lenkų 
sargybų kuopų skaičius 
mažėjo, 
mažėjimą didino. Ir dabar 
pagal planą jų yra per
daug. Bet galutinai sargy
bų ir darbo kuopas likvi
duos tik emigracija į 

ūf DP JAV, kur daug yra užsi- 
sustojo rašiusiųjų, nes JAV armi- 

pusiaukelėj. Sargybų kuo- ja pati padeda _ __• J_____ _____ 1_ I-A!

ir pabaltiečių
v — Emigracija jų

pų vieton pradėjo plaukti 
transporto, ’inžinerijos ir 
darbo kuopos. Ir tų greit 
pakako, nes, keičiant poli-

ną nors trumpą straips
nelį. (Jung. Valstybėse. 
Red.).

Nežinau kaip ten Jung
tinėse Valstybėse, bet jau 
Venecueloje, nieko apie 
Lietuvą.

Skaitydamas dienraš
čius, matau vasario 17 
dienos numeriuose žinią, 
kad USA zonos Vokietijo
je Vadas raštu pareikala
vo, kad Sovietų Repatria
cijos Komisija apleistų jų 
zoną. Berods, tam nutari
mui solidarizuoja prancū
zai, manau ir anglai. Tas 
nutarimas kaip tik įvyko 
vasario 16-tą dieną ir aš 
širdy pamaniau, kad tai, 
tarytum dovana lietuviui 
benamiui, kuris Vasario 
16 dienos proga galėjo 
nors tuo pasidžiaugti, kad 
išvykus keturių metų bė
gyje juos bauginančiai ir 
erzinančiai komisijai jie 
galės jaustis ramiau. Kiek 
ramiai galima bus gyven
ti dar Vokietijoje, sunku 
pasakyti, tačiau dideliam 
optimizmui, atrodo, maža 
pagrindo, nes tie patys 
dienraščiai Venecueloje 
plačiai aprašinėja apie tai, 
kad Sovietų kariuomenė 
didinama jų — Vokietijo
je — zonoje, kad trans
portai gabena divizijas, 
kurios nėra tam, kad pa
keisti čia jau ilgesnį lai
ką išbuvusius karius, bet, 
atrodo, yra kaipo karinės 
jėgos papildymas. Trans
portų į Rytus— nesimato.

Lietuviai emigrantai už 
Atlanto giliai širdy užjau
čia ir baiminasi dėl savo 
draugų, mielų lietuvių, ku
rie neturėjo galimybės 
kartu išemigruoti ir, aiš
ku, tokioms žinioms sklin
dant, negali nesirūpinti...

Petras Tolimas.

y

mai, skaitomos paskaitos, 
daromi politiniai praneši
mai, pagal vietines sąly
gas net chorai veikia, mo- : 
komasi anglų kalbos, lan
komos pamaldos.

Ypatingomis progomis 
neužmirštama lietuviška 
reprezentacija. Amerikie
čiai vadai supažindinami 
plačiau su lietuvių tauta, 
su jos praeitimi, dabarti
mi ir aspiracijomis. Tam 
tikslui daug padeda repre
zentacinės anglų kalba 
knygos, tautiniai rankdar
biai. O tai buvo ir yra bū
tina, nes nėra ko stebėtis, 
kad dauguma amerikiečių 
karininkų apie Lietuvą ir 
lietuvius žinojo tiek, kiek 
mes apie kokį nedidelį to
limą kraštą ir jo žmones. 
Tik arčiau pažinus galima 
susidraugauti.

Ir daug draugų ameri
kiečių tarpe mes įsigijom 
ne vien sau, bet ir savo 
tautai. Jie gana gerai pa
žino mus, suprato mūsų 
tragišką būklę ir tinka
mai įvertino. Dauguma 
“juodukų” atsisveikinant 
su kuopomis gauna labai 
geras atestacijas.

Galima būtų ta tema 
prirašyti lapus, bet šį kar- 
tg pakaks ir tiek, nes tū
las skaitytojas pagalvos, 
kad čia giriamasi. Manau, 
kad dabar iš “juodukų” 
gyvenimo bus dažniau 
mūsų spaudoje rašoma. 
Pradžiai užteks. * Bijau, 
kad ir už tai manęs nenu
baustų vadovybė, kuri ne 
labai mėgsta pašalines i- 
niciatyvas. Čia turiu dar 
pabrėžti, kad šių bendrų 
bruožų tikslas nebuvo 
duoti išsamų, dokumen
tuotą ir paveiksluotą sar
gybų ir darbo kuopų gy
venimo aprašymą. Tai ga
lima bus tik vėliau atlikti 
bendrai ar kuopomis.

Lenkų “juodukai” dvie
jų metų proga jau prieš 
metus pasipuošė atitinka
mais jubiliejiniais Ženk
lais (sidabrinis aras prie 
krūtinės). Pabaltiečiai sa
vo dviejų metų amerikie
čių tarnyboje proga yra 
užsakę panašų auksinį 
ženklą. Tai bus grabus pri
siminimas- darnaus pabal
tiečių, lenkų ir amerikie
čių bendradarbiavimo di
deliam tikslui, talkininka
vimo po žvaigždėta Dėdės 
Šamo vėliava pasaulinės 
taikos ir mūsų tėvynės 
išlaisvinimo labui.

Pinigas turi didesnę ver-

t “juodu
kus” paruošti greitesnei 
emigracijai. Jeigu tai bū
tų anksčiau mądėta, ma
žiau būtų išvykę į kitus 
kraštus, nors, turint gal
voje nesklandu biliaus 
vykdymą ir vienos egzoti
nės tikybos DP nepropor
cingą “pasisekimą”, DP 
tarpe girdisi balsų, kad 
“Protingi važiuoja* į Aus
traliją ir į Kanadą, o dur
niai — į...

. Pats Kosciuškos Trai- 
ning Center iš Kaefertalio 
buvo 1948 m. sausio mėn. 
perkeltas į Fuldą ir ten 
pavasarį likviduotas.

AUKSINIAI ŽENKLAI
Jau dveji metai, kai pa

baltiečių sargybų ir darbo 
kuopos gražiai bendradar
biauja su amerikiečiais ir 
turi labai gerą vardą. A- 
merikiečiai joms reiškia 
didelį pasitikėjimą, todėl 
joms patikimos labai 
svarbios pareigos ir kari
nės paslaptys. Ne lengvo
mis karinėmis sąlygomis 
dauguma “juodukų” išsi
laikė kuopose nuo pat pra
džių iki dabar. Pažymėti
nas jų susiklausymas, 
drausmingumas ir tauti
nis susipratimas.
* Tarnaudami kuopose, 
mūsų “juodukai” nėra a- 
bejingi savo tautinei ben
druomenei, tautai ir tėvy
nei. Būdami geresnėse 
materialinėse sąlygose, jie 
stipriai remia savo spau
dą ir savo artimuosius DP 
stovyklose. Nors tenka iš
girsti apgailėtinų prisimi
nimų ir priekaištų komite
tams iš 1945 metų, kada 
kaikuriems viengungiams 
buvo sunku patekti į pa
čių lietuvių tvarkomas 
DP stovyklas, LTB soli- tę varguolių bliūdeliuose, 
darumo mokestis moka- negu turtingųjų piniginė- 
mas reguliariai. Taip pat, “ ° J
kaip ir gerai tvarkomose 
stovyklose, kuopose neati- 
trūkstama nuo tautos gy
venimo: rengiami minėji-

I;

se. Saugokitės, kad ken
čiančiųjų gerovė nebūtų 
laikoma uždaryta jūsų 
seifuose, pinigų spintose.

šv. Ambraziejus.

“Darbininko” 1946 metų sie
niniai kalendoriai yra išleisti la
bai meniškai su Aušros Vartų 
Stebuklingosios Švč. Marijos pa
veikslu, ir koplyčios vaizdu, su 
Gedimino kabio pilimi įr 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 įr vigili
jos atžymėtos žuvelėmis; sekma
dieniai ir šventadieniai atžymėti 
raudona spalva.

Gavusieji kalendorius apie juos gražiai atsiliepia 
ir nuoširdūs “Darbininko” prięteliai ir rėmėjai kalen
doriaus Fondan šią savaitę prisiuntė aukų sekantieji: 
Matas Virbašius, Worcester, Mass.*.............
Juozas Bacys, Woreester, Mass.....................
Joseph Kihart, Brockton, Mass.....................

K. Jakutis, Bridgeport, Conn.........................
Jonas Bernotas, Bridgeport, Conn........ ........
John Java, MmeviHe. N. Y................. ............
Mrs. Anna Skunda, Toledo, Ohio..................
A. V. Sedhavičius, Hudson, Mass.................
K. Stamūnas, Hudson, Mass..........................
P. Stanis, Hudson, Mass. .............................
Anna Junokas, New Britain, Conn................
Mrs. Anna Maeknis, Ansonia, Conn. ........
A. O. Avizynis, Providence, R. I.....................
Anna Pranmskas, Baltimore, Md.................
Mrs. Adam Paulcsky, Minerville, Pa............
Mr. Wasilauskas, Phila., Pa.............................
D. Bernatavičius, Providence, R. I................
Mrs. A. Adomaitis, Worcestre, Mass............
A. Vanagas, Dayton, Ohio..............................
Agnės Kucinsky, CIeveland, Ohio..................
Mrs. Mary Protash, Maspeth, N. Y................
Mrs. Bernice Baran, Hartford, Conn............
Mrs. Agnės Bacenas, Arlington, N. J........
Mr. A. Norbut, So. Boston, Mass.................
Elizabeth Stedelinskas, Phila., Pa.................
John Andrikas, Waterbury, Conn..........
Mrs. Frances Kalvaitis, Phila., Pa................
M. Vaičiūnas, Waterbury, Conn.....................
Mrs. Anita Bruce, MinersviOe, Pa................
Antanas Lukšys, Waterbury, Conn..............
A. Pacuvic, Wilsonville, UI.............................
Frank Paskauskas, Kankakee, UI.................
J. Sevickas, Baltimore, Md.............................
Antosis Jozukonis, Everett, Mass.................
B. Sernauskas, So. Boston, Mass....................
Mrs. Mary Radvick, New Britain, Conn.......
C. D. Urban, Alliance, Ohio..........................
Mrs. V. Sidarienė, Brooklyn, N. Y................
Mr. John Mockus, Oakville, Conn.................
Mr. G. Ivanauskas, Detroit, Mich....................
S. Kučinskas, Elizabeth, N. J.........................
A. Vaitonis, Rochester, N. Y.........................
Wm. Shinulonis, Newton Falls, Ohio .........
Julius Belsky, Haverhill, Mass........................
J. Jeskevičius, Dorehester, Mass....................
K. Pigaga, Rochester, Mass.............................
Vincas Zickus, Dorehester, Mass....................
Mr. Trusky, IJarchester, Mass........................
Adomas Kacevičius, Worcester, Mass.........
Magdalena Grazulienė, Worcester, Mass. ... 
John Sutkus, South Boston, Mass.................
Kanstant Popika, Girardville, Pa..................
Mrs. J. Sadusky, Mahanoy City, Pa.............
J. Miksta, Lawrence, Mass.................. ............
V. Ivanauskiene, South Boston, Mass.........
M. Gurskienė, South Boston, Mass.............
K. Vagonis, Elizabeth, N. J..............................
Dominick Juotckey, No. Andover, Mass. ... 
A. Kanavich, So. Boston, Mass.................... 
Mary Zaremba, Manchester, N. H.................
Aleksandras Kikutis, Manchester, N. H. ... 
Juze Nakutis, Manchester, N. H. ...............
Marcelė Zubaitis, Manchester, N. H. ..........
Mrs. A. Witelavage, Minersville, Pa.............
Bernarda Jurkevičienė, Haverhill, Mass. ... 
Pranas Mačius, Haverhill, Mass.....................
Antanas Radsiukinas, Haverhill, Mass........
Antanas Marculonis, Haverhill, Mass..........
Antanas Butukas, Haverhill, Mass.............
Jonas Jurkevičius, Haverhill, Mass.............
Mrs. O. Aukštikalnis, South Boston, Mass. 
Eva Zabarauskįenė, Dorehester, Mass.........
Mrs. K. Brilvitch, Bridgeport, Conn.............
Juzna Olkavikas, Manchester, N. H.............
Petras Krikščiūnas, Manchester, N. H. ... 
K. Caikauskas, Londonderry, N. H...........
Ona Gillis, Manchester, N. H.........................
M. Nemura, Worcester, Mass........................

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

■ “Darbininko” Administracija.
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BROCKTON, MASS.
6 .

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės Minėjimas

šių metų vasario 1G diena, 
Šv. Pranciškaus Akademijos 
auditorijoje įvyko Vasario 16- 
tosios minėjimas. Minėjime da
lyvavo garbės svečiai: kapelio
nas J. Skripkus, Motinėlė M. 
Dovydą. Seselė M. Julija, Aka
demijos Direktorė, Seselės mo
kytojos ir visi vietos lietuviai.

Minėjimo programą išpildė 
Akademijos lietuvaitės, vado
vaujant Seselei M. Leonai, ben
drabučio auklėtojai, akompo- 
nuojant Seselei M. Cecilijai, 
muzikos mokytojai.

Minėjimas pradėta/ “Lietu
vos himnu”. Po to sekė “Žvilg
snis į Lietuvos Istoriją” įsceni- 
zuotas trumpomis Lietuvos is-‘ 
torijos ištraukomis, 
mis su 
šokiais. Minėjimas baigtas ko
medija. “Sumani Teta”.

Susirinkusieji, prisiminę savo 
tėvynės Lietuvos garbingą pra-

su jungt o- 
dainomis ir tautiniais

tautinės kultūros kėlimo, prie 
tautinės dvasios ir kovos už 
Lietuvos laisvę nuotaikos žadi
nimo ir palaikymo, ši didžioji 
diena duoda mums geriausios 
progos pasižadėti Dievui ir Tė
vynei nenuleisti įlankų tol, kol 
iš ten. kur broliai artojai lietu
viškai šneka, neskambės laisvės 
giesmė vasario 16-tą.

Brangus lietuvi, šių metų ko
vo mėnesio 5 dieną (šeštadienį) i 
7 vai. p. m. miesto mokykloje 
Nr. 10 salėje, prie Mercer ir 
Warren gatvių kampo, Pater- 
son, N. J. visų lietuviškų orga
nizacijų atstovų yra rengiamas 
iškilmingas vasario 16-tos die
nos minėjimas.

Kalbės nesenai iš Europos 
atvykę žymūs Lietuvos Valsty- 

l bes vyrai: prel. M. Krupavičius 
i ir p. V. Sidzikauskas, šv. Kazi
miero parapijos kleb. kun. Jo
nas Kinta.

Programą išpildys parapijos 
choras, vadovaujant nenuilsta
mam muzikui p. Vincui 
ir Vyčių tautinių šokių

Labdaringosios Visuomenės 
Maloniam Dėmesiui!

Nukryžiuotojo Jėzaus Vienuolijos 
Rėmėjų ir Prietelių Seimelis įvyks 

Sekmadienį, Kovo 27,1949

Yustui 
grupė,

eiti ir tragišką šių dienų padė.j vadovaujant p. Birutei Meilie-
, # , npi

t), išsiskirstė su pasu-yžimu ir?
pasitikėjimu Dievo teiingumu.' Vasario 16 dienos
"Kaip bus. kaip nebus, bet lie- Komisija nujausdama
tuvis nepražus"’. Lietuvaitė. Petersono ir apylinkės lietuvių 

patriotiškumą ir širdies geru
mą visus maloniai kviečia ir ti
kisi visų skaitlingu atsilanky
mu į rengiamą minėjimą.

Rengimo Komisija.

I I 
i

Kadangi visų trijų apskričių, '

PATERSOH. N. J

PRANEŠIMAS
Conn. Valstijos Trijų 
Apskričių Kuopoms

Su- 
Fe- 
ku-

You, to®, con h®lp througK 
Your RED CROSS

i
*

praleisti tyram ore ar medžių: 
pavėsyje. Tie, kurie mėgsta 
šokti, galės savo kojas pamik
linti, grojant smagiai orches
trai erdvioj svetainėje, ant n.aiul.
rių kranto. i Aukų buvo surinkta $148.85.

Rengimo komisija iš anksto Vakaras baigtas vaišėmis, ku- 
prašo visas kuopas nerengti iš- rios įvyko bufete labai malo- 
važiavimų bei pramogų 
dieną atskirai, bet iš 
ruoštis dalyvauti trijų 
čių gegužinėje.

M. Jokubaitė,
Rengimo kom. raštininkė.

mentais buvo vėl iškviesti pa
šokti. Valio! Jaunuoliai valio ir 
mamytės, kurios tiek dAug šir
dies įdėjo, lavindamos priau
gančią kartą.

J. E. Vyskupo BrUgio Atsilan
kymo proga auktojai

Vasario 6-tą š. m., šv. Roko 
parapiją, Brocktone aplankė 
J. E. Vyskujias Vincentas Rriz- 
gys. įvyko iškilmingos pamal
dos bažnyčioje ir salėje įdomios 
prakalbos, kuriose kalbėjo J. 
E. Vyskupas Brizgys. įtaikė tų 
prakalbų buvo pravesta kolek- 
ta A.L.R.K. Federacijai, 
rinkta $237.44 ir pasiųsta 
deracijos Centro iždininkui 
nigui Ig. Albavičiui.

Didesnes aukas aukavo šie:
Po $5.00: Kazimieras Bielis- 

kis, Kazimieras Čiurbulėnas, 
Petras Danyla, K. Kalishaus- 
kas, Ona Naujelienė, Jokūbas 
Saladonis, Juozas Treina vičius, 
Stasė Vaitkienė, William Zin
kevičius.

Mr. & Mrs. Deksnys & Son., 
Bridgewater — $3.25.

Po $3.00: Marijona Bartke- 
vičienė, (Vine St.), Kun. P. 
Strakauskas, Julia Yakavonis.

Po $2.00: Adomas Chesnaus- 
kas, Juozas Daugelevičius, Do- 
minick Dichus, Elizabeth Da- 
molis, Joanna Janušienė, Mr. & 
Mrs. Stephen Kašėta, Leonard 
Kumpa, Jonas Kereiša, Rožė 
Latauskienė, Juozas Matulis, 
Antonina Milauskienė, Jessie

i

minėtą nioj nuotaikoj, 
anksto 
apskri-

NEW HAVEN, CONN.
Vasario 16 Sėkmingai

Paminėta

M.

Šv. Petro parapijoj So. Boston, Mass.
Sesijose dalyvaus ir Jo Ekscelencija 

Arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D. '
Kaip jau būvo 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. Mišiųs, ir pasakytas momento .reikš
mei pamokslas.

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

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 ir 
prieteliai ruoštis dalyvauti šiame Seimelyje.

d. sušaukė

į Vasario 13 d. New Haven’o 
lietuviai iškilmingai paminėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį. 4:00 valandą 
po pietų šv. Kazimiero parapi
jos svetainėje skaitlingai susi
rinko ištikimoą Lietuvos dukros 
ir sūnūs, kuriems rūpi tėvynė 
Lietuva ir jos likimas, taipgi 
jos laisvės atgavimas, tinkamai 
paminėti 31 metus nuo jų tėvy
nės pasiskelbimo laisva ir ne
priklausoma valstybe.

! Paminėjimo vakarą atidarė Verekytė.

Vervecka Bemice Virmauskas, gėlių padėtį, ragindamas visus 
Oksas, Mrs. M. Puidokas, John'Z. Wicbelis, Adolph Ykasala, lietuvius prisidėti prie tremti- 
Saulenas, No. Abington; Mr. & Kazimieras Yakavonis, Richard nių šalpos.
Mrs. William Samson, Kun. S. Yarmalavich, Eva Yackevich, 
Saulėnas, Antonina Tamosevi- Justina Yekevičienė, Vytautas 
čienė, Felix Voveris, Veronika Zinkevičius. .Smulkių buvo su- 
Zalatorienė. •

$1.00: Julia Adomaitienė, Mr.
& Mrs. John Aisminskas, Ele
onora Andrušienė, Antanas Ak
stinas,
Marijona Buividienė, 
bulienė, Vladislava Baronienė, 
Julius Baronas, Vladas Banu- 
lis, Rožė Bartkus, Antonina 
Balevičienė, Martha Blazevicz, 
Elena Baronienė, Mra. B., Mrs.
B., Mra. B., Elizabeth Brikus, 
Mrs. Bartkus, Marijona Bart- 
kevičienė (Sprague St.), Adol
fas Babulis, Mr. & Mra. Peter' 
Couble, Anna Chestnut, Jurgis 
Česnulevičius, NN., Petronėlė 
Danylienė, Raymond Daniele,

Antras kalbėtojas buvo kun. 
J. švagždys iš Brocktono. Jis 
pasakė labai turiningą kalbą. 
Prie to įvyko ir rinkliava, su
rinkta $120.25.

.Aukavo sekanti: E. čiočys— 
$20.00; kun. J. Vaitekūnas — 
$10.00; po 5 dol: J. Kavaliaus
kas, D. Bernatavičius, Ant. 
Dzekevičius, St Uždavinis, ir 
A Marcinka.

Po $4.00: P. Kochanis ir Miss 
F. Cummings.

$3.00 — Am. Gumauskas.
Po $2.00: B. Simanavičius,

rinkta $25.19.
Visiems nuoširdiems aukoto

jams vietinis Federacijos sky
rius su savo dvasios vadu kle-

Marijona Andrušienė, bonu, kun. Pr. Strakausku ta- 
Eva Bu- ria

HARTFORD, CONN.
Vasario 16-tos Minėjimas

Vasario 20-tą dieną Hartfor
do lietuvių mokyklos salėn su
sirinko šimtai lietuvių paminė
ti Lietuvos Nepriklausomybės 
31 metų paskelbimo sukakties. 
Gana didelė salė buvo pilna. 
“Pirmą kartą matau, kad tiek 

/ daug susirinktų”, — kalbėjo 
vienas dalyvis.

1 Trumpą atidarymo žodį tarė 
didelis ir veiklus Hartfordo 
veikėjas, Jonas Medonis, pa
kviesdamas lietuvių parapijos 
chorą sugiedoti Lietuvos ir A- 
merikos himnus. Po to choras į Alphonse Emerick, Sophie Gu

tauskas, Frances Galinauskas, 
Klara Gudinauskienė, Mrs. Vin- 
cent Gelson, Mra. Germanavi- 
čienė, Vincent Germanavičius, 
William Gelson, Jr., V. Gece- 
vičius, Charles Grigas, K. Gri
gas, Joseph Gennaco, Marijona 
Jezukevičienė, Vytautas Janu
sas, Adomas Jurgutis, Ona 
Jurgutienė, Ona Jatkauškas, 
Adomas Jermalavičius, Stanis
lovas Kavalauskas, Frances 
Kasetta, Josephine Kasetta 
(Ames St.), Justina Kasetta,* 

i Mra. Joseph Kasper, Tadas Ku- 
• bilius, Antonina Kvaraceus, 

Monika Kumpienė, Eva Kuncie-
- nė, Sally Krisiukenas, J. Kašė

ta, Juozas Laucevičius, Domi
cėlė Laucevičienė, Nellie Lapin
skas, K. Laushys, Mary Mate- 
june, Margaret Mazgelis, Apo-

nuoširdų lietuvišką ačiū! 
Reporteris.

PMMDBKE, R. L

išpildė dar keletą lietuviškų 
dainų, kurios buvo be priekaiš
to atliktos. Toliau sekė šokiai, 
kuriuos gana įdomiai atliko se- 

' sutės Deltuvaitės ir Marytė 
(Gaila tik, kad tai

Štai čia pat Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas. ši 
šventė yra Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės gimimo die
na. Šią šventę švęsime jau tris
dešimtis pirmą kartą. Nors šiuo 
laiku ta brangi Lietuvos laisvė 
yra sutrukdyta ir Lietuvoje va-
Mrio 16 dieną neskamba Lais- būtent: Moterų Sąjungos, Dar- 
vės varpas, kaip kitados, nes bininkų Sąjungos ir Susivieny- 
šiandieną Lietuvą gaubia tam- mo Lietuvių Romos Katalikų 
si vergijos naktis. Mes palies- Amerikoje suvažiavimuose bu
kime savo užuojautos švelnio- vo nutarta ateinančią vasarą 
mis rankomis kraujuojančias suruošti tradicinę trijų apskri- 
lietuvio žaizdas ir, kaip netikin- čių gegužinę New Haven’e, tai 
tis Tomas. įtikėsime, kad kiek-! jau vietinių kuopų valdybos ir 
vienoje vargu vainikuotoje lie- veikėjai tuo tikslu pradėjo 
tuvio širdyje, ji dar gyva. Ji — veikti. Sausio 30
Lietuva. Lietuvių tautos nepri- apskričių valdybų susirinkimą, 
klau8omvbčs paskelbimo dienos kuriame pasitarta apie suruo- 
minėjimas. kaip tik yra gera ir Šimą sėkmingos gegužinės. Po; 
būtina proga prisiminti Lietu- plačių diskusijų pasirodė, kad ALT pirmininkas M. Vokietai- buvo ne lietuvių tautiniai šo
vos žaizdas ir ryžtis savo dar-, patogiausia diena dėl geguži- tis ir pakvietė tą vakarą vesti kiai...) 
bu ir pasišventimu jas gydyti, j nės būtų Birželio 19 nes tą p-lę M. Jokubaitę, kuri pasakė

Mes gyvendami laisvoje šaly- ‘ pačią dieną pripuola Tėvų Die- įžanginę kalbą ir pakvietė šv. 
je. palaikydami savyje tautinę na. Tai būtų graži proga tinka- Kazimiero parapijos chorą, ku- 
s->monę. kad mums negręstų mai pagerbti visus gyvus ir mi- ris vadovaujamas vargonininko 
ištautėjimo pavojus, turime su rusius tėvelius su tam tikslui Aug. Rossellį sugiedojo Ameri- 
ytx»tinga meile mylėti ir gerbti priruošta programa. į kos ir Lietuvos himnus
Lietuvos Nepriklausomybės Pa-! Vieta parinkta viena iš gra- lias liaudies daineles, 
skelbimo šventę. Tie. kurių ’ žiausių mūsų apylinkėje, bū- puikiai publiką nuteikė,
rrnkos šiandieną nėra < 
tos geležiniais pančiais, turime'si prie vandenyno, kur galima nas, kun. E. A. Gradeckis, Se- vo pavaizduotas lietuvių gyve- 
vinomis jėgomis prisidėti prie1 pasimaudyti

Pati centrinė meninės prog
ramos dalis buvo scenos veika
lėlis, kurį išpildė neperseniai iš 
Vokietijos atvykę lietuviai. Jo 
autorius p. Šimkus (irgi trem
tinys), režisūra — p. Stepona
vičius, buvusio Lietuvos teatro 

----------t -i.,-,---------j— — r--------  r------- z ------------------ aktoriaus. Veikalėlis susidėjo 
surakin-jtent, Sea Cliff Inn, kuri randa-Į Kalbas pasakė vietos klebo- iš 3 vaizdelių: — pirmame bu-

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 Angiiškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
i, radarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū- 
h»me barmenų — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia 
tjk įdčk i konvertą kuponą su $3.00, ir t.unjaus gausia 
puiku Angiiškai-Lietuvišką žodyną

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

>€* West Broadway So. Boston 27, Mass
Šiuomi siunčiame $........... ir prašome atsiust-

mums Angiiškai-Lietuvišką Žodyną.
Vardas.................................................. ................
Adresas ..................... .♦•••—

ir ke- 
kurios

16 Vasario Minėjimas
Vasario 21, parapijos salėje į- ~ __

vyko 16 Vasario minėjimas. E. Lukšienė, O. Misevičienė, ZT 
Publikos susirinko gražus bū- Lukšys, J. Stanelunas, Al. 
rys. Sugiedota Amerikos ir Lie- Dzekevičius, V. Cenys, J. Ru- 
tuvos himnai, akompanuojant sas, A. Alukonis.
pianu Broliui J. Baniui. Vyrų Po $1.00: A. šarkšnas, V. Bi- 
kvartetas susidedąs iš P. Vai- gonis, A. Savickas, S. Razuke- 
čaičio, A. Vaitekūno, J. Vaito- vičius, F. Stašinskas, M. Bulau- 
nio ir J. Nadzeikos padainavo ka, O. Cickevičienė, L. Martu- 
porį dainelių. Taip pat solo šis, K. Taraškienė, F. Urbonie- 
padainavo — “Kur Bakūžė Sa- nė, A. Adomonienė, A. Zlot- 
manota” airių kilmės mergina, nienė, B. Urnikienė, M. Kupra- 
Miss F. Cummings. Nesinorėtų vičienė, O. Rukštelienė, L. Avi- 
tikėti, kad čia gimusi airių kil- žinienė, M. Čiurilienė, O. Vin- 
mės mergina taip gražiai lietu- tušienė, M. Savickienė, J. Žie- 
viškai dainuotų ir prie mūs delis, J. Jozukevičius, M. Šark- 
parapijos choro priklausytų. Išnienė, E. O. Blačinskienė, S.

Kleb. kun. J. A. Vaitekūnas Rusas, V. Beskis, V. Oblačins- 
pasakė įžanginę kalbą ir pa-Į kas, V. Bankauskas, J. Tama- 
kvietė kalbėti neseniai iš trem- j šauskas, J. Česnys, P. Bužurs- 
ties atvažiavusį Dr. A. šarkš- kas, V. Dzekevičius, K. Gado
ną”, Amerikos” redaktorių, ku- mauskas, M. Ruselevičius, A. 
ris tinkamai atvaizdavo dabar- Ovižinis, Al. Vaitkūnas, Al. Ra
tinę Lietuvos ir lietuvių pabė- Į cevičius. Rap.

1 
k

ir smagiai laiką natorius Pranas
’Monchun, iš Widsor, Conn. 
į Svarbiausias kalbėtojas buvo 
IDr. Jonas Pajaujis. Visų kalbos 
į buvo labai įdomios sukosi apie 
į vieną ir tą patį tikslą, būtent, 
vieningą darbuotę dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės.

Solo “Mamytė Mano” Žilevi-į 
čiaus ir Ariją iš Operos “Biru-j 
te” K. Petrausko labai jautriai 
ir švelniai sudainavo p-nia A- sisakė paimti bet kokį užmokės- kus, Ona Plaskienė, Pranciš- 
gota Vokietaitienė, kurios bal- tį už savo šposus. Šią žinią salė kus Pašakarnis, Stella Provost, 
sas su kiekviena diena daro di- pasveikino gausiais plojimais, i Jurgis Puidokas, Adomas Pau- 
desnę pažangą ir mugis yra j šio minėjimo metu kalbas pa- lauskas, Martin Pekarski, An- 
garbė tufėti savo tarpe tokią sakė prelatas Ambotas, sena- tanas Peldžius, Frances Prybu- 
pasižymėjusią dainininkę. Po- torius p. Mančiūnas ir buvęs šauskas, Mrs. M. Paulauskas, 
niai A. Vokietaitienei nepasi- Lietuvos ministras bei lietuviš- Ona Piscukienė, Felix Radzevi- 
gailėta paploti ir ji buvo apdo- kosios kariuomenės generolas čius, Juozas Rutkauskas, Ve- 
vanota gražia rožių puokšte ir Černius, 
buvo kviesta dar kartą pasiro- Laike minėjimo pertraukos 
dyti. j buvo padaryta rinkliava. Buvo

Jauni tremtiniai Violeta Lei- surinkta virš $400. Visa tai 
kytė ir Algirdas Gruodis, pasi- skiriama vargstantiems trem- 
puošę lietuviškais rūbais labai tyje lietuviams šelpti, 
vykusiai pašoko “Klumpakojį” šis Lietuvos Nepriklausomy- 
su tam tikrais pritaikimais, bes minėjimas sustiprino visų 
jiems labai šauniai akompana- dalyvių pasiryžimą kovoti dėl 
vo akordionu Leonas Kazlaus- Lietuvos išlaisvinimo ir jos at
kas, čia augęs jaunuolis. Jau- statymo, 
nuoliai grausmingais aplodis-į

.... ...»» • ' -

Mončiūnas - nimas laisvoje Lietuvoje, ant
rame — Lietuva bolševikų o- 
kupacijos metais ir trečiame — 
lietuviai vargstą D.P. stovyk
lose Vokietijoje. Ne vienas žiū- lonija Matijošienė, Frank Mas- 
rovas ir ašarą nusišluostė... teika, Marijona Miškinis, p.

Po ta magikas lietuvis Frank ’ Monkevičienė, Petras Milaus- 
Daily parodė visą eilę šposų.Įkas (Merton St.), Kazimieras 
Kai jis sužinojo, jog šio minė- Motekaitis, Antanas Norkus, 
jimo pelnas yra skiriamas lie-®Mrs. N., Ona Oksienė, Kazimie- 
tuviams tremtiniams šelpti, at- ras Pereigis, Kazimieras Plas-

J. L Navickas.

ronika Skupienė, Cyprijonas 
Smalskus, Antonina Sarkienė, 
J. Sinkevičius, Mrs. Szemetar 
Juozas Svagzdys, Mykolas 
Svirskas, Petras Shatas, Anna 
Stonkus, Mrs. S., Monika Ston
kienė, Jadviga Statkaitė, Pet
ronėlė Stetcgis, Antanina Šim
kienė, Mrs. Mary Tamulevicz, 
Edward Tautkus, J. Tamosevi- 
čius, Bronislava Treinavičienė, 
Zigmont Usevičius, Barbora

Malonu Yra Melstis iš 
Lietuviškos Maldaknygės!

W tf-------------- Kt Ba-H-*____________________»—vtfMninko Knygyne omts įsigyn nmuaiisiy
Lietuvišku SekanSn MakUnygfy:

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

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

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

4. ANIOLAS SARGAS, išleido “Garsas”, 288 puri. __ $1.50
Užsakymus siųskite: •

DARBININKAS
366 West Braadway, So. Boston 27, Mam*.

A

z

.•> A*

Šiuomi siunčiu $--------- ir prašau prisiųsti maldaknygę

Vardas

t
Adresas

4 .
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vietines žinios! i Milžiniškas Penny ;
a r 4 »

sekmadienį, kovo 6 d. 10 v. r., Į 
su suma, pamokslu, Sv. Komu-j

Pelenė, gavėti ko_ “> ir šv. Tėvo palaiminimu
vo 2 d. Tą dieną Šv. Petro par. ~ " "* “
bažnyčioje bus laikomos šv. 
Mišios šiomis valandomis: 7, 
7.30, 8 ir 9; salėje — 7:30 vaL

Devintą valandą šv. Mišiose gus įgaliojimuZ’jie beateUdau- 300 DOVANIJ

Rekolekcijų vedėju yra paty- A 
ręs misionierius Tėvas Jonas A 
Kidykas, & J. A

Per rekolekcijas misionierius y 
ir vietiniai kunigai turi ypatin- V

Tėvas Jonas Kidykas, S. J. sa
kys pamokslą.

Pelenai žmonėms bus barsto
mi po šv. Mišių bažnyčioje ir 
salėje, bažnyčioje 4 v. p.p. jr 
vakare po pamaldų, kurios pra
sidės 7:30 v.

VyĮryrir)Ag pamaldi* SUSįdŠS 
iš misionieriaus pamokslo, pa
laiminimo švenčįauteu Sakra
mentu ir pelenų barstymo.

Per Gavėnią katalikai dau
giau meldžiasi, eina prie šv. 
Sakramentų, daugiau mokote, 
mažiau valgo, geria jr linksmi
nasi. Daugiau kreipia savo 
mintis, širdį ir darbus į Dievą 
ir atgailą daro už savo nukry
pimus nuo Dievo valios pildy
mo.

J. E. Arkivyskupas Richard 
J. Cushing, D. D. ragina savo 
žmones, Gavėnios metu, kasdie
ną išklausyti šv. Mišių. Įsako 
kunigams laikyti šv. 
žmonėms prieinamomis valan
domis. Mes žinome, kad bus di
delis žmonių būrys, kurs Arki
vyskupo raginimais pasinau
dos. O kaip tamsta?

Mišias

Metinės Rekotekrijos. 
žmonės labiau artintųsi 
Dieyo, per šv. Kazimierą, įvyk
sta, kaip kas metei, rekolekci
jos, šv. Kazimiero garbei. Jos 
prasidės,/kovo 3 d., ketvirtadie
nio, vakare 7:30 y. šv. Petro 
par. bažnyčioje. Jos baigus

daktabai

Kad 
prie

ŠsJBr
‘J

Tąl. TROwbridge 8380 
If no ansver call A V 2-4026

įtapto M*.
Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street 

Kampan Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

A.J.NAMAKSY
Real Estete A 

Insurance
409 W. Bnmdvay

SO. BOSTON, MASS. 
Office Tel. SOuth Boeton 8-0848 

Bes. 37 Oriole Street 
West Boxbury, Mm*.

TEL. PA—7-1233-W

šamo vyskupo gali per rekolek
cijas išrišti žmogų atgailaujan
tį iš rezervuotų nuodėmių.

Metinės rekolekcijos šv. Ka- 
zimiero garbei yra taikomos la- 
biau jaunimui ir jų organizaci
joms- Kadangi į jas ateina ir 
senesniųjų, tai Tėvas Kidykas 
sakys du trumpus pamokslus 
rekolekcijų vakarais. Vieną 
anglų kalboje, kitą lietuviukai.

Rekolekcijos atdaros visiems. 
Išmintinga yra visiems jomis 
pasįnaudoti: atsinaujinti Dievo 
moksle, daugiau apturėti Dievo 
malonių ir Bažnyčios atlaidų.

švęsime Šv. Kazimierą. Penk
tadienį šv. Petro parapijos mo
kyklose vaikai nebus mokomi. 
Jiems bus laisva diena, nes tai 
šv. Kazimieras.

Bažnyčioje Mišios šv. bus lai
komos valandomis: 7, 7:30, 8 
ir 9; salėje 7:30.

Devintą valandą yra kvie
čiami visi vaikai, tėvai ir kas 
tik gali ateiti. Bus laikomos 
šv. Kazimiero šv. Mišias ir sa-į 
komas pamokslas.

4 v. p. p. bus vaikščiojamos j 
stacijos ir klausomos išpažintys 
Marijos Vaikelių Draugijos, ir 
kitų.

7:30 bus tęsiamos rekolekci
jų pamaldos, ir klausomos išpa
žintys. Seks Maldos Apaštala
vimo Draugijos susirinkimas.

Šeštadienio rytą bus laiko-

1.SMI Tdiririii (Mt LVMMmmiBkMc

SSUMPLKOVMIAKN 12 M W M. 1M VAL VAKAK
MUNICIPAL BUILDING 535 E. Broadvay, South Boston, Mass. £ 

įžangos Nebus. Free Door Prize :TABLE TELEVISION SĖT y

Šiomis dienomis BALF’as ypatingai atkreipė dė
mesį šios šalies geraširdžių lietuvių į būtiną ir skubų 
reikalą šelpti tremtinius Europoje ir jiems teikti bū
tiną paramą. Jie kaip matome šiame vaizde skęsta...

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

j ■ < - u.. . .................

Vas. 27 d., buvo pakrikštytas 
___ __ Jonąs D. sūnus, Jono jr Anie- 

moB šv. Mišios valandomis: 7, lės (Bernotaitė) Duboy, gyv. 
7:30, 8 ir 8:30 vai.

8:30 v. r., Marijos Vaikelių
Draugija eis prie šv. Komuni- ir Stasės, (Barauskaitės) Dem- 
jos.

Prašomi yra ir visi kiti ateiti 
Tėvas Kidykas, S. J. sakys re
kolekcijų pamokslą.

7:30 v. v., tęsis rekolekcijų 
pamaldos ir klausomos išpa
žintys.
. Se*“<lieni; 9 V: r- S. J., i So. Bo*on».
sv. Misios intencijai sv. Kaa-I MlrTOi p.,„
miero L. R. K. Draugijos. Per 
šias šv. Mišias eis prie Dievo 
Stalo vaikai ir Moterų Sodali- 
cija.

10 v. r. priims šv. Komuniją 
Vyčiai, Merginų Sodalicija, cho
ras ir kiti. ^Baigsis šv. Kazi
miero garbei rekolekcijos. Po 
tam įvyks 
programa.

Į Vas. 26 d., Petras Motėjūnas 

vedė Ievą Daukantienę - Jan- 
'kauskaitę, gyv. 1138 Dorches- 
įter avė., Dorchester, Mass. 1

57 W. 7th St.
Mykolas Jonas, sūnus Jono

skių, 560 E. 7th SL
Geraldas Tarnas sūnus Juo? 

zo ir Anielės (Tamulevičiūtės) 
Sinevičių, gyv. 91 Baater St.

Atvažiavo Misionierins. Pir- 
'madienį, atvažiavo Tėvas Jonas

Jis sakys pamokslus, Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje Pelenų 
dieną ir per metines rekolekci
jas šv. Kazimiero garbei, kurios 
prasidės ketvirtadienio vakare.

Susitverė komitetas. Vas. 27 
d. 2 v. p.p. paminklinėje šv.

šydami prie šios draugijos. Ti
kimasi, kad jų pavyzdį paseks 
ir kiti.

Draugija iš likusio vakarie
nės pelno paskyrė $10.00 Lie
tuvos reikalams. Joaietis.

Išvyko adv. Grigalius

Pirmadienį, vasario 28 d. adv. 
Jonas J. Grigalius, Metropoli
tan District Komisijos narys, 
ALT ir LRKSA vice pirminin
kas, išvyko į Wilkes Barre, Pa. 
dalyvauti LRKSA centro val- 

metiniame susirinkime, 
į namus šeštadienį,

dybos 
Grįš 

’ vo* 5 d.

PAIEŠKO

Vas. 28 d. atyažiavo į So. :^en® 
Bostoną Prriątas Jonas Balkū- 
nas. Kovo 1 d., Monsignoras 
dalyvavo NCWC susirinkime, 
Stetler viešbuty. Jis grįžo na
mon tą patį vakarą.

šiame susirinkime taip pat 
dalyvavo kun. Albertas Abra- 
činskas, Bronė Cūnienė ir Mag
dalena Druzdienė.

Tariasi kviesti Prelatą Kru
pavičių. Būrys veikėjų svarstė,
kada būtų patogiausias laikas

Ūkas šmm. Ato totą iš CaH 
teškiu, ar Sališkių km., Ven- 
džiogąlos vj.. Jos ištekėjusios 
pavardė nežinoma.

V ALANČIUVIENE - Dun- 
daitė, Valerija, iš Daunoru 
ten., Meškučių vL, Šiaulių ap.

VALENTAS, Juozas, iš Pr
iekalnių km., Bartininkų vL, 
Vilkaviškio ap.

VALIONIS, Juozas, iš Eigu
lių km., Kauno ap.

WALKERIS, Aleksas, iš Lie-
*g* tuvos, gyveno Milvaukee, Wis- 

consin, 766-21 Street.
J WALUK, Istyn.
A VASILIAUSKAITE, iš Šida- 

gių km., Skaudvilės vL, Taura
gės ap.

VENGUVIENE - Katevin- 
kehūtė - Vinkeliūtė, Ona, iš 
šiaudiniškių km., Alvito par^ 
Vilkaviškio ap., ir vyras Ven
cius, Konstantinas.

VENDELJS, Fricas, Henri
kas, ir Jonas, iš Vevirženų, 
Kretingos ap.

VENDELIS, 'Hei^ikas, iš 
Vevirženų, Kretingos ap.

VENSKUS, iš Kūlupėnų, 
Kretingos ap.

VERBYLA, Jonas, iš Lubavo 
par., Marijampolės ap.

VERBYLAITfi - Rinkevičie- 
nė, Magdė d. Silvestro, iš Vil
kaviškio ap.

I VESELIŪNĄS, Feliksas, iŠ 
Kivilių km., Akmenės vL

VEŠĖTAS, Gasparas, iš Mo- 
lainių km., Panevėžio ap.

Ieškomieji ar apie Juos žinan 
tieji maloniai prašomi atsiliepti

i—Į-f- Prarisi ir* * Puante 
41 Vest 82ad Street 

. New Vark 24, N. T.

PAIEŠKOJIMAS
Virbicką, Antano, kurs išva

žiavo iš Vokietijos, Kassel'io į 
Kanadą. Jis pats arba žinantie-; 
ji jo adresą praneškite man; 
šiuo adresu: *

Karolius Kvederavičius, 
26 Tremont St., 

Nonvood, Mass. USA.

Negalima būti ramūs, jei bro
liai tebevargsta! Aukas siųski
te:

ko-

išURBONAS, Konstantinas
Šiaulių m., ir jo žmona Urbo-

1 - Kundrotaitė, Marija iš P® BALF-ą stambia auka, 500 
Siupilių, ap., bei jų septynios dolerių.
(Mctef^s ir vienas vūnua

VAIČEKAUSKAITE - Riau- V- Zaveckas, ir atstovas 
kienė, iš Luknenų km., Kulių Kundrotas pareiškė: 
ri., kretingos ap., ir jos vyras 
Riauka, gimęs Amerikoje. i

VAIČIULAITIS, Vincas, iš 
Stolaukių km., Pajavonio par., Į 
Vilkaviškio ap.

VAIČIŪNAS, Antanas, iš
Vaškų, Biržų ap.

VAIČIŪNIENE - Klimaitė,
Anelė ir jos duktė Vaičiūnaitė,

Siuvėjų 54-tas localas sušel-

|. Siuvėjų delegatei pireuninkas
K.

United Lithuanian Relief Fund ' 
of America, Ine.

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

{VAROS SKELBIMAI

GRABORIAI

kviesti So. Bostonan kalbėti j VAINAUSKAITE, Vladze, iš 
Monsignorą Krupavičių. Visi Sedos.
buvo už tai, kad stengtis gauti j
jį su ponu Sidzikausku liepos 4 
d. Jei tada nebūtų galima, 
geg. 29 d.

tai

Penny Sale
vieši pusryčiai su Petro parapijos mokykloje įvy

ko So. Bostono lietuvių namų 
' komiteto susirinkimas. Buvo 
dapildyta valdyba. Pirmiau bu- 

jvo išrinkšti du raštininkai Ro- 
jland -Bishop ir Juozas lesęins- 
kas. Dabar išrinktas Juozapas 
Kasparas pirmininku ir Paulius 
Zasimavičius su Bronislava Cu- 
niene vice pirmininkais. Komi
tetą sudaro So. Bostono drau
gijų atstovai. Jo tikslas yra 
sužinoti skaičių norinčių lietu
vių apsigyventi So. Bostono 
naujai statomuose apie bažny
čią namuose.,

Ifegeidautina, kad visos drau
gijos pasiųstų į šį komitetą sa
vo atstovus ir per juos suteik
tų komitetui žinių, kas norėtų 
apsigyventi naujose patalpose.

Veteranai ar jų tėvai ir kurie1 
yra pirmiau gyvenę šioje apy
linkėje, turi pirminybę įsikraus- 
tyti į būsimus butus.

Antrą pirminybę turės vete
ranai su šeimomis.

Norėdami parsikraustyti į šį

Du televizijos aparatai, trys 
dovanos kas minutė, 300 dova
nų iš viso — tokia yra Šv. Pet
ro parapijos PENNY SALE 
programa. Komitetas vadovau
jamas kun. Abračinsko prane
ša, kad įžangos nebus. Atsilan
kymo proga turės galimybę 
gauti gražų televizijos apara
tą, kaipo DOOR PRIZE. Daug 
kas netiki, kad lietuvių parapi
ja galėtų tokią miifinitirą par
davimo programą suruošti, kad 
galėtų siūlyti 300 nepaprastų 
dalykų. Jeigu abejojate Komi
tetas šada patikrinti * visiems 
atsilenkusiems kovo 12 4, šeš- Brangi ja 
tadienį vakare So. Bostono. 
Municipal svetainėje. Kviečia 
visus atsilankyti į linksmą, įdo
mią programą, ir tuo prisidėti 
prie atnaujinimo šv. Petro pa
rapijos bažnyčios.

VAIRA, Jonas, iš Minčiūnų 
km., Kamajų vL, Rokiškio ap.

VAITIEKŪNAS, Ignas, iš 
Draudelių klh., Pašvitinio vi., 
Šiaulių ap.

VAITKEVIČIUS, Juozas, ir 
jo sesers Valerijonos ar Vero-

— Mes BALFą rėmėme 
remsime iki būsime gyvi.—

Jei taip ir kitos organizaci- 
I jos ir mūsų biznieriai rodytų 

įJtokį gilų atjautimą mūsų trem
tinių gelbėjimo darbui, tai mū
sų vaikučiams jr našlaičiams 
tremtyje nereikėtų kentėti ba
dą ir šaltį. BALF’as reikšda
mas gilią padėką aukotojams, 
prie šios progos primena k* ki
tiems tautiečiams nepamiršti 
tremtinių ir aukoti pagal išga
lę. Aukas siųskite:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

ir

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS tVC.
Pirmininke — Eva Marksienė,

626 E. Sth SL. So. Boaton, Mass. 
Tel SOuth Boeton 8-1298. 

Vice-Pirmininkt—B. Gailiuniene
8 Wipfield SL. 80. Boaton, Mass 

Prot RaSt — Ona IvaSkienė,
440 E. Sth SL, So. Boaton, Mass. 

Finansų Rait. — B. Cūnienė,
29 GouM SL, W. Rozbury, Mass. 

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

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

11 8priri<er 8L, 8o. Boston, Mass. 
Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H SL, So. Boston. Masa.
‘ savo susirinkimus lajko kas
antrą antradieni menesio, 7:30 v. 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh SL. So. Boston. Mass. I 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų rattininkę.

»V. JONO EV. 8L. PA4ALRINS8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Rait. — Aleksandras IvaSka, 
440 E. Sixth SL. So. Boeton, Mass. 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
• 699 E. SevelRh SL, S. Boeton, Mass. 
Maršalka — Jonas Zaikia,

787 Broadway, So. Boeton, Masa.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mtaesto, 

2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th SL, So. Boeton, Masa. 
Visais draugijos reikalais kreipki

tės- pas protokolų raitininką.

YAKAVONIS 
fanerai Home

741 No. Maut St.
Brockton, Masa.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorių* ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Nakty 
KoplyCia Šermenims Dykai 

Tat. Brockton 8-1500

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street

h%»MMaMMMMkM*Mk3*MMŪMkMk3b3»MM3»W««3M3l30U»9U|aaaBam

Praeitame sųūrihkimc šv.
- - . . _ L <. 6?Pašąl-

naują kvartalą, ar sužinoję, kas pine drąugij paskelbė naujų 
nori, praneškite savo draugijos narių vajų. Tam tikslui iki se- 
valdybai ar tiesiog šiam namų 
komitetui

Sekamas skaitlingo komiteto 
susirinkimas bus kovo 13 d., 2 
v. p.p., toje pačioje vietoje. '

Jono

kaųčio liepos mėnesio nauji na
riai bus prienami į draugiją be 
įstojimo mokesčio. Tuomi jau 
pasinaudojo tremtiniai Prokse- 
da ir Stasys Jakučiai prisira-

Vincas Balukonis, Savininkas.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

iacfea, MtSS.

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Ave^ 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius ir

(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir nakty. 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
DnOgC IT DOtJtOnO KOlOIUjM SO* 
•niauriomis kainomis.

Kainos tos ir | kitus

Reikale Saukite; TeL TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

souUbo^dk^ESs 
O. Ą. Zaletskas, F. E. Zalstskas 

Graboriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas d taną ir naktį.
Koplyčia iermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tai. 80 8-0815 

•Outh Boaton 8-2608 -
-  • ___ ——i—9



SKOMUOSE

16 d.,

Publika sve-

NEWARK. N.J.

T 7' 1

pavičius. Jo kalba buvo labai 
jausminga. Jis papasakojo apie 
Lietuvos Nepriklausomybės lai
kus. kokią pažangą tais laikais 
Lietuva buvo padariusi ir kaip 
ją okupantai vienas jo kito 
naikino, žudė, žmones į Sibirą 
trėmė ir tremia; taip pat pa
pasakojo apie tremtinių vargus. 
Ragino visus dirbti ir aukoti 
dėl Lietuvos išlaisvinimo. Jis 
sakė, kad antroji lietuvių tė
vynė Amerikoje išlaisvins' Di
džiąją Lietuvą iš raudonojo 
bolševikų teroro, 
čiui labai gausiai plojo.

t

Patriotišką kalbą pasakė ir 
N. J. Liet. Tarybos pirminin-! 
kas Kazy* Paulius, ragindamas 
visus aukoti kovai dėl Lietuvos 
išlaisvinimo per BALF’ą ir 

Po to buvo piriimtos

*

!•,♦•»*♦ riJND

rius,' tąipgi yra agronomas, jo, 
žmonos profesija — mokytoja.: 
P-a&s Kala<ič, būdani&s trem
tyje Vokietijoje, buvo pirminin
kas lietuvių Ateitininkų Goet- 
tingene. Atvykęs Amerikon aje 
sugyveno pas savo motinėlės 
sesutę, p. šąkalienę Cambridge? 
Besikalbant p. Kaladė papasa
kojo apie lietuvių žudynes Rai
nių miške, apie žudymus Lie
tuvos dvasiškijos, inteligentijos 

Į ir eilinių piliečių. Bolševikai žu
dė Lietuvos gyventojus tokiu 

į būdu, kad tai spaudoje aprašy
mu būtų peršlykštu. Čia pažymė
siu tik vieną, kad skaitytojas 

' maždaug galėtų įsivaizduoti, 
kaip tikrumoje atrodo komu
nistas ir kokia jų civilizacja. 
Stalinui susipešus su savo ben
dradarbiu Hitleriu ir, kai bolše
vikai buvo jo išmesti iš Lietu
vos, lietuviai pirmiausiai puolė
si prie kalėjimų, su tikslu išgel
bėti, kurios buvo gyvos palik-, 
tos,' nekaltas žmonių aukas. 
Vilniaus kalėjime, buvo rastas 
darbelis jau ne žmogaus^ bet 
paties velnio atliktas: “Ant 
sienos buvo pakabinta už ran- 

’kų, jauna plikai išrengta mote- 
Tai yra patyręs kalbėtojas -’tYS, kun buvusi nėščia. Jos vi- 

visnomenininkas. j duriai perplauti ir išimtas kū-
Keletą žodžių tarė ir vietos dikis. Kūdikiui buvo perpiauta. 

juširaitic -krūtine, išplėšta jo širdis ir su / 
Į ja užkimšta negyvos motinos 

~ ‘ i motinos,
“Jei 

ta virš $100 aukų kovai už Lie- jūs turite Dievą, tegul jis da- 
jbar jus išgelbsti”. Ar tai žmo- 

Garbingojo svečio, Lietuvos 8aus taip pasielgta? Jūs spręs- 
ir tuojau pasiųsta ALT žemės reformos tėvo, daug ken- ^ite patys. Bet tai tikrai taip 

kalėjimuose da- elgėsi Lietuvoje komunistai ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos bartinio VLIK’o pirm., prel. M. JU NKVD agentai ir komisa- 

skyriaus valdyba širdingai dė
koja 
jams.

Trečiadienį. vasario
New Jersev Lietuvių Taryba 
surengė Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 31 met. su
ka kaies paminėjimo šventę, šv. 
Jurgio Dr-jos lietuvių salėje. 
180 York avė., Nevark. N. J. 
Tai buvo gana iškilmingas pa
minėjimo vakaras, j kurį, ne
žiūrint lietaus, publikos susi
rinko gana gausiai.

Sceną puošė Lietuvos ir A- 
merikos vėliavos. Paminėjimo 
vakarą atidarė J. V. Baltruko
nis. N. J. Liet. Tarybos iždi
ninkas. pasakė įžanginę kalbą 
ir programos vedėju pakvietė 
jauną visuomenės veikėją ir N. 
J. Lietuvių radijo valandos ve
dėją, J. J. Stuką. Vakaro vedė- ALT’ą. 
jas pakvietė vadovauti maldai vienbalsiai rezoliucijos kreiptis 
lietuvių šv. Trejybės parapijos į valdžios pareigūnus, reikalau- levičius, P. Puikis, V. Valickas, 
vikarą, kun. P. Bastakį. Po to jant, kad užtartų Lietuvos rei- H. Burke ,A. Staknys, J. Zika- 
buvo sugiedoti Lietuvos ir A- kalus. Kalbėjo ir vietinis klebo- ras, K. Litvinas, 
merikos himnai.

Kalbas pasakė kun. P. M. Ju
ras iš Lawrence, Mass., J. J. 
Stukas pasakė kalbą anglų kal
ba, ragindamas jaunimą stoti į 
darbą už lietuvių tautos išlais
vinimą, adv. Kazys Paulius per
skaitė telegramą Kongresmono 
Peter W. Rodino iš Washing- 
ton, D. C., kalbėjo Aldermonas 
Joseph Healey iš Kearny, N. J., 
ir perskaitė laišką kongresmo
no Peter W. Rodino, kuris tą
dieną turėjo pasakyti kalbą čia K. Paulius, kun. Ign. Kelmelis. 
Newark’e. Jis sakė tame savo J. J. Stukas, K. Račkienė, V., 
laiške, kad Lietuva turi būti Andriuškevičius, A. S. Trečio- 
nepnklausoma demokratinė re- kas, V. Pieteris, kun. P. Basta- 
spublika. kis, M. Valukonis. V. Dilius, J.

Kalbėjo garbės svečias Vy- Dulkis, S. Gudas, K. Strolis, 
rįausiojo Lietuvos Išlaisvinimo K. Bason, E. Rauktis, J. Ma- 
Kom. pirmininkas prel. M. Kru- čiulskas, V. Bičkauskas, A. Bie-

nas kun. Ig- Kelmelis.
Meninę programos dalį išpil

dė Apsireiškimo parapijos vy
rų choras iš Brooklyn, N. Y., 
vadovaujamas P. Sako. P-lė 
Agnė Skarulytė palinksmino 
publiką savo žavingu balsu.

Aukų buvo surinkta $315.00. 
Stambesnėmis sumomis auka
vo: Antanas Beržinskas —$20; 
Ambraziejus Daukšis — $10; 
J. ir A. Narušis — $6.

Po $5.00: J. Baltrukonis, adv.

TAroifgh 
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Kaip Vengrijos komunistai nuteisė Kardinolą Mindszenty kalėti iki 
gyvos galvos visas katalikiškas laisvas pasaulis sujudo. Kaip šis vaiz
das porodo, Romos katalikai susirinko Šv. Petro aikštėje, Vatikane, kur 
Jo Šventenybė Popiežius Pius XII-sis prabilo į 250,000 žmonių minią, 
pabrėždamas, kad Katalikų Bažnyčia negali toleruoti modemiškų meto
dų pavergimui žmonijos ir griežtai pasmerkė Vengrijos raudonųjų Ura
niją-

Biekša, F. Verbickas, J. Urba- 
čius, J.
jus, J. Valiukevičius, 
šiejienė, tB. Puznekas, J. Zavac-
kas, R. Jeskialevičius, S. Biek-

J. Biels-

Vitkauskas, P. Amšie-
A. Am-

ponią Veronika Shanley, kurios 
padainavo dvi dainas, būtent: 
“Kur Nemunas ir Dauguva ir 
Lietuva Brangi šalelė”. Pas
kutinis kalbėtojas buvo svečias 
prof. Simas Sužiedėlis, kuris 
papasakojo apie savo pergy
ventas valandas tremtyje.

Rezoliucijos skaitomos Juozo 
Bantevičiaus. Programai bai
giantis, šv. Juozapo lietuvių 
parapijos choras padainavo 
giesmę “Malda už Tėvynę”, 

j Nepriklausomybės Minėjimo ' 
Komiteto pirmininkas buvo Vy
tautas Ramanauskas, sekreto
rius — Juozas Banzevičius. 
Prie fortepiano akompanavo 
ponia Veronika Grendienė.

Aukų buvo surinkta $148.26. 
Aukavo: po $10 — Vytauto 

klubas, Jonas Tamašauskas.
Po $5.00: kun. Jonas Skalan

dis, kun. K. Jenkus, SLA 173 
kuopa, A. Ručinskienė, Banze
vičius; po $2,00: Vytautas Ra
manauskas, Simas Sužiedėlis, 
MareeUa Slevauslcienė, 
Aleknavičienė, 
nickiene. Jonas Narenkevičius, 
(Lairrence St), Vladas Pau
lauskas, Liudvikas Paulauskas. 

| Po $1.00: Vladas Milius, Jo- 
I nas Slaičiūnas, Juozas Sadaus
kas, Pranciška Sadauskienė, 
Konstantas Banevičius, Teofi
lius Balkus, Mečislovas Voveris, 
Stasys Versiackas, Juozas Bu- 
lauka, Marijona šilanskienė, 
Teofiha Valentinienė, Antanina 
Janulienė, Ona Zakarauskienė, 
Jhaocas Ona Saulė-
na& & Petms
Saulėnas, Petras Voveris, Ta
rnas Versiackas, Juozas Praka- 
ptš, Vincas GaluMckas, Kazi
mieras Dzedulionis, Juozas Va-

rikos Lietuvių Draugystės ir 5^,^ Monik> Bla- 

ir aiškino apie kan-Į kalbos Lietuvos 31 metų nepri- Stasys Bują, Stasys Kon- 
čias visos Lietuvos ir visų jos’klausomybės sukakties paminė- ' J«las Didiką, Mykolas

dukterų paplūdusių'jimo proga. ■ ! Aiidriiiikevtūuis, Šylrestras
............... I Vakaro vedėju buvo Vytau- Ramįite,- stanilioniė.

klebonas, kun. Pr.
Salėje buvo ir kun. J. DaunisJ> užkimšta negyvos 
Rinkliavą pravedė p. Jakutis. burna. Prie negyvos

i Po $4.00: S. Grinevičienė, J.
Škėma. S. Urbonas.

Po $3.00: P. Š. Staikienė, P. ša, V. Bakanauskas, _ _ _ .
kis, M. Lučinskas, A. J. šau- su pagelbininkais. Buvo surink- rastas padėtas užrašas: 
kis, P. Jankauskas.

Aukų buvo surinkta su smul- tuvos laisvę.
kesnėmis 70 dolerių ir 55 cen
tai,
centran.

Biekša.
Po $2.00: A. Gudonis, K.‘Ka

šėta, M. Kukauskienė, O. Sto
nienė, P. Stogaitis. A. Grima- 
lauskienė, O. I^aukžemienė, P. 
Gerulis.

Svečius, kalbėtojus, daininin
kus pavaišino ponios Trečiokie
nė, Lelešienė ir Baranauskienė. 

J. J. Liudvinaitis, 
N. J. Lietuvių Tarybos 

Direktorius.

kalbėtojams ir aukoto-

i
P. M. Jankauskas.

♦

tėjusio nacių

Krupavičiaus gražias kalbas rai.

Stasia
Paulina Zap-

turėtų būtinai Išgirsti kiekvie-| Linkime ponams Kaladoms 
nas lietuvis amerikietis. ,čia laisvoje šalyje nore dalinai

Buvęs, užmiršti pergyventas kančias 
■ Į Lietuvoje okupacijų laikais ir

Vas. 21 d., aukų buvo su- tremtyje, nors jų širdies troš- 
rinkta $102.40 ir pasiųsta A- 
merikos Lietuvių Tarybai.

Prakalbų vedėju buvo A. Za
veckas, Fed. 16 skyriam pirm. 
Kalbėtojais: vietos kleb. kun. 
Pr. Juškaitis, Prelatas Mykolas 
Krupavičius, VLIK’o pirm., p. 
Juozas B. Laučka iš New Yor- 
ko ir tik < 
tremties, p. Petras Kaladė. !

Visi kalbėtojai pasakė kari- Kubiečių sumanymu įvyko pra-
tas kalbas --------- < - ... - ,

CAMBMME, MASS.
Kalbėjo VLIK’o Vadas Prel.

M. Krupavičius
Šios kolonijos lietuviams pir

miesiems Bostono didmiesty 
teko išgirsti prel. -M. Krupavi
čiaus kalbą.. Tai įvyko vasario 
21 d., tuoj po pamaldų, para
pijos mokyki salėje, kuri bu
vo pilnutėlė žmonių, šį Lietu
vos laisvės kovotojų vadą susi
rinkusiems perstatė p. Zavads- 
kas. Savo gražiu nepaprastai 
įdomiu iškalbingumu, apipasa
kojo susirinkusiems mūsų tau
tos didžiąją kovą, kad išlikus 
gyviems. Patiekė skaičius, kiek 
lietuvių išžudyta ir kiek jų 
žūna. Nurodė amerikiečių lietu
vių pareigą daugiau prisidėti 
prie savo tautos gelbėjimo. 
Kaipo Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto pirminin
kui, jam esą žinoma ne tik kas 
daroma šioj pusėj geležinės 
uždangos, bet ir kas dedasi pa
čioj Lietuvoje. Apie Lietuvos 
žmonių kovas, jų herojiškumą, 
kalbėtojas sakė, galėtų kalbėti 
keletą savaičių be pertraukos. 
Čia jis atskleidė tik keletą 
šiurpių vaizdų, kaip kovoja 
Lietuvos partizanai. Tie vaiz
dai šiurpu supurtė klausytojus.

Juozas B. Lan&z
Į salę netikėtai buvo atsilan-

ALT skyriaus pirmininkas P. kęs ir Juozas B. Laučka, kurs domavičius, P. Mockartienė,1 Aukas rinko: p-lė Alena Vil-
M. Jankauskas pakvietė aukų kaipo NCWC pareigūnas buvo Mrs. Dauka, Strazdienė, Mr. kižiūtė ir Jonas Rusas, ponia q Baumilienė, Teresė
rinkti: p.p. A. šaukį. A. Muzi- atvykęs pasitikti tremtinių lai- Lon, O. Urbonienė, Šukienė, A. Veronika Shanley su Petru 
kavičių, B. Jurkevičių, J. Svirs- vo “Eamie Pyle”, bet, šiam Bernužis, Al. Ivaška, F. Radai- Saulenu, p-lė Ona Saulėnaitė su 
ką. pavėlavul, turėjo laukti sekan- tis, P. Skistimienė, Norkevičius, Juozu Balkų ir p-lė Ona Raude-

Aukojo po $5.00: A. J. Kaz- čios dienos, ir tąja proga atsi- Kapivodienė, Sebeikienė, Bogu- 
lauskas, J. ir R. Savukinai, I. 
ir K. Savukinai.

Po $2.00: S. Jeskelevičius, P. 
Svirskas, A. Bagdonas. Mr. ir 
Mrs. Savage — $1.25.

Po $1.00: M. Kuliešius, 
Svirskienė, A. Prokapienė, 
Liaudinskas, A. Būitkus, J. 
lanskas, S. Čeplikas, A. Radžiu- Petrą Kaladę, 
kinas, A. Marčiulionis, O. Jur-' 

Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti jęįavičienė, J. Naudžiūnienė, R. 
didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę — Kraučiūnas, B. Jurkiavičius, A. 
Atlaidų šaltinis, man atsiųsti.

Vardas -----------------

HAVERHILL, MASS kimų centras yra už geležinės 
uždangos.

su- 
vasario 20 

Gedimino

ALT skyriaus valdyba 
rengė sekmadienį, 
d., vakare lietuvių 
kliubo svetainėje Lietuvos Ne
priklausomybės šventės. Vasa
rio 16-tos dienos, 31-rių metų 
sukakties ]>aminėjimą. Vakaro 
vedėjas, advokatas V. Kiaušis 
perstatė, garbingą kalbėtoją, 
neseniai atvykusį iš tremties 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini- 

1. Spausdinama didelėmis raidėmis la- mo Komiteto pirmininką prela- 
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 
popiežiaus apdovanota specialiais atlai
dais.

2. Lietuviams šią maldaknvgę parinko, snaudai 
paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kazimieras Ka
pucinas, kurio vestos misijos paliko neišdildomą įspū
di. Jis mirė 1941 m. gruodžio 26 d. Kau^e. Lietuvoje. 
Jo kapa mindžioja svetimųjų bolševiku koios. įsigy
damas šią maldaknygę padėsite plytelę amžinam pa
minklui tam misijonieriui, nuo kurio mirties šiemet 
sueina 8 metai.

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

4. Maldaknygė spausdinama labai aiškiomis dide
lėmis raidėmis. ,

5. Maldaknygė “Atlaidų Šaltinis” turės net 560 
puslapių, bet bus patogios išvaizdos, prabangiais vir
šeliais, auksuotais kraštais. Kaina $3.50. Kas ią užsi
sakys dabar iš anksto, gaus pigiau — už $3.00 ir be 
to — bus įskaitytas į Rėmėjų-Leidėjų skaičių ir gaus 
a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo.

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

Kreiptis adresu: —
DARBININKAS

366 West Broadu ay South Boston 27, Mass.

Padėkime Plytelę A. A. Tėvo
Kazimiero Amžinam Paminklui

Tė»o Kazimiero Kapucino parinktos maldos

T£v->* Kazimieras 
Kapucinas

‘•Darbininko” Administracijai: —

Adresas

A. D.
t

dabar atvykęs iš parapijos svetainėj vietos Ame> PtWT„Bįtfl Albina Voverienė,
-r-* * t-p i ’ I _____ V •_A____ _ •__ ________ 4 • • T- ’ ’

tą M. Krupavičių. Jis pasakė 
labai įdomią bei svarbią kalbą. 
Kvietė visus be skirtumo nenu
ilstamai veikti ligi Lietuvos at
vadavimo. Taip 
Dr-as Leimonas, 
šys ir Lawrence 
kaus parapijos
P. M. Juras, kuris kvietė visus 
prisidėti pinigiška parama, bū
tent, kuopeles, draugijas, kliu- 
bus ir vienasmeniškai. kiek ga
lima surinkti stambesnes su
mas. Pasibaigus prakalboms, 
atsilankiusieji buvo pilnai pa
tenkinti. Prieš išsiskirstant, 
buvo sveikinamas prelatas M. 
Krupavičius asmeniškai ir daug 
klausinėjamas apie savuosius 
gimines bei artimuosius, į ku
riuos klausimus gerbiamas sve
čias maloniai atsakinėjo.

pat kalbėjo 
Dr-as S. Lu- 
Šv. Pranciš- 

kfebonas kun.

A. 
M. 
ši-

Klimauskiūtė, J. ir J. J aka vo
niai, M. Kulešienė, P. ir T. Gru- 
dinskai, M. Dubinskienė, M.

sūnų bei
kraujuose.

Maskvos žalčio nuodai leidžia-1 tas. Ramanauskas. Pirmiausia Kąjcimieras' Andriuškevičius, 
mi į Lietuvos šventąją žemelę visi, sugiedojo Amerikos ir Lie- Pusku-
ir nori išnaikint iš šaknų mūsų tuvos himnus. Įžanginę kalbą Dravinskaav------—- iš ^niaurių pasakė ir maldai Lietuvą va- Gorius Jonis, Bonifasas An-

tautų, pasaulyje. Ta proga au- dovavo mūšų kleb. kun. Jonas Balkus, Jonas
kavo: . Skalandis. šv. Juozapo lietuvių

Po $10.00: kun. Pr. J. Juš-’ parapijos choras sudainavo tris 
kaitis ir Mateušas Norbutas. j dainas, būtent: v“Apdainuokim

Po $5.00: Jonas Tamulinas, Mes Tėvynę”, “Dainuok Sesu-
P. Sangavičienė, Jokūbas Pusi- te”, jr “Vilniaus Varpai”. Ant- 

Pranas Mankus, Jonas ras kalbėtojas buvo mūsų vi- 
Malinauskas, kun. Jonas Dau- karas kun. Kazimieras Jenkus, 
nis.

Po $2.00: P. Malinauskienė,
P. Dambrauskas, M. Mockevi
čienė, J. Morkūnienė. žiaus Kelyje.” Solistas Juozas

Po $1.00: A. Zaveckas, M. Bantevičius su choru sudainavo
Zaveckienė, Glebus, Gilius, M. “Mamyte, nupirk man žirgelį”, 
Ananis, Urbonas, Vilčinskienė, ’o paskui vyrų choras sudainavo 
Šiurkienė, A. Vaisiauskas, K. ■ “Buteliukas”. Buvo pertrauka 
Pleką vičienė, B. Pocienė, J. A-‘ir jos metu aukų rinkliava.

P.

brangiąją, vieną

nas,

kurio kalba buvo pasakyta te
ma “Lietuvos Nepriklausoma
me gyvenime ir Lietuvos Kry-

99
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Peredna, . Antanas Svenconis, 
Zigmas Stanevičius, Mykolas 
Sasnanskąą, Pranė Sumskaitė, 
Ona Grigienė, Adomas Dzedu- 
lionis, Julijona 
Stasys Saulėnas, 
kevičius, Petras 
joną Baumilaitė, 
laite, Anastasia 
Vladas Mikza Sr., Stasys Ma
linauskas, Andrius Andrulionis, 
Ignas Ramaneckas, Jonas Ru
sas, Sr., Benjaminas Baumila, 
Ona Adomavičienė, Katrina 
Malinauskienė, Ona Kriaučiū
nienė, Marijona Andriuškevi- 
čienė, O. Velkišienė, O. Jerese-

Zinkevičienė, 
Mykolas Jan- 
Zydelis, Lili- 
Ieva Baumi- 
Petkevičienė,

lankė į šias prakalbas. Vedėjo žienė, Petrušauskienė, Pilkonie- 
pakviestas pasakė trumpą pra- nė, Levonaitis, U. Venckaitė, 
kalbėlę, kaip lietuviai amerikie- K. Bunevičienė, J. Tautvidas, 
čiai gali daug prisidėti prie ko- P. Janiūnas, Rymšienė, Rauli- 
vos už Lietuvos laisvę. Baigda- naitienė, P. Bagužinskienė, F. 
mas perstatė savo mokslo ko- Jankauskienė, Girdvainienė Pa- 
legą, dabar apsigyvenusį, Cam- laimienė, P. Kantrimienė, M. 
bridge, Mass., agronomą d-rą Nemeikštienė, Malinauskienė, 

Šakalis, B. Jakutis.
Karštas Pairi jotas.

liūniūtė su Juozu Banzevičiu. 
Po pertraukos pasirodė sce

noje p-lė Alena Vilkišiūtė ir

Blažionienė, Jonas Šaukimas, 
F. Baumilienė, Antanina Rau- 
dehinienė, Andrulionienė, A 
Ramenckienė, Ona Raudelu- 
niutė, Bantevičius. Smulkių — 
$11.26. Brašltaitė.

Agronomas D-na Kaladė
Jaunas, aukštas, tik vasario

16 su savo žmona mokytoja 
atvykęs iš tremties, pasakė 
trumpą, bet jaudinančią kalbą kalio pusbrolis su Žmona, Pet-
iš savo pa’tirtų įspūdžių, ką tik ras ir Pranė Kalados. P-nas 

. Matonienė, A. Paulauskienė, A. Išlipęs iš laivo, Lietuvos laisvės Kaladė Lietuvoje buvo mėsos 
i Svirskiūtė, J. Biekša, J. A. šventėje. ir konservų pramonės direkto-

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

Norintiems angliškai pagal 
gramatiką išmoko, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau* 
dingi pasikalbėjimai: keliau
jant traukiniu, pas lydytoją, 
pas siuvėją, krautuvėje ir pa
našiai. Knyga turi 174 pusla
pius, stipriu viršeliu. Knygas 
kaina tik 12.00.

MMDUNKAŠ
M w. so. aoaTON^-MAsa




