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SIX CENTO.O Vengrijos Kunigaikšti* Otto 
apie Kardinolo nuteisimą.

• Užliejo protestų banga demo
kratinių valstybių nontbim.

O Ką sako S. Chapln* 
O Komunistinis rėžimas 

kovoja prieš religiją.
O Popiežiaus kalba.

O

Vengrijos kunigaikštis
kuris dabar lankosi Amerikoje, 
pasakęs, kad pats Stalinas įsa
kęs likviduoti Kardinolą Mind
szenty. Tuo jis patvirtina jau 
ankstyvesnį , prileidimą, kad 
vengrų komunistai ne savo ini
ciatyva, bet Stalino įsakymą 
vykdydami ėmėsi kankinti kar
dinolą. Jo nuombne, kardinolo 
nuteisimas kalėti iki gyvos gal
vos yra baisesnė bausmė, negu 
mirties. Kardinolas negalėsiąs 
iškęsti kančių bolševikiškame 
kalėjime. Jeigu jis nebūsiąs ko
kiu nors būdu nužudytas, jis 
mirsiąs ten nuo bado, ar di
džiausio nuovargio. Otto nuo
mone, kardinolas prieš teismą 
buvo apnuodintaas specialiais 
vaistais, kuriuos vienas bolše
vikų gydytojas buvo atvežęs iš 
Rusijos. Kunigaikštis Otto sa
ko, kad buvo iš Maskvos Stali
no įsakyta kardinolą likviduoti, 
ir Vengrijos komunistai norė
dami, ar nenorėdami turėjo jo 
valią įvykdyti.

Tegul žino Stalinas ir visi, 
kurie jo įsakymus vykdo, kad 
Vengrijos kardinolui padaryta 
neteisybė visą civilizuotą pa
saulį dar labiau nustato prieš 
komunistus ir jos centrą Mas
kvą. Ateis diena, kurią bolševi
kai turės atsakyti už padarytas

mifllAT vAliffll KMvM

Berlynas — Rusijos ko
munistų spauda karštai 
ragina vokiečius remti 
Sovietų armiją “jeigu bū
tų užpuolimas” iš Vakarų.

Kiekvienas rusų komu
nistų leidžiamas laikraš
tis įtalpino pirmame pus- 
lapyj straipsni, smerkian
tį Vakarų jėgas kaipo 
“karo kurstytojus ir tie
sioginį pasiruošimą karui 
prieš Sovietų Uniją”.

Vokiečiai nėra toki žio
pli, kaip rusai bolševikai 
mano, kad jie tikėtų Mas
kvos propagandai.

Be to, rusai įspėja vo
kiečius, sakydami, kad 
toks karas būtų ant jų že
mės. į

Vakarų šaltiniai paduo
da, kad oficialus Sovietų 
Rusijos laikraštis “Taeg- 
liche Rundschau” labai 
nusmuko skaitytojais, be
turi tik 45,000 kasdien 
Berlyne, kai Amerikiečių 
laikraštis turi 90,000, o 
Britų net 150,000 skaity-l' 
tojų. |

Čia žemėj lelija skaisčia spindėjęs, 
Duok mūs jaunimui tavo pėdom eiti,

nio departamentas prane
šę, kad gavo Sovietų Rusi 
jos notą kaltinant Švediją

RUSIJA ĮTEIKE GRIEŽTĄ 
NOTĄ ŠVEDIJAI

Kaltina už Baltijos pabėgėlių 
persekiojimą

ŠV. KAZIMIERUI
Tėvynės mūsų Lietuvos Globėjau, 
Kazimiere, šventasis karalaiti: 
Tavin dejonės mūsų, maldos aidi: 
Užtarki ją, Įiek sykių jai padėjęs.

*

Rusijos misija nesirausto iš
furto - Amerikos zonos

Amerikos policija apsupo palocių
tus, bet niekas nepasirodė 
ir durų neatidarė. Po to 
kai jis įsakė savo polici
ninkams apstoti palocių ir 
po to kai jau buvo nukirs
tos elektros vielės ir už
suktas gasas, tai rusai jį 
įsileido.

Pulk. Wood turėjo trum
pą pasikalbėjimą su Rusi
jos pulk. Argoonovu, rusų 
misijos viršininku, ir išė
jęs pasakė, kad jie dabar
tiniu metu atsisako krau- 

__ ,r __ _______ ,____  stytis. Jie saką, neturį įsa- 
jos, Estijos ir kitų. Jie kymo iš savo valdžios, 
platino. Rusijos bolševikų 
propagandą ir ragindavo pradėjo dainuoti melan- 
tremtinius grįžti į savo choliškas liaudies dainas, 
kraštus, prižadėdami akordionui pritariant. Jie 
jiems ten “rojų”. Bet to-dažnai pasižiūrėdavo pro 
kių silpnadvasių labai ma- langus į dežuruojančią A- 
žai atsirado, o grįžusieji menkos militarę policiją 
kremtasi; dauguma jų vi-‘ir susirinkusius raporte- 
sai nepasiekė savo kraštų. Irius ir fotografus.

Rusijos repatriacinėsl Vienas rusų karininkas 
misijos laikas užsibaigė iš bandė įeiti į palocių, bet 
vasario 28 d. į kovo 1 d. policija jį sulaikė ir nelei- 
vidunaktį. Rusijos misija do. Amerikos policija ne
nesijudina. Jung. Valsty- leidžia nė vieno nei įeiti 
bių militarę policija, va- nei išeiti. Rusai turi ba- 
dovaujant Pulk. Sterling dauti. Kaip tas viskas 
Wood, Frankfurto marša-, baigsis, paaiškės trumpo- 

nuėjo prie rusų misi-* *! ateityje. Rusai uždėjo

Frankfurt, Vokietija — 
Kaip žinoma, Jung. Vals
tybių Gen. Lucius D. Clay 
įsakė Rusijos repatriaci
jos misijai, kurią eudaro 
keturi rusų karininkai ir 
keturi kareiviai, nuo kovo 
1 d. išsikraustyti iš 
Frankfurto — Amerikos 
zonos.

Toji Rusijos misija labai 
terorizuodavo tremtinius, 
kurie yra pasišalinę iš Ru
sijos okupuotų kraštų, 
kaip tai: Lietuvos, Latvi-.

Pulkininkui išėjus, rusai

Dėl kardinolo Mindszenty 
nuteisimo protestų banga už-

bių sostines. Ne tik protestuo-1 -
jama, bet tiesiog reikalaujama 
daryti žygius, kad priverstų 
Vengrijos komunistinį rėžimą 
išlaisvinti nekaltai nuteistąjį 
kardinolą. Jau daugybė protes
tų ir reikalavimų suplaukė į 
Jung. Tautų organizaciją. Asso- 
ciated Presą neseniai pranešė, 
kad dešimt valstybių yra susi
tarusios formaliai pradėti bylą 
Jung. Taut Organizacijoje dėl 
kardinolo Mindszenty nuteisi
mo. Kai tik jų atstovai gaus 
tam reikalui pritarimą iš savo 
vyriausybių, tuojau bus įteik
tas šiuo reikalu skundas Jung.
Tautų Organizacijai.

Vengrijos komunistai nutįs
dami kardinolą, sulaužė taikos 
sutartį ir visus žmoniškumo ir 
teisingidho dėsnius. Jeigu Jung
tinės Tautos praleistų tokius 
dalykus, neatkreipdamos dė
mesio, jos pačias svarbiausias 
pareigas neatliktų.

Tęsinys

juos 
očia ir krečia jų namus 

šę, kad gavo Sovietų Rusi- Švedijoj”.
Tai yra viešas melas. 

Nei Lietuvos, nei latvijos, 
nei Estijos piliečiai nesi
skundžia .kokiais tai Mas
kvos išgalvotais “perse
kiojimais**. Be to, lietu
viai, latviai ir estai pabė
gėliai nėra ir nenori būti 
Sovietų Rusijos piliečiais. 
Jie kovoja, kad išlaisvinti 
savo Tėvynes iš žiaurios 

kartą pradėjo veržtis į į Sovietų Rusijos vergijos, 
tuos kraštus, būtent, 1944'Jie mielu boru grįš į savo 
m. bėgo nuo žiauriųjų bol- ■ Tėvynes tik tada, kada 
ševikų ten, kur tik galėjo rusai j 
pabėgti. ' tuvos,

Sovietų Rusijos valdžia Grįžę, 
savo notoje 4Bako, kad šve- silaisvinusiems tų kraštų 
dai “persekioja tuos Bai- piliečiams atstatyti savo

tų, latvių ir lietuvių perse
kiojimą”.

Kaip žinoma, 1940 m. 
Rusija klasta ir teroru o- 
kupavo Lietuvą, Latviją 
ir Estiją. Tų kraštų žmo
nės, paragavę bolševikų 
“rojaus”, kada Rusijos 
raudonoji armija antrą

kraustys iš Lie- 
Atvijos ir Estijos, 

kitiems iš-

Ak, kad sugrįžtumėm tave pagarbint 
Į seną Vilnių katedroj brangiojoj, 
Kur aukso karste tavo palaikai šventieji.

♦

Ir kad įveikę kūno audrą žvarbią 
Ir stoję Viešpaties akivaizdoj šventojoj 
Įžengt galėtum ten, kur tu esi įėjęs.

Sedden Chapin, Amerikos at
stovo Vengrijai pranešimu,
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VATIKANAS RŪPINASI 
APSAUGOTI SAVO MENINES 

BRANGENYBES
A. Tyruolis

JO ŠVENTENYBE POPIEŽIUS 
PIJUS XH MINĖJO PAKĖLIMO 

Į SOSTĄ SUKAKTI
Vatikanas — Kovo 2 d. 

suėjo 10 metų kai Jo Šven- 
įtenybė Popiežius Pijus 
XII užėmė Šv. Petro Šven- 

tus, kurie yra pareiškę no- kraštų laisvę ir nepriklau- ^os^ p?
rą grįžti j savo kraštus . somybę.

B-50 Lėktuvu Pirma Kelionė 
Be Sustojimo Aplink Pasaulį

Padarė 23,452 mylias per 94 vai

pat buvo ir Popiežiaus Pi
jaus XII gimtadienis, bū
tent, 73 metų amžiaus su
kaktis.

Popiežius Pijus XII tas 
sukaktis labai kukliai pra
leido, priiminėdamas au- 

(diencijon atvykusius as
menis ir atlikinėdamas ki
tas kasdienines pareigas.

vartodami streikus ir ak
cijos tarybas.

Pollitt pareiškimas sekė 
po prancūzų ir italų ko
munistų vadų Thorezo ir 
Togliatti pareiškimų, pa
darytų praeitą savaitę, 
tad jų vadovaujamos par
tijos karo atveju remtų ne 
savo kraštus, bet bolševi
kinę Rusiją. Tuo komunis
tai parodo, kad jie yra iš
tikimi tik Kremliui, nors 
nusiduoda savo tautų pat- 
rijotais.

Vatikanas — Iš Vatika
no sluoksnių spauda yra 
patyrusi, kad gruodžio ir 
sausio mėnesiais didelė 
dalis Popiežiaus archyvų 
iš Romos buvo išvežta A- 
merikon. Išvežami ' nepa
keičiamieji meno kuriniai, 
kurių tarpe šimtai paveik
slų, statulų, altorių ir kitų 
bažnytinių brangenybių, 
kurios per tūkstančius 
metų čia susikaupė, šie 
turtai pasiliks Amerikoje 
saugiose vietose, ligi Eu
ropoje išnyks karo pavo
jus.

BĮetėti 14 Įauk
Benton, Wk — Vasario 

27 d. iytą Kittoe Mining 
Co. švino kasyklose kilo

—

gaisras, kuris sunaikino 
virš jų esantį nusileidimo 
angos bokštą ir užvertė 
142 pėdų šulnį degančiais 
griuvėsiais. Tuo laiku tose 
kasyklose dirbo keturioli
ka vyrų, kurie, tur būt, 
suėję į pašalius nuo di
džiojo nusileidimo šulnio 
išliko sveiki. Viršuje esan
tieji, išgręžę į kasyklų pa
žemį skylę, leido per gu
minį vamzdį į požemį švie
žią orą.

Kadangi gaisro buvo su
naikintas kasyklų tiltas, 
tai esantieji požemyje dar
bininkai buvo iškelti į vir
šų viedrais, kuriais buvo 
traukiama švino žaliava.

Tokiu būdu po septynių 
valandų visi darbininkai 
buvo sveiki išgelbėti.

Forth, Worth, Texas, — 
Amerikos lakūnai “Lucky 
Lady H”, B-50 vidutinio 
didumo bomberiu kovo 2 
dieną užbaigė laimingai 
kelionę aplink pasaulį per 
94 valandas ir vieną mi
nutę.

Kelionę pradėjo iš Forth 
Worth pereitą šeštadienį. 
Lėkė be sustojimo; gą
sdino ir aliejaus prisipylė 
lėkdami ore, būtent, ties 
Azores, Saudi Arabija, 
Philipinų salomis ir Ha- 
waij. Padarė maždaug po 
239 mylias per valandą.

Lakūnai, nusileidę Cars- 
well Air Force, buvo pa
vargę ir linksmi, kad lai
mingai grįžo. Juos pasvei

kinti atvykę oro jėgų vir
šininkai iš Washingtono. t

Kapitonas James Galla- 
gher, vairuotojas ir kalbė
tojas už visą įgulą, pareiš- Varšuva — Romos kata- 
kė, kad visa kelionė buvo likų kunigas Arnold Go- 
sėkmingai. Jokių “triube- etze buvo Gdynės teismo 
lių” nebuvo. Toje kelionė- nubaustas tris metus ka- 
je buvo 14 vyrų. Kiekvie- lėti “už piktus pamoks- 
nai pozicijai buvo skirta lūs”, tai yra už viešą pa

peikimą komunistų vado
vaujamos valdžios.

Lenkijoje nuteistas kunigas 
d iv,,!; i L’’, < k"

po du vyrus, tai vienas ki
tą pavadavo.

Spaudos* konferencijoj 
laikraštininkai užklausė 
Gen. Curtis E. Lemay, ar 
tas “reiškia, kad jūs gali
te vežant A-Bombą bet 
Kur į Rusiją pripilti gaso- 
lino ore”. Generolas atsa
kė : “Sakykime bet kur, 
kur tik būtų reikalinga 
atominė bomba”.

Anglijos komunistii kiro 
atveju remty rusus

Londonas
komunistų partijos vadas 
Harry Pollitt pareiškė 
partijos vadovybei, kad, 
jeigu kiltų karas, briti 
komunistai remtų Rusiją,

Anglijos

Iš Europos praneša, kad 
Kominformas (Komunistų 
Informacijų Biuras) ban
do sukurti panašią milita
rę sąjungą, kaip šiaurės 
Atlanto.

Žinios iš Lenkijos pa
duoda, kad Kominformo 
militarę konferencija yra 
šaukiama kovo 15 d. Ven
grijoj.

Varšuvos žinių šaltiniai 
paduoda, kad toje konfe
rencijoje Rytinės Europos 
kraštų (kurie yra Rusijos 
okupuoti arba dominuoja
mi) militariai vadai išdės
tys apie savo krašto mili- 

*tarius pasiruošimus.

Lietuvių Rado Programa
WESX—1230 kfloeydes — WVOM—1608 kilocycles 

Salėm, Mass. Brookline, Mass.

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

Kalbės Tėvas Juvenalis Liauka, praacišlrsnas, . 
SEKMADIENI LIETUVIŲ KATALIKŲ 

RAMO VALANDA
Sekmadienį, kovo 6 d., 9 vai. rytą iš WVOM sto- 

1600 kilocycles, Brookline, Ma**., išgirsimeties — 1000 kilocyetea, Brookline, Mass^ išgirsime 
taip pat dainų, muzikos kurinių, sveikinimų ir kalbą. 

Kalbės kun. S. Badavus is Putnam, Conn.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 

siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu: 
LITHUANIAN RADIO HOUR

TeteęteMi; 80«th Boston 8-MM arta NOnrood M446 
966 W. Brondvay So. Boston 27, Mm.



Penktadienis, Kove 4 d., 1M6 -
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AR GERAI DAROME 
ISSIBARSTYDAMI?

Visi tur būt žinome po
sakį, kad vienybėje galy
bė. Iš pasakojimų ir iŠ 
pasakėčių prisimename, 
kaip ne tik atskiros Šei
mos, bet ir tautos, būda
mos susiskaldžiusios, ne
pajėgia atlikti didesnių, 
sunkesnių užduočių. "1. _
šiandieną BALF-as, kada perka produktus dideliais 
reikia parodyti daugiausia ■ kiekiais ir siunčia į.Euro- 
veiklos, atsidūrė labai pą dideliomis dėžėmis ar 
sunkioje finansinėje buk- statinėmis. Taip darant 
Įėję, tai, šalia kitų prie- išeina žymiai pigiau negu 
žasčių, taip pat yra kaltas siuntimas atskirais pakie- 
ir mūsų išsibarstymas. 
Vietoje, kad jungtis į ben-i 
drą darbą, daug kur atsi-’ 
rado šakų šakelių. Yra at
siradę ir atskirų fondelių, 
vietoje, kad remti visiems 
Bendrą Amerikos Lietu
vių šalpos Fondą. Iš tokio 
jėgų išsibarstymo nuken
čia tremtinių reikalai. Nes 
mažas, susidaręs kur nors 
provincijoje fondelis, tetu- 
rįs kelius šimtus dolerių, 
negali apginti tremtinių 
reikalų, ar tai pasiųsti į 
Europą atstovus ar šiaip 
ką nors efektingiau nu
veikti ar sušelpti.

Mums reikia burtis, o ne 
skirstytis. Mes nesame 
tiek turtingi, kad pavie
niui galėtume atlikti di
desnius, svarbesnius užda
vinius. Organizuotas, visų 
vieningas darbas ir pa
stangos visada atneš ge
resnių rezultatų.

BALF-as, būdamas visų 
lietuvių Amerikoje šalpos 
organizacija, įeidama į są
jungą su kitomis organi
zacijomis, turi ne mažai 
materialės naudos ir pa
ramos. r 
kelius pereitus mėnesius: 
spalių, lapkričio ir gruo
džio mėn. gauta aukų 
12,993 doleriai, o vien iš 
CARE organizacijos gau
ta pašalpos pakietėliais, 
pasiųstais lietuvių tremti
niams Europoje, viso 27,- 
378 dolerių vertės. Vien iš 
to matyti kaip yra svarbu 
turėti Bendrą Šalpos Fon
dą.

Platesnio masto uždavi
nius šalpos ir imigracijos 
srityje BALF-as gali at
likti tik visų tautiečių re
miamas. Be aukų ir para-, 
mos jis negali nei šelpti, 
nei pagelbėti imigracijos 
reikaluose.

Prie tos pat progos ten
ka paminėti šelpimą siun
tinėliais. Yra daug atsiti
kimų, kai geros širdies 
Amerikiečiai nuperka 
maisto produktų ir, suda
rę paketėlius, siunčia

BAL-ui. Žinoma, tai labai 
geras parėmimas BALF-o 
išteklių, tačiau pateisina
mas tik tada, jei siuntėjas 
pats turi produktų arba 
gauną iš kur kitur aukų 
maiste produktais. Kitaip, 
tai geriau persiųsti aukų 

Jei pinigais, bes BALF-as už-

i

i toliais, kuriuos tenka 
■ BALF-o sandėlyje perdė- 
’lioti, perpakuoti ir tik ta-! 
da išsiųsti. Kadangi dar-i 
bo jėga yra brangi, tai su-j 
pakavimo išlaidos reikia 
mažinti iki minimumo.

Tat remkime visi vienin
gai BALF-ą, kad jis galė
tų šelpti ir ginti mūsų 
tremtinių reikalus, o taip 
pat atstovauti lietuvius 
kitų šalpos organizacijų 
tarpe ir tuo turėti mūsų 
reikalams tiek materiali
nės, tiek moralinės nau
dos.

Aukas siųskite neatidė
liojant:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street. 
Brooklyn, N. Y.

i

AmitteagMHtaffcTek- į 
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FFankfiirt, Vokietija — 
Jung. Valstybių militaris 
teismas teisė du lenkus ir 
tris vokiečius, kurie buvo 
kaltinami šnipinėjimu sve- 

fiU*®** valstybės naudai.imkime p®v. Wc ! .Amerikiečių teismas pri
pažino visus kaltais, ir nu
teisė nuo 12 iki 30 metų 
kalėjimam

Yra ir daugiau areštuo
tų lenkų ir vokiečių, kurie 
kaltinami šnipinėjimu.

♦
z
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DARBIMIMRAS

Jung.Tokio, Japonija 
Valstybių armija praneša,' 
kad pereitų metų pabaigo
je iš Sibirijos atlėkė rusų 
armijos lakūnas lėktuvu į 
Japoniją.

Lakūnas, viršila Vladi- 
mir Baraškov, 23 m. amž./ 
pasakęs laikraštininkams, 
kad Rusijos lakūnams 
“sudaro įspūdį, kad Sovie
tai turi atominę bombą”.

Jis sakė, kad jis pabė
gęs iš Sibirijos ieškoti j 
prieglaudos Jung. Valsty
bėse.

Baraškov nusileido rusų 
pastatytu C-47 lėktuvu 
ant Rishiri salos, ties 
Hokkaido, lapkričio 10 d., 
1948 m.

Kalbėdamas su laikraš
tininkais, pareiškė, kad 
išrinkimas Trumano Pre
zidentu ir Henry Wallace 
pralaimėjimas padarė di
dikį įspūdį į rusus. Baraš
kov tikėjęs Rusijos propa
gandai, kad komunizmas 
darąs pažangą pasaulyj 
iki Amerikos Prezidento 
išrinkimo.

Sovietų lakūnas Buraš- 
kov papasakojo amerikie
čiams apie raudonųjų oro 
jėgas.

Telefonų Unija Ketvirta 
Kartį Reikalauja Pakelti 

Algas

| DABARTIES PASTABOS
PraMa l-aw poaL

Vengrijos komunistai nesitenki
na vien kardinolo kankinimu, 
bet jie masiniai areštuoja ka
talikus, kemša juos į kalėjimus 
ir ten kankina. P. Chapin pa
stebėjo, kad kardinolo teismas, 
tai buvo biaurus teisingumo 
dėsnių pažeidimas ir iš jų pasi
juokimas. P. Chapin, kuris da
bar yra kelionėje į Ameriką
^pastebėjo, kad, pasauliui sukru- 
Itus su protestais, komunistai 
j atsirado nejaukioje defenzyvi- 
nėje pozicijoje.

Čia tenka pastebėti, kad ben
drai visuose kraštuose komu-

Estai tremtiniai atvyk® į Kanadą, šiomis dieno
mis iš Gothenburg, Švedijos, atvyko Skandina vii Air- 
lines System lėktuvu į Montreal, Kanadą, 51 estas 
tremtinys. Atvykusieji yra‘pirmieji iš 500 kitų estų, 
kurie yra pasiruošę vykti į Kanadą ir dirbti tekstilės 
darbus, kur trūksta patyrusių darbininkų tos indus
trijos šakoje. Čia matome SAS keleivių agentą Hen- 
ning Reinhold sveikinant atvykusius Mr. and Mrs. 
Herinan Taaer ir jų vienų metų kūdikį Aavo.

MINISTERIO LOZORAIČIO 
KALBA,

pasakyta Nepriklausomybės pastato mūsų tautą į sun- 
šventės proga Lietuvių Ko
miteto Italijoje priėmime da
lyvaujant J. E. Kardinolui 
J. Pizzardo.

i

jr■Ita

matai veda piktą, kovą prieš 
Katalikų Bažnyčią.

VVashington, D. C. — A- 
merikos Susisiekimo Dar
bininkų unija, kuri yra 
didžiausia šiame krašte, 
kovo 10 dieną pradės vajų 
už algų pakėlimą New 
Jersey Bell Telephone 
kompanijos. 230,000 <įarbi-( 
ninku.

Unijos prezidentas sako, 
kad nežiūrint pragyveni
mo kainų puolimo bus 
vykdomas veikiančios ta
rybos nutarimas reikalau
ti algų pakėlimo.

Areštais baugiau tariniu- 
kv I ii
—i—

Dar nepasibaigus 15 pro
testantų dvasininkų teisi- 
mui Sofijoj, Bulgarijoj, 
jau kalba, kad to krašto 
komunistinė valdžia areš
tuos ir teis daugiau dvasi
ninkų.

Suprantama, kod komu
nistai be kankinimo, per
sekiojimo ir žudymo kitų 
negali gyventi. Jie nukan
kinę žmogų, jaučiasi atli
kę didvyrišką darbą, ypač 
priešingų jiems įsitikini
mų

Teisinas Sudraudė ledtevĮ 
Tėvą

Viena Lietuvos valstybi
nio . gyvenimo tradicijų/ 
dargi — viena jo institu-; 
cijų buvo įprotis mūsų 
valstybinę šventę ir iš vi
so kiekvieną svarbų tau
tos gyvenimo įvykį švęsti 
bažnytine ceremonija. Da
bartiniai okupantai sten
giasi mūsų krašte visomis 
priemonėmis persekioti ir 
pašalinti šitą tradiciją. 
Kas šiandien Lietuvoj at
virai atliktų bažnytines 
apeigas už Lietuvos gero-! 
vę, rizikuotų būti okupa-| 
cinės valdžios nubaustas 
lyg už svetimos valiutos 
kontrabandą. Aukštieji ti- 
kytftnl&i, rkūtlhiai fr mo- 
Įraliniai principai, kurie y- 
ra būtini civilizuoto ir 
laisvo gyvenimo pagrin
dai, ateizmo jėgomis tėra 
svetimos vertybės, kurias 
reikia išimti iš apyvartos 
ir pakeisti ciniškais vadi
namosios progresyvinės 
demokfratijos melais.

kiaušių pavojų.
Padėties, kurioje yra 

Lietuva, o taip pat if ki
tos Centro bei Rytų Euro
pos tautos, sunkumas, bu
vo neseniai dar kartą įro
dytas kriminalinio pasikė
sinimo prieš vieną aukš
čiausių Bažnyčios atstovų. 
Niekšiški veiksmai, palie
tę Kardinolą Vengrijos 
Primatą Mindszenty yra 
neišvengiama pasekmė tos 
tvarkos, kuri brutališka 
jėga yra primesta diešim- 
tims milionų žmonių. Esz- 
tergamo arkivys kūpąs 
priklauso ilgai, nesuskai
čiuojamai virtinei nekaltų 
aukų, kurios jau yra kri
tusios ir dar kris ateity, 
Lietuvoj ir kitur, parblok
štos smūgių, nukreiptų

pasitikti, bet ir išpirkti 
bilietus geležinkeliui ir 
pasiųsti tremtinius su šei
momis į jų apsigyvenimo 
vietą, o kuriuos negalima 
būtų išsiųsti, tai apgyven
dinti viešbuty. Tokiems 
uždaviniams reikalinga 
pinigų, kurių BALFas ne
turi. Mūsų tautiečiai yra 
pailsę bešelpdami ir aukos 
BALF-ui plaukia tiek lė
tai, kad vos pajėgiame su
rinktus maisto ir rūbų 
siuntinius išsiųsti.

Nežiūrint tokių sunku
mų BALF-as yra vis tik 
pasiuntęs į Europą mūsų 
badaujan tiems našlai
čiams ir vaikučiams su
šelpti per pereitą ketvirtį 
(spalių, lapkričio ir gruo
džio mėnesius 1948 m.) pi
nigais 5,257 dolerius ir 
maistu ir rūbais . 40,807 
dolerių vertės.

Jei mūsų tautiečiai la
biau sukrustų ir parodytų 
daugiau uolumo ir dosnu
mo remiant BALF-o pini
ginį vajų, tai ir tremtinių 
Sunki materiale būklė, otiek prieš tikybos, °

prieš tautų ir atskirų Žmo- , ,pimigracijos reHca*

žmogų.

Šiomis dienomis Lenkijos ko
munistinio rėžimo karo teismas 
teisia du katalikų kunigus, būk 
jie turėję ryšių su lenkų po
grindžiu. Čekoslovakijoje taip 
pat suiminėjami dvaaiš.kiai ir 
pasauliečiai katalikų veikėjai, 
štai vėl Bulgarijoje komunisti
nis rėžimas ruošia penkiolikos 
protestantų procesą. Tie aukš
tieji Bulgarijos protestantų 
dvasiškiai yra kaltinami šnipi
nėjimu Jung. Valšt. ir Didž. 
Britanijos naudai. Prie apkalti
nimų išdavyste dar pridedami 
ir apkaltinimai spekuliavimu 
valiuta. Taigi apkaltinimai vi
sai panašūs, kaip ir Vengrijos 
kardinolo ,pagal kuriuos jjs bu
vo nuteistas .kalėti iki gyvos 
galvos. Suprantama, kaip kar
dinolo Mindsžehty, taip ir tų 
protestantų kaltinimai yra ate
istinio siautėjimo prieš religi
ją išdava.

Šie visi įvykiai leidžia pasau
liui suprasti, kad visur, kur tik 
įsigali komunistai, visomis prie- 
inonėmis yra užsimoję sunai
kinti religiją, ypač KataHkų

•
Sekmadienį, vasario 20 d. šv. 

Petro aikštėje Romoje susibėgo 
šimtai tūkstančių žmonių iš
klausyti šv. Tėvo kalbos, pasa
kytos sąryšyje su kardinolo 
Mindszenty kalinimu. Tos kal
bos klausėsi ne vien šimtai tūk
stančių žmonių Šv. Petro aikš
tėje Romoje, bet ir milijonai 
visame pasaulyje transliuoja
mos per radiją. Šv. Petro įpė
dinio ir Kristaus Vietininko 
svarbus ir galingas žodis susi
laukė entuziastiško pritarimo 
viąąfoe kultūringame pasaulyje.

>eptafetaa ‘aiškiai ir stipriai 
pabrėšė, kad kardinolo Mind
szenty nuteisimas, tai jau yra 
ne atskiro asmens klausimas, 
bet iš tikro religijos persekioji 
mas. Dėl to Jo Šventenybė jau 
negalįs toliau tylėti, matyda
mas, kai jėga ir persekiojimais 
bandoma atplėšti tikintieji nuo 
bažnyčios, kai tėvams atimama 
teisė pasirinkti savo vaikams 
auklėjimą, kai valstybė trukdo * 
bažnytinių organizacijų veiki
mą, kai kunigai baudžiami už 
atsisakymą išduoti išpažinties 
paslaptis.

Popiežius suminėjo, kad “mo- 
derniškiėji persekiotojai” pra
lenkė Nerono laikų kirkščtonių 
kankintojus, nes jie kankini
mams panaudojo mokslo išradi
mus, kuriais sutriuškina žmo
gaus fizinę prigimtį, priversda
mi prisipažinti prie bet kokios 
primetamos kaltės.. Ta pačia 
proga Popiežius perspėjo ko- 
nmmistų kraštų vaHontafc žmo
nes vengti bet kokių sutarčių 
tarp bažnyčios ir tos valstybės, 
kuri siekia tuo apriboti Katali
kų Bažnyčios teises ir veiklą.

g. L.

lai žymiai pagerėtų.
Todėl kviečiame parink

ti daugiau aukų ir neda
ryti bereikalingai savajai 
įstaigai priekaištų ir už
metimų.

Aukas prašome siųsti 
neatidėliojant:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

nių laisvę.
Tačiau dabartinė padė

tis nėra galutinė. Ji bus 
pakeista, kai tarptautinė 
bendruomenė nuspręs eli
minuoti tas jėgas, kurios 
ruošia civilizacijai morali
nę, politinę ir technišką 
katastrofą. Tik tada, taip 
pakeitus padėtį, bus gali
ma nustatyti tikrąją tai
ką, tai yra, taiką pagrįstą 
padarytųjų tautoms netei
sybių atitaisymu. Šitoj 
taikoj ir Lietuva atgaus 
savo nepriklausomybę.

Todėl šio momento liū
desys nesumažina £i mū
sų pasiryžimo, nei mūsų 
pasitikėjimo ateitimi.

Prašydamas Jūsų Emi
nenciją teiktis priimti 
mūsų labai širdingą padė-

Šitomis aplinkybėmis Šv. 
Mišios, kurias Jūsų Emi
nencija teikėtės atlaikyti 
už Lietuvą, įgyja ypatin
gos, brangios mums reikš
mės ir sudaro didelės švie
sos spindulį, apšviečiantį 
kelią, kurį mes, lietuviai, 
esame pasirinkę pasiekti 
mūsų tikslui, būtent, mū
sų Tėvynės laisvės atsta
tymui.

Nėra reikalo slėpti, kad 
Romos lietuviams susirin- ką už Jūsų palankumą, aš 
kus čia pareikšti nuolan- su pagarba lenkiuosi prieš 
kią pagarbą Jūsų Eminen- Jūsų palaimintą kardino- 
cijai ir širdingai pasvei-Įlišką purpurą, kuriam pa
kinta visus, kurie malonė-Ištaro ji Bažnyčios kuni- 
jo atsilankyti į šį suąirin-Įgaikščio kančia suteikia 
kimą, mūsų širdys yra ap
imtos didelio liūdesio. Iš 
tikrųjų, mūsų kraštui vis 
tebesant svetimoj okupa
cijoj, nežmoniškas teroras

Chicago, Dl. — Teismas 
uždraudė tėvui mokyti 
savo dukterį ir podukrą, 
kad “Pasakojimas apie 
Kristų yra tai prasimany
mas”.

Teisėjas Rudolph F. De- 
sort paskelbė draudimą 
(injunetion) tėvui, Duane 
Free, 36, spaustuvininkui. 
Skundą prieš Rudolph F. 
Desort įteikė teismui jo 
žmona, kuri taip pat rei
kalavo atsiskyrimo. Ji sa
vo skundoje sakė, kad tė
vas “tyčiojasi iš vaikų, 
kai jie sugrįžta iš bažny
čios”. Jis esą pasakęs vai
kams, kad “nėra Dievo”.

Teismas uždraudė tėvui 
T2’ wn7! mokyti vaikus bedievybės

I
_____________________

I Notuood, Mass. — Har-
Washta£tonSt?mirė Not- arba ^ginti savo žmoną.

Mir nuo apdegta

’ry Ryan, 59.

woodo ligoninėje nuo ap- 
degimo, kai jo namuose: 
ekspliodavo aliejinis pe-| 
čius.

liktam C-47 SusUidt
šeri-Dėl Rio, Texas —

Ryan ir kiti du vyrai ;fas A. E. Stienmetz sakė, 
t buvo nuvežti ligoninėn. ’' J

LDS NARIŲ ir ‘DARBININKO’ 
Į SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

Didžiumos LDS narių ir “Darbininko” skaity- 
i tojų prenumeratą baigėsi su Sausio 1, 1949 m. 
į Taigi, kad sutaupius “Darbininko” administraci* 

g jai išlaidų, siuntinėjimui paraginimų, nuoširdžiai 
į visus LDS narius ir “Darbininko” skaitytojus 
t prašome kuoskubiausiai atsilyginti už 1949 metų 
B “Darbininko” prenumeratą.
' “Darbininko” Administracija.

kad žuvęs lėktuvas C-47 
susidaužė Colorado kal
nuose į pfetus nuo čia 
Meksikoj it kad visi devy
ni vyrai užmušti.

Šis lėktuvas jau kelios 
.dienos kaip žuvo, o tik da- 
j bar sužinota jo likimas. 
t ______________
« Tremtinių vaikučiai labai nu
džiunga. kai jie susilaukia do
vanėlių iš geraširdžių Ameri
kiečių. Neapleiskime .jų ir siųs- 
kime jiems aukų per:
United Lithuanian Relief Fund 

of Amerika. Ine. 
105 Grand Street.

“H XX TT.
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naujos pažibos.
Ponios ir Ponai, taip pat 

nuoširdžiai dėkoju Jums 
už Jūsų simpatijas pa
reikštas Lietuvai.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas Leonas Paulaus

kas, kilęs iš Lietuvos Tauragės 
apskr. Šilalės valse. Amerikoje 
dirbęs anglių kasyklose (mai
nom), bet kur nežinomas. Taip 
pat paieškomi 4 broliai: Dzi
dorius, Antanas, Juozas ir Jo
nas Zaveckki. Mtaioma,, kad 
gyveno kur apie Čikagą. Taipgi 
— Juzė Raulinavičienė - Zavec- 
kaitė.

ieško Ona Paulauskienė iš 
tremties Vokietijoje. Apie tuos 
asmenis žinančius ką nors pra
šoma atsiliepti šiuo adresu:

L. Paulauskas, 579 Lawrence 
St., Lowell, Mass.

GAVĖNIOS KNYGUTE

AR REALŪS MŪSŲ NORAI?
Tenka dažnai nugirsti kad tokias pareigas tinka- 

kalbant, o taip pat skaity- maį. atlikti.
ti spaudoje, kur kartais! Ką gali šiandieną BAL- 
daromi užmetimai, kodėl F-as padaryti turėdamas 
BALF-as neišsi r ū p i n o; tik 1,500 dolerių kasoje? 
pats savo organizacijai f O tuo tarpu jeigu BAL* 
pripažinimo iš D.P. Komi-’ 
sijos Washingtone, kad 
galėtų pats betarpiai 
tvarkyti tremtinių parga
benimą ir globojimą, o da
bar esą jis tik tarpinin
kas. BALF-as supranta 
gerai tokius norus, bet ar 
tie asmenys, kurie tokius 
priekaištus meta, yra pa
kankamai painformuoti, 
kiek reikia turėti lesų,

Gavėnioje yra patogiausias laikas susitelkti ir 
apmąstyti mūsą Išganytojo Jėzaus Kristaus Krti- 
Vinąją Kančią- Kad palengvinus apmąstymus da
lyti, “Darbininkas” siūlo Jums Gavėnios knygutę 
— “štai ŽMOGUS”, kurioje yra 40 Kristaus Katr- 
čios apmąstymų, tai yra kiekvienai Gavėnios die- 
hai. Gale šios knygutės yra ir “švęstoji Vata
is’*, kurioje mąstoma apie V. Jėzaus maldą ir Jb
Širdies Kančią Alyvų darže, ši knyga yra maldaknygės formato. 
Gali ją parankiai skaityti vykdamas į darbą ar K dirbo. Knyga 
186 pusi. Kaina $2>00.

Užsakymus siųskite:
“BARMNINKAB“, 306 W. Bteadaay, ltestea tt, Mteb.

F-as imtųs atsakomybės 
pačiam be tarpininkų 
tvarkyti tremtinių reika
lus, tai reikia turėti ma
žiausiai ' 100,000 dolerių 
pastovios atsargos kaso
je. BALF-as turėtų pasių
sti į Europą ne 2 atstovus, 
bet 12, prie kiekvieno kon
sulato po atstovą. Be to, 
kada atvyksta tremtinių 
transportai reikštų ne tik

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

gulę — ŠTAI SMOGUS.

Vardas . .........  ą_____ _________ __ _

Adresas...........-......... ;.------ ....'............................ .....i....
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Atviras bolševikų karas 
prieš religiją

JOd&iattL *
karaliui Vlasdislovui ko
vose su turkais prie Var
nos, Lenkija 1447 m. išsi
rinko savo karaliumi Lie
tuvos did. kunigaikštį, 
šventojo tėvą Kazimierą, 
kuris buvo brolis žuvusio
jo Lenkijos karaliaus Vla
dislovo. Tokiu būdu šv. 
Kazimiero tėvas iki savo 
mirties (1490 m.) buvo ir 
Lenkijos karalius ir Lie
tuvos didysis kunigaikš- 

įtis. Tat šv. Kazimieras 
i buvo ir Lietuvos kunigaik- 
štytis. Todėl jis visais ai

Su šv. Kazimiero vardu 
daug kas pas mus, kaip ir 
Lietuvoje yra surišta: jis 
yra daugelio lietuviškų 
parapijų bažnyčių ir or
ganizacijų globėjas, jo 
vardo turime pradžios mo
kyklas net ir akademiją 
Chicagoje, jo vardo yra jr 
plačiausiai Amerikoje ži
nomas seserų mokytojų 
vienuolynas. Ar yra tūlas 
lietuvis, kuris savo Šven
tojo nežinotų? Kiekvienas 
lietuvis, kaip šio Šventojo 
tėvų žemėje Lietuvoje, 
taip ir čia Amerikoje ką 
nors apie jį žino, net ir 
tie, kurie netik nei į Dievą 
nei Šventųjų buvimą. Ko-

j

Komunistai paskelbė religijai atvirą karą. Nors
ir be to pasaulis žinojo, kad komunizmas su tikėjimu Į 4 dien« Misoje Lietuvo- 
nesuderinamas— juk Leninąs iš pat pradžių P^eižke, je gLmingai ' šven-
jog religija tai žmonijos svaigalas, — bet vis dėlto jie 
kartais mėgino veidmainiauti, sakydami, kaip antai 
Brovderis, kad tikėjimas komunistams nerūpi, jie tik 
nori žmones apšviesti ir geresniam gyvenimui įsąmo-

čiama šv. Kazimiero, kai
po Lietuvos globėjo, šven
tė. šv. Kazimieras Lietu
voje taip pat kiekvienam

sė ir šviesti Viešpaties 
kelyje tame dar neatpago- 
nėjusiame krašte”. Ir iš 
tikrųjų šv. Kazimiero lai
kais Lietuvą, bent jau Že
maitiją, skyrė nuo pago
nybės ne daugiau, kai pus
šimtis metų. Šv. Kazimie
ras yra garbinamas ir 
Lenkijoje ir ten yra šven
čiama jo šventė, bet šven
tasis savo kilme su lenkų 
tauta nieko bendra neturi, žvilgiais, ne kuriuo vienu, 
nebent tik tiek, kad yra priklauso Lietuvai. 
Lenkijoje Krokuvoje gi
męs.

šv. Kazimiero kilmė
Šv. Kazimiero tėvas taip 

pat, vardu Kazimieras, y- 
ra tikras lietuvis, kuris 
buvo Jogailos ir Sofijos ________  ________
Alšėnaitės, tikros lietuvės šeimoje, kurioje augo šv. 
kunigaikštytės, jaunes-1 Kazimipras, buvo 13 vai- 
nysis sūnus, šventojo mo-Įkų, iš kurių užaugo šeši

Vertė A. Maceina.
AR MĖGSTI MELSTIS?

tu? Ar 
Kas 

gamtai yra 
mečio rasa,

i į sielai yra malda. Ji ją at
gimė 'naujina, gaivina, pagraži-

i

o 
tis?

mėgsti mels- 
žaliuojančiai 
gegužio ryt- 
tas žmogaus

šv. Kazimiero auklėtojai
Šv. Kazimieras į,___

1458 m. Krokuvoje, kurjna ir sustiprina.
kitados krikštijosi jo die- Be lietaus^ nėra vaisių, 
dūkas Jogaila, kuris po.be maisto nėra gyvybės— 
krikšto Lenkijoje buvo°_be sistemingos maldos 
vadinamas Vladislovu. Toj nėra n®i dvasios vaisių

ninti. Faktai, žinoma, ką kitą kalbėjo, akėjimo perse- l taip savas, kad
klojimas Rusijoj kruvinu žiaurumu perviršyje tiesi Kaziuku, ypač VU- 
visus žinomus istorijoj žiaurumus. Komunistai nega- 
Įėjo nežinoti ,kad pasaulis jų veidmainiavimą supran- J 
ta ,bet jie per akis melavo, matyt, susižavėję Hitlerio 
posakiu: meluok ko drūčiausiai; juo daugiau netikė
tinas melas, juo greičiau jam įtikės, vien dėlto, kad 
žmonės pamanys: negalima gi taip neįmanomai me
luoti.

Yra žinoma žmonių patarlė: su melu gal ir toli 
nueisi, bet atgal su melu nebesugrįši. Taip ir su bol
ševikais: melu jie paviliojo ir pavergė daug tautų, bet 
toliau meluoti nebesiseka — nieks jiems nebetiki. Jie 
dar vis mėgino šitaip išsisukti: girdi, įvykusieji Rusi
joj dvasiškių žudymai ir cerkvių likvidavimai tai bu
vusi tik karingojo komunizmo pasėka, kuomet perne
lyg įsisiūbavusios minių aistros vien žudymu ir nai-

• v i

jaunes-; Kazimieras, buvo 13 vai- 
_____ ____  šeši 

tina buvo Austrijos kuni-i berniukai ir penkios mer- 
gaikštytė Elzbieta. Šv.igaįtės. Šv. Kazimieras bu- 
Kazimiero gyslomis sruve-;vo trečiasis kūdikis ir ant- 
no tik lietuviškas krau-jrasįg sūnus. .Jo vyresnieji 
jas su priemaiša gerina-. broliai buvo Vladislovas 
niško. Tai kur čia lenkiš- įr sesuo Jadvyga. Šv. Ka- 
ka kilmė? Su Lenkija jis zimieras buvo pakrikšty- 
tik tiek buvo susijęs, kiek i tas tėvo vardu. Krokuvo- 
buvo istorijos bėgyje su-j je kur gimė šv. Kazimie- I mriitfAa_______________ __  _______ i

t

nei dvasinio gyvenimo. 
Tvarkingai, punktualiai 
atliekama malda yra gai
vus lietus ir sielos stipry
bė.

Tad ar esi įpratęs, ar 
mėgsti sistematingai mel-

bet tai dar nebloga. Į mal
dą palinkusi tavo dvasia 
laiduoja, jog apleistas ry
to maldas dienos bėgyj 
papildysi maldin g o m i s 
mintimis ir jausmais. Pa
sitaikys, kad pareisi iš 
ekskursijos baisiai pavar
gęs; akys tiesiog lipte lips. 
Bet vis dėlto susitelksi ir 
sukalbėsi vakaro maldą.

Kas žino, ką reiškia ir 
kodėl reikia melstis, tas 
meldžiasi laisvai ir malo
niai, tas meldžiasi ne tik

Kodėl jis taip yra arti
mas lietuvio širdžiai? To
dėl, kad jis yra lietuvių 
sūnus ir pirmasis lietuvių 
tautos šventasis. Tai buvo 
pirmoji šviesi žvaigždė 
atpagonėjančios Lietuvos 
padangėje, arba, kaip tai 
labai gražiai nusako prof. 
S. Sužiedėlis: “Šv. Kazi
mieras yra pirmas ir vie
nui vienas iki šiolei Dievo _________________
įžiebtas švyturys and lie- ščiai, tepę Lenkijos kara- kai l>uvo auklėjami pagal

rizgę Lietuvos didieji ku- raS( vyravo 
nigaikščiai su Lenkijos 
karalių dinastija,

I

lūpomis, bet ir širdimi, tas 
meldžiasi tikrai. Atviros 

—o—________o_.---- 'bažnyčios durys jį kviečia
stis, mano mielas? Aš ne- valandėlę užeiti; puikus 
klausiu, ar niekad tau ne--miškas, per kurį jis ke- 
pasitaiko besimeldžiant liauja, maldingai jį nu- 
užmigti, ar vaizduotė ne- teikia;
skrajoja maldos metu kaž džiaugsme, jis jis meldžia- 
kur toli. Tokių išsiblašky-*si skausmo 
mų negali nė vienas iš- metu, 
vengti. Taigi klausdamas 
tave, 
turiu galvoj ,ar tavyj yra 
tikras ir gyvas maldos su
pratimas, kuris džiaugs
mingai sutinka tą įvykį, 
kad Visagalis Dievas lei
džia tokiam smėlio grūde
liui su Juo kalbėtis. Malda r____  _____ _____
juk ir yra gaivus, nuošir-'penketą minučių prieš gu
dus sielos susitikimas su limą (juk tai visai ne- 
Dievu. Ąžuolas yra dide-tdaug) ir visuomet turėsi 
lis, lyginant jį su mažės-;laiko maldai. Penkios mi- 
niais, aplink jį augančiais nutės! IŠ 24x60, vadinasi, 
medeliais. Bet stebimas iš; iš 1440 paros minučių tik 
orlaivio, jis atrodo tik ma-i jau gali pavesti 2x5 minu- 
žytis taškiukas. Kaip gi tęs Dievui. Lieka dar 1430 
aš esu menkas Visagalio'minučių, kurios tau visiš- 
Dievo akyse!

Tad jeigu tik iš tikro gi
liai pajusi, kokia didi pri
vilegija tik tau, žmogui, 
suteikta, kad Dievui gali j Klausyk, tu galvoji, kaip 
atverti savo širdį, pasaky- mažas vaikas. * “Jokios 
ti Jam savo skausmus, pa--nuodėmės”. Žinoma, jo

kios! Bet juk prieš Dievą 
negalima taip teisintis, 
kas yra nuodėmė ir kas 
nėra, ir daryti tik tiek, 
kad išvengtum nuodėmės. 
Juk turi žinoti, kaip svar
bu kasdien gerai melstis 
tam, kad padarytum pa
žangą gerame ir atsispir
tam gundymams. Pagal
vok, kaip labai pasidarai 
silpnas tą dieną, kurią ne- 
simeldi.

jis meldžiasi

ir nelaimėsviduramžių 
krikščioniška dvasia. Jo 

° tas motina buvo rimta, pa- 
surizgimas įvyko dėl tų maldi, tvirto būdo, net už- 
nelemtų unijų, kurios šias sispyrusi savo siekimuose, 
"—'L_~ - daugiau su į - ..........
priešais,'negu prieteliais. čiais suaugusi ______
Lietuvos didieji kunigaik- Karališkosios šeimos vai

tautas padarė daugiau su katalikiškais papro- 
moteris.

kinimu buvo patenkinamos. Tą suirutę būk tai paša- tuviško tako, ant kelio pa- liais. pasilikdavo ir Lietu-1 gana griežtas taisykles, 
linusi Stalino paruošta naujoji Sovietų konstitucija, čiame krikščioniškosios vos Didžiosios kunigaikš- Kai Kazimierui buvo še- 
kuri užtikrina pilną tikėjimo laisvę. Tą konstitucijąi Europos nuošalume. Jo j tijos kunigaikščiais. Taip gėrį metai, karaliaus vai- 
Sovietų' agentai kaišiojo užsieniui su pastaba: ar ne- šventės šv. Mišiose skai-atsitiko ir su šv. Kazimie- kų mokyti buvo pakvies

“Aš neturiu laiko mels- 
ar mėgsti melstis, tis”, — sako nevienas jau

nuolis. “Rytą pabundu 
prieš pat pamokas, o va
kare esu nuvargęs!” Žino
ma! Bet užtat kelkis rytą 
penkiomis minutėmis ank
sčiau, negu esi papratęs; 
pradėt vakare melstis

toba šv. Luko evangelija ro tėvu, 
apie uždegtus žiburius ir 
valdovo lukuriuojančius

matote, kad Rusijoje religija turi laisvę? Tuomi no
rėte užčiaupti kritikų burnas. Pradžioje tai kiek pa
vyko. Pirmuoju žvilgsniu iš tiesų atrodė, kad Sovietų 
konstitucija teikia^gą&nęs ir tikybos laisvę. Tačiau 
krRikai geriau į konstituciją įsiskaitę, pastebėjo pa
stabą, kad tikinčiųjų vadams uždrausta daryti bet 
kokią tikybinę propagandą — spaudoje ir gyvu žo
džiu; p netikintiems leistina varyti prieš-religinę agi
taciją; Tai kur čia laisvė bei lygybė? Vieniems valia 
pulti ir ardyti, kitiems nė apsiginti neleistina. Tad 
bolševikų propaganda su konstitucijos pagelba vei
kiai susmuko. Argumentas pats sau prieštarauja. į

O kai pasigirdo žinių, kad cerkvės ir bažnyčios 
vis vien likviduojamos, dvasiškiai areštuojami ar pa
liekami be pilietinių teisių ir be maisto kortelių, išli
kusios nuo likviduotės šventovės apkraunamos nepa
keliamais mokeščiais ir priverstos savaime likviduo
tis, lankantieji pamaldas kontroliuojami ir atleidžia
mi iš darbo, vaikams ir jaunimui ko griežčiausiai 
draudžiama dėstyti tikėjimo mokslas —tai nustebęs* 
pasaulis statė klausimą: kur čia tiek išgarsinta Sovie- tikėjimą, tegu ir bolševikiškai suklastuotą, bet vis dėl 
tų religijos laisvė? to turintį tikėjimo vardą, būtent, nezaležninkystę. Jie

Gi kai įvyko Arkivyskupo Stepaniko ir Kardi- tą mėgina įvesti Jugoslavijoj, Lenkijoj, pačioj Rusi
note Mindszenty areštai, kankinimai ir iš anksto nu- joj, Čekoslovakijoj ir Vepgrijoj. Tuomi jie kaip nereik

Po Zigmanto Kęstutiečio 
mirties 1440 met. šv. Ka

tamus (Luk. 12, 25). Ka- zimiero tėvas tipo Lietu- 
zimiėras buv*o pakviestas vos Ęidž. Kunigaikščiu, o 
budėti savo tautos namuo- 1444 met., žuvus Lenkijos

nrieš religiją karą. Šv. Tėvas Pijus XII viešai tą pa
brėžė ir ragina visą pasaulio krikščioniją gintis prieš 
tą negirdėtai atkaklų bedievių puolimą, nes ir Bul
garijos protestantų dvasiškiai jau krito bolševikų au
ka.

Čia tenka paminėti dar viena labai kvaila bolše
vikų įžulystė. Vengrijos pavergėjai - komunistai pa
skelbė, kad Kardinolas Mindszenty iš kalėjimo rašęs 
Vyskupams laišką, raginantį taikintis su esama val
džia. Suprantama, kad tas laiškas suklastuotas. Vati
kanas tik tiek atsakė: paleiskite Kardinolą iš kalėji
mo, duokite jam pasveikti, ir tada tegu jis laišką pa
rašo.

Kovodami prieš tikėjimą, bolševikai vartoja —

tas Krokuvos kanaunin
kas, Jonas Dlugošas, len
kų kronikų rašytojas, di
delis lenkų patrijotas, bet 
buvo labai doras, rimtas 
ir tuo laiku labai išmoks
lintas vyras. Jis buvo ap
lankęs įvairias Europos 
šalis, karalių sostines ir 
kunigaikščių rūmus, Ro
moje popiežių ir Kristaus 
žemę. Jis daug ką galėjo 
iš tų savo įspūdžių ir ka
ralaičiams papasakoti, iš 
kurių viena L— ——, . 
vienas kitas pasakojimas niekad nebereiks tavęs ra- 
galėjo įkristi ir į šv. Ka-melstis. Žinoma, pa- 
zimiero jautrią kilnią šie- sitaikys, kad pamigsi, kad 
lą ir buvo akstinu jo mai- reiks skubėti pusryčiaut, 
dingumui ir šventumui.

kite mintis, Prašyti Jo pagalbos,

to įkelti juos į karalių sos-
šv. Kazimieras neužsidėjo tus. Dėl šio jos rūpestin- 

karališko vainiko jgumo keturi švento Kazi- 
Šv. Kazimiero motina miero broliai buvo kara- 

rūpinosi karalaičius iš-liais, o vienas, jauniau- 
auklėti dorais ir krikščio-'siasis, arkivyskupu ir kar-statytas žiaurus “teismo” nuosprendis, tai jau aiš- geriau prisipažįsta prie visiško komunistinės idėjos 0.**^*^^ ** .»

kiai pasirodė, kad Sovietai paskelbė atvirą kruviną bankroto. Kiniškais valdovais, ir pol Tęsinys 8-tame pusi.

Aukštagirės Dvasia.

Ketone apleidžiant tėvynę
KELIONE PER PRŪSIJĄ

Mūsų kelionės šeštą naktį praleidome pas 
stambesnį ūkininką, pavarde Weichhaus. 
Buvo labai malonūs žmonės. Puikiai mus 
priėmė. Nakvojome kambariuose. Sočiai bu
vome pavalgydinti. Gavome duonos visą ke
palą kelionei. Žmonės buvo tikra te žodžio 
prasme nuoširdūs. Klausėmės žinių per ra
dio. Leido man pasiklausyti žinių ir kitomis 
kalbomis, kurių jie patys nesuprato.

Septintą naktį nakvojome pas neturtingą 
našlę. Jos duktė, pąnelė būdama, įsigijo po
rą vaikų. Apie tai pati motina papasakojo, 
kas paprastai yra svetimųjų pasakojama. 
Dabar ji buvo ištekėjusi už kareivio be ko
jos. Mergaitė iš pažiūros puiki ir, jeigu ne 
toks jos palaidas gyvenimas būtų buvęs, tik
riausiai būtų gavusi geresnį vyrą. Tai nevy
kusio auklėjimo ir nėsusivaldymo padariniai.

Aštuntą naktį nakvojome dideliame dva
re. Arkliai gavo puikią nakvynę. Iš pradžios 
atrodė, kad ir mes gausime neblogą nakvynę. 
Deja, apsirikome. Dvaro savininkas paaiški
no, eidamas miegoti, kad kambaryje jis ne
galįs mus apnakvydinti, nes kambariai esą 
kareiviams pažadėti, ir mus pasiuntė į kar
vidę miegoti. Žinoma, mes nuo tokios nak

vynės atsisakėme ir nuėjome miegoti į dar
žinę ant* šiaudų.
, Spalio mėnesio šešioliktą dieną užpuolė 
mus smarkus lietus. Kiaurai mus permerkė. 
Šiandien sunkiai ėjosi su nakvynės gavimu. 
Į vieną vietą atvažiavę, neradome šeiminin
kų. Kitur nuvažiavę, radome namų duris už
rakintas. Galų gale pasitinkame burmistrą 
ant kelio ir pradedame jo prašyti nakvynės. 
Jis nurodė vieną dvarą, į kurį turime va
žiuoti, o pats nuėjo pranešti per telefoną, 
kad mus priimtų.

Vežimus įvažiavome į daržinę. Arkliai ga
vo puikią nakvynę.

Dvaro savininkė vaidino labai išdidžią 
damą. Išvaizdą ji iš tikrųjų turėjo puikią, 
tačiau buvo be širdies žmogus. Ji buvo antrą 
kartą ištekėjusi. Jos pirmas vyras buvo 
fronte žuvęs. Dvaras priklausė pirmajam 
vyrui. Dabartinis jos vyras irgi buvo fronte. 
Ištekėdama už antrojo vyro, pirmojo vyro 
tėvus iškėlė iš rūmų gyventi į kumetyną. O 
rūmas toks milžiniškas, puikus! Atrodė, kad 
čia visi savieji galėtų sutilpti ir pakaktų 
kambarių iki soties visiems. Bet čia, matyti, 
reikalas ėjo ne apie kambarių trūkumą. Jai 
trūko žmoniškos meilės. Todėl nestebėtina, 
kad mes sušlapę, kaip žiurkės, turėjome šal
ti per visą naktį daržinėje.

Jos duktė nuo pirmojo vyro, apie dvylikos 
metų mergaitė, darė neblogą įspūdį ir atro
dė, kad turėjo neblogą širdį, nes pamačiusi,

kad mano prietelkos rūko naminį tabaką, 
atnešė po porą cigarečių. Iš jos elgesio susi
darė įspūdis, kad ji tai padarė savarankiškai, 
be motinos žinios.

Dešimtą naktį nakvojome pas smulkų ū- 
kininką. Arkliai čia buvo pašerti šeimininko 
priežiūroje ir užrakinti. Be šeimininko žinios 
nebuvo galima prieiti prie arklių. Patys nak
vojome daržinėje. Keista tvarka. Prie arklių 
negalima prieiti be jo žinios, tuo tarpu dar
žinėje esame palikti vieni. Vadinasi, jo at
sargumas neišlaiko logikos. Valgyti davė 
neblogai.

Vienuoliktą naktį nakvojome pas turtin
gą ūkininką. Išvažiuojant šeimininkas mus 
apžiūrėjo, kad kartais ką nors neišvežtu- 
mėm. Tas patikrinimas mūsų nuotaikas su
gadino.

Spalio mėnesio devyniolikta diena apie 
vidurdienį, mums sustojus truputį pasilsėti 
ant kelio, iš artimiausios sodybos žmonės 
atnešė kavos ir truputį sumuštinių. Tokiu 
netikėtu siurprizu buvome nustebinti. Iš 
kalbos paaiškėjo, kad tie žmonės buvo ne vo
kiečiai, bet lenkų kilmės.

Mūsų kelionės dvyliktą naktį praleidome 
netoli Marienwerder. Čia užtikome vieną iš 
Lietuvos repatriantę. Ji nupasakojo, kokie 
žmonės yra tie vokiečiai. Svarbiausias daly
kas yra su jais neapsileisti, tada jie bus pa
kenčiami tau žmonės, o priešingu atveju jie 
pavers tave vergu.

kai priklauso.
“Bet mes mokėmės, kad 

retkarčiais maldą apleisti 
nėra jokios nuodėmės”.

Miegojome tą naktį irgi daržinėje, nors 
naktis buvo labai šalta. Iš šeimininkų gavo
me tik bulvių, o daugiau nieko.

Spalio mėnesio dvidešimtą dieną už ko
kių trijų kilometrų nuo Marienwerder pasi
tinkame žandarą, kuris klausia mus.

— Kur važiuojate?
— Į Marienwerder — atsakiau.

Ir buvo žandaras besiruošiąs toliau va
žiuoti. Aš paklausiau jį:

— Kur galima gauti maisto korteles?
Tada žandaras pareikalavo iš manęs, kad 

parodyčiau “Marschbefehl” (komandiruotės 
liudijimas). Išgirdęs, kad aš tokio rašto ne
turiu, vokiečiui net akys išsprogo ant kak
tos. Negalėjo suprasti jis, kaip galėjo “aus- 
lenderis” atsirėplinti be leidimo taip giliai į 
Vokietiją! Tuoj žandaras mus sulaikė. Lie
pė mums stovėti ant kelio, o pats per telefo
ną, kaip baisų įvykį, pranešė Marienverde- 
r’io policijai. Turėjome atgal grįžti keletą ki
lometrų pas veterinorių, kuris patikrino mū
sų draugų karvės sveikatą, ir vėl vykome į 
Marienwerder’į Nuvažiavome į Veterinarijos 
Instituto kiemą. Pasirodė, kad darbo laikas 
pasibaigė, nes tai buvo šeštadienis, o tomis 
dienomis pas vokiečius tėra dirbama įstai
gose tik iki pirmos valandos. Tarnautojai 
buvo išsiskirstę^ Susidarė įvairių painiavų. 
Galų gale atvyko gydytojas su asistentu, 
pirklys ir dar kažkokie pareigūnai.

(Bus daugiau)
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atsilankė, bet ir prisidėjo au do-' 
vanėiėmis. Stambesnes dovanas 
įteikė kun. B. Benesevičius ir 
p. P. Gradeckis. Draugijos va
dovybė reiškia nuoširdžią pa
dėką aukuotojams ir dalyviams.

Sveikiname visus Kazimierus; 
jų globėjo dienoje. Šv. Kazimie-; 
ro šventės proga, kuri bus ko-1 
vo 4 dieną, šv. Rožančiaus Dr- 
j« šiai dienai užprašė šv. 
šias už Lietuvą, kad Jam už
tariant greičiau baigtųsi Lietu
vos kančios.

Į Ypač sveikiname p. Kazimie- 
, , ... _ . rą Giedraitį, kuris užlaiko dide-neduoda — tik sau. Tai yra sa- , .U gėlyną, ir visuomet paaukoja 

„______j—gėlių papuošti mūsų vakarė- '
liams. Linkim jam sulaukti 

-daug laimingų vardadienių.
B. M.

Tą pačią dieną įvyko kartu 
party dėl Marianapolio seselių 
(Putnam).

Taika šia proga pastebėti, 
kad pas mus visur tie patys

’ Vasari^ 25 d. įvyko Fed. 22 
skyr. ir BALF-o 2 skyr. susi
rinkimas. Susirinkime skaitlin
gai dalyvavo atstovai. Naujai žmonės dalyvauk o kiti niekur 
susiorganizavę ateitininkai taip nedalyvauja ir niekam nieko' 
pat atsiuntė atstovą, p. Stasį 
Seleną. Pirm. komp. A J. Alek
sai perskaitė laišką iš Fed. 
Centro ir kvietė visus daly
vauti prel. M. Krupavičiaus 
prakalbose. taip pat prašė 
BALF-o narius užsimokėti me
tinę duoklę $1.00 ir kad pasi
stengtų prirašyti naujų narių.

Federacijos 22 skyrius pa
skyrė dėl Raudonojo Kryžiaus 
$5.00. Aukų Federacijai pribu
vo $14.20.

Dėl Federacijos aukavo: Gyv. 
Rožančiaus Draugija — $2.25, 
LRKSA 21 kp. — $2.45, Rūtos buvo atnašaujamos iškilmingos 
$1.50; po $1.00: Tretininkai 
Šv. Juozapo Maldos dr-ja, LDS 
kuopa, J. Žemaitis, Elena Ma
tulionienė, M. Daugėlienė, B. 
Juodaitė, O. Juodaitė. ,

Dėl BALF-o aukavo: Barbo
ra Daunienė 
$2.00: Stankevičienė ir K Pra- 
nulienė; po $1.00: S. Dumčienė, 
S. Zdanis. O. Rodzevičienė, M. 
Kašėtaitė, J. Pranulis, M. Kari- vos bei tremtinių paramos. Su- 
nauskienė. rinkta $2.66. Po pietų 2-rą val.i

Feder. skyr. pirm. komp. A Lietuvių Sanryšio salėje įvyko 
Aleksis Federacijos ir BALF” o prakalbos bei dainos ir tauti- 
vardu sveikino: ponus Stanke- niai šokiai, kuriuos suruošė L. 
vičius — 40 met., ponus Kari- G. §. ir ALT. skyriai Šioj 
nauskus — 35 metų, ir ponus programoje dalyvavo ir L. Le- 
Jakštus — 30 met. jų vedybinių gi jonas Stanley Ryz 4-tas pos- 
sukaktčių proga. Už šias šei- tas bei uniformuotos jo rėmė- 
mas atsidėkojant Dievui buvo jos auziliary. Gražias kalbas 
užprašytos šv. mišios. pasakė klebonas kun. V. Kar-

LDS 5 kuopa paskyrė $6.00 kauskaa, ima. J. Matutis, kun. 
dėl mišių už gyvus ir mirusteo- B. TTrnemvičius, dr. A Petuš- 
sius narius. kis, adv. A Politis ir kiti

Vasario 27 d. šv. Juozapo Muzikalinę dalį išpildė šv. 
parapijos patalpose ateitinin- Cecilijos choras, vadovaujamas 
kai turėjo su muzikalinę prog- muziko V. Marijoaiaus. Psbli- 
rama pietus, kuriuose dalyvavo ka buvo sužavėta jų dainavimu 
prel. M. Krupavičius ir ką tik ir gabia vadovybe ir atsidėko- 
atvykęs iš tremties prof. Ign. dama gausiai plojo. Tautinius 
Malinauskas ir kleb. kun. J. į šokius gražiai - pašoko jaunų 
Valantiejus. Muzikalinę progra- mergaičių grupė, vadovaujama 
mą išpildė šv. Juozapo par. 'ponios K. Marijošienės, ypač 
choras, vadovaujamas komp. labai gražiai pasirodė G. Mari- 
A. J. Aleksio. Kalbas pasakė jošytė.
kleb. kun. Valantiejus, 
M. Krupavičius, prof.
Malinauskas

Tą pačią dieną vakare 
toje pačioje salėje įvyko pra
kalbos su muzikale programa, 
kurias surengė Waterbury 
ALT skyrius. Kalbas pasakė kolioniją J. E. Vyskupas V. 
kleb. kun. Valantiejus, preL M. Briagys, kuris patiekė mums į- 
Krupavičius, prof. Ign. Mali- domių žinių iš tremties bei tė- 
nauskas. Muzikalinę programos vynės, ką jam teko ten pergy- 
dalj išpildė šv. Juozapo parap. venti. New britainiečiai esą dė- 
choro grupė, vadov. komp. A kūgi J. E, už atsilankymą ir 
Aleksio. prašo jam Dievo palaimos atei-

Publikos atsilankė skaitlingai tyje.
Jeigu buvo virš $500.00. į

ALT dėkinga visiems, kurie 
kuo nors prisidėjo prie to pa-- 
rengimo. Vakaro vedėjas buvo vakaras, kurį suruošė 
ALT pirmininkas komp. A J. žančiaus 
Aleksis.

MEW MOTAM. CONH
Hdimingai jundaMa Lietaves 

NeprildansomyMs $l-rių 
nmte sakaktis.

Sekmadienį, vasario 20 d., 11' 
vaL r. šv. Andriejaus parap. 
bažnyčioje kleb. kun. V. Mar
kausko su asista kun. J. Matu
čio ir kun. B. Benesevičiaus

PATBBON.H.L

Mi-

&&MIFIFUS

ruo-

$20.00; po

šv .Mišios.
Turiningą tai šventei pritai

kintą pamokslą pasakė kun. J. 
Matutis, šv. Cecilijos choras, 
vadovaujamas muziko V. Mari- 
jošaus, įspūdingai giedojo 
“Pulkim Ant Kelių” ir Ameri-

Visos lietuvių draugijos 
šia Lietuvos Nepriklausomybės 
paminėjimą š. m. kovo 5 d. 7 
vai. vak.. Dešimtos Mokyklos 
salėje, kuri randasi ant Mercer 
ir Warren g-vių kampo.

Kalbės žymūs Lietuvos Vals
tybės vyrai prel. M. Krupavi
čius ir V. Sidzikauskas.

Minėjime dalyvaus taip pat 
Patersono 
laikraščių

Molinę 
parapijos

kos bei Lietuvos himnus. Peri™^s 
visas ketvertas šv. Mišias buvo' 
daroma rinkliava dėlei L*etu-

miesto atstovai ir 
korespondentai.

programą išpildys 
choras, vadovauja- 

----- > p .V. Justo, ir tautinių 
šokėjų grupė, vadovaujama p. 
Birutės Meiluvienės.

Rengėjai kviečia visus Pater
sono ir apylinkių lietuvių, be 
pažiūrų skirtumo, dalyvauti 
minėjime.

preLi Padaryta rinkliava ir surink- 
Ignas ta virš $300 šimtų dėl ALT ir 

j Bait o. Programos vedėju buvo 
P. Poškus. Publikos buvo pilnu- 
tėte salė.

7 vaL

Vasario 19-tą aplankė mūsą

i

I

Jung. Valstybių Ministeris Vengrijai Selden 
Chapin (kairėj) kalbasi su korespondentais Pa
ryžiuje, vykdamas į Jung. Valstybes. Jis pabrė
žė, kad Vengriją valdo Maskvos treniruoti komu
nistai ir Kardinolo Mindszenty teisimas yra tai 
teises parodija - išniekinimas.

Kanados Lietuvių Žinios
Dėl nesusipratimo ar trumparegystės

laikraščius skaitantieji Kana
dos lietuviai, smulkiai gali ži
noti kas ten vyko Montrealo 
KLT skyriaus susirinkime?

Vėliau teigiama, jog Dr. 
Daukša esąs didelis krikdemų 
partijos rėmėjas. Gali būti ir

tro Valdybą. Tokia operacija 
tebuvo galima tik tuomet, kuo
met KLT tesibazavo tik Mon
trealyje, gi dabar, kuomet KLT 
organizacijos skyriai apipynė 
visą Kanados žemę, kurių yra, 
berods, net devyniolikti, Centro

taip. Tas, mano išmanymu, nė- Tarybą, nors juridiškai laikiną 
ra draudžiama, tačiau, jeigu (kaip ne visų rinktą) tegali 
jis iškėlė Centro Tarybos per- perrinkti tik KLT skyrių atsto- 
rinkimo klausimą ir susirinki
mas jam išreiškė nepasitikėji
mą ir jis turėjo pirmininkau
jančio vietą užleisti kitam — 
tai čia nėra jokio “nedemokra
tiškumo” reiškinių ir yra vis
kas tvarkoj.

Neverta buvo “Dalyvavu- neegzistuoja, 
šiam” ir rašalo eikvoti tam rei- tuotų, sunku 
kalui. Juk demokratijoj ir yra būtų “maža 
(kitaip ir negali būti) tik toks lė”. Į ją, mano supratimu, sto-
supratimas, kuris, kartais, net tų didelė dauguma tikinčiųjų, 
naiviai skamba: nepatinka as- o tikinčiųjų skaičius Kanadoje 
muo kuriam nors poste — nu
versk jį. Juk, pradžioje, mes 
esame girdėję iš daugelio ame
rikiečių karių nuomonę,

vų su važia .įmas.
Rašinyje vis minima “maža 

kraštutinė grupelė” ir tai turi
ma .galvoje krikdemai. Man, 
nors neseniai čia gyvenančiam, 
yra žinoma, kad, bent ligi šiol, 
tokia partija visai Kanadoje 

O jeigu ji egzis- 
pasakyti ar tai 

kraštutinė grupe-

Kai perskaičiau “Naujienose” mi savo argumentų įtaigoti ki- 
Nr. 22, iš sausio 27 d., Kanados tiems, vis juo operuoja. Ar tai 
lietuvių žinių skyriuje, rašinį, reikėtų? Juk 
pavadintą “Nesusipratimas ar pav., Amerika, 
trumparegystė” 
kančias

R^ngė jal ^
tikrai maniau,

žinokime, kad, 
Kanada ir kiti 

kraštai ir jų vyriausybės bei'u- «sloeučiu» 
žmonės, būdami perdėm demo-i 
kratiški, kuo mažiausiai varto-' 
ja žodį “demokratija”. Jie ge-1 
rai žino, kad demokratiškas 
kraštas ir demokratiškas žmo-

(turiu galvoj lietuvius) yra 
milžiniškas. Tai rodo sausakim
šai lankomos bažnyčios. Aš te- 

kad žinau, kad Kanadoje yra tik:
Stalinas yra geras krašto vai- socialdemokratų partija, kurios, 
dytojas, nes, kitaip, jį gi žmo- manau, niekas neužginčys, nėra 
nės, esą, nuverstų ir išsirinktų narių skaičius didelis, o toliau 
kitą... — eina tik tikintieji ir neti-
. Tačiau, kiek mums, nors ato- kintieji lietuviai, na, plius, ži- 
kiau gyvenantiems nuo Mon- noma, dar komunistuojantis e- 
trealo, yra žinoma, po Dr. lementas...
Daukšos — buvo išrinktas pir
mininkauti Dr. Šapoka, prieš 
kurį gi straipsnio autorius nie
ko nepasisako, ir tai susirinki
mas baigėsi triukšmingai ir iš
siskirstė nieko nenutaręs. Ma
tyt, iš viso Montrealyje lietu
viška visuomenė serga kokiu

benatoriaus Chester

Vakaras gerai pavyks
Vasario 27-tą įvyko laimės 

šv. Ro- 
draugija parapijos 

naudai. Narės ne tik gausiai

KLACSIKITE
"Lietom A P.1I '

Seštadieniais, 
5:00 iki 5:30 v.v. 

Stotis WEVD (AJd.)
1396 kil„ 5060 watts

- Trečiadieniais, 
5;30 iki 6:00 v.v.

Stotis WGYN (F. M.) 
97.9 meg., 26,666 watts 
Direk.—Jokūbai* J. Stekas 

429 Balnot St, 
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5360

ir po juo se- 
antrines antraštėles, 
aliarmuojančio tono, 

kad ten, Mon-
tralyje, lietuvių tarpe, tikrai 
kažkokie baisūs dalykai pasi
darė, dėl kurių, ko gero, gali gus — tegalima atpažinti ne iš 
ir dangus sugriūti...

Bet, įsiskaičius į straipsnio 
tekstą, jokiu būdu nesuradau 
tos priežasties, dėl kurios būtų 
reikėję totia balsi ir užgau
nanti antraštė dėti. Iš straips
nio matyti, kad “kaltinamųjų 

Įsuolan” pasodintas teisių dak
taras p. Daukša, esą, “vienos 

| krikdemų partijos pernelyg di
delis rėmėjas”...

Kaltintojo, ar, geriau paša---- •

Praėjusis Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimas šių me
tų vasario 20-tą dieną parapi
jos svetainėje buvo vienas iš 
įdomiausių. Įdomiausias buvo 
dB to, kad Ssrtfontat turi te- 
lentmgų kalbėtojų, šokikų, ak
robatų, artistų. Noriu pastebė
ti, kad preL J. Ambotas po į- 
žanginės patrijotinės kalbos 
perskaitė Conn. valstijos gu- 

Bovies
proklamaciją, kuris šių metų 
vasario 16-tą dieną oficialiai kant, prokuroro rolėj — mato- 
paskelbė Lietuvos Nepriklauso- me tūlą asmenį, “pavarde” 
mybės švente, kurios paminė- “Dalyvavęs”... 
jimu visi hartfordiečiai ir apy
linkės ■ lietuviai didžiavosi. La
bai gražią kalbą pasakė senato
rius Frank Monchun. Tai tikrai 
yra lietuvis patrijotas, kuriuo 
visi Conn. lietuviai didžiuojasi, 
turėdami jį savo valstijos sena
toriumi bei Lietuvos reikalų 
užtarėją.

Tremtiniai, kurie paruošė ir 
suvaidino scenos veikalą, jaudi
no žiūrovus. Jie atvaizdavo 

'lietuvių gyvenimą ir jų pasi-’partinėse organizaeijoee nėra 
ryžimą kovose su rusais dabar- praktikuojami, o anksčiau gy- 
tiniu laiku Lietuvoje. Visa sve- venantiems lietuviams 
tainė pravirko, kai pamatė jų 
kančias, atvaizduotas scenoje.

Publika labai buvo patenkin
ta generolo J. Černiaus kalba, 
kuris papasakojo rusų sukty
bes, veidmainystes ir jų žiauru- kuris skaitančiajam darosi net 
mus. Toliau Mr. & Mrs. Frank įkyrus. Siūloma peržvelgti mū

sų “demokratinį subrendimą”, 
“žmogiškąją savigarbą” ir pan. 
Reikėtų, vis dėlto, pasakyti, 
kad tai yra kai kurių žmonių 
ginklas, kuriuo jie, nebegalėda-

Kuo gi kaltinamas tas Dr. 
Daukša? — jei kas paklaustų. 
Sunku būtų į tai ir atsakyti, 
tačiau, vis dėlto, žvilgterėkime 
į kaltinimo motyvus.

Straipsnyje rašoma apie sau
sio 9 d. įvykusį KLT Montrea
lo skyriaus narių susirinkimą, 
kuriame ,būk tai, ne tik “Daly
vavusiam”, bet ir daugeliui su
sirinkusiųjų paaiškėję reiški
niai, kurie demokratinėse ir ne-

Ii
’ Dailey & Co. Magician su savo 

dukrelėmis stebino publiką. 
Johnsenyte pasakė labai gra
žias eilutes, nors jau jos yra iš 
antrosios kartos. Jos tėvelis 
čia gimęs ir augęs, bet gražiai 
lietuviškai kalba, o jų dukrelė, 
tai tikra artistė, kurios su ges
tais gražia lietuviška kalba, 
pasakytos eilutės visus žavėjo, kiaušiai dirbo

— tai 
buvusi pirmoji ir keista nauje
nybė. Tai straipsnio autoriaus 
žodžiai. Ir toliau, visam straip
snyje, nuolat vis kartojamas- 
tas pats “demokratiškiBnas”,

sos, kaip viena, aukų rinkime 
ir Veikimo komisijai 
Monchun,

P. R.
A. Kadis. Sun- 

šios programos 
P. M. Kripui padainavus porą rengėjos p-nia R. Monchun ir 
gražių dainelių, programa bai
gėsi Programa ^uvo atidaryta 
su Lietuvos ir Amerikos him
nais, kuriuos sugiedojo Švč. 
Trejybės parapijos choras ir 
padainavo porą gražių dainelių. 
L.S.F. & AL.T. labai nuošir
džiai dėkoja visiems aukoto
jams už aukas, kurių buvo su
rinkta $423.50. prie durų $215.- 
55, iš užkandžių $83.90. Viso— 
$722.95;. ta i pat nuoširdus ačiū 
AųjoJUry, kanos darbavosi vi-

p.

p-nia A. Kadis ir jų padėjėjos 
bei padėjėjai: p. V. Bringa, p. 
Piliponis, p-nia Petraitienė, po
nia Zulner, p-nia Manikienė, po- 
ia Luskienė ir šalpos fondo 
sekr. p-nia A Jusinas.

Atsiprašome publiką, kurios 
didelė dalis turėjo stovėti. Dar 
kartą dėkojame visiems už taip 
gausų dalyvavimą ir jūsų nuo
širdumą.

ALil'. ir AL.1.
.{Snc- 4^ Madonfe.

Straipsnyje kalbama ir apie 
“vienybės ardymą”. Kas, iš tik
rųjų, tą vienybę ardo — iš 
straipsnio, vis dėlto, nėra aiš
ku ir, aplamai, dėl šito reikėtų 
dar pagalvoti, Antrinėj antraš
tėlėj dar įneštas ir p. Kardelio 
žodis. Tepasakoma, kad “veik 
visas jo kalbos turinys paskir
tas vienybės reikalui”. Mums, 
toliau gyvenantiems, tai lyg ir 
nieko nepasakyta. Juk galima 
gražiai kalbėti, tačiau kažin 
ar tie žodžiai remiami darbais?

Tai tokios mintys • peršasi į 
galvą, perskaičius “Dalyvavu- 

nebuvo teisus’ nei šio” straipsnį. Įdomu kodėl tas 
I Dr. Daukša, nei straipsnio au- asmuo nenori pasirodyti savo 
torius. Iš straipsnio atrodytų, tikruoju veidu, o maskuojasi? 
kad Dr. Daukša norėjo praves- Išvadose nrtnimas Mnamsnkuo- 
ti Centro Tarybos perrinkimą tas ir atremtas“ “i 
skyriaus susirinkime, o 
vavusis” teigia, kad Centro 
Tarybą tegalima būtų perrink
ti tik tada jeigu toks perrinki
mas būtų buvęs numatytas iš 
anksto darbotvarkėje *ir kad 
Montrealo organizacijoms bū-

Be reikalo straipsnio autorius 
kimba prie Dr. Daukšos titulo, 
nes tai kvepia neskoningu ne- 
džentelmeniškumu ir asmenis-

I

ku pykčiu,
į Dėl Kanados Lietuvių Centro

jo iodiių. bet iš darbų, elgse- Taiybos reikia pa
nos ir demokratiškumo pas>- 
reiškimo. I—

Priešingai, mes gerai žinome, 
kad. koąmttefe . diktatūros 
bastijonas — Sovietų Sąjunga 
— save vadina demokratine 

1 valstybe, tačiau kokia ten pas 
juos demokratija vyrauja — 
ypač mes lietuviai — labai ge
rai žinome...

Taigi, čia ir prasikiša “Daly
vavusio” noras primesti naujie
siems lietuviams ateiviams “i 
demokratiškumą”, o senuosius 
ateivius — padaryti demokrati
jų demokratijos zenitu. Su
prantame ir žinome, kad senie
ji Kanados lietuviai, išskyrus, petetingos perrinkti KLT Cen- “įošer”. Pr. AL 
žinoma, totalitarizmą garbinan-^ 
čius komunistuojančius, yra 
demokratai, bet, pasakysiu, 
kad ir naujie ateiviai savo de
mokratiškumą gynė ne tik žo
džiais ,bet savo kančiomis na
cių kacetuose, kalėjimuose, 
sunkiuose ir vergiškuose dar
buose naciškosios Vokietijos 
fabrikuose, po bombų ir pa
trankų sviedinių kruša, o, be 
to, nešdami ir tremties sunkią
ją dalią — argi jie nekovojo ir 
nekovoja prieš totalitarizmą?...

Tačiau čia bent kiek nuto
lau nuo 
metamo kaltinimo prieš susi
rinkimo 
Dr. Daukšą. Straipsnyje rašo
ma jog: "Iš kelių kandidatų 
į pirmininkaujančio vietą, ki
tiems atsisakius, “išrenkamas” 
neseniai atvykęs teisių dakta
ras p. Daukša”. Žodis “išren
kamas” kažkodėl imamas į ka
butes. Čia gi būtinai reikalin
gas buvo paaiškinimas: kodėl? 
Negi Dr. Daukša jėga įsiveržė 
į susirinkimo pirmininko vietą, 
o nebuvo išrinktas? Ir pats 
straipsnio autorius juk teigia, Į 
kad į pirmininkaujančio vietą 
buvo kclj. kandidatai, bet jie at
sisakė, o Dr. Daukša — matyt, 
neatsiėmė savo kandidatūros ir 
buvo išrinktas. Tai kur čia ne
demokratiškumas ir kodėl tas 
žodis imamas į kabutes?, Gi tu
rėjo kas nor3 susirinkimui pir
mininkauti, ar ne?

Įdomu kodėl straipsnio auto
rius nepaaiškino to visko smul
kiau. Negi jis. ffiac, jog visi,

puČas” — 
“Daly- spaudos skaitytojams nieko ne

pasako, nes iš tų eilučių atro
do ,jog nebuvo toks velnias 
baisus, kokį autorius jį numa- 
liavojo.

* Taigi, nereikėtų dėl menknie
kių kelti tokio triukšmo ir tuo 

ne' tų buvę išsiuntinėti pakvieti- tikrai ardyti lietuvių vienybę.
mai. 1 "Pranys Alšėaas.

i Deja, nei skyriaus susirinki- Toronto, 1949. I. 28.
mas, nei Montrealo organizaci- p. S. šio straipsnio “Naujie- 
jos — nėra jau šiuo metu kom- nos nespausdino. Matyt, ne

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

minėtam straipsnyje

pirmininku išrinktą

DARBININKAS
sse w. BnoAowAv. so. boston. mass

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

Miss Truman sudaro planus 1949 metų sežo* 
no koncertavimui. Jai linki pasisekimo jos naujas 
manegeris James A. Davidson. Laisvu laiku Miss 
Truman pasiliks gyventi Ncw York’e ir toliau 
studijos muzika prie garsaus pianisto Coenraad



Retėjančiose "Juodukų" Eilėse
Kuklūs vaizdeliai

(Oro paštu iš Vokietijos)

Paskutinės lietuvių sar 
gybų kuopos likučiai dvie 
jų metų sargybų tarnybo
je sukaktį atšventė išsi
skirstymo nuotaikoje. Pa
sigendama likimo brolių 
kurie anksčiau pasitraukė 
iš kuopos ir išvyko į užjū
rį žmoniškesnį gyvenimą 
susikurti, apgailima tų, 
kuriems “nusibodo” sar
gybų tarnyba ir išvyko 
Berlyno oro tilto lėktuvų 
krauti.

Nepastovus DP gyveni
mas stovyklose, toks pat 
jis ir sargybų ar darbo 
kuopose. Per dvejus me
tus teko po kelis mėnesius 
pagyventi įvairiose vieto
se ir sąlygose: visai pado
riai — kaip ir kurortuose, 
puikiose kareivinėse, ir 
nepavydėtinai — lyg “vie
nuolyne”, tropiniuose ba
rakuose, palapinėse, už 
spygliuotų vielų užtvarų, 
kurias patys saugojome, 
lyg KZ lageryje, be nor
malaus ryšio su kultūrin
guoju pasauliu, kas mums 
kartais neleisdavo užmirš
ti, kad ir amerikiečių tar
nyboje esam “beteisiai” 
DP, kuriuos negloboja sa
vos valstybės suverenu
mas ir... mūsų ryšio atsto
vas Heidelberge. Nenuo- 
stabu todėl, kad vienur 
mus vokiečiai “Schwarze 
MP” vadino, kitur kaip 
“Amerikanischer Arbeit- 
dienst” arba kaip “Ameri- 
kanische Straeflinge” už-

DARBTKlHtAS

Atiatdų Šaltinis 
didėlėmis raidėmis maldaknygė 

jau spausdinama
ATSIKANDA BADO BUOMŲ

tauraus skystimėlio. — 
Per dvejus metus neišleis
ta nė vieno mirtino šūvio 
ir iš sargybinių niekas 
karo teisman nepateko.
— Vienok ne vienam sar

gybiniui teko susidurti su 
navojais gyvybei, — tarė, 
“Camel” dūmą užtraukęs' 
jo bičiulis Kelmutis,— kai 
tamsią naktį būna neaiš
ku ar šernų šeima iš tan
kumynų lenda ar koks 
dvikojis kenkėjas ( prie 
saugojamojo objekto ty
koja.

Ir toliau kalba nukrypo 
apie juokingus nuotikius 
kuopoje: kaip seržantas 
Dilba vieną rytą parėjo be 
vieno bato ir be piniginės, 
kaip seržantas Ilgūnas su 
amerikiečiu, uniformas 
susikeitę, baliavojo, kaip 
skyrininkas Tilvikas, bu
vęs klierikas ir lakūnas, 
su vokiečių telegrafminke 
susidraugavo, kaip pus- 
kuopio vadas jautėsi lyg 
Panemunėj ar Šančiuose 
esąs ir batalijonui vado
vaująs, kaip eilinis Tausė- 
da “po ratais” pakliuvo ir 
kuopos didvyriu tapo...* * *
— Ką jūs ten saugojate?

— kartą atostogų metu 
kapralą Stanaitį paklausė 
pažįstamas.
rikiečiai vakarykštį šlam
štą nevertina, į trofėjų 
kapus jį verčia arba ki
tiems Marshallio planu iš
kiša, kaip mes kad anais 

t senus 
pardavėm.

—?... Na, kaip tau, pa
sakysiu,— pagalvojęs kal
bėjo Stanaitis. — Stratos- 
ferinės bei atominės bom
bos, mirties spindulių sių
stuvai yra mūsų globoje.
— Tai ko jūs laukiate?— 

susidomėjęs tarė pažįsta
mas, kurio brolio šeima ir 
tėvai 1941 m. į Sibirą iš
vežti. — Siųskit tas bom
bas ir tuos spindulius tuo
jau didžiausiam žmonijos 
rieznikui Kremliuje ant 
galvos.

— Kantrybės, brolyti, 
kantrybės, tam dar ne lai
kas, — ramino “juodu
kas”. — Mat, Washingto- 
ne ir Londone dar tikima,

Juk ame-

jautė, ka pavaizduoja toks metais ispanams 
būdingas įvykis: šautuvus pardavė]
— Čia jums keli obuoliai 

ir duonos kepalas, — su 
užuojauta nedrąsiai pada
vė už saugojamo rajono 
dirbantiems darbo kuopos 
vyrams vokietukas toliau 
stovėjusios moters vardu.
— ?... Dėkojame... Bet 

kiek mokėti? — pasitei
ravo šypsodamasis “juo
dukas”.

— Mokėti nereikia. Juk 
jūs esate belaisviai ar ka
liniai, — ir berniukas nu
bėgo pas savo mamytę.

# ♦ * *

— Vis tik laiminga yra 
mūsų kuopa, — džiaugiasi 
grandinis Juozaitis išme
tęs stikliūką prancūzų

care, food, and loac-tam I 
bilitation. And. aa ahraya, 
Red Croaa wfll be tb 
yesr, throogb jfms mi 
you gavo rebef in 303 
li.aabted 312,400

You, too, can halp through 
Your RED CROSS

F •> K ■
- •

X t • 1 "
:: i ■ Tėvas Kazimieras 

Kapucinas

Slaugių Kepurių Uždėjimo Ceremonijos šv. Elzbietos ligoninės koplyčioje, 
Brighton, Mass. Čia matome J. E. Arkivyskupą Richard J. Cushing laimi
nant slauges, baigusias kursą ir uždedant joms kepures. Asistuoja kun. Robert 
Hardy, O.S.C., kun. John Cuffe, ligoninės kapelionas, Sesuo Maurastella ir 
Sesuo Alma.

Mūsų bendradarbiavi-kad, užkandęs vegetariš
kąja Kinija, Dėdė Juozas mas po žvaigždėta vėliava 
sušvelnės ir, nusišypsojęs, yra vertas dėmesio popu- 
savo kruvina ranka Dėdei 
Šamui per petį patapuos...

* * *

Nuo to laiko, kai kuo- 
pon atvyko lietuvis kape
lionas, mes apsieiname be 
lenkiškų pamaldų. Kape
lionas yra muzikas, tad ir 
kuopos choras atgijo. Tik 
nuolatinis kuopos sąstato 
keitimas neleidžia išugdy
ti pastovų chorą, kuris ga
lėtų ir rimtus koncertus 
surengti. Šiaip dažną va- 
ka kryžiuočių žemės lau
kais ir miškais aidi čia ne
įprasta skambi lietuviška 
daina, kuri mus nuo Reino 
į Nemuno šalies “ lygumas 
nukelia.

Džiaugiamės galėję Ka
lėdas atšvęsti su lietuviš
ku kapelionu ir Nepri
klausomybės šventėje lie
tuviškas pamaldas su
rengti ir lietuviško pa
mokslo išklausyti, ne taip 
kaip Tautos šventėje 
(rugsėjo 8 d.), kada Vy
tauto karūnavimo dieną 
pamaldas mums laikė ir 
gražų pamokslą, pasakė 
lenkų kapelionas.

♦ ♦ *

— Dabar ir mes parūpom 
bendruomenei, — priekai
štingai, lyg ką prisiminęs, 
pasakė eilinis Jurgutis, 
kai jam buvo pasiūlyta į- 
amžinti save aukų lapuose 
Raudonajam Kryžini ir 
kitiems labdaringiems tik
slams.

Vienok iš sausio mėne
sio algos kuopos vyrai su
metė apie 1000 DM Raud. 
Kryžiui, skautams, stu
dentams, Maž. Lietuvos1 
knygai ir k., neskaitant 
reguliariai mokamų sumų 
solidarumo mokesčiui ir 
spaudai.

♦ * ♦ ,

Sargybų ir darbo tarny
boj mes bene arčiausiai 
susiduriam su likimo kai-1 • UM UKMOS V*fcZWD M ▼

mynais estais, 'latviais ir je mes buvome ne vieno jtus. Daug vaikų Jūsų do- 
lenkais. Tarnybinėse ir amerikiečio priežiūroje ir 
privačiose aplinkybėse globoje. Kas buvo bloga— 
vieni kitiems nuatakun- užmiršom. Tik gerus ir 
džiame skaudžiu likimu ir vertus dideles pagarbos 
pasaulio taiką rikiuojan- globėjus prisimename. O 
čių galygių keista politi-jų žinome daug. Vienas iš 
ka, atgyventu Atlanto tokių yra mums colonel 
Chartos (kaip ir nacių Raymond F.
Naujosios Europos) tria- (dabar
ku, Teherane, Yaltoj ir North Cąrolina štate) ir triūsą ir pastangas, atlik- 
Potsdame padarytais mū
sų tėvynių išdavimais. 
Dažnai karčiais žo
džiais paminime ir Chur- 
chillį su Rooseweltu, ypač 
pirmąjį, kuris gi jau nuo 
1917 metų gerai pažįsta 

•raudonuosius... . ... —•

Paminėti garsaus misijonieriaus 
a. a. Tėvo Ksrimtaro Kapucino 8-nių 
metų mirties sukaktį, “Darbininkas” 
pradėjo spausdinti didelėmis raidėmis 
“ATLAIDŲ ŠALTINIS”, kuriai maldas 
buvo surinkęs ir išleidęs Tėvas Kazi
mieras. Išleidimas šios maldaknygės 
tai bus jam amžinas paminklas, kurio
ir bolševikai negalės savo purvinais batais sumindyti. 
Reikia tikrai pasidžiaugti, kad šios vertingos malda
knygės išleidimui atsiranda daug rėmėjų. Pereitą sa
vaitę į paminklinės maldaknygės rėmėjus įsirašė se
kantieji:
A. Mayauskaitė, So. Boston, Mass.................
Matas Norbutas, Cambridge, Mass...............
Margaret Vollen, Maspeth, L. L, N. Y...........
Mrs. A. Thompson, New York, N. Y.............
Francas Chupcavich, Wilkes - Barre, Pa.....
T. G. Venis, So. Boston, Mass........................
R. Ligmalta, So. Boston, Mass.......................
Agnės Gilis, Chicago, III .............. ................
H. A. Plehavičius, Cambridge, Mass..............
Pauline Remkus, Chicago, UI. .......................
Veronica Romikaitė, So. Boston, Mass...........
Mrs. Bagdonas, Athol, Mass............................
Mrs. Kazimiera Arlauskas, Cambridge, Mass. 
Venskus, Andrius, Norvood, Mass.................
Mrs. Zuromskis, So. Boston, Mass..................
W. Adamskis, Worcester, Mass......................
J. Bakanienė, Chester, Pa. ................. ...........
John Pariauka, Grand Rapids, Mich..............
J. Pauplis, Normood, Mass. ......... ................
Petras Karoblis, So. Boston, Mass..................
Joseph Sehultz, Woburn, Mass......................
Mrs. A. Baltrašrunienė, Athol, Maus................
Kazimieras Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y.......
Juozas Švelnia, Kenosha, Wisc......................
Marijona Stankevičienė, Waterbury, Conn. .. 
John D. Navickas, Phila., Pa........................
Mrs. Anna McKay, Kinderhook, N. Y............
Agnės Cross, Woodstown, N. J.....................
Mrs. Mary Kacevičienė, Providence, R. I.....
Morkus Meškinis, Chicago, III. ...:...................
Kazimieras Dobrovalskis, Brooklyn, N. Y......
Andriejus Venckus, Norwood, Mass..............
Mrs. A. Endrehmas, E. Hartford, Conn. ........
Frank Aukštakalnis, Minersville, Pa..............
K. Kubuska, Bridgewater, Mass.....................
Mrs. Pranė Jarvis, So. Boston, Mass..............
Mrs. Ona Sangaila, Dorchester, Mass.............
Katrina Kanrtnskiūtė, Simsbury, Conn...........
G. Dowddorowicz, Methuen, Mass..................
Andrew Yusevich, Wilkes - Barre, Pa...........
Mrs. P. Dodienė, St. Louis, Mo........................
M Kazlauskas, % Liszanckie, New York, N.Y. 3.00 
Jonas Yusbaines, Johnson City, N. Y........
Frances Gaška, Amsterdam, N. Y...........
Apolonia Wicks, Maspeth, L. I., N. Y........
Kazys Kučinskas, Kingston, Pa...............
Mrs. J. Armonas, Phila., Pa......................
Ona Morkiūtė, Phila., Pa..........................
Mrs. K. Bigansky, Woodhaven, N. Y........
Miss M. Grencius, Chicago, III..................
Mrs. Bose Valinskas, Brooklyn, N. Y........
Veronika Vėlintas, Phila., Pa...... ............
Rev. Magnus J. Kazėnas, Pittsburgh, Pa. 
William Yurgelaitis, Detroit, Mich...........
Rev. Louis Mendelis, Baltimore, Md.........
Stanley Masaitis, Bentleyville^Pa...........
Anelė Shilinski, So. Boston, Mass............
Mrs. Mary Yesaitis, Minersville, Pa........
J. Puidokas, Montello, Mass......................
Agota Krakaęskienė, Cleveland,' Ohio .... 
Helen Cabatorienė, Hartford, Conn......... 
Mrs. Yankus, Detroit, Mich......................
Mrs. A. Klimas, Peabody, Mass...............
Emilia Žukas, Detroit, Mich. —..............
K. Markevičienė, % Casseriy, Los Angeles, Calif. 3.00
& Deveikienė, Gardner, Mass...... ...............
A. Dičiūtė - Trečiokienė, Chicago, III...........
Mr. Rapolas Baliauskas, Chicago, UI.........
S. M. Ždanis, Oakville, Conn..... .................
Mrs. Veronika Stelmokas, Brooklyn, N. Y. 
Jaaeph Rajūnas, Rozbury, Mass. —.........
Mrs. Morta Šmitienė, Phila., Pa................
Mrs. Stella Lasis, Phila., Pa. •......... .............
B. Juodaitė, Waterbury, Conn. ............. . ....
Andrius Martinaitis, Detroit, Mich. —........
Mikolas Cepero, La Porte, Ind. ... ............
Jonas Vaičiulis, Hartford, Conn.--- --------
Mrs. P. Suras, East Hartford, Conn...........
Peter Aibriek, Chicago, UI........... ...........
A. Andriūnas, So. Boston, Mass..................
Frank Aidukoais, Phila., Pa.......................

Vitam
. iš jpjruumtusi^in^s užs^ilcj^mus, nuoširdžiai
'MĮĮojrae! ..........   -D»rtMnko” Administracija.
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buvo tiek kultūringas ir 
demokratiškas, kad mūsų 
karininkus net į savo šei
myninius pobūvius kvies
davosi. Išvykdamas Ame
rikon jis buvo atvykęs 
specialiai atsisveikinti ir 
pakviesti visus, kai būsi
me Amerikoje, jį aplanky
ti.
— Tik prašau pavieniui 

mane aplankyti, nes netu
rėsiu vietos daug iš karto 
priimti, — kvietė šypso
damasis R. F. Edwards. Iš 
jo mes gavome puikią ate
staciją.

Antrasis yra taipgi tik
ras mūsų kuopos tėvas. 
Jis nuoširdžiai mumis rū
pinasi ir mus labai aukš
tai vertina.-Aną dieną, kai 
reikėjo iš kuopos surinkti 
aukų doleriais pasaulinei 
kovai prieš vaikų paraly
žių, jis, vieton uždedamas 
“kontribuciją”, netikėtai 
atsivežė 20 dėžių šokolado 
ir jas išleido, loterijos bū
du. Surinkta apie 50 dole
rių. Viena dėžė buvo par
duota varžytinių būdu, už 
kurią gauta 64 DM. Jis 
tas DM nupirko už $6.40 
ir paaukojo lietuvių trem-

liarizuoj amai vid.-rytų 
Europos federacijai. Bet i 
rūksta dar rumunų, jugo
slavų ir k. Tik lenkai i 
mums atrodo kartais veid
mainiškai, kai jie svajoja 
apie antrą Pilsudskį, kai 
jų egzilinė spauda neuž
miršta “Wilno i Lwow!”, 
kaip vokiečiai paslapčia 
galvoja apie antrą Hitlerį 
ir neatsisako “Drang nach 
Osten” politikos.

Kova dėt egzistencijos 
ir geresnių materialinių 
sąlygų vyksta visur tarp 
žmonių ir tautybių. Ji 
vyksta ir sargybų bei dar
bo kuopų tarnyboje tarp 
kuopų. Kiekviena kuopa 
stengiasi gauti patogesnes 
sąlygas darbui ir gyveni
mui. Lenkai, kurie buvo 
pirmieji ir kurių yra dau
giausia, yra užėmę geriau
sias pozicijas ir stengiasi 
jas išlaikyti. Jų ryšio ka
rininkas pulk. S., buvęs 
karo atašė, yra diploma
tiškai apsukrus ir moka 
savo planus pravesti.

Štai buvo reikalas vieną 
mūsų kuopą ištraukti išĮtinių bendruomenės reika

lams.
Tokių amerikiečių glo

boje mes galime pamiršti 
DP esą.

E. K. Vilnietis.

v •
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“balos” ir duoti žmoniš
kesnes sąlygas. Buvo pa
žadėta iškelti kitur į lais
vesnes sąlygas. Bet koks 
buvo, mūsų nustebimas, 
kai mūsų kuopos dalis 
“nuo vilko bėgdama ant 
meškos užbėgo”: dabar 
krauja lėktuvus ir gyve
na skardiniuose barakuo
se. Kas bus su likusia Tremtinių Komitetas šiaip 
kuopos dalimi — dar ne- rašo: — Istorinių įvykių 
aišku. Pakeisti lenkai pa-. bėgyje Amerikos lietuviai 
tenkinti, o mūsų kuopa* 
parceliuojama. Tai yra už-i Tėvynės sargyboje, nesi- 
sitarnavusio ir išgirto lie-' gailėdami nei savo turto, 
tuvių dalinio išformavi- nei darbo. Suprasdami 
mas kitos tautybės dali-vargingą būklę išblaškytų 
nių naudai. Mūsų kuopoje po Vokietiją, Austriją ir 
jaučiasi didelis nusivyli- (Italiją savo tautiečių, A- 
mas mus globojančių auk-;merikos lietuviai skubėjo 
štų pareigūnų pažadais... jiems su pagalba, rtnkda-

Dvięjų metų laikotarpy-.mi maistą, rūbus ir vata-

Munsterio ap y 1 i n k ė s

visada stovėjo savo senos

gailėdami nei savo turto, 
išformavi- nei darbo.

“ — - -- I - “ -

f

vanomis tapo pamaitinta, 
daugeliui nelaimingų mo
terų ir senelių Jūsų pa
stangomis 
gyvenimas.

Už visą 
tremtiniai 
džiaugsmą ir nuoširdų dė- 

į darbą,

palengvintas

Edwards,<____o__ ,____
jau Amerikoj, i kingumą už tą

-----  y A A \ ' A • • • A

tai lietuviai 
reiškia didelį

capt. Joe Stephenson. į tas Amerikiečių tremti-
Pirmasis per kelis mė-niams gelbėti.—

nesiūs su mumis buvo taip! Aukas siųskite neatidė- 
susigyvenęs ir pamėgęs liojant:
mūsų kuopą, kad net ne < United Lithuanian Relief FUad
jo žinioj būnant ir kitoj 
vietoj jis mus su žmona ir 
dovanomis lankydavo. Jis

of America, Ine. 
. 105 Grund Street, 

. J3rooklyn.il,
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Atlaidų Šaltinio” Leidėjams - Rėmė-

J3rooklyn.il


Penktadienis Kovo 4 d 19+9 DARBININKAS L.
šv. Kazimiero draugija kas 

metai artimiausiame sekmadie
nyje prieš kovo 4-tą dieną iškil
mingai dalyvauja šventose Mi- 

I šiose ir visi nariai “in corpore” 
eina prie šventos Komunijos, 
šiais metais jų šventė įvyks 

. kovo 6 d. Tų pačių dienų ir 
{Lietuvos Vyčių kuopos nariai

•atsiranda be darbo. Kolonijoje eis -jn coriiore” prie Komuni- 
priskaitoma virš poros tūks- joS_
tančių bedarbių .kurių tarpe y-i Sodalietės ruošiasi prie šv. 
ra

Labdaringosios Visuomenės 
Maloniam Dėmesiui!

NASHUA, N. H.
Kovo 4 d. yra šv. Kazimiero, 

mūsų parapijos globėjo, šven
tės diena, šią šventę nashuaie- 
čiai kasmet apvaikščioja sek
madienį. kuris išpuola kovo 6 
d. Mūsų parap. kleb. kun. Bu- 
cevičius šiai šventei ypatingai 
ruošiasi. Pranešė, kad šios 
šventės apvaikščiojimo išvaka
rėse. kovo 5 d., bus klausoma 
išpažinčių. Pagelbėti klausyti 
išpažinčių vakare atvyksta kun. 
Kazimieras Jenkus iš Lowell, 
Mass., kuris sekmadienį, kovo 
6 d., 10 vai. r. pasakys dėl jau
nimo pamokslą anglų kalba, 
kurio galės pasiklausyti ir su
augusieji.

Klebonas kviečia tą dieną vi-'Audėnas, 
sus jaunus ir senus eiti prie tremties, 
šv. Sakramentų, nes ta diena 
supuola su gavėnios pradžia.

Vakare 5:30 vai. įvyks ban- 
kietas. kuriuo bus užbaigta šv. 
Kazimiero šventė ir sunaikintos 
mūsų parapijos skolos (mort- 
gage). Kviečiame visus atsilan
kyti jaukiai praleisti vakarą. 
Programa bus įvairi,
programos vieną dalį išpildys 
CYO grupė, vadovaujama Juo
zo Andruškevičiaus. Jr. muzika vardą.

nemaža ir lietuvių.

LAWttNCE. MASS

Dzūkas. Valandos, kuri įvyks šv. Pran- 
! ciškaus parapi jos bažnyčioje, 
!kovo 13 d —

su- šv. Vardo draugija, vasario' 
26 d., tuiėjo “card party”. ši' 
draugija pasiryžusi suruošti

Nukryžiuotojo Jėzaus Vienuolijos 
Rėmėjų ir Prietelių Seimelis įvyks 

Sekmadienį, Kovo 27,1949
■ ■ ■ . —. y ■

šv. Petro parapijoj, So. Boston. Mass.' 
Sesijose dalyvatis ir Jo Ekscelencija 

Arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D.

Kalbia Vaclovas Sidzikauskas
Gautas pranešimas iš Ameri

kos Lietuvių Tarybos Centro, 
kad į mūsų koloniją atvyks 
garbingas už jūrių svečias, adv. 
Vadovas Sidzikauskas, Vyriau- 
šio jo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto Vykdomosios Tarybos 
pirmininkas. Vietinio ALT sky
riaus valdyba sušaukė susirin
kimą ir išrinko komisiją, kuri 
rūpinsis tinkamai surengti šias 
svarbias prakalbas. Meninei 
programos daliai išpildyti pa
kviestas šv. Kazimiero parapi
jos choras, kuriam vadovaus 
varg. Aug. Rosseili.

Prakalbos įvyks kovo 13 d. 
šv. Kazimiero parapijos svetai
nėje. Prašome visus atsiminti 
tą svarbią dieną ir atsilankyti 
ir kaimynus atsivesti. Už įžan
gą į šias prakalbas mokėti 
reikės.

Jaunuolis Gobs yra sūnus p. 
Marijonos Gobienės, gyv. 1370 
VVashington St. Jis įstojo karo 
tarnybon rugsėjo 8 d., 1942 m. 
ir pirm, išvykimo užjūrin lavi
nosi Rhode Island valstijoje, 

j Gimęs Pennsylvania valstijoj ir 
į ten užbaigė pradinius ir aukš
tesnius mokslus. Į Nonvoodą 
atvyko 1940 m. ir apsigyveno 
pas savo brolį, Bernardą Gobą. 
Dirbo Hollingsworth ir Vose 
kompanijos įstaigoje.

Karo tarnyboje už pasižymė
jimus buvo apdovanotas Ame
rikos Apsigynimo ženklu ir ga
vo medalius už dalyvavimą ka
ro veiksmuose Europoje, Afri
koje ir Viduriniuose Rytuose. 
Jis taipgi gavo “purple heart” 
ir citatą už sužeidimus veiks
muose.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo motinėlę, Marijoną Gobie- 
nę, brolį Bernardą, seserį Mrs. 
John Dabrowney, kurie gyvena 
kartu su mamyte, ir brolį Ale- 
ką, gyv. Wilmington, Dėl.

Ilsėkis ramybėje! Velionies 
šeimai, ypač motinėlei reiškia
me gilią užuojautą.

i

Kaip jau buvo anksčiau spaudoje rašyta, Jėzaus 
Nukryžiuotojo Vienuo’ijos Rėmėjų ir Prietelių, ypač 

visą eilę . panašių parengimų, nuoširdžiųju labdariu bendras suvažiavimas — SEI- 
*’*J J-, MĖLIS. ivyks Sekmadienį, kovo 27 d., 1949, Šv. Petro

pra™°* parapijoje, South Boston, Mass.
’ į 10:00 vai. bus atnašaujamos šv. Petro bažnyčio- 

: je iškilmingos šv. Mišios, ir pasakytas momento reikš
mei pamokslas.

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

Broadvvay, 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.

kuriems vadovauja kun. 
Bernatonis. Pabaigoje ]— 
gos rodomi krutamieji paveiks
lai.

Mūsų mieste labai daug

ne
it

Mūsų vienybės ardytojai 
ruošė Lietuvos minėjimo šven
tę tą pačią dieną, kaip ir AL
RK Federacijos skyrius, t. y- 
ra vasario 20 d. L. P. klubo 
vardu klubo salėje. Kalbėtojais 
buvo kviesti: adv. F. J. Bago- 
čius, bet matydamas, kad vie
nybės nėra, tai jis atsisakė.: 
Vėliaus buvo pakviestas p-nas
Januškis. Matydamas, kad vie- žmonių palietė bedarbė.

Julijona Andruškevičiūtė, ku- 
neseniai atvykęs iš ri dirba Lawrence General Hos- 
kurio vardas buvo ptt^l. išlaikė kvotimus ir dabar 

garsinamas plakatuose. Virš skaitoma Registered Medical 
’ minėti intelektualai sužinoję Technologist. Toje srityje lie- 
tikrąją vienybės ardymo prie- tuvaičių specialistų nėra daug, 
žastį, palaikydami vienybę, į j --------------
jųjų prakalbas neatvyko. Kai | P• daktarė S. Leimonienė,
kurie iš klubo komisijos norėjo, dentistė, kuri atvyko su savo 
kad būtų garsinama, kad ben- šeima vasario 16 d. ir apsigy- 
drai ruošiamos prakalbos ir veno Lawrence, gavo darbą sa- 
ALT skyrius. Skyriaus pirm. vo specialybėje prie daktaro V. 
A. šaurys ir M. Stakionis griež- Curtin. Aušrelė,
tai pasipriešino vartot ALT 

i I
Garbė priklauso pp. Bagočiui, 

Januškai, Audėnui, kurie didvy-į 
riškai pasielgė, atsisakydami 
kalbėt vienybės ardytojams, 

į taip pat garbė priklauso pp. 
Įšauriui, ir Stakioniui už nesu-

ALT skyriaus
F. A. Krancevičius.

. nybės ardoma, ir šis atsisakė. 
Pagaliau buvo pakviestas p. J.

Vakaro

ir dainelėmis; antrą — Šv. Ka
zimiero parapijos choras, vado
vaujamas varg. Jono Tamulio- 
nio.

Šeimininkės yra pasirengu
sios visus svečius maloniai pri
imti. Toastmasteriu yra pa-i

NORWOOO. MASS

dva-

Šv.

kviestas kun. P. Vaičiūnas. ku-'tikimą vartot
tis yra visiems nashuaiečiams 
gerai pažįstamas. Bilietų kaina 
tik $2.00. Kviečia Rengimo Ko
misija. 1

vardo.

Atvyksta Kapitonas 
Kun. K. Jenkus

Švento Vardo draugijos 
sios vado kun. A. P. Janiūno
kviečiamas kapitonas, kun. K. 
Jenkus maloniai sutiko atvykti 
su paskaita ir paveikslais ir

Sekmadienį, kovo 13-tą, 
Roko parapijos salėje vietinis 
Federacijos skyrius ir Moterų 
Sodalicija su dvasios vadais ir 
klebonu kun. Pr. Strakausku 
vadovaujant, rengia milžinišką 
“Penny Sale”. Tai bus šimtai 
gražių dovanų ir jos visos bus 
išdalintos tiems, kurie teiksis 
atsilankyti. Visi kviečiami. Tos 
milžiniškos ‘‘Penny Sale” pel
nas eis į naujos bažnyčios sta
tymo fondą. Brocktoniečiai ža
da per šį parengimą sukelti po
rą tūkstantinių.

!

Jurgis Versiackas jau namuose

Pirmadienį, vasario 28 d. po 
operacijos Nonvoodo ligoninėje 
>. Jurgis Versiackas, gyv. 17 
Thapel SL, ALRK Federacijos 
10 skyriaus pirmininkas ir LDS 
Garbės narys, grįžo į namus ir 
baigia pasveikti. Linkime stip
rios sveikatos.

Viso surinkta su smulkiomis 
aukomis $107.44. Pinigai bus 
pasiųsti Amerikos Lietuvių Ta* 
rybai. Jei kurių vardai per klai
dą buvo praleisti arba ne taip 
pavardės užrašytos, malonėkite 
pranešti aukų rinkėjams. Jie 
mielai pataisys.

'E. Norbutas susijaudinęs pasa
ukė, kad prelatas Mykolas Kru
pavičius yra didis kovotojas už 

' Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę. Jis kovoja taip, kaip ko
vojo Jurgis VVashingtonas už 
Amerikos laisvę ir nepriklauso
mybę. Buvo aukos renkamos 
dėl Amerikos Lietuvių Tarybos.

(
Aukojo šie asmenys:

Po $5.00: klebonas kun. F. E. 
Norbutas, A Mulorius, P. Jak- 
štys, Pr. Ramanauskas.

Po $3.00: Mrs. Babilienė. 
Po $2.00: A. Navickas, D.

BRKN&ORT, CONNSėkmingai Pavyko Parapijos 
Vakarienė

Vasario 20 d., įvyko šv. Ka
zimiero parapijos metinė vaka
rienė, kuri visais atžvilgiais 
buvo sėkminga, nes prisirinko 
pilnutėlė parapijos svetainė pa
rapijiečių ir geros valios lietu
vių. Buvo svečių ir iš tolimes
nių kolonijų. Prie garbės stalo!-* 
matėsi svečiais kun. J. Matutis 
ir kun. Benesevičius iš New 
Britain, p. Bujanauskas iš An- 
sonia ir p. A Aleksaitis iš Wa- 
terbury, Conn.

Įvyko malonioj nuotaikoj va
karienė, kurią dar paįvairino 
kun. J. Matutis.. Po vakarienės 
smagiai buvo pašokta.

Siame pobūvyje dalyvavo ir 
mūsų neseniai atvykę tremti
niai, būtent, p. Kazys Kronkai- 
tis su sūnais ir p. Jonas ir Ci
ną Mikalavičiai su šeima, kurie 
yra apsistoję pas pp. Jurgį ir 
Sofiją Trečiokus. Malonu buvo 
susitikti su tremtiniais ir susi
pažinti. Jie visi labai susirūpi
nę darbu ir butais.

Sveikinam Kronkaičių šeimas, 
laimingai atvykusias į šį laisvą 
kraštą ir linkim sėkmingai įsi
kurti mūsų mieste.

Lietuvos Vyčių 27-tos kuopos 
nariai apvaikščios šv. Kazimie
ro Lietuvos globėjo šventę, sek
madienį, kovo 6 dieną, 8 vai. 
rytą. Visi nariai dalyvaus šv. 
Mišiose ir eis bendrai prie šv. 
Komunijos. Visi prašomi daly
vauti. žvalgas.

Praeitą sekmadienį mūsų ko
lonijoje lankėsi buvęs Lietuvos 
Operos artistas Jonas Butėnas, 
kuris laike sumos giedojo solo, 
vargonais jam pritarė A. Sta- 
nišauskas. Po sumos jis lankė
si pas A. Stanišauską ir pp. 
Skikus. Jis pasigrožėjo mūsų 
kolonija ir pasitarė dėl koncer- 
to ateityje.

Į dar atsivežti kelis šv. Juozapo Razulevičius.
PranrižUana parapijos Sėtuvių parapijos Lowell, Mass. 

.......... \ visi 
lietuviškos pamokos. Joms va-1 V™ kviečiami jauni ir suaugu- 
dovauja daktaras S. Lūšys. !«*ji dalyvauti ir pasiklausyti 
Jam pagelbsti daktaras J. Lei- turiningos paskaitos ir pmnaty- 
monas, 
bonas, 
kun. P. Šakalis. Pamokos duo
damos sekmadieniais po pietų.
Į jas lankosi net nelietūvial

Šv.
ybažnyčios svetainėje duodama, choristus. Norwoodiečiai 
ROmponaaii>& __ _______ •__ __  vr$> Irvi^iami iaiini ir mis

Darbai
• Šioje kolonijoje darbai mažė
ja ir vis daugiau nashuaiečių *. ■

W. J. Chfchotaa
GRABORTUS

Asmeniškas Patarnavimas"

381 Smitb SL, 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

>, A. Armalis, mūsų kle- paveikslų ir išgirsti
kun. P. M. Juras, ir 8raži’* d*“1*. Kun. A P. Janiū

nas, Šv. Vardo draugijos va
das nori, kad visi šv. Vardo 
draugijos nariai dalyvautų toje 
programoje. Visi dalyvaukime 
sekmadienį, kovo 6 dieną, 3:30 
v. po pietų tame parengime.

Šv. Elzbietos draugija, sek
madienį, vasario 27 d., turėjo 
margumynų vakarėlį. Padai
nuota. pašokta, pakalbėta, už
kandžiauta. Taip linksmai lai
kas buvo praleistas. <

!

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206
Tel. 6-1944

207 PARK BUILDING 
Worrester, Mass.

275 Main St., H’ebster, Maso.

Pasimirė a. a. Antanas Auri- 
11a, 33 metų amžiaus ir liko pa- 
’aidotas vasario 26 d., iš šv. 
Pranciškaus parapijos bažny
čios.

Daniel ir Mildred (Paplaus
kas) Callahan susilaukė duk
raitės. kuri vasario 27 d. buvo 
oakrikštyta vardu Donna Ma
rie.

Po $1.00: J. Sestavickas, J. 
Smilgius, V. Vasiliūnienė, O. 
Alukonienė, L. Uždavinienė, P. 
Velienė, M. Vasiliūnienė, M. Ja- 

1 zavitienė, O. Akulevičienė, 
Nevierienė, I. Tvaskienė, 
Aidukonienė, J. Rukštelienė, A. 
Kudirkienė, U. Pazniokienė, U. 
Navickienė, A. Andriliūnienė,
O. Razulevičienė, B. Adomai
tienė, kun. A. P. Janiūnas, Mrs. 
Strašunskienė, A Valatkienė, 
Mrs. Babilienė, A Kurienė, S. 
Jasionis, D. Jasionienė, M. Ka- 
volynienė, Mrs. Mikelionienė,
P. Bartkus, P. Arlauskas, E. 
Oksas, P. Baris, J. Akulevičius, 
A Viškelis, J. Dalelis, P. Ku
dirka, Juozas Versiackas, P. 

‘Blažys, V. J. Kudirka, C. Ta-
^‘mošiūnas, P. Rukštelis, J. Už- 
.'davinis, G. Kakanauskas, P. i' Kuras, J. Pauplis, S. Razulevi- 
(čiu8, P. Jakavonytė,

J. 
M.

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje kovo 7 dieną prasi
dės šv. misijos ir tęsis visą sa
vaitę iki kovo 13 dienos. Kle
bonas kun. F. E. Norbutas ir 
kun. A. P. Janiūnas prašo, kad 
kuodaugiausiai žmonių lanky-{ 
tusi šv. misijose. Kviečia ir iš: 
aplinkinių miestelių atvykti į 
šv. misijas. ^cius, p jajcavony^g> j Taba-

Vasario 22 dieną kalbėjo prfe-jras, S. Alukonis, M. Balutienė, 
latas Mykolas Krupavičius, Vy-'.G. Pazniokas, Mrs. Rukštelie- 
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo nė, J. Aidukonis, J. Medveckas, 
Komiteto pirmininkas. Baigus M. Minkevičius, K. Krasnikevi- 
jam kalbėti, klebonas kun. F J čius. ’

I

A

Kailiniai Nupigintomis Kainomis!
»

1fe’M
f

*

i. «

Artėjant pavasariui, didžiausia Amerikos moteriškų kailinių firma— 
I. J. FOX, Ine. skelbia didelį kailinių kainų sumažinimą. Mūsų krautuvėje' 
yra labai didelis ir platus vėliausios rūšies kailinių pasirinkimas. Duoda
me lengvomis sąlygomis juos įsigyti. Galite paimti išsimokėjimui ir mo
kėti kas mėnuo po tiek, kiek Jums paranku mokėti.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų 
krautuvės lietuvis atstovas, kuris yra kailinių ekspertas ir žinovas, 
jį pirkdamos kailinius tikrai nusipirksite tokius, kurie jums tiks ir

šios
Per
padarys elegantiška.

SENUS IŠMAINOME į NAUJUS— Jei turite senus ir sudėvėtus kai
linius, išmainykite juos į naujus. Mes duosime už senuosius gerą kainą.

Draugiją atstovą sosiriakfanas
Pereitą sekmadienį įvyko 

svarbus ALRK Federacijos 10 
skyriaus susirinkimas. Dalyva
vo valdybų nariai ir atstovai 
Susirinkimui vadovavo skyriaus 
vice pirm. Ieva Tvaskienė, nes 
pirm. Jurgis Versiackas po ope
racijos dar buvo ligoninėje;

p. Ieva Tvaskienė paaiškino 
susirinkimo tikslą, būtent, kaip 
pagyvinti Federacijos skyriaus 
veikimą. Dalyviai labai plačiai 
ir nuoširdžiai kalbėjo apie Fe
deracijos * skyriaus nuveiktus 
darbus ir ką ir kaip turėtų 
veikti ateityje.

Visi vienbalsiai užgyrė Fede
racijos skyriaus valdybos pa
tvarkymą siųsti surinktas au
kas J. E. vyskupo V. Brizgio 
prakalbose ALRK Federacijos 
Centro akcijos fondan, o aukas 
surinktas J. P. Prelato M. Kru
pavičiaus prakalbose siųsti A- 
merikos Lietuvių Tarybai.
. Pageidauta, kad skyriaus 
valdyba praneštų draugijų val
dyboms, kurių atstovai nelan
ko Federacijos skyriaus susi
rinkimų.

Po sunkios operacijos 
sveiksta namuose

p. Stasė Navickienė (Smilgy- 
tė), gyv. 50 Tremont SL, po 
sunkios operacijos Norvoodo 
ligoninėje sveiksta namuose. 
Linkime stiprios sveikatos.

Visiems yra žinotina šis labai 
svarbus dalykas, kad parapijos 
choro metinis koncertas bus 
balandžio 24 d., kuriame daly
vaus artistai broliai Alb. ir 
Alx. Vasiliauskai. Visi atmin
kite, kad tą dieną niekas nieko 
nerengtų, o visi dalyvautų šia
me koncerte. Koncerto pelnas 
bus skiriamas, kaip ir kas me
tai, parapijos naudai Atminki
te balandžio 24, pirmą sekma
dienį po Velykų.

Ateinantį sekmadienį, kovo 
6, prasidės mūsų parapijos mi
sijos, kurias ves tėvas Gabrijie- 
lius, pasijonistas. Manau, kad 
bus labai svarbios. Pirmą sa
vaitę bus lietuviškai, o antrą 
angliškai O.

jį

Malonu Yra Melstis iš 
Lietuviškos Maldaknygės!

—a »_»_■._» -----------___________ mMBTINiMiKO MiyByiiC UiliTe ĮSIQyTI rUfl 
ucihvdKU JCUnuą rlolOMIIyylį:

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

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

S. MALDŲ RINKINĖLIS, surinko ir išleido kun. J. 
Koncevičius, baltais celeloido apdarais, 336 pusi. 
Kaina ____________________________________ $1.50
ANIOLAS SARGAS, išleido “Garsas", 288 pusi. _ $1.50 

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

SM West Broadway, So. Boston 27, Mass.

šiuomi siunčiu $-------_ ir prašau prisiųsti maldaknygę

L

e

BOSTON, MASS.
Bernardas Koraitis,7 •

lietuvis atstovas.

Ateikite į mūsų krautuvę šiandien ir 
įsitikinkite kaip galima lengvai įsigyti 
naujausios mados elegantiškus kailinius. 
Kas dabar pirks iš mūsų krautuvės kaili
nius, tiems duosime storage dykai.

Palaidotas iškilmingai lietuvis 
jūrininkas 

Ketvirtadienį, kovo 3 d., 9 v. 
rytą iš Sv. Jurgio lietuvių par.
bažnyčios palaidotas iškilmin- 4. 
gai a. a. Algirdas Juozas Goba, 
lietuvis jūrininkas, kuris žuvo 
karo veiksmuose Algerijoj, 
Siaurės Afrikoje birželio 22 d., 
1943 m., Highland kapinėse.

A. a. Algirdo J. Gobos kūnas 
buvo parvežtas pirmadienį, 
vasario 28. d. ir pašarvotas 
Warabow Funeral Home, 1156 
Washington SL Daug žmonių 
dalyvavo šermenyse ir laidotu
vėse.
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Milžiniškas PennyŽINIOS
ŽINUTfiS

DAKTARAI

GRABORIAI

kimavičių, S. J.

Papildomos aukos Vasario
16-sios minėjimo proga

Atostogaudamos Aplan
kys Lietuvį MisijoMieriy

Pagamina gerus lietuviškus piė* 
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

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

Lėtinėjo (domią Bylą
Vedė adv. K. Kalimosios

REIKALINGA darbininkai 
prie medinių kulnių McKay 
Stitcheriai, Side lasterninkai.

DARTMOUTH SHOE CO. 
Brockton, Mass. 

Transportacija užmokėta.
(4-t-ll)

ZALETSKAS
PUNkNAL H<

Cuter ). tems Mtafe tat IMi ■■HRK
SEHAMENLK0V04UHCN 12L 1M M., 7 JO V AL VAKARE

MUNICIPAL BUILDING 535 E. Broadway, South Boston, Mass. 
Įžangos Nebus. Free Door Prize: TABLE TELEVISION SĖT

Skelbiant aukotojų sąrašus 
vasario 16-sios minėjimo proga, 
dėl neapdairumo nebuvo į sąra* 
šus įtraukti sekantieji aukoto
jai: Lietuvos Mylėtojų Draugi
ja — aukojo $10.00 ir p. Miza- 
ra — aukojo $7.00.

Dėl įvykusios klaidos atsipra
šome.

Boston’o Lietuvių Komitetas
Lietuvos Nepriklausomybei

Siekti.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street

Geriausią Užeigą Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE



Pradžia 3-čiame pusi, ’to kelio, kuris jį atvedė į 
savo protėvių žemę, į jos 

dinolu. Seserys ištekėjo sostinę Vilnių, į jo ne taip 
už vokiečių kunigaikščių, jau triukšmingus didžiųjų 

. Kazimiero motina Elž- kunigaikščių rūmus, kur 
~ • šv. Kazimieras ir pradėjo

Sv. 
bieta stengėsi ir Kazimie
rą, esantį dar tik trylikos itkrąjį šventojo gyvenimą, 
metų. įkelti Vengrijos sos- 
tan, bet tos pastangos,' 
gal taip Dievo Apvaizdai 
lemiant ,nepasisekė, o vė
liau, jau kiek paūgėjęs, šv. 
Kazimieras šio pasaulio 
karališkais sostais nesiža
vėjo. Jis augo ir brendo 
toliau Krokuvos karališ
kuose rūmuose, padėda
mas savo tėvui sunkiame 
ir painiame Lenkijos ir 
Lietuvos valdymo darbe, 
o to darbo turėjo būti 
daug. Taigi iš visų kara
liaus vaikų tik vienas šv. 
Kazimieras neužsidėjo ka
raliaus vainiko ir neįgijo 
jokios garbingos vietos, o 
tik liko paprastas tėvo pa- 
gelbininkas, ypač finansi
niuose reikaluose, kadangi 
šv. Kazimieras buvo labai 
taupus ir teisingas.

Karaliaus rūmuose dėl 
savo švelnumo ir sielos 
jautrumo šv. Kazimieras 
turėjo patirti nemaža pri- 
klumo. Karaliaus rūmų

Sv. Kazimieras Vilniuje
šv. Kazimieras atvyko į 

Vilnių su savo tėvu Kazi
mieru senuoju 1479 me
tais. Jaunasis karalaitis, 
kaip jau buvo susitarta su 
Lietuvos ponais prieš me
tus Brastos seime, didžio
jo kunigaikščio sosto ne
užėmė ir jokios valdžios 
neprisiėmė, kuri varžytų 
jo dvasinius palinkimus. 
Jis jau tada buvo visa sa
vo siela atitolęs nuo šio 
pasaulio ir vis labiau jį 
nuo šio pasaulio skyrė jo 
silpnėjanti sveikata. Čia 
jis mažiau įsitraukdavęs 
ir į valstybės valdymą ir 
į pilies viešąjį gyvenimą. 
Vilniuje jis tik pavaduo
davo savo tėvą, kai jis iš
važiuodavo į Krokuvą, ir 
gal kiek dirbdavo valsty
bės kneeliarijoje.

šv. Kazimiero Dienos 
Vilniuje

Nors čia iš pradžios ap- 
prabanga, nuolatinės pra- linkuma ir svetima buvo, 
mogos ir triukšmas rim- bet gal kiek jaukiau jau
tam karalaičiui buvo įky- tesi, negu Krokuvoje, nes 
rus ir darė jam čia gyve- negirdėjo to klegesio, ko
rimą sunkiai pernešamu, kį ten sukeldavo Kroku- 
Sakoma, kad jis nemėgęs vos temperamentingi len
tų puotų ir anksčiau už kai. Tėviškas kraštas su-j

Kai Vengrijos komunistinis teismas Budapešte nuteisė Kardinolą 
Mindszenty kalėti iki gyvos galvos, Madrido katalikai sudarė milžinišką 
45.000 protesto eiseną’, kurioje, kaip šis vaizdas parodo buvo užpildytos 
Madrido gatvės. Pasmerkta raudonųjų persekiojimai ir tiranija.

vo 13 d. Ki»n. dr. Mendelis, 
nors ii- apkrautas įvairiais dar
bais, neatsisakė pagelbėti. Kal
bos įvyks kovo 13 d. Tas kal
bas paremti, paaiškinti yra 
stengiamasi gauti Motuzo ju
damuosius paveikslus, atvaiz
duojančius Uetuvos gyvenimą 
Nepriklausomybės metu ir DP 
gyvenimą dabartiniu laiku. 
Tikrai Baltimoriečiai įsisiūbavo 
tėvynės ir tremtinių gerovei 
dirbti ir nepailsti. Reikalinga, 
kad visi paremtų tų vadų užsi
mojimus. Nė vienas, nė dešimts dienas.

ką tūkstančiai sunkiai gavėnios metu, bet mū
sų bažnyčioje jie dirba be per
traukos, ir mpsų bažnyčia yra 
beveik nuolat pilna maldininkų 
dalyvaujančių įvairiose pamal
dose.

čiadienį 7:30 v. vale. Mokyklos 
vaikučiai atlieka milžinišką 
darbą lietuvybės diliai, palaiky* 
darni šį gražų lietuvišką įprotį. 
Kryžiaus kelias yra vaikščioja- 
mas penktadieniais 3 vai. p. p. 
ir 7:30 vai. vakare. Taipgi sek
madieniais 4 vai. po pietų. Y- 
patingi pamokslai lietuviškai y- 
i-a sakomi kas trečiadienį įm 
graudžių verksmų. Pamaldas 
angliškai butų sunku ir suskai
tyti, beveik kas valandą per 
visą dieną per visas gavėnios

Visur kunigai dirba
nenuveiks tai, 
nuveikti gali. Tad visi į kovą, į 
bendrą darbą už tėvynę -ir jos 
laisvę; į darbą gelbėti tremti
nius, kiek kas pajėgiame.

Vasario 16-toji
Jau daug metų, kai vis Balti-

ir netiesioginiai, adminis
tracijos reikaluose. Tai, 
gal, buvo čia jo susitelki
mo, dorinio ir religinio 
brendimo metas: laikas 
ramios ir skaidrios mal
dos bei pakilimo valandų, 
kurias tuo laiku išgyveno 
pilies rūmuose ir bažny
čiose. šventasis, dar gy-( 
'vendamas Krokuvos kara-' 
:lių rūmuose, vengdavo tos į 
Į aitrios svečių draugijos ir į 
ieškodavęs ramybės nuo-!
šalume. Jam buvo įgrįsęs morės Lietuviškųjų Draugijų 
tas nuolatinis žemiškų Taryba surengia tinkamą pa- 
liksmybių bangavimas. Po,minėjimą Vasario 16-os sukak- 

ir įkyru- tuvių. Šįmet nors oras buvo 
ieškodavęs poilsio biaurus ir per visą dieną ir va-

tų dešrų ir vištienos. Visi pasi- 
valgė iki sočiai. Puota truko a- 
pie valandą laiko. Po to seke 
kalbos. Visose kalbose buVo 
reiškiama užuojauta Lietuvai 
ir jos pavergtiems gyvento
jams: visi kalbėtojai matė išsi-

Sveikiname Vaičiuliu^
Sekmadienį, vasario 20 

kun. Antanas Dubinskas šutei-’tuvių parapijos klebonas Ba
ke šv. Krikšto Sakramentą aš- yonne, N. J. ir kun. Pocius iš 
tuntam Vinco Vaičiulio (Wy- Harrison, N. J. buvo sustoję 
chulis) kūdikiui. Naujagimis gy. Alfonso bažnyčioje atnašau- 
gavo vardą Mark Anthony. 
Krikšto tėvais buvo Antanas I- 
voškas - sūnus ir Doris M. Ar- 
nold. Vaičiuliai yra verti svei
kinimų ir pagarbos, augindami 
skaitlingą šeimą, kuomet įėjo į 
madą auginti tik vieną arba du 
vaikučius. Dieve, laimink Vincą 
Vaičiulį ir jo žmoną. Tai tikri 
katalikiški tėvai. Jei tektų kurį 
vakarą 4 atsilankyti į Vaičiuliu 
namus, tai rasite visą šeimą at
siklaupusią ir bekalbančią ben
drai Marijos rožančių. Toks re
ginis tikrai teikia džiaugsmo 
Dievui ir be abejo išmeldžia 
reikalingų malonių Vaičiuliu 
šeimai. Ilgiausių metų!

d.,
Š1S-TAS

Kun. Kemežis, energingas lie-

ti šv. Mišias, grįždami iš atos
togų Floridoje. Abu atrodo 
gan nudegę saulės, atilsėję ir 
gerai atrodo.

Gauta linksma žinia, kad J. 
E. Vyskupas Brizgys ves misi
jas mūsų parapijoje prieš Mo
tinų Dieną, geg. 1-8 dd. Tai bus 
nepaprastas įvykis, nepaprasta 
garbė Baltimorės lietuviams. 
Be abejo visi lietuviai lauks 
garbingojo Ganytojams atvyks
tant į mūsų tarpą. . »

Pirmadienį ir antradienį prieš 
Pelenę švč. Sakramentas buvo 
adoruojamas per abi dienas. 
Tuo buvo bandoma atlyginti 
Dievo Didenybei už bedievių į- 
žeidimus, komunistų persekioji
mus. Taipgi per tas dienas bu
vo maldaujama pasauliui pasto
vios taikos, atsivertimo prie 
Dievo Rusijos bezbožnikams ir 
apsaugos Amerikos kraštui.

dienos rūpesčių 
mo 
maldoje. Išbūdavęs besi- karą lijo, tačiau Lietuvių Sve- laisvinimo viltį ateityje, 
melsdamas iki vėlybos tainė buvo pilnutėlė svečių.’ — —

Mokyklos Vaikučių ALT Auka. 
Kun. dr. Mendelis savo kalbo

je pranešė, kad jį be galo su
jaudino vasario 16 d. rytą, kuo
met Motina M. Immaculata at- j rai ir turi vilties grįžti namo 
siuntė į kleboniją šv. Alfonso -----
mokyklos vaikučių auką Lietu
vos išlaisvinimui. Iš tų mažų 
“pipirukų” centų ir penktukų 
buvo surinkta net $31.75. Tuos 

iš ryto. Pasnin kau-į pirmininkas Antanas Miceika J pinigus gerb. klebonas perdavė 
davo iki jėgų netekimo. \ Nadas Rastenis, adv. Tomas vietinės kolionijos iždininkui. 
Karalaitis buvo labai pa-1 
milęs Dievo Motiną, šv. 
Panelę Mariją. Dar vaikas 
būdamas, reiškęs jai savo 
nekaltus jausmus ir klups-

1. Spausdinama didelėmis raidėmis la- ičomis lankęs Angelų Ka- 
Kai turininga maldomis maldų knvga ralienės paveikslus bažny-

M “Atlaidų šaltinis”. Tai yra viena iš pa- čioje. Nuo to laiko nekal- ėjimu į svetainę, paskui kuriuos nės

kitus pakildavęs nuo sta- teikė daugiau rimtam ka- na-kties, ar klūpodamas Ii- Prie garbės stalo sėdėjo Lietu- 
lo, ar šiaip nejučiomis iš ralaičiui nuošalumo ir ra- „ nusilpimo. Tarnai jį vos konsulas Jonas Budrys, se- 
triukšmingos ir 1kaitrios mybės. Lietuvos sostinėje dažnai rasdavo rytmetyje natorius Tydings, kongresmo- į 

___ i_____________________________ x i - fili 0^111 VII<31 it* Vw*fiTlailHiijJH- noi« Qacpor Vollz-vn iv flormatv ;svečių draugijos išslysda- Vilniuje nebuvo tokios di-■ sP^*luvusi *r besnaudžian- nai: Sascer, Falion ir Garmatz,
___  - _ _ _ _ —. I Ir a ma aAM «*« rw», M s • ——X —i - X. % * ----- -1 — _ J — —1 —XX — — —-

•» 
; visi iš Marylando valstijos, 

jį aptikdavo, net; Miesto burmistrą D’Alesandro 
metu, besimel-1 atstovavo jo asmenis •atstovas,

vęs. Toks jaunojo Kaži- dėlės prabangos, neknibž-'^ ant_ 
miero ir busimojo švento- dėjo tiek atkeUaujančiųĮ?nones 
jo gyvenimas su karališ- svečių iš visų Europos j1®.11108. . - .
kais rūmais nesiderino ir, kraštų, nebuvo tiek rūpės-!džianti vidurnaktyje prie|p. Rišardas Udinsky. Iš vieti- 
tur būt, buvo priežastimi čių bei išsiblaškymo, nors u^arū bažnyčios durų,!nių žmonių matėsi mūsų klebo-

Martynui Stravinskui, zakris
tijonų Ivoškų žentui staiga pa
daryta operacija Franklin Sq. 
ligoninėje. Buvo išpiauta akloji 
žarnutė. Martynas jaučiasi ge-

Padėkime Plytelę A. A. Tėvo 
Kazimiero Amžinam Paminklui

Tė»o Kazimiero Kapucino parinktos maldos

* 7 j ----------- -------- i — «

j arba ten atrasdavo užsnū-naš kun. dr. Mendelis, Tarybos 
idUSį j® PocninVoii.; MimuVa ’

šią savaitę. Visi pažįstamieji 
atjaučia Martyną ligoje ir. 
džiaugiasi, kad operacija buvo 
padaryta laiku. Greito pasvei
kimo.

PAIEŠKOJIMAI

J

w
Tėvas Kazimieras

Kapucinas

Grajauskas, ponia Galinaičiūtė Jam dar bekalbant. Senatorius, 
Tydings jam įspaudė į ranką 
dešimtinę, taipgi ponia Nora 
Grajauskienė, svetimtautė, pri- 

Įdavė $10.00. Tos vakaro iškil- 
sukaktu- mes buvo apvainikuotos nors

Vincenti. dr. Adalbertas Žel- 
wis ir kiti.

Vakaro Puota
Nepriklausomybės 

vių iškilmės prasidėjo svečių į- $50.00 aukomis Lietuvos tėvy- 
_ ; išlaisvininjo reikalams.

------------------------------- jp. ----------------- -------------- -- - —------- ------ ------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c--------------------------------A-------------------------------- ------------------------------- (

čių vertingiausių maldaknygių, nes jo-|tumas spindėjo jo širdyje,sekė įvairių draugijų vėliavos.'Kun. dr. Mendelis savo kalboje 
je surinktos maldos yra sukurtos gar- ir nuskaidrino visas jo Kuomet jos buvo sustatytos Į kvietė visus prisidėti prie sukė- 
sių šventųjų ar kitų Dievo moksluose mintis ir troškimus. Gar- ant estrados, vadovaujant An- limo Maryland Valstijai ALT 
išmintingu žmonių, ir didžiuma maldų, bę Marijai išreikšdavo ne tanui Dranginiui, buvo sugiedo- nustatytos kvotos $2,000.00. 
esanti toje maldaknygėje, yra paties tik kasdienine į ją maldauta Amerikos ir Lietuvos ,him-■ Jis noriai apsiėmė patarpinin- 
popiežiaus apdovanota specialiais atlai- bet ir psalmėmis ir jos nai. Kun. dr. Mendelis buvo pa-kauti visiems, kurie norėtų per 
dais. ; Šlovei sukurtais himnais, kviestas vadovauti prieš Valgį kleboniją pasiųsti savo aukas į

• Į Skausmo ir Nekaltybės maldai. Vakarienė buvo skaniai ALT centrą.

pelenai buvo šventinti

PAIEŠKO — Karaliūtės -Gri
nienės ,kil. iš Mariampolės. Jos 
vyras yra buvusio Lietuvos 
Prezidento Kazio Griniaus bro
lis, ir gyvenantis Bostone. (Pa- 
ieškamoji ar tik nebus Dr. Gri
niaus, gyv. Philaddphijoj, žino
ta? Red.) p. Karaliūtei - Gri
nienei yra laiškas pas Dr. A. L. 
Kapochy. Atsišaukite šiuo ad
resu:

kvotos $2,000.00.

2. Lietuviams šią maldaknvgę parinko, spaudaiX.^Mauvidias =,14 iimiuMKi^ę paruinv . Motiną, ŠV. Panelę Mari ją i pagaminta Buvo viriui
paruošė garsusis misijomenus Ievas Kazimieras Ką-!meld^ kasdien £ karžtJa’ L!-------------------Lir nevir-

pucinas, kurio vestos misijos paliko neišdildomą įspū
di. Jis mirė 1941 m. gruodžio 26 d. Kaune, Lietuvoje. 
Jo kapa mindžioja svetimųjų bolševikų kojos. Įsigy
damas šią maldaknygę padėsite plytelę amžinam pa
minklui tam misijonieriui, nuo kurio mirties šiemet 
sueina 8 metai.

Vakaro Įspūdžiai
Vakaro eiga buvo tvarkinga, 

ir tikėjime buvo nesvy-, Lietuviai žmonės nors didžiu- 
jo mojantis, kaip uola. Die- moję nesuprato kongresmonų 

dažnai kartotais “Magni-j vą, Jo įstatymus laikė.kalbų angliškai, tačiau visi ra-

ir buvo visa savo širdimi ras savo nusistatymuose 
į ją atsirėmęs. ,

Atsisakęs, tur būt,

Gavėnia šv. Alfonso 
bažnyčioje

Per visus metus mūsų bažny
čioje pamaldų netrūksta, bet 
gavėnios laikas tai tikra darby- 
metė. Pelenėje trečiadienį, kovo 
2 d.,
prieš šv. Mišias 7 vaL ir bars
tomi po visų šv.* Mišių. 9 vai. 
įvyko laidotuvės a. a. Dolores 
Bukauskaitės Dorsch su trejo
mis šv. mišiomis. Kun. Antanas 
Dubinskas, kurs lankė ligonę 
per jos ilgą ligą, giedojo šv. 
Mišias prie didžiojo altoriaus. 
Kun. Jonas Mendelis ir Tėvas 

į Juozapietis laikė šv. Mišias 
prie šoninių altorių. Per šv. Mi
šias 12 v. vidurdienį maldinin
kai netilpo bažnyčioje.

Gavėnios metu Graudūs 
Verksmai yra giedami kas tre-

Dr. A. L. Kapochy
517 E. Broadvay,

So. Boston 27, Mass.

IZM Ksdnalrac
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.

Tel. Lexington SM5
Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktj

d

ficat” žodžiais, griūvančių aukščiau už viską, šven- miai užsilaikė ir išklausė kalbė
si šio£ maldaknygėje vra ypatingai gražiu galiūnų . sostų, tesis jaunikaitis,

j J J .s & v I pasižemino ir nuėjo pas atsakydavo į visus vilioji-: patnotmga, rodanti vieningu-
• v s. w w . ________•__________ •» _____ • v- ’ ——

s ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKA

du į Dievišką Jėzaus ir Marijos Širdį, sielvarte, nelai
mėje, prašant ramybės, vedusiųjų maldos už tėvus, 
mirties atvejuje. 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- J?- tu° duosmu ir gailės- siu, kai jam buvo pakiša- 
šeliais, auksuotais kraštais. Kaina $3.50. Kas ią užsi- įngu SaV° “ 30 1
sakys dabar iš anksto, gaus pigiau — 1_  „__ __ ,
to — bus įskaitytas į Rėmėjų-Leidėjų skaičių ir gaus - 
a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo. į bažnyčias. r-- a in-idami ntarimtM

6. ši maldaknygė - puiki dovana švenčių, vanU- ^.^o^meile hiiete 
nių, gimtadienio, sukaktuvių proga.

Kreiptis adresu: —
DARBININKAS

366 West Broadvvay South Boston 27, Mass.

ŽODYNĄimą ir griežtumą dirbti mūsų 
pavergtos tautos labui. Didelė 
garbė tenka Antanui Miceikai 
ir jo padėjėjams. Darbas buvo 
puikiai atliktas, ir visi tėvynai
niai yra jiems dėkingi už jų 
pastangas. Buvo išneštos tin
kamos rezoliucijos ir, kaip Se- 

už'Soo duosnia ranka rėmė vie-nės irto laiko gydytojų natorius O’Conor, taip kon-1
nuolynus, naujai statomas neišmanūs patarimai ves-į gresmonas Garmatz atliko gra- 

i bažnyčias. Gailestingu- ti, kad sveikatai padėjus žų darbą Kongrese vasario 17

pro jo karališką rūbą, po Kazimieras į tai’ griežtai Lietuvai ir jos kenčiantiems 
kurio, sako, jis nešioda- atsakė — ne, nors jis ne- žmonėms.
vęs šiurkščius ašutinius priklausė nė vienam vie-’ 
marškinius, o jo padabin- nuolynui ir nebuvo susiri- 
tos kurpaitės būdavę pri- šęs jokiais vienuoliškais 
semtos aštrių žvirgždų. T------1=- ~

vargšus. Šv. Kazimierą mus ir pagundas anais ži- 
pažino vargdieniai ir be- nomais šventųjų žodžiais: 
turčiai, alkani ir paliegę, “geriau mirti, negu nusi- 

JJis juos užjausdavo, su- dėti”. Tai patvirtina Šv. 
šelpdavo ir globodavo. Jie Kazimieras savo gyveni- 
džiaugdavosi savo globė- mo praktika ir savo elgė-

“Darbininko" Administracijai
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti 

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

• Adresas ........................................................... ......................

BALF-os Rūpesčiai
Nespėjome apvaikščioti Va- 

________ ____ (įžadais. Jis galėjo vesti ir'sario 16-tąjį, kaip štai reikia 
Žemiškuosius turtus kei- likti šventes, bet jis, nore- griebtis prie tinkamo priėmimo 

tęs į nenykstamuosius tur- jo gyventi nekaltybėje ir generolo Černiaus ir pradžios 
tus — išmaldą, o karališ- toks mirti. . BALF-os vajaus, kurs prasi-

J. M. Lapinskas, dės kovo 13 d. Kaip Rasteniai, 
(Bus daugiau) taip Railai ir p. Leonas su vi-
----------------- sais atvykusiais tremtiniais da- 

Galvos pasaulį valdo, ro planus, kad ką nors konkre- 
“--------------------- į taus parodžius sekmadienį, ko-

ką sostą — į pasižemini- 
mą. Gimęs karaliumi, pa
noro būti paprastu žmo
gumi, o eidamas pareigas 
būti teisingu, šv. Kazimie-.širdys jį išgelbsti.

English - Lithuanian Dictionary
Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin

gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 
stiprus patarėjas.

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

166 West Broadway So. Boston 27, Man.
Šiuomi siunčiame $ .........  ir prašome atsiųsti

nums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
v Vardas.........—......  ...... ..............r..„... ,

Adresas .......m
I




