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Prezidentas Trumanas

dar

tai: anarchisto kokio 
mašina ar kas pana-

J

Rusijos ir kitų kraštų 
Žmones gali išsilaisvinti 
iš žiaurios komunizmo 
vergijos.

y M. MUUWn. v v..,—į
Nixon apie Molotovo pra-1 Karosas, 
šalinimą. Petronėlė,

Žemėlapis vaizduoja istorinio įvykio — pirmutinio be sustojimo 
apskridimą aplink pasaulį kelią. Jung. Valstybių Oro Jėgų B-50 bombe- 
ris pakilo iš Ft. Worth, Texas ir iš oro tankų gavęs gazolino ir aliejaus 
Azores, Dhahran ir Philippines pasiekė išskridimo vietą. Tas ėmė 94 
valandas ir vieną minutę. Tai buvo 23(452 milių kelionė.

pagalbos? — Niekas ir iš 
kur!.. Ach, vis dėlto, tai 
baisu ir tragiška!..
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Ha, Romualdas į Sodus, ^5 - Mi’hiean . * men. 550,000,

Donatas į Baltimore, viQdQa Ona, metų Pradžios 1,250,000.

Kliorikaitis, Pranas bed®**
Bridgeport, Conn. skalaus vasario mėnesyj

Ore n tas, Stasys, Victo- P®®*® 3,221,000, kurisuz sausio 
mėn. 550,000, o nuo šių

kas nors
galbą, ar kelia kokį nors pro
testo balsą, ar teikia kokius 
nors būdus ir priemones, kad 
išgelbėjus tų tautų žmones, 
kurie dar likę gyvi- ir saukiasi 

nie- 
yra

• Miatys didmk>čio gatvėje
• Pasaka apie Antikristą
• Baikime tylos politiką

Kai einu aš milioninio
ronto miesto gatvėmis, matau 
begaliniai didelį žmonių judėji
mą, daugybę mašinų, kurios 
rieda į vieną ir kitą pusę mies
to, tačiau prisitaikydamos ben
dros tvarkos: gatvių sankry
žose sustoja, palaukia leidžia
mos judėti signalinės šviesos— 
ir vėl rieda tolyn...

Bet... žiūrėk, išnyra iš kurios 
nors* pusės dideliu greičiu va
žiuojanti mašina ir, spusdama 
garsios sirenos migtuką, pra
nerta gatvėmis, neatsižvelgda
ma nei įspėjamųjų sustoti švie
sos signalų, nei kitų mašinų 
judėjimo 
da...

— Kas 
valdoma
šaus? — gal paklausite. Ne, 
tai ambulatorinė greitosios pa
galbos mašina. Ji vyksta gel
bėti kokio nors sunkiai sergan
čio žmogaus gyvybę.7

Ir, dažniausia, tokiu previle- 
gijuotu būdu gelbstima vieno 
žmogaus gyvybė, tik retai — 
dviejų ar daugiau...

Kodėl aš tai pabrėžiu? Gi 
todėl, kad čia pat man pradeda 
pintis galvoje mintys, jog, vis 
dėlto, tai yra žiauri gyvenimo 
ironija, . kai gelbstima vienas 
žmogus — viskas leidžiama, 
bet kai žudomos ištisos tautos 
— niekas nė piršto nepakruti
na. Turiu galvoj žiauriausio šių 
laikų , barbaro — bolševizmo 
teriojamus ir naikinamus kraš
tus, jų tarpe ir musų brangią
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Katalikas, kurs nerasią 
katalikiškos spaudės, Pa
turi teisės vadintis gera 
Bažnyčios vaiku.

Teisus Uždraudė Voke- 
ilt Mieste MŠiakaK 

TęsH SteeSą
Yonkers, N. Y. — Čia 

jau dešimt dienų kaip 
streikuoja miesto gatvių 
valytojai ir atmatų veži
kai. Per tą laiką tiek daug 
prisirinko atmatų, pelenu 
ir kitokių šiukšlių, kad 
susidaro pavojus 150,000 
to miesto gyventojų svei
katai.

Miesto viršininkai, 
vę aukščiausio 
draudimą dviejų s 
kuojančiu unijų darbinin
kams pikietuoti, dalinti 
cirlęuliorius, rinktis bū
riais prie miesto namų 
arba kokiu nors būdu 
trukdyti miesto reika
lams, tikėjosi greit už
baigti streiką. Tačiau ne
pavyko.

Krašte Apsaugas Sekreto
rius Atsistatydino

Washington, D. C. 
Prezidentas Trum anas 
priėmė James V. Forres- 
tal, krašto apsaugos se
kretoriaus, atsistatydini
mo raštą. Tačiau Forres- 
tal tvarkys krašto apsau
gos reikalus iki kovo 31 
d., o po to krašto apsau
gos sekretoriaus pareigas 
perims Prezidento skirtas 
adv. Louis A. Johnson.

f-' • -

’m

Tel SOuth Boston 8-2680

sEr _____ ,_____________
iš Clarksburg, W. Va., FUsher į New York uostą, 
pirmojo pasaulinio karo atvyksta šie lietuviai 
veteranas ir Amerikos tremtiniai: 
Legiono komandierius.

i. ....--

TnmkPrez 
Atostogauja

ĮNINKĄS
j R. K ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

SIX CENTS.(Tuesday),KOVO (March),8 D., 1M® M.
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Stalinas Prašalino Molotovą
Višinskis Užima Jo Vietą.- Gromyko 
Užima Višinskio Vietą. - Molotovas 
Liko Paprastu Višinskio Pasiuntimu 
• u ■ I. —w

Kovo 4 dieną Maskvos
radio pranešė, kad Via- 

. Česlovas Molotovas atleis
tas iš užsienio ministerio 
pareigų ir jo vieton pa
skirtas Andrei Višinsky, 
ėjęs iki šiam laikui užsie
nio ministerio pavaduoto
jo pareigas.

Kaip žinoma, Andrei Vi
šinskis buvo išvykęs į Če- 
įkoslovakiją neva “sveika
tos taisyti”. Tačiau buvo 
žinių, kad Višinskis buvo 
Čekoslovakijoj, kad nu
statyti čekus komunistus, 
kad jie laikytųsi komu
nistinės linijos, kad nenu
slystų nuo jos taip, kaip 
nuslydo Jugoslavijos Ti
to.

Raudonasis diktatorius 
Stalinas prašalino nuo pa
reigų ne tik Molotovą, bet 
ir Anastą L Mikoyan’ą, 
prekybos ministerį. An
drei A. Gromyko, kuris 
labai smarkavo prieš Va
karų Valstybes būdamas 
sovietų atstovu Jungtinė
se Tautose, paskirtas pir
muoju užsienio ministerio 
pavaduotoju.

Dėl minėtų permainų
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tite taigai tag | Sm 
Vokietijai laą

Prisimename, kai mums 
mažiems būnant, žilagalvės 
sengalvėlės pasakodavo pasaką 
apie ateisiantį į pasaulį baisų 
žvėrį - slibiną, kuris turėsiąs 
daugybę galvų ir kuris pjau
siąs, naikinsiąs visą pasaulį, 
žudysiąs žmones, niekinsiąs ti
kėjimą, neigsiąs* Dievo buvimą 
ir 1.1, ir 11.

Tas baisusis žvėris — būsiąs 
vadinamas Antikristu...

Be abejonės, mūsų sengalvė
lės tai pasakodavo mintis iš 
kažkada ir kažkur joms girdė
to Šv. Jono Apreiškimo arba 
Apokalipsės, kur pasakojamą 
apie angelų ir demonų kovą, 
apie žvėries valdžią ir jo dik
tatūros pasaulinę imperiją...

Ir, sakykite; ar tai neišsipil
dė? Tuo metu mūsų senučių 
pasakojimai mus nukrėsdavo 

Tęsinys 2-rame puslap.

į Anužis, Antanas, Zuza
na, F ' -------------
Md.

Į
j Bajerčius, Bronius į 49 
Buttonwood St., Dorches
ter, Mass.

Bražinskas, Juozas į 
Yonkers, N. Y.

Butvydas, Vincas, Vil
tis, Audronė, Vygaudė į 
Newark, N. J. »

Ilgūnas, Stasys į Ro-

Key West, Florida — 
Prezidentas Trumanas at
vyko čia praleisti atosto
gas. Jis atostogaus iki ko
vo 19 d.

Prezidentas Trumanas, 
norėdamas nors kiek ra
miai pailsėti, apstotas ko- chester, N. Y. 
respondentų, jis pradėjo Juknevičius, Antanas į 
su jais juokauti. Jis klau- Wakefield, Mass. 
sinėjo Baltųjų Rūmų Ko- Kaminskas, Aleksan- 
respondentų Organizaci- dras, Barbora, ir Rimvy- 
jos pirmininko Robert G.^das į Yonkers, N. Y.

, Klemensas, 
Petronėlė, Valdonė, Ra-

Pajeda, Vladas, 
Drasutis, Wanda į Rou- 
ses Point, N. Y. Į kovo 4 d. kalbėdamas apie

Atvykstančius pasitiks šio krašto ekonomiją pa- 
organizacijų atstovai. »reiškė, kad jis norįs pa- 

BALF Imigracijos naudoti savo galią kainų 
Komitetas. kilimui sustabdyti.

KOMUNISTŲ VADAI PRILYGI
NO SAVE PRIE LINCOLNO 

IR JEFFERSONO

AREŠTAVO RUSIJOS INZINIE 
RIŲ, AMERIKIETĘ MERGINĄ 

KAIPO “ŠNIPUS”
Pereitą

through Yotir 
MDCROSS

New York 
šeštadienį slaptoji polici
ja — FBI areštavo teisin
gumo departamento raš
tininkę Judith Coplon, 27, 
ir Jungtinių Tautų rusą 
pareigūną, inžinierių Va
lentiną Gubičevą, 32. Jie 
kaltinami šnipinėjimu So
vietų Rusijos naudai.

FBI agentai sako, kad 
pas Judith Coplon rado 
mašinėle rašytus sutrau
koje slaptus Teisingumo 
Departamento informaci
nius dokumentus.

Sovietų Rusijos anąba- 
sadorius Paniuškinas tuo
jau pašaukė J. V. Valsty
bės Departamentą ir pa- 

Į reikalavo, kad Gubičevą 
(paleistų.

Pirmadienį, kovo 7 d. 
FBI ir valdžia išaiškino 
teismui dėl ko rusas inži
nierius ir amerikietė mer
gina buvo areštuoti. Abu 
pasodinti kalėjimam Va
lentinui Gubičevui pa
skirta $100,000 kaucija ir 
Judith’ąį Coplon — $20,- 
000 kaucija.

Rusijos ' ambasadorius 
sakė, kad FBI neturėjo 
teisės Gubičevo areštuoti, 
nes jis ' buvo Jungtinių 
Tautų pareigūnas. Tačiau 
Jungtinių Tautų viršinin
kai pareiškė, kad Gubiče- 
vas buvo jau suspenduo
tas nuo pareigų, ir tokiu 
būdu jo neliečiamybė pa
sinaikino. Jis buvo apsau
gotas neliečiamybės teise 
tik kada jis dirbo.

New York — Sekmadie- grąžinti laisvę ir nepri- 
nį, kovo 6 d. komunistų klausomybę taiką mylin- 
partijos vadai William čiom tautom — Lietuvai, 
Foster ir Eugene Dennis Latvijai ir Estijai, 
taip save išaukštino, kad 
prilygino prie Lincoln’o 
ir Jefferson’o, kaipo pat
riotų kovotojų už taiką1, 
ir smarkiai kritikavo Pre-j 
zidentą Trumaną už tai, į 
kad juos ir bendrai visus: 
komunistus pavadino “fs 
davikais”.

Komunistų vadai para- Vakarų Vokietijos 
šė laišką Prezidentui, bet valstybės, Jung. Valsty- 
jį pirmiau paskelbė viešai b11*’ Pranpuzijos ir Angli- 
negu Prezidentas Trumą- 
nas jį gavo.

Visiems
■ kad komunistai, nežiūrint jįtariam gubernatoriui,

i ja Nepripata Naijas 
Vakarų Vokietijos 

vllSTyMS

kad Rusija keis savo už
sienio politiką, Tačiau pa
skyrus Andrei Višinskį 
užsienio ministeriu, neat
rodo, kad toji politika pa
sikeis. Komunistų politi
ka negali pasikeisti, ji tik 
gali griūti.

Kai kas sako, kad Via- 
česlovas Molotovas nors 
dabar ir yra pažemintas, 
bet jis esą paruošiamas 
užimti Stalino vietą, nes 
Stalinas, sulaukęs 69 m. 
amžiaus, norįs pasitrauk
ti. Tačiau visiems yra ži
noma, kad Stalinui pasi
judinus atsiras daug kan
didatų į jo vietą. Rusijos 
kruvinoji imperija gali 
subraškėti ir pavergtieji

Berlynas — Sovietų Ru
sija pareikalavo, kad 
Jung. Valstybės įleistų jų 
agentus neva surinkimui 
medžiagos, kuri buvo na
cių išvežta iš Rusijos ka
ro metu.

Jung. Valstybių okupa
cinė valdžia pastebėjo ru
sams, kad rusų turto su
rinkimas užsibaigė balan
džio mėnesį, ir todėl da
bar jų reikalavimą atme
tė.

Pastebėjo, kad Sovietų 
Rusija, išvarius rusų re
patriacijos misiją iš A- 
merikos zonos, nori susti
printi savo valdžios agen
tų būrius.
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Kaip žinoma, Jung. Val
stybių komunistų vadai 
Foster ir Dennis pareiškė, 
kad Amerikos komunįš- 
tai, jeigu kiltų karas su 
Rusija, veiktų “nugalėji
mui Amerikos imperializ
mo tikslų”. Vadinasi, A- 
merikos komunistų vadai 
pasekė Prancūzijos ir Ita
lijos komunistų vadus.

Prezidentas Trumanas 
spaudos konferencijoje 
komunistus pavadino šio 
krašto “išdavikais”.

Dabar senatoriai ir kon- 
gresmonai žada įnešti bi
lius į Kongresą, kad visai 
suvaržyti komunistų par
tiją ir komunistus.

Amerikiečiai privertė rusus iša 
kraustyti iš Frankfurto- 

Amerikos zonos
j Berlynas — Sovietų Ru- 

iš- sijos valdžia davė aiškiai
! suprasti, kad ji nepripa- Rusų misijos palocius buvo aptvertas 

spigliuotomis vielemis
Frankfurt, Vokietija —

Tokį pareiškimą laišku Rusijos repatriacijos mi- 
įteikė Gen. Lucius D. ’ *

yra, žinoma, Clay, Jung. Valstybių mi- 
---------------- mariam gubernatoriui, 

kur jie gyventų, jie buvo Rusijos maršalas Vassilyj
ir yra Maskvos agentai. 
Komunistai niekad nepa
smerkė Sovietų Rusijos 
už jos imperialistinius ir 
teroristinius darbus Eu
ropoje ir Azijoje; nepa
smerkė Sovietų Rusijos 
už terorizavimą ir veži
mą pavergtų kraštų žmo
nių vergiškiem darbam į 
Sibirą.

Jeigu Rusija nori tai
kos, tai ji pirmiausia turi

D. Sokolovsky.
Bs r * - ---------------*-------*—iTBTęsc ru0m|į RonTr

įstatysi
Washington, D. C. — 

Pereitos savaitės pabaigo
je J. V. Atstovų Buto 
banko komitetas 20 balsų 
prieš 4 nutarė pratęsti 
dabartinį nuomų kontro
lės įstatymą 15 mėnesių.

sija, kuri pagal sutartį 
turėjo išsikraustyti iš 
Jung. Valstybių zonos, 
nenoromis išsikraustė tik 
penktadienį, kovo 4 d.

Pulk. Agronov, rusų re
patriacijos misijos virši
ninkas, gavęs įsakymą 
išsikraustyti, kovo 1 d. 
pareiškė, kad jie nesi- 
kraustys, nes neturį įsa
kymo iš Maskvos. Ameri
kiečiai, gavę tokį pareiš
kimą tuojau nukirto elek
tros vieles, telefoną, nu
plovė gaso dūdas ir tą pa- 
locių, kuriame buvo toji

misija, aptvėrė spigliuo- 
tomis vielėmis ir pastatė 
ginkluotą sargybą. Ir taip 
rusų misija buvo privers
ta išsinešti.

iRusai įsakė AmerMeSu 
Kan MUjai Ksiriėtyti

Maskva — Sovietų Ru
sijos karo vadovybė įsa
kė Jung. Valstybių karo 
metu žuvusių karių kapų 
tikrinimo ir registravimo 
misijai išsikraustyti iš 
Rusijos zonos.

Tai aišku, kad Rusija 
atkeršijo Amerikai.

-d

I



VALSTYBES SEKRETORIUS I 
DEAN ACHESON

Sekretorius ’ nizmo. D. Acheson padėjo 
Ana. Valstybių suformuoti Europos at- 
agentas, kuris statymo programą* Savo 

Jung. Valst. prakalboje gegužės 8 d., 
politikai. Su- 1947 m., Cleveland, Ohio,. 

kad jo, kaipo jis kalbėjo apie reikalin-

Valstybės 
yra Jung. 
Prezidento 
vadovauja 
Užsienio 
prantama, 
tokio, pareigos yra labai gumą kreditų atgaivinti 
svarbios. Šiam labai svar- Europos Ekonomijai, 
biam postui užimti turi, 
būti patyręs, visais atžvil
giais taktiškas ir toli pra
matantis žmogus. Dabar
tinis Valstybės Sekreto
rius, Dean Acheson, yra 
prityręs šioje srityje ir 
tinka mas tam darbui
žmogus.

Valstybės 
Cordell Hull 
D. Acheson 
ręs ųžsįenįų 
ekonomijos 
yra, " 
riaus .~ ,
nominiams Reikalams. Jis Teisių Mokyklą. Po toj 
ėjo tas pareigas ir prie 
vėlesnių Valstybės Sekre
torių: Stettinįaus ir Byr
nes. D. Acheson vedė abi
šales prekybos derybas ir 
buvo atsakomingas dėl 
lend - lease sutarčių su
darymo. Jis paruošė drau
ge su David E. Lilienthal 
raportą apie atominės e-:<nroo nooveno o.omisijo-, 
nebijos kontrolės pianą,'kuri studijavo, kaip! 
kurį Bernard M. Boruchpakelti valdžios vykdo- 
pasiūlė Jung. Tautų Ato- mųjų skyrių darbingumą, 
minės Energijos Komįsi- i Jis' YP*č studijavo, kaip 
jai birželio 5 d. 1946 met.. 
Dauguma Komisijos na
rių su šiuo planu sutiko, 
tik Sovietų Sąjungos bu
vo sutrukdytas galutinis 
jo priėmimas.

' D. Acheson Valstybės 
Sekretoriaus Byrnes buvo 
pakeltas į Valst. Pasekre
torius, kuris pavaduodavo 
Valstybės Sekretorių. kai 
pastarasis ; f“ 
tarptautines -------------
jas užsienin. G. Marsha- 
Uas irgi jį buvo paskyręs 
Pasekretoriumi, bet jis po 
kurio laiko iš šių pareigų 
pasitraukė, grįž damas 
prie savo ankstybesnio 
darbo.

Kaipo Sekretoriaus pa- 
gelbininkas (Assistant) 
Ekonominiams Reikalams 
ir vėliau, kaipo Pasekre
torius, D. Acheson, paro
dė daug šioje srityje ga
bumų.

1947 metais pavasarį, 
remdamas Trumano prog
ramą pagelbėti Graikijai 
ir Turkijai, jis pabrėžė 
reikalą sustiprinti ekono
miškai šias valstybes, kad 
jas apsaugojus nuo komu-

Naujasis Valstybės Se
kretorius ne tik yra diplo-| 
matas, bet ir išlavintas: 
žmogus. Laikraštininkai1 
sako, kad jis yra drau
giškas ir lengvai prieina- • 
mas žmogus. D. Acheson f 
yra vedęs ir turi šeimos 

Sekretorius tris P^u^sius v*ikus- 
1941 Acheson yra eptskopalų
buvo pasky- ministerio sūnus, kuris 
prekybos ir vėliau tapo Coanecticut 

ekspertu, tai vyskupu. D. Acheson yra 
Valstybės Sekreto- laikęs Yale Universitetą 

Pagelbiuiąku Eko- ir Harvard universiteto

Sekretorius

greitai .atlikęs praktiką, 
jis buvo 1933 m. paskirtas 
Iždo Pasekretoriumi. Šio
se pareigose jis buvo neil
gai, ir grįžo prie savo pro
fesijos darbo, kaipo advo
katas. Po septynių metų 
šio darbo, jis vėl ėmėsi 

’ 2, 12“ L"1_ 2_ j!valdiško darbo. Acheson
raportą apie atominės e-! dirbo Hooverio Komiąijo- 

’—s —( kaip

išvykdavo i <2**“?**
konferencP^0**
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tamo vylingo keršto ais
trą.
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Downey, Calif., miestelio krautuvės lange 

buvo išstatyta graži lėlė, kurią vadino “dream 
doll”. Mergytės susižavėdavo ta gražiąja lėle. 
Patiko toji lėlė ir bevilties pasveikti sergančiai 
dvylikos metų Marlęne Buck. Jos tėveliai ligoni
nės ir gydymo išlaidoms apsunkinti negalėjo tos 
lėlės nupirkti savo ligonei. Laikraštininkai išpil
do anos mažos ligonės norus. Ji gavo daug lėlių. 
Ji atsiklaupus meldėsi ir dėkojo visiems už jai 
suteiktas lėles, gi tuo tarpu tūlas korespondentas 
ir tą “sapnų lėlę” jai atneša...

L.

Lauktoji valanda prisi
artino. Jėzus Kristus turė
jo atlikti prieš aiažius 
Dievo planuos^ jam skir
tąjį atprkimo darbą. Ket
virtadienio vakare Jėzus

perorganizuoti Valst. De
partamentą. Įvykdyti pa
keitimus Valstybės De
partamente jam pagelbės 
naujasis . Pasekretorius 
James E. Webb.

9

J. Ę. Webb yra viešosios 
administracijos specialis
tas, buvo v Biudžeto Biuro 
viršininkas.

Naujasis Valstybės Se- 
i užėmė naują 

vietą nepaprastai svarbiu 
ir neaiškiu momentu. Pir
mosios problemos — Šiau
rės Atlanto Apsaugos 
Paktas, “Šaltasis Karas” 
su Sovietų Sąjunga, Kini
jos Problemos ir įvykdy
mas naujosios Prezidento 
programos 
kai įgyvendinti 
viui atstatyti, 
jaut Amerikos

I

pasaulio tai- 
ir gerbu- 
panaudo- 
technikos

savo
nuo
Ta-

TREMTINIAI TEBELAUKIA 
MŪSŲ PARAMOS

k

Šiuo metu, kada suintensyvė
jo tremtinių imigracija ir kada 
veik kiekvienam į Ameriką at
plaukiančiu laivu atvyksta iš 
nualintos Europos vis daugiau 
mūsų brolių ir sesių, mes 
džiaugiamės ir dedame pįMrt8"- 
gas, kad kuo daugiau 
tautiečių išgelbėtumėm 
raudonojo totalitarizmo,
čiau neužmirškime, kad ir la
biausiai norėdami, kad ir di
džiausias pastangas sudėję mes 
neįstengsime visus mūsų tau
tos sūnus ir dukras, ketvirtus 
metus tebevargstančius var
ganose D.P. stovyklose, šaltį ir 
badą kenčiančius, ligų kamuo
jamus ir nesvetinguose sveti
muose kraštuose sunkų likimo 
kryžių nešančius parsikviesti į

ląito^jįniUS bei patyrimus i svetingą šalį, ar sudaryti 
f n w*ilra lin<r/TC£> nacoulin .. .....pasaulioto reikalingose 
vietose.

Daug reikalaujama ir 
daug tikimasi iš šio vyro, 
kurį Prezidentas pasirin
ko, kaipo įrankį įvykdyti 
Jung. Am. Valstybių už
sienio politikai. C-C.

Malonu Yra Mefclis iš 
Lietuviuos Maldaknygės! 
Darbininko" Knygyne 6dHe (siffH Puikiausių

Ųehnriikg Sftanfii
1. DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Su

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

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

3. MALDŲ RINKINĖLIS, surinko ir išleido kun. J.
Koncevičius, baltais ccleloido apdarais, 336 pusi. 
Kaina ......... ........................... .......................... ............ $1.50
ANIOLAS SARGAS, išleido “Garsas”, 288 pusi...... $L50

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Brvadaay, So. Boston 27, Mass.

4.

Šiuomi siunčiu $. .....  ir prašau prisiųsti maldaknygę

■Vardas
Adresas......

I

jiems galimybės, kur nors ki
tur sukurti sau naują gyveni
mą. Mes gerai žinome, kad į- 
vairių kraštų komisijos, kurios 
renka darbo jėgą, išskiria ir 
išsiveža tik patį geriausią ir 
sveikiausią mūsų tremtinių da
lį. Fiziniai pajėgus jaunimas ir 
vidutinio amžiaus didesnioji 
dalis, kuri sudaro vertingą 
darbininkų medžiagą, despera
tiškai ieškodamos išsigelbėji
mo nuo bado neaiškios ateities 
ir galimo pavojaus iš raudonų
jų pusės, sudarę darbo sutar-I
tis išvyksta iš sugriautos Eu
ropos, palikdami minėtiems 
pavojams savo nedarbingus 
šeimos narius, senus tėvus, 
mažus vaikus ir ligos apimtus 
brolius ir seses. Baisu ir pagal
voti kas atsitiks su tais bejė
giais mūsų tautiečiais, kai jie 
paliks be paramos. Juk dauge
lis iš jų neturi nei giminių, nei 
pažįstamų nei čia Amerikoje, 
nei kituose kraštuose. Be tė
vynės, be namų, be darbo ir 
kito aprūpinimo jie lieka fizi
niai ir moraliai palaužti, ati
duoti svetimųjų malonėm

Mes esame tie. kurie visa tai 
matome ir todėl turėtumėm 
padaryti tinkamas išvadas. 
Mes neturime teisės pailsti rū
pinęsi tais nelaimingaisiais, nes 
jie yra mūsų kūno ir kraujo

lietuvių, 
yra tas' 
ir atei- 
lietuvių

mas visų Amerikos 
srovių ir organizacijų 
aparatas, kuris vykdo 
tyje turėtų vykdyti
tremtinių šelpimą Europoje. 
Jo uždavinys yra veikti ir rū
pintis visais tais, kurie neturi 
jokių ganmytif emigruoti, tol, 
kol bent vienas tremtinys ka- 
muosis karo nuteriotoje Euro
poje.

Tačiau mes taip pat aiškiai 
žinome, kad tas .darbas bus ne
įmanomas, jei pdtriotipgoji 
Amerikos visuomenė jo nepa- 
rems savo aukomis. Kiekviena,' 
nors ir menkiausia auka, pa
lengvina mūsų brolių bado ir 
skurdo dienas ir suteikia jam 
viltį į šviesesnę ateitį.

Tad broliai ir seses Ameri-. 
kos lietuviai, nepavarkime, ne- 
užgniaužkime dosnią šalpos 
ranką ir nesustokime pusiau
kelėje! Atsiminkime mūsų 
tautos žadintojo Maironio žo
džius:
“Antai, Rytuose jau saulė teka, 
Pabudę paukščiai pagiriais šne- 
Laikai jau mainos — įka: 
Slėgė pikti — nušvis kiti 
Lietuvai mūtų Tėvynei”...

BALFo So. Bostono 17-tasis 
skyrius, norėdamas pagelbėti 
vargstantiems mūsų tremti
niams, š. m. kovo - Marcb mėn. 
20 dieną, 6 vai. vakaro, Lietu
vių Piliečių draugijos salėje 
rengia puikią vakarienę su gra
žia menine programa. ■ Paauko
ję tik $2.00 gerai .ir skaniai 
pavąlgysite ir atsigenate, o 
grojant geram orkestrui galė
site pasilinksminti su savo 
draugais ir pažįstamais.

Organizacijos ir šiaip visuo
menė maloniai prašoma aktin
gai prisidėti prie šios vakarie
nės pasisekimo. Dalyvaukime 

įjoję visi ir tuo sušelpkime 
Į tuos, kurie patekę į vargą tie- 
Įsia į mus savo rankas!

Rengimo Komitetas,

Taįp, buvo taigši naktis. 
■Tamsa buvo apgaubusi

lio tautos va<jų stolaa Ju
das išsinešdinęs iš ^ąka- 

- rieniųės gal vntni kščiąis
su savo apaštalais valgė bėgo į nakti. Ji? nejautė 
Velykų avinėlį. Jo širdį malonaus grįžtančio pava- 
spaudė bekraštis skaus- sario oro dvelkimo, rema- 
mas, nes šioje meilės puo- tė mažyčių žvaigždelių 
toje buvo ir jo išdavikas, spindėjimo, nes jo sjeloje 
Bet Jėzui jo pagailo. Jis viešpatavo nepermatoma 
panoro pasiųsti į jo širdį nakties tamsa, o jo širdy- 
savo malonės spindulį, je siautė audra, kurią pra- 
kad šia pažadinęs sąžinę yrišku įniršimu buvo su- 
apsaugotų jį nuo prašu- kėlusi, kažkokio nesųpran- 
ties, todėl plaudamas a- 
pąštalų kojas tarp kitko 
išsitarė:

— Jūs esate švarūs, bet 
ae visi... .

Jėzus manė, kad išdavi
kas susipras ir pasitaisys, 
bet veltui... Tada Jėzus 

i susi jaudinęs tarė:
— Iš tikrųjų, iš tikrųjų, 

sakau jums vienas iš jūsų 
mane išduos!

Apaštalų tarpe kilo ne
ramumas. Kiekv i e n-a s 
klausė:
— Ar ne aš, Viešpatie?.. 
Visiems klausiant, pa

klausė ir tas, kuris jį turė
jo išduoti:

— Gal aš, Viešpatie?...
— Taip, tu pasakei, — 

atsakė Mokytojas, bet a- 
paštalai to negirdėjo. Ta
da Petras pamojo Jonui, 
kad jis paklaustų ir Jonas 
paklausė:
— Kas, Mokytojau?
— Tas, kariam aš paduo

siu padažytos duonos.
Ir padažęs gabalėlį duo

nos padavė Judui Ishario- 
tui. Ir štąi, po pašnekto į 
jį įėjo šėtonas. Tada jau 
kelio atgal nesimatė, o Jė
zus nepakęsdamas jo tarė:

— Ką dantt, daryt grei
čiau!..

Išgirdęs šiuos žodžius 
Judas išėjo laukan. Ir bu
vo naktis...

* įs *

O kaip dažnai ši liūdna 
naktis prislegia žmogaus" 
sieją! Kaip dažnai net ti- 
kįatysis savo nedorais 
darbais pasiryžta išduoti 
savo Mokytoją. Jėzus gi iš 
anksto jo neatstumia. Jis 
siunčia savo malonų įspė
jimą per sąžinės balsą.

MMHĮB TONOS

šiurpu ir, nors vaikų galvelė
mis protaudami- vildayomės, 
kad gal mums to baisaus žvė
ries neteks pamatyti, gal tiktai 
Kurios nors labai tolimos kar
tos jį išvys... Sėt*. štai, turi
me šių laikų Antikristą, ko
munistų vaidmenyje, kurių 
smalos ir viso blogio virimo 
pragaras — yra Maskva...

Matome, kaip nūdien .liejasi 
nekaltų žmonių kraujas, kokie 
žiaurūs trėmimai bolševikų už
imtuose kraštuose, kiek ten 
neo^įniį ašarų, kiek skundu ir 

Gi tas visas baisybes 
— stengiamasi išplėsti giąsme 
pasaulyje, visam žemės rutu
lyje...

.Komunistu naikinamą ir te- 
riojama religija, žudomi ir ka
linami kunigai ir ankštieji Baž
nyčios hierarąhai. Štai: Jugo
slavijoj — Arkivyskupas Slė
ptose, Vengrijoj — KardMas 
Mindszeuty, Lietuvoj — dingę 
be žinios ir jokių pėdsakų: Vil
niaus Arkivyskupas Reinys, 
Vyskupai: Ramanauskas, Bori-

IfatuSonis...

Dėl pirmųjų dviejų čia sumi-

lis? Ne, jis jo neklauso^ 
Jis, kaip Judas, aistros 
nešamas bėga atlikti savo 
nuodėmingų planų. Ir jo »«tų Bažnyčios dignitorių pa
sietoje įsi vieš p a t a u j a 
siaubinga Judo naktis. Jis 
išėjo laukan ir buvo nak
tis...

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, OFM.
Greene, Me.

Nauji TraulMl 
InniMftii

BP tarisifos HraMtas

iPMHagfaK, D. C. —DP 
Komisijos pirmininkas Il
go Carusi kritifcayo da
bartinį DP įstatymą. Jis 
reikalaują, kad būtų pra
tęstas laikas tremtiniams 
iki balandžio 21 d., 1947 
bl {Dabar yra iki gruo
džio 22, 1945).

Ugo Carusi sako, kad a- 
pie 100,000 žydų atvyko 
iš Lenkijos po gruodžio 
22 d., 1945 m. ir pagal da
bartinį įstatymą jie nega
li atvažiuoti į Jung. Vals
tybes.

Artimiausiu laiku su
planuotas atvykimas vi
sos eilės laivų su tremti
niais, kurių tarpe atvyks
ta ir lietuvių:

Marine Flasher, New 
York, kovo 8 d.

Marine Jumper, Boston, 
kovo 13 d.

Gen. Sturgis, New Or
leans, kovo 14 d.

Gen. Hahn, 
kovo 15 d.

Emie Pyle, 
kovo 19 d.

Gen. Muir, 
kovo 20 £

Marine Tiger, . Boston,

New York,

New York,

New York,

Sunki mūsų brolių ir sesių 
tremtinių dalia, ypač gaila vai-, 
kūčių, kurie nekaltai kenčia 
vargą ir skurdą.

Paremkite BALF-o piniginį 
vąjų ir tuo sušelpsite mūsų 
tremtinius. Aukas siųskite: 
United Lithuanian Reiief Fund 

of Ameriea, Ine. 
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

kovo 24 d.
Marine Shark, Boston, 

kovo 27 d.
Marine Falcone, New 

Yorįc, bal. J d.
Marine Jumper, New 

York, bal. W d.
Gen. Bląck, New Or

leans, bal 12 d.*
BALFo Imigracijos 

Komitetas.

ai—į. hut, kiac

Oslo, Norvegiją — Pra-; 
neša, kad Norvegija at?j 
metė Rusijos pasiūlymą 
pasirašyti nepuolimo su
tartį ir pareiškė, kad ji 
norėtų pradėti derybas 
dėl įstojimo į Šiaurės At-

Amerikos Lietuvių Taryba 
jungia visus geros valios lietu
vius, pasiryžt įsius padėti savo 
tėvų kraštui iškovoti laisvę ir lanto sąjungą, 
gerovę. Darbas neįmanomas be F

dalis — jie yra lietuviai kaipjiėgų. Aukas siųsti Lith. Ameri-
|ca.n Council. 1739 So. Halstcd 

BALF-a^ įkurtas ir remia- St.’, Chicago 8, III.
ir mes.

Danijos valdžia taip p*t 
pareiškė, kad ji norėtų 
dalyvauti derybose dėl 1' 
stojimo į minėtą sąjungą.

saulis kelia baisą, reiškia pro
testus... bet., o kodėl gi Lietu
vos Vyskupai užmirštami.

Čia pat norėtųsi įr dar pa
klausi: ar ne perdaug anes pa
tys toleruojame tylos politiką? 
Tiesa, niekas negali nuneigti 
mūsų vadovaujamųjų veiksnių 
Tėvynės gelbėjimo reikalu ve
damos akcijos, jų parašytų 
tuo reikalu daugybės memo
randumų pą šaulio galiūnams 
ir pan. Tačiau, mano išmany
mu, ypač šiuo rųetu — yra 
gera proga specialiais memo
randumais paakinti pasaulio 
viešumą ir apie iawąld»tus bei 
ištNgBtną/ĄnM '**!'*** Vys
kupus. Negi mūsiškiai lietuviai 
ir mūsų dvasios vadai yra .blo
gesni katalikai už kitus, dėl 
kurių pasaulis protestą kelia? 
Ne, ir dar kartą ne!

Taigi, nebetylėkime ir mes 
dėl Lietuvoje naikinamų baž
nyčių ir kunigų bei Aukštųjų 
Dvasios vadovų! Pr. «L

KAV ŽYDELIUI ATBODfi 
KAT ALKŲ PAMALDOS

Kartą labai nuosaikus žyde
lis užsuko į katalikų pamaldas. 
Išėjus jam iš bažnyčios, drau
gai paklausė:
— Na, Abromai, kaip gi ten 

tau patiko?
— Žinote, kad turėjau daug

juoko — atsakė Abromas. Pir
miausia pastebėjau kaip išbėgo 
iš gretimais esamo kambario 
du nedideli vaikai, nešdamiesi 
knygą ir juos išeivy jo kunigas. 
Nespėjau nė pamatyti kaip teų 
toliau buvo — kunigas, pribė
gęs prie altoriaus, atsisuko į 
žmones ir, išskėtęs rankąs, pa
sakė: “Nebėrą knygos!” Po .to, 
dar tie du vaikučiai knygą ne
šiojo iš vienos į kitą pusę, k°t 
pagaliau, vienas ją nutvėręs — 
įbėgo į tą patį kambarį, o ku
nigas — įsivyjo iš, paskos... Tuo 
pamaldos ir baigėsi... pr. AL

GAVĖNIOS KNYGUTE
f

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

Užsakymus siųskite:
“DARBININKAS”, 366 W. Brundway, Co. Roaton Mm

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

gutę — ŠTAI ŽMOGUS.

Vaidas......... .............. ........................... ..........................

Adresas.......................... ............. ............................... .....
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PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams 
Vieną kart eavaitėje metama 
Uirenv metams 
Užsieny 1 kart

$&.u>
|3.0« 
S5.SU 

metama S3JO

LaisvSs Varpas
O skambink per amžius vaikams Lietuvos: 

laisvės, kas negina »os!
O skambink, skambink, vaikams Lietuvos, • 
O skambink per amžius.
Din, dan dan; din dar dan, din dar dan, 
Din dan, dan. Skambink per amžius.
Tu skababink ir razink i darbą juos stot, 
Nes dar mums už laisvę priseina kovot. 
O skambink ir t.t.

>HH Wpgt Rr«iH<lwa>

Aiški Komunistų Išdavystė

Nėra pasauly nei vienos vo tėvynių, gimtųjų že- 
tautos, kurios visi nariai mių, laisvės ir bažnyčių, 
gyventų prie vieno daikto. Dėl to šiandien aš čia esu! 
Visada atsiranda dalis, Ir tūkstančiai lietuvių 
kuri išvyksta ieškoti ge- veržiasi • į šį kraštą, kad 
resnių gyvenimo sąlygų * 
svetur.

Sesės ir broliai, daugelis 
ir jūsų atsirado šiame 
krašte orieš daugelį metu,__ ___ _____
kai mūsų tėvynę Lietuvą Vyn§s, brangiausios ir my- statumui. Tačiau kiekvie- 
slege sunirus vargai ir limia^siog žemės pasauly- nas lietuvis, užsidegęs tė- 
tamsios vergijos ra ’tys — J .ietu vos. Taigi, kaip wmės meile, stvėrėsi dar-

bent laikinai būtų apsau
goti nuo baimės, bado ir 
kad susirastų šiokią tokią 
pastogę. „ maža ištekliu darbo ir me-

Mes netekome savo te- džiazus reikė io krašto at-

tarpe ir aš. Mes nežino
jom, kas bus. Mes laukė
me. Pagaliau a’ijantai 
mums suteikė pirmąją 
globą. Namo grįžti mes 

j negalė jome, nes ten siau- 
;čią bolševizmas. Mes ne
turime namu! Lietuvoj 
laisvė vėl nežinomam lai
kui yra išplėšta.

Trumpai apibrėžęs Lie
tuvos nepriklausomybės 

, aš noriu skv-kraštais. Tačiau Neori- laikotarpį, 
klausomos Lietuvos pa- rium sustoti ties JAV lie- 
žangos pastangas sutruk- tumiais ir ju pagalba savo 
de visa eilė ja ištikusiu fevvnei Lietuvai. Brandūs 
nelaimiu, kurios

Susirūpinus Vakarų Demokratijų susibūrimu į 
Apsigynimo Sąjungą, Maskva visokiais būdais mėgi
na užbėgti tam už akių.

_ x i -- .- ------ šiandie^ tautiečiai nėra lokiu abe»
atrodė niekada nebenuš’ds tiktai prisiminkim bran- no. Ypač daug savo auko-ir sudaro didžiulę tautos jonių, kad jūsų darbai į- 
laisves aušra. Negreit su mūgų tautos šventę, mis padėjo JAV gyvenau-Į tragediją. —4 T ------ ——
gt aplinkui SS Že^ę’ kU-’!ie'! e^i’ranta.i- ’an 1839 m. hitlerinė
anuomet mūsų tauU daf- į™', ”ralba,S’J??al...Va2: Vokietija jėga atėmė iž

3 eis į Lietuvos istoriją. 
Nors Nepriklausoma Lie
tuva. neturėdama Ameri-

na užbėgti tam už akių. Daro spaudimą į Švediją, nius Maironis £io tada lr stvbei buvo labai svarbi Lįetuvos vieninteli uostą kos lietuvių savo tarpe,
Norvegiją, Daniją ir Suomiją, kad tos valstybės dė- «arsas vaj Arrerikoie v- !uos ,dld^iuf;ir rejkaĮin^a: Greitai emei_ Klaipėdą. 1940 m. bir- turėjb didelių nuostolių, 
tusi su Rusija, ne su Vakarais. Italijos ir Prancūzijos įL uždarbiai vra ir jt8’ kune,1?J? a^£ti miestai su moder- įelio Lietuva okupa- nes būdu neteko šim-
komunistams duoda prieštaraujančius įsakymus: tai duonos Palikote gavo dieną paskelbė Neprikišu-niomis mokyklomis. luro- vo bolševiku kąriuomenė. tus tūkstančių darbščių 
varyti taikos vajų, tai vėl, kai tas nepavyko, narsiai gimtosios žemės laukus son?^ ^aisva’ de- ninėmis, prieglaudomis, Lietuvos paskutinysis pre- rankų ir sumanių gaivu.varyti taikos vajų, tai vėl, kai tas nepavyko, narsiai ffjmtosins žemės laukus 1 t'./v*’ misva, ae- ninemis. pne^iauciomis, Lietuvos paskutinysis pre- rankų ir sumanių gaivu,
ir kovingai prieš “kapitalistus” pasistatyti pareiš- Dįrkeks ir brolius ir iške> mokra^in^ai®«-.pagrindais muziejais, bažnyčiomis.'zįdentas, Antanas Smeto- kurias vis dėlto pagimdė 
kiant, kad jei tarp Rusijos ir Vakarų kiltų karas, tai iįavote sutvarkytą ra sostine Vii- į Paskutiniaisiais nePn‘įna, pasitraukė į užsienius ir užaugino Lietuvos že-
gyvenantieji Prancūzijoj komunistai stotų į rusų bol- 6 niu?S* .lai^°. Jau klausomo gyvenimo me- ir atvyko j Amerika. I— ’’
ševikų eiles. Prancūzijos komunistai taip ir pasisakė,1 1 ‘ .ir Prabe^° 31 metai. Lietu-tais 3 milijonų_ lietuvių j graįsruį ištikus nelaimin-
už tai užsitraukdami ant savęs krašto išdavikų var- P4 tauJa . įgyveno tik tauta jau turėjo 7’°?J\Pra‘ gai žuvo. Bolševikai, oku-
dą, su sunkia atsakomybe už tokį kvailą nusistatymą, ‘ Jr!“nP^ . zydeJim° dzios mokyklų su 300,000,pavę kraštą, tuoj sudarė

J /langeli kar- laikotarpi kuri negailės- mokinių, 93 gimnazijas su parsidavėlišką vy- kioje valandoje niekada
vadinami tingai užgniaužė bolševikų 36,000 mokinių. Daugybę rįausvbe iveds kolchozus nepamiršo savo gimtosios 
•u =- —------ u™ |profęsinių amatų mokyk- inteligentus suėmė ir kam ” ' ’ ”*----- " ’ '

zi m tolins žemės laukus , , .. . ’,l>ietuvos pasFUunysis pre- **mokratiniais pagrindais muziejais, bažnyčiomis. J zįdentas> Antanas Smeto-kurias vis dėlto pagimdė

mas, bet-jau daugelį kar- laikotarpį kurį negailės- mokinių, 93 gimnazijas su

kur mele, tačiau šitos Ameri
kos lietuvių galvos ir kar
štos lietuviškos širdys sa
vo skolą atiteisė ir sun-

Matomai Maskva nori sudaryti įspūdį, kad ji Pran- . •
eūziją turi ne tik savo žinioje, bet ir kišenėje. Tačiau vardll 
pasirodo, kad prancūzai tam įspūdžiui nepasiduoda ir 
gali savo komunistus sulikviduoti pirmiau, negu ru- aliiantai čia atsiradęs nusiaubė I ietuva 
sai ateis pagelbon. Ir su kitų šalių komunistais gali įžia11įilins ^aaia 
būt taip pat.

D.P. vardu. Šiomis dvejo- ir nacių okupacijos, 
mis raidėmis mus atžymė- 1914 m. I didysis karas jų. Du universitetus —

• « * • » • • __ — — — - - — —

žemės Lietuvos. Sesės ir 
kino kalėjimuose. Gi arte- broliai, juk jūs pirmieji

ir ją o- Kaune ir Vilniuje. Žemės jant n pasauiini’am karui prieš beveik 60 metų čia
džiaugiuos visais šio kraš- kupavo vokiečiai. Ši oku- ūkio Akademiją, Preky-; bolševikai apie 40 000 vy- Amerikoje įkūrėte lietu-- 

i to lietuviais. Aš čia radau pači ja labai nualino kraš- bos Institutą, Meno dvi a-'r„ moterų ir vaiku sugrū- viskas parapijas, laikraš- 
Tuo tarpu Amerikos laikraštininkai iškėlė klau- tikrai lietuviškas širdis, tą ir išvargino gyvento- kademijas, Pedagoginį In- d': Drekinius vazonus ir čius ir mokyklas. Jūs ne- * muoii lrAmimiofai nonaraiaVia cavn viliai. ««• T A X7 f— X_ •!__ i___ ® v • • v a _Tuo tarpu Amerikos laikraštininkai įskeie kiau- tikrai lietuviškas sirdis, tą ir išvargino gyvento- kademijas, Pedagoginį In- : prekinius vagonus ir čius ir mokyklas. Jūs ne

šimą, kodėl mūsų komunistai nepareiškia savo nusi- rūpestingumą, meilę ir jus. Karo pabaigoje JAV stitutą ir Muzikos konser- ̂ įg : Sibirą Tai įvyko užsimiršote esą lietuviais
statymo, kurion pusėn jie stotų, jei iškiltų Amerikos vaišingumą. Tai buvo la- prezidento Woodrow Wil- vatoriją. Pastatyta dau- 1941 m biržeHo mėn Apie ir pradėjote kelti balsą,
su Rusija karas? Ir patys į savo klausimą atsakė spė- bai malonu patirti, gyve- šono paskelbti 14 punktų, gybė tiltų, plentų, geležin- šitŲ ir brolių likimą kad Lietuva būtų atskirta
liojimu, kad tur būt dabar komunistams neparankus nusiam sugriautoje Vokie- kuriuose sakoma, kad pa- kelių, telefono, telegrafo nįekas nieko nežino. Tik- nuo Rusų Imperijos ir kad.

. g „x -*x .. . .. , . .. .............................................................. .. ............ tūkstančiai jų Lietuvoj baigtųsi caro rė-’
mirė iš bado, šalčio ir ligų, žimas. Jūs surinkote per 

______s Raudonasis savo organizacijas po I 
senybėmis, mūsų moksli- Kryžius norėjo šitiems ne- didžiojo karo apie milijo- 
ninkai ir menininkai, me- iaimingiesiems padėti, bet n4 dolerių Lietuvos reika- 
dicinos profesoriai vyko į bolševikų valdžio neleido, lams. Pirkote Lietuvos pa- 
Europos valstybes kaip!____________________________________________ o
geriausi savo sričių spe-j

----------------- V---------------------------------a----------------------------- * - «- ---------- o v     v v***vb X<T±X UI DlFZdlO DlCn AD1C yiouvjuuc nviti uaiotį, 
su Rusija karas? Ir patys į savo klausimą atsakė spė- bai malonu patirti, gyve- šono paskelbti 14 punktų, gybė tiltų, plentų, geležin- šitu *iu ir broliu likimą kad Lietuva būtų atskirta

momentas pasisakyti, nes jų vadai teisiami už prieš- tijoje, paženklintam dve- vergtos mažosios tautos 
valstybinę veiklą. Matomai Amerikos komunistai pa- jom raidėm, be jokių tei- turi teisę pačios apsispręs- 
sijuto nejaukioj padėty ir davėsi išprovokuojami. At- šių ir laisvių. Tačiau, ti dėl savo laisvės ir atei- 
siklausę, žinoma, Maskvos, jie atsakė, kad ištikus svarbiausia, gal būt, rei- ties, iššaukė Europos tau- 
karui tarp “demokratinės” Sovietijos ir “kapitalisti- ketų šiandien pastatyti tų judėjimą. Neatsiliko ir, 
nes, Wall streeto valdomos” Amerikos, jie stotų su klausimą, kodėl mes čia amžiais dėl savo laisvės 
“demokratija”, t. y. — su Rusija. Tą atsakymą jie atsiradom? Kodėl beveik kovojusi, 
motyvuoja tuo, kad Abraomas Lincolnas, dar nebū- milijonas lietuvių, lenkų,!

v •

ir elektros tinklas. Mūsų riausiai 
poetai Milašius, Baltru-1 j__ 
šaitis patapo Europos gar- Tarptautinis’

įietuvių tauta.
■ 1917 m. Vilniuje sušauk

damas Prezidentu, protestavęs prieš Amerikos karą rusų ukrainiečių, gudų, ta lietuvių tautos atstovų 
su Meksika ir prisijungimą prie J.A.V. didžiulės Mek- jugoslavų ir kit tautybių, konferencija, 
I 
nutyli Sovietų Rusijos darbelius, kaip ji pasiglemžė kiasi laisvų pasaulio tautų mo sąjūdžiu, 
Pabaltę, trečdalį Vokietijos ir šešetą Vidurinės Euro- pagalbos? Kodėl beveik kalauti 
pos valstybių ir užsidengus geležine uždanga, kardu 100 milijonų Europos gy- klausomybės. 
ir ugnimi vykdo ten skurdo, nelaisvės ir tautų žudy- ventojtj anapus geležinės Tautos Tąryba 1918 vasa- bet 

uždangos tyli mirties ty- rio 16 paskelbė Lietuvą pardavėm Anglijai, Vokie- rudmarškiniai

pasinaudo-*m.v*xm*»4* m j/* g'--*" Aviuvi Į,c**ūiA«*v*x*v piavvcui iv - >

sikbk terttorijos»-Komunistai,žinoma,labai kukliai tremtinių,< sšiandien šau- dama tautų apsisprendl- forma. Ūkis pradėjo klės- bolševikus.
nutaria rei- 

Lietuvos Nepri-

skolos bonus (už apie 2 * 
_ _ _ 1941 m- birželio 22 die- milijonus dolerių), gelbė- ;
cialistai ir išradėjai. Buvo'ną, Lietuvą vėl okupavo jote į vargą patekusią sa- 
pravesta žemės ūkio re- vokiečiai, išvydami lauk. “ .......................

Bet ir šitas’
Bekonų kiaušinių, tironas buvo ne ką gėrės-’

• v Iš krašto:

mo “demokratiją”.
Toks Amerikos komunistų pareiškimas yra gry

na išdavystė. Karo metu už tokį pasisakymą net A- 
merikoje mirtinai likviduojama. Ir taikos metu ne
bus už tai paglostyta. Jau čia ir komunistų teismas 
atpuola, nes vyriausi jų vadai aiškiai savo tikslą pa
brėžė. *

Vis dėlto Maskva savo agentams - vergams ne
gailestinga. Jie dirba juodą vergišką darbą. Turi die
nomis ir naktimis sielotis, kaip įtikus savo vyriau
siam valdovui Stalinui, kurio politikos linija kartais 
nenumatytinai kaitaliojasi. Tiek to, jei tie staigūs 
vingiavimąi dar nepaliečia jų gyvybės, bet čia aiškiai 
į tą pavojų juos pastūmėta. Ir tai paliečia viso pasau
lio komunistus, nes visiems toks nusistatymas yra 
įsakytas. Sunki diktatoriaus vergija. K.

vo tėvynę. Jūsų delegacija 
IrfnkSs’f pas prezidentą 
Wilsoną ir. Washingtone 
reikalavo Lietuvos Nepri
klausomybės. Jūsų pa- , 
stangomis Amerikos . vy- ’ 
riausybė 1922 m. pripaži
no Lietuvos Respubliką de 
jure. Jūs suorganizavote 
daugybę Lietuvos dienų 
Amerikoje, jūs lankėtės 

sugaudytų pas steitų gubernatorius 
!ir senatorius Lietuvos rei- 

Vokiečiai karą turėjo kalu. Jūsų šaunūs ir ne- 
i pralaimėti. Bolševikai vėl mirštami didvyriai lakū- 
■ artinosi prie Lietuvos šie-nai Darius ir Girėnas su 

Per trumpą savo nepri- nų. Patyrę bolševikų žiau- savo Lituanica išgarsino

tėti. 1
sviesto, pieno ne tik pa- nis už pirmąjį.

Išrinktoji tys pakankamai turėjom, buvo viskas išplėšta ir iš- 
milžiniškus kiekius vežta į Vokietiją? Hitlerio 

. pakalikai 
la? Ir iš smurto baimės, nepriklausoma demokra- tijai, Egiptui ir kt. kraš- gaudė lietuvių jaunimą į- 
iš baimės būti nužudytam tinę respublika su sostine tams. Šiandien nei Kana- vairiems darbams ir į ka- 
arba ištremtam, iš baimės, Vilniumi. 1922 m. JAV-ės da, nei Australija dar ne- riuomenę. Taip atsirado 
kad odą nulups iš nugaros pripažino Lietuvos valsty- turi operos, o mes turėjo- vėl keliasdešimt tūkstan- 
ir kaulus išnarstys po vie- bę de jure. Kietose nepri- me net dvi — Kaune ir čių Hitlerio iir kaulus išnarstys po vie- bę de jure. Kietose nepri- me net dvi — Kaune ir čių Hitlerio i 
ną, jeigu tik vienu žodeliu klausomybės kovose 1919- Vilniuje. Dramos teatrai i vergų Vokietijoje, 
ką nors prasitarsi. Kas to- 1921 m. Lietuva buvo iš- buvo bevelk' kiekviename Į 
ji baisybė yra? Yra tik valyta nuo priešų ir ap- didesniame miestelyje, 
vienas atsakymas — bol- ginta jos nepriklausomy- 
ševizmas! Milijonų nekal- bė. Tik Lietuvos sostinė
;tų žmonių kruju pasru- užėmė lenkai, klastingai klausomo gyvenimo laiko- rūmą, lietuviai bėgo kas plačiame pasaulyje Lietu- 
jVęs bolševizmas! Tie mili- sulaužydami Suvalkų su- 
jonai, kuriuos aš suminė- tartį, 
jau, ir aš pats bėgome nuo; ]

siaubo, mes netekome sa-*smarkiai sugriauta. Ne- senais Vakarų Europos sirado 60,000 lietuvių. Jų!

tarpį Lietuva padarė mil- galėjo į vakarus, kad grei- vos vardą, paaukodami
žinišką pažangą kultūros čiau pasiektų alijantus. net savo gyvybes. Ar tai

i Didžiojo karo ir laisvės ir civilizacijos srityse ir Karas baigėsi 1945 m. ge- nėra milžiniški jūsų dar-
šito prakeikto žmonijos,kovų metu Lietuva buvo susilygino tuo atžvilgiu su gūžės mėn. Vakaruose at- bai!
siaubo, mes netekome sa-*smarkiai sugriauta. Ne-senais Vakarų Europos sirado 60,000 lietuvių. Jų: (Bus daugiau)

Aukštagirės Dvasia.

> Ketone apleidžiant tėvynę
LIONfi PER PRŪSIJĄ

Vienas pareigūnas pranešė, kad ministe
ris Rosenbergas yra išleidęs tokį įsakymą, 
kad atvažiavusieji žmonės į Vokietiją iš Ry
tų Krašto turi parduoti savo turimus gyvu
lius ,0 čia jų laikyti neturi teisės. Tokiu bū
du pagal tą įsakymą turėjo mūsų draugai 
parduoti tą karvę, kuri taip laimingai atke
liavo. Uų ją sumokėjo pirklys 326 reichs
markes ir išdavė kvitą. Gydytojas patikrino 
mūsų arklių sveikatą. Bijojau, kad jis nepa
stebėtų, kad mūsų arkliai nesveiki, nes jie 
sirgo pažandėmis. Pradėjau jį šnekinti ir 
vokietis užsikalbėjęs nepastebėjo mūsų ark
lių ligos. Išdavė liudijimus arkliams ir poli
cijos priežiūroje mus pasiuntė į Dirschau 
lagerį.

Dėl maisto kortelių pranešė, kad dabar jie 
negali čia išduoti, nes tarnautojai yra išėję. 
Buvo pasakyta, kad jas gausime, nuvažiavę 
į kitą vietą. Tuo tarpu karvę jie sugebėjo at
imti, nors buvo nedarbo, laikas. Tenai mums 
besitauškant, atsirado kalvis, kuris dirbo 
prie to Veterinarijos Instituto. Jis mokėjo 
truputį lietuviškai. Tarp kitko jis pasakė 
mums štai ką:

— Šitie ponai moka tik atimti, o nieko ne
duoda. Ką jūs nupirksite su tais popieriu

kais? Nieko negausite už juos. Dienos tiems 
ponams baigiasi. Greitai čia ateis rusai; jie 
tinkamai juos patvarkys.

Išgirdę tokią jo kalbą, mums, ypač man 
net plaukai pasistojo ant pakaušio. Bet iš ki
tos pusės man patiko jo kalba. Norėjau, kad 
tuos vokiečius, kurie norėjo kitus žmones 
vergais paversti, rusai kiek patvarkytų, pa
mokintų, o jie tai moka puikiai atlikti. Pa
galvojau, kad čia, rusams užėjus, nė vienam 
vokiečiui arba vokietei bus išdirbtas kailis 
arba sėdynė. Be to, nustebau, kad yra tokių 
žmonių Vokietijoje, kurie atvirai drįsta savo 
pažiūras dėstyti. Maniau, kad tokie piliečiai 
yra prie Hitlerio diktatūros išnykę arba tu
pi koncentraciniuose lageriuose. Bet pasiro
do, kad ta diktatūra nesugebėjo visiems 
burnas užrišti, o gal ir karo nesėkmė dalinai 
padrąsino savo nuomones tam tikromis pro
gomis pareikšti.

Mūsų širdys sudrebėjo. Mat, buvau gir
dėjęs, dar Lietuvoje būdamas, kad yra Vo
kietijoje kažkoks baisus lageris į kurį nusi
žengėliai yra uždaromi; iš to lagerio retai 
kas gali tikėtis paregėti laisvės šviesą. Ir 
kiek prisiminiau, kad to lagerio pavadini
mas prasideda raide D. Atrodė man, kad va
žiuojame į tą baisųjį lagerį. Šu savo baisiais 
pergyvenimais nepasidalinau su kitais šei
mos nariais, o tik dalinausi su saviškiais. 
Ausis suglaudę, kentėme ir žiūrėjome, kas 
toliau bus.

Mūsų palydovas pildė sąžiningai savo pa

reigas. Jis išvažiavo su dviračiu, o mes pas
kui su arkliais. Važiuodamas žandaras vis 
žiūrėdavo atsisukęs į užpakalį, ar mes kar
tais nebėgame. Bandėme jį kalbinti, bet ne
labai leidosi į kalbas. Truputį pavažiavus, 
palydovai pasikeitė. Naujasis mūsų pareigū
nas buvo žmoniškesnis. Tuoj su juo susi
draugavome. Aš jo paklausiau:

— Kuriems galams jūs čia mus lydite? 
Juk galima be jūsų pagelbos nuvažiuoti į 
siunčiamą lagerį.

Mat, jūs galite klaidžioti ir nenuvykti ten 
kur reikia. Be to, man įsakyta jus palydėti.

— Ką mes tenai dirbsime, kaip jūs mano
te? — tęsiu toliau pasikalbėjimą.

— Nežinau.
— Ar mus gali bausti, kad atvažiavome 

be leidimų? — klausiu toliau.
— Ir nežinau. Bet manyčiau ,kad ne.
Iš kalbos paaiškėjo, kad tas žandaras bu

vo atkeltas iš Berlyno. Turėjo apie šešias 
dešimts metų amžiaus. Užvedžiau karo tema 
pasikalbėjimą.

— Nesuprantu, kaip galima 60 metų am
žiaus vyrus mobilizuoti karo reikalams.

— O! Tokio amžiaus vyrai dar yra stip
rūs. Jie dar gali lenktyniauti su jaunais vy
rais. Be to, jie yra gudresni, ne tokie kvaili, 
kaip jaunieji, jie atsargiai puola į ugnį.

Išgirdęs jo atsakymą, pamačiau, kad tas 
žmogus kalba ne iš savo įsitikinimo, bet kal
ba, kad apginti valdžios įsakymus; todėl 
jam atsakiau šitaip:

— Bet trauktis nuo fronto jie negali taip 
greitai, kaip jaunieji.

Jis pažiūrėjo į mane ir nieko daugiau ne- < 
sakė.

Pavažiavus gerą galą, mūsų palydovai 
pasikeitė. Gavome visai seną žandarą, apie 
kokios septyniasdešimta metų senumo žmo- 
gų, aukšto ūgio, su dideliais ūsais. Iš pirmo 
žvilgsnio atrodė žmogus nesimpatingai, ta
čiau pasikalbėjus, pirmas įspūdis pasikei
tė. Jis su mumis ilgai nevyko kartu. Prieš 
atsiskirdamas senukas paprašė mūsų, kad 
pasiskubintumėme važiavimą, nes prieš 19 
vai. turime būti prie Vyslos, nes jeigu pasi
vėlinsime, tai teks nakvoti laukuose, kadan
gi aplinkui nesą jokių gyvenamų pastatų, 
po to jis mus paliko Dievo valiai, o pats nu
važiavo dviračiu prie Vyslos. Mums tas jo 
gestas patiko, nes pamatėme, kad tas žmo
gus mus nelaiko kažkokiais nusikaltėliais, 
nuo kurių negalima pasitraukti.

Nenorėdami jam nemalonumų padaryti, 
skubėjome, kiek galėdami, nors mūsų ark
liai sunkiai norėjo bėgti. Galų gale privažia
vome prie Vyslos. Atėjus devynioliktai va
landai, žandaras perdavė, mus liečiančius 
dokumentus kareiviui, kuris stovėjo ant kel
to ir tvarkė persikėlimą per Vyslą. Pradžio
je tas kareivis nenorėjo imti tų dokumentų, 
bet paskui paėmė ir pažadėjo perduoti juos 
ir mus policijai.

(Bus daugiau)
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Antradienis, Kovo 8 d., 1848 m.
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Coming... Next Week!
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KOLONIJOSE
::kton, mass.

Kadangi vasario 22 d., skait-

explosion

¥ou, tpo, can help through

kovo 13 d., kurioje įvyks svar
bios prakalbos: kalbės VUKo 
Vykdomosios Tarybos pirmi
ninkas, Vaclovas Sidzikauskas, 
Komisijon, kuri rūpinasi šiomis 
prakalbomis, įeina: F. Rums- 
kas, V. Norkūnas, M. Benevi- 
čius, M. Vokietaitis. Nutarta 
kviesti ir mūsų kleboną pasa
kyti kalbai. M. Jokubaitė įpa
reigota pakviesti parapijos 
chorą išpildyti meninei progra
mai.

įžymaus Veikėjo
, Viengentis Antanas Kaniu- 

šis, kuris yra čia žymus biznie
rius ir vienas iš vietinių pirma- 
eilinių veikėjų, taip pat nešyk
štus tautiniams ir bažnyčios 
reikalams, paskutiniuoju laiku * 
:švyko atostogų.

Iš Miami Floridos vienai lie
tuvių šeimai atsiuntė spalvuo
tą atviruką su tokiu jumoriniu. 
įrašu: “Čia gana šilta ir gra
žu. Gyvenimas malonus, kas 
moka tinginiauti ir žydiškai 
kalbėti”. XX.

W. LYNU, MASS
Ketvirtadienį, kovo 10 d., 

7:30 vai. vakare prasidės gavė
nios pamaldos šv. Mykolo par. 
(lenkų) bažnyčioje Summer 
St., kampas Cottage, prie Mc- 
Donough Sq., 
maldos įvyks 
tądien; per 5

Pamaldoms
Feliksas Kenstavičius. Po pa
maldų bus klausomos i^iažin- 
tys.

Kun. F. Kenstavičius kviečia 
visus lietuvius tose Gavėnios 
pamaldose dalyvauti.

lietuviams. Pa- 
kiekvieną ketvir- 
ketvirtadienius.

vadovaus kun.

Sekmadienį, kovo 13 d., š. m., 
3-čią vai. po pietų. Šv. Roko 
par. salėje, įvyks CENTINIS 
KERMOŠIUS. Rengia vietinis 
Federacijos skyrius ir Moterų 
Sodalicija. Rengėjai praneša, 
kad Penny Sale tęsis ligi vėlu
mos ir nebus reikalo atsilan
kiusiems įįieiti ieškoti vakarie
nės, nes užkandžių skanių ir 
gausiai bus paruošta čia pat 
salėje. Rengėjai turi užsibriežę
sukelti pora tūkstantinių, o; 
tas nebus sunku, jeigu svečiai į 
ir viešnios broektoniečiai ir iš 
apylinkės ateidami atsineš po 
kuklią dovanėlę. Ten bus di- lingai buvo atsilankę į ALT su
džiausiąs laimės išbandymas į- sirinkimą atstovų, tai, pasinau- 
vairiomis dovanomis kurių ža- dojant tąja proga, buvo pra
dą būti visa gausybė. įvestas ir BALF susirinkimas,

Užgavėnių Sunun - Burum kuriame •»«-«*• raŪ-
linkzmas parengimas Sv. Rokoi®1 sk>m!“us «*kta w 
parapijai atnešė $1,146.10 meUnt

Tas reiškia, parapijos nau- duoklę “ ■SL0°

jos bažnyčios fondas tokia su- į šiame susirinkime nustatyta 
ma paaugintas. Dabartiniu lai- platesnis veikimo planas atei- 

parapijos naujos bažnyčios ėjai. Labai malonu buvo susi- 
statymo fondas siekia $86,156.- laukus ir jaunesnes kartos at- 
10. Broektoniečiai žygiuoja di- stovų, būtent: inžmierians T. 
deliais žingsniais prie užsibrež- Gaisiūno . Gay j,. Dr Dantis
to tikslo. Kleb. kun. Pr. Stra- j-o Jurgjo . George Steponkaus, 
kauskas ragina visus, kad pa- kurie atstovavo šv. Kazimiero 
gavus kontesto 35,000 dolerių, jaunų vyrų klubą. Šie jaunuo- 

kad ligi liepos ijjū užsimokėjo savo duokles 
knygutės dč^BALFui. Jie yra pilni nariai, 

i energijos patarnauti

O tas reiškia, 
pirmos bankos 
statymo bažnyčios turėtų šim- kupini 
tą dvidešimt penkis tūkstan- mįįgų parengimams Taigi lie- 
čius cash. Klebonas mano, kad tuviai remkim tuos profesijo- 
jeigu taip seksis kaip ligi šiol ^^ kurie mūgų
tai laimėjimas bus užtikrintas. ^ija« bei įstaigas.
Tik reikia ir toliau spirtis' ir j
dėti pastangas, kad nepasiv-1 Siame susirinkime buvo labai 
dus ir to kontesto nepralaim^}“^“ s"“**1 atv*ku'
jus įsius tremtinius, būtent, p. Ka-

Ateinantį sekmadienį, Šv. 
Vardo Vj’rų Brolijos mėnesinė 
šv. Komunija.

*
P

* might be here! It might be any- 
the United Statės. The Red Croes 
tęs in an average of six disaster 
ratious every week-

103 disąsters lašt year the kcal
eL £ of the Red Croes were on the 
aceue at once, had relief organized in a 
matter of hours, served as the funnel

i

Nepaprastas ALT 
Susirinkimas

4 Kronkaitį, mūsų BALF ne
nuilstančios raštininkės ir vie
tos veikėjos p-nios Juzės Dič- 
kienės brolį, taipgi pp. Joną ir 
Ona Mikalavičius, kurių atvy- 

įkimu pasirūpino mūsų geros 
į širdies veikėjai Jurgis ir Sofija 
Trečiokai.

Vasario 22 d. įvyko svarbus 
ALT susirinkimas. į kurį gau
siai atsilankė visų kuopų ir

1 į

BALF pirmininkė pasveikino 
visus svečius tremtinius ir pa
linkėjo jiems sveikatos ir ge
riausių sėkmių bei Aukščiau-

draugijų atstovai. Susirinkimo šio palaimos sėkmingai įsikur- 
dalyviai labai džiaugėsi, maty- ti mūsų kolonijoj ir įsijungti 
darni į susirinkimą atsilankiu-Į į musų veikimą. New Haven o 
sius neseniai iš tremties atvy- lietuvių vardu buvo įteikta pi- 
kusius savo brolius ir seseris • niginė dovanėlė 
ir šv. Kazimiero jaunų ' _ ; 
klubo atstovus: inžinierių Ivan rinkta pasidarbavimu 
Gašlūną - Gay ir visiems žino
mą dr. dentistą Jurgį Stepon- 
kų, kurie nevienam lietuviui 
yra sąžiningai pasitarnavę. Šie 
jaunuoliai profesionalai ben
drai dalyvavo susirinkime ir 
svarstė mūsų tėvynės reikalus, 
kas* suteikė mums didelį 
džiaugsmą, matant, kad mūsų 
jaunoji karta yra kartu su 
mis kovoje dėl Lietuvos 
vės.

Nutarta rimtai ruoštis

poniai Onai 
vyrų1 Mikalavičienei, kuri buvo su- 

mūsų 
geros širdies lietuvaičių P. A. 
Pilvelienės, J. Kazlauskienės, 
M. Ramanauskienės ir M. Jo- 
kubaitės. Dovanėlės priėmime 
padėkos žodį tarė Johas Mika- 
lavičius. sveikindamas šio sky
riaus narius tremtinių vardu. 
Maloniai prabilo p. Kazys 
Kronkaitis. pareikšdamas A- 
merikos lietuviams padėką už 
didelių pagelbą tremtiniams 
stovyklose, ypač Hanau stovy
klos vardu.

mu
la is-

through which flowed the nation’s aym- 
pathy and help. Your contributiona 
brought temporary houaing... emergency 
food supplies . . . medical and nuraing 
care ta 312,400 vietims. Later, thoupapds 
of thw vietūna reoeived loapttrm re- 

.m

y To carry on this miešimi of mercy, 
the Red Croes once again aska your help. 
So won’t you give, and give generously ?

Your

W0«CESia, MASS. B. Emkus, J. Glavickas Jr., A.{mošiūnas, S. Tamulevičienė, L sukakties 
Grabauskas,
A. Grigas, S. Galčienė, I. Gri
gienė, O. Garbauskienė*, M. I-į Volungevičienė, S.

PRANEŠIMAS
‘ Conn. Valstijos Trijų 

Apskričių Kuopoms
Kadangi visų trijų apskričių, 

būtent: Moterų Sąjungos, Dar
bininkų Sąjungos ir Susivieny- 
mo Lietuvių Romos Katalikų 
Amerikoje suvažiavimuose bu
vo nutarta ateinančią vasarą 
suruošti tradicinę trijų apskri
čių gegužinę New Haven’e, tai 
jau vietinių kuopų valdybos ir 
veikėjai tuo tikslu pradėjo 
veikti. Sausio 30 d. sušaukė 
apskričių valdybų susirinkimą, 
kuriame pasitarta apie suruo
šimą sėkmingos gegužinės. Po 
plačių diskusijų pasirodė, kad 
patogiausia diena dfi geguži
nės būtų Birželio 19 nes tą 
pačią dieną pripuola Tėvų Die
na. Tai būtų graži proga tinka
mai pagerbti visus gyvus ir mi
rusius tėvelius su tam tikslui 
priruošta programa.

Vieta parinkta viena iš gra
žiausių mūsų apylinkėje, bū
tent, Sea Cliff Inn, kuri randa
si prie vandenyno, kur galima 
pasimaudyti ir smagiai laiką 
praleisti tyram ore ar medžių 
pavėsyje. Tie, kurie mėgsta 
šokti, galės savo kojas pamik
linti, grojant smagiai orches
trai erdvioj svetainėje, ant ma
rių kranto.

Rengimo komisija iš anksto 
prašo visas kuopas nerengti iš
važiavimų bei pramogų minėtą 
dieną atskirai, bet iš anksto 
ruoštis dalyvauti trijų apskri
čių gegužinėje.

M. Jokubaitė, g
Rengimo kom. raštininkė.

■ mv»oi«nTi,. u. .niiiMiv,,\avw., u. ou<m»alk.o proga kalbėjo, kaip 
O. Gildauškienė, Tamulevičiūtė, A. K. Tamule- įžymiausias kalbėtojas, buv.

rvičius, D. Venslauskienė, A. Lietuvos ministeris, Vaclovas 
WilBns. J.' Sidzikauskas.

Lietuvių Tremtinių Draugi- 
C jos tautinių šokių būrelis pašo- 
j’ ko tautinius šokius, kuris tuo 

užsipelnė ne tik pagyrimo, bet 
■ ir garbės.

kfrĮ Teko patirti, kad dėl mūsų 
. viengenčių šalpos darbuojasi ir

v^inemiastama veiksja panelž °- 
na Unguraitė ir kitos gerašir
dės ponios. •

Aušros Vartų Parapija
Vasario 16 dienos minėjimeJ. E. Vyskupo Bnzgio aS vatta’ Jasi^’ P' Jankaus-!Wflhns’ P* W1M5keU’ L‘

kas, Mrs. G. Jasper, M. Joku- gis, K. Vieraitienė, J. Virba- 
bauskas, O. Jonytienė, J. Jan- sius, 
kauskas, 
Kndma,
Kaliūnas, 

; kauskas,
Koraišienė, J. Keršis, M. Kos-■ smulkesnių aukų, 
mer, V. Keršis, J. A. Kisseil, išlaidas ir suteikus
W. J. Kisseil, Mrs. Kisseil, A. kupui honorarą, aukos $235.00 

iKryšyn, J. Kaskan, K Kamins- pasiųsta į Katalikų Akcijos 
'kienė, M. Laužonienė, A. Lau- Fondą.

Federacijos-S3 skyrius.

O. Vaientukevičiūtė,
A. Kasparienė, P. White, O. Vaitkevičienė, V.
J. Krasinskienė, A.Vieraitis, J. Volungevičius, 

T. Kasparaitė, L Ku- Zeader, F. Židalis.
M. Klimkaitienė, 0. Be te buvo dar

■ ■ ■■ f
Jurgiečių Bankietas

Dėka vietos veikliųjų moterų 
pasidarbavimo, kurių tarpe 
pirmaujančią vietą užima p. E- 
lena Kazlauskienė, anksčiau 
buvusi puiki dainininkė, Užga
vėnių vakare, kovo 1 d., Lietu
vių muzikalinėje svetainėje įvy
ko šaunus bankietas šv. Jurgio 

Ji yra pa- parapijos naudai.

kienė, M. Laužonienė, A. Lau- 
“ pautienė, 
įjnavičieuė,

Lukoševičius, 
Uberienė, 
Manasienė, 
Miškinienė, 
E.
P.
R.
P. 
kienė, M. Nedzveckas, V. Ned- 

Onusaitis, E. 
A. Pigagienė,

ir 
ir 
ir

P. Leikienė, V. Leo- 
E. Liubinienė, V.

J. Listaitis, M. 
.J. Matačinskas, U. 

S.
J.

Mažeikienė, 
Marcinkus, 
Marcinkienė, 
Matijošaitis.

. dflLiDRPHU M
Naujiena Lethaviams

Pastaruoju laiku teko patir
ti, kad mūsų viengentė, gra
žuolė panelė Juozafina Jeneliū- 
nytė jau yra atidariusi savo, 
Real Estate biznį. Ji yra pa
girtinai išlaikiusi iš to dalyko 
kvotimus ir yra laisniuota 
Realestetininkė.

Lietuviai, kurie turi reikalo 
su namų pirkimu, nuomavimu, 
apdrauda (insurance) ir su ki
tais reikalais,, kurie rišasi su 
realestatiniu bizniu, lai malo- 

, nė ja kreiptis į ją šiuo adresu: 
2342 Orthodox SL, Frankford- 
Philadelphia, Pa. Jinai ne tik 
noriai, bet ir sąžiningai kiek
vienam patarnaus. Ji yra duk
ra labai geros ir sąžiningos 
šeimos, viengenčio, Petro Jenc- 
liūno.

ir 
lankymo proga aukos:

Po $5.00: Petras ir Julė Aik- 
šnorai. Jurgis ir Al Ganiai, 
Petras ir Marė Jaseliūnai. A- 
domas Kudarauskas, Vadas ir 
Petronė Kuzmickai, Jurgis ir 
Ona Lapinskai, Kasparas ir 
Teklė Mažeikai, Bernardas. Ta
mulevičius, kun. K. A. Vasys.

Po $3.00: Anelė Baravykie- 
nė, K. Morkūnienė, Stasys 
Marcelė Sukolninkai, Stasys 
Stasė Tamošaičiai, Juozas 
Marcelė Kirmilai.

Po $2.00: J. ir O. Akstinai,
S. Bundza, K. Bukota, V. Bie
liauskienė, O. Cipronienė, O. 
Ciurinskienė, K. Digriūtė, J. 
Ivaška, P. ir A. Juknevičiai, 
M. Krasinskienė, A. Keršięnė, 
M. ir O. Kazlauskai, Dr. P. ir 
J. Karpančiai, K. Kureiša, V. 
Kazlauskas, M. Kapočienė, A. 
Karpavičius, P. ir O. Matačins- 
kai, J. Matačinskienė, Marė 
Milienė, J. Noreikienė, _ J. M. 
Puodžiūnai, M. Pajaujienė, M. 
Rainys, J. Šiugždinis, M. Stel- 
mokienė, S. ir M. ščiglinskai,
T. Saurusaitienė, A. ir O. Ta
ni ule vi čia i, S. ir A. Wackell.

Po $1.00: V. Antanavičius, 
A. Akstinienė, E. Alšauskienė, 
A. Lašauskienė, E. Androška, 
E. Atkočienė, G. Bagdžius, F. 
Banionis, A. 'Bundza, B. Bur- 
dulienė, P. Begonienė, M. But
kevičius, J. Balsevičiėnė, Al 
Butkevičienė, L. Baliukonis, P. 
Bobinienė, M. Burokienė, E. 
Ciurinskaitė, A. Čepulienė, V. 
Čepulis, L. Ccpulytė, Mrs. W. 
Cusiek, E. Dirsienė. A. Dolat,

Meikunas, I. 
Mikalauskienė, 
K. Mešldnienė, 
O. Morkvėuas, 

Anna Miller, 
O. Neverdantprie

KLAUSKITE
"Lietuvos AtsmHrat 'IMjoV

šeštadieniais, 
5:00 iki 5:30 v.v.

Stotis WEVD (AJd.)
1330 kil., 5000 watts

Trečiadieniais, 
5:30 iki 6:00 v.v.

Stotis WGYN (F. M.)
97.9 meg., 20,000 u atts 
Direk.—Jokūbas J. Štokas 

429 Walnut SL, 
Newark 5. N. J.

Tel. MArket 2-3360

zveckienė, J. 
Pauliukaitienė, 
J.'Prokopovicz, E. Petronaitė, 
J. Pigagienė, A. Pauiiukaitytė, 
J. Pigaga, P. Pepeika, M. Rač
kauskienė, J. Rukšnaitis, A. 
Rasimas, M. Saurusaitis, Jr., 
M. Švedienė, A. Sinkevičius, J7 
Šimonis, V. Sauiėnienė, E. 
Smolskienė, O. Širvinskaitė, P. 

į’ .šilanskis, B. Sviklienė, A. Sa- 
lasevičius, J. Stakunas, J. 
Smith, M. Smolskienė, A. Smol- 
skis, J. Stoškus, N. Savage, 
A. Šimonis, J. Sinkevičius, A 
Stankus, K. Sakalauskas, M. 
Sviklienė, L. Sviklas, J. Struc- 
kus, P. Salasevičienč, J. Sinke
vičius, R. Samarakaitė, J. C. 
Smith, G. šildė, M. Skamara- 
kienė, K. Tamulevičius, A. Ta-

Iš Kitataučių Spaudos
Vietiniame lenkų laikraštyje 

“Gwiazda” vasario 24 d. laidos 
tilpo ilgokas eilėraštis, parašy
tas buv. Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos garbei, kuris 
anksčiau buvo patilpęs ir ki
tuose keliuose lenkų laikraš
čiuose.

Kovotojų už Lietuvos Laisvę 
Vadas Philadeiphijoje 

Praeitą sekmadienį, vasario 
27 d., Lietuvių muzikalinęje 
svetainėje Lietuvos Nepriklau
somybės Paskelbimo 31 metų

Ukrainiečių vietinėje “Ame
rikos“ kovo 1 d. laidoje tilpo 
pirmame puslapyje ilgi prane
šimai iš Europos apie partiza
nus, kovojančius prieš Mas
kvos raudonąjį “Smaką“. Ten 
pasakyta, kad iš visų partiza
nų lietuvių partizanai yra veik
liausi, drąsiausi ir narsiausi, ir 
maskoliai dieną ir naktį yra 
priversti, kaip įmanydami nuo 
jų gintis. K. V.

Šiomis dienomis Izrae- 
liaus ir Egiptiečių atsto
vai pasirašė Paliaubų su
tartį. šis žemėlapis parodo 
stovį užimtų žemių: baltos 
dalys — arabų, juodos — 
izraelitų.



Kun. J. Kuzmickis.
InErądįenis, Save S d, 1949 m.

III. Kardinolo Bylos Parodija
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"Darbininko" 1949 Kalendoriai 
Su Aušros Vartų Paveikslu

Apie Kalendorius Gražiai Atsiliepia

Kardinolas J. Mindszen
ty teismo metu, kaip ko
munistai pranašavo, pri
sipažino iš esmės kaltas.

Tačiau visi tie, kurie ži
nojo ankstybesnį Kardi
nolo pareiškimą, su skau
smu if rūpesčiu skaitė 
tuos trumpus tariamus 
prisipažinimus, kuriuos 
leido paskelbti komunisti
nis Vengrijos rėžimas. — 

“Gynėjo” kalba
Laisvose valstybėse 

kiekvienas kaltinamasis 
turi teisę ir pats gintis, ir 
turėti savo specialų gy
nėją.

Komunistų valdomose 
valstybėse kaltinamieji tų 
teisių neturi: jų vienintė- 

“prisipažinti”lė teisė
ir prašyti bausmės...

Kai komunistinis teis
mas baigė Kardinolo ap
klausinėjimą, gavo teisę 
prabilti komunistų pa
skirtas “gynėjas”, kuris 
faktinai pavadavo proku
rorą.

“Gynėjas” visai nekėlė 
klausimo, kad Kardinolas 
neteisingai teisiamas ir 
pripažino visus kaltini
mus. Tačiau toliau, vai
dindamas gynėją, jis Kar
dinolą pavadino žmogu
mi, kuris atsiskyręs gy
veno “dramblio ‘ kaulo 
bokšte”. Dėl to, neturėda
mas ryšių su žmonėmis, 
jis lengvai tikėjęs įvai
riems gandams. Pvz., jis 
lengvabūdiškai įtikėjęs, 
jog 1947 m. turėjęs iškilti 
karas ir jis liksiąs inter- 
rexu. Taipgi Kardinolo 
laiškas, rašytas kalėjime 
JAV pasiuntinybei, įro- 
dąs, koks naivus buvęs 
Kardinolas, jog tikėjęs, 
kad iš komunistų kalėji
mo galima esą pabėgti...

Toliau “gynėjas” sudai
navo komunistų sugalvo
tą dainelę, būk Kardino
las esąs tikrai naivus ir 
jau savo 
apgailėjęs. Tačiau reikią 
atsiminti, 
klausęs “ 
gaištingų Vatikano ir im
perialistinių karo kursty
tojų įsakymų”. Baigda- 

. mas prašė “išmintingo 
sprendimo” ir “švelnios 
bausmės”.----------
..— ...kadangi dar po am
žių bus kalbama apie tą 
bylą ir pati istorija jį nu
teis...

Atrodo, tai buvo vienin
teliai teisingi žodžiai, ku
riuos pasakė • vadinamas 
“gynėjas”.

PROKURORO 
REIKALAVIMAS

Kai “gynėjas” baigė 
vo (o greičiausiai jam pa-, 
diktuotą) kalbą, pakilo •

“nusikaltimus”

kad jis aklai 
Vengrijai pra

prokuroras ir pasakė ko
munistų nuomonę.

Prokuroras tvirtino 
kad Kardinolas J. Mind
szenty nesąs teisiamas 
kaip Bažnyčios dignito
rius; priešingai, — jis 
kaltinamas kaip eilinis 
Vengrijos pilietis.

Kad taip iš tikrųjų esą, 
prokuroras priminė, jog 
kaltinamajame akte visai 
neminėti Kardinolo gany- 
tojiniai laiškai. Tai esąs 
bažnytinis reikalas ir jie 
juo nesirūpiną.

Baigdamas prokuroras 
pareikalavo griežtos bau
smes, kuri “suduotų aštrų 
smūgį liaudies priešams”..

Deja, komunistų apmo
kamam prokurorui nepa
vyko įtikinti pasaulio, 
kad teisiamas Mindszen
ty, bet ne Kardinolas. Šv. 
Tėvas, kalbėdamas mi
nioms žmonių, susirinku
sių prie šv. Petro Bazili
kos, vasario 20 d. pasakė:
— Krikščionys, senosios 

Romos kankiniai, kurie 
žuvo Nerono laikais, buvo 
vadinami padegėjais, nu
sikaltėliais ir žmonĮjos 
priešais. Šiandien katali
kų Bažnyčios persekioto
jai seka savo buvusių 
pirmtakų pėdomis...

PASKUTINIS KARIH- 
NOLO ŽODIS

Pagaliau buvo leista pa
laužtam Kardinolui 
paskutinį žodį. Jo 
buvo dramatiška ir 
sminga.

Kardinolas tarp 
pasakė:
— Dievas yra mano liu

dininkas, kad nesu veng
rų liaudies • — T * * “* 
ir darbininkų — priešas. 
Palaikau savo laišką tei
singumo ministeriui, ku
riame prisipažįstu kaltas. 
Meldžiuosi už taiką Baž
nyčiai ir Vengrijai. Kad 
Dievas duatų jums išmin
ties ir kad padarytumėte 
sprendimą, kuris kraštui 
ir užsieniui atneš ramybę 
ir vienybę

Taigi, ir palaužtas Kar
dinolas rūpinosi ir sielo
josi Bažnyčios ir gimtojo 
krašto gerove. Jis buvo 
pasiryžęs visas primestas 
kaltes priimti, kad tik at
eitų ramybė ir vienybė. 

| Tačiau Kardinolo savi- 
| jautą teįsmo metu po 
į Iranlrinimu Vi+rtlriii fo-

• v

...

sa-

Izraeliaus ir Egipto delegacijos prie bendrojo stalo pasirašė Paliau
bų sutartį. Tai praktiškai nutildė viduriniuose rytuose karo veiksmus.

(Tęsinys)

tarti 
kalba 
skau-

kito

3. Kongr. Paaiel J. Flood: 
“Aš noriu atkreipti viso pasau
lio dėmesį į patriotinės Lietu
vos nenuilstamą kovą prieš en
gėją, vedamą diena po dienos 
nuo tos negarbingos dienos kai 
jos laisvė buvo paminta komu
nistų valdžios iš Maskvos... 
Vienas iš reikšmingų 1947 me
tų įvykių buvo sukūrimas vie
ningos vadovybės... Lietuvos 
Laisvinimo Armija, Laisvės 
Kovotojai, Partizanų Kolona, ir 
kiti dar nesukoordinuoti viene
tai sutvėrė bendrą štabą ir 
liaisoną... Visi politiniai skirtu
mai buvo užmiršti vardan vie
ningos rezistencijos kovos... Vi
so pasaulio laisvės ir teisingu-

sišvietusį tautų šeimos narį. 
Šiandieną, nežiūrint į jos padė
jimą kaipo valstybės Rusijos 
vergijoje, Lietuva turi bent šitą 
nusiraminimą, kad mūsų pačių 
didžioji amerikiečių tauta nuo
sekliai laikosi savo atsisakymo 
pripažinti neteisėtą. Rusijos 
veiksmą, kuris panaikino Lie
tuvos nepriklausomybę. Mūsų 
valdžia niekada nėra pripažinu
si Lietuvos bei kitų Baltijos 
valstybių įjungimą į Sovietų 
Sąjungą, o tebepripažįsta ir to
liau tų kraštų diplomatinius 
atstovus Amerikoje... Ką pasa
kė šio krašto oficialus atsto
vas (Valstybės Pasekre torius
Sumner Welles) 1940 metais 
galioja lygiai taip pat ir šian
dien. Galime būti tikri, kad tai 
ir liks mūsų krašto principu 
iki tol, kol Dievas duos Lietu
vai vėl atgauti savo brangina
mą nepriklausomybę. Taip, 
kaip anuomet amerikiečių tau
ta simpatizavo Lietuvai jos 
kentėjimų ir skausmų metu, ir 
su nuoširdžiu susidomėjimu se
kė puikią pažangą valstybinia
me gyvenime kurią atsiekė ši [K. Praleikas, Union City, Conn.

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

Gavusieji kalendorius apie juos gražiai atsiliepia 
ir nuoširdūs “Darbininko” prieteliai ir rėmėjai kalen
doriaus Kondan šią savaitę prisiuntė aukų sekantieji: 
Mrs. Qna Grykiųnienė, Baltimore, Md. .
A. Matioškięųė, No. Abington, Mass......
B. Cvirka, Cameront Falls, Ont. Canada .
S. Lebednįkas, Lowell, Mass.....................
Anna Kazlaųčiūnas, Camden, N. J..........
John Peckis, Detroit, Mich......................
Adolph Yąkutis, Cleveland, Ohio...........
Mrs. A. Seęedenikas, Waterbury, Conn. -. 
Ciprus Urbonas, Nashua, N. H................
V. jSvinkunienė, W. Frankford, UI...........
M. Ambrose, Los Angeles, Calif..............
Mrs. Juzė Valukonienė, Newark, N. J......
Antanas Kaimelis, Roxbury, Mass...........
A. Konapka, Toronto, Ont. Canada.......
Anna Aitches, Grainville, UI. ................
Julia Usevičienė, E. Bridgewater, Mass. . 
Ona Rapolienė, So. Boston, Mass. .........
Dominick Shukis, Bedford, Mass...........
M. Pajaujienė, Worcester, Mass..............
rH. Miskauskas, Cambridge, Mass...........
Agota Weisengoff, Baltimore, Md..........
Mrs. A. Valaitis, Wilkes - Barre, Pa......
John Krasinskas, So. Boston, Mass..........
M. Kauklis, Newark, N. J.........................
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mo mylėtojų vardu aš sakau — 
lai gyvuoja Lietuva”.

4. Kongr. Kdfth N. Rogers: 
“Man yra labai malonu prisidė
ti prie kitų Kongreso narių ati
duodant savo pagarbą ir patie
kiant savo sveikinimus pui
kiems ir narsiems Lietuvos 
žmonėms, kurie švenčia šian
dien trisdešimt pirmas sukak
tuves saVo nepriklausomybės 
paskelbimo. Vėliau šiandien po 
piet aš eisiu į Lietuvos Pasiun
tinybę asmeniškai perduoti sa
vo geriausius linkėjimus ir pa
sakyti Lietuvos Ministeriui 
kiek mes admiruojime lietu- 
vius, kurie randasi mūsų šalyje 
ir koks didelis yra jų įnašas 
Amerikai. Beklausydama kitų 
Kongreso narių kalnų, aš nega
lėjau nepajusti rimtumą padė
ties šių narsių Lietuvos žmo
nių, izoliuotų už geležinės už
dangos — žmonių kurie miršta 
ir kenčia dėl savo tikėjimo ir 
dėl savo laisvės meilės. Aš ti
kiu, kad kiekvienas žmogus pa
saulyje šiandieną, kuris nori 
laisvės, demokratinės valdžios, 
prisidės prie mūsų čia Ameri
koje su savo linkėjimais jiems 
sukurti laimingą rytojų ir lais
vės juo pasinaudoti. Tie iš mū
sų kurie čia susirinkę žino kiek 
daug pastangų deda Jungtinės 
Amerikos Valstybės, kad nuim
ti geležinę uždangą ir laimėti 
laisvę, nepriklausomybę, ir lai- 

|mę pasauliui”.

I

Tačiau teismo metu pada
ryta plokštelė liudija ką 
kita. Būtent, Kardinolas, 
dargdągpas pertrauką po 
kiekvieno žodžio, pavar
gusiu balsu atsakė:

— Taip... pone pirminin
ke... pone pirmininke... e- 
su... (ilga pertrauka)... 
žmogus palaužtas... dva
sia... (ilga pertrauka)... ir 
kūnu...

• ••

kaimiečių

kankinimų ir kitokių te
rorizavimų galime su
prasti iš tokio epizodo. 
Teismo pirmininkas vienu 
momentu paklausė Kardi
nolo, ar nėra pavargęs ir 
ar reikalauja poilsio. Pa
gal oficialų pranešimą, 
Kardinolas atsakęs: ‘Ne!*

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

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

DARBININKAS
m W. BROADVVAY, so. soston, mab*

buvo

narsi tauta po 1918 metų, taip 
šiandien visi geros valios žmo
nės visoje Amerikoje giliai at
jaučia Lietuvos ir jos žmonių 
kančias’’.

7. Kongr. John J. Rooney: 
“Aš didžiuojuos faktu, kad ši 

tauta atsisakė pripažinti Rusi
jos įvykdytą Lietuvos ir jos 
dviejų pabaltės kaimynų anek
siją... Lietuvių kilmės amerikie
čiai kurie šiandien švenčia Lie
tuvos nepriklausomybės

S. Waitkus, Monteilo, Mass. ..... ;___ ........
A. A. Joną Karveli, Phila., Pa....................
John Burokas, Cambridge, Mass...............
Mrs. Domicėlė Balinas, Lavvrence, Mass. ... 
Mrs. Mary Daugila, Jamesburgh, N. J. ... 
Magdalena Pask, Špencer, Mass................
Joseph Štadalnikas, Phila., Pa...................
P. Bender, Detroit, Mich............................
Katrina Parinskienė, Detroit, Mich.........
Agnės Giedraitis, So. Boston, Mass.........
J. Kodis, Chester, Pa...... ............. .*.............
Jonas Akuląvičius, Nashua, N. H............
Petras Gaidis, Nashua, N. H...................
Vincas Mitchell, Nashua, N. H...................
M. Petkevičius, Collinsville, Mass...........
John Baltaduonis, Mansfięld, Mass...........
P. Stararinskąitė, Chicago, III...................
Mrs. B. Bartkienė, Amsterdam, N. Y........
Casimir Budrius, Wąterbury, Conn...........
A. Bubulis, Monteilo, Mass. .....................

Fr neapsakomų’ kentėjimų 'Mr* Justinas Vitkunas, Phila., Pa.............

pa
skelbimo sukaktuves, savo šir
dyse giliai įvertina mūsų val
džios atsisakymą pripažinti 
Maskvos išmokytų gengsterių 
ir plėšikų įvykdytą pagrobimą 
to krašto kuris jiems brangus... 
Nežiūrint nuolatinių persekioji-' 
mų ir 
kuriuos parnešė lietuvių tauta 
savo kovoje, ji turi ištvermę ir 
narsą tęsti rezistencijos kovą 
prieš engėjus kurie tarnauja 
Sovietų Sąjungai. Mūsų protė
viai įkūrė mūsų laisvą ir laisvę 
mylinčią šalį pripažindami vie
no Viešpaties egzistenciją. KsU 
tikras, kad mūsų tautos žmo-

KOMUNISTŲ 
BURNOJIMAS

Kai teismo eiga 
pertraukta ir Kardinolas
meldėsi savo vienutėje, 
komunistų spauda toliau* 
puolė savo auką ir tyčio- 5. Senatorius Henry C. Lodge, 
josi iš jos.

Vengrijos 
dienraštis “l 
tuč tuojau 
bjaurų straipsnį — “T/*- Vilniuje vasario 16 d., 1918 m. 
gendos galas”. Šitame ra- Šįmet ir vėl mes neturime daug 
šinyje pusiausvyros nete- priežasčių džiaugsmui— Mūsų 
kę komunistai parode vi-1 lojalūs lietuvių kilmės Ameri- 
są savo bemoralį žvėris-j kiečiai, kurių tpks didelis skai- 
kumą, visaip .konęveik- čius laike antrojo pasaulinio 

karo kovojo už palaikymą as
mens laisvės, turi pilną pagrin
dą tikėtis iš JAV valdžios pa
ramos ir padrąsinimo.»Lietuvos nes, visokių religijų ir įstikini- 
žmonėms yra atimtos visos ga- mų, šiandieną liūdi dėl Lietu- 
limybės naudotis piliečio teisė- vos padėties. Esu tikras, kad 
mis, spaudos, žodžio, ir susirin- jie drauge su manim nedvejo
kime laisve, teise išreikšti savo darni smerkia tuos komunistiš- 
valią laisvuose rinkimuose... kuosius Sovietų Rusijos tiro- 
Atrodo visiškai nepakankama nūs, kurie per įbauginimo ir 
•mums vien tik stovėti šalia ne- teroro priemones, įvykdė Lietu

si iš savo šlykščių meto- duodant pripažinimo nepateisi- vos ir Baltijos valstybių paver- 
namai Lietuvos ir kitų Baltijos girną”.
šalių aneksijai. Man atrodo, tu- 8. Kongr. .Maftįn Ctarskl: 
rėtumėm daryti daugiau. Turi- “Lietuvių tauta nori savo lais- 
me išmėginti visus galimus ke- vės ir ji yra jos verta. Nebus 
liūs... padėti šiai narsiai mažai taikos šiame pasaulyje tol, kol 
tautai vėl užimti savo teisėtą Rusija bandys dominuoti ir pa
vietą tarp pasaulio ' laisvų ir vergti mažąsias . tautas... Lie- 
taįką mylinčių tautų”. ^tuvos Respublika tebėra mūsų

6. Senatorius Herbert R. O’-,valdžios pripažįstama, ir aš ti- 
kad mes reikalausime 

kad Atlanto Chartos principai 
būtų pritaikinti 'atvejui Lietu
vos, drauge su Latvijos ir 
tijos”.

(Bus daugiau)

Kada aistros sėdi špate 
protas stovi už durų.

Jr.: “Vakarykštė diena atžymė- 
komunistų J° trisdešimt pirmas sukaktu- 

Szabad Nep” ves lietuvių tautos nepriklauso- 
išspausdino mybės paskelbimo, 
□ni __  “T Vilniiiio vacarin 16

darni savo auką. Kąrdino- 
lą jie vadino — ------ •
— ...vargšas kirminas ir 

išsigandęs nusikaltėlis, 
kuris visko išsižadėjo, bi
jodamas dėl savo gyvy
bės...

Koks pavyzdžio neturįs 
barbariškumas: patys
privertė Kardinolą “prisi
pažinti”, o paskum šaipo*

įvykusio

dų...
Tuo pačiu metu Vengri

jos radijas bjauriausiais, 
vardais, išvadino vakarų 
kardinolus, kurie stojo 
ginti kankinį Kardinolą 
Mindszenty.

Visoms toms-paplovoms 
dirigavo Maskva, kurios 
'sakyta “Pravda” . .
“kad visa tarptautinė re-|lyje nėra davusi labiau įtikinan- 
akcija stojo Kard. Mind- įrodymų apie savo sugebė

jimą pasėkinmai valstybinei

raŠė, C°«M>r: “Nė viena tauta pašau- • kiuosi,
'ivio nnt»Q loKioil iiilrinon ‘ L-azJ A

sženty pusėje..?’
Netrukus po to Kąrdi- savivaldai negu kad lietuvių 

Mindszenty buvo tauta, po to kai ji prisikėlė kai
po laisva tauta 31 metai atgal.

nolui 
paskelbtas sprendimas:
— Kalėjimas iki gyvos Ji sugebėjo įkurti savo naują

gal\ps... respūbliką kaipo pastovų ir ap-

Eb-

Jonas Andriliunas, Athol, Mass.................
Rev. P. Juraitis, Athol, Mass....................
Eliza^bth Kvederauskienė, A.thol, Mass. 
M. Kabesaitis, Athol, Mass........................
Jonas Lukas, Athol, Mass........................
Emilija Mazelnikienė, Athol, Mass............
Antanas Nevedonskas, Athol, Mass.........
Jurgis Stasiokas, Athol, Mass..................
Pranciška Semauciota, Athol, Mass.........
O. Slepstikienė, South Boston, Mass.........
A. Rezgevičius, South Boston, Mass.........
Ben. Paplauskas, Methuen, Mass. ..........
Mrs. P. Bundzius, Montreal, Canada.......
J. Waitkus, Phila., Pa................................
John Miller, Chester, Pa............................
Mike Bulkevičius, Northampton, Mass.....
Juozas Andruskevičius, Nashua, N. H.....
Kazimieras Gaidis, Nashua, N. H.............
Martinas Kasparavičius, Hudson, N. H.....
Tegla Kissella, Nashua, N. H....................
Simonas Kudzma, Nashua, N. H.............
Kazys Nadzeika, Nashua, N. H................
Jonas Overka, Nashua, N- H....................
Jonas Tamulionis, Nashua, N. H.............
Hipolitas Steponavičius, Nashua; N. H.....
Domicėlė Saramietienė, Nashua, N. H.....
Marijona Matijoskienė, Nashua, N. H.....
Vincas Marauskas, Nashua, N. H............
Mr. & Mrs. J. Matukinas, Methuen, Mass. 
Magdalena Karvelis, Omaha, Nebraska 
Mrs. Anthony Samson, Norwood, Mass. 
Mrs. Anna Ramonoski, Bridgeport, Conn. 
Jonas Gailiunas, Athol, Mass. .................

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

“Darbininko” Administracija.



t

♦ DARBININ'RAS

a

3-

6
delius vėl susineštų ar pataisy
tų. Toliau kalbėtojas padaręs 
politinę apžvalgą pranašavo, 
kad jau artinasi Lietuvai pa
vasaris. kad jau matosi geres
nių laikų viltis, todėl ragino 
visus remti kiekvieną Lietuvos 
ir lietuvių reikalą. Po paskai
tos buvo padaryta rinkliava. 
Iš bažnyčioje ir salėje surink
tų pinigų $25.00 buvo pasiųsti 
Lietuvos Tarybai ir $101.75 
BALFui. Paminėtina taip pat, 
kad Lietuvos reikalais buvo 
pasiųstos telegramos Preziden
tui Trumanui, Valstybės Se
kretoriui ir kongresmanams. 
Toliau sekė meninė dalis. P. i 
Kalvelis pasakė eilėraštį: “Pir
myn į kovą už Tėvynę”, o pa
nelė M. Pranckūtė, akompa
nuojant pianistui Cote, gražiai 
padainavo: “Kur bakūžė sama
nota” ir “Klajūnas”. Susirin
kimas uždarytas Tautos him
nu.

UIRBKtMASS
Jau rašau, kad Lietuvos pa

minėjimo šventė visais atžvil
giais pavyko, šv. Pranciškaus

na, J. Černiauskas, S. Padvals- 
Icis, H. Rimaitė, M. Kirmilienė,. 
P. Navickas, K. Bauša, F. I.a- 
lys, J. Jaroša, F. Volungė, P. 
Bolis, Uždarinis, M. Gumaug.

parapijos salėje buvo susirinkę kas, P. Zareckas, S. česna, J. 
apie 400 žmonių. Buvo praves* Taparauskas, Ivanauskas, J. 
ta rinkliava. Paplauskienė, J. Saulėnas, I.

Po $5.00 aukavo: kun. P. M. Bilienė, C. Andrews, P. Velič- 
Juras, V. Černiauskas, J. Sa- ka, P. Raznauskas, M. Sedle- 
kavičius, O. Mizerienė, M. Kar- vich, I. Raznauskas, A. Mioke- 
sokas, P. Janukonis, M. švit- vich, K. Jakutienė, Padvaiskie- 
riūtė, R. Levickienė, S. Zape- nė, J. Jankauskas, A. Pilkaus- 
nas, L. Svenčionienė, B. Pa- ki, E. Miliauskienė, M. Norkū- 
plauskas, L Venčienė. Inas, J. Micka, A. Auryla, D.

Po $3.00: F. ir M. Kranceri- Ulanavich, V. Balavich, F. 
čiai, S. Jaskelevičienė, A. Rau- Kosmočius, S. Mockus, A. Tu- 
lušienė, O. Akstinienė, M. Lau- ronis, K. Karlavičius, O. Mar- 
kaitienė. I cinoniūtė, V. Grinkevičius,

Po $2.00: K. Lisauskas, T. Kaupinis, S. Laycock, J. čer- 
Aurylienė, Vilkišių šeima, V. niauskas, J. Česnauskas, M. 
Kaupinienė, A. Ragulis, A. Da- Phillips, Šatas.
vainis, A. Sužiedėlis, Latvins- Jeigu kurių vardai būtų ap- 
kas, J. Savičius, V. Balevičius, leisti arba ne taip parašyti, 
Gaidžių šeima, A. Andrukaitis, atleiskite.
S. Rymaitė, K. Marcinkevičius, Aukų rinkėjų vardai: S. Ri- 
J. Žukas,
Raznauskas, J. Povylaitis, kun. 
J. Bernatonis, K. Antanavi
čius, Saukimienė, T. Skuševi- 
čius, J. Bieliavičius, H. Savi- 
čienė, A Zenevičienė, A Biela- Militarinių
vičienė, V. Grinkevičienė, A pinosi F. A Krancevičius ir J. 
Aurylienė, J. Bush, A Povylo- Paulekas. Aukų surinkta ir pa- 
nis, A. šadreikienė, D. Balinas, 
F. Bruzgulis.

Po $1.00: O Stanislauskienė, 
A Kazeliūnienė, V. Skusevi- 
čienė, O Griškevičienė, Gobush 
šeima, J. Bu ja, F. Kikutis, K. Į 
Butkevičius, T. Padvaiskienė,:
E. Kvaraciejus, V. Krasnaus- alininkas K. Laurecks, 38 Col- 
kienė, O. Songailaitė, A. Bolie- lege St., Schenectady, N. Y. 
nė, K. Kasilevičius, K. Jozokas, atsiuntė BALF-o Centrui čekį 
R. Janukonienė, T. Karionienė, ir parašė reikšmingus žodžius: 
J. Paplauskienė, O. 
nė, A. Lučinskienė, 
daitė, M. Treigiūtė, 
nė, S. Muralienė, E.
Kasilavičienė, A Snapauskas,
M. Čiulionienė, E. Šaurienė, D. dys skyriaus, sugebėjusio pa- 
Shimkus, J. Juozokienė, Sr., rinkti aukų ir paremt BALF-o 
M. Andruškevičienė, O. Moc- piniginį vajų, tuo palengvinda- 
kienė, V. Lahenė, M. Petrikie-mas mūsų vaikučių ir našlaičių 
nė, M. Sinkevičienė, J. Kosmo- vargą tremtyje, 
čienė, J. Zinkevičius, E. Ser-į
sak, B. Sūkaravičiūtė, R. Vaši- siems aukotojams ir rėmėjams 
iatiskienė, O. Baubinienė, S. BALF-as ragina ir kitus sky- 
Baubių, Jodkienė, A Masio- rius ir organizacijas nepamirš- 
niūtė, M. Povylaitienė, B. Ta- ti tremtinių ir pasiųsti jiems 
mašauskienė, T. Vaikšnorienė, aukų per:
M. Songailaitė, A Kvaraciejū- , .
tė, A. Aurylienė, M. Karione-' «*“ ramiai kąSn‘
nė, M. Dekevičienė, B. Kace- bodamas savo broko vargus? 
Menė, M Gertienė, Grendienė, 0,1 Uvo brolta v
N. Jodka, D. Strazdu. B. Ta- pagalbos? BALF
parauakienė, A Zareckienė, v“ų m“’ų orS“*““.*- *- 
M. Marcinontoė, A. Marcino- “• “Kaip d“ visa-
nienė, F. Navicku, M. Grunda, dos dau*i“ padarys' •
1. Mikitas. J. Jautrus. P. Am "“dieną P*-** “TO “k*: 
tanavičienė, J. Jurkšas, P. Pet* United Lithuanian Rdief Fund 

, rauskienė, L. Pekarskienė, M/
Masionienė, M. Saulinienė, H.1 
Balabonienė, P. Grina, A Gri-

bes Sekretoriui ir kongresma- 
nams su prašymais, kad jie at
sižvelgę į Lietuvai daromas 
skriaudas rūpintųsi Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymu. 
Baigiant minėjimą Ponas Ma- 
liauskas visus palinksmino sa
vo gražia muzika, o po minėji
mo rumfordiečiai 
Kaulavičių 
skania

Mes Rumford’o lietuviai 
džiaugiamės, kad mus retkar-

P*čiais aplanko Tėvai Pranciško- 
^nai iš Greene. Me., vienuolyno. 
^V’asaros metu čia jie mėnesį 
^kartą laiko šventas 
^kiekvieną pavasarį 
m atnaujina laikydami 
ki Tautinių švenčių metu mums 
n®jie irgi mielai padeda. 13 d.

vasario mes minėjome Lietu
-vos Nepriklausomybės šventę. 
suTą dieną airių bažnyčioje turė- 
^jome šv. Mišias, kurias laikė ir 
ir pamokslą pasakė Tėv. Alek- 
a? sandras Ziubrys. O.F.M. Savo 
kn“gražiame pamoksle jis šių die- 
^nų Lietuvą palygino su Ken- 
vačiančiu Kristumi, kuris po kan- 
^čių pergalėjęs

mirties patalo.
linnėjimą atvyko 
panalis Liauba. 
noAndriekus ir Tėv. Viktoras Gi
joj džiūnas. Nors mūsų kolonija 
rru nedidelė ir žmonės plačiai po 
ku apylinkę išsisklaidę gyvena, Po pietų 2 vai. šv. Baltra- 
stfbet vis dėlto nežiūrint blogo o- miejaus salėje įvyko iškilmin
io ro susirinko per 50 asmenų, gas Lietuvos 
de Minėjimą atidarė Ponas Kau
to lavičius. vienas iš žymesnių 
kamūsų veikėjų. Pačiam minėji- 
gamui pravesti jis pakvietė Tėv.
O Viktorą Gidžiūną, 
pit Tautos himną sekė 
stt nardo Andriekaus 
tą kurioje jis nušvietė 
čri; Lietuvos padėtį 
jei greit išauštantį 
tai nes pasaulis jau 
Tiiyra komunizmas ir ko jis šie- paukščiais, kurie žiemai prisi-;Tkaučių^įė “ Na 
dėl kia. Po paskaitos buvo padary- artinant paliko savo lizdelius,1 
du; ta rinkliava ir surinkta $93.25.kad išaušus pavasariui į juosi 
jmBe to, buvo pasiųstos telegra-■ sugrįžtų ir žiemos darganų ir'

mos JAV’ Prezidentui, Valsty- atšiaurių vėjų sudraskytus liz-

Mišias ir 
dvasiniai 

misijas.

mirtį kėlėsi iš 
Vakare gi j mi- 
dar Tėv. Juve- 
Tėv. Leonardas

Pagiedojus 
Tėv. Leo- 
paskaita, 
dabartinę 

pranašavoir
laisvės rytą, 
suprato, kas

Va
šv.

pas Poną 
svečius pavaišino 

vakariene.
Vienas iš daly vių.

LEWISTON, MAINE
taip 

lietuviai 
Lietuvos 

minėjimą,
vasario, su- 

meldėsi už 
Mišias laikė

Kaip kiekvienais metais 
ir šiemet Lewiston*o 
padarė iškilmingą 
Nepriklausomybės 
Sekmadienį. 13 d. 
sirinkę į bažnyčią 
savo Tėvynę. Šv.
ir pamokslą pasakė Tėv. Vik
toras Gidžiūnas, O.F.M. Jis 
kalbėjo apie Tėvynės meilę, 
pabrėždamas, kad Tėvynės 
meilės pavyzdį apverkdamas 
savo sostinės nelaimes.

Po pietų 2 vaL

Lenistonietis.

BALTIMORE, MD.

BALF 1949 VAJAUS ATIDA
RYMAS — KALBĖS GENE

ROLAS ČERNIUS
Sekmadienį, kovo 13, 2:30

vai. p. p. lietuvių salėje, 851 
Hollins gatvė, įvyks BALF 
1949 vajaus atidarymas Mary
lando Valstybėje. Kalbės gen. 
Jonas Černius, buvęs Lietuvos 
ministerių pirmininkas ir gene
ralinio štabo viršininkas; kun. 
dr. Liudas Mendelis, Šv. Alfon
so parapijos klebonas, ir kiti, 

į kurių tarpe ir nesenai atvykę 
iš tremties. Dainuos Peabody 

I Konservatorijos mokinė, dai- 
ir “Dai- 

• nos” choras, vedamas ponios 
Lelijos Bakerckienės. Dalyvaus 
Amerikos Legijono Lietuvių 

išeivius palygino PmUs No 154 * Auxiljan,

Graikijos karalienė Frederica priglaudė karo 
našlaitį. Kai šiomis dienomis dar vis eina kariški 
susikirtimai raudonųjų guerilų su valdžios armi
ja, tai civilių žmonių aukos krinta viena po kitos. 
Šio mažo vaikiuko motina žuvo laike kariškų ant
puolių tarp minėtų pusių. Ten tas vietas atlankė 
karalienė. Tas mažasis tiek buvo sujaudintas, kad 
jam atrodė jo motina ir jis puolė jai į glėbį. Ge
roji šalies ponia tikrai nuoširdžiai priglaudė ma
žąjį našlaitį.

E. Miliauskienė, P. maitė, p-nia Česnakauskas, F. 
A Krancevičius, L Lūšys, M. 
Phillips, M. Songailaitė, O. 
Songailaitė, O. Kvaraciejūtė, 
A. Kvaraciejūtė, ir A. Rimas, 

apeigų tvarka ru

Nepriklausomy
bės minėjimas, kuriame daly
vavo visi susipratę vietos Lie- 
tuviai. Minėjimui pirmininkavo' 
Greene ,Me., Pranciškonų vir-’ 
šininkas, Tėv. Juvenalis Liau-j 
ba. Išsamią ir labai aktuali* 
kalbą pasakė Tėv. Dr. Leonar-į 
das Andriekus, “Šv. Pranciš
kaus Varpelio” redaktorius. 
Jis lietuvius- i" 
su rudeni išskrendančiais karių motinos šv

LOS ANGELES, CAL

Padėkime Plytelę A. A. Tėvo 
Kazimiero Amžinam Paminklui

P»o Kazimiero Kapucino parinktos maldos
1. Spausdinama didelėmis raidėmis la
bai turininga maldomis maldų knyga. 
“Atlaidų šaltinis**. Tai yra viena iš pa
čių vertingiausių maldaknygių, nes jo
je surinktos maldos yra sukurtos gar
sių šventųjų ar kitų Dievo moksluose 
išmintingu žmonių, ir didžiuma maldų, 
esanti toje maldaknygėje, yra paties 
nnniežiaus apdovanota specialiais atlai
dais.

TFv^s Kazimieras

siu

kll *
Ga 2. Lietuviams šią maldaknvgę parinko, spaudai
mą paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kazimieras Ka- 
kų paeinąs, kurio vestos misijos paliko neišdildomą įspū- 
yn d’. Jis mirė 1941 m. gruodžio 26 d. Kaune, Lietuvoje, 
jai Jn kapa mindžioja svetimųjų bolševiku kojos. Įsigy- 
dri damas šią maldaknygę padėsite plytelę amžinam pa- 

mmklui tam misijonieriui, nuo kurio mirties šiemet 
ka: sueina 8 metai.
dži 3. šioje maldaknygėje yra ypatingai gražių mal- 
jau <*n ’ Dievišką Jėzaus ir Marijos Širdį, sielvarte, nelai
mi: m^je. prašant ramybės, vedusiųjų maldos už tėvus, 
vėsžfiirties atvejuje. Visos tos maldos popiežiaus apdova

notos atlaidais.
4. Maldaknygė spausdinama labai aiškiomis dide

lėmis raidėmis.
5. Maldaknygė “Atlaidų šaltinis” turės net 569 

poslapių, bet bus patogios išvaizdos, prabangiais vir
šeliais, auksuotais kraštais. Kaina $3.50. Kas ją užsi
sakys dabar iš anksto, gaus pigiau — už $3.00 ir be 
to — bus Įskaitytas į Rėmėjų-Leidėjų skaičių ir gaus 
a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo.

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

Kreiptis adresu: —
DARBININKAS

366 West Broadvvay South Boston 27, Mass.

siųsta ALT centran $324.00. 
F. A. Krancevičius, 

Lietuvių spaudos kom .narys.

Sušelpi Tremtinius
Specialus “K. L” Numeris
Vasario 16-jai dienai paminė

ti buvo išleistas specialus, padi
dintas “Kalifornijos Lietuvio” 
numeris, kurio turinį sudaro 
šie ilgesni straipsniai: “Ar be- 

- “A- 
nuomet ir Šiandien”, “Kaltina
masis Aktas Komunistams”, 
“Protiniai Ištižėliai”, “Lietuvių 
Imigracijos Australijon Pers
pektyvos”, “' 
Ateitis”, “Current 
Heritage

. Mystic People
Mišių, o ypač “Pulkim ant ke- •.What’s Going 
lių” ir Lietuvos Himnas, visus Įjc?” “Lake 
lietuvius didingai nuteikė.

Tuoj po pamaldų įvyko pami
nėjimo bankietas gražiausiame 
Hollywood I^posevelt viešbuty
je, kur dalydavo virš 200 lietu
vių ir 15 garbės svečių, univer
sitetų profesoriai, konsulai ir 
žymūs kiti amerikiečiai. Prog
ramą pradėjo ALT pirm. A. 
Skirius ir vedėju pakvietė ad
vokatą Juozą Petraitį. Be dau
gelio sveikinimų išsamesnes 
kalbas pasakė buvęs Lietuvai 
ministras Norem, 
kins, prof. K. Alminauskas ir 
prof. K. Pakštas, konsulas J. J. 
Bielskis ir kun. J. Kučinskas.

Meninę dalį išpildė solistės 
Florencija Korsakaitė ir Heleri 
Bartush - Svaggart, sudainuo- 
damos pritaikintus paminėjimui pelnas yra skiriamas naujosios 
kompozicijas. Šv. Kazimiero pa- bažnyčios statybos fondui. Gra- 
rapijos choras pradėjo ir baigė žios kun. klebono J. Kučinsko

Lietuvos Nepriklausomybės 
Paminėjimas

•Paminėjimo iškilmės praėjo
su pasisekimu. Specialios pa-■ pasikartos Vasario 16-ji?”,
maldos buvo laikomos šv. Vi- 
bianos katedroje, vidurmiesty- 
je, pamokslą pasakė vyskupas 
T. Manning. Per šv. Mišias gie
dojo šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos choras, vedamas muzi
ko J. Ąžuolaičio. Sutartinas 
giedojimas naujai išmoktų šv.

BALF-o 50-tojo skyriaus Pir-

Kačinskie- — Skubu pasiųsti čekį sumoje 
M. Buivy- $679.01, kad galėtume alkanus 
P. Jančie- papenėti, nuogus pridengti ir 
Cilcius, L. pakeleivį priimti .

Tai gražus ir kilnus pavyz-

Televizija ir jos 
Lithuanian 

Exponents”, “The 
of California”, 
on in the Bal- 

View Rerrace, 
Calif.”, lietuvių ir anglų kalbo
je eilėraščiai, plati vietos kro
nika ir daugybė iliustracijų 
puošia žurnalą. Dėl susipažini
mo 
9204 
Calif. 
visame pasaulyje tiktai du 
leriai).

lizdelius,1

I Kun. dr. Liudas Mendelis 
nuo savęs prižadėjo tą sekma
dienį per visas mišias Šv. Al
fonso bažnyčioje rinkti BAL
Fui aukas lietuvių tremtinių 
šalpai.

Dar kartą* šios kolonijos lie
tuviai sukruto šelpti nelaimin
guosius brolius ir seseris trem
tyje. Dirbtuvėse, organizacijo
se, susirinkimuose, namuose 
bei visur kalba ,dirba ir renka 
aukas sukėlimui $10,000.00, ku
rią kvotą Marylando lietuviai 
yra liuosanoriai užsibrėžę su
kelti. (1947 metais šiai valsty
bei BALF Centras buvo nusta
tęs $9000.00, ir ta kvota buvo 
perviršyta).

* $10,000.00 šiai 
kelti, tai nemaža 
bendrai veikiant 
mūsų gerojo klebono kun. Liu
do Mendelio, yra įmanoma ir 
ryžiamasi tiek pingų surinkti.

Dalyvausime šv. Alfonso pa> ^merį]los jr Liethvos himnais, pastangos pastatydinti naują

kolonijai su
siima. Bet, 
su pagelba

Reikšdamas gilią padėką vi-

rašyti į “K. L.” red. — 
S. Broadway, L. A. 3, 

(Metams prenumerata 
do-

šv. Kazimiero Parapijos 
Metinės Iškilmės

Kovo 6 d. įvyks šv. Kazimiero 
prof. Wat- parapijos metinės iškilmės su 

iškilmingomis pamaldomis, ban
kietu ir koncertu, kurį išpildys 
parapijos choras ir solistė Flo
rencija Korsakaitė. Po bankieto 
bus Televizijos aparato trauki
mas. Traukimo ir parengimo

rupijos bažnyčioje ir lietuvių 
salėje kuo skaitlingiausiai, ir 
ištiesime savo pavargusią, bet 
duosnią ranką saviems nelai-' 
mingiesiems. Istorijoje nebus 
užrašyta, kad Marylando lie- g ‘(J^^iTvatakasT Ch7 kuopa yra viena iš aktingiausių

Vakare Lietuvos Garbės Kon- bažnyčią ir suburti lietuvių į 
sulas J. J. Bielskis su žmona vieną koloniją yra remtinos vi- 
suruošė žymesnių veikėjų prie- s08 Amerikos lietuvių, 
mimą - arbatėlę. I Lietuvos VyČUi I

Paminėjime dalyvavo svečiai’ Angele8 UetuvO8 V*č,ų

tuviai savuosius pamiršo!
Lietuvis.

cagos ALT Skyriaus vice-pirm., 
K. Ūkelis, Paukštienė, B. Balie
nė, F. Šatkauskas ir kt.

Vasario 20 d. mūsų lietuvių
Nepaprasti Svečiai 

Vasario mėn. pradžioje, pa-
kolonija minėjo tautos šventę, viešėję kiek Arizonoje, kun.'

I organizacijų. Vasario 27 d. Vy
čiai ruošia koncertą ir šokius, 
o kovo 6 d. per savo globėjo 
šv. Kazimiero atlaidus organi
zuotai eis prie šv. Komunijos ir 
turės bendrus pusryčius. Visas 
Los Angeles lietuvių jaunimas

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

Labdaringosios Visuomenės 
Maloniam Dėmesiui!

Nukryžiuotojo Jėzaus Vienuolijos
Rėmėjų ir Prietelių Seimelis įvyks 

Sekmadienį, Kovo 27,1949
iv. Petre parapijoj, So. Boston, Mass. 
Sesijose dalyvaus ir Jo Ekscelencija 

Arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D.

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

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

Vardas .................... ............................................................ -—

Adresas

Bažnyčioje šv Mišias atlaikė Ignas Albavičius, kun. J. Pai.!^ kriečimnas dalyvauti ben- 
ir dienos nuotaikai pritaikintą kauskas ir kontraktorius Sta-I 
gražų pamokslą paMLkė, tik ką 'sys Kaminskas aplankė Los ’ 
iš Amerikos pas ntus atvykęs,' Angeles. Jie gailėjosi perilgai 1 v ovauJa omas y ų 
T. Jurgis Gailiušis, OFM. Va-'užtrukę Arizonoje, kur dabar 
kare buvo salėje minėjimas, gana šalta, o Kalifornijoje — 
Paskaitą skaitė Dr. A Juoza
pavičius, kuris plačiai nušvietė 
Lietuvos istorinę bei kultūrinę 
raidą. Choras, vadovaujant p. 
J. Simanavičiui, padainavo liau
dies dainų, ir po to buvo išpil
dyta J. Krumino “Pabaigtu
vės”. į minėjimą buvo atsilan
kęs Jo Ekscelencija archivys- 
kupas Morray ir daugelis kitų 
svetimtaučių. S.P.

Kaip jau buvo anksčiau spaudoje rašyta, Jėzaus 
Nukryžiuotojo Vienuolijos Rėmėjų ir Prietelių, ypač 
nuoširdžiųjų labdarių bendras suvažiavimas — SEI
MELIS, įvyks Sekmadienį, kovo 27 d., 1949, šv. Petro 

v‘dkė’£T Ch7cagoje“"^vo^ - -.........................

Juozas Petraitis.

vasario mėn. buvo malonus ir 
nelietingas oras. Kunigai sve
čiai apie porą savaičių viešėjo 
Los Angelyje pas kun, kleb. J. 
Kučinską, aplankydami savo 
buvusius parapijiečius. Kun. J. 
Paškauskas džiaugėsi nuolati
niu (per ištisus metus) gėlių 
bei vaismedžių žydėjimu — bi
tininkystei tai esančios idealios 
sąlygos. •

Juozu Ki smsus
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE SO, Md.

Tel. Lexington 85M
Limoeinai dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dieną ir Nakų.

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 saleje, 

Broadway, So. Boston. Šiose sesijose prisižadėjo at
vykti ir mūsų nuoširdusis Ganytojas, Jo Ekscelencija 

. Arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D.
Seimelio eigoje įdomią paskaitą skaitys Jėzaus 

Nukryžiuotojo Vienuolyno Brocktone Kapelionas kun. 
I Jonas S. švagždys.

Kviečiami visi rėmėjai ir gerų darbų labdariai ir 
prieteliai ruoštis dalyvauti šiame Seimelyje.



ĄntaradienU, Kovo 8 d., 1949 m.

Dr. Urbonavičių. — 8v. Kazi
miero dienoje Monsignoras ga
vo daug sveikinimų asmeniškų.

4
DZMIKtaKAS__________ -■

. . . . _________ __  . .... .. tu

ŽINUTES
laiškais, telegramomis ir tele-l 

Tėvai Marijonai, iš
Apvaikščiojome 6v. KuMe-

ra šveatę. — Ketvirtadienį, Tė- fonais. Tėvai Marijonai, iš < 
vaa Jonas Kidykas, S. J. pra- Thompsono, Conn. atsiuntė aa- i 
dėjo vesti trijų dienų pamaldas, vo sveikinimus per Tėvą Dam- 1 
šv. Kazimiero garbei. Tėvas brauską ir Tėvą Budreską, ku- ' 
misionierius baigė šį tridienį rie atvežė ir dovanų. Pagariai- 
sekmadienį, 10 v. r. mo pietuose, klebonijoje, daly-

Tuoj po šių iškilmingų pa- vavo, apart vietinių kunigų, 
maldų, Vyčių vadovybėje, įvy- Prelatas M. Krupavičius, kun. 
ko, vieši pusryčiai Vytės ir vy- Pr. m. Juras, kun. A Petrai
čiai sumaniai sutvarkė stalus tis, kun. J. Kidykas, S. J., kun. 
ir teikė gardžių valgių. Progra- Volungė ir Dr. Leimanas. Pa- 
mą vedė gabus komikas p. Lao- vakarėja atsilankė kun. Jonas' 
la. Kalbėjo Prelatas K. Urbo- švagždys, seserys, iš So. Bos- 
navičius, kun. Virmauskis, kun. tono, Cambridge ir Brockton. 
Kantautas, panelė profesorė - 
diplomatė Avietenaitė, adv.
Kastas Akstens, M. Norkūnas 
ir. kiti. Vyčiai sudainavo kele
tą dainų.

A

Sekm. po Gavėnios pamaldų, 
seserų mokytojų vadovybėje, 
įvyko mažųjų mokyklos sky
rių vaikučių programėlė pa
gerbti šv. Kazimierą ir prela-

Antradienį, 7:30 v.v., parapi
jos salėje, 492 E. 7th St. į-
vyksta choro pratybos.

tą Kazimierą Urbonavičių. Kū
dikėliai savo uolumu, pastango
mis ir vaikiškumu pajuokino 
visus susirinkusius, kurių buvo 
pilna salė. Vaikučiai dar sutei
kė Prelatui Maldų Puokštę ir 
kitokių dovanėlių.

Penktadienį bus vaikščioja
mos Stacijos 4 v. P4>. ir 7:39 
vai. vak.

šešti 7:30 v. v., Municipal ku. 
Building salėje įvyks pirmas 
viešas parapijos centkermošius.

ftgeribė PnMą . Raztanecą
■ ■mito Mi—. >

DAKTARAI I*5*

Ketvirtadienį įvyks Moterų 
Sodahcijos pamaldos.

Trečiadienį, penktadienį ir 
šeštadienį yra metų bertainis: 
pasninkas ir abstinencija.

Trečiadienį, 7:30 v. v. bus 
laikomos šv. Teresės, Gavėnios 
ir Merginų Sodalicijos pamal
dos. ;

Atideda prakalbęs. Dėl pa-

norėta surengti kovo 20 d., to
limesniam laikui, nes tą dieną 
randasi ir taip daug čia paren
gimų. Vietos darbuotojai turės 
susirinkimą penktadienį, Be a- 
bejo visi sutiks, kad būtų ren
giamos mūsų įžymaus svečia 
prakalbos visiems patogiu lai-

Tel. TROwtwid«e 4330
If no ansver cali A V 2-4026

llepdkMŠ.
Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso’ Valandos: 2—4 ir 6—8.

Kovo 5 d., mirė Marijos prie
glaudoje, Thompsone, Conn. 
Kazimieras šiiužis, 68 metų, 

* So. Bostone, po tam 
Lavrence, metus ir puse 

.Thompsone. Kilęs Žiežmarių 
parapijos. Amerikoje pragyve- 

Įno 40 metų. Paliko seserį So. 
į Bostone. Laidojamas iš šv. 
(Petro parapijos bažnyčios, ko
vo 8 d., 9 v. r. Naujos Kalva
rijos kapuose.

Velionis pašarvotas pas lai- 
•dotuvių direktorių J. Kasparą, 
! 187 Dorchester St.
4

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Brwdway

80. BOSTON, MASS.
Offiee Tel. SOvth Boston 6-0M8

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Man.

TEL. PA—7-1233-W

Sekmadienį, po Gavėnios pa
maldų, Federacijos vadovybėje, 
įvyks prakalbos. Kalbės, me
tus kalėjęs Dr. Leimanas.

9 v. r. Sv. Vardo vyrų Drau
gija eis prie šv. Komunijos ir 
turės susirinkimą.

Apsiėmė atidaryti Seimelį. 
Jo Prakilnybė Prelatas Dr. K. 
Urbonavičius pasižadėjo atkal
bėti atidarymo maldą Seserų 
Jėzaus Nukryžiuoto Rėmėjų 
Seimely, kovo 27 d., Municipal 
Buildinge.

• J

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Avė., Islington, Mass.

TeL Dedham 1304,-W
PRANAS GERULSKĮS, Namų TęL Dedham Į30Į-R

iimmim KWKM«KKWKK16WC1C1tWnOOnM

300 GRAŽIŲ LAIMĖJIMŲ į
1. 0350 TELEVKION CONSOLE
2. WESTINGHOUSE
3. EMERSON MIRACLE TONE RADIO- - - — * - - - -

2-jų ir 3-jų

- - - - - -  Ti r-itr
Baltimore, BALF 64 Skyrius 

77, K. Matnliauakas BALT 
skyriaus vardu 324.

Miami, John P. Burnie 116.
Už dovanas visiems nuošir- 

x._ jl džiai dėkojame. Dovanu laukia-^ELECTRIC COOKER | me ir dąugiau. Viską siųskite:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine., 
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

B

0U5. UKSIS

4
ĮŽANGOS NEBUS

Milžiniškas Penny 
SALE

Plrira laF—fiat Tafaiima ffamla Maiiflai 
IKTANBIL K6V4MMCH ttt, 7:30 VAL. VAKARE 

MUNICIPAL BUHDING 
a

535 East Broadway ■ So. Boston, Mass. |
,v

tXo 6v^S,i BALF Sandėlyje Gauti Drabužiai ir «
Riaubaitė, savo namuose 579 
E. 8th St., So. Boston. Paėjo 
Prūselių parapijos. Amerikoje 
pragyveno 42 metu. Paliko dvi 
dukteris ir žentą. Pašarvota 
pas laidotuvių direktorių D. A. 
Zaletską, 564 Broadway. Lai
dojama iš šv. Petro parapijos' 
bažnyčios, kovo 9 d., 9 v. 
Naujos Kalvarijos kapuose.

kiti daiktai 1948 m. Lapkričio ir 
Gruodžio mėn.

31;

PAIEŠKOJIMAI
ANDZEJAUSKAITE Sa- 

baitienė, Zofee, iš Trakų m., Vil
niaus ap.

ANDŽEJAUSKAS, Adomas, 
ir sesuo Katrė, iš Petuchavo 
km., Trakų vi., Vilniaus a.

AUŠKALNIS, Ignas, Juoza
pas, ir Petras, ir jų sesuo Ona, 
iš Judrėnų vai., Tauragės ap.

BRAZAITIS, Gustavas, iš 
Raitininkų dv., Raseinių ap.

BRAZAITYTE - Mazintienė 
(Mazintin), iš Girdaičių km., 
Raseinių ap., ir vaikai Hugo, 
Ida ir Mina.

BRAZAITYTĖ - Tietmanienė 
(Titman), išvykusi iš Liepojos, 
Latvijos, ir vaikai Ida ir Lud- 
Fig.

BUBLAITIS, Georg.
Budienė - Lotaitė, ir jos 

šuo Mikutienė, iš Salantų 
Kretingos ap.

ČEKUTIS, iš Ceikinių parap., 
Vilniaus krašto.

GIRDZIUŠAS, iš Melagėnų 
parap., Vilniaus krašte.

JANKAUSKAITE, Agota, iš 
Kraštinės km., Tauragės ap.

JONUTIS, iš Kretingos vi.
JUODZIUKYNAS, Juozas ir 

Mikas, iš Putrešių km., Balbie
riškio vi., Marijampolės apskr. 
, KAUKENAS, iš Strakšiškių 
km., Daugėliškio vi., Vilniaus 
krašto.

LOTAITfiS, Budienė

se- 
vL,

Sunkiai Susirgo
Pereitą šeštadienį, kovo

SVARAIS 
Connecticut 

Danielson, A. Duarcas 
Hartford, BALF 12 Skyrius —

*’ 900; Thompsonville, K. J. Mig- 
j linas 15; Waterbury, Anna Ro- 
‘gers 11.

Ilfinois
Clavendon Hills, A. Scrapo- 

d. nas 67; Chicago, V. Tetkaus-

L. I., BALF 20 Skyrius 1,012; 
Maspeth, L. I., Viešp. Atsimai
nymo par. 50; Brooklyn, EI. 
Vizbarienė 50, Ch. Razminas 
41; New York, A. Vaišvila 4; 
Hudson, J. Jankauskas 
Millbum, J. Žemaitis 50;
York City, N.N. 6.

164;
New

»

WIN. Vaa Neoš Avė.,
Hollywood 38, Calif.

GRABORIAI

S. BmseviSus Ir Sms
rausi Home

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tol. SOuth Boston 8-2M0

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

JNeph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Dirsktorius Ir

NOTARTIHJBtilC 
Fatameviims Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SO S-1437 * 

SOvth Boston 8-3960

e i

5
rytą staigiai susirgo p. Pranas kas !2.

District of Columbia 
Washington, Mary Borlase 11. 

Maine >- 
Millinocket, V. Makauskas 

(maisto) 44.

Razvadauskas, buvęs L. Vyčiui 
Centro pirmininkas ir vienas 
Interaational ’Cafe, 315 W. 
Broadway, savininkas.

šeštadienio rytą buvo atvy
kęs į savo įstaigą dirbti ir tik 
staigiai pajuto galvos skaudė
jimą, 
pašaukus gydytoją, jis įsakė.Nonyood, 
važiuoti į ligoninę.

Tą dieną ir p. Razvadauskie- 
nė tik buvo pasikėlus iš slogos 
ligos. Taigi vienas pasveiko, o 
kitas susirgo. Bet ačiū Dievui 
p. Pranas Razvadauskas pir
madienį, kovo 7 d. jautėsi ge
naus ir yra viltis, kad pa
sveiks.

p. Pranas Razvadauskas ran-

YAKAVONIS '
inMMfal Home

741 No. Main St
Brockton, Maso.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tai. Brockton 8-1500

Ohlo
Dayton, J. Urbonas 21; 

veland, Neperstojančios Pagal- £uienė, iš Salentų vi., 
bos parapija 104; Cleveland, gos ap.
Nellie C. Glinska 6. MAKAUNAI^fiS, Teklės, te-

Cle- ir Mi- 
Kretin-

HatMĮDckuhettą
No. Andover, J. Boląvich 15; 

Parvažisvo į namus, ir Cambridge, A. Daukantas 281;
*, N. Kanateki 15; 

jWorcester, Aušros Vartų pa- 
'rapijos surinktas maistas — 
2,269; Greenfield, K. Bonešienė 

’ 18; Cheteea, Mary Chinecki 11; 
Auburn, Ą. Černius 11.

Michigan 
Detroit, BALF 76 Skyrius — 

95, T. Racey 12.

I
'New Jereey 
Newark, Mrs. Zorskie 50;

«mkm mvovvuu uguiMucjv. | Harrėon, Dievo Moti Sopulin-
Linkime kogreičiausia • pasveik- gos parapija ir BALF Skyrius 
ti.

/

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
. FO GLOBA MOTINOS 4VC.

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

TeL SOuth Bąston 8-1296.
Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė,

8 WtafieM St., So. Boston,/Mass. 
ProL Rait. — Ona Ivaikienė,

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

29 Gould SL, W. Roabury, Mass. 
Tel. Parkway — 1864-W (

331; Jereey City, C. Baranaus
kas 30.

New York
Brooklyn, A Zailsky 3, Jos, 

Chupas 80, V. Stankevich 
| (maisto) 5, C. J. Krušinskas 
|30, J. JąJmitis 34, V. Vaičiūnas 
7, Ch. Johanson 8, H. Jakaitis 
5, V. Vaičiūnas 15, Anna Tan- 
taitis 10, A Lobonski 10, Mrs. 
Višniauskas 22, Jonas Ignata
vičius 10, D. Ąverka T5, T. Stu- 
čienė 15, J. Ugnis 8, J. Jaske- 
vičius 4; Port Washington, L 
L, p. Husai 25, Great Neck,

Iždininkė — Ona Siaurio, 
51 Tampa SL, Mattapan, Mass.

Tvarkdart — Ona Krasauskas,
11 Springer SL, So. Boston, Mass. 

Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H SL, So. Boston, Mass.

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

av. JONO EV. BL. PASALSI NES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. RaSL — Jonas Gltaeckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Rakt. — Aleksandras Ivalka, 
440 E. Sixth SL, So.^oston, Mass.

' Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
I 699 E. Seventh St., S. Boston, Mass. 
Maršalka — Jonas Zaikis,

, 787 Broadway, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
j čią sekmadieni kiekvieno mtaesio, 
’. 2 vai. po pietų. Parapijos saMj,

492 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų ražtininką.

K9MS—SkS—0—*3l3bMKHk*M*3kMI3k9l3U3—

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincaa Balukonis, Savininkas.

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

251 Broadmy, SmŪ Mm, Mat
XXX X\\XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXxXXXXxX XXV

I

VAITKUS
FUNERAL HOME

187 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WATIKUS 
Laidotuvių DMctorfas ir

(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Nauja modenrifka koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brtdB* k" Bostono kolonijas te
minusiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir j kitur

Reikale tauki te; TeL TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNgRAL HOME

864 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
GraboriaI ir Balaamuotojai 

Patarnavimai dieną ir naktj. 
Koplyčia tormonims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815 

BOuth Boaton 8-2606



DARBININKAS

KAIP DABAR YRA. — Per daug metų Šv. Kryžiaus angių gotiško 
stiliaus katedrą Bostone — Washington St. užstoja pakelto geležinkelio 
struktūra. Toji struktūra užstoja šviesą ir dažnai traukinių dundėji
mas sutrukdo pamaldas.

KAIP BUS ATEITYJE. Yra numatyta tą pakeltą geležinkelio 
struktūrą nugriauti ir pravesti naują geležinkelį požemyj. Šis vaizdas 
parodo kaip Šv. Kryžiaus Katedra Bostone atrodys tą geležinkelį nu
griovus. '

•Ą

8

oCiteratura
Jonas Gailius

TOLI NUO TĖVYNĖS

ČIŪČIA, LIŪLIA, 
MAŽUTĖLĮ

čiūčia, liūlia, mažutėli. 
Mažutėli vaikeli,
Auk didutis. 
Būk greitutis. 
Čiūčia, liūlia, mažutėli, 
Pirk mamutei nuometėlį, 
O sesytei žiedelėlį. 
Rūtų gėlę, aukso žiedą, 
čiūčia, liūlia, mažutėli, 
Kad aš tave užauginčiau 
Ir darbelio išmokyčiau, 
Būtum šieno piovėjėlis, 
Motinėlei duonos dirbėjėlis.

Sv. Kazimieras ir Lietuva
(Tęsinys) 

šv. Kazimiero mirtis
Šv. Kazimieras mirė bū- ris jau tada stojo mūsų 

damas skaistus jaunikai- kariams pagalbon nugalė
tos kovo 4 d. 1484 metais ti mūsų nuolatiniam ryti- 
Vilniuje, eidamas 26 me- niam priešui. Kitas yra 
tus savo amžiaus. Dievas, pasakojimas, kad 1655 
kuris jį nukreipė nuo pa- metais, kai dar tik pirmą 
saulinių sostų, pasišaukė kartą Lietuvos sostinė 
pas save pačiame jaunys- Vilnius buvo savo viduje 
tės žydėjime. Tai įvyko ne išvydęs priešą — rusus, 
jo motinos, bet Dievo va- gražus jaunikaitis aplan-

— Palaimink mane, ma- lia, kuris išrinko šv. Kaži- kęs rusų kariuomenės va
rnyte!.. - _ < . - -

Vėjas sujudina 
viršūnes, sušvokščia 
medžiai, ir našlaitė

J

. Tų karių įsitikinimu 
i buvęs šv. Kazimieras,

j KAI Aš JOJAU
i Kai aš jojau per žalią girelę, 
Nusilaužiau putino šakelę.

tai Nusilaužiau putino šakelę 
ku- Ir sukirtau žirgui per galvelę.

Kai prijojau uošvelio dvarelį, 
Išein, išein manoji mergelė.

Vadin mane už balto stalelio, 
Duoda gerti žaliojo vynelio.

Gražios uogos putino medelio, 
Dar gražesni mergelės veideliai.

»

gi Dievo dovana katalikiš
kai lietuvių tautai. Jis vra 
pirmųjų Lietuvos krikš- 
čionvbės amžių šventasis; 
jis lietuvių tautą padaro 
lygiaverte tauta greta ki
tų katalikiškų tautų, nes * 
kokia būtų garbė katali
kiškai tautai neturėti nei 
šventojo iš savo narių tar
po, lygiai, kaip nedarytų 
garbės bet kuriai tautai, 
jeigu ji negalėtu pasidi
džiuoti savo didvyriais, 
savo pasauliniais karžy
giais. Šv. Kazimieras mū
sų tautą pastato tarpe ki
tų katalikišku tautu, tvo
rai lyg ją ryškiau išskir
damas iš protestantiškų 
ir pravoslaviškų tautų 
tarpo.

16-17 amžiuose ir vėliau 
Jėzuitai, kovodami su taip 
pavojingu Lietuvos katali
kybei protestantizmu, sa
vo pamoksluose, savo mo- 

į kyklose statė pavyzdžiu 
,šv. Kazimierą: jo gyveni
mą, jo dorybes. Tuo lietu
vių tauta lyg ir buvo pa
žadinta prie dorinio did- 

į vyriškumo, ko trūko besi
skverbiančiam protestan- 

įtizmui. Kas įdomiausia, 
į kad šv. Kazimieras ryš- 
! kiaušiai pasižymėjo tomis 
dorybėmis, kurias protes
tantizmas neigė (atmetė): 
kaip šv. Panelės garbini
mas, atgaila, skaistybės 
išlaikymas, geri darbai ir 
kitomis. Tai buvo lyg ir 
Dievo pirštas, rodantis į 
numetamus Dievui bran
gius dalykus.

šv. Kazimieras visuometbūklingas reiškinys, ir jį... . . _ v.
taip palikęs. Manoma, kad hk° «’va? *r J*"
tas paveikslas buvo pieš- ’y?1361“ lietuvių tautai, 
tas, kai šv. Kazimieras rod??r c»n8tul,M 
buvo paskelbtas palaimin- Jto*,W uždraudimas jo kul
tuoju 1522 metais. ito- P Vencių Lietuvoje,

Koplyčia, kurioje dabar Pavertimas jo vardo baž- 
ilsisi šv. Kazimieras, buvo Vilniuje pravosla-

i kelis sykius kartu su kr- Y“** ,e.\ . “ta
tedra gaisrų sunaikinta, o 
1655 rusams pirmą kartą

į tautai.
Kazimieras Tai.rod? ir caristinių mas-mierą Lietuvai pas save dą, kuris stovėjo prie Po- 

pušų tarpininku. ;locko ir ten arklidėmis bu-
seni Po mirties jo kūnas bu- vo pavertęs katalikų baž- 
jau- vo paguldytas Vilniaus nyčią, ir jį perspėjęs, kad 

čia, kad yra ryšiai, kurie katedroje, prie kurios de- nerūstintų Dievo. Jis sa- 
tveria amžinai-----------

tarp motinos ir dukters.
3. DEGANČIOS RAIDES

VANDENYS pasibaigė, 
saulė prašvito.

Sužaliavusi žemė glež
nais žolynėliais, žydin
čiais žiedeliais kojas ap
kabina.

O paskum kažin kas į- 
bruka jai į rankas laik
raštį, kuriame degančio
mis 'raidėmis apie tėvų 
žemę rašomą----------

: Degančiomis raidėmis, 
neš nieko nesakoma apie 
savųjų vargą, tik liaupsi
nami svetimi įsibrovėliai..
— Kad jie pamatytų...— 

dūsauja ateivė. — Kad jie 
pamatytų mano kančios 
kelią, mano motinos aša
ras ir vienišą jos kapą... 
Kad jie išimtų mano šir-

, j .. . . • put; ju naiotu lhodc jvf vvfivi voaucj. vwv

di, kad pasiklausytų jos tarymo įr globos. Ir miręs pasaulio kunigai savo bre- 
aimanų, — gal tos raides - - ® ®...............
taip nedegintų ir nekan- 
kintų... Kad jie pamatytų gyvas būdamas. Jo gailestingumu, jo uolumu, 

. brolių ir seserų voras, j dorybės buvo suvisuotin- o ypač didele skaistybės 
, šiaurę traukiančias, kad . -

Vi-‘lių Tėvą... Tu nepyk, kad Jie suskaitytų plačiuose Tiesa,

ti bankinių kraują ir naš- krašte palieku... Tu neno- skaitomus kapus... M
Ir Ji sulanksto laikrašų, įprastų įmonių tarpo, 

Turi pri- sunku dėl duonos kąsnio ° paskum įmeta į ug^nį. vis tik *yra užrašyta
sipiidvti atgailos indas ir lakstyti, o dabar pati tu-j~ ,naU-^ keletas stebuklų, įvykusių
išsiliejęs nuplauti kainiš- riu eiti į pasaulį, kad gy- 

va būčiau...

— Neverk, mažyte!.. Ir 
tu privalai sudėti auką... 
savo geros širdies duoklę.

Ir tada ji pakelia nukri
tusį laišką, glaudžia jį 
prie krūtinės ir kužda:

i — Tu atnešei mirties 
dvelkimą, bet ir gyvybės 
kvapsnį. Tu kalbi apie 
kančią ir meni prisikėli- 

ne medžių š ik^s i7 , , ~A ... ir jos akys pradeda zvil- rudraskyti ... J J
skundžiasi ®
budėdama 2. PRIE MOTINOS KAPO

i KAPAS svetimoje žemė- 
ir kiau- je, kur sena motulė atgu- 

— lė amžino poilsio.
Kaip nuo medžio nu- 

iš plėštas lapas, atsidūrė ji

0 gal jau, o gal negalėsiu 
sugrįžti — 
kaip pavasario saulė — 

Bem. Brazdžionis.,

IŠEINU į laukus ir kiau-’ 
' sausi vėjų dainos... I

Ak, ne vėjai dainuoja, 
ne šiaurieji kūkčioja: rau
da mano motina šiaurėn 
iš v ant a, senas tėvas dū
sauja...

Ak.
kapojas!, 
lapai ūbauja: . 
mano sesuo, 
p ‘ sužeisto brolio.

Išeitu į laukus 
sausi vėjų aimanų —

1. NEVERK, MAŽYTE!
LAIŠKAS iškrinta

rankos ir sielą apgula svetimame krašte, nes ne- 
troškinantis sielvartas: norėjo matyti laužomų 

...Tavo tėvelis iškeliavo kryžių ir teriojamų vaikų, 
pas dėdę...

Ji gerai žino, kur jos dė- sus šešėlis įslenka į tylias 
dė. Kai tik raudonoji au- kapines. !
dra siūbtelėjo, kai tikį Prieina prie kapo, ap- 
raktys ėmė bailiai krūp- glėbia jį smulkiomis ran- 

iškeliavo į komis ir laisto ašaromis: 
Sibirą ir niekad neatsilie-. — Mano motinėle! Atši
pę. i sveikint atėjau... Abi tėvų

Dėl to dabar ji rankas žemę palikome, kad visuo- 
grąžo, dėl to gailiai vai--met kartu būtume, o 
to ja: senas tėvelis nesu-nūn... tu į dausas nulėkei, 
laukė jos iš vakarų par-,aš — keliauju toliau, kad 
gr’.žtant ir iškeliavo į ver-gyvenčiau, savo kryželį 
giją. -neščiau ir už tave mels-

Ir kai pakelia akis į čiausi.
krvžiu, kai rankomis ap-j — Mano mamyte! Tu pa
kabina kruvinas Nukry- laimink savo dukrelę ir 
žiuotoio kojas, — ji girdi: užtark pas visų našlaitė- 

— Neverk .mažyte!.. Vi rr” -
si mano vaikai turi supil-itave vieną 
v ’ •: : v •___ / x
laivių ašaras, kad Kry- rėjai man pasakyti, kaip 
žius pergalėtų... ’

TA

čioti, — dėdė

kąs žymes...
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šiniojo šono dar jo tėvas, kė: “Jūs esate bausmė į 
karalius Kazimieras sena- mano tautai už josios nuo- 
sis, pradėjo jam statyti dėmes, tačiau ji darys at- :
koplyčią, kurią pabaigė jo gailą ir bus išklausyta, f^^u^rvnniu^bažnv^ Prašydavo jo globos. Šian- 
brolis Zigmantas, didysis jus Dievas taip prispaus, į- labai iu buvo’aDiDlėš- dieną kada Liefuv4 už- 
t „s „„„„„j cios lauai jų uuvu apipies „olai.

, Visais sun- 
kesniaiš laikais lietuviai 
šaukdavosi jo užtarimo,

Ateina vakaras, ir tam-

Lietuvos kunigaikštis ir kad nei už Volgos nerasi- r“:’, “C5‘ku.
Lenkijos karalius (1506- te išsigelbėjimo”. Pagal kai^i klted-
1548).-Čia ir dabar šv. Ka- Vilniaus Kurijos liudijimą rof buvo iš-
zimiero kūnas ilsisi sida- sis jaunikaitis turėjo būti brangenybės paim-
briniame karste, kuris bu- sv. Kazimieras. IQ kauJaf išmėtyti. Spė-
0^1603 metais. an°niZa Paskelbtas palaimintuoju jąma. kad tuo laiku buvo 

Kazimierui mirus, grei- ,r svei,tuojJ
tai žmonės susirinko prie Šventasis Kazimieras bu- 
jo grabo, nes Vilniuje jis vo paskelbtas palaimiu- 
taip ryškiai buvo įkritęs tuoju 1522 metais, dar ne- pas]ėptas po kate-
visiems žmonėms į p-*ak r r
kad jie negalėjo susilaiky- mirties, o šventuoju buvo 
ti garsiai nesimeldę prie paskelbtas 1603 met. Taip 
jo karsto. Jo šventas gy- greitą paskelbimą šv. Ka- 
venimas, geri darbai ir zimiero palaimintuoju nu- 
teisingumas taip buvo pa- lėmė jo nepaprasta asme- 
veikę ir patraukę visus nybė ir ypatingos dorybės, 
žmones, kad jau tada jie kurios jam nupelnė šven- 
prie jo karsto prašė jo už- tojo vardą. Šiandien viso

svetimame bukuose išmėtytus nesu

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

tojų prenumeratą baigėsi su Sausio 1, 1949 m. 
Taigi. kad sutaupius “Darbininko” administraci- 
jai išlaidu, siuntinėjimui paraginimų, nuoširdžiai

£ visus LDS narius ir “Darbininko” skaitytojus 
J prašome kuoskubiausiai atsilyginti už 1949 metų 
5 “Darbininko” prenumeratą.

“Darbininko” Administracija.t

išplėštaas ir L. Did. Kuni
gaikščio Vytauto karstas, 
o kiti mano, kad jis yra ir

griuvo didžiausios nelai
mes, kokias ji kada nors 
patyrė, kada mes visi lie
tuviai, laisvi ir pavergti 
savame krašte, šioje liki- 
minėje kovoje įtempiame 
visas jėgas ir ieškome vi
sur pagalbos, ypač turime 
nepamiršti paprašyti pa
galbos savo tautos globė
jo, Šv. Kazimiero, visuo-.

šv vienintelis iki šiolei Lie-
karstas tuo laiku buvo iš- tuvos šventais.
vežtas į užsienius, ir tokiu, ®* Lapinskas,
būdu sunaikinimo išvengė.- ,Tikrai doras žmogus yra 

Kas yra šv. Kazimieras Į tas. kuris turi drasos na- 
Lietuvių tautai? įžiūrėti velniui į akis ir pa- 

Šv. Kazimieras yra bran-.sakvti: tu esi velnias.
karalaitis nenustojo pa- vijoriuje kovo 4 d. skaito 
traukti jų širdis mažiau, ir gėrisi jo pamaldumu, jo

ine atgaila, kurios reika-( 
lauja Nukryžiuotasis... — 
sukužda.

PAGINA
IŠEINU į svetimus lau

kus ir klausausi svetimo 
vėjo dainų... 

! Ak, tai ne vėjai dainuo
ja, ne šiaurieji rauda: vi
sa mano tauta dūsauja ir 

•aimanuoja, nes vos pane
ša atgailos kryžių.

* Bet kryžius nelengvė- 
ja----------

1 dar ir šiandien yra Lie
tuvos krauju išaugintų 
vaikų, kurie garbina apo- per tą upę ir 
kalipsinį žvėrį

JSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

IZ O D Y N Ątos ir ėmė virsti legendo- meile ir karštu šv. Panelės
, apie šv. Kaži- Marijos garbinimu.

mieras nėra, per daug le- Šv. Kazimiero kūnas po 
gendų, kurios jį išskirtų iš kanonizacijos 1603 metais 

buvo perkeltas į sidabrinį 
karstą, kurį jam padova
nojo Zygmantaas m, ir 
pastatytas ant altoriaus 
viešam garbinimui. Du an
gelai klūpodami laiko si
dabrinį su šv. Kazimiero 
relikvijomis karstą ,o ant 
dangčio stovi šventojo si-į 
dabrinė statulėlė. Čia pat 
yra keistas šventojo pa
veikslas: Šv. Kazimieras 
atvaizduotas su trimis 
rankomis, kuris dviejose 
dešinėse laiko lelijas, o 
trečioje rožančių. Sakoma, 
kad dailininkas, kuris pie
šė tą paveikslą, mėginęs 
nereikalingą ranką kelis- nums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kartus užtepti, bet ji vis VonLoa
pasirodžiusi. Tada jis su- varaas......... ................................
pratęs, kad tai yra ste- Adresas

po jo mirties: mergaitė at
gavusi gyvybę, aklas re
gėjimas ir ligoniai pagiję. 
Be to čia tenka pastebėti, 
kad, atidarius šv. Kazi
miero grabą po 120 metų, 
jo kūnas buvo rastas ne- 
sugedęs.

Legendos (pasakojimai) 
yra tokie pasilikę apie Šv. 
Kazimierą, kurios yra už
rašytos, net jo kanonizaci
jos byloje, būtent: jo neti
kėtas pasirodymas mūsų 
kariams prie Dauguvos u- 
pės, kuris juos pervedęs 

padėjęs 
jiems laimėti kautynes su 

1949. n. 22. daug galingesniu priešu.
.......... . • -*» **’-

I

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

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

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dvdis: 
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 
Duikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

3S6 Wasl Broodwoy So. Boston 27. Mass.
Šiuomi siunčiame $......  ir prašome atsiųsti




