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• Ir ten... vogė...
• įdomi gražbylystė...
• Karo psichozas
• Kur aš nukeliausiu—

Visi dar labai gerai prisime
name paskutiniąją JT pilnaties 

v sesiją Paryžiuje, Chaillot rū
muose. žinome, kad, kaip pa
prastai, diplomatai ten nieko 
nenutarė, nebent prokuroras ‘ 
Višinskis pasvaidė Vakarie
čiams gana “gražių” žodžių ir 
pasikoliojo, tačiau tik dabąr iš ‘ 
spaudos, papildomai, sužinojo- 
me, jog Chaillot rūmuose būta < 
ir... vagysčių...

Esą keturis buvusius JT pil
naties biuro tarnautojus teis
mas nubaudė po 1200 frankų 
piniginėmis baudomis už dvie
jų bonkučių nagų lako pavogi
mą Chaillot rūmuose per JT 
sesiją...

Gynėjai pareiškę, kad sesi- 1 
joje vagysčių būta gana gau
su. Dingę: 200 ausenų (posė
džių kalboms klausytis), 15 de
legatų kėdžių, 3 rašomosios 
mašinėlės, šimtai elektras lem
pučių ir keliolika km. tualeti
nio popieriaus...

O iš Amerikos delegacijos 
biuro — esą, dingę... dokumen
tai apie Sovietų Sąjungą...

Stebimės, kaip dar nedingo 
ir patys delegatai?...

•

Denos ir Reuterio pranešimu, 
Madrido radijo komentatorius, 
anglų adresu, neseniai išklojęs 
šitokią gražbylystę: “Dėkui
Dievui, kad mes nesame anglai 
ir neturime kentėti nuo katas- 
trofingų pasekmių dėl Bevino 

ir.

Per Vatikano radijo sto
tį nuo šių metų vasario 
mėn. pradžios yra duoda
ma šeštadieniais ir sek
madieniais lietuviškai in
formacijos.

Radijui žinias prašo 
siųsti adresu: Transmis- 
sioni Radio in Lingua Li- 
tuana, Citta dėl Vaticano, 
Roma, Italia.

Piketavo DP Lalų

Boston, Mass. — 
madienį, kovo 13 d. 
riaukus laivui 
Jumper” 
Commonwealth uostą, a- 
pie 200 įvairių unijų uos
to darbininkų po pietų pi
ketavo uosto namo prie
kyje. Darbininkai piketa
vo protestuodami; kad 
Jung. Valstybių valdžia 
nusprendė paimti šešius 
transportinius laivus iš- 
vietintų žmonių vežimui 
armijos vadovybėje.

Unijos nariai sako, kad 
apie 100 darbininkų ne
teks darbo kiekvienam 
laivui atplaukus su išvie- 
tintais žmonėmis, kada 
tuos laivus kontroliuos 
armija.

Sek- 
■«, at— 

“Marine 
su tremtiniais į

r-*—*-«-*j tas- Trumanas yra pasky
ręs Jung. Valstybių Ka
syklų Biuro direktorium

Pavasario potvyniai jau čia pat. šis vaizdas parodo Boyar upės Mi- 
ssouri Valley, Iowa, išsiliejimą iš krgntų. Susisiekimais liko sustabdy
tas, apie 1,000 gyventojų iškraustyta iš šio kaimo. Gyvybės aukų nepa
daryta, bet turto nuostoliai dideli.

Kominformas įsakęs Trukdyti
Šventųjų Metų Apeigas

Vatikanas — Vatikano 
radijas paskelbė gautas 
žinias, kad kominformas 
įsakęs viso pasaulio ko- 

boiko- 
_ . _ Ltųjų

K

$

• '

kęs, jog ispanams yra “nusi- 
spiauti, ką Britanijos užsienio 
reikalų ministeris ar jo darbo 
partijos nariai galvoja apie is
panų vyriausybę”.

“Bevino nesugebėjimas su
prasti mus — patvirtina,, kad 
mes is tikrųjų išsivadavome ne 
tik iš raudonosios Rusijos na
gų, bet taip pat ir iš Jo Dide
nybės vyriausybės baltų piršti
nių. Faktas, kad ši vyriausybė 

į baidosi mūsų, yra teisingas ir 
džiuginantis mastas, iš kurio 
mums aiškėja mūsų išsivadavi
mas. Mums nėra koktus nei 
Bevinas, nei jo vyriausybė —-* 
todėl neapsimoka dėl to ir gal
vos kvaršinti.”

Ar neįdomi gražbylystė?...
•

Kaip ten bebūtų, bet, vis dėl
to, šioj “taikos gadynėj” pa
saulis yra persiėmęs ir šiurpiu 
karo psichozu^r Štai, spaudoj 
rašoma, jog Olandijoj atsiradę 
net tam tikra “jūrininkų ben- 

x drevė”, kuri turinti užpirkus 
didžiulį laivą ir priimanti 
“rankpinigius” iš klijentų, no
rinčių, aventualaus kare atve
ju, juos pervežti į “saugias 
salas”...

Tęsinys 2-rame pusių*.

Laivas ‘Marine Jumper-“u“*st»n!s Y?88* b°lk°- 
„ Bostono iiplaukė tą Va- ^°tl atmnancių Sventųjų 
ėią dieną 3 vii. po pfetų j Met,» katalikų ap-
New Yorką. Unijos vįrii- 

forke uosto darbininkai 
paskelbs sėdėjimo strei
ką. .

Išvykstantieji iš uosto 
tremtiniai . nežinojo kas 
dedasi kai pamatė mar- 
šuojančius ratu žmones 
ir nešančius su įvairiais 
užrašais kortas. Jie manė, 
kad tai yra protestas 
prieš juos. Bet. vėliau 
jiems buvo išaiškinta ka
me dalykas. Tai daugelis 
jų pasakė: “Jeigu darbi
ninkai taip padarytų Ru
sijoje, arba Rusijos oku
puotuose kraštuose, tai 
vietoje juos sušaudytų ar
ba išvežtų į Sibirą”.

šieji teisėjai pripažino 
kalta Mildred Gillars (A- 
xis Sally), kuri buvo kal
tinama už sMšidimą pro
pagandos iš B radio
prieš Jung. Viiš Bostono išplaukė tą pa-

F*

neišduoti vizų maldinin
kams, kurie norėtų orga
nizuoti kelionę į Amžinąjį 
Miestą — Romą. Gi aukš
tiesiems Katalikų Bažny
čios dvasiškiams, norin
tiems aplankyti Romą, iš
duoti tik trumpalaikes vi
zas.

Šventieji Jubiliejiniai 
metai prasidės šių metų 
Kūčių vakare ir baigsis 
1950 met. Kūčių vakarą.

' r~ - - ' .

Nuteisė Alis SaHy

Washington, D. C. —
Federalio teismo prisieku-

■■Ji ■ ■ ......................... .. ■ .

Atvyko 76 Lietuviai Tremtiniai

Angliakasiai Turės 68 Milijonus
Dolerių Nuostolių Per Dvi

New York — John L. 
Lewis, United Mine Wor- 
kers prezidentas, iššaukė 
425,000 anglies kasyklų 
darbininkus mesti dajbus 
ir švęsti per dvi savaites 
neva atminčiai tų darbi
ninku, kurie pereitais me
tais duvo užmušti ir su
žeisti kasyklose. Kaip ži
noma, pereitais metais už
mušta 1,015 angliakasių 
ir sužeista* 50,000.

Kaip žinoma, Preziden-

būdu būtų galima leng
viau laimėti streiką.

Kaip nebūtų, bet per 
tas dvi savaites darbinin
kai* negaudami algų, tu
rės apie $68,000,000 nuos
tolių. Tačiau darbininkai, 
kad ir nenoromis Levis’o 
įsakymą yra pasiruošę iš
pildyti.

■ ■■ "'y

Vflkfeiljįjf

Dr. James Boyd, kuriam Oferika 
yra labai priešingas Johųvbkieči

Praeitais metais Ameri
kos katalikai sudėjo žy
mias sumas misijoms au
kų, iš kurių $366,212 buvo 
išsiųsta išlaikymui 68 mi
sijų diecezijų į įvairius 
kraštus, $242,201 paskirta 
misijų darbui pačioje A- 
merikoje, $35,000 misi
joms tarp negrų ir indė- 

$19,267 paramai 
Artimuos?

Ę. Lewis. Dr. James Boyd 
dar Senato neužgirtas, bet 
dabar kaikurie Senatoriai 
ragina tai padarytu Taigi 
sakoma, kad Lewis įsakė 
darbininkams mesti dar
bus kaipo protestui prieš 
Dr. Boyd.

Kitas dalykas, tai dabar 
yra prikasta daug anglies 
rezervui. Kai kas sako, 
kad John L. Lewis norįs 
tą rezervą sumažinti, kad 
sutarties terminui išsibai- 

ir, reikalui esant, išė-

contolp
TM/tOO,

Hirougn Your
MD CROSS

IŠ gerai informuotų A- 
rikos karinių šaltinių 

ių laikraščiai skel
bia, kad laikotarpyje nuo 
1946 met spalio mėn. iki 
1949 met. vasario mėn. 1 
d. amerikiečių Vokietijos 
zonoje yra nukritę 4 neži
nomos kilmės sviediniai. 
Paskutinis sviedinys nu
krito naktį iš 1949 met 
sausio 31 d. į vasario 1 d. 
netoli Schweinfurto. Svie
dinių ilgis 3-4 metrai ir 
turi degančias uodegas. 
Minėtasis sviedinys spro
go vos palietęs žemę. IŠ 
surastų dalių nustatyta.

-Jfr

Nuo kovo 13 dienos vėl 
bus daromos rinkliavos 
bažnyčiose misijų reika
lams.

KUN. DR. L. TULABA GRĮŽTA
l

nėję Karite Programoje
Norwalk, Conn. — Pra

neša, kad pereitą sekma
dienį, kovo 13 d. Henry A. 
Wallace pasakė politinę 
kalbą metodistų (protes
tantų) bažnyčios neva re
liginėje radio programoje 
iš WNLK radio stoties. 
Dr. Benjamin Ginzburg, 
radio stoties pirmininkas, 
sako, kad Henry A. Wal- 
lace visai be radio stoties 
vadovybės žinios buvo 
perstatytas kalbėti. Dėl 
tos priežasties radio sto
ties vadovybė suspendavo 
tą metodistų “religinę” 
radio programą.

WNLK radio stoties va
dovybė gavo daug protes
tų iš katalikų, protestan
tų ir, kitų, nes Henry A. 
Wallace savo kalboje 
“puolė Katalikų Bažnyčią, 
Amerikos impėrializmą ir 
Trumano doktriną”.

Šią radio valandos prog
ramą veda Norwalk Mi- 
nisters Association, kurią 
sudaro protestantų minis
teriai. WNLK radio stotis 
turi leidimą tik dienos 
metu transliuoti.

VetieSų Vadai Slaptai Ta-
_t_-t r.—t----aiIMSI MIVICnjTI VOKICTljf

Šv. Kazimiero Kolegijos bus lietuvių tautos ir Lie- 
Romoje rektorius, Kun. ’ tu vos katalikų Bažnyčios 
Dr. L. Tulaba, kuris da-. labui, 
bar lankosi Amerikoje J ---------------
giĮžta atgal į Romą. Iš- I Kinijos komunistil 
leistuvės įvyks trečadienį,! vaLffia
kovo 16 d.,. New Yorke. Į ▼■■Uf
Išvyksta į Romą iš New 
Yorko.

Lankymosi Amerikoje 
tikslas buvo susipažinti < 
su Amerikos lietuvių ka-j trijų provincijų Yangtze 
talikiškąja visuomene ir j upės šiaurėje. Toje srity- 
Kolegijos fondacijos rei- je yra 50,000,000 gyvento- 
kalais. z jų.

..Linkime jam laimingai j * Administratyvinė sritis 
sugrįžti ir toliau sekmin- apima Kiangsu, Anhwei 
gai tęsti užsibrėžtus dar-'ir Honan provincijas.

Godesberg, Vokietija — 
Kovo 13 d. prasidėjo vo
kiečių vadų slapta konfe
rencija savo krašto suvie- 
nymo. reikalu. Tame susi
rinkime dalyvauja Vaka
rų Vokietijos ekonomijos 
ir politikos vadai ir bu
vęs vokiečių ambasado
rius, Rudolf Nadolnyj ir 
Sovietų emisaras.

Vokiečių vadai svarsto 
kaip būtų galima suvieny
ti visą Vokietiją.

Herr Nadolnyj, kuris 
gyvena 'Sovietų Rusijos 

| zonoje ir kuris buvo So
vietų Militarės Adminis
tracijos panaudoj amas 
daryti - kompromisus su 
Vakarais, per pastarąsias 
šešias savaites lankėsi 
Rhinelande. Jis visą laiką 

. bandė sušaukti visus vo
kiečių vadus konferenci- 

i jai, tačiau vis nepavykda- 
i vo. ši vokiečių vadų kon

ferencija .yra' pirma.

Shanghai, Kinija — Ko
munistų radio pranešė, 
kad kiniečiai, komunistai 
sudarė laikiną valdžią dėl

,____________________ i

Sekmadienį, kovo 13. d., vo tėvus ir artimuosius. 
Artur Gutkind, kuris at
vyko su savo žmona ir 3 
m. amžiaus dukrele Dora 
pas savo pusbrolį Samuel 
Seigal į Bostoną (rodos, 
žydų kilmės), sakė, kad 
rusai yra tokie pat, kaip 
ir vokiečiai. “Ir vieni ir 
kiti yra blogi ir labai blo
gi”

Kazys Vasiliauskas, jo 
žmona Vanda ir dviem, 
vaikeliais, turėjo kvieti-

LDS CENTRO PIRMININKAS 
kė priimti. Jie NCWC 
(Katalikų organizacijos) 
buvo apgyvendinti laiki-| 
nai Bostone, L„____
vietą pastoviam apsigy
venimui. p. Kazys Vasi
liauskas yra Lietuvos O- 
peros dramos artistas.

Atvykusius tremtinius 
uoste pasveikino įvairio
mis kalbomis Massachu
setts Valstijos Komisijos 
Išvietintiems Žmon ė m s

8 vai. rytą į Common- 
wealth Pier, Boston, Mas
sachusetts, įplaukė laivas 
“Marine Jumper” su 549 
išvietintais žmonėmis iš 
Vokietijos. Atvykusiųjų 
tarpe buvo 76 lietuviai, 
priskaitant ir vaikus. Iš 
visų atvykusių lietuvių 
seniausia amžiumi buvo 
p. Konstancija Zavickie- 
nė, 81 metų amžiaus, 
nuvyko pas savo sūnų 
marčią, gyvenančius 
Hartford, Conn.

Kaip lietuviai, taip ir 
kitų tautų tremtiniai pa
sakojo laikraštininkams 
apie Rusijos ' bolševikų 
žiaurumus. Jurgis Janic- 
kas, kuris atvyko su savo 
jauna žmona Marija ir 
dukrele (3 metelių am
žiaus), į Stoughton, Mas
sachusetts, labai įdomiai 
pasakojo apie dviejų oku
pacijų pergyvenimą. Jis 
sakė, kad rusai bolševikai

Ji 
ir 
E.

II

verte vaiku atudęntu«|Priimt‘ Pirm' Wal-
šnipinėti ir išdavinėti sa- Tęsinys 2-rame pusi.

IŠVYKO Į NEW YORKĄ
kol suras' * Pirmadienio vakare, ko

vo 14 d., išvyko į New 
Yorką svarbiais reikalais 
kun. Pr. M. Juras, 
rence lietuvių par. 
nas ir LDS Centro 
ninkas.

Šia proga kun. 
Juras dalyvaus kun. dr. 
L. Tulabos, Šv. Kazimie
ro Lietuvių Kolegijos Ro
moje lektoriaus, išleistu
vėse, kurios įvyks trečia-

‘•ę

Law- 
klebo- 
pirmi-

Pr. M.

dienį, kovo 16 d.
Kun. Dr. L. Tulabos iš

leistuvėse dalyvaus J. E. 
vyskupas V. Brizgys, 
Prel. Mykolas Krupavi
čius ir kiti įžymūs vadai. 
Išleistuvių Rengimo Ko
misijai vadovauja J. P. 
Prelatas ‘Jonas Balkūnas, 
Maspetho lietuvių parapi
jos klebonas ir ALRK Fe
deracijos Centro dvasios 
vadas.

Ketvirtadienį, kovo 10 
dieną mirė komp. Anta
nas Vanagaitis, “Margu
čio” leidėjas ir radio pro
gramų vedėjas Chicagoj. 
Jis mirė atostogaudamas 
netoli New Orleans, Loui- 
siana valstijoj.

Antanas Vanagaitis bu
vo išvykęs atostogoms. 
Jis važiavo kartu su adv. 
A. Oliu į Texas, kur pa
starasis turėjo ginti bylą 
viename teisme. Iš Texas 
valstijos važiuojant arti 
New Orleans, La. komp. 
A. Vanagaitis sukrito ir 
nuvežtas ligoninėn mirė.

šeštadienį, kovo 12 d. 
a. a. Antano Vanagaičio 
kūnas parvežtas į Chica
go, M.

Antanas Vanagaitis yra 
žinomas Jung. Valstybių 
lietuvių kolonijose, nes po 
pirmojo pasaulinio karo 
atvykęs Amerikon važi-

nėjo su Dzimdziais kon
certuodamas ir vaidinda
mas. .^is yra dainavęs ir 
vaidinės kartu su kitais ir 
So. Bostone.

Icclmdcriii ikJms bizHl 
svetimi vabtvi

Washington, D. C. —- 
Kovo 13 d. atvyko čia 
rinktinė Icelando salos 
misija, kad sužinoti iš 
Jung. Valstybių valdžios 
ką jie gali laimėti įtraukę 
savo kraštą į Šiaurės At
lanto sąjungą.

Toji Icelanderių misija 
neturi įgaliojimo pasira
šyti šiaurės Atlanto su
tarties, o tik gauti dau
giau informacijų. Misijos 
vadas pareiškė, kad jo 
valdžia neduos “svetimom 
valstybėm” militąrių ba

ilių Icelande taikos metu.

4
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J. E. ARKIVYSKUPAS RICHARD;
J. CUSHING, D.D., DALYVAUS i 

N. J. V. RĖMĖJŲ SEIMELYJ I
ISouth Boston, Mass. — trumpas to vienuolyno re- • 

Pusiaugavėnyj, sekmadie- mėjai kolonijose jau pla-l 
nį, kovo 27 d., š. m., Šv. ningai juda, kad tinkamai | 
Petro parapijoj, So. Bos- į pasiruošus nuvykti į tą* 
tone įvyks Jėzaus Nu-1 seimelį ir prisidėti prie jo ' 
kryžiuotojo Vienuolijos'bendrų reikalų darbu iri
Rėmėjų seimelis. Seimelis 1 širdimi, 
susidedės iš dviejų dalių:; Čia prisimintinas vienas 
pirmoji dalis įvyks 10 vai.‘gana kilnus darbas tai 
rytą, iškilmingomis pa-labdarybės darbas. Juk 
maldomis šv. Petro liet. į tie mūsų lietuviški jauni 
par. bažnyčioje, W. 5th vienuolių veideliai išėjo iš 
SL Laike šv. Mišių mo- pasaulio, atsižadėjo visų 
mento svarbai, pamokslą pasaulio malonumų, kad 
pasakys minėtos vienuo- tarnauti artimui, kad tar
ti jos rėmėjų pirmininkas, nauti Dievui ir Tėvynei, 
kun. Pr. M. Juras. { Prel. M. Krupavičius,

Po pamaldų seks užkan- kuris vienoje savo kalboje 
džiai. tiksliai padaręs išvadą iš-j

2 vai. po pietų, Sesijos į- sitarė, kad šioje šalyje y- ■ 
vyks Municipal salėje, ra marios gyvųjų lietuvių 
Broadvvay, So. Boston. kapų. Tai skaudi pastaba ? 
Sesijų atidarymo invoka- bet teisinga. Tos mūsų 
ciją - maldą, atkalbės bei kilnios vienuolės ir užsi- 
jai vadovaus J. P. Prela- briežė sau už tikslą kelti 
tas Dr. K. Urbonavičius, lietuviškas - katalikiškas 
Šiose sesijose dalyvauti širdis iš gyvųjų kapų mo-j 
pasižadėjo atvykti Jo Ek- kindamos mokyklose lie-j 
scelencija Arkivyskupas tuvių kalbos ir skiepyda-j 
Richard J. Cushing, D.D., mos vaikučiams Tėvų že- 
ir pasakys reikalui pritai- mes meilę. Tie ir kiti kil- 
kintą kalbą. Dienos klau- nūs Sesučių Vienuolių 
simo minties pravedimą darbai verčia mus ateiti į| 
dėstys savo paskaitoje talką, kad suteikus gali-! 
J. N. Vienuolyno, Brock- mybės jų pilnai veiklai, 
tone, kapelionas kun. Jo- Tas seimelis ir bandys? 
nas S. Švagždys. tuo klausimu pasireikšti.;

Kadangi laikas labai Kviečiami visi dalyvauti, i

l 
(■

i

Rodyklis paveikslo viršutiniame - dešiniame 
kampe parodo laimingai lėktuvu pasiekusį rekor
dą skridime Cap. William P. Odom. Kai jis nusi
leido atskridęs iš Honolulu Tęterboro, N. J. aero
drome, perskridęs. 5000 milių vieno inžino lėktuvu 
per 36 valandas, tai ši minia žmonių subėgo jį pa
sveikinti. Visi linksmi.

KOVOJANČIAI LIETUVAI
f

Broliai ir soses,
Rusiškojo komunizmo 

pavergtoje Tėvynėje Jūs 
KOMUNISTAI GALI PRARASTI jau penkti metai nenuils

tamai kovojate su Lietu- 
įvos pavergėjais, sudedami 
ant lietuvių tautos ir Tė
vynės išlaisvinimo aukuro 
didžia ūsas aukas. Jūs

kenčiate badą ir šaltį, ei-

r *-

AMERIKOS PILIETYBĘ
VFashington, D. C. —

Kongresmanas Fra neisi Liberalu 
Walter įnešė į Kongresą Tiempo” 
bilių, kuris reikalauja at-J riaušes 
imti komunistams, kaipo) partiją, ir sakė,

partijos nariai sužeisti, 
laikraštis “EI į 

kaltina už tas 
konservą t y v i ų 
r sakė, kad vie- 

svetimos valstybės agen-jnas Liberalų partijos na- 
tams, Jung. Valstybių pi-lrys užmuštas.
lietybę. j Susikirtimas įvyko prieš-

Taipgi Kongreso komi-j rinkiminiam susirinkime, 
tetas svarsto pasiūlymą, 
kad komunistų leidiniai: 
laikraščiai, brošiūros ir 
kitokia propaganda, siun
čiama pasta, būtų paženk
linta žodžiais — “raudo-' 
nojo fronto”. Ir ne tik ko-J 
munistų propaganda, bet i 
ir jų pakeleivių, ] 
vardai yra generalio 
kuroro sąraše.

Dėl to konservatyviai pa
siuntė protestą preziden
tui Mariano Ospina Perez.

7------- 1

kurių*
1pro-

Pritins riaušės 
Crimibijoj

Atvyko 75 Lietimą Tremtiniai
kretorius ir ilassachu- 
setts Department of In- 
dustrial Accidents parei
gūnas, — lenkų kalba, ir 
Mrs. Oliver Cope iš Cam
bridge, komisijos vicc pir
mininkė ir išvietintų žmo
nių priėmimo tvarkytoja, 
— vokiečių kalba. įvairių 
tautų muzikos 
dainos buvo 
garsiakalbiais.

Atvykusieji 
kovojanti su imperialisti- išgirdę savo prigimta kal

ba sveikinimus ir dainas,
• • vir iš 

teises, bet džiaugsmo kaikurie apsi-

t >«n«aiuc

ter H. Bierirger sveikino 
anglu kalba; Antanas F. 
Kneišys, “Darbininko” re
daktorius ir komisijas na
rys,— lietuvių kalba; adv. 
Auna Chopek, komisijos 
narė, — ukrainiečių kal
ba; adv. Alphonse S. Ba- 
bhorowski, komisijos se- kuriniai ir 

perduotos

DABARTĖS PASTABOS

demokratinis pasaulis.
2. Tėvynėje Lietuvoje

a a • * * » _ » . •
tremtiniai,

Pradžia 1-me puaL

Esą kai kurie naujorkiečiai, 
bijodami atominio karo, taip gi 
jau dabar išsikels iš to di
džiausio pasaulyje žmonių 
skruzdėlyno ir patraukia kur 
nors toliau į vakarus...

Tai tokios “tokialta" gyve
nant nūdienį “taikos metą'*...

•
Šiomis dienomis pasaulis su

kluso ir su nusistebėjimu suti
ko žinią apie staigų Sovietų 
užs. reikalų komisaro Molotovo 
pašalinimą iš eitųjų pareigų ir 
jo vieton paskyrimo garsaus ir 
kruvino prokuroro Andrėj Vi- 
šinskij...

Pasaulio diplomatija spėlio
ja: kas toliau bus, kur padės 
Molotovą ir ką pradės Višins
kis? Visi gerai žinome, kad 
1939 m., kai prisireikė Sovietų 
Sąjungai keisti politiką ta 
prasme, kad susiartinti su na
ciais, Stalinas atstatė iš 'parei
gų Litvinovą ir paskyrė Molo
tovą. Pastarasis, kartu su pa
kartuoju Ribbentropu, ir pasi
rašė 1939 m. rugpiūčio 23 ir 
rugsėjo 29 d. slaptus protoko
lus, kuriais buvo pasidalinta 
Lenkija, Lietuva, Latvija ir 
Estija...

Dabar gi — Maskva, matyt, 
sugalvojo kokį nors naują 
“triuką”.

Gal nebe reikalo Toronto 
dienraštis “The Globė and 
Mail” įsidėjo buv. komisaro 
Molotovo ir dabartinio — Vi
šinskio labai charakteringas 
nuotraukas. Molotovas — be
galiniai nusiminęs ir susmukęs, 
o Višinskis — padaręs šypse
ną, siekiančią veik ligi ausų...

Kai į tai žiūri žmogus, taip 
ir pagalvoji: “Jeigu dabar Mo
lotovas mokėtų lietuviškai — 
gal užtrauktų mūsų populiarią 
daipeįę: “Kur aš nukeliausiu, 
nakvynėj gausiu..*

Ir kas gali žinoti, kur jo ke
lias dabar ves: ar kur į nežy
mų kokį Odesos užkampį, kaip 
nuvedė ir žymią karo žvaigždę 
— Žukovą, ar gal... net kur Si
biro link. Žinoma, gali būti ir 
kitokių eventualumų. Kiti spė
lioja, kad jis atleistas iš pir
mykščių pareigų gal tam, kad 
paruošus iš jo antrąjį Staliną, 
pirmajam mirus...

Ir kas galėtų sužinoti planus, 
kurie daromi anapus geležinės 
uždangos?.. Viena tik yra aišk- 
ku, kad: “Mauras atliko savo, 
mauras gali eiti”...

Pr. Al.

ne rusiškai komunistine 
agresija Uetavių tįsta ne labai jaudinosi 
tik gins sava f ‘ 
taip pat ir viso deaaokra- verkė. Jie dėkojo visiems 
ttario pasirišo taatų teises už tokį šiltą jų sutikimą 
— kiekvienai tautai lais- ir priėmimą, 
vai apsispręsti dėl - — - 
nepriklausomybės, 
tvarkos ir valdymosi for
mos, kaip tatai deklaruo
ta Atlanto ir Jungtinių 
Tautų Organ iz a c i j o s 
Chartose.

3. Tėvynėje Lietuvoje 
su totalistiniu agresoriu
mi kovojanti lietuvių tau
ta gina ne tik savo lais
ves, bet ir viso laisvojo 
Vakarų demokratinio pa
saulio laisvųjų tautų, pi
lietines ir asmens laisves, 
deklaruotas Jungt i n i ų 
Tautų Organizacijos Ūkio 
ir Socialinės Komisijos 
Žmogaus Teisių sekcijos
1948 m. gruodžio mėn. 
Paryžiuje.

4. Lietuvių tautos Tėvy
nėje Lietuvoje ir lietuvių 
tremtinių ir išeivių visa
me pasaulyje visos kovos 
priemonės prieš rusiškai 
komuaintinį agresorių už 
lietuvių tautos laisvę ir 
nepriklaasomos Lietuvos 
oriHpMs v .utatatpmą yra 
teMtos, nes yra nukreip
tos ne tik prieš Lietuvos, 
bet ir viso laisvojo Vaka
rų demokratinio pasaulio 
laisvų tautų ir žmonių 
laisvių priešą imperialis
tiniai totolistmį rusiškąjį 
komunizmą.

Broliai ir sesės, paverg
toje Tėvynėje, mes Lietu
vos Kariuomenės Kūrėjai- 
Savanoriai - Veteranai 
tremtyje ir išeivijoje, iš
blaškyti po visą pasaulį, 
jungiamės su Jumis kovo
je ir šaukiamės į visus 
pasaulyje esančius lietu
vius šią lemtingą valandą 
prie kovos su imperialisti
niai totolistiniu rusiškuo
ju komunizmu prisidėti, 
visomis priemonėmis ak
tyviai tą kovą remti ir jo
je dalyvauti. ‘

Tik jungtinėmis visų 
Lietuvos sūnų ir dukterų 
pastangomis, darbais ir 
aukomis pavergtoje Tėvy
nėje ir visame laisvajame 
pasaulyje išvaduosime iš 
svetimųjų vergijos lietu
vių tautą ir atstatysime 
laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą.

Kas negina laisvės, tas 
nevertas jos.

L. Kariuomenės Kūrėjų- 
Savanorių - Veteranų 
atstovų suvažiavimo 

vardu
Preridhimss

1949 m. vasario 16 d. 
Vakarų Vokietija.

savo.
san-

Šie lietuviai tremtiniai 
atvyko į Bostono uostą ir 
išvažiavo į įvairias vals
tijas ir miestus:

Abramavičius, 
Marija, Jūratė į Kewanee, 
Wisconsin.

Anužis, Česlovas, Elena, 
Aušra, Genovaitė į Geor- 
getown, Minų.

Avižius, Vincas, Anela, 
Birutė, Teresė, Antanas, 
Ramutis į Mandan, N. D.

Bagdonas, Algirdas, A- 
delė, Arūnas į New York, 
N. Y.

Bernotas, Marijonas į 
Elizabeth, N. J.

Dėdinas, Antanas, Vik
torija. Stasys į Brooklyn, 
N. Y.

Janickas, Jurgis, Mari
ja, Margarita į Stough
ton, Mass.

Dzikas, Stasys, Teklė, 
Alfonsas į Elizabeth, N.J.

Eigelis, Pranas į Water- 
town, Conn.

Jonynas, Jonas, Antani-

Julius,

nelygioje kovoje su oku
pantu netenkate gyvybės 
ir', vis dėlto, neapleidžiate 
kovos lauko ir su nema
žėjančiu ryžtu tęsiate ne
lygią kovą su viską nai
kinančiu priešu už savo 
tautos laisvę ir už Lietu
vos išvadavimą, 
džiuojamės 
ieškome įū

Mes di- j 
Jumis, mes i 

jūdų su Jumis 
mes trokšta

me Jums įMdeti, mes no
rime, kad mūsų pastan
gos čia užsienyje bent da
linai prilygtų Jūsų veda
mai už tautą ir Tėvynę 
kovai, kadJums tą kovą 
palengvintų, sumažintų 

{Jūsų kančias ,0 taip pat 
kruvinų aukų skaičių, ku
riomis Jūs kasdien moka
te už savo meilę tautai ir 
Gimtajai Tėvų Žemei. Jū
sų nenutraukiama kova. 
Jūsų kančios, Jūsų pasi
ryžimas geriau žūti, negu 
vergauti svetimiesiems, 
yra neturįs sau pavyzdžio 
didvyriškumas, yra visam 
pasauliui įrodymas, kaip 
nepaprastai lietuvių tau
ta myli ir vertina laisvę, 

Abu areštuoti plėšikai kaiP ji vertina tautų ap- 
' * ” * * , Atlan-

sdell ir Geo. Hevvellyn. Sa-fte Chartos ir Jungtinių

1 - - ! revolverio, ir jis buvo po
licininko pavojingai per
šautas.

Kitų dviejų plėšikų dar 
nesugavo.

nate į kalėjimus, žiauriau- 
šiai : tardomi netenkate—---------------- ~~ . —_—.—
sveikatos,* esate tremia
mi į tolimiausias Uralo ir 
Sibiro šiaurės koncentra
cijos stovyklas naikini
mui, jūs netenkate turto, 
netenkate visų žmoniškų
jų. laisvių, netenkate as
mens laisvės, pagaliau,

I Areštavo HM

I

Washingtom D. C. —
Policija areštavo du jau- 

mas siįmrtė diddę ’ San traukinio plė-
Francisco įlankos sritį, 
bet didelių nuostolių ne
padarė.

Buvo jaučiama du ats-

San Fraacisco — Kovo
9 d. įvykęs žemės drebeji-

Bogota, Colombia—Pra- i kiri žemės drebėjimo smū- 
neša. kad čia atsinaujino j giai nuo Santa Clara slė-j 
politinės riaušės.

Konservatyvių partijos] San Francisco, iki Sacra- 
vadas EI Sigio sakė, kadjmento 90 mylių į Šiaurės 
susikirtimuose keturi tos Vakarus.

į šikus lombarde (pawn- 
|shop’e) netoli Baltųjų Ru
imų, kur jie, matyt, bandė 
parduoti atimtus nuo ke
leivių įvairius daiktus.

nio, 60 mylių į pietus nuo lyra jauni — Luman Ram-!s*sPren<^mo teisę, 
ir Tlpurnllvn Ra- to ChaftOS ir Ji

koma, kad RamsdeU, pa-i Tautų Organizacijos dek- 
matęs policiją, griebėsi pamotą, kaip ji tą teisę 
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Italijos tomistai grasina.-« — streiku
Roma — Komunistų va

dai grasina valdžiai, kad 
jie paskelbs generalį 
streiką visame krašte jei
gu ji įtrauks Italiją į 
Šfeurės Atlanto sąjungą.

Komunistai nusamdė 
apmokamus agitatorius 
darbui prieš sąjungą, kad 
tokiu būdu nustatyti vi-j

gina, neatsižvelgdama į 
tai, jog galingas priešas, 
rusiškai komunistinis im
perializmas, visu brutalu
mu ir žiauriausiu teroru 
stengiasi tą.teisę iš lietu
vių sąmonės išplėšti.

Mes, Lietuvos Kariuo
menės Kūrėjų - Savano
rių - Veteranų Sąjungos 
Vakarų Vokietijoje atsto
vai, susirinkę savo suva- 
žiaviman, kuris įvyksta 
trisdešimt pirmaisi a i s 
Lietuvos nepriklausomy- 

vasario 
metais, 
pilyjė,

Michigan.
Kazlauskas, Jurgis į 

Stanford, Conn.
Kemzūra, Stasys, Anta

nina, Aldona, Antanas į 
Brockton, Mass.

Labanauskas, Vytautas, 
Agota, Mindaugas į Mil- 
vaukee, Wisc.

Leonas, Jonas į Balti
more, Md.

Matonis, Aleksas, Lidia, 
Marija, Vytautas į Wa- 
terbury, Conn.

Mažeika, Jurgis, Anice
ta į White Plains, N. Y.

Nauduzas, Aleksandras, 
Paulina, Neole, Aleksan
dras į Pittsburgh, Pa.

Neumanas, Julius, Mor
ta, Jonas, Vilius, Ele į O- 
nida, S. Dakota.

Paukštys, Alfdnsas į 
Baltimore, Md.
. Povilauskas, Vladas, An
tonija, Marija į New 
York, N. Y.

Semaška, Boleslovas, A- 
nastasia į New Britam, 
Conn.

Semetaitė, Laima į CIe
veland, Wisconsin.

Sidzikauskas, Balys,

Margareta, Juozas, Istru- 
nela į Brooklyn, N. Y.

Stapulionis, Gene ir An
tanas į So. Boston, Mass.

Tarulis, Norbertas, Fi- 
liomena į Pittsburgh Pa.

Vasiliauskas, Albina ir 
Elvyra į Brooklyn, N. Y. j

Vasiliauskas, Kazys, 
Wanda, Laima, Algiman
tas (pasiliko Bostone).

Vilonienė, Julija į Geor- 
getown, Minn.

Zavickas, Konstancija į 
E. Hartford, Conn.

bės minėjimo, 
mėn. 16 d. 1949 
vienoje Bavarijos 
deklaruojame:

1. Lietuvių tauta savo 
suomenės opiniją. Komu-!geriausių sūnų ir dukterų 
nistų agitatoriai jau pra-! asmenyje rusiško komu- 
dėjo darbą visuose'fron-{niano pavergtoje savo 
'tuose. Paskleidė įvairius Tėvynėje Lietuvoje sm 
lapelius, kuriuose skelbia:! ginklu rankose teisėtai 

j “Taika! Taika!” Bet vi-ginasi nuo svetimųjų ag
niems yrk žinoma, kad j nesi jos, pavergimo ir nai- 
' komunistai su savo “tai-1 kūrimo, nuo agresijos ku
lka” nori pagelbėti .Sovie-jrios nėra Maskvai pripa- 
tų Rusijos imp.Tialiemui. įtinęs ir laisvasis Vakarų

kūrimo, nuo agresijos ku-

žinęs ir laisvasis Vakarų

Paieško
šugMa Juozas (ataus Vin

co), gimęs Kumečių kaime, Vil
kaviškio apskr. ir jo šeimą ieš
ko Vaitukaičiūtė Jadvyga (po 
vyru Lietu vninkieą^) t 
Vilkaviškio mieste. Adresas: 
Jadvyga Lietuvninkienė Maa- 
chen 
šerne C. I. 20 U. S. Zone Gcr- 
many.

1330 kil.» 5000 watts
Trečiadieniais,

5:30 iki 6:00 v.v.
Stotis WGYN (F. M.) 
97 A meg., 20,000 watts 
Direk.—Jokfibaa J. Stukas

420 WatartSL,
Newark 5, N. J.

. Tel. M Arket 2-5360

KLAUSIKITE
"Utims AfcHrimy" Biiįtr Valandą

\ ■» • 
šeštadieniais,

5:00 iki 5:30 v.v.
Stotis WEVD (A.M.)

gimusi ’

j 
Freimann Wanner Ka-

i
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AUŠROS VARTAI NE SPĖKŲ- 
LIACINIS OBJEKTAS

eina su gyvenimu ir neno- liau ponams rankas bu- vertą politiką. Jeigu atgi- 
ri toliau būti lenkų ' eks- čiuoti, kaip Lietuvos bau- muši Rzeczpospolita, 
pansijos aukomis, vadina 
“jaunalietuviais”, atseit, 
kaip lenkai kartais sako, 
separatistais. Kaip senes
nės kartos atstovas, jis 
turėtų tik džiaugtis, kad

v lietuviai’ yra --------------------- ------ — ---------- -----------
sverto- fįQrį daugiau į ateitį, o ne vergavusios Rusijai Len- Liublino Unijos 

via į praeitį, ir savo dinami- k i ja, Lietuva,
ka imponuoja kitus.

Prisimindamas didingos 
Lietuvos romą n t i k u s, 
Mickevičių ir kitus, be to, 
vilniečius, kurie, kaip ler- 

į kariuomenės belais
viai ir kaip buv. Lenkijos 
gyventojai, buvo Rusijos 
gilumon pakliuvę ir pas
kui gen. Andersono armi-

džiauninkai dalė, ir, po- sudskio vadovaujapia, hu
nams įsakius, lipo į medį tų teisingai 1918 m. įver- 
kukuoti, kad ponai savo tinusi Lietuvos “separa- 
malonumui galėtų ’ “gegu-tizmą”, pasireiškusį pro- 
tes” šaudyti?... testu prieš Lenkijos isto-

Argi gerb. K.M.U. ma- rijos teigimą ir viso pa- 
pažahgūs, no, kad virš 120 metų iš- šaulio įtikinimą, kad po 

_ ( Lietuva
, Latvija ir liko tik Lenkijos provinci-

Estija 1917-1920 metams ja, tai vargu ar šiandien 
neturėjo teisės nepriklau- Sovietų Rusija būtų tokia 
somomis tapti, kadangi išsipūtusi ir galinga; su 
šių tautų sūnūs seniau net'lietuviais kartu žygiuo- 
po 25 metus rusų caro ar-'jant prieš raudonuosius 
mijoje tarnavo, . liejo. driskius 1920 m. būtų ne 
kraują už Rusiją Kauka-’vien Naugardukas, Bara- 
ze, Balkanuose ir prie novičiai,
Portarturo? Ar jis taip Kievas su plačiais Gudi- 
pat ir Kremliaus pretenzi- jos ir

w Siau’- >

(Oro paštu i& Europos) , Vartų panaudojimą poli- 
Ponas paglemžė visą Lie- tinei spekuliacijai, ką da- 
tuvos didybę ir jėgą.

Faustas Kiršu
(Mūsų Kelias)

Į mano straipsnį “Auš
ros Vartai ir Częnstacho- 
wa” (Darbininkas’. 1948. 
10. 5.) reagavo K.M.U. . 
straipsniu “Aušros Vartai voJe t 
ir Naugardukas” ( 
ninkas’ 1949. 1. 7.). Tai 
man duoda progą dar 
kartą tuo klausimu išsi
tarti.
' Gerb. K.M.U.,

ro lenkai, prisidengę savo 
sutautintu katalikiškumu, 
nes juk dirbtinas j 
vių» garbinimas yra 
smerktinas.

Kalbėdamas • apie “sau
jelę lenkų”, aš turiu gal- 

____ _ * * * i lenkus,
(Darbi- ne lenkišku. žargonu 

kalbančius “lenkus”, ku
rių gyslose teką, lietuvis- 
kas arba baltgudiškas 
kraujas. Kaikurių jų ra- 

matvt šybiškai sulenkintos pa- 
taip pat vilnietis, bet Vii- vafdės dar neduoda pa
maus kraštą bus apleidęs juos lenkais skai-

................ tyti, nes mes žinome ko
kiais “garbingais” keliais 
Lietuvon lenkybė šimtme
čiais skverbėsi^ Visi kiti 
Lietuvos rytų gyventojai, 
nors jie dar nėra sąmo
ningi lietuviai tautiškai 
ar valstybiškai, man yra 
aksioma, nekelianti ginčo, 

j Mano manymu, jie nėra 
, kuriuos reikėtų 

prisivilioti.
aprusėjęs ir 

n.o.u mimu- • — OJ - -------------•---------------------~-j- <a,pidllWję3 KaUnaS peT
— visame pasauly- durys prieš duris su balt-|keiįs metus atlietu vėjo be 

priekaištų, taip ir Vilnius 
su visa vietomis apgudė- 
jusia ir gudiška provinci
ja be vargo ir jokio spau
dimo greitai su sava Lie- lenkai? štai 1946 m. Jeru- vos, kadangi prūsų lietu-!vos su Naugarduku, Ba- 
tuvos valstybe suaugtų, žalėje išleistoj lenkų kny-Jviai ilgai “Norddeutsches I ranovičiais, Senąja Vilei- 
jei tik ten Lietuvos suvė- goj “Opowiadania z dzie- giut” (šiaurės vokiečių Į ka ir k.). Į Vilniaus sritį 
renumas galėtų netrukdo-'jow ojczystych” 85 pusią- kraują) gerino, tarnauda-:Varšuva remia savo teisę 
mai veikti. Tam nereikia py, kuriame yra ir A. M. mi vokiečių kariuomenėje gen. Želigowskio smurtu 
šimtmečiu, nes užtenka ir paveikslas, jo garsaus ei- liejo kraują už “Vaterlan- ir 1922 m. Vilniaus seimo 

r_______ r______ r___ ____  ___ __________ _ to, kad Vilnius yra Lietu- lėraščio “Lietuva, Tėvyne dą” prie Leipzigo, Vater- farsu. Taika ir ramybė
likviduotė bematant tokį drąsuolį nušluoja. Stalinas, i nu, gali šiandien garbinti vos sostinė, o* ne apleis- mano...” ]_ *

. . _• •_ ........................... ’ > atspausdintas:
“...Ojczyzno moja, 

jestes jak zdrowie!” 
ir taip toliau. z . . ... _ _ _ ___

Kodėl gi vieton “Litwa” Pabaltė’yra “Urdeutsches savo apgailėtinų istorinių 
tik keli taškai? Ar tai pa- Land” (nuo amžių vokiš- klaidų, kurios nulėmė ne 
garba ir dėkingumas gar-kas kraštas), o Europos vien Lenkijos tragišką Il
siam litvinui? Ką tai reiš- Rytai jiems yra kaip būti- kimą, bet ir prie dabarti- 

pripažįsta mums teisę gy- kia? Ar tai nėra istorijos nas “Lebensraum” (gyve- nės Europos padėties pri- 
venti savistoviai ir palie-klastojimas ir puošimasis * ••
ka mus ramybėje, tai Lie- svetimomis plunksnomis, 
tuva be jokio spaudimo kuo pasižymi visa Lenki- 
priglaus po savo motiniš- jos istorija, užtamsinda- 
ku sparnu visus etnogra- ma Lietuvos didingumą ir 
finius lietuvių plotus su skaistumą?

Nemuno,

«ccaptance for i 
1103. Act_______________

8UBSCRIPTI0N RATES
Domestic yearly _____ . . 86 00
Domestic once per week yearly 83.00
Foreign yearly____________ 85-50
••oreign once per week yearly 83.50

Stalinas kol gyvas valdžios
bet Minskas ir

Ukrainos plotais
Labai jaudina pasaulio politikus atstatymas Mo* 

lotovo iš užsienių ministerio pareigų ir paskyrimas jo 
vieton Višinskio. Tai esą ženklas, kad Maskva iš 
“šalto” karo pereis į “karštą”. Kiti spėlioja, kad Mo
lotovas atleidžiamas nuo viešų pareigų, kad pasiruoš
tų užimti vietą prie visos Sovietijos vairo. Šis spėlio
jimas lyg nurodytų visišką Stalino sunegalėjimą arba 
praradimą jo valdžios prestižo. Dar kiti sako, kad 
Molotovas dėlto paliuosuojamas nuo pareigų, kad ga
lėtų atvykti į Washingtoną tartis su Trumanu dėl ga
lutino taikos pasirašymo.

Tie spėliojimai atrodo lyg iš piršto išlaužti. Visų 
pirma, Maskvai nėra reikalo pultis į “karštąjį” karą, rytų

anais prieškariniais me
tais, kada dar nebuvo mi
rusi Lublino 1569 metų 
Unijos dvasia, sielojasi 
lietuvių lenkų santykiais, 
bet, dideliam mano nuste
bimui, stoja ginti lenkybę 
Lietuvoje, lenku teises ir 
pretenzijas į Vilnių.

Kilęs iš tokio Lietuvos vaikai, L 
___ , _____ __ _ _ - L. Pakraščia (netoli saldainiais 

kol ji dar “šalto” karo vi^ų priemonių nėra išeikvoju- Naručio ežero), kur lietu- Kaip buvęs 
si. Čia atrodo teisinga Dullesio nuomonė, kad Mas- vis gyvena ^kaimynystėje aplenkėjęs 
kva verčiasi — ir labai sėkmingai ■ ' \ J z ~ ' lx
je nutiestu komunistinių jačeikų tinklu, kurs turi gūdžiu, tik ne su lenku. E-! 
šimtus priemonių ardyti valstybių tvarką — strei- su ne mažiau už gerb, K. < 
kais, riaušėmis, įvairia propaganda ir dažnais kurs- M. U. tolerantingas kita- Į 
tymais į klasių kovą, kuri galutinai išsivysto į revo- taučių atžvilgiu ir kom-j 
liucinį perversmą. Kovoti šitokiu būdu daug mažiau promisingas nuomonių 
lėšų ir riziko. • ^skirtumuose; "jaučiuosi

Kai dėl paruošimo Molotovo į vyriausio Sovietų i turįs teisę kalbėti ne vien 
vado rolę, tai veikiausiai kaip tik priešingai: jis paša- lietuvių, bet ir “tuteišų” 
lintas dėlto, kad gali ar mano galįs taip aukštai iškil- vilniečių vardu. Deja, ne- 
ti. Stalinas nepakenčia tokio žmogaus, kurs savo po- galiu suprasti, kaip lietu- 
puliarumu pradeda prie jo artėti. Šiokia ar kitokia;vis, nebūdamas lenkoma-

u-

jogailijadą ir pilsudskija- 
dą.

Savo straipsniu aš ape
liavau į tikrosios Lenkijos 
’enkus, karte"' tremtyje ir stoję', jeigu

nebent būtų ant mirties patalo, niekados nepaleis 
valstybės vairo iš savo rankų. Vargu yra buvęs isto
rijoj panašus jam diktatorius, kurio visi tiek bijotų 
ir taip klausytų. Štai kaip aprašo politbiūro posėdį 
nė viens, bet kėli korespondentai — ir visi patiekia 
tokį pat vaizdą.

Politbiūro nariai — jų yra 12 — triukšmingai 
posėdžiauja. Jie ginčyjasi, kartais net labai karštai. 
Stalinas tyli ir atidžiai klausosi. Kartais sėdi, kartais 
vaikštinėja, pypkę bei papirosą rūkydamas. Kartais 
savo knygutėje ką užsirašinėja. To tai daugiausiai 
politbiūro nariai prisibijo: gal užsirašinėja tuos, ku
rie perdrąsiai išsišoko.

Galop visi pasisakė. Stalino paskutinis žodis. 
Paskutinis ir lemiantis. Jis pasiūlo rezoliuciją. Visi ją 
vienbalsiai priima. Jei kuris balsuoja priešingai, ar 
nuo balsavimo susilaiko, Stalinas jam nieko nesako, 
bet toks neapdairus drąsuolis po kiek laiko iš polit- 
biuro sąstato išnyksta. Gal Molotovas nelikviduotas, 
tik ant kurio kito posto padėtas, bet kad jis būtų ruo- A -
šiamas Stalino vietą užimti, tai jau ne. Stalinas prie; vos Respublikos sienos 
savo gyvos galvos tokio dalyko nepakęs. K.;siekia. Pripažįstu, kad

Aušros Vartai, kaip Liur- 
das ir kitos pasaulinio 
garso šventovės, yra viso 
krikščioniškojo - pasaulio 
brangenybė. Tačiau aš

savo gyvos galvos tokio dalyko nepakęs.

Sekime pavyzdžiu Amerikos graikų ir žydų, kurie 
visu nuoširdumu dosniai ir gausiai aukoja saviesiems 
sušelpti.

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

Aukštagirės Dvasia.

Kelionė apleidžient tėvynę
KELIONĖ PER PRŪSIJĄ

Teko man truputį pasikalbėti su vienu 
gudriu, išsilavinusiu ūkininku, mano gimi-* 
naičių kaimynu. Pasirodė, kad jis jau visa 
savaitė, kaip čia gyvena. Taigi jam buvo la
gerio gyvenimas visai pažįstamas. Kuomet 
aš jam pasakiau, kad noriu išvažiuoti į vie
tinę apylinkę pas ūkininką gyventi, per 
daug nenustebo mano norų fantastiškumu, 
bet pažymėjo, kad ta kombinacija nepasi
seks be gero kyšio. O kai pasakiau, kad no
riu išvažiuoti su arkliais, tai jis man taip at
sakė:

— Nesu girdėjęs, kad kam nors iš to lage
rio būtų pasisekę išvažiuoti su savo arkliais. 
Be to, kaip čia esu, nesu girdėjęs, kad kas 
nors ir galvotų apie savo arklių išsaugojimą 
nuo pardavimo.

Dar tą naktį man teko pasikalbėti su vie
nu darbininku, mačiusiu rusų siautėjimą, 
užėmus Šiaulių miestą.

— Baisūs dalykai darėsi — pasakojo jis. 
— Pirmąją naktį, užėmus miestą, rusų ka
riai vaikščiojo po butus ir ieškojo moterų. 
Jeigu rasdavo butą užrakintą, tai išlaukda
vo duris ir šeimininkaudavo, kaip norėdavo.

emigracijoje viena ranka 
siekia bendradarbiavimo 
su lietuviais, o kita ran
ka, pasiduodami “napole- 
onams” iš Lietuvos, šū
kauja “Wilno i Lwowl”, 
lietuviškojo Vilniaus 
klausimu sielojasi (kalba 
ir rašo) tiek daug, tartum 
ne Varšuva, bet Vilnius

dangi ji ilgą laiką “Sieve- Gobšumas ne vieną eks- 
ro - Zapadnyj Kraj”, o vė- pansinę valstybę pražu- 
liau Kapsukas - Angarie- dė...
tis ir Antanas Sniečkus, Dvidešimtojo amžiaus 
tiek daug gero padarė So-j lietuvių tautos geopolitinė 
vietų Rusijai, tiek kentėjo • būklė diktuoja mums ves- 
dė! komunizmo Lietuvoje,1 ti realią politiką. Todėl 
taip kaip latviai komunis- Lietuvos Respublikos kū- 
tai pradžioje Leninui pa- rėjai 1918 
dėjo ant kojų 
sistoti?...

Argi 
galvoja, 
kraštas neturėjo 
il923 metais prie Lietuvos j kvos ir Suvalkų

rinėj Afrikoj ir prie Men
te Casino Italijoj ne vie
nas lietuvis nuo Švenčio
nių, Gervėčių, Lydos ir 
Valkininkų paguldė galvą 
lenku garbei). Gerb. K. 
M. U. pabrėžia Ii*vwu į- 
našą Lenkijos kultūrai ir 
garbei, jogv esą, “Dabar 
būtų didžiausias nepado
rumas ir nedėkingumas, 
jeigu Lenkija juos lengva 
širdimi paniekintų, jų iš
sižadėtų, kokiam nors tik
slui juos paaukotų”.

Kažin ką pasakytų Ado- Mažoji Lietuva 
mas Mickevičius šiandien, liaus baseinas 
jeigu jis atsikeltų, pama- siuos) negali reikalauti dorių (siaurą gudiškai lie
tęs, kaip jo raštus gerbia prisijungimo prie Lietu-: tuvišką ruožą iki Daugu-

m. tenkinosi 
Rusijoj at- kukliu etnografiniu lietu- 

jvių plotu, todėl mums be- 
oponentas lieka, grindžiant Lietuvos 
Klaipėdos santykius su kaimynais, 

teisės ’ remtis tik 1920 m. Mas- 
i sutarti- 

: prisijungti ir dabar visa‘.mis. Pagal Rygos sutartį 
(Prieg-, Varšuva turi teisę tik į 

Rytprū-vadinamą Grabskio kori-

mano 
kad

tas lenkų kresų pakraščio 
ir ketvirtas Lenkijos mie
stas. Manote būtume 1939 
m. Klaipėdos ^rašto nu
stoję, jeigu ne Įžūli nacių 
propaganda prieš lietu
vybę ir Lietuvą? Tegul 
tik mūsų didieji kaimynai

pirmas posmas loo, Verduno, Mamos, Le- šioje Europos erdvėje at- 
ningrado ir Stalingrado? eity priklausys npo to, 

ty Nejaugi p. K. M. U. prita-kiek Lenkija gerbs savo 
ria vokiečių “Drang nach kaimyną Lietuvą ir kiek 
Osten” politikai, kadangi lenkai bus pasimokę iš

nimo erdvė)? Kaip p. K. vedė. Stebuklingoji Dievo 
M. U. žiūri į Poznanę ir į Motina Aušros Vartuose, 
Sileziją? Ilaimink kenčiančią Lietu-

Gerb. K. M. U. išvadoje vą ir apsaugok ją nuo 
sako: “Nei Suvalkų nei pražuvimo!
Maskvos sutartys nesu- E. K. Vilu,

yra Lenkijos kertinis ak- jų gyventojais Nemuno, Kodėl mano oponentas vienys Lietuvos. Reikia 
muo. ~ Neries ir Priegliaus basei- nepabrėžia lenk o m a n ų ieškoti kitų kelių, būtent,

Aš neginčyju Aušros nuošė, kaip iš senų seno- “nuopelnų” Lietuvai? Ar tų, kuriais ėjo Mindaugas
Vartų spinduliavimo žy- vės yra Dievo paskirta, jam nežinomi Kordošai, iš Naugarduko ir Gediml-
miąi toliau, negu Lietu- kad Nemunas yra Lietu- kurie kaip erkės buvo ap- nas iš Vilniaus”. Kodėl i

vos nugarkaulis ir jo a- sėdę Lietuvos sveiką kū- ne?! Juk tai primena Lie-
beji krantai su prieupiais ną, baudžiavoje čiulpė lie- tuvos didybę, imperiją,
lietuvių apgyventi. tuvių tautos prakaitą, ba- kuri buvo daug kartų di-

Nesuprantu, kaip gerb. liavojo, po užsienius tran- desnė už Lenkiją. Deja,
K.M.U., gyvendamas dide- kėši, kol... pragėrė savo vėliau Krokuva sukom-
lio progreso šalyje, savo dvarus ir visą Lietuvą su promitavo visą Lietuvos
tautiečius, kurie atmeta Lenkija? Gal 'mes turime karalių ir didžiųjų kuni-

keliu balsą prieš Aušros pilsudskininkų svajones, būti už tai dėkingi ir to- gaikščių pasigėr ėjimo

★ ★

SECURITY

/

Jiems Nesvarbu buvo, ar moteris buvo šešių 
dešimties metų, ar nėščia moteris, ar.mer
gaitė dešimties metų, kas papuolė iš mote
riškojo luomo į jų rankas, kiekviena turėda
vo patenkinti reikalaujančio ruso norus. Čia 
jokio pasigailėjimo nebuvo. O kuri atsisa
kydavo nuo jų daromos “prabangos”, būda
vo sušaudoma. Baisūs klyksmai tą naktį 
siautė po miestą. Niekas iš mūsiškių nega
lėjo užtarti. O kas bandydavo gelbėti, tas 
krisdavo nuo kulkos. Mano žmoną irgi rusai 
“išgvaltavojo”.

— Tai kaip pats ištrūkai iš tų rusų rankų 
klausiu jį.

— Pamatęs tokį pragarą, viską palikau ir 
išbėgau iš miesto. Ankstų rytą, pasiėmęs 
dalgįj kurį nudžioviau iš vieno ūkininko, žy
giavau per laukus į vokiečių pusę. Keletą 
kartų mane rusai buvo sustabdę, bet kaip 
paaiškinau, kad einu į darbą, tai paleisdavo. 
Ir tokiu būdu perbėgau frontą.

Rytmetį, sutikęs žandarą, kreipiaus į jį:
— Pone, turiu į jus reikalą. Noriu su šei

ma išvažiuoti į kaimą.
— Daug tokių norinčių yra — jis man at

sakė.
— Tuo reikalu turiu raštą.
— Duokite jį man.
Ir paėmęs tą dokumentą, žandaras spru

ko j šalį. Netrukus jis mane pakvietė į kam

barį, kuriame buvo ir lagerio vedėjas. Man 
įėjus,, žandaras paklausė:

— Jūs norite išvykti į žemės ūkį?
— Taip — atsakiau. .
— Tai priklausys nuo jūsų pakieto.
— Bet aš noriu su arkliais važiuoti į tą 

dvarą.
Žandaras patylomis pasikalbėjo su lage

rio vedėju. Po to tarė:
— Viskas priklausys nuo pakieto dydžio. 

Greitai sprukau laukan. Su saviškiais 
pradėjau kombinuoti tą pakietą. Mūsų lai
mei dar buvo čemodane iš gerųjų laikų užsi
likusi Lietuvos Viešbučio krupniko bonka. 
Ją pasiėmiau į portfelį. Be to, paėmiau me
daus puodą nuo trijų kilogramų, dvidešimt 
kiaušinių. Tą viską užmaskavęs, nunešiau 
jam į kambarį.

Krupniką jis čiupo, kaip velnias dūšią, ir 
jį paslėpė. Kiaušinius gražiai susidėjo į spin
tą, o medus, matyti ,nepadarė per daug gerą 
įspūdį. Be to, jis paprašė dar lietuviškų deš
rų. Paaiškinau jam, kad mūsų dešros yra 
liesos ir nelabai išrūkytos.

Nieko, bus gerai — sako jis.
Nunešiau dar jam apie tris kilogramus 

tų dešrų. Tuoj man išrašė komandiruotės 
liudijimą į norimą dvarą. Mano bendrakelei
viai puolė manęs prašyti, kad jiems padė
čiau išrūpinti tokį dokumentą. Nutaikęs pro
gą, užklausiau jo:

— Ar gali dar viena šeima išvažiuoti į ū- 
kį?

— Ar turi panašų dokumentą?
— Taip — atsakiau.
— Tegul atneša dokumentą ir kartu 'pa

kietą.
Nubėgau pas juos ir pranešiau visą rei

kalą. Tuoj jų viena mergaitė atrėžė lašinių 
gabalą apie septynetą kilogramų ir nunešė 
jį su dokumentu žandarui.

Mūsų bendrakeleiviams tuoj buvo paruoš
ti dokumentai. Žandaras liepė mums greitai 
išvažiuoti. Nors mes ir labai skubėjome, ta
čiau turėjome šiek tiek sugaišti ir negalėjp- 

vėjo greičiu išlėkti. Mums išvažiuojant, 
atvyko arklių įkainavimo komisija, iš ku
rios vienas narys užklausė žandaro:

— Kur tie žmonės važiuoja?
— Daiktus pakrauti į stotį — išdidžiai 

atsakė žandaras.
Greitai važiavome. Bijojome, kad kartais 

mus nesugrąžintų į tą biauriąją lindynę.
Pavažiavę gerą galą, sustojome pasilsėti. 

Truputį pasistiprinome, nes beveik visą po
rą buvome nevalgę.

Jau brėško, kaip atvažiavome į Sprauden 
pas panelę Manią.

Apie tolimesnius mūsų įspūdžius teks pa
kalbėti jau kita proga.

Pabaiga.
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ALT VAJAUS ČAMPIJONAI
Amerikos Lietuvių Tarybos’liks. Po to choras sudainavo 

šiuo metu vykdomą Lietuvos 
Gelbėjimo Vajų parėmė stam
biomis aukomis
Kun. Dr. L J. Mendelis, Balti-j yra pasiekto šioje srityje, tai 
more. F
Kuraitis 
$500.00. 
$120.00, 
$100.00, 
Mickus. 
$100.00. 
land. O., 
Norkus, Chicago, III., — $100.

Šie asmenys tikrai yra nusi
pelnę ALT Vajaus čempiono į 
vardo, ir atgavusi laisvę Lietu-

aštuonias lietuviškas daineles. 
Tiesa, mes neturime didžių me- 

šie asmenys:Inininkų savo kolonijoje, o kas

Md., — $700.00, 
i ir J. Mackevičius

S. P. Balzekas 
adv. Ant Olis
Chicago, I1L; A.

Houghton, Mich.,
Ad. Stepres, Cleve- Jiems teskamba iš visų phila- 

$100.00, Klemas delphiečių lūpų.

Dan tik dėl didelio pasišventimo 
po šios rūšies mėgėjų. Už tą taip
— didelį pasišventimą priklauso
— garbė p. Norkui ir vietos lie- 
J. tuviams choristams. Tai jie yra
— tikri tėvynės vaikai. Valio!

Min. adv. Vad. Sidzikausko 
kalba

Adv. V. Sidzikauskas ir Ne
va tikrai pasiliks jiems amži- priklausomosios Lietuvos Įti
nai dėkinga, šitokių dosnių au-,kais dažniausiai budėjo ir gynė 
koto jų yra ir daugiau. Juos1 Lietuvos reikalus užsieniuose 
paskelbsime, kai tik gausime ir ^vo pagarsėjęs Vilniaus ir 
pranešimus iš kolonijų. Tiki-, didžiosiose bylose
mes, kad ir tie lietuviai biznie-! TautU Sąjungoje ir Tarpt. Haa- 
riai bei profesionalai, kurie Tribunole. Tad labai gau- 
dar nepaskyrė savo aukos, pa
skubės tai padaryti.

ALT Sekretoriatas.

Musonu, n.

šiai susirinko publikos jo kal
bos pasiklausyti.

Apžvelgęs Lietuvos kovas per 
120 met. su jos pavergėjais — 

‘maskoliais, priėjo prie vasario 
15 d., 1918 metų, kada lietuvių 
tautos atstovai susirinkę Vil
niaus mieste į Lietuvos Tary
bą, paskelbė Lietuvą laisva 
valstybe, tuo aktu nutrankda- 

dienos mi bet kokius saitus, rišančius

Iškilmingai Paminėta 81-rių 
Metų Lietuvos Nepriklauso
mybės Paskelbimo Sukaktis.

Vasario 16-tosios
šventę Philadelphijos lietuviai ją, Lietuvą, istorijos raidoje su 
iškilmingai minėjo vasario 27 bet kuria kita valstybę ar tau- 
dieną. Tą brangią mums dieną ta. Lietuva prisiėmė demokrati- 
paminėjo be džiaugsmo su gė- nę santvarką. Savo sostine pa- 
dulo kaspinu perrišta trispalve skelbė Vilnių, Tačiau tai ne- 
(vėliava), nes Lietuva vėl ken- reiškia, kad Lietuvai to nepri
eis bolševikų sukaustytą gęfe klansomybė apsiėjo be kraujo 
žiniais retežiais (pančiais), o aukų. Priešai, kaip išalkę vil- 
po pasaulį pasklidę tos baisio- kai, puolė draskyti " 
sios vergijos, kurią atnešė į kūną. Lenkai ir bolševikai iš 
Lietuvą bolševikai, liudininkai oro, o Bermonto vokiečiai plė- 
— tremtiniai, praradę viską: & ir žudė mūsų tautą viduje, 
turtą, namus, savuosius, blaš- Lietuvos sūnūs 
kosi po pasaulį, gyvendami di- degdami meile savo 
džiausiame skurde. ! aukojosi, liejo kraują.

Lietuvis .kaip visuomet visų tos laisvę apgynė, 
pirma ieško paguodos ir pa-i Tas laisvės žiburys 
galbos pas Dievą. Tad ir ši vėl užgeso. • Nuo to laiko rau- 
šventė buvo pradėta bažnyčioje donieji bolševikai su rudaisiais 
pamaldomis ir kreipimaisis su naciais vėl draskėsi Lietuvą, ir 
maldomis į Aukščiausiąjį. -1944 m. vieni visą Lietuvą nu- 

Po to įvyko 3 vai. p.p. Mu- siaubė. Tauta pateko į negir- 
zikalėje Lietuvių salėje minėji- dėtą vergiją ir dabar kenčia 
mas. kurį 
Cepukaitis 
pilnutėlė 
žodį tarė.

'faktą kad laisvės kibirkštis R. Buividas su žmona, ir p. N. kalbėjo apie lietuvių tautos ko- 
dar rusena Lietuvoje — kuri Faramskienė. Programos ve- vą prieš okupantus ir jos pasi- 
šaukiasi į mus ir į visas laisvas dėju buvo Washingtono A. L. ryžimą atgauti laisvę. Kiti kal- 
toutu, kad geležinės uždangos Draugijos pirmininkas p. Jo- betojai buvo: Prof. Weisen- 
tomiybė turi būti panaikinta, seph J. Walker, kuris pakvietė hoff, kuris yra lietuvių kilmės, 
ir kad Lietuvai turi būti duoto svečius pasakyti kalbas. Lietu- 
galimybė vėl išeiti j saulės švie- vos Ministras p. Žadeikis savo 
są, drauge su kitomis pasaulio kalboje tarp kita ko pasakė: 
tautomis”. “Nora dabar Lietuva ir pergy-

Wuhington Daily Neva iš vena skaudžius laikus, jos sū- 
vaurio 9 d. aprašė būsimą pri
ėmimą ir pridūrė: “Jūs atsi- 
niiniite. kad Lietuva, didžioji 
kunigaikštija patekusi į Rusi
jon imperijos vergiją, paskel
bė savo nepriklausomybę Va
sario 16 d., 1918 m. Ji buvo 
pripažinta pasaulio valstybių 
ir taip pat Rusijos, Maskvos 
sutartimi iš 1920 metų. Ginčas 
su Lenkija, sąryšyje su klau
simu ar tam tikros Lietuviškos 
teritorijos turi būti paliktos 
Lietuvai, buvo Tautų Sąjungos 
svarstomas kai Generolas Zeli- 
gonkis'su 15,000 lenkų karei
vių pagalba užėmė Vilnių, is
toriškąją Lietuvos 
1940 metais Lietuva 
korporuota į Sovietų 
Ministeris Žadeikis...I 
pripažintoji jo krašto nepri
klausomybė turi būti atžymė- 

, ta, nežiūrint to kad Lietuva y- 
: n kraštas', dabar esantis už 
Geležinės Uždangos. Mes tom 
pritariame Jr tAime, kad mes 
niekada neturėtume pripažinti 
Lietuvos kaipo sovietinės res- 

ney: “Aš nė kiek neabejoju, 
kod dabartinė Lietuvos padėtis 
yra tik laikino pobūdžio, ir! * ♦
kad ateityje tikroji Lietuvoe 
nepriklausomybė bus atstaty
to”.

11. Kongr. Peter W. Sodine: Conception Church Washing-
“Mes visi laukiame tos dienos, 4006 P^^pij08 klebono Kun. 
kai komunizmo valdžios plėti- G*lro®- Pamokslą pasakė Kun. 
masis bus sustabdytas, ir tą Weisenhoff, Catholic Univerei- 
dieną naujas laisvės paskelbimo profesorius. Pamaldose da- 
aktos vėl atneš džiaugsmą į Lietuvos Pasiuntinybės
Lietuvos ir jos laisvę mylinčių Penalas su Lietuvos Minis- 
žmonių širdis”. P«yšaky; p. A Dinbergs,

12. Senatorius Beett W. Im-d’Affaires;
cas: "Mfteif kraštą ir Lietuvą Btamnienė, buv. Lat-
iuntria bendras tikėjimas į leis- ’ -
vės idealus. Daug tūkstančių ir aPie 50 Washingtono
mūsų puikiausių piliečių paeina Amerikos Lietuvių Draugijos 
iš lietuvių, kurie atvyko į JAV. Mrių- 
iš savo senoHos tėvynės prie Po Pamaldų. įvyko minėtos 
Baltijos jūros... Lietuvių tauto ^^j0* surengti pusryčiai Darbininko Adm. 
turi mūsų simpatijas ir mūsų lafayette Hotel, kUnuose, be: 
draugiškumą .Mes esame įsiti- <Wvbvo Lietuvos ir
kinę, kad jų narsi kova dėl lais- diplomatiniai atstovai
vės susilauks laimėjimo”. ,Washingtone ,ir keli Washing-

J gyvenantieji lietuviai at-
gr. y • yyjęę £p tarpo: p.

ūkius ir ūkininkus, naikina jos "Lietuva per šimtmečius yra p
kovojusi dėl nepriklausomybės 
ir savivaldos — dėl pilietinių 
laisvių ir religinės laisvės. Lie
tuva yra tragiška sovietų agre-, 
sijos auka... Sovietų įvykdyti 
nusikaltimai prieš šią tautą1 
buvo pasmerkti JAV, ir kitų 
demokratinių kraštų, kurie te- 
bepripažįsta nepriklausomą Lie
tuvą ir jos teisėtus atstovus”.

14. Kongr. Edward A Gar- 
mate: “Lietuva už Lietuvos ri
bų labai stengiasi padėti savo 
tėvynei atgauti nepriklausomy
bę, ir visi amerikonai teikia 
savo stiprią moralinę paramą 
jų pastangoms ir meldžiasi, kad 
jos išlaisvinimo diena greitai 
ateitų”, Kongr. E. A. Garmati 
taip pat įdėjo į Cnngrrasfoasl 
Record tekstus p. J. Budrio, 
Generalinio Lietuvos Konsulo, 

gražiai skalbėjo iš mergaičių kalbos, pasakytos Baltimore, 
lūpų, ir su berniukais pašoko Maryland, vasario 16 d. proga, 
kelis šokius. > ir rezoliucijos priimtos tistuvių

Tremtinių choras, nors ir pa- organizacijos Baltimorėje. 
skubomis sudarytos, vadovau- 15. Kongr. HaroM D. Dmm- 
jamas Sv. Kazimiero parap. hue: “Jau atėjo laikas mūsų 
varg. J. Michunas, padainavo valdžiai parodyti nedvejojant,' 
keletą dainų. Dainos buvo iš- kad lietuvių tauta, ir kitos per
pildytos gerai Ačiū jam ir jo sekiojatnos tautos, turi nepa- 
vadovui, kad buvo nepasigailč- laužiamą teisę save valdyti ir 
to darbo. i tvarkyti savo vidaus reikalus

Vietinis jaunimas, paruoštos pagal savo nuožiūrą”. Kongr. 
p. R. Gustaiiienės, pašoko du Donohue ta pre^a įdėjo į Con- 
tautinius šokius: “Kalvelis” ir gressional Record tekstą štralp- 
“Kepurinė”, 8-rių metų mer- snio, antrašte “Look to Lithus- 

_ nia” rašyto Dr. Ehner Ekblav,
Cl&rk University profesoriaus, 
kuris tilpo laikraštyje Worces- 
ter, Massachusetts Tdegram, 

16. Kongr. John F. Kenncdj : 
“Atkreipiu Kongreso dėmesį j

Naujasis Krašto Apsaugos Sekretorius Louis 
A. Johnson įžengia į naujai jam skirto darbo rū
mus, Pentagon Building, Washington, D. C.

Vasario 16 Minėjimas
/

*

(Tęsinys)

Kongr. John W. McCor- 
mack: “Amerikos žmonės visa 
širdimi yra su Lietuvos žmo
nėmis, ir mes visi laukiame tos 

■j dienos, kai geležinė uždanga 
• bus praskirto ir lietuvių tauta 
vėl atgaus nepriklausomybę. 
Mūsų valdžia šiandien oficialiai 
nepripažįsta Rusijos įvykdytos 
Lietuvos ir jos pabaltės kaimy
nų aneksijos. Bet šios negaty
vios pozicijos nepakanka... Tau
tų laisvė yra reikalas kuris lie
čia visus, ir ypač - laisvę mylin
čius amerikiečius”.

Lietuvos jo. Kongr. B. W. (Pat) Kear-

10 v. ryto, Mišios 
buvo laikomos

ir dukterys, 
kraštui, 
ir tau-

1940 m.

priešas neatpažintų ir artimie
ji bei giminės nenukentėtų. Jų 
lavonus komunistai pūdo savai
tėmis gatvėse. Tempia prie jų 
motinas, seseris, sužadėtines, 
bene kuri neatpažins ir širdies 
suvirpėjimu neišsiduos, bet jos 
kietos, kaip plienas, ir jos sa
ko — “Ne”. Naikina Lietuvos

sostinę... 
buvo in- 
Sąjungą, 

tiki, kad

«

sekmadienį, 
už Lietuvą 
Immaculate

ir kalba lietuviškai (jo tėvų 
pavardė buvusi “Vaisoms.”); 
Kun.' Žvirblis, Domininkonas, 
kuris studijuoja ir rengia dok
toratą Catholic Univeraity, ir
gi lietuvių kilmės, ir be to ke-nūs kenčia Sibiro tremtyje, 

bet ji remia savo viltį išsilais- lis metus gyvenęs Nepriklauso- 
vinimui tuomi, kad Lietuvos 
likimas tampriai surištas su 
Vakarų Europos likimu, ir kad 
lietuviai vis labiau susipranta 
dirbti vienybėje.” Baigdamas
p. Žadeikis sveikino Washing- tuvos Ministras p. Žadeikis ga- 
tono A. L. Draugiją gražiu pa- vo sekančio turinio laišką nuo 
sirodymu, linkėjo jai ir toliau lietuvių tremtinių grupės, žen- 
sėkmingai darbuotis, ir prie klan Lietuvos Pasiuntinybės ir 
tos progos pakvietė pusryčių tremtinių vieningų siekimų ko- 
dalyvius į Lietuvos Pasiuntiny- voje už laisvę: 
bę pažiūrėti “lietuviškų kai
mo vestuvių” — Ponios Žadei- 
kienės išstatytos lėlių kolekci
jos.

Tarp kitų kalbėtojų pusry
čių metu buvo Kun. Gedra, 
kuris priminė religijos reikš
mę Lietuvos išlaisvinimo dar
be; Latvijos Charge d’Affaires 
p. Dinbers, kuris perduodamas duoti mūsų nuoširdžią padėką 
broliškus latvių tautos iinkėji- Senatoriams už D.P. biliaus 
mus, priminė kad Lietuva savo pravedimą, kaipo geriausiai 
istorijos bėgyje yla daug ken- atjautusiems lietuvių — pabal- 
tėjusi, tačiau iškilo ir atsiekė 
nepriklausomybes, taigi ir da
bar be abejonės susilauks lais- 

jvės; Lietuvos Pasiuntinybės 
įAttachė p. J. Rajeckas, kuris

moję Lietuvoje; 
Dr. J. Brazinsky, 
tono.

♦ ♦

ir taip pat 
iš Washing-

♦

Sąryšyje su 16 vasario, Lie-

“P. Ministeriui Žadeikiai
Lietuvių Tremtinių Grupė, a- 

pie 89 asmenų, plaukianti į 
USA laivu “Marine Jumper”, 
vasario 16 proga sveikina Jus 
ir linki sveikatos
sunkioje kovoje už Lietuvos 
laisvę.

Kartu prašome Tamstą per-

ir ištvermės

pravedimą, kaipo

tiečių reikalus.
16 vasario 1949
‘Marine Jumper”

(parašai)
Spec. Koresp.

GAVĖNIOS KNYGUTE

atidarė
malda, 
žmonių.
apibūdindamas šios į Sibirą. Lietuvos didvyriai dar 

šventės reikšmę, adv. Mankus. ir šiandien lieja kraują už savo 
Meninę programos dalį išpil- tėvų žemę. Jie pasirinko ge- 

dė Dainavos choras, vadovau- riau mirtį, negu vergo dalią, ir 
jamas dirigento, V. Norkaus, tik blogiausiu atveju didvyris - 
Buvo sugiedota Amerikos ir. partizanas paskutine granata 
Lietuvos himnai kartu su pub- išsisprogdina, kad jo veidą

kleb. kun. baisiausiai 
Salė buvo mais, kalėjimuose,
Pirmiausia cijos stovyklose bei trėmimais

naikinama žudy-
koncentra-

ĮSIGYK ANGLIUKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English- Lithuanian Dictionary

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

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadvay Se. BmIm 17* Mos*.
šiuomi siunčiame $................ ir prašome atsiųsti

mums Angliškąi-Lietuvišką Žodyną.
Vardas.

✓

Gavėnioje yra patogiausias laikas susitelkti ir 
apmąstyti mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus Kru
vinąją Kančią. Kad palengvinus apmąstymus da
ryti, “Darbininkas” siūlo Jums Gavėnios knygutę 
— “štai ŽMOGUS”, kurioje yra 40 Kristaus Kan
čios apmąstymų, tai yra kiekvienai Gavėnios die
nai. Gale šios knygutės yra ir “Šventoji Valan
da”, kurioje mąstoma apie V. Jėzaus maldą ir Jo

__________________ _____ ____ Širdies Kančią Alyvų darže, ši knyga jara,maldaknygės, focmato. 
vijos atstovo Dr A. Bilmanio Gali & parankiai skaityti vykdamas į darbą ar iš darbo. Knyga 

186 pusi. Kaina $2.00.
Užsakymus siųskite:

“DARBININKAS”, 866 W. Broadway, Co. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiu $2.00 ir prašau prisiųsti man Gavėnios Kny
gutę — ŠTAI ŽMOGUS.

Vardas......2-................................................. ....................................................................................................................

tvirtoves bažnyčias ir kunigus.

Piniginė rinkliava
Po paskaitos vyko piniginė 

rinkliava, kuriai vadovavo adv. 
C. Cheledinas. Laike tos rink
liavos buvo suaukota $733.00, 
bet vėliau ją dar papildė atski
ri asmenys ir įstaigos: laidoji
mo įstaigos direktorius Rama- 
nuskas — -$40.00, Lietuvai 
Gelbėti Philadelphijos Komite
to pirmininkas, amerikietis biz
nierius J. Horan —- $100.00. 
Jis yra nuoširdus lietuvių drau
gas ir kovotojas dėl jos laisvės 
nuo 1912 mėtų. Teko girdėti, 
kad buvo surinkto $1000.00.

Dainos ir šokiai
Šv. Jurgio parap. - mokyklos 

mokiniai gražiai padainavo ke
letą lietuviškų dainelių, kurios

gaitė Lįųcytė Mingėiaitė pasa
kė eilėraštį: “Tėvų nameliai”.

Visiems patiko, kad ir vaiku
čiai buvo įtraukti į programos 
išpildymą.

Vladas MtagėK

Adresas

Jūsų Fordo Dyleris
Dalys yra

Siūlo Jums Šiais

4-riais Atvejais

Sutaupymą

e

gerai, jie 
ir pinigų.

Jūsų Forde Dyleris kviečia ju* pasiklausyti 
Fred AUen *how. Sekmadienių Vakarais— 

NOC Network 8:00 E.S.T.
Klausykite* Fordo Theatro eestadiemo 

Vakarais—C*S Network »:0O E.S.T.

/'L METODAI
Mūsų Dirbtuvta pripažinti Me

todai yra momento ir tinka
miausi. Jie yra suplanuoti, 
duoti geresni aptarnavimą ir 
sutaupyti.

MECHANIKAI
Mūsų Fordo išlavinti Mechani
kai pažįsta karą geriausiai. Iš
lavinti atlikti darbą 
sutaupys Jums laiką

Zi DALYS
Mūsų Tikros Fordo 
padaryto* gerai, kad tiktų ge
rai ir ilgiau dtvttusi.

R įrankiai
Mūsų Specialūs Fordo įrankiai 
teikia Fordui tokį aptarnavimą, 
kokio Fordas yra reikalinga*.

i
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Kun. J. Kuzmlckis.

Kodėl Kardinolas Nesigynė?
■b PAftBIHINtAS amate

i

5

Kardinolas Mindszenty nesutiko, kad 
jo motina būtų kankinama. - Komu
nistai gerai apgalvojo Kardinolo liki
mu. - Kodėl komunistų aukos prisi
pažįsta? - Baisusis actedron. - Lais

vės liepsna sunaikins vergijos 
likučius.

t

KARDINOLAS Mind- čiau kartu jie patyrė ne- 
szenty tebesėdi kalėjime paprastą Kardinolo meilę 
ir pergyvena nepaprastą motinai, ir nutarė šiuo 
skausmą: jis, tartum Ge- jausmu pasinaudoti, 
rasis Ganytojas, rūpinosi Yra žinių, jog tardymo 
kiekviena pasiklydusią a- metu Kardinolui buvo 
vele, tačiau komunistai grąsinama suimti jo moti- 
atskyrė jį nuo mylimos ną ir ją kankinti. Kardi- 
kaimenės ir paliko ją ne- nolas negalėjo su tuo su
žinomam likimui. tikti ,ir rezignavo.

Vakarų žmonės, tačiau, Gal būt, tai tiesa. Ta- 
ir toliau nesiliauna svars- čiau reikia atsiminti, jog 
tę, kodėl teismo metu Kardinolas 
Kardinolas nesigynė ir komunistų 
norėjo tiktai ramybės. — techniką. —

Datininko" 1949 Kalendoriai 
Su Aušros Vartų Paveikslu 

t —

Apie Kalendorius Gražiai Atsiliepia

pats žinojo 
kank i n i m o

“TRIUKŠMINGA
BYLA...” 

EAST EUROPE (š.

KARDINOLAS IR 
MOTINA

BAŽNYČIA visą laiką 
pabrėžia vaikų meilę tė- 12/1 nr.) paskelbė tokį 
vams. Pats Viešpats Die- straipsnį: 
vas tėvus mylintiems vai- “Jau rudenį Kardinolas 
kams pažadėjo ilgą amžių Mindszenty žinojo, kad jo 
ir palaimą šioje žemėje, suėmimo valanda arti. Dėl

Kai Kardinolas buvo su- to davė nurodymų, kad ji 
imtas, jo senutė motina suėmus būtų išsiųstos Be
atsisveikino jį ir pasiliko kančios instrukcijos ven- 
budėti giliai melsdamasi, grų dvasiški jai užsienyje: 

Dabar paaiškėjo, kad 
tardymo metu iš Maskvos 
atvažiavo sovietų tardy
mo specialistai, kurie no
rėjo nustatyti Kardinolo 
silpniausią vietą. Jie įsi-

m.

“Budapeštas, 1948 m. 
gruodžio 28.

Ryšium su Kardinolo 
Primo suėmimu pagrindi
nis dalykas yra iš anksto 
atkreipti vengrų ir užsie-

Po to, kaip žydai su arabais susitarė dėl Paliaubų įvyko ir belais
viais atsimainymas. Šis vaizdas parodo išleistus žydus belaisvius iš a- 
rabų stovyklų. Tas belaisviais pasifcęitimas įvyko Jungtinių Tautų pri-

KALNO DEBESYJE
Į jūrą banguojančio rūko paskendo 
Viršūnės, ir briaunos, ir olos siaubingos. 
Nutilo erdvė! Nebeaidi sustingus r 
Nuo aido, kur tykiai pabriaunėmis sklando.

*
Man akys paklydo ir jau neberanda 
Sau kelio, kai tiek klaikumos prisirinko. 
Kaip jūros prarajon nuskendo ir dingo, 
Kas buvo taip saulėta, miela ir šventa.

♦

O tėviške mano, toli tu, brangiausia! 
Paskendusi jūroj siaubingojo rūko, 
Kur atspindžio tavo jau man neišvysti.

*
Tavęs mano akys su ilgesiu klausia: 
Ar uždanga tavo kančios nepratrūko 
Ir saulė skaisti nesirengia prašvisti.

A. Tyruolis.

žiūrimoj neutralėj zonoj, Mandelbaupt Gate.

Yra galma, kad komu
nistinis rėžimas stengsis 
užtušuoti Primo bylą ir 
vers vengrų visuomenę 
užmiršti ją. Tačiau neat
rodo galima, kad tai pa
vyktų, kadangi vengrų 
tauta yra giliai prisirišusi 
prie jo, kaip ir prie savo 
tikėjimo ir religijos.

Dėl to tad gali būti, kad 
Andrassai (Politinės po
licijos centras) parengs 
triukšmingą bylą, kad mi
lijonų vengrų ir pasaulio 
viešosios opinijos akyse 
Primą moraliai suniekin
tų.
KELI “PRISIPAŽINIMO” 

PAVYZDŽIAI
ATSIMENAME dar pir-j 

mąjį taip vad. “procesą
už konspiraciją”, kai teis- kalinys gauna sūdytų žu- 
me prie atvirų durų visi rių,. tačiau ,b nebegauna

tikino, jog Kardinolo tikė- nio viešosios opinijos dė- irnitinnmUii “įšnažino sa- vandens. Kai nelaimingas 
Jimaa nepalaužiamai kad mesį į komunistinės poli- ro nusikžtfift^/fcedtinokalinys iš troškulio atsi-
jis jokiu būdu nenutols cijos metodus ir visišką 
nuo Bažnyčios dėsnių. Ta- jos aukų bejėgiškumą.

' JK

.A.
inam Paminklui

Uvo Karte ro Kapidno parinktos maldos
1. Spausdinama didelėmis raidėmis la- 
bai turininga maldomis maldų knyga

j

“Atlaidų šaltinis”. Tai yra viena iš pa
čių vertingiausių maldaknygių, nes jo 
je surinktos maldos yra sukurtos gar
sių šventųjų ar kitų Dievo moksluose 
išmintingų žmonių, ir didžiuma maldų 
esanti toje maldaknygėje, .yra patiem 
popiežiaus apdovanota specialiais atlai
dais.

' 2. Lietuviams šią maldaknygė parinko, spaudai 
paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kazimieras Ka
pucinas, kurio vestos misijos palijo neišdildomą įspū
dį. Jis mirė 1941 m. gruodžio 26 d. Kaune, Lietuvoje 
Jo kapą mindžioja svetimųjų bolševikų kojos. Įsigy
damas šią maldaknygę padėsite plytelę amžinam pa
minklui tam misijonieriui, nuo kurio mirties šiemet 
sueina 8 metai.

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

4. Maldaknygė spausdinama labai aiškiomis dide-

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

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

Kreiptis adresu: —
DARBININKAS

366 West Broadvay South Boston 27, Mass.

i ■

FN
TOvaa Kazimieru

Kapucinu

patys save ir reikalavo, duria prie mirties slenks- 
kad jie būtų tinkamai nu- 
bausti.

Tame procese iš visų 
kaltinamųjų, kurie sulau
žytu balsu kartojo “mea 
culpa — mano kaltė”, tik
tai vienas — Balint Ara
ny 
pasakytų tylaus protesto baisaus, nervus ardančio 
žodžius, kai buvo perskai- actedrono tabletė, 
tytas kaltinimo aktas. Ta-' Actedron naikina nervo 
čiau vos tiktai teisėjas sistemą; neužmuša, bet 
juos išgirdo, nepasiaiški- paraližuoja. Pirmąją die- 
nęs pertraukė bylos eigą, ną aukos psichinis atspa- 
Savaitę vėliau procesas rūmo sugebėjimas nepa
buvo tęsiamas lygiai nuo prastai padidėja. 24 va
tos vietos, kurioje jis bu- landų bėgyje, priėmus ac- 
vo pertrauktas, ir Balint tedroną, neįmanoma iš 
Arany apatiškai, nuleidęs kaltinamojo išgauti prisi- 
galvą pritašė visus teismo pažinimo. Jo pasitikėji- 
kaltinimus. mas ir savijauta yra ne-

Taipgi atsimename bai- natūraliai sustiprėję; jis

čio, kai nebeturi jokio 
skonio ir yra beveik apal
pęs, — staiga gauna ko 
nors atsigerti. Tada nėra 
jau skirtumo, ar tai yra 
vanduo ar sriuba, — ka
linys nieko jau neatskiria 

-y — turėjo pakankamai nepastebi, jog lėkštėje 
stiprią nervų sistemą, kad sutirpinta maža tabletė-—

i

HDuMaiakDn Admimfatnrital: —
Šiuomi siunčiu >3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdint) 

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

Vardas-------------- *-------------------------------- ----- ----------

Adresas —.--------------------------- ------- -................. ........
*

“Darbininko” 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 Fondan šią savaitę prisiuntė aukų sekantieji:
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Mrs. Mary Angelaitis, Cleveland, Ohio .... 
John Buoovitch, Chicago, Dl....................
Peter Kapchus, Cambridge, Mass.............
Antanas Baltuška, Mahanoy City, Pa......
Juzė Pivoriūnienė, Mattapan, Mass............
Mrs. Agnės Kizella, Tauton, Mass.............
Mrs. Neverbickas, Lawrence, Mass.............
J. Kibartis, Amsterdam, N. Y....................
V. Konautienė, So. Boston, Mass................
Ona Brawn, So. Boston, Mass....................
Mrs. Barbora Kališius, Dorchester, Mass. 
Mrs. Mary Gailus, East Weymouth, Mass. 
Justinas Antanaitis, Norvvood, Mass.........
Uršule Pazniokienė, Nonvood, Mass 
Jonas Sastavickas, Nonvood, Mass............
Vincas Kedis, Hartford, Conn....................
M. Vilimaltis, Windsor, Conn....................
A. Simonas, Windsor, Conn........................
K. P. Tamošiūnas, Hartford, Conn........ .
T. Jenukevičius, Hartford, Conn................
Matas Kripas, Hartford, Conn...................
Petronėlė Manikienė, Hartford, Conn........
Adolfas Ąurila, Lawrence, Mass................
Mrs. M Šakočius, Waterbury, Conn. ......
John Mushinskas, Cleveland, Ohio ......... .
Antanas Vilimaitis, Cleveland* Ohio ......
Mrs. Louise Teutarides, Detroit, Mich. 
J. J. Aukštakalnis, Gary, Ind..... ..............
P. Clecika, Newark, N. J...........................
T. Dabeikienė, Worcester, Mass................
V. Januskevas, Phila., Pa...........................
Stanley Strakus, W. Lynn, Mass...............
Mrs. Anna Seksnius, Hillside, N. J............
Joseph Matuza, Elizabeth, N. J................
Mrs. E. Marksienė, South Boston, Mass. ...
J. Bernatonis, South Boston, Mass............
M. Bendzevičienė, South Boston, Mass. ... 
M. Yakavonis, Brockton, Mass.................
M. Norbutas, Cambridge, Mass, ..............
O. Bablauskienė, Cambridge, Mass........
Aleksandra Kisielius, Amsterdam, N. Y. 
Barbora Giedrienė, Baltimore, Md............
Joe Tumsha, Detroit, Mich........................
Mrs. Zakarauskas, Scranton, Pa................
M. Giebas, Irvington, N. J.......................
V. Greičius, Cleveland, Ohio .....................
Tarnas Versiackas, Loveli, Mass.............
Jonas Šaukimas, Lowell, Mass.................... 
Ona Jaruševičienė, No. Chelmsford, Mass. 
Barbora Snartinienė, So. Boston, Mass. ... 
Mrs. Anna Jacevicz, Boston, Mass.........
James Griska, Rochester, N. Y................
Steve Saldoriskas, Cleveland, Ohio.........
Mrs. Verseskas, Waterbury, Conn............
Mrs. Mary Checiki, Chelsea, Mass............
M. Savilionis, South Boston, Mass.............
K. Niauronis, South Boston, Mass.............
F. Pazasis, Dorchester, Mass....................
Adam Yarmalavičius, Brockton, Mass......
M. Tamulaitienė, South Boston, Mass......
J. Stulgaitis, Wilkes - Barre, Pa.............
J. Mazuka, Orange, Mass............. ...........
Stasys Jasionis, Norvood, Mass. ...........
Andrius Venskus, Norvood, Mass. ,.........
Ona Kaunietis, Hartford, Conn.................
P. Ambrasas, Hartford, Conn..................
J. Barolis, Hartford,. Conn........................
Mrs. J. Yla, Chicago, Dl............................
Mrs. Albina Svagzdys, Chicago, III.........
M. Sapamienė, Dorchester, Mass........
F. Radzevičius, Brockton, Mass................
B. Trainavičienė, Brockton, Mass.............
S. Kašėta, Brockton, Mass........................
Mrs. Barusienė, Brockton, Mass..............
F. Voveris, Brockton, Mass:....................
Joe Sharkis, Brockton, Mass...................
C. Grigas, Brockton, Mass. .....................
D. Blekaitienė, Cambridge, Mass............
Petras Juskis, Elizabeth, N. J...... .............

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

“Darbininko” Administracija.

šuje paminėtais žmonė
mis — “konspiratorium” 
Balinu Arany ir nukan
kintu ' Pocspetri vikaru 
Janosu Asztalosu.

Ar gali būti, kad Kuni
gui Primui nebūtų duota 
actedrono? Jokiu kitu bū
du Maskvos agentai ne- ; 
galės patvirtinti savo ak
cijos. Jau pranešta, kad 
Vengrijos radijas trans
liuos Kardinolo Mindszen
ty bylą. Maskva tari “vi
siško Primo * prisipažini
mo” būdu įrodyti, kad 
tarptautinei “juodajai re- 1 
akcijai” vadovauja trys 
kardinolai — Van Roey, 
Spelmann ir Mindszenty,; 
kurie sudarė “pasaulinį 
sąjūdj” prieš demokratiją 
ir žmonijos ramybę.

Prieš actedron yra tik
tai vienas ginklas: iš ank
sto įspėti pasaulio opini
ją, kad, nežiūrint to, kiek 
“visiškų prisipažinimų” 
Maskva suprodukuos, ne
žiūrint to, kiek radijo sto
čių transliuos Kardinolo 

procesą, —

šią Pocspetri vikaro Jano- nejaučia alkio, jaučiasi 
so Asztaloso bylą. Pra- antžmogiškai, 
džioje gynė tiesą herojiš- ;
ka energija, tačiau liau- kia reakcija. Ji prasideda i Mindszenty procesą, — 
dies tribunolo bylos metu stipriu galvos skaudėjimu aukos jau nebeturės savo 
buvo jau sulaužytas žmo- įr pusiausąmone. * Tada asmenybės, o bus žmo
gus, kuris taip pat kaltino apima jį nuolat augąs ne- gaus griuvėsiais, kurio 
pats save; dar daugiau: tikrumo p aj a u t i m a s. nervus suardė stipriai vei* 
apeliavo | krašto dvasia- Taipgi tada kalinys pra- kiąs narkotikas, ir ku
kius, maldaudamas kuni- deda jausti baimę ir paga- riam bus galima įsakyti 
gus, kad pasimokytų iš jo liau pasijaučia pusiau są- kelis kartus prisipažinti, 
liūdno pavyzdžio ir nusi-! ~ .................................
statytų prieš Primų. (Tai 
nesulaikė komunistų poli
cijos, kurie ligi mirties jį 
primušė vienutėje).
BAISUSIS ACTEDRON

U2 “visiško prisipažini
mo” ,saVęs apkaltinimo ir 
sulaužytų žmonių nuleistų 
galvų slepiasi baisus ko
munistinės Uranijos gink
las, nuo kurio nėra pagal
bos — actedron.

Šiandien sovietų oku
puotuose kraštuose* yra 
visų žinoma, kad kiekvie
nas politinės policijos su
imtas asmuo keletą dienų 
yra alkinamas. Vėliau sa
vaitės - ar-dviejų bėgyje

Sekančią dieną pasireiš-

monės būsenoje. Jis yra nes jis jau nekontroliuos 
suparaližuotas taip, tar- savęs”.
tum būtų hipnozo įtakoje.! LAISVES LIEPSNA 
Tada neveikia nei sugebė- L’OSERVATORE Ro- 
jimas apsispręsti, nei at- mano
mintis; susidaro įspūdis, _ Kol Kardinolas Mind- 
tartum galvoje būtų baisi, szenty laikomas kalė- 
nepaprasta tuštuma. Pa- jime, tol pasaulio tautos 
sireiškia palinkimas pa- žinos kad laisvės liepsna 
klausyti kiekvieno men- dar neužgeso ir nenublėso 
kiaušio įsakymo ir žmo- sena8> laisvės au
gus lieka psichologiškai pratimas...
nepajėgus į ką nors atsa- Kardinolas, tačiau, ken- 
kyti — “ne”. . ’

• I

AR JIS BUVO DUOTAS 
KARDINOLUI?

TOKIOJE būsenoje au
kos vedamos į teismą. 
Taip buvo kaip tik su-vir-

čia kalėjime — meldžiasi 
ir dirba.

Ir tuo pačiu metu lais
vės liepsna dar labiau 
liepsnoja ir nori sudegin
ti paskutinius vergijos li
kučius. --
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A

šios kolonijos lietuviai 31-rių 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktį jjaminėjo šių metų 
vasario 20 d.

Tą dieną 11 vai. ryte šv. An
driejaus parapijos bažnyčioje 
buvo atnašaujamos šv. Mišios 
už Lietuvą. Pritaikintą pamok
slą pasakė kun. Matutis. Buvo 
padaryta rinkliava dėl Lietuvos 
ir lietuvių, kurie yra išblaškyti 
iš savo namų ir žemės. Kas 
buvo labai nepaprasta, kad pir
mą kartą' bažnyčioje buvo su
giedota lietuviškai himnas ir 
kelios lietuviškos giesmės.

2:30 vai. p.p. Lietuvių sve
tainėje, prie Park g-vės, įvyko 
antroji šventės paminėjimo da- 
is. Minėjimą atidarė p. L. Poš
kus. Pakviestaš Šv. Cecilijos 

choras, vadovaujamas prof. V. 
Marijošiaus, sugiedojo Ameri
kos ir Lietuvos himnus, 
buvo pakviestas kalbėti 
kleb. Karkauskas, kuris 
jo labai energingai apie
vo6 išlaisvinimo reikalą ir kvie
tė visus newbritainiečius lietu
vius vieningai prie šio darbo 
prisidėti. Po jo kalbos Šv. Ce
cilijos choras, vad. prof. V. 
Marijošiaus, . padainavo keletą 
liaudies dainelių, kurios publi
kai labai patiko.

Labai įdomiai kalbėjo apie 
nepriklausomosios Lietuvos pa
siektus laimėjimus, apie lietu
vių pergyvenimus bolševikų ir 
nacių okupacijų laikais, nese
niai atvykęs iš tremties adv. 
P. Minkūnas iš Brooklyn, N. 
Y. Antras buvo J. Kazickas iš 
New Haven, kuris taip pat la
bai įdomiai ir energingai kal
bėjo. Taipgi kalbėjo kun. Ma
tutis, kun. Benesevičius, adv. 
Alg. Palaitįs ir Aldermanas 
Kvedaras.

Šokių programa buvo vado
vaujama p-nios V. Marijošie- 
nės. Mergaitės, kurias > jau

p.p. Krikščiūnai, W. 
p.p. Ekerta, J. Va- 

M. Petruškevičius, V.
J. Kreivėnas, A. J. 

V. Vaznys, p-nia šim- 
Sovickienė, p-nia Mėli-

ARD gO-tpjo Bankieto 
Dėkingumo Aidai

Mūsų vienuolijos plačioką 
istoriją rašant, beabejo dauge
lį puslapių skirsime mūsų duo- 
sniems geradariams ir bran
giems prieteliams, bet gi Rė
mėjas, mūsų uolias 30 metų 
talkininkes, apibūdinti net gi 
aukso raidėmis rašant, neatsi
dėkosime už ARD-jos vaisin
gus darbus ir nuolatinę para
mą. a

Vasario mėn. 27 d. sukaktu
vinė, minint trisdešimts metų 

i ARD-jos sukaktį, buvo dar vie
na nuoširdumo grandis jun
gianti stipriais ryšiais mūsų 
gerąsias Rėmėjas, Prietelius 

i bei Geradarius su mūsų įstai- 
*^’a~ gomis — švento Kazimiero Se- 

Bendler’s ■ VienuoliJa ir Akademija.
Drug Store, K. Strikulis, LDS ~ ’ -
5-ta kuopa, V. Benzevičienė, 
Rūtos draugija. Mr. & Mrs. M. 
Verbyla, SLA 11-ta kuopa. Tė
vynės Mylėtojų draugija, P. 
Suopis, Mr. & Mrs. D. Adomai
tis. P. Stanikienė, Mr. & Mrs. 
A. U r cinas, Sandaros 11-ta 

į kuopa. Moterų Apšvietos klu
bas, Dr. M. J. Colney, V. No- 
vakauskas, Šv. Vardo vyres
niųjų skyrius, Brooklyn Ba- 
king Co., M. Valuskas, Z. Ka
ralius. J. Vaišvila, A. Nova- 
kauskas, Marijos Vaikelių So- 
dalicija. Jonas Tareila ir A. J. 
Aleksis; p.p. Šmulkščių šeima 
$8; K. Makarevičius ir šeima 
$7; P. Neverdauskas — $6.

Po $5.00: M. Stankevičienė, 
• A. Ereminas, P. Gudiškis, K. 
■ Blinstrubienė, Tretininkų Kon

gregacija, J. Bernotas, P. Kar
velis, J. Žemaitis, J. Pranulis,- 
K. Balčius, V. Vitkus, J. Kaz
lauskas, B. Juodaitė, Moterų 
Sąjungos 43-čia kuopa, O. Bar- 
zdzevičienė, A. Staškevičius, P. 
Kuzminskas, O. Juodaitė, Šv. 
Onos draugija, J. Dieliniks, A. 
Orantas, M. Zailckienė, N. 
Meškūnienė, Maldos Apaštala
vimo Sąjunga, M. Dubauskienė, 
J. Snieškus, J. Aleksandravi
čius, J. Kalinauskas, M. Stok- 
nienė, J. Šupenis, J. Kuraus- 
kas, B. Maršalka, J. Mockus, 
ir LRKSA 91-ma kuopa.

Po $4.00:
Šarka.

Po $3.00: 
Remeika, J. 
Maurutis; 
$2.65. Kiti aukavo po $2, 
$1 ir mažiau. Jeigu kurių var
dai būtų nepažymėti ar klai
dingai užrašyti, prašome pra
nešti vietinės Tarybos valdy
bai ir bus mielai atitaisyta.1 
Per abu parengimu Lietuvos, 
bylai laimėta per $2,000. Valio; 
ir garbė Waterburio ir apylin
kės lietuviams patriotams.

Visiems aukotojams, darbuo
tojams bei brangiems daly
viams Lietuvos laisvės kovoto
jų vardan, Waterbury Lietuvių 
Taryba dėkoja nuoširdžiausiai.

Marcelė Andrikis,
I

Korespondentė. į

Nukryžiuotojo Jėzaus Vienuolijos 
Rėmėjų ir Prietelių Seimelis įvyks 

Selcnadien', Kovo 27,1949

Po $3.00: K. Steponaitis. 
Po $2.00: yJ. Kulikauskas, J. 

Varkala, 
Drobnis, 
lauskas, 
Pikutis, 
Brinius, 
kus, K.
nauskienė, Petras Aponavičius, 
kun. Matutis, kun. Benesevi- 
čius, A. Valinčius, V. Savrelis. 
J. Vasiliauskai.

Po $1.00: J. Kamziura, J. 
Petrušienė, J. Malaška, M. Vil- 
činskienė, V. Kasparas, J. Dan- 
veckis, V. Vitukynas, E. Mazū
roms, p. Neimonienė, p. Mi
liauskienė, p. Mandzijauskas, 
V. Suliečius, p. Šugdienė, V. 
Valiūnas, D. Mukonis, J. Mi
lius, J. Meškinis, A. Mikalaus
kienė, M. Valauskienė, J. Skre
butis, A. Aleškevičius, S. Va- 
lauskas, M. Nevulis, Ignas Ša
tas, F. Jonušionienė, W. Žemai
tienė, p. Buinis, p. Jankauskie
nė, p. Kulkauskas, p. Gudymie- 
nė, K. Kasparas, J. Dambraus
kas, J. Žinzilietas, F. Teniukas, 
A. Aržuolaitis, p. Sinkevičienė, 
p. Valukonienė, p. Bakienė, p. 
Mingilienė, p. Brazauskienė, F. 
Pranckevičius, p. Pilkauskienė, 
p. P. Pilipauskienė, p. Salves- 
travičienė, p. Mazuronienė, p. 
Poskus, p. Subačiovičienė, p. 
Sitavičienė, p. Vabalienė, p. Sa- 
vonienė, A. Grigas, p. Raškevi- 
čienė, p. Akaitienė, p. Janušio- 
nienė, p. Langauskienė, p. Sca- 
alf, p. Dančiukienė, A. Pinkevi- 
čienė, p. Petkevičienė, A. Kve- 
das, p. Uždavinis, p. Stankevi
čienė, p. Benušis, p. Klima- 
kauskienė, p. Benušis, p. Kali
nauskas, p. Miglinas, p. Vin- 
chunas, Wm. Varkal, p. Snars- 
kis, p. Giliovičienė, p. Staskis, 
p. Šimkus, A. Wosilius, F. Bil- 
bokaitis, p. Gutauskas, M. Au- 
senka, A. Januškas, EI. Jurkū
nas, E. Juškevičienė, J. Greb- 
lauskas, p. Vaznelis, M. Petuš- 
kevičius, S. Liskauskas, S. Ka
šėta, -p. Butneškis, p. Rėkus, 

, p. Matulio
nis, M. Valukevičienė, J. Du- 
blauskas, p. Spudulis, J. Poš
kus, J. Supšinskas, J. Maksi
mavičius, A. Vitukynas, p. Val- 
ter, A. Buinis, P. Jazukevičius, 
Jonas čečkevičius, J. Labutis, 
p. Maciovičius, p. Jazukevičie- 
nė, p. Gudynas, p. Jakienė, p. 
Baranauskas, p. Degušienė, J. 
Balčiūnas, p. Zakarauskas, p. 
Janušonienė, p. Cibolis, V. Pi
kutis, M. Turskis, p. Bezys, J. 
Draucikas, J. Miezlaiškis, J. 
Blazauckas, P. Lauiosakis.

________ A. J. Brinius.
Pavergęs Lietuvą priešas ne

sigaili nieko jai naikinti. Ar 
tu, lietuvi, pagailėsi savo au
kos ir neparemsi ALT vykdo
mo vajaus jai išlaisvinti? Au
kas siųsti Lith. American 
Council, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

skyrius, Šv. Juozapo parapijos 
choras. Vyčių 7-ta kuopa. Šv. 
Vardo jaunųjų skyrius, CLC 
jaunimo apskritys, Petras Mo- 
tiečius, Petras Jokubauskas ir

■ Tautininkų 4-toji srovė.
Po $20.00: Petras Kevinas, j 

pp. Kalinauskai. Riverside Ba- 
king kompanija. Dr. & Mrs. S. 
Sapranas, ir Mr. & Mrs. S. 
Zdanis; A. Rūkys — $15, p.p. 
V. Pabilionis — $12. j

Po $10.00: M. Andrikytė, 
Gyvojo Rožančiaus draugija, J. ‘ 
Alenskas, M. Kašėtaitė, 
čios Arkibrolija,

Liet. Nepri- 
sukak- 

pradėtas ryti- 
apeigomis šv. Juozą iki

bažnyčioje. Kolektoje

lietu vos Nepriklausomybės 
Minėjimas. — Prel. M. Krupa
vičiaus Prakalbos. — Lietuvos 

l^ai»vei Laimėta per £2.000. 
Vasario 13 d.

klausomvbės 31 metų 
ties minėjimas 
nėmis
parap.
gauta $252 BALF šalpos fon
dui. Vakare mokyklos audito
rijoje įvyko Waterbury Tary
bos surengtos prakalbos. Šven
tės iškilmėms pritaikintą Invo- 
kaciją skaitė klebonas kun. J. 
J. Valantiejus. Parapijos cho
ras bei solistės N. Meškūnienė 
ir M. Andrikytė gražiai išpildė 
himnus ir keletą patriotinio tu
rinio dainų.'Kalbėjo miesto ma
yoras Raymond E. Snyder, 
kun. Jonas Borevičius. S. J. iš 
Chicago. III., adv. F. J. Bago- 
čius iš Boston, Mass., .d-ras 
Jurgis Motiejūnas. Tarnas Ma
tas. Jokūbas Trečiokas ir Jo
nas Tareila. Skaitlingas susi
rinkimas vienbalsiai priėmė re
zoliucijas. kurios pasiųstos A- 
merikos J.V. valdžios ir United 
Nations pareigūnams Lietuvos 
išlaisvinimo ir Kardinolo Mind- 
szenty bylų dėliai.

Vasario 27, toje pačioje sa
lėje, kalbėjo VLIK’o Pirm. 
Prel. Mykolas Krupavičius ir 
prof. Ignas Malinauskas. Gar
bingų svečių ir vietinių kalbo
mis publika buvo tikrai suža
vėta. bei atnaujinta lietuviško
je dvasioje. Abiejų vakarų pro
gramas sumaniai pravedė vie- 

' tinęs Lietuvių Tarybos ,-pirm. 
komp. A. J. Aleksis.

Rinkliavų pasekmės tikrai 
džiuginančios ir gražus pavyz- 
dis kitų kolonijų lietuviams. 
Aukavo: Liet. Neprigulmingas 
Politinis klubas — $100, Vin- 
vas Ramažas — $85. Dr. Pet
ras Vileišis — $70, kun. Juo
zas J. Valantiejus — $50, Mr. 
& Mrs. T .Matas $50. Ateitinin
kų draugija — $50. Dr. & Mrs. 
M. Devenis — $35:

Po $25.00: Federacijos 22-sis

, Įvertindamos gausų Akade
mijos Prietelių atsilankymą į Į 
sukaktuvinę 30 metų vakarie
nę, atsidėkojant, reiškiame di
delį ačiū atsilankiusioms ARD- 
jos Įsteigėjoms, ir pirmosioms 
narėms: M. Petrošiūtei, M. Še- 
dienei, S. Šimkienei, M. Bran- 
zaitei, A. Valančiūnaitei, E. 
Andruškevičienei, E. Zelinskie- 
nei, V. Galnaiteą B. Juzulienie- 
nei, B. Pankauskienei, A. Bal
sienei, S. Junokienei, O. Kuka-' 
nienei, B. Lindžienei, J. Stepon- 
kaitei, E. Kodienei, B. Laz- 
dauskienei, V. Lukošienei, O. 
Prosevičienei, B. Stradomskie- 
nei, B. Abromaitei, E. Gricai- 
tei, A. Johnsonienei, B. Kučie- 
nei, V. Mozerienei, O. Reikaus- 
kienei. Taipgi nuoširdžiai dėko
jame gražiam 1949 m. Jubilia
čių būreliui: A. Gležnienei, M.

| Stankienei, 
Janušienei, 
Jasevičiūtei, 
Zukienei.
pirmininkėms,

• ■

V. Baliūnas ir I.

A. Viltrakis, 
Turauskas, Dr. 

Lucija Bajolis
V.

Alužienei, 
Slautienei,

Šimkienei, S.

M. 
K.

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

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

Nukrvžiuotojo Vienuolijos Rėmėjų ir Prietelių, ypač 
nuoširdžiuju labdariu bendras suvažiavimas — SEI
MELIS. įvyks Sekmadienį, kovo 27 d., 1949, Šv. Petro 
paraniioie, South Boston, Mass.

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

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

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

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

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

Po to 
kun. 

kalbė- 
Lietu-

ranką. Mūsų nuoširdų ačiū ta
riame ir jiems, padėkos nusi- 
pelnusiems Švento Alfonso pa
rapijos geraširdžiams rėmė
jams, prieteliams.

Mūsų padėkos žodžius įpinsi- 
me į maldą, prašydamos Dan
gaus Tėvo Jums ir Jūsų bran
giesiems palaimos ir gausaus 
atpildo.

Šv. Kazimiero Seserys 
Motina M. Juozapa.

MANCHĖSTER.N.H.

Aukas prašome siųsti: 
United Lithuanian Relief Fund 

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

Juozas Kasinskas
Ine. 

‘.AIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

G02 IVashington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.

Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dieną ir Naktį.
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Atliekame Spaudos Darbus

P©

Laikraštis “Darbinin
kas” turi įrengęs mo
demišką sDaus t u v ę. 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai.

.SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas, 

□lakatus, tikietus. vizitines kort/'1'“’
>r<;gramas, įvairius cirkaliorus, laiškams antraš

tes. koncertus, "est’.r’iu pa kvieti nu s 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS**

966 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

B. 
E.
P.

Darbščioms skyrių
kurios atvežė 

skyrių aukas, tariame nuošir
dų ačiū už visokeriopą talką 
bei glaudų bendradarbiavimą. 

Giedriai bankieto nuotaikai 
pravesti pasigedome brangios 
ARD-jos ilgametės pirmininkės 
A. Nausėdienės ir kapeliono 
kun. B. Urbos, kurie ligos dė
lei negalėjo vakarienėje daly
vauti. Visgi sumanumas rado 
kelius — pluokštelėje išgirdo
me jų malonų balsą ir širdin
gus sveikininjo žodžius. O mie
los pirmininkės malonų veidą 
matėme jos dukrelės p. F. Gil- 

kuri 
bran-

vaka-

me-savo
praeitų 

stengėsi 
sukėlimui

more veido bruožuose, 
gražiai atstovavo mūsų 
gią rėmėjų Rėmėją.

Širdingai ačiū tariame
ro vedėjui, kun. S. Valuckiui, 
dvasiškiams, garbingiems sve- 

į čiams, jauniesiems antrosios 
i lietuviškos kartos dalyviams, 
į kurie gražiai žengia pramin
tais savo tėvelių labdaros ke
liais, Akademikėms už gražią 
programą ir malonų patarna
vimą ir visiems dalyviams už 
malonų vakarą ir gausiąs au
kas. x

.Vakaro vainikas, pakiliai nu
teikęs bankieto dalyvius, buvo 

{Kun. Dr. L Mendelio laiškas 
! iš Baltimore, Maryland, kuria
me duosnusis Geradaris gražiai 
įvertinęs ARD-jos veiklą, pa
sveikino Rėmėjas Sukaktuvi
ninkes su $5,000 čekiu. Šio kil
naus klebono ir Švento Alfonso 
parapijonų tūkstantinės staig
menos skatina mus visomis ga- 
lėmis ryžtis įvykdinti naujos 
Akademijos statybą. Jums, 
Klebone, ARD-jos ir Seselių 
Prieteliau, už Jūsų asmeninę 
$3,000 auką tariame* nepapras
tai širdingą ačiū. Jūsų ir Jūsų 
uolių kunigų asistentų dėka, 
Švento Alfonso maldininkai y- 
patingai pasižymėjo Gerojo 
Samaritiečio gailestingumu ir 
artimo meile. Jie tikro pasiau
kojimo bei duosnumo pavyz
džiai. Kaip tvirti šulai, jie re
mia tvermingai kiekvieną lab
daros tikslą, šelpia kiekvieną 
Bažnyčios ir katalikiškos vi
suomenės maldavimo ištiestą

BALF’o 53. skyrius 
tiniame susirinkime 
met. lapkričio 12 d. 
nusistatyti planus
aukų tremtinių pagalbai, kurie 
kenčia ir vargsta Europoje. 
Pirmiausia buvo priminta ne
užsimokėjusiems sumokėti ‘me
tinį nario mokestį. Užsimokėjo 
29 nariai po $1.00 ir geraširdės 
moterėlės aukavo į našlaičių 
fondą: K. Tvorejonienė —$5, 
M. Zarembienė — $5, ir Keme- 
šienė — $4.

Sekmingesniam pinigų sukė
limui nutarta surengti prakal
bas ir ieškoti kitų būdų, kaip 
darant kolektą po namus ir pa
našiai. Pasišventę nariai sutiko 
eiti per namus kolektuodami: i 
pirma pora — A. Žukauskas ir 
V. Česnakienė, antra pora — 
Kikutis ir J. Lazauskas.

Buvo pastebėta, kad Naujoje 
Anglijoje lankysis su prakalbo
mis gen. J. Černius. Pareikštas 
pageidavimas prašyti BALF’o 
centrą, kad jis neaplenktų ir 
mūsų kolonijos. Kai jis praei
tais metais gruodžio 12 d. kal
bėjo mūsų kolonijoje, buvo su
rinkta $125.00. Kurie neatvyko 
į prakalbas, pas tuos atsilankė 
į namus kolektoriai, ir buvo su
rinkta $20, nes ne visų širdys 
gailestingumo darbams yra 
jautrios. Jie geriau mėgsta pa- 
pliekti organizacijas ar veikė
jus, negu ką aukoti.
• Gen. J. Černiaus prakalbose, 
aukavo:

Po $10.00: J. ir O.. Sviatykai 
ir A. ir M. Kemėšiai; P. ir V. 
Česnakai — $8.00, M. Zarem
bienė — $6.00.

Po $5.00: O. Kindurienė, A. 
Trakimienė.
J. Razumas,
Andriejūnas, J. Lazauskas, A. 
ir T. Kikučiai, K. Simuntis, J. 
Jaronis, J. Vaičiūnas, V. Bra
zauskas.

Po $4.00: K. Tvorejonienė, 
P. Krikščiūnas.

Po $2.00: M. Zubaitienė, 
Olkovckienė. J. Čeplinskas, 
Taparauskas, K. Romaška, 
Šmežis, K. Lakoševičius.

i

I
A. Antanaitienė, 
V. Mikšienė, P.

Po $1.00: A. Taraškienė, A. 
Tvarejonienė, J. Masavičius, 
Pov. Jakaitis, Z. Tvorejonas, V. 
Simunaitis, J.- Tvorejonas. Vi
so buvo surinkta prakalbose 
$125.00.

Per kolektorius aukavo: K. 
Brozauskas — $3.00.

Po $2.00: J. Volkauskas, K. 
Bernotas, A. Šmežis, P. Žukau
skienė.

Po $1.00: L Jakaitis, P.. Vi- 
želis, F. Čekutis, K. Ceikaus- 
kas, M. Kušlieka, dr. Mangu- 
rien, B. Kikutytė, G. Kikutis, 
J. Laučka. Viso buvo surinkta 
$20.00.

Per organizacijas aukavo; 
Jaunų Vyrų Klubas ir Dr-ja D. 
L. K. Vytauto — $50.00, Visų 
Šventų parapija $25.00, Apaš
talavimo Dr-ja — $10.00, LDS 
74 kp. — $5.00, SLRKA 119 
kp. $5.00.

Iš viso aukų buvo sukelta 
$285.91, iš kurių buvo pasiųsta 
BALF centrui $196, ALT — 
$75.00. Išmokėta už svetainę 
$10 ir už 4 dėžių su drabužiais 
pasiuntimą $2.56. Skyriaus ižde 
liko $2.35.

P. A. Andrejūnas.

AtefantčŽIMjdoleriii
Lietuvos Nepriklausomybės 

! minėjimo šventėje New Bri
tain, Conn. š. m. vasario 20 d. 
susirinkę lietuviai parinko au
kų BALF-ui ir ALT. BALF-o 
dalį $200. — jau prisiuntė cen
trui Tai gražus pavyzdys mū
sų tautiečių, kurie kiekvieną 
progą panaudoja sušelpiami 
mūsų brolių ir sesių tremtinių. 
Stambesni aukotojai buvo: Mo
tiejus Mažeika $20., Varpo 
Klubas $25., C. Giedraitis $10., 
daugelis aukojo po $5, kiti po 
$3, $2 ir po $1. Kiek kas galė
jo, tiek aukavo ir tuo prisidėjo 
prie bendro lietuviško darbo. 
Visų šelpiamųjų vardu BAL- 
F-as dėkoja geros širdies A- 
merikiečiams už atjautimą ir 
paramą tremtiniams. Ameri
kiečių parama sustiprins jų pa
siryžimą ištverti ir susilaukti 
laimingesnių dieną.
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

I

I

buvo išmokiusi, pašoko keletą!1------  - ------------
lietuviškų tautinių šokių, kas] P- Salvetravičius, 
publikai patiko. Ponia Marijo- 
šienė, kuri neseniai čia atvyko 
iš tremties su savo vyru, buvo 
tautinių šokių mokytoja Lietu
voje, Kaune.

Paminėjimas pavyko gerai, 
publikos atsilankė gausiai. 
Rinkliava buvo daroma prie į- 
ėjimo ir viduje salėje, 
buvo aukų $400.00 
bažnyčioje.

Iš surinktų aukų
buvo pasiųsta $200.00 ir ALT 
taip pat $200.00.

Aukavo: Varpo Dramatic 
klubas— $25.00; M. Mažeika— 
$20.00; J. Giedraitis—$10.00.

Po $5.00: Dr. Petuškis, J. A- 
ziukas, P. Norkevičius, P. Ma- 
cijūnas, F. Trejoms, p-nia A. 
Ryiz, A. Kazlauskai, M. Tacio- 
niai, V. Abeciūnas, A. Švirinas, 
F. Navickas, p.p. Stase.

Surinkta 
salėje ir

BALF’ui

Paieškojimas

J.
D.
L.

STANKAITES Izabelę, Liu
dą ir Nastaziją, kilusias iš 
Raudėnų parapijos Joniškiu 
kaimo ir atvykusias į Bostoną 
prieš pirmąjį pasaulinį karą, 
paieško Johana Garbaliauskai- 
tė, dabar gyvenanti: Baltic DP 
Camp Garmisch, Jager-
kaserne .Germany.

Šie DP minia tai žydai, kurie vyksta iš Kini
jos Shanghai į Palestiną. Jie sustojo Ellis Island, 
kad pailsėjus ir pasimačius su amerikiečiais 
savo tautos žmonėmis ir po to keliauti į pažadė
tąją žemę.

z
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Dėkoja Kun. Vimauskis, 
bažnyčioje dėkojo visiems už Šeštadienį yra šv. Juozapo,
labai sėkmingą pobūvį “penny Katalikų Bažnyčios pat- 
sale”. Jie įvyko Municipal sa- n™ Melskimės per šv. 1
Įėję, kovo 12 d. organizatorių- Juotapą, prašydami Dievą rei- 1 
mi buvo kun. Albertas Abra- kalingų Jo malonių sau ir. ki- ’ 
činskas. Jam padėjo didžiulį h—«« 
organizavimo ratą sukti: kun. gv. Petro parapijos bažnyčio- Albertas Kontautas, Vyčiai, * g v. r„ šv^ i

Šv. Vardo Draugija, Mergyuų fe* ui parapiją. 
Sodalicija, Moterų 8odalidja, Katedroje iškilmės bus 9 v. r. 
parapijos Moterų ir Merginų > — — -
kliubas, Choras, Moterų Gąjun-' įdėjo tesgą Šv. Petro para- 
gos kuopa, Lietuvos Dukterų pijos bažnyčioje, kun. Albertas 
draugija ir pavieniai gerada- Abračinskas aavo, motinėlės, 
riai. brolio ir sesučių fondu, įtaisė,

Lygiai didžios padėkos yra savo mylimo tėvelio Mykolo at
verti visi 'premijų aukotojai, minčiai langą. Ne tai kad lan- 
bilietų pirkėjai, pardavėjai ir gas būtų buvęs išmušt e s Ne. 
visi pobūvio dalyviai. Council- Seni bažnyčios maži langai ta- 
lor John B. Wenzler skelbė šį po išimti, pereitą pavasarį. Jų 

vieton yra sudėti stiprūs stik
lai iš lauko. Lėtai yra dedami 
labai puošnūs bažnytiniai i*n- 
gai viduje.

šia Abračinskų langas per
statė Viešpaties Jėzaus gimi
mą. Ir kaip ryškiai artistui nu
sisekė tai perstatyti! Rodos, 
netik matai, per ypatingų var
sų suderinimą, bet girdi apie 
šį įvykį kalbančius: Kūdikėlį, 
Mariją, Juozapą, Angelus ir 
piemenis. Savaimi pamokslas.

Tikrai didelė dovana religijai 
Ypatingai nuo kunigo Abra- 
činako, kurs ir .taip daug dar
buojasi vadovaudamas sukėli
me reikiamo fondo šv. Petro 
parapijos bažnyčiai atnaujinti 
šiuomi šie geradariai užsipelno 
maldų ir pagarbos nuo visos 
parapijos ir visų katalikų.

Šv. Petro parapijos bažny
čia bus gražiai atnanjiiita, ka
da aaaUauks visų naujų langų 
nuo panašių pasišventėlių.

sėkmingą pobūvį garsiakalbių 
automobiliu.

Vakarienė. Kovo 20 d., Pilie
čių salėje, Balfo skyrius rengia 
vakarienę su pamarginimais, 
kurios pelnas bus sušelpti mū
sų vargstančius tremtinius. Tai 
didelis labdarybės darbas.

Gavėnios pamaldos įvyksta 
šv. Petro parapijos bažnyčioje: 
sekmadieniais, 2:30 v. p.p., tre
čiadieniais, 7:30 v.v. ir penkta
dieniais, 4 v. p.p., ir 7:30 v.v. 
Geros valios žmonės uoliai į 
jas lankosi.

Ketvirtadienį yra šv. Patriko 
šventė. Šv. Patrikas yra airių 
tautos ir šalies Patronas. Jis 
yra patronu ir Bostono Arid- 
diecezijos.

Tą dieną mūsų vyskupijoje 
nėra jokio p^T****^

DAKTARAI

Šv. Petro parapijos bažny
čioje 8 vai. r.. Sv. Mišios bus 
laikomos už parapiją.

»
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41 West 82nd Street 
Ndv York 24, N. Y.

liepti j:
Consulate General of Lithuania

BALF Centre Gautos Aukos Per 
1949 tn. Sausio mėn.

a*Šios motinos gailestingos 
kys prašo pagelbos tremtyje 
ne vien sau, bet ir tam mažy
čiui prie jos krūtinės prisiglau
dusiam lietuviukui... ’ Ar tams
tai bus skanus tas kąsny* nuo 
kurio dar neatlaužiai trupinio 
šiai motinai! šiandien paskirk 
auką ir nešk BALF'o skyriui, 
kad persiųstų tai nelaimingai 
tremtinei.

Vietinis So. Bostono Balfo 
skyrius rengia vakarienę, ku
rios visas pelnas skiriamas 
šalpos reikalams tremtyje gy
venančių brolių ir sesių. Vaka
rienė įvyks kovo 20 d., Lietu
vių Piliečių draugijos (kliubo) 
salėje, E St, So. Bostone. Visi 
kviečiami atvykti į šią vaka
rienę ir savo širdimi ir auka 
dalyvauti bendrame šalpos pa
rengime.

Pennsyh-aaia
Ashley, Jos. Balkus $2; Exe- 

ter, K. Dombrowski $10; Inker- 
man, Mr. & Mrs. A. Sniutas — 

; Kingston, K. Kučinskas 
$5; Luzerne, A. Antanaitienė; 
$5; Philadelphia, Z. Jankaus-Į 
kas $25; 
Woraskis 
Serepinas 
Gillis $1.

Rbode
Providence, M. Jezukevioienė 

*5. |
i

f

Kovo 11 d., staiga mirė Jo
nas Krasinskas, našlys, 64 me
tų, savo namuose 157 H St. 
Jis paėjo Rudamėnos parapijos. 
Amerikoje pragyveno 35 me
tus. Paliko dukterį ir seserį. 
Palaidotas iš šv. Petro para
pijos bažnyčios, kovo 14 d., šv. 
Mykolo kapuose.

Bus kalbama ir angliškai. 
Kovo 27 d., Municipal salėje, 
Seserų Jėzaus Nukryžiuotojo 
Rėmėjų seimely Jo Ekscelenci
ja Arkivyskupas Richard J. 
Cushing, D. D. ir panelė profe
sorė - diplomatė Avietenaitė 
kalbės anglų kalba. Reiškia bus 
ko klausytis ir tiems, kurie lie
tuviškai nemoka. Būtų gera 
gražiai ir skaitlingai pasirody
ti.

San Diego, St. Rumbutis $25.
CoMeetteut

New Britain, ALT New Bri
tain ak. $50; Thompsonville, K. $10;

.Miglinas $16.

Batavia, Mary Walatka $5; 
Chicago, Petras Insodas $25, 
K. B. Valantis $10, J. Šlioge
ris $1, Edvardas Kaupas $10, 
Jos. Stumbris $5; DeKalb, Jus- 
tin Misunas $10; Elburn, A. 
Stankus $10; Riverside, Char- 
ler Truku $5.

MarjdaBd
Whitemarsh, Mary M. Benik

$1- 
Masaaduisetts

Athol, Paul Budrunas $1; 
Brockton, Mary Bogden $2, Ch. 
Rasimas $5, Ed.^Tautkus $5; 
Cambridge, J. Malinauskienė 
$2; Lynn, B. Sinkevičius $25,’ 
J. ir E. Dudučiai $2; Stough- 
ton, Mr. & Mrs. H. Minucci $5; 
Wheelright, A. Tamkus $1.

MieMgaa
* Detroit, Jos. Žilinskas $100.

New York
Amsterdam, A. Pamiškienė 

$5; Brooklyn, J. Židanavičius 
$1, A Tvaskienė $5, Mary Dau
girdienė $10, Mrs. N. Butkus 
$5, Frances Podwalsky $10, į $5, J. M. Šaltenis $15; Bridge- vai laiškus gaudavo, o iš kitų 
Mrs. J. Domas $5, Jos. Gędris 
$5, E. Jakaitienė $10; Great 
Neck,.L. I., BALF 20 skyrius 
$10; Maspeth, L. L, BALF 16 
skyrius $26; New York, Robert 
J. Caldwell $50; Woodhaven, 
L. I., A. Malašauskienė $1.

New Jersey
Elizabeth, Ig. Balčiūnas $5; 

Paterson, BALF $6 skyrius $8.
OHer

Cleveland, J. ir E. Ruzai $10; 
Dayton, Walter Adomaitis $2;

PAIEŠKOJIMAI

r ... . . ■ —

Aukas siųskite tremtinius 
organizacijai: 

United lithuanian Relief Fund 
et America, Ine. 

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Paieškau savo dėdes, kilu
sius iš Lietuvos:

1. RAULICKĮ, Kazimierą, 
Pittsburgh, Mrs. A.'sūnų Antano ir Marijos Rau-

$1; Ulster, Walter lickių
$2; Wilkes-Barre, J. Miroslavo valsčiaus, (buv. Me

telių parapijos). Obelytės - Po- 
seckų palivarko. Išvyko į A- 
meriką prieš I-jį Pasaulinį Ka- 
jrą.

2. RAULICKĮ, Antaną, sūn. 
Antano ir Marijos Rauiiekių, 
iš ten pat ir tuo pat laiku iš
vyko.

3. SINKEVIČIŲ, Juozą, ki
lusį Alytaus apskr,. rodos, 
Miroslavo vals. Tėvų vardu ir 
smulkesnių žinių nežinau.

4. SINKEVIČIŲ, Antaną iš 
iten pat. Tėvų vardų ir smul-

$23; Chicago, IU., EI. Samienė kesnių

Tesąs
Dalias, D. C. Brenske $10.

NARIŲ MOKESČIAI
BALF 14 skyrius, Cicero, III. 

$53.; BALF 76 skyrius, Det
roit Mich. $42; BALF 118 sk., 
Sheboygan, Wis. $33.

KALĖDINIAI ATVIRUKAI
Elizabeth, N. J., J. Žilevičius

iš Alytaus apskritim,

$87, St. Budrys $2; Cicero, 
BALF 14 skyrius $10; Cleve
land, P. Glugodienė, BALF 38, 
$15.

NAŠLAIČIŲ FONDUI
Chicago, I1L, J. Dambrauskai 

$5, J. Salai $5, V. Salas $5, M. 
Norvaišienė $3, Vera Žilinskas 
$2, J. Samoska $5, T. Martin Rauiickio Kazimiero mano tė-

5. tetą Balyniūtę, Konstan
ciją iš Alytaus apskr., Metelių 
parapijos. Tėvų vardų ir smul
kesnių žinių 
menu rodos 
valstyb.

Po 1914 -
Balyniūtės

nežinau. Kiek pa- 
ji gyveno Ilimots

1918 m. karo iš
Konstancijos ir

GRABORIAI

Jį c *--------• r»—
u x huscyKmS ir jumis

water, Mass. W. Kucborski negaudavo. Kur jie gyveno ar 
$25; Grand Rapids, Mich. John'gyvena nežinau.
Priauka $5; Yonkers, 
Petras Rimgaila $10;
N. J. Stella Strazdas $2; New- Jonas 1914 - 1917 mt laike 
ark, N. J. A. Beržinskas $20; karo ° antras sūnus bu-
Dyersburg, Tenn., Mrs. M. Po- vo vardu Antanas, 
dens $10.

BALF vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja vsiems auktojams už 
tremtinių atjautimą ir paramą. 
Pagalba aukomis ir daiktais 

.dar ir toliau rekalinga.

N. y., Turiu pastebėti, kad mano 
Lindon, dėdės Kazimiero vienas sūnus

Toledo, Mrs. Agnės Morris $5,1 Aukas siųskite:
Vyt. Janulaitis $1. *” < United Lithuanian Relef Fund

Kampu laman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandų: 2—4 ir 6—S.

LlepdA MJ.
Lietuvis Gydytojas
378 Harvard Street

Penktadienį, po vakarinių 
pamaldų bus laikomas svarbus 
Seselių Jėzaus Nukryžiuoto Rė
mėjų skyriaus susirinkimas ap
tarti seimelio eigą. Ateikite vi
si ir visos.

Wisėonšin
Sheboygan, BALF 118 sky

rius $83.50.

I
of America, Ine., 
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

Ieško Anelė Sinkevičiūtė po 
pirmam vyrui Prankauskienė - 
Sinkevičienė, duktė Mateušo ir 
Onos Raulickiūtės - Sinkevičių.

Mano adresas:
Anelė Sinkevičius

16 Kassel - Oberzvehren 
Mattenberg DP Camp 

| Eisenhovęrstr. 33, Germany 
U. S. Žeme.

I

Svarbus Pranešimas

inio Konsulato NewLietuvos
Yorke Paieškomi Asmenys:

PAAUKOJO tlN

A.J.NAMAKSY
Real Ėstate & 

Insurance
4W W. Brondvay

SO. BOSTON, MASS. 
omu t«l sostu «m«mi s-eoea 

Bes. 37 Oriole Street 
Wut Roxb«ry, Mm.

TSU PA—

Vargšas senelis tremtyje tu
ri viltį tik savo broliuose ir se
sėse Amerikiečiuose. Neužvil
kime jo ir jam padėkime, pasių
sdami per BALF’o darbuoto
jus jam maisto ir drabužių!

Didesnei progai duosnioms 
ir labdaringoms lietuviškoms 
širdims pasireikšti vietinis So. 
Bostono Balfo skyrius rengia 
kovo 20, Piliečių draugijos 
(kliubo) salėje, vakarienę. Vi
si, o. visi kviečiami dalyvauti.

LRKSA 94 kuopos valdyba 
praneša, kad š. m. kovo mėn. 
25 d., 8 vai. vakare, penktadie
nį, parapijos mokykloj, prie šv. 
Petro lietuvių bažnyčios, So. 
Bostone, įvyks
Visuottais narių susirinkimas.

Prašome narių, kurie nėra 
apsimokėję duoklių iki to laiko 
paruošti. Bus informacijų iš 
centro. Svarstysime: kuopos 
veikimo planą ir metinio pikni
ko ruošimą. Ateinant į susirin
kimą prašome pasiimti certifi- 
katus.

Atsiradus neaiškumams pra
šau kreiptis pas finansų sekre
torių Stasį Jakutį, gyv. 701 E. 
Second St, So. Boston.

Kuopos Valdyba.

Detroito lietuvis J. Žilinskas 
atsiuntė BALF-ui auką 100.00 
dolerių. BALF-o Centras dėko
ja gerb. aukotojui už parėmi
mą mūsų tremtinių ir patikri
na .kad pinigai bus sunaudoti 

ir riebalų

iš Vigrelių km., Gražiškių 
Vilkaviškio ap.

VILYS, Jonas, iš Naujauli- ’ pasiuntimui pieno 
čių km., Salų vi., Rokiškio ap. tremtyje vargstantiems vaiku-

VYŠNIAUSKAS, Antanas, 
Petras ir Pranas, iš Jurkšų 
km., Alksnėnų parap., Vilka- 
V1 0 aP- Į pne šios progos primename

ZESNAUSKIE - Sedelies, ir kitiems geros širdies Ameri- 
Barbora, iš Guda vos. jkiečiams pasekti šį gražų pa

ieškomieji arba apie juos ži- vyzdį ir paremti tremtinius.

MINCEVIČIUS, Liudvikas, 
išvykęs iš Aštr. Kirsnos dv., 
Krosnos vi.

MORKŪNAS, Eduardas.
PAREIGIS, iš Gargždų, Kre

tingos ap.
RASIMAS, nuo Žaliosios, 

Vilkaviškio ap.
RIAUKA iš Gargždų, Kre

tingos ap.
RIMKAITeS, Barbora ir 

Pranė, iš Laižuvos, Mažeikių a.
RUDYTE, Elena, iš Skaisgi

rio parap., išvyko iš Žagarės.
RUPKUS, Eduardas ir Karo

lis iš Pelodžių km., Pašvitinio 
vi, Šiaulių ap.

SAKALAUSKAS, Kazys, iš 
Ilgininkų km., Merkinės vi., A- 
lytaus ap.

SEDELIES - Zesnauskies, 
Barbora, iš Gudavos. . 4<0 £

SENKAITfi, Egnutė, iš Pla-, Ffoansų 
telių, Kretingos ap.

SENKUS, Juozas, iš Plate
lių, Kretingos ap.,

SIAULYS, Antanas, 
šnių, Mažeikių ap.

SMILGAITE, Stasė, 
menkoje, gyvenusi 
km., Telšių vi. 
' STUMILA, iš Gargždų, Kre
tingos ap.

SUBONIENE • Dabužins
kaitė, Agota ,turi sūnų Vytą 
ar Vytautą ir dukterį.

URBONAS, iš Gargždų, Kre
tingos ap.

URBONAVIČIUS, iš Gargž
dų, Kretingos ap.

VAIČIŪNAS, Antanas, 
Vaškų, Biržų ap.

VALTERIS, iš Gargždų, 
Kretingos ap.

VENSLAUSKAS, Jonas ir 
sesuo Magdalena, raikai Jono,

vL,

čiams. Jiems 'bus didelis 
džiaugsmas ir paguoda, kad jų 
tautietis iš tolimos Amerikos 

: jų nepamiršta.

L1 ETŲ VOS DUKTERŲ OR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė —Eva Marksienė,
625 E. 8th SL, 8o. Bcaton, Mass. 

TeL SOuth Boston 8-1298.
Vice-Pirminlnkft—B. GailiOnienė. 

8 Winfield SL, So. Boston, Mau. 
įProL RaSt. — Ona IvaBldmė, 

440 E. «th SL, So. Boston, Mau.
----- j RaSt. — B. COnienė,

29 Gould SL, W. Roahnry, Mass. 
Tel. Parkway — 1864-W i

Iždininkė — Ona Siauris,
51 Tampa SL. Mattapan, Mass. I

Tvarkdarė — Ona Krasausku,
11 Springer SL, So. Boston, Mau. • 

Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė, I 
110 H SL, 8o. Boston, Mau. 

Draugija savo sustrinktnras laiko kas 
antru antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh SL. So. Boston, Maas.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pu protokolų raStininkę.

Paieškau savo tetų Barboros 
ir Petronėlės Bertašaičių (ište
kėjusių, vienos vyro pavardė 
Samuelis, o kitos nežinau), ar 
jų įpėdinių. Jos yra kilusios iš 
Lietuvos, Kretingos apskr., 
Darbėnų valsščiaus, Kalgriau- 
žių kaimo. Kvykusios Ameri
kon 1911 - 1912 met per Lie- 
pojW-

Prašo atsiliepti jų sesers, 
Marcelės Petrulienės (Barta- 
saitės), sūnus, Stasys Petrulis, 
dabar esąs (13a) Rothenbuig 

O. Ter Tauber DP. Camp 
"Wildbad”, U. S. Zone,

Germany.

N»R3ka3k3»9HU»3*aSWk9UH»a3Mk»3M9kM3*3MM

gim. A- 
Kalnenų

iš Viek-

X

zUiritakyite Tortko Pu Mn 
Prtetaiom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.

Myopia Club Beverage Co.
Gtaftoa Ave^ Islingtea, Mass.

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GSRULSKIS, Namų TeL Dadham 1304-R

K*3aoaSKSEB»

Skaitykite ir putinkite 
katalikišką spsndą laik
rašti "Darbininką”!

Geriausia Užeiga Vyrams ir ___
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukoais* Savininkas.

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

IAIETSKAS
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-Literatūra

Mano susitikimas f u žymiaisiais ir di
džiaisiais lietuviais: Maironiu, A. 
Jakštu - Dambrausku, Vaižgantu, Vy-J 
dūnu, Jablonskiu - Rygiškių Jonu, Ku
dirka, Petkevičaite - Bite, St. Šalkaus
kį, Vysk. Paltaroku, M. Vaitkum, F.

Kirša, Putinu ir kt.
Gražūs Lietuvos himno šių atsiminimų tikslas 

žodžiai, kurie ragina mus sietis su Lietuvos praeiti- 
semtis stiprybės iš praei- mi, ją labiau pamilti, per 
ties. Didinga ir garbinga jos didžiausius žmones 
Lietuvos praeitis, daug kopti į šviesos ir laisvės 
kilnių žygių joj įvykdyta, viršūnes. Jais autorius 
Nors ir kaip skaudi mūsų siekia ne literatūros ar is- 
tautos dabartis, tačiau ją torijos faktų, bet nori pa

rodyti tą meilės ryšį su

s

4

&

nėra. Vydūnas valgo tik Kudirka, kaip jubiliatas, 
dukart per dieną, labai bus buvęs bene pirmasis, 
lengvą, bet maistingą Jam ten teko ir savo am* 
maistą, mėsišk ų valgių žiu užbaigti.
visai nepripažįsta. Svar- Kilnios sielos, tikras 
biausia švieži vaisiai ir jaunimo draugas, mokąs 
daržovės, augaliniai rie
balai (riešutų). Sunkūs, 
mėsiški valgiai, teigia Vy
dūnas, veda .prie girtavi
mo bei netvarkingo gyve
nimo. Nuo maisto lengvu
mo bei gaivumo - žymiai 
priklausąs dvasinis žmo
gaus gyvenimas: žmogus 
tada smagesnis, ramesnis, 
žodžiu, laimingesnis. Jis 
tada geriau pasišvenčia pe, aš dar labai jaunas, 
aukštesniems tikslams, turėjau tokios garbės ir 
šventumui, mokslui, me- laimės būti. Mūsų 
nui. Vydūnas taipgi ir buvo “laikytis ir 
griežtas abstinentas: jis kihnfmo”. 
nerūko ir jokių svaigiųjų M labiausiai

Karkos iškentėti venimą nevartojo ir ne- * 
vartoja.

Dėl to jis tiek daug ga
lėjo nuveikti: kad ir ne- 

' stiprios sveikatos iš pri- 
________________________________________________ . . _______________gimties, jis parašė kelias- 

pie 70 metų amžiaus ir davo. Raštą dar turėjo' vienam, knygą pasiskoli- dešimt mokslo ir literatū- 
dar kitas pareigas, ėmėsi dailų ir ypač smulkų, nors nusiam, taip sakydavo. Y®1 uviy
ir šių. Kaip jis brangino jau buvo nuo jaunumės į- Bet visais pasitikėdavo. į Y . ’
Donelaitį ir kaip pats bu- sivaręs į aukšto laipsnio Kad Kauno darbininkai ir 
vo kuklus, matyti iš to, trumparegystę, 
kad sakė galįs apie tą mas “Ryto”

Trirankis atsisveikinimas ir- pasveikinimas. Šiomis dienomis Prez. 
Trumanas priėmė rezignaciją Krašto Apsigynimo Sekretoriaus James 
V. Forrestal (kairėj) ir į jo vietą paskyrė Louis A. Johnson (dešinėj). 
Naujai paskirtasis Sekretorius pradės eiti savo pareigas kovo 31 d.

Dirbda- proletarai labiausiai Vaiz• v

jauną žmogų pramatyti ir 
suprasti, kun. Kudirka, 
kad ir nenuveikė kokių 
žymių darbu, kaip kiti di
dieji mūsų žmonės, man 
padarė gilaus įspūdžio ir 
keletą metu su juo išgy
venau nuoširdžioj drau
gystėj. Draug su Vydūnų 
buvom sudarė tam tikrą 
“trijų bunda”, kuriu tar-

Mane labiausiai

tikslas • 
siekti

žavėjo

vargai jam esant Rusijoj, 
kur, kaip sakės, buvęs 
dieną ir naktį “kaip ant 
anglių”, ir jo tolerancija 
bei mokėjimas suprasti 
jaunimo širdį.” Jo nuopel
nu buvę panaikinti per 
aštrus ir nepakeliami se
nųjų pasninkai Suvalki
joj, jis pririnko pundus 
jaunimo laiškų motinoms 
pagerbti, tuo būdu auklė
damas jaunimą retam kil
numui. Tatai, be abejo, 
prisidėjo prie motinos die
nos atsiradimo Lietuvoj.

VYSK. PALTAROKAS
Kaip praneša laikraš

čiai iš visų Lietuvos vys
kupų ten teišliko tuo tar
pu vysk. Paltarokas. Jo 
šauni ir kilni asmenybė 
bus padariusi, matyt, ir 
bolševikams įspūdžio, kad 
paliko lig šiol jo poste.

Vysk. Paltarokas buvo 
kilęs netoli mano tėviškės. 
Turėjau laimės džiaugtis 
baltuoju Linkuvos bažny
čios bokštu, kurs taipgi 
švietė ir vysk. Paltarokui, 
tik iš kito kaimo tą bokš
tą regėjusiam. Kai jis ta
po vyskupu, gimtąją tė
viškę, rodos, dar labiau 
pamilo. Jis man ir mano 
tėviškės žmonėms padarė 
tą didelį gerą, kad įsteigė 
Pamūšio parapiją, ir mes 
vietoj 8 kilometrų į baž
nyčią Linkuvoj gavom 
beiti 5 į Pamūšį. Vasaros 
metu jis labai mėgdavo 
pabuvoti 

o____  ______ ____ kampely j
filosofijos, bet išreiškia j?. _ 
pagrindinę Vydūno mintį: 
per visą gyvenimą žmogui 
siekti žmoniškumo.

KUN. KUDIRKA

kytoju'Tilžėje, kurį laiką
uua’ Miuivvaiai laMiauotai » aizj- e • n i •

redakcijoj, gantą mylėjo, nedaug kas pro ^®riup1 ; . r Y110 
tom didžiom asmenybėm* pirmąjį žymųjį mūsų po- gaudavau jo dailutėliai žino. O buvo demokratiš- ’ “ w

* ' lrzilkr.4 1 ni/vlro »»r\ntrrn Ms-k Vvin vmiinino _ IriOIlCJinCĮ YTIOll

kurios jam 1_____
pačiam daugiau ar 
žiau pažinti.

skaidrina ta praeities 
šviesa. O ją skleidė, anot 
A. Jakšto - Dambrausko, 
tie žiburiai, kurie fiziškai 
užgeso. bet dvasiškai 
švies kartų kartoms.

Jau daug tų įžymiųjų 
mūsų tautos vyrų, kurie 
dar prieš dvidešimtmetį nių Maironį - Mačiulį man 
tebebuvo mūsų tarpe, už- teko pažinti maždaug per 
geso, šiandie lyg klausia- pusmetį prieš jo mirtį, pasakoj get įr gįaip gy- jautresnės širdies žmogų. Vaižgantas 
me ir guodžiamės, kaip jie 1932 m. žiemos semestre r 
būtų pasielgę ir išsilaikę universitete jis teologijos- 
mūsų tėvynę ištikusios filosofijos fakulteto filo- 
nelaimės akivaizdoj. Juk Sofijos skyriuje, prof. My- pač^pasireiškė

vi J18, mirdamas, vienus na- ke ne mažiausio raštelio 
mus užrašė Kauno Kuni- parecenzuoti, pasakyti a- 
gų Seminarijai, kitus — pie jį savo tėvišką nuo- 

ivilą Aleksote — Lituanis- monę. Jaur.uš literatūros 
tikos Institutui paliko, žmones mėgo, bet tik

versitete, įvairių draugijų 
vadovu, choro dirigentu, 

j ir laikraš
čius jaunimui, o kiek pa
skaitų yra skaitęs Prū- 
suose ir Didž. Lietuvoj, 
sunku būtų apskaičiuoti. į 

Vydūnas yra geras spor
tininkas. Kai kartą atvy
ko į Kauną paskaitų 
skaityti, pirmiausia mus 
studentus prašė nuvesti į 
čiuožyklą. Ten čiuožė su 
įvairiom figūrom ir taip 
lanksčiai, kad niekas iš 
jaunųjų negalėjo prilygti.

' Vasarą jis mėgsta dvira- 
’ čiu važiuoti, plaukti, o 
1! gimnastiką bent pusva- 
jlandį daro kas rytas, tuoj Į, * __-_ 4-*—_ _ _

rašytą, be mažiausios pa- kiausias 
taisos, rankraščių.

Privačiam gyvenime A. 
Jakštas buvo nepaprastai 
griežtos disciplinos žmo-

kadaise teko et? kalbėti„ “kaiP jioks 
ma_ toks poetas , nors Mairo

nio garsas sklido plačiai 
į po visą šalį, kur “Nemuno 
vandenys bėga”.

Kaip nepaprastai pa- gus. Kaip literatūros kri- 
maldus ir dievobaimingas tikas jis buvo bijomas 

!buvo Maironis, gali jo bu- žmogus, bet kažin ar bu
vę teologijos mokiniai pa- tum radęs malonesnės ir perkamas abstin e n t a s, 

s buvo tikras 
venime jis buvo itin san- Kad ir dviejų universitetų tolerantas kitų žmonių 
turus ir mėgo vienišumą, garbės daktaras, jis buvo pasaulėžiūrų ir gyvenimo 
0 jo širdies dosnumas y- ir labai kuklus:

tai buvo dąugiausia zmo- kolaiciui - Putinui perėjus - LTZj_____________  ... i_- _______ *•

nės, kurie ant savo pečių, į humanitarinių i 
kaip sako Maironis, Lie- fakultetą dėstyti, apsiė-i 
tuvą išnešė “iš Maskvos mė skaityti lietuvių lite-;
griuvėsių”, t. y. iškovojo ratūrą. Skaitė jis tada a- ___ _ _
jai nepriklausomybę. Tų pie Donelaitį. Ką gi , pa- per gavo darbštų- tuos, kurie nebuvo moder-
3Š. “5°?° f“*11 m?> sumanumą ir proto nistai, kąturvėjini n k a i,

šviesumą Maironis buvo nes'šiuos pliekdavo. Savo 
pasiekęs to gėrio, kurs ga- metu kviesdavos studen-

nesyk galėrjaTpa- ’eid° 
Laisvės alėjoj, į 
stulpą atsiremu-

MAIRONIS
Mūsų didįjį tautos dai-

žmonių: 
matyti 
telefono 
sį, katiluką atmetusį, be- 
skaitantį laikraštį, kol 
autobuso sulauks.

Griežtas pats sau, nepa-

V • —

v •

irenybe mes šiandie nega- Vaičiulaitis, “turim gar- 
lim nesiguosti. Jų atmini- senybę, kurios ateis ne

jau kas žiūrų ’ atžvilgiu. Kartą 
neatsisa- studentų atstovai sveiki

nom jį vardinių proga. Jo 
vaišių stalas buvo paruoš
tas pagal rėikalą: 
sveikindavo ;
šiuos tik 
vaišindavo, 
kitų nusiteikimų žmonių, 
šiems smagusis ir vaišin
gasis šeimininkas suras
davo ir ką “linksmesnio”. 
Niekam neužmetė savo į- 

das išgyvenau, sužinojęs, prie santūrumo, abstinen- sitikinimo, nieko neįžeis- 
kad mano garbusis litera- cijos, blaivumo. Pats visą davo, bet jo pamokslų pa- 
tūros profesorius, Petri- amžių tom dorybėm pasi- siklausyti į Vytauto baž- 
nių rytą minėtų metų ne- žymėjo. . nyčią, sako, traukdavo ir
bebuvo gyvųjų tarpe. Ne- Sužinojęs, pasakojo kan. bedieviai. Tokio smagaus 
spėjęs dar iš Kauno atos- M. Vaitkus, kad netrukus ir gyvo, visad linksmo, vi- 
togų išvažiuoti, bėgau pa- turėsiąs mirti, verkęs sad plušančio, o balto bal- 
skutinį kartą, atsisveikin- kaip vaikas, nes gailėję- to kaip obelaitė kanaunin- 
ti. O jis skendėjo tarp gė- sis, kad nebegalėsiąs dau- ko Tumo Kaunas ilgai ne- 
lių ir žvakių aukštojo giau parašyti mokslo, re- galėjo pamiršti. Kai kuris 
dvasininko drabužiuos pa- ligijos, literatūros veika- anekdotininkas sakė ne
šarvotas ir studentų gar- lų, kurių buvo jau daugy- galįs įsivaizduoti, kad 
bės sargybos sergimas. bę prirašęs, nes tai buvo Vaižgantas prie savo duo- 
Reikšmingi buvo laidotu- tur būt darbščiausias Lie- bės nepasakytų dar pa- 
vių dieną prof. Česnio žo- tuvoj. žmogus. Kad Mairo- mokslo! Bet tokių didingų 
džiai, kuriais jis baigė sa- nis buvo palaidotas pieti- laidotuvių prieš 16 metų 
vo pamokslą: Tepasigaili nė j Bazilikos pusėj, A. Kaune, su milžiniškom

mas mumyse turi būti gy- tiek paskaitų pasiklausy- j-- ^apĮj bendruoju labu, tus ateitininkus pas save, 
vas, kad galėtume pasek- ti, kiek pasižiūrėti . Ir is ( Kokias sunkias valan- ’kukliom vaišėm ragino

tiesų, mums studentams 
jauna- buvo didelis dalykas turė- 
kuriai ti prieš akis tą žmogų,

ti jų pėdomis.
Priklausydamas 

jai lietuvių kartai, 
b^tgi dar teko laimės tu- kurs buvo Lietuvai laisvę 
r’ti vienokį ar kitokį, išpranašavęs, kurs buvo 
tampresni ar palaidesnį tiek išgarsėjęs savo “Pa
ryši su žymiaisiais senes- vasario Balsų” eilėmis, 
riosios bei vyresniosios ‘Jaunosios Lietuvos’, ‘Ra- 
kartos žmonėmis, norėjau šeinių 
jį atvaizduoti tiek, kiek 
man teko jį palaikyti. Gal 
kitas bus turėjęs tų ry- 
š tampresnių, gal galė
ti’ daugiau : 
džių patiekti, 
šio^ eilutės 
papildymas, 
skatinimas 
ii kti, tiekti

Magdės’, ‘Mūsų 
vargų’ poemomis, dramų 
veikalais, nuo 1906 m. iš 
Kauno kunigų seminari
jos, kaip jos rektorius, 
tiek dvasininkų išleidęs.

Dalyką dėstė Maironis 
labai įsigilinęs, su tikra

žinių ir įspū- 
, tai betgi ir 
tebūna anų 
o gal ir pa- mei’e, ne kaip pareigą at- 
tas žinias likdamas. I

ir skelbti. mes, kad jis, turėdamas a-

I

kai 
abstinentai, 

abstinentiškai 
kai ateidavo atsikėlęs. Šis išmintingas 

gyvenimo būdas leido 
jam, iš prigimties gan 
silpnam, susilaukti tokio 
ilgo ir turiningo amžiaus 
ir tiek darbų nudirbti tau
tai. Jo didieji veikalai, 
kaip “Probočių šešėliai”, 
“Amžina Ugnis”, “Jūrų 
Varpai”, “Pasaulio Gais
ras” (tai vis dramos) dės
tomi gimnazijose, aukš
tesnėse mokyklose. Jo fi
losofija yra, tiesa, dau
giausia skolinta iš indų

ramiam
Mūšos,

f -/i J Aukštybių Viešpats mūsų Jakštas prašė jį laidoti žmonių eisenom, kaip Tu- žinti neteko.

čia parodoma ūkininkų protesto eiseną Wor- 
cestershire ir Gloucestershire, Anglijoje. Buvo į- 
nestas bilius, kad uždrausti ūkininkams medžio
ti lapes. Jie tuojau susiorganizavę pareiškė pro
testą ir tas. bilius. nepraėjo. Vienybėje galybė.

Maironio sielos! Palaido- šaltesnėj, šiaurinėj, 
tas Maironis Kauno Bazi- išsikaldino epitafą: 
likos kriptoj šalia vysku- Mes ne savo ugnimi 
pų. Kad lenkai jam buvo žėruojam, 
užkirtę kelią tapti vysku- Mes ne sau aplinkui 
pu, prof. kan. Meškauskąs 
pasirūpino, kad Maironis 
būtų palaidotas kaip vys
kupas (faktas, kurį 
daug kas težino!).

A JAKŠTAS - 
DAMBRAUSKAS

Su A.

ne-

kur mo - Vaižganto, rodos, ne
bus buvę Kauno istorijoj.

VYDŪNAS
Viena pačių šviesiųjų 

lietuvių asmenybių yra 
Vydūnas, .kurio tikroji pa
vardė Vilius Storost. šiam 

me- žymiajam lietuvių rašyto-

šviesą liejam...
VAIŽGANTAS

Buvo pavsarėjantis
tas, kai išsiliejęs Nemu-ijui pereitais metais suka- 
naš vėl aprimsta. Kan.’ko 80 metų amžiaus. Jis 
Tumo bažnyčia stovėjo dabar gyvena tremtinio 
prie pat Nemuno, greta DP gyvenimą Vokietijoj,

Jakštu - Dam- jis ir gyveno. Kai prašiau-į Britų zonoj, 
brausku tekdavo susitikti si jį vienos jo raštų kny.- 
turint su juo, kaip šv. Ka- gos rašyti literatūros dar-'metų, dar prieš žiauriuo- 
zimiero Draugijos pirmi- bui apie M. šikšnio - Šiau- sius karus, aš lankiaus 
ninku , spaudos reikalų, lėniškio dramas, «Vaižgan- pas Dr. Vydūną Tilžėj, no- 
Taipgi ne kartą pasikvies- tas mane nusivedė į savo rėdamas arčiau susipažin
davo pas save literatūros bažnyčią: ten buvo perga-,ti su jo gyvenimo būdu, 

yra 
jam 

20 metų jis jau buvo ypač, “Nemunas man”, aiškino,1 buvo įdomu sužinoti apie 
senyvo amžiaus, tačiau “šiemet neduoda ramy- to gyvenimo būdą pas O- 
dar dirbo nepaprastai bes, jau nebe pirmą kart(ną Martens, . Šveicarijoj, 
daug: dar perskaitydavo. kraustaus. Bet ir taip dar kur aš tada buvau pralei- 
bemaž visas tada išeinan-į niekad neišsiliedavo. Tikjdęs 6 savaites. Paaiškėjo, 
čias dailiosios literatūros. nepamirškit užnešti”, pri-į kad jųdviejų mitybos 

(knygas ir jas recenzuo-'dėjo. Žinojau, kad kiek-1klausime skirtumo beveik

Daugiau kaip prieš 10

tam 
prie 

vyskupija buvo 
tokia didelė, jog tų kam? 
pelių, ir įdomesnių, būtų 
radęs kitur. Bet jį traukė 
tėviškė, ir mes ten susi
tikdavom. Mane šis didy- 

Vinco Kudirkos, didžio- sis bažnyčios žmogus ypa- 
jo Lietuvos patrioto tėvy- tingai veikė savo papras- 
nainio, man, žinoma, pa- tumu (kokie mes beveik 
___  Užtat ture- visi esam nuo Linkuvos, 
jau laimės keletą metų nuo Mūšos) ir idealizmu: 
drauge pagyventi su jo kai jis kalbėdavo, man ro- 
pusbroliu kun. Jonu Ku- dydavos, kad tai idealisti- 
dirka, su Vincu draug nio įkvėpimo 
viename mokyklos suole jaunuolis, nors 
sėdėjusiu. metų kapą nešė

Marijampolėj • yra gra- pečių, šiandie
žūs, amerikietišku moder- blaškyti nuo tų malonių 
nišku stiliumi pastatyti tėviškės pakrančių, jis dar 
kunigams emeritams na- liko saugoti savo kaime- 
mai — vila. Tačiau tų, se- nės, bet keleriopai sunkes- 
nų kunigų ten prieš 10 su nė nebe metų, o likimo 
viršum metų irgi bemaž našta slegia jo pečius, 
niekas negyveno. Kun. A. Tyruolis.

v •

pagautas 
jau gerą 
ant savo 
likom iš-

studentų, kurių tarpe tek-ibentas jo knygynas, ap-!Kadangi jis pats 
i davo būti. Prieš maždaug s saugotas nuo potvynio., griežtas vegetaras,

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

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

DARBININKAS
NS W. 8ROAOWAY, SO. BOSTON, MASS.
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