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Stockholm (LAIC) — 
Paskutinėje LAIC žinių 
santraukoje (Nr. 61) buvo, 
pranešta, kad su sovietais 
vis tebevedamos derybos 
dėl 167 baltiečių likimo, niūnas. 
švedu valdžia visą reikalą patirti, kad kun. Alfonsas 
kreipia į individinę kiek- Lipniūnas, ilgą laiką kan- 
vieno internuotojo 
aiškinimą. ,

Šiandien gauta papildo-' 
mu žinių, kad švedų admi- 
nistracijos organai pradė
jo tyrti kokiomis aplinky- .. ..
bčmis kiekvienas iš inter-^ apsikrėtė sdtme, susir- 
nuotųjų tapo vokiečių ka- f° plaučių uždegimu, ir jo 
riuomenės nariu. Tyrimas ko,nce"trac,Joa stovykloje , . . . * IfiiiTta cvPigfltflpradėtas nuo latvių ir,, 
greičiausiai, kurį laiką už-i 
sitęs.

Tačiau, tyrimo išdavų' 
nelaukiant, internuotus 
baltiečius, jau dabar imta
si gabenti iš ligoninių prie 
pakrovimo uosto. Kaip ži
nome, [ 
nugabenti bado streiko 
pasekmėje. Naujų pavojų 
akyvaizdoje ALT ir vėl nu
tarė imtis akcijos.

Iš Vokieti}* Lietuviu I
Gyvenimo Į

Mirė Kun. Alfonsas Lip- 
Tik dabar teko

bylos kintas Stutthofo koncen-
1 tracijos stovykloje, mirė 
1945 m. kovo 31 d., Didįjį 
šeštadienį, rusams besiar
tinant, iš stovyklos išsiva- 

! davęs. Išėjęs iš stovyklos,

palaužta sveikata nebepa
jėgė tų dviejų sunkių ligų 

(nugalėti. Kun. A. Lipniū- 
Įnas iš stovyklos išsilaisvi
no tą pačią dieną, kai jam 
sukako 40 metų amžiaus. , 

Per daug gerai Lietuvai, 
ypač jos jaunimui, kun. 

1111M UVOLU. I\aip -r . . - , v a
j ligonines jie buvo' Lipmunas buvo pazjsta-

v •

Lietuviai Italijoje

Suvienytų Tautų Konferencijos, San Francisco, Calif., paskutinę die
ną buvo pasirašytas tautų čarteris. 'Šis vaizdas parodo momentą, kaip tą 
aktą nas:rašė Jung. Valstybių atstovas Edward R. Stettinius, akivaizdoj 
Prezidento Harry S. Truman ir kitų delegatų.

Streikuoja 1,610,' Darbininkų
Washington, D. C., sau-Įtiktų pakelti ir priimti al- 

sio 21 — ” “ ‘ ‘
plinta streikų banga. Šian
dien išėjo j streiką 750,000 
plieno industrijos darbi
ninkų. Plieno darbininkų 
streikas palietė 30 valsty
bių. Daugiausia plieno į- 
staigų yra Pennsylvania 
valstybėje, būtent, 423 į- 
staigos; Ohio — 215; New 
York — 106; Michigan — 
97; Illinois — 78; Califor- 
nia — 64; Indiana — 58; 
Massachusetts — 37; W. 
Virginia — 35. Kitose val
stybėse po mažiau, 

i Apskaičiuojama, 
šiandien maždaug

Visame krašte ;gų pakėlimą 18 ir pusę 
(cento valandai. Unija suti- 
iko priimti, bet plieno kor- 
(poracija nepriėmė.
i Kol kas neatrodo, kad J. 
V. valdžia imtųsi žygio pe
rimti plieno industriją sa
vo kontrolėn. Tačiau įta
kingas viršininkas teigia, 
kad valdžia gali perimti 
mėsos industriją savo kon
trolėn.

I

Ragina Apsaugoti 230,003 
LenkgI 

kad 
toks 

(skaičius darbininkų strei- 
! kuoja didesniose industri
jose: Mėsos — 263,000; E- 
lektriškų — 220,000; Aiv 
tomobilių — 205,000; Plie- 

j no — 750,000; Transporta- 
I cijos 50,000; Susisieki
mo — 7,000; įvairių kitų— 

;80,ooo; r 
> 30,000; Utah metalo 

Dover, N. H., sausio 21—.tarnybą. Paliko dide’iame 5,000. Viso 1,610,000.
buvo atidaryti Pereitą šeštadienį įvyko'nuliūdime savo tė-elius, . de‘ kd“.slJl ’tre,1?»?r f.1?1 Varšuvos valdžia ne- 

Raudonosios armijos kari- baisi nelaimė su automobi-' du broliu — Julių ir Praną, .au£,au darbininkų neteks pareikalavus uos
ninku rūmai su salėmis ir liu šiame miestelyj. Auto- kurie taip pat vra mari- darbo nes visos industn- 230.000 lenkų prievarta 
poilsio kambariais. Juose mobiliu važiavo vienuolika' nuošė, ir sesutę Oną. Reiš- Jos Pn au^° Vlena "uo k!" Krinti j Lenkiją, 
buvo įrengta Raudonosios jaunuolių — studentų pen-,kiame gilią užuojautą. os, ypač pieno industn- Šen. Vandenberg siūlo 
Armijos karių priešinių kios merginos ir šeši šio —----- --- J°s streikas paliečia kitas padaryti pabėgėlius Len-

££ x^uuni°šimtai ^sponatų IŠ ekt; Automobittfc. užvažia-' > «■« B VlfalS skaitės pabai^ Minimi Lenkijos karinin-
ponatų gausumo galima vęs ant Sawyer’s tilto, I ----------
spręsti ir apie Raudono- trenkė į užtvarą ir nurie-J Washin<Jon, D. C.—Kaip ® .. . CI° daS! ir
sios kariuomenės dalinių dėjo i Bellamy upę. Iš vie- žinoma, komunistai bandė.u ’ ad a^J puses su- centrahneje Europoje, 
gausumą Lietuvoje. .nuolikos važiavusių, penki sudaryti atskirą karo ve-j

prigėrė, o šešius dar gy- (teranų organizaciją, bet 
vus, bet sužeistus ištraukė nepavyko. Vėliau patirta,! 
iš užšalusios upės. Prigė- kad iie vra nutarė briautis 
irusiųjų tarpe yra vetera
nas Jonas šimkonis iš Na- 
,shua, N. H. Išgelbėtų tar- 

______ pe yra veteranas Romeo
Mr. Hoover priminė, kad^^.'Sal ^ūti^r gi 

per šimtmečius jaunimas, 
panaudojamas revoliuci-' 
niam judėjimui. Jis pažy
mėjo Hitlerio jaunimo ju
dėjimą ir panašią organi
zaciją Jung. Valstybėse — 
“American Youth for De- 
mocracy”, kuri slepia blo
gybes ir Amerikos komu
nizmo korupciją. Šios or
ganizacijos vardas yra 

l naujas, bet jis užima 1 
buvusios Youth Commu- 
nist league. Toje organi
zacijoje atspindi visi Jung. 
Valstybių komunistų par
tijos blogieji tikslai.

Jis ragino katalikų jau- 
ver’iui įteikė organizaci- nimą pagyvinti savo veik-

mas, kad mes ką nors nau
jo apie jį galėtume pasa
kyti. Nenuilsdamai kovo- 
g:ut^žvu“pamsku«: Raudoniju KarininkŲ Rūmai ;BAISI NELAIME SU 

i niais laisvės metais, pa- KaUlte Į A T TTOKA ARTT TT T
skelbęs griežtą kovą rau- į/ALJ 1
doniesiems ir rudiesiems o-

me- kupantams, jis palūžo sa- New York (LAIC) — 
ir nebematė vi- Bolševikų lapkričio revo-

(liucijos sukakties proga, 
Kaune, kaip praneša “Iz- 
viestija”,

Italijoj lietuvių šiuo
tu yra apie 600, bet tai y-i vo kovoje L_ ‘
ra apytikris apskaičiavi-’ siško laimėjimo. Mes, ku 
mas, nes stovyklų gyven-lrie girdėjome jo pamoks- 
tojai dažnai keičiasi, ir tik- ĮUs beveik kiekvienoje Lie 
rą skaičių sužinoti sunku.

Visus lietuvius Italijoje žodis ypatingai sustiprin- 
jungia draugija LITHUA- davo ir uždegdavo mus Šv. 
NIA, kurios pirmininku y-! Jono bažnyčioje Vilniuje, 

dr. Viktoras Pa- ties jo kapu pasižadame 
tęsti kovą tol, kol iš Lietu-

tuvos bažnyčioje, kurio

ra kun. 
vaikis.

Lietuvių šelpimu rūpina- vos bus išguitas paskuti- 
si Bendro Amerikos Lietu- nis atėjūnas. Tada ir kun. 
vių Fondo Italijos sky- Lipniūno palaikai galės 
rius, kurio pirmininku yra būti parvežti į Lietuvą, ką 
ministeris St. Girdvainis, jo draugai, žerdami žemes 
šis šalnos Komitetas ati- ant jo kapo, jam pažadėjo.

Žuvo Lietuvis Ir Kiti Keturi

Londonas — Jung. Vals
tybių senatorius Vanden
berg Suvienytų Tautų Or
ganizacijos susirinkime iš
kėlė reikalą pravesti tarp
tautinę apsaugą tiems 
Lenkijos kariuomenės na
riams, kurie nenori grįžti 
į dabartinę Lenkiją.

Ūkio įrankių —‘ Amerikos STO delegatas 
— Šen. Arthur H. Vanden- 

iberg būtų nieko nesakęs,

darė 30 lietuvių studentui 
bendrabuti Pizos mieste, j 
Dėl techniškų kliūčių ben-i 
drabutis dar nepilnai vei-| 
kia.

Vyriausiu visų Italijoje 
gyvenančiu lietuvių 
liku kapelionu yra 
Vvskupas Petras - 
ciškus Bučys.

Romoje veikia Lietuvos!

kata- 
J. E. 

Pran-

Hoover, FBI, Atsišaukia Į Katalikų 
Jaunimą Sulaikyti Nusikaltimų Ir 

Komunizmo Plėtimąsį
New York — J. Edgar

■ Hoover, FBI viršininkas, 
i savo kalboje pareiškė, kad 

atlto^bė tik prie“šv's^-l Katalikų Jaunimo Organi- 
to. kurios atstovu yra mi- lr kitos tikros Ame-
nisteris dr. Stasys Gird- "kiečių grunes turi nepa- 
vainis. Čia pat gyvena bu- pra?ta,1; svarbiąatsakomy- 
vęs užsienių reikalų minis- - 
teris Stasys Lozoraitis su j 
šeima.

Italijoje ] 
minimumas, palyginus su 
Vokietija, yra daug aukš
tesnis. (Iš Italijos lietuvių 
Šalpos Komiteto laiško).

bę ir didelę progą spręsti 
nusikaltimų problemą ir 

• apsaugoti Amerikos gyve-

kad jie yra nutarę briautis 
į jau gyvuojančias vetera
nų organizacijas, būtent, ( 
Amerikos Legioną ir Vete- penktadienį

I RUSIJOS ATSTOVAS JSPEJA 
MAŽASIAS TAUTAS

Londonas — Pereitą! jos. štai kodėl 
sausio 18 d-. pasitenkinimai

1 ir kyla ne
pasitenkinimai prieš Rusi-

rans of Foreign Wars or- Suvienytų Tautų Organi- ją. Jeigu Suvienytų Tautų 
gamzaciją ir jose užimti 2acjjoS susirinkime kalbė- Organizacijos 
atsakomingas vietas. (jo Andrei Gromyko. sovie- L___ ~ ____.________ ___

Tačiau vargiai komunis- įu Rusijos delegacijos pir- naikinti didžiųjų valstybių 
tams pavyks įsibriauti į mininkas. Į veto teisę, tai Rusija grei-
atsakommgas vietas, nes. Jig pareiškė, kad sovietų(šiaušia išsitrauktu iš tos 
tų organizacijų vadovybes Rusiia nusiteikusi organizacijos. Mažosios

a J • • • .

susirinki
mo atstovai nubalsuotų pa-lietuvis) iš Nashua, N. H. 

! Veteranas Jonas Šimko
nis yra neseniai grįžęs iš 
Pacifiko, kur jis buvo tris 
metus marinuose. Jis yra 
gimęs Nashua, N. H., ir 
baigęs pradinius mokslus. 
Aukštesnius mokslus stu
dijavo Marianapolio Kole
gijoj prieš įstojant į karo

vieS ATSISTATYDINO PRANCOZI

•f rūstu ^sfdciu^^ie ^ndeiš '^ ^11^®1^ ^a^°S visai
mažas tautas prieš didžia- Rusijos. Jos tada drąsiau 

v? sias- Jis kad didžio- galėtų reikalauti, kad Rū
tas organizacijas iš vi- . • 4._iV__ siia gražintu laisve Da-sija grąžintų laisvę pa- 

ivergtom tautom, kaip tai 
Lietuvai, Latvijai, Estijai 
ir kitom.

sios valstybės nori taikos, 
ir jos mažųjų tautų nepuls, 
bet visos mažos tautos turi 
žinoti savo vietą šioje nau
joje organizacijoje. •

Andrei Gromyko pareiš-' 
Į kė, kad sovietų Rusija nie-' 
(kad neatsisakys nuo veto 
■teisės. Bendradarbiavimas' 
Į esą galimas, ieigu bus lai-'šio 21 — Sovietų Rusijos 
j komasi San Francisco kon-'

Vatikanas Mons. Puc-; ferencijos nutarimų.
ci’o žinių agentūra prane- K viso aišku kad Gro_ 
šė, kad Vatikanas gavęs myko padarė šias pasta- 
žinių, jog vyskupas Kaži- bas kaip atsakymą Angli- 

, kūpąs, tapo ištremtas iš prješina, jeigu mažos vals- 
pagalbinėje kiečių aviacijos talkininkų rurlpv Prinažintac Kaltu ‘ Prezidentas gen. Charles tos vyskupijos. : __________________ _

is! riųiBAniioa hbiim de Gaulle ir kiti norėjo Pinskas buvo po Lenkija, mą šiame Suvienytų Tautų
lietuviu stovyklose Kassel. Trondheimo 120, iš šiaurės1 VVashington, D. C. — palaikyti didesnę armiją ° dabar yra dalis sovietų Organizacijos susirinkime jos buvo operuojami. 
Taigi. Norvegijoj lietuvių apįe 40 įr pietinės Nor- James M. Curley, Bostono krašto saugumui, bet kai- Baltgudijos. .............

Lietuviai Iš Horveaiios 
Persikėlė | Vokietijų

pragyvenimo i nim4 nuo blogybių ir Ame-
- ‘ • j rikos komunizmo korupci- 

- - - Jos. I
J. Edgar Hoover, FBI 

viršininkas, kalbėjo Kata
likų Jaunimo Organizaci 

j jos pietuose, kur dalyvavo 
ir J. E. Kardinolas Fran-, 
eis J. Spellman. Jis p. Hoo-|

i

Vokieti jos lietuviu laik- jos čampijonų Klubo me- lą ir stoti į kovą prieš visus 
raščio “Lietuvis” žiniomis, dajj, kaipo atžymėjimą jo nusikaltimus ir prieš ko- 
lapkričio pradžioj iš Nor- djdelių pastangų jaunuolių munizmo blogybes, kurios 
vegijos į amerikiečiu zoną nusikaltėlių prašalinimo sudaro rimtą pavojų Ame- 
Vokietijoje atvyko 350 lie- srjtyje. 
tuvių kariu, buvusių vokie-! ---------------------------------
čių aviacijos ] 
tarnyboje. Kariai sustojo išvyko apie 200 lietuvių: iš

rikos gyvenimui.

daus.

JOS PREZIDENTAS
DE GAULLE
 ♦--------------------------------------------------------------------------------------

Paryžius, sausio 21 —
Vakar atsistatydino Pran
cūzijos prezidentas gen. 
Charles de Gaulle, kilus 
karštiem ginčam su kai
riaisiais ministerių kabi-

. n_eto nariais dėl armijos mirBukkba, Pinsko vys- jos atstovams, kurie nesi-Į 
jėgų didumo. , kūpąs, tapo ištremtas iš priešina, jeigu mažos vals-

! Prezidentas gen. Charles tos vyskupijos. tybės iškeltų veto kiauši
de Gaulle ir kiti " ' 1 - ~ .

Ištrėmė Vyskupą

Rusai Užėmė Lipse Aliejaus 
Laukus Vengrijoj

Budapest, Vengri ia, sau-

raudonoji armija užėmė 
vengrų aliejaus laukus 
Lipse, taip kaip ji užėmė 
austrų aliejaus laukus Zis- 
tersdorfe keli mėnesiai at
gal.

Lipse aliejaus laukai bu
vo Amerikos Standard Oil 
kompanijos savastimi ir

nebeliko. nebent išskyrus vegijos apie 40. Atrodo,1 miesto mayoras 
vieną kitą jūrininką ar tačiau, kad ir ite lietuviai kongresmanas, 
šiaip iš seniau čia gyve- Lietuvos nepasiekė, nes nei kitais dviem, 
nantį asmenį. _ Į Lietuvos spaudoj, nei per nald Wakefield Smith iš kad komunistai visuose

I Lietuvą iš minėtų vo- radiją apie tokios grupės Pittsburgh ir Washington, kraštuose, išskyrus Rusi-
. A M « m 1a a a • 11 VA A J — — — — — • 1 J 1 • .    •  

ir J. V. rieji — komunistai varėsi, 
kartu su kad armija būtų sumažin- 

būtent, Do- ta iki minimumo. Pasirodo, 
kad komunistai visuose

atvykimą nieko nebuvo ir James G. Fuller Federa- ją, nori, kad kariuomenės 
pranešta. Iš Lietuvos nuo lio prisaikintųju f 
buvusių Norvegijos a3me- pripažinti kaltais už pa- bilizuotos. Sakoma, kad ir
nų artimųjų gaunama laiš- naudojimą pašto “apgavi- socialistai susidėjo su ko
kų, kur irgi prašoma su- kiškiems reikalams”. munistais, ir reikalavo,

(teikti žinių apie tuos as- Mayoras James M. Cur- kad armijos biudžetas bū-
įmenis, kurie jau turėtų bū-,ley yra nusiteikęs ape- tų sumažintas 20 nuošim
ti namie. |liuoti. čiu.

ir jos jam priešintųsi. į Kaip į tai reaguos Ame- 
I Jeigu mažųjų tautų de- rikos vyriausybė dar kol 
i legacijos pareikalautų di- kas nežinoma. Bet pagal 
džiųjų valstybių atsisaky- sutartį Rusija neturi tei
ti nuo veto teisės, tai iš sės tų Amerikos kompani- 
Gromyko kalbos supranta- jų nuosavybių užgrobti, 
ma, kad Rusija nesutiktų'___________

“Mūsų Kelias”. Antrame! Sovietų Rusija vranku- ftlMjoj Mnkh»i 31 
numeryje išspausdintas pavus daug mažų Europos, 
arkiv. J. Skvirecko, vysk. ■ valstybių, kurios prieš ka- 
V. Brizgio ir vysk. V. Pa-jrą buvo nepriklausomos, nės partijos, išskyrus kai- 
dolskio laiškas į lietuvius-;Mažosios tautos nori išsi-Iriuosius, susitarė pravesti 
tremtinius. 1 laisvinti iš Rusijos vergi- rinkimus kovo 31 d. š. m.

Vyskupu Žodis Ištrėmime 
Esantiems Lietuviams

New York (LAIC)
teismo kogreičiausia būtų demo- Dilinge pasirodė leidinys to padaryti.
__ * __  __ ą « • t •• A. *

Athens, Graikija, sausio
21 — Visos graikų politi-
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I įvairios žinios
UNITED NATIONS ORGANI- '
ZATION STEIGIAMAJAM PO

SĖDŽIUI PRASIDĖJUS

Kauno Universiteto Moko
masis Personalas

New Y’ork (LAIC) —
UNO dalyviams steigia- 
mąjai sesijai Londone su
sirinkus, džiaugiasi kiek
vienas taikos ir padoraus 
tarptautinio sugyvenimo 
trokštantis pilietis, nepai
sant kokio krašto valdiniu Amerikos 
jis bebūtų.

Visi tikisi, kad Londone i0??4.?0

Ikad į UNO konferenciją 
(netrukus būtų pakviestos 
visos užinteresuotos vals
tybės. Pirmiausia tos, ku
rios teisėtai skaitėsi ir te- 
besiskaito Tautų Sąjungos 

; nariais. Mes tikime į Jung. 
Valstybių poli

tikos prakilnumą, į duoto- 
, į jos 

susirinkę delegatai nuošir-l1^1^? Pasiryžimą UNO, 
džiai yra pasiryžę sutarti Padar-Vli tlkral. P^tikej!-; 
tekią tarptautinio sugyve
nimo sistemą, kad pasau
lio skerdynėms, iš viso, 
būtų užkirstas ]

2

J. E. Arkivyskupo Laiškas,Charlie J oi n s March of Dimes

mo- 
pa-

skaitytinas dvejais Sekmadieniais, 
Sausio 20 ir Sausio 27.

t

Mylimieji Kristuje: —
Metinė rinkliava mūsų Vyskupijos Labdarybėms 

bus vykdoma Sekmadienį, Sausio 27 dieną, per visas 
Mišias.

Ir vėl su šiais Naujais Metais aš klabinsiu į jūsų 
i duosnias širdis paremti šią labai svarbią rinkliavą. 
Į Kreipiuosi į jus su pasitikėjimu, nes jau matote, kiek 
labdarybės rūšių, visoj Arkivyskupijoj praktikuoja- 

! mų, ši kolekta galės sušelpti.
Pasidėkojant jūsų duosnumui, pereitais metais 

mes be galo plačiai išvystėm labdarybės veiklą; mes 
dabar ugdom ir gerinam mūsų ligonines, našlaitynus 
ir kitokias šalpos įstaigas. Per mūsų kunigų ir gerų 
žmonių duosnumą, daug buvo padaryta Dievo garbei ir 
sielų naudai.

Šiais metais mes turime planuoti dar didesnius už- 
: simojimus, kad pagerintume ligonių, senelių ir bena- 
' mių likimą. Aš jau seniai galvojų apie modernišką mo- 
j tinystės įstaigą, Katalikų vadovybėje. Aš taip pat ži- 
' nau, kad mes turime daug daugiau pasidarbuoti mūsų 
senelių gerovei, ypatingai poroje gyvenančių ir betur-

Kauno Universiteto 
komasis personalas 
skelbė atsišaukimą, smer
kiantį “bendradarbiavu
sius” su vokiečiais lietu
vius. Atsišaukimas bendro 
pobūdžio nieko nesakąs, 
tikriausia partijos padik
tuotas, ir jis mums įdomus 
tik tuo, kad iš parašų po 
juo sužinome, kas dabar 
sudaro Kauno Universite
to mokomąjį personalą.

Atsišaukimą pasirašo — 
pref. J. Indriūnas, tech. 
fak. dekanas, prof. V. La
šas, prof. A. Purenąs, rek
torius prof. J. Kučinskas, 
prof. V. Mošinskas, medic. 
fak. dekanas, prof. A. Ja
nulaitis, istor.-filolog. fak., 

į dekanas, doc. A. Bistras/ 
stat. fak. dekanas, doc. V. 
Klimavičius, prof. Abrai-

mo verta tarptautine or
ganizacija.

Kaipo Amerikos piliečiai 
būtų užkirstas kelias gi ,^aįP2. lietuviai, mes tik- 
mažesnių šio žemės ritulio!rai didžiuojamės,^ kad A- 
tautų egzistencija būtų ap- menkos Jung. Valstybės, 
saugota.

Deja, tarptautinė atmos-į^
posėdis prof. Janius, pn>f. K.

done tL!Tsata?nUrkaIbė>!ir?6alt!į 
tojai įspūdingai pina gra
žius obalsius, ištisi kraštai 
yra skandinami desperaci
joje. varge, kraujuje ir a- 
šarose. Šviesesnio ryto-1 
jaus jiems, tuom tarpu, ne
simato. Europos Rytuose 
kraujuoja Lietuva, Latvi
ja, Estija, Lenkija ir dau
gelis kitų, dar 
nepriklausomai egzistavu- VICI'*/'7X1.
siu valstybių. <dą

Juodi debesys 
ties Turkija ir Skandinavi
ja, o Irane kruvina trage
dija jau prasidėjo faktinai.

Londone mes matome 
vieną medalio pusę. Rytų 
ir Centro Europoje, Balka
nuose ir Artimuose Rytuo
se mes stebime kitą meda
lio pusę, — tikrąją jo pusę.

Kame prasmė kalbėti a- 
pie tarptautinį sugyveni
mą, šviesesnę ateitį, jei 
metu kai šie žodžiai Lon
done linksniuojami, ten 
pat netoliese, nieku ne-'

1 

I 
su viršum 5 metai, nesvy-i 
ruodamos laikėsi savo nu-1 

fera, kurioj steigiamasis i sistatVmo ir- dairaus
*Uko pripažinti 1940 me- nėra gera. Metu, kai Lon- . . £ S ....» toic Pohoit.,0 sovietų pa
pildytą smurtą.
' Mes džiaugiamės, kad A- 

merikos nesvyruoj a n t i 
ranka visą Pabalčio bylą, 

i pagaliau, atvedė prie Uni
ted Nations tribūnos, prie 
to tarptautinio forumo, 
kuris, ankščiaus ar vė
liaus, Pabalčio bylą turės 

tik vakar Paimti į savo rankas ir 
Lietuvai padarytą sknau-

Charite McCarthy is no dummy, according to nine-year-old 
fannah Toomey of 335 East 55th Street, New York City. At least, 

.1 is right there when it comes to a good cause such as the March 
of Dimes Campaign, January 14-31. While Edgar Bergen looks on, 
Hannah sbous Charlie one of the new dime cards for school chil- 
dren. A vietim of infantile paralysis, Hannah was aided by the 
.A'ational Foundation for Infantile Paralysis and uants to see 

'-"r unfortunate children have the šame care.
Baršauskas, prof. Br. Si
daravičius, prof. V. Vai
čiūnas, prof. K. Sleževi
čius, doc. Rič. Mironas, 
mokslų kand. M. Banevi
čius. doc. J. Vidmantas, 

į doc. L. Kaulakis, vyr. dėst. 
j J. Stanaitis, vyr. dėst. J.
Kaunas, vyr. dėst. L. Gas- 
itila, vyr. dėst. Mingaudas, 
vyr. dėst. N. Milenskis, 

į vyr. dėst. K. Labanauskas, 
(vyr. dest. T. Siurkus, doc. 
Deksnys, vyr. dėst. J. Mi- 

jkuckas, vyr. dėst. Kumpi-į 
kas, vyr. dėst. St. Vasaus- 
kas, vyr. dest. Barzda, vyr. 
dėst. Kuprys, vyr. dėst. 
Sčesnulevičius, p 

i dėst. 
| prof.
dėst. Zubovas, inž. doc. A. 
Gravrokas, vyr. dėst. Stei- 
blys, prof. J. Dalinkevi- 

įčius, doc. St. Stulginskis, 
prof. Pr. Mažylis, prof. J. 
Šopauskas, doc. Batautas, 
doc. C. Vabalevičius.

______
stabdomai, vykdoma ma- 18 d- Vatikane įvyks ■ 
sinė eksterminacija, ištisų iškilmingos ceremonijos.; 
tautų niekinimas, nekaltu! ^4 dieną Šv. Petro bazili-j 
— ‘įkoje bus įteiktos 32nau-į

i jiem kardinolam skrybe-i 
lės. •’ W

II
i
I
i

I
susirinko Ar Sovietų Rusija tam 

sprendimui nusilenks, ar ir 
toliaus begėdiškai igno
ruos tarptautinio padoru
mo normas?

IŠ sugebėjimo tarptauti
nį teisingumą atstatyti 
mes spręsime ir naujos or
ganizacijos gyviškumą.

Tikėkime, kad mūsų
” rai nebus apvilti...

no-

u II

senelių gerovei, ypatingai poroje gyvenančių ir betur
čių senelių. Ir tą reikalą aš turiu mintyje, kuomet krei
piuosi į jus, kad suteiktumet kiek daugiau medžiaginės 
paramos mūsų Vyskupijos Labdarybėms.

Telaimina jus Dievas už jūsų duosnumą ir teatly
gina jums savo malonėmis.

Jūsų ištikimas Kristuje, 
RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas. 
Sausio 16,1946 m.

Įteiks Kardinolams 
Skrybėlės

Vatikano Miestas — Va

žmonių žudymas?
Šios tikrovės akyvaizdo- 

je, deja, kiek blunka pa
čios UNO konferencijos 
aktualumas, jos rimtumas,! 
bei sėkmingumo perspek
tyvos.

Mūsų 
linkėjimas 
atsižvelgti 
pirm nei 
gražių tikslų, neatidėlio
jant sustabdyti šiandien 
vykdomas žmogžudystes, 
bei tautų naikinimą. Ly- 
giai mes pageidaujame,!

fizinės Kultūros Institutas 
Kaune

n uoširdžiausias 
konferencijai 

j dabartį ir, 
siekti tolymų

New York (LAIC) —
Lietuvos Nepriklausomy
bės laikais pastatytuose 

; Kūno Kultūros Rūmuose 
Kaune dabar įsteigtas 
Valstybinis Kūno Kultū
ros Institutas. Šiuo metu 
ten mokosi su viršum 100 
studentų.

.niausiai geradario ar drau- 
igo išvaizdoje mėgins pasi
kėsinti į tą mūsų bran
giausi palikimą — Kris
taus mokslą. Tada atsi
minkime, kad priklausome 

! lietuvių tautai, kurios šim- 
jtai tūkstančių kilniausių 
j vaikų ir mūsų brolių mirš
ta už savo įsitikinimus. 

1 Atsiminkime ypatingai tai, 
ikad, atskirti nuo savo gim
tojo krašto sveikos aplin
kumos, be Kristaus — jo
kiu būdu nepajėgtume iš
silaikyti toje aukštumoje, 
kurioje turi stovėti kiek
vienas kilnus žmogus.

Ir priešingai, jei Kristų 
— Amžinąją Tiesą visados 
turėsime savo gyvenimo 
tikslu ir kelrodžiu, mes 
karžygiškai galėsime per
nešti sunkią išeivio dalią 
ir viltingai pažvelgti į savo 
nors ir pritemusį ateities 
horizontą. Nes Kristus juk 
aiškiai pasakė: “Aš esu 
pasaulio šviesa. Kas seka 
mane, tas neklaidžioja 
tamsybėse” (Jono 8, 12).

teorijas, kurios ir tada 
dažnai bus priešingos, 

j Kristaus mokslui. Bet 
Kristus viešpataus ir Jo 
tikėjimas pasiliks tikroji 
žmogaus ramybės ir išga
nymo garantija. Prie Jo 
visados eis nusidėjėliai ir 
Jis guos juos išpažintyje; 
prie Jo skubės gyvenimo 
prislėgtieji ir Jis stiprins 
juos savo kūnu Švenčiau-! 
šioje Eucharistijoje; prie' 
Jo šauksis mirštantieji ir 
Jis pasigailės jų paskuti
nėje gyvenimo valandoje.

Todėl, gerbiami ir malo
nūs Tautiečiai, ir mes, jei 
norime prasmingai pereiti

(T. Dr. Leonardo Andrie- 
kaus, O.F.M., pamokslas, pa
sakytas 1945 m. vasarą Lie
tuvos tremtiniams Italijoje.)

Gerbiami ir malonūs 
Tautiečiai!

Kaip kasdieninis patyri
mas rodo, žmonija turi la
bai stiprią tendenciją į 

(klaidas. Reikia tiesiog ste- 
1 bėtis, 
tiek mokslo tiek religijos 

vyr. dęst. srityse net gudrios galvos 
vyr. priėjo labai absurdžių iš- 

Rozenbliumas. vadų ir paskui jas su ne- 
vyr.■ paprastu užsispyrimu gy- 

* nė.
Dar keisčiau yra tai, kad 

tos naujos doktrinos visa
dos rado sau sekėjų, nors 
jos kartais buvo priešin
gos sveikam žmogaus pro
tui ir labai dažnai žalingos 
amžinajai jo laimei. Todėl 
Kristus, pramatydamas 
busimąjį melo pavojų, per
spėja visus saugotis “neti
krų paranašų” (Mat. 7,15) 
arba žmonių, kurie savo 
klaidingomis idėjomis tar
nauja netiesai. Apie juos 
kaip tik šios dienos Evan
gelija ir duoda progos kal
bėti.

Kiekvienos klaidos tiks-, 
las yra nustelbti tiesą, ku
ri iš viso šiame pasaulyje 
yra nemielas svečias. Tu
rint prieš akis tai, nesun
ku suprasti, kodėl tenai in
tensyviau pasireiškia klai
dos, kur eina kalba apie di
desnę ir svarbesnę tiesą. 
Šis faktas ypatingai yra 
charakteringas Kristaus 
apreikštosios religijos is
torijoje.

Kaip žinome, Kristus sa
kėsi esąs tiesa (Jono 13, 
6) ir savo pareiga laikė 
liudyti apie tiesą. Jisai 
prieš savo mirtį Piloto tei
sme tai patvirtino šiais žo
džiais: “Aš tam gimiau ir 
atėjau į pasaulį, kad liu

dyčiau apie tiesą. Kiekvie- 
;nas, kurs yra iš tiesos, 
t klauso mano balso” (Jono 
(18, 37). Taigi, jeigu Kris- 
jtaus. kaipo Dievo sūnaus 
asmuo ir mokslas yra di
džiausia ir svarbiausia tie
sa žemėje, nenuostabu,

Kankulevičius, 
A.
Grybauskas,

I langą mėlyna naktis 
Šilkiniais pirštais beldžia. 
Už lango verkia obelis. 
Už lango reinkšnos meldžias.

Žvelgiu i tolį tolimą.
Į vakaro šešėlius —
O Viešpatie, koks menkas aš. 
Koks menkas, mažutėlis.

Žvaigždutės juokiasi tyliai 
Ir žvilgčioja i žemę;
O žemė skęsta raudose — 
Ką ateitis jai lemia?
O Dieve didis, ten aukštai 
Matai, kaip vargsta žmonės 
Ištiesk jiems taurę deimanto 
Palaimintos malonės.

VĖJO PASAKA

Banga vėjo sukuždėjo 
Pasaką nakties.
Senas šilas tuoj sukilo — 
Klausos paslapties.

Džiunga. plinta jau kelintas
Balsas į šalis —
Žygiai gema medžiai šlama 
Pasakos dalis.

Ir iš ryto nematytas
Žvalgos veidas čia;
Mintys byra, gilios, tyros — 
Tuokiasi nakčia.

Banga vėjo sukuždėjo 
Pasaką nakties.
Senas šilas tuoj sukilo — 
Klausos paslapties.

Į

kad amžių eigoje, ““^“EutiSis,

Bažnyčios istoriją, visais 
laikais randame Kristaus 
priešų. Štai jau pirmaisiais 
krikščionybės amžiais iš
kyla Gnostikai, per vieną 
maišą pagoniškas pasau- 
lėžiūras su Kristaus moks
lu; štai Arijus, nepripažįs
tąs Kristaus dievybės; štai 

i Nestori jus, įsivaizduojąs 
j Kristų dvejuose asmeny-

, neigiąs 
Kristaus žmogiškąją pri
gimtį; štai Fotius, nepri
pažįstąs Popiežiaus kaipo 
Bažnyčios galvos ir štai 
pagaliau Liuteris su nesu- 
skaitomomis protestantų šį gyvenimą, mylėkime 
sektomis, iškreipęs tikrąją žmogumi tapusį Dievą-:

-Jon. Papartis, kad ji visais laikais buvo 
____________ j krislas klaidos mylėtojų 

Komunistų “rojus”— vi-j akyse.
si lygūs ubagai. iS „ _ _ __

Evangelijos prasmę!
Be to, kas išskaičiuos tas aukščiausioji ir 

naujųjų amžių filosofines 
ir religines sroves, kurios 
daugiau ar mažiau priešta
rauja Kristaus mokslui. 
Nes kas juk negirdėjo Vol- 
tair’o, Rousseau, Renan’o, 
Loysi, Buonaiutti ir kitų 
Kristaus priešų? Jie ir visi 
kiti, amžių bėgyje vieno
kiu ar kitokiu būdu skelbę 
netiesą, ir yra tie, netikri 
pranašai”, kurių liepia 
saugotis Išganytojas.

Kaip istorija rodo, jų per 
tuos du tūkstančių ’ metų 
buvo gana apsčiai. Vieni jų 
labiau savo mokslu, kiti 
labiau savo blogu gyveni
mu stengėsi paneigti Am
žinąją Tiesą — Kristų ir 
Jo paskelbtosios religijos 
principus. Nežiūrint to, Ji
sai iki šiol tebėra gyvas 
milijonuose širdžių ir, Ka
talikų Bažnyčios Jo sau
gomas, mokslas tebėra 
vienintelis žmogaus laimės 
kelrodys. Tuo tarpu žmo
nių sukurtos doktrinos 
vienos jau seniai nustojo 
savo reikšmės ir tapo už
mirštos, kitos gi ypatingai 
religinio pobūdžio pergy
vena šiandieną sunkų vi
dujinį ir išorinį krizį.

Slinks amžiai, mes to, ži
noma, nebematysime, kils 
ir užsileis naujos kultūros, 
keisis dinastijos ir val
džios formos, praūš, gal 
būt, dar baisesni karai, 
kaip šiandieną, bet “netik
rų pranašų” niekados ne
trūks. Jie visados stengsis 
iš sudužusių savo klaidos

Kristų. Jis vienas tėra; 
absoluti, 

Tiesa, kuri nesimaino ir 
nežino galo nei pradžios. 
Tuo tarpu visa, ką mes čia 
pasaulyje matome ir myli
me daugiau ar mažiau turi 
savyje klaidos šešėlį, nes 
visa čia keičiasi: ateina, 
praeina ir suvilioja mus. 
Be to, dabartinėse sąlygo
se Kristus juk tapo mūsų 
vienintelis turtas, kurį, 
dar vaikais būdami, pavel- 
dėjome iš savo motinų ir 
kurį pasiėmėme, iškeliau
dami į svetimą šalį. Be Jo 
mes čia tikrai nuvystume 
ir palūžtu me, kaip tas me
delis, nulupus žievę.

Bet svetimam krašte, 
gal būt, ir mums pasitai
kins sutikti nevieną “ne
tikrą pranašą”, kuris daž- Haifa

• v

Ir iš tikrųjų, pažvelgę į | skeveldrų sudėti naujas

Palestinoje Kautynės > 
Atsinaujino

Jeruzalė, sausio 21 —Te
roristai atnaujino siauti
mą Palestinos pakraščio 
srityj. Kaip praneša, ma
žiausia 10 asmenų užmuš
ta.

Sukilėliai bombardavo 
Jeruzalę, o po to puolė Gi- 
vat Olga pakraščio sargy
bos stotį tarp Tel Aviv ir

Užsiprenumeruokite Įdomiausį 
Du kart savaitinį laikraštį

u

I I

DARBININKĄ"
Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiau

sių ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje. 
Jis išeina du sykiu į savaitę — antradieniais ir 
penktadieniais.

“Darbininko” kaina metams........... $4.00
Pusei metų............................... 2.00
Imant tik vieną numerį į savaitę, 
metams kaina...................................$2.00
Pusei metų....... ................................ 1.00
Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį 

siųskite:—

DARBININKAS
366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

u
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DARBININKAS
(THE W0RKER) 

t*ubUahed every Tuesday and Friday ezcept Holidaye such 
Noar Year. Good Friday, MemoriaJ Day, Independence Day 

Labor Day, Thanksgiving and Christmaa
--------- by-----------

8AINT JOSEPH'8 LITHUANIAN R. C. A88OCIATI0N OF LABOR 
tatersd M Mcood-clus matter Sept 12, IBIS at the post office at Bosto> 

Mase. under the Act of March 3. 1870.
taMRtaaes for malMng at apedal rate of poetaąe provided for in Section llOf 

Act of October 8, 1917. authorized an July 12.1918
BUBBCRIP^iON RATE8

-oeaeMic yearly ------------------
>oma«tic once per veek yearly 
foretan yearly_____ ______
"nretan once per week yearly

I
I

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama___ $4.01
Vieną kart savaitėje metama $2.00
Utsleny metama _______  $5.00
Užsieny 1 kart ea-t£j metama 12.50

$4.00 
$2.00
$5.00 
$2.50

DARBININKAS
<66 Weat Broadvay South Boston

Telephone SOUth Boston 26R0

Lietuvos Likimas
Gyvenąs Philadelphijoj uolus lietuvių darbuoto

jas Kazys Vidikauskas tiksliai sunaudojo Kongresmo- 
no O’Konskio pasakytą Kongrese kalbą apie nelaimin-; 
gą Lietuvos padėtį. Toj kalboj yra tilpęs ir Lietuvos 
Vyskupų laiškas į viso pasaulio Vyskupus. Tą O’Kons
kio brošiūrą p. Vidikauskas įteikė dviem kitataučių 
laikraščiam: ukrainiečių ir Philadelphijos katalikų or
ganui “The Catholic Standard and Times”. Ukrainie
čių laikraštis padarė trumpą pastabą apie lietuvių kan
čias po bolševikų jungu ir pareiškė mūsų tautai gilią 
užuojautą. Gi katalikiškas anglų laikraštis pašventė 
tam klausimui ištisą editorijalą, vardu “The Fate of 
Lithuania” — Lietuvos Likimas. Editorijalas nuo
dugniai komentuoja Lietuvos Vyskupų laišką.

Lietuvos Vyskupų - tremtinių laiškas — sako edi
torijalas — yra dokumentas, kurs giliai sujaudina 
skaitytojų širdis, nes jis atskleidžia begalo tragišką 
lietuvių tautos padėtį ir šaltą nepaisymą Lietuvos kan
čių iš-pusės laimėjusių karą valstybių. Iš savo nelai-l 
mės gelmės Lietuvos Vyskupai šaukiasi į viso pasaulio'

v • • v

DARB ĮNIK K A S

Vaiuzia planuoja šios rūšies namukais atstatyti Mansfield, O., kur yra 
didelis trūkumas butų.

ATLYGINIMŲ IR ALGŲ 
PADIDĖJIMAS-

Kę Jis Reiškia Amerikai?

Rašo Phillip Murray,
CIO Prezidentas.

Mūsų svetur gimusieji, 
sudarydami svarbią Ame
rikos dalį, turi asmeninių 
interesų dabar 
čiuose ginčuose 
ginimų bei algų 
mo Amerikos

vykstan- 
dėl atly- 
padidini- 
darbinin-

kams, nes veik visi Ameri- gerovės, 
kos gyventojai darbu užsi
dirba pragyvenimą. Vieno 
asmens uždirbta ir išleista 
suma atsilieps į kitų Ame
rikos gyventojų gerovę. 
Tai yra ekonominė gyve
nimo pusė, kurios niekas 
negali nuginčyti.

si atlikus išskaitymus, — 
yra sumažinama visu treč
daliu.

Į Ir nenaisant atlvginimo 
sumažėjimo, nuo V-J die
nos pragyvenimo brangu
mas nėra sumažėjęs. Jis 
dar tebėra netoli 50% auk
štesnis už 1941 metų lygį. 
To negana, dar yra stiprių 
įrodymų, kad pragyveni
mo kaina dar gali pakilti 
artimoie ateityje, taip, kad 
šeimos biudžetui bus uždė
ta dar sunkesnė našta.

CIO ir jos unijos siūlo at
statyti namo parsineša- 
mojo athrarinimo sumažini- rią salima surinkti, 
mą, pakeliant pagrindinį 
atlyginimą iki lygmens, 
kurio laikytasi pilnos sam
dos peri jode, kuris atėjo 

| Ir CIO, prašydama padi- drauge su karu. Kai kurios 
dinti pagrindinį atlygini- CIO unijos, kaip pavyz- 
mą bei algas subalansavi- džiui Suvienytieji Plieno 
mui V-J dienos sumažini- Darbininkai, ar Suvieny- 
mų namo parsinešamojo t-ieji Elektros Darbininkai, 
atlyginimo, siekia ne tik tuo besiremdamos, reika- 
darbo, bet ir visų Ameri- lauJa pakelti dienos atly- 
kos ir kitų tautų žmonių ginimą 2 doleriais, o kitos, 

pavyzdžiui, Suvienytieji 
Auto Darbininkai, reika-

Stai kokia yra padėtis iauja 30% pagrindinio at- 
atėjus karo pabaigai, dar- iygjnįmo pakėlimo, 
bo valandų sumažinimas Jei šis parsjnešamojo at- 
padarė dideles skyles na- iyginimo sumažinimas ne- 
mo parsmesamajam atly- i,Qtų atitaisytas, perkamo- 
ginimui. Pavyzdžiui, dar- j, Uutos galia turės 
bininkas, 48 darbo valan- kęsti be galo rimtus nuo
dų savaitėje, karo metu stolius. Nuostoliai, apskai- 
gaudavo, pagal unijos kon- čiavus, gali siekti 35 bili-

« .
1 -įmanomą ir ekonominiu ; 
atžvilgiu sveiką pageidavi- ; 
ma? ;

Pagal J. V. Valdžios už- ; 
rašus, korporacijos nieką- - 
da dar nebuvo stipresnėje 
padėtyje, negu šiandiena. 
Karo metu, pramonės pel
nas pakilo penkis kartus. 
Šiandieną bendra suma, 
atmetus mokesčius, suda
ro 6.4 bilijonus dolerių. Ša
lia paskelbtojo pelno, pra
monė turi milžiniškus re
zervus sumoje kitų 15 bili
jonu doleriu, su galinga 25 
bilijonu doleriu suma, ku- 

' 1 » n nu »» m 1^- + i SU SI“

gražinus pelno perteklių 
mokesčius. Valdžios eks
pertai nurodo, kad 1945-46 
metu pelnas bus dar aukš
tesnis.

Toliau valdžios praneši- 
mai, ypač paruoštieji Ka
ro Mobilizacijos ir Atsta
tymo Įstaigos, rodo, kad 
pramonė gali pakelti atly
ginimus iki 24%, visai ne
paliesdama pelno. Nese- 

įniai pasakytoji Prez. Tru
mano kalba nurodo jo įsi
tikinimą, kad algas pakel
ti galima ir reikėtų nieko 
nelaukiant. Pramonės gy
nėjai neginčija šių faktų 
rimtai, nes jie jų nuginčyti 
negali. Anot Abraomo Lin- 
kolno, faktai yra užsispyrę 
daiktai.

Šiandieną CIO ir jos uni
jos daro spaudimą į darb
davius, Valdžią ir, labiau- . 
šiai, į viešąją nuomonę, 
kad būtų pakeltas namo 
parsinešamasis atlygini- .. 
mas. CIO tiki, kad visi ge
ros valios šios šalies gy
ventojai, ar jie būtų orga
nizuotojo darbo nariai ar 
ne, faktus išaiškinus ir 
pranešus, supras pagrindi
nės algos pakėlimo naudą.

i

i

* i •

traktą, 52 valandų atlygi- jonų dolerių sumos, šitoks
..____ .... j kur papildomas perkamosios galios suma-
Gi dabar Lietuvai gręsia baisus pavojus — būti o- atlyginimas susidarydavo žėjimas reiškia, kad dar-

čiami bendradarbiauti sovietams, t. y. šnipinėti ir išda- .
Vyskupus, ar jie negalėtų ką nors padaryti Lietuvos vinėti žmones čekistams.
išlaisvinimui iš žiaurios Sovietų vergijos. Jie sako, kad G* pavujua— mum -- , . -
Lietuva norėjo išlaikyti griežtą neutralumą, bet vieton ficijaliai priskirtai prie Sovietų Sąjungos, t. y. likti £aunar^ uz viršlaikį Pus_ bininkai ir jų šeimos galės 
to turėjo iškentėti tris okupacijas: rusų, vokiečių iri Rusijos dalimi. Lietuviai niekad nesutiks Rusijai ver- J?‘į pirkti mažiau maisto, dra-
vėl rusų. Nacių okupacija buvo labai žiauri, 
neprilygsta bolševikų žvėriškumui. Paneigimas pa-įjimą, tautybę, kalbą ir kultūrą. .......... , . . . .... ------------------- ----- j
prasčiausių žmogaus teisių, baisinga slaptoji policija, i būti Rusijos vergais, klaikiu pasibaisėjimu supurto Smimas suma, pasiuku- To rezultate, prekybi-

• v

____ ______ .;™ __  aPtro <“^sn» •atpirkti mažiau maisto, dra- 
, bet toli: gauti, su kuria per šimtmečius vedė kovą už savo tikš-_____ ™aI rei^aia, kad pastogės ir kitų pa-

. Tik viena mintis —i b™nko parsineštasis atly-jdoraus gyv^imo būtiny-

ištrėmimai, bolševikiški kalėjimai ir apverktina pabė-, kiekvieno lietuvio širdį. Visos tautos, laimėjusios ir
gėlių padėtis, kurie verčiau pasirinko pakliūti į savo pralaimėjusios karą, tikisi, kad taikos konferencija ““ litražas
buvusių neprietelių vokiečių rankas, negu vėl kentėti šiaip ar kitaip sutvarkys jų gyvenimą. Vienoms tikį -----------
žvėrišką bolševikų terorą, kurį patyrė pirmosios rusųįPabaltės tautoms nieko nežadama. Apie jas nutylima,“ Visą vasarą dainavo 
okupacijos metu. Ieškančių prieglaudos Vokietijoj pa-i tarsi jų nė šioje žemėje nebūtų.” Ta baisi tyla — sako 
bėgėlių priskaitoma į 200,000. Jų tarpe yra trys Vys- Lietuvos Vyskupai —atrodo lyg mūsų laisvės palai- 
kupai ir apie 250 kunigų. Be to, daug inteligentų ir pro-jdojimas. Jei tas įvyktų, tai būtų skriauda, kuri šaukia-i 
fesijonalų, kuriems gręsė kalėjimas, ištrėmimas, kan-i~: J-------- ’—J------- -
čios ir mirtis.

Lietuvos Vyskupai atpasakoja baisią religijos pa-1 
dėtį po bolševikų jungu. Okupantai yra nusistatę visiš
kai išrauti religiją iš lietuvių gyvenimo. Daugiausia 
dėmesio atkreipta į dvasiškijos likvidavimą. Semina
rijos uždarytos. Vyskupai ir daugelis klebonų išnešti 

« iš savo namų, katekizmo pamokos ir bažnyčiose, ir mo
kyklose, ir privatiniuose namuose griežtai uždraustos. 
Katalikų laikraščiai, knygos ir net maldaknygės už
draustos spausdinti, o kurios yra apyvartoj atimamos 
ir sunaikinamos. Kalinimu, kankinimu ir kitokiomis 
teroro priemonėmis kunigai, ypač veiklesnieji, yra ver-

v •

si dangaus keršto. Tai būtų drauge ir įsiviešpatavimas 
melo ir brutalumo, paneigimas įgimtų žmogaus teisių. 
Tai reikštų visos mūsų tautos mirtį, nes ištrėmimai ir 

j visos kitos teroro priemonės greitu laiku sunaikintų vi- 
i sus mūsų žmones”.

Būtų pageidaujama, kad viso pasaulio akys nu
kryptų į Lietuvos nelaimę — baigia editorijalas. — Ne
gali būti tikros taikos, kol nors viena tauta bus palikta 
nelaisvėj ir priespaudoj. Ką Lietuva iškentėjo po tiro
no batu, nesiduoda aprašoma. Mūsų maldos kyla prie 
gailestingojo Dievo, kad Kalvarijos dienos Lietuvoje 
greitai pasibaigtų. Jeigu tai greitai neįvyks, mažutė 
Baltijos tauta susilauks visiško sunaikinimo. K.

“. j Žiogas, linksmas tinginys, 
Kur atklydo, maistą gavo; 
Lėbavo, kiek tik norįs. 
Bet kada žiema atėjo, 
Apmarindama laukus, 

i Sunkios dienos prasidėjo. 
Žiogui atnešė vargus. 
Badas ėmė jįjį spausti. 
Pasiturinčios skruzdės 
Eina, dūsaudamas, klausti. 
Ar jo nepasigailės. 
Tarė ši: jau išbadė jai ? 
Ką sveiks vasarą veikei ? 
Dainavai sau ir tingėjai. 
Tai dainuok nūn maloniai. Aš.

ninkai parduos mažiau pa
gamintų produktų, ūkinin
kai parduos mažiau žemės 
ūkio gaminių, profesijona- 
lai darbininkai parduos 
mažiau savo patarnavimų. 
Pasėkoje, ateis nauja de
presija, daug kartų baises
nė už 1930 metų nelaimę, 
atnešdama daugiau kan
čių žmonėms ir gal visišką 
ekonominį Amerikos su
smukimą. !

Tai tokia yra padėtis 
darbininkų, kurie, per sa
vo unijas, prašo atitaisyti 
šeimos gyvenimo biudžeto 
sumažinimus. Kokia gi y- 
ra padėtis darbdavių, ku
rie atsisako kalbėti apie šį

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

XX.

Kapitonas von der Goltz
— Paskui nužygiavau su Hindenburgo armi

ja prieš rusus, kurie jau traukėsi nuo Kara
liaučiaus. Tai buvo Rennenkampfo armija, 
kurią mes labai greit išstūmėme iš Vokietijos 
sienų ir patys įėjome į Lietuvą. Mes peržen
gėme rusų sieną keršto vedami, nes rusai la
bai brutališkai buvo pasielgę mūsų žemėje. 
Kerštas su nieku nesiskaito. Įtūžę vokiečių 
kareiviai pradėjo skriausti Lietuvos gyven
tojus. Kas man lietuviai? Juk aš Vokietijos 
karys. Tačiau — ir čia aš nemoku išsireikšti 
— kažkas vėl su manim atsitiko. Man, užgrū
dintam, žiauriai sukietėjusiam vokiečių ar
mijos karininkui, kažkas nusmelkė per širdį, 
žiūrint į Lietuvos gyventojų vargą ir daro
mas jiems skriaudas. Ar tai būtų atbudusi 
lietuvybės sąmonė? Kračiausi nuo jos, kaip 
nuo juodos šmėklos. Kovojau su ja, kaip su 
nedovanotina silpnybe. Veltui. Rodos, man 
akyse nuolatos skambėjo Lietuvos balsas: 
“už ką mane skriaudi? juk aš tavo tėvynė!” 
Tėvynė — ha! Juk Vokietija mano tėvynė, — 
taip kalbėjo praktiškas protas. — Ten mano 
šeima, namai, karjera, ateitis. Ką gi man Lie
tuva duos? Kaip galėsiu su ja savo gyveni
mą surišti? Juk ji žuvusi, su ja dėtis — tai be
protystė! Taip kalbėjo šaltas, kultūringas 
mano protas. Rodos, nenugalimi jo argumen
tai. Kur tau. širdies jausmas buvo stipresnis 
ir persekiojo mane kaip negailestingas, bai

sus sapnas. Ir kada Hindenburgo armija lai
kinai pasitraukė, aš didžiausiu džiaugsmu 
grįžau į Vokietiją. Bet ta baisioji šmėkla ma
ne persekioja ir ji mane privertė lietuviškai į 
tave prakalbėti. Dabar man kiek palengvėjo.

Kapitonas von der Goltz taip susijaudino, 
kad net prakaitą nuo kaktos nusišluostė. An
drius lyg sužavėtas neatitraukė nuo jo savo 
akių. Po valandėlės kapitonas kalbėjo toliau:
— Mano jaunystės atsiminimai apie Lietu

vą, kaip sakiau, nėra linksmi. Neturtas, var
gas, skurdas ir visokie persekiojimai sudaro 
ten liūdną gyvenimo vaizdą. Tačiau nėra rei
kalo tau tai pasakoti, nes pats esi iš Lietuvos. 
Gal tavo tėvai turtingiau gyveno, bet aš kilęs 
iš vargingos šeimos. Tėvas vos mažą sklype
lį žemė teturėjo ir negalėjo skaitlingos savo 
šeimos išmaitinti. Man teko pas žmones pie
meniu tarnauti. Tai prasta tarnyba. Esi, taip 
sakant, ant žemiausio gyvenimo kopėčių 
laipto. Kas nenori, tas tavęs nespardo. Gi man 
jau iš pat mažens sunkiau buvo pakelti dva
sios pažeminimas, negu fizinis skurdas. Tur 
būt, jau toks apsigimiau. Išdidumas vyravo 
kituose mano nu jutimuose. Tas nuolatinis as
mens pažeminimas, kuris teikiama samdi
niam Lietuvos piemenukui, buvo tiek nepa
kenčiamas, kad neišlaikiau ir pabėgau iš tar
nybos. Tėvas skaudžiai man kailį išpėrė, bet 
tarnauti daugiau nesiuntė. Jis nežinojo, kur 
mane dėti ir elgėsi dar kiečiau kaip ūkinin
kas, pas kurį buvau tarnavęs. Mano likimas 
buvo toks kietas, kad jau buvau besirengiąs 
ir nuo tėvų pabėgti ir eiti kur akys neša. Lai
mei pasisuko yienas geras žmoniškas dvar
ponis, kurs mane priglaudė. Jis kažkaip įžiū
rėjo manyje gabumų ir prašė mano tėvo, kad 
leistų pasiimti mane į savo dvarą. Tėvas, ži
noma, didžiausiu džiaugsmu sutiko. Yra, mat, 

pasauly blogų tėvų ir gerų dvarponių, nors ir 
vieni ir kiti didelė retenybė.

Tuos paskutinius žodžius kapitonas von 
der Goltz ištarė lyg į save ir, valandėlę pa
mąstęs, tęsė toliau:
— Bet gi aš to pono niekad neužmiršiu. Jis 

išgelbėjo mane iš bėdos, kuri man grėsė dide
liu nemalonumu ir gal kalėjimu. Buvau tada 
dar mažas, tai į kalėjimą gal nebūčiau pakliu
vęs, bet nuo policijos nuovados nebūčiau išsi
sukęs. Jis mane ne tik išgelbėjo, bet ir pats 
save pasiėmė. Geras buvo ponas.
— Kaip jo pavardė? — pasiįdomavo An

drius.
— Mažai ką iš Lietuvos atsimenu, bet to po

no pavardės kol gyvas neužmiršiu. Jis vadi
nosi Vaišmantas.
— Vaišmantas! — sušuko Andrius, — tai 

mano kaimynas ir geriausias prietelis. Tai 
mudu būsiva iš vieno krašto.
— Vargiai, — pakraipė galvą kapitonas, —

jis buvo tada atvykęs į mūsų miestelį iš toli
mo krašto. Bet jo dvaras vadinasi... Meškų- 
v • •etai.
— Tai tas pats! Ar tamsta seniai pas jį gy

venai?
— Jau bus per 25 metai, — atsakė von der 

Goltz. — Tuo laiku gal dar vos buvai gimęs, 
dėlto mudviem ir neteko susitikti. Iš visa ko 
atrodo, kad tai bus tas pats dvarponis, kurį 
abudu pažįstava. Bet grįžtu prie savo pasa
kos. Vieną kartą mudu su tėvu nuvykova į ne
tolimo miestelio mugę. Turėjova parduoti ja
vų, daržovių, vaisių. Tėvas mėgdavo išsigerti; 
pardavęs kiek javų ir gavęs pinigų, nudūlino 
į smuklę. Mane paliko vieną vežimo daboti. 
Tuoj pamačiau, kad bus bėdos. Miesto vaikė
zai pradėjo apie vežimą sukinėtis, šį bei tą 
nusitverdami. Kenčiau dantis sukandęs ir ne

išdrįsau jiems ką pasakyti. Tai juos dar dau
giau įdrąsino. Ypač viens vikrus lenkiškai 
kalbąs vaikėzas ne tik grobstė nuo vežimo 
obuolius ir grūšes, bet rodė man liežuvį ir vi
saip koliojosi, vadindamas mane mužiku, cha- 
muila, lietuvišku meškiuku ir panašiais var
dais. Neiškenčiau ir paleidau į jį kietu obuo
liu taip smarkiai, kad jis nuvirto kaip negy
vas. Pataikiau tiesiog į burną ir sukruvinau 
nosį. Vaikėzas bet gi atsigaivino ir besirai- 
čiod&mas žemėje nežmoniškai klykė. Kiti vai
kai išsigandę išbėgiojo, bet apie mano vežimą 
susirinko minia žmonių, miestelėnų lenkų ir 
ūkininkų lietuvių. Kilo didelis triukšmas.
— Lenkai norėjo nutraukti mane nuo veži- 

mo ir čia pat su manim apsidirbti, bet lietu- ; 
viai mane užstojo. Atrodė, kad ki’s neštvnės, 
bet atbėgo du policininku ir nustūmė žmones 
nuo vežimo. Buvau išgelbėtas nuo minios, bet 
pakliuvau į policijos rankas. Policininkai ma
nęs klausinėjo, kas čia atsitiko. Aš buvau taip 
nusigandęs ir susijaudinęs, kad tik kažką 7-7 
mikčiojau, negalėdamas nė žodžio ištarti. Ta- -- 
da vienas lenkiškai kalbąs miestelėnas pasi- ~ 
siūlė paliudyti, kad aš visai be reikalo svie- 
džiau obuoliu į tą nekaltą vaikutį ir jį sukru- 
vinau. Čia ir aš jau atradau kalbą ir garsiai i" 
užprotestavau. Sakiau, kad tas vaikėzas vo«rė ZT 
iš mano vežimo ir dar mane pravardžiavo, tad X 
reiškenčiau ir smogiau jam kietu obuoliu. ~ 
Miestelėnas tada visu balsu suriko, kad aš ne ~ 
tik neštukas, bet ir melagis. Visi lietuviai esą 
toki. Nebuvo kas mane apgina. Policiia neži
nojo. kam tikėti. Mano tėvas vis dar nesirodė. - 
Jaučiausi žiaurių žmonių nuskriaustas ir pra- ’ 
dėjau karčiai verkti. Staiga iš minios išėjo : 
aukštas švarus ponas ir rūščiai tarė:

(Bus daugiau)



1
I
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Amerikos lietuvių Kongreso

(Tęsinys)
IV.

DABBININ'KAS

DELEGATES, numbering 808 ana representing nearly 1.000,000 
American men and women. ir.embers of represented fraternal orders. 
societies. veterans posts. political. cultural. labor and sočiai organiza- 
tions. associations and clubs. rr.eeting in a national LITHUANIAN 
AMERICAN CONGRESS held on November 29th. 30th and December 
lst. 1945. in the City of Chicago. Statė of Illinois. at the Congress 
Hotel. after due deliberation and by ballot dūly taken. adopted the 
folloving RESOLUTIONS:

(Priimtos lapkričio 29,30 ir gruodžio 1 d.d., 1945, 
Chicago, Illinois)

Policy Dedarations and Resolutions
ą •

in forming
Organiza- 

the world
i

our consid-

to perpetuate the fruits of ag
gression by such Statė at the 
coast of subjugation of its! 
weaker neighbors. Malignity of! 
such veto power is particularly . 
illustrated by the failure and' 
refusal of the Soviet Union to 
conform to its many intematio- 
nal commitments. to evacuate 
its armed forces from Easternį 
European and Middle 
countries and to create condi-į 
tions enabling L— . 
tered eleetions there.

This Congress is confident 
that the American people are' 
prepared to modify the old con-j 
cepts of sovereignty in order to, 
preserve civilization in this age 
of atomic energy. For the sake, 
of survivai of our civilization.! 
there should be no vtay open for į įritate To American Press i 

j THE LITHUANIAN AMERI- 
iCAN CONGRESS gratefully 
I acknowledges the fairness of 
the preponderant majority of 
the world events, the plight and 
aspirations of the subjugated 
freemen of the world, the con- 
the American Press in reporting 
duet of the various occupying 
forces. and the situation of Dis
placed Persons and Political 
Refugees in liberated Western 
European and Far Eastern 
countries.

The fair attitude of the Ame-

United Nitions 
Organization

THE LITHUANIAN AMERI
CAN CONGRESS velcomes the 
American inftiative 
the United Nations 
tion to safeguard 
peace.

Nevertheless, it is
ered opinion that the Govern
ment of the United Statės, in 
co-operation with the Govern
ments of Great Britain and 
British Dominions. should im- 
mediately initiate an amend- 
ment of the United Nations Or
ganization Charter to abolish 
thc veto yovcer of any one of 
the great Statės and to return sabotage of the United Nations. 
to the principle of sovereign Organization by any veto-mind- 
eąuality of aU nations, large €<^ Poucr- 
and small, by applying the ma
jority rule in the Assembly.

The veto power, particularly Military Preparedness 
when reserved by an imperialis- 
tic Statė isolating itself from 
all outside intelligence and con- 
trol, and building up a sėt of 
satellite “Statės” completely 
dominated by a single political 
party controlled by such Statė, 
would only tend to promote 
lawlessness and aggression and opinion of our military and na-

t

Karo laivas USS Washington parvežęs iš Europos karius, kartu par
vyko apšalęs visas ledu. Štai vaizdas parodo, kaip karys kerta ledą nuo 
didžiųjų kanuolių vamždžių.

vai leaders. the LITHUANIAN 
AMERICAN CONGRESS urges 

jthe Peoples Representatives in 
E t, both Houses of Congress of the

United Statės to enact legisla- 
freė 7nd ūnfet-ltion for military preparedness, 

in accordance with the prog- 
ram promulgated by General 

; Dwight D. Eisenhower and 
• other experts entrusted with 
planning our country’s defense 

! programs.
I I
I

Po tuo klevu, po žaliuoju, (2) 
Gul bernelis jaunasai.

Pūtė vėjas iš rytų,
Pūtė vėjas vakarų, 
Pūsk, vėjeli, pamažėli, (2) 
Nepažadink bernelio.

Nepapūski, vėjeli.

v.

In the present stage of world 
affairs. the United Statės mušt 
retain its full armed might to 
carry out our country’s commit- 
ments to liberated peoples and 
in behalf of the world order for 
which our sons had fought.

Firmly trusting the expert

rican press and its Foreign Cor- AUGO SODE 
respondents enable the Ameri- —..
can People to form intelligent Augo sode klevelis, 
and unbiased opinions on world Augo sode žaliasai, 
events and on the problems of 
peace settlement on the basis 
of the solemn wartime promises 
repeatedly made by our Govern
ment and by the United Nations 
— in a free world a rule of rea- 
son, of justice and of law in in- 
ternational relations.

Freedom of the Press and Nepapūski, šiaurusis, 
fairness in reporting the salient! Nepajudink klevo šakas. (2) 
news in an uncontrolled press Nepežadink bernelį, 
are two basic premises fortuna- 
tely blessing the American PaPŪtė vėjelis,
People in a half-free, half-slave ’ PaPŪtė šiaurusai, 
world. THE LITHUANIAN
AMERICAN CONGRESS voi
ces its firm faith in the Ameri
can free press and in the conti- 
nuation of Ii bėrai press tradi- 
tions that bring a ray of hope; 
to subjugated peoples.

.Pajudino klevo šakas, (2) 
Pažadino bernelį.

Finally, in August and Sep- 
tember 1939, Germany violated 

'this guaranty by signing two

side by aide, of the Peoples of 
Lithuania, Latvia and Eatonia, 
and the common plight and as- 
pirations of the three Baltic! 
Peoples, the LITHUANIAN 
AMERICAN CONGRESS pled- 
ges its full moral support of the 
common struggle for Freedom 
and Independence o f Lithuania, 
Latvia and Estonia.

Lithuanian Americans are pacts with the Government of 
proud of the eremplary record the Soviet Union, wherby the 
of good neighborliness of the Baltic Statės and Poland were 
Baltic Entente interrupted so divided into Russian and Ger- 
abruptly by World War H. Mu- man “spheres of influence”, in 
tual ties of friendship have been effect attempting to annihiiate 
strenghtened in fact by the ex- the political independence of 
perience of foreign occupation those countries.
common to all three good Baltic U’HEREFORE. the Lithua- 
neighbors and by their under- nian American Congress re- 
ground fight for a common qucsts the Government of the 
cause of Freedom.

THE LITHUANIAN AMERI
CAN CONGRESS is confident 
that the United Nations Orga- 
nization, under the moral lead-
ership and initiative of the aggression, to wit: 
Anglo - American Democracies, į (13 Plotting against the or- 
shall soon recreate conditions Jerly Government and territo- 
enabling the Baltic Peoples to rjaj integrity of Lithuania in 
resume their places as sovereing 1935; 
demoeratie Statės in a world 
community of freemen.

X.

, United Statės to movė that the 
indictmcnt against Ribbentrop 
and other German war crimi
nals be supplemented with three 
additional charges of acts of

(2) Forcible seizure of the 
Klaipėda District from Lithua- 
nia in March, 1939; and

(3) Violation of the sove- 
reignty of the Baltic Statės in 
August and September 1939 in

GASU

GERIAUSIA ŠIANDIEN
Jūs galite pasidžiaugti greitesniu, tau

pesniu. sveikesniu virimu, pasidėkajant 
GASO modemiškai liepsnai. Tas yra tik 
malonus ekspirmentas. virti su CP 
GASINIU pečium kuris teikia ga
rantuotą patarnavimą su nepalyginamu 
greičiu ir kantroliumi.

Taip, šios dienos moderniškas GASU 
virimas duoda skanesnį lėkštėje valgį ir 
daug sveikesnį. Apie šį parankamą. 
Tamstos tik sapnyje džiaugėtės. Tik si' 
automatišku GASU jūs galite pas;- 
džiaugti. kurio moderniškas pečius turi 
geriausius top-burnelius dėl greito viri
mo. GASAS taipgi duoda Sutinimo, troš- 
kir.imo, nepamainomą liepsną ir nusta
to automatišką pečiuje karštį.

Jūs esate matę "Ncw Freedom Gas

VIRTI

GERIAUSIA RYTOJ
Kitchens" skelbimą pirmaeiliuose maga
zinuose. kaipo svarbią veidmenj vaidi
nant pokariniu laiku. Neužilgo galėsite 
įsigyti ir turėti savo namuose moderniš- 
kiausj CP GASINĮ PEČIŲ, kuris teiks 
Jums tikrą malonumą.

GASINIS Pečius dabar neužilgo bus 
galima gauti. Paragauk Sios dienos viri
mo malonumo... su supratimu, kad jis 
yra moderniškas — rytojaus kūrinys. 
Užsisakyk sau GASINĮ Pečių šiandien.

GASAS stebėtinas Kuras
Verda... Šaldo!

Užcik j artimiausią Gaso krautuvę ar pamityk Grso reikmenų Dylcrj
I‘ašįkJaur-ykitr ŽMONOMS Uundanči i KLAUST M I,’ ią 10 vai. VVNAC

c 1946. B. C G. Co

IOX < onsiil iilaivil GAS I om įhi ii //
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Kelkis, jaunas berneli,
Gana ilgai miegoti. 
Laikas stoti jau į kovą (2) 
Ginti laisvę Lietuvos.
Nors ir sunkiai reiks kovot. 
Reikės priešą nugalėt. 
Plieno kardai ir durtuvai (2) 
Smarkų priešą nugalės.

Kur bernelis gulėjo. 
Margos gėlės žydėjo.
Ten mergelės vaikščiodamas -2 
Margas gėles rankiojo.

Geman War CrimiMls
THE LITHUANIAN AMERI

CAN CONGRESS notes with a bilateral plot to annihiiate the 
satisfaction that some of the political independence of Lith- 
war criminals are brought to 
trial for their crimes.<

Nevertheless, the Lithuanian: 
American Congress finds it 
necessary to call the Govem- 
ment’s attention to the fact that 
the indictmcnt against top Nazi 
criminals now being tried at 
Nueremberg omits the crimes 
committed by them against the 
independence, security and ter- 
ritorial integrity of the Repu
blic of Lithuania.

In 1935, the Government of 
Lithuania had prosecuted Dr. 
Neumann, von Sass and other 
Nazis of the Klaipėda - Memel 
District for terroristic acts and 
plotting to separate the Klaipė-’ 
da Territory* from Lithuania.’ 
The trial brought into the open 
the fact that these acts were 
directed from Berlin by Nazi 
Party officials and the German 
Government. ,

Furthermore, in March 1939 
the German Government, acting 
through Joachim Ribbentrop,! 
[its Foreign Affairs Minister. 
\forced the Government of Lith-\ 
uania, by threats of ūse su per-! 
ior forces amassed on the Ger-! 
man - Lithuanian frontier, tol 
cede the Klaipėda District to; 

i Germany. Simultaneously, Ger-\ 
[many signed a guaranty of ter-' 
ritorial security o f Lithuania' 
minus the forcibly seized Dis-I 
triet of Klaipėda.

i t i

į

bute to the Governments and 
Peoples of the countries conti-

VII.

Displaced Peruns And 
Political Refugees

THE LITHUANIAN AMERI
CAN CONGRESS heard with 
great sympathy and commiser- 
ation the reports on the present 
situation of Displaced Persons 
and Political Refugees in Eu- 
rope. Severai phases of their
treatment were elosely studied,; nuinS to recognize the de jure 
and a considerable improvement: Independence of the sovereign 
in the condition of the unrepat-, Republic of Lithuania, to wit: 
riable Baltic and other political United Statės of America, 
refugees is noted with satisfac- i Tfu? Vatican, The C nited King- 
tįon idom, Afghanistan, Argentina,

This Congress voices its grat- Austria, Belgium, Bolivia, Bra- 
itude to General Dvcight D. Ei-.z^> Canada, Chile, China, Co- 
s'enhower and his staff at, lornbia, Costa Rica, Cuba, Den- 
Frankfurt, to Statė and War mark, the Dominican Republic, 

' Ecuador, Egypt, Ethiopia, 
Greece, Guatemala, Haiti, Hon
dūras, Iceland, India, Iran, 
Ireland,, Lebanon, Luxembourg, 
Mezico, Netherlands, Netc Zea- 
land, Nicaragua, Panama, Par-\ 

bert H. Lehman and his staff ayuay) Poru, Philippines, El‘ 
for their untiring efforts, in Salvador, Spain, Syria, Turkey,' 
behalf of UNRRA, on the policy thc Union of South A f rica, Ur-\ 
making level and in many ins-j“^“®?/ Venezuela.
tances on the field operational! I® realization that all of 
level, to improve the hard lot of the sovereign Statės of the free 
these vietims of war, aggression w°Hd, with the sole exception 
and račiai prejudice. ! Union of Soviet Socialist

THE LITHUANIAN AMERI-! Republics, are in fact Friends 
CAN CONGRESS expresses its of the Baltic Statės — THE t 
firm confidcnce that the Dept.' LITHUANIAN AMERICAN j 

j of Statė, Army authorities and CONGRESS pays its special tri- 
I the United Nations Relief and bute of appreciation to the Gov-j 
\Rehabilitation Administration ernments and Peoples of the, 
! icill solve thc pressing prob- frbove named countries for their;

I i

Department officials promulga- 
ting the humane policies con- 
cerning the treatment of “dis
placed” Lithuanians, Latvians, 
Estonians, Jews, and other poli
tical refugees, and to Hon. Her-

I 
i 
i

r

I

lems of refugee life and will im- active or moral support of the j 
pro ve postai and other commu- aspirations of the temporarUy, 
nications facilities for the un- subjugated freemen of Lithua-\nications facilities for the un- subjugated freemen of Lithua- 
repatriable Baltic and other po
litical refugees.

Liberation

nia. t
Executive officers of the 

o f their home'LTTHU AMEN AMERICAN
countries remains, however. the COUNCIL are hereby delegated 
paramount problem demanding transmit this Resolution to 

the Accredited Representatives 
1 of the said countries at Wash- 
ington, D. C.

United Nations Organization’s 
action.

VJH.

k įritate To Friends 
Of Lithuania1117571.:

uania and other Baltic Statės.
(Bus daugiau)

Mrs. Emil Simaeek, of Balti* 
more, Maryland, reeoveriag frMn 
an attack of infantile oaralysis 
that had crippled her anas umI 
legs, demonstrates her skili irith 
the embroidery needle for her 
daughter-nurse. Anas.

Anna. a praetical narse, took 
the PEV tramini conrse to poli* 
omeyelitis care sponsored by the 
Maryland Chapter of The Nation* 
ai Foundation for Infantile Parat* 
vsis, so that she coaM care for 
her mother at home.

Despite her advanced years. 
Mrs. Simaeek has made a good 
recovery sader modom tech- 
niques of treatment, audė poa- 
sible for her in part by the Amer
ican people through the March of 
Dimes.

JOIN THE MARCH OF DIMES 
JANUART 14-31

I

The»e are not ribbont būt aoap flakea being mada. Packagad toap la 
currontly In ahort aupply due to low atocka of induatrial fats and eita, 
•y aaving and turning in every drop of uatd fat, hou*ewlvM can Batūra 
thefnaelvea of a gregter aupply of aoap.

MiTK uiicthC
THE LITHUANIAN AMERI-j Recalling the long historical 

CAN CONGRESS pays its tri- record of friendly co-existance.
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Ką Aš Mačiau Japonijoj Ir 
Okinavoj

cūzės; jos dirbo japonų li
goninėje ir mes joms pri
krovėme visą troką ryžių, 
miltų, mėsos, sūrio, vaistų.

s
Be NKVD, lenkų perse

kiojimo akcijoje dalyvau
ja ir lietuviškoji milicija, 

I kuri, panašiai kaip ir Rad- 
kevičiaus policija Varšu
voje, vadovaujant Rusijo
je apmokytiems agentams, 
susideda iš visuomenės at
matų ir šiaip Įvairių valka
tų.

Ypatingai beatodairinė 
lenkų atžvilgiu elgsena pa
sižymėjo jaunas, Sovietų 
Rusijoje apmokytas, lietu
vis vardu Karosas. Jis te
bevadovauja lietuviškos 
milicijos operaviniams bū
riams Rudaminoje, Turge
liuose, Šunskuose ir Šalči
ninkuose. Lietuviškoji ad
ministracija su įkarščiu 
padeda naikinti lenkiškąjį 
elementą Vilnijoje, many
dama, kad plebiscito atvė- 

■ ju, tas nulems Vilniaus 
priklausomybę Lietuvai.

Tuom tarpu, lenkams re- 
patrijuotis iš “Kauniškės 
Lietuvos” daromos įvai
rios kliūtys. ZPPA infor
matoriaus nuomonė, ten 
lietuviams esą svarbu pa
silaikyti įkaitų, ant kurių 
bus galima eventualiai su
versti kaltę už “fašizmą” 
ir “reakciją” juo labiau, 
kad per šių metų vasarą, 
Lietuvos partizanai žy
miai sustiprino prieš-so- 
vietinę akciją.

Repatrijavimo pasėkoje, 
iš Vilnijos į Lenkiją Jjuvo 
išsiųsta 40,000 asmenų. Iš 
viso,, repatrijavimui buvo 
užregistruota virš 120,000, 
kurių vienas trečdalis liko 
išvežtas Rusijon.

Esą repatrijavimo sąly
gos buvo neregėtai sun
kios. Ne medicinos pagal
bos, ne tinkamo aprūpini
mo maistu. Kelionė tęsėsi 
mėnesiais. Sakysime 1945 
m. gegužės Baranovičius

KĄ MAČIAU JAPONI
JOS SOSTINĖJE

Už kokių 40 mylių nuo 
Jokasuka, kur mes stovė
jome, buvo Japonijos sos
tinė — Tokio. Buvome nu-1 

i 25; 
mūsų kuopos vyrai. Ma-i 
tėm vietas, kur B-29 atliko 
savo darbą. Kur tik žiūri— 
griuvėsiai. Tik matyti,’ 
koksai dūmtraukis (kami-į 
nas) stovi, ar koks mažas 
stulpukas ten, kur buvo 
namas. Žmonės kiti urvus 
išsikasę gyvena, o kiti su
sirinkę skardų (blekių)Į 
sukala lūšnelę ir glūdi su-Į 
sikimšę, nes visas tas jų 
namas tai kaip vienas ma
žas kambarys. Kvapas; 
toks sunkus japonų mies
tuose. Tačiau kitose vieto
se radome ir nesugriautų, 
net ir didelių parduotuvių. 
Japonijos valdovų — Mi
kado — rūmai nesugriauti, 
tų nebombardavo.

Nuostabu, kad baisiai 
daug žiurkių. Vieną vaka
rą su kitu draugu mes su
darėme žiurkių medžioklę, 
tai per tris valandas pa
klojome 32 žiurkes. Ir to
kių vakarų daug buvo...

— Turėjome kojas nusiauti įeidami į japonų na
mus. — Užnuodyta degtinė juodojoj rinkoj. — 
Atakuojame žiurkes. — Apie japonių kamo- 
nūs ir namus be kėdžių ir lovų. — Lėktuvų ata- ‘ s^nkrežimiu
koje japonų bombos barškina į mano šalmą. —

GELEŽINIUOSE LAIVE- Kaikurie mūsų perdrąsūs 
LIUOSE j JAPONŲ

SALAS
Buvo pati pirmoji šių 

metų diena kai lietuvis Va- 
lantinas Matuliokas sugrį
žo į namus, į Chicagą. Par
važiavo tiesiai iš Japoni
jos.
— Ar ilgai išbuvote Te

kančios saulės šalyje?
— Lygiai tris mėnesius. 

Nuvykau į Japoniją su pir
mutiniais marinais pereitų 
metų rugpiūčio 30 dieną. 
Mūsų daliniai įžygiavo į 
Jokasuka miestą, kur bu
vo didžiausia japonų lai
vyno ligoninė. Iš laivo mus 
susodino į mažus plieno 
laivelius, vadinamus “Hig- 
gins boats”. Davė po 15 šo
vinių. Juos paruošėme 
kaip šauti. Negali žinoti, 
kaip japonai sutiks! Ta
čiau mus sutiko ne šautu
vų ugnys, o japonų foto
grafai ir laikraštininkai.
— O gal ir japonės, at

nešė cigaretų...
— Nu ne, japonai iš mū

sų prašė cigarečių ir sal
dainių. Pasakojo, kad cuk
raus jie per tris metus ne
buvo turėję.
— Kaip atrodo gyveni

mas Japonijoje?
— Jųjų tie namai tai at

rodo, kad vėjas jei papūs
tų, tai ir nuneštų, iš lente-. 
lių sukalti, daug langų, net kit kito, daugiausia vieno 
ir duryse langai. Teko aukšto.
kartą atlankyti japonų na
mą. Turėjau kojas nusiau
ti įeidamas. Visos grindys

vyrai mieste iš juodosios 
rinkos nusipirko degtinės, 
matyt buvo kas užtaisyta, 
kad keletas net mirė, o ki
tus suspėjome išgelbėti.

• v

JAPONIJOS ĮVAIRYBĖS
Japonai valgo daugiau

sia ryžius ir žuvis. Vyrai 
apsirengę panašiai kaip 
Amerikos darbininkai, o 
japonės su kamonais, su 
tokiais ilgais, beveik iki 
žemės, o rankovės labai 
plačios; spalvų tai margu
mas didžiausis. Pasitaikė, 
kad matėme japonus ir 
girtus, bet tokius greit su- 
doroja japonų policija. Jų 
policininkai juodai apsi
rengę, su kardais ir važi
nėdavo dviračiais. Auto
mobilių visai mažai, kūre
nami angliais ne gesolinu. 
Pavažiuoja kiek — susto
ja, tai žmogus lipa dau
giau anglių įdėti į krosnelę 
užpakaly mašinos. Va
žiuoja ne dešine kelio puse, 
kaip Amerikoje, o kaire. 
Už tat jų automobiliuose 
vairuotojui vieta įtaisyta 
dešinėje priekinės sėdynės 
pusėje (Amerikoj vairuo
tojas sėdi kairėje).

Viduje namo pas japonus 
švaru, bet iš lauko, gatvė
se — daug šiukšlių. Namai 
sustatyti labai arti prie

v •

v •

v •

DVYLIKA JAPONŲ 
LIETUVIO ŽINIOJE

I

Laike Kalėdų švenčių įvykęs gaisras senelių name Hartford, Conn., 
paėmė 17 gyvybių. Vaizdas parodo ugniagesių gelbėjimo pastangas.

j tos kalinių voros. Iš visų 
'pusių juos saugoja skait- 
jlinga sargyba su specialiai 
' dreseruotais šunimis.

Vorai stabtelėjus, kail
iniai verčiami priklaupti. 
J Bandymai kalinius pra- 
Į kalbinti, paprastai, baigia
si šaudymu ir šunų piudy- 
mu.

Už priklausymą prie len
kų teritorinės kariuome
nės (Polska Armja Krajo- 
wa) sovietų karinis tribu
nolas Vilniuje kaltina
miems skiria 6-8 sunkiųjų 
darbų metus, kur nors dar
bo stovykloje Rusijoje, o 
jų šeimos, paprastai, bau
džiamos 5 metais kalėjimo. 
Tarp kitko, šios rūšies nu- 

i ATik A i Sovietams antru kart at- sikaltimams amnestija ne-
LEKIUVŲ ATAKA Įėjus, įsiviešpatavo tiek te- taikoma.

Man pačiam japonų šrap-;roraSt kad nenoroms kyla Daugiausiai deportavi- 
nelis galvos vos nepraskė- į klausimas ar tik sovietai mų ir suėmimų būta perei- 
lė. Atūžė japonų lėktuvas, šiuo kart nėra pasiryžę tą žiemą. Apie deportuotų- 
sukritome ant žemės, nu- visiškai išnaikinti lenkiš- jų likimą žinių nėra. Yra 
mesta bomba kai sprogo, ką jį elementą. žinoma, kad pereitų metų
tik baisiai triktelėjo kas į i gavo žiaurumu ir beato- liepos - spalių mėn. sovie- 
šalmą, tuoj j 
liau į apkasus. Per naktį roras toli viršija net blo- teritorinės kariuomenės 

------ i.,  ..... giausius 1939 - 1941 metų karių, kurie, kartu su rau-
ar neatlekia nauja lėktuvų ruSų okupacijos momen- donarmiečiais, 
ataka. Tik ryto metą nusi-(tus 
ėmia.u šalmą — pramuštas! Apytikriais stebėtojų ap- 
bombos skeveldros, ^^/skaičiavimais manoma, 
kad galvos nepasieke. Ki- ^ad per 15 mėnesių — nuo 
tą kartą irgi skeveldra pla- SOvietų antrojo pasirody- 
čiai šalmą įrėžė. 1

KELIAS ATGAL
— Kaip sekėsi kelione at- tus ir 

gal?
— Tai buvo linksma ke-

Žinios apie ten esančią: 
padėtį mus pasiekia tik; 
retkarčiais ir tai neregu-i 
liariai.

Ypatingai blogoj tuo at
žvilgiu padėtyje randasi 
šiaurinės Lenkijos plotai, 

j kurie liko išparceliuoti 
į tarp vakarinės Baltgudi- 
jos ir Sovietinės Lietuvos, 

i Galop, į lapkričio galą,

New York (LAIC) —To
kia antrašte, per visą len
kų spaudą Amerikoje, pra
bilo ZPPA (Sujungta Len
kų Spauda Amerikoje).

Į straipsnio dokumenta- 
cinę vertę atsižvelgiant, 
mes jį paduodame veik iš
tisai.

“Metu, kai informacija 
apie padėtį centrinėje ir 
vakarinėje Lenkijoje yra.'^'^’p^ ~rpįVyko gauti 
galima sakyti, pakanka- autentiškų žinių ir apie 
ma, rašo ZPPA, plotai j ry-;tenykščią padėtį. 
tus nuo Kurzono linijos 
tarytum, kaip ir atskirti! Bendrai paėmus, padėtis 
nuo pasaulio. j ten atrodo sekančiai:

i
t
I

i
I

OKINAVOS DIVIZIJA
Japonų policininkai mū

sų privengdavo. Pažiūrės 
ant rankovės, pamato ap
valą ženklą su kardu, šeš
tos marinų divizijos ženk
lą, prataria:
— Okinava!
Ir eina tolyn; jie žinojo, 

kaip mes gerai darbavo
mės Okinavoje. Jiems bu
vo pripasakota baisių da
lykų apie marinus, kad esą 
tik žiaurūs vyrai tepriima- 
mi, tik tie, kur tėvą moti
ną užmušo. Už tat japonų 
policija, tos jų propagan
dos paveikta, nuo marinų

VI VlCLAlXCVO» ▼ 10\JO o i • * • v •

išklotos tokiais iš šiaudų > Aš dirbau prie ligoninės, laikėsi nuošaliau...
pintais matrosais. Nėra nė. Teko rūpintis maitinimu 
kėdžių, paduoda mažutę; ligonių ir personalo. Mano MAČIAU ŠEIMĄ, NUSI-
pagalvėlę atsisėsti, o pas- žinion buvo paskirta dvy-! ^^ŽIU^Ą Iš^ROGDI-
kiau lankstykis tu tas ko- lika japonų, jie sutvarky-Į 
jas po savim. Nei lovų nė- davo, apšvarindavo, bet!

N ANT GRANATĄ
Ir Okinavoje, kai įsiver-OGb V V 11V V V V Į V ' *

Jie ir miega ant tų j prie maisto gaminimo jų žėme į sa14, mačiau net dvi
□ i— • - f 3__ _____ a   _i_i i ii • a_____________ ______ -ionAnii coimoa

ra. Jie ir miega ant tų • prie maisto gaminimo jų i saią, mačiau uev uvi 
šiaudinių grindų — matra- nelabai prileisdavome, nes japonų šeimas, kurios gra
sų.

Mes buvome nuėję nusi-jtas serga -----------------
pirkti suvenyrų, tai japo-įgomis, bijojome, kad neuž- 
nai mus ir įsivadino į savo i * 
gyvenamuosius namus, i 
Tuoj paruošė vaišes, arba
tos, bet mums buvo įsaky
ta būti atsargiems, kad 
kartais nebūtų užnuodyta.

tenai labai didelis procen- natą išsprogdindamos sa
itas serga venerinėmis Ii- ve nusižudė. Net šiurpu

krėstų.
Japonijoje yra ir šiek 

tiek katalikų. Kelis kartus 
ir man teko pavaišinti ka
talikes vienuoles. Tai buvo 
daugiausia olandės, pran-

Used Fats Help Paini Homes

Pjilnt* and wa1lpaper» are two more ecarce producta that uaed fats 
help make. Hyman Blumenatock, paint miaer at Inez Croom, Ine., 
New York City <• blendmg cotort to mateh the flowered pattern of the 
wallpaper on his work table. Despite the end of fats and oils ratloninj, 
American housewives mušt continue to save and turo in used fat in 
order to epeed up the manufacture of such articles as laundry ssaps, 
nylon atockings, bathroom fixtures, drūtis and many other items.
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žiūrėti į baisiai sudrasky
tus kūnus tėvo, motinos, 
vaikų. Mes turėjome juos 
užkasti. Karstų iš kur gi 
ten gausi, tai iškasėme 
plačią duobę, suguldėme 
visos šeimos lavonus, pri
dengėme drobule ir užka
sėme. Tai, galima sakyti, 
japonų propagandos au
kos. Mes net radome tuos 
japonų plakatus, kuriuose 
buvo prirašyta baisių gąs
dinimų apie amerikiečių 
“žiaurumą”. Paskiau, kai 

į pradėjome žmonėms daly- 
! ti cigaretes, saldainius, 
j muilą, pamatė, kad ameri- 
' kiečiai ne taip jau blogi...
I TARP SUŽEISTŲJŲ

Daug mūsų vyrų krito 
Okinavoje. Ten būdamas 
aš turėjau gaminti valgį 
dėl sužeistųjų, sargybinių. 
Kai baigiame darbą virtu
vėje, nueidavau pagelbėti 
sužeistiesiems. Kaip dabar 
stovi akyse vaizdas vieno 
jaunučio Amerikos karei
vio. Buvo jo gimtadienis, 
bomba nutraukė jo abi ko
jas. Atvežė ligoninėn, 
kraujas perdaug nubėgęs. 
Skubam jam įlieti krauja, 
o čia jo jau gyslos susiplo
jusios, negalime adatos į- 
leisti. Šiaip taip kraujo į- 
leidome, bet greit mirė, a- 
pie septynioliką metų am
žiaus teturėdamas.

i
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nusiritau gi;'daira, dabar vykdomas te- tai suareštavo 8,000 lenkų apleidęs transportas, lie-
nemiegojau, tik klausiaus,1
.-------------------------------------------------- 1X1-4-............................. i

ataka. Tik ryto metą nusi-^Jg

pos mėnesyje vis dar buvo 
matytas judant

, dalyvavo ! je.
kautynėse Vilniui iš vokie- Repatrijavimo 
čių atimti. I se rusai laikosi

Paskutinėmis žiniomis taisyklės:

Poznanė-

reikaluo- 
sekančios 

__________ ______ „ į Lenkiją (su- 
6,000 tų karių vis tebelai-jprask į naują Lenkiją į va- 
komi Kalugos stovykloje, karus nuo Kurzono lini- 
Nėra žinių, kas atsitiko su jos) buvo išleidžiama ma- 
likusiais 2,000 nors iki š.'žai tautiniai susipratęs e- 
m. liepos mėnesio jie buvo lementas. Tautiniai susi- 
naudojami miško darbams i pratusius, taip pat politi- 
kur tai Riazanio apylinkė-1 niai subrendusius, vienu 

ar kitu pretekstu ( o tai ir 
vežė laivu ir Mickevičiaus gatvės ka- 1944 metų rugsėjo mene- be preteksto) rusai grūdo 

“Lexington”, Įėjimai, Lūkiškiuose per- syje sovietai Vilnijoje pa- i Rusijos gilumą.
uvo pertai- pildyti iki sausakimšos. skelbė mobilizaciją. Pir- Išvadoje. ZPPA pastebi,

“ j r j

mo 1944 metais iki 1945 
i spalių mėnesio — per areš-

• kalėjimus perėjo 
į virš 50,000 lenkų.

  Slovackio gatvės kalėji- 
lionė. Tik buvome labai su- mas Antakalnyje. Teismo je. 
sigrūdę. Mus vežė laivu ir Mickevičiaus gatvės ka- 
lėktuvnešiu _ ___ _ , ___  ,« j • __
bet jis dar nebuvo pertai- pildyti iki sausakimšos. skelbė mobilizaciją. Pir- Išvadoje. ZPPA pastebi, 
sytas. Dalį lėktuvų sukėlė Apeliacinio Teismo rū- mas šaukimas palietė vi- lenkų padėtis Vilnijoje yra 
į viršų, o mus apgyvendino mai irgi paversti kalėjimu, sus vyrus iki 45 metų am- tiek tragiška, kad 
jų vieton. Bet kai audra'(Visos vietos Vilniaus žiaus. Kiek vėliau šiaukia- duoda net aprašoma, 
užėjo, tai turėjo kaiku- mieste), 
riuos lėktuvus vėl nuo vir-' maisto požiūriais, 
šaus nuleisti. Mus dar la- mų sąlygos yra nepalygi- 
biau suspaudė. Valgis bu-nant blogesnės už vokiško- si liepė apie 30 ' . kaimuo- 
vo geras. Visi buvome link- sios okupacijos laikus. se — apie 10' >. Tokio indi- 
smi. Liudininkai pasakoja, ferentiškumo aky vaizdo je,
_  Tamsta kariuomenėje kad 30-iai asmenų skirtose sovietai pradėjo žmones 

ilgus mėnesius buvote vy- kamerose sukimšama po gaudyti. Nuo mobilizacijos 
riausiu virėju kuopoje. Tai 2o0 ir 300. Sunku įsivaiz- pasišalinusius pradėta ur- 
kas dabar virs, Tamsta, arpuoti ten esančią nešvarą, mu šaudyti. Neapsieita ir 
žmona? apsėdimą parazitais ir be provokacijų. Sušaudy-
_ Žmona! Aš tik sau pa-,dvokimą. Plečiasi tifas ir tųjų lavonai neretai buvo 

silikau teisę duoti nurody- • raudonligė. * perrengiami i raudonar-
mų, jei ji ką negerai paga- NKVD net savęs nevar- miečių rūbus, kad publiką 
mins... ' glna suimtiems pranešti už įtikinti esą jie buvo užpul-
_ Tai dabar visi karai i ką jie kalinami. ti lenkų teritorinės kariuo- 

pasibaigė, ir su žmona ne-' Daug suimtųjų neužilgo menės dalinių, 
kariauni... (buvo deportuota į Sovietų Represijos prasidėjo pla-
— O ne, nemanau, kad šį Rusiją. čiu mastu. Jų pasėkoje į

karą ir pradėsiu... Jau už-! Vilnius jau priprato prie Rusijos gilumą buvo išde- 
teko kariuomenės... į suimtųjų varymo. Vaizdai portuota į 40,000 žmonių.’

V. Matuliokas yra vienas begaliniai liūdni ir kapi- 1945 m. vasario menesyje 
iš tų jaunųjų lietuvių, ku- ningai (macabre) slėgian- iš Vilniaus į Stalinogorską 
ris laisvai kalba lietuviš-, tieji: išalkę ir nudriskę, buvo išsiųsti du milžiniški 
kai, nors augęs Amerikoje tyliai traukia miesto gat-įmonių transportai.______
ir kurs yra veiklus katali-; vėmis kariškai 
kiškų organizacijų narys/ 
Kolumbos vyčiuose yra į-! 
sirašęs į kraujo davėją bū
rį ir kiekvienu metu yra 
pasiryžęs duoti pantį' 
kraujo, jei kuris jų draugi-Į 
jos narys ar jų artimas 
žmogus to būtų reikalin
gas. J. Prunskis. ’

nesi- 
vietos Vilniaus žiaus. Kiek vėliau šiaukia- auoaa net aprašoma. Kad 

Sanitariniu ir mųjų amžius buvo suma- suprasti — reikia ją pa- 
kalėji- žintas iki 25 metų. čiam pergyventi, išsitarė

Į šaukimą miestuose at- vienas iš ten pabėgusių. 
Su nusistebėjimo verta iš
tverme, baigia ZPPA, len
kiškas elementas, perse
kiojimo ir teroro nepaisy
damas. tebesilaiko tėvų 
žemės”.

f

ir be provokacijų. Sušaudy-

surikiuo-
■■■
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LOWELL, MASS.

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOS,

Dėlko As Skaitau Ir Remiu 
Šv. Pranciškaus Varpelį"?

Šv. Vardo Brolijos 
Vakarienė

Sekmadienio vakare, sausio 
13-tą dieną įvyko šv. Juozapo 
parapijas Šv. Vardo Brolijos 
metinė vakarienė. Tai laukia
mas metinis džiaugsmas para
pijos katalikams vyrams. Na
riai su savo žmonomis ar vaiki
nai su savo panelėmis susirinko 
į parapijos svetainę prie gražiai 
prirengtų stalų. Dalyvavo 108 
žmonės.

Gardžiai pavalgę, pradėjo pro
gramą. kurią išpildė parapijos 
choristai ir solistai. Choro gru
pė susidedanti iš Alenos Saulė- 
naitės, Juozaphinos Narinkai- 
tės, Antaninos Sabaliauskaitės. 
Alenos Vilkišiūtės, Joanos Sta
nevičiūtės. Jono Kasinsko. Juo
zapo Sabaliausko ir Adolpho 
Dirsos. Choras sudainavo... 
“Berneli Mano”. "Palankėj”. 
Solo dainavo Alena Saulėnaitė 
“Užmik, užmik”. Jonas Kasins- 
kas — “Rašysiu Laiškelį”. Juo- 
ząphina Narinkaitė “Kad aš Jo
jau”, “Kur Bakūžė Samanota”. 
Duetas Jonas Kasinskas ir Juo
zas Sabaliauskas — “Mudu Du 
Broliukai”. Alena Saulėnaitė ir 
Jonas Kasinskas — “Oi Berneli, 
Vienturį”. Visos dainos išėjo ge
rai ir reikia duoti pagyrimo žo
dį vietos parapijos vargoninin
kei p-lei Veronikai Dzeduliony- 
tėi, kuri gražiai visus prirengė. 
Armonikos solomis ir duetais 
palinksmino visus Hypolitas ir 
Edvardas Valentinai. Lowellie- 
čiai šių dviejų jaunikaičių bro
lių gabumus armonikoms nega
li užginčyti. Visiems begalo pa
tiko. ypatingai polkelės.

Paprastai mes atėję į kokias 
nors vakarienes užmirštame 
tuos, kurie per ilgiausias dienas 
darė visą

ir Zophija Šaukimienė. Kas val
gė iškeptą kumpi ir naminius 
darytas dešras ir visas paga
mintas daržoves, negali pasa
kyti. kad mūsų lietuvės moterys 
prastos virėjos.

Komisijos nariai ir pirminin
kas Zigmas Stanevičius su pa- 
gelbininkais 
Stasiu Blažioniu 
savo užduotį.

Ignu Kasinsku. 
gerai atliko I

I
I 

kun. Pranciš-'
Lawrence šv. j

Aš skaitau ir remiu “Šv. Pranciškaus Varpelį”, nes:
1. “VARPELIS” yra plačiausiai Amerikoje skaitomas religinis, 

patriotinis ir gražiai paveiksluotas laikraštis.
2. “VARPELIS” duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo 

i Amerikoje ir kituose kraštuose. Talpina gražių aprašymų, pavyz
džių ir trumpų straipsnelių. Aprašo Lietuvių kančias pavergtoje 
Lietuvoje ir ištremime.

3. KADANGI esu Trečiojo Ordino narys-ė ir Šv. Pranciškaus, 
Šv. Antano mylėtojas-a, su ypatinga meile skaitau “Varpelį”, ku
rs rašo apie Šv. Pranciškų, jo dvasią ir jo įkurtąjį Trečiąjį Ordi
ną.

Į 4. UŽSIPRENUMERUODAMAS “VARPELĮ”, kasmet gaunu
gražų, spalvuotą, didelį sieninį kalendorių.

'km., Kibartų v., Vilkaviškio a., 5. REMDAMA-S “VARPELĮ”, tampu dalininkas-ė Tėvų Pran-
gyvenęs Boston, Mass. I ciškonų maldų, Šv. Komunijų ir Šv. Mišių, kurias Tėvai Pranciš-

BIČKAUSKAITĖ - Lukoševi- konai lanko prie Šv. Antano kas antradienį 7:30 vai. už visus 
čiūtė, Konstancija, kilusi iš Ka- “Varpelio” Skaitytojus, savo Fundatorius ir Rėmėjus.
lesnykų km., Simno v., gyvenu-’ 6. REMDAMAS "VARPELĮ”, kartu paremiu ir Lietuvos Pran
ai Baltimore, Md.

BIELIŪNAS, Petras, sūnus
Konstantino, kilęs iš Takniškių 
km., Alytaus ap. j

BILDOŠAITĖ, Ona, kilusi iš 
j Šilalės v., Tauragės apskr., gy
venusi Čikagoje. 

BILIŪNAS, Balys, sūnus Mi
ko, kilęs iš Anykščių v., gyvenęs 
Omaha, Nebr.

BIMBIENĖ - Janulytė, Karo
lina, kilusi iš Šimonių, 

j BIRŽIETĖ - Baltrenaitė, Ona, 
'duktė Adomo, kilusi iš Miliūnų

’’ km., _ _________________
Pittsburgh, Pa. Į ■

j BLAŽYS, Juozas, sūnus Justo, km., Punsko v., 
A t k le- •’ Nineiškiemio - Linkme- Boston, Mass.

n anas, i ęs 1S nų ir gyvenęS Čikagoje. j DAMISEVIČIUS, Juozas, ki- apskr.

Matas en s' BLINSTRUKAITĖ, Elžbieta, lęs iš Remeikių, Kybartų apskr. GABALIS, Pranas, kilęs iš
** kilusi iš Macalių km., Nemakš- DANUŠYTĖS, Agota ir Ona, Naukšuolės km., Tirkšlių v.,

N krtd vi 1 v’’ a-» gyvenusi Či- dukterys Juozo, kurių ištekėju- Mažeikių a., gyvenęs New York,
vnks. ^Stų^ kagoje' lsių Pavardės Budraitienė ir Mi- N. Y.

’’i BOGUŠAI, Juozas ir Vladas, lašienė, kilusios iš Žernių km., GABRYS, Jonas, sūnus Jono, 
---------- _ . 'kilę iš Daugių km., Kėdainių a. šakių a., gyvenusios Cicero, m. kilęs iš Joniškio, Šiaulių apskr., 

BOGUŠINSKAS, Vincas, sū-Į 
nūs Tomo, kilęs iš Liepelionių. lavinų km.

į BOTYRIUS, Antanas, sūnus 
Juozo, kilęs iš Marijampolės, 
gyvenęs Čikagoje.

BUD, Selmina ar Seimą, gy
venusi 4715 — 7th Avė., Brook
lyn, N. Y.

BUDGIN, T., gyvenęs 321

Naujas Britų keturių -.mzinų orlaivis, kuris veža 24 pasazierius. Jis 
taikomas ir pakraščių sargybai.

Kalbas pasakė 
kus M. Juras, 
Pranciškaus parapijos klebonas 
ir Omar Bourgeois, Lowellio 
miesto didžiausios bankos pir-. 
mininkas. Kun. Juras plačiai -vve‘^s Čikagoje,
kalbėjo apie katalikišką vyrų ADOMAITIS, Jonas, 
susipratimą ir reikalingumą Juozo, kilęs iš Stoškų

Lietuvos Generalinio Konsulato 
New Yorke Paieškomi Asmenys

ABARAVIČIUS. Jurgisą sū-(Jono, kilęs iš Kaišedorių 
i nūs Kazimiero, kilęs iš Švenčio-

sūnus
km., 

spiestis po Kristaus vėliava,: Žvirgždaičių v., Šakių a., gyve-
jei nori ką nors gero ir naudin- n£s Čikagoje.
go artimo meilei padaryti. Ant-j ADOMAITYTĖS, Verutė, Va- 
rasis kalbėtojas Omer Bour- jg jr pauiėt dukterys Aleksan- 
geois (prancūzas! aiškino Po- kilusios iš Dvarininkų km., 
piežių Enciklikas apie pasaulio- Radviliškio v. Šiaulių a.
nių apaštalavimą. Abiejų kai-, ADOMyXAi pijus Konstan- 
bos buvo aiškios ir supranta-'. . , . tas ir Juozas.mos visiems susirinkusiems. į . m a », i ALEKSA. Vladas, kilęs is O-

Klebonas vede vakarą ir savo: , ., _ „ ... , nuskio, Trakų apskr.
pastabose pagyre Lowelho ka-, .„nn , •, . i AMBRA2ILNAI, dvi seserys
talikus vyrus uz jų narsumą . .

.. . ... . ir brolis Europoje esančio Pra
dirbant švento Vardo Viespa- . , .... no Ambraziuno.
tl€* ?art>el- . I ANDRIEJUNAS ar ANDRĮ-

Kas metą š; vakanene J™ jAUSKAS. Pranas, kil^ i4 Va- 
vainikas visų musų parapijos 
socialinių veikimų. Šį metą sek-j 
mingai praleidome savo metinę 
šventę, 
metų.

I

tad ir lauksime

V., 
Trakų apskr., gyvenęs Čikagoje, j 

ARMONIENĖ - Vaišvilaitė, 
Marė, duktė Simano, kilusi iš 
Berotiškės ar Bernadiškių km., 
Balakų v., gyvenusi Collensvil- 
le (?).

ASTRAUSKAS, Titas, kilęs iš į 
Lekėčių v., Šakių ap., gyvenęs 
Kolumbijoj (?). į

AUGUMAI, Aleksandras ir t 
Bronius, sūnūs Antano, kilę iš 
Gailiūnų km., Pabaisko v., Uk
mergės a.

AUKŠTIKALNIS, Antanas, 
sūnus Mykolo, kilęs iš Rudiškių 
km., Marijampolės apskr., gy- 
cenęs New Yorke.

BABUŠIS, 
Lietuvos.

BABUŠIS,

•>

•>

i

balių km., Baisogalos parapijos, gcranton Pa
ANDRIKONIS, (Jonas?), ki

lęs iš Šešuolių v., gyvenęs Čika- 
J goję-

ARKOČIUS, Stasys, sūnus Jo
no. kilęs iš Žaslių v., gyvenęs 
New Yorke.

I ARLAUSKAS, Juozas, sūnus

Sugrįžo
Po trijų metų buvimo kariuo- j 

menės eilėse ir pastaru laiku 
kelis mėnesius Japonijoje An-' Gerai Gaudyti Žuvis 
driejus Dzedulionis sugrįžo at-! . ... . _ ... .. , . ° . Lowellio miesto lietuvių tar-
gal } namus. Jaunimas dziau- . .... ... , pe yra nemaža žmonių, kūnegiasi jo sugrįžimu ir Imki jam . - *•., mėgsta gaudyti žuvis. Žiemos
geros sveikatos. : . . , . .. .° __________ metu prie ežerų daug rasi lietu-

Daug Žmonių Serga I vių, kurie bando pagauti gerą 
Šiomis dienomis po visą šį lydeką ar karosą. Lietuviai tai 

ė visą prirengimo darbą, miestą eina šalčių epidemija.' gamtos sportininkai. Žiema 
Valgius pagamino Ieva Dzedu- Kiekvienas skundžiasi galvos.' gaudo žuvis... Rudens metu ieš-j 
lionineė. Karolina Versiackienė nosės ar gerklės šalčiais. j ko grybų. Juozas)

BAČIULIS, 
iš Viktapolio 
Utenos apskr.

BAGDONAVIČIAI, Juozas ir. 
Jonas, kilę iš Miroslavo.

BAGOČIUS, Jonas, sūnus An- ■ 
tano, kilęs iš Elizabeth, N. J., i 
gyvenęs Elizabeth, N. J. (?). j 

BALANDŽIAI, Danielius ir 
Stefanija, kilę iš Urvių km., 
Skuodo v., Kretingos apskr.

BALCETIS, Jonas, sūnus Jo
no, gimęs J. A. Valst.

Kupiškio v., ir gyvenusi; MountSt Francis

* ciškonų 15 klierikų, kurie mokinasi Europoje ir Amerikoje. Tapę 

kunigais, jie prisimins mane prie Viešpaties altoriaus.
7. REMDAMA-S “VARPELĮ”, paremiu Lietuvos Pranciškonų 

darbus Dievui, Tėvynei ir Amerikos Lietuvių gerovei.
8. REMDAMA-S “VARPELĮ”, padedu įkurti Amerikoje pa

minklinį Šv. Antano Vienuolyną, kuris, komunistams okupavus 
- Lietuvą ir panaikinus visus vienuolynus, taps vieninteliu Lietu
vos Pranciškonų vienuolynu. Jame apsigyvens Lietuvos Pranciš
konai karo išblaškyti po platųjį pasaulį ir į vienuolyną naujai į- 
stojusieji Lietuviai Amerikiečiai.

Kol Esu Gyvas, Noriu Gera Daryti, Todėl Ir Remiu 
“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ”. 
“Varpelio” kaina metams — $2.00

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS”
Greene, Maine.

ir gyvenusi Karolio, kilęs iš Radviliškiu 
km., Krekanavos v., Panevėžio

Tai mąstąs
kuriuo

<

FICKWICK
yra sprendžiami Alės

' DAPŠYS, Domas, kilęs iš Bū- gyvenęs Čikagoje.
j GAILIUNAS, Pranas, kilęs iš 
Skamarakių km., Subačiaus v., 
Panevėžio a.

GEDVILAI, Jonas ir Leonas, 
sūnūs Antano, kilę iš Nemakš
čių km., Skaudvilės v., Taura
gės ap., gyvenę Čikagoje.

GERČYS, Antanas ir Jonas, 
sūnūs Juozo, kilę iš Lingių fer
mos, Skaudvilės v., Tauragės 
apskr. ir gyvenę Čikagoje.

GLASAS, Gustavas, kilę iš 
Liubavo v., gyvenęs Plttsburgh, 
Pa. (?).

DAUNORAI, Andrius ir Juo- 
‘'įzas, sūnūs Kasparo, kilę iš Li- 
'siškėnų km., Jezno v., Alytaus 
apskričio.

Į DEMENIUS, Vladas, sūnus 
Juozo, iš Kauno išvykęs Ameri
kon 1928-29 metais. !

DEMIKIS, Antanas, sūnus 
Motiejaus, kilęs iš Alvito valse., 
gyvenęs New Yorko valstybėje.

DOGELIS, Antanas, sūnus 
į Zigmanto, kilęs iš Girkalnio vi., 
gyvenęs Čikagoje.

DRAGŪNAS, Jonas, kilęs iš 
Tošliūnų km., Panevėžio apskr.

DRASUTAVTCIUS, Benedik
tas, sūnus Aleksandro, kilęs iš 
Telšių, gyvenęs Čikagoje. i 

į DUMBLIAUSKAS, Matas, ir 
' jo sūnus Albinas, pirmasis kilęs 
iš Lazdijų, Kapčiamiesčio v., 
gyvenęs Shenandoah, Pa., o sū
nus gimęs Amerikoje.

EITAVIČIUTĖ, Rozalija, ki
lusi iš Kretingos, gyvenusi Bos- 
ton, Mass.

CHALBCKAI. Jokūbas, Jonas'

. „ Hartford, Conn.
ir Samuelis, kilę iš Adomonių taDAvrv-fT i, , i FRANKEL, Aleksas, sūnūs
km., Alytaus apskr.

ČAPKAUSKAS, Antanas, gy
venęs Čikagoje. i

ČERGELIENĖ, Kastė ir jos 
vyras, kilusi iš Pumpėnų. I

ČILVINAS, Izidorius, kilęs iš 
Mankaičių km., Skaudvilės v., 
Tauragės apskr. j

DABUŽINSKAITĖ, Emilija, 
duktė Juozo, gyvenusi Brook- 
lyn, N. Y. Į

DABUŽINSKAS, Liudvikas,' 

sūnus Juozo, gyvenęs Brooklyn,’ 
N. Y. |

D ATLYDĖ, Jonas, kilęs iš 
Sintautų v., gyvenęs Detroįt, 

gyvenusi' Mich.
DAMBRAUSKIENĖ. Gudžiū-
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BALCETIS, Kazys, sūnus Jo- Gra"l?tr^L?rX)!l!yn’ Y\ |
I DTTnDATTVTfl' A 1I BUDRAITYTE . Danušytė, A- 
'gota, kilusi iš Žemų km., Šakių 
ja., gyvenusi Cicero, III. i
Į BUKIENĖ, Ona, gyvenusi 430 

\Paul St., Chicago, UI.
1 BULEVIČIUS, Jonas, kilęs iš 
Lazdijų. *

Į BURBOLAS, Juozas, kilęs iš 
i Rozalimo, Panevėžio apskr., 
: gyvenęs New York, N. Y. t 
i BURGAILIENĖ, kilusi iš Ma-( * 
žeikių a.

BUTATTYTĖ, Petronėlė, kilu-

kubo, kilęs iš Pušaloto.
BALCETIS, Petras, sūnus Jo-( 

kubo, kilęs iš Pušaloto.
BALČETIENĖ - Babušytė,

Saliomėja, gimusi Kanadoje.
BALNAITĖ, Agota, duktė

: Pranciškaus, kilusi iš Varnių ir 
gyvenusi Kanadoje.

BALSIENĖ . Gedvilytė, Mari-' 
ja, duktė Jono, kilusi iš Blins-, 
trubiškių km., Viduklės v.. Ra-' 
šeinių a., gyvenusi Čikagoje.

BALTRUKONIS, Vincas, ki-l
lęs iš Dambuvkos km., Igliškė- si U p“”pun., Mažeikių v., gy- 

venusi Čikagoje.
j BUTIŠKIS, Vincas, sūnus 
Justino, kilęs iš Nasvaičių - Už-

lių v., Marijampolės apskr., Wa-i 
terbury (?).

BANEVIČIUS, Kazys, sūnus
Eugenijaus, kilęs iš Truškavos, ir ®wen«s San

Panevėžio a., gyvenęs Philadel- 
phia. Pa.

BARDAUSKAS, Matas, sū-' 
nūs Jono, kilęs iš Gudelių Vil
kaviškio apskr., gyvenęs Water- 
bury, Conn.

BARTININKAS, Jonas, sū
nus Motiejaus, kilęs iš Naravo 
km., Lazdijų v., Seinų apskr., 
gyvenęs New Yorke.

BARTKUVIENĖ - Bušaus- 
kaitė, Marija, kilusi iš Vokiškė- 
lių km., Vilkaviškio a., gyvenu
si Cicero, III.

BARTUSEVIČIUS, Mykolas, 
sūnus Mykolo, gyvenęs New 
York, N. Y.

BARVAINIENE . Januevi-
čiūtė, Kotryna, kilusi iš Berži
nių km., Pakruojo v.„
Philadelphia, Pa.

BERNOTAS. Jonas, sūnus'nienė, prieš ištekant Grabliaus- 
Jeronimo, kilęs iš Keturvalakių kaitė, Ona,
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Consulate General of Lithuania 
Jfl West 82nd Street, 
New York 2į, N. Y.

(Bus daugiau)

tanas Kastete
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 VVashington Blvd-
BALTIMOPE 30. Md.
TeL Lexington 8595

Llmoelnal <KI vteokty retka'y 
Patarnavimas Diena Ir Naktį

f1
Visy Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 

Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami 

“ŽVAIGŽDĖJE” 
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA 

488 E. Seventh SL, So. Boston 27, Mass.
kilusi iš Svidiškių



Antradienis, Sausio 22 d., 1946 darbininkas t
I • • •

VIETINĖS ŽINIOS!
A

ŽINUTES i kankinei Lietuvai suraminimo’ 
garbės ir paramos. Gera tai 
pradžia. Toliau.

I ------ :—
Sausio 20 d., tapo pakrikštyta 

Dijana Evelina Mykolo ir Ame
lijos (Ciūnytės) Damulevičių, 
gyv. 259 Athens St. j—

Tą dieną Vytautas B. Santac- 
i kas apsivedė su Ona Pasausyte, 

414 W. 4th St.

Bostono Lietuvių Komisi
ja Rengti Lietuvos Nepri
klausomybės Minėjimą.
Šiaip pasivadino didelis būrys 

Bostono patrijotingų žmonių, 
kurie trokšta ir dirba Lietuvos 
laisvės labui, šiame skaitlinga
me būryje mes randame apie 50 
žmonių .visokio amžiaus, įvai
rių profesijų ir iš visų lietuviš
kų srovių bei partijų. Šioje ko
misijoje Bostono lietuvių visuo
menė yra gerai atstovaujama.

Sausio 18 d., minima komisija 
laikė savo antrą pasitarimą. 
Protokolo nutarimai pildomi; 
muzikalės apvaikščiojimo dalies 
artistės apsiima atvažiuoti su 
gražia lietuviška dainų progra
ma. Kunigas Balkūnas pribus 
su prakalba. Pora kitų kalbėto
jų surasta. Pabrėžta, kad ren
giamasis Vasario 16-tos dienos Penktadieniui 
minėjimas būtų gausesnis dai- Baž"yčiof.Vi!n^paI 
nomis kaip kalbomis. Prie to 
norima prirengti ir visuomenę, 
sutraukti minias lietuvių sykiu 
ir jaunimą. Komisijos susirin
kimas buvo taikus ir nuoseklus.
Visi pasiryžę dirbti šio minėji
mo pasisekimui, kad būtų mūsų

LIETUVIAI LAIMI. Šįmet 
Šv. Petro parapijos jaunuolių 
krepšiasviedžio būrys (Basket 
Bali Team) smarkauja. Du sy
kiu žaidė su didžiulės airių pa
rapijų rateliais. Abu laimėjo. 
Mūsų ratelio dvasios vadas yra 
kun. Albertas Abračinskas. Lie
tuviai, laikykitės!

Thi* *oap tower givea tvidence that *oap is In production. Tha laundry 
•oapo and packaged soapt being made Kere are durrently in »hort aupply, 
and tha gcverament i« aaking American housetfivea to save and turn 
in svory drop of uaed fat so their contributiona will account for 10% 
of this oountry’s entire tallow and grease produetion. Otherwise aoapa 
will be in even ahorter aupply than they now are.

ATSIŠAUKIMAS

Į Visos Lietuvių Parapijas, Vienuolynus, Moky
klas, Draugijas, Brolijas Ir Į Visus Geros 

Valios Lietuvius.

t

DAKTARAI

TROwbridge 6330

LRepshls.M.D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq
CAMBRIDGE, MASS

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8

ĮVAIRUS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tet. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mm.

Tel. Parkway 1233-W

PAMALDOS. Šv. Petro para
pijos bažnyčioje vakarais, iki 

yra laikomos

maldos. Jas veda Tėvas Pranas 
Aukštikalnis, S. J.

I ’ -------i BANKIETAS KAREIVIAMS 
PAGERBTI. — Ačiū Dievui.

Mirė Valerija 
Kavolynienė

Mirė Mileikienė
Sausio 20 dieną mirė Viktori- 

Sausio 21 d., 7:25 ryte, Car-jja (Vaitkunskaitė) Mileikienė, 
ney ligoninėje pasirgusi mėnesį i gyv. 97 Wood Avė., Mattapan 

jau daug mūsų brangaus jauni- laiko mirė nuoširdi “Darbinin- (seniau gyvenusi So. Bostone), 
mo, kaip vyrų, taip ir merginų, ko” rėmėja Valerija Kavolynie-i a. a. Vinco Mileikos žmona. Pa
yra grįžę namon iš karo laukų. nė, palikdama dideliame nuliu-į ėjo iš Pivašiūnų parapijos. A- 
Kaa su jais visais būtų galima dime vyrą Juozą Kavolyną ir;merikoje pragyveno 40 metų, 
pasidžiaugti — Dievui ir jiems tris sūnus. Vienas liko Lietuvo-; A. a. Viktorija Mileikienė pa- 
padėkoti — Šv. Petro parapija je, vienas Kanadoje ir vienas liko dideliame nuliūdime ištekė- 
rengia jiems visiems pagerbimo So. Bostone. A. a. velionis buvo jusias dukteris, ponias Luise V. 

i vakarienę. Ši pagarbos vakarie- susilaukusi 63 metų amžiaus. Cavanaugh, Doris Cuskey ir 
i nė įvyks vas. 24 d., bažnytinėje Reiškiame pp. Kavolynų šeimai Alice FitzWilliam.
salėje. W. 5th St. Vakarienės didelę užuojautą. Pašarvota savo namuose 97
rengimui vadovauja kun. Alber- Velionė laidojama iš Šv. Pet- Wood Avė., Mattapan. Laidoja- 
tas Abračinskas, Raudonojo ro par. bažnyčios su šv. mišio- ma trečiadienį, sausio 23 d., 9 
Kryžiaus darbuotojos, Šv. Var- mis, ketvirtadienį, sausio 24, 9 vai. rytą iš Šv. Petro lietuvių 
do Vyrų draugija. Sodalietės, ir, vai. r. i par. bažnyčios Šv. Kryžiaus ka-
kiti. Velionės palaikai pašarvoti puošė. Kviečia gimines ir kitus

SVARBU yra sukviesti visus pas 
kareivius ir kareives. Todėl vi-' 
si priduokite jų vardus ir ant-!
rašus rengėjams. Tai 
lengvai padaryta.

•»

Šie bėgantieji 1946 metai gali viena Komunija per savaitę. Iš 
nulemti Lietuvos likimą ilgiems penkiolikos viena per dvi savai- 
laikams. Kovoje už Lietuvos ti, o iš 30 viena per mėnesį. Kas 
laisvę mums būtinai reikalinga kurią dieną pats nueiti negali, 
Dievo parama. Todėl, niekam tepaprašo kitą į savo vietą, 
kitam inicijatyvos nesiimant, i 
Maldos Apaštalavimas vėl krei
piasi į visus aukščiau išvardy
tus, prašydamas prisidėti prie 
maldos vajaus už Lietuvos lais-

I

Prašome Didžiai Gerbiamąją 
Kunigiją paraginti visų organi
zacijų valdybas tučtuojau pra- krestijonas. Patyrimas nebūti-j 
dėti rinkti savo narių tarpe pa
sižadėjimus, kas ir kiek nuo va
sario 16 dienos 1946 iki vasario lengvas 
16, 1947 metų sutinka užprašy- Kreipkitės pas kun. Pr. M. Ju- 
ti, išklausyti šv. Mišių, kiek pri- rą, 94 Bradford St., Lawrence, 
imti šv. Komunijų, atkalbėti ro- Mass. arba į “Darbininko” ad- 
žančių ir kitų maldų, išvaikščio- ministraciją. 
ti stacijų ir tt., ir tt. už Lietu- ~ 
vos laisvę.

Iš gautų pasižadėjimų sekre
toriai tesudaro bendrą sąrašą j 
ir teatsiunčia M. Apaštalavimo H 
Direktoriui Tėvui Pranui Aukš
tikalniui, S. J., St. Robert’s 
Hali, Pomfret Centre, Conn. Jis 
tuos sąrašus paskelbs “Žvaigž
dėje” ir kituose katalikiškuose 
laikraščiuose.

Vienuoliai ir vienuolės .moky
klų vaikučiai, dažniau prie Die
vo stalo einantieji parapijiečiai 
prašomi sudaryti nepertraukia-' 
mų Komunijų ratelius iš 7, 15 i atsišaukite į “Darbininko’ j *
□r ic QiiHa i-iii:- rifo.
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REIKALINGAS tuojau za- i

Ištvermingos, organizuotos 
maldos galybė yra mūsų ranko
se. Prašykime organizuotai ir 
gausime!

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

nas. Pamaldžiam. ramiam as-! 

meniui garbingas, pastovus ir: 
darbas. Alga gera, j

Reikalinga Mergina
Dirbti ofise kaip stenografė ir 

knygvedė. Patyrimas nereika
lingas, bile tik baigus high 

iSchool’ę. Darbas ant visados ir; 
lengvas. Atsišaukite raštu pas į 
adv. J. Gailių, 317 E St, SoJ 
Boston 27, Mass.

' - - -

IŠSIRENDAVOJA “Darbinin
ko” name pirmame aukšte sti
rnų apšildyti, šviesūs 5 kamba-j 
riai. Renda tik $30.00 mėnesiui.! 
Kas norite gero flato, tuojau;

>” ad- 
ar iš 30 asmenų. Sudarius rate-jministraciją, 366 W. Broadway, 
lį iš 7 teks kiekvienam nariui’So. Boston, Mass.

Cranberry tinie—and time to naake 
this sugar-thrifty Mock Cneiry 
Pie! Tangy, jewel-red cranberries 
and sweet, juicy, plump raisins... 
nestled in nutsweet pastry... lat- 
ticed with crisscross pastry rib- 
bons, to show off the luscious erini - 
son cranberries...a real Prize Pie!

Be a show-off about your pastry, 
too. Here’s the hov.--to-do-.it you’ve 
been vaiting for—simple, sure, in 
two easy steps for jig-time mix- 
ing. Clip now for your nle of “Easy 
does it” recipes.

Mock Cherry Pie
Cook 2 cups eranberries and Si 
cup water in covered saucepan un- 
til they pop (3 to 5 minutes). Add 
% cup sugar and blend. When cool, 
add 1 cup raisins, 2 tablespoons 
Boor, Vi cup corn sirup, and a dash 
of salt.

Tender, Plak/ Pastry 
Mix 2 cups sifted AD-Purpose Flour 
and 1 teaspoon salt. Meaiure out 
% cup Spry.
Step 1 for Tendemest — cut in 
about % of the Spry with pastry 
blender or two knives until as fine 
as meaL
Step 2 for Flakinesg •—cut in re< 
maining Spry to size of large peas.

Sprinkle 4 tablespoons cold vater 
over different parts of mizture. 
Mix thoroughly, with fork, until 
*11 particles cling together and 
f orm a bąli of dough. Roll % of 
pastry dough and line a 9-ineh pie 
plate. Fili pie shell with frait nix- 
ture. Roll remaining dough aad 
cnt in narrow strips aboot % 
inch wide. Place strips over 
in crisscross fashlon. Bake in 
hot oven «2b’F.) SMS 
Gerves 8^-------------- ~
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Velionės palaikai ] 
graborių Kasperą.

LANKĖSI

: dalyvauti šermenyse ir laidotu
vėse.

i

A. Za-

AUKOS. Sekm. sausio 20 d., 
žmonės dar sudėjo dėl apšildy
mo parapijos namų $22.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

Pagamina gerus lietuvišku pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda- 

. giai patarnauja.
Kl tęst lra*dway, South Boston, Mass.

Penktadienį, lankėsi 
veckas, LDS N. Anglijos Aps
krities pirmininkas. Atsilanky
mo proga atnešė LDS 8-tos kp. 
narių duokles už organą “Dar-j 
bininką” ir kalendoriaus fon
dui aukojo $1.00. Taipgi tarėsi 
su “Darbininko” administracija 
dėl LDS N. Anglijos Apskrities 
suvažiavimo. Numatoma suva
žiavimą padaryti kovo pabaigo
je.

Tą dieną lankėsi Brocktonie- 
tės pp. M. Bartkevičienė ir P. 
Peldžienė. P-nia M. Bartkevi
čienė yra stambi “Darbininko” 
ir radio rėmėja. Ji džiaugiasi 
susilaukusi iš karo tarnybos 
savo sūnaus Broniaus, kuris y- 
ra buvęs LDS 1 kp. raštininkas 

£ ir jauniausias narys.

g

Lankėsi Major 
Vaizevičius

lan-Pirmadienį, sausio 21 d. 
kėši J. V. Major Vytautas Vai- 

izevičius (Gaylor) iš Scranton. 
Pa., lydimas Lietuvos garbės 
konsulo, adv. A. O. ShaJlnos.

Linksmų §v. Kalėdų švenčių! Ą
Pristatome Alų ir Toniką 

Mcb turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite:

KORIS BEVERAGE CO

Prieš karą Major Vytautas 
Vaizevičius ^>uvo instruktorium! 
Annapolis Akademijoj. Karui 
prasidėjus. įstojo karo tarny
bon, o dabar yra garbingai at
leistas iš karo tarnybos.

Jis dabar, pasinaudodamas 
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai. valdžios pašalpa, studijuoja

229 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. Harvard universitete. Cambrid- 
-y. -•—-•-j'----• —Se- Yra vedęs. /

KVIEČIAME!
Kaip turėsit progą užeikit ir pamatykit 

Brangenybių (jewelry) ir Dovanų (gifts) 
parinktos per Grožės specialistes.

Nuo Sausio 15 iki Vasario 15, 1946 yra 
nupigintas Permanent Wave $15.00 už $10.00 

Casper’s Beauty Salon 
and Gift Shop

738 & 740 E. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU. 4645

Dėkoja BALF'ui Už Kalėdų 
Dovanas

Sausio 10 d. Bendrasis Ameri
kos Lietuvių šalpos- Fondas ga- 

jvo laišką iš Paryžiaus, kuriame 
dėkojama už paramą, davusią 
galimybės surengti vargstan
tiems išvietintų lietuvių vaiku
čiams Kalėdų eglaitę ir padalin
ti dovanų. Laiške rašo: “Visų 
(Paryžiuje esančių lietuvių pa
bėgėlių vaikučių vardu reiškia
me gilią ir nuoširdžią padėką 
BALF’ui už paramą, kurios dė
ka. Kalėdų Švenčių proga buvo 
surengta Paryžiaus lietuvių pa
bėgėlių vaikams eglutė su dova

nėlėmis. Tas užjūrio brolių tė- 
į viskas rūpestingumas sustipri
no juos ir prablaivino mūsų ma
žųjų tremtinių prislėgtą 
skausmingą dvasinį pasaulį.

Kalėdų Eglutei Rengti 
Komisija: —

0. Bačkienč, O. Laskauskicnc, 
D. Railienė, St. Deksnienė.

Be suteiktos paramos Pary- į 
žiaus lietuvių vaikučiams, i 
BAL’as pasirūpino, kad prieš 

' Kalėdų šventes ir kiti Europoje 
gyvenantys lietuviai bent šiek 
tiek jaustų Kalėdų nuotaiką. I- 
talijos lietuviams buvo pasiųsta 
2,500 svarų maisto produktų, 
kurie turėjo būti išdalinti šven
čių išvakarėse. Maspetho BALF 
skyriaus pastangomis, nusiųsta 
600 svarų maisto produktų Bel- 
gijon, kur yra nemažai vargs
tančių lietuvių.

Be didesnės pagalbos drabu
žiais ir pinigais, BALF’as sten
giasi aprūpinti Europoje gyve
nančius išvietintus lietuvius! 

'.siuntinėliais, maistu, vaistais ir! 
kitais reikmenimis. BALF’o 
skyriai ir kooperuojančios orga. 
nizacijos prašomos ir toliau gel
bėti šiame šalpos darbe. Neuž
mirškite mūsų prašymų maisto 
pakietėliams, sporto įrankiams.

I žuvininkystės įrankiams, vaikų 
| žaislams, mezginiams ir ki- 
‘ tiems.

ANGLIŠKAI • LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai - Lietuvišką Žodyną, ku
ris yra skaitomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dydis: 6 coliai 
per 4". 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduo
davo po $4.00; dabar mes Jums siūlome 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 tuojau gausite puikų Angliškai- 
LietuviSką Žodyną.

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 W. Broadvay, So. Boston 27, Mass.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti Angliškai-Lietuvišką 

Žodyną:
Vardas .......................................................................................................

Adresas

Draugijų Valdybų Adresai
ir

_l ETŲ VOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

-trmintnM — Eva MarksienA, 
625 E. 8th St., So. Boston, Maaa

Tel. So. Boston 1298. 
Vtce-PirminlnkS — B. GaiUūnlenA, 

8 Winfield SL, So. Boston, Mass. 
t*roL Ražt — Ona IvaSkienS, 

440 E. Sixth SL, So. Boston, M*** 
vaikučiams, •> Rast. — B. CunienS,

1 29 Gould St., W. Roxbury, Mas*
Tel. Parkvvay—1864-VV 

ždlnlnk* — Ona StaniuliūtO, 
177 We*t 7th SL, So. Boston, Mass 

rvarkdarS — Ona Mizgirdienė, 
948 E. Broadway, S. Boston, Mass. 

Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnyte, 
110 H St. So. Boston, Mass 

draugija savo susirinkimus laiko ka* 
antrą antradieni menesio, 7:30 vaL 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

'Įsais draugijos reikalais kreipkite* 
nas omtokohj mStinlnice

i

•V JONO EV. BL. PA8ALPINC* 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždys
601 6th SL, So. Boston, Mas*.

Vlce-Plrminlnkas — Pranas TuleUda
702 E. 5th St.. So. Boston, Ma** 

ProL Ra£t. — Jonas Glinecki*,
5 Thomas Pk.. So. Boston. Mass 

Fln Rast. - Aleksandras IvaSka
440 E. Sixth St., So. Boston. Maso

Iždininkas—Stasys K. Griganaviaus
699 E. Seventh St., So. Boston. Mass

MarSalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadway. So. Boston, Maso

Draugija laiko susirinkimui kas tr. 
d* sekmadienj kiekvieno m€ne*k
2 vai. po pietų. 1'arantjaa
402 F. 7tt» «t. Ro Rnirtofi ***•

M **>*£* H*N*i

Užsisakykite Toniko Pas
Pristatom geriausį toniką

/

Maloniam palengvi
nimui bandyk £1 
švarų, naują patik
rintą būdą atltuo- 
suot paprastą strė
nų gėlą. Tik uždėk 
vieną Johnson'a 
EACK PLASTERS 
ant pat skaudamos 

jo palen g v a vaistaivietos, švelnūs jo palen g v a vaistai 
ŠILDO jum nugarą. sujudina kraujo 
apytaka, sklaido jo pritvinima. lengvi
na skausmą, šilta multino priedanga 
laiko šilima viduj, salti lauke — duoda 
nuolatinę atrama — jautieai puikiai! 
Reikalauk TIKROJO. Johnson A 
Johnson pagaminto. Arčiausioj vaisti
nėj. __________

SIRENŲ GĖLOS

i
I

i

So. Boston Fumiture Co.
Visoki baldai, lovos, matrasai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

380*/2 West Broaduay, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

GRABOR1A1

S. Baraseričius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK8 

Lietuvi v Graborių* tr 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teise*

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2580 
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorah*«ter
Tel. COLuBIbta 3857

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Rainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ISO^-R 11 i 

«**«*J^ LBALF Valdyba.

i

ZALETSKAS
FUNERAL HOM*

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Zaletaka*, F. E. ZaltttkB* 
Graborial Ir Balsamuotojkl

Patarnavimas dienų tr naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTART PUBLIC 
Tol. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2608



Ą.aįfadienis Sausio 22 d., 1<h€ 8

^tiJteAahuuiA. SkifAhLL
Veda — Antanas Vaičiulaitis

PALANGOS JUZE

valgyti. Toks tad pasnin
kas man įkyrėjo, nes čia' 

l Palangoje ir Klaipėdoje,

1 dainas, kurių negalėjau 
gauti. Kitos mergelės ro
vė žoles ir degino, kad ne
būtų žolėti rugiai ir javai. 
Vaikiukai sėmė rankomis 
žemę nuo kelio ir barstė j

Tęsinys
SENO ves GAVĖNIA
, IŠ Venclovo išėjęs, trau- kaip žinote patys, žuvys, pievas, kad kurmiai, raus- 

man darni žemę, jų negadintų. 
Kitos moteriškės tą pa 

čią naktį ėjo į upę ar į kūd
rą, plovėsi pačios, mazgo
jo savo drobinius ir šuka
vosi; visa tai darė, kad tais 
metais vyrus gautų.

Mūsų senolių senoliai 
būdami stabmeldžiai, tikė-

kiau ligi Rokiškio ir gavau stintinės labiausiai 
darbo prie ūkininko Mic- tiko.
kaus. Viskas klojosi, bet ___
gavėnia, girdi, įkyrėjo, nes SENOVĖS PRIETARAI 
Rokiškio žmonės, negau-j Pasiuvęs ką reikiant prie 

nią, valgo pupienę, žirnie-f 
nę, bulvienę ir putrą. Vi
sus tuos viralus baltina 
kanapių pienu. i

darni žuvies per Jfavė-Gasčiūno, išėjau į Pabiržės 
parapiją ir gavau darbo 
pas Slavinskį, Bajoriškių 
sodžiuje.

Prisiartino Šv. Jonas
Verda* bulves apvalias, žmonės subruzdo. Vaka- 

kurias valgo su druska ar- rop prieš tą šventę mer- 
ba silkių sultyje, jei gau-'gaitės, išėjusios iš šo
ną. Kartais bulves nulup- džiaus, aprinko vietą ant 
tas ir sugraižytas į ritinė-: plataus kelio, sutemus 
liūs deda į katilaitį, įmeta jaunuomenė toj vietoj su- 
apsčiai druskos su svogū- sirinko kūpoliuoti, susikū- 
nais, apvožia dubenim ir rė ugnį ir parsivėsdino 
šutina be vandens. Taip griežėją. Tam griežiant, 

šoko susikibę, dainuodami

to Žemaičiuose

DAR B I N I N K A S

Lietuvos, laikinosios sostinės žiemos vaizdąs. Tai tartum simboliškas šių 
dienų pavergtos Lietuvos ženklas. Nes ten įaudonas s okupantas - navergėjas 
vis terioja ir naikina krašią ir ios žmones. Ir anot poeto Aisčio: “Teko Ne
munėlis ašaroms pasruvęs ir šilai dūsuoja aimana gilia, tik negali atsidust 
lietuvis anei pasiskųsti kruvina dalia...”

virtos bulvės gardesnės. 
Verda taip pat žiūrę (avi
žinių miltų raugintą ko
šę), kopūstus su džiovin
tais grybais ar su žirniais 
arba batviniais su pupo
mis. Kai kurios geros šei
mininkės turį slėgtų rud
mėsių, kitos perka silkių ir 
aliejaus, iš kanapių ar sė
menų spausto. Tą virina 
su svogūnais, pila po tru
putį į valgius ir tuo paska
nina. Tokį aliejų valgo ir 
su duona; kartais iškepa 
pampuškų (sklindžių, bly
nų) aliejuje, bet tų neduo
da šeimynai, nes jos yra 
brangiu valgiu laikomos. 
Sukrušę kanapes, kepa su 
jomis kepaišius. Verda 
taip pat tyrę iš miltų, ku
rią valgo ar su aliejumi ar 
su kanapių pienu. Kartais, 
iškepusios mažas bandeles’ 
dunoso, piauna pusiau, ap
sūdo druska sūrmynais, 
paskiau vėl kiša į krosnį ir 
sudžiovina. Tie sausainiai 
yra gardūs, labiausiai su 
alumi valgant, bet reikia 
gerų dantų. Regėjau vieną 
senį, kurs t r i a u k š t 
triaukšt, tokius sausainius 
bevalgydamas, prarijo du 
savo dančiu. Likusį kąsne
lį brinkt pametė ant stalo 
ir tarė: “Kad jūs prapultu- 
mėte, aš ir liežuvi prary
siu, ne tik dantis”.

Jei kuomet gyventojai 
prigauna žuvies iš kur ar
ba nusiperka silkių, tada 
jau yra Velykos. Pieno, o 
labiausiai mėsos, gavėnio
je nieks neragauja. Vaikai 
pagaliau, bent šešerius 
septynerius metus amžius 
turį, nebenori su pienu

Gelbekim Žūstančius
Lietuviai per karą
Plačiai išblaškyti,
Vieni jų pabėgę,
Kiti išvaryti.

Toli nuo namelių
Išvyti gyvena,
Graudžiai savo dalį
Apverkia kasdieną.

Šeimos išdraskytos. 
Vaikeliai atskirti,
Tėvai jų ištremti
J Sibirą mirti.

Mažai maisto gauna. 
Drabužių jiems stoka, 
Sunkiai dirbti verčia. 
Mažai teužmoka.

Neturi kuom apsiauti, 
Namai nekūrenti.
Ai, broli, lietuvi,
Kiek daug tu iškenti.

Jūs šaukiatės mūsų. 
Suprantam ir žinom 
Ir būdais įvairiais 
Jus gelbėt mėginam.

Bet mes jums pagalbą 
Negalim priduoti, 
Jus laiko suspaudę 
Meškinai gauruoti.

Po platų pasaulį 
Daug mūsų tremtinių. 
Mes gelbėkim, mieli, 
Juos iš paskutinių.

Kuriuos mes pasiekiam, 
Nors tuos atsiminkim.
Reik gelbėt gyvybes, 
Aukokim ir remkim.

Už darbus bloguosius 
Dievulis tik baudžia. 
Bet gerą daryti 
Niekuomet nedraudžia.

Ir šį šalpos darbą 
Palaimins meilingai, 
Tik šelpkim, aukaukim, 
Nešykšėiai — gausingai.

U. G.

I I į 
t jo, jog ta naktį olaunan 
čiosi deivės laumės; tą tų 
laumiu paprotį tebevykdo 
mergelės apie Biržus ir 
Pabiržę;
nuo seno nebėra.

Čia žmonės tebetiki ža
vėjimus; sako, esančios ra
ganos, kurios galinčios ki
tus sužavėti ir ligas įvary- mįs užsegamos, 
ti, karvėms pieną atimti,!jaunikaitis, stebėjausi į
avims vilnas nupešti ir į moteriškes, kurios savo 

pusėje 
i su

klaupusios ar prie grindų 
prisimetusios. Apsidariu
sios buvo marginio strup- 
kėmis dryžais sijonais. 
Galvos buvo apmuturtos ir 
didžiomis pirktinėmis ske
petomis, už kurių netekė
jusių mergelių užkištos bu
vo rūtos. Ant pečių kybojo 

j pirktinės ar žičkuotos, pa

čių sagų, retai kurio kabė-Į 
mis užsegamos. Aš, kaipo!

i i

Laisve Ir Valia

taip toliau. Aptartų, raga- į kairėje bažnyčios į 
nomis vadinamų, bobų ne-{meldėsi, vos ne visos 
kenčia, o kartais ir iš savoj 
sodžiaus išvaro. Todėl se
nos drovisi šv. Jono naktį 
ir išlįsti, nes, jei kas pare
gėtų jas vaikščiojant ar 
žoles kokias renkant, tuo
jau paskelbtų esant raga
nomis. Ir taip senos gady
nės prietarai čia dar išliko.
Linkėtinas yra daiktas, j -------------------------- , r-
kad jie visai išgaištų, nesočių austos skaros. Visos 
vargina bobutes be reika- i kurpėmis apsiavusios ir, 
lo. Raganų niekuomet ne--tiesą pasakius, labai gra- 
buvo. Žmonės, įtarią kitus jžios. to supratau Plun- 
žavėtojais arba raganomis j giškius turint gana duo- 
p<jant Ha lenkins nos.esant, be kokios teisybės 
plėšia garbę artimiems ir 
didžiai nusideda. Jei taria
mosios raganos sugebėtų 
ką pikto padaryti, visų 
Dirma padarytų savo prie
šininkams, savo persekio- Cit. klausykit! Kas ten ūžia? 
tojams, o tačiau nieko ne- Jūra ir giria su ja... 
padaro. i Rods, tai Palangos jūružė ?

_  ... . .v Taip! tai mano Baltija.Žemaičiuose buvo prieš F J
Šimtą metų tie patys prie- Pamylavo mano dvasią 
tarai, kuriuos kunigai, iš. Giminioji jos vilnis — 
sakyklos šaukdami, taip ir pamilo ją kaip sesę, 
išnaikino, jog Šiandien a- mano nerami širdis, 
oie raganas nė kalbų nebe
girdėti.

Atėjau į Plungės mieste- 
|lį sekmadienio rytą. Baž- 
įnyčią radau pilną žmonių, 
{gražiai begiedančių ražan- 
i čių paprastai žemaitiškai, š7-0210- ilgesio, tylos...

(Bus daugiau)

CIT, KLAUSYKIT!

Atsiminusi, sugyla 
ir iš tolimos šalies 
skrenda ten, kur saulė kyla, 
kur tu, Baltija, ilsies.
Mano sielos tiek ten semta

Visi vyrai buvo stambūs,{Taip, matyt, tavęs man lemta 
augaloti, plačiais pečiais, įnebužmiršti niekados, 
gerai apsidarę kailiniais Tad ir glūdi nebužgesęs 
arba pilkomis sermėgomis. mano dvasioj ilgesys 
Tos buvo pasiūtos su at- jjeramuolės mudvi sesės — 
mestomis apyaklėmis, per visumM
liemenį gana suveržtos, o, 
pryšakyje viena eile pla- M. Vaitkus.

i

Neliuskite. broliai, kentėdami vargą,
Kad išblo škė karas svetur, —
Kentėdami, ginate dabartį margą:
Jus norams nieks valios netur.

Nešiojate Lietuvą savo krūtinėj,
Jos laisvė — tai jūsų valia,
Tik veikim visi, visados sutartinai — 
Išaugs Lietuvos vėl galia.

Tėvynę parnešim į tėviškės žemę,
Pašventintą metų vargu —
Lietuvių valią naują ateitį lemia,
Nors grumtis darytus baugu.

Neliuskite, broliai, kentėdami vargą, — 
Juk Apvaizda jįjį pasvers.
Visiems, kas tik gyvas: ar sveikas ar serga 
Šaltiniai laisvėn atsivers.

jdžio stiebą, ėjo arčiau, ne
įžiūrėdamas į žemę. Užmy- 
įnė raudonmargį musmurj, 
anti-ąja koja sutraškė vo
veruškų kupstelį. Priėjęs 
prie ąžuoliuko, apkabinęs 
plaštaka bandė papurtinti. 
Užsivertęs žiūrėjo auks

uty n, akimis matavo stiebo 
i ilgumą. — Sveikas, kaip 
: geležis! Ponui dar neužtek
tų trirublinės, kur tau...

Pasibaidęs zuikelis šoko 
iš tankmės. Cimbalis vijo- 

{si cypdamas, kol užmatė. 
Nusigandusi šuns voverė
lė, kaip žaibas, uodegą pa
pūtusi įšoko į medį. Varna 
sukrankė čia pat ties gal
va, plasnodama iš vienos 
viršūnės į kitą. Petras nie
ko nematė nei girdėjo, va
džiojo tik akimis nuo vie
no medžio ik kito, apmąs
tydamas kiekvieno spalvą, 
kainą didumą ir vertę. Be- 
skirstydamas, besidžiaug
damas medžiais, ne vieną 
uogelę sumyniojo, ne vie
ną grybelį sutrypė. Kol 
mišką perėjo, saulelė jau 
užkrito. Jos tik pėdsakas 
bešvitėjo. Nuo lydęvų de
besėlių auksas nyko, raus
vumas bluko, — debesėliai 
pilkėjo. Žvaigždelės, ne
drąsiai mirkčio damos, 
kur-ne-kur spyktelėjo. Ap
skritas mėnuo kaskart 
šviesiau spindėjo, net de
besys nubalę atsitraukė į 
šalį. Pamiškėje piauniu- 
kas apsiklojo balta migla. 
Už kalno kaminai vėmė 
pilkus dūmus stulpų į auk
štą. Žemaitė.

K. Bitikas.

Miškas Vasaros Prievakariu

Saulelė lenkės. Buvo jau ke visada girdėti kaži koks 
pačiame dangaus pakraš- ūžesys, kaip kokia neper- 
tyje; taip aiškiai švietė ir manoma kalba arba nepa
žiūrėjo į visas žemės ker- prasta daina. Kitam ji 
teles, kaip kad būtų dar linksma, kitam skurdi ir 
neatsidžiaugusi jos gražu- graudinga, bet kiekvienam 
mu per *dieną. Debesėliai siekianti ligi giliausių šir- 
giedrūs, « balti iš višaus, dies jausmų.

Amžių bėgyje lietuvis nugalėjo įvairias kliūtis ir 
šis sporto mostas liudija lietuvio drąsą, ir tas lietu
vio ištvermingumas atneš skaistesnį rytmetį...

Aš Norėčiau Prikelti
Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį 
Iš kapų milžinų
Ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį 
Iš senųjų laikų!

KUR ŠAUKI...

Maironis.

Kur šauki mus, Viešpatie,
Kur mes turime eiti?
Tiek kelių, vieškelių, takelių —
Kur, o kur mano kelias?

O didysis skausme,
O skaudi vienatve — 
Aš einu, aš klumpu, 
Viešpatie, gelbėk mane!

Tavo žvilgsny mano jėgos,
Tavo širdy mano džiaugsmas — 
Mano kelias, mano vieškelis
Pas Tave, o Viešpatie meilingas!

A.D-te —“M.”

»------- - ----- -  ------------- j------- t-

rausvi iš apačios, auksuo- Petras ėjo keliukais ne- 
ti, didesniais ir mažesniais pabodamas nė kokių gro-j 
būreliais apstoję saulelę, žybių, nes jo galvoj maišė- 
pamažu lydėjo pakalniui. sj įvairios mintys ir pa- 
Aukščiau dangus puikiai veikslai... Įsižiūrėjęs į me- 
žydravo. Rytuose, priešais - 
saulę, spoksojo mėnuo 
saulabrolis, išblyškęs, tar-1 
tum nusigandęs. Žvalgėsi' 
pašokęs džiaugdamos, jog 
nepavėlavęs pakeist įkan-j 
Jin saulelės. Jį apstoję de-; 
besėliai visai balti. Iš būrio * 
atsiradę ir tokių, kurie 
drąsiai braukė jam per; 
veidą. Vėjelis miške ūžė,! 
palengva linguodamas nu
linkusias eglių šakas, supo 
kaip kūdikius, norėdamas 
nakčiai užmigdyti. Šakotų 
beržų lapeliai, auksu jau 
)amarginti, mirgėdami 
prieš saulę ir virpėdami, 
kai kurie leidosi žemėn.. 
Rudgalvis baravykas, pa-i 
vėsyje pasistiepęs, stovi 
int vienos kojos, tarytum 
gano geltonąsias voveruš
kas, kad neišsisklaidytų iš 
būrio; pienių ir rudmėsių 
nebesuvaldo — tes išsis-t 
klaidė po visą beržyną. Ki-' 
tas jo brolelis netolimas 
šblyškusia galvele kyšo iš 
x> kiminų apkloto. Čia pat 
’audonavo ir musmirio 
galvelė. Tankesniame eg-i 
ynėlyje pasibėręs garba
notas bruknynėlis; raudo
nos kekės jų uogų slapstė
si po tankiuosius lapelius.!
Norint kartais būtų tylus; 
oras ir be kokio vėjo, miš-i

ti, didesniais ir mažesniais pabodamas nė kokių gro-i

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 
“VYTIS”

“VYTI” leidžia Amerikos didžiau
sia jaunimo organizacija — Lietuvo* 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesi gražia* 
paveiksluotas ft* deda įdomių straips
nių. žinių iš Amerikos ir užsienio.

"VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

“VYTY” rasite įdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems.

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas it 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su
kviesti įžymiausi literatai.

TAD. padarykime šūkį: “Tenelie- 
xa nei vienos katalikiškos įaunii .o 
organizacijos, ar nore mažiausio sky
riaus, kurie neska<ytų "VYTIES ’. 
Visi skaitykime "/VTJ'”

“VYTIES” kaina metams tik $3.00

“VYTIS”
366 W. Broadway, 

So. Boston 27. Mass.

Twin Falls, Idaho, medžiotojas Henry Powell 
tyrinėja savo medžioklės vaisius. Jis matomai 
sumedžiojo elnią su dideliais ragais, ka's yra re
tenybė.




