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"The Story ofLIth’iania" 
Išleista

Rugp. 7 d. Stratford 
Hcuse New Yorke išleido 
Lietuvos istoriją anglu 
kalba: THE STORY OF 
LITHUANIA. Istoriją o- 
riginaliai parašė kun. Tho
mas G. Chase (Čižauskas). 
Jis nevertė, ar nesekė, ku
rią nors lietuvišką istori
ją, bet nuo pradžios ligi 
galo surinko žinias ir sa
vais žodžiais atpasakojo 
visą Lietuvos istoriją, pra
dedant lietuvių tautos už
gimimu ir baigiant 1946 m. 
įvykiais.

Knyga turi 392 pusla
pius. 8 žemėlapius (Dr. K. 
Pakšto), autoriaus žodį, 
VVilliam Henrv Chamber- 
l’n įvadą, plačią bib’iogra- 
fiją. chrnnologi ją ir indek
są. Štai kokia įtalpa:PART I

Formation of the Lithuania 
Statė
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Belgradas. Jugoslavija,i ~ 
rugp. 19 — Savaitė atgal, 
du Jugoslavijos kovos lek-i 
tuvai. paleido šūvius i A - 
merikos C-47 lėktuvą ir ii 
privertė nusileisti arti 
Ljubljara. Turkiios kari
ninkas buvo pavojingai su
žeistas. kaip praneša Jung. 

!Valstybių ambasada. Ju
goslavijos lėktuvai šaudė į 
Amerikos lėktuvą net ir r>o 
to. kada tas lėktuvas nusi- 
’eisdamas susidaužė.

Jung. keistybių ambasa
dorius Richnrd C Patten. 
aon. Jr.. ka tik sugrį
žo j ambasada, griežtai na- 
-mnrk’' i”>rnflav?is už šau
dymą i draurinmjs valsty
bės lėktu’ra kurie audroje

I. Beginnings of the Lithua- rn’lvfM- ir tik Die-O
malon"* ir n:lcto sumanu
mas išgelbėjo amerikiečių 
gyvybes.

nian Nation.
II. King Mindaugas.

PAKT U
The Early Lithuanian Grand

Dukes
III. The First of a Dynasty.
IV. Brothers and Co-Rulers.
V. Jogaila and Lithuania.
VI. Vytautas the Great.

PAKT III.
Lithuania of the I.ate Middle

Ages
VII. A Decade of Uncertainty.
VIII. . Grand Dūke Casimir.
IX. Grand Dūky Alexander.
X. The I^ist of a Dynasty.
XI. The Union of Lublin.
XII. The Religious Revolt.

PAKT iv:
The Polish-Litimanian 

Republic
XIII. Valois and Bathory. *
XIV. First of the Vasas.
XV. The Muscovite and Swed-

ish Wars.
XVI. Two Native Rulers.
XVII. The Electors of Saxony. 
XVIII. The First Partitions.
XIX. The Finai Partitions.

PART V.
The Regeneration of IJthuania

XX. Lithuania and Napoleon.
XXI. Liberalism of Tsar Alex-

ander.
XXII. The Insurrection of

1863.
XXIII. Fortv Years of Repre-

ssion. .
XXIV. Regeneration of Lith

uania.
XXV. Political Rebirth of

Lithuania.
PART VL

The Republic of Lithuania
XXVI. Reestablishment

Independent Lithuania.
XXVII. Wars of Independence. 
xxviii. r ■ ■ ~

reign Settlements. . z
XXIX. Lithuania and World( TH® STORY UF LITH- Tūkstantis -

War lUANĮA yrą gražiai išleis- riaušes Cyprus saloj.
Iš įtalpos matyti kaip-•£ 

plačiai ši Lietuvos istorija 
parašyta. Atskira dalis, ar 
pavieniai skyriai tinka pa
skaitoms ar straipsniams. 
Be šios istorijos negalė? 
apsieiti politikai, diploma
tai, visuomenininkai, pro- 
fesijonalai. mokytojai.'ir 
mokiniai. Kiekvienas lietu
vis privalėtų turėti vieną

OPA Leido Pakelti Ratfio 
Kainas

ANTRADIENIS (Tuesday), RUGPIŪTIS (August), 20 D., 1946 M.

•-

Tūla Beverly Spiegei iš Cincinnati, Ohio, puošiasi įvairiais burštinais, 
karoliais, kuriuos jai paliko jos tėvąJis buvo pardavėjas įvairių reteny
bių. Dažnai merginoms galva skaudą, kai jos neturi kuo pasipuošti, bet 
dar daugiau yra galvosūkio kai per daug papuošalų.

Švediia Duoda Rusijai 
278,000,000 Dolerių 

Kreditą
Washington, D. C. — ! 

OPA (kainu kontrolės ad-į 
ministraciia) leido pakelti 
nuo 3 iki 12 nuošimčių kai
nas už radio, pečius, skal
biamąsias mašinas, ir ki
tokius daiktus, reikalingus duoti sovietų Rusijai 278 

: namuose. į milijonus dolerių kredito.
Taipgi leido pakelti vienu Sovietų Rusija už tą sumą 

arba dviem centais iš sta- pirktų iš Švedijos mašinų 
tinęs leidžiamo ir bonko- ir kitų pramonės ir indus- 
mis pardavinėjamo alaus, trijos daiktų.

Stockholm, Švedija — 
Švedijos valdžia sutinka

KOVA UŽ NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS ATSTATYMĄ

TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS.

_______________________________________________________________

— Generolai valgo Ikras, o kareiviams nevalia 
eiti i restoranu, kur effcieriai. — Mūsų tikrieji 
priešai — anglai ir amerikiečiai. — prasitarė 
divizijos komendantas. — Ankšto rasų karinin
ko nuomonė kaip jie nugalėsiu anglus ir USA.
— Raudonasis komandierius apie komunizmo ir 
nacizmo giminingumų. — Istorijėlė apie aukso 
dantis. — Išvežė nacių kalintas ir sąjungininkų 
išvaduotus žmones. — Raudonoji armija įsive
da “ponus". — Sovietų karininkui nevalia vesti 
paprastos mergaitės. — Raudonarmiečiai žino
jo tik tris žodžius: Scknaps. Uhr, Frau. — Arešta
vo sužadėtini, kad palaužtų merginų^.

Baltieji pradžia (daugybę kitų retenybių... 
Keletui dienu nr»riin.IPrie.ši<> Ui Paskutinio Sta- 

.lo as ir gaudavau maistą, 
i tai buvo gal vienintelis 
mano gyvenime laikotar-

— Keletui dienų praslin
kus nuo to, kaip Raudono
ji armija okupavo N. mies
tą netoli Berlyno, aš buvauLa lietui! oriiynu, uuvau . , , 4 . _ .

[paskirtas vertėju prie di- P«. k*da ^retis
i vizijos komendanto, — ši
taip pradeda savo atsimi
nimus Jean Wolf belgų 
« * Vj • • •• v 4

nuolatiniu puotavimu...
Ar rasų piautuvos ir 

vokiečių plaktukas qalaikraštyje “Vrai” Nr. 24. I
T—I • I |v v. i | — Pačioje pradžioje,—I valdyti pasaulf?

TukstantisUzmuslaMusulmanų- ™ >“ - 
Indusų R'aušėse Kalkutoje

of

aš atro- 
prievartavimai, plėšimas džiau simpatišku ir jisai 
didėjo ir augo. Net baisu ėmė manimi pasitikėti. Su- 
darėsi. Tačiau staiga buvo žinojau, kad jisai buvo ga- 

! sudrausti, ir raudonarmie- v§s griežtą Žukovo įsakv- 
čiai pradėjo elgtis tvarkin- ~ 3 su vokiečiais elgtis 

kaip galima prietelingiau. 
Štai dėl ko, norėdamas 
šiems pasirodyti teisingu, 
komendantas įsakė sušau
dyti keletą savo pačių ka
reiviu. Aš jo paklausiau—

Kaikutta, India, rugp. 1£ 
— Riaušės tarp Indijos 
musulmanų ir indusų tebe
sitęsia. Apskaičiuojama 
kad daugiau kaip 1.000 už
mušta ir 2,000 sužeista.

^Anglijoa kaaiuomenė ir 
policija stengiasi riaušes 
numalšinti. Tačiau kol kas 
nepavyko tai padaryti. 
Mahometonai (musulma- 
nai) ir indusai degina vie
ni kitų įstaigas.Praeito mėnesio pradžio- Netrukus bus paskelbti 

je įvyko Europoje vado- tos konferencijos atsišau- 
vaujančių Lietuvos išlais- kimai į visuomenę, 
vinimo reikalu pasitari- Į ----------------
mas, kuris padarė visą eilę Cyp(*US LčivaS PriVCTStOS
svarbių nutarimų.

Konferencija nutarė ne
delsiant sudaryti Vykdo
mąjį Orgąuą. Lietuvos 
žmonės, tain.nat kain ir 
jos tremtiniai Vakarų Eu-

Grįžti Į Haifą
Jeruzalė, Palestina, rug

piūčio 19 — Britų kariuo
menė panaudojo gasines 

— bombas ir gaisro vamz- ropoj, lauka josios pa- rie§ ^,dus tremti.
-Fra ra-» rara rara ra rara *■ramos. finansinės ir kito

kios iš Amerikos lietuvių. ;
. - . • ■ - - ~~ - Į-----

rių yra apie 90 milijonų eįau_ 
mahometonų. i

Gatvės nuklotos lavo
nais. Vyrai,-moterys ir vai
kai iškraustyti iš tų mies
to dalių, kur eina kruvinos, 
riaušės. I Vidurdienį mano pirmoj taip čia gali būti — juk 

tarnybos dienoj aš buvau (Reicho gyventojai yra 
pakviestas pietauti drauge mirtini rusų priešai, o jis 
su savo naujaisiais “bo- i įvykdė tokią savųjų baus- 
sais”. Iš karto man krito į mę ju akyvaizdoje?

Aleyandria, La. — Dvi- akį du dalykai: pirmas, 
dešimts karo veteranų pri-J jie visiškai nesilaikė pri-

Karo Veteranai Stoja 
į Seminarijg

— Visiškai ne, — atsakė 
jisai. Vokiečiai nėra

Visos Indijos Kongreso: imta į Aleksandrijos vys- imtų mandagumo taisyk- mūsų nriešai. Jie yra darb- 
partija priima Anglijos kūpi jos seminariją, sekti lių: jie valgė imdami su Stūs, disciplinuoti žmonės, 
planą dėl tautinės laisvės, į kunigiškus mokslus. Tas pirštais ir viską maišė: pa^Mums buvo nemalonu būti 
bet Mahometonų Sąjunga; skaičius veteranų padvi- dažalą, rūgintus agurkus, priverstais kautis prieš 
neprisideda. Ji reikalauja gubino naujų kandidatų uogienes, mėsą, sūrį, ir juos; tas karas buvo dau- 
atskiros valstybės, nepri-j klasę. Veteranai pasireiš-' viską gausiai užliedami 
klausomos nuo Indijos;kė, kad jie jautė pašauki- šampanu; antra — krito į 
daugumos. Indija turi 389 mą laike baisių karo mū- 
milijonus gyventojų, iš ku-įšiu.

giau kova tarp dviejų kon
kurentų. Mes nežinome, 
kas Dalenkė Hitlerį mus 
užpulti, ypač, kad mes bu
vome geruose santykiuose, 
tuo labiau. pavyzdžiui, 
nuo pasidalinimo Lenki
jos. Toliau, argi ne mūsų 
didysis Leninas rasė: Ar 
rusų piautuvas ir vokiečių 
plaktukas galėtu vienudu 
valdyti nasaulį? Dėl ko ne? 
Mūsų tikrieji nriešai vra 
anglai ir amerikiečiai. Kai 
mes gavome patvarkymus 

Tesinvs 5-tame rusi.

akis valgių gausumas ir 
prabanga. Greit patvriau, 
kad toje “proletariškiau- 
sioje pasaulio armijoje” 
yra įvesta keturių rūšių 
valgyklos (kantinos): ka
reiviu. kur jie gauna so
čiai, bet paprastą maistą, 
— Duskarininkių, kurie 
maitinami geriau, — kari
ninkų, kur duodamas pir- 

jmos rūšies maistas, ir — 
generolu, kur galima kim
šti kaviarus, šampaną ir

AUSTRALIJOS ATSTOVAS REI 
KALAUJA SUDARYTI ŽMO
NIŠKUMO TEISIŲ TEISMĄ

nius, kurie atsisakė eiti į 
transportinį laivą, plau
kiantį į Cyprus salą. Galu
tinai, žydai tremtiniai bu
vo priversti sueiti į laivą, 
bet įvykus dviem eksplio- 
zijom ant to laivo, buvo 

žino Lietuvos istorijos, jnti
,kad nėra tokios knygos.^ kurjs p|aukė į

įCvnrus salą, nepavyko, 
j THE STORY OF LITH- Tūkstantis žydu sukėlė

kopiją savo knygyne. Vi
sos įstaigos, knygynai ir 
mokyklos turėtų ja įsigyti. 
Dabar mūsų jaunimas ne
galės pasiteisinti, kad ne- 
_ _ — . r ’ 4 . 4 4

Domestic and. Fo- anglų kalba. 
ients. ’ ' . . I • ’ '
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tą, aiškiai atspausdinta, 
tūrinvs gražiai išskirstv- 
įtas. Iš viso knyga duoda 
malonaus įsnūdžio. Apda
rai yra kieti, palšos spau
dos su raudona juosta ir su 
užvardinįmu, THE STORY 
OF LITHUANIA. Apdarai 
turi geHohą vžvalkriį su 
raudona juosta ir žaliomis 
raidėmis. Virš Užrašo yra 
Lietuvos Vytis.

Knygos kaina $3.50. Ga
lima užsisa k Vti tiesiog iš 
Statford House. 52 Van- 
derbilt Avenue, New York 
17. New York; arba, Rev. 
G. E. Paulonis, 207 York 
Street. Brooklvn, New 
York. Ligi šiol atspausdin
tas ribotas skaičius; tad 

, gah pritrukti. Pasiskubin
kite įsigyti THE STORY

- t

OF LITHUANIA.;

Paryžius, Prancūzija, — spręstų visų tautų bylas 
Rugp. 19 — Herbert V. dėl laisvės ir nepriklauso- 
Evatt, Australijos delega- mybės. 
ei jos pirmininkas, Pary-' Australija taip pat remia1 
žiaus taikos konferencijo- Jung. Valstybių ginčytiną! 
je pasiūlė, kad keturi *di- pasiūlymą, būtent, kad į fiy'-^ra > ■ ■ ▼ fra> tctt a X.TT^x.T/^r>T
dieji” sudarytų “žmonis- Italijos sutartį įtraukti sa-j5UV112 1 lyJ KLJolJA INtiINOKI 
kūmo teisių teismą”, kuris kinį garantuojantį Italijos 
-------------------------------- . teritorijos pervedimo tei-

AUTOBUSO IR AUTOMOBILIO 5 
NELAIMĖJE UŽMUŠTA PENKIJ nys butų įtrauktas ir į Ru-

pasiūlymas siekia toliau,

d. visi vieškeliai buvo už
pildyti automobiliais. Tą 
dieną žuvo 14 žmonių, 
daug sužeistų.

Scarboro, Me., rugp. 19— 
Ant Cascades vieškelio, 
jungiančio Old Orchard 
Beach ir Route 1 įvyko 
baisi nelaimė. Susimušė 
autobusas su automobiliu. 
Toje nelaimėje, važiavu
sieji automobiliu, vienos 
šeimos penki nariai buvo 
užmušti.

Autobusu važiavusieji 
kaikurie tik lengvai buvo 
sužeisti. Autobuso vairuo
tojas sako, kad automobi- keliauti į Airiją ir tęsti sa- Praneša, kad Rusijos kale
lius išsisuko iš linijos, ka- vo mokslą, ir valdžios lė- jimuose, nežiūrint į Pran- 
da buvo labai daug važiuo- šomis bus užlaikomi įvai- cūzijos ir Rusi jos santy- 
jančių. |i ’ * * ------ .................... ~ —

Sekmadienį, rugpiūčio 18 se kolegijose.

Veteranams Proga Studi
juoti Airijoje

j Boston — Bostono Vys- 
į kupo Kelleher pastango
mis, veteranai dabar gali

ĮLEISTI TRANS-JORDANO 
Į JUNG. TAUTŲ SEIMĄ

New York — Trans-Jor-| Sovietų Rusija taipgi 
danas padavė aplikaciją priešinasi Airijos ir Portu- 
Jung. Tautų Organizaci-j gali jos priėmimui į Jung. 
jai, kad ją priimtų į tą or-i Tautų organizaciją. Ta- 
ganizaciją. Sovietų Rusi-;čiau visiems yra žinoma,
- — — — - 4 W « 4 • W 4 4 4 4 4 4 . . 4 • ._ i ir Portugalija 
Trans - Jordaną. Rusijos buvo neitralės valstybės 

laike karo. Rusija gi jas 
vadina fašistuojančiais 
kraštais. Niekas taip glau
džiai nebuvo susirišęs su 
fašistais - naciais, kaip so
vietų Rusija. Taigi ji pir
moji turėtų būti išbraukta 
iš Jung. Tautų organizaci
jos. Kartu su ja turėtų iš
eiti Ukraina ir Baltgudija,

munijos, Vengrijos, Bul
garijos ir Suomijos sutar
tis.

Suprantama, kad dėl torf 
kio Australijos delegacijos jos delegacija išėjo prieš kad Airija 
pirmininko pasiūlymo Ru
sija bus dar labiau nepa
tenkinta.

Rusijos Kalėjimuose Tebėra 
2,500 Prancūu)

i Paryžius, rugpiūčio 19

riose Airijos pagarsėjusio- kius, tebėra 2,500 prancū
zų.

atstovas pareiškė, kad 
Trans - Jordanas nėra ne
priklausoma valstybė, bet 
tik Anglijos padaras.

Sovietų Rusija visai ne
turėtu kelti tokio klausimo 
apie Trans - Jordaną. Uk
raina ir Baltgudija visai 
nėra nepriklausomos vals
tybės. Jos yra pilnoje so
vietų Rusijos kontrolėje.
Bet sovietų Rusija įbruko kurios yra Rusijos vergi- 
iii \ro1aixrXin utatnvua • iniatų valstybių atstovus. ’joje.
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• X 1ĮVAIRIOS ŽINIOS
BAŽNYČIA IR POLITIKA

cipus, nežiūrint kiek jai 
tas viskas kainuotų.

Ji stato pirmoje vietoje 
Dievo autoritetą ir Jo 
šventus įstatymus, nesvar
bu kiek yra galingi rašyto
jai, kurie atmeta ir šmei
žia viešai moralinį mokslą. 
Lygiai kaip šv. Petras 
prieš galingą Sinedrijų, 
kuris atstovavo žydų rasę 
ir religiją. Popiežius stovi 
ant nepajudinamo pamato 
su tvirtu įsitikinimu, kaip 
uola, prieš visą pasaulį, 
galingai šaukdamas: — 
“daugiau reikia klausyti 
Dievo negu žmonių”.

Jei dėl to susilaukia ne
malonumų ir grasinimų, 
tai Jis atsimena šv. Petrą 
ir Apaštalus, kurie buvo 
Sinedrijaus pasmerkti, bet 
jie jautėsi laimingi, galį 
kentėti persekiojimus ir 
mirti už Kristų. Jie ir to
liau nesiliovė kasdien 
skelbti Dievo Žodį ir mo
kinti žmones tikėjimo tie
sų.

Tarp Bažnyčios* ir komu
nizmo yra nepereinama be
dugnė.

Šv. Tėvas, matydamas 
sintomatišką įtempimą 
tarp Amerikos ir Rusijos, 
išsitarė: “Matant kaskart 
didėjant priešingybes, ga
lima susilaukti artimos ir 
pavojingos audros.”

Popiežius, kalbėdamas 
prieš Prancūzijos ir Itali
jos rinkimus, energingą! 
ir deginančiai apkaltino

RutIJa NesUko PasSadė- 
•< Irių Austrijoj

Dažnai yra kaltinama 
Bažnyčia, ypač Popiežius, 
kad kišasi į politiką.

Šv. Tėvui, Kristaus Vie
tininkui, terūpi vienas 
dalykas: apginti katalikų 
religiją, kur ji bebūtų, ir 
ją apsaugoti nuo prieš
krikščioniško komunizmo 
pasikėsinimų.

Jei nebūtų komunistų ir 
kitų tikėjimo priešų, kata
likybė žydėtų visame pa
saulyje, visi gyventų tai
koje ir brolybėje ir nerei
kėtų Paryžiaus konferen
cijos.

Žmonės, kurie tapo varg
šais per šį karą, nustoda
mi visko, jei šiandien jiems 
būtų suteikta laisvė, jie ne
abejotinai grįžtų prie Die
vo, pasivesdami Bažnyčios 
globai ir vadovavimui.

Popiežius nebūtų ištiki
mas Kristui, kurio yra Vi
karas, jei jis neatliktų sa
vo pareigos, jei jis nestotų 
į atvirą kovą net įstatyda
mas savo gyvybę į pavojų, 
prieš Kristaus priešus. Ne
lengvas yra dalykas šiais 
laikais, bet nelengva buvo 
ir Apaštalams užsipulti, 
ant jų pačių tautiečių, ku
rie nuteisė Kristų mirčiai, 
ir nešti Kristaus religiją į 
pagonišką Romą ir į pago
nišką Romos Imperiją.

Jie aukojo savo gyvybę 
už teisybę, ir kas gali 
jiems primesti, kad jie blo
gai padarė ?

Kardinolas Faulhaber ir komunizmą, be to, perspė- 
visi Vokietijos vyskupai jo Etatistus “kurių ranko- 
kovojo prieš Nacizmą, tik-jse stovi pasaulio likimas”, 
riausia nebuvo lengva. >kad jie dar nepadarė “tik- 

Kada didesnė vokiečių ro pirmojo žingsnio į tei- 
dalis garbino Hitlerį ir ti-j singą taiką”. Priešingai, 
kėjo į jo neopagonišką jis sakė, kad iš visko ma- 
mokslą, ypač rasės dievi-įtyti. jog “tikroji taika, 
nime, nebuvo lengva pasi
priešinti ir kovoti dvasiš
kiai. Tikriausia nebuvo 
lengva Popiežiui, Pijui XII 
pasmerkti nacizmą, komu
nizmą ir net fašizmą ten 
pat esamų, kada Mussolini 
buvo visoje savo galybėje 
ir buvo tapęs dievaičiu.

Bažnyčia neieško progų. 
Ji taria savo žodį kada tik 
mato reikalą ir pavojų, ap
gindama sveikus ir nesu
griaunamus tikėjimo prin-

taika, kuri pilnai atsakytų 
krikščioniškos ir žmogiš
kos sąžinės reikalavimams 

i ir kartiems troškimams, 
vis daugiau atsitolina, ne
gu artėja”.

Ant šio pasakymo išsilie
jo visa komunistinė pagie
ža ir tulžis. Tuojau visa 
sovietų spauda puolė visu 
žvėriškumu ir barbarišku
mu, pavadindama Popie
žių “revoliut i n i n k u”, 
“maištininku”, nepamirš-

dama spiauti dalelę nuodų 
it ant James Byrhes SU 
Herbert Hoover, mat ir jie 
kalti.

Byrnes buvo užpultas dėl 
jo “mėginimų panaudoti 
taikos konferenciją, kuri 
paveiktų morališkai, psi
chologiškai ir bauginan
čiai į Sovietų Rusiją”.

Hoover buvo kaltinamas 
už vedamą “bado strategi
ją” prieš Lenkiją ir kitas 
Rusijos pavergtas valsty
bes.

Tai tikra persekio^mo 
liga, kuria apsikrėtė Visi 
komunistai.

Kaltina Popiežių, kam 
jis perspėjo italus, primin
damas jiems jų pareigą 
aiškiai pasirinkti tarp Die- 
vo ir Dievo priešų, tarp re
ligijos ir antireligijos. Tai 
buvo Bažnyčios pareiga, 
nes šv. Tėvas gerai žino, 
kad Italijoje, kaip ir Ame
rikoje, komunistai, bedie*- 
viai yra ne tik gerai orga
nizuoti, bet eina balsuoti 
sutartinai, kad tik laimėtų 
daugiau balsų, kai tuo tar
pu tikintieji, nors yra 
daug skaitlingesni, nebū
dami politiškai organizuo
ti, yra linkę pasilikti na
muose rinkimų dienoje.

Daug pavyzdžių galima 
rasti Naujajame Testa
mente, kur aiškiai uždeda
ma pareiga “tiems, kurie 
skelbia šv. Evangeliją”, 
perspėti žmones ir parody
ti blogybę, pavojų. Ar ga
lėtų Jėzus Kristus pakęsti 
ir dovanoti savo minis
trams, kurie rūpinasi sielų 
išganymu, jų apsileidimą? 
Ar Jėzus nėra pasakęs: 
kas nėra su manimi, tas 
yra prieš mane?

Katalikų Bažnyčios poli
tika yra ta, kad vyskupai 
ir kunigai neprisidėtų prie 
partijų, ir ištikrųjų jie ne
dalyvauja. Bet dar nereiš
kia, kad jie snaustų ir už
čiauptų bumą prieš priešų 
užsipuolimus ant Kristaus 
ir Jo Karalystes. Šv. Tė
vas, kalbėdamas per radio 
penkiems tūkstančiams 
Portugalų, pasakė: “Šioje 
lemiamoje istorijos valan
doje, tamsybių karalija,
pragarišku gudrumu ir 
sumanumu, panaudoja vi
sas priemones ir visas jė
gas sunaikinti tikėjimą ir 
moralę Dievo karalystėje. 
Dėl šios priežasties šviesos 
sūnūs, Dievo vaikai, priva
lo pavartoti visas priemo
nes ir visiškai pasiaukoti
Dievo karalystės apgini- 
mui, jei nenori matyti 
daug nepalyginamai bai
sesnių griuvėsių, negu visi 
kartu šio karo materijali- 
niai griuvėsiai.”

Ar ši yra politika?
T. B. Mikalauskas.

te. ’u
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DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS
Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė turi 788 puslapius. Minkštas 

odos viršelis: papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

nėms šventėms. Novenų 12. Litanijų 16. 
Vainikų maldų (Karunkėlių) 7. Giesmių 9. 
Trejos Mišios (Vienos Liturginės — mal
das iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti 
šimto puslapių pašvęsta maldoms į Švč. 
Sakramentą.

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galimą laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — $3.50. Rašyk:

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

r
“Darbininko” Administracija,

Siunčiu .......  ir prašau prisiųsti ....
DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:

; . S A Jb - i - > •

Vardas ir Pavardė....................... .............................

Gatvė '....................... —.......----------------------

Miestas ir Valstija...................—.............-....

knyga (s)

V "M •

Maisto pertekliaus kiekiai išimami iŠ sandė
lių Tokyo, Japonijoj. Maistas btiš išdalinamas 
Japonijos baduoliams.

RUSIJA APIPLĖŠĖ RUMUNIJĄ
’ s •> ’

Paryžius, rugp. 19 — Pa
gal slaptos-.. Rusijos - Ru
munijos sutarties, Rusija 
per pirmuosius metus atsi
ėmė iŠ Rumunijos daugiau 
negu jai priklausė repara- 
tijų..

Kaip žinoma, Anglija ir 
Jung. Valstybės pasirašė 
sutartį, pagal kurią Rusi
ja sumažino atlyginimą 
nuo 600 biUonų lei iki 300 
bilijonų. . Nėra galimybės 
apskaičiuęti vertę tų skai
tlinių Amerikos doleriais. 
Tačiau yra žinoma, kad 
pirmaisiais metais nuo pa
liaubų pasirašymo viso re
paracijomis Rusija yra 
gavusi 261 bilijoną Įei. Tai 
ne viskas. Dokumentai pa
rodo, kad Rusija išvežė la
bai daug aliejaus dūdų ir 
geležinkelio reikmenų, ku
rias rumunai buvo pirkę iš 
Vokietijos.- Taigi Rusija 
jau dabar išvežė iš Rumu
nijos daugiau negu buvo 
susitarta, kad ji gali iš
vežti. Ir kada bus galas?

1,143 Kunigai Brvo Dachai 
Stovykloje

Naujas Maryknoil'i) 
Viršininkas

z ■

Vieniui, Austrija, rugp. 
19 — J.uųg. Valstybių ar
mijos centras pareiškė, 
kad “Austrijos vakarinės 
provincijos” motorinis 
transportas visai suparali- 
žuotas, nes Rusija nepri
statė tiek gasolino, kiek 
buvo pasižadėjus jo pri
statyti iš Austrijos gasoli
no šaltinių.

Rusija buvo pasižadėjusi 
duoti Austrijai per gegu
žės, birželio, liepos ir rug
piūčio mėnesius 12,000 to
nų gasolino, o davė tik 
6,825 tonus. Rusų armija 
buvo skyrus dar 8,439 to
nus, bet iš tų austrai gavo 
tik 10 nuošimtį, o 90 nuo
šimtis buvo nuvežtas į Ru
siją.

Jung. Valstybių armija 
duoda Austrijos sostinei 
gasolino, kad galėtų palai
kyti transportaciją, bet tai 
neužtenka. Jung. Valsty
bių centras sako, kad Aus
trijai užtektų žibalo, kiek 
jo yra išsunkiama iš jos 
versmių, ir dar jo liktų ne
mažai eksportui.

Rusija Sutraukė Kariuome
nę Prie Irano

piežius jį paskyrė Apašta
lišku Vikaru, t. y. misio
nierišku vyskupu. Jis at
vyko į Ameriką ir buvo 
konsekruotas vyskupu Šv. 
Marijos bažnyčioje, Law- 
rence. Grįžęs į Mandžiūri- 
ją, kuomet japonai užpuolė 
Pearl Harbor, tą pačią die
ną jis buvo japoniečių pa
imtas į koncentracijos sto
vyklą, kur išbuvo beveik 
keturis metus, lig japonų 
nukariavimo -— 1945 me
tais.

Dabar jo atsakomybėje 
yra visi Maryknoll’ai mi- 
sijonieriai visose jų misi
jose, būtent, Kinijoje, Ja
ponijoje, Pietų Amerikoje 
ir naujose įsteigtose misi
jose Afrikoje.

v •

Rusijoje Tęsiamas Valymas 
Industrijoje

. i

Londonas, rugp. 19 — 
Pranešama, kad sovietų 
Rusija sutraukė apie 25 
divizijas kariuomenės prie 
Irano sienos. Tačiau sovie
tų Rusijos Tais agentūra 
yra įgaliota užginčyti tą 
pranešimą. '

Mainų Prekyba Lietuvoje

* ---------------------------------------

Vokietija — Prelatas J. 
Neuhaeusler iš Munich už
baigė rašęs 800 puslapių 
knygą, kame jis smulkme
niškai surašo kunigų per
gyvenimus koncentracijos 
stovykloje. Jis pareiškė, 
kad garsioje Dachau kon
centracijos stovykloje, ko
vo 15 d., 1945 m. buvo 
1,943 kunigai Iš 144 vysku
pijų ir 25 tautų. Jų tarpe} ni ją, 
ir aukšti dvasininkai, bū
tent, vienas arkivyskupas, 
vienas vyskupas, du Aba*. 
tai, 19 Generaliu Vikarų ir 
trys provincijolai.

Ossining, N. Y. — Tėvai 
Maryknoll’ai, Amerikos 
Vyskupų įsteigta svetim
šalių misijų kongregacija, 
praneša, kad J. E. Vysku
pas Raymond A. Lane, M. 
M. yra išrinktas jų nauju 
generaliu viršininku.

Vyskupas Lane gimė ir 
augo Lawrence, Mass. Jis 
yra Maryknoll’ų auklėtinis 
ir vienas iš pirmųjų to or
dino įšventintų kunigu, 
1920 metais.

Nuo jaunų studentų die
nų, jis pasižymėjo savo 
gabumais ir tapo išrinktas 
įstoti į West Point, garsią
ją Jungtinių Valstybių ka
ro mokyklą. Tačiau; jis pa
jutęs pašaukimą į Kristaus 
kariuomenę svetimšalių 
misijonieriūm, ir įstojo į 
naujai įsteigtą Marykno- 
ll’ų kongregaciją.

Trys metai po įšventini
mo, būtent, 1923 m., jis,ke
liavo su pirma grupe Ma- 
ryknoll’ų į Hongkong, Ki- 

* _* , ir po to darbavosi 
Mandžiūrijoje. Už kelių 
metų jis tapo Apaštališku 
Prefektu plačiosios Mary- 
knoll’ų misijų dirvos tame 
krašte. Ir 1940 metais, Po-

Savan Teatrui Patalpas
J - • - .'

Hanau (LAIC) — Hanau 
lietuvių tremtinių stovyk
loje įvyko rętos iškilmės— 
buvo atidarytos tremtinių 
jėgomis įruoštos teatrui 
patalpos, galinčios sutal
pinti net per 2,000 žiūrovų. 
Patalpos įruoštos vokiečių 
raitelių mokyklos namuo
se ir jos skiriamos ne tik 
vaidinimams, bet ir kinui, 
sportams, koncertams ir 
t.t. Darbas truko virš 3 
mėnesių. Lietuviai už tą 
gavo UNRRA-os padėką. 
Salė’ dekoruota lietuviš
kais motyvais. Šiomis pa
talpomis naudosis- visi Ha
nau DP tremtiniai, tauty
bių nežiūrint. Atidarymo 
iškilmės užsitęsė per tris 
dienas ir meninėje progra
moje dalyvavo geriausios 
lietuvių ,estų, latvių ir len
kų artistinės jėgos.

:«—

Nauji Lietuviški Leidiniai 
Vokietijoje

New York (LAIC) — 
Antru kartu Lietuvą užė
mę bolševikai paskelbė, 
kad visos apyvartoje esan
čios markės neturi vertės. 
Lietuviai ir vėl liko api
plėšti. Neturint kuo mokė-

Vokietija (LAIC) — Be 
poezijos veikalų, be vado
vėlių ir informacinio pobū
džio knygų tremtiniuose 
pasirodo ir kitos rūšies 
veikalų.

Taip, neseniai iš spaudos 
išėjo dipl. teisininko Petro 
Juknos studija “Demokra
tijos kelias”, kur rašoma 
apie demokratines ben
druomenės problemas. Be 
to, pasirodė jauno laikraš
tininko Alg. Gustaičio kū
rinys “Tarp Šveicarijos ir 
Danijos”, kuriame aprašo
mai lietuvių tremtinių gy
venimas įvairiose zonose 
Vokietijoje.
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Ir Lietuvos Žuvis Kontro- 
liuoja Zasypkm

New York (LAIC) —

Maskva, rugp. 19 — Ru
sijos valdžia tęsia “valy
mą” dirbtuvėse. Sakoma, 
kad industrijos ir agrikul
tūros skaitlinės buvo fal
sifikuojamos. Dar daugiau 
dirbtuvių ir agrikultūros 
vedėjų atleido nuo darbo.

Visi atleistieji nuo darbo 
viršininkai ir darbininkai 
bus teisiami už raportų 
klastavimą ir išaikvoji- 
mus.

Taip tai dedasi “darbi
ninkiškoje” Rusijoje. Kaip 
žinoma, sovietų Rusija tu
ri “geležinę uždangą”. Ži
nias gauname tik tokias, 
kokias paduoda Maskvos 
radio ir spauda. Ir iš tų ži
nių sužinome, kad Rusijoje 
yra labai daug įvairių nu
sikaltimų.
*------t------f V U»----lenNMnmsMiaMim- 

tauriu Kongresas

ti, prekyba apmirė. Gy- “Eltos” pranešimu Lietu- 
vehtojai grįžo prie primi- vos žuvies Pramonės Ko- 
tyvės mainų prekybos. Ū- misaru (kurie dabar jau 
kininkai atveža mėsos, pie- vadinami^ ministeriais) y- 
no, kiaušinių, linų ir juos 
bando mainytis į audinius, į 
cukrų, druską, žibalą, sal
dainius, vinis, noragus, uk- 
nolius ir t.t.

ra A. S. Zasykin. Tai jau 
bus 6-tas iš eilės Maskvos 

j deleguotas Ministras.

Aute LAK
Sočiai Service pa-Už

tarnavimus po $5.00 įka- 
suota iš p.p. Onos Shidkus, 
Elenos Navickienės ir Ma- 
tthew Sapiega.

EI Escorial, Ispanija — 
Antrasis Tarptautinis Ka
talikų Profesorių Kongre
sas įyyko-Ispanijoje. Suva
žiavo profesoriai delegatai 
iš Jungtinių Valstybių, 
Anglijos, Lenkijos, Portu
galijos, Šveicarijos, Ispa
nijos ir Prancūzijos.

Įžymūs profesoriai dis- 
kusavo įvairius mokslo ir 
kultūros dalykus. Nutarta, 
kad ateinančią^ metais 
profesorių sąjungos cent
ras būtų perkeltas iš Švei
carijos į Romą.

4

Nuteisė 18 Žydu Mirties 
Bausme

Jeruzalė, Palestina, rugp. 
19 — Anglijos karo teis- . 
mas nuteisė 18 žydų.mir
ties bausme už Haifos ge
ležinkelio stoties išsprog
dinimą.

1)

Tik Išėjo Iš Spaudos
Naujas Trečiojo Ordino Vadovėlis

Sv. Pramistais Pėdomis
PENKTAS LEIDIMAS 

Pataisė ir Papildė 
Tėv. jHstinas Vaškys, O.F.M.

Kiekvienas, kuris nori susipažinti su Šv. Pranciškaus įsteig
tojo Treciojo Ordino dvasia, tikslais ir uždaviniais, turėtų 

būtinai įsigyti Lietuvos Pranciškonų išleistą knygą

Sv. Pramigtais Pėdomis
Naujasis Vadovėlis

Turėtai Būti Kiekvieno Tvrtininko-čs Rankose!
Knyga susideda iš dviejų dalių: 

Pirmope Dalyje Telpa:
Popiežiaus Leono XIII Raštas; 2) šv. Pranciškaus Tre

čiojo Ordino Regula ir jos platus aiškinimas; 3) Trečiojo 
Ordino Esmė ir Tikslas; 4) Trečiasis Ordinas ir Katalikų 

Akcija; 5) Trečiojo Ordino Propaganda ir Darbai.
- Antroje Dalyje Trečiojo Ordino Rituale—telpa:

Visos Trečiojo Ordino Apeigos ir Mildos. Šioje dalyje 
atspausdintas ir Lietuvių Treteninkų himnas.

Trečiojo Ordino Vadovėlis
’ • * ■ j i H > -į

Sv. Pranciškaus Pėdomis
Yra nedidelio formato. Turi virš 300 puslapių:

Kaina su prishmtinra: $1.10 • 
Užsakymus siųskite sekančiu adresu : 

FRAN* CISTA N FATHERS 
Mount St. Francis Greene, Maine
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DARBININKAS
(THE WORKER) 

Pubiiahed ėMty Tnaaday and Friday ezeept Holidays «ueh aa 
Naw Year, Good Friday, Itanorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thankafhring and Chrtotmaa 
BAINT JOBKPM’B LITHUANIAN^ C. AB8OCIAT1ON OF LABOR 

Marrt aa Meood-ctaM mattar 8»pL 13, 1915 at th« poat offlca at Borto*. 
Kam. undar the Act at Mareh 3, 1370.
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Prieš kurį laiką Vokieti-.Lenkijos laikysenos šio. 
jos spauda, norėdama at-Į karo metu arba mesti juo-1 
sikratyti jiems šiuos metu džiausią dėmę ant tų Len- 
negeistinais pabėgėliais, iki jos laikysenos šio karo
buvo ėmusi pulti pabaltie-■ metu arba mesti juodžiau- 
čius būk jų dauguma esą’šią dėmę ant tų Lenkijos 
buvę pronaciai, jie darą ■ piliečių, kurie vokiečių 
Vokietijos srityje įvairius i naciškosios valdžios buvo 
nusikaltimus ir pan. Kaipo' suvežti į Vokietiją kator- 
ryškesni to puolimo;gos darbams ar kitais ke-J 
straipsnį, norėtųsi nurody- liais pakliuvę į Lenkijos 
ti atspausdinta laikrašty- išblaškytųjų piliečių sto
ję “Die Neue Zeitung” Nr. į vykias.
1, iš š m. sausio mėn. 4 die- į 
nos. Straipsni buvo už- 
vardin*"^ “Iškeldintųjų 
kontro’č”. Minimas strain-i 
snis dar buvo stžvmėtas 
ir antra ia antrašte “Balti-* 
jos fašistų machinacijos” 
ir t.t.

Kadangi straipsnyje bu
vo drastiškai prasilenkta 
su tiesa ir to laikraščio re
dakcija nemalonėjo at
spausdinti nei vieno iš mū- 

Čekoslovakija ir Albanija buvo vokiečių užpultos, tad su w tremtiniu parašytų 
jos savaime įeina į Alijantu stovyklą, ir Maskva jas Įąiškų redakcijai, (ai norė- 
automačiai globoja, tik nežinia dėlko Čekoslovakiją c*au rapti vietos atsaky- 
apkarpė, atimdama nuo jos Užkarpatinę Rusiją. Ven- ^ro”
grai neįeina į “numylėtųjų” skaičių. Ji apkrauta sun
kia kontribucija ir taip nualinta ir ištuštinta, kad fak- 
tinai badauja. Vengrijos infliacija (kainų pabrangi
mas) siekia astronominių skaitlinių. Už kiekvieną maž
možį mokama milijonais ir net bilijonais popierinių pi
nigų. Kai dėl Italijos, tai Sovietams teko nusivilti. Jie 
daug propagandinių pastangų ten yra įdėję. Siuntė ir 
pinigų ir desėtkus tūkstančių slaptos policijos maištui i 
sukelti, bet viskas nuėjo veltui. Bolševikų biznį sugadi
no grįžusieji iš Rusijos italų karo belaisviai, kurie nuo
dugniai atpasakojo, koks yra gyvenimas “darbininkų; 
tėvynėj”. Toks betarpinis italų su bolševikais susidū-i 
rimas atgrasino juos nuo komunizmo. Dabartinė Italių 
jos vyriausybė nebe komunistinė. Jau tas faktas, kad manas, kuris jau gerokas 
Maskva Italijai griežtai neprietelinga, nurodo, jog laikas buvo paieškomas.

Pirmiausia neaišku, ko- 
dės straipsnyje buvo kal
bama apie baltiečių “fašis- 
tiškumą” ir jų “machina
cijas”, o kaipo pavyzdys 
nurodomas atpažintasis

for maiMng at apačiai rate of pootaga provlded for in Bactloa 1103 
Act at October 8, IMT, authortaad os July U. 1913

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama--------------- 34-00
Vien* kart aavaiUja metama— 32.00
Utrteny metama-------------------33-00

Utaieny 1 kart aa-tij metama 3X30

DARBININKAS

BUBBCRIPnON RATBB:
Ocaaaatie yeariy -------------------  34.00
Domortie aoca par weak yeariy 32.00
Voraicn yeariy ----------------------- 35.00
ForoU> once par *eak yeariy 32.50

Taikos konferencijos eiga pasuko keiston vagon. 
Atrodo, kad vystosi kažkokia klaiki humoristika. Da
lykas toks, kad Rusija užtarauja tas šalis, kurios ka
riavo Hitlerio pusėj. Ne visas, tiktai tas, kuriose dabar 
tvirtai įsikūrė Maskvos agentai, sudarydami ten bol
ševikiškas vyriausybes. Ir taip, Kremliaus paramą už
sitarnavo Jugoslavija, Bulgarija ir Rumunija. Jas val
do ištikimi Maskvos bernai Tito, Dimitrijev ir Groza.

lių lietuvių spaudoje.
1) Straipsnyje, jau pa

čioje antraštėje, buvo kal
bama apie “Baltijos fašis
tų” kažkokias tai machi
nacijas, o tam tvirtinimui 
paremti — nurodytas fak- 
itas. kad esą vienos kont
rolės metu, vienas lenkas, 
kuriam buvo pavesta va
dovauti vienam lenkų iš- 

Į blaškytųjų transportui, 
'buvo atpažintas kaip SS- 
' - -l » - - - n -

i

i Juk visi gerai žinome, 
kad Lenkija kovojo prieš 
nacizmą Alijantu pusėj, 
begaliniai daug aukų sudė- 
jo art pasaulinės demo
kratijos kūrimo aukuro ir, 

į iki nacionalizmo žlugimo, 
J nekapituliavo prieš rudąją 
hegemoniją. j

2) Toliau straipsnyje ra
ižoma, kad dauguma iš Pa
baltijo kraštu kilusių pa
bėgėlių — Vokietijon at
bėgo iš simpatijos na
ciams ir net šiandieną ne
slepia tokios galvosenos. 
Be to, Pabaltijo tautybės 
(Sic! nusistebėjimas ir pa
braukimai — mano) pabė
gėliai yra atsakinti už di
delę dalį (kriminalinių) * 
nusikaltimų, kurie anks- ‘ 
čiau buvę primetami įvai- ' 
rių kitų tautų išblaškytie
siems ir pastaruoju metu 
kėlę nerimą amerikiečių 
zonos gyventojams.

Dėl primetamos simpati
jos naciams, mes lietuviai 
turime atsakyti dokumen
tinės srities faktais. Lie
tuva, nors būdama maža 
Pabaltijo valstybė, jau 
1934 metais, nebodama 
grėsmės, sprendė mažąją 
Numbergo bylą — Klai-į 
pėdos nacių, siekusių at-*

e

Ant amerikietės Gertrude Stein karsto užde
dama gėlių puokštė, kai ji buvo nuvežta Ameri
kiečių katedroje, Paryžiuje. Tai žymi šios šalies 
rašytoja, kuri buvo pasirinkus sau gyvenimą 
Prancūzijoje.

Maskva Italijai griežtai neprietelinga, nurodo, 
Kremlius kaip ir nebeturi vilties ten įsivyrauti.

Kaip tik priešingai, Bulgarija, Rumunija ir Jugo
slavija susilaukė ypatingos Sovietų malonės. Jos uoliai 
eina iš vieno su Maskvos politika. Maskva jas remia iki 
paskutinumo. Taip, pavyzdžiui, Molotovas reikalauja, 
kad Bulgarijai, buvusiai Hitlerio talkininkei, būtų ati
duota Trakija, Grekijos, buvusios Alijantu talkininkės, SS-manas lenkas. Juk Bal- 
dalis. Išeina, kad Rusija siekia nuskriausti Alijantu tijos valstybės: Lietuva, 
talkininką ir apdovanoti Alijantu priešą. Konferenci- Latvija ir Estija geografi
jos dalyviai negali atsistebėti dėl tokio nesvietiško rei- nės dislokacijos atžvilgiu 
kalavimo, bet jie supranta, dėlko. Graikija yra Angli- nieko bendro neturi su ki- 
jos įtakoj, tad ją reikia skriausti. Gi atiduodant Bul- tomis valstybėmis. Antrą 
garijai Trakiją, Maskva prisigretina prie Dardanelių vertus, jeigu konkrečiai 
ir nori pabaigti carų žygį — paveldėti Konstantinopolį, kalbėti ir apie pačią Len-

Kaip užvardinti tokią Maskvos politiką? Rusų kai- kija, tai dėl vieno atpažin
toje yra žodis “nachal”. Jis nesiduoda tiksliai išverčia- to kokio išsigimėlio, nega-. 
mas į bet kokią europinę kalbą. Lietuviai “nachalumą” įima būtų kaltinti visos karą prieš Sovietų Sąjun-

v •

*

vykus, Hitleris savo aktu 
jį atšaukė, pareikšdamas, 
kad “lietuvių tauta nėra 
pribrendusi Naujosios Eu
ropos siekimams supras
ti”, o jos vyrai “nėra verti 
ginklo jai kurti”...

Kiek palaukus, naciai vėl 
mėgino sužvejoti lietuvių 
jaunimą jų imperialisti
niams tikslams vykdyti. 
Gen. komisariatas kelis • 
kartus buvo sukvietęs žy- < 
mesniuosius Lietuvos vei
kėjus. bet šie nei kartą • 
nepasidavė naciškosios • 
Vokietijos reikalavimams. • 

1943 m. kovo mėn. Gen. 
komisaras Lietuvai Ren- J 
teln sukvietė pas save ge- \ 
neralinius tarėjus ir parei
kalavo, kad jie savo vardu 
pašauktų Lietuvos vyrus i 

‘kariuomenę ir darbams į 
Vokietija. Nežiūrint gra
sinimu, iie tai padaryti at
sisakė. Teisingumo tarė
jas Mackevičius pareiškė, 
kad tokiuo reikalavimu 
naciai laužo tarptautinę " 
teisę, nes tarptautiniais ’ 
nuostatais Lietuva tebėra ’ 
nepriklausoma valstybė ir 
okupacinė valdžia neturi ' 
teisės reikalauti jos vyrų į 
kariuomenę. Nepasiekę sa
vojo tikslo, naciai pavar- . 
tojo prieš tarėjus ir visus 
lietuvius represijas: užda
rė visas aukštąsias moky
klas ir kultūrines įstaigas, 
o Europos “kultūros sau
gotojai”, uždarydami uni
versitetus, šautuvų buožė
mis daužė mokslo priemo
nes ir kultūrinius įrengi
mus. Taipgi suėmė ir išve
žė i Vokietija KZ lagerius 
ir daug lietuvių veikėjų, ių 

teisingumo tarėją

i

Į 
gą ir bolševikams trau- metu lietuviai ne tik ne- 
kiantis iš Lietuvos, susi- bendradarbiavo su nacių 
daliusioje padėtyje lietu- Vokietija, jai netalkinin- 
vių tauta sudarė Laikiną- kavo, bet nuosekliai vykdė 
ją Lietuvos Vyriausybę, pasipriešinimą nacių už
kuri paskelbė atstatanti gaidoms. Jau nuo 1941 me- 
Lietuvos 
bę.

Deja, 
valdžia Laikinąją Lietu- priešnaciška 
vos Vyriausybę pašalino pogrindinė spauda. Toji 
ir Lietuvai valdyti buvo spauda reiškė tikrąją Be
įsteigtas generalinis komi- tuvių tautos valią. Ji ragi- tarpe T teisingumo tarėją ’ 

no lietuvius nestoti į ka- Mackevičių, švietimo gen. 
riuomenę, nevykti dar- tarėją Dr. Germantą, vi- 
bams į Vokietiją ir iš viso daus reikalų gen. tarėją ' 
_____ 1 — Y. • _ — i . - L - - I

nepriklausomy- tų okupuotoje Lietuvoje 
prasidėjo pogrindžio veik- 

okupacinū nacių la ir smarkiai išsiplėtė 
skaitlinga

šariatas, kuris buvo 
Reichskomisariato Rytų 
kraštui padalinys.

Lietuvių tauta negalėjo 
plėšti Klaipėdą šilo Lietu- būti palanki naciška jai
vos, bylą. Toji byla jau ta- ....................
da buvo atkreipusi viso pa
saulio dėmesį dėl ryžtingos 
mažytės Lietuvos laikyse
nos, naciškojo imperializ
mo atžvilgiu.

Dabar dėl lietuvių laiky
senos nacių okupacijos 
metu. 1941 metais, naciš
ka jai Vokietijai pradėjus

priešintis nacių užgai
doms. šimtai pogrindinės 
spaudos veikėjų už tai pu
vo nacių KZ stovyklose.

Dabar patieksime to na- 
pa vyzdžių.

mas į bet kokią europinę kalbą. Lietuviai “nachalumą" 
mėgina vadinti įžulumu. Bet tai tik šešėlis nachalumo 
prasmės. Jei paimsime akiplėšiškumą, sujungsime su mo į nachalo būdo požymius. “Nachalas” tai savotiškai 
žulykyste, klasta, bandito įsibrovimu į kultūringų žmo- ------------
nių draugiją — tai tas šiupinys sudarytų kiek panašu-

“klasinis” neigiamas rusų tipas. Tas žodis kaip tiktai 
tinka bolševikų politikai apibūdinti. K.

Naraką. finansų kontrolie
rių maj. Puodžių, daug 
universiteto profesorių, 
gimnazi jų direktorių ir kt. 
Išvežtųjų dalis tuojau bu
vo KZ stovyklose sunai
kinta: Kauno gimn. direkt. 
Bauba. finansų kontrolie- 

' rius Puodžius, docentas 
Tumėnas, agr. Budrys ir 

prieš naciškąją Vokietiją zuoti lietuviu SS legioną,1 ^t. Likusieji buvo palikti 
pagilino restauruotos jos į kurį vyrai buvo kviečia-1 lėtesniam sunaikinimui, 
nepriklausomybės panai- mi savanoriais, šis nacių t Nacių karo mašinai rei- 
kinimas, su tikslu išnai- sumanymas sutiko griež- kėjo daug žmonių, todėl 
kinti lietuvių tautą ir jos tą lietuvių pasipriešinimą karo komendantas Lietu- 
žemę įjungti į Reicho teri- ir toks legionas nesusida-(vai Gen. Just, tais pačiais 
toriją. Dėl to okupacijos rė. šitam bandymui nepa- Pradžia 3-čiame rusi.

Vokietijai ir vien dėlto, 
kad šimtmečius ji kovojo 
prieš germanų veržimąsi i
Rytus ir ji mirtiną smūgį sipriešinimo 
buvo sudavusi militarizmu 1943 metais, metų pradžio- 
persisunkusiam teutonų je, paties Hitlerio įsaky- 
ordenui jau 1410 metais, mu, generalinis komisaras 
Lietuvių nusis t a t y m ą Renteln pradėjo organi-

Padangės Aras

ŠV.0NA1ŠBEAUPRE
šv. Onos Gyvenimas

PAMINKLINE KOPLYČIA, 1878 M.
Ši koplyčia, kitaip dar vadinama “Šiaurės 

Koplyčia”, buvo pastatyta 1878 met., ant tos 
pačios vietos ir iš tokios pačios medžiagos, 
kaip ir trečioji koplyčia. Jos tikslas buvo kaip 
tik ilgesniems laikams užlaikyti atminčiai is
torinio pobūdžio retas senienas delei maldi
ninkų ir apsilankančių svečių įdomumo. Joje 
randasi labai senų ir brangių dalykų:

1, Trys altoriai, padirbti 1707-28 met., relik- 
vijorius iš 1759 met. ir grotelės iš 1827 met.

2,* Kamyzai ir pilioriai labai specialaus 
anų laikų darbo.

3, Sakykla, įrengta 1807 met.; labai puikaus 
išdrožinejimo.

4, Stovylos. Labai gražus kryžius, prie ku
rio šalyse stovi šv. Magdalena ir šv. Jonas A- 
paštalas. Jos simbolizuoja, kad prie šv. Onos 
atvyksta'dvejopi maldininkai: nusidėjėliai ir 
nekaltieji žmonės.

5, Sėdynės, padirbtos 1843 met. Iki to laiko 
bažnyčiose jokių sėdynių nebūdavo. Žmones 
stovėdavo, arba klūpėdavo.

6, Bokštas, statytas 1788 met. ir varpas, 
vardu “Angelica” iš 1774 met. Jo svoris yra 
358 svarai.

KETVIRTOJI ŠV. ONOS KOPLYČIA 
1876—1922 m.

Ketvirtoji koplyčia jau buvo milžiniška, 
turtinga ir majestotiškos išvaizdos pastatas-

paminklas, pastatytas gausiomis maldininkų 
aukomis už visas geradarystes savo brangią
ja! Stebukladarei, šv. Onai. Ji vadinosi — Šv. 
Onos iš Beaupre Bazilika, kuri tačiau tapo 
sunaikinta milžiniško ir visai netikėto gaisro 
kovo 29 d., 1922 metais.

Jos kertinis akmuo buvo pašventintas rug
piūčio mėn. 24 d., 1872 met. ir pati bazilika ta
po pakonsekruota, viešomis pamaldomis ati
daryta spalių mėn. 7 d., 1876 met. Tai yra ly
giai už 200 metų nuo tų dienų, kuriose buvo 
pastatyta pirmutinė visoje Kanadoje akmeni
nė - mūro bažnyčia. Augant tikinčiųjų skai
čiui, ji tapo padidinta 1882-86 metais. Ši šv. 
Onos iš Beapre bazilika buvo labai patrauk
lios išorinės ir vidujinės išvaizdos. Visus ti
kinčiuosius sužavėdavo savo dailumu ir sty- 
lingu, semetriniu grožiu. Jos korintinė archi
tektūra, žvaigždėmis puošti, išmarginti vi
daus skliautai, baltutėlio marmuro didysis al
torius, apjuostas margaspalvėmis iškaltomis 
jame žavėjančiomis gėlėmis, o prieš pat alto
riaus fasadą - priešakį, didžiulė, genialiausių 
skulptorių -dailininkų rankų darbo padaryta 
šv. Onos, su Marija ant rankų belaikant, sto- 
vyla — jau savaime įspūdingiausiai kalbėda
vo apie visą savo grožio majestotiškumą į vi
sų atsilankusių žmonių širdį sielą ir pamal
džius jausmus!

Tačiau ši gražiausioji visos Kanados šaly
je šventovė, šis prakilniausis architektų ir 
menininukų išminties darbas ir pastatas, ši 
garsioji visoje šiaurės Amerikoje ir pragar
sėjusi Dievo malonių ir šv. Onos Beauprietės 
nesuskaitomų stebuklų vieta, milžiniško gais
ro kovo mėn. 29 d., 1922 m. be širdęs ugnies 
liepsnose tapo sunaikinta ir — viskas žuvo 
iki pat pamatų, paliekant tik vėjui nešamus

pelenus ir nuodegalius... Šią baisią ir niekeno 
nelauktą katastrofą, visi Amerikos kontinen
to tikintieji ir ypač katalikai sutiko su di
džiausia širdgėla, apgailestavimu ir sieloje 
skausmu.

Nors ir žuvo brangiausioji ir turtingiausio- 
ji šalies šventovė, bet tikinčiųjų širdyse ne
pranyko pamaldumas į savo geradarę šv. O- 
ną. Tuojau pradėta statyti laikinoji, medinė 
bažnyčia, įtalpinanti savyje 1,200 žmonių, 
kuri tačiau, didesnei visų nelaimei, irgi visiš
kai sudegė iki pamatų lapkričio mėn. 8 d., 
1926 met., 1.00 valandą rytmetyje.

Laimė dar, kad visos šv. Onos relikvijos, 
visos neįkainuojamos bazilikos brangenybės, 
brangūs dokumentai, žymi dalis aukso ir si
dabro papuošalų, visi bažnytiniai rūbai — 
viskas laiku tapo saugiai išgelbėta.

NAUJOJI BAZILIKA
Nežiūrint visiems labai apgailėtino pirmo

sios bazilikos sunaikinimo 1922 met. gaisre, 
nežiūrint laikinai pastatytos erdvios milži
niškos medinės bažnyčios, tuojau anksti pa
vasarį 1923 met., pradėta statyti naujoji, ak
meninė, daug dar gražesnė, ruimingesnė ir 
visais atžvilgiais modemiškesnė šiandieninė 
gražioji ir stylingoji šv. Onos bazilika.

Iškilo daug nuomonių ir priešginumo dėl 
pačios vietos. Norėta ją pradėti statyti visai 
naujoje, patogesnėje ir ant kalno viršūnės 
vietoje, tačiau prisilaikant senovės tradicijos 
net nuo 1658 met., pasirinkta toji pati vieta, 
kame šv. Ona per 265 metus tiek daug yra ge
ro padariusi žmonėms ir tiek daug nesuskai
tomų jos stebuklų čia įvyko.

Tat ir naujoji, gražioji bazilika šiandien 
stovi toje pačioje vietoje, kame pirmieji jūri
ninkai ir ateiviai 1658 met., parodydami be

galinį dėkingumą už saugią kelionę jūrėmis 
savo geradarei, iš paprasčiausių rastų ir len
tų sukalė jai pirmutinę, labai kuklią koplytė
lę 1658 metais. Bet koks begalinis skirtumas 
nuo tų nesugrįžtamai praslinkusių laikų! Vos 
10 imigrantų - ateivių šeimos, kurie sunkiai 
dirbo bestatant šią koplytėlę pirmvkščiais 
įrankiais — kirviu, kaltu ir piela, šiandien 
juos pakeitė tūkstančiai, milijonai jų anūkų. 
Puikiausis granito akmuo, gražiausis mar
muras ir brangiausi statybos medžiaga pa
keitė senovės rastus ir lentas nepraeinamu, 
amžinųjų giriu. Pirmykštė koDlytėlė ketur
kampio namo išvaizdos teturėjo vos 40 pėdų 
ilgio su menkučiu mediniu kryželiu ant kir
šaus, šiandien išaugo į milžinišką Bazilika, 
325 pėdų ilgio ir 200 pėdu pločio, su d^nem ta
šyto akmens bokštais 300 pėdų aukštumoje. 
Žodžiu sakant, primityvis pastato naorastu- 
mas ir menka medžiaga, šiandien išsivvstė į 
puikiausią ir genialių inžinierių - statybinin
kų meniškiausią architektūros retenybės pa- 
žybą. Visas gražiosios Bazilikos pastatymas 
ir “įrengimas kainavo virš $2,000.000 ir gali 
sutklpinti savyje apie 3,000 žmonių!

BAZILIKOS ARCHITEKTŪRA
Kiekvieno pastato gražumas ir prakilnu

mas labai priklauso nuo pačios architektūros. 
Pagrindinis tikslas Kanados architektų - sta- 
tvbininkų visupirma buvo, kad šv. Onos bazi
likos pastatymo išvaizdoje aiškiai išreikšti tą 
gilų ir neišdildomą žmonių širdyse ir sijose 
katalikų tikėjimą ir pasitikėjimą šv. Onos 
galingu pas Die”ą užtarymu. O paskui — pa
čius Šventovės rūmus visais žvilgsniais dai
liai, sykiu ir modemiškai pritaikinti prie 
žiaurių ir ilgų žiemos sąlygų visame krašte.

(Bhs daugiau)
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Nors ir vasara ir karščiai vilioja į pajūrius, paežeres, paupius, 
girias ir laukus, nelaiminguosius lietuvius Europoje šelpti reikalas 
pilnai suprantamas ir gyvas. Kaip iš žemiau pateikiamo sąrašo 
matysite, rūbai, maistas, medikamentai, mokykloms reikmenys 
ir knygos aukojami, renkami ir siunčiami į BALF sandėlį.

Štai, per liepos mėn. BALF sandėlyje gautosios dovanos, sva
rais:
Baltimore, Md. — BALF Skyrius (per K- Matuliauską) .... 84 sv. 

(maisto) ......      21 sv.
Mrs. B. Marriott ... ......................... _................... 16 sv.

Boston. Mass. — “Darbininkas” (mok. reik.) .................... ,. 24 sv.
BALF 17 Skyrius ..............................................  270 sv.
M. Gaputis ...................................................................... 29 sv.

Bridgeville. Pa. — Kun. A. Jurgutis .........._...........................32 sv.
Chicago. III. — N.N. (knygų) .........................   100 sv.

EI. Bertcher .............    9 sv.
Detroit. Mich. — J. Pilka ..........................     440 sv.

E. Paurazienė ............................................. T..............  68 sv.
V. Kriaučiūnas .........          10 sv.

East Orange. N. J. — T. M. Grybaitė......... . .... ..................  10 sv.
Exeter. Pa. — M. Bemotaitienė........................ ....... .....
Frackville. Pa. — Nukryžiuoto J. Seserys (mok. reik.) 
Great Neck, N. Y. — N. N.............................   _...
Hinsdale. III. — Tėvai Marijonai (mok. reik.) ‘..............
Indiana Harbor. Ind. — Šv. Pranciškaus mok. (mok. reik.) 25 sv. 
Lawrence. Mass. — Šv. Pranciškaus parapija.................   123 sv.

(maisto) ..............................  ................... 12 sv.
(mokyklos reikmenų) .............................................  19 sv.
(vaostų) ................................................................ 190 sv.

Lynbrook. N. Y. — J. Raudonaitis ...............  35 sv.
J. Steponavičia............................................................... 250 sv.

(maisto) .................................................................. 17 sv.
Loveli. Mass. — J. M. N.......................................................  29 sv.
Los Angeles. Cal. — Prel. J. Maciejauskas (maisto) ....... 870 sv.

410 sv. 
.. 51 
... 27 
.. 40
. 607 sv. 
.... 1 sv.
264 sv. 

... 55 sv.
225 sv.
290 sv.
277 sv. 
370 sv. 

... 17 sv. 

... 45 sv. 

... 15 sv. 

... 31 sv. 

... 10 sv. 
... 92 sv. 
.... 5 sv. 
... 73 sv. 
.. 32 sv. 
... 22 sv. 
.... 5 sv. 
.... 4 
. 423 
... 20 
.... 5 
.... 9 
... 27 
.... 3 
.... 8 
... 21

11
.. 11 sv. 
... 21 
.... 10 
... 14 
... 12 
... 13 
.....  8 
... 10 
.... 12

Pagerbti 
Įžymų Poetą

■T •'

HVytis Ir Erelis" 
Autorių

Kun. Dr. K. Urbonavičių

KONCERTAS
..... 18 sv. 
___ 9 sv.
... 14 sv.
.... 13 sv.

RUOŠIAMAS “DARBININKO"

Sekmadieni, Spaliu-October 20,1946
3 V AL. PO PIETŲ

So. Boston High School Auditorijoje, Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Programą išpildys garsūs artistai ir artistės. Visus nuoširdžiai kviečiame į šias pagerb- 

tuves — šaunų koncertą.
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Lyndhurst, N. J. — Ona Staknienė ................ . ..........
Lawewood. Ohio — F. J. Žuriai....................................
Mahanoy City, Pa. — Šv. Juozapo parapija .............
Melrose Park. III. — N. Petraitis..................................
Montreal. Canada — I. ir R. Ivaškevičiūtės (gaidų) .... 
New Haven. Conn. — šv. Kazimiero parapija............
Paterson, N. J. — BALF 86 Skyrius........ ...................
Pittston, Pa. — BALF 64 Skyrius (maisto) ...............
Putnam. Conn. — Kun. Vaitkevičius (maisto)...........
Rochester. N. Y. — Šv. Jurgio parapija .....................

(maisto) ..........................................................
Santa Monica. Cal. — Bronė Starkienė ....................
Shenandoah. Pa. — Šv. Jurgio mokykla (mok. reik.) 
Simsbury, Conn. — A. Mikalauskienė................... .....
Tacoma. Wash. — Anna Willis....................................
Union City. Conn. — C. Pėsaitienė .... .......................
Waterbury. Conn. — M. P. Brazauskas (knygų) .........
Worcester. Mass. — Gritaitė .......................................
New York. N. Y. — Kun. Liubauskas........................

N. N........................................................................
Brooklyn, N. Y. — P. Labanauskas (Tech. žurnalai) .. 

A. Narvydas ....................... .............................. .
Žilinskas .................................................................
Nursing Sisters of the Siek and Poor ..............
N. N.........................................................................
Šiugžda .................................................................. .
Dr. Vaitulionis .....................................................
Frante J. Tumasonis .............................................
Dr. A. šliupaitė ................ ....................................
E. Whitecavage .............. .....................................
Helen Doboshinsky ...............................................
Ona Kulbokienė ...................................................

Tolišius .............................................................
(knygų) ......................................................?

Žergelis.............................................................
Kraujalis ..........................................................

Reinienė ................................................................
Elena Radzevičius ........................... :..................
V. Botyrius .................. . ........... .. .......................
K. Stankevičius ...........................................
X. Strumskis ...................................

Jamaica. N. Y. — Adv. K. Jurgėla ..................................62 sv.
Maspeth. N. Y. — V. J. Atsimainymo parapija ........ 117 sv.

Kun. J. Balkūnas (maldaknygių) .................. ................ 7 sv.
Kiekviena dovanėlė gyvai įvertinama, kiekvienas paaukotas 

daiktas pailgina Europoj gyvenančiam lietuviui gyvybę, apsaugo
ja nuo ligos, sustiprina viltyje gyventi. Tiek gaunamieji laiškai, 
tiek atvažiuojantieji į Dėdės Šamo žemę lietuviai džiaugiasi ir' 
dėkoja jūsų sudovanotom dovanom. i

Dabar vyksta vajus. Siuntinėjame atsišaukimų, prašančių 
aukoti kas ką gali. Malonėkite tuos atsišaukimus kuoplačiausiai 
paskleisti. Jie atspausdinti leituvių ir anglų kalbomis, tad juos 
galite paskleisti ir nelietuviams. Kur ir kiek jų reikia, prašome 
kreiptis i BALF raštinę arba tiesiog j sandėlį. į kurį prašome siųs
ti ir visas dovanas:

UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF AMERICA, Ine. 
(H’AREHOL’SE)

101 Grand Strret Tel. EVergreen 8-6203 Brooklyn 11, N. Y.

sv.
sv.
sv.

J.

J.
I.

koki jų reikalavimai. Pabėgėlių j jono. Nejaugi kiekvienas lietu- Pennsylvania.
skaičius pranešimuose augo. O 
National War Fund ne tik ne
daugino šalpos sumas, bet vis 
stengėsi mažinti. Pavyzdžiui, 
1945 m. rudenį 1946 metams 
skyrė 600,000 dolerių, o vėliau 
pranešė duosiąs tik $500.000.00 
penkiolikos mėnesių laikotar- 

. .............. „ _ piui. Dar negalas metų, tad ne-
bėgėlių gyvybę jų .skukymą, į Raudonu Kryzlų. būkime tikri, kad ir tuos pilnai
taip dvasmia', ip ir matena . gajpa dalinama tik jos gausime. Pernai N. W. F. vajus
liai. e enas jų yra pergy > Šalpos dalinime nesurinko visų prižadėtų pinigų.
venęs bolševikišką j; irnamskąjj1 neatsižlūrima į asmens politi- BALF’as gauna iš N. W. F. 
terorą ir yra užsigrūdinęs ~,nius ar tikybinius įsitikinimus, pinigus tik kas mėnuo. Taip ir 
vis. Kančios ir persekiojimo mo- nOriu pabrėžti, kad kai ku- siunčia pabėgėliams. Nevalia 
kyklą perėjęs bus in amiausias. rįuose laikraščiuose pasitaiką daugiau siųsti, nei atitinka- 
kovotoias dėl Lietuvos. Todėl i .. . .... > , ,. . .J i pranešimai apie kokius nors miems kraštams skirta per meti --------- -------- ------------,-----(----- v—------------------------ - —
svarbu mums juos nuo . o ap-! daromus politinius ar tikybinius nį biudžeto svarstymą. Jei kur nai reikalingus taip seniems.1 pradžios mokyklos su 2,923 mo-
ginti, apgyvendinti saugioj vie-, sj{įrtumus šalpos skyrime yra pasitaiko didesnis reikalas, tai taip jauniems. Į kiniais. 29 vaikų darželiai su
toj ir remti juos jų pastangose.mejas arba sąmoningas noras BALF vadovybei visada yra! BALF turi 118 skyrių ir apie 976 mokiniais ir įvairiausi kur-
grįžti į laisvą ir nepriklausomą pakenięti BALF’ui. Įgalioti- daug vargo įtikinti N. W. F. vie- 1,000 pagelbstinčių draugijų. ' sai. chorų ir dramos rateliai.
Lietuvą. iniamc -vra inetnikeiins ’nipmc hindrota sumažinti n ki- Stiprūs, veiklūs, gerai organi- j Veikia ir skautai. Amerikos

ir savo darbą įvertiną skautų draugovė prižadėjo su- 
Raudonasis kai kurie mūsiškiai nesupranta skyriai yra Bendrojo Amerikos šelpti skautus uniformomis ir 

visų painiavų, todėl susilaukia-j Lietuvių Šalpos Fondo pagnn- kitomis reikmenimis. Leidžiama 
Instrukcijos įsakmiai nurodo. ma ir nusiskundimų. Tiesiog y- ^as. Fondas turi skyrius sekan-, kelios dešimtys laikraščių ir į- 

kas turi pirmenybę pašalpai ra negalima šelpti visus, kiek ir. ėiose valstybėse: California, vairūs žurnalai. Net spausdina- 
gauti: 1) Našlaičiai ir vaikai; kur norima. Bet kiek ir kaip, Connecticut, Illinois, Indiana. mos knygos < ir rankvedėliai.
2) Motinos su vaikais; 3) Ligo- buvo galima, sušelpta. *Iowa, Maine ,Maryland, Massa- • Profesinės draugijos tveriamos,
nys invalidai ir seneliai; 4) į Ligi liepos 1 d. BALF išleido' chusetts, Michigan, Missouri, kaip medicinos daktarų, advo- 
Mokslą einanti jaunuomenė: a) pašalpai $400.527.15, nupirkom Nebraska, New HampshireJ katu, žurnalistų ir kitų. Mums 

į studentai, b) vidurinių bei spe- maisto už per 75,000 dol., medi-, Jersey, New York, Ohio, Pabaiga 5-tame pusi.

Gelbėkime Pabėgėlius 
Nuo Mirties!

------------------------------------------- ' I
Mūsų mirtingoje kovoje už joje ir Austrijoje. Lietuvon bu- 

Lietuvos ateitį, mano manymu, vo siųsta pašalpa per Russian 
svarbi yra kova už lietuvių pa- War Relief ir per Amerikos 

jų išlaikymą, j Raudonąjį Kryžių, 
kaip ir materia-! - - ...
jų yra pergy-

Rhode Island, 
vis neduotų dolerio metams su-:West Virginia, Wisconsin ir Ka- 
šelpti vargstančius brolius ir nadoje. Visi skyriai kur kas ga- 
seseris? Mes turime daug ame- lėtų turėti daugiau narių, 
rikiečių draugų, kurie mums Koks bus BALF’o darbas tarp 
padės. Darbas milžiniškas, bet pabėgėlių turime 30,000 vaikų 
nėra nenugalimas. Dabar metas nuo 1—16 m. amžiaus. Lietuvių 
ruoštis tampriau susioi-gani- Raudonojo Kryžiaus pranešimu, 
zuoti į didžiulį BALF’ą. Tenebū-. tremtinių tarpe yra 1.728 stu- 
nie nė vieno veiklaus leituvio, dentai lanką universitetus.

i 
kuris nesirašytų į Bendrąjį A- Hamburge yra įsikūręs Baltijos 
merikos Lietuvių Šalpos Fondą.! universitetas. Nestudijuojančių 
Nuo kūdikio ligi seniausio įra- arba dėl lėšų stokos negalinčių 
šykime ir aukokime po dolerį, studijuoti studentų yra arti 
Dar ne kartą šauksimės į visuo-' 1.000. Ir jiems reikia sudaryti 
menę aukoti drabužius, batus, galimumus studijuoti. Be to, 
žaislus, knygas, paišelius, sąsiu-. veikia 28 gimnazijos ir progim- 
vinius ir kitus reikmenis, būti- nazijos su 2.885 mokiniais, 89

sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv.
sv.
sv.

sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv.

I niams yra duotos instrukcijos, ’niems biudžetą sumažinti, o ki- Stiprūs, veiklūs, 
Pabėgėlių šelpimas turi būti kurių privalo laikytis komitetai tiems padidinti. Pabėgėliai ir zuoti i“ 

mūsų pirmaeilis artimo meilės ir net Lietuvių T 
žygis. Pabėgėliai negali grįžti į Kryžius, 
dabar į Lietuvą, kadangi jų lau- j 
kia ten tikra vergovė ir net mir
tis. Kol ten viešpatauja komu
nizmas, tol laisvės nebus. Už 
laisvę geriausiai kovoja tie, ku
rie jos netenka, arba tie, kurie 
ją pilnai turi, kaip mes Ameri
koje.

Amerikos yra tradicija pri
glausti politinius pabėgėlius ir 
prievarta jų negrąžinti ten, iš 
kur jie atvyko. Nore Rusija per 
nevalią U. N. komisijose norijieKimą pragyvenu, jei Kartais 
juos grąžinti ir priverstiniems trūksta pinigų, tai arba visiems 31 d., 1946 m. paskelbė, kad 
darbams sunaudoti, bet, laisvę mažinama pašalpa, arba duoda- BALF iki tos dienos buvo išlei-

t

cialių mokyklų mokiniai ir c) cinos reikmenų už 60,000 dol., 
pradžios mokyklų mokiniai; 5) Tuo pat laiku išsiųsta 579,800 
asmens, aplinkybėms susidėjus, svarų batų ir drabužių, 125,000 
laikinai likę be darbo arba gau-,tonų knygų ir kitų mokyklos 
ną už darbą atlyginimą, neuž- reikmenų. Oficialiai, President’s 
jtektiną pragyventi. Jei kartais War Relief Control Board kovo

“DARBININKO” TRADICINIS 
KONCERTAS

Spalftj - OcL 20 d., So. Boston High School Audito* 
rijoje įvyks “Darbininko” tradicinis koncertas, kurio 
programą išpildys operos artistė Biruta Ramoškaitė 
iš Neu Vorko, Bv. Pranciškaus par. choras, vadovybė
je muziko Povilo Sako ir Kiti artistai, kurie bus pa
skelbti vėliau. Prašome tą dieną nieko nerengti, bet i Portugalijoje, 
ruoštis į “Darbininko” koncertą.

isuma, i

1 Pabėgėlių padėtis ne tik ne
pagerėjo, bet dar pablogėjo. 

Verta žinoti, kaip BALF’as Mūsų šalpos darbas dar nesi-

sumąl 
kitais 
metų

manykit. kad BALF’as gauna'gėlių visi kratosi. BALF’as turi 
kiek nori ir kiek ir kaip nori / x
skiria. Nuo pat pirmų dienų Na-J 
tional War Fund kontroliuoja 
visą pašalpą ir šalpos darbą.

išvietintus gauna pinigus ir kaip skiria. Ne- baigia ir greit nesibaigs. Pabė-
1—_ t________________________ t. _ 3 rv a T T7,’ _ _ _________ * zvAlivi vrvrri V 4- "D A T VflCt

a a

UNRRA nuo 1947 m. pradžios ras nei atima, nei didina pašai- ko ’r suaukojo reikalingą pašai 
nustos šelpusi pabėgėlius. Šelpi- pą, tik skiria, kaip leidžia biud- P4- 
mo darbą turi perimti naujaĮžetas, žinoma, turi dugną ir to- 
tarptautinė organizacija. Da- dėl ne kartą išsisemia, 
bar eina pasirengimo darbai, 

, kur apgyvendinti i 
žmones. Nežiūrint, kokie bus 
valstybių planai ir šelpimo tvar
ka, mes. lietuviai, dar daug tu- 
resime aukų sudėti ir šelpimo 
darbą tęsti per BALF’ą.

UNRRA ne visus lietuvius Tam fondui reikėjo įduoti mi- 
šelpė. Mes žinome, kad pabėgę- matytą šalpos projektą su duo
bų skaičius siekia virš 100,000. menimis ir skaičiais, kur ir kiek 
Šių UNRRA šelpė tik tuos, ku-i 
rie gyveno stovyklose. Didelis 
nuošimtis lietuvių gyveno už D. 
P. kempių. Vienus ir kitus 
BALF’as šelpia per savo įgalio- 

. tinius bei komitetus ir per Lie-! 
i tuvių Raudonąjį Kryžių.
i BALF’as turi savo įgalioti- 
. nius su Komitetais Belgijoje, 
. Danijoje, Italijoje, Ispanijoje, 

Prancūzijoje, 
Švedijoje, Šveicarijoje, Vokieti-

yra pabėgėlių, kodėl reikalinga 
pašalpa, kaip, kam ir keno jis 
bus dalinama.

Pradžioje nebuvo tiksliai žino
mas pabėgėlių skaičius, jų sto
vis. reikalavimai. Net vyriausy
bė neturėjo tikrų pranešimų. 
National War Fund vajui praė
jus ir paskyrus biudžetą, reika
lavo kiekvieną bertainį praneš
ti šalpos išskyrimą ir vėl įrody
mų, kur, kiek yra lietuvių, ir

tęsti savo veiklą. Nežiūrint, iš 
kur reikės gauti pinigus, darbas 
negali būti nutrauktas. National 
War Fund nuo 1947 m. sausio 1 
d. neveiks, nuo tos dienos BALF 
yra laisvas siekti paramos pla
čioje Amerikos visuomenėje.

BALF jau turi National Bu- 
dget Committee pritarimą kitų 
metų biudžetui, kuris BALF va
dovybės yra numatytas — 
$525,000.00 sumai. Tokią 
mes turime surinkti, kad 
metais išlaikytume šių 
lygmę.

Manęs negąsdina tokia 
BALF įrodė, kad pašalpa reika- 
linga ir galima. Lietuvių kilmės j 
amerikiečių gali būti arti miii-

Skraidantieji “cowboy” randa galimu medžio
ti antilopas. Vaizdas parodo besivejąs orlaivis 
būrį aukų, kurias norima pačiupti.
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Aš Buvau Sovietų Divizijos 
Komendanto vertėju

Pradžia 1-tname puslapy] 
bendrauti, ir jie yra pri
versti tuo pasekti, nors su 
pykčiu širdyje”.
hl plcmcri — paklupdyti 

Angliją
Būdamas susidomėjęs 

tomis niekur nespausdin
tomis aukštosios sovietų 
vadovybės pažiūromis, aš 
jo toliau paklausiau:
— Kaip gi jūs galėtumėte 

kariauti su anglais - ame
rikiečiais? Juk jų apsigin
klavimas pranašesnis už 
jūsų, o pagaliau jūsų pa
čių karinė amunicija yra 
amerikiečių kilmės?
— Jokiu būdu mes neno

rime su jais ginklų karo,— 
atšovė jisai. Tik meskite 
bendrą žvilgsnį į atatinka
mos šalies vidaus padėtį. 
Pas mus — viešpatauja 
tobula tvarka (kalėjimo ir 
kapų tyla. J. P.), o pas 
juos — kerštavimai, strei
kai — žodžiu, betvarkė. 
Bet tai tik pradžia. Angli
ją mes nugalėsime švel
niai — priverčiant ją ap
leisti savas kolonijas vie
ną po kitos. Anglija susi
trauks į izoliuotą (atskir
tą) salą ir tuo metu mes 
patvarkysime, kad lprdų 
žemės būtų išdalintos bri
tų kaimiečiams, kaip kad 
mes išdalinome vokiečių 
didikų žemes mūsų zonoje. 
Ar gi jūs nemanote, kad 
kitų zonų mažažemiai ne
linksta prie mūsų?.. (Čia 
ir slepiasi visa sovietų gu
drybė: pirma žemės refor
momis laimėti prielanku
mą, o paskiau — užval
džius ir įsistiprinus suva
ryti visus į kolchozus, kaip 
tas padaryta Sovietuose; 
Rusijoje bolševikai žemės 
neturtingiesiems nedali
na. J. Pr.>.

SSSRrtoitetti 
"išldisvinH" USA

— Mano nuomone, — tęsė 
toliau sovietų komandie- 
rius, — nėra esminių skir
tumų tarp vokiečių ir tarp 
mūsų pažiūrų. Naujoji ko
munizmo atmaina, kuri y- 
ra mūsų krašte (Sovietuo
se) labai priartėja prie jų 
nacizmo. Argi jų Gestapo 
nėra panaši į mūsų GPU? 
Jie ir mes — vertiname jė

gą ir niekinartie silpnumą. 
Abidvi mūsų tautos turi 
panašias pažiūras į demo
kratiją. Vakaruose mes 
palaikome komunistų par
tijas, kad jos mums pa
ruoštų kelią, mūsų taikiam 
įėjimui, kai mes ateisime, 
kaip išlaisvintojai. Tačiau 
kai mums nebereikės kraš- 
tutiniškai kairiųjų agentų, 
mes juos pasiusime į Sibi
rą, kaip mes tą jau esame 
padarę su komunistais len
kais, kurie tikrai pasirodė 
perdaug patriotiški.”

Klaidos pranešimuose 
Žukovui

Nors komendantas savo 
studijas buvo baigęs kari
nėje akademijoje, jis netu
rėjo sklandaus stiliaus, 
netgi padarydavo rašybos 
klaidų savo gimtojoje kal
boje. Tą pastebėjau, kai
tekdavo man redaguoti jo 
savaitinius pranešimus Žu
kovui...

Kodėl komendantas 
įsigeidė aukso dantų 
Visi žino, kad rusai pa

prastai turi gerus dantis; 
minimasai komendantas 
taip gi nesudarė išimties. 
Užtat aš labai nustebau, 
kai vieną dieną jisai pa
prašė nuvesti jį pas dentis- 
tą. Matydamas mano nu
stebimą, jisai atvira širdi
mi prasitarė: “Mano dan
tys yra normalūs, bet aš 
noriu užsidėti keletą auk
sinių užmaukiu ant savo 
dantų, kaip tą yra padarę 
daugelis mano draugų. 
Taip lengviau nusigabenti 
auksą į Rusiją...

Dentistas buvo nacių 
partijos narys nuo pat pra
džių, ir to neslėpė. Tačiau 
tas jam nesukliudė vėl 
džiaugtis aukštesnio ran
go naujais savo pacien
tais.

Vertė įskundinėti 
draugus

Kaip jau minėjau, mano 
pareiga buvo ištikimai iš
versti komendanto kalbas 
ir raštus. Tokiu būdu man 
teko perduoti vokiečiams 
savo šefo kalbą, kurioje jis 
reikalavo, kad žmonės pra
neštų apie kit kitą tais at
vejais, jei susidarytų ko

Kilus gaisrui “Coco” name New Yorke, tūlas 
pilietis visai ramiai išlipa laiptais į saugumą ir 
išsineša savo šun\• t

kie suokalbiai, pasikėsini
mai prieš okupacinę vy
riausybę. Jei buvo suran
damas koks kaltininkas, 
visa šeima ar visi namo 
gyventojai buvo suareš
tuojami.

Trėmimai vergų 
darbams

Mažai sveikų žmonių li
ko apylinkėje, nes dideliais 
skaičiais juos vežė į Rusi
ją. Tarp jų buvo ir tie vo
kiečių kaliniai, koriuos iš
laisvino anglo-saksai ir 
kurie apsigyveno rusų zo
noje.

”Pėhė ĮteUdninkfe"
Pastebėjau, kad raudo

nojoje armijoje drausmė 
labai griežta ir kieta. Į pul
kininką daugiau nebesi
kreipiama “drauge pulki
ninke,” bet — “pone pulki
ninke”. Sovietų kareiviams 
buvo uždrausta eiti į res
toraną, kur jau buvo įėję 
karininkai. Sovietų kari
ninkui nevalia vesti bet 
kokią mergaitę; jis turi 
vesti karininko ar valdi
ninko dukterį. Kariai ven
gia lankytis bažnyčioje, 
nors netaip senai oficialiai 
tas jiems yra leista: jie 
prisibijo, kad papūtus ki
tiems vėjams galės būti į- 
tartais ar net areštuotais. 
Paslapčia- man prasitarė, 
kad dabartiniu metu Rusi
joje gana stipriai siaučia 
anti - semitizmas.

Knopso*, laikrodis ir 
moteris

Pirmosios okupacijos i 
dienos buvo baisios. Rau
donieji kareiviai težinojo 
tiktai tris žodžius vokiš
kai: Schnaps (vodka, deg
tinė), Uhr (laikrodis) ir 
Frau (moteris). Vapalio
dami tuos būdingus žo
džius kareiviai gerai išsi
versdavo... Kai išėjo anie 
griežti patvarkymai, pats 
komendantas nuleido no
sį... Žinau vieną, jį liečian
tį, atsitikimą: jam į akis 
buvo kritusi gražioji Gret- 
chen, bet ji buvo atkakli 
mergaitė ir komendantas 
jos “sužadėtinį” uždarė į 
kalėjimą, duodamas su
prasti, kad vaikiną išleis 
kai tik ji sutiks su komen
danto reikalavimais... Ta
čiau, mergaitė laikėsi tvir
tai, sužieduotinis pasiliko 
kalėjime, o komendantas 
savo reikalavimų nebekar
tojo...

Komenddiito peilis: 
politrukas ir NKVD 
Komendantas buvo man 

prielankus, padovanojo 
žiūronus, datė savo foto
grafiją, autografuotą (su 
savo parašu). Pilnai mani
mi pasitikėdamas vieną 
dieną jis man prasitarė a- 
pie nuolatinį savo rūpesnį, 
kurį jis turėjo dėl vyriau
siojo politinio patarėjo 
(politruko) ir dėl NKVD 
(slaptosios policijos) na
rių, kurie slaptai buvo pa
skirstyti po jo pulkus ir 
kurie nepaleisdavo iš akių 
mažiausių pajud ėjimų 
kaip jo paties, taip ir kitų 
jo karininkų. Jis kalbėjo:
— Niekas, nors kažin 

kaip aukštai pastatytas, 
niekada negali būti tikras, 
kad be jokios aiškios prie
žasties neareštuos jo šian
dieną ar rytoj”.

Gerai pergalvojęs tuos 
jo žodžius, slapta susipa
kavau savo bagažus ir 
kaip greičiau nusidangi
nau į amerikiečių zoną, 
pirkia negu kas įiors ma
nimi pradės domėtis...”

* * *
Ištrūkęs iš rusų zonos jis

Mažytis belaukdamas savo puoduko pieno 
prieš eisiant gultų, pavargęs užmigo. Jį išbudina 
seselė, kad išgertų savo noriai laukiamą pienelį. 
Tai Jung. Valst. Raud. Kryžiaus maistu tei
kiama pagalba nukentėjusiems prancūzukams.

Gelbėkime Pabėgėlius Nuo Mirties
Pradžia 4-tame pusi.

yra žinomi pabėgėlių tarpe 236 
kunigai, 300 gydytojų, 97 advo
katai, 100 žurnalistų, daug pro
fesorių ir rašytojų. Yra visa ei
lė pabėgusių politikų, diplomatų 
ir valdininkų. Žodžiu, didelė 
dauguma šviesuomenės yra iš
bėgusi. Dabar jiems turime 
duoti progos susirikiuoti darbužį 
ir žūtbūtinei kovai už išsilaiky
mą būsimam Lietuvos nepri
klausomybės gyvenimui.

Pabėgėliai daugumoje yra ap
gyvendinti stovyklose. BALF 
pirmininkas kun. Dr. J. B. Kon
čius lankė tas stovyklas ir tiki
mės, kad darbas eis sklandžiau 
ir organizuočiau. Dabar turėsi
me geriausius davinius ir geres
nį pažinimą pabėgėlių reikalų. 
Jei kur buvo per daug ar per 
mažai šelpta, bus galima viskas 
išlyginti. Taipgi jie bus infor
muoti apie pašalpos galimumus, 
ir neturės klaidingų noumonių 
apie paramos “bedugnės mai- 
są .

BALF taipgi studijuoja ir kiek 
galima gelbsti imigracijai. Žino
ma. ne pinigais gelbsti, tik pa
tarimais ir tarpininkavimu, ka
dangi neturi tam lėšų.

Kun. J. Vaitkevičius, MJC.

GIMTOJI NUODĖMĖ
(Tęsinys)

9. Minėtieji čia įvykiai 
nėra išimtini, daugelyje 
didesnių miestų jie . karto
jasi tūkstančiais. Teisin
gumo Departamento užra
šai 1944 m. duoda šiuos 
mažamečių berniukų nuo 
10 iki 15 metų šluos nusi
kaltimų Skaičius: 15 metų 
laikotarpy, atseit nuo 1929 
ir iki 1944. žmogžudystės 
padidėjo — 47 %, užpuoli
mai — 71%, paleistuvavi
mas — 69%, kriminalinė 
paleistuvystė — 61%’. To 
paties amžiaus mergaičių 
pagedimas padidėjo — 
375%, girtybė— 174%. Vi
sų piktadarysčių, kurios į- 
vyksta visame krašte, ne
pilnamečiai papildo 56%. :

10. Viename Naujosios 
Anglijos miestelyje, užė
jus vagysčių bangai, liko 
sugauti vaikezai, kurių 
vyriausia turėjo 14 metų, 
jauniausia tik 9. Vogtais 
daiktais, o jų buvo nema
ža, visai nesinaudojo, bet 
sumetė į upę. Paklausti, 
kodėl jie taip darė, atsakė: 
“Oh, we wahted some 
fun.”

11. Vienas mažametis ir 
jo du sėbrai buvo papildę 
apie 20 vagysčių, buvo pa
vogę ir sunaikinę valdžios 
dokumentus. Pagaliau su
gautas ir nuvestas pas po
licijos viršininką, iškišo 
jam liežuvį ir sako: “Tu 
man nieko negali padaryti, 
nes aš dar neturiu 7 metų.

Kiti vėl didžiavosi, kad 
policija sugaišo net 5 mė
nesius iki juos sugavo.

BALF’as paskutiniu laiku ė- 
mėsi gelbėti našlaičiams. Viso 
atsirado apie 70 našlaičių. Jiems 
atvežti reikalingi labdaringų or
ganizacijų afidevitai, kuriuos 
sutiko parūpinti Catholic Com- 
mittee for Refugees ir United
Statės Committee for the Care 
of European Children. Bendra
darbiauja ir protestoniškos or- 

I ganizacijos. Našlaičių kelionės 
■ ir išlaikymą turės apmokėti lie- 
i tuvių visuomenė.
! Našlaičiams pargabenti ir pa
remti BALF Centras sudarė ko- 

j misiją pavadintą Lietuvių Naš
laičių Fondu, kurio laikinais na
riais yra pirm. Nadas Rastenis, 
reikalų vedėjas Juozas Laučka, 
ižd. kun. Jonas Balkūnas, vice- I

10. DRAUSMĖS 
TRUKUMAS

Visų tų piktadarysčių ir 
ištvirkimų priežastis yra 
drausmės trūkumas namie 
ir mokykloje. Tėvai nepri
klauso prie parapijos, nei
na į bažnyčią, nei prie šv. 
Sakramentų, vaikams duo
da pilną laisvę, nepaisyda
mi nei kur jie eina, nei ka
da grįžta, nei su kuomi 
susideda, tuo būdu ne tė
vai valdo savo vaikus, bet 
vaikai tėvus.

Visi policininkai vienbal
siai prieina išvados, kad 
toms negalėms pašalinti ir 
mažamečių ištvirkimams 
sustabdyti, reikia bausti 
tėvus ir išreikalauti iš jų 
atlyginimą už kiekvieną 
skriaudą jų vaikų kam 
nobs padarytą, ar tai baž
nyčiai, ar valstybei, ar 
privatiems žmonėms.

Vienas miestelis Vaka
ruose nutarė traukti tėvus 
į teismą ir apdėti bausme 
$50. jei jų vaikas valkiosis 
po miestą vakare po 8 vai. 
ir pateks į kokią šelmystą. 
Tuojaus nusikaltimų skai
čius sumažėjo 75%. Tas 
parodo, kad mažamečių iš
tvirkimų tėvai yra kalti.

Šie pavyzdžiai iškalbin
gai parodo, kad žmogus iš- 
tikrųjų yra ir proto ir va
lios ir jausmų ligonis, kad 
privalo gydytis tikėjimo 
suteikiamais vaistais, jei 
nenori padaryti pragaro 

Fondas visada yra sau ir kitiems jau čia ant 
žemės, nekalbant jau apie 
pragarą kitame pasaulyje. 
Kad tdš ligos tik nusilp
nintų žmogų ir padarytų 
jį neveikliu, kaip kad pa
daro kiekviena kūno liga,

priėmė, kas ir kur dalina. Kaip 
minėjau, 
smulkiai spaudoje pranešęs, ir 
skyriams dažnai savo Biulete
nius išsiuntęs ir atskirais laiš
kais pranešęs.

Ne tik reikalingi drabužiai ir 
reikmenys, bet šaukte šaukiasi 
pabėgėliai maisto ir vaistų. Mes guldydama Žmogų į lovą, 
niekados negalim nutraukti dra- į nuostolis nebūtų toks dide- 
bdžių, batų, maisto, vaistų, kny- lis, bet jos nusilpnina Žmo
gų, sąsiuvinių, paišelių, žaislų, gų į gerą, O uždega jo jė- 
sporto įrankių ir kitų įvairiau- gas į piktą. Užsidegęs

.pirm. Dr. M. J. Vinikas ir Nora šių daiktų rinkliavų. Jų nieką- žmogus pav. piktinti, ryž- 
i tąsi kitą nužudyt, nepaisy
damas, kad užtai laukia jį 
teismas, o gal ir mirtis. 
Jeigu jam reiktų tai pada- 

į ryti neįkaitusiam, tikrai 
j to neįstengtų, ženklas tad, 
i kad geiduliai kaitina ir di
dina jėgas, bet ne į gerą, o 
Įtik į piktą. Taigi kiekvie
nam žmogui, senam ar jau
nam, reikia valdytis ir 
lenkt savo prigimtį Dievo 
valiai pildyti.

(Pabaiga)

Gugienė, A. Žilinskas, sekretore dos užtektinai
S. Čerienė, gydytoja - patarėja šaukiuos į visus skyrius 

'.Dr. Aldona Šliūpaitė, Petronėlė 
’Jurgeliūtė - Beveridge, Brook- 
įlyno Moterų Vienybės pirm. O- 
ina Valaitienė ir Moterų Sąjun
gos N. Y. - N. J. apskrities pirm. 
St. Subatienė. Lietuvių Našlai

čių Fondo pareiga bus: a) pri- 
! žiūrėti našlaičių reikalams siun
čiamas aukas ir tikslų jų sunau
dojimą; b) pasirūpinti, kad at
vežamieji našlaičiai turėtų tin
kamas gyvenimo ir globos sąly
gas. Našlaičių reikalams gauna
mos aukos bus laikomos atski
roje sąskaitoje, pažymėtoje 
Lithuanian Orphans Fund var
du. Jau yra maža suma pinigų 
šiame fonde. Tikiu, kad šiam

I

I

ir parašė tuos savo atsi
minimus, kuriuos čia, be
veik žodis į žodį išvertę iš 
prancūzų kalbos, ir pa
duodame.

Dr. Juos. Prunskis.

nesurinksime, 
nenu

leisti rankų. Tik tada nustosim 
rūpinęsis, kai neliks nė vieno 
pabėgėlio vakarų Europoje.

Rugpiūčio pabaigoje rengiasi 
sugrįžti mūsų pirmininkas iš 
Europos. Tuojau bus visuotinis 
BALF’o skyrių suvažiavimas 
spalių 18-19 d.d. Tada susiorga
nizuosime dar geriau ir rimtai 
pradėsime darbą 1947 metams.

Kun. Jonas Balkonas,
BALF Vicepirmininkas.

LiETtVAITft
Mūs’ lietuvaitė — 
Darbšti mergaitė;

Ravi ir sėja. 
Ir siuvinėja;

Kiemelį šluoja.
Puikiai dainuoja 

Dainelę graudžią. 
Verpia ir audžia!..

Linelius mina,
Valgį gamina,

Skalbia, mazgoja, 
Tvarkos daboja!..

Prigimtą šalį 
Myli, kiek gali!

Gerbia darbštumą. 
Dorą, blaivumą!..

Ta mūs’ seselė.
Graži aušrelė, 

širdį ramina, 
Tautą dabina!

O, mylimoji.
Gyvuok, sveikoji. 

Metus ilgiausius 
Ir laimingiausius!

Ksav. Vanagėlis.

fondui nebus sunku visus našlai
čius Amerikon pasiimti, nes yra 
didelis žmonėse susidomėjimas i 

i ir prijautimas.
Šiuo momentu BALF’ui labai 

’ reikalingas visuomenės bendra- 
į darbiavimas drabužių ir įvai
riausių mokyklos reikmenų va
juje, kuris tęsis ligi rugsėjo 15 
d. Jei sekate spaudą, tai paste
bite, kaip reikalingi drabužiai ir 
mokyklos reikmenys. Prie šios 
progos noriu labai griežtai pa
brėžti. kad mūsų visuomenė ir 
vadai BALF’o pranešimus laik-j 
raščiuose atydžiai sektų, nes’ 
dažnai tenka nereikalingai aiš
kinti asmenims ir draugijoms a- 
pie fondo reikalus ir pašalpos 
išdalinimą. Fondas visuose lietu
viškuose patriotiškuose laikraš
čiuose dažnai ir smulkiai daro 
pranešimus apie pašalpos reika
lus: ko reikalinga, kiek, kur ir 
kas aukojo, kiek išsiunčiama ir 
kaip ir kada, kur ir kiek ir ko 
išsiunčiama, kam pasiųsta, kas

MALONUS LIETUVI.
Mylėdamas Šv. Antaną. Prisidėk 

Prie Naujojo Amerikos Lietuvių Religinio. Tautinio Ir 
Kultūrinio Centro —

Paminklinio Lietuvos Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno 
Ir Koplyčios

STATYBOS
Aukodamas $1.00 — Nupirksi Vieną Plytą.

Jei įstengi daugiau aukoti:
TAPK VIENOS VIENUOLYNO CELES FUNDATORIUM
Naujame Šv. Antano Vienuolyne bus 50 celių—kambarėlių, 

kuriuose gyvens vienuoliai. Kas paaukos $1000.00, 
to Vardas bus užrašytas ant Vienuolyno celės durų,'

sv. antano Koplyčiai reikalingi :
Monstrancija 
Keturi kielikai 
Bažnytinių rūbų

Stacijos 
Sakykla 
Suolai

Didysis altorius
Du šoniniai altoriai
Vargonai
Dvi klausyklos

TAPK ŠIŲ DAIKTŲ FUNDATORIUMI
Dėl čia paminėtų Fundacijų aukų sumos kreipkis į;

FRANCISCAN FATHERSMauni St. Francis Greene, Maine
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THATCHER STREET, BROCKTON, MASS.
DIENOS PROGRAMA: 10:30 vai. rytą iškilmingos šv. mišios prie vienuolyno namo. Šv. mišias atnašaus kun. Jonas S 
Švagždys, kapelionas ir vietinis klebonas. Pamokslą pasakys kun. Pranas M. Juras, vienuolyno rėmėjų pirmininkas. Po pa 
maldų svečių ir viešnių priėmimas - pietūs. Bus šauni programa - dainos, tautiniai šokiai, kalbos. Dalyvaus ir J. E. ARKI 
VYSKUPAS RICHARD J. CUSHING, D. D. ir paslys kalbą. 5 vai. po pietų atvirame ore palaiminimas Švenčiau 
siu Sakramentu.

Ar Mes Buvome Nacių Draugai?
Tęsinys 6-tame puslapyj Į tęs į talką rusų karo be- 

metais, pradėjo organizuo
ti lietuvių statybos bata
lionus (“Baubatalionen”). 
Be to, buvo vykdoma visų 
ginklo rūšių lietuvių kari
ninkų registracija. Tam 
reikalui sudarytos komisi
jos veikė kelias savaites, pavykus sugaudyti daug 
bet jokių rezultatų nepa- vyrų, buvo suimti ištisų 
siekė. Tuo metu net Lon- kaimų žmonės — vyrai, 
dono radijas paskelbė, kad moterys, vaikai — ir išvež- 
į Lietuvoje sudarytus na- ti nežinoma kryptimi, 
cių mobilizacijinius punk
tus teateina registruotis 
vos 0.5^ iš turimų regis
truotis asmenų ir tie patys 
invalidai — netinką karo 
tarnybai. Tai esąs pavyz
dys kitoms Europos vals
tybėms. Tuo pačiu laiku, 
lenku pogrindžio radijas 
“Swit” paskelbė, kad lietu
viai vieningai priešinasi 
nacių okupacinėms užma
čioms ir geriau eina i miš
kus, negu stoja į nacių ka
riuomenę.

‘laisvių batalionus, pradėjo 
žvėriškai siausti Lietuvos 
kaimuose ir miestuose, 
gaudydamas ir prievarta 
imdamas vyrus į statybos 
batalionus ir į darbus na
cių karo mašinai. Pav., 
Švenčionių apskrityje, ne-

Tuomet viliojantiems į 
statybos batalionus vy
rams naciai pradėjo žadėti 
visokių lengvatų ir įvairių 
gėrybių: sakė, kad jų ne
siūs į frontą, bet panaudos 
tik užfrontės darbams, vi
liok) degtine ir tabaku. 
6-7 klasės gimnazi jų moki
niams siūlė brandos ates
tatus ir t.t. Tačiau ir šios 
priemonės jokių rezultatų 
nedavė: žmonės priešino
si, registracijos vengė ir į 
darbo batalionus nestojo. 
Po to gestapas, pasikvie-

Juozas Kaminskas
fne

t aidotuvin 
Direktorius

602 Washinerton Blvd.
BALTIMORE 30 Md.
Tel. Lexin?+on 8595

Llmoslnal M1 vHnkly r^lka'V 
Patarnavimas Diena Ir Naktį

Vilniuje gestapas ir žan
darmerija naktimis pradė
jo užpuldinėti mokinių 
bendrabučius, bet juose jie 
maža ką laimėdavo, nes 
bendrabučių pareigūnai 
paaugusius mokinius pa
slėpdavo. Už tai jie būdavo 
suiminėjami, o kai kurie 
iš jų ir nužudomi (Pav. 
bendrabučio vedėja Rau- 
baitė).

Tokiomis priemonėmis 
naciams pavyko sugaudyti 
Lietuvoje šiek tiek vyrų. 
Iš įstaigų ir įmonių jie pa
ėmė keliolika karininkų, 
grasindami jų šeimoms. 
Taip buvo sudaryti keturi 
lietuvių batalionai, kurie, 
stiprios sargybos saugomi, 
buvo nugabenti prie Le
ningrado, Ilmenio ežero ir j 
į Pripeties pelkes. Daug 
lietuvių iš šių batalionų 
pabėgo. Likusieji vykdė 
sunkius įtvirtinimo dar
bus, kęsdami badą ir ken
tėdami nuo žiauraus kli
mato. Kada darbai buvo 
baigti — karininkus naciai 
įatskyrė nuo kareivių, o 
i kareivius, su vienu antru 
i prie jų paliktuoju karinin- 
• ku, prievarta įjungė į 
Wehrmacht’o kovos dali
nius.

Į 1944 m. vasario ir kovo 
^mėn. gen. Plechavičius, vo- 
■ kiečių okupacinės nacių 
valdžios pareigūnams be 
paliovos spaudžiant, suor
ganizavo lietuvių Vietinę

dovaujami vokiečių dali- ciai likvidavo tik įsteigtą Daug šių paskutinėmis nebuvo susiorganizavusi 
niai apsupo Rinktinės ba- Vietinės Rinktinės karo karo savaitėmis naciai ap- nacionalistų partija, nebu- 
talionus ir, žiauriu būdu mokyklą, čia kariūnai pa- ginklavo ir, įjungę į Wehr- vo lietuvių tarpe ir pavie- 
juos nuginklavo. sipriešino ginklu. Keli ka- machtą, prievarta išvarė į nių nacių, bei kitų naciškų

Pav. Vilniuje, vokiečių 
į gen. Jekell įsakius, iš 310- 
įto bataliono karių, Pane
rių kalnuose buvo sušau
dytas kas dvyliktas karei- 
jvis. Tuo metu buvę dabok
lėje vieno lietuviškojo ba
taliono kareiviai buvo visi

■ sušaudyti.
Į Kada Eišiškėse stovėjęs chavičius,
; batalionas norėjo 
traukti į miškus, 
vokiečių įgula bandė juos KZ stovyklą prie Rygos, jos metu. Lietuviai niekuo- 
sulaikyti, bet bataliono Vėliau didžioji suimtųjų met negalėjo būti jų šali- 
kariams pavyko prasiverž- kariškių dalis atsidūrė ninkai ar draugai, nes lie-

rininkai ir keliasdešimt frontą. Taip atsirado uni-1 organizacijų.
kariūnų žuvo nelygioj ko- formuotų lietuvių karių, j c) Nežiūrint didžiausio 
voj, o likusieji buvo nuga- Juos saugojo naciai ir ges- Į spaudimo, naciams nepa- 
benti, į Kauną aprengti tapininkai. Gi jų darbo ir vyko sudaryti iš lietuvių 
“Luftwaf’es” uniformomis gyvenimo sąlygos buvo ne-1 SS dalinių. Prievarta ka- 
ir, stiprios sargybos sau- žmoniškos: prižiūrėtojai 
gomi, nuvežti į Vokietiją nuolat vartojo fižinį smur- 
aerodromų apsaugai ir tą, o kitus ir sušaudydavo, 
darbams. Pats gen. Ple- Aukščiau suminėti fak- 

Plk. Urbonas, tai yra tik maža iliustraci- 
pasi- Pik. Grudzinskas ir kiti ja to smurto, kurį naciai 

vietos karininkai buvo nuvežti į vartojo Lietuvoje okupaci-

uniformomis gyvenimo sąlygos buvo ne-' SS dalinių, 
riškomis uniformomis ap- 

’ vilkti jaunuoliai, pirmai 
i progai pasitaikius, perei- 
įdavo į Sąjungininkų pusę, 
arba stodavo į partizani
nius būrius kovai su oku
pantais.

Dėl minimo laikraščio 
“Die Neue Zeitung” teigi- 

'mo, kad Pabaltijo pabėgė
liai yra atsakingi už dide
lę dalį kriminalinių nusi
kaltimų, turime pabrėžti, 
kad tokie reiškiniai kiek- 

kad dėtų ir gestapo daliniai, kad ba- miškus ir pradėjo kovoti vių tautos išnaikinimo, o'vienam lietuviui pirmą 
su naciais, vykdydami lietuviai visuomet kovojo kartą yra girdimi, o tam 

Kuomet šie privažiavo partizaninius užpuolimus dėl savo krašto laisvės ir patvirtinti — minimas lai- 
ikraštis absoliučiai nenu-_ ----- f

Liudvika Totilaitė,
Lietuvos Vyčių 116-tos kuopos, 
Worcester, Mass., protokolų 
raštininkė ir L. Vyčių metinio 
seimo registracijos ir nakvynių 
komisijos pirmininkė. Lietuvos ti ir jie tvarkingai išžygia- Stutthof’o KZ stovykloje, tuvių troškimai buvo grie-j 
Vyčių 116-ta kuopa ir pirminin- vo iš miesto. Tuomet iš kur jie išbuvo iki Sąjungi- žtai priešingi nacių politi
kė L. Totilaitė, nuoširdžiai pra-Į Vilniaus buvo pasiųsti ninkams ateinant. Kiti ba- kai. Naciai savo okupaci- 
šo visų Vyčių delegatų, kurie greitieji šarvuoti žandarų talionų kariai pasitraukė į niais metodais siekė lietu- ■ 
vyks į Vyčių seimą, T ’ j i— — -- i

pastangas iš anksto užsiregis- ,talioną sunaikinti, 
truoti ir prisiųsti savo “regis- 
tration fee” $10.00 šiuo adresu:. prie sugadinto Merkio til- ir trukdyti naciams šeimi- nepriklausomybės.
Miss Louise Totilas, 18 Mon-^to, kažkas juos apšaudė, ninkauti Lietuvoje. Apie Reziumuojant aukščiau rodė jokio pavyzdžio.

Pranys Alšėnas. 
1946. VI. 12.....
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Visu Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

uŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA 

488 E. Seventh St•9 So. Boston 21, Mass.

Miss Louise Totilas, 18 Mon-.to, kažkas juos apšaudė, ninkauti Lietuvoje. . x _______ v__  ____
trose Street, Worcester 4, Mas-: Todėl čia pat netoliese e- gen. Plechavičiaus Rinkti- išdėstytas mintis , tenka' 
sachusetts. šita mokestis pa-esantį Pirčupio kaimą (Vai- nės žiaurų likvidavimą, dar primigtinai pabrėžti, 
dengs lėšas už nakvynę priva-. kininkų valsčiuje) vokie- tuo metu plačiai atsiliepė kad Lietuva, atsidūrusi 
tiškuose namuose; už valgį vi- čiai apsupo, suvarė visus Didž. Britanijos spauda ir karo audrų sūkuryje, pil- 
durdieniais ir vakarinių paren-' gyvento jus — vyrus, mo- radijas, o taipogi JAV nai išlaikė paskelbtąjį ne- 
gimų. ši mokestis turėtų būt su- teris ir vaikus — į trobė- spauda (Žiūr. J. E. Harri- utralumą, o naciškosios o- 
mokėta nevėliau kaip rugsėjo 7. sius ir kaimą padegė. Be- son “Lithuania’s Fight for kupacijos metu parodė 

_ . kuo stipriausį pasiprieši-
Traukdamiesi 1944 me- nimą okupantams. Tą ka- 

tais nacių partijos nariai tegoriškai liudija tokia 
ir žandarmerija gaudė trijų punktų santrauka: 
Lietuvos vyrus, atskirda- a) Nežiūrint kieto nacių 
mi juos nuo šeimų. Vėliau Vokietijos reikalavimo.

Dėl platesnių informacijų pra-'gantieji iš degančių trobė- Freedom”, 41-42 p.), 
šome kreiptis virš minėtų p. L. šių žmonės buvo šaudomi j 
Totilaitės adresu. | iš kulkosvaidžių. Tokiu

p. L. Totilaitės pagelbininkai t būdu buvo sunaikintas vi- 
yra šie: Lennie Bulonaitė. Lili- sas kaimas. Valkininkų 
joną Tamulevičiūtė, Ulijona' miške baudžiamasis vokie-

i

JAU PERSPAUSDINTAS 
SV. RASTAS

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
“Darbininkas” perspaus
dino J. E. Arkivyskupo 
Juozapo Skvireckio išvers- 

' tą Naująjį Testamentą.I JVIIŽL x žLiiiuitrv iviuvc, įiiionv uauuzjicuuaoio vvniv- iiia jutvro nuv ▼ viiau f vnivvij vo i vxxicuu v ui a v, . a v»jv<****\/**v^.

Mankeviciūtė, Pranė Kaliūnai-1 čių dalinys pasivyjo pasi- jie vyrus privertė kasti ap- 1939 metais Lietuva neuž- Stipriais audeklo viršeliais
tė, Viktorija Kunigonytė, ir Vin- šalinusį batalioną, 
cas Montvila. 1

Brangūs Vyčiai, nepamirškite, vo, kitiems pavyko išsi- rengė 
kad seimas jau arti — rugsėjo 
20, 21, ir 22 dienomis. Rengėjai 
deda pastangas, kad seimo lai
ku parengimai būtų sėkmingiau
si ir linksmiausi. Taigi ir visi 
Vyčiai - delegatai kviečiami į 
kooperacinę talką: atlikime 
kiekvienas savo dalį — regis- 
truokimęs ir tuomi palengvinsi
me rengėjams. Ir. K.

Apie kasus, dirbti įvairius įtvir-puolė žūstančios Lenkijos kaina $3.00; popieriniais 
trečdalį jo žmonių likvida- tinimo darbus, o kitus ap- ir neatsiėmė savo sostinės j viršeliais — kaina $2.00.

” 1__ “Luftwaf’es” uni- Vilniaus, nors ji turėjo ge-: Užsakymus siųskite: ‘Dar-
slapstyti. formomis ir siuntė Vokie-riausią progą tai padaryti, j bininkas’, 366 W. Broad-

Marijampolės mieste na- tijos gilumon. ‘ b) Lietuvoje niekuomet way, So. Boston 27, Mass.

I

Apsaugos Rinktinę. Jos 
uždavinys buvo kovoti su 
įvaisiais plėšikų būriais 
Lietuvos ribose. Kai Rink
tinė buvo baigiama orga
nizuoti — naciai pateikė 
gen. Plechavičiui naują ul
timatumą : jie reikalavo, 
kad šis įvykdytų krašte 
mobilizaciją, surinktų 30,- 
000 vyrų ir perduotų juos 
vokiečių “Luftwafei”. Ka
da gen. Plechavičius su 
savo karininkais atsisakė 
tai įvykdyti, 1944 m. gegu
žės mėn. 15 d. vokiečių 
žandarmerija ir gestapas1 
apsupo Rinktinės štabą ir 
visus karininkus su gen. 
Plechavičium areštavo. Tą 
pačią dieną kituose Lietu
vos miestuose gestapo va-
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Antradienis, Rugpjūčio 20, 1946 uaittlrtRtia' t
DISEASE AND F AMINE IN CHINA

WHI8T PARTY PASISEKS

Šeštadienio vakare, So. Bosto-

§ VIETINES ŽINlOSj 
a—■■■■■■■■■■■—■—■e—

ŽINUTES lčJXi8d” “*“•
■ | Andrius Mikšėnas su Alena

Aukos. Mokyklos dažymui su- Lukauskaite ,gyv. 147 W. 6th 
aukuota $55, jaunavedis Vado- Street.
vas Davulis $10. | Vilimas A. Davulis su Juzefi-

Baznyčios taisai Petras ir EI- Madęj, gyv. 174 Bolton
zbieta Kleponiai $100; po $10 Street.
aukavo: Alena Siminilra.it>, John H. Magee su Ona Gilber-
White Fuel Co., Jonas Paulaus- tiene, gyv. 405 E. 5th St.
kas, Alena Vaičikauskienė, Ša- -
leome Strazdauskienė; Amelija 7*ą dieną tapo pakrikštyta 
Paulauskaitė $15, Pranas T-in- Barbora Ona Danieliaus - Albi- 
gis $2, N. N. $50. Ačiū. ,nos (Kanevičiūtės) • Laffan,

__________ gyv. 663 E. 8th St.
i 

Pabėgėlis Vokietijoje Jonas 
Gintautas, sūnus Viktorijos į 

Petrulytės Gintautienės nori 
pasiekti Ameriką. Kas ką žino-j
te apie jo gyvenimą Amerikoje, no Nukryžiuoto Jėzaus Seserų 
tuoj praneškite “Darbininko” Rėmėjų skyrius turėjo Whist 
ofisui. 1 Party. Apie 200 žmonių susirin-

Tokiu pat reikalu Antanas ko 7-tos gatvės salėn ir links- 
Norvaiša šaukiasi* prietelių. Jis mai praleido vakarą. Pelno' liko 
ypatingai ieško Rupeikų. Kas suvirš šimtas dolerių.
gerai pažįstate Antaną ar kitus Rengėjų komisija širdingai dė- 
Norvaišus jo gimines, praneški- koja visiems, kurie pardavinėjo 
te “Darbininko” ofisui. .tikietus; kurie aukavo dovanas,

----- ———- ir visiems, kurie dalyvavo pa- 
Rugp. 17 d., Antanas Gervelis rengime.

apsivedė su Ona Arlauskiene,1 Skyrius dabar ruošiasi prie di- 
gywv. 44 Antwerp St., Brighton. delio pikniko, kurs įvyks Brock- 

tone, Nukryžiuoto Jėzaus Sese
rų vienuolyno kieme — Labor 
Day, Sept. 2.

NERAMI NEPRIKLAUSOMY
BES DIENA FILIPINIECIAMS

Nepriklausomy- davota statyba ir išvysty
mas buvo karo sunaikinti.

Mūsų Kongresas jau pra
vedė du bilius, parūpinant 
ekonominę paramą naujai 
Respublikai per sekamus 
sunkius metus. ‘ Vienas br- 
lius duoda mokesčius '■ už 
karo nuostolius ir rekons
trukcijai . ir yra iš dalies 
išpildymas Amerikos ka
ro laiko prižadėjimo netik 
paliuosuoti salas nuo prie
šo, bet jas atstątyti. Kitas

DAKTARAI

SUNKIAI SERGA
I .'l X

(REPŠYS)
Lietuvis Gydytojas
878 HARVARD STREST

Kampas Inmaa arti Centrai B<. 
CAMBRIDGE. MASS. 

Ottoo Valandos ž—4 ir 8—8.

LIETUVOS TREMTINIAI
DĖKOJA UŽ ŽODYNUS aSĮs vX

tąrkuSmc liomc otnač

AMERICAN 
REDCR09S 

+Pirma 
bes. Diena filipiniečiams a- 
merikiečių prižadėjimu ir 
Amerikos įstatymu įvyko 
liepos 4 d. 1946 m.

Filipiniečiai minėjo sava 
iškilmingą šventę, ka4a 
šimtai milijonų kitų azia- 
tiškų žmonių vis kovojo 
už savo politines teises.. _,

Šiems nelaimingiems fi
lipiniečiams pirma nepri
klausomybės diena buvo 
tik simbolius. Jie vis turii 
žiūrėti į Jung. Valstybes bilius liečia muitą. Beveik 
dėl ekonominės paramos. 80filipinų prekybos bu- 
Gauti tą paramą, jie turės vo su Amerika, todėl nau
duoti militarinių, laivyno jutėlė respublika negalėtų 
ir oro teisių Jung. Vai. ir pakelti muito.barjeros. . 
ekonominių teisių Ameri-, Manuel Roxas, laimėjo 
kos biznieriams ir Ameri- balandžio mėn. rinkimu^ 
kos kapitalui. iir įnauguruotas Filipinų

1898 m. po vadovyste E- prezidentu gegužės 28 d. ir 
milio Aguinaldo, filipinai automatiškai tapo rešpu- 
sukilo prieš ispanų valdy-tblikos prezidentu liepos 4 
mą tuom pat metu, kada d. Yra narys nacionalistų 
Admirolas Dewey naikino partijos (didžiausia) ir jį 
ispanų laivyną Manila stipriai remia biznis ir že- 
Bay. Filipiniečiai tada ti- mės navininkai. Darbo ir 

kad Ispanijos užlei- agrikultūros grupės jo ne- 
\ „ rėmė. Ir net dabar vis ko-

'tybėms jiems atneš nepri- voja.
Administracija turės ne

išpasakytai daug visokių 
problemų. Salose yra 43

kurie netik nenori, kad so- 
cialės sąlygos būtų kokios 
buvo prieš karą, bet neno
ri savo šalies ekonominio 
nusileidimo Jung. Valsty
bėms. FLIS.

Lietuvos Partizanu
B ariftniniic ■ oSIcpnlMS

New York (LAIC)—Par
tizanų veikimas Lietuvoje, 
matyti, tiek įsigalėjęs, kad 
net Lietuvos teatrų sceną 
okupantai naudoja liau
džiai prieš partizanus nu
statyti. Pav. “Komjauni- 
mo Tiesa” ir Liaudies Kū- ’ 
rybos Namai nepersenai, 
išleido naują Dauguviečio 
piešė- “Laimė”. Jojo vaiz
duojamos vokiečiu okupa
cijos paskutinės dienos ir 
partizaninio judėjimo už
uomazga, tuo jį - dirbtinai 
rišant su vokiečiais. Vei
kalas 34 puslapių, išspaus
dintas “Spindulio” spaus
tuvėje Vilniuje.

rio mėnesio pradėjo rinktis pa-' klausomybę. Kada taip ne- 
baltijiečiai studentai. Apgyven- įvyko, Aguinaldos pulkai 
_____________________________________________________ . ‘ _ .t šįį 
po septynis, aštuonis, kamba-' kartą prieš amerikiečius, 
riuose. Mūsų stovykla yra par-'* - - - . .
ke. Aplink žalia, daug gėlių ir nuramintos ir civile val
dei to jauku. Universitetas yra.^žia įsteigta. Po to 
atremontuotame muziejuje. Tu-' Yalstybės_ ruošė 
rime apie dvidešimt auditorijų, į2n;^es ^el tarnybas kaip trarisporta-

buvo“^lų pirmas civilis .telefoną^ ir elektrą.
U.S.A., švei-;^n - S11 liejos problemų kas linkberantonus valde salas su J . *. . ,. ..

Daealba Drezidento naskir neautorizuot4 nešiojimų pagalba prezidento paskir ,ginklų ypač radikalų ūki- 
1907 m. pirma legislatū-'mnkų draugijos Hukba-

« • * • i - J*

Šiomis dienomis p. Vin
cas Balukonis, So. Boston 
Cafe, 260 W. Broadway, 
So. Boston, savininkas, ga
vo du laišku iš Vokietijos 
nuo lietuvių tremtinių su 
padėka už dovanas — žo
dynus.

Prof. Vladas Stanka, Pa-

ĮVAIRŪS SKELBIMAIbaltijiečiai studentai. Apgyven- įyyAguinaldos pulkai 
dino mus mediniuose barakuose kovojo už laisvę..-— r_

Už tri/ą metą salos buvo

progreso padaryta atsta- 
’ tyti išnaikintas vietas ar

ba atgaivinti svarbiausias 
baltijo Universiteto lietu->. skaityklą, biblioteką. BibJ William Howard Taft 
vis rektorius iš Hamburgo lioteka yra labai menkutė. Kny-! 
rašo anglų kalba sekan- gomis šelpia mus r-------
Čiai: jcarija ir Švedija. Visų trijų tau- j
Dear Countryman, |tų (latvių, estų ir lietuvių) yra - ...

That is my very pleasant duty daugiau negu tūkstantis stu- 1
to inform you that two books dentų ir apie 150 profesūros. jlahap. Tas vardas reiškia
(English - Ldthuaman Jei Jums būtų įdomu, sekan-'^ga^Kongreso įstatymą, ) "Ž1Įnone$ grieš ^poniją”

nes) which you hye kindly čiam laiške plačiau iSrinktas Senatas užėmėi§artlJą- paeitais metais
sent to us, have safely reached mūgų čia, akade- vieta komisijos 1934 m daUg susikirtimų įvyko
Hamburg. In the name of the miniame lagery. Sunku su'Kon™sas Dravedė ir fili*’tarPe P^Hcijos ir Šios gru- Lithuanian Section of the Bal-;maistu ir drabužiais. Jų mums^^gT^ 

tie Lniversity I express you our trūksta. Mes esame dė- statymą, kuris parūpino
most vivid gratitude for this ki i mūsų užjūrio broliams už „enri klausomvbe 1946 m 
valuable contribution. Ali what L? , f“. _ ,, • nepnKiausomy oę m.,
we need now badly is the turbūt sunkiai patikėsite, bet valdomos 
teaching eųuipment, esueciallv __—i—I
the books. Most of our students 
(there are now about 350 Lith-' 
uanian students) and our pro-
fessors I * 
members af the Lithuanian 
teaching Staff» assiduoslystw^}prasyciau atSH(SU A,aeflKUJe Filipinai tapo nepriklau- 
the Enghsh, and all people leidžiam|| Uetuviškų laikraščių, goma sala blogu laiku, ka- 
want dictionanes. You can rea- «------ ------------u—. — . °
liee what a God sent gift is your 
donation.

With best wi«hes and greet- 
ings — VI. Stanka.

p. Irena Vaičiulėnaitė, 
Pabaltijo Universiteto stu
dentė iš Vokietijos rašo 
sekančiai: 
Mielas Broli,

Aš buvau labai nustebinta, kai 
vieną popietį pašaukė mane mū
sų universiteto Rektorius ir pa-;

SkuisiMi
Dekanio Galinga Moatia. sudaryta 

i5 daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingų dilimą. Šildydama ga
lingai, idtarpins Reumatižkus akaua- 
mus. rankų, kojų skaudėjimą ir Ur- 
pimą, dieglius, žaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbėt. 
Nelauk ilgiaus. aie tuojaus įaigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rąžyki
te į dirbtuvę. Kaina 2-oz |1.00; 4-oz. 
$2.00. Ekstra didelė dėžė 16-oe. 85.00.

DEKEN’S OINTMENT CO. 
P. O. Bok 666, Newark 1, N. J.

Re

Pereitos savaitės pabaigoje 
širdies liga sunkiai susirgo Vin
cas Savickas, LDS 1-mos kuo
pos ilgametis valdybos narys. 
Jis sunkiai kovoja dėl gyvybės 
miesto ligoninėje, Bostone. Šir
dies ataka buvusi labai stipri ir 
'Vincas labai pavojingoj sveika
tos padėtyj. Rap.

MOTERŲ AUXILIARY 
METINE VAKARIENE

ii

ĮVAIRUS SKELBIMAI i

A. J. NAMAKSY 
KCAL SSTATĖ A INSURANCC 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.
Offtae Tel. So. Illtri 8848

Res. 37 Oriole Street 
Wwt RpKbury, Maaz.T*L Pzrtntoy 1S33-W

! 
!
!»
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i*
!
! 
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Ladies Auxiliary pirmininkė p. 
Bronė Cūnienė, pranešė, kad 
garsioji jų organizacijos mote
rų metinė vakarienė įvyks rugs.- 
Sept. 8, 6 vai. vakare, Lietuvių 
Piliečių draugijos salėje. So. 
Boston, Mass. Kviečia visus da
lyvauti

pės. Šie ūkininkai nori 
kreipti pasaulio dėmesį į 
filipinų darbininkų var- 

j kiekvieną atsiųstą rūbelį. Jūs ir -ki tem lai£uf buvo ,sau_ j gus P^r ilgą laiką jie dir- 
. turbūt sunkiai patikėsite, bet vaWomoS) neturėjo kaip vergai didžiuliuose

especially. 8tudentai vaikščioja sulopyto-, svetimuose reikaluo- ;dva.ruose turtin^4 filipi-
r students mjg alkūnėmis, visai nudėvėtais -g pa^ai konstituciia ori- niecill ir senU ispanų savi- 
350Utb- tatais lrdažnll

„K Z rz!”“ nSra U kur * gautL 0 Pririnko savo prezidentą. Fi-I™ ',a"s
<there are_ »bout 40 u jos greitai. Ilipinuose buvo Jung. Vals-

Jei Jūsų tai neapsunkintų, tybių High Commissioner. 
prašyčiau atsiųsti Amerikoje Filipinai tapo nepriklau-

Vaisku AZIVA
Šia vaistas yra geras nuo saulės 

ir ugnies nudegimo. Labai gelbsti 
nuo nužutinimo. Turėkite juos sa
vo namuose, kad nelaimei įvykus 
gautumėte pagalbą. Atsitikus nu- 
sideginimui reikia pamirkyti ske
petaitę į Azivą ir kloti prie žaizdų 
ir pamatysite kaip greitai gausite 
pagalbą. Užsakymus siųskite:

AZIVk
295 Silver St, 2-nd fl.
So. Boaton 27, Mass.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

Pagamina gerus lietuvišku pietus, 
atlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nu ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.
South Boston. Mo«

jvo svarbi dalis balandžio 
lininuose buvo June Vals-mėn- rinkiml»- Negalima npinuose ouvo jung. vais spėtį šiandien ar preziaen- 

tas Roxas ir jo valdžia 
rems kokias reformas pa
dėti šiems darbininkams.

Antras rimtas rinkimų 
klausimas buvo kolabora- 
cija su japonais. Roxas, 
pats buvo kaltintas už 
prielankumą japonams, 
nors ir generolas MacAr- 
thur tikėjo į jo patriotiš
kumą ir lojalumą. Jo prie
šai jį smerkė.

Roxas nedaug- kalba, bet 
stengiasi atgaivinti jo ša
lies beveik sunaikintą eko
nomiją. Net ir prieš jo in
auguraciją jis sutiko daug 
'opozicijos nuo tų filipinų,

Mums jie yra labai įdomūs. Aš 
juos atiduočiau į Universiteto* 
skaityklą, kad visi galėtų pa
skaityti. Taip pat prašau para
šyt laišką. Kitame savo laiške 
pasiųsiu nuotraukų iš universi
teto.

Sveikinkit visus užjūrio bro
lius ir sese nuo mūsų universite
to lietuvių studentų. Mes dėko
jame jiems už paramą!

Jūsų Irena Vaiėiulėaaitė. 
j Iš šių, kaip ir iš kitų jau 

sakė turįs man dovaną. Kai Pagautų laiškų matome kaip, 
davė angliškai lietuvišką žody- jabai įvertina dovanas — 
ną ir paaiškino, kad tai esanti tknygas įr laikraščius. Sių- 
dovana iš mūsų brolių, esančių skime fcnygag ir laikraš- ___ ,____ . „ ___ I
Amerikoje. Nudžiugau, kad pir-|čįus sa.vieniems kurių tik cago, III., Ona Petrušytė ir Ma-;

da visa filipinų ir ameri
kiečių pastangomis pabu-

bininką”, kuris išeina du 
; kart į savaitę. Prenumera- 
,tos kaina $4.00 metams. 
; Užsakykime “Žodyną”, 
j “Šventųjų Gyvenimai”, 
į “Naujasis Testamentas” ir 
kitas knygas. Užsakymus 
siųskite “Darbininko” Ad
ministracijai, 366 West 
Broadway, So. Boston 27, 
Mass.

SUGRĮŽO Iš CHICAGO, ILU

Pereitą savaitę sugrįžo iš Chi-J

i

iI

mame puslapyje radau ir mąlo-;turime adresus. Uįrenu-! rijona Matūzaitė, kurios aplan- 

naus siuntėjo adresą. Tuo būdu !merU<)kime laikraštį “Dar-1 kė sergančią p. Karlonienę,

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

SaBtstMMtureCe.
Matrasai naujai perdirbami 
Kainos pranešama iš anksto.

SSOVt Weet Broadiv»y, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymai skubus.

GBABOR1AI

IBsasevAstStaB
MOTERIS PAGELBININKD 

Ltetvvlų GmtoHtta Ir 
SalMimiatejM 

Turi Notaro Teima

254 W. Broadway
80. BOSTON, MASS. 

Tel. south Boston 2910 
DOazua gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
ToL COLoaMa 288T

galiu Jums asmeniškai už dova-' 
ną padėkoti. Iš tikro tai didelė 
ir netikėta dovana, nes čia, Vo
kietijoje, angliškai lietuviškų 
knygų gauti labai sunku. Nuo
širdus ačiū Jums! Iš viso, mes 
čia Vokietijoje gyvenantieji lie
tuviai įpūsų ypatingai sunkiose 
sąlygose jaučiame Amerikos 
bnoįįų paguodą ir medžiaginę 
paramą. Mes niekada to neuž
miršime.

Mfisų dabartinis gyvenimas y- 
ra labai skurdus. Dažnai tenka 
nugtiėti daug įvairių materiah- 
nių spnkumų. Mes visa esame 
prasmę ir įmr: reikia pradėt 
gyvent iš ntčltd. Didelis dalykas 
mums yra Hamburge Pabaltijo 

•universitetas. Čia jau nuo vasa-

Draugijų Valdybų Adresai
j REIKALINGA C. F. HOVEY 
CO. Counter merginos. Atsišau- 

jkite pas Miss Brown, Employ- 
ment ofisan, 3-čios lubos.

(16-231

CASPER_ _ _
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187 Dorohttter Gtreet

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
80 GLOBA MOTINOS 8VC.

PlrmininM — Kva MarkstenC,
625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-PirmintnM — B. Gailiūnlenl, 
Prot. Ražt. — Ona Ivažkienž.

440 E. 6th St, So. Boston, Mass. 
8 TVinfieM St, So. Boston, Mass. 

Finansų Ražt. — B. Cūnienė,
29 Gonld St., W. Roxbury, Mass.

Tel. Parkway—1M4-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

177 West 7th St., So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė— Oi» Krasauskas.

11 Springer St., So. Boston, Mass. 
Kasos Gi. — EMMeta Aukštikalnytė,

118 H St, So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrų MtnMBCfiĮ mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St.. So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininkų.

REIKALINGA Book binders, 
vyrai operuoti roimdiag & Bafek- 

. ing mašinas. Ųnjos sąlygos, 
įNuolatinis darbas. George Co- 
lerrjan Co. 470 Atlantic Avė., 

. Boston. (—23)
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Tajo Kalno Didvyris
Iš TofimyjŲ Kraštų "Misijų" Apysakos Jaunimui

Balduin Rambo, S. J.
Išvertė R. Krasauskas

3. Auksas! auksas!
— Duokit čia, aš jums dėlės, truputi 

perskaitysiu! Mikalojus I. žarijų šviesos. 
Paragvajaus karalius. — * — Gal tu pats

žibėjo nuo

esi vienas 
Toniko'apšluostė auksinį jų? — juokėsi vienakis Ze 

ir įsikišo. — Tai yra dale- Koalho. — Vis dėlto atro- 
lytė karališko karaliaus do. tu esi ragavęs jėzuitų 
turto. Kiti— ten aukštai— botago.
Tajo kalne. Kai Mikalojus Karlas, nekreipęs i jį dė- 
I numirė, padres paslėpė mesio. kalbėjo toliau: 
deimantus ir aukso gaba- — 1" ’ J" 
lūs prie Orinoko upės krio- padarė vereais, 
klio, bet nieks nežinojo, nei ____ ______ ,
kaip, nei kur, nei kada, minia statyti prie darbo. 
Pastebėję, kad greit turės nes, kitaip, jie būtų badu 
palikti šalį, jie nugabeno -------------------------------
milžinišką turtą į Tajo kai- GIMTAJAI ŠALIAI 
ną. Ten atsitiko tas pats, 
kas ir Morro Kanastra 
vargšams — visi buvo vel
nių sučiupti už sprando ir 
nugramzdinti.
— Meluoji. Toniko! — su

šuko Karlas Aguyaras, 
kurs jau seniai, vos besu
laikydamas pvkti. klausė
si seno apgaviko kalbos — 
jei visi žuvo, iš kur žino
ma anie turtus ?
— Vienas pabėgo ir apie 

tai papasakojo. — atsakė 
Toniko net nemirktelėjęs.

Kiti pritardami linktelė
jo ealvas ir piktai pažvel
gė į trukdvtoją.Šis atsisto
jo rate, išsitraukė du bliz
gančius brauningus ir pra
dėjo:
— Vyrai, nesiduokit an- 

gaudinėiami to senio mela
gio! Jei jis ir šimtą kartu 
prisiektu visais šventai
siais. aš sakau iums. iis 
meluotu. Aš tai įrodysiu. 
Aš esu tain nat turtų ieš
kotojas. Šimtą kartu bu
vau Ksnastroi. Nei turtų 
nei milžinų jėzuitų nesu 
ten radęs. “Baltosios uo- 
les” aukštumas pažįstu, 
kaip savo kišenę. Ten nėra 
nei aukso nei raguotų gy
vačių. Kas tiki kvaila pa
saka anie ančių ūki Patos 
ežere, tas geriau tegu meta 
batus ir pentinus, o užsi
mauna moters si joną. Pa
dres visai nėra gyvenę prie 
I n^oa.

Tuo momentu sutraškėjo 
balos pakrašty nendrės. 
Banditai pašokę klausėsi. 
B°t tikynmoie užkimusiu 
bnisu tesuriko tik naktiko- 
V’s.« Plėšikai nusiramino, 
jin nematė, kaip tamsus 
kūmas tūliai po vandeniu 
priplaukė visai arti kran
to. prie susirinkusiu. Tik- • 
tai dvi akutės, kaip žvaigž-

— Kad jėzuitai indėnus 
, gryna ne

sąmonė. Jie turėjo tingią

Ne dėl gražių akių 
Bei minčių prakilnių.
Ne dėl vardo gar saus — 
Pamylėjau tave. 
Pamylėjau labiaus.
Negu patį save.

Jei audrų sūkurys 
Tavo širdį trankys.
Būk rami visada:
Aš poeto širdim 
Ir veikėjo skydą — 
Visumet su tavim.
Tik nupinki, meldžiu 
Man vainiką gėlių. 
Ir uždėk ant galvos. 
Ir tikėk, jog jisai 
Nesuvys niekados — 
Jis žydės amžinai!
— Bet pas mus dar žiema. 
Ir gėlių nebėra;
Juk žinai, kad speigai 
Nulapojo girias.
Kad pūga ir sniegai 
Pašarvojo gėles.
Jei ištikro myli.
Tai tu visa gali: 
Ant pusnynų-sniegų 
Pražydės tau kvietka. 
Tarp didžiausių sjveigų 
Kaurais tiesis lanka.
Tik nupinki meldžiu. 
Man vainiką gėlių.. 
Ir uždėk ant galvos. 
Ir tikėk, jog jisai 
Nesuvys niekados — 
Jis žydės amžinai!
Aš dėkingas už tai 
Tau — manai mylia ai, 
Ne iš lauko gėlių 
Pagaminsiu puokštes, 
Bet iš žodžių dailių 
Vis bepinsiu eiles.
Jei kas man pavydės 
To vainiko garbės.
Aš neverksiu — tiktai 
Jį įdėsiu karstan, 
Ir užvožės tvirtai.
Palydėsiu kapan.

I 
j išmirę. Jie turėjo ir sandė- 
ilius ra’ i'ti, nes laukiniai 
i viską lūt” eer viena dieną 
■suvalę. J”k atsitikdavo 
įkartais, kad laukiniai, be
ardami. sudaužydavo ark
lus užmušdavo
jaučius ir išsikepdavo mė
są.

I — Eet karos jėzuitų ka
ras, -- prikišo Ribeiro, 
Karlo draugas.
— /š nnts dalyvavau jė

zuitu kare ir buvau pono 
Pedrn de O-haPos kariuo
menėje. Aš tau sakau, jei 
padres naiudintu bent vie
ną piršteli ir iššauktu du 
šimtu aštuon iasdešimts 
tūkstančių guaraniečių į, 
karą, jie vargingą mūsų 
tūkstančio vyrų būrelį su
tryptų į du 1 Ves.

Ką indėnai padaro, jei 
jiems jėzuitai vadovau ja, 
jūs patv<? žinote Juk jūs 
esat paulistų panedininkai. 
Paranos v ne atplaukdavo 
šimtai narsiu vyrų apiplėš
ti krikščioniu sodvbu. Jė
zuitu broliai padarė iš 
bambuko medžio armotas, 
aptraukė jas oda ir pasta
tė ant upės kranto. Pirmas 
šūvis paskandino tris lai
velius. Nė vienas paulistų 
nesugrįžo namo. Kiti visai 
liovėsi medžioję vergus 
pietuose.
— Apie guaraniečius tai 

tiesa, kai jie kariauja, — 
kalbėjo susimąstęs senas 
riograndietis, tigrų me
džiotojas, Julio Dornelles, 
kurs tik dėl medžioklės bu
vo prisidėjęs prie šio žy
gio. — Sakramento kare 
jėzuitų atsiųsti indėnai, 
kad pagelbėtų ispanams, 
labai puikiai kovojo. Krito 
jų daugiau kaip 600. Ir kai 
vieną dieną papirktas ang
lų laivas ėmė šaudyti į 
tvirtovę. Don Pedro de Ce- 
ballos pastatė guaranie
čius nrie patrankų. Po ke
leto šūvių laivas išlėkė į 
orą. 

į Padres nenorėjo kovoti 
prieš karalių, priešingai: 

i su kryžiumi rankoje ragi
no laikytis ramiai. Bet iš
varyti iš savo tėvynės in
dėnai buvo taip suerzinti, 
kad nieko daugiau nebe
klausė. Pradėjo karą; ka
riavo be plano, tas aiškiai 
rodo, kad jėzuitai ne vado- 

' vavo. Kitaip, vargas 
mums!
— Tikra tiesa, — šaukė 

F abricio Kaldiera, — bet
taip pat tiesa, kad jėzuitai tėviškėj. Kastuvu, garbin- 
be galo turtingi. O tik tai giau negu mes. užsidirbda- 
mu ms svarbu.

į Karlas, matydamas savoĮvo darbininku vadu. Žmo- 
drąsaus pasirodymo pasi-^nės ii vadindavo “mbura- 
sekimą, patenkintas kal-jhicha”. tai reiškia kara- 
bėjo toliau: liūs. Isnanai tuoiau pama-

— Sutinku, kad padres nė. kad iis tikrai karalius, 
turi šimtus tūkstančių gal
vijų, surenka milžinišką

T< kančio mėnulio jaukioje šviesoje jis ir ji: laivelyj supės be irklų... Skambė
kit, J auklės, ant bangų, skambėkit liūdesiu giliu, dabar širdy mano žaizda, ir ne
užgis ji niekada.... •

V21 Ateis Diena
Vargingoj bakūžėje dūzgia ratelis 
verpia močiutė, prie josios vaikelis. 
Ir baimės pilna, ir troškimų didžių, 
ji verpįa ir moko vaikelį raidžių.
Toks mielas ir savas lietuviškas raštas, 
Jo trokšta, kaip oro, paniekintas kraštas. 
Nebaido močiutės trėmimas klaikus 
lietuviško rašto ji moko vaikus.
Vargingoj bakūžėj ratelis menkutis 
prieš milžiną stojo — laimėti ar žūti! 
Šventoriuj žandaras dalina visiem 
maldaknyges, spaustas rusų raidėm.
Bet jokia galia mus tada neigrąsė 
priimti tuos nuodus lietuviškai dvasiai 
Nuėjo tos knygos slaptingais keliais — 
liepsnoję po puodais karštais pagaliais.

B

Į vargo mokyklą ratelio šešėlvi 
sudužę mus priešo troškimai įšėlę... 
Dažnai akademijų kilniųjų metu 
į praeitį garsią aš žvilgsnį metu.
Vėl mūsų dangus pragiedrulio nemato, 
vėl priešas mus nuodyt klastingai suskato 
vėl skiepija sielai chimerų ligas, 
vėl siūlo mums atnešto stabo knygas.
Pažįstam tave, negudrus apgavike! 
Kirilicų šposai vėl liks nepavykę.
Sugriuvo carai—ir ateis vėl diena, 
kai tarsim, kentėti mums jau gana!

, \ Kastytis

svar-

! AUŠROS VARTAI
i _

Iš idomiausū’ ir 
b’ausiu istoriniu, kidtūri-
niu ir religiniu momentų, 
ne tik Vilniuje, bet. ir viso
je Lietuvoje, liaudžiai su
sijusiu su valstybės ir v- 
pač jos sostinės istorija, 
vra Aušros Vartų Švenč. 
Panelės Marijos stebuklin
gasis paveikslas, Aušros 

< Vartai, dėl savo stebuklin
go paveikslo, plačiai žino- 

i mi net Vakarų ir Rytų Eu
ropoje. Tai lietuviškas 
.Liurdas.
I šiaia proga pažvelgsime 
• į Aušros Vartų istoriją, 
paveikslo išvaizdą ir jo 

i gerbimą.
' 1503 metais
miestas buvo 
mūru, kuriame
svti penkeri vartai su bok
štais. kuriuose diena nak
tį budėjo sargyba. Vieni iš 
tu vartų, vadinami Aušros 
Vartais, 
šiame 
punkte.
gale, pavojingiausioje vie
toje. Miesto Taryba virš 
tų vartų angoje natalpino 
Š-’?. Panelės paveiksią, ku
rį 1626 m. pavedė čia pat 
įsikūrusiu karmelitu glo
bai. Tėvai karmelitai tame 
bokšte i rengė koplyčią. 
Taigi Aušros Vartų kooly- 
jčia sudarvta iš m~’ro var-

mėgintų pasiimti bent vie-Į tu ir ant in esančios kop- 
ną dulkelytę aukso. Iškrė- Ivčios. I ietuvos brangenv- 

bė —Aušros Vartų paveik
usias, vėrė rusu okupacinės 
Į ir dvasinės valdžios aki. 
i Stačiatikiu metropolitas
Juozas Siemaška ruošėsi

Vilniaus 
apsuptas 

buvo itai-

buvo aukščiau- 
tų fortifikacijų 
pačiame miesto

daugybę herva-mate. Bet 
ką už ją gauna, atiduoda 
ispanų karaliui, kaip duok
lę, o galvijų bandos — na, 
jūs patys žinot, kiek indė
nas valgo arba, geriau sa
kant ėda. Kai kuriuose kai
muose per dieną užmuša
ma tam 20 ar 30 jaučių.
— Ir pasakojimas apie 

karalių Mikalojų ne tiesa, 
— patvirtino guaranietis 
Imbrisuba iš Paragvajaus.

— Aš pats pažinau “kara
lių”. Jis buvo kazike mano

savo žmones į jėzuitų baž
nyčia. manydamas rasti po 
grindimis paslėptą turtą.

Jo draugai darbavosi iš
sijuosę. Toniko stovėjo už- 
sitaisęs šautuvą ir pasiry
žęs nudėti kiekvieną, kurs

Vo duona. Paskui tapo sa-

ir išpūtė dalyką.
Monetos su įrašu taip 

pat sufalsifikuotas. Aš pa
žįstu tą ispaną, kurs atve
žė monetas iš Europos, 
kad tik būtų proga įtarti 
jėzuitus. Kaip prityręs 
aukso ieškotojas, aš žinau, 
kad Paragvajaus pelkėse, 

■ gal būt, užtenkamai yra 
varlių, bet ne aukso. —

Sutartinis Toniko priešų 
pasirodymas padarė dide
lį įspūdį. Astuoni vyrai 
stojo už Karlą Aguyarą. 
Šis sumanė visai išjuokti 
senį.

j — Toniko, — pradėjo jis, 
Lietuvos sūnūs ir dukros, likučius šien > sukrovę į vežimus, traukdami namučių'— anksčiau buvo turtų ieš- 

link dainuoja: “Atskrend sakalėlis per žalią girelę, atmušė sparnelius į sausą egle-įkotojas Rio Grande do Sul. 
lę. Pažiūrėk, mergelę, į sausą eglelę, kai pradės žaliuoti, tai tu būsi mano...” i Vieną dieną nusivedė jis

M. Gustaitis.

i tę beveik visą bažnyčią, jie 
užtiko didelį akmens dang
tį su neįskaitomu užrašu. 
Godžiu žvilgsniu prišoko 

i Toniko, nuvijo visus šalin 
į ir įsakė atvesti kelius jau
čius, kad nutrauktų dang
tį. Kai akmuo buvo atriš
tas, Toniko ir visa gau ja 
šoko į skylę. Bet greit iš Ne> nenoriu sapnų, . 
duobės pasigirdo didelis Vien tiesos ir darbų; 
riksmas. Visi išsirito net■ atlIsi° nonu kariauti, 
juodai aplipę kandančio- Ir tada vien tiktai, 
mis skruzdėlėmis. O kad Kad atšvilpi žaibai, 
jūs būtumėt tuomet matę Galiu P’M dvasią atgautį! 
tą žilabarzdį, kaip jis čia p vienok kaip kada 
ant vienos, čia ant kitos, Nuliūdimo našta 
kadrilį šoko, kaip jam vie- Lyg spaudžia, lyg širdį graudi
nos skruzdės gnaibė barz-. Vakarinė žvaigždė, [na* . 
dą, kitos sprandą, kad net Ar užgirsta giesmė 
kraujas bėgo! Ir kitiems į tolimą šalį vadina! 
tas pat buvo. Pagaliau, ne- I .... . _
begalėdami apsiginti, šoko T?
į vandenį. Jei to nebūtų pa- jjoU‘Pi,baik“? . . ,
darę, būt nelikę sveikos aSaro8 
vietelės kūne. Kai išlipo iš *’pat“‘než,na“- . 
vandens, nutvėrė jie Toni- ™ p^au,
ko, egrokai įklojo rykščiųiKad st,pnnt'1 s,lpstantI vyr’- 
ir paleido. Kitą rytą išjojo Kad nekartą sunku, 
kiekvienas į savo Ūkį gy- Skųsčiaus lupu kraštu, 
vulių prižiūrėti. Toniko at- Kam širdį Aukščiausia man 
vyko pas Felippe ir tiekį davė? 
ištepė vado smakrą medų- O vienok gal be jos 
mi, kad šis, atrodo, prote- Ant šios žemės šaltos 
lio nebevaldo.

(Bus daugiau)

NE, NENORIU SAPNŲ

tą paveikslą paglemžt . 
Prie savo testamento, ra
šyto 1860 m., jis nridėjo 
laiška carui, prašvdaman, 
kad jis išakytų jo kūną pa
laidoti Vilniaus stačiatiki i 
šv. Dvasios vienuolyne ir 
čia pat vienuolyno cerkvė
je pakabinti Aušros Vartų 
paveikslą. Penkiais metais 
vėliau, būtent 1865 m. kc- 
vo mėnesį Lietuvos Dikta
torius M. Muravjovas nu
tarė uždaryti Aušros Var
tų koplyčią. Nutarimas ne
buvo įvykdvtas, nes kovs 
mėn. 19 d. jis netikėtai bu
vo atšauktas i PetraniF. 
Aušros Vartų Dievo Moti
nos stebuklingasis pr T’ci’ - 
sias iškilmingai popiežiaus 
vardu ir įgalioiimu biu o 
vainikuotas 1927 m. liencs 
2 d., dviem aukso vaini
kais.

Paveikslas pieštai a’ t 
aštuoniu sujungtu ąžuo’ - 
niu lentų. Jis turi vis* s 
italų reres'meo ė-.
Panelė atvaizdu n. t o M P”- 
dikio. Rankas laiko sūdė - 
jusi ant krūtinės krvžna', 
galvą trunuti •
def»inf\ * s rri
Veidas kiek pailgas, ryš
kus. pilkas •■••'n )
meilumo, ramumo ir š-'m - 
tumo, akys gi pilnos ge. - 
lestingumo. Veido spalva 
gyva, rusva. Šv. Panelės 
galva apsupta sidabriniai 
spinduliuojančia aureole. 
Išskyrus rankas ir veidą, 
.visą paveikslą dengia si
dabrinis rūbas. Tas rūbas, 
tai 17 amžiaus vilniečių 
auksakalių darbas, iškal
tas, auksuotas ir išpuoš
tas plastiškai išvadžioto
mis baroko stiliaus rožė
mis, tulpėmis, k rizantemo
mis ir gvazdikais. Sudėtas 
iš trylikos dalių. Meno at
žvilgiu šio rūbo vertė labai 
didelė.

Aušros Vartų Dievo Mo
tinos paveikslas ėmė gar
sėti kaip stebuklingas 17 
amžių įe. Aplink paveikslą 
koplyčioje žiūrovo dėmėsi 
patraukia gausiai iškabin
ti įvairūs sidabriniai ir 
auksiniai įžadai, kuriu yra 
apie 14,000. Tai tikinčiųjų 
atsidėkojimas už rautas 
malones. Į Aušros Vartus 
kasmet vyksta maldinin
kų būriai net iš labai toli
mu vietų. Senu papročiu 
niekas neina ir nevažiuoja 
pro tuos vartus nenusiė
męs skribeles ar kepurė r.. 
Tos taisvklės laikosi ir ne- 
katalikai. Aušros Vart-i 
Švč. Panelės garbę savo 
raštuose skelbė poetai: A- 
domas Mickevičius, Julius 
Glovackis, Liudvikas Kon
dratavičius, Jonas Mačiu
lis - Maironis, Motiejus 
Gustaitis ir k.

Poetos negims nesapnavę.'
Maironis.

HUMAN GUINEA TIG — 
William Parker, 46, Los An
geles, Calif., radio cotnmen- 
tator and leeturer, notified 
President Truman he is will- 
Ing to sacrifice himself dur- 
ing atomic bomb tests. In an- 
swer to proteits against the 
ūse cf degs and othcr ari
mais in the experiment, 
Parker said he has alvays 
meant to offer bis body to 
science and,“now’s as good 

a time as any.”




