
cista bos

Iš ko bolševikai juokiasi?
Balsai tyruose
Skiepai prieš komunizmą

Buvęs labai atsakingas Sovie
tų ambasados Kanadoje parei
gūnas, Igor Guzenko, savo atsi
minimuose rašo, kaip bolševikų 
valdiųinkai ir agentai užsienyje 
savo tarpe juokiasi iš amerikie
čių ir anglų vaikiškumo. Ir ne 
iš vaikų vaikiškumo, bet aukš
tųjų pareigūnų, diplomatų, ka
rininkų naivumo, kurį kai kada 
gal reiktų jau pavadinti labai 
pavojingu neapdairumu.

Šis neapdairumas, šis nerū
pestingas švaistymasis visokia 
parama Sovietams, šis tūpčioji- 
mas su nuolaidomis vadina
miems sąjungininkams, iki šiol 
ne tik kad ištisus Europos ir A- 
zijos kraštus užleido raudona-
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LIETUVOS PARTIZANAI IR 
KAPUOSE KOVOJA SU 

LIETUVIŲ SMAUGĖJAIS

Speilman, Newt

I 
t

I 
I
I

Į

|

Komp. Kreisler, Žmona Perėjo 
j Katalikų Tikėjimų

Nesenai atvykusi trem- ji partizanai, bet ir kanuo- 
tinė pasakojo, kokios vė- se gulintieji. Todėl dabar 
liausios žinios juos yra pa- okupantai vengia ne tik 
siekusios iš Lietuvos.

Lietuvos liaudies gynė
jai partizanai esą labai 
gerbiami. Žuvusiųjų par
tizanų kanai slaptai esą 
puikiausiai 
gėlėmis 
žiūrimi, 
už tai 
žmonių 
nai enkavedistai

papuošiami, 
apsodinami, pri- 

Dideliu apmaudu 
siunta Lietuvos 
smaugikai atėjū- 

ir jiems
jam diktatoriui, ne tik priprati- parsidavusieji kvislingai. 
no tos diktatūros atstovus būti 
įžūliai nesukalbamais, bet taip 
pat sudarė palankias sąlygas 
anglosaksų valstybių viduje 
veikti bolševikų šnipams, ko
munistų partijai ir jų bendra
keleivių kolonoms.

•

Katalikai visą laiką kėlė bal
są prieš tokį pražūtingą patai
kavimą bolševikams. Katalikai 
ir kai kurie toliau ir giliau nu- 
matantieji kitų pažiūrų sąžinin
gi žmonės protestavo prieš ne
pateisinamą raudonųjų liaupsi
nimą dar tada, kaip visi kiti 
juos gyrė ar bent tylėjo, ir kai 
bolševikinė propaganda buvo 
laikoma mados ir gero skonio 
reikalu. Tada tiesos šaukliai bu
vo pravardžiuojami fašistais, 
naciais, reakcijonieriais ir pa
našiai.

Geros valios anglosaksai galė
jo pamatyti Maskvą be kaukės 
iš jos pačios buvusių įvairių 
pareigūnų, kurie turėjo drąsos 
vergų imperijai daugiau nebe- 
tarnauti, ir, nuo kruvinojo reži
mo nusigręžę, parašė apie jį vi
są rinkinį dokumentuotų, savo 
patirtimi, net savo krauju pa
liudytų knygų.

Kas gali nesijaudinti skaity
damas. pavyzdžiui. Valtino, 
Krivitzkio, Barmino, Kravčen- 
ko, Budenzo ir daugelio kitų 
patyrimus ir įspėjimus? Vieni 
jų ilgus metus buvo įžymūs Ko- 
mintemo tarptautiniai agentai, 
kiti oficialūs Stalino ambasado
riai, dar kiti raudonosios armi
jos žvalgybos organizatoriai — 
tai vis komunistai, pradžioje su 
užsidegimu dirbę raudonosios 
diktatūros plėtimui, jos sustip
rinimui ir palaikymui, vėliau, 
tapę tos diktatūros įtartaisiais 
ar pasmerktaisiais, didvyriškai 
pasakė teisybės žodį. Matę bol
ševizmą iš viršaus ir apačios, 
mokinti jo propagandos gudry
bių ir valgę jo duoną, tie pirma
eiliai liudininkai, rodos, geriau 
kaip bet kas turėtų įtikinti mi
lijonus “vaikiškų” anglosaksų 
pagaliau atmerkti akis ir tikro
vę matyti tokią, kokia ji yra.

•
Deja, yra ligų, iš kurių išsigy- 

doma ir kurių apsisaugojama 
tik jas asmeniškai patyrus. Ir 
prieš komunizmo epidemiją tik 
patirtis yra geriausi skiepai. 
Kad komunistinė propaganda 
atrodo patraukli skurstan
tiems, gamtos ar žmonių nu
skriaustiems vargšams, tai su
prantama, bet kad komunizmui 
dirba ir jį net labai stambiai 
finansuoja kai kurie turtuoliai, 
tai galima išaiškinti nebent 
taip: jų pinigas yra didesnis už 
jų protą, jų išsigimimas stumia 
juos ieškotis bausmės; be to, jie 
slaptai mano, jog jei revoliucija 
jau neišvengiama, tai geriau 
būkim revoliucijonierių drau-|

Jie pradėjo tuos papuoš
tus partizanų kapus at
kasti nakčia ir jų sužalo
tus lavonus išvežti kur j 
nežinomą vietą ar sunai
kinti. Bet gyvieji jų drau
gai, sumanusis Lietuvos 
jaunimas, greit surado at
sakymą į tą šlykštųjį bol
ševikų darbą. Jie pradėjo 
užminuoti tuos papuoštus 
žuvusiųjų, bei nukankin
tųjų partizanų kapus. Ir 
kuomet enkavedistai ban
dydavo atkasti, mina 
sprogdavo ir užmušdavo 
ar sunkiai sužeisdavo 
juos.

Baisūs pasidarė lietuvių 
smaugėjams ne tik gyvie-

gyvųjų partizanų susitik
ti, bet ir jų kapų paliesti.

Motina Užsigina Savo 
Sūnaus

Lietuvos žmonių neap- 
kentimas okupantų esąs 
nepaprastas. Tas kartais 
pasireiškiąs viršžmogiš- 
ku būdu.

Kartą enkavedistai nu
kovę lietuvį jaunuolį, par
tizaną, ir sužinoję kokia
me kaime jis gyveno nu
vilko jo lavoną į tą kaimą 
ir pašaukė jo motiną, kad 
ši prisipažintų, kad tai jos 
sūnus. Lietuvei motinai, 
pamačius savo mylimo sū-i 
naus išniekintą lavoną, iš j 
širdgėlos kraujas gislose 
sustingo, bet ji, viršžmo- 
gišku būdu sukaupusi jė
gas, budeliams atsakė ra
miai: “Tas ne mano sū
nus”. Kad ir sužvėrėję en
kavedistai, sumišo. Tikrai 
pamanė, kad čia klaida, 
kad tas jaunuolis ne iš šio 
kaimo ir išsinešdino. Tos 
motinos didvyriškumas j 
išgelbėjo ne tik ją, jos ki-; 
tus gimines, bet ir visą 
kaimą nuo sunaikinimo.

Į
mis dienomis Fritz Kreis- 
ler, pasaulyj garsus kom
pozitorius ir smuikinin
kas, kartu su savo žmona 
perėjo j Katalikų tikėji
mą.

VVashington, D. C. —Šio- ir apie Maskvą, tai negali
me nenusišypsoti. Sovietai 
išgelbėjo pasaulį nuo Hit
lerio pavojaus, išgelbėjo ir 
New Yorko radio progra
mos vedėjus, ir tai yra 
keistas būdas atsilyginti

Prelatas Fulton J. Sheen, išgelbėtojams”.
Katalikų 
profesorius, davė 
Kreisleriui 
katalikų tikybos 
kas.

Fritz Kreisler
Viennoj 1875 m. Jis būda- J4- 
mas 7 metų amžiaus turė
jo koncerto debiutą ir bū
damas 13 metij amžiaus 
atvyko į Ameriką. Kai jo 
nepriėmė į Vienna Phil- 
harmonic Orchestra, tai 
per 11 metų jis visai nebe
sidomėjo savo karjera. 
Tik po antro debiuto Ber
lyne 1899 m. jis greitai pa
siekė viršūnes kaipo smui
kininkas.

Universitetoto' Tikrai, Ehrenburgo a- 
komp. kys nebijo dūmų. Ne so- 

žmonai vietai išgelbėjo pasaulį 
pamo- nuo nacizmo, bet Jung. 

[Valstybės ir Anglija. Pas- 
gimęs tarosios išgelbėjo ir Rusi-

ir jo

i t

Didieji Pramonininkai 
Priverčia Streikuoti

York oKardinolas Francis
Arkivyskupas (kairėj), kalbasi su atvykusių iš 
Europos Kardinolu von Preysin, Berlyno Arki
vyskupu. Berlyno Kardinolas yra šios šalies Ka
talikų hierarkijos svetys.

Rusai Nepatenkinti Ameri- 
i kos Radio PranešimaisV#

VVashington, D. C., bal.
14 — Philip Murray, CIO 
prezidentas, sako, kad di
dieji pramonininkai, su
laikydami algų pakėlimą, 
priverčia darb i n i n k us 
streikuoti. Per pastaruo
sius 9 mėnesius pragyve
nimo kainos pakilo 20 
nuoš. Taigi būtinai reika
linga pakelti ir algas, kad 
'darbininkas galėtų pragy-

— Ilja venti-t Philip Murray smerkė 
*du darbo bilius, kurie yra 

žurnale smarkiai Į inešti į Kongresą, ir sakė, 
“pirmas tikrasgai. Bet minkštos galvos pa

miršta istorinę tiesą, kad revo- Kai bolševikai prasišalino 
liucija galabija ir savo drau- iš kaimo, motina apalpo. 
gus... C.

ii

Lietuviai Tremtiniai Dėkoja 
Už Laikraščius 

(Laiškas Redakcijai)

Pepper Atsisakė Vadovauti 
Trečiajai Partijai

Maskva, Rusija
Ehrenburg, rusų rašyto-1 
jas, “Kultūra ir Gyveni- Į 
mas” i--------  -----------
puola Jung. Valstybes užį,.ad tai . .
[rusų kalba transliacijas jžingsnis link įkūrimo fa- 
siunčiamas Rusijon. _ • Įsizmo Jung. Valstybėse.

Jis sako, kad Jung. Vals- — — -...........
tybių radio pranešimai ne
pagerins santykių tarp a- 
biejų valstybių, o tik pa
sės nedraugišką nuotaiką. 

[Tai esą “ne Amerikos 
žmonių balsas, bet reak-

Maskva, bal. 14 — Spe-jdengs tik visai mažą dalį cionierių balsų aidas”.
, kuriuos pa- 

ministerio darė Rusijai.
Andrėj Višinsky, prade- merikos 

aiškiai su-! damas konferenciją, pa- ---------
S ka^ik^J FBI TYRINĖS ANGLIAKASIŲ 
sienių Ministerių Tarybos UNIJOS VEIKLĄ

Rusija Užsispyrusiai Reikalauja 
Reparacijų Iš Vokietijos

I
į
14 ~ ■ Henry A WcL113.ee *

Sveikinu ir širdingai dėkoju bUVęg vice prezidentas ir
už lietuviškų laikraščių siunti- komercijos ... .
nėjimą, kuriuos gaunu regulia- kurjs dabar yra Anglijoj cijoje užsienių

Į Malonus ir Brangus Tautieti,
Washington, D. C., bal.;

Nesirašys Sutarties Jeigu Nebus 
Pripažinti Jos Reikalavimai

Dėl “Streiko" Neteko
20,000,000 Tonų Anglies

sekretorius, cialė^e sPaudos konferen- tų nuostolių,

riai. Daug džiaugsmo sudaro įr vecĮa smarkią kampani- Pagelbininkas Andrėj Vi- 
------- ----------  -— j, prieš Prezidento Tru- Šin^y davė —I

įmano politiką, pasiūlė Se- Prastl'. kad Rusija niekad 
natoriui Claude Pepper iš Į?81™?8. taik.OS s“tartles 
Floridos, kad jis pasiimtų 
trečiosios į 
vybę.

Senatorius Pepper atsi-

mūsų vargstantiems tautie
čiams. kurie taip smarkiai trok
šta žinių iš Lietuvos padangės, i 
bet ta geležinė uždanga viską 
sulaiko. Religinio pobūdžio laik
raščius išdalinu vienuolėms lie
tuvaitėms, kurių Belgijoje yra 
apie 30-35. Jos jau senai atvy
kusios, smarkiai liūdi dėl tėvy
nę ištikusios nelaimės ir daug 
meldžiasi...

Nors mūsų pabėgėlių Belgijo
je ir nedidelis skaičius, bet kai 
nori, tai susiorganizuoja ir nu
stebina net belgus. Pa v. Vasa
rio 16 dienos iškilmės padarė 
didelio įspūdžio estams ir lat
viams, o taipgi ir ten dalyvavu
siems svečiams — belgams.

Dar kartą nuoširdžiai dėko
damas lietuvių vardu, siunčiu 
geriausių linkėjimų visai Tam
stos šeimai ir reiškiu gilią pa
garbą.

I

Ehrenburg sako: “Kai 
radio kalba ne tik apie A- 

komunistus, bet

Washington, D. C.—Pra
neša, kad per pastarąsias 
dvi savaites — gedulo ir 
“saugumo streiko” — pra
rasta nuo 17 iki 20 milijo
nų tonų minkštosios ang
lies.

nartiios vado- Pa^n4as Jos reikalavimas susirinkimą. Taigi tas pa-
1 reparacijų. si kalbėjimas buvo praleis-

— Rusija reikalauja iš Vo- tas be cenzūros. Visas kj-j ashington, D. C., bal. teismas vėl spręs panieki-
sakė ir pareiškė ,kad pasi- kieti jos .$10,000,000 repą- tas žinias, 
liksiąs Demokratų parti- racijų. Višinsky sako, kad Užsienių Ministerių Tary-

reparacijų.
Rusija reikalauja iš Vo-

sikalbėjimas buvo praleis-
6«

joje.

kurios neliečia 14 ~ Pasibaigus “saugu-
■ ■ ■ -7 . mo streikui”, minkštosios

.reikalaujama suma pa- bos susirinkimų, turi būti angbes iškasama 90 
pirmiausia įteiktos Rusi- norma4ia įskasimo. Tačiau 
jos cenzūrai. Jeigu ji pra-1 Fąderabo Investigacijos 

: leidžia, tai žurnalistai gali Biuro agentai kasyklose 
__nadarvs tvrinpiima kad

JUNG. TAUTOS SPRĘS
PALESTINOS PROBLEMASJas iSsil,stL

i _______

Lake Success, N. Y., bal. • mas gali užsitęsti dvi ir
14 — Jung. Tautų genera- jtris savaites. Visos 55 tau-į 
.................. ” ’ * t’tos yra pakviestos daly-' 

vauti susirinkime.
________ i

nimo akciją prieš uniją ir 
Mr. Levvis.

Jugoslavija Apiplėšė 
Triestą

padarys tyrinėjimą, kad 
sužinoti, ar United Mine 
VVorkers Unija nuošir
džiai išpildo Aukščiaau- 

' šio jo Teismo įsakymą už
baigti streiką.

FBI agentai taip pftt ty
rinės unijos ir jos narių 

; veiklą. Tyrinėjimas tęsis 
mažiausiai iki bal. 24 d., 
kada Federalio Distrikto

Šiomis dienomis Jung. 
Valstybių valstybės de
partamentas pasiuntė Ju
goslavijos Tito valdžiai 
griežtą notą, kurioj pro
testuoja už nusavinimą ir 
išvežimą turto iš laisvos 
Triesto teritorijos.

Panašų protestą yra pa
siuntus ir Anglija.

Susitarė Dėl Žemės Refor
mos Vokietijojelis sekretorius Trygve Lie 

šaukia specialų Jungtinių 
Tautų susirinkimą balan
džio 28 d. svarstyti ir 
spręsti Palestinos proble
mas.

Šis specialus susirinki-

i■
__________ Maskva, bal. 14 — Užsie

Inių Ministerių Taryba po
Popiežius Paskyrė Vyskupą 4 val ir 20 min diskusijų

[galutinai susitarė, kad že
mės reforma Vokietijoje 

[turi būti pravesta iki 1947;i Vatikano Miestaas
j Pereitos savaitės pabaigo- m pabaigos ir kad pirmos 

LDS Naujos Anglijos Apskrities 'J<, r’“piežT„ Pijus XII pa- kategorijos karo įstaigos, j
J A-r a « r .U skyrė vyskupo pagelbinin-1 kuriose buvo gaminami

SI TVAZTAVIMAS Peon^ Uworshak nau- būtini karo ginklai, turi
būti sunaikintos iki birže
lio 30 d., 1948 m.

Tačiau dėl Vokietijos 
icentralinės valdžios ir 
j svarbesnių taikos sutar
ties punktų kol kas negali 

i susitarti, nors jau labai 
daug laiko praleido gin
čams.

Rusija 
!non m 
kad dar daugiau galėtų 
pasinaudoti < 
kraštais.

Kun. J. Danauskas.

Sekmadienį, balandžio 27 d., 1 vai. p. p., šv. Roko 
parapijos svetainėje,. Montello, Mass., įvyksta LDS 
N. A. apskrities suvažiavimas. Visos LDS kuopos 
kviečiamos išrinkti skaitlingai atstovų į šį svarbų LDS i 
suvažiavimą. Taipgi nuoširdžiai kviečiame mūsų inte
ligentiją bei profesionalus, kurie domisi katalikiška 
veikla. Suvažiavime prie katalikiškos veiklos diskusi
jų, bus patiekta įdomi paskaita darbininkų klausimu

Ijuoju Fargo diecezijos 
vyskupu.

Įstatymais Privers Užtikrin 
ti Saugumą Kasyklose

Washington, D. C. —
Jung. Valstybių vyriau

Taigi visi raginami tą dieną dalyvauti LDS apskrities'sybė praveda naujus įsta-' 
suvažiavime. tymus, kuriais kasyklų!

Dvasios Vadas Kun. P. J. Juškaitis, 
A. Zaveckas, pirmininkas, 

Tarnas Versiackas, raštininkas.

kompanijos bus privers
tos apsaugoti darbininkų 
gyvybes kasyklose.

Ragina Sulaikyti Rusijos 
Ekspansijg-Connaly

IVashington, D. C. —Se-,jos galėtų atremti Rusijos 
natorius Tom Connaly, už-'komunistinę agresiją. Mes 
sienio komiteto narys ir 
buvęs to komiteto pirmi
ninkas, pareiškė, kad so
vietų Rusija yra pasišoku
si užvaldyti visą pasaulį.

Ja, matyt, tiksliai Ta«‘1mes . Pri^n’e jos 
utęsti konferenciją, sulaikyt., sa-

privalome ginti visų tautų 
laisvę ir nepriklausomybę.

Uždraudė Streikus 
Portugalijoj

ko Connaly. Lisabon, Portugalija —
Portugalijos valdžia visiš-okupuotais Jis ragina teikti pagalbą

Graikijai ir Turkijai, kad kai uždraudė streikus.

WcL113.ee
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Radio Koncerto Žvaigždė
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J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS,

Jo Eminencija Malino 
Arkivyskupas ir Belgijos 
Primatas, Kardinolas Jo- 
seph-Ernest Van Roey sa
vo pastoraliniame laiške 
tikintiesiems iš š. m. vasa
rio mėn. 2 d. iškelia aikš
tėn bolševizmo veiklą Eu
ropoje ir ją griežtai pa
smerkia. Žemiau paduoda
me (vertime) keletą iš
traukų iš to laiško:

“Mes šiuomi pasmerkia
me prievartavimo ir tero
ro veiksmus, kurie taiko
mi prieš visa, kas katali
kiška, ; 
riuose Europos Rytų ar 
Pietų kraštuose. Mirties 
tyla viešpatauja tuose 
kraštuose, bet informaci
jos iš visiškai tikrų šalti
nių neleidžia abejoti dėl 
tragiškos padėties, kurio- do — stebi su liūdesiu ir

l

I

ir kuriuos mes smerkėme, 
tebeveikiant šiandieną: ar
gi jie yra mažiau neapy
kantos verti ir mažiau 

, kad; 
’ jie yra komunistų naudo

jami? Pats faktas, kad to
kie metodai yra naudoja
mi. yra pasityčiojimas 
civilizacijos.”

I palaiko komunistišką vai- smerktini tik dėl to, 
'džią, jiems atsidavusią. jįe Vj.a komunistu n 
visiškai neteisėtą ir neat- 

! stovau jančią tautos va-
Įlios, kaip pavyzdžiui Ven- 
I grijoje ir Lenkijoje, padė- 
Įt’.s, nors ir nėra despera- 
i tiška, bet yra pilna pavo
jų: tikybinė laisvė ten yra 
suvaržyta, jei ne uždraus
ta. pagrindinės Bažnyčios 
teisės yra nuolat nepripa
žįstamos ir laužomos.

Visuose šiuose kraštuo
se, blogoji įtaka, kuri in
spiruoja ir vadovauja šiai 

ypatingai^ kai ku- mirtinai neapy kantai 
i- n..... prieš Katalikų Bažnyčią,

yra ta pati: tai yra Sovie
tų Rusijos bolševikiškasis 
komunizmas. Civilizuota
sis pasaulis — tūkstančiai 
autoritetingų balsų tą įro-

Trumanas Pagerbė 
Rooseveltą

Hyde Park, N. Y’. — šeš
tadienį. bai. 12 d. suėjo ly
giai du metai nuo Prezi
dento Roosevelto mirties. 
Prie Roosevelto kapo įvy-į 
ko atminties ceremonijos, 
kur dalyvavo apie 700 įžy-Į 
mių asmenų, tarp kurių ir 
velionio žmona Mrs. Roo- 
sevelt.

Prezidentas Truman iš 
Kansas City per radio pa
sakė kalbą, primindamas ■ 

Rooseveltof

I■

Mylimieji Kristuje:
Pereitų metų sunaudoto popierio vajus parodė 

uolų bendrą pasidarbavimą ir vieningumo dvasią tarp 
dvasiškijos ir liaudies garbingos mūsų Arkivyskupi
jos. Tas vajus taip pat sukėlė gražią pinigų sumą lab
darybės darbams, kurie taip brangūs mano širdžiai. 
Dėl tų priežasčių aš sumaniau tą vajų atnaujinti ir at
einančiais šių metų mėnesiais. Turiu stiprios vilties, 
kad ir šiais metais jis taip pat bus sėkmingas. Aš pil
nai suprantu, kad atliekamų popierių rankiojimas su
daro daug nepatogumų, nes tie dideli pundai užima 
daug vietos namuose. Bet tie visi nemalonumai dau
giau negu užmokami ta gausia nauda, kuri susidaro iš 
vieningų visos Vyskupijos pastangų.

Nėra reikalo pabrėžti šio vajaus ypatumą. Tai to
kia duosnumo rūšis, kad jis nieko nekainuoja. Be to, 
jis sukelia aukotojų tarpe jaukų kaimynišką vieningu
mą, kurs ilgam laikui pasiliks. Pagaliau, toks iki šiol 
pas mus nepraktiku.otas šelpimo būdas sukels jumyse 
didelį susidomėjimą labdarybės darbais, neš visi žino
te, kad vajaus pelnas skiriamas biednuomenei.

Dėkodamas už jūsų duosnumą praeityje ir pasiti
kėdamas, kad šis naujas pavasario popierių vajus bus 
dar gausesnis, negu pereitais metais, linkiu jums vi
siems garbingo Velykų laiko malonių.

Jums atsidavęs, Kristaus Atsikėlusio vardu, 
RICHAKD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.
Balandžio 8-tą dieną, 1947 m.

je yra atsidūrusi Katalikų su nusistebėjimu tokį reli- Prezidento 
Bažnyčia ginės neapykantos siautė- nuopelnus tautai.

“Prijungtose prie Rusi- kurs formaliai prieš-; 
jos Pabaltės valstybėse, tarauja principams, pa- į 
Lietuvoje, Latvijoje, ir Es- reikštiems "Atlanto Čar-! 
tijoje, vyskupai yra išvež- teryje ir su pagrindiniais 

visos žmogiškos kultūros 
reikalavimais.

“M< s gėrėjomės rusų General Motors korpora-į 
ginkluotomis pajėgomis cija. prasidėjus deryboms j 
kai jos herojiškai gynė sa- :dėl naujos sutarties su i 
vo tėvynę, kai jos suduo- i United Automobile V\or- 
davo žiauriam agresoriui kers unija, pasiūlė darbi- 
vieną smūgį po kito, kai, ninkams. 
triumfališkai bendradar- Pric 
damos su Vakarų Alijan- centų į valandą daugiau, 
tais, jos kolaboravo iki' Unijos sutartis su Gene-

tijoje, vyskupai yra išvež
ti arba kalinami, kunigai 
išblaškyti, nužudyti, de
portuoti arba medžiojami 
miškuose, visokia katali
kiška akcija uždrausta, 
tūkstančiai katalikų, ypač 
tų, kurie priklausė vado
vaujančiosioms klasėms, 
sugaudyti ir išdeportuoti.

“Tokiais pat metodais 
rusai dabar stengiasi už
gniaužti ir sunaikinti visą 
katalikišką gyvenimą Ry
tinėje Ukrainoje...

“Jugoslavijoje, nežiū
rint oficialių paneigimų, 
faktai įrodo tikrovę, kad 
tikras tikybinis persekio
jimas. dargi labai žiaurus. 
Viešpatauja, po politinių 
motyvų priedanga...

“Tuose kraštuose, kur 
sovietai yra primetę ir kur

General Motors Pasiūlė 
Pakelti Algas

Detroit, Mich.. bai. 14

kurie priklauso
3 CIO unijų, po 10

galutino Nacių Vokieti jos į ra! Motors pasibaigia ge-»I

gčllULiriO VUA1UL1JUS '

sugniuždymo. Kodėl mes Įgūžės 31 d. š. m. 
turime po šito matyti, kad !
Sovietų Rusija mažina sa
vo vėliavų garbę savo ne
žmonišku traktavimu, ku-; 
rį ji priverčia milijonus 
žmonių kentėti už savo 

■ sąžinę ir savo tikėjimą? 
, Mes matome barbariškus 
nacionalsocializmo meto
dus, kurių mes nekentėme

Wallace Žemina Jung. 
Valstybes

Art. Polyna Stoska, 
įžymi operos koncertų ir radio dainininkė, Sekma
dienį. gegužės - May 11 d. (Motinos Dienoje) 3:30 v. 
po pietų, Jordan Hali. Bostone, dainuos lietuviškas 
liaudies dainas Darbininkų radio metiniame koncer
te. Dalį programos išpildys pianistė p. Birutė Sme
tona (Našvytytė). Kviečiame visus iš anksto užsi
sakyti tikietus. Galima gauti “Darbininko” Admi
nistracijoj ir pas kitus pardavėjus.

Nic a r a g u a,
Norvegija, Persija, Lenki-

PAIEŠKOJIMAS KARO 
BELAISVIŲ

i Žmonės domisi karo be
laisviais. Daug gyventojų 
šioje šalyje ieško giminių, 
kurie pirmiau tarnavo 
priešų armijose, ir kurie 
gal dabar esą karo belais- 
Įviai.

Čia patariama kaip pa-

vėliau pasirašė.
FLIS.

Prašo Atsiliepti
(/c Postmaster, Nevv York. 

Tas Biuras Frankforte, 
Vokietijoj, ir turi sąrašą 
visų belaisvių, kurie buvo 
Jung. Valstybėse. Dabar
tiniu metu beveik nėra 
iaisvių šioje šalyje.

Dėl sekančių kraštų, 
Įima kreiptis i

Australia — Office
Adjutant General

be-
Londonas, Anglija

Henry A. VVallace, kalbė
damas VVestminster gau- ieškoti karo belaisvių. Ki- 
siame anglų susirinkime, tų šalių gyventojai gali 
pasmerkė Prezidento Tru- kreiptis į savo šalies Na- 
mano naują užsienio poli-čionai Red Cross Society. Army Headąuarters 

NENUTRAUKIAMA UŽ LIETU- p2^k%k^ .tojį| Jeigu ieškotojas neturij politika gan į.raukti į tikrų informacijų> kad ka. 
Įna-*ją ar3- , reivis buvo belaisvis arbaI Uallace ragino Anglijos’kad buvo beIaisvis specifi. 
valdžią, kad jr pasiimtų nės šaiies jis gali rašyti

į Centrai Records Agency for
■Prisoners of War International

Committee of the Red Cross
Palais du Conseil Generale

Geneva. Svvitzerland.

VOS LAISVĘ MIŠIŲ EILE

17 — Šv. Pranciškaus par.. Athol. Mass.
18 — Švč. Trejybės par.. Newark. N. J.

Kad šv. mišių už žūstančią Lietuvą nenutruktų 
“lenciūgas”, skubėkite užsakyti šv. mišias pas savo 
klebonus: nustatytomis dienomis maldingai suplaukę 
į savąsias bažnyčias. Gailestingajam Dievui atverkite 
savo sopančias už mylimą tėviškę širdis! Mūsų obal- 
sis tebūna : “Kasdien šventos Mišios už Lietuvos Lais
vę!!!” Nuolankiai prašome klebonų kas dėl šv. mišių 
UŽ Lietuvą eilės kreiptis į

Maldos Apaštalavimo Centrą
St. Robert’s Hali Pomfret Centre, Conn.

Balandžio 16 — šv. Andriejaus par.. lndepender.ee. Kansas
Balandžio
Balandžio
Balandžio 19 — TT. Jėzuitų Vienuolyne. Pomfret .Conn.
Balandžio 20 — TT. Jėzuitų Universitete. Scranton. Pa.
Balandžio 21 — Šv. Pranciškaus Vienuolyne. Greene. Me.
Balandžio 22 —
Balandžio 23
Balandžio 24
Balandžio 25 — TT. Jėzuitų Vienuolyne. Pomfret .Conn.
Balandžio 26 — TT. Jėzuitų Vienuolyne. Weston. Mass.
Balandžio 27 — TT. Jėzuitų Vienuolyne. Pomfret Centre. Ct. 
Balandžio 28 — Šv. Kazimiero Vienuolyne. Chicago. iii. 
Balandžio 29 — šv. Pranciškaus Vienuolyne. Greene. Me. 
Balandžio 30 — TT. Jėzuitų Universitete. Scranton. Pa.

1 šv. Pranciškaus par., Lawrence. Mass.
2 — Šv. Jurgio par.. Brooklyn. N, Y.
3 — Šv. Petro par.. So. Boston. Mass.
4 — Šv. Alphonso par., Baltimore .Md.
5 — Šv. JuozafM) par.. VVaterbury. Conn.
6 — Apreiškimo par.. Frackville. Pa.
7 — Aušros par.. Chester. Pa.
8 — Šv. Juozapo par.. Scranton. Pa.
9 — Šv. Kazimiero par. St. Clair. Pa

10 Šv. Juoza|Mi par. Ix»well. Mas 
U — Šv. Kazimiero par.. Plymouth. Pa
12 — Šv. Juozapo par. Duryea. Pa.
13 — Šv. Antano par Reading. Pa
14 — Šv. Kazimiero par.. Providence. R. L
15 _ Šv. Juozapo par.. Chicag”. IĮlino':-.

- Šv. Kazimiero Vienuolyne. Chicago. III.
— TT. Marijonų Vienuolyne. Hinsdale. Chicago
— šv. Pranciškaus Vienuolyne. Pittsburgh. Pa.

of

ga-

valdžią, kad ji- pasiimtų 
vadovybę pasaulio politi
koje visa i neatsižiūrėda- i 
ma i Jung. Valstybes.

Naujas "Kalifornijos Lietu 
vio” Numeris f

I

Gegužės 
Gegužės 
Gegužės 
( legužės 
Gegužės 
Gegužės 
Gegužės 
Gegužės 
Gegužės 
Gegužės 
Gegužės 
Gegužės 
Gegužės 
Gegužės 
Gegužės

Tiesioginės Amerikos’ja, Vokietija, Didžioji Bri- 
kariuomenės kontrolei j tani ja, Graikija, Vengri-
Europoje yra apie 96,000 j ja, India, Airija, Italija, 
vokiškų karo belaisvių, Japonijo, Latvija, Luxem- 
skaitant ir tuos Vokieti-.bourgas, Meksika. Nauja 
joj. Jie bus kuogreičiausia Zelandija, 
paliuosuoti.

Yra dar 674.000 vokiškų ja, Portugalija, Rumunija, 
karo belaisvių, originaliai Siamas, Pietų Afrika, Is- 
Jung. Valstybių suimti, panija, Švedija, Šveicari- 
bet perkelti į Prancūziją, ja, Turkija, Jung. Valsty- 
Belgiją, Olandiją ir Lux- bes, Uruguay, Venezuela, 
embourgą. 620,000 iš tų Jugoslavija (pasirašiusi 
Prancūzijoj, 40,000 Belgi- “Kingdom of the Serbs, 
joj, 10,000 Olandijoj ir Croats and Slovėnės). Lie- 
4,000 Luxembourge. tuva

Iš 620,000 vokiškų karo 
belaisvių Prane ū z i j o j, 
280,000 dirba ūkėse, 40.- 
000 anglių kasyklose, kiti
kitus darbus. , pr me<p Gediminas Balukevi-

jung. Valstybių valdžia, čius, iš Alytaus, prašo atsiliepti 
jausdama gilią atsakomy
bę, kreipė dėmėsi visų ki
tų pasirašiusių Geneve 
Convention, kad belais
viai būtų kuogreičiausia 
paliuosuoti. Įvairios Euro
pos valdžios planuoja ligi 
spalių 1 d. 1947 m. paliuo- 
ti šiuos 674.000 vokiškus 
karo belaisvius.

Pasirašė po Geneva Con- Balukevičiaus. 
vention, Australija, 
trija, Belgija, 
Brazilija. Bulgarija, Ka-! 
nada, Chile, Kinija, Co-' 
lombia. Kuba, Čekoslova
kija, Danija, Dominican 
Respublika. Egyptas, Es- 
tonia, Suomija, Prancūzi-į

savo giminių esančių Ameriko
je:

Nalivka Andrius, vedęs Mata- 
kanskaitę iš Alytaus.

Nalivka Andrius Jr.. vedęs 
Mastauskaitę iš Alytaus.

Jankauskienė Elena - Boluke- 
vičiūtė. iš Alytaus.

Balukevičius Fabijonas. Jr.. 
advokatasa, sūnus Fabijono 

jau Amerikoje

the 
Australian 

Victory 
Barracks. St. Kilda Road Mel-Į 
ba. Victoria. Australia.

Canada — Priscners of War 
Enemy Division. Department of 
External Affairs Ottawa. Ca
nada.

France — Direction General 
dės Prisonniers de Guerre de 
l'Axe. 51 Boulevard de la Tour 
Mauborg. Paris VII. France.

Great Britain — Controller. 
Prisoner of War Information 
Bureau. Hotel Victoria. North- 
umberland Avenue, London W. 
C. 2. England.

Kas liečia Rusiją 
formacijos gautos iš Al- 
liance of Red Cross ir Red 
Crescent Societies Mas
kvoj, kad nėra belaisvių 
agentūrų toje šalyje, ku
rios išduotų informacijas 
apie karo belaisvius.

Siunčiant 
viršminėtas 
jas svarbu suteikti kuopil- 
niausių informacijų 
kia paduoti vardą, rangą, 
pilną militarinę identifi
kaciją. numer. kariuome
nės, kada ir kur gimė ir 
visas kitas informacijas. 
Priklauso nuo šių infor- 

Imacijų ar bus galima be
laisvį surasti.

Jung. Valstybių Valsty
bės Sekretorius, gruodžio 
5 d. 1946 m. pranešė, kad 
Karo Departamentas re- JI

patrijavo visus karo be
laisvius, kurie buvo šioje 
šalyje, išskyrus 153 vokie
čius ir 22 italu, kurie pasi
liko ligoninėse arba kito
se įstaigose šioje šalyje.

Į

Visos tautos, kurios pa
sirašė “Geneva Conven
tion of July 27. 1929 —Re- 
lative to the Trcatment of 
Prisoner of War", turi ra
portuoti vardus jų belais
vių į Centrai Records A- 
gency Genevoj. Tik svar
bu čionai paminėti, kad 

kiekvienam lietuviui. Paminėti- Rusija nepasirašė po šia 
‘ ’: “Apie Konvencija. Suprantama, 

moksleivius ir stu- kad Rusijos valdžia nera- 
dentus". “Who is punishing the pottavo belaisvius jos Ša- 
Russian VVar Criminals".JyJe. Jeigu belaisvis laiko- 
“Health and Climate". “Alas- ma$ Jung. Valstybių^ ar
ka". “American - Lithuanian jjrijos adresuokite laišką į 
Achievements in year 1916". J-'S Prisoner of tvar Infor- 
“Danger Looming Over thc(mati°n Bureau ,\PO 757 
United Statės". Onos Gužienės ’ 
ir rašytojo kun. Dr. K. Urboną-1 
vičiaus biografijos. Taip pat 
telpa Amerikos lietuvių svar
besnių įvykių apžvalga ir Los 
Angeles. San Francisco bei Ari
zonos 
mas.

“K.
$2.00.
adresas
Oakland 1. Calif.
leidžiamas Los Angeles ir San 
Francisco lietuvių bendromis 
ufistangomis Kor.

Nesenai pradėjęs eiti 'Kali
fornijos Lietuvio" žurnalas to
bulėja. Trečiasis numeris išėjo 
gausiai iliustruotas ir žymiai 
padidintas — net 16 puslapių 
(keturi puslapiai iliustracijų). 
Turinys yra įvairus ir Įdomus

ni yra šie straipsniai: 
tremtinius i

lietu; ių veikimo aprašy-

L." metams kainuoja 
Reti, ir administracijos 
toks: 2721 Logan St.,

"K. L." vra

i

Aus-, mirusio.
Bolivia,! Civinskas iš Alytaus, jo ketu

ri sūnūs gimę Amerikoje.
Atsiliepti prašoma šiuo adre

su :
Rev. Jonas Borevičius, S. J., 

321 Willings Alley, 
Philadelphia 6, Pa.

in-

prašvmus i 
organizaci-

rei-

JAU PERSPAUSDINTAS 
SV. RASTAS

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
“Darbininkas” perspaus
dino J. E. Arkivyskupo 
Juozapo Skvireckio išvers
tą Naująjį Testamentą. 
Stipriais audeklo viršeliais 
kaina $3.00; popieriniais 
viršeliais — kaina $2.00. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad- 
way. So. Boston 27. Mass

Byrd ekspedicijos didzi ledlaužis 
Burton sala (Antarktike), kur turi daug vargo 
su užšalusiu vandenynu. Filmininkas, stovėda
mas Lint filmuoja ekspediciją.

lndepender.ee
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published Semi-Weekly except holiday weeks, when issued weekly. 
--------by---------

•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Cntered m aecond-clasa matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston. 

Mass. under the Act of March 3. 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 

1103, Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918.
SUB3CRIPTION RATES:

Oomestic yearly ------------------ $5.00
Domestic once per week yearly $3.00
Foreign yearly ___________ __  $5.50
Foreign once per week yearly $3.50

DARBININKAS
366 West Broadvay, South Boston. Mass

Telephone SOUth Boston 2680

PRENUMERATOS KAINA.
Amerikoje metams .................  $5.00
Vieną kart savaitėje metams... $3.00
Užsieny metams .................  $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

Rožė Skrandai Netinka

Jis buvo suimtas ir patrauktas atsakomybėn. Jo vien
mintis advokatas daro desperatiškų pastangų savo kli- 
jentą išlaisvinti ir nubaltinti. Kas įdomiausia, tai da
rydamas, jis remiasi Amerikos konstitucija, žmogaus 
Teisių įstatymu, asmenybės ir pažiūrų laisve ir, ben
drai, visomis demokratiškomis Amerikos teisėmis ir 
privilegijomis. Gi vadovaudamiesi Maskvos įsakymu, 
tie du vertingi tovariščiai kaip tik ir siekia Amerikos 
tvarką ir visas piliečių teises sunaikinti! '

Panaš:ą dainelę dainuoja ir Brooklyno “laisvie- 
čiai”. Jie, žinoma, neturi tiek gabumų ir drąsos, kiek 
tikrieji Amerikos komunistų vadai. Be to, jie gavo in
strukcijų patraukti į bendrą “liaudies” frontą visokių 
pažiūrų Amerikos lietuvius, ypač katalikus. Tad varg
šeliai priversti prie katalikų laižytis. Tai daro taip ne
tiksi'ai ir gramozdiškai, kad atrodo lyg norėtų prie se
nos sunlvšusios skrandos prisisegti žydinčią rožę. Ne, 
tovariščiai, rožė prie skrandutės netinka! Tik pažiūrė
kime. kain jie posteringauja.

Girdi, “svarbu, kad kun. Urbonavičius jiems (ko-
Apsivalymas nuo komunizmo vyksta ryžtingai, munista^s) nedurno ia nei dangum, nešnekia, nei 

Visos tautos urmu pajuto jo pavojų. Kurios jau pa- Dievu, ’'ei ve^iu”. Kaip galima dangum grūmoti? Dan- 
vergtos, sunkiai alsuoja, tarsi ligonis vėžio graužia- guro tik patraukti, masinti, sužavėti. Pasirodo,
mas. Vien stebuklas gali jas išgelbėti. Kurios dar gali kad bolševikų supratimu, dangus tai bausmės vieta, 
kiek atsikvėpti, kaip antai Italija ir Prancūzija, sun- Įdomu, kaip ta mintis jų galvon įsiskverbė? Tur būt 
kiai kamuojasi su ta baisia šių dienų epidemija, kuri, Rusijos tvarka ją įskverbė. Bolševikų vadai žadėjo su-. 
pasidėkojant atkakliai melagingai propagandai, iš to- kurti Rusijoj rojų bei dangų. Bet tas jų dangus išėjo; 
lo gal ir patraukliai atrodo, bet arčiau susidūrus, pasi- toks, kad juomi iš tiesų galima grūmoti. “Būk geras, • 
baisėjimu žmones supurto. Fatališkas komunizmo sa- nes kitaip pateksi į bolševikų rojų bei dangų”. Tokiu 
vumas yra toks, kad jis, lyg buldogas, pasigriebęs tau- dangum aš iš tiesų niekam negrūmoju. Neduok Dieve 
tą už gerklės, tol nebepaleidžia, kol mirtinai pasmau- ten pakliūti, 
gia. Tautos, dar jo neapsėstos, dreba prieš jį kaip prieš T~ "A1 • “ 
mirties kvieslį.

Net socialistinė Anglijos vyriausybė pasiryžo ap
valyti nuo komunistų savo valdiškas įstaigas, ypač 
tas, kurios kokiu nors būdu yra surištos su atominės 
bombos gaminimu. Atominė bomba tai tikras baubas 
Rusijos bolševikams. Tik pamintyjus, kad kurią dieną 
atūžia lėktuvas ir įmeta baisingą “arbūzą” į Kremliaus 
pastatus! Ta mintis drasko diktatorių nervus iki nega
limumo, nes jie, žmonių ir tautų žudytojai, asmeniškai 
yra pirmos rūšies bailiai ir “škurnikai”, kurių svar
biausia užduotis — savo mizerną kailį išgelbėti. Gi 
Kremliaus ponų baimę simpatizuojančiai atjaučia ir 
Amerikos bernai - “stupaikos”.

Juokinga, bet ir neskanu, kaip Amerikos “škurni
kai” mėgina savo kailį išsaugoti. Vienas jų, gana stam
bus komunistų šulas, manydamas savo iškalba sužavė
siąs Amerikos visuomenę, pats pasisiūlė stoti prieš 
tardytojų komisiją ir išdėstyti, kokią laimę neša ko
munistai šios šalies gyventojams. Bet tardytojai visai 
nesidomėjo, ką komunistas jiems pasakys — marksis- jančių žmonių kovos šūkis 
tų dainelė seniai jiems žinomaa. Už tai labai susidomė- prieš Bažnyčią labai ken- 
jo to komuuisto asmeniu: kaip jo pavardė, kur yra gi- kia šių dienų tikėjimui. Ne 
męs, kur gyvenęs, ką veikęs.

Į tuos klausimus komunistas nenorėjo atsakyti. 
Esą nesvarbu, kas jis yra, tik svarbu, ką jis pasakys. 
Tačiau tardytojai laikėsi priešingos nuomonės: jiems 
kaip tiktai svarbu viską sužinoti apie jo asmenį. Jis 
savo teigia, o jie savo — taip ir nesusikalbėjo. Komu
nistas išėjo, nė savo pavardės nepasakęs, nė savo rei
kalo negavęs išdėstyti, nes jie nenorėjo jo klausyti, kol sos — vadinas, 
savo pavardės nepasakys. Iš kitų šaltinių tardytojai šiandien gali būti tik tas, 
sužinojo, kad tas paukštukas turi kokias šešias ar sep- kuris yra atsilikęs nuo lai- 
tynias pavardes, atvykęs šion šalin suklastuotu pasu, ko dvasios”, 
karo metu išsisukęs nuo privalomos kariuomenėj tar
nybos ir dar daugiau įvairių slidžių darbelių pridirbęs, ris didesniu

Kryžiaus dienos Lietuvoje.

Obuoliai Kaip Vaistas

PARTIZANAI
APYSAKA

Parašė

Jonas Kmitas

2.

Tinklas Stambioms Žuvims

— Saviškis saviškiui nelygus, — nerangiai 
pradėjo Čeverykas. — Visokių atsiranda.

Čia lyg nejučiomis dirstelėjo į Barsuką, 
kurs nuo to žvilgio susirietė. Žaliukas nežy
miai šyptelėjo.

— Bet, jei pirmininkas užtikrina...
Čia Čeverykas kiek pasiraivęs, išdidžiai 

atstatė krūtinę.
— Pirmiausiai noriu pataisyti įsibrovusią 

klaidą, kad aš šį tą apie Genį žinau. Taigi sa
kau, kad ne šį tą. bet viską apie jį žinau. Iš 
neklaidingi} šaltinių man pavyko sužinoti, 
kad tas pernelyg išpūsta - išgarsintas bandi
tų vadas yra Eugenijus, arba kaip jį namie 
vadina Geniuks, jaunesnysis Andriaus Stuo
brio sūnus. Tai pasakęs, Čeverykas triumfa- 
liai į visus pažvelgė. Ir buvo ko triumfuoti, 
nes įspūdis susidarė staigus ir didingas. Visi 
išsižiojo, bet nieks nekalbėjo, nes burnos at
sidarė ne kalbėt, tik stebėtis. Pagaliau Snai
gius paniekinančiai suniurnėjo:

— Toks pienburnis... Tai negalima...
Čeverykas tokio įspūdžio nelaukė. Net vi

sas iš pasitenkinimo paraudo. Pirmininko a-

modernieji technikos ste- daugeliu nuostabių daly- 
Ir vėl: “Mums nesmagu, kad ne Kristaus prisikėli- buklai! Šie nepaprasti iš- kų, bet nieku būdu nepajė- 

mas džiugina mūsų dvasiškuosius tėvelius, bet nešioto- radimai liudija apie didelį giam išaiškinti jų atsira- 
jai keršto ir neapykantos”. žmogaus dvasios laimėji- dimo”.

Čia atvirkščiai pasakyta, tur būt per neapsižiūrė- mą. Dabar kyla klausi- 
jimą. “Nešiotojai keršto ir neapykantos”, t. y. bolševi- mas: kodėl visi tie milži- 
kai mus visai nedžiugina. Gi Kristaus prisikėlimas la- niški išradimai ir patobu- 
bai džiugina. Ir jus, tovariščiai, kartais pradžiugina, linimai, žodžiu, pažangu- 
kai Velykų proga paėmę “lišneje” (porą burnelių per- sis mokslas turėtų prieš- 
daug), pamirštate kas esą ir užgiedate Alleluja. Bet tarauti tikėjimui? 
vien užgiedot neužtenka. Reikia atsiversti. Pamėginki- Atsakymą į šį klausimą 
te. Kristus nepasakė, kad tik tam vienam latrui atlei- radau pas J. von Eotvos: 
džia. Jis visus atgailaujančius priima. Įsižiūrėkite į “Aš nesuprantu, kaip 
Budenzą: kiek jis gero dabar daro, atskleisdamas bol- gamtos mokslų pažanga 
ševikų nedorybes! Tai tarsi koks geraširdis gydytojas, galėtų pakenkti žmogaus 
kurs būtinai nori išrasti vaistus prieš tą baisų žmoni- tikėjimui. Ar mūsų pasau- 
jos žudytoją — vėžį. K. lis sumažėjo, kai sužino-

—____ ___~_ jom, kad tarp vos įžiūrimų
žvaigždžių rūkų yra dar 
ištisos pasaulių sistemos? 

atvirumu daromas knygo- Argi mūsų gyvenimas ne- 
se, laikraščiuose bei šiaip be toks įdomus pasidarė, 
pašnekesiuose. Ką galima kai mikroskopas mums 
į tai atsakyti? Ar išsilavi-.parodė, kad be iki šiol 
nęs žmogus gali būti geru mums žinomų gyvų būty- 
kataliku? Ar iš tikrų jų5 bių yra dar visa eilė gyvų

KATALIKAI IR MOKSLAS
Paviršutiniškai galvo

Jau nuo senų laikų žino
ma obualių gydomoji ga
lia. Obuolių gydomasis 
veikimas labai daug parei
na nuo to, ar jie žali, virti 
ir nunokę.

Obuoliai labai dažnai 
vartojami esant užkietė- 
jusiems viduriams. Šis ge
ras obuolių veikimas pri
klauso nuo obuoliuose e- 
sančių augalinių rūkščių, 
kurios sujudina žarnas. 
Jei obuoliai užkietėjusius 
vidurius paleidžia, tai, iš 
antros pusės, laisvus vidu
rius sustabdo.

Obuoliai ne tik gerai vei
kia į vidurius, bet taip pat 
ir į visą medžiagos apy
kaitą. Obuoliai ypač daug 
padeda tuomet, kai kūne 
eina per didelis rūgimas.

i Obuoliai veikia tartum 
medžiagos apykaitos tvar
kytojai. Todėl juos reikia 
taisyklingai valgyti ser
gant reumatizmu, sausgė
la, reumatinėmis inkstų ir 
kepenų ligomis, arterijų 
sukalkėjimu ir kt. Obuo
liai taip pat gerai valo 

Ne tikrasis mokslas ken- kraują prie egzeminių su- 
kia žmogaus tikėjimui, 
bet tik šventu mokslo var
du pridengti įvairūs nedo
rumai, iškrypimai. Kata
likiškasis tikėjimas jau 
2000 metų gyvuoja nebo
damas jokių priešo ant
puolių. Yra knygų, kurios 
mokslo vardu neigia Die
vo buvimą ir tvirtina, kad 
žmogus kilęs iš beždžio
nės. Tai vadina dargi ne
partiniu mokslu... Kitą 
kartą panagrinėsime, ar 
jau iš tikrųjų taip yra.

(Pagal Dr. T. Toth).

sirgimų. Todėl atkakliau
sios egzemos (odos skau
duliai) palengvinamos o- 
buolių kuracija. Supranta
ma, kad, pašalinus minė
tuosius trūkumus obuoliai 
labai gerai atsiliepia į visą 
žmogaus nervų sistemą. 
Nervus stiprina taip pat ir 
obuoliuose esantis fosfo
ras.

Deja, aš neturiu laimės 
būti teologu, bet turiu lai
mės būti krikščioniu.

Fr. Ozanam.

VISI Į SVARBŲ SEIMELĮ
kartą tenka išgirsti toks
pasakymas: “Šių laikų in
teligentas negali būti ti- moderniškas mokslas ne- jaučiančių gyvybių?
kinčiu kataliku. Modemiš- besutinka su katalikų ti- stebuklinga visatos tvar- pirmą vai. po piet įvyksta N. Anglijos Nukryžiuotojo 
kieji mokslai padarė mil- kejimu?
žinišką pažangą, su kuria 
nebesutinka tikėjimo tie- 

kataliku

Sekmadienį, balandžio 20 d. Nekalto Prasidėjimo
Ar Parapijos svetainėje Cambridge, Mass. (VVindsor st.),

ką, arba dar stebuklinges- Jėzaus Seselių Vienuolyno Rėmėjų Seimelis, 
ni mūsų širdies priešingu- Paskaitas skaitys Motina Marija Liguoria ir red.

Tai yra priekaištas, ku- 
ar mažesniu

Visi gerai žinome, kad
šių dienų žmogus gali tik- mai pasidarė aiškesni, kai K. Čibiras, 
rai didžiuotis šio ir praei- kiek daugiau susipažinom 
to šimtmečio technikos su paskirais gamtos dės- 
srityje padarytąja pažan- niais ir kai truputį paaiš- 
ga. Jei šiandien prisikeltų kėjo mums sąryšis tarp 
prieš šimtą metų miręs didelių 
žmogus, kaip jį nustebintų Gyvenime susiduriam su

Jo Ekscelencija Arkivyskupas Richard J. Cush
ing, D. D., 4 vai. dalyvaus palaiminime Švč. Sakramen
tu.

Bus nemaža svečių iš apylinkinių kolonijų. Kvie- 
ir mažų dalykų? čiami visi geros valios katalikai.

Rengimo Komisija.

bejonė dar daugiau jo pasitenkinimą sužadi
no. Juo netikėtesnė staigmena, juo didesnis 
jo nuopelnas. Tad į Snaigiaus pastabą švel
niai atsiliepė:

— Iš tiesų jis tik pienburnis. Amžius visai 
vaikiškas — ne daugiau kaip 19 metų. Bet jo 
atkaklumas neįmanomas. Nieks nenori tikėti, 
kad toks šunssnukėlis galėtų tiek žalos mums 
pridirbti. Veikiausiai tai jo tėvas visus pla
nus išdirbinėja, o sūnelis suprantamu vaike
zo atkaklumu juos vykdo. Iš viso, Pilėnai, bu- 
vusis Tautgėlų dvaras, tai kontrrevoliucijos 
lizdas. Pats Stuobrys, jo du sūnūs, jo švoge- 
ris Viktoras Tautgėla sudaro pavojingą šir
šių lizdą, nes jie visi pogrindinio sąjūdžio va
dai. Tą banditų lizdą likvidavus, visam maiš
tui būtų nulaužtas nugarkaulis. Tai tokios 
mano informacijos.

— Ar galima paklausti, iš kurių šaltinių 
jos pasemtos? — pasiteiravo Snaigius.

Čeverykas nuolankia šypsena pakratė 
galvą.

-*• Dovanokite, kad tą informaciją sau pa
laikysiu. Tai — militarinė paslaptis. Mano 
tyrinėjimai dar nebaigti. Viešuma tiek pa
kenktų, kad turėčiau juos nutraukti.

Snaigius su ta nuomone sutiko.
— Suprantama. Tovarišč Čeverykas ir taip 

mus užvedė ant tikrojo kelio. Tik štai kuo aš 
piktinuosi. Kodėl Tautgėlos dvaras dar neiš
dalytas biednuomenei? Čia kažkoks nedova
notinas apsileidimas.

— Jis dar prie Smetonos buvo padalytas, 
bet savininkams palikta 80 hektarų, kurių 
sąstate nemaža miško. Bet ir padalytasis mil
žiniškas žemės plotas dar nuo seniau apgy
ventas kažkokio neaiškaus elemento. Neva 
tai mažažemiai, o visi buržuiškos dvasios — 
su savininkais eina iš vieno, žodžiu, susidaro 
stambi vieninga banditų vietovė.

— Bet kodėl sovietų valdžia į tai neįsikiša?
— Pradžioje neapsižiūrėta, dabar jau per-

vėlu. Priviso tiek banditų, kad kištis nebe 
lengva. Patys gi žinome, koks sunkus su jais 
uždavinys. Dar daugiau sužinosime, kai 
mums patiems tas riešutas teks sukrimsti.

— Nelemtas uždavinys, tegu jis prasmen
ga ! — piktai suniurnėjo Snaigius, — bet riš
ti reikia. Ant jo kybo ne tik mūsų prestižas, 
bet ir visa ateitis .Na, vyrai, kokį planą pa
siūlysit tam banditų lizdui likviduoti?

Tyla. Nieks su planais nesisiūlo. Jau vie
nas Genys stambi pabaisa, o čia dar trys kiti 
suminėti. Andriaus Stuobrio ir Viktoro Taut
gėlos darbai gerai komunistams žinomi iš 
1941 metų sukilimo. Dabar istorija žada pasi
kartoti. Kam čia noras su tais atkaklūnais 
kautis? Tokiems keturiems suimti prireiks 
viso būrio gerai apginkluotų vyrų, o čia mūs 
tik saujalė, kurioj gal nėra nė vieno kada 
nors dalyvavusio kautynėse.

— Na, prabilkite kas nors! — riktelėjo jau 
nebetekęs kantrybės Snaigius.

Pagaliau vienas iškėlė ranką. Prašo balso. 
Tai Žaliukas.

— Tovarišč Žaliukas turi balsą.
Žaliukas apmetė susirinkusius kiek pašie

piančiu žvilgsniu. Jo akys apsistojo ant Če- 
veryko.

— Vyrai!...
— Tovariščiai! — pataisė Snaigius.
— Tegu bus ir tovariščiai. Bet kodėl mes 

vengiame žodžio vyrai? Ar komunistai jau 
nebe vyrai? Taigi tavorščiai! Aš manau, kad 
mes dėlto taip greit su planais nesisiūlom, 
kad juos išdirbti ima kiek laiko. Ir vėl, kiek
vienas padarys savotišką planą. Teks juos 
palyginti, nagrinėti, kritikuoti. Tai užims la
bai daug laiko. Ir nežinia, kas dar iš to išeis. 
Teks priimti koks sulopytas planas, prie ku
rio bet kam lengva bus prikibti, ir nuo uždė
tos pareigos išsisukinėti. “Tai ne mano pla
nas, jis nežada jokio pasisekimo”. Tad mano 
pasiūlymas štai koks. Kadangi mūsų miklu

sis detektyvas, draugas Čeverykas, taip ga
biai susekė banditų lizdą, tai jis, be abejo, jau 
turi ir planą jiems likviduoti. Taigi paskirki- 
me jį to žygio vadu. Jis žinos, kas daryti ir 
kokius pagelbininkus pasirinkti. O kad ne
manytumėte, jog aš nuo to sunkaus uždavi
nio mėginu išsisukti, tai šiuomi pasisiūlau 
būti jo pagelbininku, jei, žinoma, jis mane 
priims. Ką apie tai manote, draugai?

— Aš manau, kad tai puikus pasiūlymas.— 
sutvirtino Snaigius. — Aš tą paremiu. Kas 
daugiau.

— Ir aš, ir aš! — pasigirdo vienbalsis pri
tarimas.

— O ką į tai pasakys draugas Čeverykas?
— paklausė Snaigius.

Čeverykas atsistojo, bet nesiskubino su 
atsakymu. Po ilgoko momento jis prabilo:

— Atleiskite, tovariščiai, kad kiek užtru
kau su atsakymu. Rankiojau savo mintis, 
kas parodo, kad prie tokios staigmenos visai 
nebuvau prisiruošęs. Visų pirma turiu paste
bėti, kad mano taip vadinamas išrinkimas 
pravesta neteisėtai. Draugas Žaliukas įneši
mą padarė tai padarė. Čia viskas tvarkoj. Jis 
turėjo pilną teisę taip pasielgti. Bet tovarišč 
Snaigius pasielgė neteisėtai. Jam reikėjo tik 
paklausti, kas tą įnešimą paremia, paskui 
pakviesti draugus tuo klausimu pasisakyti, 
padiskusuoti ir galų gale paleisti jį balsavi
mui. To viso nepadaryta. Kaip tik priešingai, 
pats pirmininkas parėmė Žaliuko įnešimą. 
Tai priešinga parlamentarinei tvarkai. Dau
giau pasakysiu. Toks pirmininko poelgis pa
daro neigiamos įtakos į susirinkimo daly
vius. nes jie varžosi pareikšti savo nuomonę
— kaip gi viešai pasipriešinsi pirmininko va
liai? Tad aš reikalauju parlamentariškai pra
vesto slapto balsavimo. Taip vadinamas ak
lamacijos būdas visai nevykęs. Jis demago
giškai pigus ir išjuokimo bei paniekos vertas.

(Bus daugiau)
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Naujienos Iš Tremtinių Gyvenimo
Lietuviai Prie Tito Sienos

jokios judėjimo 
gyvena a- laisvės, neturi inteligenti- 

yra bu- nių jėgų, neturi kunigo, o 
patys daugumoje yra pa-

Karnten. Austrijoje, ku-’neturi 
rioje šiuo metu 
pie 1.500 lietuvių 
vusi ir pasiliko rytų ir va
karų siena. Ypač pietinė prasti mažo išsilaisvinimo 
Austrijos provincija 
Karnten. kurią taip mielai 
norėtų prisijungti marša
las Tito. Vilioja jugosla
vus re Karnteno alpės, ir 
ne tiek gal derlingi slėniai.

jų Ju-

Tito 
magnezitas. 
gal būt vil

ais “stachano- 
metodais at- 

jau išsekusias 
.2_’___kasyklas.

bei gausūs miškai 
gosią vija turi užtenka m 
Tai, kas traukia 
Karntene. yra 
švinas, ruda il
tys išmol 
vietiškais 
gaivinti 
aukso ir sidabro I

450.000 Karnteno slovė
nu ainiai, anie 800 m. isi-<• x C

veržusių iš Azijos į Aus
triją mongoliškos avarų 
kilmės amžių bėgyje prisi
ėmė iš bavarų krikščioniš
ką kultūrą, sistemingos 
kolonizacijos veikiami, su
simaišė su germanais ir 
romėnais, pasilaikė tik sa
vo kalbą ir neišdildomą 
rytų charakterį. Tai ir vie- lagerio virtuvės, 
nintėlė pretenzija į Karn- 
ten sritį. Tačiau pansla- 
viškoji propaganda “viso 
pasaulio slavai vienyki
tės” daugiau kaip 1.000 
metų išgyvenusių vakarų 
kultūroje Karnteno slovė
nų nežavi. Juos skiria nuo 
slavų katalikiška tikyba 
ir vakarų kultūra, kurioje 
jie turi savo tautiniu inte
resų gerbimą kultūrinės 
autonomijos formoje: vie
šoji kalba slovėnų - vokie
čių. slovėnų kalba mokyk
los ir spauda. 191S m. bal
savimu Karnteno slovėnai 
pasisakė už vakarų kultū
rą ir šiandien 
kosi savo ; 
yra ištikimi 
liečiai.

Šitoje tat 
esančioje Austrijos 
je, dabar tvar 
lų okupacinės valdžios, 
gyvena apie 200 lietuviu 
sunkų ir graudų tremtinio 
gyvenimą. Sunkus jų gy
venimas ne vien tik 
jie. nepaisant jų 
nimo ir profesijos, 
dirbti sunkų fizinį 
miškuos: ir prie 
ciios •• dimo. bet 
dėl. kad

trem/irii;

Čia parodo laivą, i kuri didele keliamąja mašina krauna prekinio 
traukinio 100 vagonų vežimui iš New Yorko uosto i New Orleans ir Texas 
City, Tex. Šis laivas vadinamas “Seatrain”. Karo metu tie laivai nebuvo 
naudojami.

“namai” 
Mažiukas 
sutalpinti 
krosnelę, I

>
i Apie Į Angliją Išvykusias Pabaltietes

4

Įgimtoji žeme kaip
DIDŽIAUSIA RELIKVIJA

(Iš tremtinio laiškų)
I 
į Miela Tetute ir Dėde,

Prieš |x>rą dienų gavome jūsų 
' laišką ir fotografiją — už viską 
■nuoširdžiai dėkojame. Ir dabar, 
i kada žiaurus vėjas įvairiausias 
Į melodijas groja mūsų barakų 
1 kaminuose ir lyg benamis šuo 
j staugia prie aplūžusio barako 
i durų, aš, atšildęs prie pečiaus, 
Į užšalusio rašalo bonkutę, noriu 
pasidalinti su jumis savo men
ko gyvenimo nuotrupomis. Gal 

j aš ir negalėčiau šio savo buvi- 
’mo, šiame barako kampe va
idinti gyvenimu, bet tiek to pa- 
į vadinsiu gyvenimu, nes dar 
daug žmonių pasaulyje šią že- 

jmės kelionę vadina gyvenimu.
f
! Taigi, kaip įbrėžiau pirmuo- 
Įsius žodžius barako kampuose 
! girdėjosi nelygūs išvargintų 
• žmonių dūsavimai. Bet pamažu 
į viskas rimsta ir rimsta. Žmonių 
Į dienos dejones nakties ramybė 
apgaubia 
tinklu ir 
vargintus

Buvo jos mano, kad reikėtų daryti Į karaliją.
v-in. ntntinlznmn VTrrriil Vnmo '

Pas mus dabar dideli šalčiai ir 
todėl aprūpinimas maistu dar 
pablogėjo, taigi mes atsidūrė
me visai kritiškoj padėty, ir jei 
taip dar ilgiau palaikys, kažin 
ar atstatytoji teisingumu ir 
meile taika, neras iš mūsų tik 
bereikšmiai klaidžiojančių šešė
lių ir ar pasaulio sąžinės ne
grauš mūsų suėsto gyvenimo 
aidas. Mums yra baisios šios iš
tremties dienos, bet mes visus 
savo valgus dedame Aukščiau- 
siąjam po kojų, kaip auką, kad 
mūsų tėvynei vėl grįžtų saulė
tos ir laisvos dienos.

savo švelniu sapnų 
juo supančiojusi nu- 
kūnus neša j sapnų 
Ir štai matau, kaipPasirodo, kad Anglijos mis kalbėjosi, 

pasiūlymas pabaltietėms aprūpintos avaline ir ap- atatinkamų žygių. Numa-į nevieno lūpomis nuskrieja švel- 
:moterims dirbti Anglijos ranga. Pirmosios grupės 

rado lietuves pasitiko ir dabar
Daug pasitinka Londone Man- 
skai- chesterio lietuvių koloni- 
lietu- jos lietuvaitė J. Astašaus- 

sun- vės laišką, o kiti laikraš- kaitė, kuri kartu su Dar-
— pa- čiai pateikia gana gausiai bo Ministerijos pareigū-

toma prašyti, kad skirsty-ĮnUs šypsnys, 
mas vyktų į ligonines jun- nuostabioji 
giant vienos tautybės pa- Man pasidaro kažko ilgu ilgu ir 
baltietes, neskirstant, o

kuri suteikia ši 
dausų karalaitė.

Mes esame išmesti iš savo 
laisvės sudaužyto laivo į mums 
svetimos žemės tyrus. Mes jau 
daugiau kaip du metai, kaip ne
bejuntame po savo kojomis mū
sų mielosios Tėvynės žemės ir 
josios pasiimtas smiltis bučiuo
jame ir laikome kaip didžiausią 
relikviją, kaip prisiminimą mū
sų laisvės dienų. O žeme, mūsų 
mylimos tėvynės žeme, mes ne
laimingi Tavo vaikai, trokšta
me vėl į tave lieti savo sūrų 
prakaitą ir kraują. Bet žmonės, 
kurie atėjo tavęs valdyti,
nužmogino ir pavertė nelaimin
gos įmonės 
priversti klaidžioti po svetimos 
žemės tyrlaukius, kur mūsų 
kančių balsas negailestingai su
vaitojęs vėl grįžtą atgal į mūsų 
varganas. dvidešimtojo am
žiaus lūšnas.

mus

žmonės, buvęs vokiečių iš
vežti į Jugoslaviją prie
vartos darbams.

Gyvenimas be namų yra 
tikrai sunkus. Karnteno 
lietuvių centras yra Spit- 
tal - Drau slovėnų lageris. 
Tarp 4000 slovėnų gyvena 
anie 100 lietuviu. Kitas X 
šimtas išsiblaškė tarp 
Kiagenfurto ir Villacho ū- 
kininkų ir į pramones įmo
nes bei fabrikus. Plonos 
barakų lentų sienos, kar- 
dono bei divonų pertvaros 
yra gyvenamieji 
ir “kambariai”, 
kambarėlis turi 
4 lovas, geležinę
stalą ir malkas. Apie spin
tas ir kitus civilizuoto 
žmogaus baldus nėra nė 
kalbos. Kai kurie privačiai 
gyvenantys turi padorius 
kambarius.

Maistas yra iš UNRRA T. B. L. ligoninėse
Tai nor- nemažo atgarsio, 

malios austrų kortelės da- kartų laikraščiuose 
vinys bendroje virtuvėje tėme jau ne vienos 
pagamintas. “Buvo 
kių ir alkio dienų,” 
sakoja lagerio gyventojai.;pasakojimų, 
“Iš bado, iš alkio reikėjo žinių apie atvykusias. Pir- chesterį. Be to, .
vogti bulves ir daržoves, moji moterų pabaltiečių šauskaitė Darbo Ministe- pradėjus darbą galėtų
Nenoromis, jaučiant sąži- grupė atvyko į Angliją pe- rijos nurodymu, dirbo kai- pradžioje supažindinti su tę ant keturių kuoliukų,
nės priekaištus, bet reikė- reitų metų spalių 1 d. Pir- po vertėja ir tvarkytoja, darbu ir esama tvarka. ją vadiname kėde)
jo. nos valgyti norėjom”...'mojoje grupėje buvo 14 Manchesteryje jos sustojo: Kaip iš laikraščio atro- žėruojančio pečiaus 
ir ašar 
tojo ak 
vimn pasakoja miško dar
bininkas apie savaitinį 
priedą 750 gr. lašinių, po- 
kelį tabako ir vieną kilo
gramą kukurūzų miltų.

Drabužiai lagerio gyven- 
tvirtai lai- tojų iš tikrųjų iš visų pa- 

nu.sistatymo ir šaulio kraštų. Lietuviška 
Austrijos pi-iskrandinė. UNRROS rudo!

'milo palaidinė, iš Ameri-i 
elegantiškas paltas, 

kaip či- 
panaiki-

kartu pikta. Bet aš vėl nulei-
lietuves skirstytų j tas Ii- džiu galvą ir noriu būtinai pa-
gonines, kur apylinkėse;rašyti laišką, bet kaip matote 
gyvena daugiau lietuvių, nesiseka. Dažau dar keletą kar- 

aprašymų. ir nais jas pergabeno į Man- Norima parūpinti vertė- tų savo išdžiūvusią plunksną. 
J. Asta- jus, kurie atvykstant ir bet pasirodo, kad rašalas vėl 

> darbą galėtų Užšalęs, tad pasitraukęs lentu- 
, (mes 

arčiau dar 
ir rašau to-

nes priekaištus, bet reikė- reitų metų spalių 1 d. Pir- po vertėja ir tvarkytoja, darbu ir esama tvarka.

sužvilga pasako
je. Su pasididžia-

ją vadiname kėde)

klūbo do, atvykusioms užjaučia- nau. 
buvo pa- ma ir įeinama į padėtį, nes 
klube su- rašoma, kad tie žmonės y- 
su Man- 

koloni- 
Kai kurie 

parei- 
kad atsi- 

užpuolė žurnalistai randa net žmonių, kurie 
ir vi- veržiasi susitikti su visais 

asmenimis, 
kad

lietuvaičių. Antroji grupė internacionalinio 
atvyko spalių 26 d., kurio- patalpose, kur 
je buvo dar 12 lietuvių, vaišintos. Šiame 

atvykti 7 pabai- sitiko lietuvės 
chesterio lietuvių 
jos moterimis.

iškaba D. P. Mes

i
Šiaip pas mus be rūpesčio ir 

vargų nieko naujesnio. Bet kar
tais mes patys savo jėgomis 
pasidarom vieną kitą vakarą 
kaip gražių dienų prisiminimą, 
aplanko kartais mus meninin
kai lietuviai iš kitų zonų ir vėl.

Kaip aš galėčiau 
jus ,nė pats nežinau, 
man vis sako: 

j ir prašyk, kad tegu jei gali de-i dainų ir pasižiūrė jęs tautiškų 
Ida pastangas nors vieną ar po-į mūsų perlų, pamiršti 
jrą paimti į Ameriką".
man širdis vėl pradeda 
kiau plakti, nes pajunti 
motinišką rūpestį: tos 
tingos akys negreit užsimerkia 
nakties poilsiui. Po tokių rūpes
tingų žodžių krūtinėj lyg kaž 
,kas atsipalaidoduoja ir akyse 
' pasidaro drėgna. Tad pirmiau
sia ir prašau jei galite padėkite 
mums pakliūti iš šio buvimo į 
gyvenimą. Antras mūsų prašy
mas, padėkite mums su maistu.

prakalbėt į
Mamytė Į

“rašyk, vaikeli, i pasiklausęs gražiųjų lietuviškų
ra labai užuiti; jiems Vo
kietijoje teko daug pergy-! 
venti ir stovyklose tran
kytis, todėl jie ne visai ži
no kaip turi jaustis dabar
tinėse sąlygose. Be to, pri
duriama, kad Anglijoje 
jos bus vertinamos pagal 
darbą ir elgesį per ilgesnį 
laiką, o ne pagal pirmą pa
viršutinišką įspūdį. Net y- 
ra ir prikišama, kad kai 
kurios “smarkiai dažytos” 
pabaltietes (tautybės ne
minima) nelabai kukliai 
visur laikosi ir vengia da-

Dar turi
tiečių grupės. Visos ke
liavo per Londoną. Atvy
kusias su įvairiais klausi- Darbo Ministerijos 
mais ir įvairiomis kalbo- gūnai stebėjosi, 
mis 
bei korespondentai 
sai pašaliniai žmonės,kurie nepažįstamais 
ne tik anglų kalba, bet net bet kartu nusprendė, 
vokiškai ir rusiškai su jo- lietuvius riša stiprus tau- 
---------------------------------- tinis ryšys. Tenka pažy- 

kad nei latves, nei 
lietuviai estes niekas iš savo tau- 

nors ir, 
i 

Antrąją atvykusią gru-

Tada j kias dienas ir ryžtiesi 
smar- j nei, humaniškai kovai 

švelnų | kės laisvus laukus, 
rūpes-

šias sun- 
žūtbūti- 

už tėviš-

Tito pasienyje kos
daly- rusiška vatinuke 

rkomoje ang- gemų stovykloje 
na tautinį charakteri, pa
naikina profesines žymes. 
Kiekvienas velkasi tuo, ką 
jis turi, kad apsisaugotų 
nuo šalčio, kad nebūtų su- 
plyšęs, kad būtų bent apsi- slovėnų yra lietuvis. Ir ge- viai. Kaip 
vilkęs.

Tokiose tat sąlygose, tuviai.
koks begali būti dar kul- jo lietuviai 
tūrinis gyvenimas. < . , - . . _ .
vis dėlto yra. 25 metai kas įkūrė lageryje 18-kos nę Marple pateko 4 lietu- sioms būtų 
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i

kad
išsilavi-

turi
darbą

kanaliza- 
dar ir to-;

jie yra atskirti'
indi ių A uslrijos, laisvo Lietuvos gyvenimo žmonių 

-ga’ izacijų. Įdiegė lietuviui veržimąsi į mokyklą,

dvasines vertybes. Tautų mėti, 
pasirodymuose 
užima pirmąsias vietas sa- tiečių nepasitiko, 
vo tautiniais šokiais, gy-'jų gyvenama Anglijoje, 
vais paveikslais ir daina.
Teniso meisteris iš 4.000 pę pasitiko Londono lietu- boti bendros tvarkos ir 

ir perdaug

Tad priimkit visus prašymus 
ir padėkit mums išsilaikyti gy
viems ir stipriems ateinančių 
dienų kovoms. Ypatingai negai- 
iėkit parašyt laiškų.

Linkiu jums visų vardu viso 
geriausio

Jūsų
Vytautas.

SINGER SCRAPES S
<

Metropolį-^" Opera soprano, make* aure no fat >•
° cook-rg fat it štili to help mske

j. ea,„.
“ezt S-J. ---- —--e "- ii -t. t t pc--“-. — «

rašo “Išeivių' mandagumo
riausi boksininkai yra lie- Draugas”. paskirstymas mėgsta veržtis prie korės-■ 

Bet ypač pagarsė- dirbti i ligonines nebuvo,pondentų ir pareigūnų.
medžio tinkamai pravestas. Pa-' Laikraštyje keliamas: 

O jis drožinėjimais. P. Vainaus- vyzdžiui, tik į vieną ligoni- klausimas, kad atvyku-Į 
i suteikta dau- 

medžio drožėjų vės, o skirstant į kitas Ii- giau žinių apie Angliją ir 
kurios darbai 

sukėlė didelį susidomėji
mą austrų 
slogsniuose 
suruoštoje parodoje, ta
čiau UNRRA šią mokyklą 
— kaip “luxus” uždarė ir 
jos darbininkus paskyrė 
kanalizacijos kasti. Sun
kiai išgyvena Karnteno 
lietuviai lagerio režimą.
200 lietuvių prie Tito sie
nos ilkisi tik vieno: grei
čiau palikti lagerį, grei
čiau į žmonišką gyvenimą, 
greičiau į laisvą tėviškę.

P. Simanėlis.

savo

ir užsienio 
Klagenfurte

AUŠROS VARTŲ DIEVO 
MOTINOS GARBEI

Novena

i PADEKITE I STORAGE
Kailinius ir Paltus

Nelaikykite kailiniu ar drabužinių paltų namuose. Įdė
kite juos i STORAGE, kad kandys ir šiluma jų nesugadintų. 
Kaina maža — tik 2% nuo jūsų pačių įkainavimo. Minimumo 
kaina už kailinius $3.00, už paltus — $1.50.

gonines jos buvo kartu pa- jos vidaus gyvenimą ir kt. 
skirstytos su latvėmis ir Anglijos lietuviai atvyku- 
estėmis, nors penkios lie- sias gana nuoširdžiai pa- 
tuvės kilusios iš vieno sitiko, vaišino pietumis, 
krašto Lietuvoje ir kartu palydėjo į nakvynės vietą 
Vokietijoje gyvenusios ir užmezgė kontaktą. Iki į 
vienoje stovykloje ir dirb- šiol jau yra atvykusių a- 
ti norėjo vienoje ligoninė- pie 300 lietuvaičių. Nors 
je, bet neatsižvelgiant į jų latvių ir esčių atvyksta 3 
prašymus, liko išskirsty- ar 4 kartus daugiau. Mat,' 
tos. Latvės, kurių buvo ir išvykti ne visoms taip 
daugiau ir jos panaudojo 

'drąsesnių priemonių ir 
i daug kur buvo paskirsty
tos į ligonines kartu.
! Darbo Ministerija tokį 
skirstymą motyvavo tuo, 
kad norėjo, jog kiekvieno- 

jjc grupėje, ligoninėse bū
dų nors viena pabaltietė 
įmokanti angliškai. Kaip 
įteigia laikraštis, ir su šiuo 
principu nebuvo teisingai 
vadovautasi, pirmojo
je grupėje bu . o 2 lietuvės 
įkalbančios angliškai, o į 
daugelį ligom' jų skirstė 
po 12 moterų, tai laikraš
čio nuomone, Darbo Mi
nisterija galėjo į ligoninę 
paskirti ir 12 lietuvių. Dėl 
tokio neteisingo skirsty- 

liii'j Manches!.i io lietusiai

I

lengvai pavyksta, bet vyk
ti vyksta visos labai mie
lai. Dabar jau pasitikimas 
'Londone kiek daugiau su
varžytas. V. J-kas.

I

Ką tik išėjo iš spaudos Nove
na Aušros Vartų Dievo Motinos 
garbei. Pradžioje novenos įdo
miai aprašyta stebuklingojo 
Švč. Panelės Aušros Vartų, Vil
niuje paveikslo istorija. Kny
gutės kaina 25c. Užsakymus 
siųskite:

“Darbininkas”,
366 W. Broaduay,

So. Boston 27,

A. Gumaiiskas
Generalis Kontraktorhis

694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

i

Parūpinu planus ir statome į 
naujo stiliaus namus su mo-. 
derniškais įrengimais. Atlie- Į į 
kame visokius darbus namų1 
taisymo.

I

MUSŲ KAINOS YRA ŽE
MIAUSIOS N. ANGLIJOJE. 
DĖL STORAGE. PAŠAUKI
TE MUS: LIBERTY 8393 ir 
mes maloniai atvažiuosime 
pas Jus kailinių ar palto pa
imti.

Aš užtikrinu, kad jūsų kai
liniai ar paltas bus mano as- 
meniai prižiūrėtas. Aš atsar
giai ištirsiu jūsų kailinius ar 
paltą. Jei reikės, pataisysi
me, suglensuosime. atlagus 
pataisysime, užkabinimus ir 
kitus dalykus apžiūrėsime, 
kad būtų gerai.

PERMODELIUOJAME IR 
PATAISOME DABAR

UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ ANTANAS MEIZ1S

JACKETS, CAPES, ŠALIKAI
Didžiausias ju pasirinkimas žema kaina

RELIABLE FUR CO. INC.,
I URRIERS NUO 1926 METŲ

5-tam aukšte.
59 Temple Place Boston, Mass.



Antradienis, Balandžio 15, 1947 DARBININKAS s
Raudonasis Profesorius

Atakuoja Stalino Diktatūrą
— Rusijos taktika ir siekimai Amerikoje. — 

— Sovietų pasirengimai trečiam pasauliniam 
karui. — Daug pinigo išleidžia papirkinėjimui 
įtakingųjų. — Kaip jis apibūdina gyvenimų Ru
sijoje.

JO ISTORIJA
New Yorko universiteto 

profesorius James Burn
ham per eilę metų uoliai 
savo straipsniais ir veiki
mu tarp bedarbių bei dar
bo unijų — skleidė revo
liucinio ‘komunizmo idė
jas. Tam pačiam tikslui jis 
netgi buvo įsteigęs ang
liškąjį žurnalą ‘.Naujasis 
Internacijonalas.”

Tačiau gilesnis pažini
mas komunistų mokslo, o 
ypač jų elgimosi su savo 
ir su okupuotų kraštų 
žmonėmis, jį visiškai at
grasė nuo komunizmo. 
Neseniai, šiais 1947 me
tais, jis išleido knygą 
“The struggle for the 
world”, kurioje pabrėžia, 
kad imperialistiniai rau
donųjų diktatorių tikslai 
siekia užvaldyti visą pa
saulį ir kad USA turi imtis 
vadovavimo toms užma
čioms sudrausti.

PATAIKAVIMO POLI
TIKA.

Apie maldymo, pataika- 
vico politiką link Rusijos, 
jisai rašo:

— Vaikiški pataikauto
jai komunistams mano, 
kad tie jų nusistatymai 
(užkariauti pasaulį) gali 
būti pakeisti, jeigu mes 
pasirodysime tikrai esą jų 
draugais, jeigu mes į juos 
švelniai kalbėsime ir duo
sime, ko tik jie norės. Visų 
pirma, tokie pamiršta, kad 
ko komunistai nori tai — 
užgrobti visą pasaulį. Ši
tokie žmonės nesupranta. į 
kad komunistų akyse šito
kia draugystė iš klasinių 
priešų pusės bus laikoma 
arba veidmainiškos apgau
lės arba puikumo ir silp
numo ženklu. Jokie proti
niai įrodinėjimai ar jokia 
evidencija (aiškumas) jų 
nepakeis, nes komunistų 
įsitikinimas, kad arba jie

turi užkariauti pasaulį ar
ba patys būti sunaikintais, 
yra tikras.” (p. 95).
APIE DEMOKRATIJĄ IR 
RAUDONŲJŲ SIEKIMUS

Pastebėjęs, kad tarpais 
komunistai dedasi dide
liais demokratais, tas bu
vęs raudonasis profesorius 
rašo:

— Komunistai užmiršta 
demokratiją kai (bet ne 
anksčiau) jų viešpatavi
mas šalyje yra užtikrintas 
(p. 103).

Prof. Burnham, kurs 
pats buvo komunizmo pro- 
motoriumi Amerikoje ir jį 
gerai pažįsta, šitaip at
skleidžia komunistų tiks
lus Jungtinėse Valstybėse:

—Pirma, pasistengti su
kliudyti Jungtinėms Vals
tybėms kištis į komunistų 
planus sujungti savo val- 

i džion Europos-Azijos tvir
tovę; netgi pasistengti lai
mėti USA pagalbą tų pla
nų vykdyme.

Antra, susilpninti, de
moralizuoti, kiek tik gali
ma pasikasti po USA pa
matais pirma, negu prasi- 

į dės atviras karas.
Trečia, įsistiprinti Jung

tinių Amer. Valstybių vie
šojo gyvenimo centruose, 
kad kai prasidės karas 
būtų pasiruošę špionažo, 
sabotažo, sąmyšių kėlimo 
ir revoliucijų veiksmams, 
(p. 105).

PERKA PROPAGAN
DISTUS.

Prof. Burnham atsklei
džia dar vieną komunistų 
paslaptį Jungtinėse Vals
tybėse — papirkinėjimus 
įtakingų žmonių.

—Neišsemiama energija 
ir gausios sumos yra nau- 

! dojamos laimėjimui ar 
! bent palenkimui savo įta
kon rašytojų, leidėjų, laik
raštininkų, redaktorių, pa- 

Iskaitininkų, radijo kalbė-

Šis didžiulis karo laivas “X”, kuris plaukiodamas Pacifike labai daug 
nemalonumų padarė japonams, dabar stovi Philadelphijoj ir laukia kada 
vėl bus pašauktas veiksmams.

tojų, vyriausybės propa- MOČIUTE 
gandistų. teatro direkto- ---------
rių ir filmų gamintojų, ar- Močiute, ką padarei,
tistų, mokytojų, dvasinin
kų ir kitų (p. 106).

SOVIETŲ APRŪPINI
MAS DARBO ŽMO

NĖMIS.

I
Senoji, ką padarei, 
Kam išleidai mane jauną 
Už to šelmio bernelio.

Jis pragėrė namelius. 
Ir nuo lauko rugelius;

Pereidamas prie pačios Jis pragers ir mane jauną. 
Sovietų Sąjungos, prof. Ir nuo rankų žiedelius. 
Burnham atskleidžia visą’ x ..
eilę bolševikų sistemos ne- „ ..7 • •• ,. Grįžk, įaunou, atgalio,gerovių: *.. . j-° , Grąžink savo įaunas dienas—Sovietu kasyklos ar T . .. . „_ , . . , . Ir žaliąsias rūteles,fabrikai visada turi dvigu
bai ar trigubai daugiau ad- “Motinėle negaliu, 
ministracinio personalo, Sengalvėle, negaliu, 
palyginus su tuo, kas yra Jau sudėtos baltos rankos.

’ Į Jungtinėse Valstybėse (p. Sumainyti žiedeliai. 
H7). ... . Kai broleliai rugius sės.

Darbininkai ne tik turi Ant rytojaus pražydės, 
daugiau ponų Rusijoje iš- >jaį tacja motušėle, 
laikyti, bet ir jų pačių pa-! aš pas tave sugrįšiu, 
dėtis_ nelaisvė.

—Komunistų propagan- įKai zvaiSždelės puldinės, 
da giriasi, kad sovietu sis. (Danguj vietos neturės; 
tema, panaikinusi nedar- iKai su lukštais duoną rieks 
bą, kiekvienam teikia ūki- JIr su l*iliais Putr* srėbs: 
nį aprūpinimą, saugumą... Kai nuo bičių vilnas kirps 
Bet tas aprūpinimas pana- Jo iš vaško pečius dirbs; 
šus į kalėjimo. Daugelis (Kai seselės rūtas sės, 
dirbančiųjų yra priversti-1 Ant rytojaus pražydės;

(Kai plunksnelė dugnan grims. 
Akmenėliai viršum plauks; 
Kai broleliai kuolus kals. 
Ant rytojaus jie atžels —

Gėdos Dokumentai
Hitlerio Ir Stalino “Dalybos”

SLAPTAS 
SUSITARIMAS

Žemiau pasirašę įgalioti
niai pareiškia, kad Vokie
tijos reicho ii- STRS vy
riausybės susitarė sekan
čiu būdu:
i 1939 m. rugpjūčio 23 d. 
(Slapto protokolo 1 § pa- 

> ta prasme, kad

1939 m. rugpiūčio 23 d J 
Hitlerio ir Stalino susita
rimas, kuriuo Stalinas da
vė Hitleriui laisvas ran- 

^kas karui Europoje, turė
jo du slaptus priedus. Tie 
priedai išėjo aikštėn tik 

i po Nuernbergo teismo. Į
' Tuose prieduose Hitleris
(■atsilygino’ Stalinui, •p«r-|į~^s Ta""prasme* * C- 
įleisdamas Pabaltįjj^RyUi(Lietuvos valstybes terito

rija pereis į STRS intere- 
I įsų sritį, tuo tarpu, kai iš

Maskva, 1939 m.;
rugpiūčio 23 d.

SUSITARIMO TEKSTAS
Šis tekstas yra toks:
“Nepuolimo • sutarties 

tarp vokiečių reicho ir

į Lenkiją ir Besarabiją.; 
i Štai tie dokumentai:
i
I
I

kitos pusės Lublino aps
kritis ir Varšuvos apskri
ties dalis pereis i Vokieti
jos interesų sritį. Tuojau 
po to, kai Sovietų Sąjun
gos vyriausybė imsis spe
cialių priemonių savo in
teresams Lietuvos terito- 
riojje apsaugoti, dabarti
nės Vokietijos - Lietuvos 

(siena bus ištaisvta tikslu

i
i

Į
j SSTRS pasirašymo proga, 
t žemiau pasirašę abiejų ša- 
ilių atstovai svarstė visiš-_____________ _
kai slaptame pasikalbę ji-j nustatyti paprastą ir na
me klausimą apie abiejų i turalią sieną tuo būdu,

"1 RvtU! kad lietuvių teritorija, e- 
tsanti į pietvakarius nuo li-

įmoje žmogus yra pajun-išalių įtakos sričių Rytų : kad lietuvių teritorija, e- 
!giamas kolektyvui, valsty-:Europoje nustatymą”. hanti į pietvakarius nuo li- 
j bei, partijai, revoliucijai..;Į Šito pasikalbėjimo pa-'bijos, pažymėtos čia pri- 
įvyksta netik asmens pa
jungimas, bet jo degrada
vimas (nužeminimas, su- 
trempimas).

sekmės buvo tokios: dedamame žemėlapyje,
1 § — Politiškai - terito- priklausys Vokietijai, 

rinio pasikeitimo atveju i Toliau i 
žemėse, 
Baltijos

nustatuftie;', kad; 
priklausančiose šiUo metu galiojantieąr e-

I ei 1 mQ 1

—Nėra tai neatsargu-■ Suomijai, Estijai, Latvijai tarp Vokietijos -irLietu- 
p-n-iir Lietuvai — I

!UKa, siekiamas idealas, šiaurės sieną sudarys de- čįap minėtomis Sovi 
kada sunaikinama milijo-įmarkacijos linija tarp įta-'Sąjungos priemonėmis, 
nai gyvybių, kad susilauk- kos sričių Vokietijos iri 

į tų greitos ūkinės kolekti- SSTRS. Abi šalys pripa-i 
vizacijos ir skubios indus- žįsta Lietuvos interesus į 

! trializacijos, — kai valy-į Vilniaus kraštą, 
muose dešimt milijonų nu- £ “ PEILIU_
bloškiama į vergų darbus, įrįnįo pasikeitimo atveju!

mas, bet apsvarstyta poli
tika, siekiamas

valstybėms —;konominiai

ir Lietuvai Lietuvos vos nebus trukdomi anks- 
Sovietų

no darbo stovyklose ir ver-| 
gų gaujose. Kiekvienas | 
dirbantysis vergiškai pri-' 
rištas prie jam skirtojo: 
darbo... Komunizmo siste
moje ne tik darbininkai, Kad ir grįšiu, sugrįšiu, 
bet visi komunistinės vals- 1 Lankyt atsilankysiu, 
tybės valdininkai’— net ir j Ale savo motinėlei 
privilegijuoto sluoksnio Gero nedarysiu".

Gaisrininkai labai atsargiai traukia iš Camp- 
ton. Calif., nusausinimo griovio Philip Claybur- 
ge. Clayburge, karo veteranas, išėjęs pasivaikš
čioti, nuo tilto puolė ir įkrito į nusausinimo grio
vį. Jis lengvai susižeidė.

privilegijuoto sluoksnio 
nariai—tikrumoje turi di
džiausi nesaugumą savo 
pareigose, nes politinis įsi
kišimas kiekvieną momen
tą gali juos nublokšti į ki
tą darbą, į “valymą,” į iš
trėmimą ar net mirtį... Ko
munistinė ekonomika (li
kis) labai reikšmingai pa
naikina ekonominę laisvę 
(p. 125-6).

DARBO UNIJOS SO
VIETUOSE.

Apibūdindamas darbi
ninkų padėtį komunizmo 
tėvynėje, prof. Burnham 
sako apie ten vyraujančią 
santvarką:

—Kiekvienas dirbanty
sis pramonėje yra pririš
tas prie savo darbo ir jį 
pakeisti tegali tik su poli
tinių viršininkų leidimu. 
Niekas savu noru negali 
pradėti jokios įmonės. Ta
riamosios unijos ir tech
niškosios sąjungos turi 
būti komunistų kontrolės, 
o ne pačių narių agentūro
mis. Jokie streikai, jokios 
savarankiškos darbininkų 
demonstracijos nėra pa
kenčiamos... Darbininku 
padėtis komunistinėje val-

stybėje prilygsta prie bau- pabrėžia, kad:

Vokietijos vyriausybės 
ę vardu

,-| •. J. von Ribbentrop 
muose dešimt milijonų nu- 2 § — Politiškai - terito-l STRS vyriausybės vardu 
bloškiama į vergų darbus,. rinio pasikeitimo atveju! V. Molotov”
—kai milijonai žmonių iš žemėse, priklausančiose tž nilnrUn 2
Baltijos kraštų, Lenkijos ; Lenkijos valstybei, Vokie-„Xti 

„V°'^r™?iAravn ;T'‘T k' ss™s,interes.ų kad Hitleris buvo •‘dova-’ 

mų ir šeimų... Tą patį pa-(daug linija, einančia pagal i Lietuvą o tik iki tam tik- 
rodė Maskvos teismai... upes Narev, Vislą ir San. t , kiVergas turi ne tik kiaušy-IkTs liečia klausimą, ar 

: ti bet ir garbinti savo po- 
!ną... (p. 127-8).
NE TIESOS, O PARTIJOS 

TARNYBOJE.
Pati tiesa komunizmo 

sistemoje paverčiama į- 
rankiu politinių siekimų 

i tarnyboje; pagal juos,
— Tiesa yra tas, kas 

tarnauja komunistų vai
zdžiai (p. 129). Komunistų įtarimo keliu, 
mokslui ir 1------- 00
praktikai tiesa, paversta 
tik eiliniu ginklu klasinė
je kovoje, virsta politiniu 
įrankiu (p. 128).

Ir profesorius su pagar-

uau mausimą, 1Nemuno Apie tai, nežiū- 
pageidautina abiejų salių.rin. sutarties ležto 
.interesų atžvilgiu islaiky-;tumo LietuvoJ buvo pla. 
ti nepriklausomą Lenkijos.-iaj kalhama J,RM ,

I1I
valstybę ir kaip turėtų bū
ti nustatyta šios valstybės 
sienos, tai jis galės būti j 
galutinai išaiškintas tikj 
bėgyje tolesnės politinės 
raidos. Visokiu atveju abi 
vyriausybės išspręs šitą 
klausimą draugingo susi-

tčiai kalbama. (Red.).
—

LEKCIJOS
IR

EVANGELIJOS

džiauninkų ponų gadynė
je, tik dar blogesnė, nes 
čia neįneša jokio sušvelni
nimo nei visuomeniniai 
nei religiniai papročiai, 
nei. pagaliau, pačių ponų 
padarytieji įsipareigoji
mai baudžiauninkų atžvil
giu (p. 126-7).

ŽMOGAUS NUVERTI- (tarnyboje.
VIMAK 1

Krikščionių teologijo
je (pasaulėžiūroje) tiesa 
yra Dieviškos minties at
spindys, tai amžinieji visa
tos įstatymai, Visagalio 
Dievo nuspręsti (p. 128).

Tas reikšmingas ir įdo
mias mintis dabar skelbia 
žmogus, kurs per eilę me
tų buvo uolus komunizmo

MMAS
Tačiau .komunizmo sis

temoje yra nepakeliami 
sunkumai ne vien medžia
ginėje, ūkinėje srityje, 
bet, svarbiausia — paliečia 
paties žmogaus vertybes. 
Prof. Burnham tvirtina:

— Iš patyrimo visiškai 
aišku, kad komunizmo 
pergalė pasaulyje reikštų 
sunaikinimą visą tų verty
bių, kurios labiausiai 
branginamos Vakarų kul
tūros poaukštyje (p. 127).

—Komunistų ideologija 
ir komunistų praktika 
reiškia sunaikinimą tų ide
alų, iškeliančių ir garan
tuojančių žmogaus as
mens vertę, jo laisvę ir kil
numą. Komunizmo siste-

komunistų, 3 § — Kas liečia pietų - 
rytų Europą, STRS pabrė
žia interesą, kurį ji turi 
Besarabijoje. . Vokietija 
pareiškia .kad ji neturinti 
jokio politinio intereso ši
toje šalyje.

4 § — Šis protokolas bus 
laikomas abiejų šalių vi
siškai slaptas.

(pas.): 
Vokietijos vyriausybės 

vardu
J. von Ribbentrop 

STRS vyriausybės vardu 
V. Molotov”

II.
Maskva, 1939 m. 

rugsėjo 28 d.

Skaitomos visų metų Viešpaties 
Dienomis, šventadieniais 

ir Šiokiadieniais. 
Tekstas imtas iš

Dr. J. Prunskis.

Arkivyskupo 
•Juozapo Skvirecko 

Šv. Rašto vertimo
Šią be galo naudingą knygą 

savo lėšomis išleido
Kun. Juozapas J. Valantiejus. 

Visas tekstas kirčiuotas.
Visos knygos sukrautos 
“Darbininko” knygyne. 

Knyga stipriai įrišta.
Kaina $3.00.

Užsakymus su čekiais ar money 
orderiais siųskite: 
“Darbininkas” 
366 W. Broadway.

So. Boston 27, Mass.

Ar Nori Sužinoti Apie Pasaulio Pabaigę?
Visada buvo daug kalbų ir spėliojimų apie pasaulio 

pabaigą ir Antikristų, kuris turėsiąs prieš tai ateiti. Jei 
norite apie tai plačiau sužinoti, užsisakykite be galo įdo
mią knygą — “PRANAŠYSTES APIE PASAULIO PA
BAIGĄ”. Knygoje yra surinkta pranašų ir Paties Kris
taus žodžiai apie pasaulio artėjantį galą ir kaip jis baig
sis. Knyga labai gražiai išleista ir paveiksluota; turi 111 
puslapių. Kaina tik $1.00. Užsakymus siųskite tuojau, 
nes jų neperdidžiausį kiekį turime. Siunčiant užsaky
mą, nėra reikalo laišką rašyti, tik įdėkite šią iškarpą į 
konvertą su $1.00 ir atsiųskite sekančiu adresu ir tuo
jau gausite minėtą knygą:

“DARBININKAS”
366 W. Broadvvay South Boston, Mass.

• • •

Pranašas Elijas



I 
• 
I 
I 
I
♦ 
♦

♦

..........................   :zj

GIRDĖTI LIETUVIU \ 
KOLONIJOSE ‘J I

Wcrcesteriečiu Aukos J D:rsai J žemaičiai j. au- 
_ . - gust ma vicius. J. B. Bacmskai.
UALi H jr.. meras J. Sullivan. kongres

menas H. D. Donahue. J. Luka- 
savičiai. P. Truskauskai, Domi
cėlė Batutis. J. Galavičius, M. 
J. Uliavičiai. V. Parulis, V. Gri- 
ška. K. Ališauskas. K. Kirmi
nas, P. Sidabrai. Ona Levanai- 
tis. J. Naujokaitis ir Pr. Leng
vinas.

Kiti aukojo po mažiau.
Tai labai graži darbo pradžia. 

Reikia tikėtis, kad VVorcesterio 
lietuviai, kurie visuomet arti 
širdies priima visus lietuvių rei
kalus ir šiuo atveju smarkiai 
pasidarbuos ir išties savo mie- 
laširdingą pagalbos ranką 
vargstantiems lietuviams.

šia proga reiškiamas didelis 
ir nuoširdus ačiū Šv. Kazimiero 
parapijos klebonui 
raičiui, parapijos 
visiems darbu ar 
dėjusiems prie šio 
kilnaus darbo.

YVorccMer. Mass. — šios ko- 
...jos lietuviai neatsilieka nuo 
tų s..v ■ aukomis, parama ir 
rbu. v. nelaiminguosius 
tuvius tremtinius, karo nua-

Mūsų r ..raplja smarkiai ren
giasi pagerbti naują būsiantį 
kun. P. šakalį primicijiniame 
bankiete. Renginio komisija nu
tarė rengti tikrą lietuvišką ban
kietą. Dabar rengiamas, pager
bimui lietuvio kunigo, lietuviš
kas bankietas. Bankieto vyriau
sia šeimininkė yra p. B. Žilienė: 
pagelbininkės — p. Ajauskienė. 

Daukantienė. F. Teberienė. 
P. Braz 'žiūnienė, p. Tocionienė.

Dainienė ir kitos. P-lės Soda- 
lietės s i nuoširdumu pažadėjo 
darbe paramą. Tikrai, lietuviš
kos dvasios parengimas, ren
gėjų buvo entuziastiškai priim
tas ir- visi pažymėti smarkiau
siai reir.i; si darb

E.

E.

.. .. Aug. I raičio iniciaty
va. šv. Kazimiero parapijiečiai 
BALF’ui pasiuntė $710.00 auką 
lietuviams tremtiniams sušelp-

ukas sudėjo šie: Kun. Aug. 
raitis — $82.75: L. K. Susi- 
vmo 41 kuopa — $25.00. 
$10.00 aukojo: Vincas Bur- 
s. B. Tamošiūnas. V. ir C. 
isas. Magdalena Shloras. 
nas Lengvinas. Kazimieras

Po $6.00 aukojo: Petras 
vešias ir Juoazs Žakas.

Ala-

kun. A. Pet- 
veikejams ir 
pinigu prisi- 
sunkaus. bet

B.B.

Šiomis dienomis 
Tamulynai švenčiu 
dybinio gyvenimo 
proga, p.
p.p. J. E. Tamulynai
savo sūnų Vincą ir jo žmoną; 
taipgi sveikina jį jo broliai Ka
zys ir Jonas ir sesutės — Mary
tė ir Or.a. linkėdami p.p. Tamu- 
lynam geriausių sėkmių jų gy
venime. Širdingiausi sveikini
mai p.p. Tamulynam ir nuo 
mūsų visų.

S'

4 metų ve- 
sukaktį. šia 

V. Tamulyno tėveliai 
Tamulynai. sveikina

Jung. v alstybių Laivyno jūreiviai yra labai užinteresuoti parduoda
momis gėlėmis Hong Kong mieste, Kinijoj. Kiniečių vaikai džiaugiasi, 
kad ir jie turi progą kartu su Amerikos jūreiviais patekti į čia parodomą 
vaizdą.

PAIEŠKOMI ASMENYS

6
zas. Juozas turi 40 m. amžiaus. 

PETRAUSKAITĖ, Ančia, 
duktė Aleksandro. Kilusi iš Ke- 
dainių apskr. Šetų vaisė, j Ame
riką išvažiavo prieš Didįjį Ka-

PORMALIS, Ema, dabar ište
kėjusi, dabartinė pavardė neži
noma.

PORMALIS, Petras, kilęs iš 
Andriejavo, Kretingos apskr., 

'gyvenęs Chicago, III. Halsted 
i ar Marųuette St.
1 RADŽIŪNAS, Stasys ir Vac
lovas, gyvena Buenos Aires, 
Argentina. Iš Lietuvos išvažia
vo tarp 1925-30 m.

RIMKIENĖ
ronėlė.

SAJAUSKŲ
Marijampolės
jos vaisė., Raudeniškių km. Ku
rie gyveno Shenandoiyje, kiti 
Baltimorėje.

ŠIAUDIKIS, Vaclovas apie 
26 m. amžiaus. Jung. Valstybė
se gimęs. Lietuvoje 
Stalmokų km. 
Šiaulių apskr.

SELIOKAS,
SELIOKAS, 
SELIOKAITE,

Barbora. Atvyko

(Stanaitė), Pet-

Šeima. Kilę iš 
apskr. Kalvari-

gyveno
Šiaulėnų vaisė.,

Po $5.00: Blaivininkų 25 kuo
pa. A. Žakas ir M. Baranaus
kas: Dr. Pr. Vaikšnora. adv. K. 
Tamulonis. kun. B. Mažukna. 
kun. M. Tamulevičius. J. Kan- 
takevičius, Mr. Kenneth Kaneb,

CAMBRIDGE, MASS.

Nauji Maisto Pakeliai 
Į Europa

CARE skyrius Bostone: 
Boston CARE Committee 

140 Clarendon Street 
Boston, Mass.

Tel. KENmore 3987.

Velykos praslinko, bet jos pa
liko gražių įspūdžių. Velykų 
Prisikėlimo mišiose mūsų baž
nyčia buvo pilnutėlė žmonių. 
Maldininkams neužteko sėdy
nių ; dauguma turėjo stovėti. 
Prisikėlimo procesijai vadovavo 
ir pirmas mišias 
bonas kun. P. J. 
selės pasirūpino
kuėius procesijai, 
nu matyti, kad 
ėiams duoda progą 
gražiausioje vietoje.

I
Mūsų parapijos choras rengia į 

šaunius šokius gegužės 3 d.. 7 
vai. vakare Copley Plaza vieš
bučio patalpose. Bilietaai smar
kiai platinami ir būk. jau jų 
mažai likę. Iki šiol daugiausiai 
bilietų pardavė p. A. Kantri- 
mas. Paremkime choristų pa
rengimą. A.D.'

BLADŽIUS. Kazys — gyve
na kur nors Chicagoje.

BOGUCKIENĖ (Bričkaitė), 
Julija iš Telšių.

je Švenčionių apskr., Trere- 
čiaus vaisė., Bobienų km.

Aleksandras. 
Matijošius.

Stackunienė, 
į Ameriką

Stasys

I JOKIMČIUS, Jonas — Gyve
na Hudsone.

j JUODGUDIS, Andrius.
JUOZUNAITIS, Vincas arba prieš Didįjį Karą,

jo duktė, gyvena Chicagoje. SMATAUSKAS,
Sūnus Petro, gimęs Pupkaimio 
km., Raudonų vaisė., Raseinių 
apskr.

I SMILGAITĖ, Sta n i s 1 o v a 
(Smilgevičiūtė). Gimusi Ame
rikoje, išvažiavusi iš Telšių aps., 
Kalnėnų kaimo 1924-26.

SLAPUKAUSKAS, Kazys. 
Kilęs iš Ukmergės apskr., Šir
vintų valšč., Meižių km.

STATKUS, Antanas. 
ŠUSTAUSKAS, Grigalius. 
ŠUŠTAUSKAS, Benediktas. 
ŠUSTAUSKAS, Juozas. Kilę 
Šventragiu km., Kražių apsk. 
SZYMKUS ar Szymkiewicz 

Piotr, sūnus Antaninos Krewer- 
towiczowny iš Kauno.

TENIUKAS, Ignacas. Kilęs 
iš Telšių apskr., Kalnėnų km., 
išvažiavo Amerikon 1908 
Gal Chicagoje gyvena.

UŽNIEŽIUS. Kazimieras. Ki
lęs iš Betygalos vaisė., Rasei
nių apskr. Gyveno Chicagoje.

UNIKAUSKIENĖ (Petraity
tė) Nastazija. Kilusi iš Plokš
čių km. Šiluvos valšč., Raseinių 

\ apskr. 
į VAINAVIČIENĖ, (Abekaitė) 
Liudowika. Gyvenusi Chicago, 

Į III. Gimusi Šiauliuose, Girlau- 
jkės km. 
! VAINAVIČIUS, Jonas.

VAINAVIČIUS, Jurgis. 
I VAINAVIČIUS, Albertas.

VAITKAITYTE, Konstancija, 
ilki 1939 m. gyvenusi Baltimorė
je. 1934 m. ištekėjo už Ameri
kos piliečio.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti — 

Lithuanian Amerimn 
Information Center — 

233 Broadway, New York 7, 
New York.

GILYS, Povilas — Atvyko į 
Ameriką 1909 m. Kilęs iš Šven- 

įčionių apskr., Tverečiaus vaisė. 
Petrošiūnų km.

GLATKAUSKO, Zezario kilęs 
iš Drobūkščių km., Varnių valš-

JUŠKEVIČIUS. Pranas, kilęs 
iš Vizbarų km.. Girkalnio valšč., 
Raseinių apskr.

KAIRIS, Jonas. Prieš karą 
gyveno Chicagoje. Atvyko iš 
Tauragės.

KAZUČIONIS (Lešeinskaitė) 
Ona. 1939 gyveno Springfielde.

KUBILIENĖ 
tė) Antosė iš 
apskr., Santakos 
USA prieš 30 m.

KULVELIS, (Vardas nežino- 
GABRUKAS. Večeria — Gy- ninkas. Gyvena New Yorko pro- mas), Domo brolis, kilęs iš Žilių 

vena Chicagoje. Gimė Lietuvo- vincijoje.

BUBELIS, Julija •— po vy»u 
pavardė nežinoma.

BUBELIS, Jonas — (ar ku
riuo kitu vardu krikštytas).1
Brolis Veronikos ir Julijos. Tu- čiaus. Gyveno Chicagoje arba 
ri sūnų vardu Jurgiu. New Yorke.

DZIKAVIČIUS. Antanas — j JAKIUNAI. Balys, Česlovas, 
Išvyko į Ameriką prieš 1914 m. Leokadija ir Teofilija. Gyvena 
Gyveno Philadelphijoj. Kilęs iš Uruguay, Paraguay arba Bra- 
Rokiškių apskr. Panemunio .žili jo j.

ĮValšč., Indriūnų km. j JOKIMČIUS. Vincas — ūki-

bienė. kuri aukojo S3.00. Atsi-i 
prašome.

J. Kaulaičia,
aukų rinkėjas, i

RUMFORD, MAIHE
atnašavo kle-

Juškaitis. Se-
prirengti vai- liko nepaminėta
Tikrai malo
ni ūsų mažy- 

pasirodyti

Vasario 16 d. aukotojų sąraše 
p. Izab. Pur

(Mikalauskai- 
Marijampolės 

km. Atvyko į
I

s

kaip teka iš krano

žvmiu išsiskyrimu, kad jojo skonis niekada

į

"ALE that is ALE

Krištoliniai skaidrus,

negali būt lyginamas su skoniu kitų Alės

P!CKWICK yra Ale su charakteriu ir tiek
/

PICKWICK
//

TFAOtMAIK RfCfSTMEO

1; KRANO... 12 UNCIJŲ IR KVORTINĖSĖ BONKOSE
ePFVVFD E* HAFFENPEFFER * CO Ine. Bo»ton, Mat*.. B«EWE«$ SINCE 1»70

HYTIMU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

c

Varg. Seselių Vienuolyne 
Daug Judėjimo

va-
Jistovykla (kempė), 

liepos 27 dienos, 
mėn. 27 d. įvyks Vie- 
rėmėjų bei prietelių

Sveiksta Ligoniai
A. Bakaitis po sunkaus sužei

dimo savo namuose jau prade
da sustiprėti ir labai džiaugiasi, 
kad pradėjo po biskį pavaikš
čioti su pagelba lazdų, ir yra la
bai dėkingas visiems savo gimi
nėms ir draugams-gėms už ap
lankymą.

J. Čirvinskas jau parvežtaas 
iš ligoninės į savo namus, kur 
priežiūroj savo žmonos laips
niškai sveiksta.

P-lė O. Makarevičiūtė, kuriai 
padaryta vidurių operacija, jau 
parvyko iš ligoninės ir randasi 
namie pas savo gerą tetą ir dė
dę. kurie rūpinasi ligone.

A. Dičkus jau tiek pasveiko.

Putnam, Conn. Čia lietuvaičių 
Varg. Seselių centre numatyta 
daug gražaus veikimo.

Gegužės mėn. 2. 3 ir 4 dieno
mis prasideda meragaitėms re
kolekcijos.

Gegužės 30 d. įvyks Nekalto 
Prasidėjimo Seserų Gildos Sei
mas.

Birželio mėn. 29 d., kaip kas- 
imet. prasideda lietuvaitėms
saros
veiks iki

Liepos 
nuolijos 
piknikas.

Labai gražios apylinkės, svei- gaij po namus pavaikščioti, 
ka vieta, seselių lietuviškas įas suteikia malonumą visai 
nuoširdumas čia sutraukia šeimai
daug lietuvių net iš tolimų apy- Linkim. kad gerasis Dievas 
linkių. Kep. sugrąžintų sveikatą visiems li-

M.goniams.

km., Papilės valšč., išaulių aps. 
LEKETAS, Juozas kilęs iš 

Šiaulių apskr., Gaščių vaisė., 
Burniškių km. Amžiaus apie 43. 
Išemigravo 1922-23 m. Kur nors 
Chicagoje.

LOŽINSKIENĖ , (Bričkaitė) 
Apolonija. Kilusi iš Telšių.

LUŠAS. Jonas kilęs iš Navi
ninkų km.. Betygalos vaisė., 
Raseinių apsk.

MALKEVIČIŪTĖ, Marija a- 
pie 40 m. amžiaus. Nuo 1922 m. 
gyveno Argentinoj. Dabar gy
vena Hartford. Conn.

MINEIKIAI, broliai kilę iš 
Telšių apskr. Plungės valšč.

MORKEVIČIENĖ, (Bubelis) 
Veronika. Gyveno Philadelphia, 
Penn. Kilusi iš Šiaulių apskr., 
Lygumų valšč., Sutkunų km. 
Amerikon emigravo 1912-13 m.

ALEKSAS. Morkūnas.
OKAS, Edwardas. arba jo gi

minės. Amerikon išvyko 1930 
m.

OPULSKIS. Antanas (Apuls- 
kis?). Gyvenęs Telšių apskr.. 
motina Vilkaitė, gimusi Telšių 
mieste.

OPULSKAITĖ. Kazimiera.
PALUKAITIS. Magdė ir Juo-į

iš

m.

»<

■

t 
♦ 
♦

NEW HAVEN, CONN.
* —■ I ■

Įdomūs Judami Paveikslai 
Apie Lietuvą

Balandžio 17 d., Šv. Kazimie
ro parapijos svetainėje, 339 
Greene St., bus rodomi įdomūs 
judami paveikslai apie Lietuvos 
žmonių bėgimą nuo bolševikų 
teroro, ir vaizduos dabartinį 
tremtinių gyvenimą Vokietijo
je. taipgi teks pamatyti garsi
nę spalvuotą Lietuvos vaizdų ir 
lietuviškų dainų filmą.

Kiekvienas, kuris įdomauja a- 
pie Lietuvą, jos praeitį ir mūsų 
brolių ir sesių vargingą padėtį, 
turėtų pasistengti pamatyti 
šias filmas. Taipgi ir jaunimas 
turėtų pamatyt: šias filmas, nes*si* ms už šv. mišias ir dalyvavi- 
jos bus ir anglų kalba rodomos, Imą šermenyse

Filmas rodys broliai Motuzai taipgi dėkoja 
ir Beleckas, kur is jau yra šiame joms ligoje.

Lai velionės 
teikia amžiną

DANBURY, CONN.
i šiomis dienomis mirė Marijo
na Kašėtienė (Zurinskaitė), 68 
metų amžiaus. Paėjo iš Alytaus 
apskr., Sarių par., Pasarnikų 

j kaimo. Amerikon atvyko 1903 
metais. Paliko nuliūdime sūnus. 
— Alfonsą, dukteris — Oną. | 
Moniką ir Albiną, septyniusį 
anūkus, du brolius — Praną, I 
gyv. Danbury, ir Antaną, gyv. 
Brooklyn.

Velionė buvo pavyzdinga ka
talikė. buvo tretininkė.

Nuliūdusi velionės šeima ir 
giminės nuoširdžiai dėkoja vi-

ir laidotuvėse ir 
visoms lankyto-

darbe plačiai pagarsėję. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

velei Dievas su- 
ramybę!
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SPAUDOS VAJUS
Būtinai Užsisakykite ir Platinkite

Amerikos Lietuviu labiausiai skaitoma mėnesinį, religinį, pat
riotinį ir gausiai paveiksluotą laikraštį

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ”
LETDŽTA

Lietuvos Pranciškonai
MOUNT ST. FRANCIS GREENE, MAINE

“Varpelyje”
Spausdinami gražūs aprašymai, pavyzdžiai ir trumpi straipsne
liai įvairiais klausimais. Talpinamos naujausios žinios iš Kata
likų gyvenimo Amerikoje ir kituose kraštuose. Aprašomos Lie
tuvių kančios komunistij okupuotoje Lietuvoje ir ištrėmime.

“Varpelio”
Kaina metams — $2.00.

Visi "Varpelio” Skaitytojai gauna kasmet gražų, spalvuotą. 
Sieninį Kalendorių.

PLATINTOJAI. Surinkę tris naujas "Varpelio” prenumeratas, 
ketvirta prenumeratą gauna veltui. Platintojų pavardės bus 
skelbiamos "Varpelyje.”

KIEKVIENOJE AMERIKOS LIETUVIO ŠEIMOJE 
TESKAMBA LIETUVIŠKAS

“VARPELIS”
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Kreipkitės adresu:
FRANCISCAN FATHERS ,

Mount St. Francis Greene, Maine

*
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Antradienis, Balandžio 15, 1947 DARBININKAS 7
’navičius, kun. Albertas Abra- 
činskas ir kun. S. Sauiėnas da
lyvavo 40 valandų atlaiduose, 

: Brocktone.

ZINUTĖS
Džiaugiamės ir Dėkojame

Bal. 10 d., porą mėnesių sir
gęs, mirė Pranas Tamošiūnas, 
62 metų, savo namuose, 468 E.

Aukavusiųjų Vardai 
BALF 17-to Skyriaus 
Masiniame Mitinge, 

Kovo 2,1947, So. Bostone
Sekmadienį, kun. Jonas Švagž- 7th Paė*> Panemunės pant 
dys, Brocktono lietuvių klebo
nas ir Seserų motiniškojo namo 
kapelionas pasakė South Bosto
niečiams porą įspūdingų pa
mokslų apie labdarybę. Jie visi 
džiaugiasi dar sykį išgirdę kun. 
Švagždį, kurs yra labai iškal
bus ir mėgiamas pamokslinin
kas. Jis gražiai ir visiems su- Apdovanojo pyragais. Velykų 
prantamai ir naudingai įrodinė- metu ponai Matačiunai ir Mar-' 
jo pasėlio vertingumą labdary- tinkai atsiuntė daug pyragų 
bėję. parapijos mokyklos vaiku- į

Kun. Virmauskis, bažnyčioje, čiams, seselėms mokytojoms iri 
dėkojo kun. Švagždžiui už didelį klebonijai.
labdarybei pasišventimą. Jis, šios dvi South Bostono šei-| 
sirgdamas ir apleisdamas savo mos užsidėjo modemišką kepy- 
parapijoje 40-ties metinius at- klą Medford, Mass., 61-63 Val- 
laidus, skelbė pas mus Dievo ley St., vardu “The Cynthia 
valią ir artimo meilę kas link Donut Shop.”

Kun. P. Virmauskis $50.00;

! t klebonas, kun. I. Boreišis;
Šv. Kazimiero, Amsterdam, 

N. Y.. administratorius, kun. J. 
Raštutis;

f Šv. Jurgio, Cleveland, Ohio.Į 
klebonas, kun. V. Vilkutaitis; i 

I Nekalto Pras. Pan. Švč., Eastj 
St. Louis, III., klebonas, kun.; 
Dr. A. Deksnys;

j Motinos Krikščionių Pagal- j 
bos, Los Angeles. Calif., klebo
nas. kun. V. Russell.

Bendras vaikų skaitlius šiais 
metais — 4,000.

Šios dvi mokyklos uždarytos 
dėlei nepakankamo mokinių 
skaitiiaus:

Šv. Kazimiero, Kansas City, I 
Kansas, klebonas, kun. P. Že-1 
kas, 1944 m.;

Šv. Jurgio, Detroit. Mich.,I 
klebonas, kun. J. Čižauskas. 
1947 m. ■

Sekančiose parapijose Seselės 
atlieka misijų darbą:

Dangun Įžengimo, North 
Side, klebonas, kun. J. Misius;

Šv. Andriejaus, New Britain.
Conn., klebonas, kun. M. Pan
kus;

Sopulingos Dievo Motinos,
Harrison. N. J., klebonas, kun. wilson. Seniau 
L. .Voiciekauskas;

i Šv. Mykolo, Bayonne, N. 
klebonas, kun. AI. Kemėžis;

Šv. Trejybės, Newark, N. 
į klebonas, kun. I. Kelmelis;

Šv. Kazimiero, Paterson,
i
J., klebonas, kun. J. Kinta; 

Šv. Onos. Jersey City, N. J., 
klebonas, kun. J. Šernis;

i Šv. Jurgio, Brooklyn, N. Y., 
klebonas, kun. C. Paulionis;

Atsimainv mo Kristaus,

“VYTIS”
“VYTI" leidžia Amerikos didžiau 

šia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių, žinių iš Amerikos ir užsienio.

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

“VYTY" rasite /domių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems.

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

TAD, padarykime šūkį; “Tenelle 
Ka nei vienos katalikiškos jaunime 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų “VYTIES” 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

“VYTIES’' kaina metams tik $3.00
“VYTIS”

366 W. Broadvvay, 
So. Boston 27, Mass.

pijos. Amerikoje pragyveno 43
metus. Paliko žmoną Katariną Kun. Dr. K. Urbonavičius $30.-, 
(Razvadauskaitę), dvi dukterį 00; Minkus Radio — $15.00. 
ir sūnų. Tapo palaidotas iš Šv. j Po $10.00 — Dr. Paul Jak- 
Petro par. bažnyčios, 9 v. r., ; mauh, Mr. ir Mrs. A. Ross, 
bal. 14 d. Šv. Mykolo . kapuose. iFrank Razvad, A. Vitkus, J. ir 
Melskimės už mirusius. į A. Januškevičiai, Gegznas, Ja-

_________ inuškis, J. ir M. Bratėnai, K. Vi- 
leisis, J. Zainis,. Mr. 
George Kropas, 
Andriunas, Mr. 
vokas, Antanas Klinga, Kaži 
miera Kubarski. 

į Po $5.00 — Adv. C. J. Kali- Į 
inauskas, A. ir O. Nevierai, Jo-

• i
nas Jankauskas, Ramaldas 
Yankunavičius, J. Gurskas, Z. 
Pocius, F. Stetskis, Leon Chen- 
slow, V. Jankus, A. Mizara, J. 

į Petrauskas, A. J. Namaksy, P. 
Apshaga, Mr. ir Mrs. Sutkus, 
M. Mockapetris, M. Paliukonis, 
E. Plekavičienė, Ona Kulponie- 
nė, J. ir P. Virvickai, A. ir J. į 
Matioškai, S. Zaveckas, Miss | 
Gudaitė.

Po $3.00 — P. ir
J. Norkunienė, A.
J. Jankunavičius.

| Po $2.00 — Mrs.
, nė, A. Kaunelis, Dr. A. L. Kapo- j 
chy, Juozas Beleskas. Mrs. į 

’ Kendrienė, Mrs. Račkauskas, i 
‘ Albinas Smeizys, Mrs. Genis, P. ‘

■ Kleponis, M. Venis, B. Gailiu-; 
įnienė, Mrs. Neviera, M. Pabu-' 

Bal;..13 d-: įtekėjo Pranciška,hūtė Mr ir Mrg Masiulis. A. ir> 
Olevičiūtė už Geraldo R. Colan-'O Ivaškai F Zaikis, Mrs. Nau-j 
tuoni, gyv. 75 Gatės St. Ijoldenė, Mrs. Codeikienė. Mr. ir

------------- j Mrs. J. Cunys, Mr. ir Mrs. V.
_.AtV61ykyj tap° pakrikŠtyti Stakutis, Pranas Martinkus,;

J. Pieš-j
M. ir O-|čjonj.gko gyvenimo aukštų idea- ILipkus; 
Mr. 1

, Mr.
Lalis,

įtaisymo seneliams prieglaudos Dėkojame naujakuriams ir j 
namą, Brocktone, prie Seserų linkime geriausios kloties, 
motiniško namo.

Šiam labdaringam tikslui, Šv.
Petro (So. Bostono) lietuvių šiai prisidėjo padabinti Velykų 
par. bažnyčioje bus daroma rin- altorius: Adelė Varžinskaitė, 
kliava, bal. 20 d., ir šaukiamas M. Ausikaitė, A. Majauskaitė, 
seimelis, Cambridgeje. Pats J. A. Kalinauskaitė, O. Rapolienė, 
E. Arkivyskupas Richard J. O. Diksienė. ir A. Januškienė. 
Cushing, D. D., dalyvaus seime-1 _________
ly. ir pareikš padėką žodžiu ir 
raštu visiems stambesniems au- Tėvų Paulistų, Catholic Infor- 
kotojams senelių prieglaudai. mation Center, 5 Park St., Bos- 

.ton. Ten yra duodami planingi 
įkursai tikėjimo moksluose.
I
I

Sekamos ponios ir panos gau-

Tiesos iešką gali kreiptis prie

I

DAKTARAI
ŠOU 2712 Res. BIG 9012

Dr.J.C.Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą
Pritaiko akinius.
534 E. Broaduay, 
So. Boston, Mass.

Valandos“ 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TP.Owbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS skelbimai

A, J. NAMAKSY
REAL ESTATE & 

INSURANCE 
414 W. Broadvvay 

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury. Mass.
Tel. Parkvvay 1233-W

l
šie kūdikiai:

l Vincas Jonas Vinco ir Alenos 
(Palaimaitės) Kališių gyv. Ar- 
mandine St.. Dorchester, Mass.

I Felicija Valerija — Mykolo ir 
Pranės (Kunčiūtės) Grilevičių, 
gyv. 35 Spencer St., Dorches
ter, Mass.

Joana Pranė Kazio ir Antani
nos (Vasiliauskaitės) Prakapų, 
gyv. 802 E. 6th St., So. Boston, 
Mass.

Ona Marijona Juozo ir Vero
nikos Zarkauskų. gyv. 186 W. 
7th St., So. Boston. Mass.

Joana Vinco ir Pranės (Ken- 
graitės) Šumsku, gyv. 8 Co- 
vington St., So. Boston, Mass.

Padėkos Žodis, šeštadienį, į- 
vykusi Whist Party, vadovybė
je Seselių Jėzaus Nukryžiuoto 
Rėmėjų skyriaus, gerai pavyko. 
Pelno liko per $100.00. Rengė
jai reiškia gilų padėkos žodį pa
rengimo aukotojams, darbuoto
jams ir visiems dalyviams.

Šis gražus pelnas ir kitos au
kos bus perduotos seimely, 
Cambridge, kitą sekmadienį.

I

I

ir Mrs. 
Mr. ir Mrs. V. 
ir Mrs. K. Ple-

Čia mokosi mažučiai tremtiniai. — Tremtinių sto
vyklos turi vaikučių darželius ir pradines mokyklas. 
Tiems mažiems vaikučiams reikia specialaus maisto, 
'pieno vitaminų, saldumynų, drabužėlių, batelių ir kitų 
i daiktų. Daugelis tų vaikučių karo nuvarginti, serga 
džiova ir kitomis ligomis; jiems reikia priežiūros, vais

ytų, maisto, žaislų. Tėvų meilės nepakanka jų gyvybei 
'ir sveikatai palaikyti. Jie laukia Amerikos lietuvių pa- 
igalbos. Aukas siųskite: United Lithuanian Relief 
Fund of America, 19 West 44th St., New York 18, N. Y.

I 
IŠV. PRANCIŠKAUS SESELIŲ 

VIENUOLIJOS SIDABRINIS 
JUBILIEJUS

ĮVAIRŪS skelbimai
PAIEŠKAI' savo dėdės Juozo 

Kiveno, kilusio iš Panevėžio ap
skrities, Ramygalos valsčiaus. 
Girdėjau gyvena New Yorke. 
Prašau atsiliepti: A. Pabalęs, 
3359 So. Lowe Avė., Chicago. 

jin. (7-ii). . . ..... .

1922-1947

S. Averkai, l
Vilkas. Jr., į

Marcinkie- ’

(Tęsinys)
tuos dvidešimt penkis 
jaunas vienuolynas vys-

J.,

J

PAIEŠKAI' sesers Jadvygos 
Gudonienės ir sūnaus Stivio 

gyveno Phila- 
delphijoj. Pa. dabar nežinau
kur gyvena. Prašau skubiai at
sišaukti, nes turiu labai svarbų 
reikalą tau sesute ir sūnau. Esu 
sunkioje padėtyje todėlei noriu 
su jumis pasikalbėti. Kviečiu 
atvažiuoti arba atrašyti už ką 
būsiu labai dėkingas. Petras 
Velza, 184 I St., So. Boston 27, 
Mass. (7-11)

Šv. Petro, Kenosha, Wisc., 
klebonas, kun. J. Pauliukonis;

Šv. Trejybės. Hartford. Ct., 
klebonas, prelatas J. Ambotas:

Šv. Juozapo, Mahanoy City,
Pa., klebonas, kun. P. Česna;

Šv. Petro ir Povilo, Homes- 
tead. Pa., klebonas, kun. E. Va
siliauskas;

Šv. Petro ir Povilo. Elizabeth. Brooklyn, N. Y., klebonas, kun. 
N. J., klebonas, kun. J. Simo- J- Balkūnas;
naitis; Į Angelų Karalienės, Brooklyn. j

Šv. Vincento de Paulio, Pitts- T., klebonas, kun. J. Alek- 
burgh, Pa., klebonas, kun. p. siūnas;
Lunskis; į Šv. Valentino, Brightwood,

| Šv. Petro ir Povilo, Grand Ra-i Pa., klebonas, kun. J. Janok ; 
’pids, Mich., klebonas, kun. J.j Šv. Gabrielio, Pittsburgh, Pa., 

klebonas, kun. J. Zewe;
Šv. Pranciškaus, Finleyville, 

Pa., klebonas, kun. P. Quilter.
Bendras mokinių skaičius — 

1.500.
(Bus daugiau)

Per 
’ j metus

i tesi ir augo. Šiandien jis yra iš
bujojęs j vieną iš gražiausių A- 
merikos lietuvių kultūros šven
tovių. Nuo pat pirmųjų dienų 
Seselės atlieka reikšmingą Baž
nyčiai ir lietuvių tautai darbą. 
Motiniškame name nuo pat pa
šventinimo veikė mergaičių a- 
kademija. Dėiei vietos trūku
mo, 1941 m. tapo pastatyta 
nauja, erdvi, sulig vėliausių rei
kalavimų ir patogumų Šv. 

į Pranciškaus Akademija. Čia a- 
part skiepijimo gražaus krikš-

REIKALINGA Skalbykloje 
darbininkai. Ideališkos darbo 
sąlygos. Atsišaukite:

HOTELSTATLER
Personne! Office,

Columbus avė., Boston.
(11-16)

D 4

Pranas 
Mr. ir Mrs. K. Zibitis, 
kus, A. Zarkauskas, 
Gapučiai, J. Owerka, 
Mrs. A. Rasimavičius. 
Mrs. Cirbulėnas, A. i 
Stasulis, V. J. Paplauskas, W. 
V. Anestaa, F. Zarveckaitytė, 
A. Bazorius, Dr. D. Pilka, J. Ar
lauskas, S. Griganavičius, 
tuvaitė, kun. S. Sauiėnas.

Po $1.00 — S. Vilkienė. 
Pažasis, Mrs. Savilionis. 
Trinkienė, A. Daunis, P. Kir- 
liauskienė, I. Zerunskienė, A. 
Čiurlionienė, Simon, G. Zuraus- 
kienė, P. Glendis, A. Laurutis. 
Petrauskas, A. Sapalis, S. Gri
ganavičius, Juozas Petrauskas, 
P. Kaika, V. Brazauskas. B. 
Rimkus, C. Urbonas. V. Yocis, 
S. Samulis, P. Katkauskas, An
tanas Pivariunas, P. Brazaitis, 
L. Miškinis, Mr. Vaitkunas, V. 
Ulevičienė, J. Račkauskas, L. 
Petrulis, K. Glodenis, S. Janu
lis, A. Matulis, S. Zarveskas, V. 
Barkauskas. V. Trečiokas, L. 
Medonienė. V. Marcinkus, M. 
Valutkevičienė, L. švelnis, F. 
Grendelytė, G. Razvadauskienė. 
P. Labanauskas, 
Bartusevičia, 
Butkevičienė. 
O. Diksienė, 
Kabaliauskas, 
nė, Mrs. K. Bakšienė, J. Trinka. 
V. Miliauskas, E. Gruodienė, K 
S. Čekanauskaitė, N. Treinavi- 
čiūtė, M. Cenčienė, V. Kaulau- 
tienė, Mrs. Januškienė, L. Ro- 
mauskienė, Mrs. Višniauskienė, 
Mrs. Jurgelaitienė, Lietuvis, K. 
Žibikas, Dr. F. Galinis, P. Tu- 
mavičienė. Mr. ir Mrs. Pečiulis. 
J. Kapočiunas, A. Yuga, Mrs. 
Gedaitis, J. Lekys. P. Yankus, 
Mr. Trusas, J. Audik. P. Vin- j 
ciunas, O. Dirvelienė, J. Bartu- 
sevienytė, S. Kontautas, Mrs. i 
Keslerienė. Mrs. Budvidienė, A. 
Varčinskaitė, S. Vaikančius. P. ■ 
Stukienė. A. Kuchis, M. Bizo- 
kas, P. Vasiliauskienė, K. Kas- 
tavičius, M. Strazdienė, M. Alu- 
konis, Mr. Uždavinis, L. Tarnu- 
Iionis, Mr. 
gelski, Mr. M. Mešlis. 
kaitė, Mrs. Baniunienė. Mrs. P. 
Džervienė. J. Grubinskas O.

Lie-

Mrs.
Mrs.

i

I

’ Sekmadienį kun. Dr. K. Urbo-

Pristatome Alų ir Tonikę
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 

i toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
; ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

S 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.
'•9

i!

Užsisakykite Tanike Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

lų, yra mokoma keturių metų Šv. Jurgio, Rochester, 1 
aukštesnės mokyklos kursai ir.klebonas, kun. J. Bakšys; 
priedo knygvedystės ir steno- > 
grafijos.

Iki šių metų Seselės Pranciš- 
kietės veda šias mokyklas:

Šv. Kazimiero, South Side.
Pittsburgh, Pa., klebonas, kun.
M. Kazėnas;

Šv. Jurgio, Philadelphia, Pa., 
klebonas, kun. Dr. V. Martuse- 
vičius;

Šv. Juozapo. Du Bois, Pa., 
klebonas, kun. M. Urbonas;

Šv. Antano. Detroit, Mich.,

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. Sth St.. So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnienė,
8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. 6th St., So. Boston, Mass.

i Finansų Rašt. — B. Cūnienė.

SV. JONO EV. BL. PASALPINGS 
DRAUGIJOS VALDYBA

t

PADAROME N AUJUS IR
Taisome Senus 

PARLOR SETUS 
Darbą pilnai garantuojame. 
LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI 

Ronon Upholstering Co.
112 Pleasant St., 

Dorchester, Mass.
Tel. GEN 7576

i

i
; Yomantienė. Mrs. J. Sakalaus-
[ ka.s, J. Pocius, Mr. Zukevičius 
j I. Matulaitis. P. Lukas, G. Bai-
lis, Z. Kavolis, N. Valentis, Mrs.! 29 Gould St., w. Roxbury, Mass.
Kavaliauskienė, Mrs. Vaice
kauskienė, Mr. Bender.

Redakcijos pastaba. Aukavu-1
. . , , . . ■ I Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,šiųjų pavardes talpiname taip. I no H St.. So. Boston. Mass. 

kaip mums pridavė. Tik kaiku. į Draugija savo susirinkimus laiko kas j 1 r | antra antradieni menesio 7-30 vai
■ rias
kiek

Tel. Parkvvay — 1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

177 VVest 7th St., So. Boston. Mass. 
: Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

11 Springer St.. So. Boston, Mass.

i

tikrai žinomas pavardesI 
pataisėme.

Ieško

antrą, antradienį mėnesio, 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston, Mass.

■ Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininke.

26 metų lietuvis tremtinys 
M Boris M Vokietijoje ieško tautiečių J. A. 
Survilas E ^ur’e galėtų padėti iškeliau-
T - ti i J. A. V. Užjūryje neturiu

Mrs A ine* g'm’n‘9' ne* pažįstamų. Esu 
nevedęs ir visiškai vienas. Mie
lai norėčiau J. A. V. įsijungti į 
kokį nors darbą. Šiaip 

i dirbti spaudoje.
prekyboje ir kitką. Galiu dirbti 
ir fizinį darbą. Taip pat norė
čiau susirašinėti su J. A. V. lie
tuviais. Atsiradus norintiems 
man padėti jiersikelti į J. A. V. 
galiu atsiųsti susipažinimui sa
vo fotografiją. Man prašau ra
šyti sekančiu adresu: V. Jako- 
vickas, 2911 Barum Camp 2/3. 
|2911 D. P. Assembly Centre, 
i Barum at Watenstedt. UNRRA 
Team 236, Germany. B. A. O. 

|R. (Via Gr. Britaain).

J.
V.

Lietuvė,
Mrs. S. Petrulie-

Licozienė. Mr. Smi-
M. Ausi-

I
■ Pirmininkas — Juozas Švagždys,

601 6th St., So. Boston, Mass. 
Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis,

702 E. Sth St., So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Jonas Glineckis.

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška.

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 
Iždininkas—Stasys K. Griganavičius. i

699 E. Seventh St., S. Boston, Mass. j 
Maršalka — Jonas Zaikis,

787 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. | 

Draugija laiko susirinkimus kas tre-1 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj,

i 492 E. 7th St.. So. Boston. Masa.

i

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę j namus. i

So. Boston Furnitūra Co.
Matrasai naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380'/^ West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI
I

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKfi

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

galiu 
mokyklose.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadwoy, Se. Boston. Mass.
Tel. ŠOU 9772

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra į 
SOUTH BOSTON CAFE Į

■'
■

i

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną, ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

IEŠKO: Juozo ir Juliaus Likų 
kilusių iš Paliūniškio, Panevė
žio aps.

Pranas Vizbaras
12 16 Assembly Centre. D. P. 
(24) Lubeck, Geninerstr. 18 
Lithuanian Camp. via Great 

Erit. Cx€i

S1Vincas Balukonis. Savininkas, ?

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass. |l

i ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Kast Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia bermenims Dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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TĖVIŠKĖS ŠAUKSMAS

Pro rudens šaltą miglą, pro naktį 
Ir pro vėlinių juodus varpus 
Atsišauk, mano žeme, imk plakti 
Ir pro vėjo nuskintus lapus

Pražydę k mano sieloj kaip žiedas.
Kaip Dubysos laukų lelija,
Puošk viltim ištrėmimo Kalėdas 
Ir skambėk kaip giesmė širdyje.

Pro kapus ir pro kryžius tu kelkis, 
Į pavasario žemę mus šauk.
Tavo ba'so. kaip duonos, išalkęs 
Aš meldžiu — Lietuva, atsišauk.

Atsišauk, kai kelionėj parpuolęs 
Tako grįžt i tave nerandu, 
Kai po kojomis skardžiai ir uolos. 
Rankos pilnos, kaip šerkšno, žaizdų...

Atsišauk, tavo tolimas šauksmas 
Te per visą pasaulį aidės.
Atsišauk, tavo šauksmas tešauks mus 
Sveikint laisvės žvaigždės.

DARBININKAS
» dienų gyvenimo pasaka.” 

I*’ ši d de ė, dviejų tomų i 
dramatizuota poema arba, 
kaip ją pats autorius vadi- 
i a. pasaka, galima būtų 
priskirti prie tos pačios j 
veikalų rūšies, kaip ir pa- 
da /:ma‘, nes ir šio veikalo į 
siužetas paimtas iš legen-1 
daniškos mūsų praeities ir! 

į parašytas liaudies stiliuje.; 
Tačiau Šarūnas yra istori-1 
n s asmuo, nors anie ji 
męs labai mažai ką težino
me, istoriniai dokumentai 
pam ni jo vardą, be to, 
apie Šarūną karalių dzū
kai dainuoja dainas (Ša
rūno ka a lauš žirgelį de- 

’l tėjau. Alūno bajoro duk- 
'. rel - viliojau...).

Kr'vė širūna padalo 
XTf rražia s n tuvį k ini- 

je sukuria did ngas f‘gū- SaL-st', karaliaus Mindau-> 
ras bei pavaizduoja gilias -S0 pirmtaką, kuriam, pa- 
ir sudėtingas ž^nogaus i»a^ Krėvę ,bus kilusi Lie- 
aistras ituves suvienyjimo idėja.

Krėvė nėra vieno žanro ! Šarūnas yra tikras ir bū- 
rašytojas. Jo kūriniai for-'dingas absoliutaus va1 do- 
mos atžvilgiu labai įvai-|vo tipas: "Viena saulė dan- 
rūs: stilizuoti legendariški SUJ> vienas Šarūnas Dai- 
padavimai, istorinės dra- Pa_v°j— Ši°s pagrindinės 
mos, dramatizuotos poe
mos, buities dramos ir so-

lių Šarūną. D? dainų, dzū
kai žino da • — i-- gi niekur 
kitur nenutinkamus — is
torinius padavimus, vadi
namus poringėmis.

Dar p' ieš aną kam Krė- 
vė iš’e d"» poringių dvasio
je parašytus “Dainavos 
šalies smu žmonių pada
vimus” i - bme pagrindini 
savo veikalą — dramati
zuota poema “Šarūnas.” 
Tie du veikalai pradeda 
nauja laikotarpį mūsų Ii- i 
teratūroie. Kas buvo iki į 
šiol atslt kt:na m nesamo-Į 
ninga, tam^a konkrečiu 
lietuvio rašvroio tikslu — 
kurti tautiškai - lietuviš-; 
kos l te»at‘iros fermas ; 
Krėvė p’!mas samm'nor 
praded' naudoti tautosa
kos formas ir toje dvasio
je sukuria <

I

8

B. Brazdžionis.

. Šios pagrindinės 
idėjos svarbiausia priežas
tis yra fiziški didvyrio 

Šarūnas yra 
nuskriaustas — 

Dėl to, negalė
damas sulaukti meilės, sie-

*4 V'‘ F

v* iJ; i
H * . h

"Nemuno Ilgesys" 
Spaudoje

“Darbininko” snaustu- 
jvėje yra spausdinamas 
'naujas eilėraščių rinkinys 
j—‘Nemuno Ilgesys’. Kny- 
įgutė turės 80 puslapių. Ją 
parašė Marianapolio Kole
gijoje profesoriaująs ta
lentingas poetas J. Aistis- 
Aleksandravičius.

1 Jautri jauno poeto sie'a 
skaudžiai jaučia lietuviu 
tautos dabartinę tragedi
ją, ir tą ryškiai savo eilė
raščiuose atvaiz d u o j a. 
Daug lietuvių motinų ne
teko savo sūnų, ir jis jas 
ramina savo “Godose”:

“Nevei k, neveik, motulė 
Ir neraudok taip kruvinai 
Ramus kalnely guli 
Sūnus, užmigęs amžinai...”

Nes jis ne vienas žuvo,
“Jų krito didelis būrys”.

Poetas pats gyvendamas 
tremtyje, visų jų vardu, 
neabejotinai žada grįžti ir 
Lietuvai laisvę parnešti. 
“Tikrai mes sugrįšim, tautiečiai 

ir broliai,
Ir laisvę tėvynei parnešim na-

Klaipedos krašte. Žvi’gsnis į Kuršių Marias pavasarį ■ molei...” 
---------------------------------------------------------- i Nors “Nemuno Ilgesį” 

Balys Rukša. leidžia Tėvai Pranciško
nai, bet ją bus galima gau
ti ir “Darbininke”. Rap.

!

V. Krėvės vardas Ame
rikos lietuviui greičiausiai 
nedaug ką tesako, o tuo 
tarpu jis m vienas iš po
puliariausių ir vienas iš 
didžiausių mūsų rašto 
žmonių. Krėvė pradėjo ra
šyti dar gerai prieš aną 
karą, ir galima pasakyti, 
kad jis visą keturiasde
šimt metų buvo pirmose 
mūsų rašto žmonių eilėse.

Gimė jis 1882 metais 
Subartonių sodžiuje. Mer
kinės valsčiuje, tai yra, 
pačioje Dzūkijos širdyje, 
arba kaip V. Krėvė pats 
savo gimtinę vadina—Dai
navos šaly. O toji Dainava 
yra tikrai nuostabi šalis, 
ir nuostabi ne vien savo 
gamta: šileliais, smilty
nais. srauniomis ir tyro
mis upelėmis, bet taip pat 
ir nuostabiais žmonėmis, 
kurie rodos vienu savo ne
turtu tegali didžiuotis, o 
tač.au myli ir didžiuojasi 
savo gimtine: “Niekur ne-

džiaus gyvenimo vaizde- trūkumai: 
liai. Galima būtų pridėti gamtos 
dar ir tai, kad Krėvė ras- kuprotas, 
to karjera pradėjo eilėraš- w.
čiais. Vadinasi, beveik nė-i^ia valdžios ir sėja baimę, 
ra to literatūros žanro, į Veikalas savo apimtimi, 

aistrų sudėtingumu ir idė- 
nęs 'jomis savo laiku neturėjo

Jo pirmas veikalas —. sau lygaus mūsų
“Dainavos šalies -senų 
žmonių padavimai”—skai- ga^ dar ir šiandien lygin- 
tomas vienas tobuliausių tis su Krėvės Šarūnu. Tie- 
mūsų moderniosios prozos sa* - - -
veikalų. Tai neilgi legen- perdaug ištęstas, gal jam 
darinės mūsų senovės pa
sakojimai. parašyti rit-

I

rasi kito tokios krašto.že- *urio Krėvė būtų nemėgi- 
mėje, kaip Dainavos šalis,, 
— sako merkiniškiai ir 
perlojiškiai dzūkai.

Žemaičiai gali girtis Va
lančium. Daukantu ir Mai
roniu; Rytų Aukštaičiai 
Strazdeliu, Vienažindžiu, 
Baranausku, Biliūnu ir 
Vaižgantu, bet nei vienas 
čia suminėtų rašto žmonių 
taip negarbino savo tėviš
kės, kaip Krėvė savąją. 
Beveik visa jo kūryba 
vyksta Dainavos šaly ir 
beveik visos jo sukurtos 
rašto figūros yra dzūkai.

Dzūkija tikrai verta 
Dainavos vardo. Ten liau
dies dainos yra pačios gra
žiausios. Ne gana to, dzū
kų dainose sutinkama taip 
vadinamų epinių < 
kurios mini senovės įvy- nes meilės jausmus, 
kius ir tikrinius vardus, 
ko mes beveik nesutinka
me kituose Lietuvos kam
puose. Viena tokių dainų 
ypač populiari apie kara- vos

rašte ir vargu ar kas nors

veikalas gal truputįi

trūksta to suglausto dra
matiškumo, kurį mes ma- 

muota proza. Visi padavi-'tome kitame Krėvės kūri
mai yra tikri kompozicijos i nyJe> istorinėje dramoje 
ir stiliaus šedevrai. Iš jų i “Skirgailoje, bet jame 
tačiau savo gražumu išsi-j^e^ pavykusių autoriaus 
ciripjo ir* “Milžin-1 pastangų atkurti ano me-
kapis.” Padavimai* ypač 'to Lietuvos gyvenimą, kad 
mėgiami mūsų mokslus ; J's visuomet lietuviui bus 
einančios jaunuomenės, ■mieslesnjs už kitus, gal 
kuri iš jų mokosi pavyz
dingos lietuvių kalbos ir 
literatūros skonio. Be to, 
“Padavimai” gražiomis

I

I
i
I

I

Kada ateina naktys sunkios,
Kada gyvent nebėr vilties, — 
Kada kančia į širdį sunkias 
Iš nesibaigiančios versmės...
Kada mintis krūtinę slegia 
Užbaigt gyvenimą staiga — 
Ir kai širdis mintim ta dega, 
Kai, rodos nedreba ranka...
Iškyla vizija tavoji
Ir regis vaizdas praeities 
Ir kaip uola tu atsistoji, — 
Tu tarp manęs ir tarp mirties.
Ir, rodos, man lyg tavo balsą 
Šiam svaiguly sunkiam girdžiu: — 
Ar tujen niekaip nepakelsi
Šitų sunkiųjų valandų?
Ir, rodos, man girdžiu aš balsą 
Ir balsas toks liūdnai ramus: — 
Ar tujen niekaip nepakelsi 
Išsiskyrimo vienumos?
Aš dar gyva žvarbiojoj tundroj, 
Aš dar gyva ištrėmime.
Dėlko širdyje tau pagunda 
Palikti žemę ir mane? —
Dar neprarastos visos viltys 
Ir neužmiršk dar praeities — 
Ir kraitį ateičiai supilti 
Pajėg iš skausmo ir širdies...
Klausau ir. rodos, klausos sienos 
Šitam regėjime nakties: — 
Jei tik paliesi šaltą plieną — 
Aš tarp tavęs ir tarp mirties.
Pirma į mano širdį švinas 
Šaltu atodūsiu įsmigs 
Kažkur toli taip nuo tėvynės 
Viena širdis sustingus liks...
...Nutilo ji, o balsas aidi, 
Pranyko ji, o ją regiu 
Ir šaltą prakaitą puo veido 
Aš pirštais drebančiais braukiu.
Žvelgiu langan: jau rytas švinta, — 
Šviesos tiek daug jaučiu širdy. 
Ateik, ateik tu suraminti, 
Būk kiekvienoj sunkioj nakty!

Lietuva Argentinos 
Spaudoje

Argentinos spauda, ypač 
katalikiškoji, tolydžio pri
simena Lietuvos ir kitų 
Baltijos šalių dramą. Bue
nos Aires dienraštis EI 
Pueblo, žinomas savo di
deliais nuopelnais Lietu
vai, periodiškai spausdina 
Dr. Ričardo Triumpf pui
kius straipsnius apie pa
dėtį ties Baltijos krantais. 
Po ranka turim jo straips
nį sausio 12 d.: “Baltijos 
tremtiniai — Sovietų per
sekiojimo aukos.” Paant
raštėje pažymėta, kad lie
tuviai tremtiniai būtų ver
tingas emigrantinis ele
mentas Argentinos respu
blikai.

i
I

i būt tobulesnius Krėvės
i veikalus.

Skirgaila yra jau tikras 
_____ ig ir plačiau žinomas istori- 

____ r spalvomis atvaizduodami į n*s asmuo- Krėvė mėgsta 
dainų, mūsų senovę žadina tėvy-i?am^os nuskriaustus žmo- 

i nes. Yra tad šioks toks pa- 
• našumas tarp Skirgailos ir 
i Šarūno: abu gamtos nu- 

‘ ; dėl
to žiaurūs ir garbėtroškos. 
Skirgaila tobulesnis dra
mos veikalas už Šarūną. 
Jis daugiau sutirštintas ir 
dėl to žiūrovui palieka gilų 
įspūdį.

Iš scenos veikalų pažy
mėtina dar “Žentas”—bui
ties piešė, be didesnio už
simojimo; istorinė drama 
— “Mindaugo mirtis” ir 
misterija “Likimo keliai.” 
Beveik visi šie veikalai bu
vo su pasisekimu vaidina
mi valstybės teatre.

Bet, jei scenos veikaluo
se Krėvė yra didelis cha
rakterių ir draminių situa
cijų meistras, tai savo bui
ties prozos vaizdeliuose jis 
ar nebus didžiausias. Jo 
scenos veikalai mus stebi
na, o buities vaizdeliai pa
traukia ir žavi. Kas Lietu
voje nežino Krėvės “Sil
kių,” “Skerdžiaus” ir kitų 
jo vaizdelių.

Krėvė yra nepaprasto 
produktingumo rašytojas. 
Be minėtų veikalų, jis nuo 
seno jau kuria savo di- 
džiausį veikalą, pavadintą 
“Dangaus ir Žemės Sū
nus.” Iš spaudoje pasiro
džiusių to veikalo frag- 

! mentų aiškiai matyli, kad 
tai būsiąs milžiniškas vei
kalas iš Kristaus laikų.

Bet Krėvės veikla nesi- 
rubežiuoja vien literatūra. 
Jis yra žinomas ir kaip

Taip pat dar prieš aną \ a 
karą pasirodė pagrindinis " . 
ir didžiausias V. Krėvės; skriausti — kuproti, 
veikalas “Šarūnas, Daina- 

kunigaikštis — senų

TRADICIJOS
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tai ne magikai...
stovi užpakaly

Old Golds
kokybes!

Prižada jums sal- 
rūky-

T ai kili cigaretai bando ištraukti zuikius iš 
skrybėlės. Old Gold siūlo jums tik savo tradicinį, 
turtingą, lengvą tabaką, mėgiamą ir visą galimą 
mokslinį rūšies ai-saugojimą,
džiai kvepiantį, malonų, sielą patenkinantį
r..ą.

‘TREAT

vietoje TREATMENT

I

iI

Ieškant paprasto rūkymo malonumo... 
tenkamai jo... ir nieko daugiau kaip tik? 
Tai klausykit — Old Golds yra padaryti dėl jūsq!

Padaryti

ir už- 
Taip? Bandyk Q|J Gol(l

padaryti geria u*;oe tabako firmos, žinomos per 200 metų.

Kiek Jūs Savo Gyvenime 
Knygų Parašote?

Daugumos žmonių viso 
gyvenimo triūsą sudaro 
vos trys “tomai”. Gimimo 
metrikai, kurių tikrasis 
autorius yra tėvai; vedy
bų metrikai, kurių atsira
dimo priežastis yra mote
rys ir mirimo metrikai, už 
kuriuos, anot juokdarių, 
kalti dažniausiai gydyto- 

Įjai—__________________
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garsus mokslininkas, pa-'galėtų pasi sėti, atgauti 
skelbęs kelioliką mokslo jėgas ir gal būt baigti pra- 
darbų. Ilgą laiką jis yra dėtus savo kūrinius, belau-' 
buvęs Vytauto Didžiojo ;ūant to laiko, kada visi: 
Universiteto Humanitari-įgalėsime grįžvi tėvynėn. I

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTITVUJ 
DIREKTORIUS

602 Washington Rlvd.
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

nių Mokslų Fakulteto de
kanas ir išauklėjęs visą ei
lę jaunų kūrėjų ir mokslo 
žmonių.

Ir štai tas žmogus, kurs 
keturiasdešimt metų dirbo 
savo tautai, kurs jai atida- 

; vė savo širdį ir jėgas, tu
rėjo apleisti tėviškę ir da
bar ieškoti svetimos pasto- 

įgės. Pennsylvanijos Uni
versitetas jį priglaudžia, 
bet man rodos, kad Krėve 
turėtų pasirūpinti Ameri- 
kos lietuvių visuomenė ir 
kokiu nors būdu sudaryti 
jam sąlygas, kad jis čia

i
i
I
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Visu Lietuviu Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 

Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — $2.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass. į


