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< Katalikas, kurs neremia 
j katalikiškos spaudos, ne- 
į turi teisės vadintis geru 
i Bažnyčios vaiku.
į Vyskupas Ketteleris.
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DARBININKAS
AMERIKOS

Cvirkos tragedija 
Brazilijoj karšta 
“Religinė laisvė” 
laiškas iš Lietuvos

Prieš mėnesį šiose pastabose 
rašiau: “Bolševizmas ėda net iri ,

paskelbęs žinią apie oku-; 
pacinės kariuomenės vir
šininko generolo Clay 
kreipimąsi į visus tremti-j 
nius, raginant juos grįžti 
* savo tėviškes ir žadant j 
už tai dviejų mėnesių mai-! 
sto atsargą.

Ši žinia rodė apie galimą 
pavojų tremtiniams ir to- ■ 
dėl BALF pirm. kun. Dr. 
J. B. Končius tuojau nu
siuntė telegramą prezi- ‘ 
dentui Trumanui, prašv- 
damas paaiškinimo ir už
tikrinimo, kad jokia prie-

VOL. XXXII — No. 36.

.. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
S

• DTENĮS Tuesday), GEGUŽES (May), 13 D., 1947 M.
F

I
1 auiMfi

i
*Z-

DARBININKAS
Lithuanian Semi-tVeek!y 

Newspaper 
Published every

TUESDAY and FP.IDA Y
366 Broadvvay, S. Boston 27. Mass. J

• >

savo vaikus. Neužilgo tai su
pras tur būt ir Venclova ir Cvir
ka. Jų vietas užims Churginai”. 
Iš įvykių eigos sovietinamoj ir 
rusinamoj Lietuvoj tatai gali
ma buvo paprastai numatyti, 
bet kad toji “pranašystė” įvyks 
taip greitai ir taip tiksliai, da
bar pats stebiuosi. Pirmoji ži
nia gegužės 6 d. apie paslaptin
gą Cvirkos mirtį trumpa ir sau
sa. Tikrai dar nežinia, nei kada, 
nei kur. nei kaip jis mirė. Rašy
tojas P. Cvirka buvo tik 37 me
tų. Nieko nesigirdėjo apie jo li
gą, tad mirtis turėjo būti stai-

Tremtinių Teisės Ginamos I
i 

“The I 
buvo I

I I
I
I
j

Balandžio v’dury 
New York Tlmes”

gi. Greičiausiai jis buvo sulikvi- spauda nebus taikoma lie- 
duotas — tik klausimas: Stali- tuviams tremtiniams, 
no budelių ar Lietuvos partiza- Sisa.tant eiBS 
nų? Faktas gi lieka faktu, kad i vergtą Lietuvą, 
išgamų frontas neteko jau to-1 ~ 
kių savo atkaklių propagandis
tų, kaip Neries, Giros. Cvirkos. 
Įdomu dar ir tai, kad Cvirkos 
postan — įskundinėti už komu
nistinį neveiklumą lietuvius ra
šytojus — atsistojo nelietuvių 
kilmės A. Churginas, su kuriuo 
paskutiniais mėnesiais Cvirka, 
sakoma, turėjęs stiprių kivirčių.

at
grįžti į pa-

I

Kai pačioje Lietuvoje išgamų 
eilės vis retėja, mūsų išeivijoje 
vis dar tebėra komunizmo gar
bintojų, aklų kaip kačiukų, štai 
Brazilijoje, valdžiai uždarius 
komunistų partiją ir jų fronto 
organizacijas, daugelis tamses
nių lietuvių ten pateko į kalėji
mus ir areštą. Nors jie tikrąjį 
savo vardą slėpė po “Pietų kry
žium”, policijos betgi neapgavo. 
Argentinoje lietuviškai kalban
tieji “draugai” vadinasi laisva- 
lietuviai, tačiau, kaip girdėt, ir 
jie vargiai išvengs braziliečių li
kimo. Nėra ko stebėtis, nes. bū
dami Maskvos tarnais, jie visur 
laikomi svetimos valstybės a- 
gentais. Juk Brazilijos kom. 
partijos sekretorius Luis Car- 
los Prestes dar pernai atvirai 
prisipažino: “Kilus karui tarp 
JAV ir SSSR, mes stovėsime 
Sovietų pusėje ir kelsime Brazi- 
loje pilietinį karą”. Ir čionykš- 
tiems Pruseikoms nevertėtų per 
daug dangstytis literatūros 
skraiste, nes iš po jos vistiek 
visais galais kyšo komunistinė 
agitacija.

•
Brooklyniškė Nelaisvė pakar

tojo bolševikų žinių agentūros 
TASS tariamą pasikalbėjimą su 
Vilniaus arkivysk. M. Reiniu. 
Jei tas garbingojo Ganytojo ir 
rinktinio tauraus lietuvio pa
reiškimas nebūtų emvedistų iš
prievartautas ar iškreiptas, tai 
reiktų didžiai stebėtis. Jame 
sakoma, kad “Katalikų bažny
čia Lietuvoje turi pilną laisvę”. 
Taigi, o bolševikiškoji spauda 
Kaune ir Vilniuje diena iš die
nos nesiliauja kunigus koliojusi 
banditais. Dar tik prieš keletą 
savaičių toji spauda buvo pa
skelbusi kažkokio Kalvaičio pa
sibaisėtiną kaltinamąjį aktą 
Lietuvos Katalikų Bažnyčiai ir 
jos dvasininkijai. Iš kur dabar 
ta staigioji laisvė? Ir iš viso, ar 
galima kalbėti apie religijos 
laisvę toje diktatūroje, kur nė 
ra jokios laisvės?

Garbingajam Vilniaus Gany
tojui labai užjaučiame dėl niek
šingo jo pavardės valkiojimo.

Tel. SOUth Boston 2680
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Gegužės 5 d. gautas 
Valstybės Departamento 
laiškas, kuriuo į BALF 
pirmininko telegrama pre
zidentui atsakoma sekan
čiai:

“You may be assured that 
General Clay's statement in no 
way alters or eontradiets the AcheSOH ReZiCHUOSlaS IŠ 
United Statės pciicy with re-' 
gard to repatriation. As you 
know, the United Statės Gov- 
ernment has taken a firm stand 
against any forced repatriation 
and will continue to maintain 
this position. At the šame time. 
the United Statės Government 
has encouraged and in every 
wav assisted vohintary repat
riation and it is a regard to 
continued voluntary repatria
tion that General Clay made tas.
this state-ment. There is no in- į Dean Acheson yra ansi- 
tention that there should be sprendęs d^I ekonominiu 
any “pressure” on refugees to priežasčių grįžti i savo tei
sėtum home againts their will.” igių firmą.

Atrodo lyg potvynis. Bet tai tik sutrukęs didysis vandens vamzd s. 
Puiladelphia mieste, patvi^de gatves.

Valstybes DepateeniO
IVashington, D. C., geg. 

12 — Praneša, kad šią sa
vaitę Dean Acheson, vaL 
tybės sekretoriaus pagel- 
bininkas, įteiksiąs savo at
sistatydinimą. Jo vietą už
imsiąs Robert A. Lovett, 
New Yorko bankininkas ir 
buvęs oro laivyno karo' 
metu sekretoriaus asisten-

’ MOTINOS DIENA PAMINĖTA 
GRAŽIU KONCERTU

is- Art. Pelynai Stoskaitei susirgus* pava
davo L. Zaikienė. - Art. Birutė Sme
tonienė gražiai užsirekomendavo. -

...------- -----

Tel. SOL’th Boston 2680 SIX CENTS.

Maisto Trūkumas Vokietijoje 
Sudaro Rimtą Pavojų 

Amerikos-Anglijos Politikai
Berlynas, Vokietija, geg. 

12 — Jeigu nebus pašalin
tas maisto trūkumas Vo
kietijoje, Jung. Valstybių 
ir Anglijos zonose, tai gre
sia rimtas pavojus tų val
stybių militarės valdžios 
politikai.

VVashingtone, išdėstyda- 
mi kritingą 
kalaudami, 
pristatytų

Gen. Lucius D. Clay. A- 
merikos komandiorius, ir 
Įeit. gen. Sir Brian Robert- 
son. Britų viršininkas, pa
siuntė skubų atsišaukimą 
zonų teikimo komitetui 

i i

padėtį ir rei- 
kad skubotai 

maisto badau
jantiems Vokietijos žmo
nėms.

Okupacinė militarė vai
zdžia viešai kaltina vokie
čius ūkininkus dėl maisto 
trūkumo. Vokiečiai, ma
tyt. kaip jau buvo pasaky
ta. sabotažuoja. Jie grei
čiausia nori nusikratyti o- 
kupacijos ir savarankiškai 

įvaldyti kraštą.

NEGALI SUSITARTI DĖL PA
LESTINOS J. T. SUSIRINKIME
Lake Success, N. Y., geg.: komitetui. Šis komitetas 

12 — Jau trečia savaitė; turi išstudijuoti Palesti- 
kaip ginčijasi Jungtinių .nos nepriklausomybės 
Tautų specialiame susirin- klausimą, 
kime dėl Palestinos ir jo-į 
kiu būdu negali susitarti.

Arabai reikalauja nepri-, 
klausomybės. Jung. Vals
tybių atstovas Warren| 
Austin pasiūlė, kad suda-

l Nužudė Tris Ketvirtadalius 
Kunigų Jugoslavijoje

Austin pasiūlė, kad suda- Londonas — Bažnyčios 
ryti komisiją iš mažųjų ir persekiojimas Jugoslavi- 
bešališkų tautų Palestinos joje ir kunigų žudymas tę- 
problemas tyrinėti. Rusi- siasi. 1939 metais tame 
,ja tokiam pasiūlymui prie-ikrašte buvo 1,916 parapi- 
šinasi. Argentinos atsto- jinių kunigų, o dabar beli- 

Pereitą sekmadieni, geg.Įtoias jai Įsakė gulėti. Tai- Vas sakė, kad i tvrinėjimo ko tik 400. 186 kunigai bu- 
11 d., ~ ~ ’ ’ ' ” ‘ ‘
ne, įvyko Darbininkų ra-lnytė buvo staiga užklup-didžiųjų valstybių 
dio m tini; koncertas, ku-pos ir pakviestos išpildyti nuo mažesniųjų tautų ats- ti mirtimi: 85 kunigai pa- 
rio programą išpildė art.!dali programos. Jos pasi- tovai. 
Birute Smetonienė, pianis-jrodė tiek nuoširdžios, kad y ' 
tė, ir p. Lucia Zaikienė. j sutiko tą padaryti, ir rei- pavedė visą 
dainirink” akompanuo-• kįa ^asakvi-i tad <-r«_

19 MILIJONŲ VYRŲ PASAULIO jant p. Emilijai Tatarony-j rai pasirodė. “ ‘ '

ARMIJOSE

Jordan Hali. Bosto-jgi n. Zaikienė ir p. Tataro- komisiją turi įeiti penkių vo nubausti mirtimi be jo- 
z._ i _a. ........... ... §e§į.jęįo teismo 132 iš jų nuteis-

įsodinti kalėjimuose iki 
Negalėdami susitarti, j mirties; 409 ištremti, ir 

j. reikalą per- 800 kunigų žuvo vienokiu 
akompanuo-ikia pasakyti, kad gana ge- duoti generalio susirinki-iar kitokiu būdu, arba pa- 

mo politiniam ir saugumo bėgo slaptai.
i Tiesa, kai Koncerto Ren-i 

Koncertas buvo paminė-jgimo Komiteto
. ti tryliktus " t ,__  _______ v__________ ,

New York Times paduo- se. Essex, Anglijoje, ran- mos gyvavimo metus. Tas!kas pranešė, kad art. Po-; 
da, kad visame pasaulyje dasi štai koks įdomus už- tryliktas numeris. kaipjlyna Stoska susirgo ir per-į 
yra apie 19 milijonų vyrų rašas: “Kada paveikslai kaikurie i 
armijose ir, kad apie 40 atrodys gyvi ir laisvai ju- nelaimingas. Susirgo art.Įmą. kad ji serga 
tautų per metus išleidžia dės; kada laivai, kaip žu- Polyna Stoska (Stoškai-Įdalyvauti. 
apsiginklavimui mažiau-vys. nardys vandeny; ka-tė) ir negalėjo i 
šia $27,400,000,000. ,da žmogus, kaip paukštis, programos. Laimė, kad į vių išėjo,

Jung. Valstybės ir Rusi-!laisvai skrajos padangėse, koncertą atėjo anksti p.jgrąžinti pinigai, bet lietu- 
ja išleidžia daugiausia ap- tada pusė pasaulio, skęs- Lucia Zaikienė .So. Bosto-įviai pasiliko 
siginklavimui. Rusija turi ‘ 
didžiausią armiją, o Jung. 
Valstybės didžiausį laivy
ną.

I

pirminin-|
radio progra-‘kas adv. Kazys Kalinaus-

numeris.
pastebėjo, buvo-skaitė Dr. Mahoney liūdy-j

’__ _____ , tai dauguma
išpildyti i angliškai kalbančių daly- 

ir jiems buvo

Rusija Karščiuojasi Dėl Išvietintu 
Pabaltijo Žmonių

Įdomi Paminklo Antraštė

pasaulio, : 
tančio kraujuose, pražus”. 

' Šventosios laikais nebu
vo nei judamų 
nei submarinų, 
jvų; tuo ir yra 
i pranašystė, 
pildosi mūsų laikais.

Ant Šventos Pranciškos 
Paulietės (1416 - 1488) ka
po akmens, Kirby kapinė-

i ir išklausė 
nietė dainininkė, ir muzi-,programos, 
kos mokytoja p. Emilijai 
Tataronytė. Art. Polyna 
Stoska iš viešbučio Copley 
Plaza galutinai pranešė

paveikslų,
nei lėktu- 
įdomi jos 

kuri, išrodo, prieš trečią valandą, kad
'ji negali dainuoti, ir gydv-

1
IIAREŠTAVO KAN. F. KEMEŠĮ

Pranešama, kad Lietu-i Valdžia areštuoja ir’ i "voje okupantų bolševikų siunčia žydus teroristus į 
valdžios agentai 
kan. Fabioną S. Kemešį.

Taigi koncerto žvaigždės 
buvo p. Birutė Smetonie
nė. p. Lucia Zaikienė ir p. 
Emilija Tataronytė. ku
rios nuo gausios publikos 
gavo daug aplodismentų.

areštavo koncentracijos stovyklas, 
prisibijodama, kad jie vėl 

I Šios žinios labai jaudina kur nors neišsprogdintų 
'.‘.r/.criksj lietuvius, nes'kalėjimų, kaip jie padarė, 

su Acre kalėjimu.

Kristui, nes mes tik su Jo aukš
čiausia pagalba kovojam nar
siai ir sėkmingai... Iš mūsų, li
kusių Lietuvoj, daug daug ne
teks matyti amžinai. Ir mano 
paties šeima išvežta į vidurį U- 
ralo... Iš jaunų vyrų yra žuvę
apie pusė, kurie pasiaukoja už; 
tėvynės laisvę. Jų vardų ir var-j 
gų nepamirštame mes, likusieji 
lietuviai... Matėme terorą 1940 
metais, o dabar tūkstantį kartų 
žiauresnis... Visi Lietuvoj rusai 
milicininkai, emvedistai smau
gia mus lietuvius ir geria pa-

' Amerikos lietuvius.
.kan. F. Kemėšis yra pla
čiai žinomas vadas.

Pasiuntė 50 Žydu Teroristų 
Į Koncentracijos 

Stovyklą

i

Keturių Didžiųjų Komisija 
Spręs Austrijos Problemas

’ Maskva, Rusija, geg. 12 jos tremtiniu. Esą “reak- 
I— Rusijos spauda smerkia ei j inės ir fašistinės” gru- 
Jung. Valstybes ir Britą- pės sulaiko asmenis nuo 
niją už neva sulaikymą iš- grįžimo į savo kraštus, 

ypač iš Rusai baisiausiai pyksta, 
grįžti iš kad išvietinti asmenys iš 

į savo Pabaltijo kraštų, kai apsi- 
!lanko Rusijos viršininkai. 

T , visiškai nenori su jais kal- Isakov . _A. Jibeti.

I
ii

Boris
kaltina Jung. L1' 
ir Britaniją.! Pabaltijo kraštų žmonės 

grįžtų į savo tėvy- 
iš jų išsikraus-

Koncerte dalyvavo iš 
New Yorko, Conn.. Rhode 
Island, New Hampshire, 
Maine valstybių, ir net iš 
Colombia. Pietinės Ameri
kos, kun. S. Matutis. Daly
vavo ir kun. Dr. Kazimie
ras Urbonavičius.

I

vietintų žmonių, 
Pabaltijo kraštų, 
okupacinių zonų 
kraštus.

Tūlas 
“Pravdoj” 
Valstybes
kad jos nesilaiko Užsienių mielai 
Ministerių Tarybos nuta- nes, jeigu 
rimų: smerkia Angliją, tytų rusai okupantai. Lai
kad ji perkelia išvietintus Rusija ištraukia savo rau- 
žmones į savo kraštą ir e- donąją armiją ir duoda 
są bando “sudaryti naują laisvę tiem kraštam, kurie 
baudžiauninkų klasę.“ ;prieš karą buvo nepriklau-

Rusija labiausia karš- somi. tai visi gris į savo 
čiuojasi dėl Pabaltijo — kraštus. Visiems aišku. 
Lietuvos, Latvijos ir Esti- kad dabar jie negali grįžti.
------------------------------------ nes jie žino kas jų laukia— 

I Iv v — J mirtis arba koncentracijos davo. Ii7ini kp 4!stovykioS sb^

Pirma Japonietė Įstoti Į 
Vienuolyną Kanadoje

Cape May, T <■ j., geg 12 Grįžo Britanijos Karalius 
—Trans World Airline ke-' 
turiu motorų lėktuvas/ 
lėkdamas virš Delatvare 
Bay Ship kanalo, eksplio- 
davo ir susidaužė. Toje ne
laimėje žuvo 4 įgulos na
riai.

šiuo lėktuvu darė praty- šimtai tūkstančių 
bas. Jame nebuvo keleivių, ir sveikino ją.

Jeruzalė, Palestina. geg.
skutinį kraujo lašelį. Bet mūsų 12 — Praneša, kad Pales- 
likusių dar užtenka piautis su tinos valdžios įsakymu po- 
komunizmu, kol karas nesuliep- licija areštavo 50 įtariami! 
snojo”.

Kai tokios dvasios vyrai “ 
munizmą pjauna", ’' 
padleckiams belieka kraustytis n i jon, kur jau yra 261 ka- skirtumus dėl 

itaikos sutarties.

Tikri .nesufalsifikuoti žodžiai 
iš anapus geležinės uždangos, 
laimingai vienu laišku praspru- 
kę, yra štai kokie: “Sveikinu 
Jus, tardamas Garbė Jėzuiliš proto... ir iš šio pasaulio. C. linvs.• » J •

Vienna, Austrija, geg. 12 
— Šiandien keturių didžių
jų valstybių — Jung. Vals
tybių. Britanijos, Rusijos 
ir Prancūzijos — Maskvos

žydų teroristų ir juos pa- konferencijoje sudaryta 
ko- siuntė į Gilgil koncentraci- komisija susirinko svars- 

visokiems jos stovyklą, Kenya kolo- tvti ir spręsti kilusius
I Austrijos;

Londonas, Anglija — 
Sekmadienį, geg. 11d. gri
žo i namus iš Pietinės Af
rikos karalius Jurgis su 
visa savo šeima.

Karališką šeimą sutiko 
žmonių

Quebec —Japonietė mer
gaitė, kuri prieš porą me
tų tapo katalikė, sudėjo 
vienuoliškus įžadus pas 
Seseles misijonieres Kris
taus Karaliaus Orderio.

Pirma japonietė įstojo į 
ši ordeną. .Ji tikisi vykti į 
Japoniją ir pradėti misijo- 
įnierišką darbą.

i
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ĮVAIRIOS žiniosc

ATIDARYKIME DURIS TREM
TINIAMS Į AMERIKĄ

Jungtinių Amerikos Vai- reiškimais spaudoje ir ki- 
stybių Kongresui yra į- tokiomis priemonėmis, 
teiktas įstatymo sumany- Lietuviai yra gyvai suin- 
mas įleisti į Ameriką per teresuoti tuo. kad bilius H. 
ateinančius ketveris me- R. 2910 būtų priimtas, nes 
tus 400,000 tremtinių, gy- tarpe tų Displaced Per- 
venančių Europoje, arba sons yra apie 80.000 trem- 
kaip jie yra vadinami, Dis- tinių iš Lietuvos. Visi 
placed Persons, DP. Tai y- tremtiniai norėtų atvykti 
ra bilius H. R. 2910. kurį į Jungtines A. Valstybes, 
paruošė atstovas \Villiam Tačiau imigracijos įsta- 
G. Stratton iš Illinois. tymas, kuris dabar yra ga-

Amerikos Lietuvių Ta- lioje. nustato Lietuvai to- 
rvbos Vykdomasis Komi- kią mažą “kvotą” (tik 386 
tetas jau kreipėsi laiškais permetus).
į visus ALT skyrius, drau- Visi privalome sukrusti 
gijų komitetus kolonijose, ir pasidarbuoti, 
įvairias organizacijas ir Neatidėliojant 
veikėjus, ragindamas juos turėtų būti parašyti šiem 
pasidarbuoti, kad kongre- dviem kongreso nariams: 
sas tą įstatymą priimtų. Rep. Frank Fellows, chair- 
Šituo reikalu mes dabar man 
atsišaukiame į visą plačią- committee 
ją Amerikos lietuvių vi- tion, ir Rep. Earl C. Micha- 
suomenę.

Kongrese yra nemažai 
atstovų ir senatorių, kurie 
priešinasi imigracijos pra
plėtimui. Norint, kad įsta
tymas būtų priimtas, šita 
opozicija turės būti nuga
lėta visuomenės spaudimu. 
— laiškais ir telegramo
mis kongreso nariams, pa-

Lietuviai yra gyvai suin-

jai vadovauja kun. Joseph 
tuvis klebonas, kuriam lie- 
Herdegen, O. S. B., ne lie
tuvių reikalai yra labai 
arti širdies.

Šiomis dienomis kun. 
Joseph Herdegen, O. S. B. 
kreipėsi į Pittsburgho vys
kupą leidimo parinkti au
kų lietuviams tremti- 
•įlams sušelpti. Vyskupas 
mielai sutiko. Klebono pa
raginti. šv. Kazimiero pa
rapijiečiai sudėjo 183 dol. 
50 c., kurie jau atsiųsti 
BALF centran, 105 Grand 
St., Brooklyn 11. N. Y.

laiškai

of the House sub- 
on immigra-

į nėr. chairman of the 
' House judiciary commit
tee.

Taip pat rašykite ir tele
grafuokite savo distrikto; 
atstovams kongrese ir sa
vo valstijos senatoriams. 
Reikalaukite!

Amerikos Lietuvių 
Taryba.

ATVYKO 9 LIETUVIAI 
IŠ VOKIETIJOS

7 d.
laivu atvyko iš 7’
9 lietuviai, ku- šiol iš Vokietijos 

piliečiai, o 5

Kova už laisvę Lietuvoje

Kanadiečių Pora Turi 
75 Anūkus

DARBININKAS
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Z ■
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Quebec —Conrad Benoit 
ir jo žmona, abu 69 metų 
amžiaus, jau sulaukė 75-to 
anūko. Jie išauklėjo 16 
vaikų, kurie turi nuo 24— 
46 metų. Keturiolika jųjų 
vaikų yra vedę, ir taipgi 
turi dideles šeimas.

Valdžia Palengvins Namą 
Statybos Suvaržymus

New York, geg. 12 —
Jung. Valstybių valdžia, j 
susirūpinus dėl gyvenamų į 
namų trūkumo, yra apsi-i 
sprendus atšaukti kaiku-i 
riuos statybos suvaržy
mus.

Gegužės 
MARLIN 
Vokietijos 
rių 4 J.A.V. 
Lietuvos kvotos i 
tai.

Atvykusieji išvažinėjo į 
įvairius J.A.V. miestus:

Jonas Ignatavičius apsi- kad iš viso iki šio! po karo 
stojo pas gimines: 543 E. atvykusių susidaro 436 
5th Street. Mt. Carmel. Pa. lietuviai. Į tą skaičių neįei- 

;na J.A.V. karių žmonos 
bei sužadėtinės ir taipgi 
atvykusieji iš Kanados ir 
Pietų Amerikos valstybių. 
Bendrai su imigracijos vi
zomis iš Europos atvyku
sių susidaro per 300 lietu- 

jvių, kurių 202. įskaitant ir 
29 našlaičius, pasinaudojo 
Lietuvos kvota, o likusieji 
atvyko kitų šalių kvotos 
sąskaiton, kaip tai rusų, 

vokiečių, o viena

MARINE droio Amer. Liet. Fondo.
Nuo karo pabaigos iki 

; yra at
vykęs 381 lietuvis.

Paskutiniai karo šūviai to, išgirdus “LLA” arba 
pasaulyje jau buvo seniai kunigaikščio “Kęstučio” 
nutilę. Vakaruose buvo pulkų vardus. Keliaudami 
daug šnekama apie tautų traukiniais, automobiliais 
apsisprendimą ir laisves ar sunkvežimiais komunis
tei sugriautų valstybių at- tai tik ir šneka apie šiuos 
' ' "---- Tačiau nebuvo jiems baisius vardus.

į organizacija 
yra apėmusi visą Lietu
vą. Ginkluotųjų partizanų 

. veikimas yra centralizuo
tas, tačiau tikslingumo su- 
į metimais yra dekoncen- 
'truotas. Galima drąsiai sa
kyti, kad partizanai suda
ro reguliarią Lietuvos ka
riuomenę, slaptai veikian
čią. Jos skaičius žymiai 
prašoka buvusios regulia
rios Lietuvas kariuomenės 
skaičių. Kaip minėta, ši 

I kariuomenė yra susidariu
si iš dviejų pagrindinių ka
rinių formacijų, kurios ir 
vokiškosios okupacijos 
metu vedė aršią kovą prieš 
ruduosius okupantus.

Minėtos karinės forma
cijos yra sudariusios ben
drą štabą, kuris derina 
tų vienetų veikimą. Viene
tų kovos daliniai yra iš
skirstyti po visą Lietuvos 
kraštą kovos parengtyje.

Lietuvos teritorija yra 
paskirstyta kariniais rajo
nais, rajonai apygardomis, 
o šios— apylinkėmis. Kau
tynių vienetai yra pilnai 
visu kuo aprūpinti ir turi 
savo atskirus vardus.

: statymą.
prisimenama apie tas vals-j partįzanų 
tybes, kurias turėjo pa-! 
grobusi Rusija.

Lietuva kas dieną buvo! 
vis stipriau ir stipriau rau
donųjų okupantų spau-! 
džiama ir naikinama. Ka
da po vokiškojo teroro 
trejų metų dar aršiau tą 
terorą tebetęsė “išlaisvin- 

i tojai”, lietuviai negalėjo 
nusivyli- 
skelbia-

tojai”, 
pajusti kartaus 
mo Vakaruose 
mais laisvės šūkiais bei jų 
skelbėjais... Išsekus kan
trybei, jau 1944 metų gale 
pradėjo aktyvų pasiprieši
nimą prieš krašto paver
gėjus — pasipriešinimą suį 
ginklu rankoje. Susikūrė 
platus judėjimas, vadina
mas partizanų judėjimas.

Toji kova vyksta už tik-i 
res “geležinės uždangos” 

■ nuo Vakarų Europos, taip 
į pat ir nuo mūsų, šioje Eu- 
! ropos dalyje gyvenančių 
lietuvių. Ilgas laikas pra
slinko. kol čia esančius lie-; 
(tuvius ir net čia kovai dėl I _laisves vadovaujan č i u s 
į sluoksnius pasiekė vienas 
(kitas pluoštas paskirų ži
nelių apie tai, kas ten iš- 

!tiesų dedasi. Mes, visi už. 
Tėvynės ribų esantieji lie-’ 

Richmond Hill, N. Y. j tuviai, pradedant vado-' 
■ * . ivaujančiais asmenimis ir

Maspeth, N. Y. — A. Zabadko baigiant vadinamais eili- 
10 sv.; Viešpaties Atsimainymo I niais tautiečiais, neturime 
par. 298 sv.; Pažereckienė 36;nei galimybės nei---------
sv. ,nės teisės kvalifikuoti tą Į
ir-\. - - - .............
skis 12 sv.; L. Jaugenis 16 sv.; bei praktiškos naudos at- 

! Markauskienė 10 sv.; šiugžda žvilgiais ir pagal tai tą ko- 
BALF 15 sv-i J- Digrius 20 sv. Įvą skatinti arba tildyti.

Her-' Chicago. Ifl. —Catholic School Bet mes negalime ja nesi- 
8 sv. Viso 7677 sv.
KOVOMEN. išmes faktu ir negalime ne-i

Amsterdam, N. Y. - F. Dany->ekti to fakto su Siliu at' 
la 13 sv.; Asbury Park. N. J. — 
St. Peter Claver 100 sv.; Athoi. 
Mass. — Paul Buariūnas 15 sv.;
šv. Kazimiero par. 18 d.

Brembam. Texas — Rev. G. 
Elmendorf 28 sv.; Brunswick. 
Me. — Rev. J. L. Doherty 45 
c... • D AT V

Dovana teikiama iš 36 varpų “cariilon” nuo 
Southampton. Eng., dėl Stamford, Conn. Dovana 
duodama tūlos Southamtono firmos darbininkų 
dėka, kurie laike karo buvo persikėlę į Stamford, 
Conn. karo darbams.

BALF PRANEŠIMAS

i

2. APGINKLAVIMAS
Partizanų karnuomenčs 

apginklavimas geras. Gin
klų partizanai pasirūpino

Į BALF sandėlį. 105 Grandinė 58 sv
St., Brooklyn. N. Y., drabužių ir j— Subatienė 4 sv. 
avalynės per vasario mėn. gau-j 
ta:

Amsterdam, N. Y. — Nikšė 
Inas 23 sv.; F. Danyla 15 sv. 
I Bridgeville. Pa. — kun. A 
i 
į Jurgutis 50 sv.; Chester, Pa. — 

5 sv.
Conn.
N. N. 4 sv., Her-; 

mann. Missouri — Šv. Jurgio 
par. 7 sv.; Hudson, N. Y. — J.

_ 111 sv.; Hugher- 
dale, R. I. — Anna VVarren 22 
sv.; Kenosha. Wisc. — H. La- 
ban 27 sv.; Moguan. Wisc. — 
Lena Miosha 9 sv.

į Nashua. N. H. — F. Balevičius 
. 5 sv.; Newark. N. J. — Msgr. F. 

išvyko!C. O’Neill (mokyk, reik.) 20 sv.;
Anksčiau(BALF 35 skyr. 220 sv.; Nor-'sv.; Boston. Mass. — BALF sk. 

mandy. Missouri — Srs. of Di- 849 sv
Ieško jo sesers Teklės Jackū- vins Providence 30 sv.;

sūnus Park, III.
School 46 sv.; Owensboro. Ky.
— Stella Cirul 17 sv.

Paterson, N. J. — J. Treinys 3j 
sv.; šv. Kazimiero par. 390 sv:;į 
Philadelphia, Pa. — Šv. Kaži-, 
miero par. 790 sv.; J. Balch 25 
sv.: Pittsburgh, Pa. — P. Marti-' 
naitis 20 sv.; Providence. R. I. 
Ieva Švedienė 14 sv.; Rockford,' 
III. — B. Toleikis 11 sv. BALF 
45 skyr. 151 sv.; Rochester. N.; 
:Y. — šv. Jurgio par. (maisto) 
[32 sv.. (rūbų) 953 sv.; Schenec- 
! tady. N. Y. — Šv. Kryžiaus par.' 
;256 sv.; Scranton. Pa. — Šv. 
jMikalojaus par. 205 sv.; So.;
Boston. Mass. — “Darbininkas" ■
4 sv.; F. J. Bagočius (knygų). 
500 sv.: St. Louis, Mo. — šv. 
Juozapo par. 252 sv.; E. St.: 
Louis, III. — Nekalto Prasidėji-( 
mo par. 100 sv. Staten Island,! 
N. Y. — S. Winewski 110 sv.į 
Santa Monica, Cal. — Šv. Moni
kos Vienuolynas 24 sv.

Tacoma. Wash. — Anna Wil- 
lis 40 sv.; Tamaųua. Pa. — A. 
Šiūj>enis 5 sv.; Vandergrift, Pa. 
—Šv. Kazimiero par. 100 sv.; 
Scranton. Pa. — Šv. Juozapo 
par. 850 sv.; Wareham. Mass.— 
Sr. Mary Robert 5 sv.; Worces- 
ter. Mass. — Aušros Vartų par. 
— 780 sv.; J. Glaveckas 45 sv.; 
Washington, D. C. — J. Tūbeiie- 
nė 70 sv.

New York. N. Y. — Valusis 6 
sv.; Y’onkers. N. Y. — Kašėtie-

Prezidentas Aplankė Savo 
Sergančią Motinėlę

IVashington, D. C.— Mo-Į 
kurių'tinos Dienoje Prezidentas'

imigran- tarpe 126 J. A. V. piliečiai. .Truman lėktuvu buvo nu-|j. Tamošaitienė' 5 
.... . Per 'į pat-‘ lai!jotan>! įvykęs į Grandview. Mo. ir Hartford. con,

azmejo į Kitų Europos valstybių at- aplankė savo sergančią skvr 918 sv N 3 
iestus: vvko apie 55 lietuviai, taiD,-motinėle Mrs Martha E * 'vyko apie 55 lietuviai, taip motinėlę. Mrs. Martha E. 

Truman.
pCLA . • O V . ,

Kiek laiko atgal ji susi- Jankauskas
žeidė šlaunį.

PAIEŠKOJIMAI

Kazimiero Jackūno, kilusio iš 
Untilgės km. Tauragnų vi. Ute
nos apskr. Iš Lietuvos 
apie 1910-14 metus, 
gyveno Čikagoje.

i

!

Pažereckienė 36|nei galimybės neTmoraib'Pa^. Taa 
nes teisės kvalifikuoti yPac todėl, kad

Brooklyn, N. Y. - J. Smolen- kovą politinio tikslingumoiLletUVa.b,UV%Smark.n» 
— ....................bei praktiškos naudos at-ls« ■? kle< "! are-na. 1941 metais buvo su

triuškinta rusų kariuome
nė. “Nenugalimoji armi-

, pa- 
be jokios 

tvarkos bėgo. 1944 metais
naudoti, kaio didžios reik- f • I"etusi ?!nklus! iknopstomis, be

(jautimu. Todėl ir bandome rasai atsilygino tuo pačiu
■ I r i/A z-, i n n . t’, -t4-vokiečiams, kurie tarp ko 

kita ir Lietuvos teritorijo-
Bronius Kaminskas ap

sistojo pas gimines: Sud- 
bury RcL. Box 101. Con- 
cord, Mass.

Stanislovas Štaras su sū
num Rimantu atvyko pas 
žmoną: 9 Columbia St., 
lVorcester. Mass.

Mykolas Tolišius apsi
stojo New Yorke pas bro
lį žurnalistą Otto Tolišių.

Jugosia Ralytė - Vaice
kauskiene, Jungt. Am. V..lenkų.
pilietė, apsistojo pas gimi- atvyko net Kinijos kvotos
nes: 5713 Linton Avė.. Cle- sąskaiton kaipo ten gimu- 
veland 5, Ohio.

Angele Rapalaitė
kauzienė,
su dukrele Dalia apsistojo^ 
pas gimines: ±0 n-emieu , 
St.. Dorchester 24. Mass. l os :lz,p - -- 7-

Bronius Zrmliauskas, J,Lietuvos metine k!vota Jį. 
i'p ' pa?isemta. Gegužės - birželio
.. h ° Ve ’ CS (mėnesiais su imigracijos'New Haven. Conn. - - . . , ,

ą. . . .x.. T . : vizomis atvyks tik anks-Atvykusius pasitiko Lie- -■ • - . ... 7, T, 1 , ‘ iciau jas gavusieji,tu vos Gen. Konsulato New; j &
Yorke attache A. Simutis! Lietuvos Generalinis
ir Ona Valaitienė nuo Ben-! Konsulatas.

si.
t a v -r ♦- ! Kadangi kas mėnesį iš-1 
Ą ’ P.1 .. i duodama dešimtoji dalis' 

kiekvienos šalies imigraci-18 Tremlet. jos kvotos vizų taj su baj

PRASIDĖJO LINCO TEISiMAS

31 Teisiamas Už Negro Nužudymą
Greenville. S. C., geg. 12; Valstybė, pravedus tyri- 

— Šiandien čia prasidėjo n ėjimą, sudarė bylą prieš 
didžiausia byla. Teisia 31 įtariamuosius 
baltosios rasės 
negro nužudymą. torius, daugelis

Pietinėse valstybėse yra gyventojų ir dvasiškija. 
užsilikęs griežtai smerkti
nas paprotys, būtent, lin-. 
čas. Baltosios rasės kaiku-' 
rie žmonės visiškai nesi
skaito su įstatymais ir 
teismą patys padaro su 
juodosios rasės žmonėmis.

vyrus. Šią 
vyrą už byią viešai remia guberna

torius. daugelis vietinių

naitės - Mališauskienės 
Fulgencijus Mališauskas, dabar 
gyvenantis Biberach — Riss. 
Bergerhausen 96. Germany.

Juozo Bereišio, kilusio iš An- 
dreikėnų 
Lietuvos 
metus.

Elenos
kienės vaikų: Genės, Ančios. 
Antano ir Jurgio Puodžiukų.

Ieško Anastazija Bereišvtė - 
Mališauskienė, gyvenanti Bibe
rach - Riss. Bergerhausen 96. 
Germany.

Antaninos Navarčikienės - 
Grigą itytės.

Ieško Markevičienė gyvenanti 
įKirchheim - Teck. D. P. Camp. 
jKreis Nuertingen. Germany.

Onos Kubilienės. 1934-35 me
tais buvusios Kaune.

Ieško Kudokienė. gyvenanti 
Kirchheim — Teck. D. P. Camp. 

jKreis Nuertingen. Germany.
Apie asmenis, kurie ieško ga- 

Uima sužinoti pas Alfonsą Svilą.
6 Peter St.. So. Boston 27. Mass.

km. Kuktiškių vi. Iš 
išvyko apie 1910-11

Bereišytės - Puodžiu- 
vaikų:

Novena

Kitatautis Klebonas Ragina 
Aukoti Lietuvių Šalpai

E. Vandergrift, Pa., Šv. 
Kazimiero lietuviu parapi-

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:

Oak
Fenvvick High
Owensboro. Ky.

i čia iš pro “geležinę uždan
gą“ prasprūdusių žinių su-

i koros vaizdą'/ ^itaip pat turėjo ' bėgti visa
'pametę. Po tokių dalykų 

! 1. LIETUVIŲ PARTIZA- j visi keliai, laukai ir miškai 
NŲ ORGANIZACIJA buvo numėtyti visokių rū- 

Partizanai yra dviejų rū-šių ginklais. Čia buvo ir 
šių: ginkluotieji ir begink-1tankų, ir sunkiųjų patran- 
liai. Didžiausią baimę ko- kų, kulkosvaidžių, šautu- 
munistams kelia ginkluo
tieji partizanai. Kiekvieną 
.komunistą šiurpas nukra-
I
(Brundza (rūbų) 13 sv.. (knygų)

sidaryti bent apytikrį tos de.?avo tok^Ps ka<^

; Bristol, N. D. — G. 
Wattier 9 sv.; Center Ridge, 
Ark. — St. Joseph’s Rectory 11 
sv.; Columbia. Pa. — St. Eliza- 
beth's Home 43 sv.

Detroit, Mich. — St. 'Francis 
Home for Boys 15 sv. V. Kriau
čiūnas 14 sv.; Dickinson. S. D.'58 sv.; H. Gudaitis 24 sv.; Eva 
— Rev. C. P. Aberle 25 sv. ; Dome 5 sv.; McGee 12 sv.: Žiug-

Easton, Pa. — BALF skyr. ;žda 13 s
(rūbų) 592 sv.. (maisto) 25 sv.: 
Glen Dale, W. Va. — A. Kutis 
14 sv.; Hartford. Conn. — Dio- 
cesan Purchasing Serv. 200 sv.;IBALANDŽIO M. i—16 gauta: 
C. Šimkienė 8 sv.; Indiana Har-į Ann Arbor. Mich. — J. Kri- 
bor. III. — BALF skyr. 340 sv.; pas 30 sv.: Baltimore, Md. — W. 
Kenosha. Wisc. — S. Minotas 20jSaklewich 12 sv.
sv.; Marty. S. D. — Ester La j Hartford. Conn. — C. Šimkie- 
Plant 9 sv.; Millinocket, Me. —j nė 7 sv.; Los Angeles, Cal. — 
V. Makauskas 25 sv.; Manches-Jšv. Kazimiero par. ir BALF sk.! 
ter, N. H. — BALF 53 skyr. 190: (rūbų) 524 sv.. (maisto) 63 sv.;j

M. Burba 12 
272įsv.; Northamptcn, Mass. — J.

Johnson 26 sv.; Rockford, III. — 
Šv. Petro ir Povilo par. ir BALF 
350 sv.

Sunfield, Mich. — A. Stauk 58 
sv.; Troy. N. Y. — St. .Joseph’s 
Home 33 gv.; Waukegan. III. — 
BALF skyr. 650 sv.

Brooklyn, N. Y. — K. Garban 
25 sv.; Eva Dome 13 sv.; A n na 
iRepšis 8 sv.: Vaitkevičienė 25 
sv.; J. Brundza 24 sv.: Marcelė 
Palutis 17 sv.

Viso 1.877 sv.
Visas dovanas rūbais, avalyne, rinkti altorių,

maistu, mokslo reikmenimis ir aukosimės — ant savimy- 
t.t., siųskite: l’nited Lithuanian los ar ant Dievo ir artimo 
Reiief of America, Ine., 
Grand Street, Brooklyn 11. N.Y.j

i Dome 5 sv.; McGee 12 sv.;
>v.; Samolienė 6 sv.

Water!oo, III. — St. Patrick’s 
Church 4 sv.

Viso gauta 16,464 sv.

sv.; Newark. N. J. — BALF sk.iMt. Carbon. Pa. 
(rūbų) 252 sv.. (maisto) 2“.
sv.; New Orleans, La. — Our 

ILady of Lourdes 358 sv.; New- 
Iton, Pa. — Vilią Joseph Marie
25 sv.

Oak Park. UI. —Fenwick High 
School 57 sv.; Ovvensboro. Ky. j

I— Stella Cirul 11 sv. Philadel- 
jphia. Pa. — šv. Kazimiero par. 
1.325 sv.; Ona Unguraitė 5 sv.;
■ Board of Public Education 12.-
279 sv.; Portland, Me. — Srs. of 
St. Joseph Home 65 sv.; Reno- 
vo, Pa. — Mrs. J. M. Mackey 20 
sv.; Rockford. III. — E. Ryzins- 

j ki 8 sv.; Syosset, N. Y. — Srs. 
of Mercy Nov. 25 sv.

Brooklyn. N. Y. — V. Jučiūtė
5 sv.: Matkauskienė 18 sv.; J.

i

u, šautu
vų, krūvos šovinių ir net 
revolverių. Kiekvienas ga

ilėjo prisirinkti ginklų, 
kiek tik norėjo. Lietuviai 
brangino tas nieko nekaš
tuojančias dovanas, nes ži
nojo, kad ginklas yra lais- 

ivės laidas. Pirmieji ginklų 
: rinkimą organizavo parti
zanai, nes gerai pažinojo 
iš praeities vieną ir kitą o- 
•kupantą, kurių įžengimas 
į Lietuvos žemę nieko gero 

■ nežadėjo. Prie surinktų 
ginklų krūvų partizanai 
prisiekė panaudoti juos 
Lietuvos laisvei ir nepri
klausomybei atstatyti.

Nuo partizanų neatsiliko 
ir visi lietuviai, kiekvienas 
pasislėpė po keletą šautu
vų ir tūkstančius šovinių. 
Dideles benzino bačkas už
kasė į žemę, suslėpė geras 
auto mašinas bei motocik
lus. Visa lietuvių tauta ap
siginklavo gaivališkai, lyg 
nujausdama, kad svetimų
jų okupacija gali trukti il
gesnį laiką.

Iš “Tėvynės Aidai”. 
(Rus daugiau)

Mes patys galime pasi-
ant kurio

105 meilės altoriaus.
■" ! Fr. Ozanam
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Keliolika metų atgal, Amerikos vyriausybei pa
reikalavus, Maskvoj buvo atidaryta katalikų bažnyčia, 
kurioje klebonavo Augustijonų vienuolis, ’> un. Braun 
(gimęs Fall River, Mass.). Išbuvęs ten apie 10 metų, 
kun. Braun buvo atšauktas į Ameriką, ir į jo vietą pa
skirtas kun. Laberge, to paties ordino. Bebūdamas 
Maskvoj, kun. Braun tylėjo, tik iš kai kurių Amerikos 
korespondentų teko sužinoti apie jo sunkų gyvenimą 
bolševikų sostinėj. Likviduoti Amerikos globoje esan
čią katalikų bažnyčią Sovietai neišdrįso — tiek bent 
suprato, kad dėl to kiltų tarptautinis skandalas. Bet 
kun. Braunui jie sudarė nepavydėti"as gyvenimo sąly
gas. Parapiją apkrovė tokiais astronomiškais mokes
čiais, kad jei ne Amerikos ambasadorių pagalba, baž
nytėlė būtų buvus priversta užsidaryti d”l stokos lėšų.

Kun. Braun buvo priverstas pašto*, ie. i pasnikauti, 
bet tai darė linksmu nebojančiu veidu, nuodydamas, 
kad jam netrūksta humoristinio pojūčio. Vieną kan^ą 
jis pasiūlė atsilankusiam Amerikos korespondentui 
bendrai pavakarieniauti, bet atidaręs mažą pupų dė
žutę, abejotinai pažvelgė korespondentui į akis. Abudu' 
nusijuokė, ir korsepondentas pasikvietė •- migą į savo! 
viešbutį pavalgyti. Viešbutis buvo Maskvos centre, to
li nuo bažnytėlės. Kun. Braun turėjo seną automobilį,! 
bet Sovietai nedavė žibalo. Tad teko važiuoti prikimš
tais tramvajais į kuriuos sv dideliu vargu vos galėjo 
įsigrūsti. (Amerikietis mokėjo kumščiuotis). Vakarie
niauti teko vidurnakty. Nežiūrint įvairių trukdymų, 
nemalonumų, pabaudų ir net klasti 
stolių (bažnytėlę dažnai “kažkas” apvogdavo, i-- V1ebe- 
nas buvo atsakingas už neapsižiūrėjimą), un. Braun 
filosofišku nusiteikimu linksmai nešė pastovią skurdo 
naštą ir kantriai tylėjo. Ti1-', sugrįžęs Amerikon, labai 
apdairiai atskleidė vieną kitą Sovietų rojaus vaizdeli.

Jo įpėdinis kun. Laberge .dar Maskvoje bebūda
mas, prabilo. Jo pasikalbėjimas, Sovietų. vyriausybės 
cenzūruotas, pateko į Amerikos spaudą. Pigu supras
ti, kad jam buvo “pabarta” prabilti. Tad, žinoma, jis to
li gražu ne viską pasakė, tik iškėlė keletą faktui, kurie, 
Maskvos ponu manymu, i būt Sovietams naudingi. 
Deja, tai labai mizerni fakteliai kurie prašosi didelio 
pasigailėjimo.

L” taip: neskaitant kun. Laberge (jis yra Ameri
kos žinioj). Rusijoj esą trys katalikų kunigai, kuriems bu. J 
esą leista eiti pareigas — vienas Leningrade, ' 
Žitomiriuj ir vienas Tifiis'*. Trys kunigai — koks mil- 

kiti? " 
katali’ u

Skaisčiausioji, Gražiausioji...
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ŽMOGAUS GYVENIMAS
nepažįstamas liai nematomoj Rankoj. Ir 

namus. Jis tai visos valandėlės: sun- 
lyg kažkur kios ir lengvos, linksmos ir 
Šv y s t e 1 i liūdnos, nuodėmingos ir 
pranyksta, šventos.

Kažkuris medžiotojas pri
sitaiko ir pašauna lekian
čio paukščio sparnus. Ta
sai, vos apsukęs paskutini 
ratą, sminga žemyn, atsi
trenkia į akmenis ir nurie
da pakalnės upehn, kurio 
srovė neša ji tolyn...

Visas žmogaus ervver ;- 
mas tėra tik valandėlė, tik 
momentas. 60 ar 70 metų— 
ar nėra tik trumpa valan
dėlė Dievo akivaizdoj? 
Amžinybės akims tūkstan
tis metų tėra kaip viena 
diena. Visas Kristaus že
miškasis gyvenimas irgi 
tebuvo tik valandėlė.

Valandėlės betgi suplau- gus, rodos, bevelytų geriau 
kia j valandas, valandos į negyventi. Ir kaip gera to- 
dienas, dienos i savaites, kioj valandėlėj išgirsti E- 
mėnesius ir metus, o metai vangeli jos žodžius: “jūsų 
į tūkstančius metų. O kur nuliūdimas pavirs džiaugs- 
gi pasibaigia tie tūkstan- mu”. Šie žodžiai pažadina 
čiai? Jie pranyksta milijo- žmogų kaip Prisikėlimo 
nuošė, bilijonuos0... bėga- varpai aną nusiminusį ir 
lybėj. Taip pagaliau susi- ant stalo pasidėjusi nuodų 
renka visos valandėlės am- taurę ir klausiantį save: 
žinybėje kaip maži grūde- gyvent ar ne? Anie žodžiai 
-----------------------------------yra ta didžioji naujiena, 

kurią Kristus atnešė že
mėn.

Nuliu dimas tampa 
Kaip ledas

I
Pralekia 

paukštis pro
skrenda greit, 
skubėdamas, 
soarnais ir '-J.

LIŪDESYS VIRSTA 
DŽIAUGSMU

Valandėlė tėra gyveni
mas. Bet kokia? Kartais ji 
pilna džiaugsmo, kaip ra
sos lašas saulės blizgėjimo, 
o kartais ji ašarų prisipil
do. Linksmos valandėlės 
praeina nepastebimai ir 
lengvai, kaip tas paukštis 
kad pralekia smagiai pro 
namus. Skausmingos va
landėlės sunkiai slegia šir
dį; jos slenka lėtai, kaip 
paukštis pašautu sparnu. 
Kartais gi skausmo valan
dėlės būna taip sunkios ir 
nepakeliamos, kad šmo

mūsų gintaro kraštą, Rū- 
! pinto jėliais, kryžiais ir 
;Marijos koplytėlėmis išda
bintą mūsų Tėvų Žemę — 
Lietuvą.

Lietuvis myli Mariją ir
Ją garbina. Jis ankstį rytą 
keldamas ir vėlai vakare 

kad su mažai- po sunkaus darbo eidamas lėtojas ir svetur neužmirš- tokaitoj. Perėjimas, 
Žinote ką, draugai, šian- siais eina jų motinos, tė- gulti, 

die’1 pirmoji gegužės. Eiki- vai. Ir taip susirinkdavo binti 
meįšią bažnytėlę pagar-net pilna bažnytėlė.

i binti Madoną — mūsų Mo-į : _ „ . . .
Įtiną Mariją!” Visi vaikai tai paplito po kitas Romos jo pa ūktos trobos, išpuoš-
‘ sutartinai ir nuėjo. Kitą miesto bažnyčias i
dieną vėl renkasi vaikai į vincijas. Jau Vysk. Valan
savo žaidimo aikštelę. Bet čiaus laikais jis pasiekė ir koplytėlėmis,

Tavo Apgynimo Šaukiamės
18 ąmž. pradžioje, Itali- ši kartą jau daugiau. Kaip 

joje, vienoje Romos mies-Įpaprastai po žaidimų — jų 
to aikštėje, gegužes pirmai būrelis vėl nubėga prie 
dieną žaidė maži vaikai, i Marijos altoriaus. Jau tre- 
Sauiė jau buvo prie Iaidos.čią, ketvirtą, penktą vaka-

v'gai ctaromij nuo- Vienas iš tų mažųjų tarė:jrą matėsi, 
. draugai, šian- siais eina

darbų gimtinės ke’iais ir 
kloniais, skubėjome į ge
gužines pamaldas. Rodos, 
kad dar skamba šiandien, džiaugsmu! 
girdimi mūsų ausyse Ma- tirpsta saulėje, taip skaus-
rijos Litanijos žodžiai: Šv. mas Dievo rankoj. Spiriasi 
Marija, Motina Kristaus, ledas spinduliams, plyšta 
Motina Dievo malonės, ir vistiek tampa tyru van- 
melskis už mus! deniu. Taip ir skausmas

Lietuvis — Marijos my- virsta džiaugsmu Dievo a- 
tiesa, 

neužmiršta pagar- ta Jos pagarbinti. Jis ir iš- sunkus, tačiau vertas ken- 
savo dangiškosios trėmime puošia gėlėmis tėti. Angliakasys vargsta.

Motinos Marijos. Kad lie- Jos altorius, menininkų kol atskelia požemiuose 
Šis gražusis "įprotis grei-tuvis myli Mariją, liudija rankos nenuilsta. anglių klodą, bet kaip

Kur mes rasime pagu.o- džiaugiasi paskui šeima,
ir pro- tos Dievo Motinos paveik- dą, pagalbą , užtarymą? susėdusi vakare prie židi- 
Valan- siais, sodybos su Marijos Kas atkreips savo gailės- nio šilimos. Ar nevertėjo

’ ’ , Jos garbei tingąsias akis i mus? — angliakasiui sunkiai dirbti
pašvęstos bažnyčios... Ro- Ogi Dievo Motina. bei kentėti? Jo darbas juk

j Iš tikrųjų, argi Marija tano džiaugsmu.
—i: Didžiausias betgi džiaug-

i' neužtarti prie savo Sūnaus smas, kuris nepraeina, ku- 
,• Kristaus žmonių, mūs rio neaptemdo joks nuliū- 

‘ i meldimo? Ne! dimas. Toks džiaugsmas 
“Nuo amžių negirdėtas da- tėra tik Viešpatyje. Ir juo

čiuojant vieną kunigą penkiems tūkstančiams žmonių, dos, mes dar dalyvaujame.
tai katalikų kunigų turėjo būti apie 4000. Ir vėl klau- ilgose procesijose i Žemai-,gali apleisti, neišklausyti, 

° T- čių Kalvariją, Šiluvą* i----:------------------- o.-.-------
Aušros
mumyse 
gegužės

tai kataliku kunigii turėjo būti anie -
šiam: kur gi di 'go kiti, jei tik trys pasiliko? Kun. La
berge mano, kad gal jų yra daugiau. Jis to nežino, reiš
kia, jie slapstosi. Kiek jų ten yra — 3. 4, 10 — nesvar- 

.Svarbu, bad jie nebeturi pilietinių teisių, dirba po- 
vienasĮžemvj ir gali būti be teismo likviduoti.

Ir tokiais faktais Sovietai nori prisilaižyti prie riai. Jo paveikslai ir statu- 
žiniškas skaičius! O kur kiti? Prieš revoliuciją Rusi-;katalikų. Žiūrėkit, ir pas mus yra tikėjimo .laisvė. Iš los paskendusios žvakių 
joj buvo apie 20 milijonų >atali’ų — maždaug kiek da-;kelių tūkstančių kunigų trys gyvi išliko! Anot tos pa- šviesoje. Rodos, dar kaip 
bar Amerikoj. Sakysime, Rusijos katali: ai nebuvo taip.sakos, kai vil'as grybštelėjo-ožiuką, tai iš ožiuko vis vakar ėjome gegužės sau- 
gausiai aprūpinti dvasiški ja, ' aip šičia, bet net skai-;dėlto liko ragučiai ir nagučiai — “rožki da nožki”. K. lėlydyje po savo dienos

Vartus... Rodos.' Kristaus 
vaidenasi tėviškė tremtinių 
mėnesyje: gėlė-

mis papuošti Marijos alto- lykas, kad tas būtų palikęs skaudesnis buvo kieno nu- 
nesušelptas, kuris norėjo liūdimas, juo didesnis to 
būti tavo apginamas, šau- bus džiaugsmas.
kėši pagalbos, prašėsi už- “Prašykite... kad jūsų 
tariamas”... džiaugsmas būtų pilnas”.

T. B. Ramanauskas, O.F.M.* Dr. G.

PARTIZANAI
APYSAKA

Parašė

Jonas Kmitas

5.

Genvs
Dar nesuspėjo apsidairyti, kaip du iššokę 

iš krūmui bolševikai atkišo revolverius. “Ran
kas aukštyn!” Nebuvo laiko savo revolverį 
išsitraukti — priešai taip arti, kad netaiky
dami pataikys. Skubotai motė rankas aii'-'š- 
tyn. Bolševikai su didžiausiu skubotumu 
su revolveriais rankose, artinosi jį nugin
kluoti. Tik štai iškeltos Genio rankos kri‘o 
žemyn, viena čiuptelėjo artimiausi bolševiką 
už alkūnės, tas. žvėrišku balsu surikęs, su
kniubo ant žemės. Genys pagriebė iškritusi 
jo revolverį ir kreipėsi į antrą bo’ševiką, 
kurs, krūptelėjęs nuo to nežmoniško riksmo, 
netyčia iššovė ir pramušė Genio rankovę. Ge
nys jį pavaišino savo šūviu, bolševikas krito, 
ir Genys puolė kitus atbėgančius pageibon — 
drąsus puolimas visuomet įneša sąmyšio į 
priešo eiles — ypač, kad 1 siraitąs • 
muose suklyko: “spasaites, tovarišči, zd:ef 
sam čort!” (Gelbėkitės, draugai, čia pats 
kipšas). Anie staptelėjo. Tuo tarpu iš girios 
išlėkė partizanai ir jų priekyje Dičkis, bai-

singu basliu mostaguodamas. Kautis nebe
reikėjo. nes čekistai galvotrūkčiais įsilipo į 
sunkvežimį ir nudardėjo, vos porą maišų įsi
dėję. Kitas užgrobtas maistas buvo ant kelio 
išmėtytas. Partizanai kaip tik laiku pribuvo. 
Jie su pasigėrėjimu žiūrėjo į savo jaunutį va
dą, kurs beveik vienų vienas kovą laimėjo. 
Nedaug nuostoliu priešui padaryta: vienas 
nušautas, vienas belaisvis, bet kiek garbės 
vadui! Ir vėl — stebuklas!

Visų dėmesį pagavo belaisvis. Nuo skaus
mo jau atsipeikėjo, tik nugąstaujančiomis 
akimis žiūrėjo į partizanų vadą.

— Kaip jautiesi, tovarišč? — linksmai pa
klausė Genys. Jis galėjo rusiškai susikalbėti, 
nuo Viktoro buvo išmokęs.

Rusas išvertė akis.
— Klausyk, ar tu čiortas, ar jo brolis?
— Ne, — nusišypsojo Genys, — aš tik jo 

tarnas. Mano vardas “Liešyj” (girių raga
nius).

Bolševikas abejingai pakreipė galvą.
— Negali būt. Liešyj tiek pajėgos neturi. 

Tiesa, atrodai kaip švarus vaikinas. Bet — 
“čiem čort ne šutit”? (Kuo kipšas nejuokau
ja)-

— Tegu bus. kaip sakai. Matai, kipšas gali 
pajuokauti, bet su juo juokų nėra.

— Tai tiesa, — atsakė bolševikas, čiupinė
damas alkūnę.

Tuo tarpu partizanai nekantravo. Dičkis 
palengvėle sukinėjo savo baisingą baslį.

— Vade, kada jį likviduosim?
— Aš ma.nau jį paleisti, — atsakė Genys.
— Ką?!...
— Klausykit, vyrai! Likviduot jį lengva ir 

teisinga — vienu niekšu mažiau. Bet štai ką 
aš sugalvojau. Grįžęs pas saviškius jis 
mums atneš šimteriopą naudą. Girdėjote,

kaip jis mane kipšu pavadino? Tyčia išban
džiau jo įsitikinimą, pasivadindamas tik gi
rių raganium... Ne, jis tam netiki. Girdi, tu 
pats kipšas, perdaug turi pajėgos. Ir žinote, 
kas iš to išeis? Jis įtikins saviškius, kad par
tizanams kipšas vadovauja. Tas įvarys jiems 
tiek prietaringos baimės, kad neišdrįs prieš 
mus kovoti, nebent komisarų kulkosvaidžiais 
verčiami. Taigi paleistas jis šimtą kartų bus 
naudingesnis, negu likviduotas. Lavonas tik 
lavonas. Kokia iš jo nauda?

Partizanai susimąstė. Iš tiesų, gera mintis.
— Tai ką sakote, vyrai? — Genys jų pa

klausė.
— Tavo valia, vade. Mes sutinkam, — pa

sigirdo balsų. Tik Dičkis tylėjo.
Tuo tarpu bolševikas neramiai dairėsi tai į 

Genį, tai į Dičkio lazdą, tai į medžių viršūnes. 
Matomai svarstė, kuriuo būdu jį likviduos. 
Taigi kada Genys draugiškai sudavė jam į 
petį, jis nervingai sudrebėjo.

— Nebijok, tovarišč, mes tau nieko neda
rysim. Gali sau ramiai eiti namo.

To tai jau bolševikas nesitikėjo. Išpūtė 
akis, lyg nesupratęs, kas pasakyta.

— Tu laisvas, tovarišč. Gali eit namo, — 
pakartojo Genys.

— Jūs nejuokaujat? Jūs mane paleidžiat?! 
A! — lyg pradėjo suprasti rusas. — Norite, 
kad aš bėgčiau ir į mane šaudysit? Galima ir 
taip.

Jis lyg ir nudžiugo. Vis dėlto yra progos 
išsigelbėti. Kartis gali nepataikyt.

— Ne! — Genys jį užtikrino. — Mes ne- 
šaudysim. Gali sau sveikas eit kur nori.

Rusas taip nustebo, kad valandėlei kalbos 
neteko. Pagaliau tatė:

— Tai negali būt. Aš tam netikiu.
— Tai gali tuojau patikrint . Gali eit, ar

bėgt — kaip sau nori. Pamatysi, kad nešau- 
dysim.

Rusas visus peržvelgė, pakraipė galvą ir 
pats į save suniurnėjo:

— Grįžta kūdikystės atsiminimai. Girdė
jau pasakas apie tikruosius žmones. Dabar 
matau, kad jų ne vien pasakose esama.

Garsiai atsiliepė:
— Taip, aš jums tikiu. Iš akių išskaitau, 

kad neapgaudinėjate.
— Na, tai ir labai gerai. Gali sau ramiai ei

ti, — tarė Genys.
— Aš niekur neisiu, su jumis pasiliksiu, — 

atsakė belaisvis.
Dabar tai jau partizanai kalbos neteko, 

tik viens į kitą žvalgėsi, lyg rišdami klausi
mą: ką mes su juo darysim? O jeigu koks šni
pas?

Net Genys prie tekios galimybės nebuvo 
prisiruošęs. Tik Dičkis piktai džiūgavo. “Rišk 
dabar klausimą, gudruoli!” — žvilgsniu pa
siūlė Geniui, kurs ir pats žinojo, kad tas gal
vosūkis reikia išspręsti, bet kaip? Pagaliau 
taip į belaisvį prabilo:

— Stebiuosi, kad tovarišč nenori laisve pa
sinaudoti. Kokia tam priežastis?

— O tokia, kad man siūlote į nelaisvę grįž
ti. Bet aš dabar pamačiau, kad tik nas jus 
yra tikra laisvė ir žmogiškumas.

— Juk esi emvedistas. Ar gi galėjai taip 
staigiai savo nuomonę pakeisti?

— Ne visi emvedistai iš geros valios jiems 
tarnauja. Esu ukrainietis. Mano pavardė Di- 
mitrij Barčuk.

— Ukrainietis!...
Visų nuotaika staiga pakitėjo. Net Dičkio 

veidas nušvito. Jis tur būt nemaža apie Uk
rainą buvo girdėjęs. Belaisvį priimta be jo
kių tardymų. (Bus daugiau)
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Senovės Lietuvių Pėdsakais
Senovės lietuvių kelionės į mokslus. Kas 

dešimtas studentas Vokietijos universitete lie
tuvis. Lietuvių studentų namai Tubingene prieš 
400 metų. Kur mokėsi vyskupas kunigaikštis M. 
Giedraitis ir kiti žymūs senovės lietuviai.

Karui pasibaigus ir išny-j 
kus prievartos darbų sto
vykloms dėl svetimšalių 
Vokietijoje, keli tūkstan
čiai čia esančiųjų lietuvių 
studentų tuojau ėmėsi ieš
koti, kur jie galės karo 
sutrukdytą mokslą baigti.

Pamažu pradėjo vienas 
po kito atsidaryti univer
sitetai. o į juos, nors ir e- 
sant sunkioms čia gyveni
mo sąlygoms. pradėjo 
veržtis mūsų jaunieji. Štai, 
pernai viename iš žymiau
sių Pietų Vokietijos uni
versitetų, Tiubingene, kas 
dešimtas studentas buvo 
jau lietuvis — virš 300 lie
tuvių ten studijavo. Pana
šiai buvo ir kitur. Univer
sitetų koridoriuoes per pa
skaitų pertraukas skambė
davo lietuviška kalba. Be 
to. čia buvo ir 3 profesoriai 
lietuviai. Vėliau dalis stu
dentų iš universiteto turė
jo pasitraukti, nes kariška 
valdžia kefurių didžiųjų 
nutarė, kad Vokietijos uni- nų laikų yra 
versitetuose svetimšalių daugely 
gali būti ne daugiau 10G. Europos 
o čia vienų lietuvių buvo pav., Tiubingene. Leipzige, 
beveik daugiau 10G.

Lietuvos nepriklausomy- 
bes laikais, po pirmojo pa
saulinio karo, daug lietu
vių vykdavo į įvairias Va
karų Europos valstybes, 
mokytis aukštose mokyk
lose arba .jau išmokus Lie
tuvoje. — ten dar pasito
bulinti. Tuomet tam tiks
lui buvo labiausiai mėgia
ma Prancūzija. Anglija. I- 
taiija. Šveicarija ir k., ta
čiau Vokietija — mažiau
siai. nes čia kitų tautų 

dažniau- 
Dar la- 
vokiečiai 

metu, ta- 
imieji čia ne
ito pasirinki-

ti pinigų bažnyčios gražes
niam išpuošimui, miręs ra
miu miegu.

Tiubingene buvo tuo lai
ku besimokantiems lietu
viams specialūs studijų 
namai, kurių vedėju ir stu
dentų auklėtojų, yra labai 
ilgą laiką buvęs vienas iš 
seniausiųjų mūsų rašyto
jų, aukščiau minėto A.Kul
viečio draugas, Jurgis Za
blockis. Jis yra gimęs 1510 
m. ir miręs 1563 m. Tiu-‘ 
bingene, čia ir palaidotas 
yra. Jo priežiūroje čia mo
kėsi vysk. M. Giedraitis.

Kada per bombardavi
mus žuvusius arba trem- 
ties vargų nukamuotus lie
tuvius laidojo Tiubingeno 
kapuose tos vietos lietuvių 
tremtinių kolonija, dažnas 
prisiminė ir kalbėjo, kad J. 
Zablockis po 400 metų su-j 
laukė čia vėl brolių lietu
vių ir nesijaus vienas sve
timoje žemėje.

!
Tada čia lietuviai atvyk

davo tik mokslo semtis, 
nes miestelis buvo mažas, 
be jokių prašmatnybių, tik 
buvo garsus universitetas 
su savo žymiais profeso
riais.

Kai pradėjo Vakarų val
stybėse sklisti klaidinga
sis M. Liuterio tikėjimas, 
kai kurie tų universitetų 
studentai lietuviai taip pat 
tuo mokslu buvo užkrėsti. 
Jie baigę ten mokslus ir 
sugrįžę į tėvynę, platinda
vo tas klaidas Lietuvoje. 
Per juos labiausiai ir buvo 
paplitęs protestantizmas 
Lietuvoje. Tačiau dažnai 
būdavo taip, kad net tarp 
tos pačios giminės vieni 
skleisdavo protestantizmą, 

kuni- ° kiti gindavo senąjį kata- 
aikštisSlelchijoras Gied- llk^ tikėjimą. Pavyzdžiui, į 
sitis. Jo darbais ir šventu . protestantizmo

i11 to

■ Jau nuo pirmųjų Kara
liaučiaus universiteto į- 

; steigimo dienų buvo daug 
ten profesorių lietuviai, 
pavyzdžiui. Svetkus Rapo
lionis. gimęs 1485 m. Ka
raliaučiuje ir miręs 1545 
m. Karaliaučiuje. Jis yra 
vienas iš seniausiųjų lietu
viškų rašytojų. Jis buvo 
taip pat bendradarbis pir
mosios spausdintos lietu-j 
viškos knygos M. Mažvydo 
“Catechismusa prasty Sza 
dei“, kuri buvo išleista 
1549 m. ir dėlto šiais me
tais yra minimas 400 metų 
lietuviškos knygos jubilie
jus. Tuo pačiu laiku čia 
taip pat buvo profesorium 
savo nuostabiais gabumais 
garsus lietuvis, A. Kulvie
tis, gimęs 1510 m. ties 
Kaunu ir ten 1545 m. mi
ręs. Vėliau. įsteigus pir
mąją aukštąją Lietuvos 
mokyklą Vilniuje, jis buvo 
jos rektorium.

Daug lietuvių jau nuo se- 
studijavę ir 

kituose Vakarų 
universitetuose.

Marburge. Freiburge ir ki
tur. Senuose Tiubingeno 
universiteto studentų są
rašuose matosi, kad čia 
prieš pusketvirto šimto 
metų yra studijavęs jau
nose savo dienose didysis 
Žemaičių vyskupas, 1 
g;
rait__ _ _
gyvenimu 
traukta 
klaidos ir 
talikiška. 
1537 m.

žmonės būdavo 
šiai nekenčiami, 
biau nekenčia 
svetimųjų šiuo 
čiau tie sveti 
turi jokio k 
mo. o be to. dabar nelabai 
kas jau ir paiso tų nedrau
giškų vokiečių nuotaikų.

Senaisiais laikais, kada 
tokios hitleriškos neapy- 

svetimšaliams be- 
isiškai nebūdavo, vo

tį ni versitetuose 
daug lietuvių, 
jau apie Prūsų 
kur Karaliau- 

ne tik

Lietuva buvo iš- 
iš protestantų 
vėl pasidarė ka- 
Jis yra gimęs

ir mirės 1609 m. 
Varniuose. Jis labai skati
no lietuviškus raštus ir li
ko savo tautos atmintyje, 
kaip sąmoningas ir žymus 
lietuvis, o Katalikų Baž
nyčioje — kaip vienas iš 
uoliausiuių Lietuvos vys- 
kupų. visiems laikams iš
gelbėjęs lietuvių tautą iš 
protestantų klaidų.
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{staiga, j kurių nukreiptos 
tremtinių širdys

(BALFo veiklos trejiems metams suėjus)

Niekas taip nesuramina mielas yra tuomet net ge- 
nelaimėje žmogaus, kaip ras žodis, 
nuoširdi užuojajita. Nekal
bant jau apie materialinę 
paramą, neaps a k o m a i

«
Ir, žinoma, tuomet jiems 

labai skaudėtų širdį, pa
galvojus, kad Amerikos 
j lietuviai, patys gyvendami 
'neblogai, užmiršo juos ne- 
i laimėje. Tuo tarpu dabar 
į tremtiniai su dėkingumu 
mini BALFo organizato
rius, vadus ir rėmėjus, ku
ine savo pasišventimu bei 
aukomis morališkai ir ma
teriališkai pakelia juos.

Čia ne pro šalį būtų pa
stebėti, kad nė vienas A- 
merikos lietuvis, atsisakęs 
aukoti tremtiniams, iš to 

i nepraturtėjo. Jam pačiam 
i jau gal visai nebereikalin
gi drabužiai, kurie pasiųs-1 

‘ti BALFui, galėjo prideng
ti svetimoje šalyje vargs
tantį lietuvį, dabar taip; 
sau kur mėtosi namuose, ■ 
rodos, kalbėdami apie sa
vo šeimininko šykštumą, 

i Ir priešingai, nė vienas lie-i 
i tuvis, pagal savo išgales, 
prisidėjęs prie tremtinių Į 
šelpimo, nepasidarė netur-‘ 
tngesni, o jie tenai, pajutę 
Amerikos lietuvių užuo-: 

, labai pradžiugo, j 
Tuo būdu, iš visos Ameri- 

mūsų gimtoji kos į BALFo sandėlį plau
kiančios aukos aiškiausiai 
kalba apie šios šalies lietu-i 
vių nuoširdumą.

i i 
I 
I
i

niausius tremtinių reika
lus, BALF juos šelpia ir 
pinigais, šiemet pradėta
me vajuje yra užsimota 
surinkti $525,000. Didelis 
ir svarbus tai yra uždavi
nys! Dėl to Bendrojo Ame
rikos Lietuvių Fondo Biu
leteny skaitome: “ĘALF 
lietuvių tremtinių gerovei 
ieško paramos visur, kur 
tik jos galima gauti... Pir
moji ir didžiausioji lietu
vių tremtinių šalpos atra
ma yra lietuviai Amerikie
čiai, į kuriuos yra nukreip
tos tremtinių rankos, akys 
ir širdys”.

KAS DAR SVARBU 
PADARYTI

Prieš kelias savaites 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių karo gubernatorius 
Vokietijai generolas L. D. 
Clay kreipėsi į visus Ame
rikos zonoje esančius 
tremtinius, siūlydamas 

i jiems 60 dienų maisto da
vinį, jeigu šie grįžtų namo. 
Savo atsišaukime netoli
mą tremtinių ateitį jisai 
pavaizdavo šiais žodžiais: 
“Tie iš jūsų, kurie mieliau 
pasirinksite pasilikti USA 
zoųoje, kaip grįžti namo, 
turėsite kovoti su netikro
mis sąlygomis. Pagalba iš 
Amerikos per USA jėgas 
čia negali tęstis be galo. 
Kiek bus pašalpos iš tarp
tautinės orgainzacijos, 

‘taip pat netikra.” Panašų 
atsišaukimą .išleido ir pul
kininkas C. B. Findley, 
tremtinių direktorius Ita
lijoje. (Pulk. C. B. Findley 
atsišaukimo turinys ir to- 
|nas toks, kad publicistei 
Dorothy Thompson jis at
rodo lyg bolševikų būtų 
parašytas. Red.)

.1 Taip susidėjus aplinky
bėms. BALFo vaidmuo ir 
uždaviniai dar labiau pa

čia sudėti įvairūs didėja. Todėl džiaugiantis

Lietuva,
žemė, dabar yra paliesta 
skaudžios nelaimės — ru
sų okupacijos. Svetimų at
neštoji vergija kaip tiktai 
ir yra priežastis visų tų 
kančių, kurias iki šiol jau
čia lietuviai pasilikę tėvy
nėje, deportuoti Rusijon, 
ir išblaškyti Vakarų Euro
pos tremty.

Ir nors, bendrai ,šie pas- 
kutieji yra laikomi “lai
mingesniais” už anuosius, 
tačiau, kaip kiekvienas; 
jau aiškiai žino, ir jų gyve
nimas visais atžvilgiais y-i 
ra sunkus.

Kas Buvo 25-ių Pulkininkų į Be jokio perdejimo trem-;
TėvaS? įtinys galėtų būti palygin-i

tas medžiui, kuris žiauriai 
iš gimtosios žemės išrau-l 
tas, svetur negali nei pri
gyti, nei tarpti; jisai taip' 
pat yra panašus į paukštį, 
kuris išmestas iš savo liz-j 
do, nori, bet neturi galimy
bės į laisvę kilti.

Todėl labai lengva su
prasti. kad tokioje padėty- ka *ir vartotus t ū 
je Amerikos lietuvių trem- persitaisyti, išsivalvti... 
tiniams rodoma užuojauta y_ _____________ d!________
yra be galo didelis surami- vedėju, išgirsti, kad daug;paties 

tėvas susilaukė n™as slFdžiaL. _ . reikia pridėti darbo, kol niuose, 
j Kaip visi žino, ji esti tei- yra išsiunčiami. 
;kiama tiek žodžiais, gi- miausiai, žinoma. 

Mažas mokslas duoda nant juos sPaudoJe nuo gerai pasverti, Aiazas moKsias auoaa komiiniatll „žnuldinėiimn   ^..i 
žmonėms i 
lis — nuolankumą, 

i' Taip ir tuščios varpos iš
didžiai stiepia į dangų sa- 
vo nykias galvas, o grūdų 
pilnos varpos lenkia savo 
galvas prie žemės, savo 
motinos.

D. S. Merežkovskis.

negu Vokietijoj, Anglijoj 
ir kitur. Ir dabar, tremty
je, keli tūkstančiai lietuvių 
studentų, nors karo suvar
ginti, pilni nepriteklių ir 
nedavalgę, griebiasi ener
gingai į mokslus — pasi
ruošti tėvynės atstatymui.

Neklysta jie — čia yra 
tautų stiprybė ir garbė. 
Dėl to turime dosniai ir 
nuolat paremti juos!

St. (iedvainis.
—

I

I

I

I

TEN, IŠ KUR DOVANOS 
IŠSIUNČIAMOS

Patekus į Brooklyn’ą, 
taip ir norisi aplankyti šią 

i vietą, iš kurios išeina pa
rama tremtiniams. Atėjus 
čia, tuoj krinta į akis įvai
rūs pakai, dėžutės bei ry
šulėliai. Juos prisiunčia 
lietuvių parapijos, draugi
jos ir taip pat pavieniai 
žmonės. Čia, žiūrėk, tvar
kingai surištos kojinės, 
ten pirštinės, kurias, gal 

j būt, numezgė kokia gera 
mamytė, vakare grįžus iš 
darbo; č' 
batai, ten vyriški ir mote-, jo trejų metų veikla, būtų 
iriški drabužiai. Tiesa, jie‘labai gražu, kad dabar, ei- 
daugiausiai nebe nauji, inant vajui, kiekvienas A- 

' kaikurie išėję jau iš ma-imerikos lietuvis savo auka 
dos. Nežiūrint to, tremti--prisidėtų prie kilnaus 
niams jie yra labai nau- tremtinių šelpimo darbo, 
dingi, nes tie žmonės mo-jčia pavyzdį rodo net sve- 
___  ______ i drabužius timtaučiai, kurie paprašy- 

(i______ „ __ __ ti pašalpos, neatsisako jos
tiniams rodoma užuojauta Pasikalbėjęs su sandėlio;duoti. Tai galima matyti 
yra be galo didelis surami- vedėju, išgirsti, kad daug;paties BALFo Biulete-

kur yra skelbia
mos aukotojų pavardės.

Taigi, jei svetimieji gai- 
tai

skleidėjai Lietuvoje buvo 
Biržuose,
Vilniuje kunigai k š č i a i Thiers (1630—1747 m.), iš 
Radvilos (per juos ir da- Puy - de- Dome, Prancūzi- 
bar tose vietose yra lietu- joje, turėjo 25 sūnus ir 1 
vių protestantų), tačiau iš‘dukterį. Visi jo sūnūs buvo 
jų taip pat yra buvęs labai prancūzų armijoje ir visi 
uolus katalikas, vyskupas buvo pulkininkai. 1690 me- 
Radvila. ~ “ tais kautynėse ties Fleuris,

Kitas smarkus protes- Belgijoje, kiekvienas de 
tantizmo skleidėjas Žemai- Thierso sūnų vedė savo 
čiuose buvo Kelmės dvari-iPulką kpvoje už Prancūzi- 
ninkas Gruževskis, tačiau jos karalių. Stiprus tų pui- 
jo brolis buvo vienas iš žy-,kininkų _—Z__L_
miausiųjų kovotojų prieš metų amžiaus, 
protestantizmą. Jis, Jonas 
Gruževskis, gimęs 1578 m., 
buvo Lietuvos jėzuitų pro- 
ivincijolas. Jis taip pat yra 
priskaitomas prie senųjų 
Lietuvos rašytojų. Laike 
savo studijų Romoje jis y- 
ra paruošęs lietuvišką E- 
zajaus knygų vertimą ir 
popiežiaus Bulle in Coena 

! Domini.
Kovoje su protestantiz-

Kėdainiuose ir Prancūzijos Jacąes de

(per juos ir da- Puy - de- Dome, Prancūzi-

Pir- 
reikia

*, suspausti, lisi mūsų tremtinių, 
sukrauti į tam tuo labiau juos privalome 

. Visuomet, 
bei bet ypatingai dabar bai- 

kurių laivai nesutiktų gargiantis UNRRA darbuotei 
benti. Dėl to ten ir matai ir neesant kitos jiems glo- 

: sušilusius darbininkus, boti tarptautinės organi- 
, nuolat triūsiančius prie tųlzacijos, reikia atsiminti, 
drabužių, maisto bei kny-i kad į Amerikos lietuvius 

!gų sutvarkymo ir išsiunti- yra nukreiptos tremtinių 
Įmo. jrankos. akys ir širdys”.

Kad aprūpinus bent būti-1 Dr. L. Andriekus.

Šalia M. Giedraičio stu
dentų sąrašuose stovi pa
vardės Valavičių. Tai tie, 
kurių vienas savo lėšomis 
pastatė gražią, baroko sti
liaus. Tytuvėnų bažnyčią. 
Tos bažnyčios sienoje e- 
santis bronzinis pamink-

kantos 
vei 
Riškuose 
studijavo 
Nekalbant 
lietuvius, 
čiaus universitete 
daugybė lietuvių yra stu- las, vaizduoja ant balno 
dijavusi. tačiau taip pat pasirėmusi, besiilsintį po- 
daug lietuvių yra buvę ten ną. Apie tai kalba legenda,i ---- -j- -- r--------------
• . nfesoriai. iš ten išėjo kad bestatydamas šią baž- mu Lietuvoje tuo metu y- 
daev seniausiųjų lietuvių nyčią, Valavičius buvo iš- patingai daug padėjo pir- 
sašytojų. nes. ištikrųjų, pardavinėjęs visus savo m°ji Lietuvos aukštoji mo- 

s 'raštas yra grynai lie- turtus. Jam bemąstant, pa- kykla Vilniuje. Taigi, lie
tu, iškas. tik vokiečių už- sirėmus ant vien tik beli- ^uvĮams reikėjo jau daug

■ kušio balno, iš kur dar im- seniau įsisteigti savo lietu- 
---------------------------------- viškas aukštąsias mokyk

las, kurti savąjį mokslą, 
lietuviškus raštus, lietu
višką kultūrą, o tas būtų 

r ‘be>žeiiaLsJnukaiš^---------------------lemiamos reikšmės

mtas ir suvokietintas.

išdidumą, dide kom’Jn>stU . užpuldinėjimų, SUpakuoti.
ueK aukomis, šelpiant juos tikro dydžio dėžės ir atlik- užjausti patys, 
privačiai ir per Bendrąjį ti šiaip formalumus,

Nėra žmogaus, kuris bū
tų visiškai blogas, nė nėra 
žmogaus, kuris būtų visiš
kai geras. K. J. N.

Gegužės Mėnesio Knygutė
Gegužės mėnuo vi a skiriamas ŠVČ. P.

MARIJOS garbei. Lietuvoje žmonės kaimuo
se rinkdavosi į 
čias ir ten suklaupę prie Dievo Motinos pa- ateinančių laikų lietuvių 
veikslo užtraukdavo SVEIKA MARIJA, tonine Uis™; Tačiau lipi 

tuviai tuomet jautėsi ponų 
tauta, valdanti daug sveti
mų tautų (daug gudų, ru
sų, lenkų, totorių ir k. tu-' 
rėjo savo žinioje), o šią 
sritį šiek tiek apleido.

Tačiau tos istorinės klai
dos nenori pakartoti da
bartinė lietuvių tauta. Su 
kokiu užsidegimu šoko 

! mokytis jaunoji lietuvių 
•karta, atsikovojus Lietu
vai laisvę! Greitai studen
tų skaičius, poporcingai 

; imant pagal krašto gyven
tojų skaičių, buvo didesnis.

i T‘TIKA t MARI^A’ tautos laisvei. DIE\O MOTINA. Palaikykime tas gražias 
tradicijas ir čionai Amerikoje — melskimės 
prie Marijos per gegužės mėnesį.

“Darbininke" galima gauti GEGUŽES 
MENESIO knygutę, kurioje yra labai gra
žus skaitymai kiekvienai dienai j>er visą ge

gužės mėnesį. Ji turi 184 puslapius. Kaina tik 50c. !
Norintieji knygutę įsigyti. įdėkite į konvertą 50c ir šią iškarpą iri 
užadresavę: »

“DARBININKAS”, '
366 V»e>t Broadv.aj, So. Boston 27, Mass.

,>r :s;ėskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.

šiuomi siunčiu 50c ir prašau prisiųsti man “Gegužės Mėnuo” kny
gutę.

Vardas ..........
Adresas . .......................................................

LEKCIJOS 
IR 

EVANGELIJOS
Skaitomos visų metų Viešpaties 

Dienomis. Šventadieniais 
ir šiokiadieniais. 
Tekstas imtas iš
Arkivyskupo 

Juozapo Skvirecko 
Šv. Rašto vertimo

Šią be galo naudingą knygą 
savo lėšomis išleido

Kun. Juozapas J. Valantie jus.
Visas tekstas kirčiuotas. 
Visos knygos sukrautos 
“Darbininko” knygyne. 

Knyga stipriai įrišta.
Kaina $3.00.

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

So. Boston 27, Mass.

Amerikos Lietuvių Fondą 
pinigais, maistu, drabu
žiais ir kitokiais reikmeni
mis.

į Šį pavasarį kaip tiktai ir 
suėjo treji metai nuo šios j 
labdaringos organizacijos 
įsikūrimo, kuri trumpiau 
yra vadinama BALF. Ji 
buvo įsteigta 1944 m. kovo 
mėn. 25 d. Chicagoje.

KAS JAU NUVEIKTA
; BALFo nuveiktaisi a i s 
'darbais šiandieną tikrai y- 
ra ko pasidžiaugti. Per tą, 
palyginti neilgą laiką, jo 
paties paduotomis žinio
ms, įvairiose šalyse buvo 
sušelpta virš 60,000 lietu
vių tremtinių. Pašalpos gi 
vertė siekia arti dviejų mi
lijonų dolerių.

Norint tikrai pažinti 
BALFo reikšmę, kaip tik-' 
tai ir reikia turėti prieš a-, 
kis tą didelę aukų sumą,; 

'.kuri galėjo būti sukelta 
įtik dirbant organizuotai.; 
j Jeigu ne Amerikos savo 
I tautą mylinčiu lietuvių1 
užuojauta bei vieningas 

’ veikimas, mūsų tremtiniai j 
nebūtų gavę nė mažiausios; 
dalelės tos pašalpos, taip' 
apčiuopiamai palengvinu-! 
sios jų vargą.

I

SPAUDOS VAJUS
Būtinai Užsisakykite ir Platinkite

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

“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 komunistų okupuotoje Lietuvoje ir ištrėmime.

“Varpelio”
Kaina metams — $2.00.

Vist ‘'Varpelio” Skaitytojai gauna kasmet gražų, spalvuotą. 
Sieninį Kalendorių.

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

KIEKVIENOJE AMERIKOS LIETUVIO ŠEIMOJE 
TESKAMBA LIETUVIŠKAS

“VARPELIS”
Kreipkitės adresu:

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis Greene. Maine
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Britų socialistas agituoja

*

dėsniais, 
karalystė” 
ant žemės.

Str.dentas oilotas Lar^-y H'"ywood iš Brooklyn, N. Y., išvengė sužeidimo, kaip jo lėktuvas 
L eidę? ant tuščio ' iko Jericho, N. Y. Jis buvo tik ką sugrįžęs iš “cross-country” skridimo ir 
■jo baigti kelionę Philadelphijoj.

Apie dabartinę žmonijos katastrofą 
ir kelius iš jos išbristi

GILESNIO GYVENIMO 
ILGESYS

— Yra jėga ant žemės, 
daug didesnė negu bet ku
ri medžiagiškoji galybė, 
tai dvasinė jėga, be kurios 
mums niekada pilnai nepa
sisektų pakeisti ne tik mū
sų gyvenimo, bet, svar
biausia, — visos mūsų 
bendruomenės.

“Ta dvasinė jėga tai Die- riausybė negalėtų prieš 
vas. Tą tvirtinu dėl to, jog Ju°s veikti, 
aš tikiu, 
mums į 
kelią čia ant žemės, kelią, i Klemas... 
kuriuo einant mes įsteng-1 Bažnyčios reikalas yra 
tume nugalėti mūsų tra- j krikščioniškąją dorovę 
giškus sunkumus ir sąmy- aiškinti ryšium su kasdie- 
šius. Aš esu gyvai ir giliai nio gyvenimo faktais, nors 
susirūpinęs ta dalimi, ku-įtie sunkūs ir nemalonūs 
ria mūsų Bažnyčios priva-' faktai kiltų iš mūsų pra- 
lo ir gali pasireikšti mūsų!eties apsileidimų, 
tautos ir pasaulio gyveni- n
me: nes juk Bažnyčia yra 
įstaiga, kurios uždaviniu 
yra aiškinti Dievo ir Kris
taus dvasią”.
DARBIEČIŲ - SOCIALIS

TŲ ŠULAS
Tuos žodžius rašo 

koks kunigas ar katalikų 
akcijos veikėjas, bet britui 
liberalas Stafford Cripps 
įžangoje savo knygos — 
“Tovvard Christian Demo- 
cracy” (Krikščioniškosios 
Demokratijos linkui, — 
Philcsophical Library, 
1946 m.. 101 pusi., kaina

krikščionybės 
kad “Dievo 
greičiau ateitų
Jis papeikia tuos, kurie re 
ligi ją telaiko “sekmadie-;
nio dalyku”, pamiršdami' 
ją praktikuoti kasdienia- • 
me gyvenime:
— Krikščionybės dėsniai 

turi taip persunkti viešąją 
nuomonę, kad jokia vy-;

kiekvie-
1940-41

, ir tie dėsniai i
, kad Kristus;turi apimti dabarties vi-’ 

parodė gyvenimoĮsuomenines ir ūkines pro--
i

i

ziazme, jei mes norime su-* 
laukti pasisekime. Žmonės i 
dabar kalba apie šio laiko
tarpio bergždumą, apie gy
venimą be tikslo, bet čia — 
mūsų krikščioniškosios 
pareigos įvykdyme — ir y- 
ra visu aidžiausis tikslas: 
įvykdyti Dievo tikslus 
tuo sukurti laimę

NUSIVYLIMAS TŲ. KU
RIE TIKĖJO VIEN 

Į MOKSLĄ
— Pilnos pasitenkinimo 

pranašystės tų, kurie tikę-;
i jo į žmonijos esminį geru-j 
mą, kurie manė, kad mok-!

I
ir’

•f

ne

Amerikos Lietuvių Tarybos

f ruoštas prievartos darbo
! stovyklas.

Dėl pulk. Findlay prane
šimo ALT nurodė, kad jis 

;pats mažai, tur būt, tenu
simano apie komunizmą, 
jeigu pasakoja, kad komu
nizmo nereikia bijoti. Kai 
kurie lietuviai gal ir nega
lėtų išaiškinti pulkininkui 

. komunizmo. bet 
ras jų žino, kad

: metais Lietuvą okupavę 
rusai suėmė ir į Rusiją iš
siuntė 12.000 lietuvių, kad 
!tuo pačiu laikotarpiu 400 
žmonių okupantų buvo nu
žudyti pačioje Lietuvoje ir 
kad vieną savaitę prieš ka
ro pradžią sovietų policija 
suėmė ir išvežė Rusijos gi- 
ilumon 48,000 lietuvių. Šių 
i faktų žinojimas vertė 
Tremtinius bėgti iš savo 
įtėvvnės ir dėl tų sovietų 
(valdžios persekiojimų jie 
ir dabar nenori grįžti.

Vykdomasis Komitetas 
prašė JAV valdžią sustab- 

;dyti tokius tremtinių už
gauliojimus ir žiūrėti, kad 
su jais būtų elgiamasi 
žmoniškiau.

i grįžtančių rusų belaisvių 
U. S. karo vadovybės duo
tus jiems drabužius, o gen.' 
Clay mano, kad ta pati; 
policija iš paprastų išvie-į 
tintųjų 
riško
mingiems _____  r____
gūnams ALT priminė, kadi tą Naująjį 
kiekvienas sugrįžęs Pabal- 
čio valstybių pilietis

! Balandžio 29 d. Ameri- 
sliniai išradimai neišven-|kos Lietuvių Tarybos vyk- 
giamai veda į geresnį ir'domasis komitetas pasiun- 
laimingesnį civilizacijos tė valstybės sekretoriui 

Marshallui ir karo sekre- 
Mokslas, pritai- toriui Patersonui protestą 

kart jį paskutiniojo meto dėl paskutiniu metu pra- 
sunaikinimams ir tortu-'dėtų vartoti moralinių 
rems, padarė mūsų gyve-Įspaudimo priemonių prieš 
nimą daug pavojingesnių, įišvietintus asmenis, DP 
tragiškesniu ir brutales-.U. S. zonose Europoje, 
niu (žiauresniu). Kas ank-' Prieš porą savaičių spau- 
sčiau buvo laikoma aiškiu doje pasirodė gen. Lucius 
ir lengvu keliu į laimę, tik- D. Clay pranešimas, kuria- 
rumoje nuvedė mus į hit- me jis ragina išvietintuo-

• Moralinio Bažnyčios va- 
'dovavimo jėga pareis nuo 
drąsos ir tvirtumo su ku
riuo tas dorovės dėsnių 
skelbimas yra daromas ir džiaugsmą pasaulyje, 
su kuriuo reikalavimai ,y- 
ra statomi (pusi. 5).

KRIKŠČIONIŠKOJO 
TEISINGUMO

REIKALAVIMAI
Kaip krikščiniškojo tei- materializmo blogąsias jė- 

singumo reikalavimus St. gas, stojančias prieš mus, 
Cripps skelbia: 1. Lygios jei mūsų jėgos nebus pa- 
galimybės jaunimui ir ki- grįstos tikėjimu į Dievą 
tiems, 2. Aprūpinimas dar- ir į žmoniją, i 
bu visų, kurie tik gali dirb- lio tragedija, jeigu ši di-j katastrofą: ir jeigu nėra puotus 
ti, 3. Apdrauda. aprūpini- džioji dorovinė jėga ir di-ikoKio

ir

i
I

/•••

Pasaulis linksta 
smūgių gyvuliškos ir 
terialistinės (medžiaginės, 
priešdvasinės) agresijos, 
bet mes nebūsime sėkmin
gi nugalėti gyvuliškumo ir

nuo 
ma-

laimingesnį
stovį, liko žiauriai sutriuš
kintos.

JAU PERSPAUSDINTAS 
SV. RASTAS

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
neatimsianti ka-į “Darbininkas” perspaus- 

maisto. Atsako- dino J. E. Arkivyskupo 
valdžios parei-. Juozapo Skvireckio išvers- 

Testamentą. 
Stipriais audeklo viršeliais 

pir- kaina $3.00: popieriniais 
mon eilėn yra kelias savai- viršeliais — kaina $2.00. 
tęs tardomas, iš jo viskas Užsakymus siųskite: ‘Dar- 
atimama. o vėliau jis yra bininkas’, 
siunčiamas i specialiai pa-:way, So. Boston 27. Mass.

366 W. Broad-
i į Dievą rumoje nuvedė mus į hit- me jis ragina 

Būtų pasau-įlerizmo chaotišką nelaimę, sius grįžti į sovietų oku- 
kraštus, siūlyda- 

x __ v_______ j jėga ir di-ikokio aukštesnio tikslo, mas kiekvienam grįžtan-
varge. namiškoji valia pergalei!kaip žmogaus tikslas, kas čiam po tris JAV kareivio 

nelaimėje ar kitame ręįka- prieš blogį, būtų užrakin-;gi galėtų' tvirtinti, kad maisto davvinius.

KAI BROLIS BROLĮ SUTINKA
$2.). Britų salose dabar y-;mas tų_, kurie, yra
ra darbo partijos, darbie- 1 ’ A w ----- ----_ —. * „ ...
ėių . socialistų vvriausybė 1^. "f- Nutrauksimas privile- ta musų širdyje ir mažai j Ui rio keliai ir siekimai 
Stafford Cripps yra vienas gijų, kuriomis naudojasi arba visai nebūtų panau- yra neteisingi ar jie ne-
ra darbo partijos, darbie-

, 5. dojama kovoje dėl gėrio triumfuos?
— buvo Britų Prekybos Civilinių laisvių išsaugoji- pirmenybės” (p. 11-12).

Nors mas visiems.
pažiuro-1

iš jų šulų, kai tą knygą ra- nedaugelis išskirtųjų, 
še ■
Rūmų Prezidentu. Nors;mas visiems. mfii ė** »Ff IG1I4
savo politinėmis pažiuro-į Tikėdamas, kad tik krik-.
mis pasiekęs kraštutinio ■ ščionybės dėsniais per- Paorėžę.-, 
kairumo,

AUKŠTESNIEJI 
DĖSNIAI

I 
I

r____ _____________ _ krikščionybės j — Tiktai kai mes priima-
kairumo, bet ir jisai jau-:sunk^oji demokratija gali vertę visuomenės geroves :me dėsnius, kurie yra ana- 
čia, kad technikinių moks- garantuoti kasdienio gy- kūrime ” ,
į..__ x_____ i__ i_x__ z_____ ________ ’vpnimn crprnvp tasai britu kovoie
rovės nei laimės žmonijai,darbiečių šulas ragina: 
neatnešė, ir vienintelę vii-' ■ 
tį dabar mato krikščiony- privalome jungtis mūsų 
bėję ir krikščionybės gai-; religijos draugystėje. Mu- 
vinamoje demokratijoje. ;sū dėsniai turi būti netik

: naudojami kitus įtikine- 
RELIGIJA NĖRA VIEN t iant pagal juos veikti, bet

SEKMADIENIO
REIKALAS

ir jos galingumą !pus įr 
lų pažanga lauktosios ge-;venimo gerovę, tasai britų kovoje su blogiu, St. i? 
rnvoc noi loiTYino darbiečių šulas ragina: Cripps iškelia,
neatnešė, ir vienintelę vii-' —To tikslo siekdami mes čionybė 

1 ' ’ ‘---- —‘ — i ja: ........... .
— Krikščioniškojo tikėji-igaiįme spręsti apie teisin- 

mo esme yra žmonių bro-igumą ar klaidingumą bet 
lybė meileje. Dievo kara-įkurį0 veiksmo ar bet ku- 
lystė žemoje bus pasiekta;rios krypties, ar tai bus 
ir įvykdyta per tą dieviš-į Hitlerio. ; 
ką meiles jėgą. Išorinis ir' 
matomas ženklas tos vidi
nės ir dvasinės malonės y- 
jra broliškas ir pilnas sa- 
■vęs atsižadėjimo bendra
darbiavimas pasaulio da
lykus tvarkant.

( aukščiau paties
blogiu, St.[žmogaus, tokius, kaip kad 
kad kriks-i Kristus mums patiekia, 

tai meiles religi-lmes turime mastą, pagal 
■kuri su pilnu pasitikėjimu

Kenčiant nacių jungą,;imti. Į mane prašneko gra- 
visų lietuviu akys buvo žiai lietuviškai: 
nukreiptos į artėjančią A- 

įmerikos armiją, o ypač ži- 
tnant. kad jos eilėse žy- 
įgiuoja tūkstančiai Ameri- 
kos lietuvių. — buvo lau- 
;kiama. kaip savųjų išva- 
‘ duotuoju. Lietuviai, dar 
karui vykstant, < ' 
savuosius susirasti arba, 

susi tikus.
Beveik

;sų dėsniai turi būti netik 
į naudojami kitus įtikinė-

jie turi būti dalimi mūsų 
įdegančių ir fanatiškų Įsi- 

Religiją laik y d a mas tikinimų, kurie 
veiksniu, kurs yra labai iliuotų mūsų 
svarbus .netgi esminis be- veiksmą, 
kuriant žmonijos gerovę ir Šioje srityje 
laimę jau čia žemėje, jis pasiteisinimų 
visus ragina

kontro- 
kiekvieną

negali būti 
apsileidime, 

persiimti, negali būti atvėsimo entu-

“PRANAŠYSTĖS APIE PASAULIO PA-

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
BAIGĄ”. Knygoje yra surinkta pranašų ir Paties Kris
taus žodžiai apie pasaulio artėjantį galą ir kaip jis baig
sis. Knyga labai gražiai išleista ir paveiksluotu: turi 111 
puslapių. Kaina tik $1.00. Užsakymus siųskite tuojau, 
nes jų neperdidžiausi 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:
DARBININKO ADMINISTRACIJAI:

Pranašas Elijas

Šiuomi siunčiu
Pabaigą”.

Vardas ............

maisto davvinius.
Be to, gautas pulk. C. B. 

Findlay, tvarkančio trem
tinių reikalus Italijoj, pra
nešimo nuorašas, kuriame 
jis pataria tremtiniams 
neklausyti “tuščių plepa
lų” apie komunizmą, neti
kėti kalboms apie komu
nistų persekiojimus, grįžti 
i savo gimtuosius kraštus pripuolamai 
ir padėti atstatyti karo,broliškai padėti, 
metu išgriautą ūki. Komu-,kiekvienas Vokietijoje gy- 
nistinė krašto valdžia e- venantis lietuvis turi i vai
santi nepakankamas pa- riausiu 
grindas negrįžti namo. Jis 
net abejoja, ar daugelis iš
virintųjų galėtų jam pa-

ar mūsų. (Staf- sakyti, kas yra komuniz- 
ford Cripps yra žinomas mas, kurio jie bijo. Taip 
savo dideliu palankumu gen> ciay, taip ir pulk. Fin- 
Sovietams, todėl nenuos- dlay pranešimai nesuderi- 
tabu. kad šioje vietoje kar-:nami su skelbta valdžios 
čiai prisimindamas Hitlerį politika tremtinių 
ir hitlerizmą, jis nutyli ki- gįu 

i tą, dabar pavojingesnį 
chaosą — bo 1 š e v i z m ą.
Red.)

Mūsų silpnumas ar savi-' ----- ------  ----------
meilė, dėl kurių mes ne- Lietuvių Taryba nurodė.; 
klausėme Dievo tikslu, at- kad gen. Clay pasiūlymas 
vedė mus į šunkelius, 
riuose dabar randamės
15).

atsiminimų iš pir
mųjų susitikimų su Ame
rikos lietuviais. Prisimenu 
vieną beviltišką momentą, 
kur USA karys lietuvis, 
netikėtai, lyg koks ange
las iš dangaus, atėjo pa- 
gelbon.

Karui paisbaigus, po ke-
atzvil- jjy mėnesių vėl pradėjo ju

dėti traukiniai, tačiau la-

DVIGUBAS
UŽDAVINYS

— Ak. Tamsta 
visi Taip, broli, aš 
jums padėti, tačiau į ka
riškus negaliu įleisti. Eisi
me ieškoti.

Eidamas pro civilius va
gonus, stengėsi labai ener- 

stengesi gingai padaryti kur nors 
man vietos, tačiau per di
delės minios buvo žmonių. 
Vagonų visi langai atdari, 
nors ir gerokai šalta, ir 
kyšo daug galvų, nes vidu
je ir ankšta ir trošku. Su
komandavęs prie vieno 
lango pasitraukti žmo
nėms gilyn, griebęs mane 
tvirtai, įmetė pagaliau per 
langą ant niurnančių vo
kiečių galvų (nors esu taip 
pat stambus vyras). Tokiu 
būdu laimingai išvykau, 
likdamas labai dėkingas 
man nežinomam Amerikos 
lietuviui.

Iš pirmųjų po karo dienų 
buvo kitas nuotykis su 
mano pažįstamais. Jie 
mieste žvalgėsi ramiai po 
'griuvėsius. išėję, truputį 
pažioplinėti. Staiga, juos 
sulaiko du amerikiečių pa
truliai ir klausia, kokios 
jie tautybės. Tie pasisako, 
kad yra lietuviai. Kardai 
tuojau Įsakė jiems eiti su 
jais. Tie vargšai labai iš
sigando, manė, kad dabar 
jau jie yra areštuoti. At
vedus Į štabą, patruliai 
pranešė vienam leitenan
tui. kad jie jau turi lietu
sius. šis atėjo labai 
džiaugdamasis. prakalbi
no lietuviškai ir nusiveda 
vaišėms.

Pasirodo, šis leiterantaS 
buvo puikus Amerikos lie
tuvis. ir jau seniai ieško- 
jąs susitikti lietuvių, ta
čiau vis neradęs. Pagaliau 
Įsakęs mieste budintiems 
patru’iams, kad jie “su- 

SL

esi lietu- 
turiu

bai nereguliariai, su di-
I dziausiais pavėlavimais ir 
I civiliams paskiriant vos 
kelis vagonus, o norinčių 
važiuoti būdavo tūkstan-, 
čiai. Mat. daugelis žmonių t 
dėl vykstančių mūšių tu
rėjo savo gyvenamas vie - 
tas palikti ir šiaip karo 
chaoso buvo išblaškyti, 

j Jau kelias dienas veltui 
„ i bandžiau patekti i trauki- 

budą (P-.nį. Išlaukus šalto, tamsaus 
rudens naktį visiškai su- 

Kitados žmogus dievino griautoje Wuerzburgo sto- 
auštant atvažiavo 

einąs tarp

Sugrįžusius Siunčia į 
Darbo Stovyklas

Savo laiške Amerikos

ku_ duęti grįžtantiems maisto 
davinius yra tuščias. So
vietų policija atima iš(p-

kata- 
užmir-'

I katintume ir patys save ir 
kitus priimti krikščioniš- 

i ką gyvenimoNustatęs žmonijos 
strofos diagnozę — 
Šimą Kristaus mokslo, re-' 
Ilginės dorovės dėsnių — pažangą, mokslą, bet po’tyje. 
St. Cripps patiekia ir vais- didžiųjų skerdynių per šį: traukinys, 
tus žmoniją iš tos ligos iš- karą, po atominės bombos. Frankfurto ir Mucnchcno. Į 
gydyti: 1 kuri viena paklojo dešim-' Atėjo traukinys apkibęs ?

— Taigi mes dabar turi- tis tūkstančių 
me dvigubą uždavinį: pir-' 
ma, patys turime taip 
krikščioniškai tvarkytis, 
kad nežiūrint mūsų aplin
kos sunkumų, mes galėtu
me dirbti Dievo karalystės 
įsteigimui žemėje; antra, 
mes turime 

.taip paveikti 
q mūsų socialinę, ūkinę ir beralų, socialistu. i lietuvis, dėlto gal išimties
oOUth LjOSiOH, IVlaSS.:pOiitinę aplinką, kad pas-! Dr. J. Prunskis.lbūdu galėtų čia mane pri-lgąutų” jam lietuvių,

ir prašau prisiųsti man “Pranašystės Apie Pasaulio

traukinys
kaip musėmis, 

— tikra silkių 
Koks tūkstantis

“DARBININKAS”
366 W. Broadvvay

gyvybių, žmonėmis, 
žmogus Įsitikino, kad pa- o viduje 
žanga, aukštesniais dvasi- statinė, 
niais pradais nepašventin- čia laukusių žmonių urmu 
ta, veda Į pražūtį.
mas desperatiškas žmoni- žūt būt kaip nors Į jį pa
jos ilgesys nepalaužiamų Tekt i.
dorovės dėsnių, i-„—w 

pasistengti Dievo, ir čia tą ilgesį ma- 
ir pakeisti Į tome išreikštą vieno iš li-lkad aš esu ne vokietis, bet 

i lietuvis, dėlto gal išimties

Jaučia- puolė atėjusi traukini —
• t_ . . . .. ,

ilgesys* Nusiminęs einu prie ka
iriški! vagonų ir aiškinu,

I
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P. M.
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Kili ;t

i ‘lie u . >s ii en-

PADĖKA

kės lietuviams ir 
nrieg!

č- s'.inkų darbą atlikti, važi-
1“. ■ parapijas ir renkant

m namui. Taigi jam:
'.roga nuoširdžiai tariame
ii už perstatymą mūsų rei-

Dėl „ esame parapijų skv- 
lių pirmii inkams kurie s ga- 
: ■ rėmėjų
siunt tų met
kescius . ■; ' visiems en-
tuzią> ingiai ;'įsižadėjusiems 
■ tis kad sei 1 . ■ s 
šią vasarą būtų užbaigtas.

Laurence'o rėmėjams r rime 
nuoširdžiai padėkoti už prisiųs
tą narių metinį mokesti siim je 
$116.00.

Nuoširdžiausią lėką i 
] areikšti . B st niečiams ku
rių $40 s nkta baž
nyčioje buvo mums seim< • metu 
kun. P. Virmauskio įteikt I ė- 

r kun. Virmauskiui. 
kukliai prie minėtų pinigų 

‘ $100.00 asmer.iš- 
Dėkojame 
irdu ponii 

met
nariu
cr* -

IY1Č'

P. Vi 
ko jame- 
kuri: 
pridėjo ir savo 
ką dovaną, i 
jams. k 
tienė t< kė SI 
kesčių ir $100.00 
senelių namui irę

Nors So. Bostoną 
sinode su savo auka, t 
kimės. kad r. atsiūk; 
parapijos. Kun. J. svi

1

n n]

do na

?.tį įrengimo prižiūrėji
me padėkoti jau sunkiai 
įRi kun. J. Petrauskui.

“stinga : nežiūra dar- 
rčiai varosi pirmyn. 

. K. Čibirui u 
į apie kriKšči 
norime irgi t;

dų padėkos žodį, 
kad seimo dalyviai 
čių paveikti visa 
dės prie vykdomo darbo 
vasarą 
tr< 'škimas 
rams seneliam 
ramiai 
savo gyven

Visiems 
nors būdu 
šio senelių 
serys bus 
Greitu laiku 
neliai. kurie 
mą. malonų 
nestingą globą.

Mū
d2.R°T 
mos ir gausių 
mūsų geradariams.

Nukryžiuoto Jėzaus Seserų s,
Brockton. Mass.

turiningą 
ionišką lab- 
arti nuošir- 
Jaučiamės, 

gražių min- 
irdimi prisi- 

ir šią 
mūsų 
it vy

le
užbaigs

i

išsipildvs visų
— užbaigti be: 

namus, kur 
ir be rūj>esčių 

mo dienas,
aukomis ar kokiu 
prisidėjusiems prie 
namo įrengimo Se- 

amžinai dėkingos, 
bus dėkingi ir se- 
čia ras namų šilu- 
patarnavimą. rū-

m ti-
kitos

NORWOOD, MASS.
> senas Norwocdo gyventojas 

.lai ■ ’.. !>■ 3-d dieną mirė Karolius Klimavičius. Palaido
ki: mii gegužės 3 dieną su trejomis šv. mišiomis iš 

L.-tuvių parapijos bažnyčios Highland kapuose, 
r.ašr.vo prie didžiojo altoriaus klebonas kun. S.

e šor.inių altorių — kur.. A. Baltrušiūnas ir lenkų 
:• rupijos klebonas kun. H. Zavvalick.

aus Klimavičius paliko dideliame nuliūdime 4 
sūn. s . 5 dukteris. 13 anūkų ir 3 pro-anūkus. Jis buvo ge
ri s katalikas, daug dirbo dėl katalikybės ir lietuvybės, štai 
kada Norvvoode lietuvių šv. Jurg;o parapija pradėjo orga- 
r.izi.mis. jis buvo vienas iš pirmųjų parapijos įsteigėjų, daug 
dirbo d’i parapijos. Kada dar nebuvo kunigo, tai a. a. Karo
lius Klimavičius buvo parapijos komisijos iždininkas, ir kai 
reikėjo gauti leidimą organizuoti parapiją, tai jis kartu su 
kitais važiavo pas J. E. Kardinolą O'Connell prašyti leidimo. 
Daug oaibavosi ir aukojo dėl parapijos. Priklausė prie lietu
viškų k: ti.liklš’-ų organizacijų: šv. Jurgio pašalpinės draugi
jos. LRKSA 81-m.os kuopos. LDS 3-čios kuopos. Šv. Vardo 
drauguos, šv. V:. i do draugijos nariai, vadovaujant klebonui 
kun. S. Kneižiui. nuėjo į namus ir sukalbėjo rožančių.

A. ; Kas liūs Klimavičius kilęs iš Vilnijos. Alytaus aps
kričio ir parapijos. Ulvškių kaimo. Į Ameriką atvyko prieš 
56 meti s; Noivvooae gyveno virš 40 metų. Sūnūs ir dukteris 
yra geri katalikai. Tad jie ir visa jų šeima liūdi netekę savo 
mylimo tėvelio. Taip pat liūdi draugijos, netekusios gero il
gamečio nario.

L;.i Dievas suteikia jo vėlei amžiną ramybei
Žvalgas.

A. a
I. S .

kat
Norv.oi.de lietuvių Š 
is. j.

a
LDS Centro Valdyba, mirus 3 kuopos ilgamečiui nariui.

a. K. Klimavičiui, jo šeimai reiškia gilią užuojautą.

šio. nuo miesto mayoro J. S. 
Monagan. parapijos vardu gau
tas leidimas, šeštadienį, gegužės 
17 d.. Bentro Amerikos Lietu
vių šalpos Fondo naudai visame 
mieste įvykdinti aukų rinkliavą 
— Tag Day. Į šį nepaprastai 
svarbų darbą nuoširdžiai kvie
čiame visus lietuvius, ypač

maldos nuolat kils
prašydamos Dievo palai

malonių visiems teris ir merginas, prisidėti
išvietintų

WATER3URY. COHN.

šios gailestingos 
sų tautiečių naudai veiklos.

Mūsų jaunieji dvasios 
kun. V. Ražaitis, kun. P. 
kus. kun. J. Dilioms ir 
kun. Ig. Abromaitis ši

■ puikiai garsina bažnyčioje 
j organizuoja 
[skaičių geraširdžių aukų rinkė
jų. kurių pirmas susirinkimas į-

mo-
prie 
mū-

17 1947
Pirmą Karią Maine Valstybėje 

Lewiston, Me. {vyksta 
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVOS VYČIŲ 

SUVAŽIAVIMAS 
Dienotvarkė:

Gegužės 17 d. — šeštadienis:
1:30 — 5:IM> P. M. — Registracija DeWitt Hotel Lobby,

40 Pine St., Leuiston, Maine.
7:00 P. M. — Vakariene Mansion House, Poland Spring, Me.

8:30— 12:00 P. M. — šokiai Riccar Imi.

Gegužės 18 d. —Sekmadienis: 
10:00 A. M. — Iškilmingos Mišios su pamokslu šv. Patriko koply

čioje, Kates and VValnut Sts., Lewiston, Me.
1:30 P. M. — Suvažiavimo posėdis, Blue Room DeVVitt Hotel, 

Lewiston, Me.
Naujosios Anglijos Lietuvos Vyčiai Nuoširdžiai 

Kviečiami Gausiai Dalyvauti Suvažiavime. 
Gera proga pamatyti Maine! Laukiami Visi!

Atsiųstos Paminėti Spaudos 
Naujienos

Svarbi BaI.F Naudai Darbuotė
Rūpesniu kun. J. Valantie- 

jaus. taksų komisionieriaus J. 
aiči< ii komp. A. J. AJek-

vadai
Pranc- 
svetys 
reikalą 

bei
tai dienai didelį

Įvyks antradienį, gegužės 13 d.. 
7:30 vai. vakare, naujosios mo
kyklos auditorijoje. Taigi visas 
mūsų brangias sesutes lietuvai
tes kviečiame skaitlingai atsi
lankyti. nes tą vakarą bus trau
kiamas aukų rinkėjų paveiks
las. suteiktos Tag Day dėžutės' 
ir visos reikalingos informaci-; 
jos.

Taip pat prašome mūsų profe-į 
sijonalų. biznierių ir visų lietu
vių patrijotų šią svarbią dar-'mėn. ir $25.00 naujam 
buotę stambiai pinigiškai 
remti, už ką vardu išvietintų 
Lietuvos nelaimingų gyventojų 
jau dabar tariame nuoširdžios 
padėkos žodį.

Rengimo Komisija.

I

I 

į

At. Kairys, Blaškomi lupai. 
Eilėraščiai. Alguvos baro leidi
nys. Išspausdinta Kemptene, 
1946. Pusi. 91.

Benys Rutkūnas, Pulsas pla
ką. Lyrikos IV knyga. Mimio- 
grafuota rankraščio teisėmis 
1946. Pusi. 203.

Tremtiniu Mokykla. Mėnesinis 
pedagogikos žur nalas. 1 ir 5-6 
numeriai, 1946. Leidžia Atžaly
nas Niurtingene. Redaktorius A. 
Kairys. Dabar šis puikus žurna

las, kaip ir kiti tremtinių perijo- 
1 diniai leidiniai, amerikiečių zo- 
;noje yra sustabdytas, o jo re
daktorius atvyko į JAV.

i
I

“VYTIS”
“VYT]” leidžia Amerikos didžiau- 

i šia jaunimo organizacija — 'Lietuvos 
L. Vyčių 2-ji Kuopa, Levviston ,Me. Vyčiai.

• “VYTIS” eina kas menes] gražiai 
. Iki gegužės 11 d. per Miss Stella Polisky Thorne’s Comer, paveiksluotas ir deda įdomių straips- 
Lewiston. Me. prašome rezervuoti sau vietas vakarienei ir niu- Ž5nių lš Amerikos ir užsienio.

“VYTY” rasi žinių iš viso pašau
na kvynei. Uo.

“VYTIS” rašo anie Amerikos lie
tuviu jaunimo judėjimą.

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

“VYT]” redaguoja įžymus ir patv- 
ręs redaktorius Dr. K. Pakštas, 
p-lė F. Grendelytė asistentė ir 
“VYČII’I” bendradarbiauja jų su- 
Kviesti įžymiausi literatai.

TAD. padarykime šūkį: “Tenelle- 
ka nei vienos katalikiškos jaunime 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie neska’tv+u “VYTIES”. 
Visi skaitykime “VYT]!”

“VYTIES'' kaina metams tik $3 00
“VYTIS”

366 W. Broadvvay, 
So. Boston 27, Mass.Aukos Marijos Mėnesiui

Altoriaus ir Rožančiaus mote
rų draugijos susirinkimas įvyko 
sekmadienį, bal. 27 d. Tarp įvai
rių svarstymų buvo įnešta paau
koti iš dr-jos iždo $25.00 gėlėms 
papuošti Marijos altorių geg. 

rūbui
pa-.Marijos stovylos. Abudu įneši- 

intų mai vienbalsiai priimti. Taipgi

,1

1 f*i A.

NEW HAVEN, CONK.

t 
I

Filmos ir BALF Vakaras 
Pavyko

Balandžio 27 d., mūsų koloni
joj buvo rodomos filmos brolių 
Motuzų 
kada ji 
gražios 
puikios
pamatyti, kodėl mūsų broliai ir 
sesės turėjo apleisti savo gimtą

užprašytos egzekvijalnos mišios 
geg. mėn. už visas mirusias mo
tinas, kurios bus atšaujamos 
šeštadienį, geg. 31 d., 8:30 vai. 
ryttą. Kun. Mendelis. dvasios 
vadas, kvietė visas moteris daly
vauti gegužinėje procesijoj Mo
tinos Dieną ir ateiti mišių iš-

i klausyti kitą sekmadienį 8:30 kienė ir Julius Konstantinavi- 
v.. kuomet 17 mūsų vaikučių čius.
priims Pirmą šv. Komuniją.

narės, bet ir kun. Thomas Mar- 
daga. Arkivyskupo Klubų direk
torius ir atstovas, Julius Kons- 
tantinavičius su žmona ir mūsų 
klebonas. Kalbos buvo trumpes, 
bet turiningos. Bruno Leikus 
nutraukė susirinkusių paveiks
lą. Užsibaigus puotai jaunimas 
linksminosi iki vidurnakčio.

r

Vice - pirmininkas Edward 
Mierzwicki sumaniai atliko to- 
astmasterio pareigas. Gauta 
sveikinimų telegrama nuo Lietu- 
vių Atletų klubo, kurs gyvuoja 
virš 30 metų. Be kunigų trum
pas kalbas pasakė Albertas Juš
kevičius. Juozas Kašinskas. En
rikas Rėkus. Evelina Strasdaus-

I

ir Baleckų apie Lietuvą, 
buvo dar laisva, ir jos 
ir kultūringos įstaigos, 
sodybos ir miškai. Teko

Jaunimo Klubo Pirmos 
Sukaktuvės

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.

Tel. Plantations 0753

t

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

I —________________________

Sc rd r .cs! 11 meri ai nauji...visi sutinka

icg geriausia yra gerti

I

Tai buvo bal. 26 d., 1946
■ kada energingas būrelis berniu-

m.,

Nuotaika buvo kuopuikiausia. 
Visi ženklai rodo į šviesią klubo 
ateitį. Kurie priklauso įdomauja 
CYO veikimu ir už metų laiko 
galima tikėtis, kad susilauksime 
ką nors pažangaus ne tik klubui, 
bet ir parapijai. Valio mūsų klū- 
biečiams jų garbingam darbe.

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

kraštą. Jaudino kiekvieną. Aiš- ir mergaičių susirinko į para- 
kiekvienam P‘j°s kambarius, kad atgaivinti 

<ro_ ir pertvarkyti mūsų parapijos 
Jaunimo klūbą. Albertas Juške- 

Pertraukoje kalbėjo p. Belec- v’čius paėmė \airą į savo ran- 
tremtinis ir ku- kas- Nauja konstitucija parašy

mam teko pergyventi bolševikų ta Pa?a^ arkivyskupijos Jauni-j 
, ... . . . _. ... - - mn Kintamu nnctatvtn taisvlr.okupaciją ir

ir pergyventi tremtinių gyveni-:1^ ir pradėta veikti. Į klūbą pri- Seserų Gildos Seimas, 
mą Vokietijoj. Kalbėjo BALF;imami tik tie- kurie priklauso! 
sandėlio vedėjas p. Valaitis, ku- Pr‘e av‘ Alf°nso parapijos, 
ris aiškino apie svarbą šelpti! Paminėjimui vienų metų klū-į 
tremtinius. V. šilkas, kuris bo gyvavimo, dėka Evelinos! 
prieš du mėnesius atvyko iš \ o- Strasdauskienės ir Marianį 
kietijos į mūsų koloniją, gyvu iMierzwicki pastangoms, klubas 

įžodžiu patikrino pirmųjų kalbė-Įturėjo puotą Park Plaza Hotel.!
Dalyvavo ne tik klubo nariai-i

kiai davė suprasti 
ką reiškia bolševikai ir jųjų 
jus’.

kas. kuris vra

602 Washington Blvd.
BALTI MORE 30. Md.
Tel. Le.yington 8595 

Limosinai dėl visokiu reikalu. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Š. m. gegužės 30 dieną Nekalto Prasidėjimo Vie- 
atsidurti ištrėmime mo Klūbams nustatytų taisyk- nuolyne, Putnam, Conn. įvyksta Nekalto Prasidėjimo

Seimo tvarka:
11:00 vai. Šv. Mišios už Seimo dalyvių artimuo

sius mirusius ir Kongregacijos mirusius 
geradarius.

12:30 vai. Pietūs.
2:00 vai. Posėdis.
4:30 vai. Palaiminimas Švč. Sakramentu.

Visus Kongregacijos Rėmėjus, Nekalto Prasidėji
mo Seserų Gildos narius ir visus norinčius paremti N. 
Pr. Švč. P. Marijos Seserų dirbamus darbus, jų įstaigas 
bei seseles tremtines maloniai kviečiame dalyvauti šia
me Seime.

N. Pr. švč. P. Marijos Seserys ir 
Nekalto Pras. Seserų Gildos Centro Valdyba.

1

1.

2.
3.
4.

i tojų žodžius ir matytus vaizdus, 
f Aukų surinkta $150.00. Se
kanti aukojo po $10.00: Jurgis 
ir Zofija Trečiokai, Chas. Au- 
gustinavičius. Po $5.00 — Mrs. 
Chas. Augustinavičienė, J. Luk
ša. A. Abejus. Vladas ir Gertrū
da Norkūnai. S. Morkus, O. Bo- 
reikienė. O. Norkūnaitė. G. 
Shelton, J. Shelton. Po $2.00— 
A. Eimutytė. L. Naujokas. A. 
Dičkus. P. Susnauskas, M. Ra
manauskienė. J. Vaičaitis. C. 
Jankus. J. Kuncevičius, A. Pet
rulienė .Po $1 00 — S. Zaroms- 
kis, J. Mišeikis, R. Kisielius. J. 
Mišeikis, P Tamulevičius, M. 
Drižienė. A. Žirlienė, E. Kazo- 
kienė. A. Šidlauskienė .M. Bak
šienė, P. Klimas, B. Žimkienė, 
E. Babinienė. Z. Lažaunikienė, 
J. Gudonis, P Malinavičius. J. 
Kazokas, J Pikelis, O. Pikelie- 

įnė, V. Šilkas, ,J Bružienė, A. Pe-

i

r“ "......................................... j

/
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Vyrams Šventoji Valanda
Rengia ir Kviečia

Šv. Vardo Drauaiiu Valdybos ir Dvasios Vadai 
SEKMADIENI, 

BIRŽELIO 1 D., 1947

čiulienė, M. Bakšienė, C. Novic
kį. S. Valias, M. Taragauskienė, 
M. Dabužinskienė, K. Motuzas, 
M. Januškienė, J. Žilinskas. V. 
Vokietaitis, A. Vokietaitienė, Z. 
Markunienė, B. Makauskienė, 
A. Kudarauskienė, M. Jokubai-
tė, M. Lukoševičienė, O. Križi-1^ 
nauskienė, J. Adušiūnienė, O.lg 
Rumskienė, 0. Čepokienė, A?s 
Šlyterienė, V. Kripaitis, M. Šim- > 
kus, O. Balčiūnas. S. Tamulienė, 5 
V. Ausukaitis, J. Tirlikas, V.’? 
Janulaitienė, J. Jaronimas, A. t 
Benevičius, J. Mickus. A. Ra- £ 
džiūnas, J. Kazlauskienė. A. Ba- J 
rauskas, J. Baltrušaitis. J. Ci- g 
bulskis, C. Malonis, E. Pilvelis, > 
J. Silkienė, S. Cverka.

Už aukas BALF skyriaus vai-’J 
dyba taria visiems nuoširdžiai 4 
ačiū. M.

]ICKWICK>1
S 
»■

■>'

1
"ALE thot is ALE"

tf < ■ ’r • D

IR BONKOSEIŠ KRANO
fcPI-rf/ED t' HArrIMRZF*EF « CO l«< . Mo»t SINCE 1870

Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių Vienuolyno aik'f<”je 
Broekton, Mass.

3 valandą po pietų
Kun. Dr. Antanas Bružas, pamokslininkas.

Vyrai parodykime savo katalikybę ir lietuvybę!

Norv.oi.de


Antradienis, Gegužes 13, 1947 DARBININKAS t
j

j viETINĖS ŽINIOSI

2INUTFS čių kuopa nukėlė savo parengi
mą į vakarą, geg. 25 d., nes po 
pietų įvyks primicijų bankietas. 
Už tą gerą pagerbtuvių bankie- 
to rengėjai reiškia vyčiams nuo-

Geg. 4 d., J. E. Vyskupas Ber
nardas J. Sheil, D. D., Quigley 
Seminarijos koplyčioje. Chica-' girdų padėkos žodį, 
go. suteikė subdeakono ordena' 
klierikui Vladui Brazauskui, M. į Geg. n d., Nikodemas Pocius ‘ 
I. C. Subdeakonas Brazauskas apsivedė su Brone Daukšaite, 
gavo deakonatą ordeną geg. 11 gyv 185 L St.
d., o kunigystę priims geg. 18 d. Algirdas Sasnauskas apsivedė

South Bostonas laukia savo Su Alena Čaplikaite, gyv. 65 
jaunikaičio su bažnytinėmis iš- Thomas Park.
kilmėmis ir su šauniu - viešu jos sesutė ištekėjo už Vilimo 
bankietu, geg. 25 d. Aheam.

Bankieto reikalu įvyksta susi-' ^er Čaplikaičių vestuves baž- 
rinkimas po vakarinių pamaldų nYčia buvo Pilna žmonių. Jos 
trečiadienį. prisirašė į parapiją.

Padėka Vyčiams. Vietinė Vy-I „* J j Geg. 11 d., tapo pakrikštyti
i šie kūdikiai:
į D. Juozas — Stasio ir Pran
ciškos (Alasevičiūtės) Pango- 
nių, gyv. 83 P St.

] D. Maria — Jono ir Alicijos 
Beiekevičių, gyv. 85 Baxter St. 

l 
| 
I

DAKTARAI

Dr.J.C.Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos4 2 iki 4 ir 7 iki 8.

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS,
skaitytas Sekmadienį, geg. 11,1947 m.

Amerikos Raudonasis Kryžius nuoširdžiai prašo 
turinčias laiko moteris savanoriškai pasidarbuoti mū
sų ligoninėse.

Mūsų ligoninių padėtis dabar yra daug sunkesnė, 
negu karo metu, nes tuomet tūkstančiai patriotingų 
moterų teikė ligoninėms savanorišką pagalbą. Dabar,

BALF 17-to SKYRIAUS VEIKLA

karui pasibaigus, daugelis tų moterų išėjo iš tarnybos, I išdirbtl įgaliojo 
Tuo būdu, ligoninių padėtis nebegrįžo į savo normalų Į 
stovį; faktinai daug pablogėjo, ir šiandien pagalba iš 
šalies be galo joms reikalinga.

Mes karštai raginame ir prašom visas moteris, 
baigusias 18 metų ir turinčias laisvo laiko, atsilankyti 
į Raudonojo Kryžiaus buveinę, 17 Gloucester Str., Bos
ton, arba paskambinti telefonu Kenmore 6226, ir pasi
teirauti, kuomi jos gali būt naudingos.

Jūsų ištikimas Kristuje, 
t RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.

BALF 17-to skyriaus susirin- galėtų persiųsti į Europą, trem- 
kimas, gegužės 1 d., plačiai ap- tiniams. Jie džiaugiasi ir di- 
svarstęs įvairius būdus mūsų džiuojasi ką nors iš mūsų gavę, 
brolių tremtinių gelbėjimui, pri- O mes tiek daug galime jiems 
ėjo išvados, kad būtinai reikia paaukoti. Tad parodykime savo 
surengti viešą rinkliavą Bosto- širdį, 
ne — Tag Day. Vykdymo planą 

komisi-
Surinkę drabužius, galite pra

nešti: “Darbininko” ar “Kelei
vio.................
valdybai ar tiesiog nuvesti į Šv.

Šiomis dienomis lankosi sve
čias kun. Stasys Matutis iš Pie
tų Amerikos — Columbia. Jis 
atlankė Nevazelskius. West Ha- 
nover, Mass., praleido sekma
dienį, Montelloje pas kun. J. 
Švagždį. Buvo Darbininkų Ra
dio koncerte. Dabar apsistojo 
So. Bostono klebonijoje ir lan
ko lietuviškas įstaigas ir veikė
jus. Tėvas Matutis yra Sallezie- 
tis vienuolis. Paeina nuo Telšių. 
Kunigiškus mokslus baigė ir 
šventinosi Colombijoje. Jis dar
buojasi. kad įvesti lietuvių 
tremtinių į Colombia. Turi su
daręs tam reikalui įtakingą su 

1 Colombiečiais komitetą.

ĮVAIRŪS skelbimai ! - - - - - - -

Tel. TROwbridge 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.

Didelis Kongresas
Priešo Parblokšta Lietuva Maldauja Pagalbos ir 

Dievo Pasigailėjimo!
Todėl

Visi rimti, Dievą ir Lietuvą mylintieji lietuviai iš 
visos Connecticut valstijos

Kviečiami į Maldos Apaštalavimo Sąjungos šaukiamą 
Maldos ir Atgailos Kongresą 

šių metų birželio mėnesio 15 dienų 
šv. Juozapo Par. bažnyčioje, 46 Congress Avė., 

Waterbury, Conn.
KONGRESO TVARKA

3 vai. p. p. Paskaita mokyklos salėje. 
Procesija į bažnyčią giedant J. Širdies Litaniją.
4 vai. p. p. Šventa Valanda už Lietuvą. 
Įstatymas Švenč. Sakramento šv. Valandai. 
Pamokslas (Iš tremtinystės nesenai atvykęs 
Jėzuitas Jonas Borevičius).
Atsiteisimo ir pasiaukojimo aktai. 
M. Apašt. Promotorių ir Narių ištikimybės 
atsinaujinimas.
Maldos už Lietuvą. 
Palaiminimas Švenč. Sakramentu.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

vajaus 
|ją ir skyriaus valdybą, 
i Kadangi pageidavo.
rinkliava įvyktų kiek 
greičiau, todėl skyriaus valdyba tinę salę, 
ir vajaus komisija, gegužės 5 d., Dabar eina BALF vajus. 17- 
susirinko p.p. Razvadauskų re- tas Bostono skyrius ir. įvairios- 
zidencijoje ir paruošė šios rink- komisijos nuoširdžiai dirba, kad 
liavos planą. Nutarta: viešą vajus būtų sėkmingas. Bet to 
rinkliavą — Tag Day turėti bir- negana, reikia, kad BALF’ui’ 
želio 28 d., šeštadienį. Kreiptis į nuoširdumas pasirodytų iš pla-^ 
draugijas, 
rus, surasti bent 500 darbininkų kime 
tai dienai. Taip pat nutarta as- darbu ir kuo tik galima padėti 
meniškai kreiptis, kad tą dieną mūsų vargšams tremtiniams, 
nuoširdžiai visi padirbėtų.

Šia proga lai būna man leista 
nuoširdžiai prašyli draugijų ir 
visų geros valios lietuvių, kad 
visi šios rinkliavos darbu susi
rūpintų. Tai ne vieno žmogaus 
darbas, bet reikia didelės mi
nios žmonių. Reiškiu vilties, kad 
draugijų organizacijų tarpe at
siras nuoširdžių rėmėjų.

DRABUŽIAI
Vėliausiu laiku mažai aukoja- JUOZAPAVIČIENĖ. Petro- 

ma drabužių, o drabužiai labai nė. iš Marijampolės aps.. gyv. 
i reikalingi tremtiniams. Todėl Chicagoj.
j drabužių rinkliavą reikia pagy-, JURGAITIS, Jonas ir Stanis- 
vinti. t lovas, iš Joniškėlio vai.. Biržų

Mieli broliai ir sesės, lietuviai! aps.. gyv. Chicagoje.
Dabar pavasaris, visi puošiamės’ KABAŠINSKAS, Vincas ir 
naujais, gi senus vieton, kadį Stasys, sūnūs Alekso, iš Biršto- 
laikyti kandims sukandžioti.
paaukokime BALFui. kad jie 1929 ar 1930 m.

i

.8.
9.

Visi nariai-ės nešioja Švenč. Jėzaus Širdies ženklelius!
Ateikite... Pasimelskite... Atsiteiskite ir Pasiaukokite 

Švenč. Jėzaus Širdžiai! Daug, Daug Laimėsite!

| A, J. NAMAKSY j
REAL ESTATE & 

INSURANCE 
414 W. Broadvvay

SO. BOSTON, MASS. j 
: Office Tel. So. Boston 0948 |

3

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

ė...............................

■ Kevirtadienį yra Marijos dide
lė šventė i dangų Ėmimo. Kata- 

Į v •

likams reikia išklausyti sv. mi-
i šių.

Šv. Petro par. bažnyčioje šv. 
mišios bus laikomos šiomis va
landomis: 5, 6, 7. 8 ir 9; salėje 
*6 ir 7:30.

7:30 v. v. bus geg. mėnesio 
pamaldos.

Specialė parapijos rinkliava

i Pristatome Alų ir Toniką
į Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir & 
i toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems a 
i ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: i

BORIS BEVERAGE CO. |
£ J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai. jk
s 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. $

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.
Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubenas, savininkas

323 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 9772

U 
i! 
i!

vieton išvažiavimo priaugo iki ’ Muzikalis Parengimas 
S700. Norintieji dar galės auko
ti ketvirtadienį arba sekamais 
sekmadieniais.

Lankėsi

KAČINSKAS. Petras, ir jo 
brolis, iš Tytavėnų, gyv. Chica
goje.

KAČKAUSKAS. Zigmantas, 
iš Rumšiškių, gyv. Chicagoje.

KAČIULYTĖ - Ramanauskie
nė, Bronė.

KAIRAITĖ. Magdalena, gyv. 
Chicagoje.

KAIRAITYTĖ - Noreikienė,
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Šiomis dienomis Šv. Petro pa
rapijos jaunimas, vadovybėje 
L. Vyčių 17 kuopos, rengia di
delį lietuvišką - amerikietišką 
muzikalį parengimą. Direkto-

Pirmadienio rytą “Darbinin- rius p. E. E. Garvey, akompa- 
ko” redakcijoje lankėsi p. Biru- nistė ir šokių mokytoja dirba su 
tė Smetonienė, lydima p. Jono parapijos jaunimu ir ruošia gra- 
Kasmausko. Art. Birutė Smeto- žią, linksmą programą — “On 
nienė sekmadienį, geg. 11 d., 
Jordan Hali, išpildė dalį koncer
to programos. Ji tikrai artistiš
kai pasirodė.

p. Smetonienė iš Bostono iš
vyko traukiniu į namus — Cle- 
veland, Ohio.

Tą pačią dieną lankėsi kun. S. 
Matutis, kuris lygiai mėnuo at
gal atvyko iš Colombia. Pietinės 
Amerikos, ir darbuojasi .kad 
gauti Lietuvai draugų ir išrū
pinti Lietuvos tremtiniams lei
dimą masiniai įvažiuoti į Ameri- 
kas.

With The Show”. šis parengi
mas jvyks sekmadienio ir pir
madienio vakarais, gegužės 25 
ir 26, South Boston High School 
salėje, Thomas Park ir G St.

Malonėkit Atsiliepti
Lietuviai tremtiniai Europoje 

mus prašo scenos veikalo Vin
cas Kudirka. Kas šią knygą ga
lėtumėt padovanoti, tremti
niams artistams padarytumėt 
džiaugsmo. Kreiptis į DARBI
NINKĄ.

Į
Taipgi lankėsi kap. inž. Povi

las Labanauskas, kuris sekma
dienį, geg. 11d. specialiai atvy
ko iš Schenectady, N. Y. daly- Karolina piečiukaičili.

PAIEŠKOMI
Konstantinas. Jurgis ir

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainas prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W |
TRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R |

(?) 
vaikai 

vauti Darbininko radio koncer- Sebastijono. Tėvas paeina iš 
te- Sintautų parapijos. Katilių kai-

Pereitą savaitę lankėsi S. Ur- mo. Paieško jų artimi giminės, 
bonas iš Cambridge, Mass. Atsi- gyveną tremtyje, Vokietijoje, 
lankymo proga atnaujino me- Kreiptis: J. Žilevičius, 166 Park 
tams “Darbininką”. j Place, Elizabeth, N. J.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th 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. 

Finansij Rašt. — B. Cūnienė.
29 Gould St., W. Roxbury, Mass.

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

177 West 7th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas. '

11 Springer St., So. Boston. Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

110 H St.. So. Boston. Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

5V. JONO EV. BL. PASALPINėS 
DRAUGIJOS VALDYBA

•” administracijoms, skyriaus Marijona, iš Šilavoto.
KALĖDA. Vytautas, iš Mari

jampolės aps., gyv. Brooklyne. 
KANAPORIUS, Ipolitas. 
KANAUSKAS. Antanas ir 

Jonas, iš Batakių vai., gyv. Chi
cagoje.

KASPARAITIS, Andrius, s. 
Jono ir Agės, iš Raseinių apsk., 
gyv. Chicagoje ar Bostone.

KASPARAITYTĖ - Plyšienė, 
Marė, iš Raseinių aps., gyv. 
Chicagoje ar Bostone.

KAZLAUCKAI. Tamošius, 
Ignas ir Ona (Kuprevičienė). 
iš Krokelaukio vai.

KAZLAUSKAS. Modestas, iš 
Joniškio, gyv. Chicagoje.

KESYLIS, Povilas, iš Jūžin
tų vals., Rokiškio aps.

KINDERIS, Mykolas, iš Kal
tinėnų vai.. Tauragės apskr., 
gyv. Chicagoje.

KIRLA, ir jo žmona Triukai- 
tė. gyv. Chicagoje.

KIVERIS, Andrius ir Juozas. 
KLIAUSEVICIŪTĖ - Vara- 

šauskienė, Ona. iš Joniškio m., 
'gyv. Chicagoje.

KNITYTĖ. Koste, iš Rokiš- 
| kio aps.

KOLAITIS. iš Dotnuvos. 
KONSTANTINAVIČIUS. Sta- 

i sys.
KOVALEVSKY. Antanas ir 

Juozas, iš Baisogalos, gyv. Chi
cagoje.

KOVALSKIS, gyv. Chicagoj.
■ KOVALYTĖ - Tomkuvienė, 

pasakyta Darbininkų Radio ,mą — pasaulinę revoliuci-' Ona.
programoje iš WESX stoties, 
šiomis dienomis Inž. Jonas 
Vasys. ką tik atvykęs iš Eu
ropos. yra pergyvenęs bolše
vikų ir vokiečių nacių okupa
cijas. Jis buvo bolševikų ir . Sibirą, reikia manyti, "kad 
vokiečių kalinamas, ir taipgi' didžioji jos dalis dar tebe- 
pažista lietuvių tremtinių gy-i gyvena senosiose mūsų i 
venimą Vokietijoje, nes pats tėvų sodybose — Lietuvo-; 
iki atvykimo į Jung. Valsty-je, prie Baltijos jūros, 
bes tokį gyvenimą gyveno, i Antroji didelė mūsų tau- 

dalis gyvena Jung.

Trečioji, kuri sudaro a- 
pie 300,000 tai lietuviai Si
biro koncentracijos stovy- 

(____ Jie paskirti žiau-
galbos paktą. 1939 metais Į rįausiai mirčiai ir sunaiki- 
pradėjo puolamąjį karą. riimui. 
Lietuva, būdama ant di- ... . .
džiojo kelio prie Baltijos Ketvirtoji J<url
jūros, negalėjo išlikti ne- sy^aro aPi° 80,000 lietu-. 
paliesta; o be to, jos gra- tai tremtiniai Vakarų 
žiai įdirbti kviečių laukai Europoje, 
traukė tiek Hitlerio, tiek' 
Stalino akį.

Ir taip Lietuva terioja- 
ma jau septintus metus: 
rusus pakeičia vokiečiai, 
vokiečius vėl rusai.

Amerika su Anglija, į-i, . . . ,
stojusios į karą ir pasira- la,svin,mo- O ta vedamoji 
siusios “Atlanto Charte-:kova s>“° ™e‘u Jau,bus _ne. 
rj”, pažadėjo visoms tau- Y. ea Lietuvos laisves, 
toms laisvę, kurios pasiro- Į1 btls 'įsą demokratis- 
dvs subrendusios ir to ki» b.us„ kova
vertos i prieš bolševikui) fašizmą.

Lietuva per 22 nepri-j Negalėdami 
klausomo gyvenimo me- galbos rankos lietuviams 
tus pasirodė, kad ji yra nei Lietuvoje, 
verta nepriklausomybės, kankinamiems, 
O karo metu ji proporcio- me ir galime gelbėti lietu- 
naliai daugiausia sudėjo vius tremtinius Europoje.

Todėl nedvejodami rem
kime BALF’ą kas kuo ga

ilime: pinigais, maistu, rū
bais.

Siųskime siuntinius as
meniškai savo giminėms, 
pažįstamiems ir nepažįs
tamiems per CARE.

Sudarykime galimybę 
jiems atvažiuoti į Ameri
ką, pasiųsdami jiems afi- 

Įdavitus. O atvažiavę žmo- 
įnės imsis darbo ir jums 
atsilygins.

Tad į darbą visi laisvieji
Amerikos lietuviai!

kad ši
galint Petro lietuvių parapijos bažny-

organizacijas, cho- čios lietuvių visuomenės. Auko- 
pinigais, drabužiais,

Į labdarybės darbai

PAIEŠKOJIMAI

JESINSKIENĖ, Bronė.
JULEVICIUS (Ulis). dakta

ras. arba jo brolis Pranas bei 
seserys, iš Ginkiškio. Kėdainių 
aps.

JUOZAITIS. Laurynas, gyv. 
Chicagoje.

JUOZAPAVIČIENĖ.

no.

i

I
i 

buvo sugrįžęs Lietuvon
Į
I

INŽ. JONO VASIO KALBA,

ją. j KRIŠČIŪNAS. Jonas, sūn.
Lietuvių tauta Šiandien Juozo, gimęs Brooklyne.

yra išblaškyta po visą pa-! Ieškomieji arba apie juos ži- 
saulį. Nežiūrint tų didžių- nantieji prašomi atsiliepti — 
jų žudynių ir išvežimų į

i tos <___
Mielieji Broliai ir Sesėsj Valstybėse. 

Lietuviai Amerikoje!
Du didieji pasaulio tiro

nai: Stalinas su Hitleriu, 
sudarę draugiškumo ir pa-' kiose

i tos dalis, t. y. Jung. Vals
tybėse, gali naudotis viso-j 
mis laisvėmis ir teisėmis. 
Todėl jai ir tenka ta teisė 
ir didžioji pareiga kovoti 
dėl Tėvynės Lietuvos iš-

ištiesti pa

nei Sibire 
mes turi-

I

Lithuanian American 
Information C’enter — 

233 Broaduay, New York 7, 
New York.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

So. Boston Fumiture Co.
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainoj pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380’ j West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK® 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS 

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

-

Pirmininkas — Juozas švagždys.
601 6th St.. So. Boston. Mass.*

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis, 
702 E. 5th 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. 
699 E. Seventh St., S. Boston, Mass.

Maršalka — J'nas Zaikis.
787 E. Broadway, So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią. sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St., So. Boston. Mass.

aukų, priešindamasi pri
spaudėjams ir tuo padėda
ma sąjungininkams.

Karas baigtas, o tikslas, 
dėl ko Amerika išėjo į ka
rą, nepasiektas, šiandien 
ne vien Lietuva, bet 150 
mil. žmonių neša žiauriau-' 
šią Stalino vergiją. 150 
mil., reiškia daugiau negu 
Jung. Valstybės turi gy
ventojų. Iš čia Stalinas 
ruošiasi tolimesniam žy
giui: užvaldyti visą pasau
lį, įgyvendinti komunistų 
partijos pagrindinį sieki-

C A S P E R
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

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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jCiteratura
Jurgis Baltrušaitis

Trys šios žemės kryžiui vinys... 
Audrai — žaibas ir griaustinis. 
Ir sparnai laisvam ereliui... 
Tamsūs toliai žemės keliui, 
Žemės laisvei — saitai, pančiai... 
Neseikėtas saikas kančiai...

rėj. Ak, čia daug kas ki
taip.

Mane gundo beprotis: i 
troškimai. Norisi vidury

Armonika verkti nenu
stoja. Jei taip dar nors vie
ną naktį bus, reiks iš čia 
bėgti. Kur?...
— Bloga be tėvynės, —

Taip nuo pat praamžių ryto 
Amžių knygoj parašyta — 
Ir iš šios mįslingos knygos 
Gieda dainiaus kanklių stygos. 
Kur jo psalmė įsipynė 
Į visatos sutartinę...

NOSTALGIJA
BUENOS AIRESE

įsikibus laikėsi sesuo. Ir 
rodėsi man, kad ten liko 
ne viena sesuo, o visa 
“vargti papratus” lietuvių 
tauta.

geltusią, bet brangiausią Dėdė paragino bė-į sku- 
iš visų dovanų, kurias ka- bė-ti. Važiavome tylėdami.

* v

Dar Sibilės raštas skiria 
Vargo kraičiui skiautę irią. 
Silpnai bitei — tuščią korį. 
Žmogui — širdį daugianorę 
Ir ne tiek lūkėto grūdo. 
Kiek sėjėjas pats panūdo...

*

(Praeities užrašai)

Tu nubusi vidury nakties — 
tai gimtoji žemė tave kvies.

(Iš poezijos)

metro-
į Chicagą. 

Michigan avenue 
Air's turi dar gra-Ir toliau uoli senutė

Skaito žiedus, seiki plūtę — 
Jos bemiegės akys mato 
Visą amžių tamsų ratą 
Ir ranka jos sausagyslė 
Žymi gyvio didžią mįslę...

Sutemų Giesme
Tuštėja, tilsta pūdymai aptemę... 
Jau kaiminė atslinko i nakvynę 
Ir tik — atokiai — laimindamas žemę 
Dar tęsia varpas psalmę vakarinę...

Ir dar — toli — saulėlydžio sulaukę. 
Būriai piovėjų darbo dainą graudžią. 
Taip pat palaimo kupiną, užtraukia. 
Bet greit ir ji. duslėdama, nugaudžia.

Tylus užburtas, žemės ratas mąžta 
Ir ji visa — lyg slėpinio šventovė.
Kur. žmogau, tu meni mįslingą naštą — 
Tą. ką kaip duoklę, tau diena užkrovė...

Ir nū. kai mirksnis amžino neskaldo. 
Kai spečių spiečiais žvaigždės teka. 
Nugirsk, širdie, visatos tylią maldą 
Ir ką naktis, kaip amžių sėkmę, seka...

i
Pietų Amerikos 

polis panašus 
Vietoj 
Buenos
žesr.ę Avenida Costanera 
— pakrantę prie La Plutos 
intako į ci'eam.

Į Avenida Costanera gie
driomis dienomis ateina 

1941. II. 12 žmonės,
__ liūs, ramybę ir 

mus. Daugiausia 
Jurgis Baltrušaitis grantai, iš 'ūsų 

šalių čia atvyl 
jo, geresnio g

Jie valandų 
lėtai vaikšto 
denvno pakra 
ja. Gal juos vilioja tas ke
lias, kuriuo atvyko. Gal 
patinka jiems tolybėj liū
liuoją laivai ir laiveliai, 
pasak poeto, balti, lyg bal
tos chrizantemos.

- O . «, L A 
buvo 
va "ki. 
s”d "fi 
G era 
io 
lt i
C . I ’

dienomis
kurie mėgsta to- 

atsimini- 
tai emi- 
pasaulio 

ę kurti nau- 
vedimo.
va’andomis 

b-ribio van
oto ir svajo-

i ko tikisi
; Diena
i karšta ir t
’kią dieną 
pakrašty.

i gaivinantį
tGera prisim: 
į horizontų p 
eiti.

Savo užrašu knvge’ėj at
randu smul’-ūą rūtos šake- 

1942. V. 23.;lę, jau sudžiūvusią N pa-

[didelis baltas iiansatlan- 
Įtinis laivas. Jis atveža 
naujų žmonių su jų pasi
ryžimais ir sparnuotomis 
viltimis. Bet po 10 ar 20 nakties eiti kažkur prie c-
metų iš jų kuris nors čia keano, kur plaukioja lai
bus alkanas, ir aukos pa- vai. Norisi eiti toli į ka’- 
prašyti varžysis, kadangi nūs ir kopti į pačias aukš- 
tėvynėj jis buvo garbin- čiausias viršūnes, kur dan
gas žmogus... Tokių ir ki- giau gaivinančio oro! 
tokių gyvenimo sulaužyti! 
būtybių Pietų Amerikos 
metronoly — tūkstančiai. 
Mūsų tautiečių — taip pat. 
Savotiško klimato, savo
tiškos psichinės aplinkos sakė senas emigrantas. Ir 
veikiami kovoj dėl kuk- man neduoda ramybė:; 
liausiu gyvenimo sąlygų į- gimtosios žemės paslaptis, 
tempimo kai kurie neatlai- Kas gi ji yra, kad žmogų 
ko ir žūsta. Patenka į pa- taip užburia, taip persun- 
mišėlių namus, metasi į kia jo prigimtį? Ar mes 
komunizmą. savyje išsinešam jos sul-

Mano gyvenamo prie- tis, ar mes jau iš kūdikys- 
miesčio gatvelėj susispietę tęs paliekam jai savęs da- 
visokių tautų europiečiai, lėlę? Kuo jai kalti esame. 
Kiekvienas savo namelių kad ji visur seka? Visur— 
kiemus ir prieangius tvar- net už okeano platybių, 
ko, puošia taip, kaip jų tė- net už dešimties tūkstan- 
viškėse. Maro kaimynai čių kilometrų... Netgi juo 
aistringi muzikos mėgėjai, toliau, juo labiau.

Ant Avenida Costanera Ispanas ir ukrainietis. Is- Kai mano seseri kokie 
suolelio greta mar.ęs atsi- panas labiausia mėgsta sielvartai vargindavo, ty- 
sėdo aukštas, liesas senas aštrius argentiniškus tan- kiais vakarais girdėdavau 
žmogus. Jis atvirai stebi gus. Ukrainietis š' vakarą, ją tariant “Tėve mūsų! Te
mano užrašų knygelę. At- kaip kasdien, sėdi po pla- esie... Teateinie...” Ii- man 
rodo, nori kalbinti. Jis ir- čiašake palme ir groja ar- šią nemigo naktį norisi 
gi emigrantas, pamaniau, monika. Kaimynų muzika 
Tylime. Senas žmogus kontrastinga, susikertan- 
kiek panašus į mano tėvą.
Man jis patinka.
— Karšta diena, sako jis. 

Aš pritariau. Seniokas ima 
šnekėti, kad vasaromis čia 

nepakenčia
ma. Aš paprašiau jį kalbė-

da nors buvau gavęs. Ją iš
sirinkau iš sesers gėlių bu
kieto, kai paskutinį kartą 
iš tėviškės išvažiavau.

Man reikėjo jau išvykti, 
bet sesuo vis prilaiko, vis 
delsė.
— Pabūk dar kiek, suspė

si — maldaudama įtikinė
jo ji. Pirkioj buvo sunku. 
Išėjom į kiemą. Dar kartą 
apžiūrėjom trobas ir sode
lį. Obelaitės, kurias kadai
se iš laukinių pasodinau, 
jau žydi. Sveiki, rausvi žie- šiauriečiams 
deliai. ]
— Bus vaisių, — sakau įį kita kalba. Taip, jis ga-

sesei. lįs kalbėti ir angliškai, ir
Ji suabejoja, ar teks juos vokiškai, ir norvegiškai, 

valgyti. — Norvegų kalba, — sa-'
— Visko gali būti, tarė ji ko jis, — yra mano gimto-

liūdnai. — Gali išvežti į Si- jj kalba, 
birą. Komisaras, sako, jau 
minėjęs, kad mūsų apylin- į jį p- 
kės žmonės būsią išvaryti, mėlynos. 
Anasugok Dieve! Kas be- jau nuo 
būtų, bet prie savo žemės kjo liūdesio ūkanomis. Vi- 
vis dar galėtum gyventi. sa j0 išvaizda labai suvar- 
Bet jeigu išvarys... gusi.

Sesers žodžiai staiga nu- — Bloga be tėvynės! — 
trūko. Tylėdama ji rankio- kalba toliau norvegas. — 
jo į bukietą gražiausius žmogus, kaip nesavo vie- 
žiedus iš darželio prie kry- toj pasodintas medis, ne- 
žiaus. Ji neverkė— ji sten- prigyja. Skursta arba žūs- 

Ji — ma- ta. Kam pasiseka duonos 
no vyresnioji sesuo. Ji ma- kąsnį išsikovoti, tas dar 
ne užaugino. vegetuoja.

Kadaise tėviškėj būdavo Man pasirodė, kad senas 
erdvu ir lengva. Po lietaus žmogus iš šiaurės — alka- 
pilnas oras būdavo svaigi- nas. Taip atrodydavo grį- 
nančio topolių ir liepų kva- žęs po sunkių darbų mano 
po. Džiaugsmas sprogdin- tėvas. Aš nesąmoningai 
davo jauną širdį. čiupinėjau savo piniginę.!

Dabar tėvų žemę laikė Radau mažai ir visus ati- 
apgaubęs kažkoks gelian- daviau alkanam žmogui, 
tis skausmas, kažkoks Jis jaudinasi. Ne, tiek esą 
sunkaus likimo slogutis, perdaug. Jam būtų užtekę 
Viskas lvg susmulkėjo, ir 20 centavu... 
lyg prieš smūgi susiguze.| ISorvegas pasine jau * £usėj į da švieseli
Lyg prieš audrą. antra diena nevalgęs. El-

Dėdei pamerkiau, kad getauti gi jis negalįs. Jo 
jau kinkytų bėrį. Sesuo balsas virpa. Jis nori man 
gėles skinti ir derinti jau pasakyti sunkaus savo li- 
baigė. Duodama jas man. kimo istoriją. Žiūrėdamas 
tarė: [į okeaną jis pradeda:

— Tu važiuok kur ge-Į — Tėvynėj buvau garbin- 
riau. Tu gelbėkis. Aš iš- gas žmogus... 
kentėsiu čia. Aš vargti pa-Į — Aš tuo tikiu, — atsi- 
pratus. Jei tik paliks tėviš- sveikindamas nutraukiau 
kėj, viską išvargsiu... O jo istoriją, 
kai pas mus bus geriau, tu Jo veido bruožai tikrai 
sugrįžk. Dėl Dievo, su- taurūs. Aš nenorėjau, kad 
grįžk!... alkanas senas žmogus jau-

Ašarų vis dėlto neįsten- dintųsi atidenginėdamas 
jgė išlaikyti. Jas šluostėsi savo širdies žaizdas. Pali- 
. skarele. Kietas skausmas kau jį kiek nustebusį. Ne- 
man gerklę suspaudė. Iš- trukus pamačiau, kaip 
važiavom greitai. Nuo pa- norvegas ėjo į artimiausią 
skutinio 
kalnelio 
atgal. Sesuo 
pasirėmusi ; 
daržely ir tebemosavo bal- je pasisotins, ar gal tik iš-! 
ta skarele. Ta pačia, kuria gers? Man vistiek. 
šluostė ašaras. Nuo pas- žmogaus aš negalėčiau nei 
Įkutinio kalnelio nesinorė- teisti, nei mokyti. Gal jis 
,jo skubėti. Tebetraukė dar t>ki, kad apsisvaiginimas 
gimtosios ž mes akiratis, numarins jo skausmą, kad 
Tos žemės, kuri buvo stip- palengvins nors vieną jo 
rybė tėvų tėvams ir ku- būties valandą... 
irios lyg kantrioji skruzdėj Iš okeano į uostą plaukia

ti.
« e *

Šį vakarą aš negaliu už
migti. Karšta kambary ir 
sieloj. Iš minčių neišeina į 
mano tėvą panašus norve
gas. Matau jo ūkanotas a- 
kis. Kas jis buvo? Koks jo 
gyvenimo kelias?

Kažin kur gatvelės gale 
loja šunes. Tėviškėj tie 
garsai patikdavo, kai jie 
ateidavo iš gretimo kaimo

Aš nurimstu, užsimer

me’stis.
Naktis baigiasi. Jau 

švinta. Tirštai mėlyname 
danguje žvaigždes gęsta. 
Tolimuose Pietuose buvo 
mažas mažytis nuotykis, 
apie kurį nerašė joks laik
raštis.

I Nežinomą tremtinį šau
kė namo gimtoji žemė. Ar 
jis sugrįš?----------- Ką jis
ras? -

1942. K. Čibiras.

Gal jie
ia...
tropiškai
Gera to-

o’-^ano 
pajusti 

d”°r*ima.
i už saulėti!

usia pra- gesi būti tvirta.

Aš atidžiau pasižiūrėjau
. Plaukai balti, akys jr matau: sesers sode

Apsiniaukusios!“ - - - 1
nuovargio ar ko-

Paminėti Atsiųstos Spau
dos Naujienos

Br. Kviklys, Lietuvių kova su 
nei namų. Vi- naciais. 1941-1946. Minties leidi- 

takeliais vaikščioda- nys, Memmingenas. 1946. Pusi.

Old Gold ruošia
tiktai vienati dalyką:

Pasaulyj Geriausi
Tabaką!

Dėlei “TREAT”

Ir mes tuos tabako lapus prižiūrime su 
nuoširdumu! Beveik jau du šimtai motų kai 
mes žinome kaip juos prirengti... ir kiekvie
na rūšis apsaugota, .r tą viską sudėjus, tei
kia jums r.eaprubežiuotą malonumą ir nieko 
daugiau.

beieškokite kokios nors medikalės 
nuosavybės j Old Gold. Mūsų vienatinė nuo
savybė yra rinktinių tabakų auginimas.

vietoje TREATMENT”
X I

Bandyk QĮ(]
•

Ar jūs pageidaujate tokio rūkymo? Ar 
jūs esate skubu <;<"-] turtingo, lengvo taba
ko pačios aukščiau.1-; tobulybės? Tuomet 
užsirūkykite Old Gold — dėl Malonumo iš 
didžiosios raidės M'

I [
Padaryti garsios tabako? firmos

žinomos po r 200 motų

I

!

žydi visos obelys, bet nėra!
nei sesers, 
sais 
mas ieškau jų ir nerandu. 48.
Į visas puses seseriai šau- Leiskit j tėvynę. Dainų rinki-

— kiu, bet ji neatsiliepia. Jos nys. Paruošė J. Vasaitis. Min- 
nėra! Nėra tėviškėj jaū jo- ties leidinys, 1946 m., Memmin- 
kio gyvo daikto... Nusi- genas. Pusi. 272.
gandęs pabudau. į Kun. p M Juras, Pranašystės

Jau antra nakties valan- apie pasaulio pabaigą. Darbinin- 
da, o ukrainietis vis groja. 
Dabar jis tik vienas. Jam 
jau nieks netrukdo. Jo mu
zika liūliuoja, kaip saulė
tą dieną debesėlių šešėliai 
lauku platybėj. Liūdnas 
melodijas jis groja taip il
gai, taip atkakliai, 
ateina mintis, 
žmogus tikriausiai 
kiai serga ilgesio liga.

Man norosi įtraukti vė
sesnio oro. Einu prie lan
go pasižiūrėti nakties. Pie- 64 pusi.

p Stasys Santvaras. Laivai pa- 
suskildama nukrito žvaig- laužtom burėm. Ketvirtoji iiri- 
Ždė. Tėvynėj žvaigždes kos knyga. Išleido Patria 1945 
krintant matydavau šiau- met.. 171 pusi.------------- r-------------------------------------------- 

j Skaitymui ir platinimui pasirinktini 
sic katalikiški laikraščiai:

Man 
kad tas 

sun-

ko spauda. 1947 met. So. Bos
ton, Mass. Pusi. 111. Kaina 1 
dol.

J. Aistis, Nemuno Ilgesys. 
Lietuvos pranciškonų leidinys. 
Darbininko spauda. 1947. Pusi. 
78.

Antanas Maceina. Didysis In
kvizitorius. Atžalyno leidinys, 
Tremtinių mokyklos priedas nr. 
1. 1946 met., 192 pusi.

Balys Gaidžiūnas. Rūpesčių 
dienos. Eilėraščiai. 1946 met..

i ________________________
AMERIKA, savaitraštis. Metams $3.00. užsien. $3.25. Adr.: 222 

So. 9th St., Brooklyn 11. N. Y.
DARBININKAS, dukart savaitinis. Metams $5.00, užsien. $5.50. 

Adr.: 366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
DRAUGAS, dienraštis. Metams $7.00. užsien. $8.00. Adr.: 2334 

So. Oakley Avė., Chicago, III.
GARSAS, savaitraštis. Metams $2.00, užsien. $3.00. 

South St.. Willkes - Barre. Pa.
KALIFORNIJOS LIETUVIS, mėnesinis. Metams 

2721 Logan St., Oakland, California.
tėviškės laukų smuklę. Ėjo jis ten greitai, LAIVAS. Tėvų Marijonų Bendradarbių Draugijos 
dar pasižiūrėjau be atodairos į puikius au-[ Metams $2.00, užsien. $4.00. Adr.: 2334 So. Oakley Avė.,

i tebestovėjo tomobilius, kurie galėjo jį Chicago, III.
prie kryžiaus parblokšti. Ar jis smuklė- LIETUVIŲ ŽINIOS, savaitraštis. Metams $3.00, užsien. $4.00. 

Adr.: 2211 Sarah St., Pittsburgh 3, Pa.
Tokio MOTERŲ DIRVA, mėnesinis. Metams $2.00, užsien. $2.50. Adr.: 

2056 W. 23 St., Chicago 8. III.
ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS, mėnesinis. Metams $2.00. Adr.: 

Franciscar. Fathers. Mount St. Francis. Greene. Ma’ne.
VYTIS, mėnesinis. Metams $3.00. Adr.: 366 W. Broadvvay. So. 

Boston 27. Mass.
ŽVAIGŽDE, mėnesinis. Metams $2.00. Adr.: 488 E. Seventh St., 

So. Boston 27. Mass.

Adr.: 73 E.

$2.00. Adr.:

savaitraštis.


