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Amerikiečių Diena 
Ryšiai per Atlantiką 
Jaunimo lietuviškos širdys 
Ir darbai

•

Vakar įvykęs metinės I am 
an American Day šventės minė
jimas buvo net gyvesnis ir įdo
mesnis kaip kitados. Ta pakili 
nuotaika, kuria patriotinės or
ganizacijos bei sambūriai džiau
gėsi ir didžiavosi amerikietišku- 
mu, yra lyg atsakymas Ameri
kos ir demokratijos priešams.

Prez. Trumanas savo prokla
macijoje pareiškė, kad gerą pi
lietį padaro ištikimybė, išsilavi
nimas, charakteris ir mokėji
mas bendradarbiauti. JAV de
mokratija bei jos pasirinktas 
gyvenimo kelias buvo ir turėtų 
būti žmogaus teisių gerbimo 
pavyzdys. Kaip be pasiaukoji
mo Amerikos laisvė nebuvo su
kurta, taip be aukų ji negalės 
būti išlaikyta. Tai netušti žo
džiai: pasaulio laisvės ir krikš
čioniškosios civilizacijos sargy
boje JAV atsistoja pirmoje ei
lėje.

Pavergtai Lietuvai ir išblokš
tiems į visas puses jos vaikams 
ypač didelė paguoda patirti, 
kad galingojoje Amerikoje yra 
taurių brolių ir sesių lietuvių, 
kurie, greta tikro lojališkumo 
gyvenamai šaliai, duoda jaudi
nančių meilės pavyzdžių ir savo 
tėvų žemei, savo vargstantiems 
tautiečiams.

Lietuviai tremtiniai Europo
je daug kartų buvo sujaudinti 
amerikiečių lietuviškos kilmės 
kareivių geraširdišku paslau
gumu, tuo brolišku jausmu, ku
ris pasireiškia kartais stipriau 
už kalbos ir kultūros skirtu
mus. To geraširdiškumo liudy
tojais yra BALF šalpa, priva
čiai siunčiamos įvairios dova
nos ir tūkstančiai laiškų su af- 
fida Vitais...

•

Kartą su draugu viename 
Bostono požeminiame trauki
nyje kalbame apie Lietuvą. Gre
ta sėdėjusi nepažįstama jaunu
tė mergaitė gražiai 
mus paklausė: “Iš 
kodėl apie Lietuvą 
rašoma ir kalbama? 
daugiau žinom apie
Pacifiko salas, kaip apie Balti
jos šalis. Ar gi ta pasaulio tyla 
reiškia pritarimą bolševikų no
rui Lietuvą gyvą palaidoti”? 
Tokiais rūpesčiais sielojasi 
mergaitė Lietuvos net nemačiu-

Arba vėl, mums nepažįstama 
Aldona Burdulis iš Hyde Park 
rašo Boston Traveler redakci
jai laišką, pasisakydama esanti 
lietuvių kilmės amerikietė ir 
nusivylusi, kad JAV taip maža 
padariusios Baltijos valstybių 
laisvės bylai. Mūsų vyrai — sa
ko Aldona — už laisvės bylą 
mirė kovose ir kenčia ligoninė
se negi tam, kad Rusija būtų 
dar galingesnė, agresingesnė ir 
pasiruošusi naujam karui...

ce:
![ Katalikas, kun nerenka, H 
;! katalikiškos spaudos, ne- 

turi teisės vadintis geru
;! Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris.
*■
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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Tel. SOUth Boston 2680

ĮteikS Memorandumą Lietuvos 
Išlaisvinimo Reikalu

--------------------------- I
Ottawa, Canada — šiųjdžia u.epripažįsta Lietu- 

metų gegužės 1 d., Kana- vos užgrobimo, taip ir Ka- 
dos Lietuvių Tarybos de- nados vyriausybė pasisa- 
legacija, susidedanti iš kė nepripažįstanti tokio o- 
kleb. kun. J. Bobino, A. kupavimo.
Navicko, Marijos Aukštai- Taipgi labai šviesių vil- 
tės, Jono Leknicko, Alber- čių suteikė dėl tremtinių į- 
to Norkeliuno, ir torontie- sileidirno į Kanadą, 
čio Įeit. Jokūbyno lankėsi; 
Ottawoje pas vyriausy-' 
bę ir įteikė memorandumą 
Lietuvos išlaisvinimo rei
kalu.

Memorandume išdėstė 
nepriklausomos Lietuvos 
problemas; nurodė, kad 
Jung. Valstybės nepripa
žino ir nepripažįsta Lietu
vos užgrobimo, ir prašė 
savo vyriausybės imtis va
dovybės ir atkreipti pa
saulio dėmesį į Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos paver
gimą ir jos gyventojų 
žiaurų persekiojimą, ir, 
minėtom tautom pagelbė-'

VVashington, D. C., <reg.
19 — Vakar VVestern Elec
tric knmnaniia, Kearnv, 
N. J., sutiko nakelti 22.000 
darbinin’r” no UJAc. i va
landą. Dabar tik turi už- 
girti VVestern Electric 
Darbininkų Organizacija, 
ir tikimąsi, kad antradie
nį ar trečiadienį darbinin-i 
kai grįš į darbą. Į

i _______ _____ ___ Tačiau tarp kompanijos, 
ti atgauti laisvę ir nepri- ir kitos unijos, būtent, As-! 
klausomybę. Taipgi prašė, sociation of Communica-' 
kad Kanada nors laikinai tion Eąuipment Workers, 
įsileistų trijų Pabaltijo kuri atstovauja 20,000 
valstybių tremtinius, ku- darbininkų visame krašte 
rie yra pasišalinę nuo ko- nesusipratimai nepaša- 
munizmo teroro ir prie-.linti. Streikas tebesitęsia, 
spaudos._______________ j Unijos vadai pareiškė,

Pažymėtina, kad lietuvių kad jeigu darbininkų rei- 
delegacija buvo labai pa-kalavimai nebus priimti, 
lankiai priimta, išklausy-^ai jie vėl pastatys pikie- 
ta, ir kaip Amerikos val-ltuotojus.

Weste u Electric Darbinin
kai Laimėjo Streiką

ANTRADIENIS (Tuesday), GEGUŽES (May), 20 D., 1947 M.
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Propagandos Karas Vokietijoje
lietuviškai 
tikrųjų gi, 
taip mažai 
Juk mes 

mažiausias

Berlynas, geg. 19 —Gen. zonoje, 3,110,000 — Britų 
Lucius D. Clay veda pla- zonoje, 740,000 — Prancū- 
čią kampaniją Jung. Vals- zų zonoje, ir 525,000 —Ru- 
tybių zonoje, Vokietijoje, sijos zonoje. Vokiečiai 
įrodinėdamas badaujan- Berlyne gavo 135,000 pa
tiems vokiečiams Ameri- kelių, 
kos pastangas aprūpinti 
juos maistu.

Viena priežastis, sako 
jis, tai atremti komunistų

Changchune Karo Stovis
Nanking, Kinija, geg. 19

I-------------------------------------------------- »
DARBININKAS
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Rusijos ■ Suomijos Santykiai Dėl 
Mestos Bombos Pablogėjo

Suomijos Valdžios Atstovai 
Nevyks Į Maskvą

Maskva Nepatenkinta Suomijos Darbininkais
Helsinki, Suomija, geg. k i miesto tarybininkai pa- 
— Pereitą ketvirtadienį naikino planuojamą vvki- 

kas nors metė bombą į So- mą į Maskvą. Tai padarė 
;vietų Rusijos atstovybę, po bombos metimo į Rusi- 
; Bomba sunaikino vieną jos atstovybę. Kitas įvy- 
■ kambarį, bet iš atstovybės kis, kuris rodo Rusijos ir 
! pareigūnų niekas nenu- Suomijos santykių paaš- 
kentėjo. .trėjimą, tai, kad Maskvos

Suomijos vidaus reikalų Aukščiausias Sovietas iki 
ministeris Leino pareiškė, šiol nedavė atsakymo į 
kad kaltininkas bus suras- kvietimą dalyvauti Suomi- 
tas ir atitinkamai nubaus- jos parlamento 40 metų 

I tas. įsukakties minėjime. Suo-i Maskva jau seniai nepa- mijos ministerių kabineto 
tenkinta, kad daugelis krizė taip pat erzina Mas- 
suomių darbininkų nusi- kvą.
grįžta nuo naujos Liaudies Vėliausiuose atstovų rin- 
Demokratinės partijos, kimuose į unijų seimą, ku- 
kurią Sovietai užgiria, nes ris įvyks liepos mėn. Hel- 
ji yra tarnaitė Maskvos, sinki, komunistai pralai- 
Darbininkai prisideda prie mėjo.
kitų partijų, kurios yraį Viską sudėjus, aišku, 
tautiniai nusiteikusios.jkad Maskva negali būti 
Taigi tas labai erzina Mas--patenkinta. Taigi ji dabar 
kvą, ir ji tik ieško prieka- daro tą pati, ka ji darė 

ibių.
- šiomis dienomis Helsin- tuose.

Prelatas Julius Maciejauskas
Šiuo pranešu lietuvių visuomenės žiniai, kad 

š. m. gegužės 14 d., 1 vai. p.p. mirė prelatas Julius 
Maciejauskas, 79 m. amžiaus, buvęs Švėkšnos kle
bonas ir dekanas, Kauno Arkivyskupijos garbės 
Kanauninkas, Telšių Kapitulos Prelatas, apdova
notas Gedimino Ordenu, Jubiliatas, Los Angeles 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos įkūrėjas ir pir
masis jos klebonas. —

Prelatas J. Maciejauskas gimė 1868 m. liepos 
1 d. Pasvalio parapijoj. Mokslus ėjo Rygoj ir Kau
ne. 1891 m. liepos 20 d. buvo įšvęstas kunigu. Vi- 
kariavo Ramygaloj ir Panevėžyje. Klebonavo 
Švėkšnoje. Čia pastatė didžiulę mūrinę bažnyčią, 
kleboniją, pradžios mokyklą, senelių prieglaudą ir 
gimnazijos rūmus. Pasižymėjo dideliais organiza
ciniai gabumais ir didele iškalba. Yra vedęs misi
jas be Lietuvos parapijų: Lenkijoj, Anglijoj, Ško
tijoj, Vokietijoj ir šešiais atvejais Amerikoj. Nuo 
1938 m. persikėlė gyventi Amerikoj. 1941 metais 
liepos 1 d. Los Angeles mieste įkūrė šv. Kazimiero 
lietuvių parapiją.

A. a. Prelato kūnas buvo pašarvotas lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Iškilmingos gedulingos pa
maldos įvyko šeštadienį, gegužės 17 d., Šv. Vibia- 
nos Katedroje. Palaidotas Los Angeles miesto Kal
varijos kapinėse.

ka ji darė 
prieš karą Pabaltijo kraš-

Kaip žinoma, Preziden- sas priimtų, nes be to at- 
tas Trumanas yra pasisa- skira valstybė negali nie
kęs, kad į Jung. Valstybes ko daryti.
Ituri būti įleista iš Europos Taigi svarbu, kad visos 
400,000 tremtinių keturių į mūsų organizacijos, drau- 
metų bėgyje. Jung. Vals- gijos ir pavieniai asmenys 
tybių yra įneštas taip va- pasiųstų, kad ir trumpus 
dinamas Stratton bilius laiškelius, prašydami Kon- 
(H. R. Bill 2910). Taigi la- greso narių remti ir bal- 
bai svarbus, kad tas bilius suoti už Stratton Bill (H. 
būtų priimtas. R. Bill 2910).

Mūsų didžiosios organi-! 
zacijos — ALRK Federa
cija, Amerikos Lietuvių 
Taryba, BALF ir jų sky-i 
riai, Kunigų Vienybė ir ki
tos organizacijos jau pa
siuntė savo prašymus kon
gresmenams, kad jie bal
suotų už tą bilių 2910. 
Taipgi ir kitų tautų orga
nizacijos ir pavieniai as- zacijų ir studentų masi- 
menys remia. Jung. Vals- nėm atstovybėm protes- 
tybių Kongreso nariai, ga- tuoti arba daryti atsišau- 
vę organizacijų ir pavienių!kimus į valdžią, 
asmenų prašymus balsuo-j ~ 
ti už tą bilių, pasisako la
bai palankiai.

LDS Naujos 
apskritis savo 
me, įvykusiame balandžio ' 
26 d., Brockton, Mass., j' 
priėmė rezoliuciją ir ją pa
siuntė Jung. Valstybių 
Kongreso kaikuriems na
riams, ir štai nuo Gerb. 
Philip J. Philbin, Massa- 
chusetts 3-čio distrikto 
Jung. Valstybių Kongres- 
mano, gavo labai palankų 

Korėjiečiai Bėga Iš Rusijos atsakymą. Jis tarp kitko

Raudonųjų Sukurstyti 
Studentai Streikuoja

____ I
jropagandą, plačiai sklei- — Kiniečių komunistų _ka- 
džiamą Vokietijoje apie ro ofensyvai padidėjus 
maisto trūkumą Vakari- Mandžiurijoje, valdžia bu- 
nėje zonoje.

Amerikos 
jernatorius 
Štabui dUOti nUuaufelau01a iv-ii- /-V. „žinių spaudai ir radio, kad puola gelezinkehus Chang- 
vokieėiai turėtų tikriau- siaurutėje ir pietine- 
sias žinias ką Jung. Vals-Val^‘a sutrM‘ 
tybės daro, kad juos aprū
pinti maistu.

Komunistai, dėl trūku
mo maisto Amerikos ir 
Britų zonose, daro sau ka
pitalą. Rusų kontroliuoja
ma vokiečių spauda kalti
na Jung. Vtlstybes, kad 
jos pasiima milžiniškas 
reparacijas iš Vokietijos 
ir pristato maisto tik tiem 
kraštam, kurie turi dole
rių už jį apmokėti.

Visiems žinoma, kad A-lman Rhee, griežtai atsisa- 
mprika dmionmisin maistn'bs

ivo priversta paskelbti ka- 
Militaris Gu- ™ atov?. Changchune, 

įsakė savo Mandziur.jos sostinėje 
kodaugiausia' ^domeji smarkui 

vokiečiai turėtų tikriau- chu\šiaurįg£..ir PieJinė’
i kė daugiau kariuomenės 
prie Didžiosios Sienos.

Los Angeles,
1947. 5. 15.

Kun. J. Kučinskas.

NAUJAS BOSTONO VYSKU
PAS PAGELBININKAS

Nanking, Kinija, geg. 19 
— Dėl studentų streikų ir 
demonstracijų valstybės 
taryba išleido griežtas tai
sykles. Uždraudė organi-

Tokių šaunių Aldonų ir Vy
tautų Amerikos lietuvių koloni
jose pasitaiko ne taip jau retai, 
tik nevisados jie būna mūsų pa
stebėti ir įvertinti. Jie rašo Lie
tuvos bylą ginančius laiškus 
spaudai, siunčia rezoliucijas 
valdžios įstaigosna, dainuoja 
lietuviškas dainas, padeda 
tremtiniams. Tokia ponia Vero
nika Šimkus, policijos viršinin
ko žmona, tremtiniams Europo
je viena padeda daugiau, negu 
kai kurios lietuviškus 
turinčios organizacijos. 
W. Šimkus ir jo žmona 
vos nėra matę, bet jų 
lietuviškos. Jie geri lietuviai 
geri ir amerikiečiai.

Dešinieji Korėjiečiai Nepa
tenkinti Maskvos Konfe

rencijos Sprendimu

Boston — Šiomis dieno-ikretorium prieš pat savo 
mis pranešė, kad Jo Šven-Įmirtį. Arkivyskupas Cu- 
tenybė, Popiežius Pijus'shing, įvertindamas jau- 
XII paskyrė Akivyskupoinojo. 37 metų amžiaus, ku- 

i Richard J. Cushing, D. DJnigo gabumus, paliko jį ir 
j sekretorių, monsinjorą savo sekretorium.
John J. VVright vyskupui Kartu džiaugiamės ir 
Ipagelbimnku Bostono Ar-i]inkime naujam jaunam

Seoul, Korėja, geg. 19—į kivyskupijai. Iganytojui ilgiausių ir vai-
Amerikos - Rusijos komi-' Dvasiški ja ir pasaulio- singiausių metų darbuotė- 
sijos susirinkimo išvaka-'nys labai nudžiugo Prela-i’e su Arkivyskupu Cush- 
• 1 • •• 1 •• ’ —___ '• — » • « • •ppgp t Ali Lr A*»AliAm o i l A - 11 T_ • __1_ a __ _ _ 1________•_______ __ _____ ' « m I» « • I» «
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vadovaujami Dr. Syng-
t

Į
Anglijos 

suvažiavi-

Prezidentas Chiang Kai- 
shek įspėjo studentus ir 
kitus, pareiškė, kad visi, 
kurie nesiskaito su įstaty
mais ir visuomenės intere
sais, bus skaudžiai bau
džiami. Jis kaltina komu
nistus dėl studentų strei
kų ir demonstracijų.

Jugoslavija Sutiko Pradėti 
Pasitarimus Dėl 

"LendLease"
dešinieji korėjiečiai,!to Wright paskyrimu, nes ing, mūsų arkivyskupijo-

naujasis vyskupas yra vie-įje.
nas gabiausių kunigų mū-

I
bus;

__________ birželio 30;
d. Švento Kryžiaus Kated-;
roję, Bostone. į

Vyskupas Wright buvo gyventojai,
įšventintas kunigu prieš pasiteikinę Rusijos suda-the freedom loving peoples; Jung. Valstybės davė pa- 
vienuoliką metų ir yra ryta valdžia i" z,al 1 > «i—---- -
profesoriavęs Šv. Jono ku- trūkumo, bėga 
,nigų seminarijoje per pen- kontroliuojamos teritori- sas jau priėmė panašų bi- pasibaigus, Jung. Vaisty- 
kis metus. Kardinolas O’- jos į Jung. Valstybių kon^lių, bet būtinai reikia, kadįbės pareikalavo, kad Jugo- 
Connell jį paskyrė savo se- troliuojamą teritoriją. 'Jung. Valstybių Kongre-islavija tą skolą grąžintų.

merika daugiausia maisto >kė priimti Užsienių Minis- sų arkivyskupijoje, 
ir kitokių reikmenų yrajterių sprendimą Maskvo-I Prelatas Wright 
pasiuntus ir siunčia Vo- je. j konsekruotas birže
kietijai ir kitiems kraš
tams. Amerikos Militarės 
Valdžios pus-mėnesinis 
raportas parodo, kad ame
rikiečiai pasiuntė daugiau 
kaip 8,970 pakelių į Vokie
tiją įvairiais tarptauti
niais keliais, iš kurių 4,-

vardus
Kapt.
Lietu-
širdys

£•1460,000 gauta Amerikos

Dešinieji neduoda pasi
žadėjimo nedaryti demon
stracijų ir atsisako ben
dradarbiauti su komisija, 
kada ji pradės posėdžiauti.

Gera motina vertesnė už 
šimtą mokytojų.

Georgės Herbert.

IVashington, D. C. — J. 
štai ką sako: V. Valstybės Departamen-

i “You can count on me to tas praneša, kad Jugosla- 
continue to assist in everyivija po ilgo delsimo sutiko 

kad Korėjos way I possibly can to ob- pradėti pasitarimus dėl 
kurie yra ne- tain justice and liberty for “lend-lease”.

1 1 M . T________ X T — 1 —A 1— * J T — —

ir dėl maisto of Lithuania”. ; gal “lend-lease” $32.000,-
iš Rusijos Maine valstybės Kongre- 000 Jugoslavijai. Karui 

Jung. Valsty-

Okupuotos Teritorijos

Praneša,



Tyrinėja Kino Artistus

įvairios žinios
. seno revoliucionierio 

duktė.
iI
i

katalikams vyrams drąsą 
i viešai išpažinti savo tikė-, 
jimą ir uoliai remti katali
kų veikimą.

i Įgyvendinti tą tikslą lie-} 
tuvių parapijų Švento 
Vardo vyrai panorėjo ben
dro parengimo, 
spūdingiausiai 
šios draugijos 
tikrą dvasią, 
mėnesių 
Arkivyskupijos 
parapijų 
draugijų valdybų suvažia
vimas tartis tuo reikalu.! 
Bendra susirinkusiųjų vy-j 
rų nuomonė buvo štai ko
kia: "Mes norime viešos 
Šventos Valandos — mes 

. nenorime paprasto pikni- 
ko» nes J1! ir taip užtenka
mai bus.” Visi buvo tos 
vienos nuomonės, ir vyrai! 
ėmėsi ruošimo darbo, va
dovybėje Brocktono lietu- 
ivių vyrų draugijos.

Ir šiandien mums džiu
gu pranešti, kad Vyrams 
šventoji Valanda įvyksta 
sekmadienį, birželio mėne- 
isio pirmą dieną, trečią va
landą po piet, Jėzaus Nu-i 
kryžiuotojo Seselių Vie-; 
nuolyno aikštėje, Brockto
ne. Pamokslus sakys įžy- 

Truman. nius pamokslininkas, Tė-i 
nuvykęs'vas Daktaras Antanas} 
sergan- Bružas, M. S. Pamaldos 
Martha baigsis ketvirtą valandą,;

, ______  94 metų am- ir bus pusė valandos per-
kitų.'žiaus, tebebudi prie jos lo-|trauka užkandžiams. Po 

to prasidės trumpų kalbe- 
kaip bų ir dainų programa.

“jaučiasi ge- Kalbės kun. Jonas Švagž- 
dys. Šv. Roko lietuvių pa- 

--------------- ; rapijos klebonas. Taip gi 
kalbės svečias kunigas 
Francis McElroy, Arki
vyskupijos Šv. Vardo cen
tro direktoriaus pagelbi- 
ninkas. ir trečias kalbėto
jas, tremtinys, nesenai at
vykęs iš Paryžiaus, Dr. 

tikėjimu ir pagarba išta-|Kastantinas Račkauskas. 
RrantriP-ii _ ria šventą vardą.-------- iMuzikos programą išpil-nrangieji į Liūdna tačiau kad tas dys visų gerai žinomas

Jėzaus vardas yra isga-!šventas viešpaties vardas'muzikas ir atsižymėjęs
;taip dažnai yra minimas!dainininkas Rapolas Juš-į _ _ __
be pagarbos, maišomas ba ir kiti svečiai daininin- ir iš jo nebeišeina. Tokius či 
tarp keiksmų. Yra žmo-įbai- 
nių, kurie menkiausiame' 
nusistebėjime. į 
ičiausiame nekantrume vis 
įmini tą šventą vardą. 
! Vyrai, suaugusieji 
jaunesnieji, mylintieji 
zaus šventą vardą, 
iriems rūpi Kristaus kara
lystės išsiplatinimas 
mėje, 

' mas. ir savo pačių sielų iš
ganymas, stoja į bendrą

> Vardo

Žydu Požemio Organizacija
<41 t Ir ”Nepriima Paliaubų

Jeruząlė, Palestina, geg. 
19 — Irgun Zvai Leumi, 
didžia tusia -iš dviejų žydų 
požemio grupių,' kuri da-’ 
bar smarkiausiai veikia, 
prieš Britus Palestinoje, 
nesutinka daryti paliau
bas kol Britai nenutrauks 
veikimo prieš žydus.

Šiomis dienomis ir ko
munistai viešai pradėjo 
smarkiau veikti Palestino
je. Jie plačiai paskleidė 
Gromyko pasiūlymą suda
ryti arabų - žydų valstybę.

Kita žydų kovotojų gru
pė paruošė savo šešius rei
kalavimus dėl taikos ir 
juos pasiuntė per lenkų 
konsulą Jeruzalėje Jung. 
Tautoms.

Arabai įspėja, kad dėl 
žydų veržymąsi į Palesti
ną gali įvykti susirėmi
mas.

Washington, D. C., geg. 
19 — J. V. Kongreso prieš- 
amerikietiškos veiklos ty
rinėjimo komitetas pradė
jo apklausinėti kino artis- 

’tus dėl komunistų veiklos 
Hollywoode.

Vienas artistas. Robert 
Taylor pasakojo, kad jis 
norėjęs įstoti į Jung. Vals
tybių laivyną, bet Roose- 
velto valdžios agentas pa
reiškęs. kad jis pirmiau 
turi vaidinti "Song of Ru- 
ssia” judyj.

Daugiausia 1
arba jų pakeleivių esą ra
šytojų tarpe. Adolphe 
Menjou, pagarsėjęs artis
tas, įrodinėjo, kad Rusijos 
agentai turi daug įtakos 
Hollywoode, nes filmų pa
galba Rusija tikisi pada
ryti perversmą Ameriko- 

Fravda" Pasmerkė Rusiį je’ _ _ _ _ _ _ _
Istorikę

"I

Maskva, Rusija — 
mis dienomis išėjo iš spau-į 
dos panelės A. S. Alliluye-

| Sunkiai Serga Prezidento
Šio-i Trumano Motina

dos panelės A. S. Alliluye- Grandvietv, Mo.. geg. 19 
vos knyga, kurioj autorė į— Prezidentas ~ 
nusikalto Rusijos diktato- pereitą savaitę 
riui, kad joje nepaminėjo pas savo sunkiai 
komunizmo “išdavikų”, čią motiną. Mrs. 
kaip tai: Kameniovo, Ry- E. Truman. 
kovo, Trotskio ir 1 
Svarbiausia tai, kad ji ne- vos. 
iškėlė “šviesiosios saulės”į Tačiau, šiandien, 
Stalino. 'praneša, ji

Autorė yra S. Y. Allilu-'riau.”

KUN. JONO BERNATONIO
KALBA,

pasakyta Darbininkų Ra-fyra vargas, skurdas, kan- 
dio programoje šeštadienį.' 
gegužės 17 d. š. m.
WESX stoties. Salėm.

čios ir ašaros. Palaimintos 
iš tos lūpos, kurios su pasi-

nymo ženklas. Jėzaus var-> 
das yra garbingas. Tas 
vardas yra galingas. Jis 
yra šventas ir mielas. To 
vardo pasaulis laukė tūks
tančiais metų. Apaštalai jį! 
skelbė tautoms. Dėl toj 
vardo jie kantriai kentei 
alkį ir šaltį, pažeminimą ir 
persekiojimą. Dėl to vardo 
milijonai kankinių yra pa
aukoję savo gyvybes. Ir į 
šiandien daugelis Kristaus 
išpažintojų palieka viską, 
išsižada visko ir neša tą! 
vardą pagoniu tautoms., f ,
kurios dar nepažįsta tik-'£ront^ — » S^e” ° ..
rojo savo Vado ir Gelbėto-,dr'auS1Ją i bc,’dromis, ->eS°:
- ■ mis sėkmingai kovoti

‘ ’ j prieš bedievybę, prieš bur-
Jčzaus vardas neša pa- nojimą, keikimą ir šlykš- 

laimą visiems, kurie tiktai čią kalbą. Jie stengiasi 
tos palaimos jame ieško.: gerbti ir platinti meilę į 
Tame varde randa stipry-šventą Jėzaus Vardą gra- 
bės ligoniai savo skaus- žaus tikybinio gyvenimo 
muose. Tas vardas yra pa-J pavyzdžiu. Švento Vardo 
guoda visų tų. kurių dalia vyrai yra pasiryžę įkvėpti

i

kad koį- 
parodyti 

- brolijos 
Prieš porą 

įvyko Bostono 
lietuvių 

Švento Vardo
M. Asaf (dešinėje), Indijos ambasadorius 

Jung. Valstybėms ir Indijos delegacijos pirmi
ninkas Jung. Tautose, diskusuoja Palestinos 
klausimą su Britų delegatu, Sir Alexander Cado- 
gan Jung. Tautų susirinkime, New Yorke.

Kova už laisvę Lietuvoje

Memtningen-Fliegerhorst (Airport)
kurti švietimo įstaigas. < Jau 
antri metai kaip veikia gimna
zija, kuri'šiais metais, savo vei
kimą rengiasi apvainikuoti pir
mąja laida. Yra pradžios moky
kla ir nepamirštas įsteigti ir 
vaikų darželis. Vienu žodžiu ei
na pilnas ir gyvas jaunimo pa
ruošimas ateičiai. - *

> Esamąjį laisvąjį laiką susirū- - 
pinta tinkamai ir produktingai 
jį sunaudoti. Suorganizuota vi- 

’ Sa eilė kuršų “ šoferių kursai 
jau davė virš 100 naujų šoferių 
iš lietuvių tarpo. Nepamirštos ir 
moteris. Jomsų suorganizuoti 
siuvimo kursai, kuriems vado-- 
vavo estės. Jau kuris laikas 
kaip mokinasi ir ruošiasi naujų 
matininkų būrelis. Buvo ir brai
žybos kursai pradėję darbą, bet 
dėl kokių tai priežaščių nutrau
kė darbą. Buvo užsimota elek- 
trateknikų bei mūrininkų kursų 
įsteigimu, bet neatsirado norin
čių tokių amatų mokintis. Ne
pamiršta ir statybininkų ama
tas. Jau prie galo eina dešimti
ninkų kursai. Prieš kurį laiką 
buvo skelbiama šaltkalvių bei 
šveicuotojų kursai. Apie tokius 
kursus nieko nebegirdėti. Žada
ma ir daržinikystės kursus or
ganizuoti.

Mūsų bendro likimo draugai: 
latviai ir estai taip pat turi dau
gybę įvairių kursų. Estų radio 
technikos kursuose lanko kele
tas ir lietuvių.

Stovyklos administracijoje tė- 
’ra tik vienas direktorius ne 
tremtinys, belgų tautybės. Šiaip 

yra iš

Pavarčius tremtinių spaudos 
puslapius, apščiai galima rasti, 
kad vienoje stovykloje daromės 
lietuviškos lėlės, kurios esan
čios labai užsiniečių mėgiamos. 

I Kitoje stovykloje dirbami rank- 
■ darbiai: išdrožinėjami iš me
džio lietuviški kryžiai ir šiaip 
įvairūs išdirbiniai prisimini
mams, kurie taip pat esą.labai 

i mielai ir noriai gaudomi užsie- 
laiečių. Ir taip kiekvienoje sto
vykloje turi ką nors įdomaus 
į pei žingeidaus; kuriuomi galima 
.pasididžiuoti ir kitiems pasird- 
idyti bei pasigirti. ' •
I
! Tuo tarpu mūsų stovykla nie- 
I ko tokio neturi, kad drąsiai ga
lėtų pasirodyti. Bet kiek ar
čiau ir atidžiau pažiūrėjus, ga
lima šį bei tą rasti. Tiesa, pas 

'mus nedaromos lietuviškos lė
lės arba iš medžio išdrožinėji- 
mai dėl prisiminimų ir tt.

Mūsų stovykla yra kaip kokia 
_____ i valstybė. Nuošalioje 
.vietoje, už miesto ribų. Viena
me karo metu sugriautame ae
rodromo pastatų likučiuose, 
kur yra apie 2,000 benamių 
tremtinių: lietuvių, latvių, estų 
ir I-jo Pasaulinio karo emi
grantų rusų. Visi pabaltiečiai 
tremtiniai kaip vienos tautos 
žmonės, be jokių ginčų, nesusi
pratimų, jau antri metai kaip 

Reikalui e- 
sant mokame bendrai pasitarti, 

i bendrai veikti, bendrai ginti ša
mai sto^ pro-|vo reikalus, bendrai džiaugtis

(Tęsinys)

6. PARTIZANU GYVE
NAMOS VIETOS

Gyvenimo vietovės nėra 
visą laiką pastovios. Jos 
yra keičiamos pagal reika
lą. Partizanai yra nepa
prastai judrūs ir sugeba 
prisitaikyti prie jiems ge- 
Irai pažįstamų vietovių y- naktį f jotrotef užplūdo 
pac ten, kur judėjimo lau- metimu 7mnnin r-------” J-------—__ ____ “ „„ r»~ gauja svetimų žmonių. gyvename.

ei jos tarnautojai, sugauti: atskira 
apsupus koki miestelį.

Kaip pavyzdį, paduoda- ’ 
me čia žinią iš pačios ko
munistų spaudos, kaip 
Gruzdžių valsčiaus apylin
kės komiteto pirmininkas 
Jurgickas buvo partizanų 
suimtas ir kuriam pavyko 
pabėgti. Rašo taip: “Kar-

i

kąs yra pavojingas. Po že- Sudėję į vežimą visus Jur- 
me yra įrrengtų didzmlių gicko daiktus _ drabu.
bunkerių, kuriuose įreng- žiug indus,
ti ginklų, maisto ir apran- duktus 
gos sandėliai. Milžiniški 
tankai, tiek rusiški, tiek 
vokiški, patrankų eilės ir

jie viską išvežė, 
palikę tuščią, nuniokotą 
trobą. Patį Jurgicką jie iš
sivedė su savim j mišką, Mkulkosvaidžių lizdų gran- grasydami sušaudyti.

dinės saugo nepajudina
mas tvirtoves. Iš tokių Administracijos tarnau-

laimėjimais ir liūdėti. Taip visi 
su viltimi laukiame rytojaus.

Nuo pat įsikūrimo susirūpin- visose kitose įstaigose 
ta ne tik tos dienos reikalais, DP tarpo visi vedėjai, tarnau- 
bet ir rytojaus. Pirmoje eilėje 
pasistengta suorganizuoti ir į-

centrų partizanai siunčia-tojus partizanai paprastai
V VU v VMM £ £ ▼ VA.&A

vietoves komunistų žiau-da pastarieji žiauriai ei- steliuose. 
iriems veiksmams sulaiky-■giasi su lietuvių liaudimi, kėši tik ten, kur buvo stip- 
iti, kaip pav., sukliudyti;pataikauja komunistams, rios rusų kariuomenės į- 
Į lietuvių trėmimą į Rusiją ar persekioja partizanų gulos ir gausūs enkavedis- 
ar turto gabenimą iš Lie-; šeimas. Iš komunistinės tų būriai.
tuvos. spaudos aprašymų matyti, 1945 metų vasaros laiku

kovos vienetus j įvairias suima tik tais atvejais, ka* muose ir mažesniuose mie-
Komunistai lai-

I

- PARTl/AKIi RU AIQ_ kad minetaS JUTglckaS bu- VIa i IK KARO trVrit vo komunistas- labai spau- 
VLAURKAROTRIBL- !dė ūkininkus

N OLAS !nių prievolių
Neatsargus keleivis, už- įr šnipinėjo

su natūrali- 
išieškojimu 

x- m partizanus, 
klydęs į tokią partizanų į- Komunistams belaisviams 
sitvirtinimo aplinką, greit režimas yra taikomas sun- 
patenka į partizanų ^tinklą dėsnis, negu raudonarmie- 

/ čiams ar policininkams, 
nes pastarieji, būdami 

yra atsa- 
žiaurumus,

teisia partizanų karinis
luoiamci Sv- Vardo draugijų vai-, teismas. Jei jis pripažįsta-į partijos nariai, 
papras-!dybos iš visų Bostono Ar-'mas tauriu lietuviu, o to-;kįngį u£ visus ________ ,

jkivyskupijos^ lietuvių pa- kių pasitaiko gana daug, vykdomus okupantų Lie- 
i rapijų kviečia iškilmėse; šitaip patenkančių į parti-jtuvoie.

• i dalyvautiir, . - ,j-_ rius.
ku

že-
jo vardo garbini-

tojai bei darbininkai.
Security and Billeting Office. 

Šiai UNRRA-os įstaigai vado
vauja lietuvis p. A. Diržys, ku
ris savo laiku absoliučiai balsų 
dauguma kelius sykius buvo iš
renkamas Lietuvių Bendruome
nės Komiteto pirmininku. Be to, 
čia dirba ir daugiau lietuvių, 
kurie sudaro virš 60%.

Eligibility Supervisor. Čia dir
ba ir vadovauja lietuvis Dr. J. 
Dovidėnas. UNRRA-os paštui 
vadovauja p. Daškevičius, ku
riam padeda dar 2 lietuviai.

Šioje stovykloje gimė ir išsi
vystė pirmasis lietuvių tremti
nių dienraštis “Mintis”, kuris 
nuo praeito rudens po pertvar
kymo tremtinių spaudos bepa- 
sirodo 3 kartus savaitėje.

Turime spaudos kioską, ku
riam vadovauja Butkus. Čia 
gaunama visa lietuviškoji spau
da. Apščiai yra ir kitų tautybių 
spaudos.

Lietuviai, latviai ir estai turi 
savus prekybos kooperatyvus, 
kuriuose kai ką galima šiek tiek 
pigiau nupirkti negu kur kitur 
privačiai.

Kas sekmadienį, šventadienį, 
;per įvairias iškilmes bei minėji
mus skautų yra iškeliamos visų 
pabaltiečių tautinės vėliavos,

daug kur buvo paraližuo- 
tas komunistinės adminis
tracijos judėjimas. Ant 
kelių buvo sulaikomi en
kavedistų ir raudonosios 
armijos paskiri sunkveži
miai. Važiuojantieji bū
davo paimami į belaisvę, o 
sunkvežimiai ir 
konfiskuojami.

Dėl partizanų sumažėjo 
arba kartais buvo jau ir 
visai nebegalimas išgabe
nimas iš Lietuvos j Rusi
ją ekonominių gėrybių, 
kaip gyvulių, javų, mėsos, 
sviesto, vilnų, linų. Taip 
buvo todėl, kad partizanai 
užpuldavo į Rusiją einan
čius traukinius, juos išplė
šdavo, arba susprogdinda
vo bėgius, o žodžiu ir raštu

turtas

iškilmėse šitaip patenkančių į parti-įtuvoje.
ne tik savo na- zanų teismą, ypač ieškan-į Iš raudonarmiečių būna

visus Įčių pasislėpti nuo komu-ąr padorių žmonių, kurie
1 teroro ir prisidėti,jungiasi į bendrą kovą

Dabar laikas prie partizanų, toks prii-lprieš Stalino diktatūrą. Iš
1 raudon-

- . | . x partizanai kar
pių parapijose busai jau nėjimo agentai be pasigai-! tajs sudaro net specialius

lėjimo šaudomi, o lengves-;dalinėlius, kuriuos ilgesnį „ ,
,niais atvejais sodinami į, laiką laiko griežtoje savo padrąsindavo Lietuvos ū-
i požemiuose įrengtus kalė- priežiūroje. Gerai išbandy- kininkus neduoti okupan-
Y • tus dezertyrus, išėjusius tams natūralinių į,.k,,v

Karo Tribunolas sudaro partizanų mokyklas, siun- lių. Kada komunistų parti- kunos st,Pnna ir gaivina vargs- 
sąrašus komunistų parti-; čia į Gudiją organizuoti ja su rusiškų agentų i * *”*....... įvi
jos narių, enkavedistų:partizaninio iudėiimo. Iki komjaunimo pagalba suor

rius. bet bendrai 1
Naujosios .Anglijos lietu- }nistų
vius vyrus. P 
ruoštis ir organizuotis ke- mamas į kovotojų eiles, i dezertyravusių 
lionei į Brocktoną. Lietu-Komunistų pasiųsti šnipi-} armiečių 1

imis sėkmingai kovoti
• |

I

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St.. So. Boston. Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirminir.kė — G. Gailiūnienė.
8 Vinfield St.. So. Boston. Mass 

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

Finansų 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 

ajitrą antradier; mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St., So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitė3

SV. JONO EV. BL. PASALPINES
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Švagždys,
601 6th St., So. Boston, Mas3.

Vice-Pirminin.kas — Pranas Tuleikis, 
702 E. 5th St- So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fin. Rašt. — /Meksandras Ivaška, 
440 E. Sixth St- So. Boston, Mass.

Iždininkas Stasys K Griganavičius, 
699 E. Seventh St., S. Boston. Mass.

Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadvay. So. Boston. Mass

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 u 7 LU st., So. Eoaluu, Mrfįš

užsakyti ir bilietai kelio
nei yra platinami.

Nors šventoje Valando
je dalyvaus vien vyrai, ta
čiau prašome motinas pa
raginti savo vyrus ir sū
nus. suaugusius ir jaunus, 
ir ypač iš karo grįžusius 
kareivius, kad jie nepra
leistų šios progos padėko
ti Dievui už suteiktas lai
mes ir malones. Suaugu
sieji vyrai, jaunimas iš jū
sų laukia ir tikisi gražaus J mybėn. 
pavyzdžio.

Visiems 
reikšminga ir džiaugsmin
ga diena. Mūsų mylimas 
Arkivyskupas Richard J. 
Cushing, asmeniškai ir iš 
visos širdies užgyrė ruo-j 
šiamą f 
Lietuviai vyrai 
mo pirmenybę, nes Arki
vyskupijos Šv. Vardo cen
tro direktoriai jau pareiš
kė. kad ir svetimtaučių 
vyrų draugijoms seks mūsų 

►lietuvių katalikų vyrų pa
vyzdį, ir jie panašiai ruoš 
Šventą Valandą.

Siu iškilmių obalsis tebū- gausių DisT’o malonių.

jimus.
i i

(naujoviškai tariant — 
emvedistų) bei asmenų, 
pasižymėjusių žiaurumu 
lietuvių atžvilgiu. Jis nu
sprendžia juos suimti ir 
patraukti teismo atsako-

I

tus dezertyrus, išėjusius tams natūralinių prievo-

Partizanai turi daug be- 
lietuviams bus laisvių. Į belaisvę paimami 

raudonarmiečiai, policija 
ar enkavedistai. Prie be
laisvių yra priskiriami ko
munistai bei jiems per 
daug atsidavę administra-

šventą Valandą.
ima veiki-

įr tančių tremtinių vargą, belau- 
i kiančius teisybės saulės užtekė-enkavedistų,partizaninio judėjimo. Iki komjaunimo pagalba suor-'ki 

šio laiko išdavimų iš tokių ganizuodavo 
pusės nebuvę.

8. PARTIZANU ATVI
ROS KOVOS PRIEŠ 

OKUPANTUS
Didelio masto susidūri

mų su okupantais partiza-j vietinei valdžiai gabentą 
nai vengdavo, nes priešas' maistą, išduodami ūkinin- 
buvo daug skaitlingesnis. kams kvitus, kad jie prie-. 
Nuo 1944 metų liepos mė- 1
nėšio iki 1945 m. vasaros 
kovos vyko mažu maštabu 
su enkavedistais, 
nuostoliai 
medžiaga 
keleriopai 
partizanų, 
žinojo savo tėviškės vietas 
ir ne menkiau buvo gin
kluoti. Partizanų veikla 
sudarė komunistų valdžiai 
Lietuvoje labai rimtą pa
vojų, nes partizanai tapo 
padėties viešpačiais kai-

vadinamas ,Jirr10-
raudonąsias gurguoles, j

■ partizanai tokias gurguo-| 
j les užpuldavo ir nusivary-' 
davo kartu su visais ko-i 
munistiškais agentais. Jie i 
paimdavo iš ūkininkų so-' 

valdžiai gabentą!

Izid. Valančius.

PAIEŠKO

“Vyrai! Parodyki-na:
me savo katalikybę ir lie
tuvybę”. Vyrai, gausiai 
dalyvaukime šventoje Va
landoje, Brocktone, birže
lio pirmą dieną.

Per Jėzaus garbingą ir 
galingą vardą mes visi lie
tuviai vyrai apturėsime

Šiųjų
žmonėmis ir 

būdavo visada 
didesni, negu 

kurie gerai pa

jvolę atliko partizanams, o1 
okupantams neprivalo. O-i 
kininkus paleisdavo, o ko
munistus pasodindavo į 
bunkerius ir naudodavo į- 
vairiems darbams.

Iš “Tėvynės Aidai”. 
(Bus daugiau) Į 

j
Tik tas yra didis, kurs gyvastįĮ 

savo paskyrė vis teikdamas ar
timui laimės, kuris didžius dar
bus žmonijai aukavo, kuriam 
žmonės klaupia dėkot ne iš bai-; 
mes. V. Kudirka.'

Bagaslauskaitė Julijona-Vait- 
kienė gim. 1910 m. Varputėnų 
dvare Šaukėnų vals. ieško tetų: 

Parinskienė - Dargaitės Mari
jonos; Lekavičienės - Dargaitės 
Kotrinos; Paulauskienės - Dar
gaitės Julijos. Jos visos gimu
sios Lietuvoje, Šaukėnų vals.

Vaitkus Liudas gim. 1917 m. 
Milvydžių km., Mažeikių aps. 
ieško brolio: Vaitkaus Petro— 
1935 m. gyv. Los Angeles,' Ca- 
lifomia. Tamošiūno Kazio — 
švogerio. Staknių šeimos, kurie 
1935 m. gyv. Lietuvoje, Palan
goje.

Mūsų adresas:
Vaitkus Liudas, D. P. Camp 657 

Nurtingen b. Stuttgard
U. S. Zone, Genaany.
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moksluose pasitobulinti”, 
iš kur jis daugiau nesugrį
žo... Aš, jauniausias, bu
vau vienos pradžios moky
klos mokytoju, mokiau 
vaikučius lietuviško rašto 
ir mylėti savo Tėvynę. Bol
ševikiški budeliai buvo ap
lankę ir mane, tik namie 
nerado. Aš, kaip ujamas 
žvėris, turėjau slapstytis 
miškuose, o naktimis, ta
rytum vagis, sėlintis į ge
rų žmonių sodybas, kad 
gavus pavalgyti. Ir ką aš 
po viso to patyrimo turė
čiau atsakyti?!”...

Kai senyvas geležinkelie
tis, gražia lietuviška šios 
profesijos uniforma, bai
gęs rašyti atsakymą, nori 
eiti prie urnos, aš jį už- 

Aš iš- brolis buvo kunigas, dva- klausiu, kaip jis atsakė, 
klydau į pasaulį laimės siškis iš pašaukimo, skel- Jis paduoda 
ieškoti... Ir štai, po dauge- bė Kristaus mokslą, kovo- sakydamas: 
lio metų, likimas mus vėl jo su melu, buvo visų myli- skaityti!” “Esu geležinke- 
suvedė N. DP-iečiu stovy- mas ir gerbiamas. Ir ii, lietis, — rašo jis, — Lietu- 
kloje. Vakarų Vokietijos NKVD-istai pagrobė, iš- 
krašte. Jo atsakymas vpač dangino į Sibirą. Trečiasis 
mane sudomino, nes žino- brolis buvo kariškis, majo- 
jau, kad bičiulio šeima pir- ras. Lietuvos kariuomenės 
maišiais tarybiniais me- kūrėjas savanoris, kovojęs 
tais skaudžiai nukentėjo, dėl jos laisvės ir nepri- 
Su dideliu įdomumu skai- klausomybės. Ji iššaukė į

'poligoną esą “kariniuose

Kodėl jie nenori į "rojų"?
Lietuvių tremtinių atsakymai tiems, 

kurie juos ragina “namo".

Atsakydami į anketas,’ “Mano šeimoje buvome 
I lietuviai tremtiniai apie keturi broliai. Tėvai blai- 
I bolševizmą pareiškė dar vūs, darbštūs ir gerašir- 
štai kokių įsitikinimų. įdžiai 23 ha žemės ūkinin- 

Tarp rašančiųjų pašte-,kai, mus visus išmokslino, 
biu jaunystės draugą. Vyresnvsis brolis, baigės 
Kartu augom, drauge vie- žemės ūkio mokslus, grižo 
nam mokyklos suole sėdė- į ūkį; vedė .susilaukė trijų 
jom. Drauge lankėm vieną vaikučiu, buvo P’era šei- 

!gimnaziją ir kūrėm gra- mos galva, pavyzdingas ū- 
žius jaunystės sapnus... kininkas ir paguoda se- 

į Vėliau mūsų keliai išsi- niems tėvams. Jį su šeima 
skyrė. Mano bičiulis, bai-.ir senais tėvais bolševikai 
gęs pedagogines studijas, 1941. VT. 14 suėmė ir išga- 
grįžo į savo gimtąjį kraš- beno i Sibirą. Antrasis 
tą žmonių šviesti.

i 
i

i
i
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Pasirodo, kad Maskva varo savotišką vajų, ku
riam sunku parinkti tinkamą vardą. Tai kažkokios 
pastangos įsigyti geresnį vardą pasaulio akyse, ar bent 
kiek pataisyti blogą vardą, kurį bolševikai sau pasida
rė neįmanomai žiauriu persekiojimu bet kokių civiliza
cijos laimėjimų, o ypač atkakliu užsimojimu sunaikinj 
ti religiją. Su karinga bedieviška veikla bolševikai ne 
tik nesislėpė, bet gyrėsi ir didžiavosi. Jų bedieviški 
laikraščiai “Bezbožnik” ir “Ateist“ varžėsi, kuris kurį 
pralenks nešvariai beprotiškuose užsipuldinėjimuose 
ant visko, kas tik primena religiją. Lenino ir Markso' 
posakis: “religija tai žmonijos svaigalas” buvo Sovie
tijoj pastatytas ant tos pačios papėdės, ką ir kitas pa
garsėjęs komunistų šūkis: “visų kraštų proletarai vie
nykitės”. Ir ne vien tuo priešreliginiu obalsiu Sovietai 

a • • v v • •• i • • 1 JI 1 •   •

nužudydami milijonus tikinčiųjų ir šimtus tūkstančių 
religijos vadų — dvasininkų.

Dabar Sovietai mėgina įtikinti pasaulį, kad Rusi- vice-rektorius, kan. Rauda, buvo suimtas, nuteistas 8 tingoje. Iš parapijų atimta žemė — tik kai kur laikinai 
joje ir jos pavergtuose kraštuose esanti religijos lais- metams ir išvežtas į Sibirą tik už tai, kad nesutiko tar- dar valdo po 5 hektarus daržų. Kunigai apdėti nepake- 
vė! Greta su mizemu fakteliu, kad visoj Rusijoj dar naut N. K. V. D. liamai aukštais asmeniniais mokeščiais, nors jokios
liko trys katalikų kunigai, kuriems būk tai nedrau-. Uždarytas Teologijos - Filosofijos Fakultetas. Už- algos negauna. Bažnyčios apkrautos nepakeliamais 
džiama laikyti pamaldas, paskelbta būk tai “savano- darytos trys kunigų seminarijos. Tikėjimo dėstymas mokeščiais, pav. Panevėžio Katedra turi mokėti 40,000 
riškas” Vyskupo Reinio pareiškimas, kad Lietuvoje mokyklose panaikintas. Kapelionai pašalinti ne tik iš rublių į metus, Kauno Katedra 45,000 rublių ir pan. 
esanti pilna tikėjimo laisvė. Dar išlikę trys Vyskupai, mokyklų, bet ir iš ligoninių, kalėjimų ir kariuomenės. Šįmet miręs Kauno Vyskupijos Valdytojas a. a. prela- 
veikianti Kauno Seminarija, kurioje mokosi 150 klieri- Išmesti kryžiai iš mokyklų ligoninių. Neleidžiama leis- tas Jokubauskas, turėjo asmeniškai mokėti po 24,000 
kų, bažnyčios esančios atidarytos pamaldoms — ir ko ti ne tik nė vieno tikybinio žurnalo ar laikraščio, bet rublių į metus, 
jums daugiau reikia? 'uždrausta spausdinti net maldaknyges. Uždraustos Vyskupams neleidžiama siuntinėti gąnytojiškus

Mums daug ko reikia, kad pripažintume, jog Lie- bet kokios tikybinės organizacijos. Nėra nevieno baž- laiškus. To nepaisant, keli ganytojiški laiškai buvo pa- 
tuvoje yra religijos laisvė. Visų pirma, mums reikia, nytinio choro, išskiriant tik Kauno klierikų chorą. Iš skelbti. Vyskupas Teofilius Matulionis buvo suimtas 
kad būtų paskelbta teisybė apie religinę Lietuvos pa- viso, maskoliai bijo dainų ir giesmių: tėra tik Filhar- ir išvežtas kaip tik už išleidimą rašto, įspėjančio jau- iki 1,500 rublių... Sulaukęs 
dėtį. jmonijos ir universitetų chorai. “P _................... ..........

Iš rusų tiesos nesusilauksim, bet štai ką skelbia'reikia dainų, nes jos gaivina lietuvių dvasią ir guodžia 
Liet. Informacijos Centras: “Arkivyskupas Skvirec
kas, Vyskupai Brizgys ir Padolskis tremtyje. Vysku
pai Borisevičius, Matulionis ir Ramanauskas ištremti 
Sibiran. Vysk. Borisevičius nuteistas mirties bausme, 
bet ar ji įvykdyta, žinių neturime. Tad bolševikų pa
vergtoj Lietuvoj šiandien išlikę tik trys vyskupai.

Iš keturių dvasinių kunigų seminarijų šiandien 
beliko tik viena — Kaune, kurios rektorium yra ka
nauninkas Venckus. Klierikų skaičius visiškai suma
žintas: Sovietų Lietuvos Ministrų Taryba nustatė ri
botą skaičius ne daugiau 150 klierikų trijų milijonų 
tautai. NKVD juos nuolat terorizuoja, pav. 1946 m. 
rudenį buvo išsikvietusi visus paskutiniojo kurso klie
rikus ir pareikalavo pasirašyti pasižadėjimus — tiekti 
“žinias” N.K.V.D. įstaigoms, kitaip tariant, būti N. K. 
V. D. agentais. Nei vienas klierikas nepasirašė, nors 
buvo mušami ir kankinami. Buvęs tos Seminarijos

man raštelį, 
— “Prašom.

I

nykitės’. Ir ne vien tuo pnesreligimu obalsiu Sovietai! Jei širdį tau skausmas kaip peiliais suspaus... Ei, tau jo raštą, 
vertėsi. Say> žodžius jie sutvirtino kruvinais darbais, bėk prie galingos maldos!

(Šv. Pr. Varpelio klišė). Veik visi vienuoliai išvaryti iš namų, beliko tik 
Seserys Kazimierietės Pažaisly ir Pranciškonai Kre-

vos geležinkelio tarnyboje 
išbuvau nuo 1919 metų 
pradžios iki 1944 metų vi
durvasario. Mano alga ne
buvo didelė, bet ir nevisai 
maža — 200 litų mėnesiui, 
o su vaikų ir trimečių prie
dais į rankas gaudavau a- 
pie 260 litų. Gyvendamas 
taupiai, buvau pasistatęs 
namelį, nes iš gaunamos 
algos galėjau pragyventi. 
Iš mėnesinio 
galėjau nupirkti: neblogą 
drabužių eilutę, pusbačių 
porą, baltinių komplektą 
ir dar likdavo pragyveni
mui. Atėję “draugai” pir
miausiai nacionali z a v o 
mano namelį... Paskui jie 
“pakėlė” mano atlyginimą 
iki 180 rublių mėnesiui, o 
drabužių eilutę “atpigino”

uždarbio aš

PARTIZANAI

Parašė

Jonas Kolitas

6.

Dičkio Pasaka
Dičkis valandėlę rankiojo savo mintis. Per 

jo susitelkusį veidą nuslinko skausmo šešė
lis. Akys sumirksėjo — rodės apsiverks. Ga
lų gale suvaldė jausmų antplūdį ir pradėjo:

— Neperilgiausia bus mano pasaka ir nebe 
nauja. Tokiais pasakas visa Lietuva dabar 
seka. Tai eiliniai ko ne visų šeimų nuotykiai, 
tik smulkmenomis kiek paįvairinti. Vieniems 
teko daugiau, kitiems kiek mažiau. Vieniems 
šiaip, kitiems kitoniškiau. Bet bendras vaiz
das vienodas: visur dejavimai, ašaros ir 
kraujas.

Dičkio akys vėl pradėjo mirksėti: jau, jau 
apsiverks. Genys jau atidarė burną sudraus
ti, kad šiandien nebepasakotų, bet Dičkis su
sivaldė ir tėsė toliau.

— Pirmuoju užplūdimu bolševikai mūs ne
užėjo. Mūsų ūkis buvo toli nuo miesto. Gyve- ■ 
nome neturtingai, taigi kaimynai mums ne
pavydėjo ir nebuvo kas pakiša liežuvį, kad čia 
buržujai gyvena. Kai atėjo vokiečiai, jau pa
jutom, kad pavojus gręsia. Aš jau buvau vy

juos kančiose!
1941 m. maskoliai nužudė 20 kunigų ir ištrėmė per 

60. Apie 20 kunigų buvo nužudyta 1944, Lietuvą “iš
laisvinant”. 1946 m. maskoliai nužudė 25 kunigus ir 
ištrėmė apie 30. Apie 200 kunigų buvo vokiečių išvežti. 
Apie 150 kunigų slapstosi Lietuvoje.

“Kunigų persekiojimo banga daug jų nušluoja į 
Sibirą ir kalėjimus. Suminėsim keletą ištremtųjų kuni
gų: kan. Fabijonas Kemėšis; Vilijampolės klebonas 
kan. Dagilis; kunigai Šauklys, S. M. ir Bieliūnas, S. J.; 
(kaltinamas už katalikiško jaunimo “Ateitininkai” or
ganizavimą ir nubaustas 8 metus kalėti). Prisikėlimo 
Bažnyčios Kaune vikaras, kun. Fabijanskas, prelatas 
Labukas, prelatas Pūkys, kan. Rauda (už atsisakymą 
teikti žinias N.K.V.D. nuteistas 8 metams sunkių dar
bų kalėjimo) ir daugybė kitų, amerikiečiams mažiau 
pažįstamų.

“Dainų kraštui” nebe- nuomenę prieš Komsomolo klastą. Kai kuriose bažny
čiose sekmadieniais vyksta “tikybinės konferencijos” 
tikėjimo tiesoms dėstyti ir daug moksleivių jas lanko, čiamas garbinti 
Ligi šiol maskoliai nepalaužė tikybinės jaunimo dva- mokytoją ir tėvą Staliną”, 
sios. Pav., moksleiviai atsisako eiti gavėnioj ir adven- “Prašau man atleisti, bet 

aš nesu toks kvaiša, kad

tokio savo gyvenimo “pa
gerinimo“, aš buvau ver- 

“draugą,

tuose į šokius, nors yra verčiami”.
Iš viso, bolševikai smaugia tikėjimą po senovei.. nesugebėčiau atskirti, kur 

Bet, iš kitos pusė, brukte bruka visam pasauliui mizer- tiesa, o kur apgaulė! Ten, 
ną melagystę, būk tai Sovietijoj ir jos pavergtose šaly-’kur vyrauja smurtas, mė
sė esanti religijos laisvė. Kad bolševikai meluoja, taijias ir klasta, aš grįžti ne- 
nieko stebėtina. Melas tai jų pirmaeilis amatas. Bet! 
kam taip kvailai meluoti? Tur būt už geležinės uždan-į 
gos vyksta kažkas nepaprasta. Veikiausia bus taip: 
komunizmas, išėjęs į platesnį pasaulį, susidūrė su to
kia dvasine pajėga, prieš kurią yra priverstas teisintis, rinkti altorių, 
o teisintis tenka prieš stipresnįjį. Kas ta pajėga? Aiš- aukosimės — ant savimy- 
ku, kad ne kas kita, tik religinis tautų susipratimas ir los ar ant Dievo ir artimo 
atsparumas. Religija galingesnė už brutalų materija-'meilės altoriaus.
lizmą. K.| Fr. Ozanam.

noriu!”
Gediminas Perkūnas.

Mes patys galime pasi- 
, ant kurio

rukas, beveik toks dydžio kaip dabar, pats 
geriausias į kariuomenę paimti. Mano sesutė
— čia Dičkio balsas akimirkai sudrebėjo — 
buvo jau 14 metų, taip pat pati tinkamiausia 
vokiečiams pasigriebti. Jų žandarai jau suki
nėjosi apie mūs namus, bet mudviem vis pa
vykdavo pasislėpti tai miške, tai pas kaimy
nus. Taip ir išsigelbėjom. Bet — sugrįžo bol
ševikai...

Dičkis nutraukė savo pasaką. Genys rū
pestingai į jį pažvelgė: ar vėl perdaug nesu
sijaudins? Bet Dičkio veidas sukietėjo. Žiau
ri raukšlė sutraukė jo lūpas. Akys vilku suži
bėjo. Genys pradėjo nugąstauti, kad žiauri 
nuotaika vėl jam nesugrįžtų. Dičkis tęsė to
liau.

— Vieną kartą pas mus atsilankė nepažįs
tamas žmogus — lietuvis. Švariai apsitaisęs, 
labai mandagus ir tur būt kiek išmokslintas, 
nes jo kalba daug skyrėsi nuo kaimiečių kal
bos. Man pačiam teko pabuvoti gimnazijoj — 
baigiau penkias klases — ir daug esu skaitęs 
visokių knygų. Kad ir pats neesu išmokslin
tas, bet tuojau atskiriu inteligentą nuo pusin
teligenčio. Ot kalbamasis svečias kaip tiktai 
buvo pusinteligentis. Kalbėjo taip, lyg būtų 
atmintinai išmokęs. Ir vis apie tą patį dalyką
— apie Sovietų Sąjungą. Jo kalbą ir aš beveik 
atmintinai žinojau, nes tai buvo pakartoji
mas pirmesniosios bolševikų propagandos,

’ kurią jie varė 1940-41 m. Pigu buvo ją atsi
minti, nes visos tvoros jų plakatais buvo nu
lipdytos. Tuojau supratau, kad bolševikų a- 
gentas pas mus atsilankė. Į padanges kėlė So
vietų tvarką ir džiūgavo, kad “išlaisvintojai” 
vėl sugrįžo ir nieks jų dabar nebeišvarys. čia 
jau mano kantrybė nebe išlaikė. Vos besusi
valdydamas, aš jam pareiškiau:

— Tamsta tur būt netyčiomis suklydai.

Norėjai pasakyt: budeliai vėl sugrįžo Lietu
vą kankinti. Ar ne taip?

Ta mano pastaba tarsi šaltu vandeniu jį 
apipylė. Jo kalba nutrūko. Ginčytis nebandė. 
Metė į mane nugąstaujantį žvilgsnį — prieš 
mane jis atrodė lyg viščiukas prieš stambų, 
ryžtingą gaidį — kažką neaiškiai suniurnėjo 
ir skubotai išsinešdino. Mano tėvelis nema
žiau už jį nusigando.

— Nugi, Jurguti, tu save ir mus visus pra
žudei! Ar gi nesupratai, kad čia bolševikų pa
siuntinys? Reikėjo nepaisyti jo plepalų ir nu
tylėti. Dabar bus bėdos.

— Kur čia nesuprasi, tėveli, — atsakiau. 
— Bet mano kraujas užvirė, kai tas niekšas 
parsidavėlis pradėjo per akis begėdiškai me
luoti.

— Oi tas jaunas kraujas... Suprantu tavo 
jausmus, sūneli. Bet nuo nelaimės neišsisuk- 
sim. Mudu su mama ir Danute tylėjom. Nėra 
kuo mus apkaltinti, bet tu turėsi slapstytis.

— “Nėra kuo apkaltinti” — o, tėveli, tėveli, 
kaip tu suklydai! Kokiu žmogišku matu ma
tavai tuos Azijos budelius! Ir kam aš, karšta
galvis kvailys, užkabinau tą prakeiktą provo
katorių!

Dičkis delnais užsidengė veidą. Jo pečiai 
nervingai trukčiojo. “Verkia, ar ne?” — spė
liojo Genys. Bet Dičkis atsigriebė. Jei verkė, 
tai sieloje. Akyse ašarų nesimatė. Jis tęsė to
liau.

— Tėvelis atspėjo. Nelaimės neišvengėm. 
Ji atėjo sparčiai, beveik tuč tuojau. Dar nesu- 
skubom apsispręsti, kas daryti, ko griebtis, o 
jau čekistai kieme pasirodė. Buvo jų šeši vy
rai, šautuvais, revolveriais .rankinėmis gra
natomis apsiginklavę. Tur būt mane skaitė 
pajėgingu priešu. Aš gi jokio ginklo neturė
jau, tik stiprius raumenis ir storą šakotą laz

dą, kuri visuomet buvo parankiui. Čekistai 
nuodugniai iškrėtė visas namų pakampes, bet 
nieko nerado — nė ginklų, nė įtartinų knygų 
bei raštų. Pasigriebė keletą laiškų, bet tai tik 
tėvo susirašinėjimai su tolimesnėmis giminė
mis. Aš pats laiškų nerašiau — nebuvo kam. 
Buvau tik eilinis pavasarininkas, tai ir jokių 
draugijos dokumentų pas mane nebuvo. Tad 
mintyje išsprendžiau, kad mane areštuoti nė
ra už ką. Bet — kas čia? Geriau peržvelgęs 
čekistų veidus, pamačiau vieną pažįstamą. 
Tai jis! Dėvi čekistų uniformą ir apsiginkla
vęs; reiškia čia juos atvedė ir yra pasiryžęs 
mano suėmime aktyviai dalyvauti. Mano 
kraujas užvirė, bet reikėjo šaltai savo padėtį 
apsvarstyti. Jų šeši, aš vienas; jie ginkluoti, 
aš beginklis, net ir mano lazdą jie pasigriebė. 
Negalėjau sulaikyti šypsenos, kai čekistas 
vos abiem rankom ją pakėlė. Mano padėtis vi
sai bloga. Reikia gražumu pasiduoti. Paskui 
— pažiūrėsim.

Dičkis valandėlei nutilo. Matomai tvarkė 
savo atsiminimus, kad galėtų visas smulkme
nas išdėstyti. Genys klausėsi tyliu, įtemptu 
dėmesiu.

— Komisaras padavė lietuviui čekistui ma
no tėvo laiškus peržiūrėti. Tas, greitai per
žvelgęs, pranešė, kad nieko įtartino tenai nė
ra. Bet laiškų tėvui negrąžino, nes ten yra 
giminių adresai. Aš nejučiomis sugriebiau 
dantimis, supratęs, kad ir mūsų giminėms 
pavojus gręsia. Paskui komisaras paklausė, 
ar aš moku rusiškai. Linkteliau galva, nes 
buvau gerokai pramokęs.

— Na, pilieti, — jis man tarė — raštiškų 
įrodymų mes neturim, bet — ar pažįsti šitą 
vyrą?

(Bus daugiau)
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Vytautas—^Jonas Narbutas
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Svaviumai
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čių universitetas, leisda-
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Tęsinys

Paimsim knygą, arklą, lyrą 
Ir eisim Lietuvos keliu.

Maironis.

ška senovė.- .’. s ; 
ofesūra dirba grynąi

i '4 asmenybė 
įveikia kažkokią žodžiais .

i
IKas būtų, jei taip įvyktų Bostone?

1945 m. vasario .16 d. slėptuves. Radio praneša, 
\Vurzburgo miesto (Vo- kad dideli priešo aviaci- 
kietijoje) lietuviai susirū- jos daliniai skrenda į pie- 
pinusiais veidais skirstėsi tus nuo VVurzburgo rytų 
iš tradicinio Lietuvos ne- link, vadinas, pro šalį. Ta- 
priklausomybės minėjimo, čiau po kiek laiko staiga 

Keletas lietuvių pasukome radio praneša, kad lėktu- 
į užmiesčio kalnus.

Šioje vietoje Maino upė 
tarp aukštų kalnų daro di
delį vingį. Jos slėnyje sto
vi suspaustas 130 tūks
tančių gyventojų, senas ir 
gražus \Vurzburgo mies- Pirmieji lėktuvai paleido 
tas.

Vakaro saulėie ____________ , ______ ____ ___ ________
baltu sniegu padengti di- tų. nuo kurių mieste pasi- praradę ir apsvilę, 
džiuliai Maino šlaitai, nu- darė šviesu, kaip dieną, i pro liepsnas ir dūmus visi 
sagstyti milijonais vynuo- Po to. pradėjo kaip lietus i gyvi išsikapstė ir tarp dū- 
gynų stiebų. Daugely baž- kristi padegančios bom-imų išklajoję

----- -----------------1 T- 1— —-J------- J 11—*■-----------
tolo galima buvo mieste ke esančius žmones, ir tojaus dieną vėl pradėjo j
išskirti didžiulius pasta- tuojau visą miestą paver- visi rinktis draugėn. dos„ redakcijoje proga i
tus senųjų vienuolynų u- tė ištisa liepsnos jūra. Tuo' Po keIių 3^^ priar. Čia dalis Gallagher apra- 
mversiteto ir kumgaiks- pačiu metu su baisiu oroL-^.„ r jL...__ _______x____ !
čių rezidencijos 
Virš miesto, 
didelio kalno, 
siu apsupto 
niais, stovėjo

vai pasuko atgal ir iš rytų 
užskrenda ant Wurzbur- 
go. Kiekvienas pajuto, kad 
dabar atėjo jau Wurzbur- 
go eilė ir skubiai bėgo į 
slėptuves.

Vaizdas nubėgusio nuo relių Ulinois Centrai streamliner “City of Mia- 
mi” traukinio, arti Champaign, III. šioje katastrofoje du žuvo ir 28 asme
nys buvo sužeisti.

kaip vyšnios viršūnė,, gal
va, profesorių. - Taip ir iš
kyla Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo'Aktovai
zdai, prisimena garsioji

Taip pat darbą lengvina ir gimtosios šalies praėitis: 
Hamburg’o vietinis vok je-! profesoriaus ''4 ~; asmenybė 
čių universitetas, leisda-‘‘ 
mas naūdotis medicinos la-ę yyapračįnrha- Tfitžriž&ki ~ lfar- 
boratorijomis. Remia šį ųį £jogiška senovė. ' s 
ni versi tetą ir daugiau kaip , Profesūra - dirba grynąi 

1200 Vokietijos ^ ir užsieniti iš’ipasiš veritimd.negauda- 
’ universitetų, tik žinoma^ ma ilgą laiką jokio atlygi* 
daugiau moraliai —riimo, kęsdama šaltį ir ne- . 

dateklius ' kartu su savo . 
“vaikais”, ir tik- nuo 1946

■■ ■ ■■ - ........................................ '■ ■■■ ■ ■ ■ r I I ■ I ■ ■ ■■

išgriauti ir daugelis kitų mis, iš 60,—80,000 italų, Rusijos. Kai J. Quirk nu- 
Vokietijos miestų. patekusių rusų nelaisvės, rodė UNRRA-os štampus

Tačiau apie 400 čia gy- grįžo tik 12,512. ant daiktų kaip įrodymą,
venusius lietuvius lydėjo 
Dievo globa. Nors daugu- 

spindi krentančių šviesos rakie- ma jų absoliučiai viską
, tačiau

ant miesto daugybę lėtai "Pravda" Turi Net 430
Redaktorių

Associated Press kores- 
miesto a Pon(^en^as ^es Gallagher 

nyčių skambėjo varpai. Iš bos. užmušdamos dar lau-'kraščiuose šaltą naktį, ry- Irzirdėio

ant daiktų kaip įrodymą, 
kad maistas ir drabužiai 
yra atėję iš JAV, jie atsa
kę jai, kad UNRRA ir US- 
SR (Sovietų Rusija) reiš
kia tą pat. Taip jiems skel
bia rusai. Tai yra jų nuo
dai, kuriais matinami des
peratiški žmonės.

ir kumgaiks- pačiu metu su baisiu oro, f ’ . nacui ir po šymo:
rumus. užimu krito didžiules bom-^^ -sj dar miest ln^: viso .Travdos- spau.!

ant stataus bos. kurių vienos sprogo,vįsą savaįtę viena^eri. sdinama 2,500.000 egzem- 
P1!* -uoJau. o i os įp Pa* kįeįįų divizija grūmėsi čia pliorių; 1,800,000 Maskvo- 

giliais sle- įuostos. Kad sprogo viena su vokiečių daliniais. Pa-je ir 700,000 kituose aš-' 
.. ... - , a Os1-Y, ve.au: , gaiiau ant pilies griuvėsių tuoniuose miestuose, į ku-senoji pilis. Jos fortifika-1 Nors lėktuvai jau buvo ° r »

ei jos. sutvirtinimai ėjo vi- seniai nuskridę, tačiau 
sais šlaitais iki pat žemu- nuolatinis bombų sprogi-! 
mos. Jos paauksuotos bok- nėjimas darė įspūdį, kad 
štų bonios gražiai spindė- vis dar vyksta bombarda-* 
jo vakaro saulėje. Žvelg- vimas. Kada namai jau vi-;1 
darni mąstėme, prisimin
dami. kiek žiaurių mūšių 
ši pilis jau yra mačiusi.

Jos papėdėje stovi maža, niausiai uuvu jau pvr ve- k——«« cpVrptftriu
balta bažnytėlė, kurioje lu ir dėlto daugelis liko kiečių kariuomenės talki- .
šiandien per lietuvių pa-liepsnų ir dūmų užtroškin-‘ninkių pranešimais, Ba^-^ d d 
maldas krito visų dėmesin ti po griuvėsiais, o kiti,jnyčios vadovybė Kakarų r , 
pamokslininko žodžiai a- 
pie tai. kad pavieniai žmo
nės kartais pereina per vi
są gyvenimą, elgdamiesi 
prieš Dievo valią, ir baus
mę randa tik po mirties, 
tačiau nusikaltusios tau
tos. kaipo bendruomenės, 
visuomet būna dar nubau
džiamos ir šiame pasauly, tarp

Nors čia visur dvelkė va- griuvėsių 
karo ramybė, tačiau vaka- verksmuose 
ruošė, tolumoje, visą lai- žuvusių artimųjų, ] 
ka dundėjo patrankos, dažniausiai nebebūdavo;moterys turi dirbti prie poje. Ji ten pamatė daug vimuose. 
Mąstydami* taikėme tuos galima atpažinti. Gretai!metalo lydymo krosnių, pasikeitimų, kurių nesiti- 
žodžius 
kartu ir — savajai

Už geležines už
dangos žūtbūtine 

kova

sdami ugningus linkėjimus 
besikuriantiems.

Bet gi negalima nepami- m. ‘gruodžio .mėn. apmoko- 
nėti,->kad sunkios gyveni
mo sąlygos yra viena iš di
džiųjų kliūčių tobulam 
darbui. Didėjantis studen
tų džiovininkų procentas 
aiškiai rodo, esant maisto 
nedateklių. Ir gal jau tokis 
daugelio studentų likimas, 
kad sveikatos netekimas 
ar per ankstyva mirtis vai
nikuoja triūsus ,bet tai jo
kiu būdu nepalaužia stu
dentų pasiryžimo — anaip
tol: varge glūdi visa stu
dento garbė, nes “pagim
dys vargai galiūnus, ugni
mi uždegs krūtinę”.

Visa laimė lietuviams 
studentams tai brolių ame
rikiečių tiek moralinė, tiek 
kilt* ■m'imav £?«•*. «•>»«•• .m.V/a-; '

kiamos stinendiios iš ame- do normaliam darbui; bet 
amžinieji optimistai — 
studentai nenusimena net 
ir sunkiausiose sąlygose. 
Jie ne tik pajėgia savoje 
srityje lavintis, bet ir kru
ta visuomeninio lavinimosi 
plotmėje, burdamiesi į 
sambūrius, bendraudami 
tarpusavy ar dažnai susi
rinkdami vakarais į prie
blandoje skęstantį kamba
rėlį, pasidalinti mintimis, 
padainuoti liūdnas, kaip 
lietuvio likimas, dainas.

Sugyvenimas trijų tautų 
yra darnus. Tai ypač rodo 
vieningai suruoštas 1947 
m. kovo mėn. 10 dieną 
(Maskvos konferencijos a- 
tidarymo proga) bado 
streikas protesto ženklan 
prieš okupacinį įkorpora- 

;vimą trijų Pabaltijo vals
tybių į Sovietų Sąjungą.

sa-Viename Londono 
vaitraštyje žurnalistas R.

mai vokiečių darbo įstai- 
831*

1947 m. sausio mėn. pra
džioje universitetas buvo 
perkeltas į Pinneberg’ą 
(15 km. nuo Hamburg’o). 
Patalpos yra žymiai pui
kesnės kaip Hamburge, 
bet, tenka apgailestauti, 
bestudijuojančiam jauni
mui ir mokomojam perso
nalui gan ankštokos (36 
kvadrat. metnų kambariui 
tenka 8-9 žmonės), o dide
lis anglių trūkumas “sus
paudė” ir profesūrą ir stu
dentiją į tris blokus (viso 
6 gyvenami), gi paskaitos 
vyksta koridoriuose, pas
togėse, gyvenamuose kam- 

materialinė parama. Tei-! bariuose, kas, aišku, kau
kiamos stipendijos iš ame-, ------’----- J
rikiečių lietuvių suaukotų 
pinigų, ne vieną lietuvį stu
dentą apsaugo nuo per 
dažno “pasnikavkno”, už 
ką broliams užjūryje nuo
širdus lietuviškas ačiū.

Studentijos skaičius svy
ruoja ties 1000, gi profesū
ros — ties 200. Profesoriai 
daugumoje yra “seni vil
kai” ir žymūs ne tik mūsų 
tautiečių, bet ir užsienie
čių tarpe.

Lietuvių studentų yra a- 
pie 300, o mokomojo perso
nalo — apie 50. Iš lietuvių 
profesorių žymesnieji yra: 
trys broliai Biržiškos, Gra- 
vrokas, Manelis, Krikščiū
nas, Stanka, Puzinas ir ki
ti. Aišku, didžiausioj pa
garboj tiek profesorių, tiek 
studentų tarpe yra laiko
mas Vilniaus Universiteto 
rektorius prof. Mykolas 
Biržiška. Rodos, kažkokia 
tėviška šiluma užliūliuoja

iškilo USA vėliava. Mieste riuos lėktuvais pristatomi vvraga, svarsto klausimą 
vSl hiivrt ai i r-i n Ir t i i macini vniinf i r.nalaniai Vi- ® - 7*r .ar anapus geležines uz- 

, , . iSt1aigoje i dangos atsidūrusios tau-St. dirba 2,000 darbimnkų, — itos u kompromiso su
redakcijoje 430 amonių. komunizmu keIiu a 
Kiekvienas redakcijos ti šį t a tautos 

----------- darbininkas turi savo pas- bi ir ieina išvad k/d 
Pasiremdama penkių iš kirą oflsą o kai kurie re-_ 

daktarių turi ir po vieną veda j dar 3^^ Uuto8 
Redakcijos sunaikįnįmą. jo nuomone, 

var?as.tautoms-.
Vokietijoje paskelbė ko- siekiant ligi LJ J 8,000 rublių. Be to, greta i(

algos kiekvienam redakto- 
tgį^-^riui mokama už specialius 

atvainaniiia narašvlnc tnn

i vėl buvo surinkti į masinį steretypuoti puslapiai. Vi- 
kapą apie 6000 žuvusių vo- soje “Pravdos” 

vis dar vyksta bombarda-karių.

Moterys Nelaisvėjesiškai skendėjo liepsnose,' 
tada ėmė žmonės bėgti iš 
namų slėptuvių, o tas daž-

buvo jau per vė- rusų nelaisvės grįžusių vo-
— ne! Nuolaidų metodas

Baž- Personalo algos visokios-|vareas tautoms. kurioa 
kapituliuoja prieš smurtą 
ir nueina su komunizmu; 
jos pačios sau užsiveria 
kartuvių kilpą. Laikas dir
ba tokių tautų nenaudai, 
iš tautų belieka likučiai, 
skudurai, išplėšiama isto
rija, dainos grožio pamė
gimas ir... ateitis. Geriau 
kova iki galo; jei krenta
ma mūšio lauke, bent šio-

7
( buvo taip munikatą, kuriame nuro- 

pat liepsnų uždusinti arba doma. kad belaisvių sto- 
krito nuo nuolat sproginė- vykiose Rusijoje t---- •C4-,.Q;Tvt.„;1.s. noročvhK-jančių bombų. Visame vargsta kaip “darbo ver- straipsnius paras}tus tuo 
mieste aidėjo ‘ rėkiančios ges” dar 20,000 sergančių *r £ltu fePeciallu klausi" 
maldos ir klaikūs klyks- ir mirštančių moterų. Pen-mu ' 
mai. jkios grįžusios talkininkės

Per kelias dienas po to pasakoja, kad ten nuo ligų!
rp vis dar rusenančių ■ ir nusimaitinimo žūsta 

_ j išsigelbėjusieji!šimtai moterų, kurios turi

griuvėsiais, o 
kurie turėjo bėgti siauro
mis gatvėmis. 1

Pasikeitusi Europa
Joscphine Quirk karoyė pasieks ateisimas kar- audrin«as studentų širdis,

ieškojo savo'dirbti sovietų kasyklose metu ir karui pasibaigus tas, o narsumas ir garbė 
‘ . kuriu Kaip ir vyrai belaisviai, daug kartų lankėsi Euro- gyvens legendose ir pada- — I_ A a • i • Va • • • T • a a “ JT •_

Filosofas T. Terlecki tei
gia, kad laisvę ir kultūrą 

žurnale išpažįstąs žmogus atsidū-

kai pamato, energingais 
žingsniais skubant baltą,

I

vokiečių tautai, vienas masinis kapas pri- kolchozuose ir kasyklose kėjo. 
uva .. — nessipildė, palaidodamas iš —kartais net iki kelių s t o- ! Ji

niekas nevyksta be Dievo karto apie 30,000 žmonių, vedamos šaltame vande- rašo,
nes sipildė, palaidodamas iš —kartais net iki kelių sto-'

žinios. o kitus — dar ir dabar at-
Praėjo dar kelios nerimo kasa iš miesto

savaitės... Pasigirsta vie-

Ji “Extcnsion”
, kad pasikeitimai į- rė prie klaikiai apčiuopia- 

nyje. Sugrįžusios taip pat vyko dėl rusų propagan- mo pasirinkimo: būti ar 
griuvėsių, pasakoja, kad iš vokiečių dos ir geležinės uždangos nebūti. Rimties valanda į 

namų šiek nelaisvės paleistieji rusai cenzūros, kuri slepia rusų mūsų protą, lyg į gongą,
- - ;44__x. i___________________ i______t________ • ji____•'____ J— j_________________ i________ T7_______ __________ ! .______*•_____i___

dirba drauge tu į amerikiečius buvo žiū-1 sumobilizuoti visą valią ir 
belaisviais, rimą kaip į Europos išgel- iš principo atmesti mintį,

_______  ___ o____ Apgriautų i t _ , , ,
r.a vakarą pirmosios ori- tiek išliko miesto pakraš- “už bausmę, kad pasidavė veiklą ir darbus. Karo me- skelia tokį dūžį: privalu 
nio pavojaus sirenos, ku- čiuose. tačiau šiaip visas nelaisvėn”, i sū
rios paskutiniu metu žmo- miestas yra ištisa griuvę- su vokiečiais _ _ _ _ _ 2
nes nuolat šaukdavo į šių krūva. Panašiai buvo saugomi rusų sargybinių, bėtojus, o į JAV kaip į apie galimybę pralaimėti. kia „ 
--------------------------------------------------------------------- ' Viena iš grįžusių dirbo kraštą, kuris sukurs ge- j Visi esame pašaukti ir visi J 

Doneco kasyklose drauge resnį pasaulį.
!su vyrais. Kiekvienoje de-! Bet patsarųjų atsilan-lVakarų kultūrai išpažinti! 

ir puoselėti. Tai sunki irp 
baisiai atsakinga privile-! 
gija, kurią žmonijos sąži
nė diktuoja mūsų kartai.

Savaitraštis “OB” rašo: 
Vadinamoji istorija mums 
nėra maloni, neturime su 
ja laimės. Kitoms kartoms 
teko patogesni laikai gy
venti. Tačiau nuo istorijos 
neatitrūksime, nebepa
bėgsime. Šį laikotarpį tu
rime pergyventi iš tikrųjų 
drąsiai ir su pakelta galva, 
žinodami, kas esame ir ko 
siekiame. Reaguokime į 
mūsų niūrios epochos iš
šaukimą. Tai vienintelė 

' šlovinga priemonė iškęsti

Gegužės Mėnesio Knygutė
kaSiuo^imtles darbininkų fnipė-kymų Europoje metu 

se rinkdavosi j berželiais nukaišytas sekly- je buvo 4 moterys. “Ta- Quirk rado neapykantą a- 
čias ir ten suklaupę prie Dievo Motinos pa-:čiau mes neturėjome jokio merikiečiams ir kai ku- 
DIEVO apsisaugoti riuose kraštuose įsitikini-
tradicijas ir čionai Amerikoje — melskimės nuo šalčio ir drėgmės. As mą, kad Jungtines Ameri- 
prie Marijos per gegužės mėnesį. j savo antrąja suknele dali- kos Valstybės badaujan-

“Darbininke” galima gauti GEGUŽES' nausi su kitom dviem mer-‘čioje Europoje teturi savo 
MENESIO knygutę, kurioje yra labai gra-lginomis. Viena ją dėvėda-'gerovės interesus. Autorė 
Žūs skaitymai kiekvienai dienai per visą ge-;vo kai kitos abi dirbdavo toliau pastebi, kad ji suti- 
jri 184 puslapius. Kama tik 50c. i . , , , J kurie tiki

_______________ _____ ____________ leidžianti 
!rų, dešimt mirė nuo nusi- jiems badauti, atsisakyda

ma siųsti maistą, kurį pa
žadėjo, 
gandos vaisius”, 
Quirk. 
kalbėjusi 
kurie gavo maisto, ir dra
bužių iš UNRRA-os 
sakė jai, kad tai dovana

S’užės mėnesį. Ji turi 184 puslapius. Kaina tik 50c. t , . , „t- i, • '
Norintieji knygutę įsigyti. įdėkite į konvertą 50c ir šią iškarpą iriarba miegodavo . 1S W0 KUSI žmonių, 
užadresavę: ' ’ 'stovykloje buvusių mote- jog Amerika

“DARBININKAS”, f
366 West Broaduaj, So. Bonton 27, Maus.' maitinimo

prisiųskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę. j Toliau AP praneša, kad
_ _ _ _ gynybos ministe-

siuomi siunčiu 50c ir prašau pi isiųsti man Gegužės Mėnuo kny- j-jg Gasparotto pareiškė, 
gutę' jog pagal grįžusių iš Rusi-

Vardas ............................................................................ jjos pranešimus, 94% italų
Adresas .. Į belaisvių žuvo lageriuose.

...... ............ . ....................... 'Italijos vyriausybės žinio-

liau, vėl įeiti į šeimą tų 
tautų, kurioms be nuosto
lių pavyko išsaugoti lais
vę. šiuo metu narsumas 
turi eiti kartu su protu, 
vadinasi, privalu būti nar
siu, pasiaukojančiu ir po
draug turėti planą. Ką be
darytum ir kur bebūtum, 
atsimink:
— Tėvynė šaukia ir lau-

Rytprūsių
Londono lenkų vyriau

sybė paskelbė Lenkijos pa
žiūrą Vokietijos sienų rei
kalu. Ji tvirtina, kad Len
kijos vakarų siena turi ei
ti Oderio Nysos linija. 
Lenkijai priskirti vaka
ruose plotai negali būti 
laikomi kompensavimu už 
Sovietų atimtas iš Lenki
jos rytų sritis. Lenkijos 
vyriausybė yra nuomonės, 
kad Rytprūsių šiaurės ry
tinė dalis su Klaipėda ir 
Tilže turi būti pripažinta 
Lietuvai.

{esame išrinkti - laisvei iri
1. « . 1. • • .*7 ■ 1 J. — J. XI A. . .

LDS SEIMAS

“Tai rusų propa- 
rašo J. 

Ir jinai sutikusi ir 
su žmonėmis,

Jie____ a_________ __ .
išjsuirutėb dienas ir, paga-

Lietuvių Darbininkų Sąjungos Seimas šįmet 
įvyks rugpiūčio 3-4 dienomis, Šv. Kazimiero para
pijos svetainėje, Providence, R. I. Didis organiza
torius ir josios leidžiamojo laikraščio “Darbinin
ko” prietelis kun. Jonas Vaitekūnas su savo dar
buotojais deda visas pastangas, kad šis LDS Sei
mas būtų įspūdingas ir vaisingas.

Be tradicinio darbininkiškų klausimų svars
tymo, įdomių paskaitų ir kalbų, manome dar su
laukti įžymių svečių iš Europos.

LDS kuopos raginamos atsiųsti kiek galima 
daugiau atstovų ir svečių.

Kun. P. M. Juras,
LDS pirmininkas.

Jr • w
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— Čia vyiuta visų kraštų komunistinis jauni* 
mos > mokytis, kaip vykdyti sabotažo veiksnius 
savo: tėvynėje. -- Paslaptys už mūro sienos. —{ 
Kas.jų mMį'ytojai ir kų rašo jiį vadovėliai. — 8M 
jų agentų JungL Valstybėse, — {stojęs | mokyk-) 

y lg gauna-naulų vardų. -- Ketintos revoliucijų 
fįasiseidmo paslaptys. — Kaip planuojama ap- 
sitiirbti su policija. — Visų slapiausioji Kirovo 

‘ akademija Leningrade.

G ALSIOS KATASTRO- 
ĖD8 JUNGTINĖSE 

VALSTYBĖSE
Vargįąi ar kada J ungti- 

nėse Amerikos Valstybėse 
buvo tiek ekspliozijų, 
traukinių ir lėktuvų kata
strofų. Vien per pirmuo-j 
sius keturis šių metų mė-! 
nesiūs ekspliozijose žuvo 
628 žmonės, traukinių ka
tastrofose 92, lėktuvų a- 
varijose — 117 žmonės, o 
kiek tūkstančių sužeistų ir 
kiek milijonų nuostolių

jos universitetas, į kurį! 
vyksta įvairių kraštų ko-f 
munistinis jaunimas, kad, 
išmoktų, kaip vykdyti sa
botažo veiksmus vėl grį
žus į savąjį kraštą.’ Taip 
paruoštų žmonių į Ameri
ką jau esą atsiųsta apie, 

• 800 ir jie esą “mielėmis”! 
visoj 75,000 šio krašto ko-i 
munistų tešloj. Tai yra ka
rininkai slaptoj raudono
joj armijoj, siekiančio j 
•nuversti žmonių balsais 
pastatytąją vyriausybę.

J
ir 1 c■V M
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pasiruošti, kaip suorgani
zuoti policijos jėgą, net 
armiją sovietų rūpimame 

! krašte, kaip išlaikyti ko
munistų partiją valdžioje. 
Jos auklėtiniai veikia da
bar Vengrijoj ir Graikijoj. 

Tas žinias apie slaptus 
į pasiruošimus 

turi- paduoda USA spauda, pa- 
kad jų veiki-

pramatymas kurių vieto
vių užėmimas sudaro le
miamus smūgius ir t.t. 
Net tokios smulkmenos iš 
anksto privalu žinoti —ar 
sargybinis turi šunį, ar 
ne. Iš anksto numatoma 
revoliucijonierių štabo 
slapta būstinė, suorgani- raudonųjų 
zuojami ryšininkai, t—- 
ma slaptas pasikalbėjimų stebėdama, 
būdas telefonu. Labiausiai mas bus tuo mažiau pavo- 
prisibijoma policijos, todėl;jingas, kuo daugiau mes a- 
išstudijuojama jos veiki- įpie jį žinosime.
mas; jeigu yra trys pa- i Dr. J. Prauskis;

c

Netik per karą buvo bombarduojami kariški įsistiprinimai, bet ir po 
karo. Štai vaizdas nesenai subombarduotos Helgoland salos tvirtovės. Tai 
buvo vokiečių galinga submarinų stotis, kurią britai okupavo ir šiomis 
dienomis subombardavo paleisdami 7000 tonų bombą.

mas teoretinis Markso - INSTRUKCIJOS BUSI- parašytame vadovėlyje tai 
mokyklai.

Stalinas gi jiems yra pa- 
ka-

padaryta — kas suskai- UŽ PASLAPTINGOSIOS ! Lenino mokslų kursas. Už MIEMS REVOLIUCIJŲ 
tys?! MŪRO SIENOS !savo smalsumą daugiau' VADAMS

Iš vieno buvusio lietuvio! • Ta maskuotoji sabotažo Pa.tirti apie slaptąją šabo-. Su nauju vard 
komunisto girdėjau, kad,mokykla yra tai Tarptau-{^azo ' revoliucijos, mokyk- į tams duodamos u . ...

kaikunos _tų,tinė Lenino Mokykla Mas- i instrukcijos: jis turi aklai ^ra 8enausl® sąjungimn-
v kvoje. Ji aptverta aukšta Jie butų išveža j Sibirą ar• paklusti įsakymams, jis!kas siekiant sovie .mes 

mūro siena, yra kairioje sušaudyti. Vis dėlto japo-!^oU o„ „Jsantvarkos.

Su nauju vardu studen-!sa^: konfliktą, t
> ir tokios rai kapitalistinėse šalyse

jo nuomone, 1
nelaimių galinčios būti
svetimai valstybei tarnau-____
jančių agentų darbas. Iš Vorovskos gatvės pusėje, , - . , . - v
daugelio lūpų girdėti, kad ties Arbat alkšte. Kur da. tą slaptą įstaigą net is vi-.
i__ i ’ _ _ dane r»iįintncrrarnrkt-i

i kas siekiant sovietinės
—, JaP°-įgali draugautis su “nepar-!

nų šnipams buvo pavykę tiniais- nevalia jami

kai kur čia būsiąs raudo
nojo sabotažo darbas. Kol 
FBI ir kitos teisingumo į- 
staigos žodžio netarė, nie
kas negali kokių spėlioji
mų skelbti kaip tikreny
bės.

SLAPTOJI SABOTAŽO , 
MOKYKLA

Bet visgi simptominga, 
kad daugelio dėmesys 
krypsta į raudonąjį sabo
tažą. Tam pagrindą gali) 
duoti pakartotinai USA! 
spaudoje pasirodžiusios i

bar mokinama bankų api-į 
plėšimo (tas jų vadinama 
“revoliucinė savišalpa”)! 
seniau ten buvo rusų ku
nigaikščio pasismagini-

daus nufotografuoti.
DIREKTORIŲ LIKVI

DAVO, MOKYKLA 
GYVUOJA

mas ; jeigu yra trys pa-1 
mainos, tai silpniausioji) 
bus užpulta. Jei yra įtari
mas, kad policijos vyres
nieji jaučia apie ruošiamą 
sukilimą, patariama ko
kią nors priežastį suradus! 
jiems patelefonuoti, su
sekti ar jie yra namie, ar 
ne.
CIVILINIO KARO METU

Turi ištirti policijos va
dų ir miestų majorų įpro
čius, dienotvarkę. Sudaro
mas sąrašas likviduotinų 
asmenų. Paskiriama kiek-įdžių teisingumu, 
vienam būriui po uždavinį,! Tikrai ’ Sovietų Rusijos 
nustatoma kuriuos reikia^ jaunuoliai panašūs į žmo- 
paimti įkaitais. Paimtoji)nes be sielos. Bet, nelai- 
radijo stotis bus panaudo- mei, jie labai naudingas į- 
ta paskelbti generaliniam 'rankis sovietiniam rėžimo 
streikui; sugautasai vy-(aparatui. Įrodymų tam pa- 
riausis vietovės valdyto-;tyS bolševikai paliko Lie
jas bus verčiamas perskai-įĮUVOje; masines, žudynės, 
tyti atsišaukimą, jei jis at-inežmoniški,-pasauliui ank- 
sisakytų, numatoma pa- ščiau nepažįstami, kanki- 
rinkti kitą su panašiu bal- nįmo metodai, didžiausia 
su, kurs jo vietoje paskai- neapykanta., blaivaus pro- 
tytų. Pagal kominterno’įo įr tikinčiam žmogui gal 
planą toksai miestas kaipinet neįsivaizduojama, va- 
Chicago numatoma revo-!karų kraštų ir ypatingai 
liucionierių užimti per 48 religijos paniekinimas, 
valandas. _ . . .............
DAUGYBĖ SLAPTŲ MO-
KYKLŲ RUOŠIA REVO- ‘bei vienuoliai slėpė kaip 

LIUCIONIERIUS
PASAULIUI

Šitokius tai apmokymus k°s* manyje grūmėsi nea- 
gauna busimieji revoliu- Pakanta ir gailestis. ,Pa- 
cionieriai Lenino mokyk-Į^e^a jiems ! _
loję. Ją baigę jie siunčia
mi į įvairius kraštus at
likti “praktiką”, ypač — 
įprasti prie slapto veikimo 
ten, kur komunistų parti
ja uždaryta.

Lenino mokykla dau
giausia yra skirta ameri
kiečiams. Kitiems kraš
tams yra kitos. Pav., Ki
nijos i

TIKĖJIMAS
I “Žmogus be tikėjimo, nė
ra vertas tikrojo žmogaus 
vardo” prisimenu vieno 
senuko kunigo žodžius, 
kadaise pasakytus per ka
tekizmo pamoką.

Ir tik vėliau, pažinęs 
naujas Stalino “sufabri
kuotas asmenybes”, įsiti- 

ikinau to senelio kunigo žo-

v •

_____  , __________ ŠMEIŽTAI IR TERO-
. pasisakyti, kad yra komu-į RAS — RAUDONŲJŲ 
nistu; jam nevalia leistis! GINKLAI

!būti fotografuojamam, ne-! Studentai mokinami, kad 
! valia rengtis kaip įtartinai atsimetančius nuo komu- 
įir jis visada turi budėti, i nizmo geriausia apkaltinti

{nistu; jam nevalia leistis > 
būti fotografuojamam, ne-j

i I
j tas į studentų klases ir Mikalojus 
bendrabutį. Vartus to na-1”’"" 
mo per visą parą saugo; 
raudonoji sargyba, niekas 
čia negali įeiti be komu
nistų kortelės, patys na
mai — slaptybėje, nė gat
vės numerio ant jo nepa
žymėta.

informacijos apie slaptąją! SALĖS GATVIŲ KAU- 
sabotažo mokyklą Mas-i TYN’ĖMS PRATINTIS 
kvoje. Štai, žurnalas “Na-i Ta vieta jau nebesutalpi-] kiekvienas studentas gau- 
tion’s Business” balandžio no visų — pristatytas ki-jna naują vardą, kuriuo jis! 
mėn. numeryje ; " -i - - ,
kad Rusijos sostinėje vei- se aukštuose 
kia gerai lėšomis aprūpin- tuose — miegamieji. Už 
tas universitetas, kuriame šio—mažesniuose rūmuo- 
mokoma, kaip vykdyti sa- se slaptosios policijos įgu- 
botažo veiksmus fabrikuo- la, prie kurios nė studen-i 
se, kaip daryti bombas, tai neturi teisės gretintis, 
pagrobti žmones, nuleisti Toliau, yra įtaisytos salės, 
nuo bėgių traukinius, api-;kur demonstruojama, kaip 
plėšti bankus, organizuoti pravesti gatvių kautynės 
.ginkluotą sukilimą. Visas, 
studijavimo išlaidas pa-! 
dengia kominterno tėvy
nė, pasirūpindama net jų 
atostogomis vasarvietėse. 
Tai pasaulinės revoliuci-

,...o------- r-------- Pirmuoju tos Lenino mo- ka(i išsigėręs neprasitar-j vagyste, suktybėmis, žo-
)mų lizdas, dabar perdirb- kyklos direktoriumi buvo jeį bus susektas esąs'džiu — užmušti jais pasi- 
!x__ z 1.1---- Mikalonis Bucharmas, komunistu, jis gali tą pri-įtikėjimą visuomenėje, pa-

įkurs žuvo Stalino valy- pažinti, bet nė mirčiai grę-’ našiai elgiantis ir su kitais 
amuose, bet mokykla pasi-!sįant negali atskleisti ko-;komunizmo priešais.
• ligo gyvuoti. Paskaitas čiaįkių partijos paslapčių. ; ~ ~
y ra skaitę sovietų zvaigz-į Pirmas dalykas susiti- į studentas sugrįžęs į š-vc 
dės: Stalinas, Trockis^ Mo-kus gatvėje (varant slap-šalį turi įstoti į darbo uni- 

veikimą), susitarti “a- jas ar liberališkas sąjun- 
pie ką kalbėjo”, kad pate- gas, lankyti susirinkimus, 

i____ i mokesčius, būti
Studen-;veikliu, kol pagaliau visa!

suktybėmis, žo-

I
I Baigęs Lenino mokyklą

i savo

Ir kai per vokiečių oku
paciją Lietuvoje kunigai

j žydus taip ir komunistus 
nuo rudųjų budelių ran-

! sakė: slėpti 
komunistus — tai nusikal
timas, nes ne kas kiti, bet 
jie atsidanginę iš rytų, žu
dė ir kankino mano bro
lius ir seseris. Bet gailestis 

įjuos palygindavo su žmo
gumi. kuriam nuo pirmųjų 
vaikystės dienų buvo nuo
dijami įgimti kilnieji jaus
mai ir išrautas tikėjimas į 

revoliucionierius būrėją. Juk tai nelaimin- 
ruošia Sun Yatsen Institu- »a* be tikėjimo žmogaus 
tas kuri baiirė beveik siela- Būčiau netikintis, jei 10,000 asmenų. gdabar va-l?ebūčiau nugalėjęs neapy- 
dovaujančių raudonoųjųl

operacijoms Kinijoje ir j 
Korėjoje. Vakarų univer-ln} 
sitetas ruošia kadrus Bal-į 
kanams ir Baltijos kraš
tams. Tiflisas, Stalino tė
viškės miestas, turi mo
kyklą Artimųjų Rytų re
voliucionieriams, gi Vladi- 
vastoke yra dar viena mo
kykla korėjiečiams.

PADARYK, AR MIRK!
Visų slapčiausioji yra 

Kirovo akademija Lėni n 
grade, kuri yra slaptosios

lotovas, Kuusinen, Manu-,' 
ilsky, Jaroslavskis, Lazov- 
skis, Budenny ir kiti, at-|kus j policijos rankas vie- mokėti 
vykstantieji kaip svečiai, nodai aiškintųsi r ’ '____ _ ____
be reguliarių proefsorių. -taį neturi leistis pažįstami:ta draugija bus palenkta

Įstojęs į šią mokyklą, savo pasiuntinybių narių i sekti partijos liniją.
„ 2"'” )irt. p. Į Aukščiausis tos slapto-

Daugelis atvyksta dirb- sios mokyklos kursas yra 
užsienio pasais,'praktiškas paruošimas re

tu rizmo” ar kitais sume-‘ voliucijos veiksmams. Pa-

ribų, studentai turi su-' voliucionieriai.
! — Perdidelis humanišku- 
'mas yra pavojingas, nes 
{jis aiškinamas silpnumu, 
i— sako Kippenbergerio 

. {vadovėlis (autorius prisi- 
laikytis i dengęS Alfred Langer var- 

► apie patyrimus

Į------- — C X |-------- -----------------V’Z --------------i’----------------------- i

paskelbė, tas pastatas, kur pirmuo-Įbus žinomas komunistinė- 'tiniais 
inėje vei-se aukštuose klasės, ki-!je veikloje pav., “Tito” e-'“turįzl

sąs sudarytas iš pirmųjų ?tįmais -Įšėję už mokyklos! tarimus duoda patyrę re- 
raidžių Trečiojo Interna- ribų> studentai turi bu-! 
cijonalo Teroristine Orga-igrjžti prieš 11 vai., ir jie!

Tarp MaskvoS|žino> kad yra sekami.

ir tt.
Maskviečiai apie šią mo

kyklą beveik nieko nežino 
ir paklausti dažniausiai 
nurodo Lenino 
Tverų gatvėje,

mzacija.
pasiųstųjų vyrų į USA, 
tvarkyti partijos reikalų, 
pavyzdžiui, turėjo tokius 
vardus:

i vadinosi “John Pepper”

“IKI ATEIS REVOLIU
CIJOS VALANDA”

vengras Pogany Juos mokina
ir ramiai iki ateis revoliuci-^n TJin

Institutą, 
kur eina-

“Schwartz”; Gusev — va- jos valanda. Pašaukti, jie Vokietijos ' revoliucijoje), 
n™” Al-; į kariuomenę, toliau tęsdamas:

? — Tai yra didžioji pamo- 
revoliucinių 
Humanišku

dinosi “P. Green”, Alpi — turi 
“Fred Brown
Sirola —
“Milier”.

” ir suomis 
buvo pasivadinęs

Ar Nori Sužinoti Apie Pasaulio Pabaigą?
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 — “PRANAŠYSTĖS APIE PASAULIO PA
BAIGĄ”. Knygoje yra surinkta pranašų ir Paties Kris
taus žodžiai apie pasaulio artėjantį galą ir kaip jis baig
sis. Knyga labai gražiai išleista ir paveiksluota; turi 111 
puslapių. Kaina tik $1.00. Užsakymus siųskite tuojau, 
nes jų neperdidžiausį kiekį turime. Siunčiant užsaky
mą, nėra reikalo laišką rašyti, tik įdėkite šią iškarpą į 
konvertą su $1.00 ir atsiųskite sekančiu adresu ir tuo
jau gausite minėtą knygą:
DARBININKO ADMINISTRACIJAI:

• • •

Pranašas Elijas

Šiuomi siunčiu $ 
Pabaigą”.

Vardas ..........

ir prašau prisiųsti man “Pranašystės Apie Pasaulio

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

stoti ] 
policiją ir t.t. savo krašte . —
ir ten ruošti dirvą komu- ka iš visų 
nizmui. Lenino mokykloje konfliktų, 
jie smulkmeningai išmok-) mas turėtų būti taikomas 
sta vartoti, išardyti ir vėlitiems, kurie gali būti 
sudėti įvairių šalių gink-jiaimėti revoliucijai. Revo-
lūs.

Pirmieji treji metai ta
čiau skiriami persunkimui 
studentų revoliuciniu 
'Markso, Engelso, Lenino 
mokslu.
“DĖDŽIŲ” PAMOKSLAI
— Streikai, — dėstė toje 

mokykloje A. D. Lozovs- 
Į kis, vienas iš kominterno 
! vadų ir vėliau karo minis
terijos sekretorius, — yra 
sąmyšiai, kurie sustiprina 
proletariato vienybę, iš- 

imoko vieną klasę priešin
tis kitai ir ruošia mases 

' galutinoms grumtynėms”.
Mokykloje išeinamas 

trumpas kursas apie dar
bininkų veikimą, partijos 
organizaciją, propagan
dos būdus ir panašiai.
— Sakyti, kad gali būti 

interesų bendrumas tarp 
darbininkų ir darbdavių 
yra darbo klasės išdavi
mas. — skaitoma Olgino

liucinė procedūra — tero
ras — turi būti taikomas 
visu griežtumu visiems 
priešams”.

ir

REVOLIUCIJOS PASI
SEKIMO PASLAPTIS
Revoliucijos sėkmingu

mui, pagal tą mokyklą, 
reikalingi keturi dalykai:

1. Pasiruošimas.
2. Tinkamas laikas.
3. Taktikos žinojimas.
4. Užklupti nelauktai 

nepasiruošusius.
Viskas iš anksto stengia

masi suplanuoti, nieko ne
paliekant pripuolamu- 
mui; vietiniais vadais ven
giama pilnai pasitikėti, 
taigi revoliucijos atveju 
pasiunčiama iš Maskvos 
patyrusius revoliucionie
rius.

į pasiruošimą įeina — 
padarymas planų svarbes
nių strateginių vietovių

kantos jausmo.
O taip, tik tikėjimas gali 

‘nugalėti blogį. Ir jei lietu- 
(viai. tenai tėviškėje ir 
tremtyje nepraranda vil
ties, tai tik Kūrėjas jiems 
priduoda jėgų sunkiose 
dabartinio gyvenimo va
landose.

J. K,

Nauji Maisto Pakeliai 
(Europą

CARE skyrius Bostone?l dUUf n III 1 J i <x Ola, Į 7 UvOIvm x * c* o •

policijos (MVD) globoje. Boston CARE Committee 
Čia tik patys ištikimiau- 
sieji — padaryk ar mirk— 
priimami. Jų uždavinys —

140 Clarendon Street 
Boston, Mass.

Tel. KENmore 3987.

Seserų Rėmėjų Dėmesiui
Š. m. gegužės 30 dieną Nekalto Prasidėjimo Vie

nuolyne. Putnam, Conn. įvyksta Nekalto Prasidėjimo 
Seserų Gildos Seimas.

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

sius mirusius ir Kongregacijos mirusiua 
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 V aldyba*

1.

2.
3.
4.



GARDHER, MASS.
DARBININKAS 6

i GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE Z

PROVIDENCE, UI

dol.; šv. Petro ir Povilo Drau
gija, Bayonne, N. J. — 100 dol.; 
Lietuvių Amerikiečių Klubas, 
Bayonne — 100 dol.; Quigley 
kunigų seminarija, Chicago, III. 
— 100 dol.

Šv. Pranciškaus par., Miners- 
ville, Pa. — 277 dol.; BALF 38 
sk., Cleveland, Ohio — 150 dol.;

SKUBĖKIME PAGELBSTI 
VARGSTANTIEMS!

KUNIGAS BENJAMINAS M. 
UŽDAVINYS, M.I.C.

Balandžio 18 d. broliai Motu
zai ir V. Beleskas rodė judamus 
paveikslus apie rusų bolševikų 
žiaurumus pa vergtoje Lietuvo
je ir lietuvių tremtinių gyveni-j 
mą Vokietijoje. Paveikslus ma-j 
tė ne tik vietiniai lietuviai, bet 
ir iš apylinkės atvykę.

BALF sandelio vedėjas p. Jo
nas Valaitis pasakė kalbą. Taip
gi kalbėjo ir p. V. Beleskas. Po 
p. J. Valaičio kalbos įvyko au
kų rinkimas. Po $10.00 aukojo 
A. ir B. Juškai ir A. ir V. Na-

_ . . kučiai; |>o $5.00 — A. Semku-
„7,. . , i nas, O. Lukoševičienė, J. Devei-

į kis $5.10 ir kitą [lenkinę dėl 
; ALT. J. Raižys. Po $2.00 —Jo-’ 
I nas Glebavičius, K. Krasauskie-

■*". p. Višniauskienė, K. Zabela,;
... Teuteris, J. Lukasevičius, jamino

į V. Simanavičius. Ant. Jonaitie- Benjaminas gimęs rugpiūčio 
] nė, Krasauskas, A. Padelevi- dieną, 1920 metais, Hyde Park, 
cius. k. semsunas. Po $1.00 Mass. Visa šeimyna persikėlė į 

1 n N.,1 Worcester, Mass., Benjaminui
dar esant visai jaunam. Čia jau
nikaitis pradėjo eiti mokyklon. 
Stojo į Šv. Kazimiero par. mo
kyklą ir baigęs Junior High 
School 1936 metais. įstojo į į 
Classieal High School.

Nuo pat jaunystės kunigas 
Benjaminas turėjo polinkį prie 
dvasinio luomo. Turėdamas sa- 

Lukasevičius. vo šeimos gražų pavyzdį, ir ei- 
Fitchburg, A. damas moksle aukštyn, bei tar- 
Fitchburg. J. naudamas 5 metus prie alto-

« t «« 
J

D. Nameika, D. Genevičienė, p. 
šerkšnienė. St. Raziukevičius,
E. Adamonienė. E. Vasiliaus
kienė. Mrs. Miller. P. Stanienė. 
E. Cickevičienė. A. McKenna, 
E. Ratkevičienė. A. O. Avižinis, 
B. Straznickas. A. Gumauskas. 
A. Dzekevičius. J. Adamonis. J. 
Tamušauskas. Z. Turonis.

BROCKTON, MASS.

I

I

nė.
ie Brocktono BALF; prŽiniose apie

rinkliavą buvo parašyta, kad 
Brocktone surinko $173.30; tu-, 
rėjo būti $273.30. Atsiprašome!^ K 8^^ 
už

Worcester, Mass. ištikrųjų y- 
ra pavyzdingas miestas. Šįmet 
vėl susilaukė naujo kunigo Ben- 

Uždavinio.

klaidą.

d. auka $310.00.
Mūsų

kuri yra vienintelė
PITTSBURGH, PA.

IJetuviai išpildė Kvotą Su 
Kaupu

Šios kolonijos lietuviai, vado
vybėje kleb. kun. Jono Vaitekū
no. iabai gražiai pasižymėjo 
Lietuvos tremtinių šelpimo dar
be per BALF.

Gegužės 3 d. įvyko BALF pa
rengimas. kuriame rodė juda
mus paveikslus pp. Motuzai ir 
Beleskas. parapijos svetainėje. 
Pertraukoje buvo renkamos au
kos tremtinių šelpimui per 
BALF. Aukojo šie: J. E. vysku
pas Francis P. Keough $1.000: 
aukų surinkta ir įžanga $270.- 
75; vasario 16
Viso pasiųsta $1.580.75. 
kolonijai. ___ ...........__
parapija visoje vyskupijoje, bu
vo skirta kvota $1.500.00. Mes 
padarėme su kaupu. p

Šioje kolonijoje yra apie 400 
lietuvių šeimynų. Visoje valsty
bėje yra tik viena lietuvių kata
likų parapija. Tačiau yra pat-į 
riotingi lietuviai ir nuoširdžiai 
aukoja Lietuvos išlaisvinimo ir 
tremtinių šelpimo reikalams.

Po $10.00 aukojo šie: Edv. 
čiočys, pp. Dialtuvai ir J. Kruo- 
pis: St. Zalabauskas $8.00: pp. 
Ablačinskai $7.00: po $6 auko
jo kun. J. Vaitekūnas, pp. Bane- i Pranciškaus 
vičiai ir B. Simanavičius: po 
$5.00 — B. Bartusevičius. K. 
Geidemas. D. Bernatavičius. J. 
Vaitkunaitė. P. Sinkevičius. K. 
Brazauskienė. L. Verbickienė; 
po $3.00 — J. Vincevičius ir pp. 
Kacevičiai; po $2.00 — O. Ba- 
darienė. O. Simanavičienė. O. 
Jocius. J. Jezukevičius. J. Sta- 
neliunas. B. Savickaitė. P. Viš- 
niauskas. A. Dzekevičius. A. A- 
liukonis. J. Savickienė. J. žie- Jos 
delis. A. Ladyšius. M. Jezukevi
čius. Mrs. W. Belconis. J. Bub- nuvar?usių akh*> 
nienė. O. Rutkauskienė. V. Ban- 
kauskas. A. Sereičikas. pp. Vil- 
kišiai. V. Begonis. Mrs. M. Ga- 
frey. J. Karpavičius. R. Janu
šauskas. J. Rusas, pp. Lekavi
čiai.

Po $1.00 — J. Akulevičius. A. 
Klimavičius. A. Sagaitis. P. Žy- 
deckienė. Mrs. Zuba. L. Urni- 
kas. A. Simanavičius. M. Kaz
lauskas. M. Čanienė. O. Misevi- 

M. Savickienė. M. Špo
kienė. V. Kapickas. E. Marcevi- 
ėienė. M. čurylienė. 
šis. V. Akulevičius. 
čius. p. Petraitienė. 
nė. J. Mečiunienė. 
nas. J. Parafinavičius. 
niauskienė.
Lebedninkas.

Gegužės 7 ir 8 dd.. Šv. Pran-j 
ciškaus Vienuolyną aplankė' 
garbingas svečias, kun. Juozas 
čekavičius. nesenai atvykęs iš 
Europos, kuris yra pergyvenęs 
žiaurią bolševikų ir nacių oku
paciją Lietuvoje.

Buvo labai įdomu išgirsti 
Gerb. svečio kalbą iš pavergtos 
tėvynės Lietuvos. Kiekvienas 
lietuvis turėtų išklausyti, kur 
tik galima, kun. J. čekavičiaus 
kalbos. Raporteris.

Keletas savaičių atgal atvyko 
Vienuolyną 

našlaitės iš Lietuvos, būtent, 
Sofija Dudenaitė. paeinanti iš 
Bikolių kaimo. Zarasų apskri
ties: sesutės Jadvyga. Gražina 
ir Regina Petrauskaitės iš Bur
biškiu kaimo. Alytaus apskri
ties. Pastarosios išvestos iš Lie
tuvos spalių 10. 
kietiją. kurios buvo 
vaikų lageryj.

šv. Pranciškaus 
buvo maloniai

aukojo — O. Butkienė,
Radzevičienė, Čekatauskienė, 
Gurklienė. Janina Genis. J. Ba
ronas iš Fitchburg, M. Baronie- 

jnė iš Fitchburg. O. Dapkevičie- 
nė. Jurgis Ladavičius, E. Miški
nis, J. Lecevičius, B. Jezukevi- 
čienė, Sai. Deveikienė, M. Bruz- 
gulienė, Br. Ginaitienė, Griga- 
lauskienė. Br. Tabulkevičius, J 
Lekačinskas, D. 
Tamulionis iš
Petkevičius iš Fitchburg. J. naudamas 5 metus
Baublis, Petrauskienė, Bara-riaus, jautė pašaukimą į dvasi- 
nauskienė, E. Rukienė, O. Šiai- nį gyvenimą. Tėv. J. Navickui, 

’inienė. J. Gikis, P. Raižys, Alf. M.I.C., gulint Šv. Vincento ligo- 
‘ i Belskis.

Visiems aukojusiems komite- Kazimierietės parinko Benjami- 
tas taria nuoširdų ačiū. ną nunešti vaisių pintinę ligo-

Komitetas. niui. Po šio atlankymo Benja
mino pašaukimas ir apsispren
dimas visiškai sustiprėjo. Bai
gęs kolegijos mokslus Thomp- 
įsone, kunigas Benjaminas įsto- 

. Marijonų naujokyną

LEYISTON, ME.

ėienė.

A. Martu- 
J. Dzekevi- 
M. Kopkie- 

Mančiū- 
O. Čer-

V.

1944 m. į Vo- 
patalpintos

šalpos vajus bus vedamas 
dvi savaites — nuo birže
lio 8 d. iki 22 d. Talkon į- 
traukti įžymūs lietuvių ______ ___
draugai kitataučiai. Neat-’BALF 76 sk., Detroit, Mich. — 
silieka ir Amsterdam su'600 dol.; BALF 86 sk., Pater- 
Schenectady, kur gegužės'son, N. J. — 618 dol.; šv. An- 
30 d. bus rodomi Br. Motu-Įdrįejaus lietuvių par., New Bri
zų - Beleckų paveikslai.jtain, Conn. — 200 dol.; Lietu- 
New Yorko miesto komi-'Vai Remti Draugija, New Be

12,000 vaikų, keli tūks
tančiai negalinčių dirbti 
senelių ir paliegusių, 2,000 
studentų tremtyje yra su
dėję visas savo viltis į A- 
merikos lietuvius. Kas 
juos supras, kas jų šauks
mą išgirs, kas jiems pa
galbos ranką išties, jei ne 
artimiausieji?

Kas gi yra artimesni lie- tetas gegužės 30 ir 31 d.'tain, Conn. — 100 dol.; BALF 
i tuviams tremtiniams Eu- Maspethe, Klasčiaus par-Įio6sk„ Albany, N. Y. —175 
Įropoję, jei ne jų sesers ir ke ir salėje, turės savo dvi doi.; BALF 57 sk., Chicago — 
įbroliai lietuviai amerikie- dideles pramogas.
'čiai?

Visi, kurie atjaučia lietu* 
. „ tremtinių skurdą, bai- 1
Kunigas'SU vargą ir nuolatinį pavo-

2 jų bado, šalčio ir baimės, 
yra kviečiami visu pajėgu
mu stoti Bendrojo Ameri
kos Lietuvių šalpos Fondo 
Vajaus talkon. Dabar, 
šiandien atlikime kiekvie
nas savo artimo meilės pa
reigą. Duokime savo pini
ginę auką per savo vieti
nius BALF skyrius ar į- 
staigas, arba siųskime tie- 
isog BALF centrui.

Naujausios žinios 
fronto yra 
Yra vietų 

kur Vajaus kvota jau už
baigta su kaupu.Tokie pir
mieji miestai, kur veikia 
veiklūs BALF skyriai yra 
Providence, R. I. ir Great 
Neck, N. Y. Bet jie nenu
traukė savo veiklos — pa
šalpos darbas tęsiamas ir 
toliau.

Maryland valstija arti 
savo kvotos užbaigos, ku
ri, tikimasi, bus atsiekta 
birželio 14 d., kai įvyks 
Baltimorėje vieša rinklia
va.

Connecticut aukų sumos 
smarkiai paaugo gegužės 
pradžioje. Gegužės 2 ir 3 
d. New Britaine ,0 gegužės 
3 d. Hartforde įvyko vie
šos rinkliavos. Gegužės 17 
d. milžiniška rinkliava bus 
Waterburyje.

Illinois valstijos viešas 
vajaus atidarymas įvyko 
gegužės 11 d. Chicagoje 
Dariaus - Girėno salėje. 
Pradžia labai įspūdinga, 
tad ir vajaus pasisekimas 
užtikrintas.

Massachusetts valstijoje 
vajaus vedimas gerokai 
pasistūmėjo į priekį, ypač 
Worcesteryje, Brocktone, 
Nonvoode, Cambridge.

New Jersey valst. daug 
gyvumo rodo naujai įsi
steigęs BALF skyrius Lin- 
dene, kur gegužės 18 d. bus 
viešas BALF naudai pa
rengimas. Newarko BALF 
skyriaus rengiama pramo
ga bus gegužės 31 d.

New Yorko valstijoje 
šiuo metu didžiausias ju
dėjimas yra Rochestery, 
kur gegužės 2 d. susidarė 
specialus vajaus komite
tas. Rochestery lietuvių

zų - Beleckų paveikslai.(tain, Conn. — 200 dol.; 
New Yorko miesto komi-vai Remti Draugija, on o-i .j I . „ __ .

i 
Į

iš
BALF vajaus 
džiuginančios.

ninėje, Worcesteryje, Seselės

$620.50; Šv. Antano lietuvių
Michigan valst. daugiau-; par., Omaha, Nebr. — $269.52; 

šia sielojamasi Detroito ir. BALF 78 sk., Ansonia, Conn.— 
Grand Rapids miestuose. Į150 dol.; Lietuvių Katalikų Fe-

Pennsylvanijoje šiomis deracijos sk., Lawrence, Mass. 
dienomis daugiausia judė-1— 200 dol.
jimo Pittsburghe, kur j philadelphijos lietuvių Vasa- 
darbštus vajaus komitetas rio 16 minėjimo aukos — $2,- 
galutinai susiorganizavo 
ir pradėjo darbą.

AUKOS PLAUKIA
Čia pažymėsime dalį stambes

nių aukų, kurias BALF centrui 
atsiuntė atskiri asmens ir drau
gijos:

J. E. vyskupas Francis P. 
Keough, Providence, R. I. — 
$1,000 dol.; Marijona Domei
kienė, Rockford, III. — 100 dol.; 
kun. Ignas Boreišis, Detroit, 
Mich. — 100 dol. BALF 64 sk.,: 
Baltimore, Md. — 6,000 dol.;; 
Šv. Juozapo lietuvių par., Scran-| 
ton, Pa. — 4,500 dol.; BALF 20Į 
sk., Great Neck, N. Y. — $l,-j 
320.48; Lietuvių Piliečių Klū-, 
bas, Worcester, Mass. — 500 
dol.; Luzerne ir Lackawanna a- 
pylinkių lietuvių parapijos

131.16; BALF sk., Hartford, 
Conn. — 700 dol.; BALF 39 sk., 
Miami, Fla. — $237.33; Švč. 

I Panelės P. M. Gimimo par., Chi
cago — $305.62; Šv. Petro ir 
Povilo par., Chicago — 350 dol.

:ir tt.
| Visi aukojusieji yra sektinas 
pavyzdys visiems lietuvių trem- 

jtinių prieteliams. Visi asmens ir 
draugijos prašomi didžiojon tal
kon pagelbėti lietuviams trem-

■ tiniams. Siųskime savo paramą, 
’ tuojau, šiandie.

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine.

105 Grand Street
Brooklyn 11, N. Y.

PAIEŠKOJIMAS
Philadelphia, Pa. — VienasI

(Pennsylvanijoj) — 1,500 dol.; ukrainiečių geras bičiulis geg. 8 
par., d. prašė manęs paskelbti lietu- 
dol.; vių spaudoje šį paieškojimą: 
par.,- “Paieškau sūnaus Marijono, 
dol.; giminaičio žmonos Onos —

Gegužės 7-11 d. šios apylinkės jo į TT. 
lietuviai turėjo rekolekcijas. 1941 metais, 
kurias sėkmingai vedė Tėv.
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. Ji- praleido pasižymėjęs istorijoje 
sai prieš pradėdamas jas, asme-ir Šv. Rašte. Savo laisvu laiku

visus pasinaudoti srityse ir skaitlinguose Semina
rijos klierikų organizacijų vei- 

. kimuose.
Į Laimingi jauno Benjamino tė
veliai, Motiejus Uždavinys yra 

Įkilęs iš Vilniaus krašto, Valki
ninkų parapijos, Pirčipių kai- 

jmo; mamytė Boleslavą (Sliwos- 
ka) Uždavinienė, kilus iš Belis- 
toko miesto, Waniewo parapi- 

ijos, Korvalesczna kaimo, Len
kijoje. Toji šeima taip pat iš
auklėjo ir 3 vienuoles Kazimie- 
rietes. Tai kilni katalikiška šei-

1 ma.
Kunigas Benjaminas M. Už

davinys įšventintas kunigu 
Jo Ekscelencijos Vyskupo B. J.

Seminarijos metus pelningai

vienuolyne laiškai aplankė kiekvieną šeimą, dalyvaudavo įvairiose sporto 
priimtos. •

Džiaugsmo ašaros riedėjo iš jų
kada jos pa

matė Sesutes, kurios jas pri
glaudė kaip motinos. Jos čia 
rado kitas keturias našlaites, 
pirmiau atvykusias, kas sudarė 
joms dar didesnį džiaugsmą.

Norintieji sužinoti daugiau a- 
pie našlaites arba jas sušelpti, 
gali kreiptis sekančiu adresu: 
St. Francis Academy, R. D. 10.
Mt_
Pa.

buvo pada- 
motinoms 

T. Juvena- 
kviesdamas

Providence. Pittsburgh

WATERBURY, CONN

3,

išGegužės 5 d. buvo atvykus
Newark. N. J. p. J. Hodelienė 
pas pp. C. Kripaitis. gyv. 235 
Wilson St. Iš ten išvyko į Wor-į

K. Kuprevičius. J.lcester. Mass. pas pp. J. Kašė- 
p. Jankauskienė, tus. gyv. 24 Mott St. J. B. H.

ragindamas
Dievo malonėmis. Ir reikia pa
sidžiaugti, kad žmonės rekolek
cijose dalyvavo labai skaitlin- 

įgai. tuo parodydami, jog bran
gina dvasinius dalykus.

Gegužės 11 d. po rekolekcijų,
| Vyčių pastangomis,
I rvtas susirinkimas1 *pagerbti. Jį atidarė 
lis Liauba, O.F.M.,
sugiedoti Amerikos himną.

Susirinkimui vadovavo Tėv.
Leonardas Andriekus. O.F.M., 
kuris supažindino publiką su 
žymiuoju kalbėtoju Prof. Dr. 
P. Podalskiu. atvykusiu čia iš' 
New York’o laikyti paskaitas.* 
Žinoma, visiems buvo įdomu iš- Sheil. D. D., gegužės 18 dieną, 
girsti iš jo apie Lietuvos ir jos .8 valandą ryte, Quigley Semi- 
gyventojų kančias.

Prof. Dr. P. Podalskis buvo'Pirmas iškilmingas šv.

Didelis Kongresas
Priešo Parblokšta Lietuva Maldauja Pagalbos ir 

Dievo Pasigailėjimo!
Todėl

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

Kviečjami į Maldos Apaštalavimo Sąjungos šaukiamą 
Maldos ir Atgailos Kongresą 

šių metų birželio mėnesio 1$ dienų 
šv. Juozapo Par. bažnyčioje, 46 Congress Avė., 

VVaterbury, 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. O•>.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

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

švenč. Jėzaus širdžiai! Daug, Daug Laimėsite!

1Z L . _ Z .
Įnarijos Koplyčioje, Chicago, III.

. mišias 
Lietuvoje pirmosios rusų ir vo-!atnašaus Šv. Kazimiero par. 
kiečių okupacijos metu. Tik Į bažnyčioje, Worcester, Mass. 
antrą kartą sugrįžus rusams,1 gegužė 25 dieną. 11 vai. rytą, 
jisai, kaipo drąsus laisvės kovo-^ šiandien džiaugiasi Tėvai Ma
to jas. gelbėdamas savo gyvybę, rijonai nauju misijonieriumi.
buvo priverstas pasitraukti iš. Džiaugiasi taip pat tėveliai, gi- 

i jos. Šis žmogus savo akimis 
, matė, kas tenai dedasi, todėl jo 
Hlga kalba buvo išklausyta su 
didžiausiu dėmesiu, 

j Po paskaitos įvyko rinkliava
Lietuvos našlaičiams tremtyje, 

' kuri davė $65.00. Pažymėtina, 
! kad šios apylinkės lietuviai jau 
anksčiau gausiai aukavo Lietu

vos Tarybai ir BALFui.
Baigiant susirinkimą, vien

balsiai buvo nutarta Lewiston’o 
draugijų vardu pasiųsti telegra
mas Maino valstybės senato
riams ir Kongreso atstovams, 
prašant paremti šiomis dieno
mis Vashingtone svarstomą į- 
statymą, kad Amerika įsileistų 
400,000 tremtinių.

Čia negalima nutylėti, kad 
Maine valstybėje jau išleido į- 
statymą, leidžiantį savo terito
rijoje apsigyventi tremtiniams 
baltams. Jį pravedant daug pa
sidarbavo čionai gyveną lietu
viai pranciškonai kartu su Le-

minės ir draugai.
Linkime kun. Benjaminui ilgų 

Dievo tarnystės metų ir lai per 
savo aukas atveda daug sielų! 

*prie Kristaus Altoriaus. PHILADELPHIA, PA.

Šv. Kazimiero lietuvių 
Worcester, Mass. — 710 
Šv. Kazimiero lietuvių 
Providence, R. I. — 600
Lietuvai Remti Draugijos 1 sk., Christyna Gėrovą ir vaikų — 
Worcester, Mass. — 100 dol.; Ivanna, Stefana Gėrovų, Olena 
BALF 5 skyrius, Chicago, III.— Koniuškova. Taipgi savų gimi- 
270 dol. 10 c.; Lietuvių Katali- nių — Lva ir Olga Labų su vai
kų Draugijų Sąryšys, 
Ohio — 100 dol.; Šv. 
tuvių par., Brockton, 
$273.30; BALF 118 
boygan, Mich. — 
BALF 53 sk.,
H. — 184 dol.; Lietuvių Politi- Strasburg, Bas-Rhin, France.

K. Vidikauskas.

Dayton, kais — Darijų ir Lvu ir seserė- 
Roko lie- čios Modesta Stelmachu. Jie pa- 
Mass. — tys ar kas kitas prašomas atsi- 
sk., She- liepti šiuo adresu:

250 dol.;į Mr. l’Abbe Marian R. Cur- 
Manchester, N. kowsky, 9 rue dės Couples

wistono lietuviais. Dar reikia, 
kad šis įstatymas būtų priimtas 
centrinės valdžios Washing- 
tone.t

Motinoms pagerbti susirinki
mo meninę dalį išpildė p. S. 

. Paulauskaitė, akompanuojant 

.pianu p. Čiužui, sudainuodama 
■solo Avė Maria ir keletą lietu
viškų dainelių. Susirinkimas 
buvo uždarytas Lietuvos him
nu.

Baigiant reikia linkėti, kad 
taip gražiai pasisekusios misi
jos ir pagyvėjęs tautinis veiki
mas atidarytų akis ir tiems 
Lewistono lietuviams, kurie, ta
pę komunistais, paniekino savo 
tėvelių tikėjimą ir dabar žiau
riai kankinamą tėvynę. M.K.

j
i

Jaunutis smuikininkas, kapi
tonas Tadas Kuligovskis daly
vavo kun. klebono Igno Kelme
lio jubiliejiniame bankiete, 
Newark, N. J., geg. 11 d. Kartu 
su smuikininku vyko La Sallet- 
te kolegijos rektorius, vienuolis 
brolis Feliksas.

nis Klubas, Kearny, N. J. — 
100 dol.; BALF 7 sk., Kearny, 
N. J. — $529.34.

Šv. Antano lietuvių par., Det
roit, Mich. — $210.55; Lietuvių 
organizacijų centras, Detroit, i 
Mich. — 100 dol.; BALF 35 sk.,1 
Newark, N. J. — 324 dai.; L.. 
Kazimiero lietuvių par., E. Van- 
dergrift — $183.50; BALF 97 
skyr., Thompsonville, Conn. — 
400 dol.; BALF 96 sk., West- 
field, Mass. — 250 dol.; BALF 
2 sk., Waterbury, Conn. —338 
dol.; Lietuvai Vaduoti Sąjunga. 
Waterbury, Conn. — $306.50; 
BALF 13 sk.. Los Angeles, 
Calif. —$236.20; Aušros Vartų 
par., Chester, Pa. — 120 dol.; 
Vytauto lietuvių pašalpos klu
bas, Chester, Pa. — 100 dol.; 
Alliance of Catholic Women, 
Philadelphia — 100 dol.; Am. 
Legiono Gudyno posto moterų 
skyrius, Rochester, N. Y. — 
$108.55; BALF 103 sk. ir Gyvo
jo Rožančiaus Draugijos sk., 
Kenosha, Wisc. — 278 dol.; 
BALF 6 sk., Chicago, III. — 100

REIKALINGA
MENDERS, stičeriai. Patyri- 
mas nereikalingas. Geras atly- 

| ginimas, pastovus darbas. Dar- 
^’įbo aplinkuma maloni.

STANDARD OVERALL CO.
26 Clayton St.,

Dorchester, Mass.
(16-t-4)

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantattons 0753

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

Šiomis dienomis pasirodė laik
raštukas “The Shut-Ins Day 
Association”, kurio tikslas pa
gelbėti ligoniams ir paliegė
liams. Šios organizacijos Gar
bės pirmininku yra J. E. Kardi
nolas Dougherty. Laikraštuką 
puošia paveikslai garsios daini
ninkės Marjorie Lawrence, 
Charles Reid Burke ir Tado Ku- 
ligovvskio. XX.

Vyrams Šventoji Valanda
Rengia ir Kviečia

Sv. Vardo Drauaiiu Valdybos ir Dvasios Vadai 
SEKMADIENI, 

BIRŽELIO 1 D., 1947 
Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių Vienuolyno aikštėje 

Brockton, Mass.
3 valandą po pietų

Kun. Dr. Antanas Bružas, pamokslininkas.

Vyrai parodykime savo katalikybę ir lietuvybę!
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TAUTINIŲ ŠOKIŲ MUZIKA 
PER RADIO <
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Geg. 18 d., Gertrūda 
tė ištekėjo už Prano 
gyv. 30 Robeson St., 
Plain, Mass. Jaunieji 

_ ___ gausią auką parapijai ir išpuošė 
nas Vladas Brazauskas, -MIC., 1 gėlėmis altorius. Žmonių buvo 
tapo įšventintas kunigu.

Jis parvažiuoja į savo gimtinę 
su savo tėveliu ir broliu, kuriuo
du dalyvavo jo šventinimuose, 
rengtis prie primicijų.

Naujo kunigo Marijono pri-j-g t„ Dorchester Mass.
• micijos' įvyks ’ Šv. 'Petro par. 
bažnyčioje, 10 v. r., geg. 25 d. ‘

12 vai. bus pagerbtuvių ban
kietas, bažnytinėje salėje, W. 
5th St.

ŽINUTES
/

Tapo kunigu. Geg. 18 d., Chi
cagos, III., Seminarijoje, deakb-'

artipilnė bažnyčia.

Jurėnai- 
Swieko, 
Jamaica 
suteikė

. Geg. 17 d., tapo pakrikštytas 
Ronaldas :- Jurgis, Vilimo Jur
gio ir Pranciškos (Žit kaitės) 
Malinauskų, gyv. 25 Peverell
— ■ — 9 vuvo vci, inaDD.

Pakeitė laiką. So. Bostono 
Vyčių kuopa per daug mėnesių 
rengiasi prie įvairybių progra
mos. Vyčiai šią programą skel
bė 3 v. p.p., geg. 25 d. Kadangi 
primicijų bankietas įvyksta tuo
jau po pamaldų, Vyčiai savo 
parengimą įvykdins vakare, So. 
Bostono High School salėje.

Už šį gražų žygį Vyčiai turė
tų gauti visuomenės nuoširdų 
parėmimą.

Geg. 18 d., tapo pakrikštyti 
šie kūdikiai:

Margareta - Ona, Jono ir Sta
sės (Jovaišaitės) Jankauskų, 
gyv. 306 Dorchester St.

Paulius - Vytautas, Prano ir 
Alicijos (Marcinkaitės) Valut- 
kevičių, gyv. 265 E. 8th St.

Virginija, Prano ir Bronisla- 
vos (Beleckaitės) 
419 Geneva Avė., 
Mass.

Teklė, Antano ir Alenos (Ta- 
ruškaitės) Žemaičių, gyv. 435 
E. 4th St.

““—

Prieš pat išvykstant Bosto
niečiams į St Louis, Mo., gauta 
iš Festivalo Business manager 
M. J. Pickering special delive- 
ry laiškas, kuriame rašo:

“Dear Mrs. Ivaška,
We just accepted an įnvita- 

tion to' ha ve your musicians - on 
a local radio program asfol- 
lows: Wednesday, May 21,
KWK, a very popular station 

ihęre, 12:30 to 12:45 noon. You 
i to have about 5 minutes. Please, 
telęgraph collect if O. K. Liook- 
ing forward to seeing you.

'-< - ‘ Sinėe'rely - f'
M. J. Pickering”.

Ten bus grojama lietuvių tau
tinių šokių muzika. Rap.

Kas Išvyko

DAKTARAI

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J. C. Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TROvvbridge 8330

J.Repdd$,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Si m

t f
X

I

A, J. NAMAKSY
REAL ESTATE A 

INSURANCE 

414 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

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

yra

Dolan, gyv. 
Dorchester,

Primicijų bankietas. Kiekvie
nam South Bostono jaunikai
čiui tapus kunigu yra rengia
mos pagerbtuvės. Kun. Vladą 
Brazauską gerbsime bankietu 
sekmadienį, geg. 25 d., tuojau 
po jo pirmų iškilmingų šv. mi
šių, kurios prasidės 10 v. r. | 

Minimo bankieto reikalu bus 
svarbus susirinkimas, trečiadie
nį po vakarinių pamaldų. Kvie
čiame visus rengėjus į šį svarbų 
bankieto susirinkimą galutinai 
dalykus aptarti, 
tėlių platintojus 
tą. Patariame 
bent trečiadienį 
užsakymus bankietan.

!*■■■ ... .
SABULIS, Antanas ,iš-Ka- 

majų vai., Rokiškio aps.
. SADAUSKAS, Justinas, s. 

Benedikto, iš»Obelių vai., - gyv. 
apie Chicago. ,

ŠALNYTE Raibavočienė, 
Joana, ir jos vyras Laurinas, 
gyv.-.Chicagoj.

ŠALTENYTĖ. Ona, Ameri
kon atvyko 1938 m., gyv. Chi
cagoje.

SEIBUTIS, Antanas, iš Obe
lių.

1 ŠEPAITIENĖ, Stanislava, iš 
Mažeikių, aps.

ŠERKŠNAS, Boleslovas ir 
Stasys, sūnūs Antano, iš Vei- 

_■ sieju vai.,;gyv. Illinois’valst.
. ŠĘŠKIOTĖ - Gelgut, Magda
lena. •

SENTON/Louise, gyv. *Evan- • 
sville, Indiana.

OSINSKĄS. (Osinski), Juo- 
zas, gyv. Chicagoje.

PAČESA ir Pačesaitė, atvyko 
į Ameriką .apie 1930 m.

PALASKYS, Balys, iš Švedą-, 
sų vai., gyv. Chicagoje.

PALUBINSKIENĖ - Vaidau- 
skaitė. Viktorija/ dūk. Juožo, iš 
Veiverių par.

PAULIUKAS, Jurgis, iš O- 
belių.

PAUTIENIENE - Stankevi
čiūtė — Zosė, ir jos vyras, iš' 
Keturvalakio vai., gyv. Balti-1 
more.

PAVILONIS (ar Palilionis)., 
•Bronius, iš - Panevėžio ąps< \

PĖRREY,’ Adom ir Gottliėb, 
gyv. Chicagoje. t

PETARIS, Kazys, iš Mari
jampolės aps.

PETRAUSKIS - Hevičiūtė, 
Vincenta, dūk. Jono, iš Grinkiš
kio mst., gyv. Chicago ar Dow- 
lin (?), III.

PETRAITIENĖ - Gaižauskai
tė, Marijona, iš Tauragės vai. 
ir apskr.

PETRAITIS, Pranas (Frank 
Petrat), iš Kriukų 
apskr.

PETRAUSKAI,
Vincentas, Jonas 
kas, gyv. Chicagoje.

PLYŠIENĖ - Kasparaitytė, 
Marė, dūk. Jono ir Agės, iš Ra
seinių aps., gyv. Chicagoje ar 
Bostone.

POCIUS, Juozas, Ona, Anta
nas ir Domininkas, iš Raseinių 
apskr.

PORMALIS, Pranas, iš Kre
tingos aps., gyv. Chicagoje.

POVILONIAI, Izidorius. Ka
jetonas ir Stefa, gyv. Chicagoj.

PRAER, Magdė ir Elzbieta, 
iš Marijampolės aps., gyv. 
Springfielde.

PRAPUOLIANICTE, Matil
da. iš Kudirkos Naumiesčio, 
gyv. Chicagoje, ištekėjo už Zu
brio, ar Zubricko ar Žebrausko.

PRIŠČEPIONKA. Jonas, s. Į 
Jono, iš Luokės vai., gyv. Chi
cagoje, ir jo dvi seserys.

RAČKUS, Antanas ir Myko
las, gyv. Chicagoje.

RADIŠAUSKIENĖ - Bun- 
dzaitė, Marija, iš Tauragės 
aps., gyv. Chicagoje.

RADVILAI, Steponas, Au
gustinas ir Kajetonas, gyv. 
Chicagoje.

RADZEVIČIUS, Adomas, s. 
Adomo, iš Telšių aps., iki 1927 
m. dirbo kasyklose, gyv. Chica
goje.

RAINIENĖ, Ona. Aniceto 
našlė, iš Ariogalos vai., ir jos 
duktė Elena Rainytė, gyv. Wa- 
terbury, Conn.

RAMANAUSKAS, Juozas, iš 
Trakų aps., gyv. Chicagoje.

RAMANAUSKAS, Romual
das (Roman Benty), gyv. Penn- 
sylvanijoje.

RAMANAUSKIENE - Ka- 
čiulytė, Bronė.

RAUDANIS (Raudonikienė), 
Sofija, gyv. Akron, Ohio, turi 
ištekėjusią dukterį.

REIVYTIENE, Uršulė, gyv. i 
Chicagoje.

RETKAITE - Mačemienė, O-j 
na, iš Salantų vai., gyv. Chica
goje.

RIMKUS ir jo žmona Triukai-' 
tė, gyv. Chicagoje.

ROIBAVIČIUS (Roibawisch), 
Laurinas ir Joana (šalnytė),' 
gyv. Chicagoje, turi sūnų Lau-Į 
riną.

RUDZINSKO, kunigo Vinco, į 
giminės ir pažįstami.

RUPIENE - Birgilaitė, Elz- , 
bieta, iš Šilalės vai., Tauragės) 
aps., arba duktė Bronislava ir 
sūnus Kazimieras.

Gegužės 19 iš Bostono išvyko 
į St. Louis, Mo. dalyvauti Na- 
tional Folk Festivale, su lietu
vių tautiniais šokiais šie Tauti
nių Šokių Grupės dalyviai: Pra
nė Baliukonytė, Rita Vaitkunai- 
tė, Evelyn Marcinkiūtė, Lilija 
Romanškytė, Veronika Ivanau
skaitė, Dilia Dvareckaitė, Elena 
čęnčiūtė. Ona Balčiūtė, . Rita. 
Stakutytė, Gilbertas Gailius, 
Kymantas lyaška,., Vincas- Jaki
mavičius, Arnoldas ’ Plevokas, 
Jonas Vaiginaš, Marijona.Va
latkienė ir grupės vedėja Ona 
Ivaškienė. Grupę lydi A. Ivaš
ka. Rap.

KUNIGAS VLADAS P. 
BRAZAUSKAS, M.I.C. .

Kunigas Vladas P.-Brazaus
kas, MIC gimė gegužės 4 dieną, 
1919 metais, So. Boston, Mass. 
Čia jis baigęs pradinę mokyklą, 
lankė South Boston High 
School, kurią sėkmingai užbai
gė 1936 metais. Dievo Apvaiz
dos vedamas, kunigas Vladas į- 
stojo į Marianapolio Kolegiją. 
Gyvendamas vienuolyno atmo
sferoje, giliau pamilo mokslą ir 
kibirkštėlė pašaukimo į kuni
gus labiau užsiliepsnojo.

Baigęs Marianapolio Kolegiją 
B. A. laipsniu, kunigas Vladas 
padirbęs porą metų, įstojo į 
T.T. Marijonų naujokyną 1942 
metais. Studijuodamas filosofi
ją ir teologiją, Vladas žymiai 
pasirodė veikime. Apart gerų 
požymių moksle, Vladas ėjo 
antro vargonininko pareigas 
Seminarijoje, buvo misijų kuo- 
pos raštininkas, studentų klu
bo ir dramos sekcijos narys. 
Taip pat naujo kunigo širdis 
turėjo aukštą nuolankumą dėl 
Dievo sutvertų gyvulėlių. Kai! 
atsilankusieji svečiai Seminari-Į 
joje pastebi viešame sode gra
žiai įrengta voveraičių prieglau
dą — tai kunigo Vlado darbas.

Kunigas Vladas P. Brazaus
kas, M. I. C. įšventintas ku
nigu Vyskupo B. J. Sheii, D.D. 
gegužės 18 dieną, 8 vai. rytą, 
Quigley Seminarijos Koplyčio
je. Chicago, Illinois. Pirmos iš
kilmingos šv. mišios įvyks ge
gužės 25 dieną, 10 vai. rytą, Šv. 
Petro par. bažnyčioje, So. Bos
ton, Mass.

Kunigo Vlado tėveliai, Vladas Ona, 
ir Ieva Brazauskai, seselė Alena Chicagoje. 
ir brolis Juozas ir visos giminės 
bei draugai šiandien džiaugiasi Luokės vals., Telšių aps. 
kartu su Tėvais Marijonais.

Tėveliui Vladui įstojant į nau
jas pareigas, širdingai linkime j 
laimingų kunigystės metų, ir į 
meldžiamės, kad Dievas palai
mintų jo darbą gausiomis malo
nėmis.

Lietuvs Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

SHORT - Vasaitytė, Josephi- 
ne, gyv. Cicero, III., dabar gal 
Detroite.

Prašome bilie- 
išduoti rapor- 

ir visuomenei 
priduoti savo

Reti Jubiliejai. Sekmadienį, 
geg. 18 d., Juozas ir Katrė Se- 
nukevičiai, iš Dorchester, 
Mass., išklausė savo intenci
joms šv. mišių, proga 40 metų 
sukakties savo vedybinio gyve
nimo. Duok, Dieve, jiems lai
mingai sulaukti 50 metų Jubi
liejaus.

Tą pačią dieną minėjo tikrą 
Jubiliejų Julius ir Elzbieta Vo
lungevičiai, 50 metų savo vedy
binio gyvenimo sukaktį. Iš ryto 
jubiliatai išklausė savo intenci
ja šv. mišių su savo šeima ir gi
minėmis, ir ėjo prie Sakramen
tų. Vakare jie turėjo didelį ves
tuvių balių, kur linksminosi po
ra šimtų svečių.

Jubiliatas Julius Volungevi
čius yra gimęs Merkinėje. Jis

Geriausias Pasirinkimas
{vairių degtinių, likerių alaus ir vyno

Pristatome alų ir degtinę j namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadwoy( So. Boston. Mass.
Tel. ŠOU 9772

• I

I
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Užsisakykite Tanike Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

. Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avow Islington, Mass.

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

KRUČAS, Jonas, iš Rokiškio 
aps., gyv. Chicagoj ar Kanadoj.

KRUTULIS, Jonas, ir Krutu- 
lytė, Ona, iš Alytaus vals. ir ap.

KUNČIUS, Jonas.
KUNSEVIČIUS, Tomas, gyv. 

ant Halsted St., Chicagoje.
KUROWSKI, Stanislovas, 

gyv. Scranton, Pa.
KYBARTAS - Kybart, Sta

sys ir Pranas, iš Tauragės aps.
LABUCKAS, Jonas, iš Sala-! 

kų vai., Zarasų apskr.
LĖKIS, Vincas, iš Plungės, 

gyv. Chicagoje.
LELEIKIS, Juozas ir Stanis- 

llava (Reivytytė), gyv. Chica- 
Įgoje.
j LIAUKAITĖ - Dumbrauskie- 
jnė, Ieva, iš Veicerių par.

LIEGUS, Petras, iš Simno v., 
sūn. Pranciškaus ir Jadvygos.

LIKTAS (Licht), Emil, iš 
Marijampolės, gyv. Grand Ri- 
įver Avė., Detroit, Mich.

LIUKINEVIČIUS,
gyv. Scranton, Pa.

LIUMAS, Jonas ir Ignas, iš 
Vaškų vai., gyv. Chicagoje.

LUŽECKIS, Izidorius, Juozas! 
ir Lužeckytės, Ona ir Rozalija, 
iš Eržvilko vai.. Tauragės aps.

MAČERNIENE - Retkaitė, 
iš Kretingos aps., gyv’

MAKUTENAITE - Urbonie
nė, Uršulė, iš Kamajų vai.

MANIOKAS (Manak), Alek
sandras ir Vincas, 
vaisė., turi kepyklą 
arba jų vaikai.

MARKAUSKAS,

vai., Šakių

iš Krakių 
Chicagoje;

Zigmas, iš

Pranciškus, 
ir Dominin-

ŠIDLAUSKAS, Antanas, s. 
Antano, iš Kurtuvėnų vai., gy
veno Bostone, vėliau Chicagos 
apylinkėje.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti —

Lithuanian American 
Information Center — 

233 Broadway, New York 7, 
New York.

atvažiavo Amerikon ir apsigy
veno So. Bostone 1893 metais. 
Jo žmona Jubiliatė paeina iš 
Rudaminos, Suvalkų. Jie pasie
kė Ameriką 1894 metais. Jiedu 

į apsivedė pas kun. Juozą Gricių, 
1897 metais. Jiedu užaugino du 
sūnus ir dvi dukteris.

Sūnūs Julius ir Jonas yra ve
dę ir gyvena So. Bostone.

Duktė Julia yra ištekėjusi už 
j advokato Keyes.

Tą pačią geg. 18 d., adv. 
Įjames ir Julia Keyes minėjo 
savo jubiliejų — 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį — kar
tu su savo tėveliais.

Duktė Marijona buvo ištekė
jusi. Yra mirusi.

Tepadeda Dievas jubiliatams 
tęsti šventai amželį!

Lankėsi

lankėsi

’’ Utenos vals. ir apskr.
MARTUZAS, Antanas, 

Jono, iš Krekenavos vai., 
Chicagoje.

MATIJOAITIS, Petras, gy
veno Kanadoj, vėliau Chicagoj. 
Iš Bublelių vai., Šakių aps.

MAŽEIKA, Antanas ,iš Tau
ragės vai., gyv. Chicagoje.

MAŽONAITĖ, Genovaittė. 
MELYNAITE, Ona, iš Rokiš

kio aps., gyv. Chicagoj ar Ka
nadoj.

MIEŽYTĖ - Breslauskienė, 
Julija, gim. Amerikoje, buvo 
Lietuvoje 1935 m., gyv. Chica
goje ar New Yorke.

MIKLOVAS, Antanas, iš 
Naumiesčio vai., gyv. Chicagoj.

MIKOLAJŪNAITE, Marija, 
! vyro pavardė nežinoma, gim. 
! Petrapilyje, gyv. Chicagoje. 
i MILAŠIUS, Augustas, arba 
jo šeimyna, gyv. Chicagoje.

MILICKIENE - Kybartaitė, 
Agota, iš Tauragės aps.

i MILINKEVIČIUS, Eugeni- 
I jus (Miliukevičius ?), Detroite 
studijavo aviaciją, vėliau gyv. 
San Diego, Calif.

MISEVIČIUS, Juozas, iš Pa- 
i nevėžio aps., gyv. Chicagoje, 
j arba jo žmona ar vaikai: Ka- 
I zys, Miltruta ir Richardas, 
i MISIŪNAS, Justinas, iš Pa- 

Didžioji Šv. Jono Ev. BĮ. Pa- Į nevėžio aps., gyv. Chicagoje.
šalpinė draugija, savo susirinki-j MITTHEL, Silvija, gimė ir 
me parapijos salėje, geg. 18 d.!gyvena Chicagoje. 
plačiai apsvarstė BALF 17-to 
skyriaus kvietimą prisidėti dar
bu prie milžiniško darbo — pra- Prano, 
vedimo Lietuvių ‘‘Tag Day” Chicagoje.
Bostone, birželio 28 d. 1947.

Nariai suprato, kad čia nepa
prastai reikšmingas ir didelis 
darbas ir kad čia kiekvienas lie
tuvis turi darbu prisidėti. Tam 
reikalui išrinko būrį darbinin
kų. Reikia tikėtis, kad ir kitos' 
draugijos ir organizacijos taip' 
padarys. Rap.!

Stasys,

r •

MACEVIČIUS, Aleksas, iš

Prisideda Me Lietuvių 
Tag Day

I

sūn. 
gyv.

SKELBIMAI

Ronan Uphoktering Co.
Re-Upholstering of Ali Kinds of 

Furniture and New Made 
To Order

FREE ESTIMATES 
ALL WORK GUARANTEED

TEL. GEN. 7516 
Joseph Cidlevicz, Manager 

112 Pleasant Street 
Dorchester, Mass.

So. Boston FumltureCo.
Matrosai naujai perdirbami.

Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.
Pristatymas skubus.

380'/j West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

602 Washington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

MOLEIKAITIS, Baltrus. 
MONTVILAS, Pranas, sūn.

iš Švėkšnos ’-al., gyv.

Morkus, 
Vincas, 

arba jo

į

ii 
Kartu su p. į

Pirmadienį, geg. 19, 
kun. J. Vaitekūnas, Providence, 
R. I., lietuvių parapijos klebo
nas.

Tą dieną lankėsi ilgamečiai 
“Darbininko" skaitytojai ir rė
mėjai pp. K. Kasparavičiai iš 
New Britain, Conn. Atsilanky
mo proga svečiai atnaujino 
“Darbininką" ir pasipirko kny
gų. Pp. Kasparavičiai dalyvavo 
pp. Volungevičių jubiliejuje.

Gegužės 4 ir 5 dd. L. Vyčių 
Centro valdybos nariai, adv. 
Antanas J. Young ir p. Felicija 
Grendelytė, redaktoriaus pagel- 
bininkė, dalyvavo Centro valdy
bos susirinkime.
Grendelyte buvo nuvykus ir p. 
Anelė Marksaitė ir p. 
tautas, L. Vyčių 17 kuopos pir
mininkas, ir p. Julius Arlaus
kas. Visi svečiai ir viešnios iš 
kitų kolonijų dalyvavo N. Y. ir 
N. J. L. Vyčių apskrities šo
kiuose Centro naudai.

p. Juozas Boley (Bulevlčius), 
L. Vyčių Centro pirmininkas, 
nuoširdžiai priėmė svečius ir 
viešniai.

S. Kon-

MORKEVIČIUS 
MOZUREViČIUS, 

gyv. Grand Rapids, 
vaikai Telesforas ir Aida.
Petras, iš Kražių vai., gyv. Chi
cagoje.

MULLER - Kaptinaitė, Mar
ta, iš Mureikių, gyv. Clevelande.

NECHW0RT. Leo, gyv. 
Brooklyne, ir Frank, gyv. New- 
ark, N. J.

NEKRUšAITfi, Marija, iš 
Panvėžio, gyv. Chicagoje.

NOREIKIENE - Kairaitytė, 
Marijona, iš Šilavoto.

NOREIKIS, Jonlas, sūn. Ka
zimiero, iš Ignalinos vai., turė- 

į jo valgyklą Chicagoje.
Į OPULSKIS, Polius, iš Telšių 
apskr.

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

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

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. 
iTi» Ti iFėgjiTė iTiiBiir'igiaHaAgiaH

S. Barase vičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK® 

Lietuvių Graborius-Balsam uoto jas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta — 
838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Man.

Joseph W.C
(KASPERA8) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
■aisamuotojaa 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
•OU Boston 3990

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Esat Urmuiway 
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai Ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia bermenlms Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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Literatūros premijų įteikimo 
šventė

VIENOS ŠALIES LEGENDA
Yra viena, tiktai viena šalis pasauly, 
ir ne už marių mėlynų.
ir ne už girių šimtamečių, garbanotų.
ir ne už upių devynių.
Nėra tenai nei guolio samanoto, 
kuriam nykštukai ilsis su kurpaitėm raudonom, 
nei karžygių, kur karalaitės rankos jotų, 
kaip pasakoj, kur ieško slibinui kasmet aukų... 
Ak. ne. ne pasaką seku.
tiktai gyvenimo šiurpaus, 
šiurpios šalies legendą.

Iš švento Jono Apreiškimo nuostabaus 
paženklinti- pavidalai išsprūdo 
ir pabudo
gyvent ir šėlt klaikiausiam iš kraštų — 
Ak. ne — ne pasaką, tikrai ne pasaką seku.

Yra viena, tikrai viena šalis pasauly.
ir net žemėlapy jos negali suimt j saują — 
šeštos dalies mūs didelio pasaulio, 
kur telkšo ežerai ir liejas iš krantų.
kur žemė taip derlinga ir trąši nuo jų, 
nuo ežerų iš kraujo — 
vienoj šaly pasaulio.

Kai saulė pateka — o, ne — ji niekada nenusileidžia, 
raudona saulė, ne tokia, kaip mūs, 
vaiduoklis — milžinas grasus
viršum derlingų, kruvinų laukų sklendena 
nematomas, begarsis ir budrus.
Jis sergi veidą motinos jaunos, bet veidą seną, 
kad peržegnot jinai pirmagimio nedrįstų.
Vargingoj grįčioje prie Dievo Motinos lempelė vos rusena 
ir gęsta. Ir j ją plevena
begarsis vėjas iš vaiduokliškų sparnų...
Bažnyčioje išgąsdintos užgeso visos žvakės 
prieš dvidešimt aštuonerius metus.
ir toks tylus.
ir nieko nepasakęs.
išėjo Viešpats iš savų puošnių namų.

Yra viena, tik ta viena šalis pasauly, 
ir ne už girių šimtamečių, garbanotų, 
ir ne už upių devynių: 
rubežių jos smakai dvigalviai saugo, 
ir nieks nežino vardo jų.
O saugo jie. kad žvilgsniai baugūs 
neperskrostų nežinomo anapus.
o iš šiapus
į juodus jų sparnus 
atsimuša dejavimai kankinamųjų skaudūs, 
ir ištremtųjų gedulingos raudos.
ir piktžodžiavimai, ir maldos----------
Į juodus ir švininius jų sparnus 
atsimuša jau dvidešimt aštuoneris metus, 
Tiktai viena, viena šalis pasauly, 
kur iš vaikų atimt panoro pasaką, 
kurioj nykštukai bandeles našlaičiams kepa, 
kur upės vynu teka.
kur pakeleivį iš taurių rasotų gėlės girdo, 
kur niekada nepyko nieks, ir nieks neširdo... 
O ten — viršum visų namų sklendena 
Vaiduoklis nepažįstamas, grasus — 
Kai naktį kūdikis išalkęs, neramus 
pabunda, 
kai pelės veltui duonos trupinio grįtelėje šiurena, 
mama tą pačią pasaką sūneliui mena: 
apie vaiduoklį, koks jis didelis, gražus, 
ir galingiausias iš pasaulio kunigaikščių...
— Juk duona — taria ji — tik pasakoj gyvena, 
už tad jisai išlaisvino tave
iš prietarų ir pančių...
Ir vėl giliai, giliai mažytis miega, 
tik didelė, kaip skausmas, rieda 
blakstienom motinos rasa.
— Kai tu užaugsi, vargšas mano vaike, 
tarnauti eisi jam. kaip mes visi, 
nuplyšę ir basi.
Bet jis įskels tavy šėtono ugnį baisią, 
ir tu išduosi jam. kad dainavau kadaise 
apie duonelę skalsią, 
prieš dvidešimt aštuonerius metus.
Ir vieną gūdų vakarą nė mėnuo netekės.
kai ten. prie griovio pakelės.
suklupsiu, kaip jau tūkstančiai suklujio...
O tu — tu tapsi didvyris apsvaigęs... Ir be saiko 
visose aikštėse garsiakalbiai tavu vardu skardens, 
ir paskutinę taurę nuodėmių dubens 
pripildys! tu. vargšas mano vaike...
Už lango kažin kas plevena 
vaiduokliškais sparnais...
— O tu. kursai tapai dievu mūsuoju, 
atleisk, kad dar jaučiu ir dar galvoju...

1940 m. ankstyvą pava-dino lietuviškosios groži- 
sarį poetui Bernardui nes knygos nueitą kelią, 
Brazdžioniui buvo paskir- pasiektus laimėjimus, pa- 
ta paskutinė Nepriklauso- tirtus vargus ir dabar vėl 
mos Lietuvos Valstybinė prasidėjusį jos atgimimą, 
literatūros premija. Lietu- Iki 1947 m. sausio mėn. 1 

įviškos knygos mylėtojai d. lietuivai rašytojai trem- 
j “Kunigaikščių Miesto” tyje išleido 33 grožinės Ii- 
i autorių gražiai pagerbė jo teratūros knygas. Per pus- 
j apdainuotame ir mūsų vi- antrų metų tai nedaug, bet 
sų išsiilgtame Kunigaikš- reikia atsiminti, kad kū
čių Mieste — Vilniuje. To- rybai sąlygos buvo labai 
liau lietuviu grožinė kny- nepalankios. Sunku para- 
ga tebematė tik vargo ke- šytas knygas išleisti, 

jlią. Jos kūrėjas jautriai Baigdamas Lietuvių Ra- 
Į kentė visos tautos nelai- šytojų Tremtinių Draugi-
■ mes, vargus, baimę, bet jos pirmininkas padėkojo
širdies skausmo išlieti premijų davėjams ir iš- 
knygų puslapiuose nebe- reiškė tvirtą viltį, kad šie 
galėjo. Gražioji tradicija metai lietuviškai knygai 

■— kiekvienais metais pa- bus našesni. Premijos ra- 
gerbti savąją knygą ir jos šytojams įlieja naujos ug- 

; kūrėją — liko panaikinti, nies. Rašytojai tiki, kad ir 
i Svetimiesiems rūpėjo sa- šiais metais, jei mums bus 
vųjų stabų garbinimas, lemta čia gyventi, tos pa- 
bet ne lietuviška knyga ir čios organizacijos lietuviš- 
mūsų kultūrinis gyveni- kos grožinės knygos nepa- 
mas. mirs.

Dabar, praėjus sunkiems Prof. J. Brazaitis savo
■ septyneriems metams, kad paskaitoje apibudino da- 
ir toli nuo gimtojo krašto bartinę lietuvių rašytojų 
esant, lietuvis rašytojas ir kūrybą. Ji esanti herojinė, 
jo sielos kūdikis — knyga Palyginus su Nepriklau- 
vėl atsimintas. Vasario 15 somos Lietuvos knyga, 

i d. Tubingene, sename kul- tremtyje pasirodžiusios 
itūros mieste, kur prieš ke- knygos meniniu požiūriu 
lėtą šimtų metų sėmėsi yra silpnesnės. Bet rašy- 
šviesą Lietuvos didikai, tojų per daug kaltinti ne- 

i lietuviško ji knyga sulau- galima. Mes esam kritę vi-
kė tinkamo įvertinimo ir sose srityse. Sunkios gy- 
garbės. Pasidžiaugta jos venimo sąlygos, netikru- 
pasirodymu, pasiektais mas, tėvynės netekimas 
laimėjimais, jos kūrėjas mus veikia ne teigiamai, 
dvasiniai išaukštintas, o bet neigiamai.
medžiaginiai nepamirš- Švietimo Valdybos ats- 
tas. Tą dieną lietuviams tovas Vačekonis, skaity- 
rašytojams tremtiniams damas jury komisijos pro- 

‘buvo įteiktos skirtosios Ii- tokolą ir įteikdamas 5000 
teratūros premijos už Rm. premiją Bernardui 
tremtyje parašytas ir iki Brazdžioniui už jo eilėraš- 
1947 m. sausio 1 d. išleis- čių rinkinį “Svetimi Kal
tas grožines knygas. nai”, konstatavo, kad jo

Iškilmingojo literatūros “Svetimų Kalnų” poezija 
Į premijoms įteikti akto me- geriausiai pavaizduoja lie
tu, Lietuvių Rašytojų tuvio tremtinio dalią. 
Tremtinių Draugijos pir- BALF-o įgaliotinis dr. A. 
mininkas rašytojas Stasys Trimakas 3000 RM BAL- 
Santvaras vaizdžiai apibu- F-o premiją įteikė Alfon-

ir meldžias žemė...
Iš švento Jono Apreiškimo nuostabaus 
paženklinti pavidalai išsprūdo, 
per dvidešimt aštuonerius metus 
subrendo ir panūdo 
suglaust bent kartą slibinų sparnus dvigalvių 
ir žengti į anapus, 
į tuos kraštus, kur niekas pasakų vaikams nedraudžia 
kur duona ne tik pasakoj^yvena, 
kur Viešpačiui kitam — visai kitam 
suklupę ir dangus ir žemė.
Dar vis anoj, anoj baisioj šaly pasaulio 
viršum derlingų, kruvinų laukų sklendena 
vaiduoklis — milžinas grasus.
Bet kažkas verda, kažkas drebina, kažin kas purto žemę, 
pro suglaustus dvigalvių slibinų sparnus 
jau niekas vėjų nesulaiko iš anapus, 
ir platūs, platūs 
štai kontūrai baltų sparnų iškyla, 
galingai gaudžianti giesmė vis nenutyla, 
ir aidi vis plačiau viršum pasaulio viso — 
danguj kažin kas tviska----------
balti sparnai balandžiais plečiasi ir kyla 
žvaigždžių geltonam vainike...
Ir girios, kaip prieš audrą gūdžiai siaudžia, 
ir skambina varpai nepalytėti, 
ir nepajudinti vargonai gaudžia, 
gaudžia, gaudžia...
Ir iš anos šalies dejonės skaudžios, 
ir aimanos, ir klyksmas įsilieja 
į giesmę vieną.
į gūdžią, rūsčią karo dainą----------
Nuo gaudžiančių, grūmojančių vargonų 
kalnų viršūnės sverdi tūkstantmetės, 
ir kruvinam Atlante milionai rankų skečias, 
ir lūžta antkapiai, ir skyla kryžiai šimtamečiai, 
ir iš Altajaus kyla rankų milionai, 
ir iš ugniakalnių liepsnos liežuviai šoka, 
ir susikloja danguje auksinėm raidėm----------

I-

Poetas Bern. Brazdžionis, 
tremtyje laimėjęs pirmąją 
premiją už eilėraščių rin
kinį “Svetimi Kalnai”.

sui Nykai — Niliūnui už 
jo išleistą eilrėraščių rin
kinį “Praradimo Simfoni
jos”. Iš jury komisijos 
protokolo matyti, kad bu
vo įvertinta A. Nykos - Ni- 
liūno nauja poetinė forma 
ir gili filosofinė mintis. 
Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus 3000 RM premiją 
“Svetimos Duonos” auto
riui Kaziui Bradūnui įtei
kė dr. D. Jasaitis. Jury ko
misija įvertino K. Bradū- 
no prisirišimą prie gimto
sios žemės ir jos purento
jo — ūkininko. Knygų lei
dyklos “Patrios” 3000 RM 
premiją jos savininkas 
Lenktaitis įteikė Henrikui 
Nagiui už rotatorium iš
leistąjį rinkinį “Eilėraš
čiai”.

Nebuvo pamiršta ir lie
tuviškoji daina. Vykdo
moji Taryba, didžiai įver
tindama “Čiurlionies” an-Į . ... A .
samblio meninę ir kultu- visi laureatai paskai- 
rinę reikšmę, paskyrė 5000 te P° savo premijuo- 

ie tųjų knygų eilerascius, o

Šv. Pranciškaus Seselių Sidabro
Jubiliejui

Ketvirtis šimtmečio — tai ilgas laikas 
Mūsų trumpam, skurdžiam gyvenime; 
Jei draugija tiek metų tvirtai laikos, 
Linksmai tą sukaktį pažymime.

Bet čia ne draugija ,čia šventas Vienuolynas 
Garbingųjų Pranciškaus Seserų;
Tikybos židinys, dorybių čia gėlynas, 
Šventovė meilės ir darbų gerų.

Kiek čia pasišvęsta, kiek čia pasižadėta 
Serafiškojo Tėvo eiti pėdomis!
Kiek valios pogeidžių atsižadėta, 
Kiek čia kovota su pagundomis!

Čia jaunos pasišventusios Seselės 
Sudėjo ant aukuro Viešpaties 
Išsižadėjimą laisvosios valios, 
Sielos grožybę ir jausmus širdies.

Čia jos su Kristumi susižiedojo: — 
Jis pavelde jų kūną, valią ir mintis; 
Visur jos garbins šventą Vardą Jojo, 
Visur aukščiausią valią Jo matys.

Jos eis pasaulin iš šio Vienuolyno 
Skelbt Kristaus mokslą tarp visų tautų; 
Kiek gero padarys, tik viens Dievulis žino, 
Už tai jas priskaitys prie išrinktų.

Ir džiaugias jų Globėjas šventasai Pranciškus, 
Kad gerosios jo dukros taip uoliai
Darbuojasi; kad pavyzdžiai jų ryškūs 
Pažibina visiems, lyg saulės spinduliai.

Sidabro sukaktį minėdamos Seselės, 
Liepsnojate šventuoju troškimu, 
Kad Viešpatį pažintų visos šalys, 
Nuo artimiausių iki tolimų.

Tegu užjaučiančiai jūs mintys skrenda 
Į žemę tolimosios Lietuvos, 
Kur žmonės sau ramybės nesuranda, 
Nes jie kankinami be paliovos.

Prie Dievo Sosto siųskite maldelę, 
Kad Jo Apvaizda maloniu pirštu 
Palengvintų perdaug jau sunkią dalį 
Mūs brolių pavergtų ir užmirštų...

Gyvuokie daug dar metų, šventas Vienuolyne! 
Laikykie Seseles apsaugoje; —
Tu daug garbės vainikų joms nupynei, 
Tad pink toliau — ir čia, ir danguje!...

J. Kmitas.

RM. premiją. Amerikoje 
veikianti Lietuvai Vaduo
ti Sąjunga per savo įgalio
tinį Europoje dr. T. Dir
meikį “Čiurlionies” an
sambliui taip pat įteikė 
5000 RM. dovaną.

Literatūros laureatų 
vardu poetingą žodį pa
skaitė poetas Bernardas 
Brazdžionis. ‘Čiurlionies’ 
ansamblio vadovas ir siela 
muzikos Alf. Mikulskis 
jautriais žodžiais dėkojo, 
kad jų nenuilstanti daina 
randa atbalsį lietuvių šir
dyse.

Iškilmingojo akto pabai-

“Čiurlionies” ansamblis 
padainavo.

Vasario 16 d. literatūros 
laureatai su savo kūryba 
dalyvavo Tubingeno ir Re- 
utlingeno lietuvių ben
druomenės suruoštuose 
Nepriklausomybės šven
tės minėjimo iškilmėse.

St. Devenis.

Dabar yra vedamas Ben
dro Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo vajus. Dirb
kime ir aukokime per 
BALF’ą Lietuvos tremti
niams.

Paminėti Atsuptos Spau
das Naujienos

Tremtinių Mokykla. Mėnesinis 
pedagogikos žurnalas. Nr. 3-4. 
1946 met., 128 pusi.

Liudas Dovydėnas, Pabėgėlis 
Kapšiukas. Dienoraštis. Ilius
travo P. Osmolskis. Gunzenhau- 
sen 1946. 88 pusi.

Gandras ir Gandrytė. žodžiai 
St. Zobarsko, piešiniai P. Os- 
molskio. Atžalyno leidinys. 1946 
met., 28 pusi.

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

Fr. Ozanam.

T R ADICIJOS...
tai ne magikai...

stovi užpakaly
01d Golds’
kokybes!
£ai kiti cigaretai bando ištraukti zuikius iš

Toj*- vienoj, tiktai vienoj šaly pasaulio 
vaiduoklis — milžinas grasus
viršum derlingų, kruvinų laukų sklendena, 
ir meldžias jam tenai dangus,

Vis neramiau, vis neramiau anoj šaly nuaidi 
paklaikusio šėtono juokas.

Vlada Proščiūnaitč.
1945. Xn. 30. Padaryti

skrybėlės. Old Gold siūlo jums tik savo tradicinį, 
turtingą, lengvą tabaką, mėgiamą ir visą galimą 
mokslinį rūšies apsaugojimą. Prižada jums sal
džiai kvepiantį, malonų, sielą patenkinantį rūky
mą.

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

žinomos per 200 metų.geriausios tabako firmos.


