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Katalikas, kun nerania 

katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris. 
----------------------------------------♦

Piknikai .........
Tautiniai šokiai 
Anapus ir šiapus Atlanto 
e

Pavasarį ir vasarą^ kaip Ame
rikoje įprasta, lietuviai taip pat 
turi savo pasilinksminimų gam
toje, vadinamų piknikų. Žino
ma, nevisi jie vienodos reikš
mės ir pobūdžio. Yra piknikų, 
kuriuose žmonės tikrai pasilsi 
ir gražiai pasilinksmina ir yra 
tokių, iš kurių grįžta dar dau
giau pavargę, paraudonavusio
mis akimis ir skaudančiomis 
galvomis... Šiek tiek kivirčių, 
apšneku, dainavimu vadinamo 
staugimo nėra jokie kultūros 
pažymiai.

Bet piknikų rengėjai, ypač 
organizacijos, laikraščiai ir vie
nuolynai stengiasi tas pramo
gas padaryti kiek galima kul
tūringesnes. Piknikai pradėti 
pamaldomis, su menine progra
ma, chorais, tautiniais šokiais ir 
organizuoto sporto numeriais 
tikrai visais atžvilgiais naudin
gi ir verti pavadinti net lie
tuvių dienomis. Tokios šventės 
jau buvo Thompsone, Putname, 
o rugpjūčio 3 d. dar įvyks 
Greene, Maine, ir rugsėjo (La- 
bor Day) 1 d., Nukryžiuotojo 
Jėzaus vienuolyno darže, Brock
ton, Mass.

•
Kultūrines lietuvių pramogas 

N. Anglijoje puikiai paįvairina 
p. Onos Ivaškienės jaunimo tau
tinių šokių grupė. Visiems pa
tinka, kai čia gimusios mergy
tės ir vaikinai, taip sakant a- 
merikenukai, tautiniais i 
pasipuošę darniai šoka Mikitą, užjūrio broliai didžiavosi 
Blezdingėlę, Jonkelį ir kitus *0- ir viešai sakėsi esą lietu- 
kius. Taip, rodos, ir junti vėją 
nuo Baltijos; pro muzįkos ir ju
desių simboliką matai visai ki- < 
tą pasaulį, taip seną ir roman- 1 
tišką, taip mielą ir artimą lietu- ’ 
vio širdžiai. Ar lietuvis ar ki
tatautis, bežiūrėdamas mūsų 
tautinių šokių, be žodžių ir aiš
kinimų gali pažinti Nemuno ša
lies aukštą meninį skonį, šokių, 
dainų, muzikos grožį.

Iš pasiaukojimo daug dirbusi 
ir dirbanti p. Ivaškienė su bos
toniečių jaunimu labai daug 
prisideda prie lietuvių tautos 
vardo išgarsinimo. Atsimena
me, kokį didelį pasisekimą jos 
grupė turėjo tarptautiniame 
šokių festivaly St. Louis ir Bos
tone. O ir mums patiems malo
nu savo gimtosios šalies menu 
pasigerėti.

Į Angliją darbams jau išvyko 
apie 5,000 lietuvių tremtinių iš 
vakarinės Vokietijos. Esame 
gavę laiškų, kuriuose aprašo
mas anglų žmoniškumas ir pa
lankumas ten nuvykusiems bal- 
tiečiams. Teisybė, vežant į dar
bus daroma atranka: nepriima
mi nepilnamečiai, seneliai ir 
šiaip nepajėgūs, bet su įleistai
siais elgiamasi labai gerai. Jie 
naudojasi tokiomis pat teisė
mis, kaip ir anglai darbininkai; 
jų apgyvendinimo ir sveikatos 
reikalais rūpinamasi, kaip kul
tūringoje šalyje pridera. Svar
biausia, tremtiniai jaučiasi 
daug saugesni, laisvesni, sotes- 
ni ir su žmogaus teisėmis. Ang
lai vis anglai. Kukliai, daug ne
siginčydami ir nesigarsindami
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Dėkoja Už Dovanas
Lietuvių reprezentacinis 

krepšinio ekipas “Šarū-' 
nas” kapitonas, aš turiu 
didelę garbę ir malonią 
pareigą pareikšti Jums vi
sos komandos vardu nuo
širdžiausią lietuvišką “a-
čiū” už medžiagą eilutėms? 
Mes ją gavome per BALFt 
skyrių Muenchene. Tikėki-j 
te mums, amerikiečių lie
tuvių broliški jausmai ( 
mums, išblokštiems iš tė-’ 
vynės, grūdina mūsų valią1 
iškęsti visus sunkumus ir, 
stiprina mus kovoje už 
mūsų tautos garbę. Mes 
kaip tik turime progų ak
tyviai stovėti tos garbės 
sargyboje, kas liečia spor
tą. Anaiptol mes niekad 
nelaukėme kokio nors už
mokesčio ar pagyrimų už 
tai, geriausias užmokestis 
mums yra žinojimas, kad 
kiti stebisi lietuviu krepši
nio ekipa, kuri triženkliais 
skaičiais lupo geriausias 
vokiečių komandas. Jie 
mus vadino “lietuviškais 
krepšinio menininkais” 
mums to pakako. Tačiau 
Jūsų parama iš užjūrio 
mums užgavo jautresnes 
stygas, mes skaitėme A- 
merikos lietuvių laikraš
čiuose apie mūsų komandą 
ir džiaugėmės, jog gal būt,
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Lietuvos Pripažinimo De Jure 
Sidabrinis Jubiliejus

Argentinos prezidento Juan Peron žmona buvo labai iškilmingai su
tikta Ispanijoj. Čia matome ponią Peron ir šalę jos Ispanijos vadą, Fran- 
cisco Franco. Dešinėje 500,000 minia sveikina viešnią.

Olandija Atidarys Tris 
Java Uostus

REIKALAUJA DEPORTUOTI 
RUSIJOS PILIEČIUS

“ln eztending to them recog- 
nition on its part, the Govern- 
ment of the Unitai Statės takes 
cognizance of the actual exist- 
ance of these Governments dur- 
ing a considerable period of 
time and of the suecessful 
maintenanee uithin their bor- 
ders of political and economic 
stability.

“The L’nited Statės has con- 
sistently maintained that the 
disturbed condition of Bussian 
affairs niay not be niade the oc- 
casion for the alienation of Kus-
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1 Liepos 28 dieną suėjo ly
giai 25 metai, kai Jung. 
Valstybių vyriausybė pri
pažino de jure Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Šis ju
biliejus buvo gražiai pa
minėtas Darbininkų radio 
piknike, sekmadienį, lie
pos 27 d.

| Kaip žinoma, Lietuva! 
pasiskelbė nepriklausomai 
valstybe vasario 16 dieną, 

į 1918 m. Pirmuoju Lietu^ 
vos Prezidentu buvo Anta
nas Smetona. 1920 m., de
mokratiniu būdu, išrink-’Sian territorj, and this principle 
tas Steigiamasis Seimas, iš not deemed to be infringed 
kuris išrinko Prezidentą ir by the recognition at this time 
pravedė žemės reformą ir Of Governments of Estonia, 
kitus svarbiuosius valsty- Latvia and Lithuania uhich 
|bės tvarkymui įstatymus, have been sėt up and maintain- 
i Pirmuoju demokratinės ed by the indigenous popula- 
Lietuvos Prezidentu buvo tion”.
Aleksandras Stulginskas. j

Jung. Amerikos Valsty
bių patriotingieji lietuviai 
ir Lietuvos vyriausybė rū- 

; pinosi išgauti demokrati
nės Amerikos pripažinimą į 

i Lietuvai nepriklausomy
bės. ......................
Lietuvos atstovu Wash- 
ingtone buvo p. Voldema
ras Čarneckis, kuris su vi-

I Šis Jung. Valstybių pri- 
7 pažinimas Lietuvai nepri

klausomybės de jure yra 
svarbus ir reikšmingas. 
Jung. Valstybės nepripa
žįsta Rusijai Lietuvos už- 

. grobimo. Amerikos lietu- Tuo laiku pirmuoju ®. . •__“ nr__i viai ir bendrai visa musų 
tauta kovoja dėl Lietuvos 
nepriklausomybės ir lais
vės. Lietuva buvo laisva ir 
nepriklausoma ir ji turi 

rinkimų progra-, Jung. Valstybių
tnriim na«kplbė Sinki t ;e_'PaauKOSime savo geriau 

Kongresmanai stengsis tuvos pripažinimo aktą: .ir ^triotingiausių gy-....-------- ,------- - . _ P yybių. Toji kova nesibaigs
i fh» nors vienas lietuvis 

'Governments of Estonia, Lat- ^us gyvas.
! via and Lithuania. I Patriotingieji lietuviai

i “The Government of Estonia, veda kovą Lietuvoje. Po- 
Alkamia IfmiiAr Latvia and Lithuania have been žemyj ir miškuose veikiaAlDOnijd ApSITVOrC KinijOS either de tarė or de lietuviu būriai. Rusiia va-

Batavia, Java, liepos 28 
— Olandijos laivynas ati- 

rūbais prisidėjome prie to, kad ir darė tris ką tik užgrobtus _ ___________ _ _____
įuostus vakarinėje ir ryti- rėjo vykti į Rusiją ir pa- bandys sudaryt politinę buvo ištremtas į Sibirą, 

nėję Javos srityje. Užim- tirti jos socialų ir ekono-1948 m. 
tuose miestuose atšaukė minį gyvenimą. Rusijos mą. 
blokados suvaržymus. ambasada nedavė jiems

Olandų kariuomenė ūži- vizos, pareikšdama, kad sužinoti visuomenės opini-! “The 
ma naujas pozicijas. Ar- Rusijoje nėra užtektinai ją. Taigi 1948 m. galima Unitai Statės recognized 
mija puola Indonesijos vietos viešbučiuose turis- tikėtis smarkios Preziden 
respublikos sostinę Jog ja- tams. to rinkimų kampanijos,
kartą. į Vadinasi Kongreso at

stovus sulygino su papras
tais turistais. Kongreso 
i komitetas tokiu Rusijos 
valdžios pasielgimu pasi
piktino ir pareikalavo/

Washington, D. C. — J. namuose ar vasarnamiuo-_____
V. Kongreso atstovai no- se, bet veiks politikoje. Jie sa~šeįma Rusijos budelių

viai.
Dar kartą priimkite mū

sų nuoširdžiausios pagar
bos ir padėkos pareiškimą, 
visados.

Jūsų
Z. Puzinauskas

; recognized either de jure or de lietuvių būriai. Rusija, va- 
facto by the principai Govem- j dovaujama žiauraus dik- 
ments of Europe and have en- tatoriaus Stalino, žus, bet 

Athens, Graikija—Jung- tered into treaty relations witti Lietuva kelsis laisva ir ne- 
kad Jung. Valstybių vai- tinių Tautų atstovas nore- their neighbors. I priklausoma,

džia išdeportuotų Rusijos jo įvažiuoti į Albaniją ir
Bet Alba-!

Siena

kininku saiunva iaunuiu'pilieč‘us iŠ Amerikos. Pa-patirti padėtį, 
ūkininkų partfja, ir demo- yFa valdžia jam nedavė

F ’ X menkiecių Rusijoje. leidimo.« . • v . . v « , A A Iv A A Iv V A V4 A V LA O A II V_z •kratiskas centras), kons-| Rusijos valdžia yra ufei.
’eidus “geležine uždanga”. 
Ji nenori, kad “kapitalisti
nės” valstybės sužinotų 

j “gera komunistinia
me rojuje”.

GEN. DE GAULLE RAGINA 
SUKILTI PRIEŠ RUSIJĄ  •---------------------------------

Respublikos Konstituci
jos 16 ir 52 skirsnius, Val
stybės Prezidento parei- 
gas eina antrasis Saeimos p

Grandvievv, Mo. — Perei
tą šeštadienį, liepos 26 d. 
mirė Prezidento Trumano 
motina, Martha Eilėn Tru
man, 94 metų amžiaus, gi
musi lapkričio 25, 1852 m., 
Hansas City, Mo.

Paliko sūnus Prezidentą
Henry ir John Vivian, vice - pirmininkas, vysku- 
dukterį Mary Jane, 6 anū- pas Jazeps Rancans. 
kus ir tris proanūkus.

Palaidota ] 
liepos 28 d. Prezidentas Rastijanis, 
Truman gavo labai daug Biįodnieks 
užuojautos pareiškimų te
legramomis, laiškais ir žo
džiu.

. I Aktą pasirašė LCP pre- 
zidijumas: J. Rancans, V. 

A. Klyve, A. 
ir B. Krūka 

.Vokietijoje, bei Bruno 
Kalninš, V. Tenfers 
Teikmanis Švedijoje.

Kongresmanai Ruošiasi 
Rinkimams

Geneva, Šveicarija — 
Australijos valdžia pasi
rašė sutartį su Tarptauti
ne Tremtinių Organizaci
ja (IRO), pasižadėdama į- 
sileisti 4,000 tremtinių šį 
metą.

Paryžius, liepos 28 — 
Prancūzijos generolas de 

į Gaulle, buvęs prezidentas, 
įspėja savo gyventojus a- 
pie gręsiantį pavojų iš ko
munistinės Rusijos. Rusi-

Rusijos - Anglijos Derybos 
Nutrūko

Londonas, liepos 28 — 
Tarp Rusijos - Anglijos 

________ „ derybose dėl prekybos su
jos komunistai ir vietiniai įtarties nutrūko. Anglija 
bandė sulaikyti de Gaulle teigia, kad derybos nutrū- 
kalbą, tačiau veltui.

Katalikų Vyskupas- 
Latvijos Prezidentas

IVashington, D. C. —
Dauguma Kongreso narių, 

ir V. išvykę penkių mėnesių a- , „
tostogoms, nesėdės ramiai Tremtyje Įkurtas Lie-

ĮPREZIDENTAS TRUMAN TU- 
RES PASIRAŠYTI 250 BILIŲ

tuviškas Baleto 
Teatras

Vokietija — Latvijos 
Vyriausioji Taryba (Lat
vi jas Centrais Padome) 
praneša visiems Latvijos skirstymą 
piliečiams, kad, mirus Lat- į - 
vijos Respublikos Saeimos pasirašyti. Pre-
nirmininkui Dr. p-

' ** « • o •

Washington, D. C. — J. 
V. Kongresas Drieš išsi- 

; nriėmė 250 bi- 
ir įteikė Prezidentui

Birželio mėn. pirmojoj ratyj”. 
pusėj Augsburge įvyko

ko dėl aukštų kainų už ja
vus. Tačiau Rusija tai už- 

Gen. de Gaulle per dvi ginčija.
dienas pasakė patriotinesi Maskvos radio sako, kad 
kalbas 16 vietose ir jis ra-j Anglija atsisakė garan- 
gino savo piliečius būti tuoti pasiuntimą geležin- 
sargyboje, kai “kai politi-'kelio bėgių ir plieno dūdų 
niai debesys siaučia aky- arba palengvinti nuošim- 
ratyj”. čių mokėjimą.

I Atidarytos Amerikie- li?1Tų
- T 1 v n. artistų suvažiavimas. Di-
- . Zonoj DP Vaikams dėsnio ji pusė lietuvių ba-1

Poilsio Stovyklos letininkų yra tremtyje. 
Suvažiavę į pirmąjį profe- 

Amerikiečiu zonoje gy- sinį suvažiavimą baleti-

Marshall Planą Užgiria Visas 
Demokratinis Pasaulis

jie geriausio 1 
padaryti: atidaro’ savo tėvynės 
duris. Tuo tarpu Dėdės šamo 
šalyje dėl DP likimo tiek priple
pėta ir beveik nieko nepadary
ta. Strattono įstatymo projek
tas įsileisti į JAV 400,000 trem
tinių taip ir nudelstas dar pus
mečiui, o gal ir metams. Wa- 
shingtono korespondentų pra
nešimu, kai kurie kongresma- 
nai net nežiną, kas tie DP irjakys ir širdys?...

■ •----------------------------------------------------------------------------------------------

_________ _ . New York, liepos 28 —I j v Konoresas Užbaia5
vra savo motinėlės laido-™??6 ? buv°. ,atida' Lietuvk» Baleto Te’

Pauliui yiHpntaa Trnmanas ’dahar'venantiems DP vaikams ninkai nutarė tremtyje į-
<1945 m’ »“vo V “'i “7 I’“  ....T. v-ce-p.rmminku, tuvSse. Su„įžęs. iis tur€s ?2 ya.ku po. sjo sto- atr^ Sesiją” širdžiai ragina Jungtines

„ . j Lietuvių Baleto Teatras Valstybes veikti per Jung- 
Stuttgarto, savo nuolatine vieta pasi- tinęs Tautas, kad viso pa-Pauliukui ^rįiūrėUta^biliu; iYpa-'Stovyklos įrengtos

sirasyti arba uždėti sav2 ^7,,spurgo ir~Muncheno rinko Augsburgą. Pirmą- šaulio tautos būtų atsta-
adv. Karliui 1
(1945 m. sausio 21 d.), šio- j- -
ji Taryba, kurią sudaro veĮo (draudimą) 
penkios didžiausios Saei- mgniūčio 7 d 
mos partijos (Latgalės 
krikšč. ūkininku, Social-

prieš apylinkėse, 
pasinaudoja

Stovyklomis jam pasirodymui ruošia- tytos ekonominiai pagal 
22,000 DP ma Delibo “Coppelia”. De- Marshall’o planą.

Tačiau RusijaSuprantama, Preziden- i vaikų. Vaikai stovyklose koracijas daro buvęs Kau- 
demokratų darbininkų, fl- tas vienas negalės peržiū- 
kodėl juos į šią šalį reiklų įsi- rėti ir perskaityti visų L. 
leisti... Kada pagaliau atsidarys lių.

C. savo pagelbininkams.

IVashington, D. C. — 
Jung. Valstybių Kongre
sas išsiskirstė pereitą šeš-

i vauviy. v amen avijao umv Muvyo Tačiau Rusija, Senato- tadienį. Daug bilių, tarp
įgali gyventi dvi savaites, no teatro dailininkas V. rius McMahon sakė, atsi-’jų ir Strattono bilius, liko 

“t" į Vai kai stovvklose į diena Andriušis. Dirigentu pa- sakė kooperuoti. Jeigu nepriimtų. Svarbiam rei
ki' gauna po 3000 kalorijų. J kviestas Lietuvių Tremti- taip, tai galima ir be Ru-(kalui esant. Prezidentas 

Ji* turės pasitikėti stovyklas vaikai priimami nių Operos dirigentas mu-sijos, sakė Senatorius Mc-Truman gali sušaukti spe- 
hki 18 metų amžiaus. izikas A. Kučiūnas. IMahon. cialę Kongreso sesiją.
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Įępas |t^enrtifiys lib
Vokietijoje ‘ gyvenda- uans tų iuisku,
EK» kilią sMirašinė- kunuosse tremtiniai buvo Amerikos lictuviai ne

[Štamais, r ;i iąudo<fa- E spvo_ uzjurio bro-
kel .-upT' *- t U * -j l : Ū&iiviąms, pateku-

avaraę, ' or • • < i .: ■ t ; ; ęiems -• į. yąrga. Štai ir da

I

Spaltų-October 19 d., 4 vai. pp., Patrick Gaą in 
School Attditori jojė, So. Boston, Mass., yra ruošiamas 
laikraščio “Darbininko” metinis koncertas, kurio di
desnę programos dalį sutiko išpildysi viena geriausių 
Kauno Operos artisčių, A. DIČICTfc - TKEČlOKlENf;. 
Taigi, prašome draugijų ir klubų , tą dieną nieko ne- 

■“—vt—1“koM koncertą. < 1
US, ^Darbininko” adm.

LIETUVIŲ TREMTINIŲ 
GYVENIMAS IR DARBAI

' ♦ , ...
J» *- - - ----

rengti, bet ruoštis p“1
1 < -4?

~ M

K.

savo tikrą pavafe ~ ^iems'į'.yąr^.t Štąi ir da-
pyvardę. šiuo metu jis ga- DP PraBėj© Leisti Loik- ; bar jau-treti metai,—kaip •V    —— .___ . 1 a a •• wa — a. JZ J ..I.A

i i
i

Tamstų didelio pasiauko
jimo ir rūpesčio dėka A- 
merikos geraširdžiai lietu
viai, kiek galėdami, auko-! 
ja rūbų, avalynės ir mais
to, kad padėtų mums, lie-į 
tuviams tremtiniams, ku-' 
rie be jokios savo kaltės 
patekę į Vokietiją ir čia1 
jau treti metai turime ne
paprastai vargti, negalė
dami sugrįžti į savo bran- 

Laikraštis va- Tėvynę Lietuvą, nes ji 
Re‘_ svetimųjų vis dar tebeslo-

vo iš savo pažįstamų tokio raštj Vokiečių Kalba 
maždaug turinio laišką: ----------
Skubiai pranešk mums, iš 
kurios vietos Lietuvoje tu kietijoje, norėdami infor- 
kilęs, savo pavardę, vardą muoti vokiečius apie tik- 
ir tėvo vardą, taip pat nuo- rąjį DP gyvenimą ir tik- 
latinę gyvenamąją vietą, rąsias mūsų tėvynės ne- 
Jeigu tu greit nepraneši, laimių priežastis, šiomis 
mums teks patirti daug dienomis išleido Vokieti- 
nemalonumų...

Taigi, kaip matote, visa
da budri bolševikų slapto
sios milicijos akis bus į tą 
susirašinėjimą atkreipusi daboja* rrflkZfkomM^ pinama' 
savo demesj ir padariusi jassudarvta po vieną at- '
reikiamas išvadas. Savai- SĮOVą į§ vjaų tautybių DP. donojo Kryžiaus Kempto- 
me aišku, kad vien tik dėl Laikraštis stengsis ugdyti no Skyriaus Valdyba siun- 
laiškų iš užsienio gavimo bendradarbiavimą tarp čia Tamstoms ir visiems 
fakto nukenčia mūsų Lie- paskirų tautybių DP ir at- Amerikos lietuviams nuo- 
.................................. " širdžiausią padėką už tei

kiamą mums, tremti
niams, materialinę pagal-

Įvairių tautybių DP Vo-

joje laikraštį vokiečių kal
ba. Be to šis laikraštis bus 
lyg bendras organas vi
siems DP. 1______
dinasi ‘Im Ausland”

Šia proga Lietuvos Rau-
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Šios trys porelės yra tikrai gerų nervų. 

Karštoje dienoje rado malonumą motoriniais 
dviračiais lenktyniuotis New Jersey pasiliks- 
minimo parke. Kitiems, bežiūrint į juos, apsisu
ko galva.

c<:::

(Mūsų Vokiėtrįos-Korespondento)
* į

|kiolikos metų sukaktį pa
minėjo kiek galima pla
čiau. Maironio mirties mi- 

Birželio mėn. pabaigoje nėjimus suruošė visos lie- 
suėjo penkiolika metų, kai tuvių tremtinių gimnazi- 
mirė populiariausias Lie- jos, kitos mokyklos ir įvai- 
tuvos poetas Maironis, lie-’,rios organizacijos, 
tuvių tautos atgimimo dai
nius ir pranašas. Maironis 
mirė 1932 m. Palaidotas 
Kaune.

Pirmosios bolševikų o- 
kupacijos metu raudonieji 
pavergėjai

Maironio Mirties 
Sukaktis

Naujas Potvarkis Iš
vykstantiems 

Angiijon

tuvoje likę tautiečiai, nors remti neužtarnautus prie
de laiškai būtų ir labai ne- kaištus, kuriuos tremti- 
kalto turinio. Taigi, jeigu niai labai dažnai gauna iš 
nenorime i 
daryti nesmagumų, 
šykime jiems laiškų: pa- bai gausus lietuviškosios 
dėti niekuo nepadėsime, o informacijos skyrius. Lai- 
pakenkti daug kuo galime, kraštis žada išeiti 2 kartu

40 LIETUVIŲ EICHSTATTO 
KUNIGŲ SEMINARIJOJE

Čia pirmieji lietuviai pasirodė rum populo pro futuro”! 16. 2.
saviškiems pa- vokiečių spaudos. Pirma- 

nera- me laikraščio numeryje la-

niams, materialinę pagai- puuucji
Tamstų aukos daug prisi-,1944 m. vasarą. Tai buvo dau-’1918, Tad der Unabhangigkeits

— Erklarung Litauens".
Šiame vasaros semestre yra 

įmatrikuliuota 100 lietuvių stu- 
__ _ _ dentų. Jų tarpe 40 klierikų, ku- 

per mėnesį. Spausdinamas stos ir toliau neužmiršite visus atvykstančius priimdavo'rįe gyvena šv. Willibaldo Kuni- 
mūsų, kurie esame netekę'! savo globojamą Šv. Willibaldo'gų seminarijoje, ir 60 studenčių 
visko: savo Tėvynės, na-!kunigy seminariją. Tuo buvo'ir studentų, kurie studijuoja fi- 
mų ir artimųjų ir toliau labai nepatenkinta nacių vai-, losofiją, mediciną, filologiją ar 
mus ne tik savo aukomis džia ir lietuvius klierikus nore-, teisę ir gyvena privačiai mieste 

prie j arba už 3 km. Cebdoroje —DP 
pabaltiečių stovykloje.

j
Kaip ir visuose Vokietijos uni

versitetuose, taip ir čia, moks
las yra gana aukštai pastaty
tas. Kad semestrą užskaitytų 
yra privaloma kiekvieno semes
tro gale išlaikyti minimum tris 
egzaminus. Daugumas klierikų 
išlaiko egzaminų du ar tris kart 
daugiau, negu yra nustatyta. 
Pereito žiemos semestro gale

deda prie mūsų vargo irigiausia studentai — klierikai, 
kančių sumažinimo, susti-'Vietos vyskupas J. E. Dr. Mi- 
prindamos mus ir mora-^hael Račkį su tikrai pasigėrėti- 
liai. Mes tikime, kad Tam-'nu krikščionišku nuoširdumu-

mūsų, kurie esame netekę') savo globojamą Šv. Willibaldo gų seminarijoje, ir 60 studenčių 
visko: savo Tėvynės, na-!kunigy seminariją. Tuo buvojjr studentų, kurie studijuoja fi-Kq Ražo Ii Rusų Zonos Dillingene.

Vokietijoje tarp rusų ir 
vakarų valstybių zonų bet 
koks susisiekimas yra la
bai suvaržytas. Iš Vokie
tijos (rusų zonos) į vaka
rus ateina laiškai tik po__ _____ ____ __ _____ _____ ___
griežtos maskoliškos cen- riaus ir Girėno, lietuvių Lietuvai Laisvę ir Nepri-!ja*- 
zūros. Tačiau vis dėlto ret-lakūnų perskridusių At- klausomybę. | PrasMė>s 19M m. žiemos
karčiais ir pro ją prasiver-lantą ir tragiškai žuvusių ‘ -------- l J
žia kai kas. Tokiuose laiš-, Vokietijoje. 14 metų mir- 
kuose paprastai daug kai- ties sukaktis. Šiuo reikalu 
bama apie blogą gyvenimą buvo suruošta eilė minėji- 
toje zonoje. Sąlygos esan- mUi paskaitų. Prisiminta 
čios nežmoniškos. Labai narsūs mūsų didvyriai, 
trūksta maisto. Maisto kaip Amerikos lietuviai 
kortelės maža teturi reikš- įr gražus jų pasiaukoji- 
mės dėlto, kad negalima mas dėl Lietuvos garbės.

Paminėta Dariaus Ir 
Girėno Mirties 

Sukaktuvės

aukomis džia ir lietuvius klierikus nore-, teisę ir gyvena privačiai mieste 
paremsite, bet kartu pade- jo per prievartą paimti 
site per Jungtinių Ameri- darbų į Nurnbergo ginklų fabri- 
kos Valstybių vyriausybę kus. Tuo metu lietuvius užstojo

Beveik visose tremtinių įr visuomenę iškovoti ir gyvenęs Eichstatte Apašta- 
stovyklose paminėta Da- mums ir mūsų Tėvynei -tiškojo Sosto nuncijus Vokieti-

. - - . . I 1:11.... _ _
Tamstoms ir visiems ge- .mestrui. į Aukštąją Filosofijos- 

raširdžiams aukotojams,! Teologijos Mokyklą buvo įme- 
Amerikos lietuviams, už:trikuliuota virš 80 lietuvių klie- 
visas mums siunčiamas i
dovanas dėkingi:

Pasirašo Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus atstovai: nei&kiriant nė klierikų.

mės dėlto, kad negalima 
pagal jas gauti prekių, o 
tuščių popiergalių negi 
valgysi... Nėra ir rūbų. 
Nuolat daromi fabrikų iš- 
montavimai ir mašinų iš
vežimai. Paskui fabrikus 
išvežami į Rusiją ir darbi
ninkai.

Vienas tokių laiškų lie- ... 
čia ir gyvenimą Klaipėdos 1F;
krašte. Ten pažymima, 
kad Klaipėdos krašte ap
gyvendinta daug masko
lių ir daugelyje vietų stei
giami kolchozai.

UNRRA Stengiasi Ma 
žinti PD Skaičių, 
o DP Gausėja

jau 
visą

Mūsų skaitytojams 
žinoma, kad UNRRA 
laiką stengėsi mažinti DP 

’ • vartojo šiam 
reikalui įvairias nešvan- 

’ kias priemones. Tačiau 
DP yra labai “gaji tauta”., 
kalbama stovyklose. Taip 
Memmingeno lietuvių sto
vykloje, nežiūrint ir labai

> sąlygų; 
iki šiol buvo vis dėlto 40 

  gimimų. Neretaas dalykas 
UNRRA savo dienas bai- ir vestuvės. Jauni DP kar- 

gė ir jos darbą tremtiniai tais įsimyli ir jų meilė pa
komentuoja (aiškinasi) į- siekia altorių., 
vairiai. Visi atsimena ir su 1 . . 
pagarba mini tai, ką ji ge- PC- Žinoma, 
ra tremtiniams į 
Tačiau neišdyla iš atmin
ties ir UNRRA neteisėtu pančių 
būdu vykdyti 
gai”, ...... _ ............
tos negeistinos simpatijos.* 
Nereiškia tremtiniai sim-: 
patijų ir tiems bolševikuo-1 
jautiems UNRRA valdi-, 
ninkams, kurių dalis dar 
ir iki šiol tebesėdi tremti-' 
nių administracinėse įstai
gose. Iškeliami faktai, kad 
toki pareigūnai sulaikyda-

rikų. kai tuo tarp vokiečių te- 
studijavo tik... 20 ir tai tik ka-

rasiraso į^iecuvos ratu- ro invalidai, nes vokiečių vyrai, vienas lietuvis klierikas per vie- prvi-* r\ uT o ii e? n r i • .... _ ... - 1

V. Mieželis, valdybos pir- 
mininkas; N. Tautvilas, 
valdybos pirm.; Kun. J. 
Panavas, v-bos sekr.; prof. 
J. Paltarokas, v-bos ižd.: 
Dr. S. Virkutis, v-bos na
rys.

I

buvo ną dieną išlaikė net penkis eg
zaminus. Tai matydami vokie
čiai profesoriai su pagarba kal-

DP Vis Dar Atsimena 
UNRRA Dvasių...

Yra ir ve
dybų senesnių žmonių tar- 

, vedybų skai- 
padarė. čių negalima lyginti su 

normaliose sąlygose gyve- 
______ " ,i žmonių vedybų 

_i “screenin-!skaičiumi. Vis dėlto tai šis 
“patikrinimai” ir ki- tas.

Lietuvių Jaunimas 
Stovyklauta

Dailininkas V. K. Jony
nas Suprojektavo 

Pašto Ženklus
Prancūzų okupuotojeI

Vokietijos dalyje pasiro
* dė nauji pašto ženklai, ku-: 

rių autoriumi yra žinomas 
Lietuvos dailininkas V. KJ 
Jonynas. Prancūzų prašo
mas, dail. V. K. Jonynas 
suprojektavo pašto ženk
lų seriją ir Saaro kraštui. 
Lietuvio dailininko pašto' 
ženklai labai meniški irj 
gražiai patarnauja lietu
viškai propagandai.

Savo laiku dail. V. K. Jo
nynas yra studijavęs Pa 
ryžiuje.

Min. E. Turauskas 
Lankėsi Vokietijoj

Min. E. Turauskas, visą 
laiką gyve n ą s Berne 
(Šveicarija) birželio mėn. 
pabaigoje ir liepos pra
džioje lankėsi Vokietijoje 
ir plačiai susipažino su 
lietuvių tremtinių gyveni-

Dalis lietuviškojo trem
ties jaunimo šią vasarą 
turėjo stovyklauti Vokie
tijos miškuose stovyklose, 
.kurias jiems įrengė skau- mu ir darbais.

Pasibaigus karui 20 lietuvių
klierikų buvo išsiųsta į Romą ba apie lietuvius, kaip apie ga- 

' i toliau tęsti studijas, dalis išsi- 
’ I skirstė po Vękietijos universi

tetus, pasilikusieji ir toliau čia 
tebestudijuoja ir vis naujų įsto- J. Hirschberger prieš šį karą 
ja. Nuo šių metų vasaros se- buvo kviečiamas paskaitų skai- 
mestro pati A. Mokykla yra žy- tyti į Tarptautinį Prahos uni- 
miai praplėsta ir suteiktos uni- versitetą. Prof. M. Grabmann 
versiteto teisės. Prie filosofijos — Europoje žymiausias Šv. To- 
fakulteto atidaryti nauji sky- mo filosofijos aiškintojas. 

Iriai: filologija, medicinos forfi- 
zikumas ir teisė.

Lietuviai čia turi gerą vardą 
į ir globą. Tai yra nemažas nuo-! 
pelnas Aukštosios Fil. - Teol.l 
Mokyklos ir Kunigų Seminari-1 
jos Rektoriaus, fizikos prof.,! 
Apaštališkojo Sosto Rūmų pre
lato, Dr. .Johannes Stigler. Jis' 
nekartą savo akademinėse yra 
pabrėžęs, kad jo vadovaujamo-! 
je institucijoje lietuviams yra 
plačiai pravertos durys ir čia 

(ras jo tėvišką globą ir paramą. 
iTai yra mums labai džiugus 
reiškinys.

Jo Magnificencija Rektorius 
vasario 16 d. — Nepriklauso
mybės šventėje atlaikė iškil
mingą sumą už Lietuvos laisvę 
ir visos lietuvių tautos švieses
nę ateitį. Aukštosios Mokyklos 
skelbimų vitrinoje tą dieną iš
kabino tokį pranešimą, kad bus 
laikomos šv. mišios “Pro libcr- 
tate Lithuania et pro feliciore 
Prosperitate totius Lithuano-

bios tautos žmones.
Čia yra ir pasaulinio garso 

profesorių. Filosofijos prof. Dr.

_ _ _ __ Atsižvelgiant į tai, kad
pavergėjai Maironį buvo anS^U zonoje tremtinių 
išbraukę iš Lietuvos lite- maitinimo padėtis labai 
ratūros istorijos, nors vi- sunki, lietuviai tremtiniai 
sa tauta dainavo jo dainas masiškai rašosi darbams į 
ir giesmes. Kai kurie Mai- Angliją. Lieka tik seneliai, 
ronio eilėraščiai buvo sergantieji, maži vaikai ir 
griežčiausiai uždrausti, moterys, taigi tie žmonės, 
Antrosios okupacijos me- i Angliją darbams
tu raudonieji Lietuvos nepriimami.
valdovai Maironį pradėjo Ruošiant dabartinę dar- 
garbinti ir nori įrodyti jį bininky verbavimo sche- 
buvus bolševiku... m3-’ britU Darbo Ministe-

Maironis ypač išgarsėjo rUa» supra.sda.ma, kad šei- 
eilėraščių rinkiniu “Pava- išskirstymas yra ne- 
sario Balsai”. Nė viena lie- malonus dalykas, buvo at- 
tuviška knyga nesusilau- sižvelgusi į baltų prašy- 
kė tokio pasisekimo, kaip mUs *r žadėjo, kad į Ang- 
Maironio “Pavasario Bai- nuvykusios šeimos ga- 
sai”, kurie naujais leidi- jės gyventi kartu.
niais pasirodė per dešimtį Dabar reikalai kiek pa
kartų. Ir lietuviai tremti- Į. ĄnSbJ^ darbams

i pasižadėjimą, kad 
tam tikrais atvejais šei-

Lietuviams mokslo sąlygos 
nėra lengvos. Tą vaizdžiai rodo 
vokiško maisto, nes beveik visi 
dai. Klierikai turi gyventi ant 

i vokiško maisto ,nes beveik visi 
yra iš UNRRA “išskrybeliuoti” 

! (— išsereeninguoti) vien tik už 
'tai, kam Vokietijoj prie Hitlerio 
'paskutiniais karo metais studi
javo. Atseit, buvo nacių “drau- 
!gai". Keista darosi nuo tokių 
argumentų, bet jei ponų scree- 
ninguotojų buvo ružavi akiniai, 
tai tie patys dalykai visai kitaip 
jiems atrodė ir iš persekiotų 
pasidarė proteguoti.

Už studijas sumokėti moksla- 
pinigius ir mokslo knygoms įsi
gyti gaunam stipendijas iš Rau
donojo Kryžiaus, kuris savo iš
teklius semia per BALF’ą, iš 
Jūsų gerieji Broliai amerikie
čiai, ir už tai mes būsime Jums 
dėkingi, kol tik plaks krūtinėje 
širdis.

Lietuviai klierikai gyvena vo
kiškoje seminarijoje, kur mums

t

niai išleido jau dvi Mairo- vykstantieji turi pasira- 
nio “Pavasario Balsų” lai- syti 
das. Į

Nepatiko Maironis ir vo- mos gali būti ir išskirsty- 
kiečiams. Jų okupacijos ^os- ^auj°j schemoj nu
metu pasirodę Maironio matoma, kad vyrai ir mo- 
“Pavasario Balsai” buvo terYs i Angliją bus vežami 
nepilni — ___ , _____
čių nacinė cenzūra neleido bus stengiamasi, 
spausdinti. 1 7 7 ..

Lietuvių tremtinių spau- gYvenb toje pačioje sto- 
da Maironio mirties peh- vykioje, tačiau gali ir taip 
--------------------------------- įvykti, kad šeima bus per- 
visai svetima dvasia. Todėl lie- skirta. Taip pat paaiškina- 
tuviai nenorėdami nutolti nuo ma, kad vyrui ir žmonai 
savo tautos kamieno, gyvai da- ne visuomet pasiseks vie- 
lyvauja visuomeniniame veiki- name mieste surasti dar- 
me. nuo studijų atliekamu lai- bo, ir tuo būdu Šeimos bus 
ku. Klierikų iniciatyva įsisteigė išskirtos. Vis dėl to, britų 
visuomeninio lavinimosi būrelis, Darbo Ministerija, kad ir 
o bendradarbiaujant su tautie- numatanti tokius nepato- 
čiais studentais gyvenančiais gumus, dėsianti visas ga- 
mieste ar stovykloje — įsteigta limas pastangas, kad vy- 
katalikiškojo akademinio jauni- ras su žmona, galėtų dirbti 
mo “Ateities" draugovė, skau- ir gyventi kartu, 
tų vyčių korporacija, studentų' 
valdyba.

Lietuvių klierikų dvasiniai tas darbams į Angliją ne- 
globai yra nuo J. E. lietuvių priimamas, 
tremtinių vyskupų paskirtas —j 
J. M. Rektorius kun. Dr. Pr.1 
Manelis. Griežtoje tvarkoje iri 
drausmėje tyliai bręsta mūsų! 
busimieji kunigai. Čia seminari
joj iki šiol jau yra įšvęsta 18' 
lietuvių kunigų ir jie jau dirba! ________________
tremtinių stovyklose, kaip gim- ros solistė Antanina Dam- 
nazijų ar mokyklų kapelionai, brauskaitė buvo pakviesta 
vikarai. Tik labai gaila ir skau- per Muncheno radiją duoti 
du. kad daugiaumai vokiškoje lietuviškų liaudies dainų 
seminarijoje nuo blogo maisto koncertą. Solistė padaina- 
nusilpusi sveikata nebeatsitai- vo Antano Kačanausko 
so... !Našlaitėlė, Vai gražu, Sta-

Visų svajonėse — laisva Lie- šio Šimkaus — Lopšinę, 
tuva! Siunčiamos karštos mal-jTallat Kelpšos — RūpinO- 
dos prie dangiškosios karalie-'si motinėlė ir Mano sieloj 
nės sosto, kad gerasis Dievas'šiandien šventė, Banaičio 
pasigailėtų mūsų kenčiančios,— Rods parpulsiu, Savo 
tautos ir parvestų visus išblaš- į skambančia daina ir J.

Gruodžio — Aguonėlės.
Vokietis pranešėjas gra

žiai apibudino lietuvių 
liaudies dainų melodingu
mą ir meninę vertę.

i

Balsai” buvo terYs i Ang1^ bus vežami 
keletą eilėraš- ne tuo Pačiu laivu- Nors ir ’ kad vy

ras ir žmona galėtų apsi-

Kas su galimais šeimų 
i išskirstymais nesutinka.
I

A. Dambrauskaitės 
Lietuviškiį Dainų Kon
certas Per Muncheno 

Radifo
Žinomoji Lietuvos ope-

kytus ir vargstančius lietuvius 
į laisvą gimtąją šalį. nes tik joj 
vienoj mūsų širdys ras atsigai
vinimą ir gyvenimo džiaugsmą.

D. P.
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Lapės Loja, Vilkai Plėšia
Molotovas apleido Paryžiaus konferenciją, ir Ru-

dvasinę kovą komunistai supranta tik atominės bom
bos formoj Jie vėl pradėtų šūkauti, kad Popiež us ra
gina į trečiai- pasaulin’ kara. Tuo būdu, Por.iežiu*? nė
ra padaręs jokio moralinio nė politinio posūkio. Jis ir 
karo me'u ragino prie taikos ir rūrestineai išdirbo tei
singos taikos sąlvgas. Tuomet politikai raukėsi, bet 
nė vienas apie jokius politinius Popiežiaus posūkius 
neužsiminė.

Posūki padarė Maskva. Ji įsakė ir savo pareigu- , 
nams, ir visam pasauly išsklaidytiems savo bernams 2,°VoanU ai 
bei gizeliams griebtis už Vatikano pareiškimo, kaip 
skęstantvsis griebiasi skustuvo, ir pavaryti neįmano
mai gramozdišką propagandą, kad Vatikanas eina iš 
vieno su komunizmu! Gizeliai, žinoma, “storojasi”. Jie .»■— ....... •_«- hni«^vik«ic
prirašė savo spaudoj tokių skystimybių ir nesąmonių, ka. Tad nuo seniai pradėjo ^Xki^ Piom An^rikn 
kad pati Maskva turės jas paneigti, nes gizeliai pertoli 
nušuoliavo: jie tiesiog laužo komunizmo principus.

Pamiršo esminius komunizmo šūkius: “religija 
tai žirorijos svaigalas — reikia jis būtinai likviduoti”- 
“komunizmas nesuderinamas su tikėjimu”; *

***, o komunistų 
Čia būtų galima

Pietų Amerika iš Jungti- jų bičiuliais padaryti ir P. 
nių Valstybių yra gavusi Amerikos valstybes. Jung- 
dvi nepageidaujamas dva- tinęs Valstybės per savo 
siškas dovanas. Viena tų propagandinį tinklą gyrė, 

protestantiz- aukštino Sovietų Rusiją, 
vadino ją demokratiška, 
šlovinga sąjungininke ko- 

. Piršo 
P. Amerikai užmegsti su

mas. (
Jungtinių Valstybių pro- . , -

testantai manė ,kad Pietų M0Je. prle’ faslz?ą'. 
Amerika nėra krikščionis- ?'.An^nLtal .Į .

3
Lietuvos Varpai 

Šalzburge
I
i j Kaip praneša kun. dek- 
Albinas Spurgis, VVaideno 
progimnazijos dirėktorius, 
Šalzburge, Austrijoj, esą 
nesuliedintų lietuviškų 
varpų ir Vytauto D. bius
tų.

Danijos Vyskupas Nori 
Gauti Liet Kunigą

santykius. Pietų Amerika 
purtėsi nuo išbaltinto Wa- 

jaudino shin&t°ne kruvino komu- 
• . nizmo, bet karo metu čia 

_____ Jungtinių Valsty-jelkeJ° Pnkasti hezuvj, tų 
bi>» katalikus. Protestantų dar>^‘ PrlseJo 11 P‘eiM A’ 

'"""propaganda pietų A meri- .
koj ėjo per metų metus ir Tos ro^evdtimų laikų 
tebeina. Nieko daugiau ne- propagandos dėka , pakele

ten siusti savo misijonie- 
rius. Tie nekviestieji sve
čiai ten pusėtinai

1 katalikiškąją visuomenę ir 
l. ’ erzino

sija tapo ekonominiai izoliuota. Kremliuj buvo many- sa3 nepasiduoda, reikia j*s sunaikinti ,
ta, kad tai bus Sovietų laimėjimas. Išėjo kitaip. Rusija priešai yra visi ne komunistai, ir tt. r - ...
veikiai pajuto, kad jai suduotas toks moralinis ir po- privesti devynias galybes panašių citatų, bet ir be jų 
litinis smūgis, kokio ji nuo caro laikų nebuvo sušilau-ivisiems plačiai žinoma, kad komunistai yra atkaklūs atsįekta, kaip tik to, kad ^aJvas komunistai ir šioje
kusi. Paimkime kad ir šį faktą. Visos užgrobtos bol- tikėjimo priešai, ir religijos išnaikinimas yra pirma- sukena P. Amerikos žmo-’ •
ševikų šalys: Lenkija, Rumunija, Bulgarija, Vengrija, eili® ir vyriausias komunzmo tikslas. Taineuzgincyja- nių r. .. _ _ .
Čekoslovakija, gavusios anglų - prancūzų pakvietimą imai parodo visi jų darbai. Komunistai mėgina iš to is- junortines Valstybes. Nes Pamate Maskvos

----- -------------------------- -------- * ka(J pietiečių pajuto JU URgUS. NuStOJO

šalyje ir P. Amerikoj.
nių antagonizmas prieš kar?< VVashingtonas 

H Jungtines Valstybes Nes Pamate Maskvos ragus, 
Įsisukti ir teigia, kad pagrindinis jų uždavinys yra e- žinoma kad pietiečių PaJuto J1) nagus. Nustojo 
konomika t. v. ekonominis žmoni jos gerbūvis. Kokia temperamentas nesideri- juos £lostyti namie, nerė- 
kvaila. vaikiška melagystė! Visi gi žino, kad ekonomi- na protestantizmu Pro nei Amerįkoj. Todėl 

Maskva, pajutus, Jos sritvje komunistai yra vien ekspertai ekonomiją testantiški misijonieriaiten , komunistai ir ėmė 
kas čia darosi, tuojau savo letena užgniaužė tą prasi- suardyti ir skurdą bei netvarką įgyvendinti. Ekonomi- nįekacia neturėjo gerų pa- smu]<}1’ o katalikai atsi- 
veržusį laisvės šūkį ir oficijaliai, vardu visų pavergi njs klausimas yra tik iškaba, už kurios slepiasi zulikys- neį Italijoj ,nei Ispa-®ufna?ym^s. 
tųjų “respublikų” piktai riktelėjo: ne! melas« apgaule, teroras ir žiaurus laisves ir religi- nįjoj, nei Prancūzijoj. Ne- kurti ir ugdyti lotyniškųjų

Vengrija, Čekoslovakija ir Suomija dar kiek svar- j°s persekiojimas. galėjo jiems sektis nei P. ^utų solidarumą ir megs-;
Am/rikni TTžtat 11 savitarpio artimus ry-

prisidėti prie Marshallo plano, tuč tuojau pareiškė no
rą prisidėti. Tas noras buvo neoficijalus, bet toks gai
vališkai nesulaikomas, kad prasiveržė pro geležinę už
dangą. Bet tik vienam momentui. Maskva, i

tųjų “respublikų” piktai riktelėjo: ne!

Danijos katalikų vysku
pui Suhr Tautinis Delega
tas buvo rašęs dėl kun. V. 
Martinkaus, kuris laiks 
nuo laiko galėtų nuvykti 
antarnaut dvasinių vietos 
lietuvių reikalų. Gegužės 
mėn. gautas atsakymas, 
kuriame prašo vieno lietu
vio kunigo, galinčio pasto
viai apsigyventi lietuviu 
stovykloje Dragsbaek ir iš 
čia aptarnauti visoj Dani
joj esančius lietuvius. Pa
geidaujamas lietuvis jėzu
itas, nes Danijos jėzuitai, 
kurie turi įvairiose vieto
se savo namus, galėtu jam 
tiesiogei daugiau padėti.

Visi tą gerai žinome, taigi reikia stebėtis Stalino Amerikoj. Užtat geriems Tuo\eikalu sakoma" 
Ispanijoj lankėsi Argenti
nos prezidento žmona. Ji 
skelbė artimą bendradar-

stė, dvejojo. Bet ir už jas Maskva pasakė: ne! Žinoma,
fiziniai Maskva laimėjo. Atremti į krūtines durklai ir bernų kvailam nachalumui, kuomet jie nori mus įti- santykiams sudaryti tarp 
revolveriai padarė papraščiausią terorinį įspūdį; lais- kinti, kad “Marksas ir Engelsas dažnai pašiepdavo be- Jungtinių Valstybių ir P. 
vės šūkis nutilo, ir tautos, merdinčiu atsidūsėjimu pa- dievius”, (tai gal ir Stalinas su Jaroslavskiu juos pa- Amerikos respublikų ta 
kišo savo sprandus po raudonuoju jungu. Enkavedistų šiepia?), kad “marksistams daugiausiai rūpi kova protestantų 
kulkos ir nagaikos nutildė protestus. į ’ j-..*.- a-------------------------—.» --------------- x-: —

Taip, brutalinė jėga laimėjo. Bet kitais atžvilgiais 
— moraliniu, politiniu, ekonominiu — net kietaskūrė 
Maskva pajuto ,kad bus negerai. Ką gi: Maršallo pla
nas ir be Rusijos bus vykdomas, Europa atsigaus 
skurdas pamažėli išnyks 
Juk jis tik skurdu ir jėga išsilaiko. Tiesa, komunistai 
su savo utėlynu daro eksperimentus ant sprandų šim
to milijonų Vidurinės Europos gyventojų, bet tai pra
kištas biznis: jiems būtinai reikia, kad visa Europa 
virstų ubagynu. Gerbūvis tai didžiausias bolševizmui 
kliuvinys. Jo kur nors pasireiškimas įvaro komunis
tams prietaringą baimę. Gerbūvį tik didesniu gerbūviu 
galima nugalėti. O koks jų gerbūvis? Ką jie tautoms 
duos? Nelaisvę ir terorą. Bet tokiomis dovanomis.tau
tų neprisiviliosi. Teks ir toliau jas smaugti, geležine 
uždanga apsidraudus, ir — pasidaryti sau šimtą mili
jonų neprietelių. Ir tokią taktiką sovietų strategai va
dina apsidraudimu savo vakarinio fronto!

Prieš kelis metus Stalinas pašiepiančiai paklausė: 
kiek divizijų Popiežius gali pastatyti? Dabar tas, ku
ris skaičiuoja savo divizijas šimtais, ištempęs ausis 
klauso, ką pasakys tas, kurs nė dešimtos dalies divizi
jos negali pastatyti. Maskva nervingai klausosi, ką pa
sakys Vatikanas! Ir — 1 
ba už taiką ir dar priduria, kad Amerika gali taikoj su 
Rusija gyventi. Čia Vatikanas, tas nepalyginamas tai
kos čampijonas, pakartojo tik eilinį savo sakinį, o 
Maskvai atrodo, kad jis dar vieną Ameriką atrado. 
Popiežius šiuo atveju nepasakė, kad reikia vesti žūt
būtinę dvasinę prieš komunizmą kovą — jis tą parei
gą yra atlikęs ir dar ne kartą atliks nepolitiniame Va
tikano laikrašty, bet per savo kalbas ir enciklikas, nes

ir kas bus su komunizmu?

už darbo žmonių būklės pagerinimą” ir t.t. O kaip gy- nemažai pakenkė, 
venasi Solovkuose, Kerne, Kazakstane, ir kitose priver-' Čia reikia atsiminti, kad 
stino darbo vietose? Juk ten gyvena daug milijonų su protestantiška propa- 

,tremtinių. Už ką juos ištremta? Atsakysite, kad jie ganda Washingtono vy- 
liaudies priešai, t. y. ne komunistai. Ir Stalino agentai riausybė nieko bendro 
drįsta teigti, kad komunistai su 1 
draugiškai sugyventi. O kaip gyvenasi kolchozuose? dėjo tik netiesioginiai. Tą 
Apie tai patys rusai sugalvojo štai kokį anekdotą.

Automobiliu važiuoja Stalinas, Chnrchillis ir Rag vjcn otestantiškus 
Rooseveltas. Ir štai skersai kelio stovi karve. Kelias iuntiniusE ir proteStan. 
siaurokas, negalima jos ap enkti. O karve nesiduoda ^ iuntin biP tarnau. 
nuvaroma. Šoferis. Rooseveltas ir Churchims daro vi- £ Jungtinėse Vai- 
sokias pastangas ją nuvaryti. Veltui. Karve ne iš vie-l įj- kataIiku tarnp np_ 
tos. Tuomet Stalinas kažką pakuždėjo karvei į ausį.:'hZ kvalifikuotu ^inin.

Šveicarijos Lietuvių 
Kolonija Liko Be 

Kunigo

Keletas šimtu Šveicari-
P 8 biavimą tarp Ispanijos ir J®3 lietuviu turėjo tris ku- 

Argentinos ne vien religi- nigus, kurie dirbo jų pa- 
niuose ir kultūriniuose da- storacijoj ir labdaros sri- 
lykuose, bet ir ekonomiš
kuose reikaluose. Nurodė,

darė skird^TaTp."A^eri- I.SDaaijai. n?ltim0 į!a“si™k
. kos katalikiškas respubli-!snatl ?ruka,p, abl salys

tv. Pastaruoju laiku visi 
išvyko į. JAV-bes. Likęs 
prel. Šaulys, dėl amžiaus 
negali ju aptarnauti. Jis 
kreipėsi j Delegatūra, pra
šydamas atsiusti vieną ku
nigą iš Vokietijos.bendradarbiaudamos pa

kels ir pagerins darbinin
kų būvį. į

i Tokie artimi santykiai ir 
toks solidarumas tarp is- 

pietu a- 
katali- 

£ kiškų tautu nuo seniai tu
rėjo gyvuoti, bet geriau ta 
daryti vėlai, negu niekad. 
Katalikišku tautų solida
rumas milžinišką vaidme-

tos. Tuomet Stalinas kažką pakuždėjo karvei j ausj. . .. kvalifikuotu dirdn panų. portugalu,
Karvė pakėlė uodegą ir nušuoliavo tokiu greitumu, DUIų “vaiuiKuoių aipio- 
tarsi ją būtų apnikęs šeršių spiečius. “Tai buvo visai: 
lengva, — paaiškino Stalinas savo bendrakeleiviams.!
— Aš tik jai pasakiau ,kad jei nepasitrauks iš kelio,
tai aš liepsiu ją nugabenti į kolchozą”.

matų toms vietoms užimti. 
Tokis vyriausybės nusi
statymas derinosi su oro 
testantų religine, antika 
talikiška propaganda.Anekdotas aiškiai sugalvotas Bet jis parodo, kaip (D b JAV di ^m6atiniv

rusų tauta žiūri j komunistinį ūkį. Net galvijai zylio
dami bėga nuo “pagerintos darbo žmonių būklės”.

į Padėka Airijos Primai 
Ir Vyskupams

Patyręs anie Airijos 
vvskunų kreipimąsi i savo 
tikinčiuosius melstis už 
persekiojamas rytu ir 
šiaurės rytų tautas, tauti
nis delegatas kan. F. Ka
počius šių metų pradžioje 
'parašė Airijos primui na-

I

ir konsuliarinių pasiunti
nybių tarnautojų tarpe P. 

Iš viso, kam ta mizerna komedija? Kam ta gra- Amerikoj jau yra ir kata
likų. Red.)

Praėjusio karo metu 
Jungtinės Valstybės P. A- 
merikai suteikė antrą ne
pageidaujamą dovaną. Tai 

Prez. 
administraci

ja, pati susibičiuliavusi su 
Tik ot bėda, kad pasaulis visa tai žino ir mato. K. Maskvos ponais, užsimanė

kiek džiugesio! Vatikanas kai-'mozdiškai surezgyta melų propaganda? Jei Maskva 
tokių keistų priemonių griebiasi, tai aišku, kad dva
sinėj kovoj ji jaučiasi nugalėta. Ji naiviškai tiki, kad 

Stoji tuščiavidurė propaganda užglostys jos darbelius, 
terorą, priverstiną žmonių kilnojimą, sistematingą re
ligijos smaugimą — žodžiu, mėgina suderinti vilko ir buvo komunizmas, 
lapės politiką: lapė propagandą loja, vilką drasko avė- Roosevelto 
les.

n> butu suvaidinęs taikos(dėkos laiška 230 k„.
nalaikyme praeityje. Jei- jr 70000 lietuviu 
toks solidarumas susida- tremtini katalikų vardu, 
rvs nors dabar, tai jis di-,Laiške išdėstomos mūsų 
dziulę rolę suvaidins tautos kančios, religijos 
kos ir teisingumo deoortaci-
me' * ,jos ir žudimai. Airijos pri

imąs prašomas padėkoti 
Deja, aš neturiu laimės visiems vyskupams ir ti- 

būti teologu, bet turiu lai- kintiesiems už maldas ir 
mės būti krikščioniu. simpatiją persekiojamai 

Fr. Ozanam. Lietuvai.

PARTIZANAI
Parašė

fonas Rinitas

12.

“Čort”

— Hm... Gal ir iš tiesų taip yra, — pakrai
pė galvą Viktoras. — Bet — ir visi partiza
nai garbingai savo užduotį atliko. Yra kuo 
pasidžiaugti.

Iš tiesų, buvo kuo pasidžiaugti. Supliekti 
tokį priešą — tai ir geriausiai kariuomenei 
būtų didelė garbė. O čia tik partizanų pulke
lis tą padarė. Ir kiek lobio! Sunkvežimis su 
dviem patrankom, šimtai pamestų šautu vii, 
revolverių, kulkosvaidžių ir devynios galy
bės visokios amunicijos. Tiesa, ir nuostolių 
nemaža, bet priešai kokius penkis kartus 
daugiau nukentėjo. Lavonų ir sužeistų apš- 
čiai buvo palikta mūšio vietoj.

Iš visų pusių partizanai apspito Genį ir 
Dičkį. Visi juos sveikino, daugiausiai And
riukas ir Viktoras. Šie du, taip pat smarkiai 
kovoję, nuoširdžiai pripažino, kad Geniukas

ir Dičkis — “čortas ir jo vaikas” — sudavė 
priešui lemiantį smūgį.

— Pilnai tą pripažįstu, — atšovė Gegužis, 
— bet aš kalbu apie kitą persilaužimą. Kai 
mano belaisviai šoko bėgti priešo link — vie
ni pas bolševikus, kiti prieš juos — tuomet 
kaip tik ir įvyko kovos persvara — iš ilgo, 
nuobodaus susišaudymo į smarkią lemian
čią kovą. Juk aš gi ir užsispyriau įtraukti be
laisvius į mūšį. Abejojote, ar iš to bus nau
dos. Dabar nauda aiški, kaip ant delno.

— Žinoma, mes jam kiek įgnybom, — kuk
liai pareiškė Geniukas, — bet kas gi tam dir
vą priruošė? Nugi jūs. Aš sakyčiau, kad An
driaus netikėtas puolimas ir paveržimas iš 
bolševikų sunkvežimio su patrankomis, atė
mė jiems pusę drąsos. Išsyk supratau, kad 
mūšis bus laimėtas. Kautis, žinoma, reikėjo 
labai atkakliai, nes priešų persvara buvo pen
ki prieš vieną. O vis dėlto jie turėjo labai įsi
tempti. Tad mano būriui reikėjo tik kiek 
smarkiau pasistūmėti, ir bolševikai automa- 
čiai žemyn nudardėjo.

— Na, na, jau neišsigink nuopelno, jis vis 
vien tau prilipo, — sudavė jam per petį Saka
las. — Nuo “čorto” vis tiek neatsipalaidosi.

— Ir žinote, — įsikišo Gegužis, — tas šū
kis buvo genijaliai sugalvotas. Įtemptoj ko
voj tokie dalykai pasiutiškai veikia. Kažkur 
skaičiau, kad Napoleonas panašiai pasielgė 
Italijos kautynėse, tur būt ties Arcola. Aus
trai atkakliai kovėsi, ir prancūzams buvo 
riesta. Tuomet jis pasiuntė į austrų užnu
garį tik vieną kareivį su trimitu. Tas užtrū- 
byjo “Marseljietę”. Austrai pamanė, kad

naujas prancūzų dalinys iš užnugario juos 
puola. Jų eilėse kilo siaubingas išgąstis. 
Prancūzai kiek smarkiau paspaudė, ir aus
trų frontas suiro. Taip ir čia. Iš kur jums at
ėjo tokia mintis taip tiksliai išnaudoti bolše
vikų prietaringumą?

— Jis jau pirmiau tą vardą įsigijo, — pa
aiškino Viktoras. — Patys rusai tuo vardu jį 
garbavoja. Ir ne už tai, kad būtų juos glostęs.

— Mačiau, mačiau, — patvirtino Gegužis.
— Iš tiesų, jis kaunasi kaip ne žmogus, švais
tosi lyg žaibas. Toks jaunas, ir jau “čortas”. 
Net pavydas ima. Ir vėl tas milžinas. Tikras 
kalnavertis. Skaldo galvas kaip puodus. Iš 
kur tokį iškrapštėte? Jei duotumėt man būrį, 
norėčiau tą milžiną pas save turėti.

— Genys jo niekam neduos, — šyptelėjo 
Viktoras. — Bet gerai, kad tai prisiminei. 
Tamstai būtinai reikia duoti vadovybę, nes 
esi gimęs vadas. Ir puikiai kovoji, ir nepras
čiau galvoji. Bet iš kur tą būrį sukrapštysim? 
Vyrų turim neperdaugiausia, o po šių kauty
nių keliolikos teks pasigesti.

— Man kelių užteks. Duokite kiek liko be
laisvių. Aš iš jų sudarysiu raudonąją parti
zanų armiją, — nusijuokė Gegužis.

— Iš tiesų, gera mintis, — tarė Viktoras.
— Juk ir aš pats toks atsivertėlis. Tarnavau 
lenkams prieš lietuvius, dabar tą jaunystės 
klaidą mėginu atpirkti. Tai ir tie belaisviai, 
atsiųsti lietuvius pavergti, tegu mums atitar
nauja. Juk jie mūs duoną valgo, nuo mūs ją 
atimdami. Nežinau, kiek jų beliko po šių kau
tynių.

— Susidarys koks tuzinas.

— Ar juos suvaldysi?
— Ką čia valdyt? Jie papratę po’itrukų 

klausyti. Kurie gyvi išliko ir pas bolševikus 
nepabėgo, bus ištikimi. Jei ne, jie žino ko ti
kėtis.

— Tai ir gerai. Tad sveikinu tamstą, kaipo 
naują partizanų vadą.

Gegužis atrėžė kareivišką saliutą.
— Labai dėkui, vade!

Bet pasirodė, kad jo būrys bus mažesnis, 
negu tikėjosi. Belaisvių išliko tik aštuoni. Ki
ti arba žuvo, arba kautynių metu grižo nas 
čekistus. Tačiau Gegužis buvo natenkintas. 
Kaip jaukiai jo likimas pasikeitė! Iš raudo
nojo politruko virto partizanų vadu. Ir vėl 
koks skirtumas. Pirmiau buvo pulkininkas, 
dabar tik astuonių vyru būrininkas.

— Bet aš tą būrį į pulką išugdysiu! — Ge
gužis gyrėsi.

Visi jam linkėjo tokio pasisekimo. Ir Dič
kis jam ranką paspaudė. Gegužis meilingai į 
jį pažvelgė ir graudžiai atsidūsėjo.

— Kad aš tokį meškiną parankiui turė
čiau! — negarsiai suniurnėjo.

Dičkio negavo, bet prie jo prisijungė ke
turi raudonarmiečiai ne belaisviai: lietuvis 
Grūzdas, ukrainietis Barčukas, vienas lenkas 
ir vienas baltgudis .labai į lietuvį panašus.

— Valio! Mano būrys auga! — Gegužis nu
džiugo.

Taip, jo būrys iki dvylikos išaugo. Jis pats 
bus tryliktas. Negerai — “cortova diužina” 
(kipšo tuzinas). Bet. kiek pagalvojęs, nusira
mino — tai bolševikams bus negerai.

(Bus daugiau)
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Taibuvo.priėš* dešimtį
• metu

Iš Smil^nęs* laivu plau
kėme į Juodkrantę. Ant 
denio radome daug vieti
nio jaunimo ir senesnio 
amžiaus laukininkų kurie, 
atšventė tradicinę Joninių 
šventę ant Rambyno kai- vės istoriją ir jos Įžymybes 
no. vyko i Juodkrantę, kur sužinojome, 
sekančia diena L___ _ ,*- *■ Į — — — - .----------------- y ------------- ------------ y - ------

vyksta taip pat didelė tra- jų buveinė ir vietos gyven- pilnu tempu vyksta pilieti- Korėjos vyriausybei”, ad- kestano liaudies respubli- 
dicinė vietos jaunimo tojai jau 1509 metais ture- nis karas: f’ ' 
šventė — Joninės. Šią jo kai kurių privilegijų, čia katastrofiška, 
šventę lietuvių jaunimas 1743 metais čia buvo įkur- 
švenčia ant Ievos kalno, ta pirmoji pradinė moky- 
kuris yra vienas 
krantės 
nų.

Musų laimei, su mumis maudyklomis ir i šį kampą 
kartu 
juodkrant 
kvietė būti svečiais ir dėl jams sudarė žymų pragy- 
nakvynės nesirūpinti. Jie. venimo šaltinį. Kas ieško- 
kaip vietos gyventojai — jo ramaus poilsio, tas vy- 
žvejai, pažadėjo mums pa- ko į šią vietovę, kuri, be 
būti ne tik vadovais, bet kita ko. buvo papuošta 
pasiimti kartu į jūrą pa- gražiomis gamtos puošme- 
žvejoti. nomis. Be Ievos kalno, čia
— Kodėl šią vietovę jūsų dar yra Garnių ir Raganos 

proseneliai Juodkrante pa- kalnai, nuo kurių atsiveria 
vadino, — klausiame vie- gražūs apylinkės vaizdai: 
ną pagyvenusį 
žveją.

— Nagi, dėl to, kad žilo- riaušių pasakojimų ir pa- 
je senovėje čia augo milži- davimų apie šiuos kalnus, 
niški dideli pušynai, kurie kai pasijauti besąs tylioj, 
buvo labai tamsūs, o iš to- ramioj vietoj, kur kadaise 
lo žiūrint net juodavo. Iš įvairių dvasių, laumių ir 
tų tad pušynų čia buvo su- raganų gyventa, 
sidarę labai dideli gintaro 
klodai, kuriuos eksploa
tuoti žymesniu mastu pra
dėjo jau 1860 metais. Čia į 
darbą buvo 
20 įvairių garinių mašinų.'tos 
kurias aptarnavo apie 
1.000 darbininkų. Nuo šių 
gintaro kasyklų įsteigimo 
dienos per keturių dešim
tų metų laikotarpį buvo iš

kasta per 2,250,000 kg. 
gintaro. Buvo užsimota 
šias gintaro kasyklas dar 
labiau išplėsti, bet jas pe
rėmė Prūsų valdžia ir, tas 
uždarę, išplėtė Sembos 
gintaro kasyklas.

Kalbėdamas apie
i
Į

vieto-
■

kad Juod-!
kasmet krante yra labai sena žve-

iš Juod- kla, 1794 metais pastatyta 
gamtos puošme- bažnyčia. Nuo 1840 metų 

Juodkrantė išgarsėjo savo

plaukė ir būrys pradėjo plaukti vasaroto- 
iškių, kurie jai, kurie vietos gyvento-

lyra viena iš turtingiausių]
į Kinijos pasienio provinci-Į dviračių nevogdavo, 
•jų, kurią rusai stengiasi į- 
I traukti Į savo Įtakos sferą.

Kinijoje ir Mandžūrijoje vizorinei demokratinei Tiesa, Umruči, “Rytų Tur-

Tolimieji Rytai Verda Prieš karą prancūzai 
Vie- 
švei- 
atsi- 
atos- 
nusi-

■ ™
Žemės .Ūkio Painoka

Į Lietuvą pirmą kartą pate
kusi Amerikos lietuvaitė mies
tietė klausia savo
me:

— Sakykite, dėde, 
karvė be ragų.
— Matai, Maryte, 

dėdė, — su tomis karvėmis tai 
tikras vargas. Vienos iš jų be 
ragų būna jau iš prigimties .ki
toms ragai vėliau išauga, bet 
jos juos nusilaužia. O su šita 
karve yra dar kiek kitaip. Tai—

nas mano prietelius, 
caras, pasakojo tokį 
tikimą. Atvažiavęs 
togaut Prancūzijon, 
pirko pavažinėtą dviratį; 
važinėjo juo visą vasarą 

; ir nutaręs, kad dviratis 
Jie taip pat Jam atitarnavo mokėtą pi- 

kontroliuoja policiją ir ap-;nigą, be to, manydamas 
, paliko dviratį 
Viešbutyje rado 

vra turtinai‘savo tautiečių, kurie porai 
5 šiaurinė!sav^i1..UP?. » kal™s 

kuri tę
siasi Sovietų Sąjungos ir 
Tolimosios Mongolijos pa
sieniu, yra užtvindyta 
marksistine propaganda. 
Taigi, yra duomenų, kad 
rusai čia siekia užsitikrin
ti politinės ir ūkinės pozi
cijas. Beveik vienų maho
metonų apgyventa provin-

dėdės kai-

kodėl šitaukine padėtis ministracinį aparatą vie- kos” sostinėje, yra ameri- 
Korėja našališkai apsodindami kiečių konsulatas, tačiau 

perskelta Į dvi zonas, tarp buv. koloborantais, I 
kurių, nepasisekus Mas- talistais ir 
kvos planui patikėtinio lementu, 
teisėmis jas administruoti 
bendrai, kyla vis didesni kilę smarkių riaušių; tvar- 
nesutarimai ir Įtempimas kai atstatyti Čangkaiše- 
auga. Pietinėje ] 
siaučia politiniai sąmyšiai, menės dalinius 
kurių rezultatų dar no_ 
Įima pramatyti. Amerikie- nes reikšmės, nes ji tėra 
čiai kaltina rusus, kad tik 400 km atstu nuo šiau- 
šiaurinėje zonoje šie pade- rinės * Filipinų salos Luzo- 
ję komunistams 
valdžią ir 
500,000 vyrų armiją, o ru- problemos, 
sai priekaištauja ameri- su dideliu nepasitikėjimu 
kiečiams, kad šie visokiais stebi permainas Petropav------ -

|

vie- gražūs apylinkės vaizdai: 
žilaplauki Jų grožis dar padidėja, kai 

prisiklausai Įvairių įvai-

kapi- viSą eksūortą yra monopo- 
antirusišku e- iizavę rasaį

Ir Formozos saloje buvo moko liaudies kariuomenę. ■ išvažiuoti, 
lz-i v»i o 11 č* i 11 • tvor, !

Čangkaiše- Ir Sinkiange, į vakarus j « _ £•_ 
Korėjoje kas turėjo pasiųsti kariuo- nu? .- - - . rnrmn7nQ naftos šaltiniai.

ega- sala turi didelės strategi- Provincijos dalis,

užgrobti no.
suorganizuoti Čia dar prisideda ir kitos 

Amerikiečiai

pradėjo jį vylioti eiti drau-j 
ge. Taip jis ir pasiliko. At-; 
sikėlęs rytą pažiūrėjo pro' 
langą — dviratis vietoj.' 
Viena naktis niekas, 1 
po poros savaičių, tikrai 
nebus. Ir koks jo buvo nu
stebimas, kai po poros sa-, 
vaičių rado dviratį toj pa-:

— aiškina

Klauso Patarimų
Motina: — Onyt, ko tu taip 

bet šokinėji?
Lilė: — Išgėriau vaistų.
Motina: — Tai ar skilvį grau

žia?
Lilė: — Ne, tik ten buvo para-

čioj vietoj. Rytojaus dieną kad Prieš vartojant reikia būdais trukdą 1945 m. užs. lovske, Kamčatkos pusią- meionų apgyventa provin-; ......................... „„„>„1.4.; „
reik. min. konferencijoje salio sostinėje, aviacijos ir kul? ^av5) P10.^1 su<|a‘:ma1 
Maskvoje numatytai “pro- laivyno bazėje, kuri yra f° Amerikos plo- •
--------- ----------- ------- — 800 km atstume nuo ame- to su 12 milijonų gyvento-800 km atstume nuo ame- 
nama. Ir apie šią vietovę rikiečių pozicijų Attu; iš 
galima papilti žodžių jū- savo pusės a:... ...... .
ras ir, pasinaudojus senų- Aliaskoje stato pirmos ei- Ja- ^7. ia?Fe aP^y_
jų žmonių kūryba, pripa- lės Įsitvirtinimus.
šakoti Įvairiausių padavi-! šiaurinėje Aliaskoje tu 
mų. Gaila, kad mes šioje ri būti labai i 
vietoje jų visų negalime naftos šaltiniai, 
papasakoti. Pasitenkinsi- Sovietų Sąjunga 
me pažymėdami, kad Nuo- vykdytą Aliaskos pardavi- 
dėmių kalnu ir tuo pačiu mą už ca. 7 mil. dolerių lai- 

' vardu tą liepą pavadino ko nelegaliu.
z-lr-kl IrorJ o 1 '

vykdavo teismai, ir vietos[ti ir “ 
gyventojai susirinkdavo Sinkiangą, 1__
savo dievams pasimelsti ir gal amerikiečių

i

I

Keliaudamas per Juod
krantę ir apylinkes, kop
damas . i aukštus kalnus 

, bei nusileisdamas Į gilias 
Įkinkyta per^aubas, kurios visos apsė- 

tyliai ošiančiomis pu
šimis, aplankai ir Nuodė
mių kalną, kuriame auga 
tūkstantmetė garsioji 
Nuodėmių liepa. vietos 
žmonių dar Griekine vadi- už padarytas i 

atgailauti. inę uždangą
Aplankius Juodkrantės' liaudies respublika .

muziejų, gamtos Įžymy-į 
bes, kapines ir kitas vieto-; 
ves, mes buvome pakvies
ti Į nedidelį Karvaičių kai
melį, kuri puošia i 
bažnytėlė. Kai 1797 me- 
tais senieji Kadaičiai po!r‘n“tis „
vienos audros buvo pa ai-,t- Nuskusta moters al.| 
doti po smėliu, tai jo lieka-' atrodo dldflė kaj a.
nos buvo perkeltos ; šią! ir visaj nepanaši
vietovę, esančią .Juotlkran- nei j (kad ir Hko)
teje pietiniame krašte. ,„ei į moters galvą; ir ne

Lankydamiesi Juodkran-Luoką bet pasibaisėjimą 
teje mes turėjome Pr(^Sosl<elia. moteris, nežiu- 
ir su žvejais arčiau paben-!rint kad p kit kart 
drauti, nes pas juos ne tik krinta nei
gyvenome, bet taip pat bu- p visada pasilicka mo. 
vome palydovais jų zyejy-teris Norėčiau pasakyti_ 
bos metu kai jie leisdavo-;vi mūsu motinos paveik-! 
si 1! juross kelionę. Islas, dėlto jai, net ir nusi-!

Paviešėję Juodkran .eje, dėjusįai, norėčiau daugiau 
toliau vykome Į Pervalką, apleisti

Bessemer,Veteranas John L. Bridges iš
Ala., po opios operacijos, klausosi savo širdies 
normalaus plakimo. Gydytojas atidarė jo krū
tinę ir nulupo apdangalą, panašų i odą, kuris 
trukdė jo širdies veikimui.

visai išvažiuodamas vaistus suplakti, o aš išgėriau 
■matė, kai vienas praeivis nesuplakusi, 
skubėdamas užkliuvo dvi- 

jų, viena dieną gali virsti r?tUr Pagriovė, bet kitas
'amerikiečiai antrąja Tolimąja Mongoli- ™kal'° eldamaS » Vel ............

ivendintų Kirgizijos kazo-P?r.kaJą. atsirado tokių kas _ kodėI mūsų dėdė tiek 
kų turi drauge Kinijos ir ?UV11* dviračių vagių, kad laukų ant pakau-

-.i.zvc,

— Dėl to, kad jis daug galvo- 
. ja, — atsako tetulė.

— Taip! — stebisi Petriukas. 
__ _ . . ivu- AI u^HKuii nieau ne-j_ Tai kodėi tu tiek daug turi 
mas prasiveržti pro Kini- padėdavo — ant pečių nu- piaukų.
įją, nes Sinkiangas juk su- sinešdavo. Liko vienas bū-----------------------------------

Vaikų Liežuviai
_ _---------- . — Tetule, ar tu negali pasa-
kaip stovėjusį, kyti, — klausia mažasis Petrui-

^ietę Sąjungos piliety-^ «
i, ir todėl nulipti, nusigrįžti, ir dvi-1
ja carų į- Kova dėl Sinkiango yra ratis kaip ugny sudegda- 
>s pardavi- daugiau negu carų bandy- vo Ir užraktai nieko ne- _

tik dėl to. kad čia kadaise: Pagaliau reikia paminė- sisiekia su Indija ir Afga- das arba dviračio iš akių'kire haicnrnn- 
—“pasaulio širdį”, — nistanu. .*---- -f-- K1US oaisumu^

ant kurio, pa- atvejį taip pat atkreipę vių kilnojamuose garažuo-: Wės 
praneši-dėmesį. Be to, Indonezijoj se ua mokestį pasaugoti. Taip sutinku 

nuodėmes į mus, rusai nuleidę geleži- prasidėjo plataus masto Vadinasi, kaltas ne žmo-! toks’ baisus ’ 
nę uždangą ir pavertę karas, kuris irgi gali išsi- gus bet laikas. i •” -

’ ’ ’ Tai plėsti.

Amerikiemau^šj neišleisti, arba palikti gat- Sakysite^'kld’ir^oTpatri- 
• kad ir joms rūpi. 

Bet karas 
, toks nežmo

niškas, o reikia, kad bent 
Retam kare taip žmonių kas liktų šviesu ir nesu- 

aistros buvo išsisiūbavu- tepta į šitą purvą. Karas 
sios, kaip paskutiniame, amžinai nesitęsia, 
Šiame kare ,ir nuo pat pra- ateina taika, tai 

Skaitytojas tur būt nėrajtiniai pasirodė nerimti, nes ūžiu, įsipynė ir moteris su- pradėti rauti pikto šaknis,

NUSKUSTOSIOS po jo, 
reikia

maža ma*ęg nuskusta galva mo- po miestą vedžiojo vis dėl- Trečią ~ karo dieną nes kas iš to, kad karo ne-

Švedijos Kat. Vysku 
pas Dėl Pabaltijo 

Valstybių

to ne nuogas... girdėjau Varšuvos radiju liks, bet pasiliks neapy-
Uęde jas pro mano lan- kalbančią moterį apie Kit- kanta ir kerštas.

gą. Jos buvo tik trys, ir ė-įėrio^ lytiškus iškrypimus.' " ’ ’ ’ " ’ '
jo susikabinusios už pa
rankių, kaip nelaimės se
serys. Jas spardė, spiaude būtų, nors nieko prieš mo- priešo 
ir koliojo visokio amžiaus ĮenĮ su vyrais teisių lygy- sekti, nes su priešu kovo- 
ir luomo žmonės. Ir ne tai 
mane stebino, bet kad jos 
ėjo ramius, be ašaros, be ProPagandoje. 
skundo, be jokio skausmo v Dabar gi galitc 
išraiškos veide, tik viena 
kitą prilaikydamos, viena 
kitą pridengdamos nuo 
sunkaus darbininko ar ku
rio kito bato smūgio, o nė 

,auviOM. vienas jų pro šalį nepraė-
i Prancūzai mėgsta reginį, jo, jei ne vienai tai kitai 
ir jie kartais esti pikti, be-ikliuvo. Be abejo, jos buvo 
širdžiai kaip vaikai. Ta i kaltos... Bet kai dešimties 
prasme, kad kitą kartą'metų vaikas, palikęs jas 
.vaikas iš luošo ir iš

i terš. Nenuostabu, ir ra-! 
i tai pama-

Kaltus reikia bausti, bet 
Vis dėl to tai ne moters nereikia iš bausmės malo- 
darbas. Jei mano valioj numas daryti, nereikia 

metodai paraidžiu

bę neturiu, tai neleisčiau jama, atsieit, kovojama su 
moterims dalyvauti karo visa tuo, kas jame yra blo- 

■ga ir neteisinga. Aš Pran- 
atsukti cūzijoje mačiau daug gra- 
stotį, ir. žiu dalykų, pats daug ge- 

__  ____ , ___ nerasite'ro patyriau, bet nuskustų 
tokios, kur laikas nuo lai-'moterų eisenos niekas ne
ko moteris saldžiau ir te-! galėsiu pamiršti... 
atrališku balsu apie viso-! J. Aistis.

bet kokią radijo 
esu tikras, kad

Įsigyk Angliškai-Lietuviškg Žodynų 
English-Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.
Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 

. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4". 
a pas-'juokiasi. Vos atėjo ameri-juž akių spiovė vienai Į vei- 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 

$4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. 
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
konvertą kuponą su $3.00. ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie
tuvišką Žodyną.

nes

š ligoniolujančią motiną ir užbėgęs kiekvienam reikalingas, 
n airiu aninvp vienai i vni- nnalaniu • Lrinfoio c?Š vedi jos katalikų

(alinis vikaras vysk. Muel- kiečiai, pradėjo
ler, daugeliu atvejų rėmęs kas trindami džiaugtis ir lango ir palikau minią vie- 
ir remiąs lietuvių pabėgę- vienas kitam pasakot: 
liūs Švedijoje, kreipėsi i skus. Ir tos pačios dienos 
Atlee, Ramadier ir Pop. vakarą pradėjo rinktis mi- 
Pijų XII, atkreipdamas r.ia. pažiūrėtų nuskustųjų 

[dėmesį ) Pabaltijo kraštų moterų ir merginų eisenos, 
j sunkią padėti ir prašyda- Deja, ar jų surinkt, ar nu- 
mas daryti žygių tiems skųst tą dieną nesuspėjo, 
kraštams iškovoti atimtą tai reikėjo palaukti ryt- 
laišvę. Vatikano radijas dienos. Rytojaus dieną 
šitą žinią pranešė Įvairiom žmonės džiaugėsi, nes iš 
tautom skirtose translia-( rimtų šaltinių sužinojo, 
ei jose. ‘kad ves nuogas. Rimti šal-

visi ran-Jdą, aš pasitraukiau nuo

I

ną rėkaujančią plaukti, ir 
galvojau apie visas žmoni
jos kovas, revoliucijas ir 
kitus Įsisiūbavimus. Nusi
kaltimas reikia teist ir 
baust, ’ bet ne dėlto, kad 
teist ir baust būtų smagu, 
tik kad užkirst nusikalti
mui ir blogiui kelią. Teis
mas teisia ir baudžia nusi
kaltėlį ir kaltę, o minia tei
sia ir baudžia patį žmogų.

366 W. Broadway,

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $. 
kai - Lietuvišką Žodyną.

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

ir prašome atsiųsti mums Angliš-
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Berlyne Įsikūrė Beria,
Stalino Dešinioji Ranka

— Jei jis važiuoja Maskvos gatvėmis... — Du 
• jo nauji uždaviniai Vokietijoje: pašėlusi propa- 

gandair kruvinas teroras. — Raudonosios žval
gybos ir propagandos centras Berlyne. — Rū
mai kuriuos saugo'raudonarmiečiu kuopa. — 
Bėriai gelbsti 25-kiųkarininką štabas. — Šnipai 
gausiai aprūpinami nidisto kortelėmis. — Tie
sia "tiltą" tarp Rusijos'ir Vokietijos. — Koncen
tracijos lageriai raudonosiose rankose. — Kar
dinolas apie tironiją Vokietijoj. — Ką matė USA 
korespondentai — Vokiečiai laukia naujo karo.*

RAUDONOJO DIKTA- ' išpildyti, nepaisant kokie 
TORIAUS PATIKĖTINIS ■'! sunkumai ar kliūtys bebū

tų (nors tai būtų medžią-
TORIAUS PATIKĖTINIS !

Sovietų Rusija ruošiasi ..
prie Vokietijos padalini- g? ar masinų trukumai. 
mo. Į Berlyną atvyko Sta- baltieji turi būti pranešti 
lino dešinioji ranka — 
Lavrenti P. Beria. Tai kie
tas ir kruvinas žmogus. 
V. Kravčenko, buvęs aukš
tas Sovietų valdininkas, 
kurį laiką dirbęs pačių 
aukštųjų Kremliaus bosų 
raštinėse, bet vėliau atsi
žadėjęs tolimesnės tarny
bos Stalinui, paduoda įdo
mių žinių apie Beria. Ta
sai ištikimas Stalino ben
dradarbis yra vienas arti
miausių raudonojo dikta
toriaus žmonių, kaikeno 
spėliojimu — gal net nu- . . , , x . . ... ,
matomas Stalino įpėdiniu, ?a,įiaa^. ,*J— o?.'
šalia Molotovo, Malenkovo 
ir Mikojano. Kai Beria va
žiuoja Maskvos gatvėmis, 
priešais jo automobilį va-j 
žiuoja kitas, dažniausiai1 
“Lincoln” — pilnas sin-!

ją. Kaliniai negali matytis 
su giminėmis, nei negali 
prisišaukti kunigo, nors e- 

įpidemijos ten siaučia ir 
i mirčių daug. Daug išvbža- 
jma į Sibirą.
Į Amerikos koresponden
tai norėjo aplankyti Bu- 
chenwaldą, bet bolševikai 
neleido. Korespondentai 

-priminė apie gandus, pasi
rodžiusius riet spaudoje, 
kad Buchemvalde. yra ap
sčiai nekaltų. Rusų gene
rolas Kolesnišenko atsilie-

■ v, >

V ąkiečių> vie-? 
Mes prusai;

priežodį: Šuo 
o vėjas jo baisa nune- 

,šal...”
Tik tiek bolševikai kan

kinamųjų skundų tepaiso!
Dr. J. Prunskis.

man...
Ir Beria ,tuo laiku buvęs' 

visos rusų policijos šefas, 
ceremonijų nedarydavo su 
įtartaisiais^

Dabar tasai Rusijos pa
baisa su specialiais užda
viniais Stalino nusiųstas į 
rusų okupuotos Vokietijos 
centrą. Svarbiausi jo nau
jieji uždaviniai dabar yra 
du: išplėsti pašėlusią pro
pagandą ir suorganizuoti 
terorą, kad, jei ko nepa
lenks propaganda, tą pa
laušiu baimė, teroras,

lis įsijungtų į galutinę Ru
sijos įtaką.

RAUDONOSIOS 
PROPAGANDOS 

CENTRAS

kluotų slaptosios policijos! organizuojama rau-
vyrų; dar vienas slaptos "vyrų; dar" vienas 'slaptos:?™?* P^Paganda Vokie-

________ paduodamo
ji informacija:Berią. Visi tie slaptieji a- 

gentai — apsirengę civili
niais drabužiais. Tie visi 
raudonieji bosai, kaip Mo
lotovas, Beria — vengia 
keliauti draugėje: išsi
sklaidžius mažėja pavojus 
žūti to paties atentato au
komis.

NKVD GALVA DUODA 
ĮSAKYMUS

Karo metu kaikuriuos 
karo pramonės įsakymus 
pasirašydavo tasai NKVD 
(rusų policijos) galva — 
— Beria. Visi žinojo jo 
kruviną ir kietą ranką. Jo 
pasirašytas įsakymas reiš
kė:

— Liaudies komisarai į- 
pareigojami tą įsakymą

V •

.}

rašė, bet parašiutninkai kareiviai iš 82-rosTai ne lėkštės, apie kurias spauda 
aviacijos divizijos pratybose Fort Bragg,

Pranciškonai Išvyksta 
I Ameriką

RUSŲ ŽVALGYBOS 
CENTRAS

Tie rūmai tai lizdas So- vai. vakaro. Berlyne jie 
vietų Informacijų Biuro tuos pranešimus turi at- 
SNB (Sovietische Nach-!npšfi asmeniškai i“ 
richten Būro), kurs, kaip 
tas oficialiai skelbiama, 
aptarnauja Vokietijos lai
kraščius, radijo stotis ru
sų zonoje.

Čia taipgi būstinė ir rusų 
informacijų agentūros; 
Tass, ir centras ypatingos 
organizacijos Vokiečiu In*'tytu adresu į Berlyną, o iš
stituto Socialinėms - Ūki
nėms Problemoms.

Keletas lietuvių pranciš
konų, jų. tarpe ir kai k rie 
dirbą pastoracijoj, greitu 
laiku iš Vokietijos išvyks
ta per Italiją į JAV i ten 
atkurtą Lietuvos Pranciš- 
ikonų vienuolyną. Tuo tar, • irtviių VlCllUViJ llcj. 1UU Lėlį-

i.tarp Vokietijos ir Rusijos. 300 mūsų geriausių spe- pu t. Bružikas S. J krei- baJ Rnrlvnn Jidin-;; i- iŠ-- J - . . _kos. Jų pranešimai turi į _ ___________
būti gauti kasdien iki 6 j Taip, kad Berlyno didieji cialistų ir išgabeno juos į pėsi į Jėzuitų centrą Ro- 

-iin rilTYloi PflT’lrO CT.VP1 "MT* 1 Plioiin I___ i i A__
” ‘ " J

nešti asmeniškai, iš kitų 
vietų — siųsti šifruotomis 
(telegramomis.
; Tos įstaigos agentai va-
. karinėse zonose,
j dažniausiai būna
kiečių - britų leistųjų laik-i KURIŲ NEPALENKS
raščių žuYnalistai, savo ŽODŽIU, SUMALS JĖGA išvežami.

; pranešimus siunčia numa-Į
( *• . v 1 A CLU/ICLU. v vx**.*^* v*jwjv/ j «. — —

apsčiai asmenybių, kurios riP°

Sovietų Rusiją...rūmai Parko g-vėj Nr. 15,
kur Beria < '
tau ja, darosi centru sovie-j
tinęs žvalgybos Vokietijo- 

i je ir kituose Europos kraš
tuose, bei centru propa- ... . . .... U gandos komunistų Sovietų Racijos lageriai - penui-,

Cla Jie Saiunaos idealu ir tikslu dabar- Ka,Pameri- &«unS°s iaealų lr tlKslu' kardinolas pareiškė, tūks-'
tančiai areštuotųjų civilių^ 

Daugelyje Ber-,
Vokietijoje yra lyno vietų vaikai buvo pa- pranešimuose

>'; -tėvų; jau me- radijas visomis

. _. mojo, kad ten esantiems
dabar viešpa- PRIESPAUDA VOKIETI- lietuviams, jėzuitams būtų 

leista atvykti, p Vokietiją 
čia esančiu ‘ lietuvių pašto-

JOJ IR RAUDONOJO 
GENEROLO ŽODIS

Nacių įsteigtieji koncen- raciJaL
Apie Lietuvių Bado 

Streikų

Kovo 11 d. popietiniuose
Vatikano 
kalbomis 

čia juos jau paima SNB atsilaikė^ prieškarių propakū -praėjd fr nieko apie gana plačiai pranešė apie 
rusų tarnautojai. Taip, gan<ja ir kurių nepakeis iuos negirdėti. Areštai te- pabaltijiečių bado - pas-

■ žJoniunnaerondn“U ieiįu K "u a‘“akama J® tik nė raudonoji propaganda, begiami ypač daug areš- ninko dieną, pirmon eilėn
- Rusų valdomame Ber-P^' ’̂ ^izvalgyba bet .r vykdoma Tokj č vauovau- .... ..................... .........

ne ana apiin.Kyoe, xaa yi-|propaganda jj sudaroma innt;Arn<s tiro-Cių ryšio
sos tos įstaigos yra dalis 'organizuotai ir moksliš- Jąnuems, rusai i ode tiro 
to naties reikalo- rusu iro-i? ? i i • T mską pneVartą, terorąf-’em^ratHtinI.'žvalzvbo* ™ l k;u!’ kokiame moder- pasiryžę tuos> kurių nepa. katalikų j
litines zsaigjbos. 'niskame automobilių fa- lenks sumalti jėga. zacijomis.

lyno sektoriuje, Weissen- 
see, Parko g-vė Nr. 15 yra 
didžiulis pilkojo akmens 
rūmas, dieną naktį saugo
mas pilnos rusų kareivių 
kuopos, ir dar jiems talki
na 16 vokiečių saugumo 
policininkų. Kiekvienas į- 
einąs ar išeinąs iš tų rūmų 
rūpestingai iškratomas. 
Tame pastate esantieji ra
dijo siųstuvai, teletipai 
'(mašinos, perduodančios čiausis SNB viršininkas y-į 
j raštą į tolimas vietas), te- ra buvęs pulkininkas, da-t 
'lefonai — veikia visą pa- bar civilis, Bespalov, kurs 
'rą, priimdami ir siųsdami per pulkininką Solutkovą 
“naujienas”, šifruotu — 
slaptu rusų bei vokiečių 
raštu.

jf^žralgyte. 1X51 ir v>ikdoma Tokiems,

i brike Amerikoje: jos dalisSSSR ŽVALGYBOS 
KARININKAI

Žinių agentūra SNB tik ^ntai,‘ pritaiko 
tada savo 
siunčia laikraščiams ir ra
dijo stotims, kai jos perei
na per rusų žvalgybos ka
rininkų koštuvą. Aukš-j

mus su šiuo trijų-tonų automobiliu, kuriuo jis 
tikisi padaryti naują greitumo rekordą. Cobb 
kitą mėnesį, Bonneville Flats, Utah, bandys pa
daryti 490 mylių per valandą.

ypač vadovau- tuojama katalikų, turin- iškeldamas lietuvius,
-----su Krikščionių sančius tremtyje, Ameri-

Demokratų partija ar su koje ir Italijoje, kurie šitą 
katalikų jaunimo organi- pasninką jungė su malda 

’ • Kartais juos už savo pavergtąją Tėvy- 
“NewswJeek” paleidžia pakankinę keletą nę. Ši žinia buvo redaguo- 

. savaičių privertę pasirašy- ta su dideliu jausmu ir 
, kad jie truko 5 min.

Savo** pra- teiks informacijas... Jei

, . .. „ To paties -------------
iSUranka J’?^valgybosžurnalo bendradarbis ne-!.

_----- seniai lankėsi Rusijos o-P^^^ejimą,
ir ga- kUpUOtoj daly. I___ r__ . - . .

nešimą jis išspausdino, už- i
”**’• dėdamas antraštę: r

sureda- 
informacijas ?u°Ja “redaktoriai“

I tutinai nušlifuoja 
tvirtina rusų karininkai.

UŽVERBUOTA TCKS- Į 
TANČIAI NAUJŲ

Dr. Samorč Paskirtas 
I Vašingtoną______ ____ : ar amerikiečių zonas, daž-

— Tiranija už geležinės P,a^ areštuoja jų gimines ir 
uždangos rusų zonoje. išveža. ;

' - Šveicarų protestantų lai- je buvęs Nunciatūros se-
Apie tris metus Lietuvo-

AGENTŲ I Čia jisai pažymi, kad ru- Šveicarų protestantų lai- je buvęs Nunciatūros se-
! Siekiant pagyvinti SNB sų įvestoji tiranija dabar kraštis patvirtina aukš- kretorius Dr. utr. jur. An- 
darbą. šią vasarą Leipcige žymiai sunkesnė, kaip na- ciaa minėtą kardinolo pa- tonio Samorc, vėliau dir- 

’ buvo išspausdinta 75,000 cių. reiškimą pažymėdamas, bęs Valstybes Sekretona-
blankų ir jie, per komu- Kai penki amerikiečių kad vien Bucheriwaldo la-te, Pabaltijo reikalų sky-siunčia raportus generolui 

Georgievui, šis gi yra vy-; 
riausiu jau mums žinomo ( 
Berios padėjėju. Beria Vo-; 
kietijoje susidarė 
savo padėjėjų štabą, susi-tiją. Su bianka buvo drau- lydovų, apsčiai rinkosi vo- 
|dedantį iš 25 buvusių rusų ge pasiųstas lydraštis: — kiečių. Jeigu vaikai inte- 
'karininkų, dabar paverstų!“Ar Jūs sutiktumėte dalį resavosi šokoladu, tai su- 
!civiliais. '■ ’savo laiko skirti rinkimui augusieji tik klausė:

RAPORTAI I MASKVA .žinių dėl SNB (to rusų biu- — Dievo vardu klausia- 
i___ V T~* 1'_ — _ t _____ x-3

Viešai SNB lyg ir neturi 
padėjėjų iš vokiečių, ta- 
čiau tikrumoje tam Hisi.r'(24w kaiori]įj 
biurui tarnauja minetasai 
Vokiečių Institutas Socia
linėms - Ūkinėms proble-' 

(moms. Jo branduolį suda-' 
ro apie 200 parinktų vokie-' 
čių, išsklaidytų po rusų; 
zoną; jie esą atlieka tyri
nėjimų darbus, bet tikru
moje — eina pranešėjų pa- 

’ reigas.
Tie 200 vokiečių yra la

bai stropiai parinkti, išsi
joti, ir palikti tik tie, kurie 
pritaria Sovietų idealams 

i ir metodams (veikimo bū
dui).

Vyresniesiems, kurie pa
rvadinti “redaktoriais”, 
pranešta, kad jų raportai 
siunčiami į Maskvos Už
sieninį Skyrių ir kad jie 
bus atsakingi prieš SSSR 
vyriausybę už pranešimų 
tikrumą. “Reporteriai“ tu
ri laikytis griežtos tvar-

blankų ir jie, per komu- Kai penki amerikiečių ViCI1 m- ix, icinaių sny-
nistu kontrol i u o j a m ą automobiliai su korespon- ^™osc rnsar, ka"7 »■" P°P'sziaus,
SĖD (komunistų-sočia-den tais sustojo Dresdene, 000 žmonių, kurie daugu-.XIT paskirtas sekretonu- 

jlistų sąjungos) partiją bu- Weimare, Jenoje, nežiū- m°j« areštuoti uz tai, kadjmi. prie Vatikano Delega- 
ištisą'vo išdalyti no visą Vokie- rint gausių bolševikų pa-JM pažiūros priešingos ko^turos Vašingtone.

- ' - - - - - ’ a ...... munistų pažiūroms. Kiti; ----------------
laikomi todėl, kad atsisa-’ Būk ramus. Tu nesi vie
ke pasirašyti priverstinas nas, jei tik turi tvirtą ti- 
sutartis ir važiuoti į Rusi-,kėjimą. Carlyle.

j dedantį iš 25 buvusių rusų ge pasiustas lydraštis: 
! karininkų, dabar paverstų'“Ar Jūs sutiktumėte c

I

i
;ro). Pradinė alga: 200 me, tik sakykite, kada- gi 
i markių mėnesiui, be to — ateis pas mus amerikie- 
iNo. 1 maisto kortelės čiai...JaįJęs; 
nuo laiko, papildomi davi-. 
,niai kenuoto, konservuoto, 
j maisto”, 
i Jau pirmą birželio * sa- 
ivaitę atsiliepė 821 tokių 
■ jaunų busimųjų žvalgybos 
agentų, kurie buvo priimti 
tarnybon į tą, vadinamą, 
Vokiečių Tnstitutą Socia
liniams - Ūkiniams Reika
lams (Iš vokiško, sutrum
pintai vadinamas DISOP).

TILTAS TARP SSSR IR 
VOKIETIJOS

Dabar jau visas tinklas 
suorganizuotas ir mašina 
veikia Georgievo ir Maka- 
rovo kontrolėje. Savo vie
noje kalboje Makarovas 
taip apibūdino to naujojo 
vajaus uždavinius:
— Populiarizuoti, garsin

ti Sovietų Sąjungą Vokie
tijoje ir... pastatyti tiltą

i
i 90 % VOKIEČIŲ TIKISI 

KARO
i Korespondentas pasako
ja: vokiečiai supranta, jog 
be karo tas neįmanoma, ir 
apie 
kia. 
kad 
mas 
gojo amerikiečių 
pondentus, 
čiais vieni
Dresdene vienų amerikie
čių nė į operą neleido. Wei- 
mare amerikiečiai norėjo 
tik vienai valandai vieni 
išeiti į gatves, ir tas nebu
vo galima.

Korespondentai
Hugo Schrade, Zeiss fabri
ko direktorių Jenoje. Kai 
jo paklausė, kas pasidarė 
su jo fabriku, jis atsiliepė: 
— Vieną vidurnaktį, oku

pantai (rusai) sugrobė

90% vokiečių to lau- 
Net ir rusai jaučia, 

vokiečių nepalariku- 
didelis ir stropiai sau- 

kores- 
kad su vokie- 

nesusitiktų.

Isutiko

Senelių Prieglaudos Šventinimas
Ir Naujos Anglijos Lietuvių

IŠVAŽIAVIMAS
t

Nukryžiuoto Jėzaus Seselių Kieme
Thatcher Street, Brockton, Mass.

Labor Day-
Rugsėjo - Sept. 1 d.. 1947

DIENOS PROGRAMA:
10:30 vai. Iškilmingos Šv. Mišios att irame ore. 
12:00 vai. Svečių priėmimas — pietūs.
4:00 vai. Senelių Prieglaudos šventinimas.

Palaiminimas Švenčiausiu Sakramentu 
ir kalba: J. E. Arkivyskupas 
Richard J. Cushing, D. D.

Jėzaus Nukryžiuotojo Seselės ir Rėmėjų Kuopos 
kviečia visus lietuvius dalyvauti ir aplankyti Motiniš
ką Namą ir Seneliams naujai įtaisytą Prieglaudą. Savo 
atsilankymui paremsite Seselių vykdomus darbus ir 
prisidėsite įrengimui Senelių Prieglaudos.
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BALF Centre Gautos Aukos Lietu
viams Tremtiniams Europoj Šelpti

(1947 m. liepos-July 1 iki 15 d., imtinai)

CONNECTICUT įleksa $5.00; Mrs. U. Mačiulis—
Hartford. Mrs. A. Luckus — $2.00.

$10.00. PENNSYLVANTA
Stamford, J. Kalinauskas —į Bradduck, Frank Miniotas — 

$2.00; S. Cibulskas $2.00; Mrs. $5.00.
O. Jasinauskas $5.00; A. Dely- Eseter, Mrs. G. Custatus — 
onas $2.44; Mrs. O. Pustilis — $10.00.
$5.00: Mrs. O. Pecikonis $5.00; Minersville, Mrs. Agnės Vai- 
Mrs. M. Bartininkas $10.00; Mr. cekauskas $10.00; Ch. Vaice- 
S. Cibulskas 21.56; F. Naibelis kauskas $10.00.
$10.00.

Waterbury, V. Brisavage — 
$5.00.

CALIFORNIA
Long Beach. John Margis — 

$10.00.

DISTRICT of COLUMBIA
Washington, Mr. Martin Eur- 

kos — $5.00.
HANSAS

Hansas City, Mrs. Elizabeth 
Žemaitis — $1.00.

W1SCONSIN
Sheboygan, J. Baikauskas — 

$5.00.
N.N. — X X $100.00.
Kiekvienam aukotojui BALF 

Vadovybė nuoširdžiai dėkoja. 
Jūsų aukos nelaimingiesiems 
lietuviams išgelbsti gyvybes ir 
apgina nuo bado ir ligų.

Visas aukas įteikite vietų Ko
mitetams arba siųskite tiesiog. 
BALF. 105 Grand St., Brooklyn 
11. N. Y.

Visos aukos duodamos BALF 
mokant pajamų

i

_____________ DARBININKAS ------------ - 6

Lietuvos Pranciškonu Vienuolyne, Greene, Me., Naujos Anglijos Lietuvių Diena

Naujosios Anglijos

MASSACHl SETTS
Louell. BALF Vajaus Komi- atskaitomos 

tetas iš Tag Day $1.673.06: Al. mokesčius valdžiai. 
Gaidys $25.00; J .Tamašauskas 
$20.00: Pulaski Club. Ine. — 
$10.00; L. Novick $5.00; V. Ra
manauskas — surinkta smul
kiais $3.00.

CAMBRIDGE, MASS.
Liepos 5 d. p. p. I. F. Sutkai,

Lynn, Mikalina Cherniauskie- gyv. Somerville. Mass.. buvo iš-
Jiė $5.00. vykę aplankyti savo

Brockton, Miss P. Balsevich Kotryną ir žentą gyv.
$1.00.

dukrelę 
Wiscon- 

sin valstijoje, p.p. I. F. Sutkai
MICHIGAN labai linksmai praleido trijų sa-]

Hamtramck, Mrs. P. Viciulis Vaičių laiką. Reikia pastebėti. 
$2.00. kad p.p. Sutkai. padarė tolimą

Detroit, War Chest of Metro- kelionę į ten ir atgal lėktuvu, 
politan Detroit $149.58. i ■

NEW JERSEY Pora savaičių linksmų atosto-
Keamy, BALF Nr. 7 skyrius gų prie Ipswich maudynių pra- 

$8.00. įleidžia veteranas, laivyno Įeit.
Trenton, Lietuvių Klubas — A. Sutkus su žmonele ir sūne- 

$25.00.
NEWYORK

Brooklyn, M. Razanauskas —| Liepos 13 d. Pranas Waitkus, 
$10.00; M. Čižauskas $5.00; .vietinis lietuvis graborius, ati- 
Miss A. Pivoris $1.00; Petras'darė savo ofisą adresu: 197 
Budėnas $1.00. j

Delanson. Mrs. A. Lugenis —
$2.00.

Schenectady, Miss A. Sukac
kas $10.00.

LIETUVIŲ DIENA
RUOŠIAMA

Rugpjūčio 3,1947
Lietuvos Pranciikonų šv. Antano 

Vienuolyno Miiko 
Mount St. Francis, Greene, Maine 

DIENOTVARKE:
11 vai. — Tėv. Pranciškaus Giedgaudo Primicijos 

vienuolyno koplyčioje.
12 vai. — Lietuvių dienos programa vienuolyno miške. 

Rugpiūčio Z 1947 
šeštadienio vakare 7 vai.,

Šv. Baltramiejaus salėje, Leuiston, Me.

Ruošiama Iškilminga Vakariene
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME

Visus Naujosios Anglijos Lietuvius dalyvauti
Lietuvių Dienoje

GERA PROGA 
Praleisti laiką ir atostogas nuostabiai gražioje Maine valstybės 

gamtoje.
Tat, ligi pasimatymo, malonūs sveteliai! 

LIETUVOS PRANCIŠKONAI.

BRUŽAS, Juozas, iš Antaliep
tės parap., Zarasų ap.

BUBELIENE, Ona, iš Vevir- 
žėnų vai., Kretingos ap., ir vy
ras Vincas Bubelis, gyv. Eliza
beth.

BUJAUSKAITE - Aeckas, Ju
lė, iš Jurbarko, Raseinių ap. 

'gyv. Čikagoje.
kių ap. Į tjt T T Ą T TQTZ A <5

BARTKAITE. Ona, iš Upynos į Jurbarko. Rase‘inių

Lietuvs Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

liu. Linkime linksmų atostogų.

adresu:
\Vebster avė.. Cambridžiuje. p. 
VVaitkus įrengė puikiausią ir 
moderniškiausią koplyčią— Fu- 
neral Home. Mums tenka pasi- 

Ididžiuoti turint prie pat bažny- 
Į čios tokią puikią įstaigą, p. P. 
, VVaitkus yra geras lietuvis, šio

VISI KELIAI VEDA Į GREENE MAINE:
Automobiliu: Nuo Bostono iki Portlando kelias Nr. 1.

Nuo Portlando iki Grene (per Lewistoną 6 mylės) — 
keliai — 100, 202, 3, 4.

Autobusu: Autobusai iš New Yorko, Bostono ir Portlando į 
Bangor, Watervi!le, Maine, praeina pro Šv. Antano 
Vienuolyną!

Traukiniai: Iš New Yorko—Grand Centrai į Lewiston, Me. 9 PM. 
Iš Bostono—North Station į Lewiston, Me. 12 v. dieną. 

Atvykus į Lewistono stotį skambinkit: Greene—128—R24.

AECKES - Bujauskytė, Julė,- BARANAUSKIENE - Gry- 
iš Jurbarko, Raseinių ap. gyv. baite, Agota, našlė ir vaikai Jo- 
Čikagoje. nas, Julė ir Onutė, gyv. Pitts-

AKSENAVIČIUS, Alfonsas ir burghe, kil. iš Plokščių vai., Ša- 
Antanas, iš Dotnuvos parap.

ALIŠAUSKIENE (Bombonie-
nė) — Kubiliunaitė, Magdalena, parap., Tauragės ap.
iš Vabalninko vai., Biržų ap., BARTKUS, Motiejus, iš Tau-į BULIAUSKAS 
gyv. New Yorke. jenų vaL, Ukmergės ap., ir jo' Buliauskienė, Ona,

ALMINAS, Jonas, sūnus Juo- šeima, gyv. Brooklyn, N. Y. i 
zo. i BARTUSEVIČIUS, Julija,!

ANTANAVIČIENE - Kava- gyv. New Yorke ar Chicagoje. 
liauskaitė, Antanina, ir jos se
suo Veronika Kavaliauskaitė, 
ištekėjusi.

ARĖSIMA VIČIUS,
gyv., rodos, Gardner, Mass.

AUGAITIS, 
Philadelphijoje.

AUGAITYTE, Anielė, gyv. E. 
St. Louis, ar Collinsville, III.

AUKŠTAKALNIENĖ -
kauskaitė, Ona, iš Gudelių 
Marijampolės ap.

AUŠROTAS, Augustas, 
Aušrotaitė, Augustė, kilę iš

Andrius,
ap., ir

iš 
jo

Liku-karo veteranas. Sveikiname p. ment Service pareigose.
Waitkų, atidarius gražią įstai- šiai didžiame nuliūdime velionio 
gą, ir linkime geriausių sėkmių.

OHIO
Cleveland, Mrs. Elizabeth A-

Liepos 20 d. mūsų parapijos 
choras turėjo linksmą išvažiavi
mą. Choro pirmininkas p. A. 
Kontrimas dėjo visas pastan
gas, kad išvažiavimas būtų sėk
mingas.

šeimai reiškiame gilią užuojau
tą.

Trijų savaičių atostogas pra
leidžia p. P. Radaitis. LDS 8 kp. 
pirmininkas, p. Radaitis atosto
gų metu pagražino naujais da
žais savo rezidenciją ir lankėsi 
pas draugus.

A. D.

NORfOOD, MASS.

lietuviai supranta 
tremtinių vargingą gy- 
ir todėl vajaus metu 
aukojo drabužius, ava- 
pinigų dėl nupirkimo 

Kaikurie net savo nau-

BARZDAIČIUS, Jonas. 
BEBRAUSKAS, Pranas, iš 

Augustavo km., Šakių ap. gyv. Į 
Julius, Čikagoje.

BEDARFAS, Andrius, sūnus 
iš Raseinių apskr., 

gyv. Pittsburghe, ir jo vaikai.
BEINORAS, Pranas, iš Plate

lių vai., Kretingos ap.
Žu-į BERNOTAITE, Ona, iš Kriu- 
v., kų vai., Šiaulių ap.

j BERNOTIENE - Jokubauskai- 
ir tė, Filimena, gyv. Brooklyne.

A- BEŠYS, Juozas, iš Žeimių vai., 
lytaus apskr., gyv. New Yorke. Kėdainių ap., gyv. New Yorko 

AVIETAITE, Anelė, iš Kalva- apylinkėje, daržininkas.
rijos vai., Marijampolės ap.

BAGDONIENE - Samulenai- Kėdainių ap., gyv. New Yorke. 
tė, našlė Juozo Bagdono, kilu-| BILIŪNAS, Juozas, sūnus A- 
sio iš Novapolio vienk., Obelių domo iš Anykščių vai., Utenos 
vai., Rokiškio ap., ir jos penki ap., gyv. rodos Sioux City ar] 
vaikai. Velionis turėjo restora- Nebraskoje.
ną New Yorke, buvo banditų' BIRBALAS, Vincentas - Pet- 
nužudytas prieš kelioliką metų. ]ras (?), iš Veviržėnų vai., Kre- 

BAKULA, Pranas, ir Baku- tingos ap.
laite, Marija, ištekėjusi, kilę BLADZIENE - Domarkaitė, iš 
Vilkaviškio ap. į Plungės vai., Telšių ap., Chica-

BALTIKAUSKAS, iš Taura- goję.
gės apskr. j BOČIUNAS, Juozas ir jo bro-

BALTRUŠIS, Gentruta, iš Ša- lis daktaras Jonas Bočiūnas, 
kių apskr. kuris turėjo valdišką darbą

BALVOČIUS, iš Sedos vai., New Yorke, kilę iš Naumiesčio, 
Mažeikių ap. Šakių apskr.
---------------------------------------- j BOMBONIENE (Ališauskie-

Liepos 13 d. mirė Edwardas 
Mockevičius, sirgęs ilgoką laiką

dėžę ir pasiųsta BALF cent
rui; pinigų maisto nupirkimui 
surinkta $80.75.

Liepos 17 d., BALF 22 sky
riaus susirinkime, drabužių rin-

BALF 22 skyriaus drabužių 
ir avalinės vajus pavyko. Nor- 
woodiečiai 
lietuvių 
venimą 
gausiai 
linę ir 
maisto,
jus drabužius aukojo.

Surinkta 2371 svaras drabu
žių ir avalinės, supakuota į 31 

ir išbuvęs apie 5 savaites Cam
bridge miesto ligoninėje. Velio
nis paliko didžiame nuliūdime 
žmoną Pauliną, 4 sūnus — An
taną. Alfonsą, Joną ir Feliksą.
ir dukterį p. Heleną Rublesky. kimo komisija ir skyriaus val- 
Velionis liepos 16 d. iš N. P. dyba išreiškė padėką visiems ir 
par. bažnyčios, palaidotas Holy visoms.

įCross kapuose. Palaidotas iš p. žius, avalinę
P. Waitkaus naujos koplyčios, viams tremtiniams. Taipgi dė- 
197 U’ebster Avė. Likusiai di-;
džiame nuliūdime velionio šei
mai reiškiame gilią užuojautą.

kurie aukojo drabu- 
įr pinigus lietu-

Nieko sau sėdėti ant guminių ratų. — Šis 
pirmas prancūzų išdirbystės automobilis Pary
žiuje atkreipė daugelio dėmes). Bet ne tiek au
tomobilis, kiek madniai pasipuošusi vairuotoja.

Liepos 19 d. iš p. P. Waitkaus 
naujos koplyčios ir N. P. par. 
bažnyčios palaidotas Šv. Myko
lo kapuose Kazys Shimkus. Ve
lionis mirė Seattle Washingto- 
ne. kur jis gyveno nuo 1936 me
tų, po mirties jo žmonos Mar- 
garetos. Velionis paliko didžia
me nuliūdime, tris sūnus — Ka
zį, Antaną ir Juozą, ir dvi duk
teris — Alice ir Eleną. Sūnus
Antanas šiuo tarpu yra Govern- gio lietuvių par. kleb. kun. F.

I

Izidorius, gyv. Adomo,ii
l
i
I

BIELIAUSKAITE, Adelė, iš

Antanas 
iš Skaudvi

lės vai., Tauragės ap., gyv. 
Scranton.

BURDULIS, Juozas, Jurgis 
ir Petras, ir Burdulienė, Magdė. 

] BURŽA, Juozas, gyv. rodos 
į Scranton, Pa.
Į BUTĖNAS, Vladas ir jo žmo
na Tribuliauskaitė, kilę Biržų a.

BUTKUS, Juozas, iš 
diškio vai., šakių ap.

CICELIONIS, Jonas, 
lionienė - Petrulytė, iš 
žio apskr.

CINCIUKAS, Juozas ir Sta
sys, iš Papilės vai., Šiaulių ap., 
gyv. So. Bostone.

CUKURAS, Vladas, ir Cuku- 
raitė - Jonaitienė, Teresė.

ČEKANAUSKAS. Valentas,
1 gyv. Binghamton, N. Y., Clin- 

ton Street.
ČEPELE, Vincentas, ir jo bro- 

’-lis, rodos Augustinas, iš Rim
šės parap., Braslavo vai., Zara
sų - Vilniaus ap.

ČESNIENE - Tamašauskaitė, 
Ona, iš Vilkaviškio vai. gyv. 
Brooklyne.

ČEŠKEVTČIUS, Vladas, kil. 
iš Punsko vai., brolis Onos Kar- 
dokienės.

ČIUBERKIS, Antanas, iš 
Gruzdžių vai., Šiaulių ap.

ČIURYLA, Juozas, iš Varė
nos II vai., Eišiškių apskr., lai
kė restoraną New Yorke.

ČIŽAUSKAS, Motiejus, gyv.

ir

Gelgau-

ir Cice- 
Panevė-

Norbutui ir svečiam kunigam- nė) - Kubiliunaitė, Magdalena, Waterbury ir stanislovaSi gy,. 
Kenstavičiui ir Janušoniui už iš Vabalninko vai., Biržų aP-/BUffaio
dvasinį patarnavimą prieš mirtį gyv. New Yorke. 
ir mirus mano mylimai žmonai 
ir šeimos motinai, 
(Straznickaitei) 
gyv.
buvo palaidota 
Highland kapuose.

Taipgi dėkojame visiems už 
šv. mišias, gėles, pareikštas už
uojautas, dalyvavimą šermeny
se ir laidotuvėse, ypač dėkoja
me giminėms, kurie daug pagel
bėjo mums nuliūdimo valando
je; dėkojame Nepersto jančios

BRASAS, Kazimieras, iš Tel- 
a. a. Alenai šių - Mažeikių apskr.

Baltadonienei,| BRAZOVSKTENE (Broski) — 
37 Sturtevenat St., kuri Mačanskaitė, Antanina ir Vyras 

liepos 17 d. Ignacas.

ko jame visiems ir visoms, kurie 
pasišventė ir rinko drabužius/ 
avalinę ir pinigus ir darbavosi ■ Pagalbos Panelės Švč. ir Gyvojo 
laike vajaus. j Rožančiaus draugijų narėms už

BALF’ 22 skyrius savo pra- patarnavimą ir suraminimą, 
dėtą vajų tęs spalių mėnesį.
Tad komisija prašo visų taupy- bow, 
ti drabužius ir avalinę ir laike 1156 Washington St., kurio ko- 
vajaus paaukoti.

Komisijos valdyba —
Pirm. Iz. Vasiliauskienė
Rašt. B. Adomaitienė

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate GeneraI of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

(bus daugiau)

į.

Dėkojame Edvardui Wara- 
laidotuvių direktoriui,

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Šv. Jur-

jplyčioje velionė buvo pašarvo
ta, už malonų patarnavimą.

Nuliūdę vyras ir šeima — 
Jonas Baltadonis, 

dukterys Mrs. Karty Nordberg, 
Mrs. Frank Ruzzano ir Mrs. 
Eduard Rytine, ir sūnūs — 

Jonas, 4r., ir Pranas.

Ryt Lenktyniuosis 
Naujosios Anglijos Garsiausias

The Massachusetts Handicap
$50,000 Priedo

Treigiai ir Senesni. Vieną Mylia ir Furlong

Pamatykite STYMIE 
Amerikos Champijoną 

ir Pasaulio Padariusį Rekordą, 
pasirodanti pirmą kartą, Naujoje Anglijoje

/,
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VIETINĖS ŽINIOS
1 • •* ‘ • - *

Ekskursija I Lietuvių Dieną Maine Valstybėje
Iš So. Bostono, kurie rengiatės važiuo-ichrisuan se°en«MOnt”rer1^ KITATAUČIU SPAUDA APIE 

Maine, prašome už-^SundayAdvcrtiserirkitU'
Liepos 26 d., tapo' pakrikštyta' jėjams, ypač jaunimui,- už uolų' sitikrinti vietas pas AL Ivašką arbasr . ._

tain ’ (Li *’ V SI

Darbininke > nevėliau trečiadienio,
« . • • ‘' t ii' ♦ 7/' ■ * D • '

liepos 30 d. ->■

Kun. Virmauskis, bažnyčioje,;
f sekmadienį, labai dėkojo-kun.SOCCmllU P' 
! Abraėinskui ir jo visiems padė-‘ > _- <1
k_. • -

. Joana Maria Alberto/Marijonos darbavimasi kamivale. Jis taip, 
(Žilinskaitės) Ašmepskų, gyv. pat dėkojo visiems aukotojams!
27 ,-Sargent -*St;,įX-Dbnchester, mokyklos taisymui ir darbinin-Į 

Njlfass.*f* ** " s
P rf-,.43;^---

.i“*.'/'

. i -’.ęgl Aoi
: ūiiž UlO

tžiū

ŽINUTES
• **

: " v • u

orisas ?tVaišvi

kams. Kvietė visus šion milži- 
niškon talkon.

« i . .

LIETUVOS POGRINDŽIO 
KOVĄ

Trečiadienį, 7:30 v. v.,
. laikomos Šv. Teresės ir Treti- ■_ v.,

- •. - ' ninku Brolijos pamaldos.

:«dl>gųĮ06įpę^or^ ^ Vincen- Ketvirtadienį, 4 vai. p.
tąst StakutiSiSU‘Ąhęna: Zalėckai- 7;3q v > }jUS klausomos išpa- 

: \ žintys prieš pirmą penktadienį!
’ Liepos 27 d. t vietiniams kuni- mėnesio.

gams gelbėjo bažnytiniame dar- Penktadienį nuo pietų prasi- 
be Tėvas Pranciškus Jakimavi- dės parcijunkulės atlaidai, to- 
čius, S. J., ir kun. Alfonsas Ja- tįes qUoties. Tiems atlaidams 

gauti reikia prieiti išpažinties, 
priimti šv. Komuniją, atlankyti 
Pranciškonų bažnyčią ir pasi-

' . į . > '. i ■ TT:.

nušonis. Abu kunigėliai atosto
gauja pas tėvelius.

Tėvai Jėzuitai duoda vyrams 
ir merginoms kolegijos moks
lus, vakarais, Boston College 
Intown 126 Newbury St. Čia y- 
ra galima gauti įvairių mokslų 
diplomas. Registracija bus rug
sėjo 5. ir 6 d.d.

DAKTARAI

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

DrJ.CSeymeur
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. TROwbridge 5330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

t

i
3
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LOU

se. Bet kai. kurie iš . jų savo-bai-1 
!sus pareiškė ir savo vedamuo
siuose - editorialuose r/Štai Bos- 

!ton Post liepos 17 d.'laidoje ra- .New York (LAJC)—A- 
j •-'u ’ . pie Lietuvos partizanų ko-
J • mušt meet^jo harm vas jr -neprikįaustnųybinį 
t.. N<w'that a Worcester native saiŪdiiffana' cMŪgTaŠo 'ki- 
-has> been|reVeale<Ikas the Ame-^tauči^ SptlŪda. * Al»g 

elis

je. Liepos 6 d. New Yorko 
Žydų socialistų “Forvertš” 
įdėjo ilgoką D. Šubo 
•tnaĮpšnį; apife pogrindžio 
iįąjųdftus^Bą&ijos v0ty- 
bfjie. ^RusųMįoto ję

^įkoje iSIovo tą straipsnį iš-
rican woman who iš^taot permit-

<tedztd! lea1 
department ? rirust 
mistakably plarp that no bodily Šveicarijos spauda. Rašė 
harm shall befall her whether įr Chicago Tribūne, i- 
!by an “unfortunate accident’’ 
or otheijvise. So’-ūet Russia has

* shown it has no nespect for the 
rights of Americans. Should 
harm now come to this woman, 
it will be altogether too obvious 
that Russia also has no regard 

j Naujosios Anglijos LIETUVIŲ DIENĄ Mount for American lives. ’
St Francis, GREENE. MAINE. 1 Boston Traveler tos pat die-

t'Siberia,- our Statė n 
make it un-gijos, Praneūittjbs’ *liei

i

Šeštadienį, Rugpiūčio 2 d., 1:15 P .M
iš South Bostono ruošiama

Ekskursiją Autobusais

-Kuss-
’ ir

sivertė ir/įdėjo į savo lie
pos 10 dienos numerį. Ten
ka pažymėti,- kad p. Šubo 
straipsnis yra pirmas sim
patiškas pasisakymas žy
dų spaudoje. Straipsnis 
baigiamas žodžiais— “Da
bar pasidarė tylu. Galbūt 
todėl, kad protesto bal
sams pasidarė sunkiau 
prasiveržti pro Geležinę 
Užtvarą”.

■ ' r.

Stpkholmo Latvju Žinąs 
plačiai citavo Lithuanian 
Bulletin. Lenkų spauda 
.Vokietijoje, Anglijoje ir 
Amerikoje įdėjo savo ko
respondentų pranešimus, 
bei Swiatpol pranešimą iš 
Berlyno (pav., žr. š. m. ko-

įVo 14 d. Dziennik Chica- 
goski). Ukrainiečiai, kurie 

PRISONER OF THE SOVIET bando sukurti vieningą 
Congress mušt insist upon a Sovietų. pavergtų tautų 

$O.DU. Ekskursijos complete inąuirv into reports kovotojų frantą “ABC” ir

melsti Popiežiaus intencijai. Iš- IŠ Maine į South Bostonu ekskursija išvyksta nos !aid°Je šitaip pareiškia:
pažintį tam atlikti galima pra
dedant nuo liepos 25 d. Komu-i 
niją reikia priimti rugp. i arba Bilieto kaina ten ir atgal
2 d.d. Kiek sykių atlanko baž- bilietus galima gauti DARBININKO Adminis” that American citizens, inciud- kurių partizaninė kova be-

Sekmadienio Vakare rugp. 3, 8P.M
I 
I 
I

i ĮVAIRŪS SKELBIMAI

nyčią ir pasimeldžia, tiek sykių 
gauna visuotinius atlaidus.

i 1
koma šv. Valanda. Po tam į- 
vyks Maldos Apaštalavimo 
draugijos susirinkimas.

šeštadienį, 12 vai. naktį, baig
sis laikas Parcijunkulės atlaidų.

(racijoj, South Bostone ir pas platintojus 
Iš So. Bostono ekskursif

ing Bay Statė women, are held ne yra plačiausiai išvysty- 
" vadovaus Alok- prisoner in Russia and mušt ta, reguliariai paduoda Ži- 
me užsisakyti tuo- help bring about releases if the nių iš Lietuvos kovų lau- 

reports are true. Of course, fco.
with some 15,000.000 persons x • x i_-i

vadovy. held in durance vile by the So ' .(Pa,Sta.rUOJu ™tU Prab,1°
; kitataučių spauda Amen- , it is conceiv- . . _ . q v

apgyventas p. Br. Cunienės ir p. Vinco Ko- able that some other nationali-' 1CP°5 T, j “ railJ1®’
hancVn x ,x - j, ai. clU Svoboda dviem skil-prancu- hansko. ties might get mixed up with .. . , . .... ■ įtinus komentavo veliau-

n i m • n i lsl° Lietuvos Pasiuntmy-Daug U Plačiai Kasė ; However, the Americans mušt biuletenio žinias apie 
be weeded out. On land and on partizaninį karą LietUVO- 

Amerikiečių didžioji spauda the high seas, in the past, an,
1 his warrant' 

Ekskursantas gtabumu ^‘apie barbarišką of liberty with him. If anythingį
-------------------- tiesiog gaulišką Sovietų Rusi- happened to him outside the' Radio Piknikas Pavyko Įjos valdžios elgesį, laikant Sibi- process of justice, our govem-Į

... ,, iro katorgoje Amerikoje girnų- ment spared no pains to aid;
Sekmadienį, liepos 27 d., Keis-'si^ augusią lietuvaitę Šalteny- him. j

itučio parke įvyko Darbininkų ' Čameckienę su jos penkiais The šame traditidnal process(balandžio 20 d., gavau. 
' - - - - - - - - - vaikais, ir kitus Amerikos pilie- mušt apply today whatever the gaj Siuntinukas buvo tik-

lių miestu Lietuvoje) pasieksi-suvažiavo daug iš įvairių lietu- č’us- Pirmuose puslapiuose dė-(consequences. A democracy raį reįiiaiingas jr kai kuriam 
me apie 5 vai. po pietų. Vakare, vių kolonijų, net ir iš tolimų. jj° atvaizdus
7 vai. Šv. Baltramiejaus Drau
gijos salėje įvyko vakarienė ku- programa,
rią ruošia šaunios Lewistono i Sidabrinis

una visuotinius atlaidus. U DOStOIlO ekskursijai
Penktadienio vakare bus lai- Sandras Ivaška* DTOŠOI___ Jras Ivaška. Vietas prašome uzsisakyt 

jau. Telefonuokite: Šou 5961 arba Šou 2680.

Įdomi Ekskursija 
Į Maine

Ekskursantams bus proga bai gražiai darbavosi.
pamatyti įdomų Lewistono bėję pp. K. Urbono, J. Jonaičio,! viet govemment, 
miestą, kurs yra s. „ ‘
didžiumoje Kanados į,___ Z
ižais ir gatvėse girdisi prancūzui 
kalba, ir susipažinti su malo^ 
niais Lewistono lietuviais.

I

• Bostoniečiai Lewistoną apleis'
.apie 8 vai. sekmadienio vakare. f>ostone. daug, plačiai ir su nuo-1 American carried

Vykstantieji į Naujos Angli
jos Lietuvių Dieną, Maine Vals-, 
tybėje turės tikrai įdomią ir; 
smagią ekskursiją. South Bos-! 
toną apleissime šeštadienį rug-' 
piūčio 2 d. tuoj po 12 vai. Lew- 
istoną, (kurį p. Povilas Žadeikis 
pirmą kartą ten nuvykęs, ro-Į 
dos, 1920 m. palygino su Šiau- radio piknikas. Svečių ir viešnių v

Padėkos Laiškas 
p. Baniutytai

I

> ir ilgus ;
Išpildyta" graži ir patrijotinė mus - Tie aprašymai ėjo i>er iš- afford to let despots 

būtent paminėtas tisas tris dienas ir jie tilpo: ■ ideals in the dust. 
Lietuvos nepriklau- Boston Globė. Boston Evening’ .

JVA1R0S. SKELBIMAI I
0

AJ.NAMAKSY
REAL ESTATE A 

INSURANCE 

409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

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

PAIEŠKAU savo puseserės 
Kazimieros Kučinskaitės. Ište
kėjusios pavardė — Gochakovs- 
kienė. Pirmiau gyveno Bostone, 
o dabar nežinau kur randasi. 
Prašome atsiliepti jai pačiai, 
arba kas žinote apie ją prašome 
man pranešti, už ką būsiu labai 
dėkinga. Mrs. Mary Grabovski, 

16819 Linwood Avė., Cleveland,. 
Ohio.

Brangi lietuvaite p. Jessie'
Tamstos siuntinuką, siųstą 

. Širdin-

aprasy-j holds freedom dear. It cannot iaikui atitolino nuo mūsų didelį 
> drag ifs rūpestį. Nežinau, kada aš galė- 

'siu Tamstai tinkamai atsidėko- 
Atrodo, kad Sibiro tremtinių tokįą neužtarnautą pagal-

moterys. Svetingi Tėvai Pran-jsomybės pripažinimo Jubiliejus Globė. Boston Herald, Boston kančios ir agonijos neišeis kan-įą ,r širdingumą. Tikrai, netu- 
įeiškonai ir lewistoniečiai vi- ir Dariaus ir Girėno tragingo Post, Boston Traveler. Dailyjkintojams į sveikatą . A- rlu jr žodžių Tamstos gerumui

j aprašyti. Šis mano laiškas ap
laistytas džiaugsmo ašaromis, 

i kad yra pasaulyje dar žmonių, 
kurie mums padeda, mumis rū- 

i pinasi. Jau greit 3 metai, kai 
Įmes esame išvyti iš Tėvynės ir 
Į tęsiame bedalį klajūnų gyveni
mą. Viską ką mes matome apie 

!save — mums svetima ir ne
drauginga. Visi, ar tai globėjai, 
!ar kiti, žiūri į mus kaip į daik
tus. Čia mes neturime savo 
j vardo, o tik raides DP. Jei kar- 

i nors 
laisvoje šalyje, tai tikrai mokė-

vi-'ir Dariaus ir Girėno tragingo Post’ Boston Traveler. Daily-kintojams “į sveikatą", 
žuvimo sukaktis. Patriotines 
kalbas pasakė šie: adv. Anta-i 
nas O. Shallna. Lietuvos Garbės 
konsulas; adv. Juozas Cunys.į 
Suffolk County prokuroro asi-; 
stentas; adv. Jonas J. Griga-
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A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.
Tel Plantations 0753

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

ir lewistoniečiai 
įsiems parūpins nakvynes.

Rugpiūčio 3 d. Tėvų Pranciš
konų Šv. Antano vienuolyno 
koplyčioj Greene, Me. įvyks pir
mos Lietuvos Pranciškono tėvo 
Pranciškaus Giedgaudo primi
cijos, 
kieme ir miške seks vaišės, pro-'mission narys, ir 
gramas, bei pasilinksminimas/Končius, neseniai 
Svečių kunigų ir šiaip žymių'tremties, Europos, 
žmonių bus iš įvairių Amerikos! Dainų programą 
miestų. įkas Jonas Tamulionis ir p. Ona

ISkirkevičienė iš Nashua. muzi- Iždininkė — Ona Staniuliūtė. , . .. i 177 West 7th St.. So. Bosto'.Įkas Vadas Sereika ir muzikas Tvarkdarė — Ona Krasauska. 
'Povilas Klonis, p. Jono Tamu- 
įlionio orkestras grojo šokiams.
Dalyviams visa programa labai! __ ______ ______ _
j patiko, ypač muziko Jono Ta-Į 
j » • i OVVŪilLll OL>, OŪ. L1,

mtllionio dainavimas. Jis virkdė; Visais draugijos reikalais kreipkitės 
ir juokino gausią publiką. _

Daug gražių senovės dainų Į i 
sudainavo p. Sabaitienė iš Hyde 
Park. Programa užbaigta, ben-. 
dru dainavimu. Programos ve
dėju buvo patriotingas veikė
jas, p. Stasys Mockus iš Dor-I 
chester.

Pažymėtina, kad piknike daly-! 
vavo rinktiniausi veikėjai, pro-; 
fesionalai ir biznieriai.

! Radio setą, kurį padovanojo 
! Ketvirtis ir kompanija, laimėjo1 
I No. 4452 — p. Irene Wharton, 
!'37 Margin St.. Hyde Park,!

I

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Po pamaldų vienuolyno j lūs, Metropolitan District Com- R^inmk^—^E^i^rksiene. 
p. Vytautas 
atvykęs iš j

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

625 E}. 8th St., So. Boston, Mas.?. 
Tel. So. Boston 1298.

' Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnienė,
i 8 Winfield St.. So. Boston. Mas3. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

.] 440 E. 6th St., So. Boston, Mass.
išpildė muzi- Finansų Rašt. — B. Cūnienė.

— 1 29 Gould St., W. Roxbury, Mass.
Tel. Parkway — 1864-W

177 West 7th St.. So. Boston. Mass.

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7:3C
. ‘J \ , 492 E.

Seventh St., Šo. Boston, Mass.

' ŠV. JONO EV. BL. PASALPINČS
DRAUGIJOS VALDYBAĮ

i Pirmininkas — Juozas Švagždys,
1 601 6th St., So. Boston, Mass.
Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikia,

702 E. 5th St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Jonas Glineckis.

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

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
: Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, ; tais atsidurčiau kurioje

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

787 e. Broadway, So. Boston. Mass. ciau jvertinti tą brangią zmo-
JO vai.! Draugija

Pristatome alų ir degtinę į namus. pas protokolu raštininke.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

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

!
I
•I- ............................--

Mass. Ji dalyvavo piknike ir 
!
!

i!
i!

Užiisokykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį tonikg 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainas prieinamos.

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

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

So. Boston Furnitūra Co.
Matrosai naujai perdirbami.

Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.
Pristatymas skubus.

380'/o West Broadway,
TeL ŠOU 2758

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
80. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Bostcrt 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta — 
838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2537

laiko susirinkimus kas tre- ?aus laisv?- ° kai aš Pavydžiu 
tiems, kurie gali pakliūti pas 
Jus tikros demokratijos šalyj. 
Žinau ten jų laukia darbas ir 
labai sunkus darbas, bet jie bus 
tikri, kad galės tvarkyti savo 
gyvenimą taip, kaip patys norės 
ir sugebės. Niekas jų nestum
dys. niekas į juos nežvairuos. 

Į Jūs laiminga — gyvenate lais
voje šalyje. Mylėkite ją, bet 
'neužmirškite mūs, mažos, šian- 
Įdien nelaimingos, baisaus rau- 
'dono slibino spaudžiamos Tėvy- 
Inės Lietuvos. Ji yra mūsų gy
venimo prasmė ir dvasios stip
rybės šaltinis.

Visame mūsų tragiškame gy
venime kartais pasitaiko ir 
šviesių momentų, kai užsimirš
ti ir pajunti artimo tau rodomą 
tikrą širdį. Apie Jus p. Jessie 
aš tikrai dažnai galvoju. Šiuos 
mano žodžius priimkite kaipo 
didelę padėką Jums p. Jessie ir 
visiems broliams amerikiečiams 
mus šelpiantiems.

Jums dėkinga Jūsų
Marija Petkftnienė

su šeima.

Cią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

!

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

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

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

parsivežė radio setą. Kitą do
vaną laimėjo p. Adomas Druz-’ 
dis, So. Boston, No. 7594. ir tre-^ 
čią dovaną laimė jo No. 7801 
(Cake). Bet pastarosios dova- 
nos laimėtojas neatsišaukė, j
Gražų cake (tortą) iškepė ir f 
padovanojo p. K. Plevokas, 
pėjas, Alicc Home Bakery, 
Boston.

Darbininkai - darbininkės

į Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
I SOUTH BOSTON CAFE

!
1

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Masa. 

Jeeph I.Casper 
(KASPERAS) 

LaMotuvlŲ Direktoriui Ir 
Balumuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia Šermenims Dykai 
T«L ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3980
~ ‘ i!

it 
i!

į!, 
Pagamina geru3 lietuviškus pietus, J: 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.

South Boston, Mass.
ke-

Vincas Balukonis. Savininkas.

i

ZALETSKAS
FUNERAL. HOME

564 EastBroadway
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Oratoriai Ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia termenlme Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tai. ŠOU Boston 0815 

BO U Boston 2809



Vaidevutis
A. t A.

Prelatas Julius Maciejauskas
(Keletas žodžių iš savo atsiminimų prie jo kapo).

Exegi monumentum aere perennius 
(Pastačiau paminklą, patvaresnį už varį...)

Horacijus.

1. Pirmoji pažintis; 2. Švėkšnoje^. X Gimna
zijos pašventinimas; 4. Kultūrinė šios mokyklos 
reikšmė Lietuvai; 5. Prel. J. Maciejauskas —' 
Švėkšnos klebonas; 6. Jo parapinė ir visuomeni
nė veikla; 7. Prelato santykiai su žmonėmis; 8. 
Jis atleidžiamas iš klebono pareigų; 9. Prel. M. 
paskutini kartų atvyksta j Ameriką... ir čia 
miršta.

(Tęsinys)

PREL. MACIEJAUSKAS 
ATLEIDŽIAMAS Iš 

ŠVĖKŠNOS KLEBONO 
PAREIGŲ

be abejo.galėjo turėti ir. 
turėjo.

Mes aukštai 
a. a. Žemaičių 
Justino Staugaičio 
nvbę. Tai buvo didis lietu-

vertiname
Vyskupo 

asme-

Už didelius nuopelnus vis ir didis Vyskupas! Bet: 
Tėvynei prel. J. Maciejau- buvo griežtas, kartais gal 
ską Lietuvos vyriausybė net per griežtas, staigaus: 
atžymėjo ordinais ir aukš- temperamento, nors tas! 
tos kategorijos pensija iki griežtumas nieku būdu nė-Į 
gyvos galvos. Bažnytinė jo iš blogos valios, lygiai 
jerarkija ne veltui pakėlė kaip ir prel. M. neturėjo 
į Garbės Kanauninkus ir nei mažiausio noro neatsi- 
suteikė Prelato laipsnį.

Tačiau, kaip daugelis ki
tų žymių asmenybių, taip 
ir prel.Maciejauskas sena
tvėje neišvengė didelių ne
susipratimų. pažeminimo, 
tiesiog dramatiško susi
kirtimo su savo autoritetu 
— Vyskupu:

Šis šuo parodė tikrą meilę bejėgiam paukšteliui, kurį jis rado kieme. 
Jis lojo, kol prišaukė šeimininkę, kad tą paukštelį paimtų globon.

» . j F i 'F i i <

R..,šx L
B

darbo vengimu, — mes vi- moralę, kas stiprins jų vil- 
są perkentėme, nes tikime, tį, kas auklės jaunąją kar- 
kad vieną kartą laimės tie- tą, jei nėra nei lietuviškiį 
sa, kad Lietuva vėl atsi- mokyklų, nei spaudos?
kels iš griuvėsių. į Pagaliau, dalis lietuviii

Vaikai lankė darželius, gyvena J. A. Valstybėse ir 
pradžios mokyklas; jauni- tebeveda sunkią kovą už 
mas mokėsi gimnazijose, Lietuvos laisvę.

' amatų ir prekybos mokyk- Tikime, kad visa šitą ko
lose, studijavo univer-site- vojanti Lietuva, kad visi 
tuose; vyrai važiavo dirb- plačiame pasaulyje išsi- 
įti į sugriautus miestus, į skirstę lietuviai laimės, 
•miškus;
įmezgė, juostas audė, 
dirbo, nes tikėjo, kad 
žinai taip nebus.

Ir šiandien, įsikūrę 
itingoje Anglijoje, esame 
paprasti darbininkai. Mū- lio) ir Miliutės čepulevičienės, 

1 sų rankos pūslėtos, veidai kilusios iš šapnagių kaimo, 
prakaituoti, 
skundžiame, 
me, nes mus 
džioji viltis:

O tačiau Lietuva 
tik atbus gi kada: 
neveltui ji tiek iškentėjo!
Taip, mes tikime, 

kiekviena kančia, kiekvie-: Stasio Katino, kil. iš Smilgių 
nas vargas turi savo pras- bažnytkaimio, Biržų apskr. ir 
mę, nes “kryžius gyvatą 1928 m. išvykusio į Argentiną, 

Buenos Aires.
Į Jono čiksto iš 
kaimo, išvykusio į 
res.

Stasio Ba raišos
dvario, Kauno apskr. išvykusio 
į New Yorką.

1. Bronislovas Druktenis, sū- 
nūs Juozapo, apie 35-38 m. am
žiaus, gimęs Rygoje. Motina su 
minimu sūnumi Bronislavu 
Drukteniu išvažiavo į Ameriką 
apie 1920 m. _

I Paskutinėmis žiniomis Bronis
lovas Druktenis gyveno Čikago-

moterys siuvo, 
" Visi

am-į 
I sve-'

Sleaford, 1947. VILE.

PAIEŠKO

Antano čepuleviėiaus (Čepu-

Tačiau nesi- Šiaulių apskr. ' 
nedejuo ja- 

ramina
Jadvygos Krušinskaitės-Čepu- 

di- lienės. Jų ieško: A. Čepulis, 
Kartauserstr. 21, Freiburg i. 
Breisgau, Germany, Franch 
Zone.

Taip pat giminės iš Europos
kad ieško:

Stasio Katino,J. Gailius’ją ir rašo. Lietuvoje liko 
į jo žmona, vaikai, skulptū
ros kūriniai. 
: — Rašau, — sako, — nes žadėjo.?. 
įsitikinau, kad nelaimės 

i metu grandiozinių meno PASAULIO LIETUVIAI 
kūrinių nepanešiu. Lietu 

į voje liko ne tik mano šei ___ u______ r_________
Dabar nerasi Anglijoje ma> bet daugybė kūrinių “Pasaulio lietuvių’’ žurna- 

didesnio miesto, kur nebū-ir šimtai greitomis pa- I_~. J__ _
tų bent keletas lietuvių, j brėžtų projektų. Kada vėl žinių apie lietuvius, gyve- 
IVieni dirba tekstilėje, kiti grįšime į Lietuvą? nančius plačiame pasauly-
metalo apdirbimo fabri-j 
kuose. ligoninėse, ūkiuose 
ir k. Tiesa, dirba neleng-, , 
vą darbą, tačiau visi ^ai» Pasnigę 
džiaugiasi, 
ti savo 
duoną.

Kada Grįšime į Lietuvą?
Laiškas Iš Anglijos

Lietuviai tremtiniai, Ang
lijos Darbo Ministerijos 
pakviesti savanoriškai įsi
jungti j darbininkų eiles 
D. Britanijoje, masiškai 
registravosi, daug neklau
sinėdami, kokios sąlygos 
jų laukia naujoje šalyje. 
Jau iki kaklo įgriso DP

Anksčiau Neprikl. Lie
tuvoje bu’. o spausdinamas

Odminiškių 
Buenos Ai-

iš Raudon-

teisti savo skolininkams. 
Žinau tiek, kad visos stam
besnės sumos buvo grąžin
tos. Prieš išvažiavimą į A- 
meriką tuo tikslu jis likvi
davo visą savo nejudomąjį 
turtą....

Nebemiela buvo Prelatui i stovyklos su netikru ryto- 
1937 metais gyventi Švėkšnoje. pasi-Įjumi, su nesibaigiančiais

las. Jame buvo duodama

įnančius plačiame pasauly- 
Tą patį klausimą jau ke- x

leri metai kartoja ūkinin- I šiandien lietuyai dar pla- 
savo žemės, Siau. P^irste visame 

mo_ žemes rutulyje ir sudaro j- 
-• vairaus pobūdžio stovy k- 

vaikai įlas.
' — Tėveli, — sako penke- Vieni « SV^na Lietu- į

kad gali valgy- kartoja darbininkai, 
darbu uždirbtą kytojai, kunigai, net maži

vasarą jis buvo atleistas iš traukus i altariją nors tikrinimais (screenin- Girdime per radiją, kad ^e11, ?a«o ^T^voje. Gyvena kūjo ir pjau-.^į^ Ona Vambutienė Valy- 
švėkšnos parapijos klebo- žmones jį labai gerbe. Jie gajs> ir pusbadžiu gyveni- ir J.A.V. prezidentas siūlo balyte, ^aituvo grėsmėje. Ju dalia y
no pareigu. Naujai paskir- tebelaikė jį savo klebonu..mu. kongresui įsileisti padidin- man sunki ir apverktina. Nuo- 9
to klebono įsakymu Prela- > mokiais reikalais jie da- ——-———- tą kvotą nelaimingųjų ka- nupi^slSaf*ą llatiniai suėmimai, masi- ~ ;
tas turėjo tuojau išsikrau- ^ar ėjo ne i kleboniją, bet po, todė-l išvengė didesnio ro aukų, 
styti iš klebonijos ir palik- 
ti bažnyčią, kurią pastatė 
ir taip ilgai ir garbingai 
jai tarnavo. Žmonės tiek 
buvo pritrenkti šito ne
lemto įvvkio, kad nežinojo 
ką daryti....

Savo paskutiniame atsi
sveikinimo pamoksle pri
minė susirinkusiai miniai 
liūdną savo rūpesčių ir 
vargu pabaigą. “Aš norė
jau jums ir savo brangiam 
kraštui vien tik gero: 
riau, ką galėjau ir Kaip xaa senojo r-asauno atei- 
mokė jau be mažiausio no- tis labai miglota, šuoliais 
ro ką nors nuskriausti, artėja baisi katastrofa. 
Šiandien aš pasitraukiu

Mūsų džiaugs- 
skurdo ir Golgotos kelio, mui pats pirmasis Ameri- 

reikėję eiti kos vyras aiškiai pabrėžė, 
jeigu Lietuvoje kad šitie žmonės i 

grįžti į savo kilmės kraš-

Das savo Tėvą ir Globėja
i mažvtę bakūžėlę... Čia kuriuo būtų 
buvo jų visa siela ir širdis, senatvėj, ; * _ 
Juk jie visi buvo jo krikš- būtų pasilikęs, 
tyti, moterystės sakra- Jis ir čia nesėdėjo rankų tus, nes bijo keršto ir su- 
mentu surišti, mokyti, au-'sudėjęs, bet dirbo su įgim- naikinimo.
kieti per daugelį, daugelį tu uolumu ir pasiaukoji- Kas nesupranta tremti- 

Jo dinamiškųjų pa- nių nelaimės, tam keista, 
nenorin- 

'tas langas Vakaruose prie čių grįžti į savo namus, 
Pacifiko pastoracijai su- kur pasiliko ne tik turtas 

! komunistėjusių lietuvių bet, gal būt, žmona,

kieti per daugelį, < „ .
metų... {mu.
PREL. MACIEJAUSKAS stangų dėka tapo prakirs- kad yra žmonių, 
PASKUTINĮ KARTĄ AT
VYKSTA J AMERIKĄ IR 

ČIA MIRŠTA
Europoje niaukėsi dan- 

da- gus. Buvo aiškiai juntama, 
kaip kad Senojo Pasaulio atei-

— Nupirksiu, Dalyte! —’lati.n‘ai- suėmimai- masl: 
atsako susijaudinęs tėvas, nitu trėmimai ir nuožmi 
— Ji pati užsimerks, ji dė- ™lrt 13 Vl,na skaltlų'’ - - - - -- ’J Ar jie ištesės?!

Kiti miršta Sibire. Jų 
tarpe vyskupai, eilė kuni
gų, buvusių ministerių, 
mokslininkų, valdininkų, 

Į kariškių ir darbininkų. 
'Nejau tik su mirtimi baig
sis jų kančios?!

negali v®s tautinius rūbus, pasi-;
kraš- Puos gintaro karoliais...

I — O kada mes grįšime įi
I Lietuvą ? — paklausė mer- j 
gaitė.

VISI TIKI, KAD 
LAIMES TIESA!

Deja, į šį skausmingą Dalis tebevargsta Vokie- 
klausimą niekas neatsako, tijos stovyklose. Jaunes- 

vai‘ Tyli politikai, tyli karo va- nieji, pajėgūs dirbti, nie-tarne Ka n nrof Pakštas kai tėvai Doia akli net^a Puuun<11» Lyu ***•*: J » r J s . ’tarpe. Ka.n pror. rakstas kai, tėvai, Deja, akli nega- dai t j. vaistybių galvos, kur nepražus. Jie jau sian- 
yra įssireiskęs nevienas h matyti saules sviesos... :tartum šitie tūkstančių dien emigruoja į Angliją, 
is mūsiškų kunigų yra KADA MES GRĮŠIME !tūkstančiai benamių ir be-'Belgiją ar Kanadą. Bet hnnrlno eini oritv trnilzfi _ _______ _ _ I * . —! bandęs šioj srity veikti,;
bet sekines neturėjo. Mūsų bendrabutyje gy-paprasti robotai.

Įkūrimas lietuviams pa- vena 64 lietuviai, kurie[ Nors pasaulis tyli, tačiau 
rapijos Los Angeles yra dirba žemės ūkio darbus.' atsakas skamba kiekvieno 
dar vienas ir paskutinis Lietuvoje jie buvo agro-.tremtinio viduje. Skamba _ _ JI _ ’ M 1 V • t • « 1

Į LIETUVĄ? {teisių būtų ne žmonės, o

ko 1910 — 1911 m. į Ameriką 
išvažiavusio Prano Vitkevičiaus 
su motina ir seserim Aurelija. 
Paskutinėmis žiniomis Pranas 
Vitkevičius gyveno Čikagoje.

3. Elena Vambutienė - Burš- 
tauskaitė (Burštowski) ieško 
1927 - 1928 m. į Ameriką išva
žiavusią Ela Popner - Grefner, 
ištekėjusi už Vili Grefner. Uoš
vis yra fabrikantas, rodos, gy
vena Čikagoje.

Kreiptis į: Steve Valkavičius, 
74 Sudan St., Dorchester, Mass.

kas bus su senomis našlė
mis moterimis, kas bus su 
seneliais, ligoniais ir vai
kais?

Dalis pradėjo darbą Bel- 
r___ i gijos kasyklose, Anglijos

karinin-į — Ne, taip negali ilgai ūkyse ir pramonėje, Kana- 
iležinke-.tęstis! — sako paprastas d°s miškuose, Brazilijos 

preky- darbininkas. — Negali bū- *
vvks+a. arba kas yra ivy- ra bičiuli — kun. A. Baltu-aktas, davęs tauriausiąjį bininkai, o šiandien — pa- ti,
kę Tik paskiau. atsi^ei- ti. Gimimo šv. P. M. para- pavyzdi, kaip reikia kovo- prasti darbininkai.
kėję, nejuto dideli smūgį: pijos klebena. Šis aorūpi- ti ir grumtis su įvairiais C
pamatė, kad neteko žmo- no jį laivakorte, užsikvietė trukdymais ir kliūtimis, jaunuolis iš lauko.
gaus, su kuriuo taip ilgai pas save. Mačiau Prelato siekiant kilnaus tikslo, 
kuogeriausiuose 
kiuose gyveno,

Man čia nebeliko daug 
iš jūsų tarpo, nes tokia yra kas veikti: gal ir tas pats. 
Jo Malonybės Vyskupo kas padaryta, vreit virs 
valia”... griuvėsiais... Važiuoju į Prelato nuopelnas Bažny- nomai, mokytojai, studen- ten, kur širdis plaka.

Daug kas bažnyčioje Ameriką. — tarė Prelatas čiai ir mūsų marinamai tai, gimnazistai, I
verkė, kiti iš viso nieko man į ausi. Tautai. Tai buvo paskuti-kai, teisininkai, geležinke-' tęstis!
nežinojo, kas ištikrujų Jis turėjo Chicagoje ge- nis jo herojiškos įtampos liečiai, ūkininkai, j

Juozas Kasinskas 
Ine. 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

602 Washington Blvd. 
BALTIMORE 30. Md.
Tel. T^exington 8595 

Llmooinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Nakų.

kad kasdien šimtai 
tremtinių mirtų kalėji- 

Grįžta aną dieną 21 metų muose ar ištrėmime! Yra 
Ran- teisybės Dievas, ir Jo kan- 

kos pūslėtos, veidas pra- trybė vieną kart išsisems! 
— Mokykitės, vaikučiai! 

jam fornijoj, Los Angeles mie- kaitų permirkusius balti-— glosto motina papuru-

i

santv- veide didelį džiaugsmą dėl šių metų geg. 14 d. Kali- kaituotas. Velkasi jis pra- 
kuris tiek šio ’

da”g gera biro padaręs, i
Šitos skaudžios dramos paramos, 

ir nesusipratimo Prelato —Aš patariu ir jums: va-galingos Dvasios vyras ra-Lietuvą? ( o
gyvenime pagrindu buvo žiuok, kol dar ne per vėlu!,miai užmerkė akis Viešpa-', Senas teisininkas, seniaiįdis nujaučia ,kad amžinai 
finansiniai sunkumai. A- Jei paskubėsi, ši tą dar ga- tyje ilgam ir ramiam poil-!pamiršęs patogų gyveni-įtaip nesitęs. Kartą išmuš 
nais ekonominės krizės Ii išgelbėti... įsiui, gyvenęs šiame pašau-mą, nuo ryto iki vakaro i teisingumo valanda!
laikais ir prie sąžiningiau- Jo pranašiškų žodžių ne- ly 78 metus, 10 mėnesių ir triūsiasi bendrabučio vir- — 1—x
siu norų daug kas jų neiš- paklausiau; per tai ture- 13 dienų. Bažnyčiai tarna-'tuvėje. Jis nešioja anglis, 
ven^ė. jau patirti daug kančių, vo kunigu 55 metus, 10 kuria krosnį, plauna in-

Per jo rankas ėjo stam- sunkiai įsivaizduojamo mėnesių ir 7 dienas. įdus, valo stalus. Visuomet
bios sumos pinigu, be ku- vargo, matyti kitų ašaras Nieko nežinau apie jo tylus, susimąstęs, 
riu būtu buvę neįmanoma ir anokalipsinius vaizdus!paskutinę valią, bet kartą,! Aną vakarą, kai 
įvykdvf.........
ir plačiu užsimojimu, 
vienu imdavo, 
duodavo. Savo asmeniš- už jos ribų. dotu Švėkšnoje, savo pa- — Lietuvoje turėjau ne
kietus reikalams daug ne- 1938 metais prel. M. pa- statytojo Gotiko apsidės didelį ūkelį, — sako . — 
išleisdavo, prabanga nesi- siekė Ameriką. Tai buvo, pogrindyje. Laisvu laiku mėgau sode
naudojo. regis, ar tik ne aštuntoji; Nėra abejonės, kad Lie- arba daržuos padirbėti.

Kai kas vra linges ji i- jo kelionė j ’’ 
tarti nenotizmu 
protegavimu). 
turiu duomenų 
tokią nuomonę.

Mes visi turime 
silpnybių ir įvairių 
Prel. M. buvo žmogus: jų.tingai iš pasaulionių tar-

vyro parodytos
užuojautos ir materialinės ste, šis didis veikėjas, žy- nius ir nusiminęs klausiausias vaikų galvas. — Grį- 

mus visuomenininkas ir — Kada mes grįšime į žus į Lietuvą, būsite labai 
T —o ilabai reikalingi! Mano šir-
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visi 
zkdvtj kūniu sumanymu siaučiant raudonojo ir ru-prisiminęs man apie savo rengiasi miegoti, randu jį 

. —iš dojo fašizmo terorui tiek mirtį Garbingasis Velionis daržuose beravintį kopūs- 
kitiems pačioje Lietuvoje, tiek ir išsireiškė norįs būti palai- tus. Išsikalbame, 

asmeniš-už jos ribų. _ •_ »

ne ;
į šį laisvės ir 

(giminių gerbūvio kraštą. Šiuo kar- 
tačiau ne- tu jau paskutinė.

paliudyti Nors jo gyvenimo kelias 
čia nebuvo rožėmis klotas, 

savo bet rado, kaip ir visada, 
ydų. geros širdies žmonių, ypa-

Iieisinguiiiu vuiunua;
— Turėkime kantrybės!: 

— ragina pamokslininkas.1 
— Būkime dori, teisingi,: 
darbštūs! Gerbkite mote
rystės sakramentą. I mau
kia jūsų žmonos, laukia 
jūsų vaikai Lietuvos pa-j 
stogėse. Grįšime kada 
nors į tėvų namus, suklup
sime prie Rūpintojėlio ir 
bučiuosime šventą Lietu-

> vos žemelę!
Ir nuostabu: šitas tikėji

mas palaiko visų jėgas. 
Vokietijoje, DP stovyklo
se, buvome alkani, nepri
valgę. Stigome riebalu, ir 
bulvių nevisuomet turėjo
me. Iš mūsų tyčiojosi, fa- 

j Žinomas skulptorius visą žįstais vadino, mus kaltino

tuvai atgavus laisvę, švėk- Kaip šiandien atrodo ma- 
šniškiai nenorės leisti jo no namai ir kas paliktą Že- 
kaulams trūnyti svetima- mę dirba? — o po valan- 
me krašte: jis grįš prie sa- dėlės, atsidusęs, klausia: 
vųjų, į Tėvynę, kurią taip'— Kada mes grįšime į Lie- 
mylėjo, dėl kurios tiekjtuvą?
daug dirbo.
______ l Pabaiga)

fazendosc. Kas palaikys jų
II
I

I

Ši kino aktorė beždžionė Hollywoode 
(Cal.) yra gerai ištreniruota ne tik vaidinti, bet 
ir gerti įvairius gėrimus. Ji vienu atsisėdimu ga- 

- Ii išgerti daugiau negu bet kas kitas:------
I žinomas skulptorius visą statais vaamo, mus Kaitino 
|laisvą laiką sėdi kambary- išdavimu,- apsileidimu,

-•


