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Teheranas, Jalta, Bogota 
Vokietijos ir Amerikos 

Visuomenės
Slaptas Dokumentas Mas

kvai apie Ameriką
•

Amerika jau seniai pradėjo 
matyti, kokią sėklą Roosevel- 
tas su Stalinu pasėjo Teherane 
ir Jaltoj. Tą pradėjo matyti, 
kai Maskvos ponai ėmė rodyti, 
kad jie nei iš tolo nesitenkina 
tomis tautomis, kurios jiems 
buvo paaukotos Teherane ir 
Jaltoj. Nuolatinė tolimesnė 
Maskvos agresija nesiskaity
mas su Amerika daugeriopose 
konferencijose, nedėkingumas 
už išgelbėjimą nuo sunaikini
mo, davė progą Amerikai pa
justi Roosevelto pasėtos sėklos 
pasėkas. O šiomis dienomis ga
vo ir vaisių paragauti. Ta pro
ga buvo Bogotoj, kur Ameri
kos žemyno respublikų atsto
vai laikė konferenciją. Bogota 
yra Kolombijos 
Amerika gauna 
vo bananų.

Konferencijai
ištiko tokia audra, kad galimas 
daiktas, jog ne vienas iš dele
gatų turėjo kelnias mainyti. 
Pripažinta, kad tą audrą gied
roje sukėlė Maskvos ranka. 
Nereikia eiti nė pas burtininkę, 
kad pripažinti, kad taip ištik
rųjų buvo. Iki šiol Amerika 
tik matė Roosevelto pasėtos 
sėklos daigus. Dabar jų 
ragauti gavo.
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sostinė, iš kur 
žymią dalį sa-

nė neįpusėjus,

ir pa-

įvyko 
išeina

Statas Bandymas Su Į 
Nauja Atomine Bomba

t

Washington, D. C., bal. 
19 — Praneša, kad slaptai 
išbandė atominį ginklą, 
spėjama pagerintą atomi
nę bombą tolimame Paci- 
fike.

Šis bandymas buvo pa
darytas Jung. Valstybių 
atominės energijos komi
sijos vadovybėje.

Ji

Dega Miškai R. I.
Wester!y, R. I. — Pir

mieji pavasario miško 
gaisrai jau prasidėjo šio
je valstybėje. Dega miš
kai tarp Watch Hill ir 
Westerlv aerodromo.

Keli šimtai ugniagesių 
su pagelbininkais kovoja 
su ugnimi, bet ji dar ne
sukontroliuota.

Sovietą Gelbsti Žydams

i

ropai.

VVashington, D. C. —
Komercijos Departmento

“ šaltasis
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Šis vaizdas parodo Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdi, y ai e 
Success, N. Y. Šis posėdžio momentas yra tas, kada Vakarinės Valsty
bės pasiūlė Italiją priimti į Jung. Tautų šeimą, o Rusai užu'jo savo 
pasipriešinimą — veto.

16 Europos Valstybių Sudarė 
Ekonominio Bendradarbiavimo

Paryžius — Pereitos sa-| Konferencija išreiškė 
'vaitės pabaigoje šešiolika' padėką Jung. Valstybėms 
Europos valstybių sudarė (už teikiamą pagalbą Eu- 
bendrą organizaciją, ku
rios tikslas yra atstatyti 
■karo metų sunaikintą ūkį. 
Ši organizacija rūpinsis, 
'kad Jung. Valstybių skir
ta suma $5,300,000,000 pa
gal Marshall’o planą būtų 
atitinkamai

Bogotoj iš tikrųjų 
baisi tragedija. Bet čia 
pagal priežodį, skelbiantį, kad 

tan.atiM&J 
garą. Ta ti-agal>»itaeda -|wr 
gą visai Amerikai ir visam pa
sauliui geriau suprasti, koks 
baisus daiktas buvo susidėti su 
Maskvos Erodu. Iki šiol, kol 
tas Erodas teriojo ir naikino 
lietuvių tautą ir kitas savo pa
grobtas tautas, tai Washing- 
ton’o, London’o ir Paryžiaus 
ponai tarsi apie tai nieko ne
žinojo. Amerikos visuomenės 
vadai nė kiek dėl to nesijaudi
no, nesigirdėjo nei protestų, 
nei užtarimo žodžių. O karui 
pasibaigus, Amerikos karinė 
vadovybė kvietė į Vokietiją 
kongresmanus, spaudos atsto
vus, radio komentatorius, 
mokslininkus atvykti ir pama
tyti, kokius baisumus naciai 
yra papildę. Ir vyko ten kvie
čiamieji, matė koncentracijos 
stovyklas, matė baisumus, o 
sugrįžę, plačiausiai ir garsiau
siai skelbė apie tai, ką jie ten 
matė. Aimanavo, kaip, girdi, 
tokia kultūringa vokiečių tau
ta galėjo taip nusmukti, kad 
joje galėjo atsirasti tokių bar
barų. Kaip, girdi, vokiečių vi
suomenė galėjo toleruoti tokius 
barbarus, kodėl, girdi, nė pro
testų nekėlė prieš tas barbary
bes.

Tai buvo krokodilių ašaros. 
Jei jie ištikrųjų būtų jaudinęsi 
neteisybėmis ir žmonių kančio
mis, tai jie būtų pakėlę akis ir 
pažvelgę į Rytus, kur siautė 
nei kiek nemažesni barbarai, 
negu naciai. Jie turėjo supras
ti, kad su tais barbarais Ame-

Cairo, Egiptas, bal. 19— 
Sirijos militaris atstovas, i 
Maj. Salah Bizri, kalbėda
mas Arabų Lygoje, ] 
reiškė, kad penkiosdešimt 
rusų komandieriu vadova
vo žydams prieš arabu? 
šiaurės Palestinoje. Jis 
tvirtina, kad kiti rusai y- 
ra priskirti žydams vado
vauti kituose frontuose.

I Rjnkjtnaj ĮĮa|jj0j pr3gj0 Ramiaj
Lawreuce, Mass. — Keli 9_ ________ 9

■ plėšikai bandė apiplėšti 
[Domininką Kirmilą, jo 
! krautuvėje. Šis plėšikams 
pasipriešino ir tapo jų nu
žudytas.

Plėšikai žmogžudžiai 
dar nesusekti. Tapo palai
dotas iš Šv. Pranciškaus 
par. bažnyčios, pirmadie
nį.

rika buvo susidėjus į vienybę 
ir todėl Amerika neia et—ko- 

mybę už tų berberų heierny- 
bes. Bet Amerikos visuomenė 
taip tylėjo apie savo sąjungi
ninko baisenybes, kaip Vokieti
jos visuomenė, kad tylėjo apie

atitinkamai sunaudota viršininkai paskelbė, kad 
j Europos ūkio atstatymui.

Sutartį pasirašė šios ^arP Rusijos ir šios šalies 
<valstybės: Austrija, Bel-pa^a^ “sušaldė” plaukian
ti ja, Didžioji Britanija, Ičias į Rusiją iš šios šalies 
Danija, Prancūzija, Grai-(^ovanas privačių asmenų 

(I ‘ ' " - - - ■ • :---------
[talija, LiUKseinuur g a s,| —7*“ -
Norvegija, Olandija, Por-' ketvirtą

karas” einąs

Roma, bal. 19 — Vakar minuojamą frontą. Tačiau 
italai piliečiai atliko svar- tuo mažai pakenkė, nes e- 

lektorių centro viršinin
kai įsikišo ir gali būti vi
sus nereguliariškumus pa
šalino.

Spėjama, kad Italijoj 
balsavo 90 nuošimtis bal-j 

praėjo ra- suotojų. Tai esą geras 
ženklas, kad piliečiai su-
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kiia, Airija, Islandija, I-. ir organizacijų.
’• talija, Liuksembur g a s, Į Šiais metais žmonės tik 

dalį teaukoją, 
tugalija, Švedija, Šveica-|k*ek aukodavę prieš me
rija, Turkija ir amerikie- ^us laiko, 
čių, britų ir prancūzų val
domos Vokietijos zonos.

I

į Naujos organizacijos
I pirmininku išrinktas An
glijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Ernest Bevin. Or
ganizacijos 
giamas Paryžiuje.

I Pirmininkas Bevin pa- vairuotojų 
■reiškė, kad į šią naują or- klausančių 
įganizaciją bus priimamos terš Union.

Vermonto Suikvežim 
Vairuotųjų Strofas 

Pasibaigębią pareigą eidami bal
suoti. Priešrin kimine 
kampanija buvo vedama 
visame krašte. Kai kurio
se vietose įvyko komunis
tų sukeltos riaušės. Ta
čiau rinkimai 
miai.

| Kai kur kairieji komu-Pr^.^° P™’
^rarir ■ 'Btiko Policija praneša, kad

vimo vietose, bandė šulė- balsavimo dienoje komu- 
tinti balsavimo procedūrą, ni®^ai bande~ išsprogdinti 

Nanking, Kinija — Ki- kad nuvarginti balsuoto- 
nijos Tautinis Seimas, be jus, bet balsuotojai tuo- 

■ ■ , perleido jau prieš juos pakėlė pro-
" rezoliuciją, suteikiant Ki- testus. Kai kuriose kitose 

Bet nijos prezidentui daugiau vietose balsuotojai gavo 
galios komunistų apmal- balotus su jau pažymėtais 

’šinimo vajuje. balsais už komunistų do-

[RUSAI PRAŠALINO AMERIKOS 
KORESPONDENTĄ

J'-'** ’ —J— —£  , . v • •

savo nacių baisenybes. Kuri vi- pasipnesmimo 
suomenė labiau kaltintina 
Amerikos ar Vokietijos? 
tiek to.

Dabar viskas kitaip čionai 
stojas. Maskvos Erodas su sa
vo tolimesne agresija trenkia 
ne vien į Dėdės Šamo kišenių, 
bet taiko peilį į jo širdį ir grie
bia jam už gerklės. Dabar Dė
dė Šamas žino, ką daryti. Ir 
padarys, kas reikia.

Bellows Fails, Vt. — Po 
baigta šiosI 

centras stei- 48 dienų čia
Į valstybės sunkvežimių 

streikas, pri- 
AFL. Teams-

bet kurios valstybės, jei-| Streikuota dėl algų pa- 
gu tik jos sutiks pildyti. kėlimo. Susitaikyta už 
nutarimus ir stengsis . 60 vai.
drai atstatyti ūkį. 1 savaitę.

valdžios amunicijos san
delius. Luigi Longo, ko
munistų ‘slaptos armijos’ 
vadas, pareiškęs, kad ko
munistai nedarysią jokių 
sukilimų, jeigu rinkimai 
ir būtų jų pralaimėti. Bet 
vargiai galima tikėti ko
munistų žodžiams.

ČEKOSLOVAKIJOJ PRASIDĖJO 
“TEISMAI”

sužinoti

Atmetė Pasiūlymą

Praga, Čekoslovakija — vieškelį ir geležinkelio 
Šiomis dienomis čia prasi- bėgius, ir baigia sugriau
dėjo masinis teismas. Tei- ti trejus namus, 
šia 73 prieš-komunistinius Valdžios žmonės nieko 
vadus. Teisiamųjų tarpe negali daryti, kol kalnas 
yra Jan Ursiny, Slovakų nesustos slinkęs. Slinkimo 
Demokratų Partijos va- priežastis esą labai lietin- 
das ir buvęs vice-premie- gi metai. Per dvi valandas 
ras ir 18-tos partijos žy- kalnas nuslenka 1 colį.Detroit, Mich. — Chrys- 

ler Korporacijos 75,000Berlynas — Čia atvyko Rusijoje turįs 
orlaiviu Robert Magidoff bei susekti, 
su savo žmona iš Rusijos.
Jis iš ten tapo prašalintas' jis esąs absoliučiai įsitiki-

lier rvorporauijos ~ . .... m •
darbininkų unijos atsto-!™esn>'» .veikėjų. Taip patMagidoff pareiškė, kad va. atmeį. kompanlJog 

lneVkTd‘ndė‘Nei“oni’tokio PasiūlVmii pakelti po 6c j nęs, Kaa p-ie Dieison LOKIO Harhininbomc al_
laiško nerašiusi. Greičiau-?

Prieš tai Maskvos vai-’šiai ji buvus ‘‘pakviesta’ 
j . _ ' iri

Kremlius yra padaręs Meksiką J paskelbė ilgą MagidofFo' jai buvę padiktuota ką ji į 
savo akcijos centru visam A-' sekretorės p-lės Cecilia'turi parašyti. Ir dabar į 
merikos žemynui. O Umanskis Nelson laišką, kuriame tas jos laiškas tapo ‘‘iš
buvo tūzinis Maskvos diplo- jinai kaltiną šį per 12 me- pūstas” vidaus propagan- 
matas. Umanskis, Maskvos ne- tų Maskvoje dirbantį A- dos tikslams, 
laimei, žuvo lėktuvo katastro- merikos žinių agentūroms Cecilia Nelson, buvus 
foj. Bet jo raportas Maskvai korespondentą, kaipo dir- ‘ Amerikos pilietė ir priė- 
dėl Amerikos jau buvo gata- bantį Amerikos 
vas, buvo pasiųstas į Maskvą, žui. Lun. Ji umviuoi jam |UCLyuę, uauai liaupsina. 
Maskvos nelaimei tas raportas diplomatiniu keliu prisių-1 Stalino imperialistinę dik-

Karo metu Rusijos ambasa
dorium Washingtone buvo U- kaipo Amerikos šnipas.

bus teisiamas “in absen- 
tia” — reiškia, pabėgęs

manskis. Vėliau jis buvo per
keltas į Meksiką. Tai buvo ne 
pažeminimas, o paaukštinimas, džios laikraštis “Izvestia”' Sovietų vyriausybės •r___•• _____ _ ____ ‘I-I _ a • *e  •> <■ • J _ _ • • • « • t a a s

valandą darbininkams ai- Vladimir Krajina, buvęs 

Į Unija reikalauja pakelti cįalistxJ partijos, prie ku- 
1 po 30c į valandą. Tuom priklauso ir r—

tt«j iEduard Benes.

» gos. generalis sekretorius So-

Best Rastas Kaltu 
Išdavystėje

espiona-'mus Sovietų Rusijos pi-
Būk ji mačiusi jamįlietybę, dabar liaupsina

pačiu tarpu paprašė Uni
ted Autom. Workers uni
jos viršininkų leidimo 
streikuoti.

I Maistas Pasiekė Jeruzalės 
Žydus

Boston, Mass. — Fede- 
ir prez. ralis Prisaikintų Teisėjų 

Suolas — Jury rado Ro
bert H. Best kaltu šalies 
išdavystėje. Šis Amerikos

_ W. . .... ... . . . —

slapčių ir t.t. joj, karo metu už pinigus
Anot lietuvių patarles: dg er nacjų radio pro- 

noredamas šunį karti — - ...............
virvę visuomet susirasi.

Jie kaltinami,
,že, išdavime valstybės pa-i^rašUnlnk^'

ipagandą su tikslu demo- 
I ralizuoti Amerikos jėgas 
ir pastangas kovoje prieš 

Bausmę teisė
jas Francis J. W. Ford 

Pittsburgh, Pa. — Esąs paskirs ir paskelbs vėliau, 
už 5 mylių nuo Pittsbur-. Mažiausia bausmė šiame 
gho kalnas 600 pėdų auk-'prasikaltime yra 5 metai 
ščio pradėjo slinkti į prie-' kalėjimo ir $10,000.00. Di- 
kį. Tuomi iškreipia platų džiausią — mirtis.

Pradėjo Slinkti Kalnas I Vokietiją.Jeruzalė — Alkstančius 
Jeruzalės žydus pasiekė 
arti 300 sunkvežimių kon
vojus su maistu iš Tel A-į 
viv.

Jeruzalę per kaikurį lai
ką buvo izoliavę arabai, 
neprileisdami ten maisto 
ir kitų reikmenų, bet žy
dams pavyko arabus pa
stūmėti atgal ir nusiųsti 
taip reikalingo maisto.

stas instrukcijas ką jis tatūrą.nepageidaujamas 
Maskvos kortas 
kuriems rūpėjo

pateko 
rankas, 
pamatė 
matyti.

Savo 
rodinėjo, kad Amerika sudaro 
geriausią dirvą špionažui ir 
sabotažui išvystyti. Niekur pa
saulyje nesą tam tokių pato
gių sąlygų. Nurodė, kad naciai 
buvę paskutiniai žiopliai, kad 
negalėjo tų sąlygų išnaudoti. 
Nurodė, kame naciai klydo, 
kad nepakartoti jų klaidų. Nu-'

ir i 
Tad 
tie.

raporte Umanskis nu-
Lewis Pripažintas Kaltu

Washington, D. C. — 500,000 už nesiskaitymą 
Teisėjas T. Alan Goldsbo- su teismo įsakymu sulai- 
rough pripažino, kad John kyti streiką 1946 m. Auk- 
L. Lewis, angliakasių va-Įščiausias teismas unijai 
das, yra kaltas už neklau-l bausmę sumažino iki 
symą teismo įsakymo už-Į $701,000, bet Lewis’u pa
baigti streiką.

Teisėjas Lewis’ui pa-

J. T. ĮSAKE SULAIKYTI 
MŪŠIUS PALESTINOJE

[liko tą pačią.
Galimas dalykas, kad L.j xci0t;jcu3 lkhib ui p<x* vraiuiKio udijAdo, nau i-a. j

rodė, kad špionažo ir sabotažo skirs bausmę antradienį, Lewis ir dabar apeliuos į
* * .T. A 11 o IV* B f'o m* * * o v v* • •• •tinklas turi būt išvystytas ge- balandžio 20 d. Spėlioja, 

rokai prieš I  —11--------- ’ * ..... ... ..
prasidedant.

Yra žinoma, kad Umanskio 
raportas Maskvos ponus suža
vėjo ir pagal jį veikia. Trage
dija Bogotoj yra pirma aiški 
to veikimo pasėka.

karo veiksmams tad pagal teisėjo išsireiš
kimus John L. Lewis gali 
būti nubaustas kalėjimu. 

I Jis yra tas pats teisėjas, 
kuris John L. Lewis nu
baudė $10,000 ir United 
Mine Workers uniją $3,-

Aukščiausįjį Teismą.

Rooseveltienė Pas Belgijos 
Karalienę

Pas

P.G.

Bogota, Kolombia, bal. 
19 —Šiame sostinės mies
te riaušės atsinaujino. Už
mušta dvylika žmonių: 
penki kareiviai ir septyni 
civiliai.

Brussels, Belgija 
Belgijos motiną - karalie
nę Elzbietą, apsilankė ir 
svečiavosi velionies buvu
sio prezidento Franklin D. 
Roosevelt žmona, Eleano- 
ra.

Lake Success. — Jung- Saugumo Tarybos įsaky- 
tinių Tautų Saugumo Ta- 
ryma vienbalsiai (9 prieš 
0) priėmė rezoliuciją įsa
kančią žydams ir arabams 
sulaikyti mūšius 
skelbti paliaubas, 
balsavimo susilaikė 
ja ir jos Ukraina.

ir pa- 
Nuo 

Rusi-

mo, tai kitas klausimas.

27 Žuvo Orlaivio 
nCIttHIlvJC

Sydney, Australija — 
,New Guinea transportinis 
; orlaivis bandydamas pa- 

Ar žydai ir arabai pa-1 kilti sudužo. Toje nelai- 
klausys šio Jung. Tautų mėje žuvo 27 žmonės.



Antradienis. Balandžio 20. 1948

LAIŠKAS IŠ VOKIETIJOS

patalpų vokiečiai 
dipukams, anot 
karo kaltinin- 

iš tikro, mes čia 
lyg ir kokią bau-

ninku” kariuomenėje iš 
viso nėra buvę. Komen
dantas tik numojo ranka 
ir po poros dienų “nusi
kaltėlius” paleido. Stovy
kla išlaisvintus tautie
čius pasitiko iškilmingai. 
; Džiaugsmas buvo neišpa- 
i sakytas. Juk kiek jie tu- 
i rėjo nekaltai iškentėti! 
i Senas ūkininkas grįžo dar 
labiau pražilęs ir pirmuti
niai jo žodžiai buvo: “Tei
singai man sakė velionė 
motina: nuo kalėjimo ir 
ubago krepšio neatsisa
kyk. Ir dabar aš ne tik 
pasidariau ubagu, bet ir 
pirmą kartą gyvenime pa
tekau kalėjiman ir dar 

į priedo gavau “prakeikto 
: esesininko” vardą”.

Mūsų stovykloje ir UN- 
RRAos sąstatas buvo ne- 

pa k i e t ų koks. Jie mus negailestin- 
kaipo ad- Sai apvogdavo. Vyriausio- 

UNRRA’os vadovybė

M

2

ver 
pra

nereikėjo pasinaudoti 
tėju, kuris būtų mus 
žudęs.Tuo laiku kunigų se
minarijos auklėtiniai - lie
tuviai ir miesto gyvento
jai su ašaromis meldėsi 
bažnyčioje. prašydami 
Dievo pagelbos. Ir Dievas 
išklausė lietuvių maldų.
NAUJI PERSEKIOJIMAI

Po to vėl naujas komen
dantas ir vėl nauji perse
kiojimai. Bet tuo laiku 
Dievas mums atsiuntė ge
rąją dvasią — gyvą ame
rikietį karininką Praną 
Alexį, 
padėjo 
(nors ir dėl to turėjo ne
malonumų) ir. grįžęs A- 
merikon, mūsų neužmiršo 
suorganizavo 
siuntimą ir, 
vokatas ir gerbiamas ve-Ji 
teranas. užtaria ir dabar tokius du vagiu, mūsų ap- 
už mus žodį, kur reikia.

Raudonieji persekioto
jai, matydami, kad sunku 
mus sudoroti, pavartojo 
apgaulę. Vieną dieną (tai! 
buvo beveik prieš 2 me-j 
tus) atlėkė apsiputoję po- 
litrukai pas Amerik. ko-i 
mendantą, rėkdami: ‘Kamj 
jūs laikot D. P. stovyklo-

Rebdorf bei Eichstatt 
(Bay). Apie mūsų stovyk
lą retai kada spaudoje už
tinki kokį žodį. O ypač A- 
merikos spaudoj. Tačiau 
mūsų stovykla (D. P. 
Camp) nėra blogesnė už 
kitas Vokietijoje. Gal tik 
tuo blogesnė, kad ji yra 
patalpinta kalėjime, šis 
kalėjimas pastatytas bene 
prieš 700 metų. Po antro 
pasaulinio karo dalį kalė
jimo 
perleido
vokiečių, 
kams. Ir 
atliekam 
smę. Mūsų šeimos gyvena 
drėgnose celėse, kurioj 
anksčiau buvo vienas ka
linys talpinamas, o dabar 
turį joj tilpti 3-5 žmonės. 
Bevaikės šeimos ir vien
gungiai gyvena susikim- 
šę didžiose salėse. Dviauk
štės lovos ir langai su 
grotomis gal ir turėtų pa
laužti mūsų dvasią, bet 
mes nepasiduodam. Mus 
šaukia “namo” viešoj vie
toj iškabinti sovietiškieji 
plakatai, mums buvo bru
kama skaityti bolševikiš
koji spauda, bet mes taip 
ir palikom kietaspran- . . _ „
džiai nesusipratėliai, ne-jse karo kaltininkus SS-i- į raudonoji) ranka, 
norį pasinaudoti nė mūsu;ninkus? Tada 1------- —r------  -----o,
‘nuomėmių’, atleidimu, nė fantas pasiteiravo, ar jie | klierikai ir šiaip padorūs 
2 mėn. maisto daviniu. žino- kurie Yra vokiečių,katalikai.
Nenorim “rojaus” už jo
kius pinigus.

DIEVAS IŠKLAUSĖ 
LIETUVIU MALDŲ

O raudonasis Antikris
tas negali nurimti be mū-- 
sų. Karui pasibaigus, pa
sinaudodamas t_____
draugyste su sąjunginin
kais amerikonais, ko tik

kuris daug mums 
savo užtarimu

skųstus, pavarė, 
kurio laiko vienas 
buvo paskirtas 
nės stovyklos 
rium.

Screeningas 
riausiai apkarpė. Net 30'7 
išmetė iš stovyklos. Atro
do, kad tai komisijai va
dovavo juodoji (tikriau 

. Išmes- 
Tada komen- tųjų tarpe buvo kunigai,

Bet po 
iš jų 

kaimyni- 
direkto-

mus žiau-

M

tėvynėn”.. Ir tai buvo pir
momis mūsų laimės die
nomis, kada, pamačius 
mūsų tikruosius išvaduo
tojus Amerikiečius mums 
džiaugsmas netilpo krūti
nėje. Buvo taip: į aplinki
nius kaimus, kur lietuviai 
karo metu dirbo vokiečių 
ūkiuose, atvyko su maši- 
nomis, : 
uniformomis, mongoliški 
Stalino tarnai ir su sau-Į 
tuvais baugindami suvarė 
visus į sunkvežimį, šaky-i 
darni, kad vešią “namo”. 
Sunku aprašyti mūsų su
sijaudinimą. Bet gerai, 
kad turėjom Eichstatte; 
veiklų kunigą rektorių i 
Tulabą, kuris su didžiau-’ 
siu vargu priėjo prie A-i 
merikiečio komendanto.! 
Pasirodo, kad komendan-' 
tas buvo padorus žmogus, 
o jo tarnautojai buvo par
sidavę raudonajam tiro-, 
nui, nors ir valgė ameri-* 
kietišką pyragą. Visa lai
mė. kad kun. Tulaba mo
kėjo anglų kalbą ir jam

i I »

Trijų metų Prezidento Franklin D. Roosevelt, 
mirties sukaktuvėse, Londone, dalyvaujant Kara
liui Jurgiui ir kitiems šalies vadovaujantiems as
menims buvo pastatyta ir atidengta Franklin D. 
Rooseveltui pagerbti šis paminklas.

BALF SIUNTOS TREMTI-
NIAMS 1948 M. KOVO MEN.

IMIGRACIJOS SMULKMENOS

Karo Jaunavedžių Įstaty- 'tą New Yorke, 683 Fifth
mas Išsibaigia Gruodžio

27 d., 1948 m.
Avenue. Dr. Franz Matsch 
paskirtas generaliniu kon- 

----------- šulu ir Dr. Kurt Ender, 
Karo jaunavedžių įsta- Vice-Consul.

tymas iš gruodžio 28 d., 
1945 m., kuris turi spe
cialius pąrūpinimus dėl, 
imigr a c i j o s (ateivių) • 
žmonų ir vaikų Amerikos 
piliečių, kurie tarnauja 
arba buvo garbingai pa- 
liuosuoti iš Jung. Valsty
bių ginkluotų jėgų, išsi
baigia gruodžio 27 d. 1948 
m. jeigu 80-tas Kongresas 
nepratęs.

Imigracijos Biuras Vėl ma, kad tie darželiai pri- 
Persikėlė į Washingtoną statys apie 6 milijonus 
Balandžio 1 d. Immigra- tonų daržovių mūsų su- 

tion and Naturalization vartojimui, kad paliuosa- 
Centralinis Ofisas persi- vus kitą labai reikalingą 
kėlė į Washingtoną iš maistą eksportui užsieny- 
Philadelphijos, kur buvo je. Vajus, raginti įsteigi- 
perkeltas 1942 m. 
vietos kitoms svarbioms prasidėjo 
įstaigoms 
Laikinas
Temporary Building No. of Statė Marshall, Secre- 
X, at 19th and East Capi- tary of the Treasury Sny- 

Washington, der ir Secretary of Agri- 
iculture Anderson — ta 
! proga kalbėjo. Net 11,000 

Austrijos Konsulatas į Agrikultūros Departa- 
Atidarytas New Yorke 'mento Extension Service 
Po dešimt metų laiko- ekspertų pradės vajų vi- 

tarpio Austrija atidarė soje šalyje. Jie 
savo Generalinį Konsulą- padės, tik kreipkitės prie 

ijy-
i

I Šiems ekspertams padės 
National Council of Statė 
Garden Clubs su 200,000 
narių; The garden Club 
of America, Boys Scouts 
ir Giri Scouts of Ameri
ca; 4-H clubs; Moterų 
Federacijos klubai; Na
tional Farm and Garden 
Association and the Na-

Laisvės •miete

Jung. Valstybių valdžia, 
įvairiausios organizacijos 
ir privačiai piliečiai remia 
projektą 
trūkumą pasaulyje
“Laisvės Darželiais”. Jų 
tikslas yra raginti žmo
nės pradėti nors 14 mili
jonų mažų darželių. Tiki-

kovoti maisto
su

duoti mą šių Laisvės Darželių, 
Washingtone, 

Washingtone. vasario mėn. Trys Kabi- 
adresas bus neto nariai — Secretary

Itol Streets, 
D. C.

visiems
Šių metų kovo mėn. mėnesio pabaigoje šią 

Bendrasis Amerikos Lie- siuntą paėmė iš Kanados, 
tuvių šalpos Fondas Eu- Lietuviams tremtiniams 
ropon lietuviams tremti- Europoje drabužiai ir 
niams šelpti išsiuntė se- maisto produktai būtinai 
kančias drabužių ir mais- reikalingi Dėl to, kaip jau 
to produktų siuntas:

(1) 31 maišą vartotų 
drabužių; 8 dėžes įvairios 
avalynės; 3-mokykloms 
reikmenų; 2-įvairių daik-

vokiečių • katalikai.
kariai - esesininkai. Kurį Nežiūrint į visus mūsų 
jie nežinos? “Duokit išgyvenimus, mes nesu- 

Jmums Rebdorfo ir Eichs- glebom, nepasidavėm. Mo- 
{tatto stovyklų D. P., sąra- komės įvairių amatų, an- 
jšą. tai mes parodysim, ku- glų kalbos, ruošiamės lai- 
jrie”. Malonus komendan- ' 
j tas tuojau jiem pakyšo 

h- jp0 nosia sąrašus. Tada 
tariama išdidžiai pirštu

bakstelėjo į kas dešimtą, 
syaše pažymėtą, pavar
dę, "ir pastatė po "kryžiuką. 
Ir taip prasidėjo Antikris
to stebuklai. 40-60 metų j Mes ne tik dirbam, ruo- 
amžiaus ūkininkai, profe-šiames praktiškam gyve- 
soriai, žurnalistai, gydy- nimui. bet ir neužmirštam 
tojai, mokytojai pavirto kitiems parodyti k4 mo* 
esesininkais. Jie buvo | kam, stengiamės lietuvio 
žiauriai šaltyje išvaryti į i vardą pateisinti. Ruošiam 
kiemą, liepta jiem nusi- parodas, literatūros vaka- 
rengti ir parodyti esesi-,rus, koncertus,, statom 
ninko ženklus rankoje. Tų dramos veikalus.

STOVYLĖLĖS IŠ 
GUMOS

30-ties metų Lietuvos 
i nepriklausomybės proga 
suruošėm ne tik iškilmin
gą paminėjimą, bet ir sto
vyklos darbų parodą. Sce
noje buvo pastatyti tarp 
eglių trys didžiuliai lie- 
Ituviški kryžiai. Po kry
čiais ant smėlio iš smul
kių akmenukų sudėliota 
.jVytis. Sienos buvo tautiš- 
ikais audiniais ir paveiks- 

, | lais padabintos.. Malonu
buvo mums ir lankyto
jams pasižiūrėti į lietuviš
ką sodybą (modelį), lietu
viškus kryžius, 
išleistas knygas.

'loję pagamintus 
paratus, įvairius 
bius, batus, inžinierių ir 
studentų technikų darbus. 
Mūsų* parodą atlankė mie
sto komendantas su žmo
na, aukštieji IRO parei
gūnai ir, atrodo, jiems 
viskas patiko. Jie stebėjo
si, kad tokiose sąlygose 
mes nenuleidžiam rankų. 
Ypač svečius nustebino 
stovylėlės su charakterin
gais veidais ir drabužiais. 
Čia jie pamatė motiną 
prie ratelio mokant vaiką 
skaityti, besiilsintį ūki
ninką, įsikandusį pypkę, 

| gražuolę grėbėją, knygne
šį ir kitokius iš lietuviš
kos buities modelius. Bet 
jų nustebimas buvo dar 
didesnis, kai jie sužinojo, 
kad tai yra jaunos mer
gaites darbas ir kad tos

buvo skelbta, BALF pra
deda naują padidintą dra
bužių ir kitų daiktų rin
kimo vajų nuo balandžio 
15 d. ir baigiant gegužės 

- _ . . 4 . *tiĮ; l-knytfeir 26 dėžes į-i^J
sams, bet dar ir išVeŽ kur vairių maisto produktų.

i kinam įsikūrimui užjūry
je ir tvirtai tikim vakarų 
demokratija (ypač dabar, 
kada ji pagaliau pažino 
rytų sąjungininką), kad 
ji mus ne tik neišduos ru-

užjūrin.

I

gydy- nimui, bet ir neužmirštam

buvo; kam. stengiamės lietuvio

amerikietiškoms.ženklų nerado vistiek!
jie varomi kalėjimam Vie
na nėščia moteris padavė 
varomam 
rui paltą, tai ir ta buvo 
nuvaryta kalėjimam

NUO KALĖJIMO IR 
UBAGO KREPŠIO 
NEATSISAKYK

Prasidėjo kryžiaus ke
liai pas komendantą, bet 
jis sadistiškai tyčiojos iš 
mūsų. Jis aklai tikėjo ru
sų žodžiais, 
šymų pagaliau 
'“nusikaltėlius” 
'ištardęs kelis 
suprato, esąs 
suklaidintas, 
kad daugumas

k '

į kalėjimą vy- •

Po ilgų pra- 
jis sutiko 
ištardyti, 
desėtkus, 
“draugų” 
Pasirodė, 
tų “esesi-

tremtyje 
stovyk- 

radio a- 
rankdar-

jus duos pakankamai dra
bužių ir kitų daiktų papil
dyti tremtinių reikalavi
mus gegužės, birželio ir 
liepos mėn., kada drabu- 

išpWi*7“ «« r.in.kim“ PJP^i
■ ~__ :____ būna labai lėtas. Visi Balf

Bendras siuntos svoris 
— 5,726 sv., $3,646.15 ver
tės. Siunta pakrauta į lai
vą S S Villanova Victory,! 
kuris i
Yorko kovo mėnesio pra
džioje.

(2) 18 statinių sūdytų; 
lašinių.

Bendras svoris — 6,300 
sv., $1,000.00 vertės. Pa
krauta į laivą S S Wa- 
shington, išėjusį kovo mė
nesio pabaigoje.

(3) 145 dėžes įvairių 
konservuotų mėsos pro
duktų už $1,440.80.

S S Mont Sorrel kovo

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

kas” turi įrengęs mo
dernišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus. skubiai ir nebran
giai.

SPAUSDINAME:
knygas, pemfietus, at
virutes, konstitucijas,

plakatus, tikietus. vizitines korteles, parengimų 
programas. įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes, koncertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus. •

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broaduay So. Boston 27, Mass.

i

meniškos stovylėlės pada
rytos iš amerikoniškos 
kramtomosios gamos. 
Kiek vargšė mergaitė tu
rėjo vargo, kol surinko 
tokį kiekį sukramtytos 
gumos! Reikėjo maldauti 
vaikų, kad neišmestų su
kramtytos gumos, o paau
kotų parodos reikalams. 
Svečiai nenorėjo tikėti. 
Tada buvo pasiūlyta at
nešti mergaitei dėžutę gu
mos, iš kurios ji padarys 
ją dovanojusiam panašių 
modelių. Bet ir tie patys 
modeliai buvo įteikti sve
čiams.

Bet mūs lietuviškai šir
džiai buvo maloniausia 
pamatyti sudžiūvusį Lie
tuvos, ąžuolo lapą ir lietu
viškos žemės žiupsnelį. 
Sumanus inžinierius tą 
žemę ir lapą priklijavo 
prie popieriaus, įdėjo po 
stiklu į rėmus ir gavosi į- 
domus ir mielas paveiks
las. Nejučiomis ateina į 
galvą dainos žodžiai: “Ne 
šita žemė, bet gimtinė 
kaulelius mano tepri- 
glaus”.

Tuo tarpu dirbame ir 
laukiame.

Rebdorficlė.

skyriai, kooperuojančios 
organizacijos ir pavieniai 
asmenys, atjaučią tremti
nių sunkią padėtį, prašo
mi energingai padėti šia
me vajuje. Drabužius ir 
visą kitą siųskite:
Ln įtėvi Lithuanian Refief Fund 

of America, Ine., 
105 Graad Street, 

Brookiyn 11, N. Y.
Kiekvienas atsiųstas 

daiktas bus nuoširdžiai į- 
vertintas.

taj&Sai Kloja ULFri
Jums, Amerikos lietuviams, 

BALF veikėjams žinomas iš
blaškytų svetimų padangių plo
tuose lietuvių — tremtinių 
kančios. Visos tačiau mūsų 
tautinės bendruomenės skevel
dros šią XXX-tąją Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį minėdamos pareiškia 
pasiryžusios savo eiles dar 
glaudžiau rikiuoti bendroje ko
voje už Lietuvos ^laisvinimą. 
Neatsilikdami nuo kitų ir 
Prancūzijos lietuvių šeima, 
kiek pajėgdama, dirba paskir-, 
tą ar laisvu noru pasirinktą! 
darbą Lietuvos byloje.

Iškilmingam Vasario 16-tos 
minėjimui susitelkę Paryžiaus 
lietuviai pavedė minėjimo ren
gimo komitetui pasveikinti vi
sus tuos žymiuosius mūsų as
menis, kurie vienoje ar kitoje 
formoje stovi vadovaujančių 
veiksnių, bei įstaigų priešaky
je-

Išvargusių tremtinių darbas 
būtų mažai našus be duosnios 
medžiaginės pagalbos. Pary
žiuje susitelkę tremtiniai —- 
dar mokslus einantis jaunimas, 
laisvų profesijų inteligentai, a-

matininkai ar šiaip darbo žmo-j 
nės be nuolatinės ar laikinos 
pagalbos būtų gal visai su
kniubę, arba bent nustoję kū
rybinio pajėgumo bet kuriam 
tautiniam darbui. Vieni reika
lingi pagalbos pradėtus moks
lus baigti, kitus reikia nelaimė
je sušelpti — ligai užėjus, ar
timam mirus, 'kūdikiui gimus, 
darbo nustojus; dažnai reikia - - - ;—~~— -—, _
padėti maistu, ne vieną ap- : Couneil for Co®r
rengti ir ,pauti ar dar kitaip mun,ty Improvement. 
aprūpinti...

Ne m ūsų uždavinys Jums fagkjlfo KafetTOfOj ŽUVO 
kartoti ir taip jau žinomą tie-! - - - •
są, kad užkimšdamas visas tas’ 
spragas, dažnai apdrausdamas 
mūsų tautiečius nuo bado 
šmėklos, daug karčių bevilties Traukiniams 
ašarų nušluostydamas, i___
rydamas sąlygas darbui gauti sužeista, daugelis sužeis- 
ir iš jo gyventi — žmogaus tųjų gali nepasveikti. 
vertė vėl atgauti — BALFas Gelbėjimą sužeistųjų 
tuo pačiu atlieka milžinišką trukdė smarkus lietus, 
tautos jėgų išlaikymo darbą, i 
Taigi suprantama, kad šią1 
dieną mūsų dėkingumas BAL- 
F”ui dar giliau į visų širdis 
sminga. Jums jį reikšdami, tuvei užsakiusiai man 
prašome perduoti mūsų didžią ninką” visiems metams. Labai 
padėką ir visiems mūsų užjū- džiugu, kad Amerikoje yra lie- 
rio broliams, kurie savo taip tuvių, kurie supranta sunkų ir 
duosnias rankas mums tiesia tamsų tremtinių gyvenimą. Ta- 
ir juos patikinti, kad kol mu- me tarpe ir yra sesė lietuvė, 
myse plaks lietuviškos širdys, ponia Virginia Bruzevic, gyve- 
tol jų mosto nepamiršime. :nanti Waterbury. Nuoširdų a-

Kitaip tuo tarpu atsilyginti čiū siunčiu iš Vokietijos, be 
negalėdami pasižadame ištiki- laisvės ir tėvynės lietuvis 
mai ir vis tvirčiau budėti eilė-'

kovotojų už Tautos Laisvę.
J. Lanskoronskis,

Minėjimo Rengimo K-to

23 Žmonės

Winsford, Anglija —
i susidūrus, 

suda- žuvo 23 žmonės. Nemažai

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju sesei lie- 

“Darbi-

se

Paryžius.

Pranas Ačas,
Eckemfoerde.

Galutinis visos išminties
Pirmininkas, ir viso mokslo žodis yra 

malda. Poetas Milašius.

NEKALTO PRASIDĖJIMO
■ SESERŲ RĖMĖJŲ SEIMAS

Per praeitų metų Seimą buvo nutarta Naujosios 
Anglijos Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos Seimą 
visuomet šaukti gegužės mėnesio trečiąjį sekmadienį. 
Šįmet išpuola gegužės 16 dieną, per Sekmines. Seimas 
įvyks Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyne, Put- 
nam, Connecticut.

Seimo tvarka: 11:00 Pamaldos; 12:30 Pietūs; 
2:00 Posėdis; 5:00 Palaiminimas Švč. Sakramentu.

Maloniai kviečiame dalyvauti šiame Seime visus 
Kongregacijos Rėmėjus, Nekalto»Prasidėjimo Seserų 
Girdos narius ir visus norinčius paremti N. Pr. Švč. 
P. Marijos Seserų dirbamus darbus ir jų įstaigas. 
Kartu tai bus jauki Kongregacijos geradarių pavasa
rio šventė ir malonus poilsis po sunkios žiemos.

Iki malonaus pasimatymo Seime!
N. A. Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos 

Centro Valdyba.
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Published Semi-Weekly except holiday weeks, when issued vveekly. 
--------  by ---------

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12. 1915 at the post office at Boston, 

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

1103. Act of October 8. 1917 authorized on July 12. 1918.
SUBSCRIPTION RATES •

Domestic yearly ____________ $5.00
Domestic once per week yearly $3.00
Foreign yearly  ...................... $5.50
Foreign once per week yearly $3.50

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

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOuth Boston 8-2680

Italijos Rinkimai

Nekalto Lietuviu Kraujo VarduI _ _
dėjo vokiečiams labai len
gvai ir greitai pereiti Lie
tuvą ir įsibriauti į Gudiją, 
kas labai pagreitino viso 
centrinio fronto lūžimą. 
Bet už kelių dienų mes 
pajutom, kad vokiečiai > 
mus apgavo. Vieton 1941 
m. birželio mėn. 24 d. 
Kaune pasiskelbusios Lie
tuvos vyriausybės, vokie
čiai Kaune įsteigė savo 

 . ; komisariatą, 
dauguma, net ir užsienyje i Lietuvą gi paversdami 

~ ’ » provincija (su
Latvija, Estija ir Gudi
ja), palikdami jai tik sa
vivaldybes su savo Son- 
derfuehrerių prižiūrimais 
viršaičiais ir apskričių 
viršininkais. Neva minis- 
teriai — tarėjai negalėjo 
veikti savistoviai, nes vi
są valdžią Lietuvoje turė
jo Gebietskomisarai. Lie- 

pasisekimais|tuvos vyriausybės minis- 
lyg teriai buvo atstatyti ir į 

kalėjimus sukišti.
Paskutinė vokiečių oku

pacija Lietuvoje skyrėsi 
nuo 1914-1918 metų oku
pacijos tik savo forma, 
nes nacių sauvaliavimas 
mažai kuo skyrėsi nuo a- 
nos okupacijos vokiečių 
junkerių siautėjimo.

M AŽA PATAISA
Aprašinėdami okupantų 

siautėjimą Lietuvoje, vie
nus mos vadiname sovie
tais, kitus — naciais. Ru
sus vadindami sovietais, 
bolševikais ar komunis
tais, mes lyg ir nekaltina
me rusų tautą, kurios ‘pa
syviu’ pritarimu sovietai 
laikosi ir vvkdo Petro Di
džiojo rusišką ekspansiją, 
užmiršdami, jog i

---- ...rusų į generalini

esančiųjų (dėl to jie tokiejOstlando 
neveiklūs prieš komuniz
mą), matydami vis aukš
čiau iškylančią Maskvą, 
tyliai džiaugiasi. Vokie
čius vadindami naciais, 
mes lyg ir nekaltinam vi
są vokiečių tautą, kuri 
taip klusniai ėjo paskui 
Hitleri, didžiuodamosi juo 
ir džiaugdamosi Wehr- 
machto ]_ 
frontuose, o dabar, 
tas Pilotas, nusiplauna 
rankas, visą kaltę suvers
dama ant nacių ir 
“mitlauferių”...

’ Abiem 
klystame, 
padedame 
—rusams 
likti nekaltoms ir neatsa
kingoms už savo išperų 
žygdarbius 
kraštuose, 
kie kuklūs, 
maniški ir atlaidūs. Mūsų 
sesių ir brolių nekaltas 
kraujas šaukia Dangaus 
keršto ir reikalauja iš 

mų) ir t t. Tačiau ir Italijos viršūnės nesnaudžia, Į mūsų neleisti pamiršti ir 
Katalikų partija energingai agituoja, premjeras Gas-j^P?1^ ™”ybeje 
pern mobilizuoja krašto apsaugą nausems numalsm-j 
ti ir dvasiškija perspėja žmones prieš bedievišką ko
munizmą. Svarbiausias tai Popiežiaus balsas. Jis pa
reiškė, kad balsuoti už komunizmą tai parduoti savo 
tikėjimą. Italų^uta pradeda ne tik jausti, bet ir gal
voti. Yra, žinoma, ir daug negalvojančių karštuolių.

Italijos rinkimai patraukia viso pasaulio dėmesį. 
Tai ne vien kokios paskiros valstybės reikalai spren
džiami. Čia bus dalinai nulemtas pasaulinio masto 
klausimas: kova tarp komunistinio imperializmo ir 
demokratijos. Šalys, kurios arčiau su komunizmu 
susidūrė ir pažino tikrą jo veidą, yra panašios numi
rėliui. Kaip jis negali iš karsto atsikelti, taip ir jos 
nebepajėgia iš po geležinės uždangos išlysti ir kan
čiose atgailauja už baisingą savo klaidą — įtikėjimą 
bolševikų propagandai. Italija kaip tiktai svyruoja 
ant tos prarajos krašto.

Tačiau Italija neturėtų būti taip akla. Ji nebe 
kartą yra girdėjusi apie tų tautų likimą, kurios neat
sargiai žaidė su ugnimi, t. y. bičiuliavosi su komu
nistais. Naujausi pavyzdžiai: Čekoslovakija, Suomija, 
Kolombija. Ji pati turi po šonu Jugoslaviją, kurios 
Tito tik laukia Stalino įsakymo visa armija pulti Ita
lijos sienas. Ji taip pat žino Balkanų likimą. Taip, 
Italijos vyriausybė visa tai žino, bet žmonės...

Ot, bėda su žmonėmis. Italai karšti, nepastovūs, 
pasiduodą momentaliniams įspūdžiams; be to daugu
moj analfabetai, nemoką skaityti ir nežiną kas daro
si pasauly. O čia bolševikų rėksniai - agitatoriai siūlo 
rusiškąjį rojų, kaipo jo užstatą žada atsiųsti sovietiš
kų kviečių, gąsdiną amerikietišku imperializmu, ga
rantuoja valstiečiams žemę (žinoma, tik iki rinki-

Iš anksto mėginama rinkimų pasekmes atspėti. 
Apytikriai sprendžiama, kad komunistai gausią apie 
trečdalį balsų. Tai būtų neblogiausia, bet čia rūpeš- 
čiai nepasibaigs, nes pralaimėję rinkimus komunistai 
kitu būdu mėginsią atkeršyti: streikais ir kruvinu 
sukilimu. Jų Vadas Togliati būk viešai pareiškęs, kad 
jei rinkimai bus pralaimėti, revoliucija Italijoj neiš
vengiama. Kitais žodžiais, kiltų naminis karas, kaip 
anais metais Ispanijoj. Tai būtų tikra nelaimė visam 
kraštui.

Tai gal tik komunistų grasinimai. Viskas pri
klausys nuo Maskvos pasiryžimo. Jei Stalinas rimtai 
parems Italijos komunistus, tai gali kilti pasaulinis 
karas, nes Alijantai neleis Italiją pavergti. Žinoma, 
Maskva gali įsakyti Titui įsikišti į Italijos reikalus. 
Bet tam pavojui atremti Italijos vyriausybė yra pa
siruošus. Ir Alijantai nebesėdės rankas sudėję. Jei 
Titui nepasisektų, Stalinas jo išsižadės. K.

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

Liga, sveikata ir vedybos
Rūsyje juos sutiko su neapsakomu 

džiaugsmu. Eugenija, kuri vos buvo nusto
jus verkti, vėl pravirko — iš džiaugsmo. 
Bet pastebėjus, kad Alena sužeista ir beveik 
be žado, labai susirūpino. Tuojau paguldė 
ją į lovą ir pristatė slaugę. Įgulos gydyto
jas apžiūrėjo Alenos žaizdą ir rado ją ne
pavojingą. Kulka tik gerokai nubrozdino 
petį, bet nepalietė kaulo. Buvo taip pat ir 
kitose vietose prašauta drabužiai. Gydyto
jas reikšmingai palingavo galvą.

— Ta mergina turi kažkokį laimės burtą. 
Viena kulka pro pažastę išlindo. Tik colis 
kairėn, ir... Na, būtų gaila tokią narsuolę 
prarasti. Viena prieš visą būrį. Tokių daly
kų istorijoj nesigirdi.

Grūzdas ryte rijo gydytojo žodžius, kar
tu ko ne verkdamas žiūrėjo į nukaitusį Ale
nos veidą.

— Brangus daktarėli, ar iš tiesų pavojus 
jai negręsia?

— Kas sakė, kad negręsia? Ji dabar karš
tyje. Kai atslūgs, bus galima tiksliau spręs
ti. Kol kas jai reikia pilnos ramybės. Patar

• *

ant

mes 
mes

Lietuvos Takeliai

atvejais
Tuo būdu 
toms tautoms 

ir vokiečiams—

vokietinimas” įrodė, kad 
užkariautuose kraštuose 
nereikia tenkintis germa
nizacija, paliekant vietos 
gyventojus vietoje ir 
stengiantis juos suvokie
tinti, bet reikia tuos kraš
tus kolonizuoti, vietos gy
ventojus toliau nukėlus 
arba bernais pavertus...

Tas laikraštis tuojau 
pateko į Nau josios Lietu
vos dienraščio redakto
riaus Rapolo Mackonio 
(vėliau patekusio į Stutt- 
hofo prie Dancigo KZ ir 

j iš jo ištrukusio) 
Straipsnis buvo 
ir paskelbtas 
Lietuvoj. Kol 
susigribo, lietuvių tauta 
dokumentaliai patyrė sa
vo likimą, kas ją ištiks, 
jei vokiečiai karą laimės.

! NEKALTAS ŪKININKŲ 
KRAUJAS

Vilniaus krašte siautė 
t y___  ____ komisaras Wulfas. Jis ve-

vokiečių pažadais. Laikui jų vieton pasodinti iš Ša-'d® dviyekię politiką, kad 
bėgant vis aiškesni darėsi kių apskrities atvarytieji sukiršinti lietuvius su len- 
tamsūs vokiečių planai lietuviai. kais, kadangi lietuviai bu-
Lietuvoje. Vokiečiai buvo į Šitaip vokiečiai, dar ka- vo nepaklusnus. Baisus 
taip apsvaigę savo žaibiš- ro nelaimėję, vykdė savo ^.uvo jo kerštas uz sun
kais pasisekimais, kad jie,“Drang nach Osten” poli- cionių apskrityje nužudy- 
net karo metu pradėjo'tiką. Šitaip jie “padėjo” Sonderfuehrerj. Toje 
vykdyti kolonizacijos pla- mums Vilniaus kraštą at- apylinkėje buvo vietoje J J J 1 cnčaiiHvrta artiA tiilratantia

Išdegintas saulės nuo sneigo užšalęs, 
Vis klojasi vingiais takelis begalis — 
1 aiva ir pakalnės žaliuojančia pieva, 
Po.- retą beržyną, pro vienišą ievą, 
Pro dyklaukius, pelkes, per pilkas rugienas, 
Daugybės klajūnų pramintas, bet vienas...

Jo tolį užburtą likimas jam lemia... 
Nuo šimtmečio kojų įdubęs į žemę, 
Lietuvio takelis neturi kuo girtis — 
Ji lydi tik kryžiai, malūnai ir svirtys, 
Jis girdi tik smilgas, ką šnabžda paparčiai, 
Kuo vargšas paklydėlis skundžiasi karčiai...

«

Jis sveikina lygiai ir seną ir jauną, 
Kas drąsiai žygiuoja, ką gąstas pagauna, 
Kain sveikina lygiai svajonę kiekvieną, 
Neuždraustas rakti ir atdaras dieną — 
Visiems, ka« šios žemės kelionės nebūgsta 
Ir veržias ieškoti, ko stinga, ko trūksta...

Jurgis Baltrušaitis.

viai turi nasitenkinti savi-;20 km. nuo Vilniaus Pa- 
valdvbe ir savo darbu bei beržės valsčiuje tokiu pat 
duokle turį padėti vokie-sbūdu buvo nuo savo že- 
čiams karą laimėti, maža mės nuvaryti vietos gy- 
buvo lietuviu, kurie tikėjo ventojai (neva lenkai), o

nūs.

NEKALTAS KRAUJAS
Nekaltas lietuvių krau

jas pradėjo lietis Wehr- 
machtui tik ką peržengus 
Rytprūsių— Lietuvos sie
ną. Tarp daugelio pana
šių atsitikimų, žinau vie
ną tragišką įvykį Turčinų 
kaime, ant pat Šešupės 

j kranto, 9 km. nuo Kudir- 
itomrt7utom7p'adari‘isi^įkos Naumiesčio link Sla- 
šias dvi ekspansingas tau- jvlk4- 
tas. “Didvyrius” vadinki-į. Prasidėjus karui, vienas 
me tikrais, vardais. .Ne- perėjimų . ĘgJL Šešupę 
svarbu kokia spalva prisi- buvo per naktį padarytas 
dengęs okupantas: jei iš 
Maskvos — tai rusas, jei 
iš Berlyno — tai vokietis, 
kaip anais amžiais—mas- 
kolis ar kryžiuotis.
VOKIEČIŲ APGAVYSTĖ

Nepaslaptis, kad mes 
buvom patenkinti,kai 1941; 
m. birželio mėn. 22 d. vo
kiečiai pradėjo karą prieš 
rusus. Tame mes matėme 
išsigelbėjimą iš sovietinio 
rusų teroro. Tikėdami vo
kiečių žodiniais patikini
mais, kad iš bolševikų iš
vaduota Lietuva vėl bus 
nepriklausoma, Lietuvos

pavergtuose
Nebūkime to- 

perdaug hu-

rankas. 
išverstas 
Naujojoj 
gestapas

lietuvinti... sušaudyta apie tūkstantis
vyrų. Vėliau tiek pat bai- 

KĄ RAŠĖ “SCWARZES gus likimas ištiko lietu- 
t KORPS”? višką Pierčiupių kaimą
; 1942 m. vieną dieną prie (Gardino pusėn), kur bu-
Vilniaus centrinio pašto vo lenkų partizanų nužu- - - - - - - - - — . .. »i karei

i

“KOLONIZACIJA”
KARO METU

Visoje Lietuvoje buvo _ -
įsteigti kolonizacijos sky- kįoske nusipirkau vokiš- dyti keli vokiečių karei- 

laikraštį “Das Schwar- viai. Už tai buvo sude
gintas ir išžudytas 
gyvas kaimas, 
riant nei vaikų ir moterų. 

Bet jo žiaurumas tuo

nai. .
atrinkti ir patikimi repat
riantai, vadinami Volks- 
deutschai. Jie buvo paso
dinti į geriausius dvaru- __ _ _____ Į i
kus ir ūkius, aprūpinti ‘Germanisieren?’ Skai- nesibaigė. Neturtingi Vii-

ze Korps”. Žiūriu ir susi
domiu pirmajame pusla
pyje raudonu brūkšniu 
pabraukta stambia antra-

visas 
neišski-

Prasidėjus karui, vienas 
me tikrais vardais. .Ne- iš perėjimų JJrJL Šešupę

puikiausiais baldais, dar- tau ir savo akimįs neti- niaus krašto ūkininkai, 
bo įrankiais, pinigais ir kiu Inegalėjo išpildyti pyliavų,
net ginklais, kad ga_etų; — Nejaugi vokiečiai tik-įsiutęs komisaras nuvyko 
šviesti vietiniams ūki- raį dumiat kad šį. į valsčius, liepė sušaukti

ninkąms. 'taip aiškiai šiandien, d^r visus ūkininkus, paėmęs
Vieną kartą Vilniaus patrankoms dundant, ra- pyliavų sąrašą pabraukė 

gatvėmis važiavo eilės ve- šytų apie savo kolonizaci- po dvi ar keturias pavar- 
“ - - - - - —• - — • — ,

i ūki-
ninkus ir valsčių adminis
tracijos personalui susto
ti kartu, iššaukė pabrauk
tas pavardes, liepė ju sa- 

----- ------------ (vininkus išeiti iš rikiuo- 
Tik galiu atpasa- tės ir visų akivaizdoje pa- 

Įsakė jiems tokį sprendi
mą: kad
— Už pyliavų neprista- 

tymą, jūs tuojau būsite

vi! tas) ties Turčinų kai
mu. Žmonės slėpėsi arti žimų su šeimomis ir ne- nius planus Rytuose? —!des, liepė išrikiuoti 
namų duobėse. Rusai beg-' "— -----*- ’ ’ ’ ........ ...............................
darni nušovė vokiečių ka
reivį. Ieškodami pasislė
pusių rusų kareivių, vie
noje duobėje vokiečiai ra
do Leverių šeimą. Išvedę 
tris brolius Le veriu kus ir, į — Sovietų 
be jokio aiškinimosi, įtar-;metu mums buvo duota 
darni juos rusais ir vokie-'po gabalą lauko, 
čių karį nušovus, čia pat...Įbar vokiečiai mus nuvarė, išdėstyta, kas bus pada- ijmą, ju» 

o tą žemę surinko į didės- ryta su Rytuose užka- sušaudyti... 
nius ūkius ir davė savojriautais kraštais, jų tarpe 
patikėtiniams, — paaiš-’ir su Lietuva. Ten, kur 
kino kitas užnemunietis.

Ši suvalkiečių tremtinių batas peržengia, už kelių Rudaminos, Mickūnų, Pa- 
kolona, policijos lydima, metų vokietės vaikus liū-; beržės, Maišiogalos ir ki- 
nuvažiavo Paberžės link, liuosiančios... Esą Pozna-'tuose Vilnijos valsčiuose... 
Kaip vėliau paaiškėjo, už nės lenkiško krašto “su-1 E. K. Vilnietis.

turtinga manta. rodydamas laikraštį klau-
— Iš kur jūs? — klau- siu draugą.

siau sėdinčių vežimuose, i Neturėdamas to laikraš-
— Iš šakių apskrities.— 'čio, negaliu čia pacituoti

nenoriai atsakė nuliūdęs to straipsnio Himmlerio 
zanavykas. • motto. '

okupacijos koti.
Tame straipsnyje kaip 

tai da- ant delno juodu ant balto

sušaudė.
Okupacija tęsėsi. Nežiū

rint vokiečių užtikrinimo, 
kad savo nepriklausomy
bę Lietuva atgaus vokie
čiams karą laimėjus ir

Baisus ir netikėtas tai
. __ , __ buvo sprendimas, kuris

.šiandien vokiečių kareivio!palietė po kelis ūkininkus

i aktyvistai (apie 100,000 Į Naująją Europą sukūrus, 
j sukilėlių - partizanų) pa-‘o dabar, karo metu, lietu-

tina visiems iš čia išeiti ir ko rečiausiai ją 
lankyti.

— Ar gi ir man neleistina ją lankyti? — 
liūdnai paklausė Grūzdas.

— O kas tamsta esi? Brolis?
— Daugiau kaip brolis. Ji mano sužiedo- 

tinė.
— Reiškia, dar ne žmona. Tai ir tamstai 

neleistina.
— Bet bus jo žmona, — pasigirdo kapelio

no balsas. — Jis man prižadėjo ją vesti. Ta
čiau šiuo momentu tai neįmanoma. Ji atro
do neturinti pilnos sąvokos. Manau, dakta
re, tegu jis kartais ją aplanko. Ką?

Grūzdas pagriebė kapeliono ranką ir gar
siai ją pabučiavo.

— Nuoširdžiai dėkui, tėveli!
— Na, na, nesijaudink, jaunuoli, — rami

no kapelionas. — Ji pasveiks. Gi su lanky
mu — apsiginkluok kantrybe. Perdaug ne
lįsk jai į akis. Išmintingas daktaro patari
mas, duoti jai ko daugiausia ramybės. Kad 
ir tikro pavojaus nėra — juk nėra, daktare? 
— tačiau ramybė geriausias vaistas. Aš pats 
atbėgau duoti jai paskutinį patarnavimą, 
bet matau, kad ji ne ant mirties patalo. Kai 
dėl išpažinties, ji dabar negali atlikti, bet 
prieš vestuves turės tai padaryti.

Grūzdas vėl pakštelėjo kapelionui į ran
ką.

— Na, na, neskystimauk. Būk vyras, ne 
koks sužliugęs lepšiukas. Bet, rimtai, dakta
re, kokia tamstos nuomonė apie jos padėtį?

Daktaras tik pečiais gūžtelėjo.
— Šiuo momentu sunku tikrai išspręsti. 

Žaizda savaime nepavojinga. Tačiau gali iš
sivystyti komplikacija, kitų ligų įsipainioji
mas. Vėliau — už poros dienų — tai paaiš
kės. Tikiuosi, kad ji to išvengs. Mergina turi 
labai stiprų organizmą, tik nemaža kraujo 
prarado. Ji reikalinga ilgo, ramaus poilsio.

— Tai ir gerai, — nudžiugo kapelionas.— 
Kad poilsio, tai poilsio. Tad visį laukan— 
marš!

Kapeliono įsakymas paveikė. Visi išsi
skirstė, tik slaugė prie ligonės pasiliko. Eu
genija nesikišo į vyrų pokalbį, tik iš šalies 
jo klausėsi. Nuraminta gydytojo pareiški
mu, ji taip pat išėjo iš Alenos pokampio ir, 
pasigavus Aldoną su Emilija, pradėjo jas 
kamantinėti apie tą pavojingą jų nuotikį. 
Bendrus to įvykio bruožus ji iš Grūzdo jau 
buvo iškvotus, bet degė nekantrumu visas 
smulkmenas sužinoti. Aldona ir Emilija ne
turėjo daug kuo pasigirti. Jodvi “taip nar
siai šaudė”, kad bematant išeikvojo visus 
šovinius ir tuščiomis rankomis nieko nega
lėjo padėti Alenai, kuri labai lėtai taikė ir 
ar tik nebus nušovusi du ar tris istrebite
lius. Vieną, arčiausiai prie jų prišliaužusį, 
tai tikrai ant vietos nudėjo. Ar jos pačios 
kurį nušovė, tikrai nežinančios, nes tuomet 
bolševikai buvo tolokai. Vieną barzdočių ar 
tik nebus paguldžiusios, bet kuri tai padarė, 
negalima žinoti.

Eugenija nuolaidžiai šyptelėjo.

— Nervuotumas tai dar ne narsa, bran- 
gytės. Kaip tik priešingai, tikroji narsa tai 
šalta savitvarka. Alena tai tikra narsuolė. 
Kiek aš girdėjau, tai ji nė kiek nenusiminė, 
kai pamatė, kad vienų viena turės kautis su 
visa bolševikų gauja.

— Taip, tetyte, — kukliai atsakė Aldona. 
— Bet jai tas nebe pirmą kartą. Jau pir
miau ji buvo su jais susikovusi. Tačiau ir 
mudvi su Emilija nenusigandova. Tik ot tas 
nelemtas nervuotumas. Antrą kartą būsime 
apdairesnės.

— Ne, dukrele. To antro karto nebebus. 
Aš tavęs daugiau nebeišleisiu. Nebent nety
čiomis kas atsitiktų. Beje, kaip gi su tuo 
Pochotinu? Kaip jis galėjo dingti? Ar gi nė 
tiek negalėjote pastebėti?

— Mes manėme, kad jis tikrai nukautas, 
ar bent sunkiai sužeistas. Kai tik bolševikai 
šovė, jis pašoko aukštyn, apsisuko ir griuvo 
kaip negyvas. Nebuvo laiko patikrinti, nes 
reikėjo atsišaudyt.

— Ir pergreit išeikvoti šovinius. Kaip ten 
bebūtų, jis matomai suvaidino dramatišką 
mirtį ir nušliaužė sveikutėlis į krūmus. Tai 
gudrus paukštis. Daug pavojingesnis, negu 
mes manėme. Jis dar gali daugiau nemalonu
mų padaryti. Atsiminkite, kad jums griežtai 
dabar uždrausta aikštėn išeiti. Tai jums 
brangi pamoka. Ačiū Dievui, kad gyvos išli
kote.

— Mes niekur neisim, tetyte, — klusniai 
pareiškė Aldona.
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LAIŠKAS IŠ TREMTIES

ninkai 
sau priešų, 
ninku noras 
savo 1

pavasaris, 
ir-gi nieko 
po dienos, 
metai po

šiandien lietuviai krepši-ikiekvien“ lietuvis čia, Ameri- laukti eilėje,
>
t

Ponia Petronėlė Krištaponis, ju plėšim dirvonus ir atstaty- 
gyvenanti 1017 Wallace St., sim griuvėsius. Dabar mes gy- 
Phila. 23, Pa., sušelpusi mūsųĮvenam 
tautiečius tremtyje, nesenai 
gavo padėkos laišką, iž h™: 
tremtinės lūpomis aiškiai kalba 
skurdas ir vargas. Redakcija 
duoda laiško ištraukas, kad

griuvėsiuose, bet jie 
nesenai^mums yra šalti, niūrūs už tai, 

iš kurio kad svetimi. O kuomet mes sa
vuose griuvėsiuose būsime,

mes nieko nebijosim ir būsim 
pilnateisiai žmonės, nereikės

, kol įpils samtį 
Europoje neturi'^°j®’ turėtų pilną supratimą užšalusios sriubos, ar pames 

Mūsų krepai- aPie vargšų tautiečių duonos plutelę. O, Brangi Po-
SUSlkipti SU tremtinių būklę. Brangus tau- nia, kaip tas yra sunku. Aša-

buvusiais mokyto- beti! Gal ir Tavo artūnas gi- ros byra, rašant apie tai. Ne-
jfljR yra neišpasakytas.’ Iš nūnaitis reikalingas Tavo pa- gali visko surašyti, kas šian-
savo pusės galiu drąsiai gulbos, tačiau nežinodamas Ta- diena mano širdyje dedasi.

LIETUV IAI SPORTININKAI 
EUROPOJE NENUGALIMI

P®
Js

Tarsiu jums keletą žo-’ reprezentacinės krepšinio 
džių apie vyrus, kurie taip komandos ‘Šarūnas’ prie- 
pat gauna BALF pagal- šininkai. Nuo jų krito vi- 
bos, gyvendami toli nuo 
savo tėvynės Lietuvos 
tremtinių gyvenimu. Jie 
vargsta Vokietijoje griu
vėsiuose. tik jų gyveni
mas yra kitoks nei kitų 
mūsų tautiečių. Daugis 
susidomėjęs paklaus, o 
kas jie tokie? Aš trumpai 
atsakysiu — tai nenugali- kai. bet ir jie turėjo nusi

vilti ir pripažinti šarū- 
niečių pranašumą.

Tos didžiosios rungty
nės įvyko pernai Liubeke. 
Jų žiūrėti suvažiavo per 
12,000 žiūrovų. Nuotaikos 
buvo senųjų valstybinių 
rungtynių. Ir čia latviai 
dvi dienas iš eilės buvo 
nugalėti dideliu krepšių 
skirtumu. Latvių spauda 
po rungtynių rašė, kad 
lietuviai yra pasidarę 
nuostabūs krepšininkai ir 
kad atėjo laikas latviams 
mokytis iš savo mokinių 
— krepšinio meno.

sos kitos Vokietijoj esan
čios krepšinio komandos. 
Didžiausi lietuvių prieši
ninkai buvo latviai. Jie 
vis dar negalėjo suprasti, 
kad patys vieni lietuviai 
be amerikiečių lietuvių 
krepšininkų paramos. gali 
būti jiems rimti priešinin-
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gimtis, kad jis vis ieško 
sau priešų. Mūsų krepši
ninkai pradėjo dairytis 
toliau, kur tų priešų susi
rasti. Na, žinoma, kur gi 
rasi geresnius krepšinio 
priešus, kaip Amerikoje— 
krepšinio tėvynėje. Juo 
labiau, kad Amerikos lie
tuviai krepšininkai yra ir 
tie didieji kaltininkai, kad

mieji Lietuvos krepšinin
kai!

Manau ir Amerikos lie
tuviams yra gerai žino
ma, kad Lietuva yra dvi
gubas nenugalėtas Euro
pos krepšinio meisteris 
(1937 metais Europos nu
galėtojas krepšinv Rygo
je ir pakartotina pergalė 
1939 metais Kaune). Nie
kas Lietuvoje neslėpė ir 
dabar visi drąsiai kartoja, 
kad šių pergalių didžiausi 
“kaltininkai” yra šaunūs 
Amerikos lietuviai krep
šininkai. Štai jų neužmir
štami vardai: Kriaučiū
nas. Tolzūnas, Budriūnas. 
Lubinas, Ruzgis, Jurgėla. 
Tačiau dabar galima tvir
tinti, kad jų mokiniai yra 
pasidarę verti savo moky
tojų. Tie mokiniai gerai 
sau į galvą yra įsikalę, 
kad jie privalo aukštumo- šimtus įvairių 
je laikyti tą palikimą, ku- su lietuvių L. 
rį yra gavę iš savo moky
tojų. Jų dėka krepšinis 
pasidarė neatjungiama 
dalis mūsų tremtinių sto
vyklų gyvenimo.

Geriausi mūsų 
ninkai susibūrė į 
vietą, vadovaujami 
riaušių ir Amerikos lietu
viams pažįstamų vyrų. 
Puzinausko ir kitų, suda
rė tokį krepšinio vienetą, damas meisterio titulą, 
kuris dabar neturi sau Tokios 
priešų Europoje. Tai bu-.nuomonės 
vo pasiekta intensyviu 
darbu.

tvirtinti ir nuraminti vi
sus tuos, kurie mano, kad 

‘Amerikoj mūsų krepšinin
kai būtų visų jengvai nu
galimi, kad jie klysta. At
metus jau tą propagandi
nį reikalą, kuris gerokai 
sukrėstų Amerikos lietu
vių jaunimą ir atgaivintų 
1937 metais pradėtus 
sportinius santykius, tarp

krepši- 
vieną

CTp.

GEROS NUOMONĖS 
APIE LIETUVIUS 
KREPŠININKUS

Be amerikiečių karių 
latvių, kurie buvo 
riešutai mūsų
tautams, jie sužaidė kelis 

rungtynių

Į 
i 
t

ir 
kieti 

reprezen-

Dirbtinės rankos, taip tiksliai ir praktiškai 
pavaduoja rankas. Demonstratorius demonstruo
damas New Yorke šiuos išradimus nurodo, kad 
šie įrankiai yra taikomi kur veikia radioaktyvu
mas zonose. Tai vis nauji išradimai, kurie pava
duoja žmogaus rankų darbą.

kas M. Ruzgis, kuris da- šy... tai vyrai, kurių klau- 
bar yra Prancūzijos rink- so kamuolys!” 
tinės treneriu,

, kas šian- 
i mano širdyje dedasi, 

vo adreso, ar dėl kitų aplinky-. Jaučio odą prirašyti būtų gali- 
bių, dar negalėjo į Tave kreip-!ma ir tai vargiai betilptų. Sun- 
tis. Nelauk paskutinės valan- kus mūsų gyvenimas, 
dos, bet jau šiandien ištiesk mės, kad metai po metų 
savo brolišką ranką vargstan
čiam broliui - sesei, o jie Tavęs 
už tai neužmirš!

Augsburg as, 16. II. 1948 m.
“Brangi Ponia Kristaponis!

___ , Dažnai pagalvodavau apie Ju- 
Lietuvos ir Amerikos lie- m*8- kodėl nieko nerašote, ir 

į tuvių- ir sportiniu atžvil-^tai netikėtai ir nelauktai gau-
* ‘ * ‘Inu pakvietimą atsiimti Tams

tos siuntinuką. Tur būt Jūs 
norėjote man padaryti nelauk
tą laimę, kad mano niūrias die
nas 
gi 
jau 
pač 
kurią buvote atsiuntę 
Kalėdas, jau turėjau, tik viš
tos galvos didumo trupinėlį. 
Ir, štai, vėl Tamsta mane pra
džiuginai, o ypač su riebalais

Tikėjo- 
eis 

geryn, bet pasirodo metai po 
metų eina blogyn. Ir šiurpas 
nukrečia pagalvojus, kaip mes 
galėsim išgyventi toliaus. Bul
vių nėra, jau nekalbant apie 
kitką. O kai ateis 
kas bus? ši vasara 
gero nežada. Diena 
mėnuo po mėnesio,
metų vis laukiam, gal kas pla
čiau atvers savo duris ir mu
mis įsileis. Bet išėjo visai ki
taip. Renka, tik jaunus, jau
nas, sveikus, gražius žmones, o 
mūsų su šeimomis niekas neno
ri, visur pasiteisinimas: butų 
nėra, nėra kur gyventi. O tuos 
kuriuos ima. tai tikrina, taip, 
kad nei plaukelis nebūtų ki
taip nuaugęs, o jei tik kas nors 
ne taip, tai ir eik į šalį. Plau
čiuose negali būti mažiausios 
dėmelės, kraujas turi būt ge
riausias, kūno sudėtis turi būti 
gražiausia, tvirčiausia. Tą vis
ką turėdamas turi laimę patek
ti, ar pas Jumis, ar į Kanadą, 
Australiją. O jei to neturi, tai 
ir pasilik toliau pusbadžiais 
gyventi ir apiplyšęs vaikščioti. 
Tai toks mūsų gyvenimas. Sun
ki benamio dalia!...

Tad už via^ą, vilką aš ko 
širdingiausiai dėkoju ir nors 
per laišką bučiuoju Jūsų ran- 

!kas už Tamstos visas suteiktas 
man ir mano šeimai dovanas. 
Jei tai buvo ir kitų mūsų ge
radarių prisidėta, prašau vi
siems. visiems perduoti di-

giu būtų kova lygių su ly
giais ir laimėtoją aš nega
lėčiau spėti, tačiau galiu 
tvirtinti, kad tai nebūtų 
1937 metų Lietuvos krep
šininkai, bet visa galva 
aukščiau stovį už anų lai
kų mūsų vyrus. Šitaip 
tvirtinti man duoda teisės 
beveik 20 metų sportinis 
stažas. Aš taip sakyda
mas visai nesiimu pigios 
reklamos, bet tvirtinu tikį

|ir cukrumi. Dabar aš vėl savo 
vaikams galėsiu pagerinti mai
sto kąsnelį. Siuntinuke radau 
dvi dėžutes riebalų, lašinių vie
ną gabalą, cukraus 5 Ibs. mil
tų 5 lbs. kakavo, 3 suknutes ir 
nertinuką. Aš nemokėsiu Jums 
padėkoti už tą visą suteiktą 

Į gėrybę, kurią apturėjau nuo

prablaškytų. Tiesa, Bran- 
Ponia, prisipažinsiu, kad 
buvau blogoje padėtyje, y- 
su riebalais. Tą dėžutę, 

prieš

Tame pa- 
pareiškė, čiame turnyre viena šalta 

pareigūnė, 
pertraukos 

tai tvirtindamas turėjo metu, priėjus pradėjo aty- 
tam rimtą pagrindą, nes džiai apžiūrinėti lietuvių 
jis šiemet matė Europos krepšininkus ir net įsi- 

' krepšinio pirme n y b e s drąsinus apčiupinėjo Nor- 
Prahoje. Apie V-jų Euro- kaus II raumenis, o pa- 
pos krepšinio meisterį, klausta, kuo ji taip domi-

y__ •_ j kreDŠinio ko- kad lietuviai yra geriausi anglė, YMCA
manaomis Čia kovos bu- Europos krepšininkai. Jis neišlaike ir 
vo irgi Įtemptos ir kietos. 
Vokiečių spauda lietuvius 
krepšininkus 
siog 
kais, 
menininkus gavo išmėgin- - - - . _
ti ant savo kailio, kai ‘Ša- kuriuo tapo Sov. S-ga, lai- si, atsakė: kad ji savo gy-.: 
runas’ pereitais metais t jusi, beveik, f « 
dąlyvavb Bavarijos krep- įbaltiečių jėgomis (keturi džiant krepšinio ir ji no- 
šinio pirmyn vbėse laimė- -lietuviai: Ičulakauskas, rinti apžiūrėti tuos vyrus

vadina tie- 
krepšinio meninin- 
Jie tuos krepšinio

tai, ką mes šiandie Vokie
tijoje turime išsaugoję.

Būtų tikrai labai liūd
na, kad niekas iš Ameri
kos lietuvių sporto bičiu
lių nesiimtų iniciatyvos, 
sudaryti sąlygas mūsų 

_ _ ________________ krepšininkus atkviesti į
metais' mėjusi, beveik, išimtinai venime nematė taip žai- į Ameriką,

t
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2Y2- i/Tamstos. Rytą ir vakarą mel
džiu Dievą, kad Jis Jums tik 
tegali atlyginti už Jūsų gerus 
darbus. O mes vargšai dabar 
būdami, niekuo negalime atsi
lyginti, gal Dievas duos mums 
kur nors įsikurti kur mes ga
lėtum savo prakaitu užsidirbti 
duonos kąsnį ir savo gerada
riams atsilyginti. O dabar esą- džiausią padėkos žodį. Laukiu 
me žmonės be teisių, be balso, atsakymo, tad prašau rašyti, 
be duonos kąsnio. Niekas mū- Linkiu, jums nuo Dievo daug 
sų nenori įsileisti, visi mus ap- sveikatos ir kitų gėrybių, 
šaukė, kad esam kokia tai tin
ginių banda ir nenorime grįsti 
į savo namus. Dieve, padaryk, į 
mūsų tėvynę laisvą nuo tų bai
siųjų okupantų, tuomet mes 
nieko neprašysim, o pėsti ke
liausim tūkstančius varstų, 
kaip skruzdės įvairiais take
liais. Nieko nereiks mums, nei 
laivų, nei traukinių, nei maši
nų. Nieko nesišauksim pagal
bos, bet savu prakaitu ir krau-

niau, kad gabūs mokiniai , 
būtų savo mokytojų pa
miršti.

Kreipiuos į visus Ame
rikos sporto bičiulius, į 
visas jaunimo ir kitas or
ganizacijas, į politikos ir 

■ visuomenės darbuotojus, į 
lietuvius biznierius ir į vi
sus kitus taurius Ameri
kos lietuvius, remti viso
mis galimomis priemonė
mis Lietuvos krepšininkų 
kvietimą į Ameriką, šia 
proga dar kartą visus pa- 

į tikinu, kad nusivylimo 
amerikiečių krepšį-«usi-* - Ilauksite bendro dziaugf-

mo!
YMCA prie 3rd US Ar- 

my Hq. Heidelberg, Vo
kietijoj, apie lietuvius 
sportininkus taip rašo:

“Reference is made to Lith- 
uanian Basketball Team “Ša
rūnas” consisting of the fol- 
lowing players: Puzinauskas

Kulakauskas, rinti ai 
Butautas. Luganavičius ir iš arti. 
Petkevičius, du latviai, du 
estai ir keletas rusų ir; 
gruzinų), vienas žino
miausių Europos sporto 
žurnalistų G. 1 
kuris yra matęs visas Eu
ropos krepšinio pirmeny
bes, didžiausiam Vakarų 
Europos sporto dienraštį 
i“L’Equipe - Elans”, pa- 
ireiškė: ‘kad geriausią Eu- 
' ropoj krepšinio komandą, 

k
visus savo priešininkus ir į lietuviai, iki šiol, neturėjo

pačios geros 
apie lietuvius 

krepšininkus yra ir pran
cūzai. šiemet, ir tai nege- 
riausios sudėties, mūsų 
krepšininkai daly v a v o 
tarptautiniam Monte - 
Carlo krepšinio turnyre, 
kur be mūsiškių ir ge
riausių Prancūzijos krep-

DRAMATIŠKAS
FINALAS

Ne visada dalykai baig-

SU AMERIKIEČIAIS NĖ 
VIENŲ RUNGTYNIŲ 

NEPRALAIMĖJO
Jie yra dažni svečiai a- 

merikiečių kariuomenės 
krepšininkų. Amerikiečiai.šinio komandų dalyvavo 
juos labai mėgsta, nežiū- C 1 L __ __
rint. kad niekad jų negali krepšinio meisteriai. Lie-ivis dėlto, yra turėjusi Lie- 
nugalėti. Iš turėtų su A- tuviai nesunkiai nugalėjo tuva, kuri^turėjo išstatę 
merikos kariais 26 rugty- visus savo priešininkus iri1 ~
nių. nė vienų lietuviai ne- laimėjo Monaco auksinę viena Europos valsty-

l

dar Šveicarijos ir Italijos
I

pralaimėjo. O amerikie
čių karių komandų- tarpe 
buvo tikrai stiprių krep
šinio vienetų.

Ne vien tik amerikie
čiai kariai buvo lietuvių

taurę. Po turnyro visa 
Prancūzijos spauda nepa
prastai išgarsino lietuvius 
krepšininkus. O jų buvęs 
treneris, žinomas ameri
kietis lietuvis krepšinin-

Oklahoma City. Okla., perėjusi smarki audra 
sudraskė daug ir lėktuvų. Vaizdas parodo sunai
kintus ant lygumos lėktuvus. Apskaičiuojama, 
kad audra padarė $10,090,000 nuostolių.

bė. Naujasis Europos 
krepšinio čempionas Sov. 
S-ga, nei iš tolo, nepri
lygsta anai lietuvių ko-į 
mandai, kurios žaidimas 
ir dabar, po aštuonerių 
metų, liko visų užsienie
čių, tiek žaidikų, tiek 
sporto žurnalistų atsimin- 

' tinas”. Taip rašo prancū
zas apie anais laikais gar
sią lietuvių krepšinio ko
mandą, o specialistų tvir
tinimu, dabartinė lietuvių 
tremtinių krepšinio ko
manda yra žymiai stipres
nė už aną išgarsintą lietu
vių krepšinio komandą. 
Aš sau leisiu padaryti 
vieną trumputę ištrauką 
iš eilinio žiūrovo sampro- 

‘ tavimų, kuriuos užrašė 
■sporto reporteris, per vie- 
;ną didelį krepšinio turny- 
! rą. Tame turnyre dalyva
vo 16 amerikiečių karių

i

Berchoux, davosi taip gerai, kaip aš i
— čia Jums ~ papasakojau, 

būdavo ir liūdniau. Vieną 
jų, iš to paties garsaus 
turnyro, aš jums papasa
kosiu. Jūs, tur būt, visi 
gerai žinote, kaip ameri
kiečiai karštai reaguoja 
rungtynių metu, o ypač 
karštai palaiko savuosius. 
Štai ;
nio komanda, turnyro fa
voritas, atsikasą į finalą. 
Finalas tikrai dramatiš
kas, amerikiečiai pirmam 
kėliny susikrauna gana 
didelį kapitalą, džiūgavi
mas neišpasakytas, ta
čiau lietuviai nenusimena 
ir antram kėliny nuo pir-| 
mos minutės, užpleškina! ___ _______
uraganišką tempą ir greit Zenonas; Mackevičius Stasys; 
sunaikina amerikiečių su- Norkug vitalis.
krautą kapitalą, o į galą dag. Bagdonas Rimgausdas; 
lietuviai pradeda krauti Mamert„; varkala
savą.j|. To jau per daug ;zigmas; Grybauskas Vytautas; 
entuziastingiems ameri-;Birutte Vytautas; Gružauskas 
kieciams. Dalis jų persi-VytauUs sUnds. _ (Vytautas. This team standsmeta i lietuvių pusę spon- under au,pition of Wori(f8 
—.—.._1 juos palaikyda- y^cA and show3 exremelytaniškai
mi, tačiau to dalinio va
das, kurio komanda turė
jo suklupti prieš lietuvius, 
neišlaiko, susijaudinęs nu
krinta nuo kėdės, bet tai 
niekas nelaiko blogu ir' 
generoliškam jo orumui 
nekenkia. Jis pats, po 

komandų, 2 lietuvių, 2 rungtynių, džiaugsmingai 
• - • • -................../sveikina lietuvius.

TREMTINIAI KREPŠI
NINKAI NORI SUSI

REMTI SU AMERIKIE
ČIAIS LIETUVIAIS 

Štai jums trumputis 
vaizdas apie tuos vyrus, 
kurie šiandien Europoje 
neturi priešų! O žinot 
žmogaus jau tokia pri-

latvių ir 2 estų krepšinio 
komandos. O tas žiūrovas 
taip samprotavo: “Tie ša- 
runiečiai, tur būt, sporto 
aikštėje ir miega... negali 
nei pamatyti, kaip jie mė
tydami kamuolį viską taip 
sumaišo ir priešui apdu
mia akis, kad žiūrėk — 
kamuolys šmakšt ir krep-

I 
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atNetic 
We are 

this team

Su pagarba lieku Jūsų
Sofija Jakiene.

Šventoji Valanda
Maldos ir giesmės. Sustatė ir 

išleido kun. J. K. Miliauskas, 
1937 m. Kaina — 20c.

Novena Stebuklingoje 
Medalikelie Dieve 

Motinos Garbei 
Kaina — 25c.

high standard of 
ethics and fair piay. 
willing to introduce 
to anyone as we are sure that
nobody wouM be disappointed 

‘ , by the achievements of it.
3 ■ We highly recommend the ūse 

of this team against all ama- 
teur competition as it is one 
of the outstanding teams in 
Europe.

Adv. A. Keturakis,
Buv. Kauno Kultūros Rūmų 

Direktorius ir L.G.S.F. Gene
ralinis Sekretorius.

Aš atitolau nuo Tavęs, 
Dieve, nes pats sau pati
kau. šv. Augustinas.

Municho militariame teisme Vokietijoj į kal
tinamųjų suolą atsisėdo ir Frau Dorothea Bar- 
tels, žmona žymaus chemiko, kuris žuvo kare ir 
prie jos stovi, kaip šis paveikslas parodo, aštuo- 
ni didžiuliai ąsočiai. Tuose ąsočiuose yra sunkus 
skystis, kuris vartojamas atomų skaldyme, ši 
ponia tuos skysčius išnešė į juodą rinką pardavi
mui ir ten liko sulaikyta. Štai kokių reiškinių 
vyksta Vokietijoj.



blftŽtStNKAŽ

I

— 12,000 vyrų sukėlė visas apylinkes ieškoti lieka
nų žuvusiųjų USA karių. — Išnarstė vandenis, nu
sausino ežeras, išklampojo pelkes, vyko į arktiką, 
kopė j Alpes ieškodami karių kūnų. — Atpažinimui
peršvietė juos spinduliais, vartojo mokslininko Bro
ką svarstykles, plovė drabužius chemikalais. — Kėkš
to, Nevardausko, Nakaitės, Vaičiūnienės, Santvara, 
Nagio, Kairio poezija apie žuvusiuosius.

— Žemė, žemė, žemė derlinga, 
Aria ją karas kanuolėm ir tankais. 
Motina laukia sūnaus ir neminga, 
Maldoj palūžta sustingusios rankos.

Per s. m. kovo mėnesį yra įplaukusios į Amerikos Lietuvių
Tarybos Centro Iždą žios sumos:
Jonas Ralys, LoweU, Mich...................................................... $12.00-
BALF-o 32 sk., Linden, N. J............................-..... ~..........  25 00
Omahos, Nebt., lietuvių auka (Dr. VI. Juodeika) ........... 48.50
SLA 342 kp., Easton, Pa. (K. Gedivlas) ........................... 10.00
Napoleonas Pachulp, Chicago, III.............................................. 5.00
Mykolas Ežerskis, Chicago, III.................................................. 1-00

įRaeine, Wise., lietnv. (J. Simanavičius) per Vas. 16 min. 300.00 
Stankey C. Usalis, Omaha, Nebr.............................................. 15.00

įBayonne, N. J., liet. (kun. J. Karalevičius) Vas. 16 min. 37.65

Krenta kareiviai eilėmis griovin, 
Mirtis griuvėsiuos kaulus jų renka. 
Tie, kurie neparkrito—stovi 
Degėsių pavėsy su šautuvu rankoj.

J. Kėkštas.

AUKOS AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBAI

35,006 NESURASTŲ
Jau tūkstančiai karstų 

žuvusiųjų USA karių ga
benama iš kapų, kur jie 
krito Okinavos, Guam, 
Afrikos smiltynuose ar 
kruvinose Anzio pakran
tėse.

Vien Europoje, neskai
tant Afrikos, Sicilijos ir 
Italijos, paguldė galvas 
156,225 Amerikos kariai. 
Nors labai rūpestingai 
dirbo Kapų Registracijos 
Tarnyba, vis tiek 35,000 
žuvusiųjų kūnų dar nėra 
surasta, o jie išbarstyti 
po 1,600,000 kvadratinių 
mylių plotą. Giliai mes 
atsidustame ir su J. Ne- 
vardausku kartojame:
Jūs kritę kovose didvyriai, 
Garbės paminkluos amžini. 
Kiek skausmo ir kančių patyrę, 
Jūs žuvot laisvę neimi...

_ r__
ZeiMię malėte ąąhMtą,
Palikę klonius ir lankus, 
Ne sau gyvenimą žadėtą 
Bet pasirinkote kapus.

12,000 IEŠKOTOJŲ 
Ir tuos, kurie kovojIr tuos, kurie kovoj dėl 

laisvės krisdami pasirin
ko kapus, Amerika bent 
žuvusius labai rūpestin
gai stengėsi suieškoti. A- 
pie 12,000 vyrų tam rei
kalui buvo paskirta be tų, 
kurie iš anksčiau turėjo 
pareigą rūpintis 37-mis 
USA karių kapinėmis Eu
ropoje. Buvo sudarytos 
grupės vyrų, maždaug ba
talijom) dydžio, joms bu
vo paskirtas tam tikras 
žemės plotas išieškoti.

Grupės štabas pasilikda
vo vietovėje, kur yra ge
resnis susisiekimo cent
ras, o visas grupei skirtas 
plotas buvo paskirstytas 
kuopomis, kurios savu į 
ruožtu išsidalindavo ma- į 
žesniais vientais, pasii
mant sau atitinkamą teri
torijos plotą.

PIRMA VAŽIAVO 
GARSINTOJAI

Žuvusiųjų ieškojimas 
buvo atliekamas taip: pir
ma iš kuopos štabo išvyk
davo būrelis, kurio užda
vinys buvo išgarsinti visą 
reikalą. Jie karišku “džy- 
pu” keliaudavo nuo vieno 
miestelio prie kito, iš vie
no kaimo į kitą. Kiekvie
noj vietoj per radiją, iš
lipintais plakatais, skelbi
mais laikraščiuose ir su-i 
sitikdami vietinius parei
gūnus garsino, kad ame
rikiečiai ieško, kur yra 
užkasti jų kritusieji 
riai. Visi 
pranešti, 
nors, kas 
žuvusių 
Toks garsinimo 
uoliai besistengdamas per 
dieną galėjo aplankyti a- 
pie 20 vietų. Neapleido nė 
mažiausios apgyventos 
vietovės. Taip rūpestingai 
Amerika ieškojo savo mi
rusiųjų. Juk vadovaujan
tieji USA asmens puikiai 

; atjautė tą skausmą, kurį 
turi pergyventi kritusio 
kario artimieji, kai neži- 

i no net jo kapo. Kaip tas 
pats Neverdauskas jaut-

I

f

Parašiutininkai išbando naujus apsaugos prietaisus, jeigu tektų 
jiems nukristi vandenyje. Pirmiau nukritus j vandenį su parašiutu ne
buvo galimybės atsipalaiduoti nuo jo ir jis skęsdamas nutraukdavo į 
gelmes. Dabar išrasta būdas atsipalaidoti nuo parašiuto, kaip tik pasie
kiamas vanduo.

riai tą išreiškia eilėrašty 
“Kareivio Motinai”:
Žieduose puošis tėviškės 

žemelė.
Sodely vyšnios, obelys žydės. 
Tu lauksi grįžtančio sūnelio. 
Išėjusio ginti gimtosios šalies.
Kaip ašaros mirgės rasa ant 

kapo
Kaip snaigės kris pavasario 

žiedai.
Sūnus Nežinomu Kareiviu tapo. 
Kovos laukuos užmigęs 

amžinai.

ŽEMĖLAPY ATŽYMĖJO 
ŽUVUSIOJO VIETĄ

Po to garsintojų būrelio įžiama 
seke antrasis — ieškoto-1 - -

lies, jų kapas buvo savo
tiška šventovė, kaip kad 
J. Augustaitytė - Vaičiū
nienė kovoj kritusių ka
pus apdainuoja:
Lelija ant kapo vasaroms 

žydėsim,
Žiemą sniegulėlėms šalsim 

žibančiom.
Ir nulenkę galvas pagarbiai 

lydėsim
Vakarinę maldą su giliom 

kančiom.

i

1

ka- 
buvo skatinami 
jei tik žino ką 
padėtų surasti 
karių liekanas, 

būrelis

12 ISTORIJŲ IR 12 PASAKŲ KNYGA 
U

tvaro lūpomis kareivis 
laiške motinai dejuoja:
Oi, Motin, Motin, Motinėle, 
Kokin pasaulin atvedei mane?. 
Kai kitą kartą kils karai jšėlę, 
Apginki vargšą vaiką savo 

krūtine.

jGrand Rapids, Mich., 16 Vasario minėjimas (A. P. Childs) 41.00 
BALF-o 53 sk., Manchester, N. H. (P. A. Andrejūnas) 160.00 
ALT Binghamton sk. per Vasario 16 (F. B. Balchikonis) 314.02 
J. Burauska3, E. Dearborn, Mich.............................................  5.00
Ansonia, Conn., ALT skyrius (S. Trapkauskas) 50.00
Kun. M. Paukštis, Chester, Pa...................................................50.00

į Mrs. P. Norkus, Chicago, UI.............................  10.00
Brockton Skeet Chib, Ine., Brockton, Mass.......................... 300.00
Lithuanian Franklm Club, Brockton, Mass.......................... 200.00
Brockton bet. per Vasario 16 (kun. J. Švagždys) .........  247.00
Waterbury, Conn., ALT skyrius (A. J. Aleksis) ........... 1,000.00

• Birutės Choras, Chicago, III....................................................... 25.00
Rockfordo, III., per Vasario 16 minėjimą (P. A. Deltuva) 379.50

1 Jurgis ir Ona Tumosai, Diver - Foxcroft. Me...................... 20.00
J. J. Norbut, Chicago, IH.......................................................... 5.00
Chicagos ALT s. per Vasario 16 minėjimą (A. Valonis) 3,000.00 
New Haven, Ct, ALT sk. per Vas. 16 (M. J. Vokietaitis) 350.00 
ALJ. Sandaros 24 kp., Brockton, Mass. (C. Jurgeliūnas) 100.00 
Brockton, Mass., liet, aukos per Vas. 16 (C. Jurgeliūnas) 153.05

KAIP ATPAŽINO
Kartais lavonai buvo 

randami taip sužaloti, be 
jokių paliktų žinių, kad 
sunku buvo susekti —kas 
jie. Nekartą Kapų Regis-

Viso ........................................................... $6,863.72
Visiems maloniems sukto jams tariame kuo nuoširdžiausią 

ačiū.
ALT. VYKDOMASIS KOMITETAS.

Supk savo sūnų, sugrįžusį 
amžiams, 

miegantį ąžuolo lopšy—karste.

Kai mes įsijaučiame į tą 
jaunų žmonių tragediją, 
ordos, mūsų pačių krūti
nes žemė prislėgė, — ro
dos mūsų pačių širdys 
grabe. Ir tą juodą kančių 
valandą mums sužimba 

Į Amžinųjų Vilčių paguo
da, kurią At. Kairys taip 
išreiškė:
—Kas už kitą numirt pasiryžo, 
Tas nemirs amžinai, niekados.

Dr. J. Prunskis.

surankiotos jų liekanos, 
kaip brangios relikvijos 
sudėtos j karstus. Ir čia 
mums prisimena Henriko 
Nagio poezija:
Tylūs karstai, balto ąžuolo 

lopšiai,
Gera jumyse bus kartą užmigt, 
Medžiams lopšinę lyg pasaką 

ošiant.
Ir kopiant žvaigždėms 

dangumi.

Jeigu iškasantį USA^ ka- tracįjog Komanda tokias 
.. i ._ kario liekanas spinduliais

peršviesdavo, rasdavo kū- 
nan įmuštą apyrankę ar 
geležinę plokštelę su už
rašu, iš kurių ir atpažin
davo. Kartais būdavo spe
cialiais chemikalais nu
plaunamos atrastos dra
bužių liekanos ir išryškė
davo juose esantieji nu
meriai, kurių kitaĮp jokiu 
būdu nebūtų buvę galima 
įžiūrėti. Vėl kartais bū
davo naudojamos, vadina
mos, Broca svarstyklės, 
toks mokslinis įrankis, 
kurio pagalba pagal kau
lų matavimus nustatomas

rių lavonus kur ir buvo 
naudojami karo belais
viai, tai jiems tebuvo lei- 

'___ i kasti maždaug
įpėdą nuo kūno. Tada jau 

davo savo rankas.
jų būreli.. Jų uitoytoysiįneriMeitai ireH*, pridė-

Į

buvo tyrinėti, remiantis 
gautais iš vietinių žmonių 
pranešimais, 
čia būdavo 
vertėjas, šoferis ir rašti
ninkas. Jie turėjo specia
lius atspausdintus klausi
mų lapus, 
mažiausio

Paprastai 
karininkas,

NEPAPRASTAS 
RŪPESTINGUMAS

Kadangi šio karo metu 
stipriai veikė USA avia
cija, tai žuvusiųjų kūnai 
______ i su pašautaisNeapleisdavo ėsdami i x “ 

pranešimo, lėktuvais kartais atsidur-
nors greit pastebėjo, kad davo kbai sunkiai ^jei. 
ap*e 70% pranešimų yra!namose vietoge. vienas

nes jau buvo

Ašaras krintant ant dangčio 
girdėsiu,

smėlį ir lietų... Apklostyk 
mane,

žeme: sapnuojančią širdį ir 
šviesią,

pavargusią galvą... Man šalta... 
Seniai

laukiu švelnių tavo motinos 
rankų,

jau nepaliksiu tavęs niekada...

Kur Bakūžė Samanota"
“KUR BAKŪŽE SAMANOTA” ten mūsų mintys 

ir širdis. Kiek gražių atsiminimų sukelia mūsų jau
natvėj nuaustos svajonės! Dvasios akimis matome 
gėlėmis nusėtas pievas ir banguojančius javų laukus. 
Dar ir dabar tebeskamba mūsų ausyse piovėjų ir grė
bėjų žavinčios dainos. Čia pempė sveikin gyvi, gyvi; 
ten viturėlis čiulba-ulba; dar ten giraitėj gegutė ku
kuoja ir širdį graudina...

Malonu visą tai prisiminti, dar maloniau skaity
ti be galo įdomią knygą — “KUR BAKŪŽE SAMA
NOTA”. Ją parašė literatinių pasakų rašytojas Prof. 
A. Vaičiulaitis. Kalbos gražumėlis, neapsakomas. Šio
je knygoje randasi 12 istorijų ir 12 be galo įdomių ir 
gražių pasakų, kaip tai: “PABĖGĖLIAI”, “LOKYS 
IR VOVERE”, “OŽIO BALSAS”, “ADOMAS IR IE
VA”, “UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTE” ir t.t. 
Viskas taip gražiai, taip vaizdžiai aprašyta, jog ne
galima atsigerėti.

Knyga 288 puslapių. Kaina tik $2.00. Užsakant 
šią knygą nereikia mums laišką rašyti, tik įdėkite iš
karpą su $2.00 į įconvertą ir užsakymus siųskite: 

“DARBININKAS“,
366 W. Broadvay, So. Boston 27, Mass.

netikslių, 
praslinkę kiek laiko ir 
žmonės nebe viską kaip 
reikiant žinojo. Jeigu 
tiems ieškotojams pavyk
davo surasti vietą, 
galėjo būti 
USA karys, 
davo tą žemėlapyje ir va
žiuodavo tolyn. Taip bu
vo susekti kapai tų, ku
rių paskutinį momentą 
Alė - Rūta - Nakaitė ši
taip nusako:
Tau juodas miškas—brolis, 

juoda neviltis — sesuo.
O mylimoji — mirtis kovoje. 
Šalta krūtinė amžiais gimtoj 

žemėje alsuos,
ir kruvina širdis maldaus už ją.

kur 
palaidotas 

jie pažymė-

ieškotojų būrelis buvo nu

Gyvulys mokosi iš paty
rimo, žmogus ne, kadangi 
savimeilė jam draudžia 
ieškoti nepasisekimo prie
žasčių savo paties būde ir 
elgesy.

F .W. Foerster.

vykęs net 300 mylių į žmogaus turėtas ūgis ir
n-

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI: —
Šiuomi siunčiu jums $2.00 ir prašau atsiųsti “Kur Bakūžė 

Samanota”.
Vardas .............. .............. .......... ............................................
Adresas.................... ...................................... ........ ..............

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ 

ŽODYNĄ 
, , ♦ E^feh-UtiMiaaiaa Dictiosary

yra ** S5110 naudingas dalykas,

. forataUs-dydis: 6 coliai per 4". 
M a^k,° aPdarai8- Parduodavo po
~ yjy ?lToae Pargeną — atiduodame už $3.00.

* turime. Prašome skubiai užsisakyti.
K,^*aiiką rašyti nereikia, tik įdėk į 
» jMB gausite puikų Angiiškai-Lie-

šiaurę už arktikinės
bos, kad surastų vieną raucįonų spindulių foto- 
lavoną. Kiti — turėjo jgrafijos parodydavo žu- 
kopti į Alpes. Supranta- j vusįo kario numerį ar 
ma, vietiniai gyventojai !nors jo liekanas, iš kurių 
lengvai būtų galėję atga-ipagaj armijos rekordus 
benti žuvusiojo kaulus, j 
bet taisyklė buvo tokia, 
kad tik amerikietis tegali 
paliesti liekanas ameri
kiečio, kurs savo gyvastį 
paaukojo. Ieškotojai pa
naudojo narus, kad iškel
tų žuvusiuosius iš van
dens. Buvo atsitikimų, 
kad jie išleido ežerėlių 
vandenį, kad tik surastų 
mirusius. F‘
teko kastis srityse, kur 
dar nebuvo ^rinktos karo 
metu pakastosios minos.

svoris. Pagaliau infra-

v •buvo galima atpažinti.
VOKIETIJOJE NĖRA 

USA KARIŲ KAPŲ
Dabar Vokietijoje nebė

ra jokių USA kartų kapi
nių. Pergalės dieną gen. 
Eisenhoweris išleido įsa
kymą, kad visi Vokietijo
je žuvusių karių kūnai 
ibūtų pergabenti į Olandi-

konv 
tuvišhą

iNIEKAS NEPALIES 
LIEKANŲ ŽUVUSIŲJŲ,

TIK AMERIKIEČIAI
Į žemėlapiuose pažymė

tas vietas atvyko trečias 
USA karių būrelis — iš- 
kasėjų. Tai jau buvo di
desnis būrelis, 
sunkvežimiais, 
automobiliais. Jie gyveno 
specialiai 
sunkvežimiuose, i 
sudarydami lauko stovyk
lą. Paprastai jie mašinas 
surikiuodavo ratu, o vidu
ry užkurdavo laužą. Buvo 
duotas įsakymas, kad nie
kas kitas nepaliestų lie
kanų žuvusiųjų karių, 
kaip tik amerikiečiai, nes 
tai šventos relikvijos kan
kinių kovos dėl laisvės.

Kad ir toli nuo savo ša-

Kartais jiems ją Belgiją, Prancūziją ar

NAIKINTUVAS, ĮSMI
GUS f PELKĘ

Kartą ieškotojai paste
bėjo, kad amerikiečių nai
kintuvas krisdamas į pel
kę įsmigęs gilyn. Tekyšo
jo tik uodega. Dvi savaiti 

paruoštuose darbavosi, kol jį ištraukė, 
nakčiai Lynomis aprišę trakto- 

’ riais traukė — nieko. Pa
galiau — pastatė vandens 
siurblius, vandenį išpum
pavo, pasikasė aplink lėk
tuvą ir tik su pagalba 
penkių tonų svorio kelia
mosios mašinos pavyko 
iškelti lėktuvą. Jame bu
vo ir piloto lavonas.

Ai, kaip gi baisus ka
ras. Teisingai Stasio San-

keliaująs 
kariniais

Luksemburgą. Taipgi A- 
merikiečių Kapų Koman
da Europoje nėra krema- 
torijume sudeginusi nei 
vieno USA kario lavono. 
Amerika labai uoliai ieš
kojo savo žuvusiųjų ka
rių liekanų ir labai krikš
čioniškai jas pagerbė, 
kaip matome iš tų USA 
spaudoje pasirodžiusių in
formacijų.

Dabar žuvusiųjų moti
nos, tėveliai, broliai sesės, 
žmonos ir vaikai naujai 
pergy vena atsisky rimo 
tragediją, kai tūkstančiai 
žuvusiųjų kūnų pargabe
nami į Ameriką.

KOVŲ DĖL LAISVES 
RELIKVIJOS

Iš šlaitų, iš pelkių ir 
vandenų, iš miškų ir balų

So. Uostos 27, Mass.

b* prašome atsiųsti mums Angliš-
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KUN. ANTANO ČEPONIO 
PRIMICIJŲ ATGARSIAI

siekti šis luomas, tai irgi fak
tas. Teko pergyventi daug juo
dų d ienelių. Jis. visus sunku
mus ir kliūtis lengvai nugalėjo.

Primicijų bankieto metu kun. 
Antanas pats pareiškė, kad jo 
troškimas yra būti tikra Kris
taus atstovu ir eiti Jo nurody
tu keliu.

Taip, kunige Antanai. Tavo 
kilni siela atsispindi maloniai 
besisekančiame veide ir liudi
ja žodžių teisingumą.

Daug, daug sveikatos ir ilgų 
metų linkime. O. Aieliuuienė.

Lietuviu Radio Va'aidos

I/

klebonas
i

Skaistus balandžio 4-tos die-'čiams prie gausiai skaniais vai
nos rytas sutraukė tūkstanti-įgiais apkrautų stalų, prasidėjo 
nę žmonių minią, šv. Kryžiaus muzikalė programa, 
lietuvių bažnyčion. Town of Vakaro vedėjas.
Lake, parapijoj. Chicago. III.'kun. A. Linkus perstato 7 ir S 
Suskambė jo varpai. Dešimtą i skyriaus mergaičių chorą, ku- 
v?landą įeina jaunas kun. An-įris tinkamai išpildė keletą ku- 
tanas. kuriam, kunigystės Sa- rinių. Programos dalį išpildė ir j 
kramentą suteikė 
James A. Griffin. D. D., kovo
28 d.. 1948 m.
Nekalto Prasidėjimo Katedroj, sveikina Ona Butkevičius. Lie- 
Springfield. III.

Pirmą kartą 
lų duoną savo 
joj. jis žengia

Nuoširdi Padėka

Tadas K., turėdamas bent kiek 
atliekamo laiko, visada su savo 
smuiku skuba į ligonines,, kad 
ten savo griežimu paguostų li
gonius. Tad toji kilni veikla 
jam matyt, ir išrūpino tą auk
štą atžymėjimą — Apaštališką 
Palaiminimą. Šis Popiežiaus 
pažymėjimas yra labai gražus 
ir didelės meninės vertės. Jame 
randasi Šv. Tėvo atvaizdas ir 
Popiežiaus antspaūdos bei pa
rašai. Todėl jis yra vertingas 

kaip oficialus dokumentas.
X.

čius bus duodamos dovanos. 
Be to. Jūsų ten laukia skanūs 
valgiai ir gėrimai. Jau iš pra- 
ūties žinome, kad Creenficl- 
dietės surengta skanius pietį:;; 
— tik valgyk ir gerk. Savo da
lyvavimu Jūs kartu paiemsite 
šią katalikišką moterų drau
gystę, kuri dirba Dievui ir Tė
vynei. Kviečiame visus ir iš vi
sur dalyvauti, tikimės sulaukti 
daug svečių. Rengėjai.

SEKMADIENĮ,

Gegužės-May 2 i, 1948
3:30 VALANDĄ PO PIETŲ

JORDAN HALL
Huntington Avė., kampas Gainsboro $t„ Bosten, Mass.

j
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t 
I MANCHESTER, H. H.

WORCESTER, MASS.
Mirė Veronika Gaidienė

šeštadienį, bal. 17 d., š. m., 
vai. po pietų, po ilgesnės Ii-1

gos mirė Veronika (Kumpaitė) 
Gaidienė, gyv. 1 Byron St., 
Worcester. Mass. Velionė laido
jama antradienį, bal. 20, iš 
Šv. Kazimiero par. bažnyčios. 
A. a. Veronika atvyko į šį kra
štą jau po antrojo pasaulinio 
karo pas vyrą Julių su sūnum' 
Jonuku. Visą laiką išgyveno 
Worcester, Mass. Įvairūs svei
katos braškėjimai . paskutiniais 
laikais paskubino jos gyvenimo 
dienas ir ji paliko dideliame 
nuliūdime vyrą Julių ir sūnų 
Joną, kuris tarnavo šiame pa
sauliniame kare tolimo Pacifi- 
ko frontuose. Taipgi paliko se
serį Kristiną
Cambridge, Mass., 
brolių ir pusseserių 
giminių.

Paėjo iš Lietuvos
konių, Vilniaus krašto.

Julius ir Veronika Gaidžiai 
yra ilgamečiai “Darbininko” 
skaitytojai. Šioje nuliūdimo va
landoje gyviesiems reiškiame 
nuoširdžios užuojautos, o a.
velionei Veronikai Dievo gai
lestingumo ir ramybės! Rap.

pa-BALF 53-čio skyriaus 
stangomis Lietuvai vaduoti ir 

i tremtiniams šelpti atliktas gra
šis yra metinis Lietuvių Radio Valandos koncer- žus darbas. Skyriaus nariai — 

tas. Dainų ir muzikos programą išpildys šie artistai-jA- Kikutis, V. česnakiene, J. 
artistės: j Vaičiūnas ir J. Olkavikienė su-

Kauno Operos artistas Jonas Butėnas, nesenai darė 2 poras rinkikų, kurie pe- 
atvykęs iš tremties-Vokietijos; Šv. Kazimiero lietu-! rėjo per visų lietuvių namus, 
vių, Worcester, Mass., parapijos mišrus ir motery'prašydami aukų virš minėtam 
chorai, vadovaujami muziko Juozo Žemaičio; Bosto-|tįksiUi. Aukojo sekantieji as- 

jmenys:
Į Po $6.00 — M. Zarembienė ir 
j A. Mikšis; po $5.00 — J. Vai
čiūnai, J. Olkovikienė, A. An-

L. Šemežiai, V. e 
Simetis, P. An- 
Brazauskas, D. 
O. Lazauskienė,
J. Krikščiūnas, 
ir A. Kikutis;

Trečiam mūsų vienuolyno 
' rėmėjų seimui sėkmingai užsi
baigus. norime pa dėkoti vi
siems. kurie dalyvavo šiame 
seime ir jį parėmę.

Nuoširdžiai dėkojame Didž. 
Gerb. Kun. J. Švagždžiui už 
pakvietimą seimo susirinkti jo 

j parapijoje ir laikyti posėdžius 
■ gražiai papuoštoje salėje, jau- 
1 kioje ir šeim\'niškoje atmosfe- > 
j . 1j roję.

Dėkojame Didž. Gerb. Kun. 
P. Jurui, seimo ir rėmėjų drau
gijos pirmininkui, už progra
mos suruošimą ir gražų seimo 
pravedimą.

Dėkingos esame 
i kalbėtojams: Kun. 
jčiui. atstovavusiam Prelatą J. 
Balkūną. kuris dėl ligos nega
lėjo pribūti, už turiningą pa
mokslą pasakytą per mišias ir 

; kalbą apie rasų bolševikų 
. žiaurumus Lietux*oje; p. O. 
Paznokaitei. žymiai sodalietei 
veikėjai iš Norwood"o. už pa
skaitą. kurioje ji įrodinėjo, 
kaip gražus vaikų auklėjimas 
šeimoje ir jaunuolių dalyvavi
mas organizacijose išugdo pa
šaukimus į dvasinį luomą: Ju
lei Jakavonytei. seimo sekreto
rei. už kalbą apie reikalą vie
nybės. lietuvybės palaikyme; p. 
M. Avietėnaitei, energingai vei
kėjai ir Lietuvoje ir tremtyje 
prieš 3 savaites atvykusiai iš 
Europos, už gilų įvertinimą 
vienuolių darbų prieglaudose 
ir paraginimą paremti visus 

l lietuvius ir jų veikimą, kad vėl 
atsigautų lietuvių tauta.

Taipgi nuoširdų padėkos žo- 
norime tarti ir apylinkės 

parapijų Rėmėjų skyriams, ku- 
tanui netrūksta ir tų ypatybių. rie savo atstovus pasveiki.

Vyskupas 4-5 skyriaus mergaitės. Anglų 
kalba tarė žodį Elizabeth M. 

(Velykų rytą). Kušleika. Lietuvių kalba pa-

tuvis kus 
atnašauti Ar.ge- skyriaus 
gimtoj parapi- "medinių 
lydimas vaiku- skyriaus

6-jošokius išpildė 
mergaitės. Paradą 

kareivių" išpildė 2-jo 
berniukai ir mergai

čių procesijos ir sa\’o kor.frat- tės. "Kunigas" — 6 skyriaus 
rų — kunigų, painiomis išpuoš- berniukai ir mergaitės. Piano 
tu nuo durų iki altoriaus taku, solo išpildė Miss K. Gudman; 
Gražioji Šv. Kryžiaus bažnyčia solo dainai'o Mrs. Alice Pier- 
nušvito elektros šviesomis. Sti-Įžynski. Kalba kleb. kun. A. 
prius ir gerai išlavintus choro Linkus. Jo trumpa, turininga, 
balsus palydėjo švelni" 
kos stygų tonai, o 
šiųjų širdyse gimęs 
r.ias su tylia malda, 
satos Tv’erėjo sostą,
mas dėkingumą už šios 
nepaprastas iškilmes.

Ypatingu džiaugsmu 
nantis momentas buvo,
kun. Antano tėveliai pirmi 
ėmė Šv. Komuniją, iš savo 
r.aus rankų.

Teisingai šios dienos pamok- galbą. kur buvo jo antri namai,
slininkas kun. S. Adomynas 
pareiškė, kad garbė ir džiaugs-1 
mas parapijai, nes ji susilau
kė iš savo tarpo puikaus dva
sios vadą. Taip pat džiaugs
mas tėveliams, kurie tinkamai 
išauk’ėja ir dabar apvainikuoja 
tą doną džiaugsmu. Pasibai
gus iškilmingoms pamaldoms, 
apie 12 vai., kur.. Antanas su
teikė palaiminimą 
čiams ir
suvažiavę net iš kelių 
ir skirtingų valstybių.

BANKIETAS
Erdvioj, nepaprastai 

vietinio klebono kun. 
Linkaus pastangomis

no Lietuvių šokėjų grupes ansamblis, vadovaujamasi 
p. Onos Ivaškienės; dainininkas Jonas Tamulionis iš 
Nashua, N. H.; armonistas Gilbertas Gailius. Taipgi' 
yra pakviesta įžymi pianistė akompanuoti daininin-i 
kams.

Kviečiame visus lietuvius - lietuvaites iš anksto Įtanaitiene, 
ruoštis ir dalyvauti Lietuvių Radio Valandos KON
CERTE. Iš anksto įsigykite tikietu s, kurių kainos šį1 
metą yra tik $1.20 ir $1.80, priskaitant valdžios tak
sas.

Lietuviu Radio Valanda Įvyksta šeštadieniais 
nuo 1:15 vai. po pietų ir sekmadieniais nuo 10:30 vai. 
rytą iš WESX stoties, Salėm, Mass.

Visais šių radio programų ir koncerto reikalais 
kreipkitės pas Lietuvių Radio Valandos vedėją ir

Brazauskai, K. 
driejūnai, K. 
Taparauskas, 
J. Lazauskas, 
A. Žukauskas 
po $4.00 — A. Kemėšis, M. Zu- 
baitienė, V. Česnakiene. I. 
Laučka, J. Sviatikas ir J. Ra- 

KreipKiies pas i^ieiuvių nauiu v veaej4 ir $3 _ E Taraškienė;
pranešėją adresu: Antanas F. Kneizys, 366 W. Broad- 
w»y, So. Boston 27. Mass. y

Iplinskienė, P. Krikščiūnas, J. 
iNakutis, V. Simanavičius, T. 
1 Balkus, J. Jaronis, J. Masavi- 

Didžiulis koncertas ir vaidi-i^ M B Kikutytė.
nimai rengiami WT— T>—x— 
Conn.
Juozas

su daug jumoro kalba, sukėlė 
nuoširdaus juoko svečiams.

Paskutinis tarė žodį primici-1 ?? 
jantas. kun. A. Čeponis. Jo pa-j 
reikšti žodžiai plaukė, pilni 
nuoširdaus dėkingumo savo tė- 

‘ veliams. giminėms ir priete- Į 
jaudi- liams. kurie pagelbėjo pasiekti 

kaijšį kilnų kunigystės luomą. Y- 
pri- patingą padėką reiškė klebo- 
sū- nui kun. A. Linkui už tikrai

tėvišką rūpestį ir visokią pa-

smui- 
susirinku- 

džiaugs- 
siekė Vi- 

reikšda- 
dienes

I

i

svečiams
J. Čekavi-

Treinavičienę, 
daug pus- 
bei artimų

iš Martin

ei Kindurienė, L.

parapijie-
svečiams. kurių buvo 

miestų

Gražios Ypatybės
Malonu pabrėžti ir tą faktą, 

kad kun. Antanas buvo vienin
telis sūnus, pp. Marijonos ir 
Antano Čeponių šeimoje. Jis 
buvo pavyzdys savo klasės 
draugams. Jis atsižymėjo ge
rais pažymiais moksle. Nuolan
kus buvo sa\’o tėveliams, ir 
mylimas kaimynų. Jo jaunys
tės dienų ypatybės iki šiai die
nai nepasikeitė. Jis ypatingą 
pagarbą reiškia seno amžiaus 
žmonėms. Teisingai ’ priežodis 
sako: * "" 
tas arti yra Diėvi>”,- Kūn. An-

džiaugsmo šiame pasaulyje ir 
dar didesnio džiaugsmo aname.

Nukryžiuotojo Jėzaus 
Vienuolyno Seserys.

NEW BRITAIN. CONN. a.

"Kas myli gamtos grožį.
gražioj

Aniceto 
artistiš

kais piešiniais išpuoštoj svetai
nėj. 7:30 vakare įvyko primi- ko kunigystės luomą.

Reikia pažymėti. kad kun. An
tanas pats; savo n<5rtf. pasirin- 

Jis pa- 
ciju bankietas. pasidžiaugti ir aukoja savo jaunystę Dievo 
apvainikuoti iškilmių pabaigą, garbei ir žmones vesti į amži- 
Žrr.onių susirinko tiek, kad vos nos laimės salą.
tilpo svetainėj. Pavalgius sve-‘ Kad nelengva jam buvo pa-

Sportininkas Bob Dillingcr yra ypatingai pasi
žymėjęs pavogimu “Bases”. Jis pereitais metais 
žaidžiant “Baseball” 34 kartus per metus tą pa
darė ir garsus žaidimo lauke žaidikas.

I 
I

ATHOL, MASS

dieną,

New Britain,; E čaikauskas, Pr. Jakaitis, J. 
Visiems gerai žinomas; A §emezis> L. ja.
Olšauskas atvažiuoja kaitis R LukoševičiUs ir j. 

j su savo grupe ir suvaidins vei- Volkauskas; po $1.00 - O.
•jGillis, K. Bernotas, E. Šabaus- 

Koncertas įvyks š. m. gegužės- >kienė v Simonavičius, M. 
May mėn. 2 dieną, 7 vaL vaka-Į Aukštui!!*, P. Jakaitis, J. May,

I

ii

! kalelį “Pasitikėkite manim”

no seimą. įteikė aukas ir pasi- ' 
žadėjo ir toliau veikti. Iš So. 1 
Bostono seimą pasveikino, 
svarbių rezoliucijų pasiūlė ir 
įteikė $250.00 auką ponia Cu- 
nienė ir Kun. A. Abračinskas. 
Ponia Valukienė Brocktono 
Rėmėjų vardu pasveikino susi
rinkusius svečius ir pasižadėjo 
parodyti uolios darbuotės vai
sius netolimoje ateityje. Ponas 
Jakutis sveikino seimą Cam- 

Įbridge rėmėjų vardu. Ponia A- 
domaitienė iš Norwoood pa
sveikinusi seimą, suteikė $100.

j auką nuo Norvoodiečių rėmė
jų. Iš Lawrence ponia Karaliū
nienė pasveikindama seimą ir
gi suteikė 100.00 auką. Lo- 
vvell’io atstovė sveikino seimą 

! rėmėjų ir Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Vytauto klubo 
vardu ir suteikė 93.00 auką.

Poniai Mazgelienei iš Brock
tono. kuri prisidėjo prie rėmė
jų ir suteikė 20.00 auką nuo
širdžiai dėkojame, taipgi ir vi
siems. kurie salėje sudėjo į ke
purę.

I Dėkojame iš anksto visiems, 
kurie pasižadėjo ar spintą ar 
kitus reikmenis įtaisyti senelių 
prieglaudos kambariuose, ir vi
siems, kurie darbuosis sukelti 
fondą senelių - moterų namui.

Už visų rėmėjų ir seimo da
lyvių tokią nuoširdžią paramą 
mums esame giliai dėkingos. 
Nuolat maldaujame Aukščiau
siąjį. kad laimintų Jus visuose 
Jūsų reikaluose ir atlygintų, 
kaip Jis vienas tegali atlyginti. 
Lai šie Jūsų geri darbai būna 
Jums priežastimi didelio

Balandžio mėn. 11 
sekmadienio ryto 11 valandą, 
Šv. Pranciškaus lietuvių kata
likų bažnyčioje, kunigas Anta
nas Tamulis celebravo šv. mi-j 
šias. Nors tai nebuvo pirmo-! 
sios šv. mišios, bet žmonių bu-! 
vo perpildyta bažnyčia. Ypa- įbuvo’ 
tingai daug žmonių buvo atsi-; - _ --
lankę iš Greenfield’o apylinkės,'susidomėjimas^ kilo 
nes kunigėlis yra iš 
nijos. ] 
pachis. subdeakonu ____
Mažiukna, ceremonijų vedėju Parduoti ir todėl Patartina *<« 
buvo kun. dr. J. Vaškas iš iš anksto Tikimės 8U‘
Marianapolio. Kunigas Baka- laukti dau^ iš 8Vetur'
nas iš Worcester. Mass. paša-iTurėkite * dieną 
kė gražų pamokslą lietuvių ir nesigailėsite atėję. Jei norite >- 
anglų kalbomis. Po šv. mišių si«yti bilietU8’ k™Pkit^ i var- 
buvo suteikus palaiminimas, jgonininkę Mrs. Isabel Degutis, 

arba pas choristus, Amber club
Pirmą vai. po pietų buvo su- 716 gtaniey St. ir “Varpas” 

ruošti pietūs kun. Antano Ta- c|u|jt 352 Park St. Pasimatysi- 
mulio. primicijanto, pagerbi- me 
mui. Bažnyčios svetainėn prisi
rinko virš 200 žmonių, kad pa-! 
gerbus primicijantą. Dalyvavo 
klebonas kunigas Pijus Jurai- 
tis ir kiti svečiai kunigai. Pro
gramos vedėju buvo kun. Ba- 
kanas. 1

i 
Atholiečiai yra labai vaišin

gi žmones ir pamylėjo svečius 
labai skaniais valgiais. Garbė 
tenka valgių gamintojams ir 
rengėjams. Šį balių surengė 
ponai Buzikevičiai, ponai Sta
čiokai, ir ponai Geidučiai. Visi 
buvo labai geroje nuotaikoje 
ir gėrėjos gražiomis kalbomis.

; Primici jantui 
j laimingiausių

i

irę, lietuvių salėje, 352 Park 
'.St., New Britain, Conn. Rengia 
išv. Cecilijos choras. Jau daug 
laiko praėjo, kaip vaidinimai

'labai pasiilgę. Ypatingai didelis

tos kolo- kada teko sužinoti, kad atva-

B. Cekutytė, F. Čekutis, A.
Čekutis, P. Viželis, K. Berno
tas, G. Lukošytė, K. Lukoševi
čius, V. Lukošeričius, S. A- 
dams, A. Petkus, A. Milašis, 
J. Trakimas, B. Bimbiras ir 

žmonėse, p,, g Mangurian.
Jaunų Vyrų klūbas $100.00;

Deakonu buvo kun. Kle- ŽiuoJuozas Olšauskas su sa- Visų šventųjų parapija $25.00;
. • « • • •kun vo Šnipe. Bilietai baigiami iš-

buvo palinkėta 
ateities dienų 

garbingame kunigystės luome. 
Lai Gerasis Dievas laimina jo 
žygius ir šventus darbus.

Ten buvęs.

I

Juozas Kastratas 
ffW 

LAfDOTT^TŲ 
rHRFKTORrr* 

60? Ws«hinrtn*« Rlvd. 
BALTTMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Diena ir NaktJ.

lietuvių salėje.
Choristė.

PHILADELPHIA, t k
Balandžio pirmosios išdaigos 

ir dar šis tas
Balandžio pirmosios išdaigos, 

amerikonų vadinamas “April- 
fool’as”, bešposaudamas ant 
Avietinio seno plunksnagraužos 
Kazio Vidikausko užstūmė au
tomobilių, jį parvertę, gerokai 
pritrenkė ir pusėtinai aplamdė 
jam kairiąją koją. Tačiau ba
landžio trečioji diena jo pasi
gailėjo ir atnešė jam certifi- 
katą net iš paties Šventojo Tė
vo, kuris suteikia jam savo 
palaiminimą — The Apostolic 
Benediction, — kad tam seniui 
būtų linksmiau keliauti į 
šių erdvę.

Tą pačią 
jCertifikatą 
palaiminimu 
ma veikėja, 
raitytė, už savo begalinį darbą 
artimųjų, Lietuvos ir Katalikų 
Bažnyčios labui.

Kiek anksčiau tokį palaimi
nimo certifikatą gavo vietinis, 
jaunutis smuikininkas, garbės 
kapitonas, Tadas Kuligovskis.

I

dva-

LDS 74 kuopa $5.00; Maldos I 
Apaštalavimo draugijos sky- I 
rius $5.00; SLA 305 kuopa — 
$5.00. Aukų surinkta $315.00; 
BALF narių mokesčių $38.00; 
balansas* skyriuje buvo $16.73; 
viso — $369.73.

BALF Centran persiųsta au
kų $160.00; narių mokesčių — 
$40.00. Viso $200.00.

A. L. Tarybai aukų pasiųsta 
$150.00. Už rūbų persiuntimą į 
sandėlį užmokėta $3.06. Ba
lansas skyriuje lieka $6.67.

Tokia atskaita išduota vieti
nio skyriaus raštininko p. P. 
A. Andriejūno.

Be to Ona Kušlikienė dar! 
paaukojo $2.00.

Kovo mėnesį skyrius yra su
daręs ir pasiuntęs į BALF i 
sandelį 200 svarų rūbų.

Dabar skyriaus valdyba vėli 
prašo — kurie dar turite atlie-! 
karnų rūbų, nelaikykite juos į 
kandims sugadinti, bet duokite! 
juos sudėvėti savo broliams 
lietuviams tremtiniams. Atneš
kite juos į Lietuvių klubą ir( 
jie bus pasiųsta ten, kur jų | 
trūksta.

J. A. Vaičiūnas, Sk. Pirm.
I 

--------------------- i

pat 
Tėvo

dieną, tokį 
su šventojo 
gavo ir nenuilsta- 
panelė Ona Ungu-

ba-J
1 vai. poi 

metinius pietus. 
senuosiuose teis- 

ant skvero, vi- 
žinomoje vietoje.

Šv. Onos Draugystė š. m. 
landžio mėn. 25 d., 
pietų rengia 
Forest Hali, 
mo rūmuose, 
siems gerai
Bus margučiij pietūs, todėl, vi
si, kas dar tebeturite užsiliku
sių nuo Velykų margučių, atsi- 
vežkite. Už gražiąusius margu-
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Antradienis, Balandžio 20, 1948

f 8 f

fl VIETINĖS ŽINIOSĮ
b b

ŽINUTESv

Jis jaučiasi patenkintas nepa
prastu savo pašaukimu, ir 

įmingąs.
Dabar 

keliamas 
trapistai 
lyną. Daug kareivių 
iš tarnybos nori įstoti į šį mal
dos ir atgailos vienuolyną, bet 
nėra pakankamai vietų. Todėl 
naujos patalpos bus statomos 
New Mexico.

Melskimės ypatingos 
mos šiems Dievą labai 
tiems žmonėms.

Į
Balandžio 18 d., tapo pakrik-' 

štyta Eugenija Antano - Ger
trūdos (Jakštaitės) Šaparnių, 
gyv. 17 South Monroe Terrace, 
Dorchester, Mass.

Juozas!
I

su Le-
632 E.

Vestuvės. Bal. 17 d., 
Stasys Sinkus apsivedė 
lija Juodeikaite, gyv. 
8th St.

Bal. 18 d., susituokė Jonas 
Žibutis su Pranciška Petreiky- 
te, gyv. 263 Bolton St.

Jonas Šilalis su Cecilija Zulo- 
naite, gyv. 280 E St.

Visos trys poros lietuviškos 
ir veiklios. Geriausių linkėji
mų.

%

Šv. Petro parapijos kunigai, 
bažnyčioje pranešė, kad kito 
sekmadienio pamaldų ir veiki
mo tvarka eis dienos taupymo 
paankstintu laiku.

lai-

yra 
kur

mūsų Ernestas 
j New Mexico, 
steigs naują vienuo- 

grįžusių

palai- 
mylin-

i

Randasi daug lietuviškų šei
mų, kurios ieško našlaičių pa
imti į augintinius. Kai kurie 
norėtų paimti lietuvių pabėgė
lių našlaičius, tarp 2 ir 4 me
tų amžiaus. Jei kas 
našlaičių norinčių j 
malonėkite pranešti “Darbinin
ko” ofise.

DARBININKAS
paailymėjo kaip gabus, muzikos 
mokytojas, profesoriaudamas 
Kauno Konservatorijoje ir iš
leisdamas daugybę gerai pa
ruoštų dainininkų iš savo pri
vačios muzikos ir dainavimo 
klasės. Karui pasibaigus. Jonas 
Butėnas, aktyviai, veikė lietu
vių tremtinių tarpe, anglų o- 
kupuotoje Vokietijos zonoje, 
savo dainomis ir ansambliais 
skaidrindamas sunkų lietuvių 
gyvenimą ir keldamas mūsų 
tautiečių moralę. Šiuo metu 
Jonas Butėnas jau yra sugrį
žęs į Ameriką ir dalyvaus Lie
tuvių Radio Valandos Koncer
te, kuris įvyks 1948 metų ge
gužės - May 2 dieną, 3:30 vai. 
po pietų, Jordaa Hali, išpildy- 
damas pasaulinio masto ir lie-, 
tuvių kompozitorių kurinius. 
Tad visi į J orda n Hali, pasi-i 
klausyti Jono Butėno!

Arkivyskupo atsišaukimas. 
Jo Ekscelencija Arkivyskupas 
Richard J. Cushing, D. D., ki
tu raštu praneša, kad šv. Pet
ro parapijoje vyksta popieros 
rinkimas, bal. 25 d., 1 v. p.p. 
ir prašo, kad žmonės suneštų 
popieras 12:30 v. p.p. į paskir
tą vietą, tvirtai surišę jas.

Paskirtos vietos popieros su- 
nešimui yra: prie klebonijos,; 

‘prie salės, 492 E. 7th St.

1
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ĮVAIRUS SKELBIMAI
GENERAUAM DARBUI
40 VAL. SAV. 5 DARBO

DIENOS
reikalingi daroininkai pieninė
je. Geras atlyginimas, puikios 
darbo sąlygos. Parašykite kva
lifikacijas, amžių. Rašykite: — 
Cosmopolitan Press Syndicate, 
80 Boylston St., Boston, Mass.

(20-23)

Parsiduoda Manas
Parsiduoda labai prieinama 

kaina 3 šeimynų namas. 2 po 
6 kamb. ir vienas 4 kamb. Visi 
vėliausios 
Parduodu 
Atsišaukite
Schultz, 6 Loring St., So. Bos
ton, Mass. (16-t-27>

mados įrengimai, 
dėlei nesveikatos.

tuojau: Joseph

REIKALINGA
l-mos KLASES COMBI- 
NAT1ON AUTO BODY 
VYRAS ir PENTERYS
Alga 50-50 pagridais. Sekan

ti nauda po 3 mėnesių: Biue 
Cross, Blue Shields, Accident 
& Health Insurance ir $2,000 
gyvybės apdrauda. Viskas ap
mokėta įstaigos. 2 sav. vaka- 
cijos po vienų metų darbo. At
sišaukite: Mr. O’Connell,

MOVĖ CHEVBOLET CO.
431 WaalHBgtoB St, 

Newton 58, Mass.

Jonas Butėnas,
Amerikos lietuvis. artistas, 
prieš karą buvo vienas iš va
dovaujančių operos ir koncertų 
baritonas Europoje. Muziką ir
dainavimą studijavo Italijoje,! 
garsaus Mario Sammarco va
dovaujamoje muzikos ir daina- 

žino kur vimo mokykloje. Jis koncerta- 
gerų namų, vo visose Europos sostinėse ir 

išpildė vadovaujančias baritono vajus, 
partijas 
Operoje, Palermoje, 
kituose
Taipgi jis gerai žinomas kaipo sunešti į bažnytinę ar lietuvių 
radio artistas visoje Europoje, sal?, ar i laikraščių redakcijas.

> miestus, kaip' Kviečiami ir iš kitataučių pa- 
Paryžius, Brue-' rinhti drabužių. Turintieji au

tomobilius, kviečiami į talką 
atvežimui drabužių. Registruo
kitės darbui arba gaukite 
daugiau informacijų pas BAL- 
F'o valdybos narius ar laik
raščių redakcijose.

Vajaus intensyvusis darbas 
baigsis šį šeštadienį didžiuliu 
Penny Sale, kuris įvyks 

iukite'į.s'MvMnk,° Joseph,vi« 
Gedraitis. 23 Newport St., Dor-1 
chester, Mass. (19-t-26) ■
---------------------------------------------- j

Reikaliaga Stitchers. Turi būt’

Brolių Bučių atminimas. Bal.
23 d., 7:30 v. r. Prelatas Dr.
K. Urbonavičius atgiedos meti
nes šv. mišias už vėles Domi- įskaitant tokius 
ninko Bučio ir Povilo Bučio. Stockholm’as. 1
Kun. P. A. Virmauskis, 8 v. r., sėlis, Praga ir Budapest’as. Be 
atgiedos egzekvijas ir mišias pasirodymų operose 
už mirusius brolius Bučius.
atminimą daro Bronislava 
.Antanas Butkai, giminaičiai.

Atlankė vienuolį.—K. Šidlau
skas ir Naudžiūnų šeima, bal- 
17 d., atlankė brolį - vienuolį 
Ernestą Naudžiūną, Valley 
Falls, R. I. Jis grįžęs iš karo 
taraybos^grjo^či®

DAKTARAI

TeL TROvrbridge 6330

J. Repshis, M. B. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Iamaa arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY 
REAL E STATĖ A 

INSURANCE 
409 W. Bmdwsy 
SO. BOSTON, MASS.

Offlce TeL So. Boston 0048

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mase 
ToL Parkway 12SS-W

•J

Eina Drabužių Vajus

Šią savaitę Bostone ir apy-; 
linkėse eina didelis drabužių 

vedamas BALF 17-to j 
Kauno Valstybinėje skyriaus. Visi lietuviai kviečia-į 

Milane jr mi ir prašomi surinkti savo iš 
miestuose. • mados išėjusius drabužius ir

OUR WIVES THOUGHT WE COULD 
COMBINE TURNING IN U6ED , 

JFAT WITH REHEARSINgOUgĄCT.'

Italijos

paon ooe ir kaipo
Šį i radio artistas. Jonas Butėnas 
ir ____________________________

I
Sunkiai Sužeidė J. Siaurį

i Bal. 15 d. Juliui Siauriui, 
LDS Centro iždininkės vyrui 
grįžtant iš darbo netikėtai už
važiavo ant jo sunkus trokas ir 
smarkiai sužeidė.
Siauris guli miesto

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA juodas com- 

bination pečius labai gerame 
stovyje. Parduosime pigiai. At-įr' 

I <

I

Lietu-
Rap.

Susirinkimas
Dabar p. 
ligoninėje. Penny

Linkime p. Siauriui greitai pa- ant wilcox & Gibbs siu-Į
sveikti.
•• • V * • '

Pavogė Venio Automobilį
Į

Drabužių Vajaus ir 
________Sale reikalais, darbuotojų susi- 

Darbu Ung. rinkimas įvyks šį trečiadienį, 
-__ |bal''21 d.,"7 val. vakarė Lietų

jų* E PAD A NOVELTY salėje. Visi kviečiami lai- 
75 Kneeland St., Boston, i

(20)

varnos mašinos.
vas ir pastovus, geras atlygini
mas.
CO.,
Rm. 1007.

ku atvykti. Svarbu visiems lie
tuviams. Rap.

DOHngeno Lietuviai Dėkoja 
Bendrajam Amerikos 

Lietuvių Fondui
Dillingen a/D. (Vokietijoje 

USA zonoj) gyvenantieji karo 
tremtiniai lietuviai, minėdami 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo trisdešimties metų 
sukaktį, sveikina Jus kaip di
dįjį geradarį, nuoširdžiausiai 
dėkodami už duosnią Jūsų ran
ką, palaikančią mūsų, bedalių 
tremtinių, gyvybę-.

Jūsų vardu sveikiname vi
sus mus karštai atjaučiančius 
ir uoliai remiančius Amerikos 
lietuvius ir už tai jiems reiškia
me nuoširdžiausią lietuvišką 
padėką.

Mes be galo trokštame sku
baus Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo, kad be baimės 
galėtume grįžti i savo brangią 
tėvų žemę ir kad tuo Jus at-

palaiduotume nuo visų tų rū
pesčių. kuriais šiandien dėl 
mūsų gyvenate.

Minėjimo dalyvių įgaliotieji 
asmenys.

Visas aukas siųskite šiuo ad
resu: United Lithuanlian Relief 
Fund of America, Ine., 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

I

PAIEŠKO I

Felicija ir Pranutė Kudulis, 
ištekėjusių pavardės nežinomos 
dukterys Kazimiero, kilusios iš 
Montviliškių kaimo, Šiaulėnų 
valšč. prašomos skubiai atsi
liepti Elenai Dailidonytei iš II- 
guočių kaimo, sekančiu adresu: 
Kazys Ambroziejus. Orstr. 
Block 2, (23) Uchte, Kr. Nien- 
burg. Germany. ;

Kas norite Įsigyti SauNtoJe 
CaUfomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes' 
kreipkitės pas;

aus.uos
Realstatininkas

710 N. Vau Ness Ave^ 
Hollywood 38, Calif.

r 
t

PAIEŠKOJIMAS
PETRONfiLf; BEINORAITĖ,

Praeito šeštadienio naktį,' 
vagiliai įsilaužė per stogą į ga- j 
ražą, ir pavogė Mykolo Venio, I 
žinomo lietuvio veikėjo - vete
rano, automobilį.

Automobily buvę visokių na- gyvenanti Vokietijoje paieško 
mams taisyti įrankių. Dar ne- savo giminių esančių Ameriko- 
surastas. Toks nemalonumas' je: Makaveckų ir mano tetų 
p. Venį ištinka jau trečią 
tą.

Bostonas Pradės Virš
7 Milijonų Dolerių 
Statybos Darbus

paaukos šiam drabužių vajaus 
reikalui. Susirinkusieji ta pra
nešimą su dėkingumu priėmė. 
Visi dalyvavusieji apsiėmė pa
sidarbuoti vajuje ir laike Pen- meriką atvykusio prieš 34 me- 
ny Sale. Rap. tus”.

Margarita Kepalaitė — Nau
sėdienė, gyv. Vokietijoj, 
nau a/M, Litauische 
Lamboystr 84 (3a-61).

Ieškau dėdę Juozą 
sūnų Mykolo apie 54
žiaus. iš Rokiškio apskr., Ka
majų vai.. Kalvių kaimo, į A-

Ha-
Lager,

Kepalą,
m. am-

I
$s. Betai FmttureCo.

Matracai naujai perdirbami
Kainos pranešama iš anksto

Jūsų kreditas geras
Pristatymas skubus

Lankėsi

S80'/2 West Broadaray.
Tel. ŠOU 2758

kar-
Rap.

Pereitą savaitę lankėsi 
Klimienė su dukterimi 
Klimaite iš Waterbury. Conn. 
Atsilankymo proga abi pasi- 
pirko po Angliškai - Lietuvišką 
žodyną ir kitokių knygų. Po
nios Klimienės kita duktė yra 

Prasidėjimo P. Šv. 
Conn.

Ji dar-

Ona
Jean

Nekalto 
vienuolyne, Putnam, 

■ vardu Sesuo Anetta. 
! buojasi “Varpelio” administra
cijoje.

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

vestuvėms, į namus, 
aroavimas skubus ir

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

220 E SL, TeL ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

b

je: Makaveckų ir mano tetų 
Beinoraičių, mano t«vo Beino- 
riaus seserų. Atsiliepiant pra- j 
šau kreiptis “Darbininko” re- j 
dakcijon. (19) i

PAIEŠKOJIMAS
PAIEŠKAU Antano, Vinco, 

Broniaus ir Donato Pocių, ki
lusių iš šašaičių kaimo, Kre
tingos vals. ir apskričio. Anta
nas lankėsi Lietuvoje 1932 me
tais ir grįžo į USA 1933. Spė
jama, kad Vincas gyvena Cle
veland, Ohio. Prašome atsi
šaukti: Stefanija Lukauskienė, 
Memmemingen-Berg. Kunners- 
berger st., D. P. Camp, USA 
Zone, Germany. (19)

Bostono miestas šiais metais 
pradės statybos darbus už 
$7,725,000.

Be gatvių konstrukcijos bus 
pastatyta slaugėms prie Bos
ton City Hospital namai, ligo
ninė ant Long Island, ugniage
siams garažas ir kitoki pasta
tai.

Kadangi miestas tam pinigų 
neturi, tai mayoras Curley 
skelbė, kad bus užtraukta 
skola išleidžiant bonds.

pa- 
pa-

JUDAMIEJI PAVEIKSLAI
DORCHESTERIO LIETUVIŲ KLUBAS

1819 Dorchester Avė., Dorchester, Mass.
(Netoli Ashmont Stationl

Balandžio-April 23,1948
8 vai. vakare, bus rodomi judamieji paveikslai. 
Vici nuoširdžiai kviečiami atvykti ir pamatyti.

GRABORIA1

5. Barasevicius ir jonus
MOTERIS PAGELBININKZ 

Lietuvių Graborius-Balsam uoto jas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvraj
SO. BOSTON. MASS

ToL BOUth Sosto* 25®

Sūnaus gyvenamoji viste
838 DoroMstsr Avė
Tel COLumbia 2631

Paragvajų Arbata

Prasidėjo Base Bali 
Sezonas

— A
Praeitą penktadienį ir Bosto

ne oficialiai prasidėjo, Ameri
koje populiariškiausio sporto— 
base - bąli sezonas.

Žaidė vietiniai profesionaliai 
jauktai Braves ir Red Sox. 
Pastarieji laimėjo 19-6 santy
kiu. "

Draugijų Valdybų Adresai
SV. JONO EV. BL. PA8ALPIN68 

DRAUGIJOS VALDYBA

9

I

Vajaus Reikalu 
Susirinkimas

Utsbakykite Tonlko Pas Mos J
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
lTnflnoi jižlrlmimBS- 

Myopia Club Beverage Co. 
GraftonAvew Islington. Mass.

TeL Dedham 1304-W |
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel Dedham 1304-R

LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė.
625 E. 8th St.. So. Boston. Mass.

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — Gailiūnienč.

8 Winfield St.. So. Boston. Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. 6th St., So. Boston. Mass
Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
29 Gould St.. W. Roxbury. Mass 

Tel. Parkvay — 1864-W
Iždininkė — Ona Siauris.

51 Tampa St.. Mattapan, Mass.
Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

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

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

antrą antradienj mėnesio. 7:30 vai. Draugiia laiko susirinkimus kas tre- 
vakare Parapijos salėje 492 E. či sekmadieni kiekvieno mėnesi, 
Seventh St.. So. Bcston. Mass. „ , . . „

Visais draugijos reikalais kreipkitės - va’ P° P,etU- Parapijos salėj 
oas protokolu raštininke *92 R 7th St. So Boston. Mass

-

>•Pirmininkas — Juozas Svagždys.
601 6th St., So. Boston. Mass

Vice-Pirmininkas — Pranas TuleUOa 
702 E. 5th St., So. Boston, Mass

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis, 
5 Thoinas Pk„ So. Boston, Mase

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth St. So. Boston. Mass

Iždininkas—Stasys K. GriganaviCtus
Į 699 E. Seventh St.. S. Boston. Mas.
Maršalka O. Krasauskas.

■ 11 Springer St.. So. Boston. Mass.

ii

YAKAVONIS
Fanerai Mane

741 No. Main St
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

Drabužių vajaus reikalu. 
BALF 17-to skyriaus komisi
jos susirinkimas įvyko praėjusį 
ketvirtadienį. Pirmininkavo tos

Mes pardavinėjame! 
Paragvajų Arbatą 
ir prisiunčiam į Jū
sų namus 12 unci
jų tos arbatos už 
$1.00, arba vieną 
svarą už $1.25.

Daugelio daktarų yra pasaky
ta, kad Paragvajų Arbata yra 
gera širdies taisytoja ir ener- 

i gijos kūrėja. Ji yra gera virs-, Komisijos pirm p. J. Tuma- 
kinamiems organams, stimulas ’ vičienė, raštininkavo p-nia Ja- 

įir maistingiausis 
vams bei šilumą 
mulas raumenų 
ragvajų Arbata 
migo ir sloginamo jausmo, 

' atgaivina išsekusias 
kurie yra pavergę. Ji yra gera 
kūno ir proto stiprintoja.

Paragvajų Arbata isblaivo 
Į mieguistumą ir yra labai gardi 
gerti su medum.

ALEXANDER*S CO.
414 W. Broadu ay, 

So. Boston 27, Mass.

i

vastas nėr-; nuškevičienė. Dalyvavo gausus 
teikiantis 
veikimui.
nesudaro

sti-! būrelis darbuoto jų. 
Pa-į
ne-
bet

kurių tar
pe: adv. K. Kalinauskas, adv. 
J. Cunys, adv. J. B. Gailius. 
Dr. A. L. Kapočius, p.p. Moc- 

. J. Arlaus
kas, BALFo Centro direktorius 
p. A. F. Kneižys ir k. Aptarta 
drabužių vajaus ir Penny Sale 
reikalai. Liet. Radio valandos 
vedėjas A. F. Kneižys, prane
šė, kad jis šio šeštadienio ra
dio valandos laiko žymią dalį

jėgas tų, kaj A Matjoška

!
Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

*!

H
i! 

!

i

V *

Vincas Balukonis, Savininkas

258 Vest Broadmy,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

i'
i'
i

I

i' 
i' 
i'
<!

i:

<•
H

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 lTniit Plonina j 
SOUTH BOSTON, MASS 

O. A. Zaletakas, F. E. Zaletskas 
Graborlal Ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dieną ir naktį 
KoplyMa Šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tai. ŠOU Boston 0815 

bou Booeoaatm
RA
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Imięyaayos

NEŽINAU KADA ATVA
ŽIAVAU f AMERIKĄ

Klausimas. —Noriu tap
ti Amerikos piliečiu, bet 
negaliu gauti “pirmųjų 
popierų”, nes nežinau ka
da atvažiavau. Pamenu 
metus ir laivo vardą. Ar 
galite man padėti?

Atsakymas. —Jeigu pa
meni laivo vardą ir metus 
kada atvykai ir į kurį uo
stą, Common Council for 
American Unity gali pa
dėti. Bandyk atsiminti ar 
atvažiavai prieš kokią 
šventę arba apvaikščioji- 
mą. Pasiųsk savo prašy
mą į Common Council for 
American Unity, 20 West 
40 St., New York City.

vykti i Europą. Man Pra
nešė, kad neskiepina žmo
nes, vykstant į Europą, 
bet skaitau laikraščiuose, 
kad visi žmonės, atvyks
tanti iš Europos, turi būti 
skiepyti. Ar tas ir mane 
liečia?

Atsakymas. —Taip. Ka
dangi Europa, skaitoma 
raupų šalimi visi žmonės 
iš Europos — piliečiai ir 
nepiliečiai — turi parody
ti certifikatą, kad sėkmin
gai buvo skiepyti per pas
kutinius 3 metus; arba, 
kad raupais sirgo. Kurie 
negali to įrodyti turi pa
siduoti skiepinimui arba 
kvarantuojami per 14 die
nų.

i

IŠDEPORTAVO VYRĄ
KAIP GALIU TAPTI 

PILIETE

Klausimas. — Atvykau
i

I

I

Vaizdas parodo ang iakasių prezidentą John L. Lewis (vidury) ir 
Šen. Styles Bridges (kairėj), kuris tarpininkavo tarimuose tarp anglia
kasių ir kompanijų pusės, ir dešinėj Ezra Van Horn, operatorių kompa
nijų trustee. Vaizdas parodo momentą kai buvo prieita prie susitari
mo duoti angliakasiams 100 dolerių pensijos į mėnesį kai jie sulaukia 
62 metų ir yra išdirbę mainose 20 metų. Tuo susitarimu grąžinta į 
mainas 403,000 angliakasių dėl kurių streiko buvo beparaližuojamas ju
dėjimas visoj šaly ir daug dirbtuvių buvo išmetę savo darbininkus iš 
darbo dėl stokos anglių kuro.

Sekmadienį, balandžio 25 d., 1 vai. p.p., Cam- 
bridge lietuvių P. švč. N. P. parapijos svetainėje i- 
vyks Naujosios Anglijos Federacijos Apskrities Sei
melis.

Visi skyriai raginami gausiai prisiųsti atstovų. 
Taipgi visos katalikiškos organizacijos raginamos 
prisiųsti atstovų. Katalikiškos akcijos veikėjai, dva- 
siškija ir inteligentija, visi bendrai yra kviečiami da
lyvauti šiame Seimelyje. Seimelis savaime bus svar
bus.

Laikas sustiprinti katalikišką veiklą, nes milži
niški darbe.i mūsų laukia. Taigi mes visi, t. y. kata
likiškos veiklos nariai, padarykime šį Seimelį viena 
didžiausių, nes ir Federacijos Kongreso nutarimu mes 
esame netik katalikiškos, labdaringos, bet sykiu ir 
politiškos veiklos kūnas Federacijos veikloje.

Dvasios Vadas Kun. J. Vaitekūnas 
Pirm. A. Daukantas

Rast. B. Jakutis

Lietuvs Generalinio Konsulato Nevv 
Yorke Paieškomi Asmenys:

Klausimas. — Esu pilie
tė ir prieš kelis mėnesius į Jung. Valstybes prieš 15 
ištekėjau už ateivio. Aš metų ir ištekėjau. Mano 
tada nežinojau, kad mano vyras mirė. Ar aš galiu 
vyras buvo šioje šalyje tapti piliete? 
nelegaliai. Tuoj po vestu
vių mano žmogus buvo vykai kaipo legalis imi- _____
suimtas ir išdeDortuotas į grantas, gali tapti piliete, baisių! 
savo šalį. Sužinojau, kad ” 
jis atvyko į Jung. Valsty
bes kaipo jūreivis ir ap
leido laivą. Niekad netu
rėjo tinkamos imigracijos 
vizos. Ką galiu daryti no
rėdama parsitraukti savo 
vyrą atgal? _ _ ____

Atsakymas. — Žmogus, prašyti antrų popierų. Ga- dėvėtų ir ne visiems jų ištenka, y., norma nebus padidinta, esą- dailetų, 
suimtas ir išdeportuotas Įima gauti reikalingas ap- 
iš Jung. Valstybių įlei- likacijos formas is ar- tojų pavardes ir adresus, jiems nyti... nusižudyti! Gana jau ba- _ _______
džiamas tik po isdeporta- čiausio Immigration and gaiįnie tiesioginiai padėkoti... daut ir nesinori daugiau nevil- būry, Conn.; 
virnu. Jis praėjus metams,Naturalization Office. kltų arba kortelės pamestos, tyje gyventi! Gera dar tiemsIiienė, Pittsfield, Mass.; Varka-

“AR MOS BALSAS TYRUOSE?”

Atsakymas. — Jeigu at-

taus vai., gyveno Wilkes-Bar- 
re, Pa.

BALANDIS, David, iš Nau
miesčio vai., Tauragės ap., 
Chicago je.

BALIONYTE - Sadonienė, 
Marcelė, iš Varėnos vai., Aly
taus ap., ir vyras. *

SADONIS, Jonas, iš Žiežma
rių vai., Kaišiadorių ap.

BARTKUS, Adelaida ir An- 
įna, gimusios ir augusios Lat
vijoje, Rygoje, ištekėjo Ame
rikoje.

BAURIENfi - LEŠČIAUS- 
KAITfi. Olese, iš Telšių ap.

BENDIK - Peterkat, Emilija, 
iš Tauragės.

BENDIKAITfi - Šimkus, Ur
tė, ir vyras Petras Šimkus.

BESKE - Gardeioff, Emilija, 
ir vyras Fedroff, bei vaikai 
Helena, Jenny, Nadia ir Vo- 
lodka, gyvenę Tauragėje. da
bar Clinton, Mass.

BITCHERAITfi - Schlager, 
Margaret, iš Senaučio km., 
gyv. gal Waterbury.

BLAUZD2IUNAS, Kazys, iš 
Vilkaviškio ap.

BLAUZD2IUNAS, Petras ir 
• Blauzdžiūnaitė, Monika, iš Vil- 
Ikaviškio ap.
į BROKŠAS, Julius, Chicagoje. 
| BRUNEVIČIUS, Stanislovas, 
iš Šeduvos parap., gyv. Chica
goje.

BUDRIK - Leškevičiūtė, Vin
centa, gyvenusi 581 Main St., 
Cambridge.

CHUTAS, Julius, gyvenęs R. 
1, E. Orwell, Ohio.

Ieškomieji ar apie j^os žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:
Consulnte General of Lithaania 

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

iš 
St.

ADOMAITIENE - Dvariš- 
kaitė, iš Vegerių parap.

ALŠAUSKAS, Antanas, 
Plungės vai., Telšių ap., 
Louis, Missouri.

AMBRASAS, Jurgis, iš Uk
mergės ap., savo laiku dirbo 
Amerikos Pasiuntinybėje Kau
ne.

ARBATAUSKAITC, Paloni- 
ja, iš Vilkaviškio ap.

ATKOČAITYTfi - Rollis, O- 
na, iš Tauragės ap., Batakių v.

BAGDONAS, Pranas, dar 
žinomas kaip Frank Bock.

BAKUNAS, Ignas, iš Aly-

NORI UŽMEGSTI 
RYŠIUS

Tarp laiškų iš tremties BAL-' ligonis. Jis prašo maisto. Bet 
F’ui. įvairioms įstaigoms ir neturime ko duoti. Maisto ne
spaudai... pasitaiko labai grau- ištenka... 4 žmonių šeimai, gau- 

! name pusę svaro duonos, pus-

broliai tautiečiai Amerikoje, 
kurie ja vargą ir sunkų likimą 
supranta ir atjaučia ir stengia
si jį palengvinti.

Kartais pasitaiko, kad dalis
, raščiukų, kurie būna prisegti 
] prie suaukotų daiktų, laike 

Ką Tamstai reikia daryti -yies tikimės ir laukiame su trečios uncijos sviesto, 5 unci- transporto ir rūšiavimo atsipa- 
priklauso ntlO fakto ar didžiausiu pasiilgimu, kad gau- jas mėsos, po keletą uncijų laiduoja jr todėl būna sunku 
vyras buvo pilietis ar ne. sįme paramą ir galėsime kurį kruopų... savaitei. Ar ilgai ga- nustatyti, prie kurio daikto jis 
Jeigu jis buvo pilietis, ga- jaiką nustumti nuo akių bado Įima gyventi gaunant tokį priklausė ir gavėjai negali as- 
li prašyti “antrų popierų” šmėklą. kuri tiesia į mus savo maistą ? Su savo šeima nuta- • meniškai savo geradariams at- 

JeiSu nepilietis turi rinitą įr norj atimti iš mūs gy- riau, jei per pora mėnesių nie- sidėkoti.
_______4.. < vybę”... Maisto gauname... la- ko geresnio nebus numatyta ir*

Ką Tamstai reikia daryti

išsiimti “pirmas ponie-
ras”. Po dviejų metų gali bai mažai, rūbų gauname... nu- daugiau maisto negausime, t. raščiukai

Žemiau išvardintiems, kurių 
atsipalaidavę nuo 

aukotojams L.R.K.
Kai kuriuose randame dovano- me nusistatę... baisų net pama- Vyr. Valdyba širdingai dėkoja: 
tojų pavardes ir adresus, jiems nyti... nusižudyti! Gana jau ba- Emilija Žakevičienė, Water- 

; Razaliu Cresne-
tojų pavardes ir adresus, jiems nyti... nusižudyti! Gana jau ba-

-------- —-------- . . a.1 ua r- • įiene, ritusiitiu, , variui- 
privalo gauti leidimą iš Jeigu vyras~nebuvo pilie- arba visai jų turto dovanotojai gyventi, kurie Amerikoje turi u Jonas, New Britain, Conn.; 

giminių ir gauna pagalbos, Ana Alešievič, 
bent turi vilties. Aš su sav°Mass.; Edward 
šeima iš niekur kitur negaunu 
paramos, neturiu nei pinigo 
nei jokių kitokių būdų pragy
venti. Man lieka tik BALF.
Bet BALF atsiųstas dovanas 
išskirsčius, tarp daugelio, lieka-C; 
tiek mažai... P“ —— 
kankinti savo kūdikius, 
badaut ir iš lėto mirti...”

Immigration and Natūra- tis prašyk Form 400.
lization Service. Tegul vy
ras paduoda aplikaciją 
Immigration & Natūrali-, 
zation Service kada metų: 
laikas išsibaigs. Kaip A-Į 
merikos pilietė, turėsi iš-į kretorius 
pildv’ti “affidavit < 
port” ir išpildyti Petition narių išpildė “affidavit of ! gyvena 
number 1-133 ir pasiųsti support”, ir jie nežino ką i Austrijoj, jūs ga’it siusti 
Immigration and Natūra- daryti su pinigais už imi- mokesti už vizą nėr Statė 
lization Bureau, ir jeigu gracijos vizas, 
prašymas priimtas, vyras pasiųsti? 
gaus “first preference 
status” kvotoje. Svarbu j Europos šalyse, išskyrus 
kad Tamsta esi pilietė (A-'Vokietiją, imigrantai gali 
merikos). i

' nebuvo pridėję, tiems tenka 
padėkoti tik per BALF ir 

AR REIKIA MOKĖTI spauda... 
UŽ VIZAS Iš ANKSTO Į „.“Mūs-’ jauniausias sūnelis...

Klausimas. — Esu se-': giminėms gali taip daryti.
> fraternalės or-i Patariame siųsti per 

of sup- ganizacijos. Daug mūsų bankus. B°t jeigu* giminės 
l Vokietijoj arba

— u » 
Westfield, 

Mockevičius, 
Rochester, N. Y.; B. Liudkevi- 

Zamara- 
Yekulis, 
Plockus,

čius, Chicago, III.; A. 
vičius, Chicago, III.;
Detroit 4, Mich.;
Brccklyn, N. Y.; Vaisvil, Chi
cago 8. III.; E. Matakas, New 

Bet gaila ilgiau York City; Tom Lamay, Lisle, 
kūdikius, baisu Pil ' L.R.K. Vyr. Valdyba.

Panašių laiškų gauna daugy- PAIEŠKOJIMAI

Į

Mokytojas Alf. Kontvainis, 
šiuo metu gyvenantis tremtyje 
— Vokietijoje ir neturintis A- 
merikoje nei giminių, nei pažįs
tamų, nori užmegsti ryšius — 
susirašinėti — su Amerikoje 
gyvenančiais lietuviais. Suinte
resuotieji asmenys prašomi 
jam rašyti sekančiu adresu: 
Alf. Kontvainis, Dillingen/D 
(13b) Ludwig D. P. Camp, 
Germany, U. S. Zone.

Atsakymas.

SKIEPI NIM AS

užmokėti vizos mokesti iš 
$10. vietiniais pinigais, 
kitais žodžiais, tos šalies 
pinigais. Jeigu Jūsų orga
nizacijos nariai

PRAŠO PAGALBOS
Tremtinys iš Šiaulių, per 

bombardavimus netekęs žmo
nos ir likęs vienas su 14 metų 
sūneliu, pats būdamas ligotas,1 
kreipiasi į geraširdžius Ameri-Į 
kos lietuvius, tikėdamasis pa- i 
galbos bado ir vargo dienose.- 
Jei kas galėtų man padėti, 
prašau rašyti sekančiu adresu: 
Pranas Valčukas, Erlingen 3, 
Post Meitingen, bei Augsburg 
(13b), Germany, U. S. Zone 
(Aug. Žukas).

Kur turi Department. Turi pasiųsti
■pašto perlaidą, (money or- 
der) arba certifikuotą če
kį vardu Secretary of 

i Statė, 
Statė, 1 
Laiške turi pridėti ateivio kur ___
vardą, jo adresą ir adresą, Vieni^ė' _ kogrįJ merikoje. Prašau atsiliepti Je-
arčiausio Amerikos kon- kiaušiai ir kodaugiausiai nusto- 

non pa sulinio ofiso. Department jUSjems tremtiniams duoti pa-;
. ’ i galbos.

konsului apie pinigus. Jei“: Dabar vyksta rūbų vajus.'
<ni reikalas skubus, nini- __ _ _______ _______

bė geros valios Amerikos lie- 
tuvių ir lietuvių tautos draugų.] 
Kaip gali tiems tremtiniams.

Viktoras Povilaitis, sūnus 
Jurgio, kilęs iš Lietuvos, Mari- lYžtip gcui Civilio uęiHuiuaiHo į

Į Department ofipageIbėti koI dar nevėlu, kolijamP°lės apskrities, Marijam- 
VVashington, D. C. dar neišspręstas klausimas, P°lės valsčiaus, . Kirmėlinės 
turi pridėti ateivio kur jie bus galima išvežti? kaimo, ieško ssavo gimimų A-

Klausimas. — Esu Ame
rikos pilietis ir planuoja ‘ siųsti pinigus tiesiog savo of Statė praneš Amerikos

r

Jauniausia Lietuvaičių 
Seserų Kongregacija 
Prašo Jūsų Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajus.
Kiek Jūsų išgalės leidžia, malonėkite paaukoti! 
Kas paaukos Naujajai Koplyčiai ar kitiems 
Vienuolijos reikalams:

SI.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
S50.00 — taps Garbės Nariu 

$100.00 — taps Amžinuoju Nariu 
o kas $500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus 
įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios 
sienos.

Visų aukotojų vardai bus surašyti į Kop
lyčios Statytoju knygą — Aukso knygą; jie vi
si bus atmenami seserų maldose ir bus jų gerų 
darbų bei nuopelnų dalininkai.

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo 
Vardo daro mums gera!

Aukas prašome siųsti:
Immaeulate Conception Convent 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.

miau duodamu adresu: T/s. 
i Viktoras PoVilaitis, G.N.S., 
1071 Labor. Superw. Co., 8724. 
L. C. Engr., A.P.O. 154 % 
PM. New York, N. Y., Germa
ny.

Aš, Budzinauskas Liudas, s. 
Vincento, gimęs 1921 m. 8. 25 
d. Kuršėnų gelžk. stotyje ir 
valsčiuje, Šiaulių apskr., ieš
kau dėdžių: 1) Budzinausko 
Jono; 2) Budzinausko Adomo. 
Jų tėvo vardo nebeprisimenu 

‘ i Antanas), kilęs iš 
United Kaukėnų miestelio, Šiaulių aps

krities. Vienas iš jų, mano tu
rimomis žiniomis, gyvenęs 

įstockholmo miestelyje (tik ne 
[Europoje); 3) Čekanausko 
Į Stasio, s. Redeckienės, kilęs 
!iš Kuršėnų, Šiaulių apskrities, 
i Prašau atsiliepti sekančiu ad- 

Jūsų jautrumas nuolat ir ne-,resu; Liudas Budzinauskas, 
paliaujamai, aukojant daiktus Memmingen/ Berg Kueners- 
savo tautiečiams Europoje berger str 12> Bavaria — US. 
Šelpti, yra labai jaudinantis ir GerTnany (13b).
turi labai didelės reikšmės mo- Vizgirdas, sūnus Juozo 
ralimu ir materialiniu atžvil- Rozalijos Vizgirdų, kilęs 
£,u- j Suopių kaimo, Sintautų vals-1

Kiekvienas Jūsų paaukotas ^įauSi $akįų apskrities, ieško' 
drabužis ar avalynė padeda'įSavo gimjnjy Vinco, Antano ir j 
Jūsų broliams apsisaugoti nuo,Marcelės Domeikų, kilusių iš 
,vargo ir šalčio, ir, be to, JūsųlIrietuvos. Ežeriukų kaimo,
aukos primena kiekvienam ga- Sintautų valsčiaus, šakių aps- 
vėjui, kad jis dar nėra ga'uti-i krjĮje3 Prašau atsiliepti se
nai užmirštas ir apleistas žiau-Jkanėįu adresu: Z. Zekienė, 817 

FLIS, raus likimo valiai, kad yra jo _ g.th gt, Waukegan, UI.

gu reikalas skubus, pini- Dabar vyksta maisto vajus, 
gus galima kabeliu pa- Dabar vyksta vajus visokerio- 
siųsti. Giminės čia užmo- paj pagaibai tremtiniams. Gel-
:a už persiuntimą.

PAIEŠKOJIMAI
Gavau

bėkime juos. Neleiskime šiems 
žodžiams būti halsu ty ruose. 
Atsiliepkime, atsiliepkime su
teikdami dovaną, auką. Suteik
dami kenčiantiems ligoniams ir 
bevilčiams viltį pratęsime jų ir - 
gyvenimą. Aukokime per BAL-! <berods

Klausimas.
laišką iš pusseserės, ku
rios sūnus buvo paimtas 
rusų. Apie jį jokių žinių ji į £rv‘"‘ra’v f
negauna. Pusseserė visais iF lųs 1 e ™ * 1 
būdais bando surasti savo* 
sūnų, bet be pasekmių. Ką 
turi daryti?

Atsakymas. — Šiuo me
tu American National 
Red Cross gali pasiųsti 
užklausimus į Alliance of 
Red Cross and Red Cres- 
cent Societies of the US- 
SR apie Rusijos laikytus 
belaisvius (karo). Pata
riame pasiųsti prašymą j 
artimiausią Ame r i c a n 
Red Cross skyrių. Reikia 
išpildyti tam tikrą formą, 
kurią galima gauti iš 
Raudonojo Kryžiaus. 
Raudonasis Kryžius Tam-i 
štai praneš, kada sulauks 
žinių. 

I

i Lithuanian Relief Fund of A- 
merica. Ine., 105 Grand 
Brooklyn 11. N. Y.

St.

Midi Admtejai!

Jungtinių Valstybių laivas pilnas šios šalies 
gerybių skirtas vežti tas prekes j Prancūziją. Tai 
tik pradžia. Sulig Marshallo plano panašių laivų 
vyks labai daug į Europą.


