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Ko neišmoko vokiečiai 
Rooseveltienė apie klaidas

•

Respublikonų kandidatas
prezidentus, Stassen, pabrėžia 
savo anti - komunistinį nusi
statymą ir sako, kad komunis
tų partija Amerikoj turi būti 
uždaryta. Jo konkurentai, šen. 
Taft, ir New Yorko gub. 
Dewey, abu seni respublikonai, 
ne vieną turėjo nustebinti savo 
pareiškimais komunistų klausi* 
mu. Šen. Taft sakė, kad, girdi, 
pagal Amerikos konstituciją, 
žmogus, jei nori, gali būti ko
munistu. Gub. Dewey aiškino, 
kad komunizmas, tai idėja, ir 
idėjos jėga neužmuši. Nacizmas 
taipgi yra idėja. Kodėl prieš t4 
idėją jėga buvo ir yra vartoja
ma? Kokios tos kovos pasė
kos?

Amerikos vyriausybė davė į- 
sakymą tuoj ištirti naują vo
kiečių dešiniųjų- tautininkų de
mokratų partiją. Sakoma, kad 
jai vadovauja buvusieji naciai. 
Ta partija per pastaruosius 
rinkimus daug balsų gavusi 
Hessen provincijoj.

Šis įvykis parodo du dalyku: 
Amerikos budrumą dėl rudo
sios spalvos ir vokiečių nemok- 
šumą. Vokiečiai turi žinoti, kad 
jie turi užmiršti rudąją spalvą, 
jei jie nori, kad Amerika nesi
kištų į jų reikalus. Vokiečiai, 
kurie puošiasi raudona spalva, 
paliekami ramybėje. Vokiečiai 
turi žinoti, kad Amerikoj Mas- 
kvai daro kinkų - teku nejrien

Londonas — Pražuvęs: 
Rusijos pulkininkas, ku-; 
ris pirmininkavo repatria
cijos komisijai, J. D. Tas- 
sojev, dėl kurio pražuvi
mo Rusija apkaltino A- 
merikos agentus būk jie jį 
pavogę, atsirado Anglijo
je. Jis nusprendė Rusijon 
nebegrįžti ir paprašė An
glijos prieglaudos kaipo 
politinis pabėgėlis —trem
tinys.

Reiškia tas aukštas So
vietų valdininkas, kurio 
tikslas buvo prikalbinti - 
privyliot’ tremtinius bei 
D. P. grįžti Rusijos glo-. 
bon, pats tapo tremtiniu.

Yra Ne Marconi, Bet Pop»r

gub. Dewey.

I

Amerikos kariai - veteranai New Yorke paskelbė Lojalumo dieną, 
vietoj komunistų dienos, ir sudarę milžinišką paradą paraduoja Fifth 
Avenue. Kairioji irgi maršavo 8th Avenue, kur nebuvo nei dešimtos da
lies to skaičiaus dalyvių, kaip kad turėjo patriotingieji kariai-vetera
nai. z-------------------------------------------------- ,------------------------------------------------

Jo Šventenybė Ragina Visus 
Melstis Už Tikrą Taiką

Nauji Nesusipratimai Vargina 
Tautas

lių tuoj svarstyti, pareiš
kė, kad tik per 1947 metu3 
į Jung. Valstybes legaliai 
įvažiavo net 2,700 Rusijos 
šnipų. Jie įvažiavo kaip 
diplomatiniai agentai ir 
naudojasi diplomą tinę 
protekcija. Be to daug ko
munistų įvažiuoja keliau- 
|tojų vizomis — visitors’ 
vizas. Priėmus jo įneštąjį 
bilių toks laisvas sveti
mos valstybės šnipų veiki
mas būtų suvaržytas.

Vatikano Miestas — Jo 
Šventenybė Popiežius Pi
jus XII išleido encikliką, 
kuriuo atsišaukia į viso 
pasaulio tikinčiu o s i u s 
melstis per visą 
gegužės mėnesį ir prašyti 
Švč. P. Marijos pagelbos, 
kad pasaulis susilauktų 
tikros taikos, o ypač, kad 

t Šventoje Žemėje būtų tei
singai išspręsti visi nesu
sipratimai ir užbaigtas 
karas.

Palestinos klausimu, Jo 
Šventenybė pareiškė, kad 
Šventoji Žemė yra ypatin
gai brangi kiekvienai sie
lai, dėl to, kad ten didžio
ji tiesos šviesa švietė vi
siems žmonėms, kur Žodis 
tapo kūnu, kur buvo pa
skelbta taika visiems, ir 
kur nukryžiuotasis Išga
nytojas ištiestomis ranko-;

I

i

Maskva — Gegužės 7 d.
Sovietų Rusijoje buvo 
švenčiama “Radio Diena”.
Pravda ir kita Rusijos 
spauda p’ačiai rašė, kaip! 
rusas Aleksandras Popov 
geg. 7, 1895 m. (caro lai
kais, tik pamanykite?) 
demonstravo pirmą bevie-Į 
sijos spaudoje išgarbintas' nieji bei jų simpatizato-Jnomic Cooperation Admi- gų prieš komunizmą, pa- ----------------
kaip bevielio telegrafo bei riai’ Wallace šalininkai, Į nistration (ECA), kurios reiškė Kongreso Užsienio Per VtettrilIS MetlIS 2,700

RAUDONIEJI SKVERBIASI I 
NAUJĄJĄ PAŠALPOS 

ORGANIZACIJĄ

lį telegrafą. Jis visoje Ru-.^a patirta,___ ________ a_z_x_ Inipii hpi iii 
kaip bevielio telegrafo bei riai» 
radio išradėjas.__________ — "

Mato Proga Ilstanti 
Staliną

Washington, D. C. — 
Max Eastman, seniau bu-

Reikalai ja PaaiškininuĮ Dėl 
Žudomų KommntstŲ

Athenai, Graikija —An
glijos Ambasada paprašė 

: Graikijos vyriau s y b ė s 
'“smulkmenų ir paaiškini
mų dėl 213 kalinių egze
kucijos. Jie visi buvo teis-

— ikai tautų. Toji organizaci- vęs kairiųjų redaktorium, mis kvietė visus į brolišką mo pasmerkti mirti už į- !• t__  .*•___  i-_ _ i • v « « • « * « 7mn<y7iinvcfpIVashington, D. C.
kad raudo-i ja buvo žinoma, kaip Eco- vėliau parašęs daug kny-i labdarybę, 
simnatizato-»nnmic Admi- om Vnirninizma nnJ ■—

užvertė savo aplikacijo- pirmininku Prezidentas Reikalų Komitetui, kad
Tuo tarpu civilizuotame prašydami sau vietų, paskyrė Paul G. Hoffman. “nebus taikos pasauly iki ' 
.»>uio r>i»—m ištara.- b®* darbo-' naujoje “Mar- Komunistai pąjuto, kad dabartinė. Rusijos valdžia

Plane/*vykdymui per tą organlftfeiją su A-įnebus'pakeLšta*.'/

vykdytą žmogžudystę, da
lyvaujant komunistų su
kilime 1944 m.

Keista, kad Anglijos vy
riausybė rodo tokį susi- 

nuteistais ko-
Rutijos Mgų Atvyko 

_ . Auerikoo. —
2 ———
Washington, D. C.

v-iaėju yra _____ _ ._  - ■w... _ - - , ___ ~___
komas italas GuglielmoorKanizaCU°j/’> kuri teiks merikos doleriais geriau-Stalino rėžimas neatsisa- __ ______ _

[atsistatymui pašalpą 16-;šia bus šinkuoti ir raudo- kysiąs nuo pasaulinės re- Kongresmonas
----------i- —--------------------------------------_ 'nn-iA _____!• • • __ 1_________ T ______________ — . .

. rūpinimą
munistais, bet niekada ne-

Našlė p-nia Rooseveltienė sa
ko, kad ChurchilTio atsimini
mai apie antrąjį pasaulinį karą 
esą tuo geri, kad atidengią 
praeities klaidas. Esą gaila, 
kad kaikurios praeities klaidos 
dabar vėl kartojamos. Ji, vie
nok, nepasako, kokios tos klai
dos praeityje padarytos. Gali 
manyti, kad Amerikos klaida 
buvo ta, kad permažai nuolai
džiauta Stalinui, permažai jam 
karinių ir kitokių gėrybių duo
ta, permažai jam svetimų že
mių duota, permažai tremtinių 
išduota į Stalino budelių nagus 
ir tt. Kai paminėjo klaidas, o 
jų neįvardino, tai natūralu, 
kad visokių prileidimų kyla.

•

Iki šiol atrodė, kad respubli
konų tarpe nė iš tolo nėra pa
linkimo pataikauti komunis
tams ir Maskvai. Šen. Tafto ir 
gub. Dewey pareiškimai tą 
prielaidą išblaškė. Mat, laikai 
keičiasi. Demokratas Roosevel- 
t’as pradėjo pataikavimą Rusi
jai. Bet prez. Truman’o admi
nistracija vis darosi labiau an- 
tikomunistiška. VVashington’e 
kalbama, kad ateinantį rudenį 
prez. Truman’as prieš rinki
mus pasinaudojęs kokia nors 
Rusijos provokacija, nutrauks 
diplomatinius ryšius su Mas
kva.

Skelbiama, kad pasirodžiusi

— prašė ir neprašo Rusijos 
Mundt iš pasiaiškinimų dėl žudo- 
kalbėda- mų ir į Sibirą tremiamų 

mas apie reikalą jo įneš-, Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
tąjį prieš-komunistinį bi- šalių piliečių.

!nąją propagandą, todėl voliucijos planų. Jo many- South 
kiekvienai tautai jie ban- mu pertvarkymas Jung. 
do priskirti nors po keletą Tautų ta prasme ,kad Ru- 
"savo žmonių", ypatingai. . , „ nu
svarbesnėse vietose. Jieį , , . .. , , . .
žino, kaip jiems sekėsi i Sa^los kokį jis dabar turi, 
UNROJE šeimininkauti ir:Jung. Tautos galėtų tapti

x.-x_ t x v j- x eronn Rusijai pasitarnauti. Da- įrankiu pasaulinės taikos,At antie City, N. J. - centro budzetas yra $500,- b J / , pakartoti.lį ne pasaulinės revoliuci
Amalgamated Clothing 000 metams, irtą sumą F . j o ne pasaulines revonuui
Workers, CIO, ir New skiria darbdaviai. 
Yorko Rūbų Pramonės į- 
s taigos paruošė planus į- 
steigti 
vertės 
darbininkams.

šias žinias paskelbė u- 
nijos šešiolikto dvimetinio 
seimo išvakarėse. Šis svei
katos centras, kuris pra
dėsiąs veikti laike trijų 
mėnesių, duos nemokamai 
medikalį patarnavimą 60,- 
000 rūbų pramonės vy
rams darbininkams met
ropolijos srityje. Tokio

komas 
Marconi.

Centrą Darbininkams
Todėl užvertė vadovybę'jos T padarius yra gali- 
tikslu, kad per daugumą'mybe-.kad dabartims Sta-

- .... j. • --------------------------- pasiseks nors kiek ir pra-jbno rėžimas Rusijoje ga-
sveikatos Centrą NaujfalB SubmarinamS Šmugeliuoti,__________ lietų būti pakeistas.

Uždedami "Snoriieliai"

i

Dakota,

£•RUSIJOS ŠNIPIJADOS 
ATSKLEIDEJAS GYVENA 

NUOLATINIAME PAVOJUJE
Ottavva, Canada — Igor 

Guzenko, kuris dirbda- Į 
mas Rusijos atstovybėje 
ir matydamas, kaip Rusi-j 
ja begėdiškai yra išvys-; 
čiusi savo šniniiadą drau
gingoje Canadoie, nebeiš-l 
laikė — prasišalino iš sa
vo darbo ir savo žinias at
skleidė Canados vyriau
sybei. Iš to sekė garsi šni- 
pijados byla, kuri nastatė 
į negražią šviesą Rusijos 
veikimą draugingose ir ją 
nuo nacių vergijos išgel-Į 
bėjusiose šalyse.

Dėl to savo žygio, dabar 
Guzenko gyvena nuolati- 

darbininkų, ?iame pavojuje. Jis ir jo 
geležin- seima gyvena kitokiu var-

Jung. Valstybių Valdžia raims 
uždeda visiems savo nau- /* | v* | f |Z ■ I —

Geležinkelius Savo Kontrolen
karo metu taip vadina-: ---------------------------
mus “šnorhelius” (snor-| Washington, D. C., geg.,trys didžiosios geležinke- 
hel). Tai yra vokiečių vė- io — Prezidentas Truman, liečiu unijos, valdžiai paė- 
liausiai išrastas prietai- šiandien išsprendė paimti mus geležinkelius kontro- 
sas, ‘kvėpavimo vamzdis’, geležinkelius valdžios lėn, atšauks streiką?

kontrolei!, kad išvengti 
streiko. Sakoma, kad įsa-jmitetas šiandien savo su- 
kymas yra paruoštas. Ta-! sirinkime svarsto dabarti-' 

nę padėtį ir turės išspręsti 
ar 190,000 <
valdžiai paėmus u—---- -  , .
kelius, turi dirbti ar strei-|du viename Canados mies- 
kuoti. < _ _ ________________________

išsprendęs (John L. Lew- 
is angliakasių bylą), kad 
valdžia, paėmus savo kon- 
trolėn įstaigą, gali gauti 
teismo įsakymą 
streiką.

Washington, D. C., geg.,trys didžiosios geležinke-—_ . — . « • v • •• _ _ 1 J V • _ •   _ “

gali išbūti ilgą laiką po. 
i vandeniu ir tokiu būdu 
likti nepastebėtas ir ne 
susektas.

knyga vardu “The Spanish 
Story”. Toje knygoje įrodinė
jama, būk gen. Franco karo 
metu pardavinėjęs karinių, 
reikmenų Vokietijai. Tai žino
ma buvo baisus daiktas. Kad 
karo pradžioj Stalinas nepaly
ginamai labiau rėmė Hitlerį, 
negu gen. Franco, tai tas vi
sai nebaisus daiktas. Dar men
kesnis daiktas, kad Roosevel- 
t’as Staiin’ui dovanojo karinių 
reikmenų už bilijonus dolerių, Į paskelbė, kad vietinės ra- 
paaukojo jam pusę vakarų Eu- dio dalių dirbtuvės darbi- 
ropos su milijonais žmonių ir i ninkai su didele nuostaba 

I sudarė sąlygas trečiąjam pa- 
! sauliniam karui.

•

Nesenai laikraščiuose buvo 
recenzuojama naujai išleista 
knyga, David Rodnicko para
šyta, apie vokiečius. Knyga 
pavadinta “Postwar Germans”, 
tai yra, pokariniai vokiečiai. 
Laikraščio New York Times 
knygų recenzentas, minėtą

Tęsinys 2-rame pusi.

čiau kol kas neaišku ar

PLAČIAI RAŠO APIE BUVUSĮ 
LIETUVOS PREMIERĄ

policijos priežiūroje, sau- 
gojant jį nuo pasikėsini
mo į jo gyvybę.

Dabar iš spaudos išėjo 
nauja jo knyga “This is
jmy choice”.

Remiantis ankstyves
niais jo parodymais, Hol- 
lywood’e buvo pagaminta 
filmą pavadinta “The Iron 
Curtain”, kuri neužilgo 
bus pradėta rodyti.

“Aš dažnai užeinu į 
krautuves ir žiūriu į jų 
lūžtančias nuo maisto ir 
įvairių prekių lentynas. 
Rusijoje gyvendami mes 
nė įsivaizduoti negalėjo
me, kad kur nors pasauly 
galėtų būti toks maisto ir 
prekių gausumas — pa- 

Jung. ~ Valstybių telyJe ir Yra nuolatinėje reiškė Guzenko.

Trijų unijų streiko ko- i

Lietuvos Premierą Čer
nių Newark, N. J., — A- 
imerikos spauda ir Radio

sužinoję, kad nesenai jų 
tarpe pradėjęs dirbti tūlas 
Jonas Černius, yra buvęs 
Lietuvos Respublikos pre- 
mieras ir jos Armijos šta
bo viršininkas, baigęs Bel
gijoje universitetą ir 
Prancūzijos generalio šta
bo (karišką) kolegiją. Tą 
žinią įsidėjo net New 
York Times pirmame pus
lapy), ir Christian Science

ir kitiMonitor, Bostone 
dienraščiai.

Toliau paaiškinama, 
kad gen. Černius atyyko 
Midwestem College, of 
Hillman, Minn. kviečia
mas, kur jis nuo rudens 
dėstys politinius mokslus.

Kurie blogesni — naciai 
ar bolševikai, tai gen. Čer
nius sakęs sunku pasaky
ti, bet bolševikai gal blo
gesni, nes jei naciai išvež

Metropolitan 
Authority, kurs 

i Elevated

PALAIKYMUI
prieš, pinehurst, N. C. —Jung. jėgos kalbą — vienintelis 

i Valstybių Armijos sekre- būdas taikai palaikyti, tai 
i torius, Kenneth C. Royall, būti pasirengus sutikti 
kalbėdamas Tautinei Re- karo pavojų. Aš netikiu, 

f JO daktorių Sąjungai, pareis- kad karas yra neišvengia- 
kė, kad jis bijąs ir pama
nyti apie Jung. Valstybių 
likimą be atatinkamo di
dumo ir stiprumo kariuo
menės.

“Kuomet mes turime 
reikalo su tauta, kuri ne
pripažįsta jokių sutarčių 
šventumo, kuri nesupran
ta kitos kalbos, kaip tik

B

Transit 
perėmė 
gatve-davo lietuvius į Vokietiją,!Boston

tai tą išvežtąjį dar galima karių transportacijos sis- 
surasti, bet ką rusai išve- temą, per pirmą bertainį 
ža į Sibirą, tai to jau ne- deficitas padidėjo net iki 
begalima surasti. 853,241.

mas, jei mes būsime pasi
ruošę jį sutikti su atatin
kama kariuomene, laivy
nu ir oro jėgomis. Bet jei 
mes nebūsime pasiruošę, 
tai trečiojo karo galimy
bė yra didelė”.— Taip kal
bėjo mūsų šalies pareigū- 

inas, kuris turėtų žinoti ką 
kalba.
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ĮVAIRIOS žinios
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SENATAS UŽ ORO JĖGŲ 
PADIDINIMĄ

______ u
DABARTIES PASTAROS

DARBININKAS

•v

o Krikščionių 
rem i a m a s 
Carlo Sforza 

balsus pirmu 
Tačiau neuž-

(Pradžia 1-me puslapyj) 
knygą recenzuodamas, pastatė 
tokius klausimus: Ar pokari
niai vokiečiai skiriasi nuo 
prieškarinių vokiečių? Ar pra
laimėjimas ir jų miestų sunai
kinimas pakeitė vokiečių nusi
statymą į pasaulį? Atsakoma, 
kad ne. Vokiečiai nepasikeitę, 
dargi labiau sukietėję. Na, o 
ar nepritiktų tokius ar pana
šius klausimus pastatyti ame
rikiečiams, anglams, prancū
zams, rusams, žydams na ir 
lenkams? Ar lenkai atsižadėjo 
savo pretenzijų į Vilnių ir kitas 
svetimas žemes ? Ar anglai 
kraustosi iš Indijos, kad paju
to sąžinės griaužimą? Ar A- 
merika jaudinasi, kad užgrobė 
Lietuvą ir kitas 
kvos 
bant 
sius
ti, kad ir 
priekaišto,

Roma, geg. 10 — Ennco 
de Nicola, komunistų va
dovaujamo fronto kandi
datas į prezidentus, gavo 
396 balsus, 
Demokratų 
kandidatas 
gavo 353 
balsavimu.
tenka balsų būti išrink
tam. Reikalinga dviejų 
trečdalių balsų.

Prezidentą renka parla
mentas bendroje sesijoje. 
Pirmuose trijuose 
muose reikalinga 
trečdalių išrinkti 
dentą. Balsuojant 
tą kartą užtenka 
mos. *

Komunistams talkinin
kauja socialistai.

ru, Evaldu, Robertu, Ed
vinu ir Karoliu - Povilu 
apsistojo: RFD No. 2, 
North Judson, Ind.

Boleslovas ir Gabrielė 
šeikai pasisvečiavę pas p. 
Budreckus, Elizabeth. N. 
J., išvyko į Chicagą: 1508 
N. Leavitt Street, ‘Chica
go, III.

Otilija Stanaitienė apsi
stojo: 444 Metropolitan 
Avė., Brooklyn, N. Y.

, , , I Aleksandra Turnevičie-Jau dabar Oro Jėgų vado-,n? su sūnum Algiu JAV

— (mūsų atstovai tikrai yraIVashington, D. C.
Jungtinių Valstybių Sena-i susirūpinę šios šalies šau
tas. imdamas domėn ko- ’gurnu ir aiškiai, nors ir 
munistinės Rusijos impe- vėlokai pamatė kokį “an- 
rialistinius užsimojimus, j gį” savo šiltu globojimu— 
74 balsais prieš 2 priėmė'visokiausiomis nuolaido- 
bilių, paskiriant 3,233,- 
200,000.00 oro jėgų susti
prinimui. Tuom Senatas 
priėmė taip vadinamą 70 
grupių oro laivyną vietoje 
administracijos prašomų
66 grupių. Prieš balsavo šies lėktuvų pirkimui. Į šį 
tik senatoriai Taylor iš I-; skaičių įeina 243 bombo- 
daho, Wallace bendrake- nėšiai, 1575 raketiniai bei 
leivis ir šen. Cain iš Wash.

Anksčiau tą patį bilių,itokių įvairiausių 
tik su mažais skirtumais 
yra priėmęs ir Atstovų 
Butas 343 balsais prieš 3. 
Toks vieningas Kongreso 
narių pasisakymas už pa
didinimą šios šalies kari
nių oro jėgų, rodo, kad

!
i

VlSUMdUSlUlUia

]mis užsiaugino.
Neabejojama, kad Pre

zidentas šį bilių pasirašys, i
T  J _ 1   /> TT ____ 3 _ •

vybė pradėjo daryti pla-i 
nūs 2727 naujausios rū-

“jet” kovotojai ir 909 ki-
rūšių

lėktuvai.
Dabar turimi lėktuvai 

esą 95 nuoš. likę nuo Ant
rojo Pas. Karo, kurie 
skaitomi jau “pasenę”. 
Nuo to laiko jau padary
ta daug pagerinimų.

ATVYKO 65 LIETUVIAI 
TREMTINIAI

Taip atrodo iš Europos atplaukią su lietuviais 
laivai. Čia matome SS Marine Flasher, kuriuo at
vyksta daug lietuvių tremtinių į Dėdės Šamo žemę. 
Atvykstančius lietuvius pasitinka BALF ir Lietuvos 
Konsulato atstovai.

balsavi- 
dviejų 
prezi- 

ketvir- 
daugu-piliečiai, apsistojo: 11081 

VVallace St., Philadetohia, 
Pa.

Andrius Valuckas apsi
stojo pas p. Devenius: 52 
Frank Street, Waterbury, 
Conn.

Profesorius Jonas Vil
činskas su žmona Jone ir 
sūnum Rimvydu apsisto
jo: 10312 Yale Avė., Cle- 
veland, Ohio.

Donatas ir Viktorija Za- 
karevičiai su sūnum Povi
lu laikinai apsistojo New 
Yorke Catholic Comm. for 
Refugees globoje.

Profesorius Karolis Zai
kauskas su žmona Katari- 
na kelias dienas buvo su
stoję pas p. Grinienę: 
Great Neck, L. I., o vėliau 
apsistojo: 406 W. Corrig- 
ton Avė., Peoria, III.

Be to, atvyko dar sep
tyni lietuviai našlaičiai: 
Aldona Bačiuiytė— 15 m., 
Milda Blinstrubytė — 15 
m.; Antanas Nockiūnas—'
16 . Juozas Soda it is — 16: 
Andrius Vaišvilas — 15 
m.; Ida Vaišvilaitė — 17 
m.; ir Dalia Žemaitytė —
17 m.

Atvykusius pasitiko gi
minės ir draugai, tarp ku
rių matėsi p.p. Vyt. Ab- 
raitis, Anuškevičius, Bud- 
reckas, Grinienė, Aid. Sta- 

išinskienė, ir kiti. Alena

ISTORINIAI RINKIMAI
PIETINĖJE KORĖJOJE "V

1948 m. balandžio 29 d. su sūnum Algiu ir vitoliu 
laivu MARINE FLA- bei dukra Zita apsistojo 
SHER atvyko iš Vokieti-j 4610 So. Wood Street, 
jos 65 lietuviai tremtiniai, Chicago, III. Ponia Litvi- 
kurių tarpe 9 JAV pilie-'nienė ir abu sūnūs yra 
čiai repatrijantai, o kiti J.A.V. piliečiais, 
su imigracijos vizomis. 
Atvykusieji išsiskirstė

• • 1 - T•» A « « z-, • !

Jonas Avižienis apsisto
jo: 23 Ash Street, Jersey 
City, N. J.

Jonas ir Stasė Braziai 
laikinai apsistojo New 
Yorke, Cath, Comm. for 
Refugees globoje.

Henrikas ir Jadvyga 
Dapkai su sūnum Algirdu 
ir dukra Halina apsistojo: 
78 Douglas Street, Hart- 
ford, Conn.

Vytautas ir Juzefą Go
rinai su dukrom Lidija ir 
Milda laikinai apsistojo,Petraitis, su žmona Ona ir siems su formalumais. 
New Yorke Cath. Comm. 
for Refugees globoje.

Dr. Jonas Karvelis laiki
nai apsistojo New Yorke 
Cath. Comm.. for Refugees 
globoj.

Juozas ir Sofija Kun- 
giai apsistojo pas p. A- 
nuškevičius, 189 E. Se- 
cond Street, Brooklyn, N. 
Y.

Juozas Lapinskas, JAV 
pilietis, apsistojo: 194 Pe- 
rry Avė., Worcester, 
Mass.

Jonas ir Sofija Litvinai

!

Profesorius Aleksan
dras Mačiūnas su žmona

pas gimines bei draugus. (Leokadija ir vaikais Nijo
le ir Jurgiu laikinai apsi
stojo New Yorke Church 
\Vorld Serv. globoje.

Profesorius Jonas Pau- 
peras, evangelikų vysku
pas, su žmona Marija ir 
sūnumis Jonu. Ramučiu ir 
Martynu, laikinai apsisto
jo New Yorke Church 
World Service globoje, o 
toliau ilgesniam laikui ap
sistos: P. O. Box 488, Chi- Devenienė, Ona Valaitienė 
cago. Illinois. į ir Gen. Kons. Attache A.
_ Profesorius \ ytautas į Simutis padėjo atvyku-

dukra Viktorija apsisto
jo: Quincy College, Quin- 
cy, III. Jis atvyko kolegi
jos kviečiamas ir tuojau 
pradės darbą savo pa
mėgtoje profesijoje.

Jonas ir Adelė Poderiai! 
apsistojo: 160 Nuclidl
Avė., Brooklyn, N. Y. Po- Į buvote 
nia Poderienė ;
pilietė.

Ona Radzevičienė su

le G. K.

Seoul, Korėja, geg. 10 — 
Šiandien pietinėje Korėjo
je, kuri yra Jung. Valsty
bių militarės valdžios 
kontrolėje, vyksta demo
kratiniai rinkimai. Tai y- 
ra pirmas toks įvykis Ko
rėjos 4000 metų istorijoj.

Šiaurės Korėja yra So
vietų Rusijos kontrolėje. 
Ten apie demokratinius 
rinkimus Maskvos komi
sarai neleidžia nei prisi
minti. Maskvos agentai 
paskleidė lapelius Korė
joje, kuriais kursto pilie
čius sabotažuoti rinkimus, 
ruošti sukilimus, riaušes. 
Korėjoje yra maža komu
nistų partija, bet fanatiš
kai agresyvė. Komunistai 
! deda visas pastangas 
šiuos rinkimus diskredi
tuoti. Toks yra įsakymas 
iš Maskvos. Pereito šešta- 

Idienio naktį sovietų Rusi
jos kontroliuojama radio 
stotis paskelbė viešą laiš
ką Leit. Gen. John R. 
Hodge, Jung. Valstybių 
komandieriui Korėjoj, ku
rį pasirašė politinė parti
ja ir sovietų organizacijos 
atstovas šiaurės Korėjoj, 
reikalaujant:

“Atsižadėk savo pastan
gų pravesti atskirus rin
kimus. Jūs geriau susidė-

kite savo drabužius ir iš- 
sikraustykite iš Korėjos”.

Vadinasi, Maskva reika
lauja, kad Jung. Valsty
bės išsikraustytų iš Korė
jos ir ją paliktų žiauriai 
komunistų diktatūrai val
dyti. Tai tokia komunistų 
demokratija.

LAIŠKAS IŠTREMTIES
* ■ - - ♦ - » •

tautas Mas- 
barbarai? Taigi, kal- 

ir smerkiant nusikaltu- 
vokiečius, reikia atsimin- 

kitos tautos nebe 
ne be kaltės.

ir dirbo-

ir Lietu- 
gerėjo,

MALONŪS LIETUVIAI- 
AMERIKIEČIAI,

Likimas taip lėmė, kad 
: priversti ap- 

vra JAV'te^i savo kraštą — Lie
tuvą ir ieškoti duonos A- 
merikoje. Vieni Jūsų ap- 

dukra Ona apsistojo: Box Įleido ^Lietuvą dar tuomet, 
16, Hampton, N. J. 1

Karolis ir Ema Redvi- tarnams buvo įsakęs ne- 
kai su vaikais Olga. Artu- j bevadinti Lietuvos tikruo-

kai Rusijos caras savo

Palestinoje susikirto žydų ir arabų reikalai, 
kur ir vieni ir kiti pasiruošę žūt-būtinei kovai. 
Vaizdas parodo du arabų partizanų vadus, kurie 
planuoja kariškų veiksmų svarbą. Palestinoje at
rodo bręsta trečio pasaulinio karo perai ir tokie 
brandūs, kad greitu laiku gali iššaukti stambią 
eksplioziją, kuri sieks žemės rutulį.

! ju jos vardu, kiti kiek vė
liau, bet visi Jūs esate 
į Lietuvos vaikai, tik apsi
gyvenote ten, kur dau- 

jgiau buvo ir yra laisvės 
■ir duonos. Jūs esate geri 
i Lietuvos vaikai, nes Lie
tuvos Jūs niekad neužmir
šote, ir kai Ji kėlėsi po 
pirmojo pasaulinio karo 
nepriklausomam gyveni
mui, Jūs, kaip kuris galė
damas, padėjote. O Lietu- 
va ar Jus užmiršo? Tai 
klausimas į kurį atsakant 
kartais pasigirsta iš Jūsų 
priekaištų. Kiek tokie 
priekaištai teisingi nesii-

• mu spręsti,
nap ir Jums tai tvirtinu, 
kad Lietuva Jums visuo
met buvo dėkinga. Pa
grindas Jūsų priekaiš
tams kartais’ buvo suda
romas atskirų žmonių, ku
rie jokiu būdu negalėjo 
atstovauti viso's Lietuvos 
ir todėl, jeigu Jūsų prie
kaištai buvo daromi visos

Lietuvos adresu, visos 
Lietuvos jie negalėjo lies
ti ir jaudinti, jie tiko tik 
atskiriems žmonėms, ku
riuos buvau anksčiau mi
nėjęs. Taigi, tai buvo ma
ži nesusipratimai, kurie 
negalėjo paveikti ir nepa
veikė tų nuoširdžių bro
liškų santykių tarp lietu
vių Amerikoje ir lietuvių 
Lietuvoje.

bet viena ži-

l
I

1918 metais Lietuva kė
lėsi nepriklausomam gy
venimui. Sunku buvo pra
dėti nepriklausomai*' gy
venti, bet Jums padedant 
visi sunkumai buvo nuga
lėti ir Nepriklausoma Lie
tuva pradėjo sparčiai 
žengti, greta kitų tautų, 
gyvenimo gerinimo keliu. 
Tiesa, mes tada blogai 
valgėme, kukliai rengė
mės, mūsų gyvenamiejji 
butai buvo labai prastu
čiai, bet mes buvome link
smi ir energingai dirbo
me, nepaisydami laiko, 
kad Lietuvoje žmonėms 
būtų geriau gyventi. Dirb
dami kartais klysdavome, 
iš klaidų mokindavomės, 
bet gyvenimo vežimą stū- 
mėme vis pirmyn. Kartais 
mus kai kas ir pajuokda
vo, bet mes to nepaisyda-

mi vis dirbome
me.

Metai po metų 
vos gyvenimas 
žmonės galėjo geriau val
gyti, gražiau rengtis, bu
tai darėsi erdvesni ir ge
riau įrengti, o ir visame 
Lietuvos gyvenime: švie
time, mene, susisiekime, 
finansuose ir ūkyje buvo 
regimas pagerėjimas.

Tiesa, mūsų politinės 
partijos kartais pasipeš- 
davo tarp savęs, besivar- 
žydamos dėl valdžios. Bet 
kuriame gi krašte politi
nės partijos nesipeša? 
Mūsų gi partijų peštynės, 
kraštui žalos nepadaryda
vo, priešingai, jų peštynės 
būdavo kraštui • net nau
dingos, nes jos viena už 
kitos stengdavosi įrodyti, 
kad moka geriau kraštą 
tvarkyti.

Didžiausias pertvarky
mas buvo padarytas že
mės ūkyje, pravedant pa
grindinę žemės reformą. 
Visi dvarai, kuriuose iš 
senovės turėjo susisukę 
lizdus rusai ir lenkai, bu
vo panaikinti, o jų žemė 
padalinta kaimo žmo? 
nėms. Tai buvo tikrai Lie
tuvai naudingas žemės 
pertvarkymas, kuriuo bu
vo pasiektos dvi didžiau
sios naudos: 1. Panaikinti 
Lietuvai nedraugingi dva
rai ir 2. Mažažemiai ir be
žemiai kaimo žmonės ga
vo žemės. Nuo to laiko 
prasidėjo Lietuvos žemės 
ūkio gerėjimas.

Gal būt kas nors iš Jū
sų padarys man priekaiš
tą, kam aš visa tai, kas 
seniai jau buvo ir yra be
veik užmiršta, dabar ra
šau? O gi tam, Gerbia
mieji, kad šiemet visi lie
tuviai, kur jie begyventų, 
mini 30 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės sukak
tį. 30 nepriklausomo gy
venimo metų, todėl yra la
bai naudinga prisiminti 
tuos laikus kada Lietuva 
buvo nepriklausoma, kad 
ir vėl suburti visus lietu
vius vienybėn — dideliam 
Lietuvos atvadavimo dar
bui.

Lietuva šiandien pa
vergta, nepriklausomybės 
nėra. Lietuviai — vieni 
kenčia savajame krašte, 
tėvynėje — kiti Sibire ir 
kitose plačiose Rusijos

Brangūs broliai ir sesės, 
lietuviai!

Kempteno (Bavarijoje) sto
vyklos lietuviai - tremtiniai, iš
kilmingai minėdami mūsų Tė
vynės nepriklausomybės 30 me
tų paskelbimo sukaktį, per vi
sas sienas ir okeanus siunčia 
Jums savo nuoširdžiausius bro
liškus sveikinimus.

Pergyvenę žiaurias okupaci
jas ir karo pavojus, susispietę 
niūriuose stovyklos mūruose, 
nuolat grąsinami ir skriaudžia
mi, mes nepalūžome, iš visų jė
gų stengiamės išlaikyti savo 
moralę ir vieningumą, nenu
traukiame savo organizacinio 
ir švietimo darbo, budime mū
sų tautos reikalų sargyboje.

Titaniška mūsų kova būtų 
sunkiai įmanoma be Jūsų, už
jūrio sesės ir broliai, nuolati
nės moterialinės ir moraliąją 
paramas. Rjnšilf su Jumis 
BALFą, Raudonąjį Kryžių, pOT 
spaudą, laiškus ir asmeniškai 
per Jūsų delegatus stiprina 
mus ir palaikys ateityje, kur 
bebūtumėm — tremtyje, emi
gracijoje ar sugrįžus į laisvą 
Tėvų Žemę.

Tikime .kad pasaulyje netru
kus įsiviešpataus kilnūs idea
lai, išnyks vergija ir naujoji 
stabmeldystė, grįš iš kalėjimų,

žymus literatas, e- 
“Na,

Vienas
santis tremtyje rašo: 
kaip gi Jums atrodo? Masko
lius jau tiesiai kimba į Jankį, 
Britą, Prancūzą. Maskva atsi
sės kaip karalienė Berlyne. 
Kodėl gi USA nemobilizuoja 
kokio milijono vokiečių armi
jos? Vieno milijono vokiečių, 
USA apginkluoto, užtektų pen
kiems milijonams bolševikų už- 
šachuoti. Tuokart kiekvienas 
USA žodis kitaip skambėtų 
bolševikų ausims. P. G.

konclagerių ir stovyklų išbars
tyti po pasaulį tremtiniai ir 
kaliniai, kad žmonės bus tikrai 
laisvi nuo bado, šalčio ir bai
mės. Tikime, kad Viešpats bus 
gailestingas šventąjai mūsų 
“smutkelių“ Lietuvai.

Mūsų vieningumas ir pavyz- 
tainsfe laikymasŪ yra tuolU/*

širdų m ą ir’ Puošnumą.
Būkit pasveikinti, sesės-bro- 

liai - lietuviai!
Kempteno lietuvių visuotinio 

susirinkimo įgalioti.
Pasirašė:

Prof. S. Kolupaila 
Prof. J. Meškauskas 
Prof. J. Paltarokas

saigose, o treti — išblaš
kyti po visą platųjį pa
saulį. Bet tie lietuviai, ku
rie šiandien naudojasi žo
džio, spaudos ir veikimo 
laisve yra šventai įparei
gojami dirbti Lietuvos 
išlaisvinimo darbą. Į tuos 
lietuvius nukreiptas ir šis 
mano laiškas. Turime 
daug vilčių, kad visi lietu
viai, ypač Jūs, Malonūs 
Lietuviai - Amerikiečiai, 
šiais metais padvigubinsi
te darbą Lietuvos išlaisvi
nimo labui.

Kitą kartą daugiau ir 
apie kitą ką.

Adomas Kupcikeviėius.

Paieško
Prižgintaitė 'Adolfina,Aš,

duktė Pranciškaus Prižginto ir 
Euprozinos Paksaitės - Priž- 
gintienės, iš Kretingos apskr., 
Kartinos vai., Vielaičių kaimo, 
noriu surasti savo giminaičius 
gyvenančius JAV-se. Abu ma
no tėvai yra mirę prieš 20 me
tų, o aš likau 7 metų amžiaus, 
todėl nežinau savo giminaičių, 
kurie yra išeivijoje.
prašau savo 
liepti sekančiu 
žinančius man pranešti: 
pina Prižgintaitė. (13b) 
mingen - Fliegerhorst. 
isches Lager. Bk>ck 
Germany — USA Zone.

Maloniai 
giminaičius atsi- 

antrašu, arba 
Adol- 
Mem- 

Litau- 
1—71.

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, pemfletus, at
virutes, konstitucijas,

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

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broaduay So. Boston 27, Mass.
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SAINT 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.
Acceptanee for mailing at special rate of poetage provided for in Section 

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

Domestic yearly ___________  55.00
Domestic once per week yearly $3.00
Foreign yearly ...............  $5.50
Foreign once per week yearly $3.50

(Laiškas iš Europos)
■ Dr. Bonifacas Ramanauskas, kupų laiškai, kad buvo[BALp PASTANGOS KONGRESE 

cenzuruojami Gestapo ir; r
j be jo aprobatos nebuvo! BILIUI PRAVESTI
■galima skelbti. . Vatikano 
! ordinai — pasižymėjimo;Sensacijos Italijos Rinkimuose

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

Dievas išgelbėjo italų tauta!
būtų darę su Vatikano; 
“kontrolėmis”.

' » Po to, I
demokratai būtų buvęs

.išėjo su absoliutine dau- (“respublikos sukilėlių”) 
'guma. 1946 m. birželio 2-3 Į apsuptas, jame buvo nu- 
,d. rinkimuose komunistai {matyta padaryti kratą, 
gavo 104 vietas, o sočia-j “surasti” prieš “Italijos 
ilistai 115. 1946 m. komu-liaudies Respubliką” nu- 

Amerika žada pasitraukti iš Korėjos. Priežastis nistai susijungė su sočia-j kreiptus “ginklų sandė- 
tokia, kad strateginiu atžvilgiu Korėją būtų sunku iš- listais (spalių mėnesį) ir liūs”, areštuoti kardino- 
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DARBININKAS
366 West B*oadway, South Boston, Mass.,-,—•

Telephone SOuth Boston 8-2680 į scionj s

Kaip žinoma Italijoj an- 
tikomunistai laimėjo rin- 
ikimus visu 67'<, jų tarpe kai • Vatikanas 

i komunistų

! ordinai — pasižymėjimo; _AT_ . ,
{ženklai, turėjo būti panai-; BALF rupesvingai seka 
i kinti ir jais Vatikanasb*iUS 
; nieko nebebūtų galėjęs ,^uo ^ALF
: apdovanoti. Panaikinus i intensyviai ^veikia.

nutraukus jo sutartis su1 »c Komisija pneme ir .keisti jų gyvenimo sąly- 
Italijos valdžia, prie Po-^jjjj1 „.
piežiaus paskirti diplomą-'^ 2242, žinomą DP Act of 
tiniai atstovai būtų turė-’J-^-į,’ 

!ję iš Vatikano ir Italijos i 
išvykti. Dalis Vatikano'

lifikacijomis turės atitik
ti bendrus JAV imigraci
jos įstatymus, neturės ap
sunkinti Amerikoje gyve

ni Nesenai Senato Juridi- nančių darbininkų nei pa- • .T b-zUo+i ii, zvrrrranimn enlv-

t
I

Atvykstantieji per dve- 
jis metus, pradedant 1948 
m. birželio 30 d., bus at
leisti nuo mokesčių. Kas 
pusę metų per dvejis me
tus laiko turės pateikti 
DP komisijai savo gyve
nimo Amerikoje raportą, 
kur dirba, kur gyvena ir 
taip toliau.
BALF VEIKIA SU KITŲ 

TAUTŲ FONDAIS 
į Pagal numatomą pra- 
! vesti įstatymą, Komisiją

.jnę. į korduotą Senate Nr. 994. 
Pagal ši sumanymą pir

moje eilėje būtų įleisti pil
nas DP teises turi asme
nys, kuriuos globoja IRO. 
Išskrininguotieji ir įjung
tieji į vokiečių ūkį tremti
niai klasifikuojami kaip 
“non elirible”.

Pagal įstatymo su man y- 
turės būti 

u Da- kurioje zonoje __
reatiden-į Pri-3 S1’4 nietų pradžią, t.ipp reikalams skirtų Ame- 

1948 m. sausio 1 d. |L--__
iv« pvac Ą i Sumanyme nustatyta,^'pritariant'

Sibiro gali siųsti pagalbon neapribotą skaičių divi-;komunistais liko Nenni—gų gavimas Vatikane, o'QVi<d čia i^Hčctvti da- vad b-nt puse atvykstan- 
■zi-in tnz~» tomu Vai AmariVa fiifotu ainafi aavn Vav*i. 'i V.imA lznnfn cn *#• ___ •- . ČlUjų bŪtU dirbę Žem^S Ū-
nius dalinius per 5000 mylių, ir tai labai dideliu skai- komunistais pralaimėjo būti tvirtinamas komunis- ’ X pila Z“ ha /^k'na^aul kyie ir būtu, pareiškę no-
čiumi. Tokia tolima kelionė užimtų daug laiko, tad rinkimus. Dabar paaiškė-tų valdžios. ------- ~ J P
pagalba gali atvykti pervėlai. Gi pralaimėtas mūšis jo, kad visi miestai Itali-įtys j -- -
blogai paveiktų kariuomenės moralę. Kritikai neatsi-Įjoj, kurių vadovybes su-j būti nutrauktos 
žvelgia į nepalankias sąlygas. Pralaimėtas mūšis su- darė komunistai, turėjo'Vanoa Va»« < 
daro minusą, nežiūrint į tai, kaip didvyriškai pralai- susijungti ir prisijungti 
mėtojai būtų kovoję, Amerika atsirastų tokioj pat prie Tito — Jugoslavijos, 
padėty, kaip Rusija prieš japonus 1904-05 m. Japonai mes Togliatti laikė kon- 
Mandžūrijoj jautėsi kaip namie, o rusai turėjo kėliau-{taktą su Titu—savo “še- 
ti į frontą keliatą tūkstančių mylių. Amerikos karo, fu.” Sovietai “kovojo” už 
vadovybė nori to išvengti. {Italijai kolonijų grąžini-

Be to, išsilaikymas Korėjoj kaštuoja Amerikai tame ko-
daug pinigų. Jau iki šiol sukišta virš 700,000,000 do- ^unistinJ nnkimų laime-;vęs numatytas vienos sek-; j . « i . a -r-r •• v. . a • ! urna Rpr rinkimai nntPi-:tr$c PY.lrnnnyac danor vpi.

ruošti demokratijai; jiems, kaip ir visiems azijatams, Pa^auiio vakarų j klus komunistas,
geriau tinka despotizmas. Tačiau, kad ir Korėjos gy- vpLs- Tarp Ita.ijos komu- no biblioteka, 
ventojai būtų palinkę priimti demokratinį režimą, nistĄ ir korninformo bei .turėjo būti paimti > ko- Vatikano brangenybes ir butų kartu buvęs ir parp
tai gretima Sovietų zona labai tą trukdo. Rusija turi SOV1^ ambasados Itali-lmunistų partijos Pa.
maž daug pusę Korėjos. Pagal duotą pasižadėjimą J°J» astrus ginčas, ®es;gą , Va.tika.no pinigai ir--i nuo a_arų . ;
Sovietų-vyriausybė turėtų demokratiškai elgtis. Bet
Maskva teigia, kad bolsevistinė “demokratija” yra .x . . . . . „„„
geriausia visame pasauly, taigi ji ir mėgina savo “de- Pasiteismo, o visas sovie-,ta. sy._Petro ^Bazilika tu- ^omones

Korėjos likimas patalpų — jų tarpe ir di
plomatų paliktos vilos, tu
rėjo būti pavestos “liau
dies” (komunistų) poilsio 

i namais, o kita dalis —už-
LUAid, Adu sudivguuu duAVugiu oi c j <į uuių suiiau ia- nstaiS ę spalių į 11US , arCStUOll Kardino- imta lrnmuni^tu n°rHinQ
laikyti, jei tektų už ją kariauti. Ji pertoli nuo Ameri- Į Italijos socialistai tuo bū- lūs ir Romoje padarytieji iu tarpe n^udįe« 
kos — apie 5,000 mylių, o Rusija čia pat. Dabar ten du prisistatė pasauliui, sensacinį demonstratyvų pre^eHūros Ir'
esančios pajėgos labai nelygios. Amerika ten laiko kaip Kremliaus ir bolše-,“teismą”, kuriame tebūtų f f Kokiu" termų ir
23,000 kariuomenės ir 30,000 vietinės milicijos. Rusija vizmo žvaknešiai. Bet galėję dalyvauti tik ko- L* i,;nv iniVn nn_:

- • kuriame tebūtų į į Kokiu temnu ir tremtiniai 
, ____ Bet galėję dalyvauti tik ko- pgp j.;e’K iaįpo tai būt

turi 50,000 raudonarmiečių ir 125,000 vadinamos liau- 1947 vasario mėnesį dalis munistų spaudos atstovai. jarvta nlanai 
rliac Iznrinnmonoo ’Torl OrktziAfai Hoiimait Irain trio Vai»_ gy SaVa^at’U “DeVlZU įstatymą is” tUTC-!
tus militariniai stipresni. Jei tektų kariauti, rusai iš nuo komunistų atskilo, su jo būti sustabdvtas pini-ltu^ivvke^rk^ą b
,Qihirn orą Ii aiiiefi rkaoralHrtn npa nrihnf a slraiėiii Hirri- lilm Vonni__  '__  . CT

zijų, tuo tarpu kai Amerika turėtų siųsti savo kari-'socialistai, kurie kartu su Vatikano biudžetas turėjo7vk«i’ZaT haZTiaV niuo rlolininc nnr iv* ioi lohoi olrni- nvmlni1

I

dies kariuomenės. Tad Sovietai daugiau kaip tris kar- socialistų su Savagat’u “Devizų įstatymais” ture-Į Mįnoma, kadTafbū-iy 
mene-

Visos sutar- suprato, kad visa pado- ro ^^a ūkiuose dirbti, 
su Vatikanu turėjo rįojį žmonija laimėjo rin- _ -.

; kanas, kaip suvereninė
; valstybė panaikinta, o

__  ___ ! Numatyta, kad pusė įsi- 
kimus. Dabar "tik visas leidžiamųjų turės būti iš 
nasaulis suprato, kad su kraštų, kurie yra sveti- 
Kremliaus - bolševikų lai- m?svalstybės užimti (čia

rikos prezidentas, senatui 
, iš 3 asmenų. 

Komisija veiks iki 1951 
m. birželio 30 d. Komisi
jai bus leista 
nuostatus ir 
bus paskirtos 
sumos.

i Įstatymo 
kaip anksčiau

skelbti savo 
jos veiklai 
atitinkamos

sumanyme, 
esame mi

vykstą j Vatikaną visokie mėjimu Italijoj, būtų Ita-'aiškiai rodomas palanku- nėję kad numatyta įleis-
atstovai turėjo būti tikri-.jįja įšsibraukusi iš Žmoni- mas tremtiniams iš Lietu- 
nami specialiai įrengtoj į- jios ir ee]ežinė uždanga vos» Latvijos, Estijos, 

—2 «i---- 1 — :--------- * <» .Ukrainos dalies ir kt.).
Atvykstantieji savo kva-

(staigoj kovai su imperia-. pęr 35 milijonus gyvento
mistiniais šnipais . Tos į- būtų priartėjusi prie 
.staigos “direktorium” bu-!Vakarų Pasaulio

.... __  .... .. ..... ___________  ves numatytas vienos sek-',
lerių, o galo dar nesimato. Korėjiečiai prastai pa- Bet rinkimai patei-jtos ex-kunigas, dabar vei-; TaTe nustatyta,J ’«• 1.------ i-*.— Vatika-;kad skubos keliu turėjo

viltis. Tarp Italijos komu- no biblioteka, muziejai, i būti konfiskuotos visos

■ tuvos komunistų ten bū- 
jtų, gal, Sniečkus užkeltas 
!— NKVD šefas.

Toji vila — dangoraižis,

ambasados Itali-imunistų partijos “apsau- išvežtos i Rusiją “sausro-; tautinis Komunistų Par-
............ .... ] “imperia-Įtijos Centras. Šv. Petro

lai į Italijos rinkimus ne-Įliąi turėjo būti panaikin- likos nebuvę vieningos tytas Lenino paminklas
— —-— ---- I. - . --------- vieni stovėję;300 metrų aukščio, su

visos nišos, | “saule rankoje”, ant ku-mnkratiV’ Knreini i^vend inti Kita^ So- Planas sugriuvo. Pagal rėjo būti apdėta metiniais; už tai, kad
. komunistinės sov^e^ū " komunistų pla- mokesčiais 3 milijonais5.kuriose ilsisi popiežiai irįrios būtų išrašytos viso 

Vatikanas — laimė-lyrų, kaip ir' kitos insti-; šventųjų palaikai, būtų iš- pasaulio tautų vardai. » > _• 1 • . •• » • i • • — • > A_.£A1_A_  _ A_ 1 _ • _T • __ •'/ ▼> —_1_ — - ~ ▼ ▼‘Al_ • _ _”_! rinki-j tucį jos. j 
mus, turėjo būti apsuptas, kla turėjo būti Vatikanui 
Vatikanui turėjęs būti pa-uždrausta, o jo dispozici- 
liktas koridorius susisie- joj esančios gėrybės kon- 
kimui su Roma ir pašau- fiskuotos ir pavestos nu
liu, bet tas koridorius tu-lkentėjusiems “nuo Vaka
rėjo būti komunistų kon-rų imperializmo aukomis” 
traliuojamas, taip, p-1- -------•-*- ' ‘

vietaį verčiasi teroru, būtent, vienos 
partijom diktatūrą ginkluota pajėga palaiko. Viskas 
tvarkoma žandariškai: vidaus reikalai, “rinkimai”, 
policija, “liaudies” fronto armija ir t.t. Suprantama, 
kad Amerika negali vartoti tokių laukinių azijatiškų 
priemonių, ir sovietinė diktatūra, lyg Nikalojaus I 
geležinė samoderžavija, sėkmingiau suburia Korėjos 
gyventojus į kariuomenės rikiuotę. Dėlto ir “liaudies” 
armija yra pustrečio karto didesnė už amerikiečių 
suorganizuotą demokratinę tautos miliciją. Iš viso, 
Korėjoj susidarė tokia padėtis, kad amerikiečiams 
nėra išskaičiavimo tą fronto dalį ginti.

Tačiau pasitraukdami, amerikiečiai mano suda- lyną. Jeigu sovietai daro- 
ryti savo zonoj demokratinę valdžią iš vietinių žmo-, tokias provokacijas alian- 
nių, nepriklausomybės pagrindu. Nustatytą dieną, tų susisiekimui su Berly- 
~ _ 1 nu, suprantama, ką jie

• A • • V • A A ••V*! 1
geg. 10, bus padaryti rinkimai, kuriuos amerikiečiai

ną,
jus komunistams

• tautų vardai.
Labdarybinė vei- tuštintos, o ten laidojami (Berlyne iš Hitlerio rūmų 

(komunistu) marmuro, yra statomas 
paminklas 92

“liaudies”
didvyriai — pavertus Šv. Stalinui 
Petro Baziliką, nelyginant metrų aukščio — Trepto- 
Lenino tarptautiniu mali- ve).
zolėju. Ten būtų buvę pa-{ Visų tų planų smulkme- 
laidota po vieną komunis- nos nėra dar paaiškėju- 

, taip, kaip; (komunistams). Iškilmių-tų didvyrį iš visų pašau- sios, jos paaiškės.
dabar yra kontroliuoja-1 goms kalboms popiežius lio tautų. Kiti stovėjo už Italijoj sovietų ambasa- 
---- ----------  _i-—i—■ būty turėjęs gauti komu- tai, kad Šv. Petro Bazili- da italų komunistų vadą 

nistų valdžios leidimą, o ka būtų susprogdinta, o Togliattį atleido iš parei- 
jo raštai, enciklikos, tikri- jos vietoj pastatyta vila— gų. Jo vietoj bus paskir- 
namos ir cenzūruojamos didžiausias Europos dan- tas kitas. Togliatti kalti- 
komunistų valdžios taip, goraižis, kuris (į viršų) ;namas už tai, kad Italijoj 
kaip pav. Vokietijos vys- baigtųsi komunistų bius- rinkimus pralaimėjo Mas-

mas Vakarų aliantų kori- 
dorius įvažiavimui į Ber-

ti 100,000 tremtinių. Mes 
reikalavome, kad leistų 
bent 400,000. BALF pir
mininkas, taip pat prašė, 
kad ir 3 daly, sakiny 
“country of nationality 
has been annezed by a 
foreign power”, kad žo
dis “annexed” būtų pa
keistas žodžiais: “occu- 
pied” arba “invaded”. Į- 
statymo sumanymo proga 
BALF pirm. kun. Dr. J. 
B. Končius pasiuntė ati
tinkamo turinio pareiški
mą.

1 Latvių ir estu šaipu cen
tro organizacijų atstovai, 
susitarę su BALF, padare 
panašius žygius.

GELBĖKIM TREMTI
NIUS!

Kongresas pernai prieš 
sarę turėjo Stratton biliu, 
kuriuo buvo numatyta į-

I

prižiūrės, kad komunistai neišprievartautų, ir išrink------------------------------------------------------------------— i tais, pradedant Leninu, [kva, kominformas, o lai
to ji valdyba bus perstatyta Tautų Tarybai (U. N.), taip pat išprievartaus, kaip išprievartavo visą eilę Stalinu, baigiant visų tau- mėjo Žmonija, Demokrati- 
kaip teisėta Pietinės Korėjos vyriausybė, ir visas Kp- Europos valstybių.Tą Maskvos užsimojimą sulaiky- tų komunistų biustais (vi- ja. Vakarų kultūra — žo- 
rejos klausimas bus atiduotas U. N. žinion. Sovietai, ti kol kas nėra galimybės, bet jis bus įtrauktas galu- so 92 biustais, nes nasau-įdžiu visas padorusis pa- 
7innm!i tnc vvrioHcvhoc narini r> o vi c ir- Piofu Vnraiv ir 1.. no TX Tžinoma, tos vyriausybės nepripažjs ir Pietų Korėją tinio atsiskaitymo sąrašan. K. ly esą 92 tautos). Iš Lie-.saulis.

leisti 400,000 tremtini!]. 
Šio biliaus pravedimui 
pritarė bažnytinės, visuo
meninės, darbo ir pramo
nės organizacijos. Kai ku
rie valdžios pareigūnai 
sunkiai dirbo biliui pra
vesti, bet, - Kongreso ter
minu tariant, jis mirė ko
mitete...

Be Wiley biliaus, Kon- 
(Tąsa 8 pusi.)

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

16.
Neskanios derybos ir sunkūs 

pažadai
— Esi ilgametis komunistas ir žinai, kad 

Sovietų' Sąjungoj sveria ne tas, ką būtum 
padaręs, bet tas, ką taktikai padarei. Ar ga
lėjai, ar negalėjai išsisukti, tai nesvarbu. 
Svarbu, kad neišsisukąi, taigi esi nevykėlis, 
o tokiam pas mus nėra vietos. Tačiau su tuo 
tiek to. Gal būtų galima atsižvelgti į nepa
prastai sunkią padėtį, kurioje buvai atsidū
ręs. Bet yra ir daugiau kliūčių.

Daugiau kliūčių? Pochotinas to resiti’ 
jo. Manė, kad ši nati stambiausia. Neramiai 
laukė, ką Nachalskis toliau pasakys. Ir štai 
ką jis pasakė:

— Nelaisvėj banditai tamstos nelikvidavo. 
Reiškia, neskaitė tavęs tikru, jiems pavo
jingu komunistu. Deja, ir mes su jų nuomo
ne sutinkam.

Dabar tik Pochotinas pamatė visą šėto
niškumą čekos pinklių.

— Tai jūs norite, kad banditai visus tik
rus komunistus sulikviduotų?

— Ne. Mes to nenorime, tik iš jų galvose

nos darome naudingas sau išvadas. Jei ban
ditai būtų pasinerkę tamstą mirti, ir jums 
būtų pavykę pabėgt kaip tik prieš to nuos
prendžio įvykdymą, tai būtų kas kita: su
grįžtum su herojaus požymiu. Gi tamsta bu
vai keletą savaičių nelaisvėje sveikas ir gy
vas, t. y. švelnus komunistas, vienas iš to
kių, kuriuos banditai mėgina į savo pusę pa
traukti, kas jiems ne retai pavyksta. Ir ką 
mūsų čeką veiks su tokiu, atssiprašantv pa
reigūnu ?

— Ne visi gi čekistai privalo būti bude
liais — norėjau pasakyti egzekutoriais. O 
banditai tik tokius likviduoja, kurie egzeku
cijose dalyvaudavo. Tad dar neįrodyta, kad 
jie mane nepavojingu skaitė. Kitaip būtų 
mane paleidę.

— O gal ir paleido, kas ten jus žino? — 
suniurnėjo Nachalskis.

— Ką?! — taip karingai Pochotinas rik
telėjo, kad Nachalskis atsiprašė.

— Na, na, Terentij Lukjč. Aš tik taiD sau 
pajuokavau. Aš gi žinau, kad į sutartį su 
banditais jūs neisite. Tačiau mums čekis
tams neužtenka savo priešų neapkęsti. 
Mums privalu aktyviai juos naikinti. Gi 
tamsta — ką gi — esi perdaug švelnus če
kisto pareigoms ei£i. Be to, sąryšy su tams
tos išvogimu įvyko stambus skandalas. Tą 
pačią naktį iš jūsų taip vadinamo* svetimša
lių biuro pabėgo perkalbėtoja ir jos pagel- 
bininkė, padedant, žinoma, banditams. Mes 
jūs nekaltinam dalyvavimu banditų sąmoks

le jas išgabenti, bet tamsta esi atsakingas 
už tai, kad nesugebėjai įžiūrėti, jog tos dvi 
moterys buvo šimtaprocentinės baltagvar- 
dietės. Gi įstaigos viršininkas, nežiūrint kaip 
jis teisintųsi, yra atsakingas už įvykusį jo 
įstaigoj sabotažą. O čia jau ne tik sabota- 
žas, bet ir tiesioginė išdavystė. Tad pats ir 
nenoromis turi pripažinti, kad tavo grįžimas 
į čekos tarnybą neįmanomas. Be to, aš čia 
turiu pareikšti, kad tavęs, golubčik, aš nebe 
paleisiu. Turiu atiduoti čekai tardyti. Žinai, 
toks įstatymas. Pats savo kailį turiu daboti.

Pochotinas pasijuto iki ausų įklimpęs. 
Pasiryžo eit ant vieno. Vis tiek’galas.

— Platon Moisiejič, aš noriu nuo čekos iš
sisukti.

Nachalskis susiraukė. Tas “Moisiejič” 
jam nepatiko. Platon dar nieko, bet kai Moi- 
siejičium kas pavadina, tai atrodo, kad jam 
kaišioja į panosę jo semitiška kilmę. Pocho
tinas to nežinojo ir netyčia jį erzino, tuomi 
gadindamas savo reikalą.

— Nori Čeko) tarnauti ir nuo čekos išsi- 
sukti? — piktai pašiepė Nachalskis.

— Čekoj tarnauti nebenoriu! — ryžtingai 
Pochotinas pareiškė, — ir noriu iš jos nagų 
išsisukti.

— Nemėgsti tardymo? O kitus tardyti 
taip pat nemėgai? — šaipėsi Nachalskis.

— Ir tamsta tardomas nosišaipytum, — 
piktai atsikirto Pochotinas. — Užteks tų 
pašaipų. Aš nebe mažas vaikas. Aš noriu 
rimtai apie biznį kalbėti.

— Apie kokį biznį? Nori išsipirkti?
— Kad ir norėčiau, negaliu. Aš neturiu nė 

cento prie dūšios.
— Aš kito būdo nematau.
— Yra dar vienas būdas: išvogti tą ban

ditų vadą, kurs mane buvo išvogęs. Tai 
stambus paukštukas.

— Nori pavogti banditų vadą? Ha, ha, ha! 
Čekistai nepajėgia to padaryti, o tokia šla
pia višta, kaip tamsta... Tik vieni juokai.

— O aš sakau, kad išvogsiu! — karščiavo
si Pochotinas. — Tik duok man pagelbės. 
Daugiau pasakysiu: aš atliksiu darbą, o 
tamstai paliksiu nuopelną ir garbę.

Nachalskis liovėsi šaipęsis. 0 ką, jeigu 
pabandžius? Kartais net tokia šlapia višta, 
kaio Pochotinas, į desperaciją įstumtas, ga’i 
žygdarbį atlikt. Bailus, bet ambicingas liur
bis, prie sienos prispaustas, kartais netikė
tai, padaro vilko šuolį. Net žiurkė, įrarvta i 
kampą ir neturėdama skylės pasprukti, šoka 
žmogui į gerklę. Pochotinas kaio tdk to’ s 
tipas. Jis gali mėgint padaryti ka žada. Ne
pavyks — bėda io, ne mano. Pavyks — man 
garbė ir poau’ štiš. Mėgins mane apgauti? 
Neįmanoma. Jis vis vien mano rankose. .

Taip svarstė Nachalskis, ir jo galvoj pra
dėjo bręsti planas: išnaudoti tą nevyk’lį 
savo sumetimais. Tik reikia panagrinėti pla
no smulkmenas.

— Ir tamsta, Terentij Lukič, rimtai manai 
pajėgsiąs tą sunkų darbą atlikti?

(Bus daugiau)

Va.tika.no


Antradienis, Gegužės 11, 1948

Pirmutinė Ir Paskutinė Malda
(Tikras Atsitikimas)

Parašė J. A. Skersos rioje, sustingusį nuo šal
iai Anglų kalbos laisvai čio savo kūną, bent kiek 

išvertė j. Butkevičius, — galėtų sušildyti? Tai la- 
škotijos lietuvių katalikų bai didelis klausimas! Ta- 
žurnalistas Glasgow’e).

“Htikrųjų sakau 
is, kad danguje bus di- 
riis džiaugsmas dėl vie

no nusidėjėlio, darančio 
tikrąją atgailą, negu dėl 
devynių dešimtų devynių 
teisiųjų, kurie nereikalau
ja atgailos”, šv. Luko, 
XV, I.X.).

Tai įvyko viename mies
tu Anglijoje, 1D40 m. Be
galiniai susalęs ir nežmo
niškai išalkęs, nuplyšu
siuose savo rūbuose, ku
rių atsipalaida v u s i u s 
skarmalus smarkus vėjas žiau7esn^! Viena Want- 
^n, u* 5eP aPie Jojo lieme- rog mjesto namų įr krau
jų kraipė ir sukinėjo, į tuvių languose žibėjusios 
stebėjo labai suvargęs, šviesos, langinėmis ir 
koks tai nepažįstamas, tamsiomis, nepermatomo- 
augalotas, vidutinio am
žiaus vyriškis. Įkišęs kel-; 
nių kišeniun pusiau susti
rusią nuo šalčio savo ran
ką, — rūpestingai ją be- 
čiupinėdamas skaitė ke
liolika kišeniuje esamų 
varinių penny (pinigų 
monetos), kurie buvo vi
sas, vienintelis, šioje že
mėje turimas turtas. Nu
sipirkti ką nors užkąstų 
bent vienam kartui 
tų penny jam vis užteks. 
Keletą žingsnių pažengęs 
pirmyn, — jis sustojo ties 
įvairių pyragaičių krau
tuvės langą, ir smalsiai 
pažvelgė į pasilikusias 
dar-neišpirktas taip bran
gias ir jam naudingas pre
kes. Tarsi katė aplaižęs 
alkanas savo lūpas, — jis 
greitai įėjo krautuvės vi
dum..

Nusipirkęs keletą pyra
gaičių, — suprantama, — 
ne tiek, kiek jis norėjo,— 
o tik tiek, — kiek pavar
gusios jo lėšos pirkti jam 
leido (mat reikėjo pasilik
ti keletą penny ir vargin
giems sekančio ryto pus
ryčiams), — kūjų laiką jis 
stovėjo, visiškai nebežino
damas kur eiti valgyti tą 
taip vargingą savo vaka
rienę, ir, jeigu tai būtų 
galima, nors truputėlį su
šilti... Bet abelnai, ar jam, 
kaipo pavargėliui, yra 
proga ir galimybė, susi
rasti kur tokią vietą, ku-

•

čiau visgi reikia pabandy
ti. Dangiškoji erdvė virš 
jo galvos, yra apsidengu
si tamsiu, nepermatomu 
šydu, ir saulutės visiškai 
nebesimatė. Gali būti, kad 
ji yra pasislėpusi už tų 
tamsiųjų debesų, kurie 
kabo taip žemai virš 
miesto namų, tarsi gigan
tiškos kokio tai sutvėrimo 
kojų pėdos, iš viršaus be
žengiančios žemyn... Die
nos šviesa staigiai pradė
jo blėsti, ir popiečio šal
tis, vakarui prisiartinus, 
— dešimtį kartų pasidarė

mis užlaidomis pradėjo 
gęsti. Greitai miesto gat
vės paliko veik visai tuš
čios, kai gyventojai kiek
vienas skubinosi į jaukius 
savo namų butus, kurie 
nors ir gerokai nuo bom
bų nukentėję, tačiau, pa
lyginti vis dėlto atrodė 
gražūs ir mieli. Vadinasi, 
pasaulis dar nėra visiškai 
pražuvęs; jis egzistuoja, 
ir nekantriai kažko lau
kia, laukia...

Nepažįstamasis 
vyriškis, visas 
čio drebėdamas, vaikščio
ja tamsios gatvės pakraš
čiu, rūpestingai ieškoda
mas, bene ras kur ko
kios nors rūšies sau pa
stogę. Iš vieno netoli e- 
sančio namo, staiga pasi
girdo skambus, laisvai į 
šalis plintantis, gramafo- 
no muzikos balsas, begro
jus kokią tai “moderniš
kiausią” pakvaišusios šių i 
dienų Vakarų civilizacijos 
dainą. Kur nors kitur 
tamsumoje vėl koks tai 
vyras rėkia visu savo ger- 

i klės balsu, bedainuoda
mas kokį tai keistą, pra- 

, našišką išguldymą, juo
kingai panašų į “Danny 
Boy”. Per visą tą laiką, 
baisus vėjas, tarsi koks 
beprotis, klaikiai švilpau
ja aplinkui namų stogus, 
o ypatingai grumiasi su 
ant stogų esančiais namų

I

i

mūsų 
nuo šal-

v

I

smagiai ir naudingai pra-

Juozas Radžiūnas, šiuo metu 
gyvenantis Bismark Kaseme, 
Ass. Center 617, Schwaebisch 
Gmuend (14-a) Wuerttemberg, 
U. S. Zone, Germany ieško bro- 

Iki pasimatymo Seime! ^°» Radzevičiaus, iš Lae- 
Kun. St. Būdavąs. tuvos i Ameriką išvykusio 1913

mui labai reikalingos dos
nių žmonių aukos. Reikia 
iš Vokietijos parsikviesti 
dar astuonias seseles. O 
svarbiausia— reikia ruoš
tis būsimai laisvai Lietu
vai. Dalis seselių skubės * 
ten pas suvargusius bro- £ 
liūs ir seseris lietuvius, 
nešdamos jiems visokią 

' pagalbą. Taigi jau iš 
anksto reikSa pasiruošti, 
sustiprėti.

PRAŠOM ATVYKTI 
Į SEIMĄ

Įsidėmėkit, Naujosios 
Anglijos Nekalto Prasidė
jimo Seserų Gildą Sekmi
nių pirmąją dieną kviečia 
į savo Seimą Putnam, Ct. 
Atvykit patys ir atsivež
kit kitus. Būkit gausūs ir 
dosnūs šioj Dievo ir Tė
vynės talkoj.

PaHkeJM
• '__________A.• -A

International Institute of 
Boston, 190 Beacon Street, 
Boston, Mass., mums praneša, 
kad Stasys Skorupskas, šiuo į 
metu gyvenantis Vokietijoje, Į 
tremtinių stovykloje .ieško sa-' 
vo dėdės, kuris yra maždaug 
70 metų amžiaus, gimęs Kap
lių miestelyje, Šėtos parapijoje, 
Lietuvoje. Į Ameriką išvyko a- 
pie 1903-4 metus, R. K. tiky
bos, darbininkas, paskutiniu 
laiku gyvenęs Boston’e. Ieško
masis, arba žinantieji apie jį, 
prašome kreiptis aukščiau mi
nėtu adresu. ,

Į m., gyvenusio Wilkes Barre, 
Pa., mirusio 1933 m., žmonos 
ir suaugusių vaikų ;

2) Paulinos Giraitis - Girai- 
tienšs, 1937 m. iš Lietuvos su- 
grįžusios į Ameriką;

• 3) Dr. Vlado Juodeikos, gy
venančio Brooklyn’e. Norėčiau 
sužinoti tikslų jo adresą. Pra
šau rašyti aukščiau paduotu 
adresu.

PRAŠO PAGALBOS
Malonūs tautiečiai, prašau, 

padėkite man mano varge ir 
nelaimėje. Turiu du vaikučius, 
kurie badauja. Gelbėkite mus 
nuo mirties.

D. DEGUTIS,
Kassel — Oberzwehren,
D. P. Camp Mattenberg, 

Churchill Street 3
U. S. Zone, Germany.

Illinois valstijos Auksines žvaigždės karių 
motinos atvykusios delegacija j Washington, D. 
C., dr atsilankydamos su vizitą pas Armijos Se
kretorių Kenneth Royall, už dideles pastangas 
grąžinti, žuvusių kare karių kūnus j šią šalį, įtei
kė jam nuoširdžios padėkos raštą.

Trys didieji Jung. Valstybių karo laivai: Wy- 
oming, Idaho ir New Mexico skirti geležies laužui. 
Jie savo tarnybos laiku buvo didžiais laimėtojais. 
Paseno. Ir štai turi užleisti savo vietas naujiems 
modemiškiems karo laivams. Iš tų trijų karo lai
vų tikimasi gauti 57,000 tonų geležies.

GEGUŽES 16 -DIDŽIOJI 
DIENA

Taip, šio mėnesio 16 die-į leisti šioj žavingoj miškų 
ną kviečiame Jus visus į 
Nekalto Prasidėjimo Vie
nuolyną, Putnam, Conn., 
kur įvyks didysis metinis 
šios Kongregacijos Rėmė-

ir visokių žalumynų apy
linkėj.

Seimas tą dieną prasi
dės 11 vai. su pamaldomis 
ir kun. dr. J. Prunskio pa

jų Seimas. Gražiąją Sek-pokšiu. 12:30 vai. — Šei
minių šventę ir šiltą malo- mo dalyvių ir svečių pie
nų pavasarį Jūs galėsite tūs; " ’

■•■•■v- ........ .. .................-'•••••w..

" ------------------— V

2 vai. — posėdis.
5 vai. — palaiminimas, 
kurį atliks J. M. Prel. J. 
Ambotas.

DIEVO GARBEI IR 
LIETUVOS LAISVEI
Ištikrųjų, Nekalto Pra

sidėjimo Kongregacijos 
Seselės savo gyvenimą

I

kaminais. Pagaliau, varg
šas valkata vyriškis, be
eidamas netikėtai suran
da vieną seną, apleistą, — 
niekeno nebegyvenamą 
namą; jis buvo visiškai 
tuščias. Kai niekas tam
sumoje jo nebegalėjo ma- pašventė tiktai Dievo gar- 
tyti, — jis laiptais prilipo bei, mūsų tėvynės laisvei 
prie namo durų, ir bandė ir artimo meilei. Nepri- 
įeiti vidun. Bet nelaimė! klausomybės laikais Lie- 
Durys užrakintos! O jau tuvoj jos atliko didelių ir 
jis buvo toks tikras, kad neužmirštamų darbų. Ne-

meilei. Nepri-

Diena po dienos, daugiau ir dau
giau moterų įsigyja elektrikhiius 
pečius. Jos randa, kad labai yra 
švarūs labai greitai verda ir eko
nomiški. Daug geresni visais at
žvilgiais !
Dabar-gi Boston Edison duoda ir 
jums progą taipgi... įsigyti puikų 
G-E elektrikinį pečių speciale kai
na. Nepraleiskite šios retos progos.

VIRKITE SU ŠIAIS STEBĖTINAIS NAUJAIS ĮTAISAIS...

GKlT*1 RIMTIS" pftms

mėnoo

čia suras sau pastogę!... 
Staiga pagavo jį smarkus 
vėjo sukūrys — ir dėl be
kybančių aplinkui jo lie
menį suplyšusių rūbų - 
skarmalų, vos į orą nepa
kėlė. Nežiūrint kokiu bū
du, jis būtinai turi įeiti į 
vidų! — Turi įeiti!... Jis 
užėjo iš užpakalio namą 
išegzaminuoti. — Ir di
džiausiam savo nustebi
mui ir džiaugsmui, atra
do, kad tai padaryta lai
ke bombardavimo. Ir iš
tikrųjų, čia yra pakanka
mai liudijimų, kad nese
nai čia būta bombardavi
mo, — ir dar ne bet ko
kio bombardavimo!

Porai minučių praslin
kus, — jau jis buvo na
mo viduje, ir sėdėjo vieno 
kambario kertėje ant šal
tų grindų. Dabar, jau vi
soje savo pilnumoje, buvo 
užviešpatavusi nak ties 
tamsybė!..

(Bus daugiau)

Ramybes Baltinis
Surinko ir išleido kun. P. 

Juras, 1943 m., 544 pusi.
Ši maldaknygė panaši į aukš

čiau minėtą. Taip pat visais at
žvilgiais graži, naudinga ir pa
togi. Puošnūs viršeliai, paauk
suoti pakraščiai, rinktinės mal
dos ir paveikslai. Kaina—$2.75.

M.

didelį jų būrelį Apvaizdos 
ranka atvedė ir į Ameri
ką. čia jos yra dabar kaip 
pačios jauniausios Kon
gregacijos atstovės - nau
jakurės šiame krašte ir 
dėl to taip labai reikalin
gos gerų bei dosnių šir
džių pagalbos. Kantriai ir 
pasišventusiai dirbdamos 
jos ir Amerikoj daug ką 
padarė ir tebedaro. Tik 
pasižiūrėkim: senelių
prieglauda — poilsio na
mai, nuolatinės uždaros 
rekolekcijos, iš Vokieti
jos atvykstančių našlaičių 
globa, tremtinių gyveni
mo rūpesčiai, visokia pa
galba Tėvams Marijo
nams ir Pranciškonams. 
Bet ypač norim pabrėžti 
kasmet surengiamus jau
nųjų Amerikos lietuvai
čių stovyklas su dvasiniu 
ir tautiniu auklėjimu. To
kia stovykla įvyks ir šie
met birželio - liepos mėn.

KITI RŪPESČIAI IR 
SUMANYMAI

Prieš akis dar daug rei
kalų. Seselės nori prie Mo
tiniškojo namo Putnam, 
Conn., pastatyti Nekaltai 
Pradėtosios Švč. Panos 
Marijos garbei koplyčią, 
kur bus meldžiamasi už 
Lietuvą, visą pasaulį ir 
geradarius, šiam sumany-

NESUSITEPA — 
tas padeda užlai
kyti sienas ir vir
tuves langu už
dangas švariomis.

DIDELIS PEČIUS 
— didele įtalpa, 
ekonomiškas, grei
tas ir paprastas.

NAUJAS GREIČIO 
REKORDAS — pa- 
gerintas 49 nuo
šimčiais. didesne ' 
turi coil— didesnį 
šilumos viršų, ge
resnes pasekmes.

suMti 
skaura- 
kitiem* 

kurie 
reikelin*

VIETA DĖL STO 
RAGE - 
puodams, 
doms ir 
dalykams, 
jums yra 
gi.

lengva matyti, 
raudona iviesa pa
rodo kada pasie
kia reikalinga ži
lumos aukšti, ir 
virimo temperatū- 
•ą-

PUIKI PEČIAUS 
INSULACIJA — 
prilaiko karštį pe
čiuje ; ir neperlei- 
džia karščio j vir
tuvę.

f

6-KV. ĮTALPOS 
VIRTUVAS — pa
ranku*. ekonomiš
kas. greitas ir tal
pus. Turi 50 skir
tingų dalykų viri-

AUTOMATIŠKAS 
PEČIUS — viskas

PATOGIAI
ĮRENGTOS LEM
POS — tiestūgine* 

lempos, kurio* 
žviette tieeiai. 

kaip jums reika
linga.

LAIKO IR TEM. 
PERATOROS 

CHARTERIS — 
duoda tikrą laiką 
ir temperatūrą rei

kalingą virimui.

PASINAUDOKITE ELEKTRIKOS VIRIMO PATOGUMAIS
LABAI GREITAS! Yra naujas greitis elek
tra virti. Virimas prasieda nuo svičiaus pa
sukimo!

JIS EKONOMIŠKAS! Elektros rata teikia 
ekonomižką elektrikinį virimą. Pažiūrėk, pa
lygink!

JIS VĖSUS! Įtaisą. kurį įvertinsite karšto
mis dienomis. Elektra duoda užtektinai kar
ščio... tą įdeda į maistą, o ne į virtuvę.
JIS SAUGUS! Elektrikinis virimas nereika
lauja degtuką. Sričiai yra padaryti paran
kioje ir saugioje vietoje, kur lengavi pasie
kiami.
JIE SVARŪS! Puodai, skaurados. sienos, už
laidos lieka neptlicsti ir švarų. Nėra lieps
nos. suodžių nei dūmų.

JIS AUTOMATIŠKAS! G-E Pečiaus Prižiū
rėtojas išverda jums nesant namie. Tik pa
suk "ON” ir “OFF”, kaip nori.

VISIT YOUR NEAREST AMERICA'S 
SECURITY 
IS VOUR 

F SECURITY
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Tu visą žemę man atstoji:
Tu man viltis, tu man namai.

— Ką rašo Brazdžionis, Bradūnas, Augustaitytė - 
Vaičiūnienė, Kairys, Nakutė, Yla, Santvaras ir 

Faustas Kirša.

MUSŲ DAINIAI
Naujausioji lietuvių kū

ryba paties likimo per
skirta dviem kryptimi: 
Lietuvoje pasilikę rašyto
jai arba tyli, arba yra pri
versti gaminti daugiau ar 
mažiau propagandinę lite
ratūrą. Tremtyje gi, lais
vųjų demokratijų prie
globstyje atsiradę mūsų 
kūrėjai tebetęsia anksty- 
besnes tradicijas, apdai
nuoja tėvynės meilę ir vi
sa kas lietuvių tautai 
brangu.

mėnesį, kada 
mus neša į 

iškaišytas sekly
čias, kur iš saule nudegu
sių lupų ir krūtinių veržė
si Marijos giesmės ir lita
nijos, mūsų akys ieško 
šių jaudinančių tradicijų 
tęsinio mūsų dainiuose.

J

Ir poetas prisimena 
kaip tėvynėje kiekvienais 
metais gegužės mėnesį 
Marijai rūko smilkalai: 
Buvai tenai tokia, kaip čia, 

Į Šventoji, 
Liurde stebuklais gyveni — 
O mano žemė tau aukojos — 
Visad buvai tu su manim.

Į
i
i

Per šventąsias šio miesto bones 
Ir per maldą Globėjos Marijos.. 
Čia pabaigę visas klajones.
Visos žaizdos, pajusim, užgijo... 
Prie Jos Vartų palauksi manęs, 
Ir tebus amžinybė abiejų.

AUŠROS VARTŲ 
POEZIJA

Nevienas jų savo žavio
mis poezijos gijomis yra 
puošnių posmų nuaudęs. 
Daugelio jų širdys kryps
ta visų pirma prie didžio
sios mūsų tautos švento
vės — Aušros Vartų. Prie 
Aušros Vartų Marijos 
Bernardas Brazdžionis 
kreipiasi nuoširdžia mal
da:

Marija, Motina geroji 
Tėvynės mūsų Lietuvos, 
Taikoj ir laisvėj ją globojai, 
Globok ir vėtrose kovos.

Marijos priedangos ieš
kodamas, kad nebūtų už
pūstas tėvų sodybos ži
burėlis ir, kad nebūtų nu
skintos gėlės nuo savano
rių kapų, poetas meldžia
si ir daro įžadą:
Išėjus skausmo kelią kartų 
Tenepaluš ir nepalinks, 
Tau padėkot prie Aušros Vartų 
Visa tauta tesusirinks.
Marija, Motina geroji, 
Tu būki saule mūs šviesia. 
Taikoj ir laisvėj mus globojai, 
Globok ir karo dienose.

Ligonio Padėka-

t

Po sunkios skrandžio ir žar
nų operacijos, kuri truko 21- 
vai. tolimesnio gydymo eigoje, 
atsirado plaučiuose votis.

Po 3 mėnesių gydymosi ligo
ninėje. panaudojus visas turi
mas priemones, sveikatos būklė 
vis blogėjo, visai sumenkau ir 
turėdamas 175 cm. ūgį. svėriau 
tik 43,3 kg. Stovyklos gydyto
jų patariamas, buvau pervež
tas iš ligoninės į stovyklą ir 
tolimesnį gydymą vykdė sto
vyklos gydytojai. Jų nutarimu 
buvo suleista man 2 bonkutės 
“Penecelino”. Sveikatos stovis 
radikaliai pasikeitė, pradėjo 
augti svoris ir greitu tempu 
pradėjau taisytis. Dabar jau 
pradėjau ir vaikščioti. Neabe
jotina, lead tai paveikė “Pene- 
celinas”.

Todėl turiu garbės širdingai 
dėkoti BALF’ui. kurio nenuils
tamomis pastangomis šis ste
buklingas vaistas buvo parū
pintas ir patiektas.

“Peneceliną” leisti 
stovyklos gydytojai: 
mus Antanas, gyd.
zas, gi vaistus suleido 
seserys — Gurskytė 
Bandzevičienė Vanda 
lauskienė Emilija.

Su aukšta pagarba 
dėkingumu

St Kruvelis.
Sshweinfurt, Vokietija.
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Ir Alė Rūta - Nakaitė 

išėjusi pasaulio vieške-: 
liais. Kiek daug jausmui 
joje sukelia parduotuvės 
lange pamatytasai Mari
jos paveikslas:
Mačiau Tave paveikslų parduo

tuvėj —
Gražiu be galo veidu ir atvira 

širdim.
Toksai paveikslas ir tėvų 

lyčioj buvo,
Tokį nešuos pasaulin savo 

nebuity.
Lange šaltos vitrinos Tavo 

akys —
Malonės, meilės žiburys — 
Ir aš — benamis, elgeta — 

norėjau gatvėj klauptis, 
aš — elgeta, lazdos nei maišo 

neturįs —
Tiktai pastūmė kažin kas 

mane iš skubančios minios, 
uždarė parduotuvės langą — 
Vilkaus gatve, girdėjau vėl pa

vasario varpelį žvangant, 
o geliamoj širdy paveikslas 

švietė
• Marijos atvira širdim, gražiu 

be galo veidu —
Ne iš vitrinos išimtas ir nu

pirktas ne šičia, 
tasai, kurs švietė anuomet 

mano tėvų seklyčioj-------
JI IR SOPULINGOJI
Aprašydamas Marą Lie

tuvoje Kazys Bradūnas, 
pasakoja apie mergaitę, 
kuri liko “tik vienų viena 
namuose, be žmonių, be 
balso, šaltnose”. Ryšulėlį 
pasiėmusi ji išėjo pro 
girgždančias duris, pro 
nuplėštas diemedžio ša
kas. Ir čia ta skausmo pa
ralelė tarp jos ir Sopulin
gosios: 
(Ji ėjo) —
Pro medinę vartų koplytėlę, 
Ten kur širdį Motinai sugėlę, 
Septyni skausmingi kalavijai. 
Ji nutolsta begaliniame kelyje... 
O aplink šešėliai siuntančios 

mirties
Ieško žemėje gyvybės paslap

ties...

Dabar aš čia, o ji nelaisvėj... 
O Liurdo Motina šventa!
Padėk, padėk man ją išlaisvint. 
Tau melsis žemė nuskriausta.

t

PARDUOTUVES 
LANGE

ŠV. KAZIMIERAS IR 
MARIJA

J. Augustaitytė - Vai
čiūnienė, lyg dėl savo mo
teriško kuklumo tiesiai 
nedrįsdama kreiptis prie 
Tos, kuri buvo Motina 
Kūrėjų Kūrėjo, šaukiasi 
Skaisčiojo Lietuvos rite
rio — Šv. Kazimiero, tar
pininkavimo:
Pasakyk Aušros Vartų Marijai, 

kad ilgai nešvinta,
Paprašyk, kad nieks negirdėtų, 

tyliai,
Uždeki tėvynėje šviesų žibintą, 
Prieš kurį temsta mūsųmaži - 

žiburiai.
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Prancūzijoje komunistai planavo gegužės mėnesio darbininkų para- 
davimo proga sudaryti milžinišką paradą Paryžiuje. Bet čia pasinaudo
jo tuo darbininkų entuziazmu gen. Charles De Gaulle, buvęs Prancūzi
jos žymus, karo vadas, ir jis suorganizavo savo naudai paradą, kurioj 
dalyvavo per 100,000 dalyvių, o tuo tarpu komunistai neturėjo nei penk
tos dalies. Tai buvo komunistams smūgis, o gen. De Gaulle laimėjimas. 
Šis vaizdas parodo kalbantį laimėtoją savo pasekėjams.

; Ir vėl keliu rankas tavęsp 
namuos bedalių — 

tavoj kančioj atradęs aš aukš
čiausią valią.

Gėlių čionai nėra paskleist po 
tavo kojų,

tik ilgesį, tik skausmą, Motin, 
tau aukoju.

DUOK RANKĄ, PARO
DYK KELIĄ

Mūsų Stasys Santvaras 
giesme kreipiasi į Dievo 
Motiną:
Nupuolusį, pavargusį, 

parklupusį
Ateik ,ateik prikelt, Marija!

Jis jaučiasi lyg širdis 
būtų serganti ir meldžia-! 
si:
Tokie maži didžioj nakty 

paklydom,
O patekėk, o patekėk, Aušrine!

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS, 
skaitytinas Sekmadienį, geg. 9 ir primintinas 

Sekmadienį, gegužės 23.

nusprendė 
Dr. Gar- 

Ūsas Juo- 
med.

Izabela. 
ir Kaz-

ir giliu

Lyg dar nebūdama tik
ra, kad šventąjį jaunikai
tį jos maldos palenks, ji 
svajonėse siunčia valdy
tas prie jo karsto, kurie 
paliečia šventinta lazda, 
jų žila barzda ašara nu-į 
rieda, tada:
Ir keliasi Kazimieras iš karsto 
Aušrotu vainiku ir balta lelija. 
Tegu dar angelai suvarsto 

; Surinkę kraują nuo žiedų. Ir 
šypsos Marija.

Mylimieji Kristuje:
Per Sekmines, geg. 23, visose bažnyčiose bus da

roma eilinė rinkliava Šv. Jono Seminarijai, Brightone. 
Šiais metais aš jus prašysiu dar gausiau aukoti šiam 
vertingam tikslui. Šių metų rinkliava turi padengti 
ne tik Seminarijos išlaikymo lėšas, bet dar kitam 
tikslui pasitarnauti.

Visų pirma, mes turime rimtą pareigą savo Se
minariją palaikyti. Pereitą savaitę mes įšventinom 
40 kunigų savo Vyskupijai. Tikrojoj, Seminarijoj mes 

[turime virš 200 klierikų ir apie 80 studentų priren
giamo joj Seminarijoj. Kai kurie busimieji kunigai 

; norės dirbti misijonierišką darbą tolimesnėse Bažny- 
, čios srityse. Aš nežinau, ar yra kita bažnytinė veikla, 
kuri atneštų daugiau Dievo palaimos mūsų Vyskupi
jai, kaip išauklėti būrį kunigų, kuriuos paskolytume 
kitiems kraštams, daugiau reikalingiems dvasinio pa
tarnavimo ,be jokio atlyginimo iš jų pusės. |

I

Išlaikymas tokios įstaigos, 1 
maitina ir išmokslina tokį skaičių jaunuolių, yra be j šiauš Andriejausko brolienę.

gyveno Jucių kaime, 
parapijoje. Šiaulių 

Į Ameriką išvyko

PAIEŠKO
Aš,

Andrijaus- 
Tamošiaus 
kilusių iš 
parapijos.

Liudvikas Andrijauskas, 
ieškau pusbrolių 1) 
kų Jono ir Petro. 
Andrijausko brolių. 
Lietuvos, Vaiguvos
Jucių kaimo. Šiaulių apskrities. 
Į Ameriką išvyko prieš pirmą
jį Didįjį Karą ir gyveno, kiek 
man žinoma. Chicagoje; 2) Ku
nigą Slavėną. Lietuvoje gyve
no Kaišiadoryse, Trakų apskri- 

jtyje. Į USA išvyko 1940 metų 
I vasarą. Kur apsigyveno žinių 

kuri apgyvendina, j neturiu. 3> Oną Grisius, Tamo-

• I

__ _ _ I
Laivai palaužtom burėm uosto , . - -

neberanda. galo dldelis uždavinys, ypač atsižvelgiant į dabartinę Į Lietuvoje
Vaiguvos 
apskrityje, 
prieš pirmąjį Didįjį Karą ir 
aPsigvveno Chicagoje. Prašau 
atsiliepti sekančiu adresu: Liu
dvikas Andriejauskas. Olden- 
burg, i. O. Donnerschvveer Str.

O Tu—žvaigždė giliųjų Marių! kainy brangenybę. Jei mes šiaip taip sugebame išeiti j
t 
i

lygiomis, tai vien padėkojant gausiai paramai Bos- 
Rašytojas daug vilčių tono Arkivyskupijos kunigų ir žmonių, kurie kasmet 

sudeda į Gegužės Madoną ■ nuoširdžiai aukoja Seminarijos rinkliavai Sekminių 
T“: * jšventėje.

Be to, ir šiais metais ir kurį laiką ateityje, mes 
Į turime prisidėti prie atstatymo Amerikos Kolegijos 
i Romoje.'Ta mūsų tautinė Seminarija Romoje nuo pat'.Unterm Berg 223/4. Germany. 
! karo pradžios yra uždaryta. Dabar ji žada vėl pradėti Br. Zone 
ididingą savo darbą — auklėti Amerikos kunigus pa-' 
čiam Katalikybės centre, po ^asmenine priežiūra pa-

ŠAUKSMAS j LIURDO 
MOTINĄ

Lyg norėdamas visą pa
saulį apeiti, kad tik pa
lenktų Dangų mielesnių 
likimu Lietuvai nusišyp
soti (nes žemėje sunku

ŽVILGSNIS Į ANAPUS
Naujai bekylanti poezi

jos žvaigždė— Kazys Bra- 
dūnas, praskambėjęs į 
mus Vilniaus Varpais, no
ri Aušros Vartų Madonai! 
katoett pačiais didžiau- terasti) Ana.
siais klausimais. Issmer- „3_____ A
damas iš kasdienybės jis nori vyzdį nukreipti aia-iMotln» maldauJa;
ĮJOS, kur dvi jų sielos nori ■ 0 Liurdo Motina šventoji
pasiekti amžinybę: Tikiu tavim, tikiu šventai!

tolijus Kairys net Liurdo

Gegužes Menesio Knygute
Gegužės mėnuo yra skiriamas ŠVČ. P. 

MARIJOS garbei. Lietuvoje žmonės kai
muose rinkdavosi į berželiais nukaišytas 
seklyčias ir ten suklaupę prie Dievo Moti
nos paveikslo užtraukdavo SVEIKA MARI
JA, DIEVO MOTINAI Palaikykime tas 
gražias tradicijas ir čionai Amerikoje — 
melskimės prie Marijos per gegužės mėnesį.

“Darbininke” galima gauti GEGUZCS 
MENESIO knygutę, kurioje yra labai gra
žūs skaitymai kiekvienai dienai per visą ge- 
gužės mėnesį. Ji turi 184 puslapius. Kaina 
tik 50c.

Norintieji knygutę įsigyti, įdėkite į konvertą 50c. ir šį kuponą 
ir užadresavę:

“DARBININKAS”
Vest Broadway, So. Boston 27, Mass.
prisiųskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.

” Administracija:— 
siunčiu 50 centų ir prašau man prisiųsti “Gegužės

Mėnuo knygelę.
Vardas............... .............................................................

Adresas.... ........ .. .............. _.....
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KONCENTRACIJOS 
STOVYKLOJE

Nacių koncentracijos 
stovykloje uždarytas Sta
sys Yla, tenai, kur krema
toriumo kasdieną dūmais 
skrenda į dausas, prisime
na Gegužės Mergelę:
Gėlių neturime paskleist po 

tavo kojų,
nė vieno žiedo! Nors ilgai visur 

ieškojom.
Prastoj pastogėj menam šian

dien tavo grožį 
kietoj tolioj prabyla mums 

dejonių žodžiai.
Lyg žiedas obelies užburbi 

jaunystėj,
Lyg klystkeliuos žvaigždė 

neleidusi paklysti,
Iškildavai paveikslu spindinčios 

mergelės
ir iškeliaut kvietei į tolį mano 

kelią.
O nūs žvelgiu pirmyn — 

keliaujam it šapeliai.
Ir tu, kaip mes, svetur 

priglobusi Vaikelį.
Ir tavo akys ilgesy namų 

paskęsta,
ir lūpos meldžia laisvėn

Kūdikį išvesti.

mus

ir Jai taria:
Ne vieną sūnų ten atrasi Tu 

nuliūdusį.
Ne vieną vėtroj verkiančią 

mergelę!
Tavęs neradę, nusidėjėliai čia 

žudosi —
Duok ranką elgetai aklam, 

parodyk kelią!

Aukščiausią

ties Kristaus Vietininko. Nebenorėdamas tamdaryti atskiros rinkliavos, aš nusprendžiau dvįnbat* , =
Į • i j -j • i . .. uvlsuoai lezinaites. Pocienės, ieškau te-'paraginti, kad daug gausiau aukotumėte siu Sekmi . . T-vJUtoi- i- C*™11 Skaičių, kilusių is Kre

tingos. Teklę Šilgalaitę - šepu- 
tienę; Kotryną Šilgalaitę (vyro 

; pavardės nežinau).
Mano adresas:

Petronėlė Račkauskienė 
Munchen 45. Warr.er kasome. 

Freimann. B. I. 8.
Germany U. S. Zone.

»

premiją ĮAuksciausią premiją ;njų Seminarijos kolektai; ir proporcingai aptaksavau
(Švietimo Va,1 d y b o s) ‘parapijas pagal jų išgalę. Tik tuo būdu mes neuž-
tremtyje laimėjęs poetas.įtrauksime skolos ant savo Seminarijos ir sugebėsi- 
Faustas Kirša savo ver- me tinkamai paremti Amerikos Kolegiją Romoie 
tincramp pilprašrin rinki- ■tingame eilėraščių rinki
nyje “Tolumos” malda 
kreipiasi į Gegužės Kara
lienę:

Marija, motina malonės. 
Valdove žemės ir dangaus. 
Po tavo kojų puola žmonės. 
Namų netekusius priglausk.

Nupasakodamas visą 
Lietuvos tragizmą, dai
nius ieško teisybės iš dan
gaus:
Marija, karžygiai parkrito 
Tėvų šventoves gindami. 
Vainikai ašarom nušvito. — 
Pažvelgsi, tikime tavim. 
Mes nieko, nieko taip 

neprašom.
Nedrįstame prašyt tik sau. — 
Į laimės indą pilk nors lašą 
Iš minčiij teismo iš dangaus.

Palaiminai kiekvieną stogą. 
Tėvynę prieglobstin priimk.

Eilėraštyje “Lietuvos 
Bažnyčioj”, aprašęs rau
das motinos, kurios , karys 
sūnus žuvo poetas karto
ja:

Dievo Motina Marija.
Meilės paguoda šviesi!

Telaimina Dievas visus, kurie prisidės prie šio 
apaštališko darbo!

Jūsų ištikimas Kristuje, *
t RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.

i

Naikink pragaro vergiją,
Tu jėga esi.

Po daugelio patriotinių 
eilėraščių, Faustas Kirša 
ir vėl grįžta prie Lietuvių 
pamėgtos Madonos:
Štai motina su Kūdikiu ant 

rankų
Skausme nuleido dieviškas 

akis.
Nusuko žvilgsnį nuo kovų ir 

tankų
Ir laukė, ką vaikutis pasakys.

Dieviško gi Kūdikio-lū
peles prasivėrė.
Jis tarė: “Motina, ant tavo

• rankų
Parimo žemės laimė ir kančia. 
Tegul malonė juos visus 

aplanko,
Tebūnie taip visur: ir ten, kaip 

čia”.

. " Patinkitekatalikišką spauda— la;L 
raštį “Darbininką”*

! Tikrai doras žmogus yra 
tas, kuris turi drąsos pa
žiūrėti velniui į akis ir pa
sakyti: tu esi velnias.

Garfield.

Dr. J. Prunskis.

r 
K
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DARBININKAS

MEWARK.N. J.

GLASGOW, ŠKOTIJA

Turi
Newark. 

įvyks Švč. Trejybės at
kuriu metu pamokslą 
kun. Čekaviėius.

ir netikėta staig- 
svečiai ir viešnios 

Lietuvos Valstvbi-

— Maloni 
mena. Reti 
Glasgovv’e. ____

LDS N. A. Aps. T. pirm. n^s Oi/eros dainininkai. Šiltas

G2RAR17 LIETUVIUI 
KOLONUOSE

i LDS H. Anglijos Kuopų
Dt MESIU!! Atitaisymas Klaidos

“Darbininko” š. m. balandžio 
'‘LDS Naujosios Anglijos 30 d. laidoje, korespondencijo- 
Apskrities 
kas įvyks 
Romuvos 
ton, Mass. Pikniko reikalu 
extra susirinkimas įvyks 
geg. 16 d., 3 vai. p.p., Šv. 
Roko par. salėje. Brock- 
ton, Mass. Prašome visų 
kuopų valdybų ir kuopų 
nariu susirinkti pasitarti 
pikniko reikalu. Reikės 
sudaryti šio parengimo 
komisijos.

A. Zaveckas,

metinis pikui- je iš Newark. N. J. 
birželio 13 d., 
Parke, Brock-

buvo pa
skelbta: “23 bal. — Švč. Tre
jybės šventėje, pamoksią sakė 
kun. Čekaviėius". Turi būti: 
Gegužės mėn. 23 d. 
N. J. 
laidai, 
sakys

6

PHILADELPHIA. PA.
ir entuziastiškas jų priėmimas.
Jų pačių padaryta 
ja-

Padėka “Auksaširdžiai“
Poniai. Amerikos Lietuvei
Nesenai vienas tautietis ga

vo laišką iš tremtinės - lietu
vės. Marijos Smieliauskienes. 
šiuo metu gyvenančios Vokieti
joje. Tremtinė savo laiške tarp 
•kitko rašo: "Toks tau lietuvių
• 1

Jbūdas: jie vaišingi ir į vargą 
•patekusiems visada nuoširdžiai 
-padeda. O ypač Jūs.
•lietuviai, pasižymite 
-niškumo požymiais." 
-sake: “Mielas Pone.
•beieškodamas per 
•lietuvių laikraščius 
•lio. suradote man
• •

-mieste vieną ponią
‘kuri man parašė jau du laiškus 
•4k

-ir atsiuntė vieną siuntinį su 
•maistu.
•darė 1

-auksašird's
-tokią auka, 
-sitikėjau ir 
-si gausiant.
-vra skirta mano vaikučių svei- 
•katos ičlaikvmui. todėl su di-
• •

"džiausiu dėkingumu ją priė- 
'Xniau".„

Jauniaiisia Lietuvaicią 
Seserų Kengregadja 
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:

$1.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
$50.00 — taps Garbūs 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 j Kop
lyčios Statytojų 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.

‘ Yorke Paieškomi Asmenys: 
Lietuvos Generalinio Konsulato New

BOKAS, Antanas, ir duktė 
Bronislava, iš Radvyliškio vai.

BRAKNIS, Jonas, iš Debei
kių vai., Utenos ap.

BRENCIUS, Juozas i.- Kazi
mieras, iš Kretingos a p.

BUKNIEVESCUS (Buknius), 
Bronislovas, ir Juozas, gyv. 
Detroit.

BUNKUS. Pianas ir Stasys.
BURBULIENĖ - Earabaus- 

kaitė, Paulina, iš Vabalninko 
v., Biržų ap.

BUTVILAS. Martynas ir se
suo Ona, gimę Amerikoje, gy
venę Lietuvoje.

BUZIUTE - Zuikienė, 
iš Simno vai., Alytaus 
[vyras Juozas Zuikys.

ČENYS, Aleksandras 
cas, iš Varėnos vai. 

j Ieškomieji aiba apie juos ži- 
giminaičiai Katrės Vosy- nantieji maloniai prašomi atsi

liepti į:
Consulate General of Lithuania 

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

SLEVINSKAS, Jurgis, iš' iš Dusetų parap., Zarasų ap., 
Andrijavo vai., Suvalkų ap. gyv. Chicagoje.

• SMETONIS, Petras, gy v. gal j
Drooklyne.

j SMUIzSKAITČ (Juškienė ar
1 Juškevičienė), duktė Motiejaus, 
iš Kėdainių ap., gyv. Nevr Yor
ke.

SPARVELIS, Petras, iš Kur
šėnų vai., Šiaulių ap., Chica- 

igoje.
i ŠPEDER, Adcline, iš Pilviš
kių, ir dukterys Ema ir Marta, 
‘gyv. Brooklvne.

SPIRAUSKAS, Antanas, iš i
Šakiu ap.

SPRANAITIENĖ -
■jaitė, Iva. iš Tauragės
Igyv. gal Collinsville.
! SPRID2IUKAITES,
1 Česnauskienė, ir Zofija Glode- 
nieė, iš Telšių ap. gyv. Chica
goje.

STASIUKEVIČIUS,
gyv. Mahanoy City, 
jampolės ap.

STEIGVILAITE -
• (Micetgus), Ona. iš
> vai., Tauragės ap.,

C,

I I

is

ir 
ir

VALUTIS, Ieva, gyv. Chica
goje.

VIČAITS, Paulina, iš Tverų
į vai., Telšių ap.
| VILČINSKAS, Simonas,
; Punsko vai.. Seinų ap.
| VIŠNIAUSKAS, Motiejus
, Petras, sūnūs Motiejaus
1 Petronėlės Jasiukevičiūtė, gi
mę Amerikoje, gyv. Paterson, 
N. J. .

VIŠNIAUSKAS, Petras, sūn. I 
Petro * ir Čebatoriutės, gimęs 
Amerikoje, gyv. Kingston, Pa.

VOSYLIUS, iš Marijampolės j 
ap., 
liūtės - Ruškevičienės - Ruškie- 
nės.

ŽALKAUSKAITE - Kelečie- 
nė, iš Obelių vai., Rokiškio ap., 
ir sūnus Kelečius.

ZIGLER - Schink, Karolina, 
gim. prie Kauno ir ten gyvenu
si. ;

ŽITKEVIČIUS, Povilas ir se
suo Pranė, gyveno Vabalninko 
vai.. Biržų ap.

ZUTELIENfi, žmona Kazi
miero Zutelio, ir rukterys Ma
rija ir Ona, gyv. Milwaukee, 
Wisc. i

ŽVIRBLIS, Edvardas, ir Ka
rolis ir Žvirblytė, Teklė, iš Lin-, 
kuvos.

ADAMONIS, Jonas.
ALŽAUSKIENfi (ar Olžaus-’ 

kienė) - Zabielytė, Barbora, iš 
Zarasų ap., ir vyras Karolis. Į

AMBRASAS, Domininkas, iš 
Pabaisko par., Ukmergės ap.

ANCEVIČIUTE - Užumecky, 
Aleksandra, gyv. Chicagoje.

ANTANĖLIS, Juozas, 
šeima.

BAČKYS, Leonas, iš 
kelio vai.. Biržų ap.

BARABAŪSKAITfi, Grasil 
da, ir Paulina Burbulienė, 
Vabalninko vai., Biržų ap.

BARKUS. Robertas, iš Alsė-
Eduardas, džių vai., Telšių ap.

Į BARŽELIENE - Vaičiūnaitė,
- Mar-(Julė ir vyras Stanislovas Bar

is Joniš

1I
I

Elena!

Andri-
val.,

I

jonas, 
iš Mari-

Marija,
ap., ir

ir Vin-

SENO, Ine.
301 W ext 63rd Street

( Hl( A(.<> 21 II I
Iri I M, I f VV < >OI) >11IX

introdukci-
Nepaprastas s\'ečių suteik

tas džiaugsmas vienoje iš žy-: 
miausių auditorijų — Mc Lel- 
lan GaHeries Glasgow'e.

Pilką ir kiek niūrą kasdieni
nį GlasgovUo lietuvių Škotijoje 
gy\-enimą nuskaidrino 
iš kokio apsnūdimo pažadino, 
viena maloni ir netikėta staig
mena : — Sekmadienį, 
džio 18 d.. Glasgow 
koloniją netikėtai aplankė die
ną prieš tai Glasgoxv’an atva
žiavę. mieli ir reti sveteliai ir 
viešnios. buvusieji Lietux*os 
Valstybinės Operos Kaune dai
nininkai: p-nia įsa Motiekaitie
nė. p-lė Mia Kalvaitytė, p. Sta
sys Baranauskas, p. Ipolitas 
Nauragis ir prof. p. Vladas Ja- 
kūbėnas. pianistas. Viso penki! rio šventė ir malonus poilsis po sunkios žiemos, 
asmenys. į

Reti ir garbingieji sveteliai ir į 
viešnios gavę leidimą iš britų ir j 
amerikiečių karinių okupacijos i 
x-yriausybių Vokietijoje, atvy-' 
ko vienam mėnesiui Didž. Bri-! 
tanijon. kad savo dainomis, 
kur tik bus galima ir kiek lai- j 
kas leis, bent didesnėse lietu
vių kolonijose palinksminti se
nesnės kartos savo tautiečius - 
lietuvius.

Šių dainininkų iš Vokietijos 
atkvietimu Didž. Britanijon 
dainuoti, rūpinosi Didž. Brita
nijos Lietuvių Sąjungos Fon
das. kurio naudai, atskaičius 
visas išlaidas, likęs pelnas bus 
paskirtas.

Atvykusios lietuvių dainos ir prantama, 
meno žvaigždės, netrukus at- j muzikas, 
vyko ir į Glasgow. kur lietu- j ekspertas, 
vių Blaivybės dr-jos svetainėje kiant nė įvertinti. Bet vistik. į 
jie buvo nepaprastai šiitai ir [ pasiremdamas daugelio žmonių; 
entuziastiškai sutikti ir priimti.! tvirtinimu, turiu rimto pagrin-

i c . ____ _____________________ 1—_______

i

Amerikos 
tais žmo- 
Toliau ji 

Tamsta
Amerikos 

mano bro- 
Chicagos 

— lietuvę.

. Man stačiai gėda pasi- 
nriimti iš nepažįstamos 

užjūrio tautietes 
kurios niekada ne
nebūčiau sapnavu- 

Jos brangi auka

Šia proga noriu priminti, kad 
ir kita tremtinė, našlė, kurios 

Lietuvos Nepri- 
kovose praliejo 
už Lietuvos iais- 
būtų labai, labai 

“auk- 
ir 

malonėtų pa- 
ad-£ iųsti

-su: 
iScheir.feld 
įBayern D. 
JL.anv. U. S.

šiuo 
Bilenienė.

pi'*1 ■a
vienoje iš žy- --------------------------------------------------------------------------

NEKALTO PRASIDĖJIMO 
SESERŲ RĖMĖJŲ SEIMAS!

ir tarsi

balan- 
lietuvių

Mickus 
Batakių 

ir duktė 
• i Bronė, gimusi Chicago je.

STOLL, Philip, ir žmona Au-
■ gustat, Marija, kilusi iš Prie- 
Inų vai., bei sūnus Max, gyv. 
|apie PhiladeLphiją.

STONYS, Juozas, iš Telšių 
apskr.

STRIPINYTĖS, Marcelė ir 
Ona, ištekėjusių pavardės neži
nomos, kil. iš Ylakių vai., Ma
žeikių ap.

STULGINSKAITĖ - Miški
nis, Marija, iš Kuršėnų vai. 
Šiaulių ap., gyv. Detroit, Mich.

ŠULCAS. Adolfas, ir Šulcai-

Per praeitų metų Seimą buvo nutarta Naujosios i 
Anglijos Nekalto Prasidėjimo Seserų -Gildos Seimą ( 
visuomet šaukti gegužes mėnesio trečiąjį sekmadienį J 
Šįmet išpuola gegužės 16 dieną, per Sekmines. Seimas į 

1 įvyks Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyne, Put-[ 
jnam, 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. [tė. Ida. 
P. Marijos Seserų dirbamus darbus ir jų įstaigas, i ŠVAGŽDYS, 
Kartu tai bus jauki Kongregacijoš geradarių pavasa- ir jų sesuo, iš

vaikai Antano 
vickaitės.

SVITOJUS,
bavo vai., Marijampole* ap. 

TALOCKIS, Pranas, nuo Pa
nevėžio, ir vaikai 
Romualdas ir Elena. 

TICHNEVIČIENĖS ■ '
cinkevičiūtės, vaikai iš Joniš-! želis. Į
kio m., Šiaulių ap., prašomi at-į BELECKIENĖ, Marijona, I 
siliepti. į gyv. East Chicago, Indiana.

TITLIUS (Tetlius), Petras ir- BENIUŠIENĖ - Kormansky-' 
jų misijos;Simonas, ar jų vaikai, gyv. tė, Brigita, iš Šiaulių ap. j 

| BERNAITĖ, iš Alsėdžių vai.,! 
UNGURAITYTĖ, Elena, (se-.Telšių ap.

BERNOTAS, Juozas, iš Gruz- ■
I 

BERŽUNSKAITĖ, Pranė, iš 
Ylakių vai., ištekėjusi. - [

BO J ARŪNAS (Beiron), Jur-' 
gis, iš Naujamiesčio vai.. Pane-

Iki malonaus pasimatymo Seime! į
N. A. Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos 
......... Centro Valdyba.-

patiektų jiems pietų malonūs ir 
garbingi sveteliai gerokam sve- 
tainėje susirinkusiųjų lietuvių 
būreliai padarė pirmutinę as
meninę introdukciją. Jie padai
navo. rodos. 4 ar 5 dainas.

Po
dainų

I

kiekvieno 
numerio.

Į f 
jų išpildyto;

aplodismen-'

kartais ir gana didelius ir gar
sius žmones.

Taip tai pirmoji gerb. svečių 
ir viešnių sutikimo ir priėmi
mo dalis Blaivybės dr-jos sve
tainėje ir jų persistatymas vie
tos lietuviams pasibaigė. Bet 
tai buvo tikrosios

tams iš neskaitlingos lietuvių I Didž. Britanijoje .vien tik pra-’New Yorke. 
publikos pusės nebuvo galo... !!^a ar^>a įžanga. \ isa kita į- 
Vis iškviečiami svetainės estra-pT^0 vėliau ir skirtingose vie- 
don antru kartu. Pagaliau kągi^os^- 
galėčiau pasakyti apie pačias!
jų dainas, dainavimo techniką j vadovaujant

vertę? Savaime su-
kad nebūdamas nei

nei dainų žinovas - 
negaliu jų kaip rei-

t
I

I

•a. a. vyras 
"klausomybės 
>avo kraują 
2vę. taip pat
“dėkinga, jeigu koks nors 
^saširdis" ar “auksaširdė" 

vaikučiams
truputį maisto
— Jadvyga

bei Vv’uerzburg ir.
P. Camp II, Ger- 
Zone.

Korespondentas. Po malonaus jų priėmimo, po do pasakyti, kad daugumas 
lietuvių, kurie yra 

čia apsigyvenę, nuo 
J. Babravičiaus ap-i 

Glasgow*e, nieko, siems

• •
4.

iHfl
r -----

Trečiadienį, balandžio 21 d. 
gerb. Lietuvos 

garbės konsului, advokato p. 
A!exander McGregor. Esq., 
Glasgowe. vienoje iš didžiau
sių ir žymiausių Glasgow'e Au
ditorijų. Mc’Lellan Galleries, 
Lietuvos Valstybinės Operos 
dainininkai 'suruošė didingą 
klasiškųjų operos dainų kon
certą. kuris truko veik pustre
čios xralandos laiko.

skaitlingai apsilankiu- 
lietuviams

buvo

•
Jurgis ir Stasys
Panevėžio ap.,
ir Uršulės Sa-

Antanaą, iš Liu-

i
I
i
I1

ar jo I
I
I

Joniš- i

i
Iiš ;

-»»

Vaizdas parodo būrį korėjiečių Japonijoj, kil
tie smarkiai pasipriešino policijai ir valdžiai. J ? 

„at uici“ i “močios rinkos” bizni ir iuos valdžios 
< rTa ai bandė išvaikyti. Sumušti katilai rodo, 
kad juose buvo daroma degtinė ir Jie ją platino. 
j>ct po areštavimo net 800 asmenų, tyrinėjimas 
parodė, kad ten veikė raudonoji komunistų ranka 

"daryti netvarkai. Tas buvo ir anksčiau skelbtoj 
' Kobe mieste ir apylinkėj.

r
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■f UtŪNOS • I Viso KKAS1IM 
(-eriausi eksportiniai produktai 
HristatymafĮ vykdymas. iš sande- 

. Iru E0ropojęs-.

Siun< rhtit money . order, cek| 4J ' 

kt mok. iviemonę tiksliai nnio > 
-dvū'ad'ęesa ir u/sM.7’ 
rnti .siuntirięln?- 'tipo iiumftiin 
Galima, užsakyti keb pikieteli.ū . 
larn pačiam trečiui. i
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No. T

1*6 30

.sv- taukų k 1.111 linui 
sy 'bekono
si sal i rni di ro
s v k n 11 ■ 111 ■ - ' *

p.< .

2

l

bclęnii" ,
2 kcnuiikŲ,, i.mtu no
3 " pietų ,Afrik. epe)-- 

marmef.ido
1 iv. cUKrauv 
l_sv kav<i> popeliu.
1 sv. šokoladu HIock'

sv kiaulinių taukų
*t.lhi'kon,» 
s-' cukraus
sv. aukše r -b. sūrio 
sv. kavos pup< liu__

No 1 9 M ARAI (IKRAI. S

»

’suo Kristina).,
\ AIČIULIONYTĖS, Bronė ir džių vai., Šiaulių ap. 

Ona, gyveno Vabalninko vai., i 
Biržų ap.

VAINEIKIS - Dubinskaitė, 
1 Rozalija, iš Nemakščių vai.,' 
Raseinių ap. ! vėžio ap. '

VAINOMIS, Antanas, iš! BUDRYS. Vincas, iš Pašvi- 
. Taujėnų vai., Ukmergės ap., tinio vai., Šiaulių ap., gyvenęs 
! gyv. Detroite. | Philadelphia, Pa., Master St. •
i VAINORIENE - Liaudins-' 
; kaitė, Karolina, ir dukterys Ce
cilija ir Ona Vainoraitės.

VALAUSKAS, Adomas ir 
Juozas, iš Plungės vai., Telšių 
ap., Chicagoje. 1

j VALIACKAS, Konstantas ir 
'Lionginas, iš Vabalninko vai., 
i Biržų ap., gyveno Boston, 
! Mass. i
i VALUKENAITĖ, Veronika, ’ 
!------------------------------------------- į
vykę lietuviai giesmininkai. Tie 

1 patys dainininkai, tik kiti as-' ' 
1 menys, būtent: p-lė Kalvaitytė | 
!ir p. Baranauskas, ---- .
per lietuvių 

kad sekma- bažnyčiose 
dienos rytą, kompanavo 
Glasgow’an, Jakūbėnas. 
dainininkai, lietuvių kolonijoje — Bellshill, ’ 

'•-----  -------gražus koncer-

I

Čia tai ir

ir nemažai 
I škotų publikos daliai tikroji 
-dainų meno puota!
Į Šiame didingame koncerte 
Lietuvos Operos dainininkai vi
so išpildė 12-ką dainų, kurių 

dainoje yra pusė buvo lietuvių, o kita pusė

I

Jrczss Kasmskas 
Tnc. 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

fVri Washinirton Rlvd. 
KALTJMORE 30. Md.

Vo ■> ’ ■
ą'ig 9 $v kavos rupi 1 u

No. S f ,5 sv ęukrAUs
S4 4 ,5 sv kav<>« puplliu

No t 200 ( bestcrficld cięhomu 

<2^ ' Išskiria n t Vnk irltabia

N<> 8 IK iv. suilvtii -ilkro >tiiti
’5 ■95 ncJ(. 1 Ti^ j Vukict'.H '

No, 9 10 sv kvietiniu inilbi 
52-^5 4 tjnc kcp.mo mill|,lių

IXTRA

No. 10
<7.1.7 J

I
I

RIHHI.I 
xv kcnuoto 
sv. hrk "no 
sv kMulinilf 
sv šokolado 
sv cukrui-
sv. kavos pupelių

h s \
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Uijkij 

bfork‘

<13 nurodytos' 
tos per'iunlim" 
Io' isltidos

A s k <: > i Imi 

Sos kl -m 1 tl f f t 
numini'. d. |

; Giasgovv'o 
jau senai 
dainininko 
silankymo.
panašaus nebuvo girdėję.

Tokia daina, ir tokie stebi
nantys ir jaudinantys tos dai
nos balsai ir technika, klausy
toją ir nenoromis pastato prieš 
akis to. kas toje
dainuojama. Vyrų balsai, ypa- italų, vokiečių, prancūzų, ispa- 
tingai kai jie dainavo duetą,' nų ir k. kalbomis.
daugiau buvo panašūs į kažko-į Visą laika, pianu jiems akom- 
kį liūdną vargonų gaudimą, panavo prof. Vladas Jakūbė- 
kas daugelį klausytojų, 
jautresniuosius 
jaudino...! čia 
padaryt; viena 
pastaba, būtent 
šieji mūsų Operos dainininkai, 
kaip yra sakoma, nėra nė tru
putį iš prastesnio molio “nu
lipdyti", kaip kad ir kitų visų 
didžiųjų tautų operų daininin
kai.
kad mes lietuviai, 

į mūsų yra tokia 
gimtis, vis esame papratę dau- met nebuvo girdėjusi! Per pa
ginu gerbti ir įvertinti sveti-'mokslą kun. Murphy škotams 
muosius, nors kartais žymiai' katalikams paaiškino, kad tai 
ir menkesnius negu savuosius,'yra iš tremties Vokietijoje, at-

gaudimą, panavo prof. Vladas 
ypač nas.

su-j Reikia pažymėti, 
prisieina dienį, t. y. antros 

po savo atvykimo 
garbingieji operos 
atėję 
šv.
bonijoje 
klebonas kun. J. Gutauskas gy-į 
vena. šv. mišių metu p. Naura-

Tik visa bėda yra tarne, gis ir p-nia Motiekaitienė, pa- 
turbūt jau giedojo tris giesmes. Tokių 

vergiška pri- giesmių bažnyčia dar niekuo-

iki ašarų 
dar 
maža, trumpa 
ta. kad bul

•. A, •

pagiedojo: 
pamaldas. Abiejose j 

giesmininkams a- į 
tas pats prof. V. į 
Vėliau didžiulėje •

šv. Kolumbo bažnyčion buvo suruošta gražus koncer-1 

mišių išklausyti, kurios kle- tas. '
ir Škotijos lietuvių, Padarę taip malonų ir neuž-!

• ,— — mirštamą savo apsilankymo j
atsiminimą ir taip aukštai sa-, 
ve užsirekomendavę gerb. sve- ( 
teliai - dainininkai, iš Škotijos 
vėl išvyko Anglijon, pasirodyti 
su savo dainomis. Paskiau vėl 
grįš atgal Vokietijon, į vargin- i 
gąjį tremties gyvenimą.

J. Butkevičius.

l
l

• m II <f r i n . i" 
ir i i \ i* ’i i 11 <

<|i<h'*.niu n z ukvmn

'kMndirn pjMiisk it*

kain<»M‘ rk i it' 
dr ir ki

Tel. T-exington 8595 
Llmosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimus Girna ir Nuirti

Nedcl-damt
<tvo- KimiD'-m* draugam: 
mėliu; !

Praėjus didžiai audrai pro Ionia, Ia. paliko šie 
liūdni griuvėsių vaizdai.

9* •
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, sulig vy- 
Romekienė. Girdėjau gy-

> Marei jbnbs
ro 
vena Argentinoje. '• * * - e*

Taipgi paieŠkau giminių ir 
pažįstamų gyvenančių Ameri- 
ko^ įciAa^ių- iš Raseinių 

patapįjm, Prtfceados ptakie- 
qa<p Ata&iebkiiet ' Acota Šok- 
£ūtė (natytl Grmkeęh, 1$9 
N ąt, So. Btoton, ągiss. y 

! — ■ / (U44V
r ———   ...................... i a

į rAWWQ GMPPV ęeątato 
ąedingfef, pirmiau vadinosi Ju
kš Navickas. ptagag MUMi 
•jos tėvo Jutykųš Nęvtefcb, gimi
nių ar jį pšjbtumtis afiBMMB, 
kuris mirė W ąt Sykesvjfr, 
Pa. Mylytė: Rehtriče Redtn- 
ger, ą$0 Ęryan Ąųe., Ęadjta, 
Pa. * * (10-14)

su šv. mi- 
užuojauto- 

dėkojame. O? 
te &&& dėkingi mu-

(one, ir mūsų į 
valandoje

i ♦a

A

AVIETINĖS ŽINIOSB
ZINUTBS

* š

Primicijos. Kun. Alberto Kon- 
tauto primicijos buvo labai iš
kilmingos ir įspūdingos. Iš va
karo, primicijanto tėvų užsaky
tomis gėlėmis, Seserys mokyto
jos altorius rūpestingai ir sko
ningai papuošė. Paskirtu laiku 
sekmadienį, pajudėjo iš bažny- 
tinėš salės primicijų procesija. 
Chorui giedant žygiuoja prie 
altoriaus kryžnešys, žvakne- 
šiai, klapčiukai, labai puikiai 
Seserų mokytojų papuoštų 
mergaičių didelis būrys, klebo
nas kun. Virmauskas, ceremo- 
nierius kun. Casey, deakonas 
kun. J. Žuromskis, subdeako- 
nas kun. A. Janušonis, arkiku- 
nigas Albertas Abračinskas ir 
primicijantas. Jo Prakilnybė 
Prelatas' K. Urbonavičius lau
kė prie altoriaus. Pamokslą per 
mišias pasakė kun. Albertas 
Abračinskas. Vargonavo Seselė 
mokytoja Inkarnata. Chorą ve
dė kun. Antanas Baltrušiūnas. 
Solistas buvo dr. J. Antanėlis, 
žmonių buvo pilna bažnyčia ir 
galerija. Matėsi svečių iš Pitts- 
bUrgh, Pa., iš New Yorko ir iš 
kitur.

kun. A. Abračinskas, kun. J. 
Žuromskis ir kun. A. Janušo
nis. Primicijų karališką bankie- 
tą prirengė ponios Marksienė, 
Jakimavičienė, Račkauskienė, 
Ausikaitė, VI. Jakštas, J. Sla- 
nina, V. Valatka, sodalietės, 
vytės ir kiti ir kitos. Visiems 
didelė garbė.

Geg. 8 d., mirė, ilgai sirgusi, 
Carney ligoninėje, Ona Ston
kienė, 70 metų, gyv. 584 E. 
8th St kilusi iš Radvyliškio 
parapijos. Amerikoje pragyve
no 41 metus. Paliko vyrą Bal
tramiejų, tris dukteris — Mari
joną, Aleną ir Oną ir sūnų 
Vladą. Laidojama geg. 11 d., 
9 v. r., iš šv. Petro parapijos 
bažnyčios, Naujos Kalvarijos 
kapuose.

Mirus nmmr vyrui ir vaikų 
tėvui Felikini Krauneliui, gyv.!

L St,1Įk SA —
šeimos -nulil 
atėjusiems gifeįnėms, priete- 
Oams bei'

mis

sų dvaMos vadams: kleb. kun. 
Pif. Virmauskhfi, Prelatui pr.' 
K. Urbonavičiui, kun. A. Bal-i 
tftišiūnui, kun. A- Abračinskui, Į 
kun. žuromskiui ir mūsų arti-; 
mam giminaičiui kun. Alfonsui*

»»

Dabartiniu metu eina BALF 
rūbų vajus, kurių laukia išba
dėję tremtyje lietuviai. Jeigu yoluhgiui iŠ Worcester, Mass., 
mintimis persikelsime į Euro- už dvasinį patarnavimą ir mal- 
pą tai mes pamatysime ir tokių 
vaizdų, kurie čia matosi..

'$1
1 <

Boston, Lake St, Brighton 35, 
Matu

Jo Ekscelencija asmenišku 
raštu padėkoja kiekvienam au
kotojui ar tai jis būtų aukojęs 
per lietuvių komitetą ar jam 
tiesiog.

Trijų dienų pamaldos prie 
Švenčiausios V. J. Širdies, bus 
laikomos šv. Petro parapijos 
bažnyčioje, birželio 1 d.—4 d. 
šį pranešimą paskelbė kun. Pr. 
Virmauskas, Maldos Apaštala
vimo draugijos susirinkime, 
geg. 7 d. Pamaldas ves ir pa
mokslus sakys Tėvas Antanas 
Mešlis, S. J.

dks. Taipgi nuoširdžiai dėkoja
me Jėzaus Nukryžiuoto Sese
lėms už jų maldas. Mūsų nuo
širdžiausias dėkingumas brolie
nei ir šeiinai Adolfui ir Veroni
kai Ivanauskams; .Juozui ir Ne
lei Praitikams; Marcelei ir Vin
cui Treinavičiams, Pranui ir 
šeimai Averkams, Jonui ir šei
mai Averkams, Juliai Burduly- 
tei, Marytei Matuzaitei, Onai 
Petrulytei, Stasiui ir šeimai 
Griganavičiams, p.p. Zukavi- 
čiams; -Onai Kadzevičiūtei, 
Pranui ir šeimai Gruodžiams, 
Kabiui ir šeimai Prakapams, 
p.p. ŽuromsMani, p.p. Raškaus
kam, p.p. Rusteikam, p.p. Kon
trimam seniesiems ir jaunie
siems, p.p. Batukam, Povilui 
Mikalauskui, Ąntanui ir šeimai 
šugždam, p.p. Bacevičiam, p.p 
Bukauskam, Ądalfui ir šeimai 
Namaksiam, L Pil. draugijai, 
p.f>. Danieliam, p.p. Šatam, 
p,p/ širkam, p.p. Juozui ir šei
mai Grimam, p.p. Petrui ir šei
niai Granam, p.p. Baronam, 
p.p. Akunevičiam, p.p. Plekavi- 
čiam, Southbostoniečiams.

Brocktoniečiams dėkojame— 
tetai Miškinienei, Jonui ir Elž
bietai Kumpam, Juozui ir Pau-

MY 816 PROBLEM, figNTLaMN- 
V5 HOW TO TURU IK MY Wm 
U6EP FATANP KEEP THE CA6H. 

THE MEAT DEAUER l
50 metų. Geg. 30, 1948, suei

na 50 metų kaip Pranas ir Ona 
Aukštikalniai yra priėmę mo
terystės Sakramentą. Jų sūnus, 
misionierius — Tėvas Pranas 
Aukštikalnis, S. J., tą dieną, 9 
v. rytą, atgiedos šv .mišias tė
velių jubiliejaus proga. Duktė 
ir sūnus su šeimomis iškels ju
biliejaus balių. Visi artimieji 
džiaugiasi jubiliejantų laime. 
Sveikiname!

TamžaialUfe pavedė vokiečiams mus maitin-
tl Ką mes iš jų gaunami, ne
sinori nė rašyti. Mūsų gauna
ma duoba yra šiaudų Ir kašld- 

American Overseas Aid — nų miltų mišinys. RJebelki ir 
■'"X Nations Appeal for į mėsa mums neprieinamas fiuk- 

spsas, o bulvės taip pilt dideles 
skanėstas ir retai gaunamas

Taiaras

United Nations Appeal 
Children, kurio dalimi yra ir
BALF, rengia milžinišką vaka
rą,' tarptautinę pramogą, ku- daiktas. Vaikučiai ilfi 6 fifetų 
rios tikslas gelbėti kenčian- duonos negauna visai,' o giūna 
čiuosiūs pasaulio vaikučius, jų 
tarpe ir lietuviukus. Vakaras

i ••
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lietų kainos: $1.20,

c •

Pilie- 
įvyks 
d., 8 

name, 
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Brangūs Broliai Lietuviai.
“Drįstu kreiptis į jus, broliai, 

prašydamas malonės. Ištieski
te brolišką pagalbos ranką ne- 
laimingąjai D.P. šeimai, suside- Į vaikučiams,

DAKTARAI

i •

Te-

t

Po iškilmingų mišių primici- 
jantas spaudė žmonių galvas 
laimindamas. Po to sekė iškil
mingas primicijų bankietas dėl 
pusės tūkstančio žmonių, baž
nytinėje salėje. Bankieto prog
ramos vedėjas buvo kun. A. 
Baltrušiūnas. Dainavo dr. J. 
Antanėlis, panelė A. Siaurytė 
ir S. Kontautas. Pianu akom
panavo artistas R. Juška. Kal
bėjo J. Pr. Prelatas Dr. K. Ur-

Yra apytikrių žinių, kad par
važiuoja, šiomis dienomis kun. 
kapelionas, kapitonas Kazimie
ras Jenkus. Iš tų žinių nėra 
aišku ar jis apsigyvens Ameri
koje ar jis paviešėjęs, grįš Vo
kietijon. Laukiame.

Geras atminimas. N.N. užsa
kė šv. mišias tėvo dienoj ir 
paaukojo atminčiai- Juozo Ky
barto $20. bažnyčios taisai. 
N. N. atminčiai savo žmonos 
aukojo bažnyčios taisai $100. 
Juozas Beleckas aukojo pikniko 
fondan $20. Ona Jakimavičie
nė aukojo piknikui $5.00.

Procesija. Geg. 30 d., 2:30 v. 
p.p., bus daroma iškilminga 
Dievo Kūno šventės procesija. 
Procesija eis su Švenčiausiu 
Sakramentu gatvėmis prie baž
nyčios. Prašome visų katalikų 
draugijų ir pavienių ruoštis 
prie šios metinės eisenos, 
būnie ji ko iškilmingiausi.

Tel. TROwbrldge S330

J. tepta, M. I.
(1KEFBYS)

Lietuvis Gydytojas
378 Harvard Street

Kampu Inmaa arti Centrai Sų.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—A ir •—A.

A.J.NAMAKSY
REAL ESTATĖ A 

INSURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS. 

Otfice Tel. So. Botam 0M8
Bes. 37 Oriole Street 

Weat Roxbury, Mms. 
Tel. Parfcway 123S-W

Pabėgėlis Jurgis Gricevičius 
paieško savo dėdės Antano Gri
ciaus - Gricevičiaus šeimos, ki
lusio iš Kumelionų kaimo, Ma
rijampolės parapijos. Jei kas 
turi žinių apie šią šeimą, malo
nėkite pranešti “Darbininko” 
ofisan. . 1

Kloja aukas Carney Ligoni
nės Gelbėjimo Komitetas ir 
prieteliai per susirinkimą, geg. 
7 d., parapijos paminklinėje 
mokykloje. Atskaitoje pasiro
dė aukotojas, kurs paklojo 
$3,000.00, kitas $2,000.00.

Iš to matosi, kad komitetas 
varo gerą darbą.

Aukas galima perduoti komi
teto iždininkui dr. Kapočiui 
arba tiesiog siųsti His Excel- 
lency Most Rev. Richard J. 
Cushing, D. D., Archbishop of

BALF"o rūbų vajus, kuris 
baigėsi “Penny Sale” š. m. ba
landžio 24 d. pratęsiamas iki 
š. m. gegužės m. 23 d.

Rūbai priimami So. Boston: 
L Šv. Petro parapijos bažny

čios salėje;
H. “Darbininko” Redakcijo-

III. “Keleivio” Redakcijoje;
IV. Lietuvių klube.
Iki šiol surinkta nema

žai rūbų, tačiau apiplyšusių 
brolių ir sesių Europoje yra 
tūkstančiai. Jų skurdas dide
lis. Padėkime jiems, palengvin
kime jų vargą ir atiduokime 
tai kas mums' šiuo metu nerei
kalinga.

Dar atsiras vienas kitas at
liekamas rūbelis. Tad visi 
bendrą talką.

Vienas žodis ne kalba.
Vienas vyras ne talka. 
Kai daug stos, visados, 
Daugiau padarys!

Rūbų Vajaus Komiai ja.
• ’ • t t

tik 100 gramų m^tų iš kurių[ 
__ _____ ________ ___ _________ ką nors pagaminti ffeįmanodU. 

-vadinamas “Command Perfor-1 Todėl mes vaikučiams' atidUb- 
manre wtth a Worid of StanM.'dame savo davinį, bet jų kvei- 
Viėta: Madison Sųuarė Garden. i katos išsaugoti vistiek negklį- 
Laikas — antradienį, May-ge- ,me. Vaikai nuo nusilpimo guli 
gūžes 25 d., 8 vaL vakare. Bi- ligoninėje, o mes, suaugę, hū- 

$2.40, stojame vilčių išlikti gyvi. Vie- 
$3.60; $4.80, $6.00, $12.00. Bi- nintėlė galimybė, kurią dir tii- 
lietų užsisakyti sau ir platinti i rime, yra kreiptis į Amerikos 
prašome BALF įstaigoje, 105 brolius lietuvius. Maldaujjune 

Bnai ^iašani, Agotai Miškinie- Grand Street, Brooklyn, N. Y. su ašaromis, pasjįflĮSkftė ir
• L--"r gelbėkite mus žūstančius. Pa

aukokite kiek gaMda&i, sutei
kite mums džiaugsmo. Mes bū
sime amžinai jums dėkingi, o 
be jūsų pagalbos žūsime. Ne
beturime sveikatos — artėjame 
prie pražūties. Laukiame 
viltimi. Reiškiu pagarbą 

Feliksas Stirbys, 
Lithuanian D.P. Camp, 

14-a Schwaebisch Gmuend
U. S. Zone, Germany.

TeL EV — 7-1422 ir 1423.
'Programoje dalyvaus specia

liai iš Hollywoodo atvykstan
čios žymiosios filmų žvaigždės, 
žymiausi New Yorko artistai. 
Programą tvarko filmų b-vių 
ir teatrų savininkai, kaip Spy- 
ros P. Skouras, Hafry Bandt, 
buvęs filmų bendrovių s-gos 
pirmininkas, Earl Wilson, Man- 
dell ir kiti. Pagelbės tokių te
atrų, kaip Roxy, Radio City ir 
kitų teatrų savininkai.

ir šėSmat
Nuo^nlus dČkinffumas Wor- 

cesteriėčiams — Petrui ir šei
mai Kraūneliams, Adomui ir 
šeimai' Volungiams, Ludvikui ir 
šeimai Volungiams, Evai ir šei
mai Pumerienei, Antanui ir šei
mai Tamulevičiams, Marthai 
Volungienei, Petrui ir šeimai 
Miškiniams, Siaurusaičiui ir 
šeimai Juozui ir šeimai Bunai- 
kiam, Peter Belis iš Bristol Ct 
Simonui ir Zigmui ir šeimoms 
Averkam, Lavrenče, Mass. E- 
vai Pogodzinskidnei ir šeimai, 
Holyoice; Mass., ir visiems, ku
rie mūsų liūdnoje valandoje 
mus suramino žodžiu' ir malda.

patingi,
Martha kraitfieHeaė ir 

stata Antanukas 
ir dukrelė Marijona. įdančial iš penkių asmenų. IRO
■■ • .any-u*. ....... ... ’____
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Pristatome Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes 
toniką pristatome vestuvėms, j namus, 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir

BOBIS BEVEBAGE
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

220 ESU TeL ŠOU 3141,

Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems

GraftnAvtw
Tel Dedham 1304-W

PRANAS GKRUL8KIS, Namų Tel. Dedham 1304-R
MUM

4

Dorchesterio Lietuvių 
čių klubo susirinkimas 
penktadienį, gegužės 14 
vai. vakare, savame 
1810 Dorchester Avė. 
chester. Kviečia visus Valdyba.

Lietuvos Dukterų, po globa 
Motinos Dievo, draugija rengia 
kortavimą ir pupomis žaidimą 
su užkandžiais. Parengimas į- 
vyks gegužės 16 d., 3:30 vai. 
?. p., parapijos salėje, 482 E. 

th St. Pelnas skiriamas BAL- 
Fui. Prašome visų kuoekait- 
tingiausiai atsilankyti įžanga 
50 centų. Reng. KoųrisŲk .i ■ i I

,w\

kuo kitų atsilyginti, 
už jus, o Visagalis 

jūsų. Esame lietuviai 
baisios karo audros

Vata Mm ir UeMi-

“Kreipiuosi į jus, broliai ir
sesės, su malonės prašymu. Iš
tieskite ranką man, našlei ir 
kartu mano keturiems mažiems 

kurie dabar ba
dauja. Vardan Dievo ir lietu
viškumo padėkite mums, jeigu 
kuo galite, nes mes kenčiame 
didelį vargą. Mes jums, broliai, 
visą amžių būsime dėkingi. Ne
galėdami 
melsimės 
neužmirš 
katalikai,
atplėšti nuo savo gimtosios že- 

■ mes. Esu 40 metų niišM, mote- 
'ris be sveikatos. ■
iš niekur paramos, lueipftibsi 
jus, broliai Amerikos lietuvfti, 
tikėdami, kad jūs mus supra
site ir kuo nors P^te;^. 
kiuosi, kad lietuvis tyetavį visą* 
da supras, atjaus ir 
Reiškiu pagarbą

Ona Liutkevičienė,
Germany, (23) Oldehburg, 

Wehnen, Post Ofeh, 
D. P. Camp, Britišk ame.

;■» į

* ’ >! Ūmoms lai Mwna«sMi vyraBM u MOwniRS yra
| SOUTH BOSTON CAFE

Vhięas Bahikonis, Savininkas.

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

giai patarnauja.

PAIEŠKOJUS
Ona šeškauskaitė « 

nė, kilusi iš Onuškio r 
i Rokiškio apskrities, Mb M 
tetos Teresės Grigalftaftenls ‘ • 
Gasiūnaitės, kilusios iš Pagojo 
kaimo, _ Žrobiškio valsč., Rokiš
kio apskrities. Buvo ištekSjus 
Onuškio miestelyje. Du eūaūi 
yra gimę Lietuvoje, taip pal 
Onuškio miestelyje.



Antradienis. Gegužės- 11. 1948

cCiteratura
Andrins Jogaudas.

LIETUVIŲ DAILE IŠEINA 
I TARPTAUTINE ARENĄ

Mūsų dailės kūrėjai,; savitumus.
kad ir stokuodami būti-' Freiburgo lietuviai dai
riausiu. sa’.’o darbe daly- lininkai prieš norą mūne- 
kų — dažu, teptukų, po- šių pradėję Ecole dės Arts 
pieros ir drobės — nenu
leidžia rankų, bet, pagal 
išgales, kuria naujas dai
lės vertybes. Veiklesnieji 
dailininkai paskirai arba 
grupėmis, šen bei ten ruo
šia savo kūrinių parodas 
arba dalyvauja įvairių 
tautų DP bei vokiečių dai
lininkų bendruose pasiro
dymuose. Ypatingą veik
lumą rodo Freiburgo lie
tuvių da i-Įninku grupė. 
Ten gyvena ir dirba skait
liu iriausia ir kūrybiniai 
veikliausia mūsų tremti
nių dailininkų grupė, kuri 
susibūrusi apie savo Ecole 
dės Arts et Metiers (Dai
lės ir Amatų Mokyklą), 
re tik ruošia jaunuosius 
dailūs kūrėjus bei dailiųjų 
amatų specialistus, bet 
tuo pat metu ji intensy
viai reiškiasi su savo indi- ninku 
vidvaiine kūryba ir už 
vosios “Almae Matris” politiniai 
ankštu sienų. Šios grupės vairuotojai, meno bei lite-’ 
dalyviai ruošia dailės pa- ratūros 
lodąs ,dalyvauja įvairiuo
se konkursuose, savo kū- nemažai 
rybinius sugebėjimus per- svečių.
kelia į svetimųjų dailio- Freiburgo lietuvių dai-1 
sios knygos puslapius ir lės reprezentantų paroda: 
t. t. Freiburgo lietuviai Tubingene, žiūrovų dėme- 
dailininkai, kūrybinės e- sį patraukia eksponatų 
nergijos pertekliaus ska- gausumu, spalvingumų ir 
tinami. įvairiose fermose turinio įvairumu. Abu 
veržiasi į tolius ir platu- dailininkai drauge, paro- 
mas. — į tarptautinę are- doje išstatė 105 kūrinius, 
ra ir ten garbingai ' ' * ’ "
vau ja savo daile bei L.ie- 
t ’ i’i Tau+os Kūrybinio 
Genijaus pajėgumą ir jos

ja-
T,

atsto

et Metiers antruosius 
mokslo metus; reiškiasi 
kaip ir iki šioliai naujais 
individualiniais kūrybos 
žygiais. Tos grupės daly-: 
viai, tapytojas Adomas 
Galdikas ir grafikas Vy-i 
tautas Kazys Jonynas, 
lapkričio 6 d. Tubingene, 
“Kunst Gebaude” galeri-! 
joje, atidarė savo 1 
— tapybos bei grafikos— 
parodą. Paroda, kurią glo
boja prancūzų okupuotos 
Vokietijos zonos švietimo 
reikalams generalinis di
rektorius generolas Šmit- 
leinas ir VZurttembergo 
provincijos meno reika
lams viršininkas majoras 
Dolffus, — atidaryta 
patingai iškilmingai, nes 
jos atidaryme dalyvavo 
eilė aukštų karinių virši- 

iš Baden - Badeno,

M
•y. e*

Naujausias Jung. Va’stybių Oro Laivyno greitasis “jet fighter”, — 
XP-47, kuris lekia 600 milių per valandą. Aprūpintas keturių “turbo- 
jet>” varykliais, sveria 25 tonus-ir vairuojamas dviejų asmenų.

kūrinki pyti tremties me*ais ir!
4 dar niekur viešai nerody

ti. V. K. Jonynas išstatė: 
77 graviūras ir piešinius, 
padarytus 1937 - 1947 me
tų laikotarpy, kurių dau- 
ma taip pat nauji ir dar 
nematyti ne tik vokiečiu, 
bet ir mūsų tautiečių, iš-: 
skiriant vįona kitą repro
dukuotą kūrinį, atspaus- 

i mūsų žurnaluose ar 
nesenai pasirodžiusioje ‘ 
šio dailininko kūrybos- 
monografijoje. V. K. Jo-į 

savo kūrinių rinki-!

Mater Doloresa

8
PASTANGOS KONGRESE
BILIUI PRAVESTI

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ 
ŽODYNĄ 

F.nglish-Lithuanian Dictionary
Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas 

nes lis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.
Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 

kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4" 
4°o puslapiu; kietais, stipriais audeklo aj>darais Parduodavo po 

dabar mes Jums siūlome ba-geną — atiduodame už $3.00 
V *s iu nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

T’ysisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia. t:k Įdėk ! 
-la kuponą su $3 60. ir tuojau? gausite puiku Angliškai-T.ie 

ška Žodyną

Visos tavo viltvs, svajos ir troškimai 
Nuolatos sudūžta, lyg banga uolon... 
Visas tavo kelias, tartum prakeikimas, 
Tartumei plėšikų užkeikton angon...
Mater dolorosa, tu basa per gruodą. 
Darganas ir šaltį eidama dairais — 
Žiaurūs atėjūnai tuština aruodus, 
Atneštinį kraitį draskosi žiauriai.
Tau palieka skurdą, degėsius ir vargą, 
Sėdami neviltį ir siaubus — 
Tavo šviesias godas maitoja ir dergia 
Ir varu klupdina garbinti stabus... 
Motina tėvyne, kaip tu bepakėlei? 
Kaip tu išnešiojai geliamoj širdy 
Mergautinę godą? Kaip audroms įšėlus 
Sopuliu ir viltim lieki išdidi?...
Ateity vaidenas rožės ir lelijos 
Ir takai paskendę kvepiančiuos žieduos, 
Nors širdyje tvyro aštrūs kalavijai, 
Nors nedžiūsta niekad ašaros veiduos...
Tu vis nori buitį vyvingriai išausti 
Ir sukrauti kraitį klėty į skrynias — 
Svetimi ateina, pančiuosna sukausto, 
Gąsdina rytojaus tamsia nežinia...
Vėl numesi pančius nedraugo nukaltus, 
Vėl laisvuosius žingsnius palaima lydės — 

‘Tavo šviesaus žvilgsnio ir aukštai iškelto 
Sopulingo veido daugis pavydės.
Motina tėvvne, tavo kelias sunkus, 
B°t vis eiki priekin ir tikėk tvirtai — 
Visa laiko bėgy dyla ir nublunka, 
Visa užsimiršta
Kas kad tavo viltys, svajos ir troškimai 
Laikinai sudūžta, lyg banga uolon,
Kas kad tavo kelias, tartum prakeikimas, 
Tartumei plėšikų atšiaurion angon...

J Aistis.

,W W. Broadvay,

idevitu reikalavimo.
I Trečia, Fe’lo\vs bi’ius Į- 
statymui vykdyti numato 
ne komisiją, bet vieną Ko
ordinatorių. Būtų daug 
tiksliau, jei įstatymą vyk
dytų trijų asmenų komi
sija.

Ryšium su šiuo bilium, 
BALF pirm. kun. Dr. J. B. 
Končius bal. 16 d. yra nu
siuntęs atitinkamą pa
reiškimą. /

Panašiai kreipėsi ir ki
tos šalpų organizacijos, 

: . ____ ___ i su NCRC ir
BALF. Kreipkitės į sena
torius ir kongresmanus 
su prašymu ko greičiau
siai svarstyti ir priimti 
Wiley ir Fellows bilius su 
reikalingais pakeitimais, 
.kad Amerika nuo liepos 1 
I d. plačiau atvertų savo 
duris tremtiniams.

Geriausia kreiptis į sa
vo valstijų kongresmanus 
— jie savo distriktų bal
suotojų greičiau paklau
sys.

ATVYKUSIEJI TREM
TINIAI IR SENIEJI 

AMERIKOS LIETUVIAI
Kiekvienas lietuvis, vi- 

__  suomenės veikėjas, laukia 
Lietuvos i Ameriką rega-! baugiau lietuvių iš Euro- 
lėtų įvažiuoti nė vienas i Pos> Amerikos lietuviams 
asmuo gal net per 100 me-]jje reikalingi ir naudingi, 
tų...____________________ * ’

Būtų labai naudinga, jei 
būtų atsisakyta nuo afi-

Pradžia 3-čiame pust, 
gresas prieš save turi ki

ltą bilių, kurio autorium 
‘ vra kongresmanas Fel- 
lows; šiam biliui duotas 
numeris H. R. 616$. Ji šio
mis dienomis nriemė At
stovų Rūmų Teisių Komi
sija. Pagal jį būtų įleista 
200,000 tremtiniu per 2 
metus. Dabar Amerikoje 
laikinomis vizomis gvve- 

jnančių 15,000 svetimšalių 
įgautu teises čia apsigy- 
verti ir tapti Amerikos pi-.^kuS 
lieciais.

Pagal šį įstatvmo suma
nymą, pirmoie eilėje vizas 
gautu ūkininkai, gydyto
jai, dantistai, 
kai. Toliau — 
piliečių ar ir 
bet gyvename’”i

į
i

? matinin-
Amerikos 
repiliečių, 
?.meriko-| 

je kraujo ^imin^. Karo' 
našlaičiai būtų įsileisti be1 
kvotos. i

Šis bilius tam pat rei
kalingas kelių pataisymų- 
nakeitimų. Jis nurodo, 
kad pusė būsimų imigran
tu skaičiaus vizų bus į- 
skaitoma įu valstvbiu 
kvotos sąskaiton ateičiai. 
Jei toks ateitas “mortgi- 
čius” būtų priimtas, tai iš

Tubingeno, mūsų tremties
bei kultūriniai "» Tutmgene papilde savo,

- ---- darbais, is Paryžiaus me-
darbininkai, vo-"°. “ok>’kl'J’ ku™se/i“-!

kiečiu kultūrininkai bei hmnkas savo laiku studi- 
_____ -i kitų kviestinių įavo dade, muziejų. Tarpkitų kurmių, -dailininkas Į 

pirmą kartą, parodoje iš-: 
įstatė prancūzų okupacinių: 
zonų karinio viršininko, 
generolo Koenig’o, portre
tą, kurio eskyza, pačiam 
generolui pozuojantį pa
darė 1916 m. vasarą, o 
medžio raižiny realizavo 
šių metu rudenį. Pirmą 
kartą parodoje išstatyta 
ir V. K. Jonyno padaryt’1, 
pašto ženklų prancūzų o- 
kupuotes zonos visų sri- 

ičių pilnos serijos ir kito- 
įki kūriniai. Prieš kiek lai
ko V. K. Jonynas, suruoš
toj savo kūrinių parodoje, 

| Freiburge, buvo išstatęs 
tik 54 darbus, taigi, Tu-| 
bingeno parodoje savo 
rinkinį panildė vienu treč
daliu

A.
nvno 
tęsės iki 1948 m. sausio 
d. Sausio gale ją numatė 
perkelti į Muncheną, vasa
rio gale į Kitzengeną, a. 

iMain, o kovo gale — į Ba
den Baden’ą. šita A. Gal
diko ir V. K. Jonyno pa
rodų turnė įeina į šių dai
lininkų parodų planą, pa
gal kurį, dar šiais metais . ... ,. . , ... . _
turėjo būti suruoštos ke-^gihuanuiuj dailės kury- 
lioseT vietose, bet sumany-^>s Paslaptis, savo kury , 
luas nebuvo įvykdytos dėl išlikdamas yra savita ir grynai lietu-
----- J J • I gaivališkai .įaunu ir sa-Įviška... Tie, kūne sugeba

Tremties me- giliau įžvelgti į dailės ku
tais A. Galdikas sukūrė rybos paslaptis, A. Galdi-

daugiau.
Galdiko ir V. K. Jo- 

paroda

užsimirš ir tai

9 •

ir kūrybiškai savaimin-! kūrybą matuoti priimtu 
dailės vertybių “sroviniu mastu”, mes tu- 
visa savo esybe, retume pripažinti, jog jis

aukštos meninės kokybės 
Į esą tolygiai vertingi, kaip 
■ir jo temperos darbai.
> Adomas Galdikas pra
leidęs trejus tremties me
tus įvairiose Vokietijos 
vietose ir metus profeso
riavęs Ecole dės Arts et 
Metiers, Freiburg’e, siek
damas normalesnių bei 
platesnių kūrybinių pasi
reiškimo galimybių, šį ru
denį išvyko į Paryžių, 
kur, kiek teko patirti, įsi
jungęs į “Pasaulinį Daili
ninkų Babiloną”, o tokiu 
“Babilonu” yra laikoma 
Prancūzijos sostinė, — 
su jam įgimtu “jaunuo
lišku užsidegimu” kuria ( 
naujas dailės vertybes, su 
kuriomis ankščiau ar vė
liau pasirodys ir Pary
žiaus tarptauniam dailės 
pasaulyje, šitas pasaulis, 
tiesa, mūsų dailininkui

I

T’žsakvmuss
DARBININKAS

So. Boston 27, Mas*

Tnbingene ^_a^sių
• ^7 kurčiu, VAKJU MV, AVVVUJAV A J1W — . .

pasinėręs spalvų labirin- nepriklauso jokiai iki šio- ”era Dar £ero_
t .. . .. .... . . v . . . kai nriPK ri Irsirtt ur ruvn-

ftinoTfi siunrian'e $ ... ir prašome atsiųsti mums Angliš
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas
Vtnsas

tuose, jis tiesiog “apsės- liai egzistavusiai ar egzis- 
tas” naujų tonų bei formų tuojančiai srovei. C__ 
ieškojimo nerimo... Tokį ypatingų kūrybinių savu- 
A. Galdiką mes pažino
jom Tėvynėje, tokius ne
ramios dvasios kūrėju — 
ieškotoju jis liko ir trem
ties dienose, — nuolat be-

ai svarbių p iežasčių iššauktas iš Bego
tos konferencijos Jung. Valstybių valstybės Se
kretorius George C. Marshall (kairėj), sutinka
mas tik iškėlęs koją iš orlaivio pasekretorio Ro- 
i >ert A. Lovett, W»shingcon, D. C. Tarp svarbiųjų 
Liausimų yra ir Palestinos reikalai.

Amerikos lietuviams rei
kia daug inteligentinių 
jėgų įvairiems lietuvybės 
darbams: parap i j o m s, 
spaudai, šalpai, draugi
joms ir reikia kovai už 
Lietuvos nepriklausomy
bę tinkamu jėgų. Reikia 
ir naujos lietuvybės dva
sios. Be to, mūsų Ameri
kos lietuvių^troškimas vi
są laiką buvo^ir yra lietiF* 
vių tautai pagelbėti dau
giau įdiegti Amerikos 
dvasios.
AMERIKOS VYRIAUSY

BE MUS UŽTARIA
Kiekvienu laivu iš Euro

pos atvykstą lietuviai yra 
mielai laukiami. Jiems 
gelbsti Lietuvos valstybės 
įstaigos: pasiuntinybės ir 
konsulatai. Oficialiu pa
reiškimu Valstybės De
partamentas kovo 29 d. 
paskelbė pasauliui, kad J. 
A .Valstybės niekad Pa
baltijo valstybių: Latvi
jos, Lietuvos ir Estijos 
nebuvo pripažinusios pri
jungtų prie Sovietu Są
jungos. Valstybės Depar
tamentas išsiuntinėjo 48 
valstybių gubernato
riams laiškus, kuriuose 
aiškiai pabrėžė, kad A- 
merika Baltijos kraštus 
laiko nepriklausomais ir 
jų konsulatai bei pasiun
tinybė A t" pri^je pripa
žįstami ir veikia.

j kai prieš šį karą jis buvo- 
T?k dėl Paryžiuje ir ten buvo 

suruošęs savo kūrinių pa- 
ne tik 

bet irmų jį būtų galima priskir- rod5.’ susliau5llsl4 
ti vienai ar kitai srovei, gražių vertinimų, 
bet ir tai nebūtų tikslu, atsljlros knygos mono- 
nes Adomo Galdiko dailė f^Jos apie savo kury- 
tiek technišku, tiek ir kū- kurią paraše vienas 
Įrybiniu individualumu, sa- *y?™3 prancūzų meno
■vo pasauliu bei išraiška, t kriti tas.

ti vienai ar kitai

- - - , 1V. K. Jonyno menografi- . . 
jos išleidimo, kuri su- vaimin&u— 

darbą. Pirmoji šių daili-! n?n1az^ ska1^ !*aujf ku‘ ko ku9rbo* J8Jebes.ir 
ninku rudens paroda tu-T™!1- Piešimų ir eskyzų, ras musu tautos tragiz- 
rėjo būti suruošta Kons- ku^ ZJ™J. dali pirmų mą, subtilų ir jautrų gam- 
tanzoje, prie Bodeno eže-:karta lsstat® . Tobl"<;e".0 tos mįkimų agyvenimą, 
ro, bet negavus tinkamų P?™doje Apie šio daili- persunktą stipnu bei m- 
patalpų, jf teko nukelti į!n,"k? Pastarųjų kelių me- dividuahu kūrybiniu zo- 
sekauėių metų vasarą. I1” kurmius bei jų savu- džin, kūnam paveldėti

Plačiau nesustodami n?us daihninkas paaukojo visą
ties Galdiko ir v. F.| T ITT, ’ 
Jonyno kūrinių parodą;’0 °”y1 ’”ka» _
Tubingen’e. r.es šiuo n'-as, kurią, čia ir na’-ar-cianiuais 
trumpu rašiniu nesiekia- °Jarnc- 
ma platesnės kritikos a- 
naiizės, visti7:, nors prabė- dailininkas, ypač savo pa- domas Galdikas, Tubinge- 

, norime šiek-tiek | starų jų kebų metų kūry-|n’o parodoje išstatė ir sa-
sustoti ties Adomo Galdi- ba, toli prašoko ligšiolinį vo piešinius. Tai pirmas ir 

dailės;vienintelis atsitikimas šio 
dailininko kūrybos raido
je, kada jis išstato savo 
piešinius, kurie, dailės ži
novų teigimu, dėl savo

l 'v v:/'b«r'>1'teristi’’n
parodą I*0 ^d-i-inkas, V. K. Jo-

savn «rwenima, o trem
ties metais pražvdo aukš- 

laimėjimo kie
dais”.

i
“Adomas Galdikas kaip' Įdomu pastebėti, kad A-

gornis,
’ , . _ A A •

ko naujausia kūryba bei mūsų lietuvišką 
jos savitumu. j meninį lygį ir save įrašo į

Turbūt nesuklysim teik- Europos bei pasaulio pir- 
dami, jog A. Galdikas yra maeilių dailininkų tarpą, 
vienas produktingiausių Jeigu mes norėtume jo

Gen. Dwight Eisenhower (kairėj) jau “pilie
tis”. Jis ir buvo pilietis, bet buvo ir karys. Gi da
bar civilėse pareigose ir štai priėmęs naujas pa
reigas Columbia universiteto prezidento, tariasi 
su vienu iš kolegijos trustistų.


