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• Raudonieji panikoj
• Kremliau* bčdo*
• Berlyno “AiriifVo” nuostoliai

•
Atlanto Sąjunga — didžiau

sias baubas Kremliui. Ji pasta
tė visus raudonuosius ant kojų 
ir sukėlė jų tarpe didžiausią 
paniką. Maskvos raudonasis 
caras, kaip matyti, tik spau
džia migtukus į visas pasaulio 
šalis, įsakydamas savo pakali
kams tik šaukti, tik triūbyti, 
kad Atlanto pakto pasirašymą 
sutrukdyti ir prailginti Stalino 
neriboto imperializmo laisvę...

Deja, į tai norėtųsi pasaky
ti: “Nebeužtvenksi upės bėgi
mo...”

Čia norisi pavaizduoti ir kai 
kurių kraštų komunistų tos 
didžiulės panikos simptomus.

Kanados raudonieji, savo va
do Tim Buck įsakymu, nakti
mis glėbiais nešioja ir bruka į 
gyventojų priegonkius atsišau
kimus, kuriuose šaukte šaukia, 
kad: “Neleiskite jiems pasira
šyti jums mirties 
Tepasirašo taikos, 
paktą!” ir Lt.

Žiūrėkite, kokie 
riai”. Deja, pasaulis jau gerai 
žino kokią “taiką” raudonieji 
atnešė į Pabaltįjį, Lenkiją, Če
koslovakiją, Bulgariją, Rumu
niją, Vengriją Jugoslaviją ir 
kitur.

Reuterio pranešimu, tokia 
pati suirutė ir Danijos komu
nistų galvose. Kovo 23 d. Dani
jos Parlamentas, Žemuosiuose 
Rūmuose, turėjo posėdį, kur 
vyko debatai dėl įstojimo į At
lanto Sąjungą. Danų komunis-___ _______________

^vrt* **“ **-}!^ oakeleivUi.
vo nariams sumtti tTMlMulę dalwiū

.. -----------I. J ------------- .
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Jugoslavai Sulygina Alba
nijos Komunistus Su 

Naciais

Informa c i j o s 
(Kominformas) I

Vienuolyno Rėmėjų Seimelis 
Buvo Sėkmingas

Užsibaigė "Kultūrinė ir moksli- i ‘S “i" 
nė" Konferencija New Yorke I ---

I Berlynas, Vokietija — 
Sovietų Rusijos armijos 
kapitonas, rašydamas ar-

Per visas tris dienas pikietavo konfe- oficialiame vokiečių
r kalba laikraštvi, sake,

> karui Sovietų 
. f. v- i g " v- Unijos karo jėgos užka
lt salių neS3 plakatus SU Įvairiais SU- riaus vakarų Europą.

kiais. - Reikalavo išlaisvinti Rusijos
pavergtus kraštus.

renciia. - Pikietininkai prie viešbučio kad kilus
J *■ * TTniins lrj

j Tokį pareiškimą padarė 
rusų kapitonas A. Moro- 
sov, kuris taip pat įspėja 

i vakarų europiečius, kad 
! jie perdaug ižepasitikėtų 

New York — Sekmadie- Pabaltijo valstybes, Čeko-, “technikiniam į ištobulini- 
nį, kovo 27 d. užsibaigė Slovakiją, Lenkiją, Balka- mui”, nes tas nebus “vie-

Belgradas, Jugoslavija 
— Oficialus jugoslavų ko
munistų partijos laikraš- i 
tis “Borba” rašo, kad Ko-! 
munistų 
Biuras
bando įtikinti kitus, kad 
Jugoslavijos saugumo po
licija areštavo daug šni-' 
pų, kurie buvo įsiveržę iš 
Albanijos į Jugoslaviją 
su tikslu atlikti espiona- 
žo, sabotažo ir 
veiksmus.

“Borba” taip 
kad Albanijos 
perlėkė sieną >r išmetė 
kurstančius lapelius Jugo
slavijos pasienio mieste
liuose. Bul^a^ai taip pat 
bando išprovokuoti jugo
slavus.

Taigi Kominformas ban
do sukiršinti jugoslavus, 
kad jie sukiltų prieš Tito, 
kuris nepasiduoda Mas
kvos vergijai.

atstovų. J. E. ArDalyvavo apie 3 
kivyskupas Richard J. Cushing ragi 
no pastatyti seneliams prieglaudą 

ir suteikė palaiminimą.

•J

Sekmadienį, kovo 27 d. 
Šv. Petro lietuvių parapi- 

teroro Boston, Mass., į-

ne t rašo, 
lėktuvas

Už vietų tetuvi šulo
200 vokiečių

mūsų įstaigoms, visų var
du dėkojo ir pakvietė kal
bėti.

J. E. Arkivyskupas Ri
chard J. Cushing, D. D. 
kalbėjo trumpai. Jis ragi-, 
no lietuvius pastatyti se
neliams prieglaudą ir jau
nas mergaites stoti vie- 
nuolynan. Jis sakė, kad 
jeigu neatsiras daugiau 
lietuvaičių stoti vienuoly- 
nan, tai Seselės bus pri
verstos ieškoti pas kita
taučius mergaičių, norin
čių įstoti. Bet jau tada 

j vienuo- 
Į lynas, sakė Jo Ekscelenci- 

Pabaigęs kalbą, Jo 
___  ___ “ ” . suteikė vi-

Slšjė7 Pirm7‘kun. Pr. M. siems palaiminimą. 
Juras, pasakęs įžanginę; Pažymėtina, kad šiame 
kalbą, pakvietė J, P. Pre- seimelyj dalyvavo nema- 
latą Dr. Kazimierą Urbo- žai iš tremties atvykusių 
navičių vadovauti maldai, lietuvių, kurie įsijungia į 

Prezidiuman vienbalsiai mūsų lietuvišką - katali- 
užgirta centro valdyba, o kišką darbą, kaip tai: pro- 
nesančiųjų vieton išrinkti į f esorius Sužiedėlis, adv. 
iš atstovų. i Juknevičius,«*--.*■*—«— — -- - '■ 
ras; vice
Juknevičius, nesenai atvy- Klimas, 
kęs iš tremties; rašt. p. ir kiti.
Julia Jakavonytė ir p. j Pasakyta daug sveikini** 
Girnytė. Rezoliucijų ko- mų ir linkėjimų kalbų, 
misija: kun. A. Klimas,

Qn nri z-xl in t«a m/ier A •
■p." ..

x>g *. • • j • I

vyko Nukryžiuotojo Jė
zaus Seserų Vienuolyno 
Rėmėjų seimelis.

Seimelis pradėtas tos 
parapijos bažnyčioje šv. 
Mišiomis, kurias atnaša
vo kun. Al. Abračinskas. 
Turiningą pamokslą pasa
kė kun. Pr. M. Juras, Rė
mėjų organizacijos ir 
LDS Centro pirmininkas. 
Po šv. Mišių palaiminimą 
Švč. Sakramentu suteikė 
kun. Jonas S. Švagždys,1 nebus lietuvaičių 
Vienuolyno kapelionas. \

Sesijos prasidėjo 2 vai J į?;
po pietų Municipal namo Ekscelencija

_____ o_______ _______ z _ * Lenkų laikraštis “Dzien- 
ta’ip vadinama “Kultūrinė*nūs. Be karo Rusija nesu- nintelė ar nulemianti” mi- nik Chicagoski” perspaus- 
ir Mokslinė Dėl Pasaulio įtinka išlaisvinti pavergtas litarių laimėjimų sąlyga, dino iš tremtyje einančio 

Pavergtieji pože-| Toliaus tas rus^kapito- lietuvių laikraščio “Žibu- 
--- — pavergė- nas pasakoja apie Sovietų j riai” pranešimą, kad so-

Taikos” konferencija. Į tą tautas. ] 
konferenciją suvažiavo myj kovoja su į.---- (-------- 5--------_c
daugiausia komunistai ar-jais, bet be pagalbos de-į Rusijos karo jė

rencijos dalyvių centras sutrMdntT šiaurių tau- j mis. Tačiau visiems yrajatplūdusių pas juos laike
buvo Waldorf - Astoria donųjų jėgų. 'žinoma, kad jei ne Jung.,karo, už vieną išduodamą
viešbutyj. I ..KuItūring Mokslinė”|Valstybių ginklai ir kito-iii Pabalčio kraity lietuvį,

„v . , . , e .. .. v kia pagalba, tai Hitlens latvi ar estą. Taip bolše-Pažymėtina, kad t, kon- konferencija ne vienu zo- būtųpl:ngvai sutriuškinęs į vikai įvertina vieną pabal- 
fereneiją per visas tns džiu nepasmerke Sovietų g ‘ prekytoje.
dienas pikietavo įvairių Rusijos kruvinos diktatu-• ‘ r J J
tautų anti - komunistiniai ros. “ —
nusiteikę žmonės.

______________________ jokių riaušių nebuvo. Pi- jos dalyvių tik ir liaupsi- 
atidarydamas tuo reikalu posė- kietieriai nešė plakatus su no Rusijos raudonąjį rezi- 
dį ir pradėdamas debatus, tarp

demonstraciją, kuri turėjo bū
ti “didžiausia partijos istori
joj”... Deja, prieš demonstran
tus buvo panaudoti extra poli
cijos daliniai ir raudonosios 
žiurkės turėjo vėl sulįsti į sa
vo urvus...

Danijos socialdemokratų par
lamento narys Julius Bomholt,

j laimė- vietai siūlo danams paim
• •___ ! a • •v. • _ __ i * — y?__ inž. Kaladė 

cm. Pr. M. Jn- ąn žmona, ekon, p. Stasys 
vedėjas adv. ILušys šu žmona, kun. A. 

prof. Kačinskas

Tačiau dauguma tos konferenci- SOVIETAI IŠSIGANDO VILKŲ
MEDŽIOKLES SUOMIJOJE

įvairiais užrašais: “Dėl 
raudonieji neva-

mą.
Šostakovič ir kiti Stalikita ko, pareiškė: “Daug moty- jūs xx „xvx Ml^xxx

žiuojate atgal į Rusiją . no vergai smerkė Jung. 
“Sovietų vergai grįžkite Valstybi 
pas Staliną . Reikalauja, 
kad Rusija išlaisvintų pa
vergtas tautas. Aktyviau
siai pikietininkų eilėse pa
sirodė lietuviai, ukrainie
čiai, lenkai ir kiti.

vų aš žinau, kurie kalba už rei
kalą stoti Danijai į Atlanto 
Sąjungą, o taipogi žinau, kad 
izoliuota Danija — yra besi
baigianti Danija”...

Kaip matome, raudoniesiems, 
vis dėlto, karšta...

O yra dėlko ir kaisti. Juk 
kuo greičiau susiorganizuos 
laisvasis pasaulis prieš agre
singąjį komunizmą, tuo grei
čiau gali ateiti laikas, kada ir 
raudonosioms hydroms teks 
stoti į antrąjį Niurnbergą...

Be Atlanto Sąjungos siaubo, 
Kremlius šiuo metu turi bega-^„ 
eis ir kitų bėdų. Jis suka gal
vą, kaip čia suvaldyti buvusį 
klusnų savo tarną Tito, kuris 
nukripo nuo partijos linijos, 
kaip išgelbėti raudonąją markę 
Berlyne, vakariečių sektoriuje 
ir pan.

Tos pačios telegramų agen
tūros - Reuterio pranešimu iš 
Vienos, Rusija nutarė nutrauk- 

pristatinėjimą Jugoslavijai

“biznierius ir 
Wall Street” kaipo “karo 
kurstytojus ir didžiausius 
agresorius”, bet Rusija e- 
są nori tik “taikos”. Taip, 
Rusija nori “taikos” pra
rijusi taiką mylinčias 
tautas.

Konferencijoje sudarė
Sovietų Rusijos kompo

zitorius Šostakovič ir ru
sų komunistų delegacijos pastovią komisiją “dėl pa
vadas Fedeyev gyrė Rusi- šaulio suvienymo”. Jeigu 
ją, kad ji tik viena “siekia toji komisija sieks suvie- 
taikos” ir kad ji nenori nyti pasaulį, kaip siekia 
!karo._ Galimas dalykas, “suvienyti” Rusijos rau- 

, nenori karo, donieji budeliai, tai Vieš
inės ji be karo užgrobė ir patie, išgelbėk mus nuo 
! pavergė Lietuvą ir kitas tokio suvienymo.

Stalinas Prašalino Bulganinę
Paskyrė Vasilevskį vadovauti 

karo jėgoms
ti

Tęsinys 2-rame pnslap.

HELP 
CRIPPLED 
CHILDREN

Maskva — Rusijos dik-1 pasitraukė ir tas parei- 
tatorius Stalinas perorga-lgas pavedė maršalui Bul- 
nizuoja visas ]_ 
karines įstaigas. Pereitos (metu buvo štabo viršinin- 
savaitės [ 
kvos žinios pranešė, kad 
atleido iš ginkluotų jėgų 
vadovybės Nikolajų Bul- 
ganiną ir į jo vietą pasky
rė maršalą Aleksandrą M. 
Vasilevskį.

Sovietų Rusijos armijos niu kovoje su ta baisia vė- 
organas “R a u d o n o j i žio liga. Dabar ieškoma 
žvaigždė” rašo plačiai a- priemonių tiems mikro- 
pie Suomijos vilkų me- bams naikinti, 
džioklę, kurion buvo išvy-j ---- -----------
kę keli armijos generolai. '

“Raudonoji žvaigždė” 
tvirtina, kad tai nebuvo 
vilkų medžioklė, bet kad 
buvo atvykę iš Norvegi
jos, Jung. Valstybių ir 
Britanijos karo vadai, ku
rie kartu su Suomijos ka
ro vadais, apžiūrinėjo kur balsų prieš 23 įgalioti vy- 
būtų galima turėti karo riausybę, kad įjungtų Da- 
bazes, kilus karui su Ru- niją į Šiaurės Atlanto ap-j 
Sija. coinnao

Rusija pasiruošus pulti 
Suomiją ir ją visiškai pa
vergti, 

į Prisiminus tai, kai Ru
sija kaltino Lietuvą, kad 
Lietuvos valdžios agentai 
vagia rusus kareivius iš
gavimui paslapčių, ir po 
to okupavo Lietuvą, tai 
galimas dalykas, kad tą 
patį nori padaryti ir su 
Suomija. Berydama, už
springs.

Danijos Seimas Nutari 
Išjungti j Siaurės Atlanto 

Apšgynimo Sgjangg
Kopenhaga — Danijos 

parlamento žemesnieji rū
mai kovo 24 d. nutarė 119

politines ir: ganinui. Vasilevsky karo Rf4fn mnitlinilAai smtfe 
s. Pereitos (metu buvo štabo viršinin-

pabaigoje Mas-iku ir vyriausiu karo tary-i VCŽIO U^OS prfeŽdSt)
3 pranešė, kad'bos nariu. Sovietų žinios ----------

Karo metu Rusijos karo 
jėgoms vadovavo pats 
Stalinas. 1947 m. Stalinas

Seimelį papuošė giesmė- 
prof. Sužiedėlis ir adv. A.’mis ir dainelėmis Šv. Pet- 
Young. Garbės prezidiu- ro par. Moterų Sodalicijos 
mą sudarė šie: Prel. Dr. choras, Seselei vadovau- 
K. Urbonavičius, kleb. jant. Solo dainavo p. Pal- 
kun. P. Virmauskis, kun.'mira Alukonienė (Anta- 
Al. Abračinskas ir dipl. p. nelytė), o smuiką solo 
Avietinaitė ir taipgi Sese- grojo p. Plevokaitė. Per- 
rys vienuolės. 'statė chorą ir solistes ku-

Kun. Jonas S. Švagždys, nigas Al. Abračinskas.
Vienuolyno kapelionas,! Baigiant seimelį labai į- 
pasakė turiningą kalbą a- domiai kalbėjo apie pa- 
pie pašaukimus. vergtą Lietuvą, tremti-

Motina Seselė kalbėjo a- nius ir partizanus diol. n. 
pie Vienuolyną, senelių Avietinaitė, bet dalvviai 
prieglaudą ir kitus reika- jau taip buvo nuvaree, 
lūs. Nuoširdžiai dėkojo kad ji turėjo savo kalbą 
rėmėjams už jų paramą, trumpinti.

Prieš 5 vai. atvyko J. E. Kun. Pr. M. Juras, pa- 
Arkivyskupas Richard J. dėkojęs visiems už atvy- 
Cushing, D. D. ir į salę kimą ir dalyvavimą, pa- 
atėjo lydimas klebonų — kvietė kapelioną I 

įkun. Pr. Virmauskio ir S. švagždį užbaigti 
kun. Pr. Juškaičio. Visi lį malda, 
dalyviai sutiko Jo Eksce- Pažymėtina, kad 
jlenciją gausiais aplodis- seimelyj dalyvavo daug 
mentais. atstovų iš Lawrence, Ma-

Kun. Pr. M. Juras labai ssachusetts. Jie (jos) at- 
įvertino Jo važiavo net specialiu au- 

pa- tobusu, o kiti automobi- 
ir.liais.

sigynimo sąjungą. Laiko
ma tikra, kad ir aukštes
nieji rūmai tą nutarimą 
patvirtins.

kun. J. 
i seime-

šiame

. OŲV1CUU ZilIllUS. — —

skelbia, kad Vasilevsky! Londonas — Britų mok- 
karo metu daug kur pasi-'alininkas W. E. Gye, vėžio 
žymėjo. I fondo vedėjas, sako, kad

Kai kurie užsieny j pa- jam ir kitiems trims mok- 
stebi Sovietų Rusijos vy- slininkams pavykę nusta- 
riausybės nervingumą, ir tyti, kad vėžio ligą suke- 
todėl visose valdžios į- lia mikrobai.
staigose daromos permai-j Taigi šis išradimas 
nos. skaitomas dideliu žings-

Vakarų Europos Atstovai 
Susirinfco Sudaryti Tarybą
Londonas — Kovo 28 d. 

suvažiavę dešimties vaka
rų Europos valstybių at
stovai pradėjo posėdžiau
ti sudarymui Europos Ta
rybos.

Suvažiavime dalyvauja 
Britanijos, Prancūzijos, 
Belgijos, Olandijos ir 
Liuksembergo ir jų pa
kviestų — Italijos, Norve
gijos, Švedijos, Danijos ir 
Airijos atstovai. Tačiau, 
kaip buvo sutarta pasira
šyti Šiaurės Atlanto su
tartį balandžio 4 d. Wa- 
shingtone paaiškėjo, kad 
tai bus neįmanoma pada
ryti. Tai bus padaryta vė
liau.

nuoširdžiai
Ekscelencijos didelį 
lankumą lietuviams

“AXIS SALLY” GAVO NUO 10
IKI 30 METŲ KALĖJIMO

Washington, D. C. —f 
reitos savaitės pabaigoje 
Federalinis teismas pa
skelbė bausmę Mildred E. 
(Axis Sally) Gillars. Ji 
nuteista kalėjiman nuo 10 
iki 30 metų už išdavystę. 
Taip pat ją nuteisė sumo
kėti $10,000 piniginę bau
smę.

Pe-i pagandinęs nacių žinias, 
taip buvo įrodyta teisme.

Mildred E. (Axis Sally) 
Gillars karo metu per ra
dio iš Berlyno skelbė pro-

I

Amą Strang Remia
Komunistus

New York — Amerikie
tė rašytoja Anna Louise 
Strong, išvaryta iš Rusi
jos už “špionažą”, įteikė 
11 U.S. komunistų vadų 
gynimo fondui $1,000. Ji 
savo laiške pasirašė “Šal

nojo Karo Bendra Auka”.



Antradienis, Kovo 29 d,, 1949

Jei tu kniūbsčias pagar- 
binsi mane, visa bus tavo...

Luko 4, 7.

džius žodžius, kurie smin
ga į pačią jo širdį:
— Pagarbink mane, par-

Galiu*.
I

IĮį pulk ant kelių ir atsiža
dėk savo tuščių svajonių, 
o visa turėsi — ir namus, 
ir šeimą, ir tėvynę!

Keleivis vėl išsitiesia ir 
pakelia rankas į dangų:
— Viešpatie! Kas Tave 

nešioja širdyje, tam ir 
vargas džiaugsmą atneša. 
Tegu būva Tavo valia... 

Ir vėl eina.
Dangus gaidrinasi. Ir 

kelias lygesnis. Ir viduje 
ne taip sunku.

kad dabarties 3. DIDŽIOJI PAGUNDA
— gundymas Eina didelio miesto gat-

Kai benamis ir niekam 
nereikalingas žmogus 
klaidžioja vingiuotais že
mės vieškeliais,— sunkios1 
dulkės apgula jo nueitus 
pėdsakus.

Dažniausiai jis nieko 
nekalba, tik klausosi.

Tačiau, besiklausyda-' 
mas triukšmingų kalbų ir| 
tuščių pažadų, jis mato, 
savo tėvynės laukus, ku-j 
rie apžėlę usnimis ir.dil-j 
gėmis.

Jis žino, 
gyvenimas 
nusidėti... ve.

Orkestrai groja. Salės
1. AKMUO ĮR DUONĄ apšviestos ir triukšmin- 
Pilni keliai aštrių ak-,gos. Kavinėse putoja vy- 

menų, o kišenėje duonos i nas. Dainos skamba, 
gurinėlis. B Jaunos mergaitės šyp-

Kai pavargsta, kai ne- sosi ir kviečia užeiti, 
begali toliau paeiti, — at-; — Užmiršk savo vargą 
sisėda ant kieto pakelės ir perženk slenkstį, —kuž- 
akmens ir graužia duoną.Idą nepažįstamas balsas.—

~ -- — Kas
negrįš. Kurk 

ir dai-

Paskum vėl einą... Perį Naudokis šia diena, 
svetimus kraštus ir vals-įbuvo, 
tybes, triukšmingas gat-įnaują gyvenimą 
ves, dulkinus kelius. nuok!...

Bet tėvynės niekaip ne-į Susvyruoja keleivis. No- 
prieina ir priglausti galvą retų žengti dar vieną žing- 
prie žalios gimtųjų pievų snį ir palikti skaudžią 
velėnos — tebelieka k an-; praeitį už durų.
kinančia svajone. į Tačiau jis atsimena ry-

Tremtis — kaip akmuo. >tus... atsimena tremiamų- 
Kaip aštrus, kietas ak-, jų voras... atsimena girio- 
muo, kuris numestas dru-se budinčius... atsimena 
ni prie kelio. ; kovotojų lavonus gatvė-
— Akmuo — ne duona. — 

Tremtis — ne tėvynė... — 
kužda kažin koks balsas. 
— O tu nepaversi akmens 
duona, žmoguiti, nesusi- 
kursi svetur tėvynės...

Keleivis išsitiesia ir. pa-4Roma triumfavo... Ir pra- 
kelia rankas į dangų.
— Viešpatie! — kužda.

—Tu vienas žinai, kad ne' 
man iš akmenų duoną pa
daryti... Tu vienas gali Dangus vis labiau gaidri- 
praverti duris ir įleisti naši, vėjas rimsta, c „11 
mus visus į gimtuosius:— rytuose 
namus... šviečia.

Ir vėl eina. į Ten jo namai, ten jo šei-
Pilni keliai aštrių ak-’ma, ten tėvynė.

menų, o kišenėje duonos j PAGINA
gurinėlis. I

Viduje gi — neblėkstan- 
ti viltis.

2. GARBĖ IR PAŽE
MINIMAS

Pavargęs sustoja sveti
mame mieste.

Susiranda pustuščią na
melį ir susirango kertėje. 
Jam užtenka puoduko 
vandens ir šiaudų gniūž
tės. Užtenka ir priėmu- 
siųjų tylos, nes užuojau
tos jis nereikalingas.

Tačiau už kelių dienų 
šeimininkai atidaro duris 
ir pataria išeiti: jų namai 
nesą benamių prieglauda.

Ir tada jis girdi išdi-

I

se...
Ir pakelia aukštyn gal

vą.
— Sodoma ir Gomora 

linksminosi, — sako. — 
Berlynas naktimis šoko...

ėjo viskas, kaip praeis ir 
šio miesto pagundos...

■ Ir eina toliau.,
Jau neskubėdamas eina.

o toli 
pažaras

Jung, Valstybių Valstybės Sekretorius Ache- 
son’as aiškina korespondentams Šiaurės Atlanto 
Pakto platesnę prasmę. Tas Paktas numatytas 
pasirašyti astuonių originalių valstybių balandžio 
4 d. VVashington, D. C. Kitos keturios valstybės 
pakviestos prisidėti. Yra ir daugiau norinčių, bet 
tas klausimas paaiškės vėliau. Prieš tą valstybių 
savisaugos paktą sukilo Kremlius su visais savo 
agentais visame pasaulyje, kad tą sutartį - paktą 
apšaukus kaipo karui sukelti dokumentą, kaip 
tuo tarpu toji sutartis - paktas yra tik taikos bo
tagas raudoniesiems per nugaras už raudonojo 
imperializmo politiką.

PADĖTIS DAROSI
KATASTROFIŠKA

Laiškas iš Tremties BALF-ui
AustrijosAustrijos teritorijoje besi tūkstančiams našiai- 

gyveną lietuviai džiaugia- čių ir vaikučių, kurie nie- 
si vis dar gaudami neiš- kuo nenusikaltę kenčia

Benamis, niekam nerei
kalingas žmogus klaidžio
ja vingiuotais žemės vieš
keliais, ir sunkios dulkės 
apgula jo paliktus pėdsa
kus.

Dažniausiai jis nieko 
nekalba, tik klausosi.

Tačiau jo tyloje yra 
tiek jėgos ir tvirtumo, 
kad niekas negali nuvilio
ti jo nuo pasirinkto kelio.

Tai kas, kad kelias sun
kus —

dangus jau gaidrinasi, 
vėjas tyla, o rytuose švie
čia skaistus pažaras.

Ten laukia jo namai, il
gisi šeima, šaukia tėvynė.

senkančią Tamstų para
mą. Jų atstovybė — Aus
trijos Lietuvių TaryĮza — rto nen 
savo metiniame posėdyje 
konstatavo nuoširdų Tam
stų įgaliotinių Austrijoje 
bendradarbiavimą su ben
druomenės atstovais, kiek 
tai liečia atsiųstųjų gery
bių dalinimo. Vietinio po
būdžio nesklandumus yra! 
pavykę darniai likviduoti! 
arba šie yra likvidavimo 
stadijoje.

Įžengdama į antruosius 
savo gyvavimo

vargą ir skurdą.
Nepagailėk dolerio, nuo 

1 o savo tau
tiečiui pagerbęs i.

Aukas siųskite neatidė
liodami :
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11. N. Y.

Anerfas Katalikai Stefa 
Dominuoti Pasaulį

metus
Austrijos lietuvių Taryba .smerkianuošir-

Gavėnioje yra patogiausias laikas susitelkti ir 
apmąstyti mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus Kru
vinąją Kančią. Kad j>alengvinus apmąstymus da
ryti. “Darbininkas” siūlo Jums Gavėnios knygutę 
— “štai ŽMOGUS”, kurioje yra 40 Kristaus Kan
čios apmąstymų, tai yra kiekvienai Gavėnios die
nai. Gale šios knygutės yra ir “šventoji Valan
da”, kurioje mąstoma apie V. Jėzaus maldą ir Jo
Širdies Kančią Alyvų darže. Ši knyga yra maldaknygės formato 
Gali ją parankiai skaityti vykdamas į darbą ar iš darbo. Knyga 
18G pusi. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite:
“ilĄKBINlNKAS”, 366 W. Broadwaj, Co. Boston 27, Mass.

GAVĖNIOS KNYGUTE

Darbininku Adm.
Šinumi siunčiu ir prašau prisiųsti man Gavėnios Kny

gutę — ŠTAI ŽMOGUS.

Vardas.......... ..........      _*

Adrcaaa

reiškia Tamstoms 
džiausią ] 
neatlyginamas pastangas, 
kurias Tamstos <_____
mūsų tautiečius remdami. 
Tamstų darbas jokiu bū
du neturi nutrūkti ir to
liau. Jis yra dabartiniu 
metu dar reikalingesnis, 
nes išvykus pajėgesniam 
elementui net savitarpė 
pagalba nebėra galima. 
Kadangi šelptinųjų skai
čius reliatyviai vis auga, 
padėtis darosi katastro
fiška. Šiai padėčiai su
švelninti mes esame krei
pėsi į mūsų tautiečius, iš
vykusius į užsienius ir ten 
įsikūrusius, griebtis sku
bios paramos, kad daugelį 
mūsų tautiečių nuo šalčio 
ir bado apsaugoti. Mes e- 
same pasiruošę patiekti ir 
Tamstoms tuos atvejus, 
kur pagalba būtiniausia.

Linkėdami Tamstoms 
ištvermės dirbant šitą 
kilnų darbą prašome pri
imti mūsų tikrą pagarbą.

Dr. J. Jakštas,
Tarybos Pirmininkas 

Dr. P. Neaiški;*, 
Sekretorius.

Perskaitęs šį tremtinių 
laišką pagalvok, mielas 
tautietį, ar esi padėjęs 
mūsų tremtiniams ir ar 
palengvinai jiems išbristi 
iš katastrofiškos padėties. 

Sušelpk juos, parink au
kų BALF-ui ir tuo pagel-

Maskva — Rusų bolše- 
laikraštis “Trud” 

Jung. Valstybių
padėką už tas KaUlikų Bažnyčią kaipo

A mnrilr/An Tmilrliaiioiiic"Amerikos veikliausius į- 
dedate rankius siekiančius domi-

nuoti pasaulį.”
Tas bolševikų laikraštis 

sako, kad katalikų atsto
vai kai kuriuose pasaulio 
kraštuose gelbsti Jung. 
Valstybėms suvienyti vie
tines “reakcijonierių jė
gas”, ir kaltina Vatikaną 
už kooperavimą su Jung. 
Valstybėmis..

“Trud” sakė, kad Kata
likų Bažnyčia Jung. Vals
tybėse esą susirišus su 
Wall Street finansieriais 
ir kad ji koordinuoja savo 
veikimus su Jung. Valsty
bių užsienio politika.

Ir ko tie bolševikai šiais 
laikais neprasimano. Tai 
padarė Jung. Valstybių ir 
kitų demokratinių valsty
bių griežtesnė užsienio po
litika, kuri sulaiko Sovie
tų Rusijos agresiją.

Dailininkui P. Klaufemi 40 mėty
Tremtin atsidūrę per 70 dai- žinoma, mokslui nėra galo, y- 

lininkų, kurių dalis jau pasiekė pač, talentingam ir darbščiam, 
ir užvandenio valstybes, ypač, Siūlė įvairias ir geras tarny- 

' šiaurės Ameriką, jau spėjo į- bas, nepriėmė ir išvyko Pran- 
sitraukti ir į darbą ir savoj cūzijcn, 
profesijoj pąsiredyti. Tai čia Surimuos universitetą, prię ku
tenk*. W ir žumalis- nu buvo urbanistikos institu
tu dailininkams. kurių šiuo tas (Inątitut d’Urhanisme de 
metu jau yra penki apsigyve- 1* Univeraite de Paris). Studi- 
nę: Stasys Puziuas, Vytautas jas baigė 1940 m. ir įstojo į 
Kašufca, Dobušinskis. Vladus “Ecole Nationale Superieure 
Vijeikia ir Petras Kiauięoas, dės Arta Decoratifs” ir šią 
kuris neseniai persirito per 40 sėkmingai baigė 1942 m. ir ga- 
metų ir spėjo visur pagarsėti, vo prancūzų valstybės archi- 
ką verta ir plačiau stabtelti tekto diplomą ir teises. Savo 
Dailininkas jaunosios kartos srityje dirba ir, net pradžioje 
atstovas ir lietuviškos mokyk- randa daug užsakymų, o 1945 
los auklėtinis, pagilinęs studi- m., prašant, prancūzų švietimo 
jas Europoje ir pėdsakus savo ir užsienių reikalų ministerių 
darbų palikęs žymiuose muzie- nutarimu, jam suteikiamos, 
juose ir Amerikoje jau davęs kaip ir prancūzų piliečiams, 

, įnašą. Gimė Aukštaičiuose,! architekto teisės Prancūzijoje 
1909 m. sausio mėn. 10 d. Na- verstis šia profesija ir buvo a-

■ niškių kaime, Pandėlio vals., tidaręs savo įstaigą, kuri grei- 
į Rokiškio apsk. Pradinę mokyk- ’ tai pagarsėjo ir jaunas lietu
sią lankė Pandėly ir gimnaziją .......... ................... *
1— Rokišky. Jau pradinėj mo-' 
ikykloj mėgo piešti, o gimnazi-i 
joj — pirmuoju pasirodė, kadi 
ir paišybos mokytojas neaplen
kė savo mokinio ir ragino ne-! 

į užsitupėti vietoje, o pašaukime* 
siekti mokslo. Vėliau jau jį 
matome Kauno Meno Mokyk
loje, kurioje studijuoja tapybą, 
eina pirmuoju 
m., gaudamas 
mąją premiją, 
abiturientas 
baigiamųjų egzaminų parodoje 
nepasirodo fik vienu ar dviems 
kūriniais, o savo 
pralenkė savo kolegas ir paro
doje jo kūriniai užėmė net at
skirą salę, ką stebino ir peda
gogus ir lankytojus ir meno 
kritikus. Spauda teigiamai at
siliepė. Baigęs mokyklą, nesi
tenkino, nors sąlygos jau leido 
savistoviai , gyvauti « dirbti, 
bet nutarė dar studijas pagilin
ti užsienyje ir išvyko į Italiją, 
kur įstojo į Romos Karališką
ją Meno Akademiją. Studijose 
paskęsta, ypač, suįdomina ita
lų renesanso tapybos meiste
riai ir dirba atsidėjęs ir akty
viai dalyvauja parodose.

Akademiją baigė 1934 m. li
cenciato laipsniu ir susidarė 
sąlygos likti, bet pasirinko 
mieląją Lietuvą, ne tiek eiti 
dirbti pedagoginį darbą, bet at
sikvėpti ir padirbėti kūryboje-, 
ypač .viliojo dar vykti tęsti 
studijų, pradėti naujai studi
juoti architektūrą, nes jį ta 
mokslo šaka viliojo, dar bū
vant Kauno Meno Mokykloje. 
Tik grįžęs iš Italijos ir pasi
gyręs, kad dar žadąs vykti 
studijuoti architektūrą, nuste
bino kolegas dailininkus. Bet,

Grafai Minėja 121-tą 
Nepriklansamykės Sukaktį

Paryžiun ir įstojo į

vis architektas puikiai vertėsi. 
Paryžiuje nesitenkino geru už
darbiu, nutrūkęs ir naktimis 
daug dirbo tapyboje ir buvo 
suruošę* net tris tapybos pa
rodas, ir visose parodose, me
no kritikų puikiai buvo įvertin
tas ir, net, lyginamas su pa
saulinio masto prancūzų daili
ninkais koloristais. Tai džiugu 
mums lietuviams, kad mūsų 
vardas keliamas. 1945 m. buvo 
priimtas nariu į prancūzų Ar
chitektų Draugiją, o pernai ir 
į Lietuvių Dailės Institutą, 
kurio Amerikoje yra įgalioti- 

darbštumui nis.

ir baigia 1934 
už tapybą pir- 
Dar kas, kaip 

ir debiutantas,

MsHūyŪN ta, Sarti
Washington, D. C. — 

Šiomis dienomis gen. Be- 
dell Smith įteikė savo at
sistatydinimo raštą iš 
Jung. Valstybių ambasa
doriaus vietos Maskvai.

Prezidentas Trumanas 
priėmė gen. Smith atsista
tydinimą su dideliu ap
gailestavimu ir pareiškė, 
kad jis dar neturi asmens 
į tą vietą.

N>w York — Sekmadie
nį, kovo 27 d. graikai mi
nėjo savo tėvynės —Grai
kijos 128 metų nepriklau
somybės sukaktį gražiu 
paradu, kurioje dalyvavo 
apie 15,000 vyrų, motorų 
ir vaikų.

Parado žiūrėjo apie 
250,000 žinomų.

DAUHKS PASTABOS

Jung. Valstybėse yra
8M.9OT rfafanijjĮį

Amerikon atvyko iš Pary
žiaus, kartu perkeldindamas ir 
savo architektūros įstaigą, kur 
daug padeda ir jo žmona, taip 
pat architektė. Nors trečius 
metus Amerikoje pradėjęs, bet 
jau apėjo pravesti visą eilę sta
tybų Chieagoje, Floridoje ir ki
tur, gražiai amerikiečių įver
tintų. Bet ką norėjo, atsiekė ir 
sąlygos jau geros o vis tuo ne
patenkintas ir dar gilinasi, bet, 
svarbiausia, norįs viską paau
koti ir pasišvęsti tik tėvynei 
Lietuvai. Jis be savo įtempto 
darbo savo studijoje ir kūry
boje, randa laiko ir pasirodyti 
periodikoje, pavyzdžiui, litera
tūros ir meno žurnale “Naujo
joj Aušroj”, kuris veda meninę 
dalį. Žymioji tremtyje knygų 
leidykla “Patria" išleido jo mo
nografiją, jo amžiaus sukakčiai 
paminėti, kurioje, žinomas me
no kritikas Maurice Schereris 
plačiai kalba ir apie jo kūrybą, 
kuri rado atgarsio dar anks
čiau ir meno sostinėse — Ro
moje ir Paryžiuje. Pažvelgus į 
jo architektūrinius darbus, ma
tysime, kad jis savystovus, bet 
ieškąs naujų kelių ir lietuviš
kos dvasios ,o meno kritikas jį 
laiko ne tautiniu dailininku, 
bet tarptautiniu. Kaip beim- 
tum, jis yra dailininkas spalvi- 
ninkas ir modernistas, pažinęs 
ir išstudijavęs garsiausius pa
saulio koloristus. Taigi, tenka 
tik džiaugtis, kad dar mes tu- 

1 rime kuo pasididžiuoti ir paro
dyti pasauliui, kad ir mažoje 

■ tautoje yra perlų, kuriais nu- 
, stebinamas ir pasaulis.

Sveikiname mūsų 
dailininką • architektą, 
me žydėjimo amžiuje, 
čiant, dar taip vadinant, savo 
pirmąją sukaktį, kurioje jau

Washington, D. C. — 
Kongreso Prieš - Ameri
kon inci Veiklai Tirti Ko
miteto išleistoj brošiūroje 
“Spothlight on Spies” yra 
pasakyta, kad Jung. Vals
tybėse yra apie 825,000 a- 
merikiečių komunistų ir 
jų pakeleivių, kurie, karui 
kilus, būtų “ar šnipai, ar 
išdavikai, ar sabotažnin- 
kai”.

Pradžia 1-me puai.
alyvos produktų, kurie buvo 
siunčiami iš Austrijos, sovietų 
sektoriaus. Taigi, “ekonominė 
blokada” prieš Tito rėžimą...

Berlyne, sovietų sektoriuje, 
komunistai ruošia masines de
monstracijas prieš vakariečių 
nutarimą nebepripažinti moka
mąja priemone raudonosios 
markės. Komunistų partijos 
laikraštis “Neues Deutschland” 
puola Vakarų valstybes, vadin
damas jų nutarimą kriminali
niu nusikaltimu, kova prieš 
darbininkiją bei neturtinguo
sius sluoksnius ir pan.

Taigi, užgulė bėdos vargšą 
“tėvelį” Staliną. Tačiau, tenesi- 
jaudina jis, nes ir daugiau, ir 
didesnių bėdų teks jam susi
laukti už jo kruvinus darbe
lius...

•

Kai raudonieji šaukiai ir rė
kia dėl menkniekių, tuo tarpu, 
dėl jų pačių drastiškos Berlyno 
blokados, vakariečiai, aprūpin
dami Vokietijos sostinės gy
ventojus oro keliu maisto pro
duktais, kuru ir kitokiomis 
reikmenimis, moka už tą vis
ką savo sūnų - lakūnų gyvybė
mis.

AP iš Hamburgo pranešimu, 
iš kovos 23 d., paskutinių dvie
jų dienų bėgyje, nukrito Va
karų Sąjungininkų du lėktuvai, 
kurie vežė maistą į Berlyną ir 
žuvo šeši lakūnai. Dabartiniu 
metu totalinis žuvusiųjų “Air- 
lifto” lakūnų skaičius jau yra 
47 žmonės. Iš jų: 28 amerikie
čiai ir 19 britų.

Savaime aišku, kad šios žmo
nių aukos reikalinga prirašyti 
prie sunkiai apskaičiuojamų ki
tų nuostolių, kuriuos padarė 
raudonieji, paskelbdami Berly
no blokadą. Pr. AL

daug galūne paairiidšiimti ir 
sukaktininkui tarti, — linkime 
visko, o svarbiausia sveikatos, 
kad nepalūžti kūryboje ir kitą 
sukaktį jau švęsti laisvoje tė
vynėje, kurią sukaktininkas la
bai pamilęs ir jo darbai vaini
kuotų Lietuvą. Garbė, tėvynei, 
turint tokių sūnų!

A. Jankūnas.

M-----------» T----- e-------- J-«_RCpMNTSKM jYBnNdUSlO 
Tikslą

brangų 
Į>ačia> 
šven-

Dešimtys tūkstančių mū
sų tautiečių tebevargsta 
tremtyje, jie vis dar tebe- 
kenčia alkį ir šaltį. Rūpin
damiesi bendraisiais Lie
tuvos reikalais nepamirš
kime pagrindinio šiuo me
tu tikslo: gelbėti išliku
sius tremtinius, sušelpti 
juos ir padėti jiems gali
mai greičiau emigruoti. 
Nėra kilnesnio darbo, kaip 
pavalgydinti išalkusius, 
pagelbėti ligoniams, ap
vilkti nuogus ir sušelpti 
vargan patekusius.

Todėl kviečiame visus 
geros širdies Amerikiečius 
paremti BALF-o piniginį 
vajų ir tuo pagelbėti mūsų 
tremtiniams.

Aukas siųskite neatidė
liojant:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine. 
105 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK — 
ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS" 

Norintiems angliškai pagal 
gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliau
jant traukiniu, pas gydytoją, 
pas siuvėją, krautuvėje ir pa
našiai. Knyga turi 174 pusla
pius, stipriu viršeliu. Knygos 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
Mt W. SROADWAY, SO. SOSTON, MASS.
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Vokietijos neutralumas?

Vatikanas Ir Maskva. __
Kova tarp katalikų ir KO TAIP LIŪDNA?... 
marksistų jau seniai vyk- ----------
sta. Leonas XIII marksis- Ko U‘P liūdna svetur 
tinę doktrina 1878 met. ° TėvXnė * Uv**! 
apibūdina: “Mirtina Kada sugrįš vaikai iš visur? 
kuri ?nuvesta visuomenės7r uztrau*ts giesmes!
or^an izm K a talik vbė o šiandien aš benamis esu,
užtiko pat’ np^o iino-įausią Tiek man liūdna širdy — 
priešą — dialektini mate- per kančias su vėsulais einu 
rializmą. Tas priešas tam- Savo Tėviškės ilgesy! 
r>a nepanrastai žiauriu, Į 
kai jis įsigali Masyvoie. 
Kremlii's įkuria bolševiki
nį saū’di, 
sias šūk’s: 
opiumas”, 
monėmis 
gniaužti bet kurį tikę ji- Iš raudonos baisios tos masės, 
mą, o ypač katalikybę.■— Kas iš siaubo juos išves?

marksistų jau seniai vyk-

Vatikano. Praėjus kiek 
laiko ir Vatikano priešai 
turi pripažinti buvus jį 
teisiu sprendimuose, o tos 
klaidos tik tuomet paste-

Imigracijos Patvarkymai 
Vokietijoj ir Austrijoj

*' Ar ilgai mindys svetimi padai? 
Tave, mane ir visus —

i Ir baigia smaukti raudoni slibi- 
Oi, Dieve, o kas Imis? Inai,

kurio vvriau-
“Tikėjimas —
Visomis prie- šiandien šaukia broliai sesės 

stengiamasi už-f— Veltui žūstam mes!

Sausio 26 d. Amerikos[ Konsulatai randasi Ber- 
konsulariniai pareigūnai lyne, Bremene, Frankfor- 

_______________ r___Vokietijoje ir Austrijoje te, Hamburge, Munchene 
!bimos, kai geležis atšąla pradeio priimti aulikaci- ir Suttgarte — Vokieti- 
ir daug metų praslenka ias dėl visų ne-nirmeny- joj; Austrijoj — Salzhur- 
nuo ištarto jo žodžio. bes kvotų, padarytas A-ge ir Vienoj.

1860 meUis VatiUanas
su DP 

merikos. Britų ir Prancū- programa, nors jiems pa
žų Berlyno ir Vienos sek- tarta užsiregistruoti, kai
tomuose. P® ‘intending immigrants’,

kad jie gautų pirmenybę, 
jeigu jie negalėtų prisilai
kyti prie visų patvarky- 

——------ ---------------  ... .. .. ... .. mų dėl tremtinių pagal į-
ciklikose Vatikanas pa-|^J° .prnra?- aphkacijas statymą. Blankas galima

, . ... .. A zu zonų gyventoiu Vokie- tending immigrants
pasmerkia liberalizmą. A- „ . Austrijoje, ir A- turi nieko bendro l
no meto daugumai atrodė, J - -     —
kad tai buvo šūvis į tuš
tumą. Kas šiandieną ne
pripažins Vatikaną buvus 
tada teisiu, nebent užsi-l Liepos mėn. Amerikos 
ispyrėliai siaurakakčiai? ikonsulariniai ofisai Vo- 

1891 m. ir vėlesnėse en-i^Įe.^j°j *r Austrijai Pa

smerkė kapitalizmą ir so- pirmenybės ir ne-kvo- ^auti iž Konsulatų. Bylos 
cializmą, bet ar universi- *iniy. rongryMos V12U- Ne- sprendžiamos pagal

Pirmojo pasaulinio karo metu, kai vokiečių ka
riuomenė, okupavus Belgiją ir įsibrovus į Prancūzi
ją, viską ten barbariškai grobė ir naikino, vienam vo
kiečių karininkui atėjo galvon ne vokiška mintis, ku
rią jis savo dienyne šiais žodžiais išreiškė: “Kaip bū
tų baisu, jei šitokios nelaimės ištiktų mūsų numylė
tą Vaterlandą (tėvynę)!”

Ne. Vokiečiai niekad tokios minties neprisileido, 
nes aklai tikėjo į savo armijos nenugalimumą, ir tik 
tada pamatė nelaimės galimybę, kai sąjungininkų ar
mijos atsidūrė Vokietijos pasieny. Nenugalima jų ka
riuomenė buvo visiškai nugalėta ir ne tik pradėjo 
krikti, bet ir užsikrėsti revoliucijos dvasia. Vadai pa
matė baisų pavojų ir kogreičiausiai pasirašė taiką. 
Taikos sąlygos buvo labai sunkios, tiesiog vergiškos, 
bet Vokietija išvengė sunaikinimo. Jos dirbtuvės liko 
nepaliestos. Vokiečiams, tiesa, teko pabadauti, bet jie 
mokėjo apeiti Alijantų kontrolę ir kantriai, slaptai 
ruoštis prie naujo karo. Ir taip pasiruošė, kad manė 
ne tik nusikratysią uždėtu jiems jungu, bet ir paverg
sią Europą ir visą pasaulį.

Tačiau šiuo kartu Hitleriui teko skaudžiai nusi- 
Tačiau šiuo kartu Hitleriui teko skaudžiau nusi

vilti, negu anuomet Kaizeriui Wilhelmui. Ne tik pa
saulio nepavergė, bet ir Vaterlando neišgelbėjo nuo 
sunaikinimo. Dabar Vokietija tokia bejėgė, kokia dar 
niekad nėra buvusi. Jeigu ištiktų karas, jai, bent pa
čioj pradžioj tektų iš naujo būti karo veiksmų lauku, 
ir vėl kristų ant Vaterlando tos nelaimės, kurių tasai poje įr savo patarimais 
karininkas taip prisibijojo. Dabar jau visa vokiečių i padėti DPs. Kada DPs at-

. i .. ... x vyksta į šį kraštą, jie ran
da Amer. Raud. Kryžiaus 
atstovus pasirengusius 
jiems padėti.

Šioj šaly praeitais me-Įvyklose, e bažftytta atsl 
tais R. Kryž. padėjo 312,- 
355 asmenims nukentėju- padėtyje, Popiežius taria mą ir 1937 m. vokiškąjį 
siems nuo nelaimių, ši pa- šaltus protesto žodžius, nazionalsocializmą. Per- 
galba ir atstatymo prog- visai neminėdamas komu- dėtas tautiškumas vedė į 
rama kainavo daugiau, nizmo ar bolševizmo. Tie priverčiamojo darbo sto- 
negu 12 milijonų dolerių, žodžiai tinkamai buvo su- vykias, svetimų tautų nai- 
Apie 1,612 slaugių buvo prasti. Pasipylė protestai kinimą. Lietuvių tauta tu- 
išsiųsta tarnauti 35 vals- iš visų katalikiškų ir ne- rėjo ant savo kailio patir- 
tijose, kur įvyko įvairios katalikiškų kraštų. Žmo- ti vokiškosios priespaudos 
katastrofos. Kitos slaugės nijos priešas tapo atpa- kančias. Daugelis buvo 
buvo siunčiamos į vietas žintas. Ilgai buvo tylėta ir persekiota, daugelis žuvo 
kur paraližius buvo pasi- laukta, nors toji laukimo vokiškuose K.Z. Deja, tik 
reiškęs, nes nebuvo pa- politika itin buvo “bran- karčioji patirtis moko įsi- 
kankamai slaugių vietoje, gi”, nes tūkstančiai, šim- tikinti, jei nepalūžtama 

Raud. Kryžiaus direkto- tai tūkstančių lietuvių, po sunkia našta.
riai ir darbininkai buvo lenkų, vengrų ir kitų tau- Ar galima lyginti tauti- 
išsiųsti į 400 gelbėjimo tų katalikų buvo sudėta nes doktrinos su bolševis- 
punktų, tarp jų ir į 133 ant aukuro. Lietuva yra tinėmis? Jei pirmosios 
ligonines. Jie aptarnavo tarytum prikaltas smut- tautos šakas aplaužo, tai 
ginkluotų jėgų narius vi- kelis. Ten liko tik vienas pastarasis rauna tautas iš 
duje ir užsieny. Jie pagel- vyskupas, bažnyčios apdė- šaknų. Gal ir nacionalso- 
bėjo 622,000 karo tamy- tos mokesčiais, o pareigu- cializmas būtų vėliau tą 
bos vyrams ir 142,000 Ii- nai persekiojami už tai, patį daręs, jei būtų laimė- 
goniams išspręsti įvairias kad jie lankosi pamaldo- jęs karą, ką dabar daro 
problemas. se. Tamsi naktis, siaubas bolševizmas. Tačiau ir

Pasilinksminimo prog- siaučia Marijos žemėje, tuo atveju būtų buvęs 
ramos buvo suorganizuo- kurioje vis tik nepalaido- skirtumas. Tas skirtumas 
tos pačiose ligoninėse. ta paskutinė viltis prisi- būtų buvęs, kaip tarp eu- 

Apie 1,782,000 veteranų kelti. ropiečio ir aziato, mongo-
ir jų šeimos buvo aptar- Tarp Vatikano ir Krem- liškojo Džingis - Kano ai- 
naujami ir gavo pagalbos liaus prasidėjo arši kova. no.
liki $5,624,000 vertės. Čia kompromiso negali Kovo 19 d., 1937 m. en- 

Raud. Kryžiaus atstovai būti. ciklikoje “Divini Redemp-
iš 84 veteranų administra- Vatikano Nepriklauso- toris” Popiežius pasmer- 
cijos ofisų pagelbėjo 1;- mybe. Popiežius naudoja- kė ateistiškąjį komuniz- 
291,700 veteranų sutvar- si visiška politine nepri- mą. Aš tikiu, kad lietu- 
kyti savo bylas. Praeitais klausomybe. Tas atšliji- viai, lenkai, čekai, rumū- 
metais sausio 12 d. Ro-'.mas nuo politinio gyveni- nai katalikai mažiausiai
chesteryje buvo pradėta :mo leidžia Popiežiams bū- abejoja šios enciklikos palaužiamos, jei užtinka-
kraujo programa, kuri ga-įti objektyviais ir žiūrėti teisingumu. Ir šie pavyz- ma gera valia, o tos ge-
mino įvairius iš kraujo:iš aukšto į įvykių raidą, džiai aiškiai rodo, kad tik ros valios toli gražu ne
pagamintus vaistus, kurie! Vatikanas žino, kad jis praėjus kiek laiko įsitiki- visuomet rasta. Neretas ir 
buvo vartojami medicinos amžinas, jis suvokia savo narna Popiežiaus žodžių katalikas, dangstydama- 
tikslams. būtį žmonėse, turi nepa- teisingumu.* Jei gerovės sis laikiniu patogumu,

700 ligoninių ir 33 klini- prastą patirtį ir geriausią tarpimo metu pasaulis pa- prijungsta prie klaidos, 
kos prisidėjo prie progra
mos ligi š. m. sausio mėn. 
Kiti Raud. Kryžiaus pro
jektai apsaugojimui ame
rikiečių sveikatos pasiekė 
šimtus tūkstančių vyrų ir 
moterų per 3,745 Raud. 
Kryžiaus skyrius ir jų 
4,845 šakas įvairiose JAV 
apylinkėse. C. C.

Kas iš siaubo juos išves?

tijų vietose irgi ruošia šird^ pl"^. tavujais
panašius projektus. Musų žemci neralrfu’

Kita programa, pradėta Ten ties sodais, tas šilojai
panašius projektus.

tetuose yra kalbama apie'kvotiniai . imigrantai yra užregistravimo numerus.
žmonos ir neištekėję ne
pilnamečiai vaikai Ameri
kos piliečiu ir vyrai Ame- 
rikes piliečių, kurie anai- du«lama"e“i^ Jau

siregistravo. Patariame

tas enciklikas? Studentai - 
paprastai linksta į sočia- ; 
lizmą, nes tik mažuma ka- 

ipitalistų naudojasi įvai- 
! riomis privileg i j o m i s. 
Darbininkija skursta ir 
neranda išeities iš esamos 

... ... . . Daugelis jaut-nę opoziciją, gnebms. vi- -irdži t tikintų, 
“ metėsi i 

bažnyčias. Katalikų Baz 184g m utopistinis so-
: panai

kinti privatinę nuosavybę 
ir bendrai daiktais naudo
tis”. Tačiau praėjo šimt
metis ir pasaulis išvydo 
dar didesnę nuoskaudą 
socializmo, kaip liberaliz- 

. . - - - . ..' mo ar kapitalizmo. Aš ti-

sovietams . tarpe nerasi pilnuti-
Kai sovietai žudo vieną nių šalininkų liberalizmo 

po kito katalikų hierar- ir kapitalizmo, tų dviejų 
chus: Mgr. Stepinac, kar- neišskiriamų brolių. Jie 
dinolą Mindszenty, kai gyvena jų tarpe, prisitai- 
tūkstančiai dvasiškių at- ko, bet abejoju, ar gali 
siduria kalėjimuose ir prie jų pritapti, norėdami 
priverčiamojo darbo sto- likti tikrais katalikais.

2 "“"M 1931 m. Vatikanas pa
duria žvėrių persekiojimo smerkia itališkąjį fašiz-

Mūsų žemėj nerandu!

dar praeitais metais, pa
deda vyrams, moterims ir 
vaikams, kurie atvyksta į 
JAV pagal Displaced Per- 
sons aktą. Amerikos R. 
Kryžiaus pagalba šiai 
grupei apima išdalinimą 
įvairių reikmenų, žaislų 
ir knygų vaikams, batų ir 
drabužių tiems DP, kurie 
rengiasi išvykti iš Euro
pos. Vienas projektas A- 
merjkos Junior Red Cross 
yra išdalinimas vaikams 
žaislų laivuose. Du Raud. 
Kryžiaus 
pristatyti išdalinimui A- 
merikos Raudonojo Kry
žiaus reikmenų Euro-

atstovai yra

Oi, kaip baisu, baisu! 

1949 m. sausio mėn. 23 d. 
Anglija.

Kremlius palaužęs politi- nelaimės.

v* • i i • •• * i LO1O ULv/LJAnyąa jam lab.aus.ai uz^ialiamas viliojo: 
kliūna. Drauge su ja labai; J
užkliūna ir Vatikanas, a- 
pie kurį komunistinė 
spauda sako: “Vatikanas 
visomis priemonėmis ben
dradarbiaudamas su de-i 
mokratinėmis galybėmis,) 
stenpas. visur pakenkt. kiu, kad nUoširdžilj kata.

Konsulatai praneš kiek
vienam užsiregistravu
siam, kada jo arba jos by-

tauta žino, ką reiškia ne tik naikinti, bet ir būti nu
galėtu, grobiamu ir naikinamu. Likimas ir grobikams 
— ne vien tik vokiečiams — moka iškirsti netikėtų ir 
labai nemalonių šposų. Anot tos patarlės: nešė vilkas, 
nunešė ir vilką. -

Vokiečiai, žinoma, supranta savo sunkią padėtį, 
iš kurios nesimato laimingos išeities: be karo nėra 
kaip atgauti pavergtą Rytprūsiją; gi karas reiškia 
naują Vaterlando sunaikinimą. Mėginama kuriuo ki
tu būdu iš nelaimių išsisukti: pradėta varyti neutra
lumo vajus. Būtent, jei Alijantai suteiktų vokiečiams 
kokią apribotą nepriklausomybę, ar bent kiek plates
nę savivaldą ir ištrauktų iš Vokietijos savo kariuo
menę, tai, karui ištikus, vokiečiai norėtų būti neutra
lūs, t. y. į karo veiksmus nesikišti. Tokią agitaciją 
mėgina pravesti taip vadinami Nauheimeriai, vado
vaujant profesoriui Wurzburgo Universiteto, Dr. 
Noackui. Tačiau Vokietijos neutralumas neįmanomas. 
Neturėdama stiprios armijos, ji bematant kristų Ru
sijos auka. Ir be karo bolševikai lengvai ją pavergtų. 
Faktinai neutralumo sumanymas Maskvai labai pa
rankus. Tai papraščiausias Sovietų manievras. Įtemp
ta propaganda, keletas traukinių maisto, drauge su 
raudonosios armijos daliniais; liaudies frontas, rinki
mai, koalicinė valdžia, kurioje svarbiausius postus už
ims komunistai; liaudies priešų likviduotė, grynai ko
munistinė Vyriausybė ir — baigta. Visa tai bus pra
vesta po griežta čekos ir raudonosios armijos prie
žiūra, būtinoj Višinskio vadovybėj.

Neįmanoma, kad Sąjungininkai, tiek apsipažinę 
su Maskvos smurtu, prie tokios galimybės prileistų. 
Ar šiaip, ar taip, vokiečiams tik vienas išmintingas 
kelias belieka: dėtis su Vakarų demokratija. K.

Amerikos Raud. Kryžius 
ir Užsienyje

reik-bloknotų, rašymui 
menų ir 544,000 dovanų 
dėžių, apie $1,088,924 ver
tės. Dovanos buvo surink
tos vaikų mokyklose visoj 
šalyj.

Nauji Raud . Kryžiaus 
projektai jau pradeda 

■ veikti. Wilmington Dela- I — . « .

Amerikos Raud. Kry
žius, kuris per 68 metus 
aptarnavo ir ištiesė pa
galbos ranką nukentėju
siems šioje šalyje ir vi
sam pasaulyje, pradės sa
vo vajų kovo 1 d. Tikslas 
yra sukelti $60,000,000.

Be plačios programos 
šios šalies viduje, Ameri- 'ware skyrius, pav., prista-| 
kos Raud. Kryžius tęsia tys 500 “layettes” (kudi-: 
savo pagalbą užsienyje.Ikiams drabužėlių) į vaikų 
Pav. praeitais metais me-!prieglaudą, Italijoj. Prie- 
džiaginės pašalpos 6 mil. į glaudą tvarko Italijos R. 
dolerių vertės buvo per-j Kryžius. West Story

* ‘ ~ . Ames,
įrengė siuvimui 

Cross!kambarį, Austrijos Raud.

I

dolerių vertės buvo per-j Kryžius. West 
siųsta į 31 Raudonojo County Skyrius, 
Kryžiaus agentūrą. Ame- j Iowa, 
rikos Junior Red 
nariai irgi prisidėjo prie Kryžiui Vienoj. Kiti sky- 
darbo. Jie išsiuntė knygų, riai įvairiose Jung. Vals-

vedė prieš sausio 1 d. 1948 
met.

Pirmos pirmenybės kvo-' kvotos registrantui lauk- 
tiniai imigrantai yra tė- ti, pakol iš konsulato gau- 
vai pilnamečių piliečių,'na pranešimą, ir tik tada 
vyrai Amerikos piliečių,' pristatyti užlaikymo afi- 
kurių apsivedimas įvyko įdeivitus (affidavits of su- 
sausio 1 d.
1948 m.; antros pirmeny- bus. 
bės klasėj kvotiniai imi- Jung. Valstybėse gali pa- 
grantai yra žmonos arba siųsti savo afidevitus gi- ; 
neištekėję nepilnamečiai minėms ir draugams Vo- 
vaikai ateivių, kurie lega- kieti jo j ar Austrijoj su 
liai įleisti į Jung. Valsty- įsakymu jiems laikyti, kol 
bes pastoviam apsigyveni- gali pristatyti 
mui.

Amerikos konsulai tose 
šalyse nepriima vizoms vitai geri tik šešiems mė- 
aplikacijų nuo būsimų nesiams arba vieno meto 
svečių, dėl stokos darbi-. laikui. Bet tas priklauso 
ninku. Inuo konsulų. C.C.

arba po josjpport). Šis punktas svar- 
Giminės ir draugai

Amerikos
konsulams.

Laikoma kad šie afidei-

PALANGOS JŪRA

Jūra motinėlė 
Tur dukrelių būrį. 
Vėjui tėvui liepiant, 
Visos šokti turi.

Lyg skara kutuota 
Ant žalsvos jupelės, 
Puta pasipuošę 
Puldinėja, kelias...

Tai lenktynių eina,
Tai į krantą plakas, 
Tai, atgal atšokę. 
Glėbesčiuojąs, šnekas.

Visados, kaip deivės, 
Šaunios ir linksmutės, 
Tik pravirkst išvydę 
Tėviškę Birutės...

Las' jų ašarėlės 
Gelsvu gintarėliu — 
Mat, ir joms pagailo 
Brolių žemaitėlių...

A Jakštas.

JOJAU DIENĄ

Jojau dieną, jojau naktį, 
Nieko gero neprijojau, 
Tiktai ežerėlį. (2)

Ir prijojęs ežerėlį. 
Pasigirdžiau sau žirgelį,
Savo juodbėrėlį. (2)

Kai prigirdžiau—begreitesnis 
Kai užsėdau — bejudresnis 
Mano juodbėrėlis. (2)

sumaterialėjimas iššaukė 
teoretiškąją - materialis
tinę doktriną, kuri pajun
gia žmogų feodalistinės 
valstybės kapitalistinėn 
vergijon.

Tuo metu, kai Vatika
nas budi doktrinos srity
je, siūlo nepamiršti ir lai
kinio, žemiško gyvenimo. 
Jis pripažįsta kiekvieną 
santvarką, jei joje klėsti 
sąžinės laisvė. Leonas 
XIII pasisakė už respubli
ką. Pijus XI pasirašė kon
kordatą su naciška Vokie
tija, Pijus XII derėjosi su 
ja ir kitais kraštais dėl 
katalikų geresnės būties.

Vatikano diplomatija y- 
ra tik priemonė padėti 
kata 1 i k a m s, atsidūru- 
siems sunkioje padėtyje. 
Neretai ji neskuba, atidė- , 
lioja, bet sprendžia teisin- ‘ 

’ gai, nes laiminama Šven
tosios Dvasios.

Vatikano nuolatiniai y- 
ra primenama būti gailes
tingais savo artimui. Tur
tas yra priemonė, o kas 
tampa priemonės auka, 
tas yra pavergiamas. Šio 
visuotinojo sukrėtimo me
tu katalikiškas pasaulis 
turi įrodyti didelį pasiau
kojimą šelpimo darbe ir 
gailestingumo art i m u i. 
Katalikiškasis paša u 1 i s 
atsiduria lyg kovos lauke. 
Visi katalikai, ypač pasi
turintieji amerikiečiai, y- 
ra įpareigojami šiuo me
tu.

organizaciją. Kat a 1 i k ų miršta Vatikano įspėji-Čia gal ir yra nūdieninių 
Bažnyčia gali drąsiai tvir- mus, tai nelaimėje giau-sukrėtimų svarbiausia 
tinti, kad ji stovi aukš- džiasi, lyg viščiukas, po jo priežastis. Daugelis susto-( 
čiau už laikinius politi- šiltuoju sparnu. | ja pusiaukelyje tarp visiš-
nius sąjūdžius. Gailestingumas. Popie- kos tiesos ir dalinės klai-

Vatikanas turi drąsos žiu aiškūs žodžiai ne kar- dos. Bolševizmas yra re- 
pasmerkti past e b ė t a s tą sujaudino smerkiamuo- akcija prieš visuotinąjį 
klaidas. Naujos sistemos sius. Jau praeityje įvyko surambėjimą, auks i n i o 
sugebėjo palenkti dauge- ne vienas susikirtimas. į veršio, tarčiau dolerio, 
lio žvalias akis, bet tik ne Jaunos klaidos greičiau]garbinimą. Praktiškasis
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giai taip pat, kaip visi anglų 
žemės ūkio darbininkai. Iš tų 
tenka pragyventi. Vadinamuose 
hosteliuose atskaito už maistą, 
šviesą, kurą ir kt. ir į rankas 

3 svarus 
pinigo 

kur

Iš lietuvių gyvenimo Kanadoj
Toronto, Kanada

LIETUVIŠKOJI ŠEIMA 
DIDĖJA

Nemaža dalis lietuvių tremti
nių persikėlė iš Europos konti
nento į plačiąją Britų žemę. 
Kur pasisuksi šiaurėje ir pie
tuose. vakaruose ir rytuose,
galima užtikti mažesniomis ar tegauna 2 sv. .17, 
didesniomis grupėmis bei pa- 10 ir nelygiai. Žodžiu ] 
vieniai gyvenančius įvairiose nedaug. Vargas vyrams, 
sąlygose ir srityse. Išblaškė ne kasdieną iš tų blėkinių barakų 
tik po Anglijos žemyną, bet 
dar į Škotiją ir kitur. Lietu
viams daugiausia tenka gyven
ti stovyklose kartu iš įvairių 
rytų valstybių pabėgėliais.

Tokioje padėtyje lietuviai 
gyvendami, negali padaryti tai. 
ką galėtų susibūrę didesniose 
stovyklose. Visuomeniniu at
žvilgiu nieko neprieinama, y- 
pač lietuviškų mokyklų steigi
mas neįmanomas. Tenka Vargo 
Mokyklą tęsti tėvams, mokyto
jams. prie įvairių sąlygų. Pa
rapijų taip pat nėra galima su
reguliuoti, todėl dvasiškiai turi 
daug vargo su kelionėmis po 
kelios dešimtys mylių aptarna
vime. Nutautėjimas šitokioje 
būklėje bus žymiai didesnis. 
Bet reikia tikėtis, kad jaunoji 
Lietuvos karta išaugusi Nepri
klausomybės metais ne taip 
greitai atsižadės savo krašto, 
tautinių tradicijų, ypač dabar 
kada dar viltis rusena, jog vėl 
jei sąlygos pasidarys palan
kios. visi stengsis sugrįžti at
galios. Britų valdžios įstaigos 
yra pareiškę. 1____ ______
niai E. V. 
po penkių 
tokios pat 
musiems.

Socialiniu atžvilgiu lietuviaiĮ 
dabar gyvena nepergeriausioje 
padėtyje. Daugumas turi varg- Maistas stovyklose gamina- skirtumų bei idealoginių pažiū- 
ti vėjų muzikos švilpaujamuo- mas bendram katile, 
se blėkinėse bačkose (barakuo- atžvilgiu neperblogiausias, bet Britų žemėje 100 skyrių, ku--pms1 f * ....................
se), kuriuose karo metu gyve- mėsos ar riebalų mažai. Įkiru rie veikloje dalis labai gražiai reprezentacijų taip pat paši
no vokiečių, italų, ir kitų tau-į yra eilėse stovėti ir laukti jo. pasireiškia. Yra suburta kelios i taiko: 
tybių belaisviai. T’* _x_ . - - , - .

laikinai, 
dis. Kiekviename 
16-25 kartais ir daugiau žmo- kiek pajėgesni, dalia nusiper- done namus, dabar vyksta au-‘SUs šventus? Žemina Lietuvos 
nių. Vyrai, 
tės atskirai, 
sienas kartu 
kur lankytis 
Tam yra įrengti svečių kamba- nors dalis nėra taip jau pigu, anot pono Ministerio K. B. Ba-I 
riai ir ten atvykę gali pabuvo-' Kuponai panaikinti, laisvas vi- ! lučio. turėti lietuvišką gūštelę 
ti. Kai kur, fabrikų savininkai' sų medžiagų pirkimas. O mais-'yra labai svarbu.
įleido darbininkams
namuose.
turi nusisamdę butus privačiai, patys. Viską,
Buvo atsitikimų, kad anglai pristato į namus. Žemės ūkiuo- savuose namuose įvairias įstai-■ tininkas tremtinys a. a. P. A- 
gyvenę darbininkams skirtuo- se dirbantieji gali pirktis kiau- gas, biurus, bibliotekas ir kitas, domavičius. Kiti išgijo. P. Ta
še butuose, administracijos pa- les. užsiauginti įvairių paukš- reikalingiausias gyvenimui cen- • mošauskas nusižudė tada, kai 

- sužinojo jog Lietuvoje jo žmo
nelę ir vaikus bolševikai iššau
dė, išniekino. Tai baisi šeimos 
tragedija! O kiek jų žūsta, 
kiek ašarų ir kančių, kraujo? 
Dievas vienas žino

reikia vykti į darbovietes ir 
grįžti nakvynėn. Nenuolatinis 
darbas, nevienodas, visų praš- 
čiausias. Mėšlo vežimas, kūli
mas javų, grovių - drenažui 
kasimas nėra juokingi darbai, 
bet reikalauja raumenų ir jė
gos, o dirbti reikia su neperge
riausiu maistu. Toksai gyveni
mas yra nuobodus, neskatinan
tis. nes įkyrėja kasdien dulkės.’ 
purvas. Bet lietuviai laikosi; 
tvirto nusistatymo: kai dirbti? 
tai dirbti, kai ilsėtis, tai ilsė
tis. Todėl anglai daugiau myli 
ir atjaučia negu kitus. Kai ku
rie tauposi pinigų .kiti po dvie
jų metų buvimo ir sunkaus 
darbo yra įsigiję nuosavus na
mus, įsitaisę apdaro. O vistik 
yra tokių, kurie labai liūdnai , * T.^ : i _..... _ rankose. Lietuviai ūkininkai bei S. Prapohnyte.atrodo: vieni kiek netaupus,:. ......... .i ...
antrus spaudžia kasdien savos 
šeimos nuostalgija Tėvynėje “T 
pasilikusios, treti ragavę šilto 
ir šalto nėra pastovaus 1____
mėgsta balių, alų ir degtinę. 
Reikia pasakyti, kad Anglija.’ 
ne Lietuva, čia nėra ko švais-

Prezidentas Trumanas sugrįžęs iš Floridos, 
kur buvo nuvykęs poilsiui, sutinkamas Generąlio 
prokuratoriaus Tom Clark (vidury) ir Louis 
Johnson (dešinėj), naujai paskirto Jung. Valsty
bių Krašto Apsaugos Sekretoriaus, Washington,

’ dėtyje. Dabar, kai ekonominės 
sąlygos verčia daugiau gamin
tis viduje, ima kultūrėti. Dar
bininkų stoka. Ūkininkų, kurie 
su meile į žemės ūkį žiūrėtų, 
neperdaugiausia. Okis pastaty
tas ant biznio pamato. Dideliai 
žemės plotai vienų

kovoje už savo nepriklausomy
bę visuomet būti kantriais ir 
vieningais.

Paskaitininkas paminėjo vie
ną įvykį iš Šv. Rašto, kuris 
kaip tik simbolizavo šiandieni-

Rūpintojėlio paveikslai yra nu-! nę lietuvių padėtį kovoje už 
piešti čia atvykusio tremtinio savo nepriklausomybę, už savo 

Į Toronto jau atvyko gana mokytojo p. Broniaus Grikenio. išlaisvinimą ir teises. Jis paša- 
gausus lietuvių tremtinių bū- 

^rys. Iš viso čia skaitoma apie 
pustrečio tūkstančio lietuvių. 
Tikimasi, 
daugiau.
tuvių tarpusavis sugyvenimas 

,yrą gana darnus. Reikia laukti, 
i kad Toronto taps vis stipresne, 
o gal net pagrindine, lietuviš
kos veiklos baze. Tai užtikrina 
čia susirinkęs ir nemažai inte
ligentų būrys, kurie savo veik
la gražiai užsirekomentuoja. 
Linkėtina, kad šis lietuviškas, 
krikščioniškas židinys vis pla
čiau ir giliau spinduliuotų nū
dieniniam taip kruvinam lietu
vių tautos kryžiaus kelyje į 
laisvę.

LIETUVIŠKOJI PARAPIJA :
Toronte yra lietuvių katalikų 

parapija. Joje klebonu yra jau
nas, energingas, taktiškas kun. 
P. Ažubalis. Jis yra čionykščio 
lietuviškojo gyvenimo siela. 
Jis čia dirba dar nesenai — 
vos apie aštuoni mėnesiai, bet 
padaryta jau tikrai daug. Jei 
lietuvių tarpe yra daug darnu
mo, tai ir jo didelis nuopelnas. 
Jis moka savo švelniu būdu 
žmones ir į save patraukti ir 
gražiai nuteikti ir į darbą ju
dinti Jis jau spėjo sumanin
gai, lietuviškam stiliuj atre
montuoti ir savo bažnytėlę. Al
toriaus aukštumoj įkombinuo- 
tas Aušros Vartų Dievo Moti- dos lietuvių 
nos paveikslas, o altoriaus pa- Toronto lietuvių išrinkta p. Al- 
grinde rymo lietuviškasis Rū- šėnas, p. Norkus, p. Rinkūnas, 
pintojėlis. Bažnyčios apšvieti- p. Sakalauskas ir p. Saulis. Su
mas spinduliuoja lietuviškomis, važiavimas vyks š. m. kovo 26- 
geltona - žalia - raudona, spal- 27 d. Montrealy. Bus svarsto- 
vomią Pąžvwątioa» kad ir Auš- mą svarbūs visiems lietuviams 
ros Vartų Dievo Motinos ir klausimai.

kad dar atvyks ir 
Čio atvykusiųjų lie-

kė: “Kuomet izraelitai Senaja
me Įstatyme kartą laikė apgu
lę Jericho miestą ir jokiu bū
du negalėję jo paimti, jie vis 
tik dėl to nenustoję vilties. Jie 
buvo labai vieningi, kantrūs ir 
daug meldęsi. Pagaliau, Dievas 
juos išklausęs. Jis padaręs ste
buklą: sugriuvo Jericho sutvir
tinimų sienos, ir žydai paėmę 
miestą“.O lietuviai sako paskai
tininkas, nors ir labai daug 
kenčia kovoje už savo laisvę, 
tačiau nėra j 1c ^^n 1( i Ir
trūs. Vieni iš jų meldžiasi, o 
kiti tik keikia. Todėl Dievas 
lietuvių kol kas ir neišklauso. 
Jis nepadaro stebuklo, ir 
Kremliaus sienos nesugriūna.

I Atvykusieji iš Vokietijos lie
tuviai, režisuojant p. D. Ka
niauskui, scenoje pastatė gra- 

Toronto apylinkėse prasidė- žų, vieno veiksmo veikalėlį — 
jęs tikras pavasaris. Sniego Ii- “Partizanai”. Vaidinime daly- 
kučiai jau baigia ištirpti. Lau- vavo ir vietiniai jaunuoliai če
kuose įvairiomis kryptimis, 
grioviais, vagomis, upeliais 
šniokščia pavasario atolaidžio 
vanduo. Laukai atrodo gana 
lietuviškai. Tik trūksta lietu
viškų sodybų su gražiai ap- rai, kaip galima buvo. Paskai- 
tvertais sodais ir gėlių darže- ta ir vaidinimu publika buvo 
liais.

LIETUVIU LIGONIU 
BŪRELIS

Toronto yra speciali ligoninė, 
kurion gabenama gydyti dar
buose susižeidusieji ligoniai. 
Kadangi šioj valstijoj, Ontario, 
nemažai lietuvių dirbo ir dar 
dirba miške ir aukso kasyklose, 
tai dėl nelaimingų atsitikimų 
susižeidę lietuviai taip pat į čia 
atvežami gydyti, šiuo metu jų 
čia yra apie septynetą asmenų. 
Juos dažnai lanko kun. kleb. 
P. Ažubalis ir šiaip jau lietu
viai. Pažymėtina, kad į Toron
to, iš pietų Amerikos yra atvy
kęs ir rašytojas Petras Babic
kas. Jis šiuo metu irgi serga 

paguldytas ligoninėn.

TORONTO APYLINKĖSE 
PAVASARIS

gyvenimo. Sporto žinios, ir tt. 
Jo redaktorium yra dipl. teis. 
A. J. Kaulėnas. Per visas die
nas dirba fabrike, o liuoslaįkiu 

t suredaguoja padedamuoju re- 
Idakcijos kolegijos nariu. Į są- 
i jungos centrą dirbti yra įsto- 

savininkų I jus žinoma Škotijos lietuvaitėj 
Sąjungos rū- 

, darbininkai čia nieko nepasi-1 pėsčiu jau antrą kartą atvyko 
mokina daugiau, tik su įvairio- į Angliją solistai koncertuoti ir 
mis mašinomis

y dirbti, nes ūkiai yra mechani
į ZUOtl.
Į Kultūriniam
| kasasi šiek tiek pirmyn.

._ " keliolika organizacijų senesnių- 
. , x T- jų ir naujųjų — DidžiosiosApsiverks kartais tokie r? . , . _ .: Britanijos Lietuvių Sąjunga, 

Vidurinės Anglijos Lietuvių 
Katalikų Sąjunga. Šalpos bei 
sporto ir kitų sričių ne tiek žy
mios. DBLS-ga yra nepartinė 
ir joje gali tilpti visi be jokių

i , - . ... styti ,o reikia labai taupiai g}7- .kad visi tremti-. . . . , f , iiventi.
gyvenime. kurių kišenės bus 
tuščios, ne tik iš Australijos 
ar kitur, o iš Anglijos neturės 

savo žemę nau- 
išaušus.

W. gali asimiliuotis 
metų ir suteikiamos 
teisės, kaip čia gi- ' ttl Altui . VT XO 

.............................. ■ lėšų sugrįžti į
. . jam gyvenimo rytojui į

• ” ’ I - - --

gali

bare

ir

tuviai, šis vaidinimas ne vie
nam išspaudė ašaras iš akių, 
matant, kaip vargšai partizanai 
sunkiai kovoja už savo laisvę. 
Veikalas buvo suvaidintas ge-

išmokti kovo mėn. 29 d. išvyksta atgal.
Beveik du mėnesius vėl įvai
riuose Britų žemės kampeliuo
se, padedant anglų meno vado
vybei, skambėjo solistų dainos, 

; tuo reprezentuodamos Lietu
vos vardą. Daugybė gražių at- 
'siliepimų anglų spaudoje, nuo
traukų. Be to dar reprezentuo
jame yra lietuvių parodomis, 

! koncertais, iškilmingose šven
tėse ir kt. Lietuvos vardas yra 
daug geriau pažįstamas, negu 
pirma. Tai garbė visiems so
listams menininkams, veikė-

Labai gaila, kad blogų

lietuviai 
Yra

Kolorijų rų lietuviai. Turi arti visoje

muštynės, perdidelis
Jie pastatyti Taip įgriso Vokietijoj DP sto- tautinių šokių grupės, vienos i girtuokliavimas, skundai Bet 

. prasti, cemento grin- į vykiose tokios eilės. Anglijoj ta kitas lietuvių choras. Sąjunga ■ tas neapima visų lietuvių, o iš- 
ekviename barake po pati atmosfera. Fiziškai vyrai yra užsimojusi nupirkti Lon-Įįmtis, kurioj tautoj rasime vi-

rpoterys. mergai- ka daržovių, vaisių, kurių gali- kų rinkimo vajus. Jau yra su-^vardą. Vienas ,kitas buvo grą- 
neleidžiama vedu-'ma nevaržomai parduotuvėse aukota virš vieno t"’—••—x:-!........... ■ -.............
gyventi 
vieni i

nevaržomai parduotuvėse aukota virš vieno tūkstančio' žinti į Lietuvą, Tai didžiausia
i nei kai pirktis. Rūbo, apavo ir kitų da- svarų. Čia tremtiniai ir senes-1 moralinė bausmė, nes į namus
pas kitus, lykų yra nepersunku įsigyti, nieji giliai supranta šį mostą ir'niekas nenori gera valia grįžti,

’ amba- nors dalis nėra taip jau pigu, anot pono Ministerio K. B. Ba-!nes ten laukia kančia ir mirtis.
Buvo ir nelaimingų atsitiki* 

Senesnieji mų. Štai smarkiai važiuodama 
skirtuose to normos pagal korteles. Pa- lietuviai emigrantai pastatė Į mašina pervirto į griovį, kurio- 

viešbučiuose. O kiti vieniai gyvenantieji gaminasi Londone šv. Kazimiero vardu'je buvo keliolika darbininkų,
ypač kaimuose, bažnyčią, naujieji nori įkurti'. To pasėkoje žuvo žymus spor-

ATSTOVAI f VISUOTINĄ 
KANADOS LIETUVIŲ 

SUVAŽIAVIMĄ
Atstovais į visuotiną Kana- 

suvažiavimą nuo

Gla$gow, Škotija
Šįmet minime 31-mas Lietu

vos nepriklausomybės paskel
bimo sukaktuves. Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo■ 
šventė Lietuvoje itin didingai! reikšmę ir tikslą,

prašyti nenorėjo apleisti, nors čių. duodami daržui žemės, tralizuoti įstitucijas. Namai' 
ir fabrike nedirbo. Kilo neapy-i Viena šeima į metus turi teisę bus nupirkti dar šiais metais, 
kanta E. V. W .darbininkams.‘skersti dvi kiaules, nežiūrint i kurie kainuos maždaug apie 7 
Bet valdžia rado išeiti. Dauge-;kokio dydžio. Todėl žemės ūkio tūkst. svarų. Tai įvygdyti yra 
lis vyrų dirba žemės ūkiuose į darbininkai tuo atveju gali tu-visų lietuvių pavesta Sąjungos 
savaitę, dabar pagal nauju nu-į rėti maisto užtenkamai. O dar-; Centrui, 
statymu nuo kovo 13 d. 47 vai.įbo tai tik norėk. Žemės ūkis; Eina du laikraščiai. “Išeivių Rėtis Jis nušluos 
už 4 svarus ir 14 šilingų. Ly-|Anglijoj yra labai žemoje pa-IDraugas“, katalikiškos minties, ■ paviršiaus visus 
------------------------------------------*------------------------------------------------ {šiais metais mini savo 35 metų {slibinus! Baisi

{gyvavimo sukaktį. Jo spaustu- Į naktis Lietuvai ir 
,vė panaujinta, raidės galima bet tikėtis reikia, 
{gerai skaityti. Keturių pusią-!šviesesnės. Nors mūsų kančios 
pių. Jo redak. kun. Gutauskas ir ašaros aplaisto Sibirą, Vo- 
jau ilgus metus dirba. Lietuviai kieti jos Anglijos ir kitus žemy- 

< Škotijoje vienas po kito senes- nūs, o vis tik 
nieji blėsta. Praėjusiais metais 
išsiskyrė žymus visuomeninin
kas. žurnalistas a. a. Petras 
Bancevičius. 75 metų sulaukęs. 
Ne kartą jam teko redaguoti ir 
“Iš. Draugas”. Be to leido 
‘Naująjį Laiką". ‘Išeivių Drau- 

’gui’ tenka linkėti dar ilgus me
tus šviesti religiškai, tautiškai 
išsiblaškiusius 
tas naujas gimęs ‘ 
Lietuvis”, savaitinis, 
namas fotostatiniu 
nūs metus atšventęs savo kles
tėjimo sukaktį, kuris turi jau 
keletą tūkstančių skaitytojų. 
Jame telpa nemaža politinių 
įvykių informacijų, prozos da
lykų, nuotraukų ir gvildenami 
įvairūs gyvybiniai susiję Brita
nijos lietuvių klausimai. Išvaiz
da graži, yra įvairūs skyriai: 
sekmadienio rimčiai, Iš mūsų

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ
>z

ŽODYNĄ

ir reikia ti- 
nuo žemės 
kraugerius, 

apsiniaukusi 
jos vaikams, 

kad ateis

English - Lithuanian Dictionary
Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin

gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas iri 
stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū-l 
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, 
tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway

Šiuomi siunčiame $................ir prašome atsiųsti
mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Vardas................................................ «.......................
Adresas •• • • • •• • • ••••••• • ♦ • •• •• •

įI <

So. Boston 27, Mass.

nekrenta lietu- 
glėbin. Brolių 
kovon. Užtat

vis pesimizmo 
kraujas šaukia 
yra Tautos Fondas, kurį rėmę 
tremtiniai, kiek išgalėdami, nes 

į žino, kad be aukos nieko ge- 
■ resnio nebus iškovota. Kas 10 
{sv. 5, s. 1 sv. Dabar mūsų gin
klas ne bombos ar patrankos, 
o maldos, aukos, garsinimas

tautiečius. Ki-. Lietuvos nelaimės, užsitarnauti 
“Britanijos • 

spausdi- Į 
būdu. Vie-

geraširdžių žmonių prielanku
mą Lietuvai gelbėti. Mūsų dai
nius Maironio aiškiai nusako 
lemtį: “Mums teko per amžius 
dalis nelaiminga bet niekas ne-, 
žino rytojaus dienos. Petys į 
petį, na vyrai kas gali sustoję 
į darbą už mylimą šalį, Prikel- 
sime Lietuvą mūsų”. Tad, mū
sų gyvenimas Anglijoj turi aiš
kų tikslą, ištverkime iki užte
kės Lietuvai mūsų nauja Lais
vės saulė.

labai patenkinta. Tai patvirti
no gausūs plojimai.

Pasibaigus vaidinimui, p. 
Jakutienė, pasipuošusi tauti
niais drabužiais pasakė kelias 
patriotines deklamacijas, po 
kurių didžiulis Glasgow’o Blai
vybės Dr-jos choras, p-Iės J. 
Sarafinaitės vadovaujamas, pa
dainavo keletą šiam paminėji
mui pritaikintų dainų. Pažymė
tina, kad choro dirigentė ir 

.kai kurios kito® choro dalyvi®, 
ypač neseniai iš Vokietijos at

vykusios lietuvaitės, buvo pasi- 
į puošusios lietuviškais tauti
niais drabužiais, kas sudarė 
itin pakilią tautinę nuotaiką. 
Reikia priminti, kad ir dekla
macijos su choro dainomis iš 
publikos susilaukė didelio pri
tarimo.

Pagaliau kun. J. Gutauskas 
tarė užbaigos žodį, padėkoda
mas visiems koncerto daly
viams. Bendrais bruožais pažy-

.kai kurio® kito® choro dalyvis,

J. Gutauskas, 
susirinkusiai 

trumpais to
sios dienos 

___ . „ .. . „ . .. kuriuo šis di- 
kas metai būdavo apvaikščioja-! džiulis parengimas yra suruoš- 
ma. Šiuo atžvilgiu neatsilikda-1 tas ir pakvietė paskaitininką, 
vo ir užsienio lietuviai, ypač ne seniai iš tremties atvykusį 
gyvenantieji Didž. Britanijoje Didž. Britanijon, buv. Lietuvos mėjo šios dienos svarbą ir reik- 
ir Jung. Amerikos Valstybėse, armijos pulkininką p. Jakutį. 
Dabar aplinkybės iš pat pama- P. Jakutis bendrais bruožais 
tų pasikeitė. Jau devinti metai nušvietė 
kai Lietuva ir vėl ne dėl savo į skaudžią, 
kaltės nustojo taip brangiai1 
iškovotos savo laisvės ir nepri
klausomybės. šiandieną Lietu
voje apie bet kokį nepriklauso
mybės paskelbimo paminėji
mą, — nė kalbos negali būti. 
Užsienio lietuviai tą brangią 
šventę, irgi ne visur tegali pa
minėti. Ačiū Aukščiausiajam, 
mes Didž. Britanijos, o ypač 
Amerikos lietuviai tą brangią 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo šventę, galime lais
vai paminėti; tačiau 
minime ne džiaugsmu, bet su 
didžiausiu savo sielose skaus
mu. Šiandieną mes esame pasi
puošę tautinio gedulo rūbais, 
kuriuos nė vienas iš mūsų tik
rai 
čių 
r 
me 
me 
galiodavo.

Sekmadienį, vasario 27 d. vi
sos Glasgow’o lietuvių katali
kų dr-jos, visi tautiškai ir pat
riotiškai nusiteikę lietuviai, su
jungtomis savo jėgomis orga
nizuotai suruošė didžiulėje šv. 
Luko parapijos svetainėje, 
nors ir liūdną, bet didingą pa
vergtos Lietuvos Nepriklauso
mybės paminėjimą, suruošdami 
didžiulį koncertą su gana įvai
ria ir turininga programa.

Pirmiausia, Škotijos lietuvių

klebonas, kun. 
labai skaitlingai 
lietuvių publikai 
džiais paaiškino

Ljetuvos praeitį ir 
liūdną ir 
jos būklę 
okupacijos

tragingą 
po sun- 

jungu. 
įdomi ir

šmę, skatindamas ištvermingai 
kovoti už savo tautos laisvę i- 
ki garbingos pergalės. Gausiai 
buvo susirinkusi vietinė publi
ka, ypač daug ką tik atvyku
siųjų iš tremties.

Po koncerto programos cho
ro dalyviai, svečiai ir viešnios 
Blaivybės Dr-jos svetainėje bu-

( ~
1 dabartinę 
kiu rusų
Paskaita buvo labai
visus labai užimponavo. Todėl, 
nors ji ir ilgai užsitęsė, tačiau 
visi noriai ir kantriai jos klau-(vo pavaišinti kuklia arbatėle, 
sėsi. Jis ragino visus lietuvius, J. Butkevičius.

mes ją

žinome, kada nuo savo Iš
galėsime nusiimti. Tai mū- 
tautinė atgaila! Atgailoki- 
ir mes lietuviai, kaip Sena- 
Įstatyme izraelitai kad at-

Ilgai laikomas paslaptyj nuo pašalinių žmo
nių atominės bombos dirbimo miestelis Oak 
Ridgc, Tenn., šiomis dienomis buvo atidarytas 
vizitoriams. Nors pats centras, kur dirbama ato
minė bomba ir šiandien yra spygliuotoms vieloms 
aptvertas ir saugomas. Paveikslas parodo Atomi
nės Komisijos narius ir JAV vice prezidentą Al- 
ben Barkley.
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Tarp daugelio dalykų 
žmonijos istorijoje yra 
užregistruoti šie įvykiai, 
kurie rodo, kaip Dievas 
baudžia tuos, kurie bur
noje ir piktžodžiauja 
prieš Dievą ir Jo šventą 
kat. Bažnyčią.

Dfokleei jonas (284 m.), 
vienas žiauriausių pirmų
jų krikščionybės amžių 
persekiojimų Romos im
peratorių, kadaise gyrėsi: 
“Aš sunaikinsiu krikš
čionybę!'* Tuos žodžius jis 
įsakė net ant savo pinigų 
iškąldinti:: “Aš sunaikin
siu krikščionybę!” Bet 
imperatorius klydo. Seno
ji Romos imperija jau se
niai žlugo, o krikščionybė 
dar ir šiandien triumfuo
ja-

Ciesorius Julijonas A- 
post^Kta, kuris iš krikščio
nybės vėl atkrito į pago- “proto šventėje _ • v • jy* v • • v | •• •••«

nDarbininko" 1949 Kalendoriai 
Su Aušros Vartų Paveikslu

Laivas, kaip niekam neti
kęs gramozdas ir laužas, 
nugrimzdo į dugną.

1757 metais, fanatiški 
Volterio šalininkai užko
pė ant Prancūzijos Alpių 
kalnų viršūnės ir tenai 
aukštai uoloje iškalė šiuos 
žodžius: “Voltaire 1757.
Ecrasez 1’ infame! — Su
triuškinti niekšę!” Tai y- 
ra, sunaikinti kat. Bažny
čią! — Praslinko 100 me
tų. Į tą pačią Alpių kalnų 
viršūnę, 1857 metais įko
pė kita žmonių grupė. Ty
lėdami, jie skaitė tuos žo
džius ir po jais apačioje 
įrašė kitą posakį: “Kata
likų Bažnyčia dar gyvuo
ja ir visuomet dar želdina 
žalias, žydinčias šakas!”

Per 20 šimtmečių, po il
gos savo kelionės, tavo 
Motina ,kat. Bažnyčia, y- 
ra privargusi, apdulkėju
si, iškentė jusi... Jos vei
das iš rūpesčių ir sielvar
tų yra išvagotas, raukš
lėtas. Ji buvo niekinama, 
sužeista, spiaudoma, pur
vais drabstoma ir šmei
žiama. Nežiūrint viso to, 
Ji garbingai, triumfuoda
ma neša savo kentėjimų 
žaizdas! Ji yra tavo MO
TINA! Jos širdyje lieps
noja senoji meilė; iš Jos 
akių spindi senas tikėji
mas; iš Jos rankų visuo
met tryška senas palaimi
nimas! “Confidite, ego 
vici mundum — Pasitikė
kite ,aš nugalėjau pasau
lį!” (Jon. 16, 33).

T. B. Ramanauskas, O.F.M.

Volteras, vienas kerštin
giausių kat. Bažnyčios 
priešų, 1758 metais, vasa
rio 25 dieną rašo savo 
draugui D’Alembert: “Po 
20 metų katalikų Bažny
čia bus sunaikinta“. Ir 
tikrai, po 20 metų, tą pa
čią dieną, tai yra, 1778 
metais vasario 25 dieną 
baisiausiame nusiminime 
Volteris miršta. 20 metų 
bėgyje, iš tikrųjų buvo 
baigta. Bet kas įvyksta: 
ar Dievui ir kat. Bažny
čiai buvo baigta? Mirda
mas Volteris * didžiausiose 
kančiose šaukė: “Padėkit 
man, aš esu Dievo ir pa
saulio apleistas!”

Chaumette, vienas fana-| 
tiškiausių 
Prancūzijos Revoliucijos 
pasekėjų ir 
miesto tarnybos narys,] 

s” susirin
kusiai miniai kalbėjo ir 
burnojo prieš dangų: 
“Viešpatie, jei tu esi, įro
dyk — siųsk iš dangaus 
žaibus ant mano galvos, 
kad mane nutrenktų;” 
Žaibas neatėjo. Bet po 
dviejų dienų, 1794 metais 
kovo 24 dieną, jo galva 
buvo giliotinos nukirsta.

Prancūzijos imperato
rius Napoleonas, tarsi, 
viesulas norėjo parblokšti 1^“^ ^Žž7m7 buvo~v7- 
kat. Bažnyčią kartu su įama dainininkė Maiilard. 

Yjetnunku, pop. Aprėdyta baltais rūbais, 
Pijų VII. Pagaliau Napo- an^ pečių užmestas mėly- 
leonas, po visų savo pra- nas apSįaustas, galvą puo- 
laimejimų, 1821 m. gegu-Lįa jakobitų raudona ke- 
zes 5 dieną, sv. Elenos sa- pUr^^ rankoje laikė strėlę. 

®irsta istremime. rpaį jį buvo vežama į 
Nuostabus supuohmas: Notre ; Dame katedrą. 
jis miršta sv Tėvo Pijaus Tūkstantinės minios lydė- 

čia švenčia gegužės 5 d.).Inuodami nepadorias dai- 
Napoleonas sake: ;AŠL jį įžengia j katedrą. 
parblokšiu kat. Bazny- čįa ją pastato ant alto

riaus ir garbina, kaipo 
“proto deivę”. Praslinko 
15 metų. Neapolio užmies- 

• tyje 1808 metais pakvie- 
I čiamas gydytojas pas li- 

-> gonį. Rostorane, viename 
po tuo pačiu stogu esan
čiame kambarėlyje, ant 

X. upaucuiuama ‘“'šiaudų, visų užmiršta,
bai turininga maldomis maldų knyg? ir maišais nri-
“ Atlaidų šaltinis”. Tai yra viena iš pa s. a malais 1 a a s P 
čių vertingiausių maldaknygių, nes io Rengusi, u a mo
je surinktos maldos yra sukurtos gar- Jos ^kraipytą vei-
sių šventųjų ar kitų Dievo moksluose P??’. tik dažų lik -
' ----- -- ciai. Gydytojas ją apziu-

yra ^jS%,Xban-
čiu ir silpnu balsu ji atsa
ko: “Aš esu proto 
— “Neklyskite: 
neleidžia tyčiotis 
vęs” (Gal. 6. 7).

1902 metais, Didįjį Penk
tadienį, Pacifiko Vande
nyne esančioje Martiniųue 

į saloje, jos sostinėje St. 
[Pierre (25,000 gyvento- 

w L l-. _____________ _ ' ---j-- - ’ milžiniškai žmonių
mėje, prašant ramybės, vedusiųjų mąldos už tėvus,! Puniai susirinkus į aikštę, 
mirties atvejuje. Visos tos maldos popiežiaus apdova
notos atlaidais. . -

4. Maldaknygė spausdinama labai aiškiomis dide- Pajuokus
Išmis raidėmis. | kančios ir mirties, aikšte-*ji

5. Maldaknygė “Atlaidų Šaltinis
puslapių, bet bus patogios išvaizdos, prabangiais vir-. v _ . 
geliais, auksuotais kraštais. Kaina $3.50. Kas ją užsi- bažnytinėmis 
sakys dabar iš anksto, gaus pigiau — už $3.00 ir be lnes gorėjo pamatytu ar Jaus’j^uris 
to — bus įskaitytas į Bėmėjų-Leidėjų skaičių ir gaus 
a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo. , " ’ , , . ,

6. Ši maldaknygė — puiki dovana švenčių, vardi- le neprisikele, bet 1902 kapitonas duoda jsaky- 
mų, gimtadienio, sukaktuvių proga.

Kreiptis adresu: —
DARBININKAS

366 West Broadvay South Boston 27, Mass.

nybę, įžeidžiančiais žo
džiais pašiepdavo religiją 
ir Dievą. Su pašaipa jis 
Žiūrėjo ir į Jėzų Kristų, 
vadindamas jį Galiliečiu 
— staliaus Sūnumi. Kartą 
jis išdidžiai užklausė vie
no krikščionio: “Ką be
veikia jūsų Galilietis, sta
liaus Juozapo Sūnus?” 
Krikščionis ramiai . atsa
kė: “Ciesoriau, jis daro 
tavo karstui lentas!” Ir 
šie žodžiai greitai išsipil
dė. Rytuose, netoli Tigro 
upės, jį mirtinai pervėrė 
priešo strėlė (363 m.). 
Mirdamas jis šaukė: Ga- 
lilae, tu me vincisti! — 
Galilieti, tu mane nugalė
jai t” — Apie to cieso
riaus darbus teisingai a- 
nuomet išsireiškė šv. Ata- 
n&zijus, sakydamas: — 
“Tai tik debesėliai. Jie 
greitai pranyks!*’

* • Apie Kalendorius Gražiai Atsiliepia

didžiosios

Paryžiaus Šiomis dienomis atskrido į New Yorką Stra- 
tocruiser, kuris normaliai sveriąs 147,000 svarų, 
kaip tuo tarpu buvo priimta taisyklė, kad La- 
Guardia aerodromas leidžia nusileisti tik 105,000 
svarų sunkumo lėktuvams. Kilo ginčų to aerdro- 
mo vadovybės su lėktuvo kompanijos vadais. Pa
veikslas gražiai atrodo.

čią!” Jis klydo, nes Die
vas jį patį parbloškė.

Prancūzijos Revoliuci
jos metu Dievas ir religi
ja buvo paminta po kojų. 
1793 metais lapkričio 10 
dieną Paryžiaus gatvėmis

žarna dainininkė Maiilard.

dota 60,000 gyventojų. 
Siaubas, išgąstis ir liūde
sys apėmė visą pasaulį. 
Kūčių dieną, Kalėdų išva
karėse, bedievių laikraš
tis parašė baisiausiai bur- 
nojantį ir šmeižiantį apie 
Kūdikėlį Jėzų ir religiją 
straipsnį ,kuris užsibaigia 
stambiomis raidėmis: — 
“Ateik, Kūdikėli Jėzaus, 
ir parodyk mums, ar tu 
dar esi! Jei tu esi, tai at
siųsk mums žemės drebė
jimą!” Be to, dar įniršę 
bedieviai viešose miesto 
gatvėse ir aikštėse išlipdė

TREMTINIŲ LAIŠKAS 
BALF-ui

vardo dieną (kat. I jo fa, džiūgaudami ir dai- plakatus panašiais šū-

Padėkime Plytelę A. A. Tėvo 
Kazimiero Amžinam Paminklui 

Ieva KuHero Kapucino parinktos maldos
1. Spausdinama didelėmis raidėmis la- 
ha i turininga maldomis maldų knvsre 

I
išmintingų žmonių, ir didžiuma maldų, 

inia ma IrlaLrmrorZio natios
Tėvas Kazimieru popiežiaus apdovanota specialiais atlai- 

Kapucinas dais.
2. Lietuviams šią maldaknygę parinko, spaudai 

paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kazimieras Ka
pucinas, kurio vestos misijos paliko neišdildomą įspū
dį. Jis mirė 1941 m. gruodžio 26 d. Kaune, Lietuvoje. 
Jo kapą mindžioja svetimųjų bolševikų kojos. Įsigy
damas šią maldaknygę padėsite plytelę amžinam pa
minklui tam misijonieriui, nuo kurio mirties šiemet 
sueina 8 metai.

3. Šioje maldaknygėje yra ypatingai gražių mal-.. 
dų į Dievišką Jėzaus ir Marijos Širdį, sielvarte, nelai-Pv’

kiais. Dievas retai pasau
lyje baudžia tokius prasi
žengėlius. Kat. Bažnyčia 
meldžiasi: “Nuo žemės 
drebėjimo rykštės, gelbėk 
mus Viešpatie!”

Mūsų senieji žmonės 
dar prisimena “Titanicos” 
laivo nuskandinimą. Vie
nas iš jo įgulos tarnauto
jų, katalikas, dar prieš iš
plaukdamas iš uosto ra
šo savo tėvams Dublinan 
į Angliją apie baisius Die
vo burnojimus ir įžeidi
mus, kuriais buvo išmar
gintas laivo vidus. Kaip 
štai: “Net pats Kristus 
negali jo nuskandinti!” 
Ant vieno laivo šono iš 
lauko pusės milžiniškomis 
raidėmis matėsi užrašyti 
žodžiai: “No God — No 
Pope — Šalin Dievas! Ša
lin Popiežius!” Ant kito 
laivo šono stovėjo užrašy
ti šie žodžiai: “Nei dan
gus, nei žemė nepajėgs 
mus nuskandinti!” Pana
šiai buvo nusiteikęs ir 
pats laivo kapitonas. Pas
kutinį kartą valgydamas 
ir vaišindamas savo sve
čius, 

į kančios ir mirties, aikštė-1 jis
i” turės net 560 buvo prikryžiuota kiau- tuos Dievą 

lė. Paskui ją palaidojo žodžius. Ir 
apeigomis, los ir ledų

deivė!” 
Dievas 
iš sa-

buvo pradėta baisūs bur
nojimai prieš Dievą. Kad 

Kristaus visiems pritariant, 
išdidžiai pakartojo 

įžeidžiančius 
nežiūrint mig- 

kalno pavo- 
pamažu slinko 
kaip milžinas 

Atėjo Velykų rytas. Kiau- tykojo savo aukos, laivo

• “Darttatako” AdmtaiatrBcijai:—
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdint’ 

didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę — 
Atlaidų šaltinis, man atsiųsti.

Vardas----------- ---------------------------------------- -----------
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metais gegužės 8 dieną iš- mą: “Visomis jėgomis 
siveržia Mont Pelle ugnia- pirmyn!” Ir čia įvyksta, 
kalnis, kuris nuo 1851 me- ko visai nebuvo tikėtasi: 
tų nebeveikė. Ugniakalnio 1912 metais. Atvelykio 
lavos masės greitai užlie- sekmadienį, tą modernųjį 
jo visą St. Pierre miestą laivą, ledo kalnynas per- 
paversdamos jį ir jo gy- ~~
ventojus pelenais.

Italijoje, Sicilijos salo
je, 1908 metais, gruodžio 
28 dieną išsiveržė Etnos 
ugniakalnis ir visiškai su
naikino Messinos miestą. 
^Griuvėsiuose buvo palai-

Nenorėdami dar kartą 
pergyventi bo 1 š e v i k ų 
mums nešamos vergijos, 
mes ryžomės pasirinkti 
vargingą ir skaudų trem
tinio kelią. Tremtinio 
skausmų ir vargų našta, 
kokia ji bebūtų buvus 
sunki, nemuš josios išlai
svinimo 
šaukte šaukiame į visas 
šalis, 
užgulęs mūsų Tėvų Žemę, 
būtų ‘kaip piktšašis nu
plėštas nuo Lietuvos vei
do! Tikime šitą valandą 
tikrai priartėsiant.

Mes, lietuviai tremti
niai, su dideliu ir nuošir
džiu, dėkingumu minime 
BALF’ą, kuris išjudino 
mūsų Brolius, Amerikos 
lietuvius, ištiesti mums 
savo dosnią pagalbos ran
ką ir palengvinti skurdų 
mūsų stovyklinį gyveni
mą.

Todėl mes, Seligenstad- 
to DP stovyklos lietuviai 

• tremtiniai, šiandien, Va
sario 16 d., minėdami Lie
tuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo trisdešimts 
vienerių metų sukaktį, ta
riame BALF’ui ir visiems 
jo Rėmėjams savo nuošir
džiausią padėką už tą 
nuolatinę paramą, kuri 
duoda mums jėgų ir iš
tvermės pakelti tremties 
dienų sunkumus.

Didelis ačiū Jums, Bro
liai!

850 Seligenstadto lie
tuvių tremtinių vardu 
ir jų įgalioti pasira
šo: (Seka parašai).

Skaitydami šį laišką 
prisiminkite tremtinius, 
neapleiskite jų, šelpkite 
ir toliau. Paremkite BAL- 
F-o piniginį vajų.

valanda. Mes

kad bolševizmas,

v •

skrodė ir kaip tik per tą 
vietą, kur buvo užrašyti 
žodžiai: “No Got — No 
Pope! — “šalin Dievas! 
Šalin Popiežius!” Jokios 
gelbėjimo priemonės nie
ko nepadėjo. Iš virš 1800 
keleivių — 1100 žuvo.

Lietuva ne žuvusi, bet tik 
sovietų pavergta ir žiauriai 
naikinama. Jai išlaisvinti akty
viai prisidėkime prie ĄLT Lie
tuvai Gelbėti Vajaus. Aukas 
siųsti Lith. American Council, 
1739 So. Halsted St, Chicago 
8, IU.

“Darbininko” 1949 metų sie
niniai kalendoriai yra išleisti la
jai meniškai su Aušros Vartų 
Stebuklingosios Švč. Marijos pa
veikslu, ir koplyčios vaizdu, su 
Gedimino kalno pilimi ir su Lie
tuvos motina, kurios rankose lai
domas kūdikis tiesia savo ranku
tę prie Aušros Vartų Dievo Mo
tinos. Pačiame kalendoriuje yra 
kiekvienos dienos šventųjų var
dai pažymėti; pasninkai ir vigili
jos atžymėtos žuvelėmis; sekma
dieniai ir šventadieniai atžymėti 
raudona spalva.

Gavusieji kalendorius apie juos gražiai atsiliepia 
ir nuoširdūs “Darbininko” prieteliai ir rėmėjai kalen
doriaus Fondan šią savaitę prisiuntė aukų sekantieji: 
Ona Smilgienė, Arilington, Mass......................
Josephine Abarienė, Rumford, Me..................
M. E. Zailskienė, Waterbury, Conn.................
B. Anais, McKees Rocks, Pa.............................
Ona Skamarakas, Phila., Pa..............................
K. Ozelienė, Harrison, N. J..............................
A. Kundrotas, Philadelphia, Pa.......................
Marijona Cižauskienė, Elizabeth, N. J............
J. Chaplikas, South Boston, Mass...................
Mrs. A. Legis, Newark, N. J..........................
Mrs. Mikulskis, Dorchester, Mass...................
Antanas Ramutis, Detroit, Mich......................
A. Pavilionis, Lawrence, Mass..........................
Mrs. J. Knabauskas, Watertown, Conn...........
Rose Raznauskas, Plymouth, Penn................
Mrs. R. Witort, Waterbury, Conn...................
Joseph Yokshus, Rochester, N. Y...................
Motiejus Grenda, Lawrence, Mass...................
Ant. Yocienė, Newton Upper FaDs................
Mary Bukenas, Phila., Pa........ . .......................
J. Dudutis, W. Lynn, Mass..............................
Vaclovas Minkelis, Westfield, Mass................
Jeronimas Zaltruskas, Whately, Mass............
Juozapas Andulis, Scranton, Pa......................
Vincas Shirka, South Boston, Mass...............
Kazis Cenkus, Ashley, Pa. ...... ...................
Stasys Srupsas, Hartford, Conn......................
L. Rudokas, Brockton, Mass............................
O. Valienė, So. Boston, Mass..........................
Jonas Raudeliunas, Brighton, Mass................
Mrs. Pauline Voiga, Dorchester, Mass............
Vincas Cenis, Providence, R. I.........................
<az. Cironka, Providence, R. I.........................

Petras Sinkevičius, Providence, R. I...............
Aleksandras Aliukonis, Providence, R. I........
Elzbieta Sakalauskienė, W. Hanover, Mass. 
drs. Helen Šimkus, West Haven, Conn..........
?harles Matulis, Worcester, Mass...................
Mrs. Pauline Lutkus, Cleveland, Ohio............
Mrs. Mary Simanavičienė, Stoughton, Mass. ... 
Juozapas Lukša, New Haven, Conn...............
B. Polby, W. Roxbury, Mass..........................
Z. Antulionis, Stoughton, Mass.......................
Ona Einorienė, Bridgeport, Conn.....................
Martha Kazemskas, Gilbertville, Mass..........
Mrs. Geo. Tomalavage, Minersville, Pa. ........
Kristina Moskinienė, Worcester, Mass. 
Adomas Kuderauskas, Worcester, Mass. 
B. R. Sarapas, Worcest.er, Mass.....................
John Jakubauskas, Montreal, Canada ............
E. Barusienė, Brockton, Mass.........................
Bernardas Baltrukaitis, New York, N. Y.......
Mrs. M. Valatka, Roslindale, Mass.................
J. Blazonis, Walpole, Mass.............................
Ignace Kodis, Miami Beach, Florida
P. Wicker, Pittsfield, Mass..............................
Anthony Jakštas, South Boston, Mass.........
Mrs. Ursula Bernardo, Pittsfield, Mass.......
Olga Galeckienė, Dorchester, Mass................
J. Burdulis, So. Boston, Mass..........................
Krauciunas, Lowell, Mass...............................
Margaret Navitsky, Wilkes - Barre, Pa.......
J. Akunevičius, Nonvood, Mass......................
Simon Ratkevičius, Providence, R. I............
A. Rudokas, Lewiston, Mass..........................
Mrs. Mary Walak, W. Lynn, Mass. ............
Frank Janish, New Haven, Conn.
Stephie Sadonis, Johnson City, N. Y..............
Mrs. Valikonis, Cliffside, N. J......................
Anna Krasauskas, Lynn, Mass......................
P. Planskas, So. Boston, Mass......................
Petras Aiksnoras, Worcester, Mass..............
J. Žilis, Kearny, N. J.......................................
A. Šimkus, Brighton, Mass...... ......................
Nellic Gaigalas, Cambridge, Mass..................
S. Siuras, S. Chicago, III................................
Pranas Gudas, Chicago, III. ........................
Magdalena Sibitis, Hyde Park, Mass. 
Juozas Grimalauskas, Newark, N. J..............

Visiems “Darbininko” kalendoriaus fondo rėmė
jams nuoširdžiai dėkojame už paramą ir nuoširdumą.

“Darbininko” Administracija

v •
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G2RAK27 LIETUVIU 
KOLONIJOSE '

CAMBRIDGE, MASS je. Linkime 
greitai

p. Zdanavičienei 
Įiasveikti. A. D.

DARBININKAS 6
Iš Kitataučių spaudos

Lenkų dienraštis “Dziennik 
Chicagoski” jiatalpino praneši
mą apie mirtį kompozitoriaus 
Antano Vanagaičio, o dienraš
tis “Dziennik Dla Wszystkich” 
kovo 21 d. laidoje patalpino il
goką aprašymą Lietuvių Tau
tos šventės — vasario 16 d. — 
minėjimą Lietuvių Muzikalinė- 
jei

DĖKOJA

svetainėje Philadelphijoje.
K. V.

Lietuviu Radio Valandos 
KONCERTO ŽVAIGŽDE

jai: prel. M. Krupavičius, V. 
Sidzikauskas, kun. kleb. J. 
Kinta ir Patersono miesto val
džios atstovas p. Radics.

Meninę programą išpildė šv. 
Kazimiero parapijos choras, 
vadovaujamas muziko V. Jus
to, kuris padainavo keletą liau
dies dainelių. Ponia M. Zele- 
nienė ir p. Pr. Andreičikas pa
dainavo solo. Solistams ukonj- 
jionavo V. Justas.

Vyčių tautinių šokių grupė 
vadovaujama Birutės Meiliu- 
vienės pašoko keletą tautinių 
šokių. Šokiams pianu grojo V. 
Justas.

VINCĖ JONL SKAITĖ 
Mezzo-Soprano.

WATB«mV COMHlai-

į
I

dvasinį patarnavimą 
dotuvėse. mirus mano brangiai

Už

tikslui 34 
Su drabužių auko- 
pasirodė p. E. Ra
jos dukrelė p. E.

taip pat už atlaikytos šv. Mi
šias. visiems už gėles ir už as-į____
menį patarnavimą bei užuo
jautą. mano didžioje nuliūdimo ^ieri kkridą 
valandoje. Visiems iš širdies 

o gerasis

Klaidos Atitaisymas
LDS Conn. Apskričio iždinin

kas ir vietinis uolus veikėjas 
Juozas Bernotas, vasario 13 d. 
Lietuvos N. Minėjime aukavo 
$10.00 o ne $5.00. kaip buvo 

"D-ke" kovo 15 d.

Praeitą savaitę pasiųsta į 
Vokietiją keletas siuntinių dra
bužių Lietuvos tremtiniams. 
Persiuntimo išlaidas padengia 
Cambridge Vyčių 18-to kuopa.
Garbė tenka Vyčių kuopos pir- dukrelei a. a. Marijonai McPee 
mininkui p. A. Jankauskui ir p. (Jakavičiūtei). reiškiu širdin- 
S. Mankui. kurie savo pasidar- gą padėką parapijos kunigams., 
buvimu sukėlė šiam 
dol. fondą, 
mis gražiai 
meikienė ir 
O’Leary.

Taipgi gautos laiškas iš Vo- gilumos toriu ačiū, 
kieti jos iš Lietuvos Raudonojo Dievulis jums atlygins už jūsų! 
Kryžiaus pirmininko p. A. Sau- geras širdis, 
laičio Augsburge, kuris dėkoja 
jter A. Daukantą 
lietuviams 
bužius. 1 
siuntinių 
aukavo p. 
Tremtinių

Nuliūdusi,

paskelbta.
Muterburio L. Tarybos 

Vaidyba.

AHSOHIA, CONN.
Cambridge 

už paaukotus dra- 
Pasiųsta ir maisto 
tremtiniams, kuriuos 

. J. Mockevičių šeima. 

. vardu visiems ačiū.

VORCESTER, MASS.
Š. m. vasario mėn. 27 dieną 

j ALT Ansonia skyriaus pastan- 
'gomis, kaip ir kasmet, buvo at- 
,švęsta
I

li

Laike minėjimo buvo renka
mos aukos. Aukotojų sąrašas 
bus paskelbtas. Po minėjimo 
|vyko vaišės VLIKo atstovų 
garbei. Vaišėse dalyvavo sve
čiai, parapijos klebonas kun. J. 
Kinta, p. Ovierka, Patersono 
organizacijų atstovai 
vietos veikėjai. Vaišes 
sodalietės, remiamos 
ganizacijų ir pavienių

buvo sumesta $62.00, 
$32.00 atlikusieji buvo 
prie aukų Lietuvių

ir kiti 
surengė 
kitų or- 
asmenų.

Šiomis

Lietuvos Nepriklauso
mybės šventė — vasario 16 d. 

Jau ryto metu buvo bendros 
šv. Mišios už tėvynę. Vakare 
veik visi Ansonia ir apylinkėje 
gyvenantieji lietuviai susirinko 
parapijos salėn išklausyti kal
bų bei meninės dalies.

Šventė pradėta Lietuvos ir 
Amerikos himnais. Dienotvar
kės pirm. p. St. Bujanauskas. 
pasveikinęs susirinkusius, su
pažindino su prelegentais.

Kalbėjo kun. kleb. Ben. Gau- 
ronskas. dr. Jonas Pajaujis 

.Kęst. Švelnys.
i Prelegentai savo kalbose iš- parengimą Muito-j .

Sodaliečių Military Whist

ir

Lilė Tamulevičiūtė
vadovauja 
ry Whist".
Vartų parapijos svetainėje tre-Į 
čiadienį, kovo 30 d.. 8 vai. va-; 
kare. Parengimas ruošiamas į 
Sodaliečių parapijos naudai.!

Lietuvos ūkis Kviečiame visus atsilankyti 
dalyvauti.
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dienomis gautas iš
Lietuvos laiškas. Laiško auto
rius praskleidžia juo kiek gele
žinę uždangą ir nušviečia da
bartinę padėtį Lietuvoje. Da
bar Lietuvoje siaučia nauja iš
trėmimų banga. Cambridžiaus 
lietuvių trijų šeimų giminės iš
tremti į Sibirą. kurių vardų 
neminėsime, nes mes savo tar- 
w turime ir tokių, kurie prisi
dėdami prie savo brolių žudy
mo. kad ir menkiausias žinutes, 
siunčia savo tautos budeliams, 
kad daugiau nekaltų aukų atsi
durtų Sibiro tundrose. Lietu
voje yra likę tik seni žmonės, 
maži vaikai ir jaunos mergai
tės. kurios yra verčiamos tekė
ti už mongolų.
visai susmukęs, laukai dykauja 
tušti, nėra žmonių, kas juos 
apdirbtų. Vieno ko Lietuvoje 
netrūksta — tai Stalino pa
veikslų. Nerasi nei 
fono stulpo, ant 
tų Stalinas. Net 
šakų jis kabo. 
Lietuvoje retai 
Daugumoje bažnyčių yra kuni
gai. kurie yra ten paties Stali
no pastatyti propagandos rei
kalams. Jie visai nėra kunigai, 
bet paprasti netekę savvgarbos 
parsidavėliai, buvę kriminali
niai kaliniai. Štai kokį kryžių 
neša mūsų tauta. Dar ir šian- vo atsilankę į vietinę lietuvių 
d’neą mūsų tarpe randasi to- šv. Jurgio bažnyčią. Po pamal- 
Jri’L kurie visokiais būdais sun
kina tą mūsų tautos 
taip sunkų kryžių.

PHILADELPHIA. PI
tai Stalino

vieno tele-
kurio nekabo-
ir ant medžių
Tikrų kunigų siems iš tremties Vytautui, jo 
kur beužtiksi.

Pagerbtuvės Tremtiniams 
Ponams šereliams

Pagerbti neseniai atvyku-

žmonai Irenai ir jų dukrelei 
Danutei Šereliams šeštadienį, 
kovo 19 d. pas ponią Agotą 
Kleinot - Ragulienę. 3279 Mil
ler St. įvyko pagerbtuvės. Jie 
buvo pavaišinti ir apdovanoti! 
suėjusių viengenčių. !

Sekmadienį, kovo 20 d

jau ir

Jau kuris laikas, kaip 
kuoja p. Zdanaviėienė. 
b - randasi

nesvei- 
Ji da-

dų viengenčio Domininko Ea-j 
ramino savo automobiliu buvo 
parsivežti pas save, ten pavai
šinti ir po to pavėžyti į namus, 
kur jie yra apsigyvenę pas po
nią Eleną Rvbasienę. kuri juos

gydytojo priežiūro- globoja.

Buv. Prezidento Franklin D. Rooscvelt sūnus, 
F t anklin D. Roosevelt, Jr„ 35 metų amžiaus, mi
rus New Yorko senatoriui Sol Bloom, užėmė jo 
vietą. Jaunasis F. D. R. yra buvęs Assistant Se- 
cretary of the Navy ir New York Statė Senatorių. 
Sakoma, kad jis pradėjo eiti savo tėvo pėdomis.

ipie Lietuvos šimtmečių vargus 
' caro Rusijos režimo laikais, 
[Lietuvos nepriklausomybės me
stu pasiektus laimėjimus ir da- 

’i" ibartines kančias bei žūt-būtinę 
i kovą Lietuvos sūnų su dvide- 
j šimto jo amžiaus barbarais — 
[Rusijos bolševikais.

Kalbėtojai kvietė visus susi- 
: rinkusius remti Lietuvos rei
kalus savo darbais ir piniginė
mis pašalpomis — aukomis.

Oficialioji minėjimo dalis bu
vo baigta susikaupimo minute, 
pagerbiant žuvusius už Lietu
vos laisvę.

Ansonia M. V. merginų 
Katalikų Vyrų klubo mišrus 
choras, vadovaujant p-lei Olgai 

į Saviskaitei. padainavo gražių 
'lietuviškų dainų.
I Programą paįvairino solo dai- 
.nomis p-lė Ona Dubinskaitė ir 
p. Ant. Radvila.

Meninė dalis baigto, dviem 
mažiems buv. tremtiniams, Li

bijai Švelnytei ir Ramučiui Ži- 
■ džiūnui padeklamavus keletą 
i patriotinių eilėraščių.

Grojo lietuviškas orkestras, 
svečiai linksmai pašoko ir pa- 

' sivaišino.
Buvo padaryto rinkliava. Au

kavo sekantieji: $10 — kun. 
B. Gauronskas: po $5: St. Bu
janauskas, J. Kasinskas, J. 
Kantautas, V. Valantirias, M. 
Marcinauskas; po $3: M. Jan
kus; po $2: pp. Lastouskai, 
Arbačiauskai, Drižniai, Demi- 
kiai, Marčiulioniai, St. Pusvai
kis. Tvarijonai, Strumylos, Ra- 
dzevičiai, A. Valantinas, Žemai
čiai, Vitrakiai; po $1: B. Aruš- 
kevičius, J. Barstys, Bugaila, 
N. Bumbulevičienė, Baktienė, 
Caplinskai, Dilienė, Gigickienė, 
Banisevičienė, Juodsnukienė, 
Jokubauskienė, Juškis, P. Jan
kus, Caplinskienė, O. Kairaitė, 
Kaibauskienė, Karbauskaitė, 
Kazlauskas, Košienė, M. 
nart, Kaz. Lodą, Lodienė, 
vinskienė, A. Mankauskas, 
Marčiulionis, M. Meancy, 
kienė, Muraška, Paliaukienė, 
Pastik, E. Paniulaitienė, O. 
Paniulaitienė, 0. Radzevičienė, 
Rackevičienė, Rudzinskieuė, A. 
Radvila, O. Skripstūnienė, Švel-
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XX tX X t 
t

SUSIPAŽINKIME SU MŪSŲ ARTISTE!
Vincė Jonuškaitė yra įžymi solistė ir Lietuvos Valstybės Operos artistė, pasižymėjusi dainavimu ir vaidinimu ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje ir Pietinėje Amerikoje. Lietuvoje dažnai koncertuodavo po didesnius ir mažesnius miestelius. Kiekviename koncerte ji pateikdavo vis naujų dainų. Dainuoja daugiausia liaudies daineles. Ji su lietuviška daina ir į užsienį nuvažiuodavo. Yra dainavusi Maskvoje, Stockhol- me, Kopenhagoje, Paryžiuje, Romoje, Osle, Talyne, Rygoje, Prahoje, Vienoje ir kitur1936 m. ji kartu su Kipru Petrausku ir kitais Lietuvos Operos artistais buvo nuvažiavus ir į Argentiną, ir ten dainavo operose. Ir lietuviams padainavo specialiai surengtame koncerte.
Vincė Jonuškaitė ir tremtyje su liaudies dainelėmis stiprino visus klausytojus tėvynės išlaisvinimo darbe.

Art Vincė Jonušlcaitė, Lietuvių Radio Valandos vadovybės 
kviečiama, mielai sutiko atvykti ir padainuoti Naujosios Anglijos lietuviams — meno mėgėjams.

Sekmadieni, balandžio-April 24 d. š. m. turėsime progą pasiklausyti Vincės Jonuškaitės dainavimo J ORDA N HALL, Boston, Mass.
Koncerto programa prasidės lygiai 3:30 vai. po pietų.Programoje dalyvaus ir daugiau dainininkų, muzikų ir 

Bostono Lietuvių Tautinių Šokių. Grupe, p. Onai Ivaikienei va
dovaujant.Koncerto tikietų galima gauti: LIETUVIŲ RADIO VALANDOS ir “DARBININKO" ofisuose, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. Tel. SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood 7-1449.Kaina: $1.80 ir 1.20, priskaitanb valdžios mokesnius (tax). Visos vietos rezervuotos.

Lietuvių Radio Valandos programa šeštadieniais 1:15 vai. po pie
tų — WESX — 1230 radio rodyklis, Salėm, Mass.

Lietuvių Katalikų Radio Valandos programa sekmadieniais 9 vai. 
ryta — WVOM — 1600 radio rodyklis, Brookline, Mass.

ANTANAS F. KNEIŽYS,

!nienė, Urbonas, Ulevičienė. J. 
Vaitkus. Valeikienė, E. Valan- 
tinaitė, W. Vinkis, Žilinskienė, 
Žilevičius ir dar daug asmenų,

ir kurių pavardės čia nepaminė
tos.

Surinkto $112.90. Aukos ir 
gautas vakaro pelnas bus pa
siųsta ALT centrui.

Pasirūpinti sale, gėrimais, už
kandžiais ir daugybe kitokių j 
reikalų teko dviem

Pustelienė, J. Andriūnas, J. 
Budris ir E. V. Mazoliauskai; 
po $1: Cibulskis, J. Kliukins- 
kas, N. Cerekas.

Viso buvo surinkta $58.00.
Vytautas.

Vaišėms 
iš kurių 
priskirti 
Tarybai.

Tenka pasidžiaugti Paterso
no lietuviškųjų organizacijų 
vieningumu ir visuomenės su
tarimu. Minėjimas praėjo su 
geromis pasekmėmis.

M. Buvęs.

XXY —---------- ,
vedėjas ir pranešėjas.

PATEKOM, H. J.

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktis šiais me
tais Patersono lietuviškų orga
nizacijų iniciatyva buvo pami
nėta įspūdingai. Dalyvavo žy
mūs VLIKo svečiai, miesto 
valdžios atstovai, Patersono 

į lietuvių visuomenė.

Tėvų Pranciškonų Misijos
1949 Metais

Cicero, III. — Šv. Antano 
par., misijos ir tretininkų vizi
tacija, kovo 28 — balandžio 3 
d. — Tėv. Leonardas Andrie
kus, O.F.M.

Detroit, Mich. — Šv. Antano 
parapijoje, misijos ir tretinin
kų vizitacija, balandžio 4 —10 
d. Tėv. Placidas Barisa, O.F.M.

Montreal, Canada — šv. Ka
zimiero parapijoje, moterų - 
vyrų misijos ir tretininkų vizi
tacija, balandžio 4—17 d. Tėv. 
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

Schenectady, N. Y. — Šv. 
Kryžiaus par., 40 Valandų at
laidai, balandžio 1—3 d. Tėv. 
Kęstutis M. Butkevičius, O. 
F. M.

Gary, Ind. — Šv. Kazimiero 
parapijoje, misijos, balandžio 

j 10—17 d. Tėv. Leonardas 
•driekus, O.F.M.

Lewiston, Maine — Šv. 
riko koplyčioje, misijos ir
tinos Dienos iškilmės, gegužės 
5—8 d. — Tėv. Bernardinas 
Grauslys, O.F.M.

Franciscan Fathers 
Kennebunk Port, Maine.

An-

Pat- 
Mo-

r

i

Sekmadienį, kovo mėnesio 20 į Minėjimas su paskaitomis ir 
seniems, į,eną rytą staiga mirė Juozas į trumpa menine programa bu- 

niekad nepailstantiems Ansoma Mičiuta gyV. 48 Elm st., kur vo surengtos kovo 5 d. miesto
— p-niai 
ir p. J.!

lietuvių veikėjams 
Konst. Savickienei 
Kontautui.

Tebūnie jiems už 
sų šventės dalyvių 
lietuviškas ačiū!

Mečys Marcinauskis.

tai nuo vi- 
nuoširdus

STAMFORD, CONN

\ velionis turėjo savo biznį. Vė- mokyklos" salėje, 
lionio žmona mirė prieš 7 me
tus. Paliko nuliūdime 
nūs ir vieną dukterį 
anūką, brolį ir daug 
Amerikoje ir Lietuvoje. Velio
nis Juozas buvo geras katali- vesti buvo pakviestos J. Jesu- 
kas lietuvis. Prigulėjo prie Švč. Haitis, kuris gražiai pravedė šį 
Trejybės bažnyčios, — 
sios Viešpaties Jėzaus Širdies 

■ Draugijos buvo visą laiką fi- 
BAL- nansų sekretoriumi. Taigi buvo 
kovo: suorganizavęs Amer. Lietuvių

I

Minėjimą atidarė Rengimo 
tris sū- Komisijos pirm. Jonas Spra-. 
ir vieną ,najtis Choras bendrai su pub- 
giminių iika sugiedojo Amerikos ir Lie-;

tuvos himnus. Programai pra-

I
Kalbėjo šie žymūs kalbėto--

Saldžiau- j iškilmingą minėjimą.

36-to skyriaus eilinis 
F-o susirinkimas įvyko 
20-tą. Buvo perskaitytos perei-įR. K. Susivienymo 246 kuopą, 
to susirinkimo protokolas. Ap-’’—’-----  "--------
tarė einamuosius reikalus ir 
iškėlė mintį, kreiptis į vietos 
gyventojus, kokios jie bebūtų 
tautos, ir prašyti jų darbo ir 
buto sutarčių, kiek galint dau
giau. Taip pat nutarto, pasi
taikius progai, kur butas arba

Le- 
Le-
M. 

Mi

i kurios visą laiką buvo finansų 
sekretoriumi. Buvo taip pat 
LDS 113 kuopos narys, mylėjo! 
“Darbininką“, buvo visų gerų 
dabų rėmėjas. Palaidotas tre
čiadienį, kovo 23 dieną, iš Švč. 
Trejybės bažnyčios. Buvo atna
šautos trejos šv. Mišios už jo 

namas būtų laisvas, tuojau jį vėlę, dalyvaujant daug žmonių, 
išnuomuoti bendrom jėgom, ir Buvo daug gėlių ir užprašytų! 
laikyti naujai atvykstantiems šv. Mišių. Karstą nešė Sal-j 
iš Europos. Baigtas susirinki- džiausios Viešpaties Jėzaus Šir-j 
mas po turiningos kalbos p. F.įdies dr-jos nariai: Albertas Ta

mulis. Andrew Dėdinas, Jonas 
Įjasionis, Mike Oguonis, Jonas 
Januškevičius, Jonas Bunevi- I 
čius. Dieve, duok jam dangaus; 
karalystę. Mes pasilikę reiškia- 
me gilią užuojautą jo vaikams 

Draugijos 
A .Dėdinas.

i

Naikelio. Buvo paskirta iš ko
miteto kasos ir surinkta pini
gų ir pasiųsta \BALFo 
sekančiai:

Vietos komitetas — 
F. Naikelis — $10.00; 
P. Jasinauskienė ir P. _

J ris ; po $2: A. Pačikonienė, P. į vardu.

centrui

$25.00;
po $5:į
Šaltme- ir giminėms visos

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.

Tel. Lexington 8595
Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

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

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. Broadtvay So. Boston 27, Mass.

i

Į 
i
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ŽINUTES
Boston College vakariniai 

kursai yra vedami suaugusiems 
vyrams ir merginoms, 126 
Newbury St., Bostone. Moko tą 
patį ką dienomis Boston Col
lege, Chestnut Hitll, Mass. No
rintieji reikalaujami dabar už
siregistruoti kitiems metams.

Užbaigos pamokslą pasakys 
kun. Augustinas Petraitis.

Atlaidų baigimas įvyks, 4 v. 
p.p., dėl to, kad nauja apielin- 
kėje statyba sunkina prie mū
sų bažnyčios priėjimą.

muzikos vadą - vargonininką. 
Jis kvietė visuomenę uoliai pa
dėti ponui Kačinskui plačioje 
muzikos dirvoje. Jis prašė kad 
tampriausiame sutikime ben
dradarbiautų ateiviai ir ameri
konai 
jiems 
rą.

Po

dainininkai ir kiti padėtų 
suorganizuoti šaunų cho-

to pats gerb. kompozito
rius pasveikino susirinkusius 
pažadėjo aukoti savo laiką 
sveikatą muzikos platinimui.

ir
ir

Trečiadienį vakare, bus laiko
mos šv. Teresės Novenos, Ga
vėnios ir Tretininkų Brolijos 
pamaldos.

DARBININKAS

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

■s 2

Viešas švenčiausio Sakra
mento garbinimas, šv. Petro 
parapijos bažnyčioje, prasidės, 
penktadienio, balandžio 1 d., 8 
v. r., ir tęsis 40 valandų. Kiek
vienam bus tinkamas laikas 
budėti su Viešpačiu Jėzumi e- 
sančiam švenčiausiame Sakra
mente.

Ketv., bus klausomos išpa
žintys rytą, per šv. Mišias, 4 
v. p.p., ir 7:30 v. v., prieš pir
mą mėnesio penktadienį, 
prieš 40 valandų atlaidus.

ir

ži-
ir

Antradienio vakare, parapi
jos salėje, 492 E. 7th St., bus 
choro susirinkimas. Be prisi
ruošimo 40-tei, atsisveikins Se- 
sui Inkamata ir
chorą kompozitorius 
mas Kačinskas. Kviečiami 
giedoriai bei dainininkai.

pasveikins 
Jeroni- 

visi

Penktadienio vakare, 7:30 
valandą bus viešos pamaldos 
bendrai parapijai pagarbinti 
Dievą - Žmogų Švenčiausiame 
Sakramente.

Pamokslą pasakyti kviestas 
kun. Kazimieras Jenkus. Šven
čiausias bus įstatytas garbini
mui iki 10 v. v.

šeštadienį, 6 v. r., bus įstato
mas švenčiausias Sakramen
tas. Šv. Mišios, valandomis: 7, 
8 ir 9. Po paskutinių šv. Mišių 
sakys pamokslą kun. Albinas 
Jeniūnas. 7:30 v. v., pamaldos. 
Pamokslą pasakys kun. Pr. W. 
Strakauskas. Švenčiausias 
garbinamas iki 10 v. v.

i

bus

įsa- 
už nusidėjė-

Yra reikalingos tikslios 
nios apie Antaną Gutauską 
šeimą. Kas tokių turite, malo
nėkite perduoti “Darbininkui”.

BALF’o 17 Skyriaus 
Susirinkimas

1 
salėje

d.

Sekmadienį, papiežiaus 
kytos šv. Mišios 
liuš, 6 v. r. Po jų bus Šven
čiausias įstatomas. Kitos šv. 
Mišios ir pamokslai paprastu 
laiku.

4 vaL p. p., 40 valandų pa
maldų iškilminga® užbaigimas.

DAKTARAI

Tel. TROwbridge <330
If no answer call A V 2-4026

1 Repdfc, MJ.
Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street 

Kampas Izunan arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandas: 2—4 ir 6—8.

Yra gerų žmonių. Aleksan
drui Jablonskiui mirus, jo 
darbdavys H. J. Murphy, savi
ninkas Mass. Engineering Co., 
Ine., pasielgė su juom ir jo 
šeima labai krikščioniškai. Pa
siuntė laidotuvėsna puikių gė
lių puokštę. Leido darbinin
kams nupirkti kitą puokštę. 
Pasiuntė apie 50 darbininkų į 
laidojimą. Ir gelbsti našlę su 
šeima.

Šis fabrikantas elgias su sa
vo darbininkais labai broliškai. 
Jei kuris darbininkų neateina 
kokią dieną darban, jis lengvai 
jam atleidžia.žinau, užmoka ne
dirbusiam. Teikia Kalėdų do
vanų. Šelpia susirgusį darbi
ninką.

Darbininkai savo darbdavį į- 
vertina. Sutvėrė šios dirbtuvės 
darbininkų uniją. Išrinko savi
ninką Harry Murphy jų unijos 
pirmininku. Neprisirašo prie 
jokios kitos unijos. Labai pa
tenkinti savo darbdaviu.

Koks tai skirtumas nuo ko
munistų bosų, kurie juokauja 
iš nuskurusių mūsų pabėgėlių 
vadindami juos turtuoliais. Tai 
taip komunistų bosai gailisi 
mūsų vargingiems tremtiniams 
gyvybės. Jie siekia jų gyvybę 
atimti kur tik pajėgia.

Penktadienį, balandžio 
įvyks Liet. Pil. D-jos 
svarbus BALF’o 17 skyriaus 
susirinkimas. Susirinkimo 
džia 7:30 vai. vakare.

Kviečiame visus narius 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Valdyba.

pra-

kuo

Ateitininkų Sendraugių 
Susirinkimas So. Bostone

IVAIROS SKHBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SOuth Boston 9-0948 

Res. 37 Oriole Street
West Rozbury, Mas*.

TEL. PA—7-1233-W

Jė-
Rė-
va-

Skaitlingas susirinkimas, 
zaus Nukryžiuoto Seselių 
mėjų, įvyko, penktadienio 
kare, po bažnyčia. Nariai pasi-
mokėjo metines duokles ir tu
rėjo lioteriją.

Prie progos, kun. Virmaus- 
kis perstatė šiam susirinkimui 
kompozitorių - dirigentą Jero
nimą Kačinską kaipo genialų 
muziką, kuris mano apsigyven
ti So. Bostone. Kun. Virmaus- 
kis pasakojo, kad jis jau per 
porą metų susirašinėja su po
nu Kačinsku. Ir tik dabar te
atsirado proga pasimatyti ir 
perstatyti jį kaipo parapijos

Pristatome Alų ir Toniką4
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BORIS BEVEBAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St, Tel. SO 8-8141, So. Boston, Mass.į 22
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Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

Tel Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R
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BARANAUSKAS, Juozas, iš 
Rokančių km., Daugų vi., Aly
taus ap.

BARDAUSKAS, brolis Sta
sio Bardausko.

BARTEL - Schmidtaitė, iš
Vidgirių km., Gražiškių vi.,- JANKELIŪNAS, Pijus, iš 
Vilkaviškio ap. Gražiškių vi., Vilkaviškio ap.,

BERTAŠAITĖS, Barbora ir Karpijų km.
Petronėlė, iš Kalgriaužių km.,' JEKENTA, B. G., gyvenęs 
Darbėnų vL, Kretingos ap., v. Pittsburgh, Pa., PO Box 4263. 
ištek. Samuelis. j JANUŠONYTĖS, Jfarė ir

BUDREVIČIUS, Ignotas, iš Zose, iš Kuršėnų vl„ Šiaulių a. 
Veiverių. i

CAROL, Martin (Karolis, 
Martynas), buvę Austrijoje su 
Amerikos kariuomene.

DIELKUS -
Vidgirių km., 
Vilkaviškio ap.

ELINSKAS, 
kaitė, Elena, 
žų ap.

ELLISON
ta, gyvenusi
New York, N. Y.

GRICIŪNAS, Jonas.
GREVYTE - Leonauskienė,

iš Pyktiškių km., Andriejavo
vi., Kretingos ap.

GUDAS, Jonas ir Kazys, iš 
Zapyškio vi.

HUFF, Jonas, iš Trakiškių 
km., Kalvarijos vi.

IDZILIS, iš Gargždų 
Kretingos ap.

JANKELIŪNAS, Pijus,

m.,

Schmidtaitė, iš 
Gražiškių vi.,

Jonas ir Elins- 
iš Joniškėlio, Bir-

- Knispelytė, Mor-
531 West 147 St,

Ateitininkai yra užsibrėžę 
vykdyti mūsų Didžiųjų Popie
žių iškeltą obalsį — Visa At
naujinti Kristuje. Dalyvis.Sekmadienį, kovo 27 d., 6 v. 

vakare Šv. Petro lietuvių para
pijos klebonijos patalpose įvy
ko So. Bostono ir jo apylin- 
gėse gyvenančių ateitininkų 
sendraugių susirinkimas. Susi
rinko gana skaitlingas būrelis 
narių.

Susirinkimas buvo pradėtas 
malda, kuriai vadovavo dvasios 
vadas kun. Pr. Juras. Valdy
bos vardu platų pranešimą pa
darė skyriaus pirmininkas Sta
sys Lūšys. Vaišingam šeimi
ninkui, kleb. kun. Pr. Virmaus- 
kui, vaišinant; ••bmno pMttsrte 
praktiškos veiklos reikalais ir 
nusistatyta remti, raštais ir 
platinant katalikiškąją lietuviš
ką spaudą, pirmoje vietoj, kai
po bostoniečiams artimiausią—(So. Bostono Lietuvių Piliečių 
“Darbininką”, kuris jau yra iš
varęs plačią vagą kultūriniame 
ir religiniame Amerikos lietu
vių gyvenime.

Iš vienos pusės ateitininkams 
sendraugiams buvo malonu 
matyti savo tarpe, kaipo sve
čią, mūsų įžymų rašytoją ir 
publicistą, prelatą K. Urbona
vičių - Rinitą, iš antros pusės 
turėti savo tikrais nariais So. 
Bostono šv. Petro liet, parap. 
kleboną, kun. Pr. Virmauską ir 
J.N.S. Vienuolyno Brocktone 
kap. kun. J. švagždį.

Be to, prie šio skyriaus 
prisirašę nariais kai kurie 
tos ir apylinkinių parapijų 
nigai.

Susirinkimas buvo užbaigtas 
malda. Susirinkimo dalyviai, 
padėkoję savo vaišingam šei
mininkui, kleb. kun. Pr. Vir- 
mauskui, išsiskirstė.

PADĖKA

Noriu išreikšti gilią padėką 
visiems tiems, kurie parėmė! 
mane moraliai ir. materialiai 
per tuos trylika mėnesių, ka
da mano vyras buvo sanatori
joje-

Ypatinga padėka tenka Trem
tinių Rateliui. Tremtiniai, nors 
nesenai atvykę ir dar neįsikū- 
rę, patys pirmieji ištiesė mums 
pagalbos ranką, -kada buvome 
likę be uždarbio 'ir nusiminę, 
nes nežinojome kaip reikės to
liau gyventi.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju

yra 
vie- 
ku-

ĮSIGYKITE
šv. Pranciškaus Gyvenimo 

Knygą —
ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS

Knyga verta įsigyti kiekvie
nam, norinčiam plačiau susipa
žinti su visų taip mylimo šven
tojo gyvenimu ir darbais. Visi 
šv. Pranciškaus Mylėtojai ir Jo 
Sekėjai, būtinai turėtų įsigyti 
šią naują knygą —

Šv. Pranciškus Asyžietis.
Knyga yra gausiai paveiks

luota, gražūs viršeliai, ryškios 
raidės, lengvai skaitoma. Turi 
176 pusi. Kaina — $1.50. Sku
biai siųskite užsakymus:

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

South Boston 27, Masu. »

Mari jo-J rainų, Amerikoje žinomas kaip 
Marijam- 'Anthony J. Rush .gyvenęs De

troite.

Ieškomieji ar apie juos žinan 
tieji maloniai prašomi atsiliepti

Consulate General of Lithuania -
41 West 82nd Street
New York 24, N. Y.

iš Slave-

Poškaitė,
A-

iš
(

JOKUBAUSKAITE, iš Ne-
’’ makščių vi., Raseinių ap.,
1 šuo Stepono.

I JONUŠKIENĖ - Vainiūtė, Ci
ną.

KAROLIS, Martynas (Carol, 
Martin), buvęs Austrijoje su 
Amerikos kariuomene.

KAUŠIAUS, Vinco, pus^se- 
rė prašoma atsiliepti, kilusi iš 
Vilkaviškio ap.

KAZLAUSKAITE, Marė, iš 
Pakuonio vi., Kauno ap.

KNISPELYTĖ- Ellison, Mor
ta, gyvenusi 531 West 147 St., 
New York, N. Y.

KRUJELSKIS, Juozas ir jo 
brolis, iš Tupikų km., Gražiškių 
vi., Vilkaviškio ap.

KUCKAT - Schmidtaitė, iš 
Vidgirių km., Gražiškių vi., 
Vilkaviškio ap.

KAZLAUSKAITĖ, Magdė, iš 
Kazlų - Rūdos, Marijampolės 
apskr.

KLEINAUSKAITĖ - Tama- 
šienė, Antanina, iš Pailgio km. 
Šaukėnų vi., Šiaulių ap.

KNIURYTĖ - Sprainaitienė 
(E) Milė, iš Varnaičių km. 
Batakių vi., Tauragės ap.

KONČICTĖ - Baltruškienė, 
Barbora, iš Žadeikių km., An
driejavo vi., Kretingos ap.

KRAKAUSKAITE - Ulevičie
nė, Marijona, iš Pagraužiu km., 
Liubavo vi., Marijampolės ap.

KRAKAUSKAITE - Snap- 
kauskienė, Petronėlė, iš Pa
graužiu km., Liubavo vi., Ma
rijampolės ap.

KROLL, August, iš Skirsne
munės km., Jurbarko vi.

KRUKAUSKAS. Albinas.
LUKOŠIUS, Pranas, nuo Uk-

se-

LUKAŠEVICIEN®,
na, iš Veiverių km., 
polės vi. -

LUNSKUS, Balys,
nų km., Anykščių vi., Utenos 
apskr.

MINIALGIENĖ
Purplių km., Merkinės vi., 
lytaus ap.

MEZGELIS, Karalius, 
Antanina, iš Užvenčio.

MAURUŠAT - Schmidtaitė, 
iš Vidgirių km., Gražiškių vL, 
Vilkaviškio ap.

MEYER, Adolf, iš Būdvie
čių km., Pajevonio vi., Vilka
viškio ap.

AUKODAMAS, Teofilius.
MIŠKINIENE - šučkauskiū- 

tė, Vince, iš Sukorepkos km., 
Nedzingės parap., Alytaus ap.

PILELIS, Ignas, ir šeima, 
turi sūnų Liudą.

PLIŠKEVICIŪTĖ - Sakalaus
kienė, Morta, iš Meškučių km., 
Nedzingės par., Alovės vi., A- 
lytaus ap.

PROŠKEVIČIUS, Kanditas, 
lietuvis amerikietis, buvęs Vo
kietijoje su Amerikos kariuo
mene.

RUSINSKI, Anton, iš Uk-

KIEK PAŽENGĘS 
JUSU VAIKUTIS?

J

•9

klubui, Lietuvių Siuvėjų Loka
lu i, Lietuvai Remti Draugijai, 
Sandarai, United Lithuanian 
Brockton Fair Comm., Šv. Vin
cento Draugijai, p. V. Šimkie-|rinų. 
nei, p. H. Januškevičienei, p. 
Tuinilai, p.p. Nevierams, 
Razvadauskienei, p. Marcinkui, vo vi., Kretingos ap.
p. M. Budvitis, p. J. Kesler, p. j LIAUKSMINAS, Simonas, iš 
Plunskienei, p. A. Savickienei, ■ Kegrių km., Viekšnių vi., Ma- 
p.p. Minkams, p. VL Jakštui, žeikių ap.
inž. J. Vasiliauskui, p. Alg.1 
Šimkui ir visiems kitiems, ku
rių čia pavardės nesuminėtos, 
bet kurie savo geru žodžiu mus| nė, Marijona, iš Andriejavo v., 
suramino bei paguodė.

Julija Mustaikiene.

1 LEONAUSKIENĖ - Grevy-

p. tė, iš Pyktiškių km., Andrieja-

LIPSKIS, Jonas, brolis Leo
no Lipskio.

J LUCINSKAITĖ - Brizgintie- 
s?nė, Marijona, iš Andriejavo v., 

Į Kretingos ap., Pyktiškių - Tie- 
kinų km.

Draugijų Valdybų Adresai

!*•.

F LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINO8 8VČ.

I

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

Tel. SOuth Boston 8-1298. 
Vice-Pirmininkė—B. Geiliūnienė.

8 VVinfieki SL, So. Boston, Mass. 
Prot. RaSt. — Ona IvaSkienė,

440 E. <th St., So. Boston, Mass. 
Finansų RaiL — B. Cūnienė,

29 Gould SL. W. Rozbury, Mass. 
Tel. Parinvay — 1M4-W 

Iždininkė — Ona Siauri*,
51 Tampa St., Mattapan, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Krasauskas,
11 Springer St, So. Boston, Mass. 

Kasos Gi.—Elzbieta Aukžtikalnytė,
110 H St, So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradieni mėnesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St, So. Boston, Mas*. 

Visai* draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PASALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis.
21 Sanger St.. So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis,
684 Sixth St., So. .Boston, Mass.

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

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

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

< Maršalka — Jonas Zaikis,
787 Broadway, So. Boston, Mass.

į Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio,

2 vaL po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštininką.

Patikrinkit vaikučio progresą pa
gal “GROWING UP SCALE” 
toje įdomioje knygutėje.

vi 
ly- --Al»

DYKA11
VISIEMS TĖVAMS

ii-

jusŠtai patarimų knygutė, kurią 
visuomet naudosit, kol jūsų vai
kutis auga,—ji bus jums didelė 
pagalba vaikus auginant.

Parašyta patyrusio psichologo, 
knygutė “Your Child Grows L'p” 
atsako šimtus klausimų, apie nor- 
mališką vaiko augimą, 
galo svarbu žinoti t 
mus. Pavyzdžiui:

.. Jums be 
tuos atsaky-

pradėti patsA Kada vaikas turi 
valgyti ?

A Kada vaikas gali 
triustis namuose?

A Kokiame amžiuje _
viens j mokyklų eiti?

A Kada vaikas gali lauke žaisti 
be priežiūros ?

A Kokiame amžiuje yra norma- 
liška mergaitėms rūpintis ber
niukais ir atvirkščiai?

A Kada vaikas turi pradėti gauti 
pinigu savo išlaidoms?

A Kokiame amžiuje galima pradė
ti patikėti berniukui įvairius 
įrankius ?

A Kada galima pradėti leisti vaiką 
eiti vieną pas kaimynus?

pradėti šį t*

vaikas gali

IVAIROS SKHBIMAI
PARSIDUODA NAMAS 3 

šeimynų, 265 Bolton St., So. 
Boston, Mass. Atsišaukite virš 
minėtu adresu į pirmą aukštą.

(26-1-8)

IEŠKO 3-jų ar 4 kam. flato 
viena mergina. Atsišaukite į 
“Darbininko” Administraciją.

(25-29)

Ka* norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas: 

aus. LUKSB 
Realstatininkas

710 N. Vau Nesą Avė.,
Holiywood 38, Calif.

GRABORIAI

Tokius ir panašius klausimus 
aLsako “Growing Up Stale”' toje 
knygutėje, kuri parodo jum*, kaip 
su vaikais elgtis augančiame am
žiuje ir ko iš jų laukti. Ji padės 
jums geriau suprasti jūsų vaiką 
ir pasalins daug rūpesčių, o jus 
padarys geresniais tėvais.

The John Hancock, institucija 
aptarnaujanti milionus šeimų, su 
malonumu pasiųs jums vieną ko
piją tos knygutės be jokio mokes
čio ir be jokio iš jūsų puses pa
sižadėjimo.

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė.,
Cambridge, Mass. 

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius ir

(Notary Public)

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

25S Vest Braedmy,

P&gamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

South Boston, Mass.

PASIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE

The John Hancock Mutual Lifc 
Insurance Co., 
Departamentas
Gerbiamieji:
Trasom siųsti 
Th D. Edgar

Boston, Mass.
FLD

inan vien* k^pij* 
A. D«ll knygutės

"Your Child Grows Up”.

Pavardė ................................ ...........
Adresas ............................................

Uiti tas
••••■•••••••••

». V • • •

Patarnavimas diena ir naktį. 
Nauja modemiška koplyčia fer
mentai* dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas te-

Kainos tos pačios ir j kitus 
siestų*.

Reikale Jaukite; TeL TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dien* ir naktj.
Koplyčia termenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 9-0815 

BOuth Boston t-260S



Antradienis, Kovo 29 d. 1949

JCiteratura'
PARTIZANES DANGUOLĖS

partizanai 
savo žuvu-

"omis ir moteriškomis 
mėlvnomis akimis. Visa 
jos apranga buvo ta pati: 
ilgi batai, galifė kelnės, 
odinis švarkas, ant krūti
nės automatas, kryžma’

8

PER $2,100.00
Sukelta Gen. Černiui Atsilankius

BALFui

BALTIMORE. MD. — Kovo 
13-tą BALF 64-tas skyrius ofi
cialiai pradėjo 1949 piniginį va
jų sukėlimui $10,000.00 kvo
tos BALF’o sąskaitai, šia pro
ga svečiu kalbėtoju buvo gene- šapa, 
rolas Jonas Černius.

\ O. Gustaitienė, V. Krikščiūnas, 
! A. Krikščiūnienė, A. Janužis, 
M. Kvederienė, V. Čaplinskas, 
J. Jasaitis, A. Maceikienė, E. 
Mačienė, Agnės Lucas, J. Kra- 
_______ __  ____ i Jončis, Ado-

nra Me
dieną, 

salės auditorijoje, 
prasidėjo Lietuvių

linauskienė, Juozas ir Vera Petras
Paulonis, Stasys^ Jokūbaitis su Rliugas, M. Urbonavičius, 

Ann (pavardė neišskaitoma), 
Anna (pavardė neišskaitoma), 
S, Gidauskas, A. Dumša, J. 
Černiauskas, P. Kunza, J. Kve
darą, Daniel McKilvey, M. Rim
kienė, J. Miliauskas, Tarnas 
Černius, Petronė Adomaitienė, 
B. Stankevičienė, Mrs. Naams 
(?), ir M. Grajauskienė.

Nuo Amalgamated Union 
Joint Board lietuvių atstovas 
p. Luiza pridavė čekį $50.00. 
Marijona Matelienė per klebo
ną Mendelį pridavė $30.00. 
Lithuanian Melody Time (ra
dio valandos vedėjai, Albertas 
Juškevičius ir Juozas Ruzgą) 
aukavo $25 90.

Su smulkiomis aukomis viso 
buvo surinkta $2,115.73.

Ir tai Baltimorės lietuviai 
sukėlė tą sumą tremtinių šal
pai, ir tik po vasario 20, kuo
met per prelato Krupavičiaus 
ir p. Sidzikausko vizitą, sukėlė 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
$1,000.00. '

Renkant aukas ir po to dar 
kalbėjo, tik atvykęs iš trem
ties Petras Jonča, Esunas ir 
Violeta Yčaitė iš Washingtono, 
ir Antanas Miceika, Baltimorės 
Lietuvių Draugijų Tarybos pir
mininkas.

Susirinkimas baigėsi klebono 
kun. Dr. Mendelio benedikcija. 

Po šio susirinkimo balfiečiai 
turėjo surengę svečiui vakarie
nę antrame Lietuvių Namo 
aukšte, čia veiklios balfietės 
trumpu laiku surengė gražų 
pažmonį. Be generolo Černiaus 
dalyvavo ir klebonas kun. Dr. 
Mendelis. Pasisotinus, adv. Ra
stenis visus susirinkusius pra
šė pasisakyti ,kas iš kur iš Lie
tuvos paeina, tai gal susiras ir 
svečio kaimynų bei giminių. 
Paskui prabilo generolas Čer
nius ir išsireiškė, kad lietuviai

žmona, Karo Tarnybos Moti
nos, Amerikos Legijono Auxi- 
liary, Yonchas ir Vencevičius 

Mindauglo Draugystė, 
Kęstučio Draugystė, Jonas Si
maitis su žmona, ir Jurgis Mas- 
tauskas su žmona.

Pečkio 
$8.00. 
Bronius

ir

A-

Vaius oficialiai buvo 
tas tą diena 3 valanda 
Lietuvių 
Programa
Posto Amerikos Legiiono No. 
154, jo Auxiliary, Kari” Moti
nų, ir šv. Alfonso Skaučių 
Grupės No. 198 procesija su 
vėliavomis link estrados. “Dai
nos” choras, vadovaujant ir a- 
kompanuojant Lelijai Bakerc- 
kienei, giedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Kun. dr. Liu
das Mendelis atliko invokaciją. 
Padainavo p-lė Petrulytė kele
tą tautinių dainų.

Adv. Nadas Rastenis vedė 
susirinkimą. Pirmuoju kalbėto
ju perstatė Baltimorės burmis
trą. Thomas D'Alesandro, Jr., 
kuris karštai ir vaizdžiai užtarė 
Lietuvą ir jos tremtinius.
Paskui kalbėjo p-lė Ona Keže- švietis su žmona, 
nytė, nesenai atvykusi iš trem
ties. Ji, pergyvenusi tremties 
vargus, gražiai ir jautriai nu
rodė reikalą remti tremtinius.

Po to kalbėjo buvęs genera
linio štabo viršininkas ir Lietu- vičius su žmona, Amelija Pu- 

Abromai-

Iš Aleknavičius, 
Bredicko siuvyklos

Po $5.00 davė: 
leknavičius su žmona, Vincas
Bredickas su žmona, Kazys 
Pečkis su žmona, Vincas Lietu
vaitis, Sofija Mandrovickienė, 
Ona Rėkuvienė, Jonas Lietuv- 
nikas, Stasys Dapkūnas, Juo
zas ir Marijona Milunaičiai, 
Juozas Brazis su žmona, Sta
sys Janusas, Karolina Mikala
jūnas, Felicija 
zys Lelešius, 
Zigmas Gapšis 
nas Masaitis,
kauskienė, Ona Volterienė, E- 
milija Dikienė, Anastazija Bu
drienė, Morta Norkuvienė, Ma
rijona Rudzinskaitė, Pius Kur- 

Petronė Le-
kevičienė, Vincas Giedraitis, ir 
Vytautas Petraška.

Martinas ir Emilija Railai— 
$4.00.

Po $3.00: Julius Kastantina-

būrvs nrisi- 
automatų, ir 
valdomo kul

kosvaidžio usnimi, nusekė 
tolstančių vežimų krvpti- 
mi.

Tai buvo pirmas Dan
guolės pasižymėjimas.

Vėliau Danguolė daly
vavo visose būrio kauty
nėse bei vykdė atskirus 
uždavinius. Ji naikino te
lefono laidus bei piovė 
stulpus; minavo kelius,

Dan<yi1olė nuo kitu par- priedangoje, 
tizanu išvaizdos skyrėsi' susnrogdino 
tik bakomis savo «rarba- sb’s draugus, ir sužeistuo

sius rutemoę i mišva, sv- 
dėio i vežimus, kurie pas
kubomis nudardėjo i miš
kų gelmes...

Partizanu 
de” ^darnas

sukabinti šovinių krepše- Danguolės 
liai, už diržo buvo užkiš
tos kelios rankinės grana
tos. Ant kairės rankovės 
trikampė trispalvė — lie
tuviška vėliavėlė.

Tuomet, kai rytų ordos 
užgriuvo Lietuvą, jai bu
vo tik 21 metai. Ji vos bu
vo pradėjusi mokytojauti 
vienoje pradžios mokyk
loje. ;

Ji nebėgo į vakarus ir sprogdino tiltus bei plati- 
pasiliko savo pareigose, no prieškomunistinę lite- 
bet, vos pirmiesiems mon- ratūrą. 
golams atžygiavus į kai
mą, Danguolė 
kad vien 
troškimo ją mylėti, tą varyta daug ūkininkų su 
meilę paremiant dideliais arkliais, kurie turėjo vyk- 
naganais, nebėra jokios ti miško medžiagos per- 
vilties pasilikti mokyklo- gabenimui į geležinkelio 
je, ir ji nutarė pasitraukti stotį. Čia Danguolė su- 
į žaliuosius miškus — pas kurstė ūkininkus grįžti į

-r*

Mendelytė, Ka- 
Antanas Kilkis, 
su žmona, Jo- 
Antanina Juš-

Vieną dieną Danguolė 
įsitikino, atvyko į apskrities miesto 

dėl jų didelio turgavietę, kur buvo su- 
ją mylėti,

Atsarga gėdos nedaro. Bet už neatsargumą vi
suomet reikia nukentėti. Pavyzdžiui, St. Louis zo
ologijos sode berniokas Donald Carey atėjęs prie 
lokių narvos užšoko ant cementinės tvoros prie 
geležinės tvoros ir užsižiūrėjo, kaip tuo tarpu lo- • 
kys pasišokėjęs pagriebė už kojos ir bandė įsi
traukti per tvorą. Aišku, Donald Carey buvo ge
rokai sužeistas ir nugabentas į ligoninę. Tas ir 
buvo pamoka vienam ir visiems.

partizanus... namus, bet, jos nelaimei,
Kautynėse Da n g u o 1 ė čia pažino ją, pro šalį ei- 

stebino vyrus savo drąsa nąs, milicininkas, kuris ją 
ir taikliu šaudymu. sulaikė.

Buvo atsitikimų, kai ji — Jonai, — tarė Dan
gavo drąsiais veiksmais guolė, kuri gerai pažinojo 
gelbėdavo kritišką būrio tą milicininką, nes tas bu- 
padėtį. |

Vieną ankstyvą ryt, kai leisk mane, 
partizanai išsprogdinę ge-įpat lietuvis... 
ležinkelį, traukėsi į miš-j Milicininkas 
kus, netikėtai susitiko su bet nusišypsojo, 
“istrebiteliais”. Kietoje — Juk jie mane pakars! 
kovoje žuvo partizanų — tęsė Danguolė, 
kulkosvaidininkas ir keli 
bu^'o sunkiai sužeisti.

Atrodė, kad kulkosvai- atsakė milicininkas. — Aš 
dis atiteko priešui, kuris esu komunistas! 
jau buvo visai netoli, bet — Tu esi kvailys, bet ne- 
Danguolė, keliais trum- komunistas! — supykusi 
pais perbėgimais, pribėgo atrėžė Danguolė, 
prie kulkosvaidžio, išplė- — Kvailys, bet su pane
šė jo rankenas iš žuvusio le mokytoja praleisiu šią 
partizano rankų, kuriomis naktelę... Smetonos lai- 
jis buvo įsikibęs kulko- kais aš dažnai pagalvoda- 
svaidi. ir paleido kulipkų vau apie tave, bet tuomet 
lietu į bolševikus. tu buvai panelė mokytoja,

“Istrebiteliai” parpuolė o aš — kaimo bernas... 
ant žemės, o vienas iš jų Bet nieko, dabar 
šaukė: 4 '

— Prokliataja baba, ne-; — Niekšas... 
strieliaij! —

Kulkosvaidžio

J. Žilevičius, vos premjeras, generolas Jonas žaitis, ir Vaitiekus 
Jis savo tyra kalba, tis. 

asmenybe ir palankia 
greit paveikė susirin- čiaus darbininkai, Jurgis Kaza- 
pilną didelę salę žmo- kevičius, M. Žalegirienė, Juo-

Ko liūdi, berželi
Ko liūdi, berželi, ko liūdi? 
Ko verki nuleidęs šakas? 
Ko svyra žalieji lapeliai? 
Kam varvini šaltas rasas?

Ar auštantis rytas nelinksmas? 
Ar gaila nakties tamsumos?
Ko verki, berželi baltasis? 
Ar ilgis lapeliai rasos? 

Neverk, svyruonėli žaliasis, 
Jau greitai saulutė tekės, 
Bus linksma, smagu ir malonu — 
Iš džiaugsmo lapeliai mirgės.

Klausykis, gegutė kukuoja — 
Atskridus ir tau užkukuos, 
Pakils toks švelnutis vėjelis, 
Ir tavo šakelės linguos.

Aš, beržas, vis verksiu, liūdesiu - 
Dėl to, kad aš verkti turiu, 
Ir prastas svyruoklis, verkėjas, 
Su paukščiais giedot negaliu.

Man tekanti saulė jau niekas — 
Ji liūdno manęs neramins, 
Diena, nors ir būtų gražiausia, 
Verkėjo šakų neatgaivins. 

Likimas nuo miško atskyrė, 
Dėl to turiu skųstis skaudžiai; 
Čia saulė džiovina, džiovina — 
Aš vystu kasdieną labiau.

Po $2.00: Jončos ir Vansevi-
Černius, 
broliška 
nuotaika 
kimą — 
nių. Jis atvaizdavo Lietuvos ir zas Balčiūnas su žmona, Juo-
jos žmonių padėtį ir po piau- zas Juškevičius su žmona, M. 

jtuvu - plaktuku ir po svastika, Milan, Vincas žakes, Juozas 
palygindamas, kad ir vieni ir Kvedera su žmona, Petras ir 
kiti okupantai vienodai Lietuvą Katrė Jarai, Veronika Kamins- 
ir jos žmones engė ir žudė. Jis kaitė, Violeta Yčaitė, Petras 
ragino visus tremtinius nuošir- Sinušas, Rimai, Juozas Krau- 
a*iai šelpti čeliūnas su žmona, Antooė $a-

Po generolo kalbos, adv. Ras- blackienė, Praleika, O. Rime- 
tenis pridavė J. E. Marylando kis, L. Esunas, 

Arkivyskupo Francis P. Keough 
i čekį sumoje $500.00, ir kvietė 
susirinkusius aukoti.

< Kun. dr. Liudas Mendelis, 
Šv. Alfonso parapijos klebonas, 

• pridavė tą rytą bažnyčioje su
rinktus pinigus, $150.00; iš 
parapijos iždo pridėjo $350.00, 
ir asmeniškai davė $100.00 — 

;viso $600.00.
Kostas Matuliauskas, Lietu

vių salės gaspadorius ir BALF 
64-to skyriaus iždininkas, pri- 

įdavė jo gautą iš siuvyklos sa
vininkų, G. Ginsberg & Sons, 
$100.00.

“ Į Iš Anthony Miller siuvyklos 
aš tave už rankos ir pastūmė į mi- tuojau šliaužkit iš kauty- čekis buvo — Antanas Miliaus- 

truputį palyginsiu!.. — licijos įstaigos vartus. nių lauko.—
. išgama! —

šūktelėjo Danguolė.
0*1*) iTel tIro o o4v

Įvo iš to pat kaimo, — pa-
, juk tu taip

i
neatsakė,

— Aš pats asmeniškai 
tave pakarsiu, — griežtai

Lukaševičiūtė, 
ir V. Mockevičius.

Po $1.00: Antanas Bulota, visų Lietuvos kraštų visi gimi- 
Josephine Grigaliūnienė, Justi- ningi, visi broliai ir seserys, 
nas Kiškis, Felix Martin, Anna Kad lietuvių kalba, būdas ir 
Daukantas, Juozas Valčatskas, 
Magdalena Kašinskas, Karoli
na Tamašauskienė, Ona Saba
liauskienė, Nelė Miliauskienė,

licijos įstaigos vartus. nių lauko. — kas $25.00, Pins Mockevičius
Danguolė, kaip žaltys iš- — Aš viena nesitrauk- $25.00 ir Antanas Miliauskas, 

spruko iš milicininko ran- siu, — tvirtai atsakė Dan- jr., $25.00; nuo darbininkų su- 
Milicininkas pastvėrė ją kų, ištraukė iš sijono ki- guolė. rinkta $45.13, viso — $120.13.

— Aš dar turiu Šovinių. IŠ Antano Bradūno ir Stasio 
Būrio vadas paliko ją Butkaus darbavietės Juozas 

ramybėje ir toliau vado- Milunairis pridavė $65.50. 
vavo kautynėms. Vincas J. Veizia su žmona

Danguolė šluostydama pridavė savo čekį, $50.00, Kas- 
nuo veido prakaitą, pas- tas ir Tėra Matuliauskai, $25., 
kubomis keitė automato Marijona Brungaitė, $25., An- 
šovinių ragelius, kurie tanas Šidlauskas $25.
gan greit tapdavo tušti... Po $10.00 davė: Vincas ir O- 

Kai partizanų būrys at- na Lukos, Nadas ir Julė Raste- 
sipalaidavo nuo priešo Ug- nis, Ignas Šalkauskas, Povilas 
nies, Danguolės jų tarpe Kundrotas su žmona, Jonas 
nebuvo... Balcairis, Motėjus Medišaus-

Tuo metu, kai Danguolė kas su žmona, Vincas ir Ona

M Sgt. Horst W. Tittel (dešinėj), 64 metų 
amžiaus ir 40 metų ištarnavęs militarinėj šios ša
lies tarnyboj, dalyvavęs dviejuose pasauliniuose 
karuose, šiomis dienomis dar užsirašė trims me
tams tęsti tarnybą toliau. Ženklai ant rankovės 
liudija jo ilgų metų tarnybą. Jam pasirašius su
tartį jį sveikina kapitonas VVilliam Lipsom, Mit- 
chel Air Base, N. Y.

šenės pistoletą ir pokšte
lėjo milicininkui į kaktą...

Kai Danguolė įsimaišė j 
miesto minią, pati sau ta
rė:
— Sulaikytam asmeniui 

pirmoje eilėje reikia pa
daryti asmens kratą. Tai 
įsidėmėtina ir partiza
nams! —

Danguolė miesto dar
žais išėjo į laukus. Už po
ros dienų vėl vyko kauty
nės. Stiprus MGB būrys įrėmė automato buožę į Grudzinskai, Stasys širvins- 
gavo įsakymą bet kokia savo petį ir ėmė ant “sar- kas, Vincas Pledas su žmona, 
kaina sunaikinti partiza- go” šliaužiantį tarp me- Jonas Galumbauskas, Ona Ka
nus toje apylinkėje. Par- džių mongolą, kitas mon- ------------------------------------
tizanai miške buvo už- golas iš esančio dešinėje pilki debesys, kurie kiek- 
klupti netikėtai. Dengda- jos pusėje krūmo, paleido vieną akimirką vis darėsi 
miesi storais medžiais bei į ją mirtiną šūvį... tamsesni. Ausyse ūžė tūk-
kelmais partizanai siuntė Danguolės galvą pervė- stančiai lėktuvų, o paskui 
pragaro ugnį raudonie- rė tartum karštas virba- tas ūžesys pavirto į iškil- 
siems budeliams. Buvo las. Ji savo veidą paguldė mingą muzikos grojimą ir 
norima išvystyti kaip ga- ant automato buožės, o chorų dainavimą. Paskui 
Įima galingesnę ugnį, kad savo pirštu tebespaudė^ nutilo viskas. |
jos priedangoje, bent po automato nuleidžiamąjį į-; Virš Danguolės lavono 
du žmones, galima būtų taisą. Automatas nutilo skraidė šimtai baltų pete- 
pasitraukti. tik tuomet, kai ragely pa- liškių, atiduodamos • jai

I — Sese Danguole, — ta- sibaigė šoviniai. paskutinę pagarbą,
rė partizanų būrio vadas, Ji jautė, kad ją palieka Aleksandras Griausmas. 
|—jūs nieko nelaukdama, sąmonė. Akyse skraidė] 1949 m. vasario 26 d. |

kraujas jungia juos į vieną šei
mą. Svečias didžiai gėrėjosi 
klebono Dr. Mendelio darbštu
mu, patriotingumu ir gerašir-

Simas Mažeika, Ona Černienė, dingumu. Svečiui labai patiko 
E. Janužis, Seimą Pazukienė, šv. Alfonso graži Bažnyčia, di- 
Skeberdienė, J. Grinevičius, dėlė ir patogi lietuvių salė. Jis 
Jokšai, Ona Uslonienė, P. Dum- taip gi buvo sužavėtas šios 
žienė, A. Bučienė, O. Miliaus- kolonijos lietuvių palankumu ir 
kienė, Juozas ir Lilė Baker, M. duosnumu tremtinių šalpai. 
Kurelaitis, A. Sakalauskas, Vietos lietuviai buvo pilnai 
Mrs. Vince, Mrs. Dimario, P. patenkinti generolo rimta kal- 
Laukaitis, J. Česna, J. Adomai- ba. Juose jis paliko gražų įs- 
tienė, Magdė Pledžiūtė, L. Kaz- pūdį. 
lauskienė, F. Rutkus, Victor 
Miliauskas, Louis Kašinskas, 
Frank Žungaila, Povilas Gurk- 
lis, Juozas Keidošius, J. Baub- 
lis, J. Janonis, V. Besis, J. Le
vickas, A. Kurelaitis, Yocku
ris, Ant. Remeikis, Rėkus, M. 
Lucas, Mutoras, 
Jončienė, E. 
nė, Balsienė, 
domaitienė, 
das Leonas, 
Ona Laukienė, K. Bendorienė,

J.

O. Mutoras, 
Krauss, Mažeikie- 
Brazienė, M. A- 
P. Gaidys, Algir- 
A. Nasiukaitienė,

Svečią išleidę, baltimoriečiai 
rengiasi prie tolimesnio darbo 
baigimui sukelti pinigus iki 
$10,000.00. Birželio mėnesyje 
jie numato išgauti “Tag Day”, 
ir išpildyti savo numatytą 
BALF’ui kvotą.

Beje, kovo 18, orlaiviu atlėkė 
iš Vokietijos (tremtiniai) jau
nas Petras Jaras su žmona, 
vietinio Petro Jaro brolio sū
nus. Lietuvis.

KLAUSKITE
"Lietuvos Atsiminimu"
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šeštadieniais, 
5:00 iki 5:30 v.v. 

Stotis WEVD (A.M.) 

1330 kiL, 5000 vatts
Trečiadieniais, 

5:30 iki 6:00 v.v. 
Stotis WGYN (F. M.) 
97.9 meg., 20,000 watts 
Direk.—Jokūbas J. Stukas 

429 Walnut SL, 
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5360




