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Rusijos Seimo “Rinkimai

Sekmadienį, vasario 10 
d. š. m. pačioje Rusijoje ir 
jos pavergtuose kraštuose 
Stalinas su savo pagelbi- 
ninkais — komunistų par
tijos vadais pravedė seimo į 
“rinkimus”. Apie tuos 
“rinkimus” rašė ir rašo A- 
merikos spauda.

Pereitame “Darbininko” 
numeryj buvo rašyta, kad 
Rusijoje nuo pat bolševikų 
įsigalėjimo*nebuvo, nėra ir 
nebus laisvų rinkimų, kol 
joje turės galią raudonieji 
fašistai.

“Boston Herald” laikraš
tyj, vasario 10 dienos lai
doje tilpo žinutė iš Mas
kvos, kurią paduoda AP. 
Toje žinutėje aiškiai sakoj 
kad “tik viena politinė par
tija — komunistų (vienin
telė legali partija Rusijo-
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Raudonieji Reikalauja Indo- 
nesijos Padėties Tyrinėjimo

i Londonas, vas. 11 —Kaip1 
[žinoma, Indonesijoj vyks-į 
ta karas. Indonesijos gv-; 

: ventojai nori nusikratyti j 
! Olandijos globos. Jie iškė-, 
j lė ginčo klausimą Suvieny
tų Tautų Organizacijos' 
saugumo taryboje ir rei-

i kalauja, kad būtų sudary- 
i ta komisija padėties tyri- 
i nėjimui.I •
' Rusijos delegacijos pir-l 
imininkas Višinskis reika
lauja, kad tokia komisijai 
būtų sudaryta. Jis sako,! 
kad jeigu to nebus padary-; 
ta, tai galima sakyti “yra

. I

je - dalyvau a rinkiko- ** S“Yfeam Pa.'
Z. Balsuotojai balsuos tik!ba1^.. Re,k,‘a ,zlnotb kad 
už vieną kandidatą, kuris Ola-'dųai gelbsti britai.

K..„„ kodc-l sovietų raudo-iš anksto buvo nominuo-, ..... « . . -. .
tas... Jeigu balsuotojas ^ip užstoja indonie-
nori to kandidato, tai jisisiec‘us- Kazl? ką pasakytų 
grąžino tuščią balsavimo j raudonojo fašizmo atsto- 
blanka ” 'vas Višinskis, jeigu Suvie-1

Komunistų partija Rusi-I"^ TautlJ Organizamjos;
- - • - - - - i saugumo taryboje butų
- - -- - -- .Jgalima iškelti Lietuvos ir,

kitų Pabaltijo kraštų bylą 
prieš Rusiją? Tai turėtų

W •

joje, prie kurios priklauso 
gal tik vienas nuošimtis) 
gyventojų ir kurios dikta
torium yra Stalinas, yra 
vienintelė, kuri turi teisę 
iš anksto parinkti kandi- j 
datus ir versti piliečius už 
parinktus kandidatus bal
suoti. Balsuotojai neturi 
teisės patys pasirinkti 
kandidatus, ir net neturi 
teisės balsuoti prieš pa
rinktus kandidatus. Reikia 
žinoti, kad kiekvienas bal
suotojas turi parodyti pa
są. Komisarai ant to paso 
pažymi, kad balsuoja. Sa
koma, kad balsuotojas, jei
gu nenori už tą kandidatą 
balsuoti, tai jis turi sugrą
žinti tuščią balsavimoi 
blanką. Kitokio pasirinki
mo nėra. Bet galima su
prasti, ką reiškia tuščios 
balsavimo blankos sugrą
žinimas. Toks balsuotojas, 
aišku, įregistruojamas ne
ištikimu raudonajam fa
šizmui, o neištikimi tre
miami Sibiran, jie negali 
gauti maisto kortelių, ne
gali gauti darbo, veikles
nieji areštuojami ir pa
smerkiami mirtimi. Taip 
bolševikai darė prieš “rin
kimus” ir po “rinkimų” 
1940 m. Lietuvoje ir kituo
se Pabaltijo kraštuose.

Sovietų Rusijos diktato
rius Stalinas ir kiti raudo
nojo fašizmo komisarai 
pranašavo, kad šiuose ‘rin
kimuose’ dalyvaus dau
giau 98.6 nuošimtis buvęs 
1937 m. Galimas dalykas, 
nes balsuotojai neturi pa
sirinkimo. Jie yra privers
ti balsuoti.

LAIC rašė: Vienu žo*! žemės ūkio produktų ga- 
daii, - komedija. Kome-[myba pasida£ laiD men.
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Vyrai, kurie vadovaus atominės bombo veiklai ant vandens ir vande
nyje. Jie susirinko Washingtone aptarti ir sudaryti planus to tyrimo rei
kalu. Iš kairės į dešinę: Rear Adm. W. S. Parsons, Deputy for Techrical 
Direction; Vice Adm. W. H. P. Blandy, Commander of Joint Task Force 
One: Maj. Gen. Ą. C. McAuliffe, special adviser; ir Maj. Gen. W. E. Kep- 
ner, Deputy Task Force Commander for Aviation.

j dėl visų tautų laisvės. Tą: Curley Reikalauja Naujo | STALINAS PASKELBĖ NAUJĄ
Į pripažįsta ir raudonieji. TeiSRIO c RICTT T ni AKTA
Bet jie tos laisvės neduoda 
toms tautoms, kurias jie 
pavergė.

l
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5 METŲ PLANĄ

Gatvekariii DarbininkiĮ 
Streikas Palietė 

3MNiOMS

Nauji Amerikos Kardinolai
Išvyko j Vatikano Miestą

Lietuvis Redaktorius Dalyvaus Kardi
i
Įf

nolų Įvesdinimo Apeigose
New York, vas. 11 — Ke

leiviniais lėktuvais iš La 
Guardia Field išvyko Nau
ji Amerikos kardinolai — 
i Francis J. Spellman, Nevv 
i Yorko arkivyskupas; Ed- 
; ward Mooney, Detroito ar
kivyskupas; John Joseph 
Grennon, St. Louis arki
vyskupas, ir Samuel A. 
Stritch, Chicagos arkivys-i 

i kūpąs.
Kartu su naujais kardi

nolais išvyko įžymūs as
menys ir įvairių laikraščių 
redaktoriai ir raporteriai.

rinkiminės propagaidos į- 
rankiu —

Girdi, Kovarsko vals
čiaus ūkininkai, kaip pra
neša “Pravda” Nr. 287, 
“rinkimų garbei” į val
džios pyliavų punktą rau
donąja gurguole atvežė 
virš 700 pūdų (arti 30,000 
svarų) grūdų.

Churchill Lankėsi Pas 
Prezidentų Truman

U'ashington, D. C., vas.
VVinston Churchill 

p. S. Pieža, Herald - Ame- atvyko į VVashingtoną ir 
rican religinio skyriaus va^ar lankėsi pas Prezi- 
redaktorius iš Chicago, III. Truman Baltuose
Jam pavesta aprašyti mi-amuose. Per visą valan- 
nėtam laikraščiui 32 naujų ^4 m Pus§ kalbėjosi su 
kardinolų įvesdinimo apei- PrezidenĮu. bet apie ką jie- 
gos Šv. Petro bazilikoje. j^u kalbėjo kol kas spaudai 

I nepaduoda.
Nauji Amerikos kardino- Churchill’io staigus at- 

lai pakelyj sustos Airijoj, vykimas pas Prezidentą 
Paryžiui ir kitur. — ....................

■ tarp kurių yra ir lietuvis 11
z— W — — - « - nitrtrlr

Truman sukelia įvairių 
Igandų. Jis atvyko iš Mia- 

Kokudiovski—Lietuvos mi’ Fla - kur Jis su savo šeima atostogauja.
Washington, D. C. —vas? --------------------------

Į miešto mayoras ^uriey0 kcikalauja Padidinti Geležies, Plieno, 
i kuris buvo pripažintas Anglių, Aliejaus Produkcija 
I kaltu uz panaudojimo pas-. o z j j <-
įto apgaulei, reikalauja,;
(kad jo byla būtų iš naujo 
! išklausyta.

■ - ■ n-----

Londoną11 — So- ir Italija —'pirm užpuoli- 
vietų Rusijos diktatorius mo alijantų kraštų panai- 
Stalinas seimo “rinkimų” kino savo namuose pasku- 

, išvakarėse paskelbė naują tinius buržujiškos demo- 
5 metų produkcijos planą, kratijos laisvių likučius, į- 
Jis sako, kad sovietų mok- steigė žiaurų, teroristinį 
slininkai gali “ne tik pasi- režimą, paminė po kojų 

New York (LAIC)__So- vvti. bet pralenkti moksli- mažųjų tautų sovereninius
— , ' ' • . _ t M _ •   ± 99 T * —   •  1 — * T - 1  _____ ________

ja daugiau kaip 9,600 dar-vietų Rusijos pavyzdžiu ir 
bininkų. [Lietuvoje steigiami vals-

Šis streikas paliečia tris/ ’ ' ' J ’ ’T'
milijonus žmonių, kurie; 
dėl streiko negali naudotis1, 
jiems reikalinga transpor-; “Pravda” Nr. 301, esąs ‘Di- 
tacija. * dieji Šauliai’.

Philadelphia, Pa., vas. 11 
— Philadelphijos Trans-; 
porto kompanijos darbi- ‘ 
ninkai išėjo į streiką. Rei-į 
kalauja pakelti algas po; 
$2.00 per dieną. Streikuo-1

Valstybiniai Dvarai 
Lietuvoje

tybiniai dvarai. Vienu iš 
pirmaujančių tokių dvarų 
(sovehozų), kaip praneša

“PRAVDOS” ŠMEIŽTAI PRIEŠ 
BALTIJOS ŽMONES

I
1

ninkus užsienvj.” Jis ypa- ir laisvės principus, pa
tingai neminėjo atomų ty- skelbė svetimų žemių už- 
rinėjimo. Kalbėdamas apie grobimo politiką kaipo jų 
geležies, plieno, anglių ir politiką, paskelbė visam 
aliejaus produkciją, pa- pasauliui, kad jie siekia 
reiškė, kad ji gali beveik pasaulio dominavimo ir

Geležinkelių Viršininkas '
Lietuvoje Mažai Kas Turi 

Radijo Aparatus
New York (LAIC) —

Nevv York (LAIC) — 
Kaskart daugiau rusų ski
riama į svarbiuosius pos
tus Lietuvoje, “Pravda” ■ 
praneša iš Vilniaus, kad Prisibijodami, kad neklau-
Lietuvos geležinkelių vir- sytų užsienio stočių, bolše- 
šininku yra 3-čio rango su- vikai labai atsargus su ra- 
sisiekimo general - direk- dijo priimtuvais. Vieton 
torius Kokuchovski.

Lietuvos Ūkininkų Prievar
tavimas Tebetęsiamas

ji uuvuin pcio<iuiivr uviiiinaviiuu 11 .

susilygint5 su Jung. Vals- fašistinio rėžimo praplėti- Lietuvoje
Nevv York (LAIC) — 

w > ruošiamasi va
sario 10 d. rinkimams, ku-

• v m m m v

Vieton 
iindividinių radijo priimtu- 
i vų daugely vietų įrengiami 
I vieši kolektyvais radijo 
' priimtuvai. Taip laikraščio 
'“Tiesos” Nr. 250 praneši
mu, 
310

Biržų mieste “įrengta 
radijo taškų”.

tybių produkcija. ; mo visame pasaulyj.” ! , ...n , , , , , ;ne vyks be spaudos, be zo-
Stalinas sako, kad karas Stalinas sakė, kad ir ka-.džio, be susirinkimų lais- 

gahbuti butų išvengtas, ras pakrypo į “anti-fašisti-[ vės, šeimininkaujant tik 
j.iei žaliava ir rinkos butų nį išlaisvinimo būdą, ture- vienai komunistų partijai,

,mauja kam, esą, “sovietiš-Į
I
I
I

i buvusios paskirstytos pa- damas vieną siekį atsteigti kuri Lietuvos nepriklauso^ 
Į gal kraštų ekonominio rei- demokratines laisves.” Imvbės laikais vos teori-New York (LAIC)

Komunistų partijos orga-kų Pabaltijo valstybių gy- 
nas “Pravda” Nr. 10 deda ventojų agituojami negrįž- 
savo korespondento pra- ti į tėvynę”.
nešimą iš Kopenhagos apie ir vėl žinoma bolševikų 
Baltijos valstybių tremti- taktika — pabėgėlių atsi- 
nių kėlimąsį iš Danijos į sakymą grįžti rišti su na- 
Vokietiją. Esą, jų perkeli- cįų propaganda, vokiečių 
mu užsiima vokiečių be-veikimu ir tt. Tačiau, tik
davai karininkai, esan- pumoje, tie Baltijos tautų; 
tieji britų žinioje. Baltijos įmones yra tai vyrai i*' nivnu^vuu. »_ 
žmones “Pravda” vadina moterys tik neseniai išsi-— Stalinas pasmerkė ka- Į ?ine po savo batu V1S^ ma‘ 
sovietų piliečiais ir nery- laisvinę iš nacių kalėjimų, Ipitalizmą, kaipo didžiausį^jutautų soveremnes tei- 

' is jų koncentracijos stovy- karų kaltininką.
klų ir jų priverstinų dar- visiems yra
bų. Visi jie matė vokiečių, antrąjį pasaulinį karą su

Baltijos Tautų 
Universitetas

Vakarų Europa (LAIC) 
— Sausio 2 d., Hamburge 
(britų okupacinė zona), a- 
tidarytas Baltijos Tautų 
Universitetas su savo pro
fesoriais. Studentų esą jau 
per 2,000.

---------------- -------- imybės laikais vos tepri-
Stalinas už karo laimė ji-įkaitė nepilnus 2,000 na

mą prieš Ašį pasiima dau- rįų Tuo pačiu metu, sukto- 
giausia kredito. jį komunistų propaganda

Tačiau visiems yra žino-^net rekvizicijas pavertė
ma, kad Maskvos režimas1 ”” ~~~
nei kiek nesiskiria nuo rū-)LIETUVOS MOTERYS PRI- 
ijos pavergtos tautos netu Įverstos garbinti Staliną

kalavimo. Bet tai esą ne
galima pagal dabartinę pa
saulio kapitalistinę tvar
ką. Jis kaltina kapitalisti
nį pasaulį dėl pirmojo pa
saulinio karo ir dėl antro
jo. Karas esą buvo neiš
vengiamas dėl pasaulio e- 
konominiu ir politinių jė- =

Jgų, pagrįstų kapitalizmo H jokios laisves. Raudona-. ----------------------
ir [monopoliu. Vienu žodžiu, į ^^fasizmas Nevv York (LAIC) — (buvo pasodintos kandida-

-Sausio mėn. viduryje oku-jtės į Vyriausį Sovietą: — 
—.--- ,t, ... . pacinė administracija Vil-iKaunaitė, Stanlienė, Luko-
Tačiau niuje buvo suorganizavusi sevičienė, o taipgi Marijos

žinoma, 1

[buvo pasodintos kandida-
i . — ‘ 9T * • CR • a

kad bet dar daugiau Lietuvos “darbo moterų”[Melnikaitės (partizanės)
Ai-ia tvno-arUia -ioi rvo i**v«« du. visi jie mace voKiecių,antrąjį pasauiim Karą su- sie,"Sia i !suvažiavimą. kurs truko motina ir užsitarnavusioskvosta kad^Si vra k?’. k.ad .daUgdis RuSijOS otaųmciją Lietuvoje, pažįs-[kūrė totalitarinių valsty-' “Kapitalistines" valsty- trįs dienas“ D..............  ___
dauv 170 miliionu žmonin iau nuo s®"'4* Sy~ ta nacių žiaurumus ir su bių diktatoriai — Hitleris/es (f lkl al? nepripažįsta - j^auno Šiaulių, Klaipė- bienė ir kitos.
iArfevanavim^" vena P“sbadžiu- P^ėtis jais nenori’ turėti nieko ir Stalinas su savo pagel-Rus‘J?‘ Pabalt,J° valsty-,dos ir kitų vietų. Į šitokius
išprievartavimas. „„idi.ro vn.i nemaloni a- .i- Baltijos bininkais, o tik besidabn-b,1» uzSrobimo- --------3......z., i

. ~ H 1 X MU » CL&UU ▼ liną* •> V< * KJ VA v*

Kapitalistines valsty- tris dienas. Buvo moterų motinos Romeikienė, Gri-

Alkis Rusijoje Veja Į 
inamaimus vbtzusfcfiniiis

New York (LAIC) — Į- 
vedus visoje Rusijoje Ko
munistinių dvarų sistemą 
(Kolchozus ir sovehozus)

AMERICAN 
RED CROSS 

+

Dasidaro vpač nemaloni, 
kada maisto nedatekliai kraštų žmonės 
paliečia karius, kurie “ka- grįžti į tėvų žemę, tai čia'Kaip vienas, taip ir kitas; 
pitalistiniuose” kraštuose kalti tik bolševikų teroras,buvo užsimojęs valdyti pa-! 
matė kitokį gyvenimą. Tų įr raudonoji diktatūra, ku-J šaulį. Stalinas ir šiandien 
aplinkybių paveiktos, So- riuos patyrę, knitionini • 
vietų įstaigos ragina grįž- bevelija vargti trėmime,’ 
tančius karius aprūpinti neį grįžti į savo sodybas, 
daržo sklypeliais. Sklv-; jeį “Pravda” taip suširū- 
puose raginama auginti pįnusi Baltijos valstybių 
bulves, kopūstus ir kitas gyventojų grąžinimu į jų 
daržoves. Įgimtuosius kraštus, lai

I demonstracinius suvažia-' .V‘ena įvažiavimo daly- 
ve (suprantama, anksčiau 
atitinkamai įkvėpta) sim- 

( boliniai pasiūlė, kad į gar-. 
bės prezidiumą būtų pa
kviestas Stalinas. Suvažia
vimas, kaip praneša “Iz- 
viestija” Nr. 11. pasiūlymą 
sutiko ilgu plojimu (kito 
pasirinkimo nėra).

,_ T ________ c___ Kaunaitė.
Į filarmonijos salę Vilniuje, ja Lietuvos

General Motors sutiko kur Lietuvos komunistų partijos moterų propagan-

bendro. Jei tie j____ ,),„i
nesutinka į darni grobiais susipešė. , _ jvimus paprastai vežama

............ į Darbininkai Laimi Streikus i nemokamai. Atsisakyti 
---------- i negalima. Taip, važiavo

daržoves.
Iš to galima spręsti, kad Į pradeda nuo grąžinimo tų, 

tiek daržovių gamyba, tiek kurie buvo išvežti į Kazak-
į I jų pristatymas į miestus staną, į šiaurės tundras, į
• yra visiškai pairę. tolimuosius Sibiro plotus.

Western kaikurios mokytojos, gy- 
baltiečiai, neatsisako nuo tų grobių,! Union telegrafų darbinin- dytojos, buvusios partiza- 

ięUrįuos raudonasis fašiz-;kų streikas pasibaigė, nės ir, sovietų papročiu, 
mas užgrobė prieš karą,’Streikieriai sutiko priimti medaliais apdovanotos 
laike karo, ir ne tik neatsi-! valdžios Darbų Tarybos gausių šeimų motinos, 
sako, bet dar siekia dau-[pasiūlymą pakelti algas po' Sausio 1 d. apie 500 mo- 
giau užgrobti. įpustrilikto cento per va-'terų susirinko į didžiąją

Beje, Stalinas savo kai-'landą.
boję pasakė štai ką: “Turi-1 C____ 1 __ ___ ________  _________ _______ u________ ____________
me turėti dėmesyj, kad di- pakelti algas elektrikinių partijos sekretorius Jun- dos skyriui, pasakė kalbą 
džiosios fašistinės valsty-‘daiktų darbininkams po 18 čas — Kučinskas atidarė apie dabartinius moterų 
bės — Vokietija, Japonija,ir pusę cento per valandą, suvažiavimą. Prezidiuman uždavinius.

Nevv York

kuri vadovau- 
komunistų

%25e2%2580%259e%25e2%2580%259eidi.ro
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f!ir V. Stanka - Stankevi-

ĮVAIRIOS žinios
SVARBUS SOCIAL SERVICE 

BIURO PRANEŠIMAS
* Ukrainiečiu Tremtinių 

Reikalas Ir UNO ‘
Reu

2

ŠV. MIŠIŲ IR MALDŲ VAJUS 
UŽ LIETUVĄ

| Amerikos Lietuvius!
Į Vakarų Europą karo čius (lietuvis).

atblokštų tremtinių tarpe Be to, yra 8 dekanai, jų 
yra ir tokių, kurie liko vi- tarpe 2 lietuviai: buv. Dot- 
siškai vieniši. navos Žemės Ūkio Akade-

Nuo Lietuvos atkirsti, o mijos prof. Manelis ir tei- 
Amerikoje giminių neturė- sininkas Prof. Čepas, 
darni, dargi neturi kam pa- Tuom tarpu, veikia 5 fa- 
rašyti... kultetai: Teisių, žemės ū-

Social Service Biuro to- kio, gamtos, matematikos 
kių našlaičių priregistravo *r humanitariniu mokslų, 
jau kelius šimtus. Daugu
ma jų jauni vyrai ar jau
nos merginos, nors keletą 
yra ir vyresniojo amžiaus.

Taip pat įvairios ir jų 
profesijos bei amatai. Yra 
prekybininkų, įvairių tech
nikų, buv. valchninkų, mo- Lietuvos Javai—Raudona- 
kytojų, agronomų, moks
leivių ir tt.

Visi jie trokšta susirasti 
geraširdžių, kurie sutiktų 
su jais susirašyti, pažintį 
“by proxy” užvesti.

Pažintis sudaryti, kreip
kitės į Sočiai Service Bu- 
reau, 233 Broadvvay, Room 
3012, New York 7, N. Y. 
nurodant pageidaujamą 
amžių ir profesiją. Laiške 
pažymėkite: “Nepažįsta
mo tremtinio antrašui gau
ti”.

Lsndan (LAIC) 
ter agentūros * žiniomis. 
Ukrainiečių Šalpos Cent- 
ralinis Biuras Londone į- 
teikė UNO sekretorijatui 
memorandumą 1.000,000 
ukrainiečių tremtinių rei
kalu. Memorandumas į- 
teiktas vardu dviejų mili
jonu Jung. Valstybėse. Ka- 
nadoje, Anglijoje, Belgijo
je, Prancūzijoje. Italijoje, 
Brazilijoje ir Argentinoje 
gyvenančių ukrainiečių 

i vardu. Memorandume pra
šoma nevartoti prievartos 
tremtinius iškeliant kitur 

i be jų sutikimo; pasmerkia- 
•mi metodai, kurie buvo 
panaudoti vykdant Jaltos 
pažadą prievartos keliu 
grąžinti pabėgėlius į Rusi
ją; pabrėžiama, kad pa- 

Neu York (LAIC) — Iš gal tarptautinę teisę ir

Mokomojo personalo jau 
priskaitoma 150 su dau
giau kaip 2,000 studentų.

Lietuvių profesorių tar
pe minimi prof. M. Biržiš
ka ir inž. P. Graurokas.

jai Armijai
Išdunčicma MAGNA CARTA į Londoną lai

vu Oueen Elizabeth. Laivo valdininkai užrakina 
dc’rumentą laivo saugumo spintoje.

Gaila, bet randasi trum
paregių ir mažo tikėjimo 
lietuvių, pasitikinč i ų j ų 

; Lietuvą išgelbėti iš pražu
vimo vien tik medžiagine 
pagalba ir išoriniu bruzdė- 
jin.u. Jie nemato reikalo 

(prašytis Dangiškos pagal
bos. Kam čia mulkinti sa
ve! Be Dievo pagalbos Lie
tuva yra pražuvusi!

Pulk ant kelių, LIETU
VI! Politikos pasaulyje 
visur pataikaujama bolše
vizmo baidyklei. Iš galingų 
tautų vadų mažai, beveik 
nieko negalime tikėtis. 
Vienintelis išgelbėjimas y- 
ra MALDA ir ATGAILA! 

i Visos kitos priemonės vel- 
: tui nueis, jei nesirems Mal
da ir Atgaila!

Nelaukdami, malonėkite 
atsiųsti savo šv. mišių (iš- ‘Pravda’ praneša, kad Vil- 
;klausytų), Šv. Komunijų, niuje atidaryta “Heroiško- 
i rožančių, stacijų sąrašus į ji rusų tautos praeities _ . —
i

pranešimų, tilpusių “Prav-i Tautų Sąjungos praktiką, 
dos” Nr. 292, matyti, kad “politiniai ar religiniai 
Kretingos valsčiaus ūki-. persekiojamieji ’ visuomet
ninkai buvo priversti ne: turėjo teisę ieškoti apsau-
tik suvežti jiems numatytą! Sos svetur. Pav. po 1917 m.

Maldos Apaštalavimo 
Centrą 

St. Robert’s Hali 
Ponifret Centre, Conn.

šv. mišių — 279; šv. Komunijų 
— 279; rožančių — 279; Litani
jų — 279; trumpų maldelių — 
3455.

Šv. Kazimiero par., Nashua, 
N. H. mokyklos vaikučiai; šv. 
mišių — 4000; šv. Komunijų — 
840; rožančių — 240; trumpų 
maldelių — 1200.

Liudvika Skalieskienė, Balti
more prisideda su 2 no venomis; 
šv. mišių — 18; komunijų — 18; 
stacijų
karunkų — 18.

Westfield, Mass. Mr. A. K. 
Masaitis užsakė šv. mišias kiek
vieną mėnesį laike vajaus.

18; Jėzaus Širdies

Naujos Rusų Parodos 
Vilniuje

New York (LAIC) —

• vparoda”. Parodoje išstaty
ta daugiau kaip 200 ekspo
natų: piešinių, istorinių že
mėlapių. dokumentų, ir t.t. 
Vienoje salėje išstatyta 
dokumentai turį ryšio su 
žymesnių rusų vyrų atsi-

Vilniuje: Petro 
generalissimo

ARGENTINOS LIETUVIAI 
SVEIKINA UNO - REIKALAUJA'

LAISVOS LIETUVOS
_______ ! nenutrūkstantį šv. Mišių, ^Co- lankymu 
metų rugp. 15 d. bažnyti- >“"*• rožanč!ų ir

t telį. Kitais zoaziais nuo vas. 16 buvorovo, teldmarsalo KU-
.........  ‘ ' Tnt^rpJ4- 1946 iki vas- 16 d- 1947 m.Įtuzovo ir kitų. Neturime

1 viena narė jai paskirtoje dieno--žinių kaip paminėtas Mu-
- - 'je, kas mėnesį išklausys šv. mi-'ravj°va® korikas.

______________________ ..... .......... šias, priims šv. Komuniją, at- žodžiu, Lietuvos rusifi- 1 
UNO Visuotinų Rūmų iš’ kurie advokatai krripiaši įjfc“Ib®s rožančil*’ a;)eis stacijas (kacija vykdoma pilnu tem- ' 
rinktam pirmininkui Paul Užsienio Reikalų Komisą- onkZ?“?arytl pU7”
Henry Spaak: (vertimas riatą Vilniuje. Verta įsidė- 
iš anglų) — -mėti, kad dėl bendros So-

“Pietų Aherikoj gyvenančių - - - , ,
šimto tūkstančių lietuvių vardu su Lietuva veikia įtin blo- 
turime garbės pasveikinti Jūsų ®a1, 
Ekscelencijos asmenyje Jungti- 
nių Tautų Orgaffizaciją (UNO) Vįl GarbilM J«IU BUISIĮji

MŠv. Petro par., So. Boston 
A. skyrius, iš 30 žmonių, sudarė 

' nenutrūkstantį šv.javų kiekį į Raudonosios revoliucijos pusantro mili
jono rusų pabėgėlių gavo 
globą 50-tyje valstybių. 
Tokios pat teisės prašo 
vienas milijonas ukrainie
čių, kurie atsidūrė Vakarų 

• Europoje karo pasėkoje ir 
kurie, be pavojaus savo 
gyvybei, negali grįžti į sa
vo gimtines dėl politinių, 
tikybinių ar kultūrinių į- 
sitikinimų.

Armijos aruodą, bet net 
atvežti 200 pūdų viršaus. 
Esą. dabar Kretingos ūki
ninkai ir vėl rengia naują 
“raudonąją gurguolę” su 
grūdais. Šį kartą ryšium 
su besiartinančiais rinki
mais!

Tik visiškai neišmanan
tieji Lietuvos gyvenimo 
sąlygų ir žmogaus prigim
ties, gali patikėti Maskvos 
naiviai propagandai, kad 

vo’pranešęs apie Hambur- ūkininkai laisvu noru duo- 
ge įsisteigusį baltiečių U- 
niversitetą. Dabar gauta 
papildomų žinių. Pastan
gos bendram baltiečių uni
versitetui įkurti buvo de-. 
damos jau nuo pereitų me
tų rudens. Šiuo metu uni
versitetas jau veikia.

Universiteto priešakyje 
stojo latvių profesorius 
Gulbis. Jam padeda 3 rek
toriai: prof. Oepick (es
tas), Dundsdorf (latvis),

BdtieČHj Universitetas 
Hamburge

Britų Okupacinė Zona— 
(LAIC) — Paskutinėje Ži
nių Santraukoje LAIC bu-

da save apiplėšti.

Rusijos Prezidento Straips
nis Lietuvoje

i

i

Buenos Aires (LAIC)
Sausio 16 d., Lietuvai Iš- nės įstaigos Lietuvoje met-' 
laisvinti Centras Argenti- rikų nebeišduoda. 1____ ,
noje (Pampa 4174, Buenos santams patartina kreip-į 
Aires) pasiuntė sekančio tis į atitinkamą Apskrities 
turinio telegramą tik ką Vykdomąjį Komitetą. Kai-

dar kitą ratelį iš 30 žmonių. Lauksime laikų, kai oku- 
Šv. Kazimiero Seserų Vienuo-| panto nusikračius, Lietu-

New York (LAIC) —
Kaip praneša “Izviestija” 
Nr. 12, SSSR prezidentas, 
Michail Ivanovič Kalinin, 
parašė specialų straipsnį 
tema ‘Lietuvių Tauta Nau
jame Kelyje’; tas straips
nis buvo atspausdintas vi
suose laikraščiuose.

Saulės Taškai Trukdo Radio

ir palinkėti geriausio pasiseki
mo. įgyvendinant teisingą pa
tvarią taiką pasaulyje. Huma
niškumo vardan maldaujame 
UNO imtis visų galimų žygių, 
kad sustabdžius lietuvių Tautos 
naikinimą, sudraudus Lietuvoje 
siaučiantį terorą ir sustabdžius

vietijoje suirutės, paštas !lynas’Chicago\ Gerb* Motinal vių tauta galės Vilniuje . <.Mes su mū_. pavaizduoti raudonojo fa-

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmosinai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Diena ir Nakt]

New York — Dėl saulės 
taškų veiklos buvo beveik 
visai nutrauktas radio su
sisiekimas su Europa ir A- 
zija.

Taškai ant saules yra di
desni negu kada yra buvę.

f

Kovo 19, 1946

Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Antano Vienuolyne 
Mount St. Francis, Greene, Maine

PRASIDEDA IŠKILMINGOS

ŠV. ANTANO GARBEI
13-kos Antradienių 

Pamaldos,
kurios baigsis birželio

ŠV. ANTANO NOVENA.
Už visus Šv. Antano Pamaldų ir Novenos dalyvius, už visus 
Lietuvos Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios 
Fundatorius ir Rėmėjus, bus laikomos kas antradieni:

7:30 AM — Iškilmingos šv. Mišios;
7:00 P M — Iškilmingos Pamaklos Prie Išstatyto 

švenč. Sakramento.
Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, taip pat 
gyvųjų ir žuvusiųjų kareivių vardai, už kuriuos Pranciško

nai melsis.
KVIEČIAME VISUS

ŠV. ANTANO MYLĖTOJUS
Jungtis su Pranciškonais maldoje. Šv. Komunijoje ir Šv. Mi
šiose. kad ]>er Šv. Antano užtarymą išprašius iš Dievo:

Teisingos Ir Pastovios Taikos! 
laisvės Ir Nepriklausomybės Mūsų Tėvynei Lietuvai! 

Ir — Padėkoti Dievui Už Gautas Malones!
Iki Kovo-March 19 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten

cijas sekančiu adresu:
FRANCTSCAN FATHERS

Mount St. Francis Greene. Maine,

12 d.

'M. Josephina rašo: “Mes su mū- pavaizduoti raudonojo fa- 
sų mokiniais irgi prisidėsime' šizmo tikrąjį veidą. Tas 
nors menkomis, bet širdingomis ’ pats laikraštis praneša, 

. maldomis kenčiančiai Lietuvai. fcacį Vilniuje ruošiamasi a- 
išlaisvinti. Mes žadame išklau-.tidaryti dar vieną parodą: 
syti 2800 šv. mišių; aukoti 2800i “Didysis sovietų karas 

jšv. Komunijų; atkalbėti 2800 prješ vokiečius”.
ieškodami is- rožančių; Litanijų 2800; stacijų j 

‘ 2800; įvairių maldų 4000. Taip ' 
pat ir užsakiau 5 šv. mišias.” | I 

Šv. Pranciškaus par.. Miners' 
Mills, Pa. M. A. nariai užsakė j 
savo bažnyčioje šv. mišias kas 
pirmą Penktadienį. Kas mėn. 10 (LAIC) — UNRRA vado- 
narių aukos Komuniją; 10 at-,vybė sutiko leisti Ham- 
kalbės rožančių; 10 apeis staci- burge steigti Baltijos Tau- 
jas.

šv. Alphonso par., Baltimore. niversitetą).
mokyklos Seserys ir vaikučiai: daromi atatinkami žygiai.

New York (LAIC) — 
Bolševikai, i 
torinės analogijos (pana
šumo) savo kruvinai dik
tatūrai pateisinti, vėl gar
siau ima garbinti carą Jo-i 
ną Baisųjį. Rusijos teat-: 
ruošė dabar statomas spe- 

Įcialus jam skirtas vaidini- 
lietuvių Tautai atgaivinti laisvą Į 77“."! 7““77v7" , Didysis

j i T. i Valdovas . Rašydama apie nepriklausoma demokratinę Lie- . -‘ t tą vaidinimą, Pravda gitu va pagal Atlanto Carteno pa- ■ r t> ■ • ■ •. . ... 1 iria Jono Baisiojo asmenį,
kaip “drąsiai stojusį į ne- 

i gailestingą kovą su vidaus 
ir užsienio priešais”. Vai
dinimas daugiausiai su
koncentruotas į tuos bai
saus Jono valdymo epizo
dus, kur jisai svajojo už
valdyti Livoniją (Latviją, 

j Estiją) ir Rusijai įgyti jū
ros pakrantes.

Kaip žinome, Jonas Bai-! 
susis kartu su Petru Pir-į 
muoju buvo bene pats 
žiaurusis Rusijos caras,'

I

Baltijos Tautu Aukštoji 
Mokykla

Memorandumas platokai 
palietė priverstiną repatri- 
jaciją ir su ja surištas tra
gedijas k. a. nusižudymus, 
proto netekimus. Memo
randumas nusiskundė gen. 
Joseph P. McNarney pa
tvarkymu, kame sakoma, 
kad Jaltos susitarimas bū
siąs vykdomas tiksliai, ir 
Sovietų piliečiai bus pri
statomi į sovietinę stovyk
lą Štutgarte, prireikus, net
prievarta. Memorandumas! nežmoniškas lietuvių deportaci- 
baigiamas išvada, kad'jas Rusijos gilumon. Teisingu- 
UNO turi prievolę pasiimti 
globon ukrainiečius trem
tinius.

Memorandumą pasirašė 
pirmininkas kun. Dr. V. 
Kušnir (Winnipeg, Kana
da) ir sekretorius S. V. 
Froliak (Toronto).

Reuter agentūra pridu
ria, kad JAV ši organizaci
ja atstovauja 700,000 uk
rainiečių, Kanadoje 300,- 
000.

mo vardu prašome UNO padėti į nevadintas
lietuvių Tautai atgaivinti laisvą L- . ! P ” r> - j -

j , x .. i Valdovas . Rašydama apie nepriklausomą demokratinę Lie- 
tuvą pagal Atlanto Čarterio pa-! 
žadus. nes jokia tikra taika ne-j 
įmanoma pasaulyje iki bus pa-i 
vergtos ir naikinamos ištisos 
tautos.

Amerikos Lietuvių Kon
greso Rezofiucijos

Vakarų Vokietija

tų Aukštąją Mokyklą (u- 
Tuo reikalu

Apie Panevėžio Cukraus 
Fabriką

New York (LAIC) —Cu
kraus pramonė Lietuvoje, 
nepriklausomybės laiko
tarpyje, buvo labai rūpes
tingai plečiama. Jau veikė 
3 cukraus fabrikai: Ma- 
rianpolėje, Užventyje ir 
Panevėžyje.

“Izvestija” praneša, kad 
cukraus fabrikas Panevė
žyje jau ir vėl veikia ir 
kad jisai perdirbsiąs 100,- 
000 tonų runkelių. Kiek 
pagaminto cukraus gaus 
Lietuvos žmonės, tai jau 
kitas klausimas.

Panevėžio cukraus fabri
kas yra susijęs su labai 
liūdnais lietuviams atmini
mais: ten, besitraukiantie
ji bolševikai 1941 m., birže
lio 26 d., išžudė daug darbi
ninkų. To raudonojo tero
ro aukų fotografija pasie
kė ir Jung. Amer. Valsty
bes ir buvo reprodukuota 
knygelėje “Lietuva Nacių 
ir Bolševikų Vergijoje”.

kartu su originaliu Ar-J 
ki vyskupo S. A. Stritch ir į 
Illinois Guberantoriaus D.! 
H. Green kalbų tekstu, kai- i 
po atskirą Congressional 
Record atspaudą (Exten- išžudęs ne tik daugelį Ru-! 
tion of Remarks of Hon. sijos ir ne Rusijos žmonių, 
Daniel J. Flood), galima bet nužudęs net savo pa
gauti LAIC. 233 Broad- ties sūnų ir užtat istorijo- 
way, Room 3012, New je nusipelnęs vardo “Bai- 
York 7, N. Y. I susis”.

_______________________________
i

I
I

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai - Lietuvišką Žodyną, ku
ris yra skaitomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dydis: 6 coliai 
per 4". 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduo
davo po $4.00; dabar mes Jums siūlome barger.ą—atiduodame už 
$3.00. Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
konvertą kuponą su Š3.00, ir tuojau gausite puikų Angliškai- 
Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

306 W. Broadway, So. Boston 27. Mass.

Ieškantiems Dokumentų 
Lietuvoje

Atvežė Didžiąsias Vokiečių 
Kanuoles

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Šiuomi_§iunčiu §3.00 ir prašau prisiųsti Angliškai-Lietuvišką 

Žodyną:
Vardas .................................................................................. .....
Adresas ...... ............................... ...............................................

New York (LAIC)—Kai- 
kurie Amerikos lietuviai, 
norėdami gauti gimimo ar 
mirties metrikus iš Lietu
vos, senu įpratimu, krei-. 
piasi į bažnytines įstaigas,' 
į atatinkamos parapijos 
kleboną Lietuvoje. Tačiau e , __ ...
tas tik užvilkina laiką. Boi-' Suoege renki Ligoniai 
ševikų okupacijos metu -----------
buvo išleistas įsakymas Tallman, N. Y., vas. 11 — 
(paskelbtas “Vyriausybės Vakar Pinehurst Paliege- 
Žinių” Nr. 725, pusi. 623- lių namo antrame aukšte 
626, kuriuo metrikų kny- kilo gaisras. Sudegė 5 ligo- 

įstaigų nės moterys ir dvi kitas 
ir nuo 1940 pavojingai sužeidė.

gos iš bažnytinių 
buvo atimtos,

vas.Washington, D. C.,
11 — Šiomis dienomis at
vežė tris didžiąsias vokie
čių kanuoles iš Leipzig į 
Aberdeen, Md., kurias ty
rinės armijos ekspertai.

1 ■■ — — —— ■ ■ ■ ■

Užsisakykite Tonika Pas Mus
Pristotam geriausį tonika 

Piknikams, Vestuvėms 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton A ve.. Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS. Narnu Tel. Dr dh'im
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published everv Tumday and Friday mceept Holidavs such •* 
New Year, Good Friday, MemoriaJ Day. Independence Day 

Labor Day, Thankagiving and Chriatmaa 
--------- by----------

•AINT JO8EPH*8 LITHUANIAN R. C. AtSOCIATION OP LABOR
BRterad aa Mcond-claaa matter Sept. 12. 1915 at the aoot office at Boeton 

Maaa. under the Act of March S. 1870.
aaeeptance for mailing at special rate of poetage provided for in Sectlon 110* 

Act of October 8. 1017. autborized on July 12. 1918
BUBBCRir*'lON RA TĘS •

nomccttc yearly ___________
Dnmeatic once per week yearly $2.00
Foreign yearly
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS
986 West Broadvay. Soutb Boston Mus

Telephone SOUth Boston 2fW0

$4.00

$5 00

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama________ I4.0C
Viena kart savaitėje metams $2 00
Užsieny metams __________  $5.00'
Užsieny 1 kart aa-tftj metama 12.50

Rusija turi šio’-i toki pasiteisinimą. Jeigu Olandi ja turi 
atsiimti Java. Britanija gali pasilaikvti Indiją ir Pran- 
cūziia Indo-Kiniją, tai ir Rusija gali tikėtis atgauti 
Ba^iios valstybes. Tai tur būt reikalauja jos saugu
mas! Žinoma, Atlanto Čarteris j tai ne reaguoja (nesi
priešina). Labai gaila, kad Rusija tokia žiauri, bet ką 
gi mes malime padaryti? Dėl to reikalo nieks neis ka
riauti. Verčiau pamirškite Lietuvą ir kitas Baltijos 
valstybes. Toliau sugyvęs, kaip ir pirmiau sugyveno... 
Pasaulis dabar tik taikos reikalingas, o taikos nebus, 
kol Rusija negaus ko nori. Mes čia principų neišsiža- 
dam, t:k vartojame išmintingą diplomatiją...

“Kada musu žmonės tokią “diDlomatiją” tikruoju 
vardu navadvs? Juk tai bailiška veidmainystė. Iš tiesu 
tai mos bijomės to storžievio grubi jono ir patys gąsdi
name -Ponesniuos us, kain, pavyzdžiui, vargšą Fran
co, ir c-raure su sairo “talkininkais” likviduojam tūks- 
itančiv" mizerofcn, kad pasirodytume esą nar
sūs... ir ant tos apgailestautinos pretensijos norime 

i nastat**1 *1T Ha taika. Kai mes iau norime Lietuvą ap
leisti, pažiurę’ūme, kas ten įvyko ir tebevyksta per 

j šiuos pastaruosius septynerius metus. Faktai paimti iš 
j Lietuvos tremtinių Vyskupų laiško.
1 I

Raudonojo Teroro Nevadykime
“ Rudeny 1939 m. Rusija, per išdavikišką su Hitle 

riu sutartį, puolė Lenkiją, neva tai norėdama ją apgin 
ti. Tą sutartį su Molotovu padarė viens iš dabar teisia-; 
mų Nueremberge kriminalistų. Tai paliūdyja Maskvo
je nutrauktas džiūgaujančių dalyvių paveikslas. Ir čia 
j buvo Lenkijos pražūtis. Tuomet Rusija privertė Lietu- • 

tautos iš vienos nelaisvės buvo įstumtos į kitą, ir, kas vą padaryti sutartį, sulig kuria abiejų kraštų saugu- 
be galo pasibiaurėtina, ši pastaroji vergija begėdiškai mas buvo užtikrintas ištiso karo-metu. Bet Rusija, kaip, 
vadinama “išlaisvinimu” ir “demokratija”. Be galo toj pasakoj apie vilką ir ėruką, surado priežastį tą su- 
skaudu, kad Amerikos vyriausybe, kuri taip aukštai tartį sulaužyt. 1940 m. Lietuva buvo bolševikų užpulta 
buvo iškėlus “keturių laisvių” iškabą, dabar abejingai j ir drauge su gretimomis pabaltės valstybėmis priskirta 

i f9rnt5iifini handitivmn kure snvn kriivinipms cj«

Tenka karčiai nusivilti dėl buvusiojo karo pasek
mių. Buvo iškilmingai žadėta išlaisvinti visas tautas, 
bet dalykai taip nukrypo, kad Hitlerio pavergtosios

Naujas orlaivių - nešėjas kelyje į savo išmėgi
nimo pratybas. Tai USS Franklin D. Roosevelt.

1,000 rublių. Pagaliau, visi 
supranta, kad ta žemės re
forma yra tik pereinama
sis laipsnis į kolektyvių ū- ~ 
kių sistemą.

Tikroji žemės reforma 
Lietuvoje buvo pravesta 
nepriklausomybės metu. 
Iki 1939 metų Lietuvoje 

j bežemiams ir mažaže
miams buvo išdalyta 1,- 
774.099 akrų. Į tą skaičių 
įeina ir žemės sklypai duo
ti kultūriniams reikalams, 
kain mokykloms, vaiku 
aikštelėms, miesto sod
nams ir t.t. Tuo būdu, Lie
tu voie buvo sudaryti net 
45.000 nauji ūkiai, o įskai
tant nauiakurių šeimas, 
virš 200.000 asmenų buvo 
aprūpinta nuolati n i a i s 
pragyvenimo šaltiniais.

I

i

i

Bolševikų žodžiai Ir Darbai

žiūri į tarptautinį banditizmą, kurs savo kruviniems 
darbams siekia įgyti pilietybės teisių, t. y. gauti viešą 
pripažinimą ir — gauna! Laisvę mylį amerikiečiai 
rausta ir nė galvoti apie tai nenori. Ką pasakys istori
ja? Ką pamanys busimoji karta, skaitydama, kad anuo 
metu garbinga Amerikos kariuomenė kovojo už — ne-į 
laisvę?! Žinoma, kariuomenė čia nekalta. Jai buvo sa
kyta, kad kovoja už visos žmonijos laisvę, ir tos min-; 
ties vadovaujama, ji kovojo, garbingai laimėjo ir turė-ij11 mire pja Pat> aPie ^likusius nieko besužinota. Vai- (izviestija Nr. 282) gi- negalėdami, okup a

buvo ištikima1 kai atskirti nuo tėvų ir atiduoti rusų prieglaudoms J. . . , ... . ® Fouvo įbUKimd. . . .i. T , . . naši, kad 79 tukst. maža- kur įmanydami, apgyven-mokytis komunizmo... Pagal slaptus dokumentus, bu-, . ’ . . „ . _ . ,.
v ° e r n* havAmiii anriinm. nino įc V/numtiinc uroinan.

vo suplanuota ištremti is Lietuvos arti milijono gy- 1 , .. - -_n- ....
žurnale “New Leader” yra štai kokia karikatūra. ventojų. Atėjo vokiečiai ir likvidavo laikinąją Lietuvos ta “me> aPdahnta 50 imi. cius perėjūnus,

__- ______99 . tt o i _ _ u ............ _ _ ... _ viinlni nacknlfi ir snrnnin. nin^lin nnrn Ii

prie Sovietų Sąjungos. Be to, melagingai buvo pa-' 
skelbta, kad Lietuva laisvu noru prie Sovietų prisijun-; 
gė. Bematant prasidėjo teroras. į

“Gyvenimas buvo visiškai suardytas. Tūkstančiai , 
buvo žudoma, tūkstančiais kalinama ir j Sibirą ištre-’ 
miama. Biržely 1941 m. 40,000 nelaimingų žmonių su
kimšta į gyvulių traukinius, be maisto ir vandens. Vie-

APIE SOVIETIŠKĄ ŽEMES 
REFORMĄ LIETUVOJE

New York (LAIC) —Ru
sijos oficiozas “Izviestija”, 
įrašydamas anie piliečių ; 
teises, sako: “Sovietų Są
jungoje visiems piliečiams 
įstatymu garantuojama ~ 
sąžinės, žodžio, spaudos, 
susirinkimų, mitingu, ei
senos ir demonstracijų lai- 
įsvė, taipgi asmens, būto 
neliečiamybė ir asmeniško 
susirašinėjimo paslaptis”.

Konstitucijoje skelbiama 
sąžinės laisvė, faktinai ka-

jo virš milijono nuostolių. Tad armija 
Washingtono ir Lincolno idealams. Bet politika!

New York (LAIC) — , Kas gali savo ūkelius me-
Kvislinginė Lietuvos vy- ta ir eina laimės ieškoti į lėjiman ir ištrėmiman bru- 
riausybė Maskvos spaudo- miestą. Lietuvių privilioti kami žmonės už religinius 

n t a i įsitikinimus.
Skelbiama spaudos lais- 

įvė, bet visoj Rusijoj nėra 
nei vieno laisvo laikraščio.

Okupuotuose kraštuose

žemių ir bežemių aprūpin- dina iš Vokietijos ateinan-
w * « • - — w a — - — « , • • ■, bet ir tie 

rublių paskola ir aprūpin- didelio noro likti vietoje 
ta 1,200,000 kub. metrų nerodo. Šiaip Lietuvos kai-'

Ant “žvėrinčiaus” (zoo) vartų prikalta iškaba: U. S.\ ---- - - - - -__ L Z  “1 _____ * _
Foreign Policy. čia pat uz tvoros stovi milziniskas VA išsirinkę Vokiečiu okunRciia. buvo lahai žiauri Lie— - . . .naukštis strausas Paukštis kain reikia bet_ su iau-\ • - • P . , . , , , . * , , statomosios medžiagos. Be mas apytuštis — dalis iš- naikinama bet kun su ne-pauKsus strausas. rauKsus Kaip reiKia, Dėt — su jau- tuviai griežtai naciams pnesmosi, ką įrodo faktas, kad ® 6. . .. _ .... . į_
čio galva. Gražiais ragais ir kiek riesta nosimi, galvutėvokiečiai ištrėmė 100,000 lietuvių į Vokietiją sunkiems ----“ -------- —1™ .d™
patenkintai mykia: moo! Išsižiojęs iš nuostabos lanky-j darbams dirbti, arba koncentracijos stovyklose kentė
tojas sako: “tokio gyvūno nėra visam pasauly”. Už-jįį rusų okupacija kur kas žiauresnė. Pagaliau atė- 
vaizdas (Dėde Šamas) rūsčiai atsako: “ir man pačiam jo trečioji, skaudžių skaudžiausioji nelaimė. 1944 m. 
kartais taip rodosi”. Tokį “paukštį ’ lenkai pavadytų grįžo rusai. Lietuva virto karo lauku. Abi pusi žvėriš- 
pusė ožkos, pusė šuns. Lietuviai jam vardo neturi. An- kaį ją naikino. Vietomis susidarė pastovūs frontai, kur 
glai neskaniai pasipurto. ; kautynės ėjo ištisais mėnesiais. Kraštas liko sunaikin-

Philadelphijos laikraštis “Catholic Staildard and tas ,o dar rusai pridėjo kerštą už 1941 m. sukilimą... 
Times” straipsny “Democracy in Lithuania” šitaip ra- Prasidėjo dar baisesnis teroras... Masinis žudymas, ka- 
g0; j lininiai, ištrėmimai... Pilnas paneigimas religijos, as-

t,, . . . „ , . . v. . , , T _„• - [meninės laisvės, šalies kultūros ir visų tautinių požy-
‘Is įvairių šaltinių gauname žinių ,kad Jungtines Griežtas nusistatymas atimti fizinę tautos gy-

Valstybes ir Britanija esą pasiryzusios pripažinti Lie-, i
tuvą ir kitas Baltijos šalis Rusijos dalimi. Be abejo, 
mums bus aiškinama, kad toks žingsnis nėra pageidau- w. ...
jamas, bet — kad aplinkybės priverčia. Pasaulis netu- mui ir nieko nebegalite padaryti, tai bent turėkite tiek pastovesnį rytojų, dar ma- pie 10 dolerių ekvivalentas pasibaigus, 
rėsiąs taikos, kol Rusijos reikalavimai nebus patenkin-Į žmoniškumo, kad tam žvėriškam terorui neduodumet žiau į sovietinę tvarkos at- (apie 50 rublių), paprastas į mes gauname rusų cenzū- 
ti. Ar šiaip, ar taip, (mūsų diplomatai duoda suprast)»demokratijos vardo.” K. eitį. i apsiaustas kaštuoja netoli ros iškarpytus laiškus.

valdžią, kurią gyventojai, išmušę bėgančius rusus, bu-

to, parūpinta aštuoni tūks- tremta, dalis mobilizuota,; priklausomybės idėja šu
tančiai arklių, 13 tūkst. dalis atsidūrė pas vakarų rišta knyga. Skelbiama su- 
karvių ir 5 tūkstančiai to- sąjungininkus, dalis išėjo sirinkimų laisvėj— tuom 
nų sėklų. ' Įį partizanus.

Tačiau, tie pasigyrimai Iš sovietų aukščiau pa- uždarytos 
visai kitaip atrodo faktų duotųjų faktų matyti, kad ne komunistinės organiza- ~ 
šviesoje. Neseniai Lietuvą beveik dešimčiai naujaku- cijos. 
apleidusių liudininkų žo- rių teduodamas tik vienas laisvė, o dešimtys tūkstan- 
džiais, tiek sovietų rėkia- arklys, viena karvė išeis 
muojama žemės reforma penkioms naujakurių šei-i 
susilaukė visiško fiasko, moms, o sėklų vienam nau-l 
Tariamoji biednuomenė jakuriui teduoda tik 150 

i (mažažemiai) žemę imti svarų. Duodami gi kreditai 
! atsisako, nes vyriaujančia- nedaug kuo pagelbės, kai

I

gi tarpu visame Pabaltijy 
visos politinės

Skelbiama asmens

čių lietuvių, vien dėl savo 
skirtingo socialio galvoji
mo, be teismo, ištremti į 
Rusijos gilumą, kur baigia 
išmirti nuo cingos ir dru
gio. Skelbiama susirašinė- 

“ Jeigu iau manote Pabaltės kraštus palikti jų liki- me chaose nieks netiki į svarui sviesto mokama a- jimo laisvė, o net ir karui 
, is Lietuvos .

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA 

xxn.
Belaisvių Stovykloje

— Ką tai reiškia? — paklausė Andrius, ne
supratęs tos nebylingos kalbos.
— Paėmiau į nelaisvę du vokiečiu — atsakė 

Apysenis. — Tai reiškia, ir priešų skaičių 
sumažinau, ir dviem žmonėm gyvybę sutau
piau.

Andrius susigėdijo ir daugiau savo žyg
darbiais nebesigyrė. Paskui jis teiravosi, kaip 
tai galėjo atsitikti, kad Apysenis net du ka
reiviu į nelaisvę paėmė? Belaisviai jam pa
pasakojo gana įdomų atsitikimą.

Vienam susirėmime, žvalgyboms susišau- 
džius, Apysenis (jis tuomet buvo būrinin- 
kas) su savo grandine drąsiai nužygiavo pir
myn. Pozicija buvo kiek kalnuota ir nužėlusį 
tankiais krūmais. Priešo nesimatė, tik ret
karčiais nuzvimbdavo kulkos, skindamos 
krūmų šakas. Apysenis neatsargiai nusiyrė 
pirmyn, atstokai palikdamas užpakaly savo 
grandinę. Jau buvo besirenkąs vietą atsigul
ti, kai iš tankumyno iššoko du vokiečiu ir pri
sitaikė į jį šauti. Taip netikėtai užkluptas, A- 
pysenis nesuspėjo nė savo šautuvo sugriebti; 
sparčiai susivokęs, iškėlė rankas aukštyn ir 
riktelėjo: “kamerad”! Vadinas, pasiduoda. 
Vokiečiai užsidėjo šautuvus ant pečių ir ėjo 
savo belaisvio pasiimtų. Tik štai nežinia iš 
kur Apysenio rankose pasirodė revolveris, 
kurį jis atkišo į vokiečius ir riktelėjo, kad pa
siduotų. Vokiečiai tiek nustebo, kad nę ne
krustelėjo pasipriešinti. Apysenis ko ramiau

siai nusivedė juos į savo grandinę. Už tai jis 
gavo narsumo požymį, kurį, pakliuvęs į ne
laisvę, numetė šalin, kad vokiečiai neperse
kiotų. Saviškiai įvairiais būdais mėgino iš
tirti, iš kur jis gavo revolverį, nes rusų armi
joj puskarininkiai jo neturėdavo. Į tą klausi
mą Apysenis mikčiodamas atsakydavo, kad 
tą revolverį “pasiskolinęs” nuo nukauto vo
kiečių karininko ir slaptai, dėl visa ko, jį prie 
savęs nešiodavo, ir ne be reikalo, kaip paskui 
pasirodė. Kas tą karininką nukovė, nieku gy
vu iš Apysenio negalima buvo iškvosti. Vei
kiausiai jis pats tai buvo padaręs, bet gėdijo
si prisipažinti, kad vienam artimui atėmė gy
vybę. Tiesa, tai karas, bet vis dėlto... Toks tai 
buvo Apysenis.

Visi tie penki belaisviai (įskaitant Andrių 
ir Pilvutį) susibūrė į gan tamprų ratelį. Jų 
pažiūros buvo toli gražu nevienodos, bet ben
dras gyvenimas juos sujungė. Pagaliau, ir 
patys ginčai sudarė svarbiausią jų dienotvar
kės dalį ir paįvairino jų sunkias nuobodžias 
dienas. Taigi, pasiginčiję ir pasipešę, jie vėl 
draugiškai santykiaudavo. Jei ne politiški 
skirtingumai, tai jų santykiavimas būtų bu
vęs neblogas ir net kiek nuoširdus. Pilvutis, 
tiesa, įnešdavo daug disonanso savo revoliu- 
cijonieriška propaganda, bet jie rimtai į tai 
nežiūrėjo. Ir jam pačiam tas darbas buvo ne
lengvas, nes Storpirštis dažnai ant jo pajodi
nėdavo.

Buvo dar du tipu, kurie nors labai norėjo, 
bet kažkaip negalėjo prie šitų pritapti. Tai 
Jurgis Pusdešris ir Antanas Kazelėkas. Jų 
praeitis buvo kiek neaiški. Tarp belaisvių ėjo 
paskalos, kad Kazelėkas yra klaipėdietis, kal
bąs grynai lietuviškai, parsidavęs vokiečiams 
ir pristatytas čia šnipinėti. Buvo apyvartoje 
pasaka, kad ne vienam belaisviui teko nuo 
Kazelėko nudegti, bet nieks negalėjo to pa
tikrinti. Vis dėlto visi buvo su juo atsargūs

ir laikėsi nuo jo toliausiai. Tačiau visiškai jo 
išvengti nebuvo jokios galimybės, ypač kada 
įvykdavo politiški ginčai. Ne gi sustabdysi 
įsikarščiavusius oponentus, Kazelėkui pasiro
džius. Gi pasirodydavo jis kaip tik tokiuose 
momentuose, kada ginčai būdavo karščiausi. 
Ypatingo nepalankumo jis parodydavo Pil- 
vučiui. Kazelėkas buvo griežtas neprietelis 
viso to, kas kiek nors priešinosi esamai tvar
kai. Jis buvo gryno plauko lojalistas, fanatiš
kai užtariąs bet kokį autoritetą. Tiesa, esa
mose sąlygose jo pozicija buvo lyg ir neaiški. 
Kuri dabar teisėta belaisvių vyriausybė? Ca
ras? Bet jo valdžia tiek nepopuliari, kad pri
pažinti jį teisėtu autoritetu net Kazelėkas ne
išdrįso. Be to, belaisviai buvo jau nuo caro 
atleisti. Jie buvo lietuviai ir Lietuvos vyriau
sybė turėtų būti jiems privalomas autorite
tas, bet Lietuvos vyriausybė dar nebuvo įsi
kūrusi. Belaisviai, išskyrus Pilvutį, kaip tik 
prie to ėjo, kad Lietuva atsigimtų ir jos au
toritetas būtų jiems privalomas, bet čia susi
dūrė su Kazelėko opozicija. Nors tiesioginiai 
priešingas Pilvučiui ir širdingai jo neapken- 
čiąs, šiame klausime Kazelėkas su juo sutiko, 
nors ir dėl visai skirtingų priežasčių. Viskas, 
kas lietuviška, rodos, kažkokiu slogučiu slė
gė Kazelėko krūtinę. Viską peikė ir neigė, 
kas buvo įvykę Lietuvoje prieš prasidėsiant 
karui. Tautinis lietuvių susipratimas jo akyse 
buvo tik nesubrendusių vaikėzų pastangos. 
O bet gi Kazelėkas lietuvius belaisvius mylė
jo, vien tik lietuviškai visur kalbėjo, nors ir 
vokiškai gerai mokėjo, ir prieš pačius vokie
čius gyrėsi lietuvių kalba. Tokio priešginin- 
gumo belaisviai negalėjo suprasti ir aiškino 
tai apsimetimu, kad belaisviai neįtartų jį e- 
sant vokiečių šnipu. Nėra ką ir bekalbėti, kad 
Kazelėkas buvo labai populiarus.

Vieną kartą jam buvo pastatytas griežtas 
klausimas: tai kas gi dabar jų, belaisvių, pri

valomas autoritetas? Į tai jis kiek mikčioda
mas atsakė, kad esamoji vyriausybė yra kaip 
tik teisėtas autoritetas.
— Aha! — visi draugo užgriovė, — tai išei

na, kad vokiečiai teisėta mūsų valdžia?!
Kazelėkas jau buvo bepradedąs tai pa

teigti, bet, pastebėjęs jų veiduose neapykan
tos išraišką, užbaigė tik mikčiojimu.
— Kam dar čia mikčiot? Visiems aišku, kad 

esi vokiečių šnipas, ir baigta! — šniokštelėjo 
Pilvutis.

Visi laukė, ką į tai Kazelėkas atsakys, bet 
jis tik susiėmė galvą ir išbėgo iš susirinkimo.
— Neįmanoma, kad vokiečiai būtų pasirin

kę tokį apikvailį šnipą, — tarė Apysenis.
Ta pastaba lyg ir išblaškė jų prieš Kazelė- 

ką įtartinumą, bet tik laikinai. Įspūdžiui at
slūgus, Kazelėkas taip ir pasiliko nepopulia
rus ir vengtinas asmuo. Jį vos pakentė kaipo 
blogybę, kurios nėra kaip nusikratyti.

Pusdešris buvo daug kitoniškesnis. Visa
dos draugiškas ir linksmas, jis turėjo ypatu
mų, kurie praktiškame gyvenime buvo labai 
naudingi. Mažiau už kitus pakenčiąs badą, 
Pusdešris susiuostė su vokiečių sargybos ka
reiviais ir iš jų gaudavo maisto, žinoma, už 
pinigus. Tie belaisviai, kurie turėjo kiek san
taupų, naudojosi ta proga, ir Pusdešris varė 
neblogą biznelį. Neturintieji taip pat kartais 
būdavo apdalinami. Iš viso, Pusdešris buvo 
naudingas žmogus, tai už ką, rodos, čia būtų 
į jį šnairuoti? Tiesa, jis mėgdavo kiek vaikiš
kai pasigirti, patepdamas savo darbus įma
nomomis ir neįmanomomis melagystėmis, bet 
tai juk niekam nekenkia. O vis dėlto pi’no 
belaisvių pasitikėjimo jis neturėio, daugiau
sia dėlto, kad draugaudavo su Kazelėku. Tas 
draugavimas nebuvo jau taip tamprus. Pus
dešris dėl to kaip ir gėdijosi, tačiau buvo nu
manu, kad juodu šis tas riša.

(Bus daugiau)



Antradienis, Vasariu 12 d., 1946

Nei damas namon 40 minučių, ligi 
--- i - - - •

bardavimo. įvykusio balandžio 
mėnesio 16 d.. 1945 m. ir truku
sio tik 16 minučių. Tačiau tą 
“trumpą“ bombardavimą atliko 
daugiau kaip 1,000 sunkiųjų 
bombanešių, išmetusių apie po
rą tūkstančių sprogstamų ar 
padegamų bombų. Galima sau 
įsivaizduoti kokio pragaro ten 
būta, kai tirštai gyvenamas 
miestas, dažnai siauromis gat
velėmis apie 9 vai. vakaro pa-! 
virto ugnies jūra.

“Įsivaizduokime Kauną. į- 
spraustą abipusiai Nemuno tarp 
Aleksoto ir Žaliojo kalno — nes 
ir VVurzburgas abipus Maino 
(upe) tarp dviejų kalnų — per-į 
dėm vakaro sutemose degantį,; 
apkvaišusius dėl išgąsčio žmo-j 

valgyti ir nes, bėgančius į laukus, tai gau-; 
sime tikrą sumušto ir padegto; 
Wurzburgo vaizdą. Tai sakau iš 
žodžių asmens, kuris pats per
gyveno tą siaubingą vakarą ir

(Čia pradedame talpinti i geležinkelio stoties j savo laiki- 
laišką lietuvio tremtinio, kurį’nį butą. Pačios .stoties nėra. Ei- 
gavo Amerikos lietuvis.
rašė jo, nei gavėjo pavardžių savo buto neradau nė vieno ne- 
nepaduodame, kad nedavus sugriauto ar nesudeginto namo, 
progos Lietuvos okupantams Gražiausi Europoje vyskupų rū- 
arba jų agentams terorizuoti mai. vadinami Residenz, sude- 
likusius pavergtoje Lietuvo- gę; 19 bažnyčių sugriautų arba 
je. Kaip žinoma. Lietuvos o- sudegintų. Po griuvėsiais rado 
kupantai arba jų agentai, mirtį 12.000 žmonių. Žuvo baž- 
sužinoję. kad tremti- nyčių brangenybės, daug labai 
niai turi giminių arba arti- gausių bibliotekų, brangūs ir 
mųjų. tai juos ne tik perse- nepavaduojami knygų rinkiniai, 
kioja, bet tremia į Sibirą ar- Tai visa paseka “trumpo“ bom-! 
ba kalėjimuose kankina. To
dėl gavę laiškus nuo tremti
nių iš Europos niekad nera
šykite į Lietuvą saviesiems, 
kad tas ar kitas dabar gyve
na Vokietijoje ar kur kitur. 
Visai nutylėkite apie tremti
nius. Šis laiškas yra ilgas.
Talpinsime dalimis. Red.)

būta, kai tirštai 
Rašytas spalių 3 d.. 1945

“Brangus Drauge:
“Kaip žinai, aš visą gyvenimą 

po 1 karui mokytojavau aukš
tesnėse mokyklose. Užėmus bol
ševikams Lietuvą, pirmą kartą 
mane tiesą pasakius, nepaliko 
be darbo, bet įsakė dėstyti rusų 
kalbą. Tu pats žinai, koks aš ži
novas rusų kalbos? Bet nieko 
nepadarysi, reikėjo 
palaikyti savo gyvastį. Uždėtą 
pareigą atlikinėdavau, kaip aš 
mokėdavau. Mano laimei, kad 
baisiausiame momente Lietuvos _____ __________________ r ..
gyvenime birželio mėnesyj (Ra- pats vos spėjo paskutinį mo-jsa. gaila gražių sugriautų mies- 
šėjas nepaduoda metų. bet. su- mentą išlįsti iš degančio namo į tų, griuvėsiais paverstų bažny- 
prantama, kad tai buvo 1941 m. rūsio, kuriame žuvo daugiau ne- čių, sunaikintų bibliotekų ir ki- 
Red.) buvau atostogose, tuo iš- gu 50 asmenų. Laimingu Dievo tų kultūrinių turtų, bet negaila 
vengiau ištrėmimo į Sibirą, ku- lėmimu per šią katastrofą nežu- pačių vokiečių.
ris palietė kuo ne visus mano vo nė vienas lietuvis, nors jų čia minimu du karu yra sukėlę ir 
kolegas. Ką pergvvenom Lietu-i būta apie 200. Wurzburgas tai baisiausiai nusiaubę visą Euro- 
voje laike vokiečių okupacijos • vaizdas daugelio Vokietijos1 pą. šiame kare jie, kol jautėsi 
bus žemiau šiame laiške. Arti- miestų. 1945 m. mačiau Mun-' stiprūs, su sadistišku pasigar-

Vaizdas parodo vietą, kur Japonijos kareiviai pereina per atleidimo iš karo tarnybos centrą. Jų 
j savaitę atleidžia iš tarnybos apie 50,000 vyrų. Ten pakliūva ir civilių, štai 6-tos Divizijos Mari
nai apklausinėja tūlą Korėjietę, kuri čia atsibastė. Kitas vaizdas parodo kaip marinai duoda mažy
čiam japoniukui progą nusiprausti. Kitas vaizdas porodo, kaip vietos policijos pareigūnai peržiūri 
atleistų japonų ryšulius. Ši stovykla randasi netoli Tokyo, Sasebo, Japan.

“Kai šitai rašau, atrodo, kad 
jausčiau kokios užuojautos vo
kiečiams, kad lyg su priekaiš
tavimu apie tai kalbėčiau. Tie-

SVETIMAM KRAŠTE

kurie mūsų at-

nantis bolševikams antru kartu jcheną, Salzburgą. Frankfurtą, džiavimu griovė visas kitas ša- 
Stuttgartą — jei paminėsiu tik lis, neišskiriant ir mūsiškės. Ką! 
didžiausius ir gražiausius — vokiečiai padarė kitose šalyse, 
tai vis griūvėsiu krūvos, kad ir; nemačiusiam sunku ir įsivaiz- 
ne tokiam laipsnyje, kaip Wurz-jduoti. Jie buvo pratę kariauti 
burgąs. Retas kuris Vokietijos svetimose šalyse, niekoti kitas

buvau priverstas apleisti Lietu
vą. Gyvenau ilgesnį laiką Aus
trijoje. bet ir iš ten reikėjo iš
sikraustyti. Dabar gyvenu Vo
kietijoje ir pasistengsiu aprašy-J 
ti mūsų tautiečių gyvenimą ne miestas, ypač didesnis per pus šalis, naikinti ir plėšti svetimą, 
tik Amerikiečių zonoje, bet ir nesugriautas. Jei miestą vieną turtą. Bet Dievas ir juos su 
Anglų ir Prancūzų. Pradedu nuo kitą randi mažokai paliestą, tai' baudžiama ranka aplankė. Ir j 
to kas arčiausia — nuo Wurz- geležinkelio didesnės stoties ne-■ kenčia dabar daug. Tačiau ne 
burgo. Tai buvęs gražus, vadi- mačiau nė vienos nepaliestos.' tiek, kiek dėl jų mes su visa Eu-
namas vyskupų miestas, su apie Kai kur negalima tiesiog įtarti, 
110.000 gyventojų. Sakau, bu- kad būta geležinkelio stoties: 
vęs miestas. Iš tikro, to miesto matai tik duobių lauką, išraity- 
jau nėra. Kas liko, tai tik griu- tus bėgius, vagonų krūvas. Tai 
vėsių krūva. Neseniai ėjau iš Vokietijos miestų vaizdas.

Saulutei užsnūdus, išbėgau akyvas 
Į vakaro grazną ramingą žiūrėt. 
Vėjelis nutilo, sodely alyvos 
Su juodbrovu mėnesiu taikos šnekėt. 
O žmonės, per dieną betrūsdami čielą, 
Jau grįžta namo; vabalėliai maži 
Lakiodami garbina vakarą mielą; 
O štai devynbalsės dainelė graži 
Po orą nutilusį greitai lakioja 
Ir lenda į širdį tokioj tylumoj.
Ir aš juk gėrėjaus, bet kita dūmojau, — 
Ir mintys jau buvo vienoj Lietuvoj... 
Ar žinot, tėvynėje kur tai gražesnės 
Lakštingalos dainos: saldesnė gaida, 
Ir vakaras, rodosi, kur tai meilesnis... 
Krašte svetimam aš, kaip gulbė balta, 
Kur jūrėj pagauta, į prūdą įleista, 
Nors viską jai duoki ir maistą padėk, 
Sparnus tik atriški — ji nieko negeistų, 
Kaip, maistą palikus, į jūras nulėkt. 
Ir man svetimoj šaly, rodos, vertėtų 
Nurimti, nes visko tam sykiui turiu;
Bet vis tik nerimstu, nors dar tiek pridėtų, 
Nes savo tėvynės čionai neturiu.

4

Lietuvis Tremtinio Laiškas 
Iš Prancūzijos
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ropa kentėme. Jų okupacija ke
leriopai buvo žiauresnė, palygi
nus su juos ištikusia Amerikos 
ir Anglų okupacija. Pas mus jie j 
atimdavo visą derlių, mums tik, t,0Vintus asmenis, kurių tarpe ir Patys vokiečiai apie tai su siau-j 
graužtukus palikdami. Juk ar meg esam Vokiečiai dėl to daug............................
galima kitaip pavadinti tai, M tmkšmo kelia. Bet pagrindo 
mes Lietuvoje gaudavome ant;tam turf maža Viena. tų Dp 
kortelių? Štai kortelių normos yra, palyginti, ne tiek daug apie 
vokiečių okupuotoje Lietuvoje:. x_15 milijono. Antra. šių žmo- 
200 gramų labai prastos rūšies,. nįų dauguma kaip vergai kele- 
duonos, vienai dienai, 150 &ra‘.rius metus vokiečiams dirbo už Ten vokiečiai sumokės ne tik už 
mų sviesto, 200 gramų mėsos menką atlyginimą ir daug men- per šį karą padarytas kitiems 
savaitei, bet ir šią mėsos ir svie- kesnį, kaip vokiečio, maistą; be skriaudas, bet ir už praeitąsias, 
sto normą retai pilną gaudavo- vįSų išvežtųjų šalis vokiečiai Girdėjau, kad Amerikos laikraš-

i

I

me. bulvių 100 kilogr. metams! 
ir dar vienas kitas mažmožis.
Tai viskas, ką vokietis i-------
norėjo palikti. Gera, kad slaptu!

P. Vaičaitis.

fiasketball žaidikai — John Ludka,. kairėj ir 
Royce Nevvell, dešinėj, kai atvyko į New Yorką 
tai elevatorių važiuojant, matomai, gerokai rei
kėjo pasilenkti įeinant pro duris. Abu žaidikai iš 
Syracuse. Vienas iš jų 6-10 aukščio ir antras 6-8.

GAVO p. NORKŪNO ŠVARKU
Šiomis dienomis p. Mykolas 

A. Norkūnas, L. Vyčių organi
zacijos įsteigėjas, nors pats gy
vena didžiausiame varge, bet 
vistiek prisidėjo sušelpiami lie
tuvių tremtinių, gavo laišką, 
kad jo aukotą švarką per BALF 
gavo studentas Juozas Rama
nauskas - Ramonas. Šį laišką, 
sutrumpinę, talpiname. Rašo: 

“Didž. Gerb. p. Norkūne! 
“Šiandien kaip tik turiu gar

bės parašyti Jums laišką ir pa
dėkoti už Jūsų švarką (pilką), 
kuris atiteko man, ir kartu pa
sveikinti Jus su Naujais Me
tais...I

! “Lietuvoje mokslą baigti ne
galėjau, kadangi 1944 m. birže
lio mėn. reikėjo bėgti iš Lietu
vos nuo bolševikų... Atvažiavau 
į Vieną. Austriją, ir ten gyve
nau ligi 1945 m. gruodžio mėn. 1 
d., o gruodžio 2 d. atvažiavau į 
Paryžių, manydamas, kad čia 
bus lengviau gyventi, bet pasi
rodo, kad Paryžiuj pragyveni
mas daug sunkesnis, kaip Vo
kietijoje. Čia norėjau įstoti į u- 
niversitetą studijuoti prekybą, 
bet jau buvo visos vietos užpil
dytos. Dabar pradėjau studijuo
ti chemiją... Bet. atrodo, kad 
mokslą reikės ateityj nutraukti 
ir eiti amerikiečių kariams ba
tus valyti, nes iš 3,000 f r., ku
riuos mes gaunam kaipo stipen
diją, išgyventi jokiu būdu ne-

7 galima. Pavyz., kambarys, kur 
aš gyvenu, mėn. kainuoja 1.30® 
fr...”

i Toliau rašo apie maisto bran
gumą ir kitus dalykus. Jis rašo, 
kad “studentiškas pragyveni
mas minimum per mėn. kainuo
ja 6.000 — 7.000 fr.“

Norįs išvažiuoti Amerikon, 
bet neturįs giminių. Kaip kiti, 
taip ir stud. Ramonas prisibijąs 
ateitįes. kad neatiduotų jų į bol- 

I ševikų rankas.
Jis. baigdamas laišką, rašo: 
“Aš nesu vokietininkas, o esu 

gryniausias lietuvis. Mačiau 
j 1940-41 m. Lietuvoj, ką darė tie 

kaip jie kankino 
žmones: vyrus, moteris, vaikus, 
įkišdami degantį šipulį į akis ar
ba ausis. Arba moterims nu
plaudavo krūtis. ...ir tt. Tai ne 
žmonės, o kažkokia laukinių gy- 

'• vulių banda. Tas viskas buvo 
parodyta Karo Muziejuj, po jų 
išvyjimo 1941 m.“

į Iš to mes matome, kad visų 
; laiškai beveik panašūs apie bol- 
, ševikų žiaurumus.

i I 
i 

dabar yra lietuvių Amerikiečių. 
Anglų ir Prancūzų okupacijoje? 
Tikslių skaičių ir čia dar neturi
me. Bet apytikriai jau galima 
spėti. Apytikriais daviniais An
glų srityje bus apie 30.000. A- 
merikiečių ligi 60,000, 
zų srityje 
srityse ligi 20,000. 
bus kiek daugiau. Bendras skai
čius gal sieks ligi 150.000. Po š. 
m. 1 XI manome turėti beveik 
tikrą skaičių. Lietuvių Sąjungos 
Valdyba paskelbė lietuvių gene-( 
ralinį surašymą pirmai dienai: 
lapkričio: kiekvienas Sąjungos 
skyrius ar komitetas turės su
rašyti visus savo rajone gyve-' bojš^vikai* 
nančius lietuvius ir Sąjungai at
siųsti. Tada manome turėti tiks- 

į loką lietuvių skaičių vakarinių 
! aliantų okupacinėse srityse. Ži- 
; nome. ir šį kartą bus tik apytik
ris skaičius, bent kiek nepilnas, 
tačiau gana artimas tikrovei. 
Sakysite, dėl ko mes taip ilgai į 
nepasirūpinome savo žmones 

i surašyti ? Atsakymas trumpas: 
: nebuvo galima. Hitlerio Vokieti- 
; joje mums nebuvo leidžiama bet 

masto organi- 
buvo blaškomi 

ir neleidžiama organizuotai su-j 
; sižinoti. susisiekti. Vokietijai. 
i sugriuvus. iki šio laiko susisie
kimo sąlygos mums iš esmės ne-! 
pagerėjo: judėjimas ligi dabar, 
vis dar varžomas, paštas tik pa-į 
skutinėmis dienomis pradėjo 
funkeijonuoti (tai liečia Ameri
kiečių ir Prancūzų sritis), to
lesnio susisiekimo traukiniai 

į pradėjo eiti tik nuo rugsėjo pu
sės ir važiavimas labai 
mas. mūsų organizacijų 

sutinka labai

Prancū- 
ir visose Austrijos 

Iš tikro gal

bu kalba. Kas žino rusiškos na- ; - - .
gaikos skonį, kas yra matęs e- kokl_a Pi-<.esnio 
šamo naikinamojo instinkto zaciJa- lietuviai 
vaisius, tas be pasakojimo gali 
įsivaizduoti, kas darosi rusų o- 
kupuoto je Vokietijos dalyje.

negailestingai apiplėšė. Tad tei-'čiai ką ne ką parašo apie rusų
--------sėta ir teisinga, kad vokiečiai; okupacijos smarkybes. Prašau 
mums; prarytą skriaudą bent kiek a- tam visam tikėti, tik bent šimtą

„ . Kitais atvejais, ypač kartų padidinus.
keliu buvo galima kas nors gau-1kaįmje£įaj kokios ypatingos! ,
ti. Šiaip būtų badas buvęs. Tuo’naštog nejaučia. Mes, kurie du| . B«^ana ^vokiečius No-,L-------- L
tarpu patys vokiečiai Lietuvoje kartu atkentėme vokiečių oku-j™ ^.hetu'i veikimas
vaikščiojo visko pilni. Jie važi-|paciją matgme> kad jų padėtis budas ~ xargus ’ kliūčių,
nėjo geležinkeliais, autobusais.. palyginimo geresnė?6'
Mums reikėjo tam leidimų, ku- kajp mūsiškė, kad buvo. Jie į

1

varžo- 
centrų 

daug

TO CARVE ROU

“Daug lietuvių vokiečiai 1941-j 
šaukia, tyliai pakampėmis niur-j!944 metais Vokietijon prievar-j 
na. nes vokiškasis išdidumas;ta išvežė. Labai daug per tai’

rių buvo sunku gauti ir tik la
bai retais atvejais. Mūsų žemė
je iš mūsų viskas buvo atimta, i negali apsjprasti ir suprasti, į karo banga nubloškė iš rytų į Į 
Ant kiekvieno žingsnio mums kad ir vokietis turj kitiems pa-i vakarus. Kiek lietuvių dėl oku-j 
buvo daroma skriauda. Nieko klusti. kad savo žiauraus išdi- i pači Jos ir karo veiksmų atsidūrėj 
panašaus vokiečiai nepatiria iš dumo skriaudas, kitiems pada-’ Vokietijoje? Vadinasi kiek buvo', 
Amerikos okupacijos. Žemės iš!^^ reikia bent iš dalies at-i priverstų pasitraukti iš Tėvy-Į 

j jų niekas neima. Maisto produk- ■ pirkti ir kaltais prisipažinti. Ge-......... ...................
tų Amerikos okupacinė valdžia^ vokiečius, mes
savo reikalams neima nė kris- ;aiškiai matome. kad jie nėra 
lėlio. Jei dabar vokiečio maža skriaudžiami o tik verčiami ma.
maisto kortelė, i
kalta. Maža maisto turi vokietis
dėlto, kad turi misti tik savo:
maistu ir negali kitų tautų mai
stų grobti, kaip tai darė visus 
penkis karo metus. Tiesa, vokie
čiai kol kas turi maityti išvež
tuosius, vadinamus DP — išvie-

ne okupacija atgailą padaryti. Jie yra ver- 
--------jti ilgos ir griežtos okupacinės 

rankos. Amerikos- ir Anglijos o- 
kupacijos srityse jie ir yra 
traktuojami griežtai, bet ne- 
žiauriai. Taip ir reikia. Kas kita 
rusų srityje. Ten prasti pyragai.

nes? Tiksliai sunku pasakyti 
tikras skaičius. Negalima nė a- 
pytikriai nustatyti, kiek lietu
vių pateko rusams į rankas per 
pereitų metų rusų ofensyvą 
Berlyno kryptimi. Žinome, kad 
daug lietuvių buvo apsupta Ryt
prūsiuose ir Pomeranijoj. Kokį 
skaičių toks likimas ištiko, sun
ku ir apytikriai pasakyti. Aš 
manau, kad gali tas skaičius 
siekti ligi 50,000 žmonių. Kiek

I

I

I
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(Bus daugiau)



— 21 tautos daktarai Liurdo. sąjungoje. — Pro
fesorių susirinkimas svarsto nuostabiuosius at
sitikimus. — Apie slaugę, kuri nukritusi nuo tre
čio aukšto susilaužė kaulus. — Ką parodė Liur
do vandens analizės. — Ar nėra radio aktyvių 
medžiagų?—"Matė su savo mirusiomis akimis".

Prieš porą metų vieną Iriai daktarai klausėsi pra- 
vasaros dieną besirausda-j nešimo vidaus ligų klini- 
mas didžiuliame knygyne ' 
Quebeko* mieste, Kanadoje 
užtikau Dr. Augustino Va
itot knygą: “Mes Confe- 
rences sur les guerisons 
miraculeuses de Lourdes” 
(Mano paskaitos apie ste
buklinguosius išgijimus 
Liurde).

Minėtasis Dr.
kaipo prezidentas nuolati
nio gydytojų biuro Liurde, dyje kitas daktaras, profe- 
yra surinkęs daug įdomios sorius Duvergey papasa- 
medžiagos kasdien stebė- ko jo išgijimą, kurio liūdi-!

ninku jis pats buvo: vienoj 
ligonio, turėjusio gilią į 
žaizdą kojoje. Jis staiga1 
pagijo pasimaudęs šaltame 
Liurdo šaltinio vandenyje. 

Profesorius Portmann 
tame pat gydytojų susirin
kime nupasakojo apie li
gonį, kentėjusį nuo sun
kaus gedimo smakre, tu
rėjusio vėžio žymes. Ne
žiūrint visų daktaro pa
stangų, tas gedimas plėtė
si. Pasimaudžius šaltinio 
vandenyje ligonis staiga 
pagerėjo.

kos profesoriaus Dr. P. 
Mauriac (vėliau — univer
sitete, medicinos fakulteto 
dekanas). Dr. P. Mauriac 
nupasakojo atsitikimą, 
kaip vienas ligonis turėjo 
labai blogą reumatizmo li
gą. Trejus metus jis sun
kiai kentėjo, bet nuvykęs į 

Vallet, Liurdą staiga išgijo.
Tame pat daktarų posė-i 

' I

damas Liurdo įvykius.
Jis praneša, kad Liurdui 

domisi tūkstančiai pasau
lio mokslo vyrų, gydytojų. 
Yra įsikūrusi speciali 
Liurdo įvykiais besidomin
čių gydytojų sąjunga, ku
ri 1936 m. spalių 15 d. tu
rėjo 2,387 narius, atsto
vaujančius 21 įvairią tau
tą, o šiaip jau lankytojais 
atvyksta tūkstančiai gy
dytojų. Visi, net netikin
tieji turi teisę stebėti Liur
do įvykius ir dokumentus.
PARYŽIUS IR LIURDAS

i

DARBINiNKAS

1930 metais Paryžiaus 
medicinos institute prieš 
profesorių tarybą Dr. H. 
Monier gynė savo diserta
ciją daktaro laipsniui gau
ti tokia tema: “Mediciniš
koji studija keletos išgiji
mų, įvykusių Liurde”. Jo 
darbas profesorių buvo į- 
vertintas “Labai gerai”.

Net tame laisvamaniška
me Paryžiuje “Figaro” lai
kraštyje Dr. Fiessinger 
1931 m. liepos 8 d. rašė:
— Nepaneigiame Liurdo 

stebuklų..., jie įvyksta tik
rai”.

REUMATIZMAS IR 
ŽAIZDOTASIS

BAISI SLAUGĖS 
NELAIMĖ

Medicinos fakulteto pro
fesorius Dr. Gourdon nu
pasakojo apie universiteto 
klinikų slaugę, kuri nukri
to nuo trečio aukšto ir su
silaužė kryžiaus kaulą, ko
jos kaulą (vadinamą, tibi- 
ją) ir gavo kitus sunkius 
kūno sužalojimus, netgi 
smegenų sutrenkimą. Ne
žiūrint labai rūpestingos 
globos, nelaimingos ligo
nės sveikata nuolat blogė
jo, nesimatė gijimo žymių 
kaulų lūžiuose, atrodė, 
kad jos laukia neišvengia
ma mirtis. Jos sveikatos

Nekaltai Pradėtosios Panelės švenčiausios Marijos Apsireiškimas Bernadetei, Liurde.

LIETUVIŠKO PASAULIO 
NAUJIENOS

Lietuviams Įdomus Sekretoriaus lokes 
Straipsnis

Liurdo įvykių tyrinėji- stovis buvo taip menkas, 
mui gydytojų draugijos kad daktarai chirurgai 
pašvenčia savo posėdžius..netgi atkalbinėjo nuo su- 
Taip “La Gazette hebdo- manytosios kelionės į 
madaire dės Sciences me-| Liurdą. Tačiau ligonei su 
dicales de Bordeaux” užsispyrimu reikalaujant, 
(Bordeaux miesto medici- ją įkėlė į traukinį. Liurdą 
niškos draugijos savait-,ji pasiekė visiškai be jėgų 
raštis) 1932 m. sausio 10 ir sunkioj depresijoj. Per 
d. aprašė, kaip to Prancū- tris dienas ji ėmė vanas 
zijos miesto Medicinos ir prie šaltinio, bet jos padė- 
Chirurgijos draugijos na- tis vis pasiliko kritiška.

Uunte, apsireiškimo P. Svč. vietoje išaugusi didinga bažny 
čia, kurios papėdėje randasi trys namukai su gydomuoju šalti 
nio vandenim. Ten tūkstančiai suvargusių randa sveikatą..

Ketvirtosios dienos pabai
goje jos sunkūs skausmai 
aprimo. Praslinko dar dvi 
dienos ir, visų nustebimui, 
ligonė, kuri visą laiką gu
lėjo paslika, dabar jau ga
lėjo stovėti, kaulų lūžiai 
suaugę, nors buvo likusios 
žymės. Ta mirčiai skirtoji 
ligonė dabar jautėsi svei
ka. vėl pradėjo savo darbą 
ligoninėje ir ligi tos die
nos, kada apie tuos įvykius nų šaltinio vanduo, 
pasakojo prof. Gourdon, ji ypatingo 
jau sėkmingai buvo išdir
busi virš 20 metų ir dirbo 
vis be jokios pertraukos.

PROFESORIUS Iš NEW 
YORKO Į LIURDĄ

Tas pats dr. Gourdon pa
pasakojo ir apie kitą savo 
ligonį, kurs pas jį atėjo su 
sunkiu augliu (tumeriu) 
kelyje. Vienintelis gydymo 
būdas galįs jam pagelbėti 
buvo nurodyta operacija, 
bet jis pirma operacijos 
panoro nuvykti į Liurdą. 
Kai po penkių savaičių jis 
sugrįžo pas daktarą, tas 
atrado kelį sugrįžusį į nor-i 
malią padėtį. Praslinko 
dar dveji metai, buvęs li
gonis jautėsi gerai ir išvy
ko į sunkų darbą Prancūzi
jos kolonijose.

Susidomėjimas 
pasiekė net Ameriką. Pa-

Komunijos metu ir tt.j.'tame organizme vėl atgyja 
Tu ogi tarpu tame Liurdo pilnas gyvenimas, su tokia 

i var denyje mokslininkai gajumo srove, lyg rodos 
i nesuranda nieko, kas gam-j būtų nutraukęs pančius, 
'tiniu atžvilgiu turėtų gy- kurie jį būtų varžę ir išė- 
įdančios galios. Jau 1858 m. jęs į laisvę. — 
rugp. 7 d., pirmaisiais ste
buklingų įvykių metais 
Tulūzos universiteto pro- 
fesoi ius Fiihol darė Liur
do vandens analizę ir atra
do. kad tai paprastas kai- • 

nieko 
savyje neturįs.

Vėliau, 1934 m. liepos 11 d.t 
I)r. R. Moog, chemijos pro
fesorius Tulūzos universi
tete padarė naują analizę V.1 
ir jo išvada buvo:
— Cheminiu požiūriu tas 

vanduo yra tik geros rū
šies paprastas geriamas 
vanduo. Valstybinio Pran- 
'cūzijos instituto tarnauto
jas Dr. A. Nodon darė ty
rinę ūmus ieškodamas ko- 

■kių nors radio aktyvumo 
žymių Liurdo vandeny, ta
čiau jo tyrimo išvados —

Taip Liurdo išgijimus a- 
pibudina daktaras Vallet, 
metų metais stebėjęs tūks
tančius atsitikimų. Jis dar1 
pabrėžia, kad tie išgijimai 
įvyksta staigiai, išraunant 
pačią nesveikatos šaknį or
ganizme. Kaikuriais atve
jais. kaip tas gydytojas 
ipabrėžia, kūnas, rodosi 
prisikelia naujai gyvas
čiai.

DAKTARAS MATO 
DIEVO LĖMIMĄ 

Toliau, daktaras atkrei
pia dėmesį į tuos Liurdo iš
gijimų keistumus: kodėl 
ligoniai, sergantieji ta pa
čia liga, esantieji toje pa
čioje ligos stadijoje, vie
nas išgyja, kitas ne? Kodėl 
pirmu kartu atvykę dauge- 

jokio radio aktyvumo žy-jlis neišgyja, bet išgyja at- 
mių nėra. vykę vėliau, kada jų liga

Taip, kad belieka aiški labiau pasenusi ir pablogė- 
išvada — Liurdo išgijimai 
gamtiniu būdu neišaiški
nami, vra stebuklai.«/I 

IŠGIJIMŲ STAIGUMAS
Liurdu 2- P.r- :Vu?' Vt".et atk;ei-

— pia dėmės? ir į kitą aplin- 
vyzdžiui/ 
dėmi ja New Yorke buvo į ' 
Liurdą pasiuntusi profeso
rių Fridriką Peterson iš-, ,v. .
tirti Liurde vykstančius P8"'č z-^ZIU1 
faktus.

MOKSLININKAI TYRI
NĖJA LIURDO 

VANDENI
Apibudindamas 

įvykius Dr. Aug. Vaitot vyj 
pabrėžia keletą dalykų:

1. Vidutiniškai t _ . _
čiuojant, iš 10 išgijimų 8’į-ihi, vidurių džiova pagijai net pirma, negu pilnai į- 
vyksta prie šaltinio (kiti jtvinkimai pragaišta, žaiz- vyksta to organo atsitaisy- 
— per procesiją, per palai-(dos užsidaro; pagaliau — mas. Daktaras duoda tokį 
minimą Švenčiausiuoju,'sunykusiame, mirčiai skir- pavyzdį: Vendėjos (Pran-

i . ______ :_________

Laikraštyje Hashington ir emigrantus. Kompani- 
Star vasario 3 d. laidoje Jos ar korporacijos, finan- 

' tilpo Sekretoriaus Harold'suojamos privatinių asme- 
!L. Ickes straipsnis: “Let’s nų — Amerikos piliečių — 
open up Alaska”. Jis rašo, galėtų būti sudarytos, ku- 
kad <
\ aistybes turėtų arti-
miausiu laiku atidaryti A- kos kolonizavimui 
laskos teritoriją koloniza
cijai. Visais atžvilgiais tin
kami kolonistai būtų išvie- jau 1940 m. siūlė panašų 

■ tinti Europos žmonės. planą atidaryti Alaską Eu-
Autorius paremia savo ropiečiams — pabėgėliams 

pasiūlymą tuo faktu, kad nuo naciškojo teroro. Bet 
amerikiečiai kolkas yra re- tada jo mintis nebuvo iš- 
tai apgyvenę Alaską, ir klausyta, ir dabar “tūks- 

; jos milžiniški turtai ir re- tančiai vyrų, moterų ir 
sursai dar lieka didele da- vaikų — Danų. Norvegų, 
limi neišnaudoti. Ameri- Lenkų, Suomių, Lietuvių, 
kiečiai yra pripratę prie kurie būtų galėję dirbti 
labai aukšto 
standarto ir nenoriai tam- šiandien yra 
pa pionieriais 
gyvenimo sąlygų krašte. 
Tuo tarpu išvietintiems 
Europiečiams proga vaši-i 
daryti pragyvenimą Alas- 
koje atrodytų išganymas.. 
Alaskoje egzistuoja di-' 
džiausios galimybės šiose 
srityse: miško* pramonės.;, 
medžio apdirbimo, minera- ; 
lų, aliejaus, žuvininkystės,!' 
ir žemdirbystės. Yra dau
giau negu milijonas akrų' 
žemės, kuri tinka žemdir
bystei. Sekretorius Ickes 
siūlo, kad J.A.V. valdžia 
investuotų tam tikras su- 

Įmas į Alaskos pramonę, 
prekybą, susisiekimo ke

blius ir t. t., kad padaryti 
sąlygas, kurios pritrauktų 
Alaskon privatinį kapitalą,
.--------------------------------------i
[cuzijos provincija) kai
mietė ponia Bire visiškai 
apako dėl regėjimo nervo 

i atrofijos (numirimo). Pa- 
simaudžiusi šaltinio van
denyje ji atgavo regėjimą. 

> Tikrindami jos akis gydy
tojai pastebėjo, kad nors 
ji pradėjo matyti jos regė
jimo nervas tebėra kaip! 

; buvęs — užmiręs. Pilnas 
j nervo atgijimas įvyko tik 
;po mėnesio, taip kad ją 
stebėjęs profesorius Gui- 
nier teisingai galėjo pasa
kyti:
— Ponia Bire per tą laiką 

matė su savo mirusiomis 
akimis.

PER 50 METŲ 3962
IŠGIJIMAI

Jungtinės Amerikos rių tikslas būtų — imtis 
konkrečių žingsnių Alas- 

i ir jos 
resursų ekspiioatavimui.

p. Ickes primena, kad jis

Jis rašo:
— Ligoniuose staiga su

nyksta mikrobai (‘gej-ms’, 
i džiovos), jų 

”~inuodai sterilizuojami (pa-; 
.daromi be blogos įtakos),; 

'■ ; nukirstų nervų galai stai
ga suauga ir nervinis susi- 

Į sjekimas vėl ima cirkuliuo- 
Liurdojti, vėžys viduriuose, skil- 

je, 
j kūno

jusi?
PONIA IR JOS MIRU

SIOS AKYS
Liurdas nėra kurortas 

vienai kuriai ligų rūšiai. 
Dievas pats čia parenga iš
gydyti ligonį kurį nori ir 
kada nori, ir mes neturime 
jokių galimybių iš anksto 
padaryti išvadų, kuris li
gonis, Dievo lėmimu čia 
išgys.

Taip apie tuos išgijimus 
atsiliepia daktaras specia
listas.

į Jis iškelia dar vieną ypa
tingumą Liurdo išgijimų 

liežuvyje ar kitose— kartais nuostabiu būdu 
dalyse — išnyksta/atgaunamas kurio organo 

apskai-į plaučių, nugarkaulio. kau-((kūno dalies) veikimas.

pripratę prie kurie būtų
gyvenimo naudingą darbą Alaskoje, 

pražuvę Se- 
primityvių nojo Pasaulio liepsnose.” 

Naujieji emigrantai i A- 
laską. autorius aiškina, 
turėtų būti parinkti iš eilių 
žemdirbių ir įvairiausių 
sričių specialistų, kurių 
galima apsčiai rasti Euro
pos mažųjų tautų tarpe: 
juos atsargiai persijojus, 
galima rasti tūkstančius 
darbščių, energingų žmo
nių, kurie itin tiktų Alas
kos kolonizacijai. Tie žmo
nės galėtų gauti “non-quo- 
ta” vizas.

Tiesa, tokia kolonizaci
jos programa reikalautų 
gana didelių išlaidų. Ta
čiau, sako p. Ickes, Ameri
kos publika’ ir taip išlei
džia milijonus bešelpdama 

į Europos išvietintus žmo
nes per visokias labdarin
gas organizacijas. Tai ko
dėl nenukreipti dalį tų pi
nigų į tikrai konstruktyvą 
ir naudingą pašalpą, kuri 
pastatytų išvietintus. Eu
ropiečius - kolonistus ant 
pastovios ekonominės ba
zės? Alaskos kolonizacija, 
sako jis, nebūtų vien tiktai 
labdarybė Europiečiams, 
bet drauge ir naudinga pa
čioms Jungtinėms Ameri- 
jkos Valstybėms. Sekreto
rius Ickes sako, kad jis 

; rengiąs projektą pravesti 
įstatyminiu keliu savo 
mintį apie Alaskos koloni-. 
zaciją. Baigdamas jis pa- 
ibrėžia:

“It tvas immigration which 
made America great. Today ini- 
migration couki niake Alaska 
great. If we continue to refuse 
to open the territory to foreign 
settlers. we u iii be flying in the 
faee of our own tiest traditions 
and making one of the greatest 
bhmders in our history. We 
ivould !><• locking up vastly rich 
natūrai resources, the develop- 
ment of which uould add great- 
ly to the econoinic xveil-being of 
the nation and to the happtness 
of settlers uho want nothing so 
much as an opportunity to est- 
ablish a home under the Ame- 
rican flag.”

I 
V. 1Ar šiaip, ar taip — Liur- , 

do įvykiai labai įdomūs. Į 
Didelė laimė, kad “Darbi- , 
ninkas” išleido vysk. Bu
čio parašytąją knygą apie . 
Liurdą ir tuo būdu mūsų į 

lietuviškoji visuomenė ga- , 
[Ii daug nuostabių faktų 
('sužinoti apie tą stebuklų , 
, miestą.

Vasario 11 d. suėjo 88 
metai kaip Šv. P. Marija < 
Liurdo grotoje pirmą kar
tą pamatė Bernadetą. Per 

:pirmus 50 metų nuo to pa- 
Isirodymo buvo įregistruo
ta 3962 stebuklingi išgiji
mai. Tikriausia nemažas 
skaičius liko neįregistruo- 
!tų, ypač tų dvasinių išgiji
mų ir stebuklų žmogaus 
sieloje.

Pats 1939 metais savo a- 
kimis mačiau Liurdo mu
ziejuje laikomus suaugu
sius ligonių kaulus (nuo
traukos rentgeno spindu
liais), kaulus, kurie buvo 
sutraškvti nelaiminguose 
atsitikimuose.

Mačiau tūkstančius kriu
kių, lazdų, kurias čia pali
ko išgijusieji ligonys, nes 
jiems jau nebebuvo reika-į 
lingos... Dr. J. Prunskis.

CRAYONS MAKE gay deccrations 
for itift boxes of toys and school 
Mpplies sent children abroad bv 
□•mot Bed Cross members in this 
country. Lašt year 500.000 boxea 

"ere packed for ‘■h'jment, ■*
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Pereitame LDS kuopos susi
rinkime apkalbėta ir nutarta 
prisidėti rengime išvažiavimo 
dėl naudos 3 Conn. valstybės 
apskričių, būtent. LDS.. ALR- 
KS. ir Moterų Sąjungos. J ren
gimo komisiją išrinkti kuopos 
pirm. D. Matas ir vice-pirm. M. 
Digimienė.

Komp. A. Aleksis. Federaci
jos ir Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas. dėkoja nuoširdžiai už 
suteiktas aukas dėl Lietuvos la
bo ir kvietė visus atsilankyti į 
rengiamą Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimo šventę, kuri į- 
vyks šv. Juozapo parap. Audi
torijoje. vasario mėn. 17 d. Bus 
dainos, prakalbos ir šokiai.

Už "Darb." kalendorius auka
vo šie: po dolerį — P. Jurkšai- 
tis, M. Staknienė. M. Digimienė. 
A. Klevas. J. Jokubauskas. P. 
šiuopis. M. Kašėtaitė: po 50 
centų — A. Kauneckienė. A. Se- 
redinskienė. P. Laurinaitienė ir 
S. Baranauskas. Ačiū.

mą ir jų kančias. Lietuvos Ne
priklausomybės dienoje visi pa
galvokime kaip ir kuo galėtume 
jiems pagelbėti.

Nepamirškite, vasario 17 d. 
atsilankyti į Lietuvių mokyklos 
svetainę. 2:30 vai. po pietų.

Teko patirti, kad Hartfordo 
pašalpos skyrius jau atliko la
bai gražų darbą rinkime drabu
žių dėl nuvargusių žmonių Eu
ropoje. Iki šiam laikui jau su
rinko net 7000 svarų ir pasiun
tė į centrą. Brangus lietuviai ir 
lietuvaitės, tie. kurie dar turi
te atliekamų drabužių ir jų ne
naudojate. malonėkite perduoti 
šiam skyriui, nes tai yra tikrai 
šventas darbas sušelpti kitus. 
Mes esame matę daug Europos 
žmonių ir žinome kokis jų gy
venimas. jiems labai trūksta 
drabužių ir maisto šiuo laiku. 
Šiandieninis jų gyvenimas yra 
apverktinas, ir mūsų visų yra 
šventa pareiga jiems pagelbėti 
kuo kas gali. A. Sabeika.

F

Šios amerikietės buvo Viduržemio karo rajone Raudonojo Kryžiaus 
tarnyboje ir jau šiandien linksmais veidais grįžta į savo tėvynę — Jung. 
Amerikos Valstybes.

6

Tėvų Pranciškonų Misijos 1946 m.
H'estfield, Mass. — Šv. Kaži- mo par., Šv. Antano novena ir 

miero parapijoje, kovo 10 — 17 Tretininkų vizitacija, birželio 4 
d. — Tėv. Agnelius Krasauskas, — 13 d. — Tėv. Juvenalis Liau- 
O.F.M. j ba, O.F.M.

Cicero, III. — Šv. Antano par., 
Šv. Antano novena, birželio 4— 
13 d. — Tėv. Justinas Vaškys, 
O. F. M.

I Newark, N. J. — Švenč. Tre
jybės par., misijos ir 40 vai. at
laidai, birželio 2—11 d. — Tėv. 
Agnelius Krasauskas, O.F.M.
Chicago, 111. — Dievo Apvaiz

dos par., Šv. Onos novena, lie-

Juvena-

Loveli, Mass. — šv. Juozapo 
parapijoj, šv. Juozapo novena, 
kovo 10—19 d. — Tėv. 
lis Liauba, O.F.M.
Bayonne, N. Y. — šv. Mykolo 

par., šv. Juozapo novena, ir 
Tretininkų vizitacija, kovo 10— 
19 d. — Tėv. Justinas Vaškys, 
O.F.M. Į

Elizabeth, N. J. — Šv. Petro pos 17—26 d. — Tėv. Juvenalis 
ir Povilo par., misijos, kovo 24 Liauba, O.F.M. 
— 31 d. — Tėv. Justinas Vaš
kys, O.F.M. *
Worcester, Mass.

Vartų par., I
Tėv. Juvenalis Liauba, O.F.M.

| Paterson, N. J. — Šv. Kazi-

HARTFORD, CONN

i Amerikos Lietuvių Vieningai 
j. Tottias. yjjįijj ik,,, jersey Lietuvių 

Pareiškimasį

Hartfordo Lietuvių Tarybos 
skyriaus susirinkimas įvyko 
sausio 17 d., parapijos mokyk
los kambariuose. Apkalbėti sky
riaus reikalai ir nutarta rengti 
Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjimą vasario 17 d.. Lietuvių 
Parapijos mokyklos svetainėje. 
Capitol Avė. ir Broad St.. 2:30 
vai. jk) pietų.

Y’ra užkviesti kalbėtojai iš ki
tos kolonijos. Dainuos šv. Ceci
lijos choras, solistai ir bus kiti 
ptamarginimai. Programa bus 
turininga ir įdomi. Lietuvių Ta
rybos skyrius kviečia visus 
Hartfordo ir apylinkės lietuvius 
atsilankyti į šį parengimą. Pri
siminkime savo vargstančius 
brolius lietuvius. Apmąstykime 
jų šiandieninį vargingą gyveni-

vių visuomenę tą pat padaryti.
Tas duotų pilną progą šias re

zoliucijas pravesti ir kartu, pa
tiektų pagrindą. Amerikos lietu
vių Lietuvos vadavimo veiklą 
subendrinti ir net į vieningą 
darbą sueiti.

Bendra veiklos programa bū
tų tikriausias pagrindas ir ben
dram vieningam darbui.

Tad prašome Amerikos Lietu
vių Tarybos ir Amerikos Lietu
vių Misijos subendrint veiklą ir 
išvystyt vieningumą, ko pagei
dauja Amerikos Lietuvių visuo
menė ir kova dėl Lietuvos lais
vės atgavimo.

Su pagarba.
Už pareiškimo komisiją 

Pasirašo:
Antanas Masandukas, J. 

Valickas, 
Kun. 1. Kelmelis, Kazys Jasaitis. 
V. Valickas, J. E. Žemaitis, 
S. Trečiokas.

JUSTO PALECKIO 
POEZIJA

f

SOLEMN

Free
GIFT

A L ARGE ST. JUDE
FICTURE if »«n4 —
"j y •ve WtSH Oflermt, «r. 
__ J**" $•. Jv4«*t lanjw, «r, 
~ Mscritoo 'ZTM VOKE 
~ OF ST. JUDE.“

CWck cK»ic« (•)

Priimtas, 1946 Sausio 18 
d., N. J. Liet. Veikėjų pa
sitarime. Essex House, 
Newark, N. J.
Amerikos Lietuvių Tarybai

ir
Amerikos Lietuvių Misijai.
Willis-Kelly Rezoliucijų Reikalu

Mes žemiau pasirašę New Jer
sey lietuvių organizacijų veikė
jai. numatom, kad šiuo momen
tu. Amerikos Kongreso bei Se
nato balsas yra veik vienintele 
viltis Lietuvai laisvę atgauti.

Dėl to mes nuoširdžiai prašo
me Jus. Amerikos Lietuvių Ta
rybos ir Amerikos Lietuvių Mi
sijos vadus, kad tuojau pradėtu- 
mėt akciją, pasižadėdami remti 
šias viršminėtas rezoliucijas ir 
paragintumėte Amerikos lietu-

Join in Prayer
to ST. JUDE Thaddeus

Potron Seint •<

NOVENA FEB. 23 TO MARCH 3
S*rvic«* 7:00 A. M., 3:1 S .įtrf 0:00 P.M.
Whatever your trouble. however deep your 
despair, anpeal to St. Jude, the Saint of the 
Imposs.b:e. with assurance of help. Join this 
great annual Novena —

F Uy s*n4>ot •• r»or WKH witt n 8tt»rh<. W, 

F •» •«•«>•« >« ST. JKE S LEA6VE (Fm $»), ar.

& ntaerikint t« tha Catha*tc Manthly. "TM
• e* jt. <i y-. $?: j :

(or a ii) 9f W.e Ai .»

Chicago, III. — Švęnč. P. Ma
rijos Gimimo par., Šiluvos okta- 

Aušros va įr Tretininkų vizitacija, rug- 
kovo 24—31 d. — sėjo 8—15 d. — Tėv. Justinas 
- ’:-1- z'”'' Vaškys, O.F.M.

H’aterbury, Conn. — Šv. Juo- 
miero par., misijos, 40 vaL atlai-’po par., šv. Pranciškaus no- 
dai, Tretininkų rekolekcijos ir (vena 
viųfacija kovo 24 — balandžio rugsėjo 8_ 17 d.

O. F. M. ir Tėv. Agnelius Kra-'neiius Krasauskas, O.F.M. 
j Slieboygan, Wiw. — Švenč. 

Šv-,P. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
(par., misijos, rugsėjo 16—22 d. 

—!— Tėv. Justinas Vaškys, O.F.M. 
Scranton, Pa. — Šv. Juozapo 

tuja iuisii reuaaciuc av*cgIJa. i . ~ Sopulingoj par., šv. Pranciškaus novena ir
Lietuvišką visuomenę toje ko- S1OS Dievo Motinos par., misijos,, Tretininkų vizitacija, rugsėjo 

balandžio 1—14 d. Tėv. Agne- 25 — spalių 4 d. — Tėv. Justi- 
lius Krasauskas, O.F.M. į nas Vaškys, O.F.M.

| Indiana Harbor; Ind. — šv. „>inouthf _ §v Kazimie- 
Vyr. redaktoriui padėti yra 3 Prancižkaus P*1*-, misijos, ba- rQ par ,5^^ rugsėjo 29 — 

landžio 8-14 d. - Tėv. Justi- lįų 6 _ T-v Juvenalis Liau. 
nas Vaškys, O.F.M. , ba 0 F M
Bochester, N. Y. — Šv. Jur-

- j! Sugar Notch, Pa. — Šv. Petro 
__ ir Povilo par., 40 vai. atlaidai, 

i — 8 d. — Tėv. Juvena- 
! Cleveland, Ohio — šv. Jurgio Liauba, O.F.M.
par., misijos, balandžio 14—21
d. — Tėv. Agnelius Krasauskas,' par., 40 vai. atlaidai, spalių 13— 
O F M. j 15 d. — Tėv. Juvenalis Liauba,Providence, R. I. — šv. Kaži- O.F.M.

1 miero par., misijos, balandžio 
15—21 d. — Tėv. Justinas Vaš
kys, O.F.M.

i Rumford, Maine — šv. Atana- 
’zo par., gegužės 9—12 d. — 
Tėv. Juvenalis Liauba, O.F.M. | tretininkų 

Lewii»ton, Maine — šv. Patri
ko bažnyčios koplyčioje, gegu
žės 9—12 d. — Tėv. Justinas 
Vaškys, O.F.M. 

( Millinocket, Maine — šv. Mar
tino par., gegužės 19—26 d. —

Iš įvado sužinome kad tai yra 
organas naujai Švedijoje iš vi
sų 3 Baltijos valstybių visuo
menininkų susikūrusios The 
Baltic Humanitarian Associa-

ir Tretininkų vizitacija, 
Tėv. Juve- 

— Tėv. Justinas Vaškys,' naiis Liauba, O.F.M. ir Tėv. Ag-
Dabartiniu metu sovietai ir jų 

pakalikai Lietuvoje pravedė so-
■ vietiškus “rinkimus”. Įdomu y- tion.
j ra prisiminti J. Paleckio, vienoj
* iš tų pakalikų nusistatymą kas gos redaktoriumi yra Pastorius 
link 1926 metų rinkimų laisvoje Albert W. Weger. Jam talkinin- 
Lietuvoje. Žemiau paduodame jo kauja mišri redakcinė kolegija. ! 
eilėraštį “Mitinguojam”, rašytą 1 
1926 metais, kuris tilpo rinkiny- legijoje atstovauja Prof. P. Kaz- 

ije Dienų Nelaisvėje (1932 m.): lauskas, VI. Žilinskas ir Doc. K.
“UITIVmiAJlU Uatuficvininc

|

Į
I
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sauskas, O.F.M.
Į Schenectady, N. Y. — f 

Vyriausiuoju Baltijos apžval- Kryžiaus par., misijos ir 40 val.^ 
.e lrtnriniTii vra Pactnrills atlaidai, balandžio 1 7 d.

MITINGUOJAM. Matusevičius.
— Sveiks, bačkininke!
— Sveiks, demagoge! (Iš anų vice-redaktoriai, jų tarpe lietū- 

dienų pasikalbėjimų).

V.

Tėv. Juvenalis Liauba, O.F.M.

vis Juozas Lingis, kuris šiam 
pirmam numeriui yra parašęs

■ išsamų straipsnį pavadinimu *^° Par’’ m^slj°s *r Tretininkų
i “The National Character of vizitacija, balandžio 8-i4 d. —
Lithuanian People”. jTėv' J^enalis Liauba, O.F.M. (spalių 6

Metinė apžvalga prenumerata
S4.00. Prenumeratą galima su
tvarkyti per Amerikos Lietuvių 
Informacijos Centrą, 233 Broad-

; way, ~
į City.
I

iiI
jIIi

Paskendo mūsų Lietuva 
Nūn mitingų tvane. 
Visur tik girdis: ‘Rinkite! 
Tik rinkite mane!’

Ledų jau tiltai Nemuno 
Lyg braukte nubraukti! 
Tarp partijų lietuviškų 
Jau ryšiai nutraukti.

Maskoliai, žydai ir lenkai 
Sau frontą sudarys, 
O bus frontų lietuviškų 
Gal trys šimtai ir trys.

Visi viską tik žada nūn 
Tai yr’ ko paklausyt.
Ar pildant pažadus nereikia 
Tik galvą pakasvt?

Kalbėk, kalbėk, o pats vistiek 
Tiki ar netiki:
Malšina minią pažadai

; Kaip čiulptas kūdikį."
i

I
V. Ambrozevičius, j

A.!Į 
i

BRIDGEPORT, COHU.
Amerikos Lietuvių Tarybos 

vietinis skyrius rengia Lietuvos j 
Nepriklausomybės 28 metų mi-Į 
nėjimą vieton vasario 24, kaip: 
buvo numatyta, vasario 17 d. 
Rytmetį. 10 vai., iškilmingos šv. 
mišios už mūsų karius, žuvu
sius karo lauke, ir sveikus grį
žusius. taip-gi ir Lietuvoj šių 
karių tėvų krašte. Mišias užsa-' 
kė vietinis Tarybos skyrius. Bū-, 
tų labai gerai, kad šv. mišiose 
visi kariai ir jų tėvai dalyvautų. 
Parapijos choras ir solistai gie
dos 10 vai. šias mišias.

Po pietų, trečią valandą, para
pijos svetainėje įvyks prakal
bos. Kalbės adv. Bagočius iš 
Boston. Mass. Tarybos skyrius 
kviečia visus dalvvauti. : _ ., ,, 1 Bridgeporto viešo knygyno

Tai taip sj metą bus paminėtai ,, . ■ ■ * o* •-, 1 t r valdyba prisiuntė A. Stanisaus-
si labai brangi visiems lietu-’, ,_ : kui padėkos laišką uz paauka-viams švente. I . , . , „t vimą knygynui komp. V. Bace-

i 
i

t

ijiečiai ir jaunimas linki abiem 
'gerų sėkmių naujose vietose. O.

Room 3012, New York

Mūšy Vajai

Ansonia, Conn. — Šv. Antano

• •
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New Britain, Conn. — šv. An
driejaus par., 40 vai. atlaidai, 
Tretininkų rekolekcijos ir Con- 

' necticut Valstybės Lietuvių 
i ir Šv. Pranciškaus 

Mylėtojų Konferencija, spalių 
20—27 d. — Tėv. Justinas Vaš- 
kys, O.F.M.

Pittsburgh, Pa. — Šv. Kazi
miero par., 40 vai. atlaidai, Tre
tininkų rekolekcijos Pittsbur- 
gho ir apylinkės Lietuvių Tre
tininkų ir šv. Pranciškaus My
lėtojų Konferencija, lapkričio 
27 — gruodžio 1 d. — Tėv. Jus
tinas Vaškys, O.F.M. ir Tėvas 
Agnelius Krasauskas, O.F.M.

Tėvai Pranciškonai savo veda
mų misijų intencija vasario 28 
— kovo 8 d. Šv. Antano vienuo
lyne .Mount St. Francis, Greene, 

: Maine atlikts Šv. Dvasios nove- 
ną. Prašome visų dalyvauti šio
je novenoje.
FRANCISCAN FATKERS 

Mount St. Francis, Greene, Me.

Maisto rinkimo vajus vis 
dar eina pirmyn. Į sandėlį 

Į kasdien ateina nauji mais- 
■ to siuntinėliai. Siųskite 
kiek galite, nes maisto 
pareikalavimas Europoje 

(didėja. ____
į Knygų vajus. Knygos vis Tėv. Juvenalis Liauba, O.F.M. 

K V N- dar teberenkamos. Kas tu- Brooklyn, N. Y. — Apreiški- 
rite atliekamų knygų, pa-----------------------------------
siųskite į sandėlį, kur jos jau anksčiau paskelbtų 
įjau rūšiuojamos ir paruo- mezgimo ratelių prisidėjo 
šiamos pasiuntimui. Sau- dar Šv. Pranciškaus para- 
sio^ mėn. Belgijon išsiųsta pjja, Lawrence, Mass. ir 

<šv. Jurgio parapija, Ro- 
Žaislų vajus. Prieš Kalė- chester, N. Y. Worceste- 

jdų šventes prašėme mūsų no, Mass. Aušros Vartų 
skyrių ir kooperuojančių parapijos mezgėjos jau at- 

, organizacijų rinkti ir ra-siuntė pirmą rinkinį savo 
i ginti savo apylinkių žmo-(numegstų vaikučiams dra- 
j nes nupirkti po mažą do- * 
įvanėlę lietuvių tremtinių 
vaikučiams. Tokių dova
nėlių gauta labai mažai.

Sporto įrankių vajus. Šia 
proga norime pakartoti, 
kad lietuvių mokyklinis 
jaunimas įvairiose Euro
pos valstybėse prašo ir 
maldauja visokių sporto! 
įrankių.

Zūkliavimo įrankių va
jus. Meškeriojimas Ameri-! 
koje yra maloni pramoga,! 
bet dabartinėje Europoje. 
— maisto šaltinis. Pagel-j 
bėkite tiems, kurie nori! 
sau maisto rasti.

Mezgimo rateliat Darbš
čių lietuvaičių pastango
mis, tikimės aprūpinti ne
mažą skaičių lietuvių 
tremtinių vaikučių. Prie

Sekmadieniais, bažnyčioj, per
10 vai. mišias matome daug Įįjį svaTaf'kn’ygų. 

I jaunimo, grjzusio is karo tarny-.
(bos.

Praeitą savaitę mūsų parapi
joj įvyko vikarų pakeitimas. 
Vietinis vikaras kun. Al. J. že- 
navičius iškeltas į Hartford, 
Conn.. į Bridgeportą atkeltas 
kun. W. J. Pransketis. Parapi-

vimą knygynui komp. V. Bace
vičiaus muzikos kūrinių.

Choras labai gražiai rengiasi 
prie metinio koncerto. Yra tik
rai nusistatęs suvaidinti gražią 
operetę su lietuviškomis daino
mis. Viskas įvyks balandžio 28 
d. Visas pelnas skiriamas para
pijos reikalams. o. i

i

I 
I 
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Užsiprenumeruokite 
The Baltic Review

New York (LAIC) — Prieš 
akis turime tik- iš Stockholmo 
gautą The Baltic Review. Yra 
tai skoningai anglų kalba išleis
tas penkiasdešimt puslapių lei
dinys su žalios spalvos iliustruo
tu viršeliu.

paskelbtų į

bužėlių.
Linkime geriausio pasi- ’ 

sekimo. į
♦

Visų Lietuviu Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.

I

Žemėlapis parodo, kur bus atomi lės bombos išmėginta pajėga ant 
vandens. Tai Marshall salų daly j — Bikini Atoll. Tyrimas įvyks gegužės 
mėnesį ir ten bus Laivyno, Armijos ir Oro Karo jėgų savo rūšies maniev- 
rai, kur paaukota šimtai karo laivų sunaikinimui.
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VIETINES ŽINIOS Gelbėkime Lietuvos Jaunimą
J

ŽINUTES |
Vasario 9 d., mirė, Marcijona 

Klikunienė (Pupšytė), 72 metų, 
savo namuose, 242 Broadway. 
Pajo Švėkšnos parapijos. Ame
rikoje pragyveno 33 metus. Pa
liko vyrą Petrą. Tapo iškilmin
gai palaidota vas. 11 d., iš Šv. 
Petro par. bažnyčios, 9 vai. r., 
Šv. Mykolo kapuose.

Iškėlė Jubiliejų. — Mykolo ir 
Onos Veniu vedybinio gyvenimo 
40 metų sukakties proga duktė 
ir žentas Kasparai minėjo jųjų 
jubiliejų. Užprašė šv. mišias, 
kurias kun. Abračinskas atnaša-*
vo. Vakare iškėlė vaišes jubilia
tams. Vaišėse dalyvavo pono 
Venio broliai ir artimi giminės. 
Šių tarpe buvo ir kun. Dr. K. 
Urbonavičius, kun. Virmauskis 
ir kun. Abračinskas.

prašė Saldžiausios Širdies pa-
šalpinė draugija.

Antrą valandą po pietų prasi
dėjo minėjimo programa Muni- nant mūsų tėvynei Lietu- lietuvių atsirado ir Itali- 
cipal salėje. Muzikalę dalį pro
gramos įspūdingai išpildė Bar
bora Darlys, M. Kižytė ir T. Šid
lauskas. Buvo keliolika gražių 
trnmpų kalbų. Didžiai įspūdingą 
kalbą pasakė kun. J. Balkūnas.

Įžangos nebuvo daroma. Pada
ryta rinkliava. Širdingi Lietuvos 
mylėtojai suaukavo virš $1000.

Aukos dar plaukia. Iždininkas
Dr. Kapočius mano, kad draugi- je nuo Lietuvos šalyje ne
jos ir pavieniai dar daug aukos daug tegyveno lietuvių, 
šio įspūdingo tautos šventės mi- Šiandieną gi jau ir čia į- 
nėjimo proga.

Nuo 1940 m. pavasario j fiziniams darbams, dažnai 
iki šiai dienai, pregyve- fronto srytyje. Tuo būdu

vai baisiausią visoje savo joj. Pralaimėjus Vokietijai 
istorijoje tragediją, šim- karą visai nemažas skai
tai tūkstančių jos vaikų čius lietuvių jaunuolių at-. 
buvo priversti palikti sa- sidūrė be globos svetimo-: 
vo gimtąją žemę. Kaip ži- je žemėje. Prie jų dar pri- 
nome, didelė jų dalis atsi- sidėjo ir tiesiog iš Vokieti- 
dūrė vakarų Europos kraš- jos darbo stovyklų atvy
tuose, tarp kurių reikia kusieji. j
priskaityti ir Italiją.

Prieš karą šioje tolimo-

Atvežė Daug Knygų b 
Knygoms Sudėti 

Kabinetų

Įspūdingas Minėjimas. Bosto
no lietuvių bendras tautinės 
šventės minėjimas praėjo su 
gražiais įspūdžiais. 10 vai. ryte, 
vas. 10 d., Tėvas Pr. Aukštikal
nis atnašavo šv. mišių auką už 
Lietuvos laisvę ir pasakė įspū
dingą pamokslą. Šias mišias už- 
_____________ ______ i

vairiuose miestuose susi
darė nemaži būreliai mūsų 
tremtinių, kurių gyveni
mas yra labai skurdus. 
Nors jie visi, žinoma, yra 
reikalingi užuojautos ir 
naramos, tačiau ypatingo 
dėmesio yra vertas moks
lus einąs jaunimas.

Užėmus Lietuvą vokie
čiams, mūsų jaunuomenė 
buvo varoma į Vokietiją

v •

Good Morning" Griddle Cakes kiekvienas lietuvis yra 
kviečiamas pagalvoti, ar 
jis negalėtų kaip nors pri
sidėti prie šito lietuviško
sios jaunuomenės gelbėji
mo darbo Italijoje?

T. Dr. L. Andriekus, O.F.M., 
Roma.

Remkite tuo? profesijcna’uj ir biz 
nerius, kurie savo skelbimais remia 
'Darbininką".

Visi skeibkitės “Darbininke"

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PRIVATIšKOS lekcijos anglų 

kalbos dėlei ateivių. Speciali dė- 
ėsį kreipiame j akcentą ir tai- ' 

syklingą ištarimą. Dėlei pamokų 
susitarkite telefonu: ASP 9442.

ramiam as- 
past vu.:- ir
Alga gera. “

I

DAKTARAI

“I rRCHvbridat- 63X<-

I. Repshis, M. D
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET 

kampas lnman arti Centrai s.,
CAMBRIDGE MASS

•tisu Valandos 2 4 ir R »

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCf

414 W. Broadway
South Boston, Mass
Office Tel. So Boston 0048

Res. 37 Oriole Streei
Wett Roxbury, Mam
Tel Parkway 1233-R

Vasario 11 d., Raimondas Pa
plauskas ir jo brolis nesenai 

.grįžęs iš karo tarnybos Alfon
sas Paplauskas iš kun. Pr. M. 
Juro klebonijos, Amerikos Lie
tuvių Kultūros Instituto Centra- 
liniam Knygynui atvežė čielą 
troką knygų, stalų, lentynų ir 
kitokių dalykų.

Pp. Paplauskų brolis Albertas 
gindamas šią šalį žuvo 1----
lauke, Vokietijoje. j

Pp. Paplauskų tėveliai Bene
diktas ir Veronika yra ilgame-, 
čiai “Darbininko” skaitytojai ir 
rėmėjai.

Kun. Pr. M. Juras yra Ameri- sa^4 batų dirbtuvę, 
kos Lietuvių Kultūros Instituto 
Centralinio Knygyno vedėjas. 
Kurie turite bile kokių knygų, 
seimų užsilikusių protokolų, 
ženklelių, draugijų vėliavų, pla
katų, tikietų, show cards ir tt. 
prašome prisiųsti šiam Institu
tui kun. h. *a.iuu,

Kiekvienas lengvai gali 
suprasti jų sunkią dalią. 
Jaunuoliai nuo 16 iki 25 
metų amžiaus, tarp kurių 
nemažas skaičius gimna
zistų ir universiteto stu-! 
dentų, gimę ir užaugę ža
liose Lietuvos sodybose, 
staiga pasijuto bestovį ka
ro nuteriotos svetimos ša-į 
lies griuvėsiuose be pašto-; 
gės, be maisto ir be drabu-į 
žiu. Vieną didelę jų dalį 
priglaudė ir ja iki šiol te
besirūpina Italijoj gyveną 
lietuviai kunigai ir vienuo-; 
liai; kita dalis gi to paties 
Lietuvos jaunimo pateko į 
anglų mišrias stovyklas, 
įsteigtas įvairiuose mies
tuose svetimų kraštų karo 
tremtiniams.

Nors jie visi tuo tarpu ŠIRDIS IR PROTAS 
buvo sušelpti geraširdžių 

■ Amerikos lietuvių auko
mis, tačiau ir toliau pasili
ko labai opus klausimas, 

š ką daryti su jais ateityje?
Palikti juos nežinomam li
kimui ir skurdui, būtų di-

ton, Mass. ilgamečiai “Darbinin
ko” skaitytojai ir rėmėjai Mr. & 
Mrs. P. Shatai. Atsilankymo 

karo Pro£a’ -PP* Shatai atnaujino 
i “Darbininką” dviem metam,
“žvaigždę” metams ir kalendo
riaus fondan aukojo $1.00.

Pp. Shatai yra seni No. A- 
bingtono biznieriai. Jie turi nuo- 

' i
Tą dieną lankėsi J. Valatka iš 

Roslindale, Mass. Atsilankymo 
proga atnaujino “Darbininko” 
prenumeratą ir “Darbininko” 
kalendoriaus fondan aukojo 
$1.00. Taipgi lankėsi iš Lynn.t 

‘Mass. J. Virbickas. .............. _
Pr M inrn vardu mo proga atnaujino LDS narys- . . .rr. m. juio vaiuu, iJV.k musų nelaimingos tau-įNebatgaivins jau sąįto kapoW Ruoji.dwftv So Ro^ton ‘ duoklę ir KRlcndoriRUs fon* . .. .. Iw. r$roaaway, &o. rsosion , _ tos jėgos, taip reikalingos Stebuklų priemone visa.

Extra light, golden-brown hof cakes, to siart the day right 
No coaxing the family to c-at breakfast—theyll cente runnuig to the 
table, when ynu serve chese tender. light hot cakes, v. iih honcy oi’ maplc 
sirup ar.d crusty-brov.’n. sausages! You'il have to keep stcpping to make 
enough hot cakes for them—and no v.cr.der, for these griddle cakes 
wake up lazy appetites.

Turn your “grab-ar.ū-run breakfasters” to “Good Morning, I’r * 
gry'’ foiks. Clip this recipe and ūse k tomonov.-.

P.S. Griddles arė geoa for any meal—morr.ing, r.oon cr nigh
GRIDDLE CaK2S

2 eur^ sifted flour , 4 evu yolkj, beaten
4 teusixx>ns baking povrder 2 

1*2 teas;>oo:;s salt 4 cįjg be&U*n stiS
’a eup Spry

Sift flour with baking powder aad salt. Cui in Spry fine. Combine egg 
yolks and milk. Turn liąuids into dry ingred-ents slowly and mix until 
veli blended. Fold egg tvhites into barter. Drop by spoonfuls on hot 
griddle ru'obed with Spry. V.’hen cakes pufT and bub'ole, turn and brown 
on the other side. Remove from griddle and serve hot—piain or rolled 
up. Serves U.

REIKALINGAS tuojau za- 
krestijonas. Patyrimas nebūti- 
įas. Pamaldžiam, 

garbi ga- 
>ngvas darbas.
’rei kitos pas kun. Pr. M. Ju

rą. 94 Bradford St., Lavrence, 
Mass. arba į “Darbininko” ad
ministraciją.

i

I

27, Mass.

LANKĖSI
lankėsi 

administratorius 
Aukštikalnis, S. J. 

proga

Pereitą šeštadienį 
“žvaigždės” 
Tėvas Pr.
Atsilankymo proga tarėsi su 
administracija apie išleidimą la
bai įdomios knygos — “Švč. P. 
Marijos Apsireiškimai Fatinjo- 
je”-

Tą dieną lankėsi iš No. Abing-

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH
VINCAS BALUKONIS.

Savininkas

dan paliko auką.

2S8 We$t Broadway,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

2

Tiek sykių proto prityrimas 
Man širdžiai patarė tylėt, 
O jai meilu — apsigavimas: 
Ji nori ąmžinai mylėt.
Bet meilės žiedas laime žydi

Palengvink Kančias Nuo
VIDURIŲ UŽKIETĖJIMO

su skania kramtoma guma
vidurių Liuosavimui

• Viduriai neveikia? Aitrumas? Gal
vą skauda? Be gyvumo?
Feen-a-mint apsaldintą 
gumą vidurių liuosavimui.
pačius daugelio daktarų užrašomus 
vaistus. Milijonai jį naudoja. Imkite 
Feen-a-mint einant gulti 
— kaip nurodyta. Jausi- (■■■B 
tęs puikiai ant rytojaus. |7*Mb

Kramtyk 
kramtomą 
Turįs tuos

i 
i

I

1

dažniausiai

dėlė negarbė mums ir bai- Taip apgaulingai ir trumpai. 
SUS nuostolis mūsų šaliai P^ydas j, erskeeia, lyd,. 

........tuo labiau, kad kai kurie iš Ir skelto gedul‘ varpal 
Atsilanky- jau Xra ^eve^ baigę O ant nuvytusio jos lapo 

aukštąjį mokslą. Tai yra j Nukritus ašaros rasa.

jos atgimimui! Tai yra juk 
MI utimlr busimoji Lietuvos inteli-
HailJaS UCTUm UjayTOjOS gentija, nuo kurios pri

klausys ateityje mūsų pri
sikėlusios tėvynės kultū-i Šiomis dienomis Dr. Bronius

J. Apshaga (Apšiega), ištarna-i j-inė pažanga T 
vęs 30 mėnesių karo tarnyboje •“ * -----

įsu U. S. Public Health Service seniau gyvenančių lietuvių 
kaipo vyriausias asistentas chi-jjr jų sudaryto Romoje 
rurgas ir buvęs U. S. Coast • Lietuvos pabėgėliams šelp- 
Guard Medical Officer, atidarė^’ "—-i-L- ----
savo ofisą adresu: 238-A Elm 

jSt. (prie Davis Sq.) Somerville.
Mass.

Dr. Bronius J. Apšiega (Ap
shaga) yra baigęs Boston La- 
tin. Harvard Kolegiją ir Tufts

Todėl visų Italijoje nuo

Nebatgaivins kas sykį mirė. 
Užgautas rytšalio šalnos! 
Ryšiai, jau vieną kart iširę, 
Nesusimegs ant rytdienos!... 
Palieka skausmas ir kankinė 
Nebeužgijančia žaizda!
Bet veltui skundžiasi krūtinė 
Širdies sukruvinta malda!...

II r
į Kolegijos Medikalę mokyklą. 
i Vienus metus atliko praktiką J, Cambridge miesto ligoninėje ir J po to jis įstojo į Dėdės Šamo J karo tarnybą, iš kurios yra gar- 
£ bingai atleistas su geriausiais 

r~
Linksmų šv. Kalėdų švenčių!

Pristatome Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 

piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: 
BORIS BEVERAGE CO.

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.
220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

ir

pažymiais.
j Ofiso valandos: nuo 2 iki 4 po 
pietų ir nuo 6 iki 8 vakarais.

;Telephonas — SOMerset 6703. 
iNamų telephonas — STAdium 

________________ ________ į 4844.
; Dr. Bronius J. Apšiega yra 
; lankęs Šv. Petro lietuvių parapi
jos vasarinę lietuvių kalbos mo- 
kvklą. Yra nuoširdus lietuvis. 
Karo metu įgyjo daug prakti
kos, ypač chirurgijoje.

Sveikiname Dr. Apšiegą (Ap- 
shagą), garbingai sugrįžusį iš 

ikaro tarnybos, ir linkime ge
riausių sėkmių civilėje prakti
koje.

KVIEČIAME!
Kaip turėsit progą užeikit ir pamatykit 

Brangenybių (jewelry) ir Dovanų (gifts) 
parinktos per Grožės specialistes.

Nuo Sausio 15 iki Vasario 15, 1946 yra 
nupigintas Permanent Wave $15.00 už $10.00

Salon 
and Gift Shop

738 & 740 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU. 4645

ti Komiteto rūpestis šian
dieną yra atkreiptas į šį 
jaunimą. Buvo net kaiku- 
riuose iškilęs sumanymas 
įsteigti jiems atskirą gim
naziją, kurioje, prisitaikę 
prie Italijos mokyklų pro
gramos, dėstytų patys čia 
mokslą baigę lietuviai.

Bet aišku, šis sumany
mas dėl daugelio priežas
čių ir ypatingai dėl lėšų 
stokos pasirodė neįvykdo
mas, kadangi tada ne tik 
reikėtų išlaikyti mokinius, 
bet ir pačius mokytojus. 
Neliko nieko kito, kaip 
studentus leisti į universi
tetus, o mikinius — į vie
tines gimnazijas. Tam tik
slui Romoje būtinai reikia’ 
įsteigti jiems apgyvendinti 
lietuviškas bendrabutis.

Bet ir čia, kaip kiekvie
nas aiškiai mato, dalykas 
vra surištas su didelėmis 
lėšomis. Iki šiol niekas jų 
neatsiuntė, išskyrus Ame
rikos Lietuvius, kurie taip 
yra jautrūs kiekvienai mū
sų tautos nelaimei. Dabar
tinėse aplinkybėse taip pat 
sunku tikėtis, kad ir atei
tyje mus kas nors šelptų. 
Todėl ir tolimesniame Ita
lijoj vargstančios Lietu
vos moksleivijos gelbėjimo 
darbe nelieka nieko kito, 
kaip sudėti visas viltis į 
užjūrio brolių geraširdiš
kumą.

Tuo tikslu Romoje esąs 
' Lietuvos tremtiniams rem
ti Komitetas jau kreipėsi į 
Ajnerikos Lietuvių suda-

Širdelė mano suvyliota 
Ir apsiverkusi ne syk. 
Išgirsk bent kartą sveiką protą, 
Jo prityrimo paklausyk!..

Maironis

Maloniam palengvi
nimui bandyk Si 
Svarų. naują patik
rintų būda atliuo- 
suot paprasta strė
nų gfla Tik uždek 
viena Johnsons 
BACK PI.ASTER’I 
ant pat skaudamos 

jo palen g v a vaistaivietos. Švelnūs
ŠILDO jum nugarą.’ sujudina kraujo 
apytaka, sklaido jo pritvinimą. lengvi
na skausmų Šilta multino priedanga 
laiko šilimų viduj. Salti lauke — duoda 
nuolatine atramų — jautiesi puikiai I 
Reikalauk TIKROJO. Johnson A , 
Johnson pagaminto. Arčiausioj vaisti
nėj.

STABDYK VERIANTI
SKAUSMĄ

taurę, kuri 
Lietuvos Pa- 
prie Vatika-

Amerikos be

•

j Tuo tarpu dabartinėse są- 
• lygose, siaučiant bedarbei 
! Italijoje, vieni iš jų skurs
ta pabėgėlių stovyklose, 
kiti gi dirba sunkius fizi
nius darbus,
visai nepritaikytus jų am
žiui. ir už menkiausį atly
ginimą.

Nežiūrint to, jie nenusi- 
Imena, bet pasitiki visaga-j 
ilinčia Aukščiausiojo Ap-’ 
Ivaizda. Manau, kad labai 
džiaugtųsi Amerikos lietu
viai, pamatę šiuos energin
gus vyrus sportuojant ir, 
išgirdę jų lietuviškas gies-, 
mes bažnyčiose ir skam
bias dainas laukuose. Vie
name dideliame mieste Ita-1 
Ii joje jie, žaisdami krep-' 
šiasviedį, supliekė net ita-' 
lūs, šitos sporto rūšies 
specialistus, laimėdami do
vanų gražią 
dabar yra 
siuntinybėje 
no.

Taigi, jei
tuviai iš arčiau pažintų 
Italijoj vargstančią mūsų 

mitetą. Šis gi straipsnelis, jaunuomenę, jie dar te
rašytas privačia iniciatyva biau įsitikintų, kad jų au- 
vieno asmens, kuris taip kos ištikrųjų tarnauja la- 
pat turėjo progos iš arčiau bai kilniems ir naudin- 
pažinti šią Italijoj ken- giems tikslams. Matydami 
čiančią mūsų jaunuomenės šį tautos žiedą, jie,, be abe- 
dalį, dar kartą nori at
kreipti Amerikos lietuvis- Lietuvos prisikėlimą, ku- 
kosios visuomenės dėmesį ris yra neįsivaizduojamas 
į reikalo svarbumą.

Reikia tiesiog stebėtis, ligingo jaunimo, 
kad tiek vargę ir kentėję 
jaunuoliai dar neprarado 
jaunystės džiaugsmo, e- 
nergijos ir meilės gyveni
mui. Visi jie su viltimi ver
žiasi į ateitį, norėdami bū-;gali visiškai pražūti mūsų 
ti naudingais savo tėvynei.j tautai.

rytą centrini šelpimo ko-

i
jonės, dar tvirčiau tikėtų į

be doro, išsilavinusio ir re-

Tokio jaunimo šiandieną, 
ačiū Dievui, Italijoj yra. 
Bet aišku, paliktas jisai ii-' 
gesniam laikui be globos ir; 
tolimesnio išmokslinimo j — . _

i
Kad to neįvyktų,

Draugijų Valdybų Adresai
I ETŲ VOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS SVC

irmlnlnkė - Eva MarkzlenS.
♦25 E 8th St- So Boston. Mana

Tel So. Boston 1298.
tce-Pirmininke — B. Gailiūnlen*,
8 Winfiekl St.. So. Bsston, Mass 

«r»t Rašt — Ona IvaMden*.
i«n F, sizth st.. So. Boston, Mass.

Fln. Rait. — B. CunienC.
29 Gould SL, W. Rozbury. Mana.

Tel. Parkway—1864-W 
sdininkt — Ona StantullūtS,

177 West 7th SL. So. Boston. Mase 
ovarkdarfi — Ona MizgirdienE.

948 E. Broadway. S. Boston. Mass 
<asos GI. — Elzbieta Aukštikalnyte.

110 H St.. So. Boston. Mass.
draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL: 
vakare, Parapijos salėje, 492 B.! Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Seventh St., So. Boston, Mass. I sekmadienį kiekvieno mėnesio

-Įsais draugijos reikalais kreipkitės 2 vai. po pietų. Paraoljos saMj
pas protokolų rsttininrp. 492 E. 7th SL. 8o. Boston. Mass.

JONO EV BL PA0ALPINC8 
0RAUGIJO8 VALDYBA

‘Urmininkas — Juozas Svagždya,
601 6th St.. So. Boston, Mass.

Vi ce-Pirm Įninkąs — Pranas TuleUds
702 E. 5th St.. So. Boston, Mass

į Prot. Ra£t. — Jonas Glineckta,
5 Thomas Pk.. So. Boston, MaaB

Fln. RaSt. — Aleksandras Ivaika, 
♦40 E. Slxth St.. So Boston. Ma» I

I Iždininkas—Stasys K. Griganavičiua
i 699 E. Seventh St.. So. Boston. Mass 
I MarSa’ka — Jonas Zaikis,

787 E. Broadway. So. Boston, Maso

So. Boston Fumiture Co.
Visokį baldai, lovos, matrasai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

38O’/2 West Broadvvay,
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

GRABORIA1

S. Barasevičkts ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK* 

Lietuvių Graborlua l» 
Balsamuotojas 

Cun Notaro Teta**

254 W. Broadway
SO BOSTON. MASS

Tel. SOUth Boston 25M 
•Anaus gyvenamoji vieta 

W8 Dorcheuter Avė 
”•1 COl.umbta žb

t

CASPER 
FUNERAL KOME
187 Dorchester Stred 

South Boston, Mass

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

vsMotuvių Direktorių. •• 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBUC 
Patarnavimas Dieną ir Naku 

Koplyčia Šermenims Dyka' 
Tol. ŠOU Boston 1437 i

ŠOU Boston 3960

ą i

ZALETSKAS
FUNERAL HOMB

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS 

D A. ZaletskM, P. E. ZaletskM 
Graborial ir Balsamuctvjal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia tarme n Imi dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tol. BOU Boston 0B1S 

ŠOU Boston 2600



Antradienis. Vasario 12 d.. 1916 darbininkas 8

^tileAaJjVlJOA, SluplULL
PALANGOS JUZE

Tęsinys
Čia darbą gavęs siuvau 

be atlydos. Tiktai Trijų 
Karalių šventei atėjus, su
grįžę. iš bažnyčios ryžo
mės pasikulti. Susėdo gre
ta Povilaičiu vaikai Ado
mas, Mykolas, Antanas; 
dukters Teklė, Elzė ir A- 
"ota. Man oirmam kliuvo 
šešias gaudyti. Adomas 
čiakšt surėžė man gerai 
per nugarą, bet spėriai su
gavęs žiuži sėdaus ir kitų 
nugaras trinkt-trinkt dai
linau.

Sukilus gaudėm lapę, ku
ri buvo viena mergelė. Aš 
triobos asloje stoięs ta
riau : “Žinot ką. kaimynė
liai! Per nelaimę įjunko 
prie mūsų lapė — išpiovė 
žąsis ir vištas, reikėtų ji 
sugrobti”. Mykolas klau- 
s': “Kokia yra lapė?” At
sakiau: "Lanė yra nedide
lė, turi smailą snapą, akis 
plačias, ausis stačias, dan
tis it vargonus, bet lan
džius it ylas, nagus užkum
pusius, uodegą ilgą it šluo

tą. Vienok kartais apsida
ro it mergelė.” Mykolas at
siliepė: “Aš tokią regėjau 
šmižinėjant triobos kertė
je, užstalėje. Ei, nu, pa- 
brūkšt. gaudykim!” Lapė 
šmurkšt po lova. Visi su
šuko: “Šia, šia, mes regė
jom, lįskit po įtiestuve”. 
Palindusiam čiakšt įkan
do. Tas ai-ai sušuko ir sa
kė: “Ei. štiš tu lankan!” 
Kitam lendant sprakt į- 
spyrė į galvą, tas capt su
grobė lapei už uodegos, bet 
ta išsitraukusi blykšt pasi
rodė po stalu. Apnikta 
purst braižė, it katė, su
gauta klepst - klepst dan
timis brazdino, smeigės 
kąsti ir tarsi apmirė. Visi 
ki-ki-ki juokėsi. Bet lapė 
staiga atgijusi, strapt sto
josi ir pataukšt pro duris 
išspruko.

Visiems beelsuojant. aš 
atsiliepiau: “Paklausykit, 
kaimynai, mano dainelės, 
parašytos 1832 metuose”. 
Visi atsakė: “Nu, gerai, 
gerai, klausom”.

DAINA
Palik sveika, mylimoji, pabučiuok ant kelio, 
Joju greitai su kaimynais mušti neprietelio. 
Nes jau atein tikri lenkai po valdžia Gelgudo. 
Nebišleisme iš žemaičių, jau mes gyvo gudo.

Tai ištaręs, juodą arklį pentinais suspyrė.
O mergaitė, nors verkdama, jo drąsumą gyrė.
Jok sveiks, tarė, jaunikaiti, duok gudams pažinti, 
Jog žemaičiai neduos veltui savo žemės minti.

Jaunikaitis dar du kartu į ją žvilgterėjo.
O mergaitė jau daugiau ano nebregėjo.
Jodams greitai su draugais per kelnus, per krūmus, 
Pavandenyj girdi šaudymą, išvyst jau ir dūmus.

Kaip tiktai juos Šimanauskis atjojant pamatė, 
Priėmė visus meilingai ir į karą statė.
Muškitės. tarė, vaikeliai, už jūsų liuosumą. 
Neišsigąskit neprietelių, nė anų daugumo I

To išklausę puolė kartu ant čerkesų būrio.
i uojau eiles jų sumaišė, vyresnį nudūrė.
Paskiau kirto, piovė. badė, iš šaudyklių šaudė, 
Kur tiktai gudą pamatė į kalinį gaudė.

Tuo kartu jau prasidėjo pati tikra karė. 
Šaudė maskoliai ir lenkai, vėl šaudykles darė. 
Virpėjo žemė nuo trenksmo, nuo balsų baisybės. 
Saulės šviesybė užtemo nuo dūmų daugybės.

Virto kupetoms maskoliai, kūnais žemę dengė.
Vieni negyvi gulėjo, kiti amžį baigė.
Dėt ir mūsų daug kareivių ten užmerkė akis. 
O vardus jų ir pavardes sūnaičiai apsakys. 

Nuo pat saulės tekėjimo lig pat pavakarės 
Nepabaigė dar šaudymo, nepabaigė karės. 
Eet jau lenkai šaudydami ant Varnių patraukė. 
Kur ties Gomeliu karčiama jie maskolių laukė.

Čia kelias puškąs užslėpę vienkartu iššovė. 
O taip daugybė maskolių čionai galą gavo. 
Paskui \ arniuos pernakvoję gelbėtojai mūsų 
Visi kartu pasitraukė ant rubežiaus Prūsų. 

Jaunikaitis mylimajai gromatą parašė. 
Kurioje aną žegnojo ir palūkos prašė: 
Einu jau į Prancūziją, turi tai žinoti; 
Palauk dar kiek, vėl sugrįšiu jūsų išvaduoti.

1 Pabaigus, mėrgelės aošo- 
ko mane, tarydamos: ‘Mel
džiamasis. išrašyk mums 
tą daigelę ir išmokyk gai
dos. nes mes galime pri
pūsti ir daržinę, bet nesu- 
gebiam išrunguoti”. Aš 
vis tai padariau.

Atėi’’s sekmadieniui, už
sigeidžiau Kurtuvėnų mie
stelį paregėti ir drauge su 
dviem vaikiukais nuėjau. 
Miesteli radau mažą, ne
vertą r nnO kelionės, bet 
mūro bažnyčią labai gra
žią. galinčią papuošti ir di
deli miestą. Paveikslai ver
ti baž^'v-ios. užvis šv. Jo
kūbo didžiajame altoriuje 
patalDintas man patiko. 
Tiek t’k negera, jog drėg
na bržayčia jucš gadina. 
Žmonės pledo jo, bet nevi
sai tesutiko. Ryžaus para
šyti giesmę šv. Jokūbo, 
kurią paskiau ir parašiau. 
Sumą laikė klebonas Juo
zapas Vaitkevičia, mažas 
kaip bitelė, sudžiūvęs kaip 
svirplys. Pamokslą sakė 
altarista Pranciškus Bara-J 
cevičia, kurio ilga nosis, o 
galva gera.

I

Sugrįžęs pas Povilaitį pa-1 
baigiau darbą ir ėjau to-' 
liau, todėl ir mes eime gul
ti.

Pakviestas Mykolo But
kaus, Kuršėnų parapijos, 
Vizdergių sodžiaus ūkinin
ko, nuėjau prie to žmo
gaus ir gavau darbą.

Man besiuvant, sugriuvo 
Butkienė. Butkus paskyrė 
kūmus ir išvežino gimusį 
sūnų krikštyti į Kuršėnus. 
Pats dekanas Mvkolas 
Laucevičia apkrikštijo ir 
žadėjo dar į krikštynas at
važiuoti. Butkus pakvietė 
kaimynus. Tų moters atė
jo netuščios, bet kaip bite-j 
lės ratuotos. Viena atsine-: 
šė varškės, kita keletą de
šimčių, kiaušių, kita sūrių, 
o kiekviena Butkaus vai
kams suteikė keptas pyra
gų varnas ar kukulaičius; 
su keturiais ragais. Vaikai 
laukė jų ateinant ir žiūrė-į 
jo, kiek gaus varnų, ar bus! 
toms akys iš anglies iš
spaustos.

Antrą rytą atvažiavo de
kanas. Visi svečiai su 
džiaugsmu, išėję lyg vartų, 
priėmė svečią, visi jo ran
kas bučiavo. Įėjęs triobon, 
tarė: “Dermė tiems na
mams ir visiems juose gy
venantiems!” Butkus, bu
čiuodamas jo ranką, atsa
kė: “Ir tamstai, geradė- 
jau!” Tuojau ir aš, brūkšt 
prisiartinęs, pasisakiau,

Laisvosios Lietuvos Laisvės simpolinis paminklas,— 
La’sves stovyla, kurią raudonieji sunaikino iki pama
tų. Ši stovyla buvo pastatyta Karo Muziejaus sodely
je, Kaune. Čia kiekvienas patriotingas lietuvis ir lietu
vė rasdavo nusiraminimo. Toliau matosi Karo Muzie
jaus bokštas, kur buvo įkabintas Laisvės Varpas, ame
rikiečių lietuvių dovanotas Lietuvai.

Gražiosios Lietuvos gamtos puošmeae — banguojančios Vilijos pakraštys...

kas esąs, ir tariau: “Tėve- žinau tiktai, ar viską su- 
li, pagiedokiva naują gies- griebsiu, atminsiu ir apsa- 
melę, kurios šitai turiu iš- kyšiu. Parapijose Telšių, 
rašas”. Dekanas atsakė: Luokės, Triškių, Tirkšlių, 
“Nu. gerai, sukurkiva”. Užvenčio, Šaukėnų, Viekš- 
Pradėiau giedoti gaida — nių ir Kurtuvėnų žmonės 
Linksminkis, dangau.

Giesmė vaikui užgimus
Šitai užgimė naujas tarnas

Dievo,
Kurs bus paguoda motinos ir

tėvo.
Bažnyčia Dievo priėmė už sūnų 
Apiplaudama prie krikšto jo 

kūną.
Nebus stipresnio už jį kataliko, 
Nes visus darbus piktojo paliko 
Nors gyvenimą vos tiktai pra

dėjo,
Vienok padoriai elgtis prižadėjo 
Stovės prie žodžio, galim tai 

tikėti.
Papiktinimo negalės regėti, 
Nes tėvai vaiko yra dori žmonės 
Išmokys sūnų Viešpaties malo

nės.
Drauge su tėvais ir mes 

pasidžiaukim. 
Nes jauno žmogaus pasauly 

sulaukėm. Amen.

Tą giesmelę giedant, 
kanas, girdi, neįšaukiąs 
kar-kar-kar niūniavo, bet 
aš giedojau aiškiau, ne
kaip gaidys kakariko. 
Žmonės iš manęs tarsi ty
čiodamiesi sakė: “Jau tik, 
meisterėli, galėtumei ge
rai šaukoti rąžančių baž
nyčioje ar prie jos durų su 
ubagais”. Aš tokia taboka 
šniukšt užduotas prasijuo
kiau ir nosį suraukiau it 
naginę. Susipratau įvedęs 
paprotį, kurs ne visiems 

I tepatiko. i
| Dekanas, pavalgęs pie
tus, pradėjo taisytis va
žiuoti: visi svečiai subruz
do ir išleido kaipo didžiau
sią svečią už vartų, 

j Atsiliepė Elzbieta: “Bet 
apsakyk veikalus žmonių 
tos srijes, kurią perėjai.” 

i Atsakiau: “Gerai, moti-' 
Inėle, tuojau pa brūkšt, ne-l

S no\ 5s Girios
Kns aprašvs senovės ir karklų šakose vydamies, 

aukštaičiu ir žemaičiu gi- pavandeniais išsivarstę, 
rias, kuries be kokių tarp- savo spurganotus vainikus 
krūmiu vienu lieknu it jū- klėstė, 
ra niūksojo; nesgi šios die
nos girių ir pievų vietoje 
anosios birios traškėjo, o 
tarp iu čia versmėtos kir
bos (šlapi krūmynai) bur
bėjo. čia ežerai tyvuliavo.
Neįžengiami 
lynai, beržvnai, ;
amžių amžius suaugę niūk- lės, beržai, pušys, vinkš- 
sojo ir visi vienui viena gi- nos, skroblai, uosiai, kle- 
ria buvo, upių tiktai ir u- Vai, puvo ant kits kito nuo 
pelių išvagota. Bet ir tos karšaties išvirtę, žemę 
nač’os upes ir upeliai buvo krėsdami augantiems ant 

‘ .....savęs sūnums ir dukte
rims, keliais glėbiais jau 
neapkabinamiems. Lazdy
nai. alksnynai, blendynai 
ir kiti žarynai (krūmy
nai), it apyniai ant tvorų, 
ant jų kamienų ar stuoblių 
augdami, ramstės ir kars
tės. Žmogus tenai žings
nio žengti negalėjo, bet ro
poti turėjo per gulinčias 
drūtas drūtesnes sankry- 
tas, čia nuo karšaties, čia 
nuo vėtrų, kaip sakiau, 
raizgiai sudribusias, tarp 
kurių apatinės puvo, i že
mę smegdamos, o viršuti
nės trešo, kita kitą slėgda
mos. Ir taip keleivis ke
liaudamas ropojo pirma 
ant pavirtusios pušies, o 
nuo tos — ant jos gulinčio 
beržo ar ąžuolo.

1 Keleivis vilkų ar lokių 
 _____  sumintu taku keliavo, nėš

čių papročiu strupkėmis, jį vieškelio tenai nebuvo, 
sijonais ir prijuostėmis —Hį^1®8 J^kirtumą 
marginėmis, [ _
mis.

Vyriškiai Viekšnių, Lec-

Visas kraštas viena gi
ria niūksojo, į kurios tank
mę ne vien gvvuliai, bet ir 
žmonės negalėjo įlįsti. Nuo 
audru ir vėtrų sankrvtos 
(išvirtę medžiai) gulėju- 

pušvnai, ei: sios ant kita kitos suraiz- 
, ąžuolynai gytos; pražilę ąžuolai, eg-

^e>’knršusia?s (persenu
siais) medžiais užvirtę, 
kuriuos pavasario ar ru
dens tvanai valė, o jei ku
riu tenai smarkios srovės 
neistengė pajudinti, tie 
mirkdami vandenyje plie
nu navirtę. čia apdumiami 
smiltimis, čia nudumiami, 
nuo amžių amžių žlugsojo 
it akmenys, kurių žilą se
natvę dar apyniai, alksnių

biais mažai0-. negerais; 
naujų, visoj Enronoj įves
tų, renriima. Akėčias t iri 
medžio, su geležies virba
lais. Aria ir akėia ne vien 
vvrai, bet ir moteriškės. 
Ročius, ja.^ns ir šieną 
niauna dalgiais nab’s tik
tai vyriškiai. Pjautuvais 
piauna tiktai punas. Vy
rai darosi milo soT>mėgo-, 
mis, su liemeniu siūtomis.' 
Moteriškės taisosi žemai-

načiu austo- * tiktai tenumanė nuo bičių 
gaudesio, medžių skylėse 
siuvančių ar po medžių

turi žemę gerą, vadinamą 
juodzeme. Smilčių yra pa- <J v . daro gražiau ir nesasi mo-
rapijose Triškių, Raudėnų teriškės kurpes, o vyriš- 
ir Viekšnių. Medžių užvis kiai batus. Tais apsiauna 
turi parapijos Triškių, atėję i miestelį. Po šventi- 
Tirkšlių ir Kurtuvėnų.'m0 išsiauna.
Žmonės aria žemę žam-’ (Bus daugiau)

de-'

,,,»»>> *^--|aedus ūžiančių; dienąsau-kavo ir La1Zuvos parapijų ,ė akt. ^ai ,r
įssimane siudytis serme-‘ lapus neregėjo, 
gas išeigai su apikaklemis,^ £nai
karavosiais ir
P 1S0’. . _ I nukritus ar žiemą keleiviai

Kojas auna visose minė- ,įg žvaigždžių kelią ten sek
tose parapijose naginėmis, davo nesRi paklydusiam 
turtingi tiktai batus nėšio- upeliai ir žvaigždės vado- ja. Eidami į bažnyčią apsi- ten buvo g

YRA ŠALIS
Yra šalis, kur upės teka 
Linksmai tarp girių ūžiančių 
Ir meiliai tarpu savęs šneka 
Prie giesmininkų vieversių. 
Ten. prakaitas aplieja žmones 
Prie vasaros sunkių darbų 
Ir prastas parėdas marškonis 
Apdengia sąnarius visų. 
Bet tave meiliai pavaišina, 
Kai tik nueini į svečius, 
Ten tave myli, valgydina, 
Kiek tik leidžia išteklius.
Ir grakščios tos šalies merginos 
Tenai vis žydi kuo puikiau... 
Šalis ta Lietuva vadinas, 
Bet aš — neilgai ten buvau... 
Atsimenu, kada į guolį 
Saulutę prašo vakarai, 
Ir gieda lietuviai varguoliai, 
Nes pabaigti dienos darbai... 
Kaip tąsyk mergos veidą skaistų 
Prie rūtų lenkia kvepiančių, 
Dainuodamos jas meiliai laisto, 
Lelijų skinas žydinčių...
Atsimenu, kaip vakar’s šiltas, 
Po vasaros kaitrios dienos 
Ir oras, ramumu išpiltas, 
Nenoroms traukia prie dainos. 
Kaip tąsyk varpas sunkiai gaudžia, 
Ir jis girdėt toli, toli...
Seniai jau paukščiai medžiuos’ snaudžia, 
Bet pats užmigti negali.
Kaip upės vandens, mintys teka, 
Idėjos reiškiasi galvoj, 
Gamta su tavim, rodos, šneka: 
“Gražu, gražu mūs Lietuvoj”... 
O, tėviškė, koks mielas kraštas, 
Kurio taip netekau ūmai, — 
To neišreikš nė vienas raštas, 
Tą pasakys vieni jausmai...

P. Vaičaitis.

Darganoms dergiant, lie- 
!tums čežant, tenai nesu
šlapsi, negu nuo medžių 
rasos jei sudrėksi. Todėl 
neįžengiamos balos ir ver
smės, saulės spindulių ne- 

i užgaunamos, nuo amžių 
'burgėjo, kurios ir visų di- 
! džiausioms giedroms spi- 
I ginant niekados neišdžiū-
• davo.

Žiemos tenai nebuvo, nes
gi sniegas negalėjo įsnig-

• ti; ir jei kur pūgos ar pus- 
nys kame - ne - kame nuo 

; medžių jo įkratė, tas pats 
: tenai ilgainiui gaišo. Žmo
gus su gyvuliu niekaip ne- 
; galėjo įeiti, nesgi, kaip sa- 
i kiau, nė kokio kelio nebu- 
; vo; todėl žiemos metu šu- 
, nis pasikinkę važinėjosi u- 
; peliais, nuo ko senu įprati
mu šiandien dar ankštą 
kelelį per girią 
vadina. Jų šunes 
liai, dar kudloti,
namo sekdavo, ir nuo žvė
rių patį keliaujantį gynio
davo (saugodavo). Todėl 
ūsų pirmieji gyventojai 

paupiuose tegalėjo įsikurti 
’r dėl kelio, ir dėl maisto: 
nesgi, stokojant žvėrių ir 
paukščiu, žuvimis galėjo 
misti, o kelio nesant, upe 
ar upeliu savo namus pa
niekti... S. Daukantas.

šunkeliu 
it kume- 
ir kelią

Komunistų “rojus”— vi- 
u lygūs ubagai.
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