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Atominė bomba 
Karo paskelbimas?
Britų žvalgybos žinios 
Ar nepervėlu?

I
 Katalikas, kurs neremia I 

katalikiškos spaudos, ne- ! 
turi teisės vadintis geru ; 
Bažnyčios vaiku. ;

Vyskupas Ketteleris. 
<ė------------------------------ i;!
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VOL. XXXII — No. 21. Tel. SOUth Boston 2680
Jei anksčiau žymiųjų valsty

bininkų bei diplomatų sensacin
gas kalbas vadindavo bombos 
sprogimu, šaltu dušu, istoriniu 
pareiškimu, tai paskutinę prez. 
Trumano kalbą reiktų gal pava
dinti atominės bombos sprogi
mui paruošimu. Daug kas to
kios kalbos laukė jau seniau. 
Kai kas mano, kad ji pavėluota, 
kiti abejingai sako: “pamaty
sim iš veiksmų”. Teisybę pasa
kius, demokratinių šalių valsty
bininkams gražių ir narsių kal
bų niekad netrūko. Visa bėda, 
jog žodžiai kartais tikrovėje su
tirpdavo, kaip pavasario snie
gas...

MARSHALL REIKALAUJA ZO 
NŲ PREKYBOS VIENINGUMO 

VOKIETIJOJE

Reikalausiąs, Kad Visa Vokietija 
Naudotųsi Tautiniais Resursais

Atmete Kinijos Klausima
Maskva, Rusija, kovo 17 į “taip kaip mes gal būti 

— Jung. Valstybių sekre- įeitume į karą, jei Rusija 
torius Marshall yra nusi- bandytų prievarta įsteigti 
teikęs reikalauti Užsienių Ikomunistinę valdžią Ku- 
Ministerių Tarybos konfe-: boje”. 
rencijoj, kad Vokietijai Taft tain pat nori žinoti; 
galėtų naudotis visais vie-!“koks būtu militaris svar-Į 
tiniais vokiečių resursais bumas, jei^u komunistai 
(pajamų šaltiniais) ir kad paimtų Graikijos valdžią į 
tarpzoninis judėjimas ir savo rankas”, 
susisiekimas būtų panai-; Dauguma Senatorių ra
kintas. irflia Prez:dento Trumano

Sekretorius Marshall į- naują politika, tik kniku- 
teikė Molotovui notą, at-irie jų nori geriau išsiaiš- 
mesdamas bet kokias for-; kinti kokios būtų išdavos 
malęs kalbas apie Kiniją, ;tą portiką įgyvendinus. Į 
tačiau pakartojo sutikimąį Šiandien visiems aišku,
pasikeisti informacijomis;kad Jung. Valstybių nuo- 
iš 1945 Maskvos sutarties, i laidumo politika padarė 

daug žalos.
!Ii

Washington, D. C., kovoj 
17 — Senatorius Taft (R. | 
iš Ohio) reikalauja oficia-į 
lio apsisprendimo klausi-‘Vakar vakare

Ar Rusija Skelbtų Karą?

Trumanas. paskelbęs 
kovą komunizmo sulaikymui.

•
Gal dėl ypatingos tarptauti

nės politinės būklės Prezidento 
žodžiams tiek jo draugai, tiek 
priešai šį kartą pripažįsta labai 
didelės, net lemiamos reikšmės. 
Toks atsargus ir artimus ryšius 
su Washingtonu turįs N. Y. 
Times šią kalbą pavadino karo 
Sovietams paskelbimu. Kitas di
delis dienraštis patarė vyrams 
susiieškoti kepures ir išsikelti 
karines uniformas, kurias prieš 
dvidešimt mėnesių buvo saugiai 
padėję. Prezidentas kad ir ne
paminėjo Sovietų Rusijos, betgi 
visi supranta prieš ką jis pasi
sakė. Diktatūrinio komunizmo 
ekspansija (veržimasis toliau) 
ir raudonoji Maskva yra vienas 
ir tas pats.

•
Kas privertė JAV vadovus 

taip energingai susirūpinti? Jau 
pereitą rudenį britų žvalgyba 
turėjo žinių apie sovietų gene
rolų slaptą pasitarimą Graikijos 
pasienyje. Ten dalyvavę ir svar
biausi du maršalai: Žukovas su 
Tito. Tuojau prasidėjo mažasis 
karas su vadinamais partiza
nais ir graikų kariuomene. Grai
kijos, Turkijos ir Irano pasie
niais bolševikai sutelkė geriau
sią savo kariuomenę. Viskas bu
vo paruošta tų šalių užėmimui. 
Į sovietų kontrolę būtų gana 
greit galėję patekti Dardanelai, 
žibalo šaltiniai ir strateginiai 
keliai į britų imperiją. Dėl neži
nomų priežasčių Kremlius šio 
žygio vykdymą atidėjęs pava
sariui. Pavasaris čia pat. britai 
vieni laikytis pavojaus srityse 
atsisako .tad Washingtonui atė
jo apsisprendimo dienos.

Mis Truman Debiutas 
Per Radio i

1.I
Detroit, Mich., kovo 17— 

iš WXYZ

iš-
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Jung. Valstybės Iškvietė Savo 
Ambasadorius Iš Graikijos

.ti $400,000,000.
Taigi Kongresas turės 

vėliausias ekspertų infor- 
Imacijas kada svarstys 
Prezidento Trumano rei
kalavimą skirti $400,000,- 
000 Graikijai ir Turkijai,

\Vashington, D. C., kovo 
17 — Jung. Valstybių ad
ministracija iškvietė savo 
ambasadorius grįžti į na
mus iš Graikijos ir Turki
jos.

Sugrįžusieji ambasado-1
riai turės patiekti Kon-ikad jos galėtų atremti to- 
gresui įrodymus, kad talitarinę 
Graikijai ir Turkijai yra ■ agresiją, 
reikalinga militarė ir eko-! tautiniam pilnumui, 
nominė pagalba, kaip kad 
Prezidentas Trumanas yra tę tikisi išspręsti Prezi- 
sakęs ir reikalavęs paskir- dento reikalavimą.

- komunistinę 
kuri gręsia jų

Kongresas dar šią savai-

Vokiečius Belaisvius
Maskva, Rusija, kovo 17 šimtus tūkstančių civilių
- Maskvos radio skelbia žmonių ir karių iš Pabalti- 

Tass agentūros žinias, kad jo kraštų — Lietuvos, Lat- 
Rusijoje dar yra 890,532 vijos ir Estijos sunkiems 
vokiečiai belaisviai, ir ru- darbams į Sibirą ir kitas 
sai sako, kad daugiau kaip Rusijos sritis. Apskaičiuo- 
milijonas vokiečių grąžin- jama, kad 40 nuošimtis iš- 
ta į Vokietiją. Tačiau An- vežtųjų jau mirė nuo bado 
glijos ir Jung. Valstybių ir nusilpnėjimo, 
militariai šaltiniai paduo-1 
da, kad Rusijoje yra apie 

; 3 milijonai vokiečių karo
mu ar Rusija paskelbtų | stoties, Detroit Symphony į a nori A T T T C A TČ
karą, jeigu Jung. Valsty- Orkestras, kurios direkto-

RUSAMS DEMOKRATIJĄ “““« ™į'rium yra Kari Krueger, 
programoje dainavo p-lė 
Margaret Truman, Prezi
dento duktė. i

Tai buvo jos pirmas vie- tą penktadienį Jung. Vals-lkad jiems nebūtų 
šas pasirodymas. Ji sūdai- tybių sekretorius George teisė dirbti, laisvė 
navo tris daineles ir susi-;C. Marshall išaiškino ru- net gyvybė, 
laukė labai daug kompli- sams demokratijos reikš-į 

mę ir prasmę Maskvos! 
konferencijoje.

ŠEN. LODGE PRAŠO PAGALBOS!re^" “Xi
KOVAI PRIEŠ RAUDONUOSIUS bėse nepripažįsta valsty-1 

bės demokratiška,jeigu tos 
■valstybės žmonės, kurie 
•gerbia kitų žmonių teises. 
■ neturi laisvės pareikšti sa- 
ivo įsitikinimų be baimės 
i būti pagrobtiems iš namų 

’iir atskirtiems nuo šeimos.
i Jis sakė, kad tokia tvarka 
i nėra demokratiška, jeigu 
Į įstatymų prisilaikantieji

bės duotų finansinę ir mi- 
litarinę pagalbą Graikijai 
ir Turkijai.

“Aš noriu žinoti ką ma
no mūsų aukštieji milita- 
riai žmonės apie galimy
bę, kad Rusija išeitų į ka
rą, jeigu mes įvykdintume 
mūsų programą”, jis sakė, mentų.

t---- r-
Maskva, Rusija — Perei-, piliečiai...... ...j....

čius civilius, kurie buvo iš
gyvena baimėje,įvežti iš Vokietijos į Rusi

Rusija reikalauja grą
žinti Pabaltijo tremtinius 
iš Vokietijos, Prancūzijos, 

> ir kitų kraštų. 
Pabaltijo tremtiniai neno
ri grįžti į savo kraštus, 
nes jie yra užgrobti ir val- 

t. Lai Rusija
.. . ; . j • f neb jie yra užatimtąją darbams specialiuose domį Rusijos“ 
arba jpro^ktuose, Rusijoje yra jįtraukia savo kariuome

nę iš Pabaltijo kraštų ir 
leidžia žmonėms laisvai ir 

Ši Rusijos vokiečių karo demokratiniai apsispręsti, 
j skaitlinė kelia tai jie visi grįžtų į savo tė- 

| klausimą, kas atsitiko su vynes.
..„i.:

Taika Pavojuje
Boston, Mass. — Senato- niuose Šv. Patriko Dienos į 

rius Henry Cabot Lodge, pietuose Statler viešbutyj 
Jr., kalbėdamas Clover pareiškė, kad Jung. Vals- 
klubo suruoštuose meti- tybių žmonės turi remti 
--------------------------------  Prezidento Trumano drą- 
ka lūž, visą naikinantis tvanas sias pastangas sulaikyti 
išsilies iki Atlanto, iki Vidurže- komunistų agresiją, 
mio, iki Indijos vandenyno. Oi „ .....
gal ir toliau... : JelS“ zmoncs K,°n’

gresas atstumtų Preziden-
• tą, tai dingtų paskutinė

Lietuviai, kaip ir daugelis kitų viltis taikos suorganizavi- 
europiečių, deja jau toli liko a- mui”, sako Lodge. 
napus geležinės uždangos. Aša
romis, prakaitu ir krauju paty-: 
rę raudonąją vergiją, pirmieji 
dėjo viltį į galingąją ir demo
kratiškąją Ameriką, jie pirmie
ji laukė išsivadavimo ir, jo ne
sulaukdami. pirmieji išėjo par
tizanų brigadomis desperatiš- ,
kai kautis su besieliais bude- Į Lodge prašė ypatingai Į 
liais. Kenčiantis ir kovojantis remti 
lietuvis dabar susimąstęs liūd- mes, jūsų tarnai Kongrese į sjohn D

;5 milijonai vokiečių be-
Šis sekretoriaus pareiš- 

kimas buvo taikomas Ru-| L'_ 
įsijai, kuri pati save skaito;belaisvių 
“demokratiškiausia vals-p" 
tybe”, bet joje ir jos pa-;kitais vokiečiais karo be- 
vergtuose kraštuose yra, laisviais, 
tik aziatiškai - komunisti-1 
nė “demokratija“.

Visiems yra žinoma, kad 
Rusijoje ir visuose jos pa
vergtuose kraštuose nėra, 
spaudos, nei žodžio, nei re
ligijos laisvės: nei darbi
ninkai neturi laisvės ginti 
savo teisių.

ALT AKCIJA WASHINGTONE

Įvykiai šuoliais lekia į neiš
vengiamą krizę. Jei bolševikai 
karinį spaudimą į artimuosius 
rytus darė, kaip sakoma, tik 
anglosaksų nervais žaizdami, 
jie. kaip išgązdinti vaikai, turės 
iš kai kur atsitraukti ir kukliau 
susitraukti: jei jie tikrai buvo 
pasiruošę karo veiksmams, da
bar kortos atidengtos, ir jie 
aiškiai mato, su kuo turės susi
grumti. 
Amerika
raudonąjį tvaną. Jei ten užtvan-mis. Ir greitai.

nes sąjunginin
kų apskaičiavimu rusai 
paėmė 2,500,000 ir 3,000,- 

iOOO vokiečių į nelaisvę ka
ro metu.

Rusijos užsienių ministe- VVinston Churchill, buvęs 
ris Molotovas pažadėjo Anglijos užsienių ministe- 
duoti tikrą vokiečių karo ris, kalbėdamas apie Pre- 
nelaisvių skaitlinę Užsie- zidento Trumano pareiš- 
nių Ministerių Tarybos 
konferencijai.

Maskvos konferencijoj 
kitos trys valstybės pra
nešė sekančius vokiečių 

i belaisvių skaičius: Jung. 
Valstybėse — 15,103: An
glijoj — 435,295: Prancū- 
Įzijoj — 631,483.

Italijos karo ministerio 
pranešimas parodo, kad 

‘ - ---- liepos 90 nuošimtis italų karo be-
23 d. vyriausybės pareiški- laisvių mirė sovietų Rusi
mą ir Respublikonų Parti-Joje. Rusijoje karo belais-

Churchill Patenkintas 
Trumam Kalba

Londonas, kovo 17

kimą Kongresui dėl teiki
mo pagalbos Graikijai ir 
Turkijai, pareiškė: “Jeigu 
Jung. Valstybės būtų pa
dariusios tokį pareiškimą 
po pirmojo pasaulinio ka
ro, tai antrojo karo nebū
tų buvę.”

Kovo 10-11 dd. ALT d. senatorius Brooks Kon- 
Vykdomojo Komiteto na- gresiniame Rekorde įdėjo 

j riai — pirm. L. Šimutis, ALT memorandumą išti- 
įsekr. Dr. Pius Grigaitis ir sai. 
iiždin. M. Vaidyla — su wen 
1LAIC direktorium, adv. K. prašytas, įdėjo į Kongresi- 
(R. Jurgela, lankėsi Wash- ni Rekordą 1940 m. I 
ingtone.

| Sostinėje besilankant, . - . m Carroll Reece viai turi dirbti sunkiuosius
buvo padaryta eile vizitų R 2 . 194? atstatymo darbus.

- - ‘r vaisfv^s;m'vasar'P12 pareiškimus. Kalbant apie vokiečius
Prezidentą, “kada buvo tarti-i Po t0’ buvo aPsiIankyta ka>-o belaisvius, reikia pn-

- - —— Liepartamente ouvo tarta spaudog Pažymėti- minti, kad Rusija įsveze
Europos ’ Reikalų1 referen- į ja: kad Unked Press -ir di: 
tu. ir Charles B Ellibrick dzl?J.1 .^uda. Pynėjos), j įvykj ir dalimi citavo jteik-

į Tvirtindamas, kad silp- ‘ ” • vnumas neisvengs neramu
mo, Lodge sakė, kad “jei
gu toks iššaukimas būtų 
buvęs padarytas anksčiau, 
tai mums nereikėtų tokių 
žygių griebtis dabar”.

Be to, senatorius O 
Brewster, ALT pa Albanijos Komunistai 

Sunaikino Altorių

I

Roma — Tiranos, Alba
nijos sostinėje, komunistų 
pareigūnai pavertė katali
kų koplyčią, karo ligoninė
je, j šokių salę, ir visiškai 
sunaikino altorių.

nai klausia: • spręsime kokios metodos
— Ar Eurojva bus dar išgelbė-;turi būti pavartotos”, 

ta iš Graikijos ir Turkijos ?Pa.| O-- ■ - ......
skolomis galima vieną kitą tau- kad Amerikos 
tą kuriam laikui išgelbėti nuo nebūtų vartojami — kaip Jnag įr pasikeista nuomo- 
bado, apginklavimu galima jas jje buvo vartojami vėliau- Į nėmis. Valstybės Departa- 
padaryti drąsesnes prieš užpuo-;sioje praeityje — pakeli- mento valdininkai užtikri- 
hką, bet kas ir kaip dabar išva- mui politinių ideologijų no, kad jokio pasikeitimo 
duos pusę raudonojo tvano pa- (pasaulėžiūrų), ku r i o s; Lietuvos nenaudai nėra ir 
skandintos Europos? (mums yra neapkenčia-:nenumatoma ateityje.

Teheranas, Yalta ir Potsda- mos.” 
mas, tai tie paslaptingosios liki- j Tuose pietuose taipgi ‘ *
mo rankos istorijon įrašyti įkalbėjo Šen. Joseph R. Mc-isilankė pas senatorius Ar- kovo mėn., 
Mane, Tekel, Phares, kurie at- Carthy iš Wisconsin, Sen.'thur H. Vandenberg, Tom išsivertė tu« a♦ ..Lt! J m I r*, _ 1A    x 1 i v * • « —. — —

Mes turime reikalauti, iš Rytų Europos Skyriaus------------------------------------, 1O IVVtų JJUlUUVd UAVliaita..

gaminiai Įteiktas ALT memorandu- tąjl memorandum4-

Estai Domisi LAK 
Informacija

Graikijoj ir Turkijoj j rodo, turės būti atpirkti dar ne- 'Saltonstall, 
pasiryžo sulaikyti įsivaizduojamo sunkumo auko-lford ir

I
I
l*i

Vyrams Šventoji Valanda
Rengia ir Kviečia

Sv. Vardo Drauaiiu Valdybos ir Dvasios Vadai
SEKMADIENI,

BIRŽELIO 1 D., 1947 
I Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių Vienuolyno aikštėje 

Brockton, Mass.

3 valanda po pietų
Vyrai parodykime savo katalikybę ir lietuvybę!

I
______

, LAIC, New ¥ork — Meie
,Tee, vienintelis estų mėne- 

Ta proga, delegacija ap-jsinis žurnalas Amerikoje, 
■—1_----------- , - laidoje ištisai

iš Lithuanian 
, Gub. Brad- Connally, C. Knowland Bulletin gruodžio numerio j 

Kongresmanas Brooks, Herbert O’Conor straipsnį apie vergų sto- j 
John F. Kenedy. lir Francis Myers. Kovo 12Jvyklas Rusijoje.
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■VAIRIOS ŽINIOS
C

Lietuvos Nepriklausomybės Pasiūlė Duoti Šimtą Milijo- 
Minėjimas Riode Janeire ny Paskolą Graikijai

J. T. Delegacija Matė Karą 
Pasienyj• K . . -A 4

—

Vasario 16 d. buvo su
rengtos bažnytinės iškil- 17 — 
mės Santa Lūžia bažny- Maisto 
čioje. Pamaldas laikė kun. Organizacija. ištyrus 
J. Janilionis. Giedojimai Graikijos ekonominę pa
buvo vedami prof. Henri- dėtį, pasiūlė, kad Pasaulio sienyj, 

tuojau suteiktų Tautų delegacija, kuri ty

VI ashington, D. C., kovo 
Jungtinių Tautų 

ir Agrikultūros 
|H,

Albanija Draugiškai Priėmė 
Delegaciją

Graikijos - Albanijos Pa- 
kovo 17 — Jung.

que Costa. Palaiminimą 
suteikė Vyskupas Don Pe- 
dro Massa. Santa Lūžia 
bažnyčia mažutė bet viena 
gražiausių Rio bažnyčių.
Ten susirinko apie pusė taip pat paruošė 25 metų

bankas tuojau suteiktu lautų delegacija, kuri ty- 
Graikijai $100,000,000 pa-jrinėja Graikijos. Albani- 
skolą šiem metam atsista-ij°s lr Jugoslavijos pasie- 
tymui. ĮniU padėti, girdėjo kanuo-

Minėtoji
I
IKaip žinoma, pirmą kar-

organizacija tratėjimą. “ J y-r- _ J •
visos Rio kolonijos. Pačia- planą Graikijos atsistaty- 14 Jugoslavija neįsileido
me Rio mieste gyvena 110 
lietuvių priemiesčiuose 30 
ir netolimame miestelyj 
Caxias gyvena 16. Tą die
ną lijo labai smarkiai. Be 
to karnivalo pirmoji die
na. kuris vyko Petropoly 
ir Teresopoly. patraukė 
savemp ne tik Rio diplo
matų bet ir šiaip publikos. 
Lietuviškos iškilmės, užsi
baigė pas p. Meierį. kame 
buvo susirinkęs gražus 
būrelis Lietuvai Drietelin- k

gų diplomatų ir visuome
nės veikėjų lietuvių. Veik 
visa Rio de Janeiro spau
da prielankiai paminėjo 
Lietuvos praeiti ir jos 
žmonių pastangas atstaty
ti nepriklausomybę, 
vę mylinti Brazilų 
pareiškė simpatijų 
čiančiai bolševikų 
Lietuvai ir tuo būdu 
raliniai sustiprino lietuvių 
dvasią, kurie per skaus
mus ir ašaras siekia ir sa
vo nelaimingai Tėvynei 
linksmesnio rytojaus per 
demokratijos laimėjimą.

Lais- 
tauta 
ken- 

jungą 
i mo-

Brity Angliakasiai Laimėjo 
5 Dienų Savaitę

Londonas, kovo 17 —
Nors visame Anglijos

mui.

I ■ ’T
t t - •k _--------------

Jung. Tautų delegacijos, i 
i bet vėliau pakeitė savo nu- 
'siteikimą. į

į Albanija labai draugiš
kai priėmė tą delegaciją.

į Raudonieji Smarkiai Puola 
Trumaną

Viso pasaulio raudonųjų 
ypač Rusijos 

smarkiai i

I RYTINIU =— “
I VALSTYBIŲ ŽINIOS |

WATERBURY, COHN
Sąjungietčs Veikia

Kovo 4 d. įvyko Moterų Są-

Apreiškimo lietuvių parapijos bažnyčioj, Brook- 
lyn, N. Y., dabar yra neseniai užbaigtas statyti alto
rius. skirtas Švč. Panai Marijai. Didžiausią dalį sv.pla- 

ouola navo ir pastatė art. Jonas Subačius, kuris yra pastatęs 
mio kitose parapijų bažnyčiose.

! VASARIO 16 KOLOMBIJOJE

spauda,
(spauda ... ....... . .......
[Jung. Valstybių Preziden- e^ę altorių 
i tą Trumaną dėl jo pasaky
tos kalbos Kongrese.

Rusijos komunistinės
valdžios laikraštis “Izvies-i Medellin/ Colombia—Ne- vių yra tik 7. tai tikrai di- 

> kreditas pri
klauso Saleziečiui, kun. M. 
M. Tamošiūnui ir jo lietu
viams bendradarbiams už 
taip sėkmingą Lietuvos 
tragingos būklės išrekla- 
mavimą ir jai teikiamą 
moralę ir materialę pagal
bą išsilaisvinti. ‘

tija” prilygina Jung. Vals- gausi lietuvių kolonija Ko- džiausiąs 
’loinbijoje, viso tikrų lietu- o-
vių yra tik 7, iškilmingai 
minėjo Lietuvos nepri
klausomybės šventę ir 
maldos dieną už Lietuvą.

I Vasario 14 d. viename 
didesniųjų. Kolombijos 
(dienraščių "E! Colombia-, 
.no” pasirodė straipsnis a-i 
tpie Lietuvos nepriklauso-. 
’ mybės švejj^ę . jr. lietuvių: 
1 maldos dieną už Lietuvą. . 
' .Vasario 16 d. tas pats.

įtvbių siekius prie Hitlerio 
(siekių. Dėlko? Ar dėlto.Artistas Jonas Subačius,

gyv. Richmond Hill. N. Y., au- kad Jung. Valstybės išgel- 
torius pastatyto Švč. P. Marijai 
didžiojo altoriaus Apreiškimo 
lietuvių parapijos bažnyčioje, 
Brooklyn. N. Y. Art. Jonas Su
bačius yra studijavęs Niagara- 
ir Fordham Universitetuose ir j 
taipgi meną New Yorke. Wash- kinta ir pavergta, 
ingtone ir Italijoj, c- dabar užsi
ima bažnytinio meno darbu.

bėjo Rusiją nuo Hitlerio 
karo mašinos, ar dėlto, 
kad davė bilioninę pagal
bą ir išgelbėjo nuo bado? 
Jei ne Jung. Valstybės, tai 
Rusija būtų buvus sunai-

Atstatė Sugriautas Bažny
čias Italijoj

Roma
Baltiecių Bado Streikas 

Tremtyje

Pranešama,

Koncerto komitetą sudarė 
šios: C. E. Von Nešt, Alice 

[Fuller, Lorraine Fuller, Ruth 
! Patchkowski, Frances Budrevi-

jungos 43 kuopos susirinkimas. Į čius, Drucilla Littlehales, Sa- 
Kaip kasmet, nutarta pagerbti; rah Goudelock ir Louise Vasi- 
Šv. Juozapo parapijos našlaity- iliauskas. 
no globotojas — Seseles, suruo-l 
šiant "Card Party". Parengimo i 
šeimininkės buvo pp. Matilda iI 
Bekeris, Ona Šmotas. Magdale-; 
na Karinauskienė ir Stepanija ‘ 
Sapranas.

Sąjungiečių Vajus
Kaip žinoma. Moterų Saiun-i 

gos vajus prasidėjo sausio 1 d.: 
ir baigsis liepos 1 d. 
sų kuopa 
daugiausia narių.

Sąjungietės nuošh džiai dėko- i 
ja klebonui kun. J. Vaiantiejuiį 
už suteiktą ir teikiamą pagalbą. į

Raginame visas lietuves kata- i 
likęs moteris prisirašyti pi ie tos Į 
garbingos organizacijos — Mo-!^

I I

Marianapolio Kolegijos 
Padėka

š. m. Mū-
stengiasi gauti ko-

Vasario 2 dieną, sekmadienį, 
įšv. Pranciškaus parapijos baž- 
inyčioje. Athol, Mass. šv. mišių 
i metu, klebonui, kun. P. Jurai- I 
įčiui, maloniai sutikus ir parė
mus, buvo padaryta rinkliava 
Marianapolio Kolegijai palaiky
ti. Tos rinkliavos proga pamok
slus sakė Marianapolio Kolegi
jos mokytojas, kun. Dr. Vincas 

I Andriuška. MIC.
• Per rinkliavą šv. Pranciškaus 
jpar. Marianapolio Kolegijai su- 
idėjo $266.00.

Marianapolio Kolegijos Vado
vybė ypač džiaugiasi matyda
ma, kad šv. Pranciškaus lietu
vių par. parapijiečiai suprato 
šios vienintelės visoje Ameriko
je Katalikų Lietuvių mokyklos 
reikalingumą ir ją gausiai parė
mė šiais mokyklai nelengvais 
laikais.

Drauge Marianapolio Kolegi
jos vadovybė šiuomi reiškia lie
tuvišką nuoširdų padėką klebo
nui kun. P. Juraičiui. kuris pa
skatino ir nušvietė parapijie
čiams reikalingumą rėmimo 
šios įstaigos ir mums parodė 

į savo prielankumą bei nuoširdu- 
|mą. Visiems šios parapijos au-

terų Sąjungos, o ypač jaunes
niosios kartos lietuvaitės turėtų 
įsirašyti ir užimti vietas sens
tančių.

Vajaus metu nėra jokio įstoji
mo mokesnio, o tik metinė mo
kestis §2.00 į apšvietos skyrių.

Norinčios prisirašyti prie Mo
terų Sąjungos, galite kreiptis 
pas pirmininkę, p. Stepaniją 
Sapranas arba galite pranešti 
ir bet kuriai kitai Sąjungietei.

Po susirinkimo įvyko “Brush 
Party" ir linksma valandėlė — 
draugiškas pasikalbėjimas.

Choras Išpildė Darnu ir Tauti
niu šokių Programą

Kovo 9 d. Šv. Juozapo lietu
vių par. choras ir solistai, vado- kotojams ir prie kolektos prisi- 
vaujant kemp. A. J. Aleksiui, dėjusiems tariame dar kartą 

šokių nuoširdų lietuvišką ačiū.išpildė dainų ir tautinių
Londonas, kovo 17 — j laikraštis įtalpino du ilgus kad nu0 iiepos? 1945. iki i programą Blue Lounge —YW-, 

Audra ir smarkus lietus s^a^Psn^us. Eebrere 3945 metų pabaigos atsta- CA- prosPect St-
Londonas

fiesta nacional
nia” 
šventė Vasario 16) ir “Li- 
tuania ai pie de la Cruz" 
(Lietuva prie kryžiaus).

Tą dieną, 11 vai. rytą, 
erdvioje Nuestra Senorra 
dėl Sufragie bažnyčioje i- 
vyko iškilmingos šv. mi- 
jšios už Lietuvą. Šv. mišias 
‘ atnašavo Salezietis, kun. j 

Dėl tirpstančio gilaus ąt ąt TamošiūnasKaip žinoma, anglies ka- džių valstybių diplomatu snieg0 ir didelio hetaus iš.
~ *__i---- — j----- ■ į neatitaisyta s;iįp-jo UDps ir susidarė no-! Nadioje <u... . r^ro.___J ;Sinejo upes ir susiaaro po .Dasave turininga oamoks-i

padarė labai daug žalos. 
Londone, Birmingham ir 
Wolverhampton viduji-LAIC, New York — Reu- Vvolverhampton viduji- 

krašte yra kuro trūkumas, terio ir INS pranešimu, niuose kraštuose viesulas 
bet angliakasiai išsikovojo Maskvos konferencijos a- suardė daug namų ir suža- 
5 dienų darbą savaitėje, tidarymo dieną, kovo 10. i lojo kitus namus. Londone 
Angliakasiai gaus tą patį britų ir amerikiečių zono- užmušė vieną žmogų, tris 
atlyginimą, kaip ir už 6 se gyvenantieji baltiečiai sužeidė, 
dienas, pradedant nuo pir- tremtiniai susilaikė 
mo ]_' ” . —
mėnesio.

i 
i

Kitose srityse i 
nuo taip pat sužeidė daug žmo- 

pirmadienio gegužės valgymo. Tas buvo pada- nių.
ryta tikslu atkreipti di-

tyta 1.912 bažnyčių, ku
rios karo metu buvo suža
lotos.

Panaikino Militarį Įstatymą i 
Palestinoje

syklos Anglijoje yra vai- dėmėsi į j ___
džios kontrolėje. Taigi skriaudą jų kraštams —’tvynių pavojus, 
darbininkai be streiko iš- prieš tebesitęsiančių So- 
siderėjo iš valdžios 5 dar- vietų okupaciją Lietuvoje.
bo dienas savaitėje. Latvijoje ir Estijoje.

(pasakė turiningą pamoks
lą. nušviesdamas Lietuves 
-tragingą Dadėtį ir prašy- 

Hitlerio Sunoksiąs Užimti j^sŠ^ime,sti Lie' 
Pamaldose dalyvavo a- 

pie 1,000 žmonių. Šv. mi- 
Chicago — Šiomis dieno-(šios buvo paįvairintos Lie- 

mis buvo • rastas raštas, įtuvos himnu ir kitomis 
kuriame yra Hitlerio pasi- mūsų patriotinėmis melio- 
kalbėjimas su savo patarė- dijomis.
jais ir jų sąmokslas užimti; Daug kolombiečių. suži-i 
(Vatikaną. Štai Hitlerio žo-inoję apie Lietuvos tragin- 
džiai: “Mes įeisime tiesiai gą padėtį, išreiškė lietu-į 
į Vatikaną. Ar manote, viams užuojautą, apgai- 
kad mes bijomės Vatika- lestavimą ir viltį, kad grei- 
no? Mes iš ten visus išva- tu laiku mūsų tėvynei at

rysime. Ypač visus diplo- eis geresni laikai.
matus. Taipgi gausime do- Šios šventės proga lietu- 

‘kumentus ir sužinosime a- vių kolonija įteikė platų 
tpie jų veikimą...“ memorandumą Eolombi

Vatikaną Neįvykdintas

Jeruzalė, Palestina, kovo 
17 — Palestinos valdžiai 
šiandien panaikino karo į-j 
statymą Tel Aviv-Petah: 
Tiqva srityse ir Jeruzalės 
dalyje, kuris buvo pa
skelbtas kovo 2 d. dėl žydų

i teroristų siautimo ir kitų 
žydų atsisakymo pagelbė
ti valdžiai.

Kaip tik Britai paskelbė, 
kad panaikinamas milita- 
ris įstatymas, tai teroris- 

i tai puolė Palestinos žydu j 
[agentūrą ir bombomis iš
sprogdino oficiali organi- i 
zacijos spaudos kambarį j 
ir turistų informacijos 

'centrą Jeruzalėje.
Spėjama, kad žydai te

roristai išsprogdino žydų [ 
[agentūrą dėl to, kad tarpi 
■ žydų susidarė politinis’ 
skirtumas.

i

Programa pradėta. Amerikos i 
himnu. Choras sudainavo liau-j 
dies dainelių, p. Ed-- ardas Digi-, 
mas palinksmino visus akordio-į 

į nu. Būrys choristų - chorisčių' 
pašoko keletą tautinių šokių. I 
Šokėjais buvo šie: Jonas Kali
nauskas. Jonas Lasas, Edvar-, 
das Kušlis. Raymondas Vaic-: 
kus. Marcelė Andrikytė, Aldonai 
Bukauskaitė. Felicija Lukmi- 
naitė. Alena Padaigytė.

Solistės buvo šios: Marcelė 
Andrikytė, Adelė Golas. Ona j 
Sabis ir Nei! Meškunas. Progra
ma užbaigta Lietuvos himnu.

Pasibaigus programai Mrs.: 
Arthur Freeman pakvietė visus; 
užkandžiams. 1

Marianapoiio Kolegijos 
Vadovybė.

Redakcijos Atsakymas

Waterbury, Conn. — Kores- 
• • pondentei. — Pranešimas apie 

į Moterų Sąjungos 43 kp. “Card 
i Party” suvėluotas. Netilpo.

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Ir orlaiviuose taisomi plaukai, štai šis vaiz
das parodo, kaip plaukų meno žinovas papuošia 
plaukų sugarbiniavimu vieną iš orlaivio vairno- 
I jo (»įi'T<-U >i q iti 1 n 'U’» eild'l’’! "Į?' Cll i< :i"• >'

memorandumą Kolombi
jos Užsienio Reikalų 
nistrui ir kitų kraštų 
stovybėms.

Kolombijos lietuviai 
randa vis daugiau draugų

Hashington, D. C., kovo Lietuvai: dažnai pasirodo 
17 — Karo Departamentas spaudoje straipsnių Lictu- 
praneša, kad pagal Her- vos klausimu. Pastaromis 
bert Hoover rckomendaci-"dienomis, didžiausiame 
ją Armija jau pasiuntė Kolombijos dienraštyj “EI 
maisto ir sėklų vokie- Sigio“ vasario 24 d. laido- 
čiams. jje tilpo straipsnis “Drama

Vokietijoje bus įsteigtos de Lituania“ (’ ’ 
viešos virtuvės, kur bus drama), kuriame 
aprūpinta maistu apie 
3,500,000 vaikų ir milijo
nas suaugusių žmonių A- 
merikos ir Britų okupaci- 
i 1Č SC Z9!lV’JC *

Armija Aprūpina Maistu 
Vokiečius

Ali
ai-

SU-jI
I

Lituania“ (Lietuvos 
išdėsto

ma sunki Lietuvos būklė ir 
mūsų tautos teises į lais
vę.

Redakcijom prierašas, ži- 
n:ii>i i; i/i 'ledinio lieti!-

Jung. Valstybės Atnaujino 
Kultūrinius Santykius Su 

Austrija
Washington, D. C., kove 

17 — Valstybės ir Karo 
departamentai praneša, 
kad Jung. Valstybes ir 
Austrija atnaujino norma
lius kultūrinius santykius.

Statys Naują Seminariją
Detroit, Mieli. — Detroi

to arkivyskupija ir Grand 
Rapids, Saginavv. Lansing 
ir Marųuette diecezijos, 
bendrai susidėjusios, sta
tys naują teologijos semi- 
i<:i 11 |:j :> ii 1 L'jll'Ji L'_‘

Ki ūdų 'ūsu pasitaiko. Ši moteris Mrs. Mary 
T. dio, 56 m. amžiaus, turi šešis suaugusius vai
kus ir vedusius. Ir keturis anūkus, ir šiomis die
nomis gavo net du laišku iš U. S. Army, kad pri- 
būtų į nurodytą ofisą darbui. Žinias patikrinus 
p:i ■ :i •<!<•. 1 ','1 < pn«_Ų' > '.l n p1’’.’ l'lL'i'l/j



Antradienis, Kovo IŠ d., 1947 DARBININKAS

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published Semi-Weekly except holiday weeks, when issued weekly. 
---------by---------

SAINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABO R
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

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

1103, Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918.
SUBSCRIPTION RATE S:

Domestic yearly ___________  $5.00
Domestic once per week yearly $3.00
Foreign yearly _____________  $5.50
Foreign once per week yearly $3.50

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

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston. Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Šv. Juozapas

Lietuvių Tremtinių Nuotaikos '
Nenuleidžia rankų ir pasižymi 

geru vardu
vo sukrėstas dviejų reiš
kinių. Viena, naujo scree- 
ningo, kurį užsimanė pa
daryti paskutines dienas 
gyvenanti UNRRA nepa
tenkinta armijos screenin-

Kas tremtiniams labiau
siai graužia širdį?

Akys su nerimu labiau
siai nukreiptos į Maskvą. 
Ten svarstant taikos rei
kalus su Vokietija gali bū
ti paliestas ir Lietuvos li--gu, kam jis buvęs per Svei
kimas. Nors visi supranta,' nūs. Tremtinių naujas 
kad konferencijos vieta ir screeningas jaudina ne 
aplinkybės labai nepalan- dėl to, kad jie bijotų tikri- 
kios Lietuvai, tačiau trem- nimo, bet dėl to, kad slap
tingai tebeturi tikėjimo, tos instrukcijos išdavė 
kad JAV nepasitrauks iš UNRRA-os norą iš naujo 

versti keliauti tremtinius 
“namo”, atimant daugiau 
kaip iš pusės tremtinių 
UNRRA-os globą, juos pa
šalinant iš DP. Priešinęsi

i
i

Kovas Šv. Juozapo mėnuo. Ta pavasario pradžia viešaį užirntOs garbingos 
primena sausą šakelę, kuri Šv. Juozapo rankose pra-l n__ipHn<s i reikalu
žydo. Gi ta stebuklingai pražydusi šakelė — tai tarsi Neišduos nei už bran- 
simbolis bei ženklas kilnių ir gausių Šv. Juozapo do- . pažadus teisės ir tei
sybių, ypač nekaltybės, Dievo meilės, ištikimybės ir singumo Daugelis tiki, 
išminties. Tai apie jį Šv. Rašte pasakyta: “ištikimas 
tarnas ir išmintingas, kurį Viešpats pastatė savo šei- • 
mynos viršininku”. Tai tokia garbė, kokios nė vienas 
šventasis nesusilaukė. Bet ta garbė buvo surišta su tolesniamklaikui, 
sunkiomis pareigomis. Jo gyvenimas pilnas kryžių, i

los ir pažeminimo ištyrė, kai atvykęs į Betliejų užsira-_  . __ __ ___ _____ __ ___ _____
šyti, veltui ieškojo užeigos suvargusiai Šv. Marijai ir kajiįo — nustatant rytinę estams ar žydams, bet ne 
dėl neturto buvo priverstas apsistoti gyvulių tvarte. :yokjetįjos sįeną ^draskant lietuviams lietuvius, žy- 
Tiesa, Kristaus užgimimas atnese jam neapsakomo Rytprūsius, į kuriuos įei- dams žydus. Būdas tau- 
džiaugsmo ,bet štai vėl kita rūpestis : reikia bėgt į E-;na įr Lietuva, skirs- toms kiršinti tarp savęs 
giptą,^nes Herodas nori Vaikelį nužudyti. tikro tant reparacijas. Lietuva pažįstamas iš nacių oku- 

kad ten, pacijos. Tremtiniai visuo
tinai atsisakė tokiame 
screeninge dalyvauti, tvir
tai įsitikinę, kad visoje ak
cijoje, nukreiptoje prieš 
juos, reiškiasi ta pati ran
ka, kuri juos išvijo iš savo 
žemės — raudonoji, kuri 
eina išvien su rudąja.

Paskutinėmis sausio die
nomis tremtiniai su pa
lengvėjimu atsikvėpė, ka
da armijos vadovybė at
šaukė UNRRA-os scree- 

Su skausmu dalinamasi ningą, kaip naudingą Var- 
žiniomis apie nelaimingą šuvai ir Maskvą*, kaip ne

teisėtai daromą. O kiek 
tokių nteisybių lieka nepa
stebėtos!

Antra, nepaprastai pa
blogėjo maitinimo, teisinė 
padėtis, kai tuo pačiu me
tu vokiečiams tie dalykai 
gerėja. Noras tremtiniais 
nusikratyti, juossuvaržy-T~kas’ 

bė pluoštas žinių apie bai- ti, atimti remokratines sa-! 
sias lietuvių kančias ir 
daugelio mirtį.

•

Pačių tremtinių gyveni
mas š. metų pradžioje bu

garbingos

singumo.
j kad Lietuvos klausimas bolševikų ir nacių terorui, 
mažų mažiausiai gali likti pasipriešino tremtiniai ir 
neišspręstas ir atidėtas UNRRA-os terorui. Ypač, 
_____________ kad jame norėta viena 

, . - - . v. , - 1 Iš savo pusės Lietuva y- tautybė sukelti prieš kitą
Skurdas ir neturtas seke jo pėdomis. Kiek tai sirdge- ra gyVaį suinteresuota pa- pavedant screeninguoti 
„ — -- — - • 2 _ sitarimais dėl Vokietijos latviams lietuvius, latvius

džiaugsmo ,bet štai vėl kita rūpestis: reikia bėgt į E-;na įr j^až Lietuva,

pabėgėlio likimas: kelionė tolima ir sunki, be pinigų,|suįnteresuota I 
be maisto ištekliaus, vykti į svetimą šalį, neturint ten kur pasitarimuose"bus pa- 
nė draugų, nė pažįstamų, nemokant kalbos, nes Egipte yesti Lietuvos reikalai 
jau kita tauta gyveno. Pavojui praėjus, vėl teko atlikti autoritetingus paaiškini- 
ta pati kelionė į savo kraštą. Nazarete jau ramus gy- mus jr norus galėtų pa
vertimas. Vaikelis auga “išmintyje ir malonėje pas Die- J reiĮęšti nepriklausomos 
vą ir žmones”, yra klusnus, pilnas dangiškos šviesos ir Lietuvos organai, o ne so- 

“kaktos prakaite” ir rūpintis, kaip išsimaitinus, žo
džiu, medžiaginis gyvenimas ko skurdžiausias, bet už
tai kiek dvasinių linksmybių ir dangaus palaimos! Ta 
dvasinė paguoda tiek pasaldino gyvenimo trūkumus, 
kad tie kasdieniai kryžiai ir kryželiai atrodė šviesiais 
laiptais į amžinąją garbę.

Garbė, kurią Šv. Juozapas nusipelnė, yra labai di
delė. Kadangi žemėje gyvendamas jis globojo Šv. šei
myną, tai danguje bebūdamas, jis paskirtas žmonijos tėvynę, kur vasario 16 d. 
šeimų Globotoju. Tad kiekvienai katalikų šeimai nėra buvo daromi sovietiniai 
reikalo laužyti galvą, kaip savo gyvenimą sutvarkius, rinkimai. Tautos nepri- 
kaip vaikučius išauklėjus, nes Šv. šeimynos pavyzdys klausomybės diena buvo 
suteikia gausių nurodymų tame reikale. Reikia tik ge- paversta prievartos ir te- 
rai įsižiūrėti į Kristaus, Švenč. Jo Motinos ir Šv. Juo- roro diena. Po jos dar gau- 
zapo šeimyninį gyvenimą, ir bus atskleista gausingiau- siau nei prieš ją eina su
siu pamokų knyga, kaip reikia elgtis katalikų šeimoms.; imtųjų transportai į Sibi-

Šv. Juozapas yra taip pat ir visos Katalikų Baž- 
nyčios ypatingas Tėvas ir Globėjas. Tad gi šiais sun- fi. 
kiais katalikų gyvenimo laikais mums privalu atsimin-, 
ti, kad yra danguje Užtarėjas, kurs akyliai sergsti ti
kėjimo reikalus, kad malda į Šv. Juozapą išprašo jo 
pagalbos įvairiausiuose sielos ir kūno reikaluose. Pui
kiai tą žino vienuoliai ir vienuolės, ir dažnai su pasiti
kėjimu į Šv. Juozapą meldžiasi.

Jis yra ir pabėgėlių bei išvietintų žmonių Globoto
jas. Pats buvęs pabėgėliu nuo žiauraus Herodo užsi
mojimo, jis gerai supranta mūsų pabėgėlių pernelyg 
sunkią dalią, ramina juos, duoda stiprybės ir teikia

ramybės. Bet namuose skurdas. Tenka uždirbti duoną vįetinės Lietuvos kvislin- 
gai. Tais klausimais Lon
dono paruošiamosios kon
ferencijos nariams buvo 
įteikti atitinkami pareiš
kimai.

Laikas Išeiti ] Frontą
Religine misija mūsų laikų 

pasauliečiams
(Iš paskaitų, skaitytų Kat. Akcijos kursuose N. 
Anglijos lietuvių kolonijose).

Užsidarymas tik su savo asmeninėmis bė
domis ir maldomis tik už save patį tikintįjį 
nejučiomis užsnūdina. Krikščionybės priešai 
turi teisę paklausti: ar jūs esate tikri krikš
čionys ar tik iš vardo? Kuo jūs skiriatės nuo 
mūsų? Ar greitai ir mechaniškai sukalbėtais 
poteriais? Ar jūsų religija yra gyvoji ar mie
gančioji? Ir reikia pripažinti: katalikai, ku
rie savo tikėjimo nepažįsta, nėra verti kata
likų vardo. Katalikai, kurie taip stropiai ap
sirūpina puošniais rūbais, nereikalinga kos
metika, stalus apsikrauna valgiais ir gėri
mais, bet užmiršta badaujančius brolius 
tremtinius, neverti katalikų vardo. Katali
kai, kurie skaito nekatalikišką spaudą ir re
mia savo tikėjimo ir savo tėvynės priešus, 
paniekina savo vardą. Tretininkai ir kitos 
maldingos brolijos, kurios visuomenei nepa
daro naudingo darbo, neatlieka savo paskir
ties.

Nerimo šauksmas
Netiek laisvamanybė ar organizuotas be

dieviškasis komunizmas yra katalikams pa
vojingas, kiek pačių katalikų nutolimas nuo

I

I
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— sugrįžo į Lietuvą. Iš ofi
cialių davinių matyti, kad 
lietuvių grįžo tik 0.4/ 
gyvenančių lageriuose. 
Pridėjus gyvenančius už 
lagerio ribų, procentas dar 

: daug krinta. E.B.

Šv. Juozapas, darbininkų ir šeimų globėjas. Jo 
šventėje (kovo 19) sveikiname visus Juozus, mūsų 
skaitytojus ir bendradarbius.

nesuradimas būdų jiems medžiaga imta iš oficialių 
išspręsti tremtiniui prime- karinės valdžios ir UNR- 
tė nuotaiką tikro “D(ievo) RA-os šaltinių. Tame 
P(aukštelio), kuris neži- straipsnyje sakoma, kad 
no, ką rytoj valgys, ką 1946 metų lapkričio 1 d. 
dirbs, kur bus išbaidytas, trijose vakarinėse Vokie- 
Nerimas ir neviltis labai tijos zonose buvo iš viso 
gresia. Tačiau iš paskuti- 760,058 DP asmenys, gy- 
niųjų stengiasi nenuleisti venantieji lageriuose. A- 
rankų ir su skandinamo merikiečių zonoje buvo 
atkaklumu organizuoja 403,587, anglų zonoje bu- 
savo kultūrinį gyvenimą, vo 320,227 ir prancūzų zo- 
kad išsilaikytų nepalūžę irįnoje 36,244 asmenys. Čia 
nenustotų laimėto gero reikia pažymėti, kad skai- 
vardo tarp svetimųjų. čiai tik pavaizduoja gyve-

Tai matyti iš atskirų gy- nančius lageriuose. Žurna- 
venimo vaizdų, kuriuos 1° manymu, už lagerio ri- 
paskelbsime vėliau. dar daug gyvena, kurie

Iš tautiečių, gyvenančių i šiuos skaičius neįeina, 
kitose valstybėse, tremti- Lietuvių, pagal tuos šal
mai tikisi šiuo tarpu vie- tinius, būta lageriuose iš 
no: kad jie paskleis spau- viso 57,495 asmenys. Zo-; 
dos, visuomenės žmonėms, nOmis jie taip pasiskirsto:| 
organizacijoms žinias apie amerikiečių zonoje — 30,- f

Nelaisvės Namuose
Lenkų poetė Marta Rud- 

zka šiuo pavadinimu para
šė savo ištrėmimo ir kelio
nės į Vorkutą atsimini
mus. Kaip ir Lietuvos 
žmonės, autorė buvo neti
kėtai paimta iš namų, ka
linama ir be teismo nuteis
ta. Su nepaprastu vaizdin
gumu, tiksliai ryškiomis 
spalvomis ji piešia savo 
kelionę į Vorkutą. Poetiš
ki gamtovaizdžiai pinasi 
su vulgariu sovietiško gy
venimo realizmu. Skaity
tojas mato visą žiaurumą, 
skurdą, tamsą ir netvarką 
to krašto, kuriame žmogus 
pavirto į pajuokos ir kolio- 
jimo žodį. Autorė teisingai 
pastebi, kad įvairių komi
sijų atstovai, lankę Mas
kvą, pamatę baletą, pože
minio traukinio marmuri
nę stotį, pavalgę kaviaro 
ir grįžę į savo kraštą, de
dasi dideliais Sov. Sąjun
gos žinovais. Jeigu jie pa
matytų kitus miestus, pa
keliautų gyvulių vagonais, 
kaip daugumas žmonių 
Sovietuose, kad keliauja, 
neuždengtam baidoke nu
plauktų upėmis Ob ar Pe- 
čiora ligi Vorkutos drauge 
su milijonais deportuotų
jų, gal susidarytų pilnesnį 
ir tikresnį, šios šalies vaiz
dą. Knyga bus verčiama į 
kitas kalbas.

I

Kai žmonės galvoja apie 
ateitį, tenetrokšta meilės, 
džiaugsmo, turtų, galybės, 
net sveikatos. Aš norė
čiau, kad jie sujungtų min
tį maldai: Dieve, tepri- 

neteisybes, daromas vasa- 543, anglų zonoje24,555 ir bręsta mano siela, pirm 
rio 16 d. proga Lietuvai, a- pra’ncūzų zonoje — 2397 negu piūtis ateis.

Lietuvių, pagal tuos šal-

vivaldas ir atiduoti valdi-' 
ninko biurokratijai diena 
iš dienos stiprėja.

Kasdien svarstomi darbo 
ir emigracijos klausimai ir

pie kančias ir kankinius asmenys. Tuo pačiu laiku 
Sibire, apie negarbingus stovyklose estu buvo 30,- 
pasikesinimus prieš juos 978 jr latvių 94,730. 
pačius, nelaimingas karo į Iki 1946 m. lapkričio 1 d.

I iš Vokietijos į kilimo kraš
tus išvažiavo 241 lietuvis, 
479 estai ir 1949 latviai. 
Šie daviniai yra visiškai ti
kri. Jie pakankamai aiš- 

paneigia

Kiek Lietuvių 'Grįžo'

Selma Lagerlof.

vilties, kad ir jiems ateis laikas atlikt kitą kelionę — 
atgal į Tėvynę.

Nebereik nė minėti, kad labai džiaugiasi Lietuvių 
Darbininkų Sąjunga, šiais audringais laikais būdama 
saugioj Šv. Juozapo globoj. K.

Vokietijoje einąs vokie
čių kalba mėnesinis žur-'kiai paneigia Amerikos 
nalas “Europa - Archiv” j lietuvių komunistų laik- 
4/5 nr. paskelbė straipsnį,' raštyje “Vilnyje” Nr. 261 
pavadintą — “Die Lage! paskelbtą rašinį 
der Verschlepten (Displa- yra pabėgėlių”, kur sako- 
ced Persons)”. Kaip įžan- ma, kad apie 9,7% lietuvių 
goję pažymėta, rašiniui pabėgėlių jau repatrijuoti

“Kiek

AUŠROS VARTŲ DIEVO 
MOTINOS GARBEI

Novena
Ką tik išėjo iš spaudos Nove- 

na Aušros Vartų Dievo Motinos 
gaibei. Pradžioje novenos įdo
miai aprašyta stebuklingojo 
Švč. Panelės Aušros Vartų, Vil
niuje paveikslo istorija. Kny
gutės kaina 25c. Užsakymus 
siųskite:

“Darbininkas”,
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Massj

Evangelijos* kad krikščionys nėra kuo turė
tų būti: žemės druska ir pasaulio šviesa. Vie
no žymaus laisvamanio žodžiais tariant, nuo 
tos dienos, kada katalikai bus tikri katalikai, 
žmonija atsinaujins. Akivaizdoje to smūgio, 
kurį demokratijai ir krikščionybei ruošia be
dieviškasis bolševizmas, akivaizdoje būsimo 
karo, kurį provokuoja bolševikų imperializ
mas, Vakarų pasaulio politikai jaučiasi bejė
giai. Kai kurie iš jų puikiai supranta, kad 
prieš pragaro vartus vien medžiaginėm prie
monėm nebus galima atsilankyti, ir jei bus 
pavartoti atominiai ginklai, žmoniją ištiks 
pasibaisėtina katastrofa. Žmonija atsirado 
susinaikinimo — tiek dvasinio, tiek fizinio — 
šešėlyje. Prezidentas Trumanas yra netuš
čiai išsireiškęs, kad tik tokie pranašai, kaip 
Izaijas ir tokie apaštalai, kaip šventasis Po
vilas, galėtų prižadinti doriniai sergantį pa
saulį1). Taigi prieita tokia istorijos kryžkelė, 
kada ir galingieji valdovai pasiilgsta pranašų 
ir šventųjų pagalbos.

Iš to gal tyliai juokiasi koks laisvamanis 
ar komunistas, tačiau rimtai į žmogaus pri
gimtį ir šiandieninį gyvenimą žiūrįs tikinty
sis juokais nuleisti gyvybinius klausimus ne
gali. Štai kodėl paskutinieji popiežiai, ypač 
gi didysis Pijus XI, iškilmingai dvasiškiams 
į talką pakvietė ir įpareigojo katalikus pa
sauliečius. Katalikiškasis Veikimas arba pa
sauliečių apaštalavimas yra mūsų laikų Baž-

’) Žiūr. jo kalbą Columbus mieste kovo 6, 1946.

nyčios šūkis Visa atnaujinti Kristuje. Kat. 
Akcija turi atstatyti pirmaisiais amžiais nuo
širdų pasauliečių bendradarbiavimą su dva
siškiais, krikščionybę vykdant ir platinant 
visose gyvenimo srityse. Ši misija gali būti 
vykdoma įvairiais būdais, į ją yra pašaukti 
jauni ir seni, vyrai ir moterys, intelektualai ir 
paprasti darbininkai, tarnautojai ir ūkinin
kai. Nėra išskirta nė viena šalis, nėra paže
minta nė viena rasė.
Kas gi yra pasauliečių apaštalavimas?

Šitas kiekvieno krikščionies apaštalavi
mas yra skirtingas nuo dvasiškių veikimo. 
Dvasiškių misija jokiu būdu negali jo atstoti. 
Niekas pilnai negali padaryti tai, ką gali pa
daryti kitas. Ką gali tėvai padaryti savo šei
moje, mokytojas mokykloje, karys kareivi
nėse ir fronte, darbininkas fabrike, žurnalis
tas laikraštyje, filmų gamintojas ekrane, ra
šytojai knygose, tą nevisada gali padaryti 
kunigai iš sakyklų ar vienuoliai iš vienuoly
nų. Yra maldos, darbo ir žodžio apaštalavi
mas. Taip pat yra plunksnos ir ją remiančio 
pinigo apaštalavimas. Ir dvasiniam darbui 
dažnai reikalingos yra lėšos, tad kas pinigu 
remia gerus darbus, taip pat apaštalavime 
dalyvauja.

Siauraja prasme kiekvienas kataliko ge
ras darbas ar to darbo rėmimas yra jau apaš
talavimas. Bet tikrasis Kat. Veikimas, į kurį 
mūsų dienomis Bažnyčios vadovai tikinčiuo
sius šaukia, yra organizuotas ir su ypatingu 
atsidėjimu vykdomas krikščioniškųjų idėjų

skleidimas bei propaganda. Tam tikslui la
biausiai tinka spauda ir organizacijos, todėl 
apie šias priemones tektų pakalbėti atskirai.

Kad pasauliečių apaštalavimas būtų sėk
mingas, jis remiasi kai kuriomis sąlygomis. 
Pirmiausia veikėjai patys turi būti sąmonin
gi, nuoširdūs ir nuoseklūs katalikai. Niekas 
negali duoti kitam to, ko pats neturi. Sako
mas žodis ar peršama knyga bei laikraštis tik 
tada bus įtakingesnis, kai jį siūlys savo gy
venimo dorumu ir išmintingumu pasižvmė- 
jęs žmogus. Nes iš tikro pavyzdys yra iškal
bingiausias pamokslas. Kat. Akcijos darbi
ninkai turi būti veiklūs. Katalikas, kuris ne
jaučia reikalo savo tikėjimu pasidalinti su ki
tais, tas katalikas apaštalavimui netinka
mas. Geriau mažai, bet uolių ir išsilavinusių 
veikėjų, negu daug, bet neveiklių ir bailių. 
Matome, ką savo drąsumu ir veiklumu pada
ro komunistai. Žinoma, jų veikimo dvasia ir 
būdai mums netinka. Krikščionis aoaštalas 
negali vadovautis netik melu, apgaulėmis ir 
net smurtu, bet jam neleistina netgi netaktas 
ir meilės stoka. Kam nors žiauriai prikišant 
klaidas ar netobulumus, padaroma paprastai 
daugiau žalos, negu naudos.

Vienas svarbiųjų pasisekimo laidų yra 
drausmingumas. Katalikiškasis veikimas yra 
ir turi būti popiežiaus ir vyskupų priežiūroje. 
Pijaus XI žodžiais tariant, “kunigai turi pa
dėti pasauliečiams, kad jų veikimas neišeitų 
iš kelio, kuriuo privalo eiti”.

, v K. Čibiras.(Bus daugiau)
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kuris per aidelį verkimą 
buvo nustojęs regėjimo, 
tad nematydamas, kas ten 
atėjo, uždėjo dešinę ranką 
ant jo galvos ir tarė: “Ši 
galva nėra mano pirmgi- 
mio tėvo Bernardo”. Tada 
nuėjo tėv. Bernardas iš 
kairės pusės ir atsiklaupė. 
Šv. Pranciškus sukryžia
vo rankas, padėdamas de
šinę ant Bernardo galvos, 
o kairę ant Elijo galvos, 
tarė Bernardui: “Telaimi
na tave mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus dangiška
sis Tėvas, tu esi išrinkta
sis pirmgimis šiame šven
tame Ordine, tu davei e- 
vangelišką pavyzdį, sek
damas Kristų neturte. Tu 
ne tik išdalinai visą savo 
turtą vargšams dėl Kris
taus meilės, bet pats save 
paaukojai Dievui šiame 
Ordine. Būk palaimintas' 
nuo mūsų Viešpaties Je-i 
zaus Kristaus ir nuo ma
nęs vargšo tarno, telydi 
tave amžinas palaimini
mas kelionėje, 
ilsyje, gyvenime ir miri- dą griaudžią ir sniego pūgos 
me. Kas tave laimins, te- nervingai stengiasi užberti bal- 
turi pasisekimą, bet kas tomis snaigėmis į Sibirą išėju- 
tave keiks, tebūnie nubau-įsių mūsų brolių pėdas ir pri- 
stas. Būk visų vienuolių dengti kraujo dėmes... Ir nors 
viršininku, ir visi teklauso i tenai 16 Vasario paradų vietoje testo banga apjuosia visą že-
tavęs; turi galią priimti į žygiuoja vis naujos ir naujos mės rutulį — visi kaip vienas
šį ordiną ir taip gi išvary- kolonos tremtinių pasitikti mir- mes šaukiame: 
ti netinkamus, ir joks vie- tį tolimam Sibire — tėvynė
nuolis neturės galios ant mūsų dar r.epalaidota. o ne!
tavęs, tau yra leista eiti ir Tai ką šią brangią lietuviui die- 
būti kur patinka”. įną apie laisvės meilę anuomet

- . -.-r . ’

Po šv. Pranciškaus mir-i 
ties, vienuoliai mylėjo ir 
gerbė tėvą Bernardą. Ir 
jam bemirštant. susirinko 
iš visų pasaulio kraštų 
vienuoliai, tarp kurių bu
vo ir nuostabusis vienuo
lis Egidijus, kuris, išvy
dęs tėvą Bernardą, su di
deliu džiaugsmu tarė: 
Sursum Corda, tėve Ber- 

sursum corda!” 
klausė ir. nuėjęs, atsiklau- Tėv. Bernardas slapta lie
pė prie šv. Pranciškaus, pe vienam vienuoliui pa-

Velniai užpuola tėvą Ber
nardą. šv. Pranciškus ski

ria savo Įpėdinį. Tėvo 
Bernardo mirtis.

Tėvas Bernardas buvo 
didelio šventumo žmogus, 
už tai šv. Pranciškus ji la
bai mylėjo ir gerbė. Vieną 
dieną šv. Pranciškui besi
meldžiant. Dievas jam ap
reiškė, kad tėv. Bernardas 
turės daug ir sunkiai ko
voti su velniais. Šv. Pran
ciškus. gailėdamasis tėvo 
Bernardo, 
kaip sūnų, 
ną meldėsi 
pavesdamas 
prašydamas Jėzaus pagal
bos, kad suteiktų pergalę 
ant velnio. Ir taip pamal
džiai šv. Pranciškui be- 
klupant. apsireiškė Die
vas. sakydamas: ‘‘Pran
ciškau. nebejok, tą kovą 
skiriu Bernardui, kad išsi
lavintų dorybėse ir gautų 
garbės vainiką: jis nuga
lės visus priešus, nes jis 
yra Dangaus karalystės 
bendrininkas”. Šv. Pran
ciškus labai apsidžiaugė ir 
dėkojo Dievui. Dar labiau 
pamylo Bernardą, ir tai ne 
tik gyvenime, bet ir mir
tyje.

Kada šv. Pranciškus jau 
pajuto artėjančią mirti, 
kaip šventas patrijarkas 
Jokūbas, stovint sūnums 
aplink jį. kurie iš skausmo 
verkė, gailėdamiesi taip 
mylimo tėvo, paklausė: 
“Kur yra mano pirmgi- 
mis? Ateik pas mane, sū
nau. kad tave palaimin
čiau pirm mirsiant”. Tada 
tėv. Bernardas tarė tyliai 
tėvui Elijui, kuris buvo 
Ordino Vikaras: “Tėveli, 
eik iš dešinės prie mūsų 
šventojo, kad jis tave pa-Į 
laimintų”. Tėv. Elijas pa- nardė.

kurį mylėjo 
kiekvieną die- 
su ašaromis, 
jį Dievui ir

4.”
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Linksmi dziūkai. Bet jie laimingai šypsosi Seirijuose, kai buvo laisvi...

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIAI
Lietuvos Nepriklausomybes 

Šventes Atgarsiai
ARGENTINOJE

Švilpauja šiandien Lietuvoje
darbe, po- Šaltas žiemos vėjas tėvynės rau-

girdėjo Nemuno ir Dubysos 
krantai, šiandien, išsibarstę po 

į visą pasaulį Lietuvos sūnūs pa- 
■ sakoja ir ties Reinu ir ties Se- 
| na ir ties Atlanto krantais ir 
į visuose penkiuose kontinentuo
se, šaukdami visam pasauliui, 
kaip žiauriai išniekinta tiesa, 
kaip baisiai neteisingai mes e- 
sam nuskriausti ir kad nepasi
trauksime iš kovos lauko, kol

gyvas liks nors vienas lietuvis 
tėvynėje ir bet kuriame pasau
lio pakraštyj! Iš Paryžiaus, iš 
amžinos Romos, iš tolimo Mad
rido ligi paties Rio de Janeiro, 
ligi Montevideo ir 1 _ 
nos Aires — mūsų galingo pro-

SPAUDOS VAJUS
Būtinai Užsisakykite ir Platinkite

Amerikos Lietuvių labiausiai skaitoma mėnesini, religinį, 
riotinį ir gausiai paveiksluotą laikrašti

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ”
LEIDŽIA

Lietuvos Pranciškonai
MOUNT ST. FRANCIS GRESNE, MAINE

“Varpelyje”
Spausdinami gražūs aprašymai, pavyzdžiai ir trumpi straipsne
liai įvairiais klausimais. Talpinamos naujausios žinios iš Kata
likų gyvenimo Amerikoje ir kituose kraštuose. Aprašomos Lie
tuvių kančios komunistų okupuotoje Lietuvoje ir ištrėmime.

“Varpelio”
Kaina metams — $2.00.

Visi •‘Varpelio" Skaitytojai gauna kasmet gražų, spalvuotą. 
Sienini Kalendorių.

PLATINTOJAI. Surinkę tris naujas ‘Varpelio" prenumeratas, 
ketvirta prenumeratą gauna veltui. Platintojų pavardės bus 
skelbiamos "Varpelyje."

KIEKVIENOJE AMERIKOS LIETUVIO ŠEIMOJE 
TESKAMBA LIETUVIŠKAS

“VARPELIS“
Kreipkitės adresu

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. F-ancis

pat-
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.................................... ........... s= 
sunkiai dirba fabrikuose ar į-! 
monėse, o vakarais, nežiūrint' 
nuovargio ir didelio atstumo, ■ 
važinėja ištisom valandom ne
patogioje kelionėje iš vieno 
mieste galo į kitą į choro repeti
cijas. Ištikro, L_.............. ____ _

į meilė tautai ir dainai gali nešti 
i tokią auką. Pats dirigentas 
Rymavičius sunkiai dirba savo 
pašalinėje tarnyboje (ne.pagal 
specialybę) užsidirbti sau duo
nai. o po to tik iš savo neriboto 
idealizmo atiduoda .šiam chorui ;- 
visą savo sielą. Ištikrųjų, 
tolimam užjūry yra dar tokių ~ 
idealistų, — Lietuva nežus, pri
kelsime ją nors ji 10 kartų būtų 
guldoma į grabą!

TIK MEILE IR DARBAS paganda?...” Ir Tamstos net ne- 
Tame pačiame minėjime išėjo įsivaizduojat, kaip labai čia rei- 

į sceną jį atidaryti jau nemažą kalingi, gyvieji liudininkai, ypač 
metų nešdamas ant savo pečių liudininkai, kuriuose teroras ir 
Liet. Išl. Cen. Arg. Pirmininkas baimė nebūtų išrovę iš jų šir- 
p. Padvalskis. Ir šis kilnus žmo- dies drąsą pasakyti visą tiesą, 

drebina visą bažnyčią tokiu ga- gus prabyla nuostabiu širdingu- nežiūrint to, kad raudonosios 
lingumu ir tokiu menišku dar- mu ir meile savo tėvų žemei. Ambasados seka, kaip šešėliai, 
numu, kad miela buvo klausyti, nors iš jos teišsivežė tik labai nelaimingą tremtinį visuose žc- 

, Tas pats choras, margas lietu- kuklią materialinę g, 
’viškų trispalvių kaspinėliais siuvėjo amatą, o tačiau 
i buvo dar margesnis savo nauju, .tėvynei atidavė visą savo gyve- tremtinių 
į puikiu, lietuvišku repertuaru, j nimą ir visą save.
■su kuriuo pasirodė 16 Vasario darosi sunku ir jėgos
i vakarą, Lietuvai 
.Centro Argentinoje 
vienoje iš puikiausių Buenos Ai- žiamų senų veikėjų, sugrąžina Lietuvos 
res salių (Consejo de Mujeres) vėl viltį ir norą kovoti. y—;
oficialiame akte. To choro din- kia, pasirodo, turėti aukštų ti- lieji Lietuvos atstovai... Ir šia- 
gentas p. V. Rymavičius suge- tūlų, kad galima būtų sukurti me minėjime dalyvavęs Lietu- 
bėjo perkelti iš salės visą pub-, ir vesti organizacijas, kurių vos Įgaliotas Ministras Pietų A- 

> garsas skamba permerikai. deja, negalėjo jau tarti 
jutai žmogus čia pat ir svajo- ■ Reuter agentūras..., kurių ko-j viešo protesto žodžio prieš Lie
jančių ir mylinčią, ir kovojam vos balsas ir teisybės šauksmas ’ tuvos pavergėjus, kaip tai buvo 
čią ir darniai žygiuojančią Lie-'nuaidi radijo bangomis ir per 

;tuvą. O reikia pažymėti, kad visą pasaulio spaudą ligi pat 
■ chorą sudaro labai marga pub-, Zuricho. ligi Stockholmo (kaip 
lika. Čia yra lietuvaitės ir lietu- tai buvo su Liet. Išl. Cent. Arg. 
viukai tie, kuriems nelabai se-' atsišaukimu), — reikia, pasiro- 
kasi lietuviškas “1” pasakyti, do, tam tik meilės ir darbo, 

.nes, kai jie pasaulį išvydo, jisai( Kai Vokietijoj. Prancūzijoj 
vadinosi ne Lietuva ,bet Argen-' ar kitame pasaulio kampe stum
tina... Bet gražūs gelsvi choriš- domas ir niekinamas D.P. nu- 
čių plaukai, lieknos figūros ir a- stoja vilties ir pradeda galvoti, 
kys mėlynos, kaip linas, liūdi- kad jis niekam jau nevertas ir 
jo apie jų kilmę iš tolimos šiau- f nereikalingas — jam reiktų pa- 
rės, nuo Baltijos krantų. Į matyti Buenos Aires 16 Vasa-

Choristų tarpe tarp puikaus'rio iškilmių aktą ir pasiklausy- 
jaunimo matėsi ir žilstelėjusių, j ti tų griausmingų aplodismentų, 
pagyvenusių, amerikoniškos iš-į kuriais buvo sutikti čia 
vaizdos vyrukų. O reikia neuž- go tremtiniai, kurie 
miršti, kad jie ištisas dienas mūsų emigrantų mases.

Lietuvos tremtinio kun. Grau- 
slio nuoširdi paskaita ir drąsus 
žodis ginant čia mūsų kalbą nuo 
jos užmiršimo, buvo išklausyta 
su didžiausiu dėmėsiu. Publikai 
griausmingu entuziazmu sutiko 

i senuką Dr. Babelį, apjuosusį 
pusę mūsų planetos, kol pasiekė 
Argentiną. Karštą kalbą buv. 
Vilniaus teisėjo Kairelio, kuris 
vos tik' prieš kelias dienas išlipo 
iš laivo, nutraukė kone po kiek- 

kai'V*e^° akinio plojimai. Visi, su
sidomėję. dar prieš susirinki
mą, tarpusavyj šnekėjosi: “įdo
mu,: ką gi tie tremtiniai ‘pasa
kys. argi ištikro Lietuvoj taip 
bloga, ar tai tik fašistinė pro
paganda ?...”

gerybę — mės kampuose kur tik jis iš- 
savo keltų koją. Čia Argentinoje 

atviras žodis reika- 
Kai kartais lingesnis negu kur kitur. Čia 

> išsenka perdaug kam galvos apsuktos... 
Išlaisvinti (vargingose emigrantinėse die- Jie turi kalbėti ir liudyti apie 
ruoštame nose. pavyzdys tokių nepalau- žiaurią tiesą, tuo labiau, kad 

vardu Argentinoje, 
Nerei- deja, jau negali prabilti oficia-

a de Janeiro. —
ligi pat Bue- i Lietuvos laukus ir pievas,' veikimo

“Prikelsime Lietuvą mūsų!” Į 
Man teko šį kartą matyti, 

kaip Lietuvos laisvės šventė 
buvo švenčiama toli. toli, net 
antroje žemės rutulio pusėje — 
Argentinos sostinėje Buenos 
Aires, prie 3® : drėgno šutinan
čio karščio. Tėvynė, jos baltas 
sniegas, jos užšalę ežerai — čia 
mums virto tikra pasaka, ku
rios vien prisiminimas išspaudė 
nevieną ašarą... Dieve. kaip 
griaudu buvo, kai. suklaupę sa
vo vienintelėje lietuviškoje baž
nyčioje. iš širdies giedojome 

į "Pulkim ant kelių ’... Giedojo ir 
Egidijui tin- tie. kurie paliko tėvynę priešruošti tėvui Egidijui tin- tie. kurie paliko tėvynę prieš • 

karną vietą kontemplaci- 15-20 metų .ir tie, kurie jos nie-
• : t.. 1_____ ____ j__________ J _ _

galima anksčiau...
Dr. H. Liutauras.

JAU PERSPAUSDINTAS
ŠV. RAŠTAS

Kun. Pr. M. Juro lėšomis j “Darbininkas” perspaus- 
1 dino J. E. Arkivyskupo 
Juozapo Skvireckio išvers- 

' tą Naująjį Testamentą. 
Stipriais audeklo viršeliais 
kaina $3.00; popieriniais 
viršeliais — kaina $2.00. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Pristatyk savo atgal į namus aptarnauti!

žino FORDUS gerai!

Žiemos išdaužyti keliai neigiamai atsiliepia 
i priešakinius ratus. Galimas daiktas, jie yra 
sukreivinti... labai dildo padangas. Sklidus 
Fordo patikrinimas ir jo lubrikavimas su
taupys pinigu ir nesmagumų. Šiandien at
vykite — niekad nerasite geriau “kaip na
mie” Fordui aptarnauti.

jai. Ir taip buvo padaryta.
Tėvas Bernardas pasku

tinėje valandoje prieš mir
tį atsikėlė ir kalbėjo vie
nuoliams, sakydamas: — 
“Brangiausieji broliai, ne
noriu daug žodžių sakyti, 
bet jūs privalote pagalvo
ti, kad šią religiją, kurią 
aš gavau, kurią jūs turite 
dabar, ją turėsite ir atei
tyje. Jaučiu savo širdyje, 
kad nei UŽ tūkstantį pana- Argentinos žydriai balta vėlia- 
Šių pasaulių Šitam, nebu- va. Maldai už Lietuvą ties alto- 
čiau metęs tarnauti mūsų riumi nulinko galva garbingo 
Viešpačiui Jėzui f’ ’ ’ w „
Ir už kiekvieną kaltę, ku- ’ prabilo į 'susirinkusius, 
rią bučiau padaręs, j 
11UOS ir išpažįstu savo IŠ- kalbėdamas apie Liietuvos ui- 
ganytojui Jėzui Kristui ir dingą praeitį su tokiu susižavė- 
jums. Jūsų prašau, mano jimu. kad tiesiog, rodos, štai 
myiimiausieji broliai, kad prieš mus ne svetimtautis ar- 
mylėtumėte vienas kitą . gentinietis, bet pats prelatas 
Po Šių žodžių ir kitų gra- Maironis savo didžiausio įkvė- 
žių pamokinimų, vėl atsi- pimo valandomis kalba — pra- 
gulė į lovą. Jo veidas spin-1Virko visa bažnyčia... Nusišluos- 
dčjo nepaprasta Šviesa ir tė ašarą ir pats arkivyskupas ir 
buvo labai linksmas. V isi Su tokia užuojauta ir tokiu tem- 
vienuoliai stebėjosi. Tame peramentu ėrnė kalbėti apie Lic- 
džiaugsme jo šventa siela, tuvai padarytą neteisybę, apie 
ąPyainikuota garbe, pere- heroišką šių dienų Lietuvos ko-! 
jo iš šio gyvenimo į palai-.Vą. apie jos baisias aukas ir a- 
mintąjį Angelų gyvenimą?pie dvasios didybę, kad ro-

Verte Barnabas M. dosi> j°g kiekvieną žodį jis sta-

t
kad nematė, kurie čia gimė, už
augo ir tik iš tėvų girdėjo apie 
tolimą 
ir tie. 
kelius 
dienas 
vės šalies krantus, po baisių iš
gyvenimų. netekę savo gimtinės 
namų... Įspūdingai čia nuo lubų 
ligi pat žemės dengė altoriaus 
šonus lietuviška trispalvė, drau
giškai žaizdama spalvomis su

ežerų ir gintarų kraštą, 
kurie vos tik čia prieš 

mėnesius ar prieš kelias 
išlipo iš laivo į šios lais-

Kristui. arkivyskupo Aragone, ir. kai jis
> cituo-; 

gal- damas Lietuvos himno žodžius,! Tv ____> apie Lietuvos di-
I

Visų Lietuviu Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius 

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremti nystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite ”Z\\\IGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass,
4
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i AGUON ELĖS
i _________________
J
t Ugniaspalvės aguonėlės 

po rugius visur liepsnojąs, 
lyg išklydę rojaus vėlės, 
ugniaspalvės aguonėlės...

I Visas kraštas—vienos gėlės!
j Ar čia žemė, ar čia rojus?— 
Ugniaspalvės aguonėlės — 
tik liepsnojąs, tik liepsnojąs...

K ttinl< ių

čiai ima iš mūsų širdies. Ištik- 
rųjų. palaiminta šalis, kuri to
kių draugų sau randa tolimam 
plačiam pasauly.

I

PLIKUS CHORAS
Lietuviškas Šv. Cecilijos cho

ras. kuris tikrai yra visų Ar-' 
gentines lietuvių pasididžiavi-' 
mas, ir reprezentuoja čia mūsų 
dainą visame jos grožy ir spin-' 

Vasario su-

.Mes turime gerinusius įrengimus 
taisyti Vairavimo Sistemą



Antradienis, Kovo 18 d., 1947 DARBININKAS

— Rusijoje per 15 metų nebuvo visuotino dar
bo unijų suvažiavimo. — Slapti raudonųjų pasi
tarimai: kuriuo keliu bus siekiama Amerikos 
susovietinimo. — Nervų karas tarp USA ir SSSR 
jau prasidėjo. — Budenzo pasipasakojimas, ko
dėl jis iš komunisto liko kataliku. — Ką jis da
bar galvoja apie Bažnyčių.

1
!

I

II
ša, slaptuose komunistųDU SIEKIMAI: SU

TRIUŠKINTI RELIGIJĄ pasitarimuose buvo oriei- 
IR USA.

— Aš ištyrinėjau komu
nistų užimtą poziciją ir jų 
metodus (veikimo būdus): 
apgavystę ir išdavikišku- 
mą ištyriau pilnai ir kri
tiškai. Ir taip aš patyriau 
tiesą apie komunistų są
mokslą prieš Ameriką ir 
prieš katalikybę. Aš turė
jau progos pažinti tikrą 
Sovietų Sąjungos nusista
tymą: sutriuškinti abu da
lykus — kaip religiją, taip 
ir mūsų tautą”.

Šitaip savo patyrimą a- 
pibūdina buvęs komunistu 
dienraščio redaktorius L. 
F. Budenzas, kurs nese- 
niai perėjo j katalikybę iri"*’““" Tcovn rw»rėr»7irnnimiic tačė i Val^GS UZSltęSUSlUS DOSe- 

___ , kurių pabaigoje bu
vo prieita prie tokio plano 

i Jungtinių Valstybių su-

ta nuomonės, kad USA vi
suomenė savaime neprieis; 
prie marksistinio socializ-______
mo ir kad Amerikos suso-,vįetl. j;. 
vietinimo reikia laukti per:o-yStės” 
“tarptautinę intervenci- kraštą k 
ją” (užsienio jėgų įsikiši- * 
mą), taip, kad “dabartinis 
Sovietų Sąjungos kapita
listinis apsupimas” pavirs 
“Jungtinių Valstybių ap
supimu socialistinėmis 
valstybėmis”.

tĮ
i
i

: dalyvautų tarptautinėse taikos konferencijose...

I

— Ji" esą: visų pirma VYŠNIOS ŽIEDAI 
ag mtai So lėtų valstybės, 
kuri dabar yra įsitraukusi 
į žūtbūtinį nervų karą

Scneningas Maskvos Ir Vaduvos Tarnyboj

N. Y. Herald Tribūne”, mai, kurių skaičius ir poli 
I. 28, Edvvin Hartrich iš 
Paryžiaus praneša: “US- 
FET G-5 kalbėtojas prane
šė, kad USFET vyr. štabui 
pareikalavus buvo

SLAPTI PLANAI USA 
SUKOMUNISTINIMUI
Vienu metu komunistų

į“ dienraščio ‘Daiiy Worker’ 
redakcijoje USA komunis- 
tų vadai turėjo net tris sa-

• v ” I Vdllvosavo pergyvenimus apraše .. 
tik ką išleistoje knygoje rzrds’ 
“This is my Story”. (Žiūr.j 
pusi. 315).
NE DARBININKŲ REI
KALAI, O IMPERIALIS

TINIAI SIEKIAI
Komunistai giriasi esą 

darbininkų prieteliai, bet 
tasai buvęs komunistų 
dienraščio redaktorius at
kreipia dėmesį, kad Sovie
tų darbo unijos neturėjo 
savo visuotino (visos! 
SSSR) suvažiavimo nuo: 
pat 1932 m., taigi — per 
15 metų.

Sovietų Sąjunga, nepa-j 
gerinusi darbo žmonių pa-! 
dėties, dabar yra imperia-i 
listinių siekimų persiėmu-į 
sios klikos valdžioje.
— Iš raudonųjų pusės 

buvo girdimi šūikai, rei
kalavimai iš Amerikos: 
“Šalin rankas nuo Kini
jos”. Tačiau patys Sovie
tai sukūrė Kinijos Raudo
nąją armiją ir sudarė jė
gą, kuri ir laiko kraštą su
mišime, — rašo Budenzas 
(p. 308).
SUSOVTETINIMUI AME

RIKOS RUOŠIASI 
PAVARTOTI JEG£

Komunistų planai siekia 
ir Amerikos susovietini
mo. Kaip Budenzas savoj 
knygoje (p. 307-8) prane-

sovietinimui:
1. Sovietų Sąjunga pra-! 

dės “nervu karą” prieš' 
Jungtines Amerikos Vals
tybes.

2. Jungtinės Tautos bus 
panaudotos iškelti prieš 
pasaulį “Amerikos impe
rializmą”, pirma taikant 
smūgius į Britų imperia- 

Į liziną.
I

cirau- ’ 
sugebėsią 

tokiame a- 
bejonės stovyje, kad bus 
susilpnintas Amerikos pa- prieš amerikiečius. — taip 
siryžimas ir tuo pačiu — 
apsigynimo pajėgumas.

6. Bus laipsniškas, žings
nis po žingsnio vykdomas/ 
naujų plotų užėmimas Eu
ropoje ir Azijoje, buriant 
jėgas tuose žemynuose,! 
kad reikiamu laiku jas at
kreipus prieš Jungtines A-.nęs Budenzas, kaip pats! 
merikos Valstybes. prisipažįsta (pusi. 320),'

Šitokią tai eigą pasaulio, susirūpino, kad nebus tai- 
taigi ir pačios Amerikos, kos, jei komunizmas įsisti- 
nukariavimui savo slap- prės.
tuose posėdžiuose prama- — Aš buvau giliai sujau- 

i. a dintas, — rašo jisai. —.
Vienintelis dalykas beliko 
— grįžti prie tų dorovinių; 
pamatų, nuo kurių aš bu
vau nutolęs: prie Bažny-

kalba į raudonuosius bu- 
į vęs komunistų dienraščio į 
redaktorius Budenzas (p. 
313). (

PASIRYŽIMAS GRĮŽTI 
Į TĖVŲ TIKYBĄ

Tą patyręs ir tuo įsitiki-

prisipažįsta (pusi. 320),'

to komunistai. Apie tą liu
dija Budenzas (pusi. 309- 
10), kurs pats tuose pasi
tarimuose dalyvavo.

ekspansija 
naujų žemių 

kur 
laimint rinkimus

3. Sovietų 
(didėjimas, 
užėmimas) turi eiti, 
įgalima, 
dėl raudonųjų kvislingų, o 
kur tas negalima pa
kartoti jėgą.

4. Raudonoji Ispanija 
(kuri turi būti greit suda-į
ryta iš “Respublikinės Is-Į 
panijos) bus atramos taš
kas įsistiprinti (ispaniš
kai kalbančioje) Pietų A- 
merikoje: kartu bus su
silpnintos ir Jungtinės A- 
merikos Valstybės.

5. Kol kas Sovietų ūkinis 
pajėgumas ir karinis ap
rūpinimas negali prilygti 

į prie USA bet čia tikimasi, 
kad Sovietams patalkins 

’amerikiečių didelis pamė
gimas taikos, 
vesti visuotiną, 
nybą. Taip pa" 
ded

I

Į 
į 
i
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•'' ■'oras į- 
•:aro tar- 

? a -donieji

tiniai ryšiai nebuvo pra
nešti, patys parengė patik
rinimą, kuris peržengė pa
grindinius UNRRA-os po- 

F__ "__1___  . k- j nu-j litikos nuostatus. USFET
trauktas politinis antiso-j štabas, smulkiau nespeci- 
vietinių lenkų ir baltų DPjfikuodamas, duoda su- 
patikrinimas, kurį buvo j prasti, kad bus vedamas 
pradėję vykdyti kai kurie masinis tardymas, nes rei- 
UNRRA-os teamai, jgali-'kalas eina apie didelę grę- 
mas daiktas, norint išgau-'smę saugumui. Jeigu in- 
ti Maskvai ir Varšuvai I formacija, kurios buvo 

į vertingų informacijų. G-5 i reikalaujama iš baltų ir 
pareiškė, kad kai kurie ne-!lenkų DP, patektų į Var- 
paminėti teamai 
gė savo galias”, amerikie-■ sybių rankas, tie DP galė- 
čių zonos baltus *“ J

j kamantinėdami 
nių istorijų. Pav., DP’ buvo • riausybių agentai”, 
prašomi duoti vardus ir! Toliau 

! adresus savo giminių ir j Tribūne” 
draugų, tebegyvenančių praneša.

__ ____ , patektų į Var- 
“peržen-;šuvos ir Maskvos vyriau- 

’ovrkviii ronlzoc tio nrola.,
ir lenkus'tų būti šantažuojami, kad 
jų politi-! pasidarytų slapti tų vy-

Žydi vyšnios. Krinta žemėn 
Jų balti žiedai.
Visą žemę, visą sodą 
Aptiesė baltai.

Lyg drugeliai, lyg plaštakės. 
Leidžias jie žemyn.
Rodos, imtum ir sukrautum 
Juos visus širdin.

Tokie gražūs. Balti, balti... 
Taip gražu, gražu...
Lyg lengvutės plaštakėlės 
Leidžias pamažu.

Tai gražumas tų žiedelių.
Tų žiedų baltų!
Rodos jie būtų gražiausi 
Iš visų žiedų.

Jon. Mekas.

“N. Y. Herald 
korespondentas 

jog USFET šta- 
sovietų kontroliuojamose' bas stebi veikimą žydų, iš 
srityse. G-5 kalbėtojas pa-!Rytų Europos įsiskverbu- 
aiškino, kad Augsburgo i siu į amerikiečių zoną, 
stovyklos baltai DP pra- ;“Čia yra žinoma, rašo Har- 
šomi užpildyti asmeninę trich, kad rusų, lenkų ir 
anketą iš 57 klausimų, ku- čekų vyriausybės atvirai 
rių daugelis buvo “labai padeda tiems žydams ju- 

■ politiški”. Kai apie šį ne-Į dėti iš Rylų į Vakarus, 
suderintą politinį patikri- samprotaudami, kad juo 
nimą buvo pranešta Paul daugiau žydų užgrius ant 
Edvvards, naujai paskir- vakarinių valstybių pečių, 
tam amerikiečių zonos juo labiau jie sukompli- 
UNRRA-os direktoriui, jis kuos ir taip įtemptą Pales- 
tuoj šį patikrinimą sustab- tinos krizę” '.
dė. USFET štabas patvir
tino privačius pranešimus, 
kurių buvo gavę laikraš
čių korespondentai, kad 
daugelyje lenkų ir baltų 

i DP stovy klų dėl to eina- ■ gįa jaunimo organizacija — Lietuvon 
mo patikrinimo buvo kilęs vyčiai.

v*‘ "VYTIS” eina kas mėnesi gražiai rimtas sambrūzdis. Į• ‘paveiksluotas ir deda jdomių straips- 
TT<sFFT štnhflc : žinil* is Am«rikos ir užsienio.lorLi staDas paaisKi ra3i žimų vi8O pa^.

no, kad pagal* praeitu me- uo.
UNRRA ; “VYTIS” rašo apie Ameriljąe lie- 

tuvių jaunimo judėjimą.
į •'VYTY” rasite įdomių pasiskaityt 
mų tinkamų seniems ir jauniems.

1 ••VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty* 
(ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
"VYČIUI” bendradarbiauja jo su
kviesti įžymiausi literatai.

TAD. padarykime šūkį: "Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų "VYTIES". 
Visi skaitykime "VYTĮ!”

“VYTIES” kaina metams tik $3.00 
“VYTIS”

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

- •’ * ■
; i. •

Amerikos Lietuvių 
Jaunitnažurnalas

“VYTIS”
"VYTĮ4 leidžia Amerikos didžiau-

AMERIKOS 
ATSIVERTIMAS

___ Apie savo grįžimą prie 
čios, kuri ramiai perteikia į Katalikų Bažnyčios tas 
dorovinius įstatymus, kaip^uvęs komunistas rašo: 
būtinus žmogui ir kaip vie- j — Materializmo bankro-

.'f

'tų rugpiūČio m. 
-------------- o----------x. _ tarybos nutarimą Ženevoj 
nintelį kelią į tikrąją tai-’tas pastūmėjo mane mesti visi Dp bus dar fcartą pa.

; komunizmą, bet Dievoj tikrjntj kiek jie tinka
malone buvo ta, kuri isgy-j ti DP aprūpinimą. ar 

asmeniškai nori grįžti na- 
„ „ sugrjzimą mo arįa gaiį ti įkurdin- 
Baznycią. (p. jpį kuriame kitame krašte.

i Tačiau USFET štabas

ką. (p. 320).
Dabar apie komunizmą 

tas buvęs raudonųjų vir
šūnėse žmogus — Buden- 
zas — taip rašo:
— Aš aiškiai permačiau 

tą sąmokslą, kurio dalimi 
aš buvau, užnuodyti Ame-

dė paralyžių mano valios,Į 
atidėliojančios
i Katalikų 
352).

rikos žmones opiumu sap-j

(

Dabar jo troškimu yra, (šiandien pranešė, kad tami
kad visa 
katalikiška:

Amerika bktU 'reįka]uį ne^uvo užpianuo- 
.. . į tas joks apklausinėjimas.

I

nu apie tokį pasaulį, koksį Jei musų amerikietiš- Kai kurie UNRRA-os tea-
neegzistuoja (kokio nėra). ^as gyvenimas būtų per- 
Tie “vaistai” kuriuos aš sunktas katalikiškos doro- p^dėTau maSS bul vės priėmimu, tas duotų

komunistų dienraščio Pragaištingi mūsų valsty- naujos jėgos i r atneštų;
redaktorius L. F. Budenz. perė
jęs į katalikybę ir savo patyri
mus aprašęs knygoje: “Tnis is 
my Story”.

•
IŠVAIZDA — AMERI

KIEČIŲ, ŠIRDIS—RUSŲ
Taip, kad apie USA ko

munistus, kuriuos jis la
bai gerai pažino, jisai sa
ko:
— Jie yra tik iš išvaizdos 

i amerikiečiai, o tikrumoje 
Ijie yra rusai (p. 313).

bės egzistencijai (gyvavi
mui). Argi tad nebuvo ma
no pareiga mesti mano 
pragaitštingą vaidmenį, ir 
liautis kenkus savam kra
štui? (p. 323).

STALINO IK HITLERIO
SISTEMŲ BENDRUMAI

Budenzas ėmė

naują akstiną išvystyti i 
mūsų sistemą teisingume • 
ir meilėje.

Išplatinimas katalikų 
pasaulėžiūros ir atsiverti- 
imas Amerikos būtų išga
nymas mūsų tautai. Dėka 
sakramentų, 
septyni — 
vandens iki paskutinio pa-

kurių yra 
nuo krikšto

A tepimo aliejų — mūsų pi-Stahno sistemą su Hitlerio :ije^įaį

fraugus so- c?

;vojo svorio Kumštiniu ; Bratton (kairėj) iš Chicagos
ir Dannv Kapilow iš Brooklyn. persiima d -1 laimėjimo. Lietuvių patarlė 
savo: Genys margas, o svietas d;v maigesnis. Įvairių sportų ir kiekvie
nas jnvlėtoja? arba pats bando, arba seka.

būtų sutvirtinti 
ir atrado: '“taikoje, kurios pasaulis

Jiedvi abi yra pagrįs- j nega)j duoti”. Gi per Rai
tos neapykanta, ir jokia-ny^jos dėsnius, tvarkan- 
sios rusies materialistine; -įus vje^ąjį gyvenimą, jei 
(be tikėjimo) pasauleziu-’ jie dailę pIačiau pri.
ra negali išgelbeti pašau- ateitų broliškas iš-
lio. Vieton to. ji tik veda sprendimas darbo klausi- 
pasaulį į naują konfliktą. imy jr išsprendimas kitų 
net pirma negu antras pa- socja|jnių problemų, ku-: 
saulinis karas pasibaigęs, j rjog blaškosi ir kankina1 
Turi ateiti grįžimas į bro- mflsu šimtmečio žmones”.; 
lybę žmonių tarpe, i religi-l 352-3) 
įą Augustino. Loyolos ir, 
Pranciškaus Asiziečio. į VIENINTELE VILTIS 
Žmogaus kilnumas tegali Tiesa, Budenzas pripa-į 
būti išsaugotas tik pilnai įžįsta istorijos bėgyje ne
suprantant jo santykį su i kartą prasikišusią ir žmo- 
Dievybe... giškąją Bažnyčios pusę,)

Toksai galvojimas atve-(bet, gilaus patyrimo ir a-, 
dė mano prie Bažnyčios tidaus stebėjimo pamoky-i 
durų. — prisipažįsta bu- tas. jis tvirtina: 
vęs komunistų redakto- — Bažnyčia yra veiks
nus (p. 324). nys, kurs pakartotinai iš-.

Toliau Budenzas prisipa-į gelbėjo tą, ką mes vadina
me “vakarų civilizacija” 
(apšvieta, kultūra), ir ji 
(Bažnyčia) yra vyriausia 
jėga, kuri, mums bendra
darbiaujant, gali ją išgel
bėti ir šiuo kartu” (p. 
353).

I

"Darbininko'' Knygyne
Galite Gauti Šias Knygas

ŠVENTASIS RAŠTAS — NAUJASIS TESTAMENTAS
J. E. Arkiv. J. Skvirecko vertimas. NAUJASIS TESTA

MENTAS apima visas keturių evangelijų knygas: Apaštalų 
Darbų aprašymą; laiškus Apaštalų: Šv. Povilo, Šv. Jokūbo, 
Šv. Petro. Šv. Jono. Šv. Judo ir gilųjį ateinančių iš ano pa
saulio dalykų Apreiškimą, surašytą apatšalo Šv. Jono. Nau
jame Testamente yra surašyta Viešpaties Jėzaus darbai ir 
stebuklai.
ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI — 
Skaitymai Kiekvienai Dienai

Knyga turi netoli' 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, 
puikiais, stipriais a[>darais su aukso kryžium ant viršaus. 
Kaina tik $4.00.
ANGLIšKAI-LIETUVIšKAS ŽODYNAS 
(EngGsh-Litliuanian Dictionary)

Mes siūlome jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
laikomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 
4". 400 puslapių: kietais, stipriais audeklo amarais. Parduo
davo ix> $4.00 ;dabar mes jums siūlome bai geną — atiduoda
me už $3.00.
“VAI LĖKITE DAINOS” — Gražiausių Liaudies 
Dainų Rinkinys

žįsta:
— Tuo laikotarpiu aš pa

rašiau apie katalikybę: 
“Tam. kas nori vidinės ra
mybės ir dvasinės sveika- 

itos, tam jo šventovė tari 
būti Kataliku Bažnyčia” 
(p. 326). Dr. J. Prūnykis.

Paruošė KUN. J. DABRILA. Papildytą rinkinį išleido 
kun. Pr. Juras. Knyga 220 puslapių, nedidelio formato. Telpa i 
233 gražiausios populiariškiausios liaudies dainos. Kaina 75c. : 
KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?

Tai yra labai naudinga knygutė, kuri daug padės ti ms. 
kurie ruošiasi gauti Amerikos pilietybės antruosius popie
rius. Joje yra trumpai suglausti klausiniai ir atsakymai ang
lų ir lietuvių kalbose. Knygutė mažo formato. GaŪ moterys 
ją įsidėti į ridikui) (pocketbooki. Didelės raick*. spauda aiš
ki. Kaina 25 centai.
KATEKIZMAS — Anglų ir Lietui iii Kalbo**

Parašė kun. M. J. Diifh, vertė kun. .1. h. Miliauskas. Ka
dangi mūsų išeivijos vaikų dalis gimtosios kalbos nemoka, 
tad mokytojams bei mokytojoms prisie ina Akėjimo dalykus 
aiškinti lietuvių ir ar^lų kalba. Tokiom^ pamokoms ir išleis
tas šis Katekizmas. Vienas puslapis ngJų kalba, kitas — 
lietuvių. Klausimai ir atsakymai trumui ir lengvučiai. Kaina 
20c.
“VYTIS Iii ERELIS"

Parašė Jonas Kmitas. ■ 'is ir Erelis", apysaka iš lietu
vių kovų su lenkais ir bolš-' įkais. Knyga turi 576 pusi., be 
galo įdomi. Šią knygą pradėjęs skaityti nepaleisi iš rankų iki 
visos neperskaitv’i. Kabia <3.50.

“DARBININKAS"
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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GIRDĖTI LIETUVIU | 
KOLONIJOSE *

mošiūnui su Amerikos ir Lietu
vos Vyčių vėliavom, apie 150 

įinaršavo į bažnyčią. 
Vincas Burdulis grojo 
vargonais. Vienas prabi- 

gražu matyti tiek 
lietuviško jauni- 

iškilmingai marguojant į

G'RARDVILLE, PA.
Pašvmtino \ argonus — Baž

nytinis Koncertas Pavy ko
S< kmadienj, kovo 2 d. šv. 

Vincento lietuvių par. bažnyčio
je- įvy ko vargonų pašventinimas 
ir- gražus bažnytinis koncertas. 
Vargonus pašventino kleb. kun. 
M. F. Daumantas, asistuojant 
vikarui kun. A. J. Neverauskui.

Bažnytinio koncerto progra
mą išpildė muzikas Jonas Či- 
žauskas iš New Jersev: vietinis 
parapijos choras, vadovauja
mas muziko Šorio: solistės B. 
Čeliedienė ir M. Griškonienė. ir 
solistas Ed. Benešiūnas. Muzi
kas Jonas Čižauskas grojo var
gonais ir žavėjančiai pagiedojo 
solo keletą lietuviškų giesmių. 
Jis yra labai aukštai išsilavinęs 
groti vargonais ir pažįsta jų 
techniką. Dalyviai tikrai buvo 
sužavėti p. Čižausko grojimu ir 
giedojimu, ir tikisi jį vėl išgirs
ti trumpoj ateityj.

Turiningą pamokslą pasakė 
kleb. kun. M. F. Daumantas. Po 
to įvyko palaiminimas švč. Sa
kramentu.

Programą užbaigė vargonais 
maršu muzikas Šorys. Visa pro
grama tikrai buvo žavejanti.

Muz.

Taigi priklauso ddielė garbė 
ir padėka Prelatui Miliauskui, 
visai komisijai ir bendrai vi
siems ir visoms, kurie darbavo
si. už taip sėkmingą vajaus pra- 
vedimą.

SCRANTON, PA

tainėje įvyks šokiai. Gros viena 
geriausių orkestrų. Įžanga do
vanai. Kviečia visus atsilankyti.

Vyt. Ramanauskas.

|Stulginskaitė davė įnešimą, kad 
šį darbą pradėti susirinkime ir 
sukelti visą sumą prieš rudenį. 
Visi dalyviai susirinkime šį įne- 

Išimą parėmė ir taoj sukėlė 
$113. Tai yra labai graži pra
džia šiam kilniam tikslui.

Vėliau, kun. Andriuška prane- 
įšė, kad MarianaĮioly yra 13 
: Lietuvos našlaičių iš Europos, 
ir prašė, kad gal mes galėtume 

j surengti bent kokį parengimą, 
kad duoti jiems taip reikalingą 
pagalbą.

Kun. J. Valantiejus paskyrė 
kun. Praną Pranckų, Mariana- 
|>olio alumną, mūsų kuopos dva
sios vadu.

Valdyba šiem metam išrinkta 
pati. Susirinkimą uždarė

i klebonas malda.

Svarbus Seimelis
Rengia

Naujosios Anglijos Jėzaus Nukryžiuotojo 
Seselių Vienuolyno Rėmėjai

SEKMADIENĮ,

BALANDŽIO (April) 20, 1947
Nekalto Prasidėjimo Parapijos Svetainėje

Cambridge, Mass.

narių 
Varg. 
maršą 
lo: “Kaip g. 
daug gražaus 
mo 
bažnyčią".

I

Mišias šventas atnašavo kuo- 
jmjs intencija Lietuvos Vyčių 
garbės narys kleb. kun. K. A. 
Vasys. Pritaikintą pamokslą 
pasakė Tėvus Geraldas, pasijo- 
nistas. Per mišias visi “in cor- 
Įiore” ėjo prie Dievo stalo.

Po mišių nariui susirinko į sa
lę. kur įvyko bendri pusryčiai. 
Salė buvo puikiai lietuviškoms 
spalvoms papuošta. Prie garbės 
stalo sėdėjo kleb. kun. Vasys, 
dvasios vadus kun. Jonas C. 
Jutkevičius. Tėvas Geraldas, dr. 
Petras Karpavičius ir visa kuo-

I

pos valdyba. Programos vedėju 
buvo kuojKis pirm. Juozas Kra- 
sinskas. <

Maldą atkalbėjo kun. Vasys. 
Po to vedėjas perstatė kuopos 
vice - pirmininkę Ireną Keršy- 
tę. kuri kuopos vardu įteikė 
$150 auką klebonui, kad visų 
parapijos iš kariuomenės sugrį
žusių garbei būtų įtaisyta tab
letė bažnyčioje. Klebonas malo
niai priėmė auką ir nuoširdžiai 
dėkojo. Taip gi sveikino kuopą! 
ir pagyrė, kad taip gražiai pa-j 
sirodė. Tėvas Geraldas savoj 
kalboje ragino visus laikytis 
organizacijos tikslo ir nuolat 
per aktyvinį veikimą kelti ne 
tik Vyčių, bet ypač lietuvių var
dą.

Principaliu kalbėtoju buvo 
jaunas parapijos gydytojas 
Petras Karpavičius. Jis yra bu
vęs kariuomenės gydytoju su;LY 
majoro rangu. 1 
visus susirinkusius.
išdėstė kaip šiandien 
nori apgauti žmones

I

iš Brook- 
ir miesto

Bolševikai Be Vakarienės 
Gavo “Raidą”

Kovo 2 d. vietiniai lietuviški 
Stalinos "saulės" garbintojai 
suruošė vakarienę ir prakalbas. 
Pasikvietė kalbėtoją 
lyno. Taipgi kvietė
mavorą. bet jis nei dėmesio ne
kreipė.

Atvyko policija su dideliu ve
žimu į bolševikėlių prakalbas, 
sugaudė ir sukrovė juos į tuos 
vežimus ir pavėžino per visą 
Scrantono miestą į kalėjimą. 
Vadinasi, be- vakarienės turėjo 
ilsėtis.

Įspėkime visus suklaidintus 
lietuvius, kad jie neklausytų 
Stalino garbintojų ir nuo jų ša- 
lintusi. nes bolševikėliai tik ter
šia lietuvių gerą vardą. Lai bol
ševikėliai. kuriems taip maloni 

pas tironą 
patriotingi 
šio krašto 
Lietuvaitė.

"Rosėja". važiuoja 
Staliną. Mes būkime 
lietuviai ir ištikimi 
piliečiai.

WORCESTER, MASS
AUŠROS VARTŲ PARAPIJA

Wir.dsor Street
Jo parapijoje, Jėzaus 

Nukryžįuotojo Sese 1 ė s 
pradėjo savo darbuotę 
Naujoje Anglijoje dvide
šimt metų atgal.

Mes visi gerai supran
tame, kad katalikiška 
labdarybė reikalinga pra- 
platinti lietuvių 
Naujoje Anglijoje, 
zaus Nukryžiuotojo 
lės rūpinasi įsteigti 
liam ir našlaičiams
glauclą.

Patrono šventės Minėjimas
Kiekvienas lietuvis jaučiasi 

sau už pareigą minėti savo tau
tos garbingojo patrono. Šv. Ka
zimiero. šventę. Šv. Kazimieras 
yra Lietuvos Vyčių organizaci-1 dalykuose. Jo kalba 
jos patronas. Vyčių 116-ta kuo-Įsiems. Po gydytojo kalbos kal- 
pa gražiausiomis apeigomis tąj bėjo kuopos dvasios vadas, kurs 
šventę minėjo.

Iškilmės įvyko kovo 2 d. Visi 
nariai ir narės susirinko para- 

prieš

Atliko Didelį Labdarį l>ės 
Darbą

Šv. Juozapo lietuvių par. kle
bonas Prelatas Miliauskas, su
daręs komisiją iš veikliausių 
parapijiečių, pravedė sėkmingą 
vajų šelpimui Lietuvos žmonių, 
kurie skursta ir vargsta išblaš
kyti Europoje. Gavęs miesto 
mayoro leidimą. lietuvaitės, 
tautiniais rūbais pasipuošusios, 
rinko aukas iš įvairių biznierių, pi jos salėje prieš mišias 9:30irie taip skaitlingai pasirodė die- 
Buvo plačiai skelbiamas vajus vai. Lydint kuopos maršalkom j nos iškilmėse.
per radio ir spaudoje. ‘Edmundui Vaškui ir Kaziui Ta-| Negalima apleisti komisijos.

gjuju-vju nu,

Sveikindamas | vim3-

BRIDGEPORT, CONN.
Tarybos 
į Centrą 

gelbėji-

tarpe
Jė-

Sese-
senc-
pric-

Amerikos Lietuvių 
skyrius jau pasiuntė 
$700.00 aukų Lietuvos 
mui. Praeitą kartą buvo apleis
ta pora pavardžių, būtent. Lie
tuvių Balsuotojų 
$25.00, kuriuos 
niam Tarybos 
Klimaitis penkis

klubas aukojo 
pridavė vieti- 
skyriui ir A. 
dol.

I

ta
sų

mū- 
J.S.

VVASHINGTON, D. C

Kadangi dabar prasidėjo va
jus BALF kovo 2 d. ir tik vie- 
'nas baigėsi, kits prasidėjo, tai 
j mūsų kolonijai buvo neįmano- 
jma taip greitai viską vygdyti. 
i Tad BALF 8-tas skyrius pasky- 
Įrė BALF, Lietuvos Našlaičių 
Fondui, $50.00 ir pasiuntė šal
pos Fondui.

Kun. Pranas Juškaitis,
Cambridge lietuvių par. 

klebonas.
SEIMELIO TIKSLAS — Apsvarstyti, kaip mes galime 

padėti Seselėms atsiekti jų šventą troškimą.
SEIMELIO TVARKA — Pirmą valandą po piet — Sei

melio pradžia. Paskaitas apie Katailkišką 
Labdarybę skaitys Motina Marija Liguoria, 
Vienuolyno Viršininkė.
Kazys Čibiras, žurnalistas - redaktorius. 
Delegatų Diskusijos.
4-tą vai. — Jo Ekscelencija Arkivyskupas Ri
chardas J. Cushing, D. D., dalyvaus palaimi
nime Švenčiausiu Sakramentu.

Nuoširdžiai kviečiame visus Naujos Anglijos lie
tuvių parapijų Vienuolyno rėmėjus ruoštis j suvažia-

Minėjo Lietuvos ir Estijos 
Nepriklausomybių Sukaktį

I Baltijo Skandinavų draugija 
George VVashington gimtadie- 
nyj, vasario 22 d. minėjo Lietu- 

' vos ir Estijos nepriklausomybių 
j šventę ir taipgi tautinę broliš- ParaPi j°s koncerto, kuris įvyks 
kūmo savaitę, 1 
Prezidentas Truman.

Dalyvavo daug įžymių svečių

—
Dabar visų bus nukreiptas 

darbas į jaunimą - chorą, kuris 
'jau platina tikietus dėl metinio

kurią paskelbė balandžio 13 d., parapijos sve
tainėje. Koncerte dalyvauja 

I uaiyvavo uaug jzymių svečių svečiai AL Vasiliauskas ir Vio- 
; dvasiškių ir pasaulionių. Kun. ^eta Lranskus. Abu geri solistai, 
; Louis Cheatham pasakė palai-,
1 minimo kalbą. L.J.E.:

_____________ i
I i 
I 
I
Į 
į I

LOWE11, MASS
kolo-Šiomis dienomis iš mūsų 

nijos atsiskyrė gerai žinomas 
veikėjas Jonas Žebrys. Ilsėkis 
ramybėje

Vytautas Ramanauskas.

kur tikrai visiems bus smagu iš
girsti šį koncertą. Choras padai
nuos kelias gražias liaudies ir 
klasiškas daineles. Būtų gerai, 
kad iš anksto įsigytų tikietus, 
tai būtų žinoma kiek kėdžių 
reikės nuomoti. Bus šauni or
kestrą po koncerto, kur jauni
mas galės linksmai laiką už
baigti.

jis aiškiai 
kai kurie 
medicinos 
patiko vi-

Rengimo Komisija.
apie Marianapolio įsikūrimą.

Dabar randasi iš mūsų para
pijos didžiausis skaičius berniu-i 
kų Marianapoly. Tai yra didelė i 

i
dėkojo visiems kalbėtojams, 
komisijai už gražius bei ska
nius pusryčius, ir nariams, ku-

PICKVVICK
gera

stiklas garsaus

1 t»EWEO BY HAFFENItEFFEIt * CO., Ine., •«EWERS SINCE ltZO

PASITENKINIMUI

kuri taip puikiai ir tvarkingai 
surengė minėjimą. Į šią komisi
ją įėjo šie: Juozas Krasinskas. 
Juozas Čėsna, Algirdas Lukša,
Stasys Vaškas, Charlotte Mit- garbė Waterburio lietuviams, 
chell ir Veronika JurgelionytėJ Kun. Andriuška pranešė, kad 
Prie stalų maloniai patarnavo nuo pereito pikniko Marianapo- 
Ona Leketaitė, Ona Miller, Ona ly, liepos 4 d., 1946 m., liko pel- 
F. Miller, 
tė, Elena 
Varaškaitė 

jtė. Skanius pusryčius pagamino skaitė pereitų metų susirinki- 
I sekančios Moterų Sąjungos 69 mo protokolą, kuris buvo priim- 
ikp. narės: Bronė Miller, Moni- tas.
ka Katinienė, Julė Sinkevičienė. ‘ 
Ona Mitchell. Domicėlė Anuse- 
vičienė, Anielė Savage, Sofija 

įGalčienė ir Stasė Antanavičie
nė. Joms valdyba ir kuopos na
riai nuoširdžiai dėkoja.

Tikimės, kad tos iškilmės at- nas. 
naujino kuopos narių vytišką p. 
dvasią ir žadino jaunuolius-les mūsų vice - pirmininkė, 
kreiptis į Šv. Kazimierą ne tik. Tarp kitų įvairių planų svar. 
kuopos bei organizacijos reika-; biaugi yra šie: L Kviesti mūsų 
lais, bet jr pavergtos Lietuvos.jdiecezijos vyskupą; 2. Kviesti 
kad ji vėl būtų laisva ir nepri- buvusį Lietuvos prezidentą Dr. 
klausoma. Dieve duok, kad taip Kazį Grinių. 3 Kviesti vigas 
[vyktų. Auksas ir Sidabras. parap,jų draugijas su savo vė- 

-------------------- liavomis. 4. Kviesti Waterburio 
“Švilpukus" — Fife and Drum 
Corps. 5. Kviesti American Le- 

Marijonų Rėmėjų Susirinkimas gion Postą iš Boston, Mass.
Kovo 2 d.. įvyko Marijonų Tėvai Marijonai pasirūpins a- 

Rėmėjų kuopos metinis susirin- pie dvasinius reikalus ir pamal- 
kimas Šv. Juozapo par. senosios das į Švč. Jėzaus Širdį, 
mokyklos patalpose. Apie 100 i Atskirų parapijų atstovai pik- 

j žmonių atsilankė į susirinkimą, 
į Prieš pradedant susirinkimą, 
kun. Jonas Jakaitis, MIC., pa
pasakojo anie Tėvų Marijonų 
darbuotę Argentinoje. Pinigiš- 
ka parama yra labai reikalinga.

Ponia Marė Fortier, kuopos 
; raštininkė, atidarė susirinkimą, 
pakviesdama kun. Vincą An- 
driušką, MIC., susirinkimo ve
dėju. Kun. Andriuška pakvietė 
vietos kleboną, kun. Juozą J. 
Valantiejų, sukalbėti maldą.

Pirmiausia Tėvai Marijonai,: 
svečiai apibudino apie reikalin
gumą mūrinių pastatų Maria
napoly, nes dabar jau permažai 
vietos. Yra labai reikalinga 
šiam darbui pinigiška ir dvasi
nė parama, kurios niekad nesi
gailėjo ir VVaterburio lietuviai.

Kun. J. Valantiejus pasakojo

Elena Gvazdauskai- no $6,000, ir už tai jis padėkojo' 
Deltuvaitė, Aldona visiems.

I I

ir Ieva Jazukevičiū- Toliau p. Marė Fortier per-;.... .. . ••••.) 
i

I

WATERBURY, CONN

Šį metą parapija leidžia tikie- 
tais automobilių. Kun. W. Pran- 
skietis tuo rūpinasi. Jaunimas 
su kun. Pranskiečiu labai šau- 

Taigi niai darbuojasi. O.
I

- 1

I
Kun. Andriuška toliau prane-; 

šė apie š. metų pikniką, liepos 4 
d.. Marianapoly. Garbės pirmi
ninkas yra kun. Juozas Valan
tiejus: pirmininkas kun. Jonas 
Vaitekūnas. Providence klebo- 

o atstovė iš mūsų kuopos 
Magdalena Karinauskienė,

Klubas Gavo ALT Padėką 
Už Stambią Auką

Kovo 9 d. įvyko DLK Vytau
to klubo susirinkimas,
svarbu pranešti tiems klubo na
riams. kurie nedalyvavo susirin
kime, kad klubas gavo ALT pa
dėkos laišką už $500 auką Lie
tuvos išlaisvinimo reikalams, mų veikėjų pp. Juozo ir Elenos 
Viso surinkta mūsų kolonijoje Mickeliūnų jaunesnysis sūnus 
(mažoje) $1,750.00. Garbė! Robertas, 15 m. amžiaus, buvo

Šiame susirinkime paskirta išvykęs su savo draugais į Mi- 
aukos sekančioms organizaci- chigan valstiją medžioti. Jam 
joms: Raudonajam Kryžiui, medžioklė tikrai pavyko — nu- I
Paralyžiuotiems vaikams ir šovė 300 svarų briedį.

i Graikų Šalpos fondui. Nepamir- sūnui iš medžioklės, pp. Micke- 
šome ir savo reikalų. Išrinkome liūnai tikrai turėjo nemažai mė- 
komisiją vien tik iš jaunuolių

; darbuotis kartu su BALF’o 
skyrių aukų rinkimo vajuje, 
kad sušelpti vargstančius Lie
tuvos tremtinius Europoje. Pa
žymėtina, kad į šią komisiją į- 
ėjo jaunas lietuvis Dr. J. Krau- 

ičiunas (dantistas), kuris būda- 
jmas karo tarnyboje suėjo ne
mažai išvietintų lietuvių Vokie
tijoje. Neabejojame, kad klū- 

ibas skirs nemažą auką ir BAL- 
jF’ui. Į

Buvo įnešimų, kad statyti 
naujas patalpas klubui, bet pa
likta ateityj svarstyti.

| Primename klubo nariams, 
kad pardedant balandžio 12 d., 
kiekvieną šeštadienį klubo sve-

CHICAGO, ILL
Nušovė briedį — Plačiai žino-

Grįžus

sos. Sveikiname jauną medžio
toją.

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,
PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

i

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

niko reikalu turės susirinkimą 
Marianapoly, balandžio 13 d., 
3 vai. po piet.

Mūsų parapijos komitetą dėl 
pikniko sudaro sekanti asme
nys: pirm. Petras Jokubauskas, 
vice-pirm. Magdalena Karinaus- 
kienė, rašt. Marė Fortier, ižd. 
Jonas Girdžiauskas, klebonas 
kun. J. Valantiejus, Jadvyga 
Stulginskaitė, D. Gudiskaitė, 
M. Stankevičienė, V. Matusevi- 
čiai iš Oakville, M. Brazauskas.

Toliau buvo svarstoma apie 
$500 stipendiją vienam iš para
pijos studentų. Yra pageidauja
ma. kad kiekviena parapija pa
sistengtų sukelti vienam berniu
kui šią sumą. Brockton, Mass. 
Vyčių kuopa šią sumą jau sukė
lė ir tai per vieną dieną. Mes ir
gi galime tą padaryti. P-lė J.

I

I
I_____________________ _______________________ _____ į

Mrs. Harry Goldfarb iš Boston ir jos vyras 
užrašė $15,000 bonų ant jų šunes vardo, nes esą 
tik jis vienas yra jų šeimoje. Sakoma, kad tas 
šuo kada nors bus tų pinigų vertas.
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VIETINES ZINIOSI II
ŽINUTES

Velykinė ir Atlaidai. 40 Va
landų pamaldos įvyksta Šv. Pet
ro bažnyčioje, So. Bostone 21- 
22-23 d.d., kovo. Kadangi tose 
pamaldose dalyvavo apie 30 ku
nigų, tai lengviausis laikas yra 
visiems atlikti Velykinę ir gauti 
visuotinus atlaidus. Prie išpa- ■ _________
žinties dar reikia atlankyti at- South Bostono K. of C. per
laidams įstatytą Švenčiausį Sa- statys religišką veikalą “Man 
kramentą ir pasimelsti Popie- of Sorrows”, kovo 23 d., 2:30 v. 
žiaus intencija. p.p., ir g:30 v. v.. South Boston

Už kiekvieną pasimeldimą ir High School salėje, 
atlankymą įstatyto švenčiausio 
yra gaunami daliniai atlaidai.

Vas. 16 d., tapo pakrikštyta 
L. Ona Prano Teresės (Gutaus- 
kaitės) Ramylų, gyv. 22 Barton.

Leoną - Bernadetė Aleksan
dro - Vilhelminos Ferentų, 
gyv. 131 G St., So. Boston.

!

Adv. Kazys Kalinauskas, 
Federalio Distrikto prokuroro 
asistentas, turįs ofisą 509 E. į

PAIEŠKOMI ASMENYS
Lietuvos Konsulatas Chicagoje paieško 

sekančių asmenų:
ADAMUS, Augustinas, gyv.

Los Angeles, Calif.
AMBRAZEVIČIUS. Juozas, 

iš Sasnavos vai., Marijampolės 
: apskr.
' ANDENUS, Dora, g r.’. 104th 
Place ar UOth Street. Chicago-

ANDRIUŠIS, Vincas, iš Šum
sku vai., Marijampolės aps.

ANDRULIS. Bronislavas, 
Petro, ir jo sesuo Juozapa.

ANDRUŠKAITIS
i ko), gyv. Chicagoje.

'•j ARCIŠAUSKAS, Jurgis, gyv.

iš

S.

BARDAUSKAS, Jurgis, 
Kurtuvėnų vai.. Šiaulių apskr.

BAUKYTĖ. Pranė, ištekėju
sios pavardė nežinoma, gyv. 
Canadoje, iš Rokiškio aps.

BAUSER, keturi broliai: Jo
nas gyv. New Yorke, Vincas 
gyv. Bridgeport, Conn., Pranas 
ir Juozas, gyv. Pittsburghe.

BEDAUKIS, Antanas, gyv. 
Chicagoje.

I BENT Y. Roman (Romualdas
(Andruš-' Ramanauskas) iš Bežonių. gyv.

. Pennsy 1 vania.
. , ______ _______ _ O^..Į BIELIAUSKAS, Harold, gyv.

Broadway, So. Boston, pakvies-, Chicagoje, ir Kazys, turėjo ū- Lake Street, Melrose Park ar x:..' l_. .

IBal. 3 d., 9 v. r., D. Ketvirta
dienį, Katedroje, Arkivyskupas 

Sekmadienį, Šv. Petro para-' Richard J. Cushing, D. D., šven- 
pijos bažnyčioje, kunigai ragino tins aliejus. Šių šventimų apei- 
žmones pasinaudoti savaitės gos yra labai įspūdingos. Patar- 
šventėmis. Pasimelsti namie ir.tina visiems, kas tik gali, nuei- 
bažnyčioje, ypatingai pirmadie-!ti į minimas pamaldas, 
nį Šv. Patriko diecezijos patro-j 
no dienoje ir trečiadienį Šv. Juo- 
zapo visuotinos Bažnyčios glo-1 
bėjo didžioje šventėje. Šv. Juo-! 
zapo dienoje yra galima gauti 
visuotiniai atlaidai.

Kun. Vladas Jeskevičius, S. J., 
trumpam laikui, kapelionauja

DAKTARAI

i Bal. 7, 8, 9 ir 10, 1947, Bosto- 
įne, įvyks Katalikų Mokytojų 
Susivienymo susirinkimas.

Visi galės dalyvauti šio suva
žiavimo sesijose.

Iškilmingiausis suvažiavimo 
parengimas bus, bal. 9 d., vaka
re, Symphony salėje. Kas norė
tų dalyvauti šiame susirinkime, 
tepraneša savo parapijos kuni- 

' gams iki kovo 20 d.
Tel. TROwbriage 6330

LRepshk,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Rengiasi tuoktis. Jau pusiau- 
gav^nį praleidę, jaunimas rim
tai planuoja apie naują gyveni- 

į mą. Velykų dieną 1 v. p.p. pri- Į 
i ims Moterystės I 
i Juozas Shertick (Salikas) su

tas, maloniai sutiko būti šių 
metų Darbininko Radio Koncer
to Komiteto pirmininku.

Adv. Kazys Kalinauskas yra 
nuoširdus Darbininkų Radio 
programos rėmėjas, daug kar
tų yra kalbėjęs per radio toje 
programoje. Jis yra pasiryžęs 
pasidarbuoti tiek, kad šiais me
tais būtų kupinai pripildyta 
JORDAN HALL.

Kaip jau žinote, Darbininkų 
Radio metinis KONCERTAS į- 
vyks sekmadienį, gegužės-May 
11 d., 3:30 vai. po pietų, Jordan 
Hali, Bostone. Programą išpil
dys įžymios artistės, Polyna 
Stoska (Stoškaitė), dainininkė, 
ir Birutė Smetonienė, pianistė.

Kviečiame visus iš anksto už
sisakyti tikietus. 
yra: $2.40, $1.80, ir $1.20, pri-j

. skaitant valdžios taksas. Visos' 

. sėdynės rezervuotos.

kį netoli Chicagos, abu iš Nau- Chicago.
jamiesčio vai., Panevėžio aps. BIELINYTĖ - Šimonienė, Ur- 

ASTRAUSKAITĖ, - Šriubie- šulė, iš Jaciūnų, Švenčionių ap- 
nė, Skolastika. ir jos vyras Jo- skričio, gyv. Chicagoj, antro 
nas, turi rūbų ^siuvyklą Chica- • vyro pavardė nežinoma. Arba 
goję. Ji iš Darbėnų vai., Kretin-'jos sūnus Vaclovas Šimonis, 
gos aps. Turi du sūnus, vienas Į BIRGILAITĖ - Rupienė, Elz- 

! Edvardas. Įbieta, iš Šilalės, ir jos duktė
AUGULYTĖ - Bredickienė. (Bronislava ir sūnus Kazimieras.

Uršulė.
AULASAITĖ, Stefanija, iš 

. Pasvalio, vyro pavardė nežino- 
Į ma.
I EACEVICIENĖ. Marija.
į Chicagoje.

BALANDIENĖ, Elsė,
New Yorke ar Chicagoje. 
jos sūnus David Bandis.

BALIONIS, Ignas ir Motie
jus. iš Seirijų vai., Alytaus aps., 

kurių kainos į gyy pįttsburgho apylinkėje.
BANDIS, David, gyv. Chica

goje ar New Yorke. arba jo mo
tina Elsė Balandienė.

gyv.

gyv- 
arba

1VAIROS SKELBIMAI

| AJ.NAMAKSY i
RE A L ĖST ATE A 

INSURANCE
414 W. Broadway 

| S0. BOSTON, MASS.
i Office Tel. So. Boston 0948 Is

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

visų šios diecezijos lietuviškų
Sakramentą parapijų. Per šv. mišias 9 ir 10 

valandą kun. Pranas M. Juras.■ Juozas onenicK loatiKas; t>u ----------- ---------- ----------- — ----------
į Valerija Petrulyte. Bal. 13 d.. 1 LDS Centro pirmininkas, pasa- 

p.p? susituoks Geraid Colan- kž pamokslą apie pašaukimus. 
Olevičiūte !Kun- Virmauskis savo, vietinių 

į kunigų ir visos parapijos vardu, 
į bažnyčioje, padėkojo kun. Jurui 

laiku privalo už taiP Parengtą ir įspūdingai 
i pasinaudoti ir jaunimas. Nesi- pasakytą pamokslą. Jo pasaky

mus žodžius apie žmogaus pa
šaukimą ilgai South Bostonie
čiai minėsime, sakė vietinis kle
bonas.

2 v. p.p.. Sodalietės. Kryžių 
sekdamos ir giesmę giedoda- 
mos. suėjo į bažnyčią. Procesi
jos gale ėjo kunigai. Čia tuojau 
kun. Juras pradėjo vesti Šv. 
Valandą. Asistoje dalyvavo 
kun. Abračinskas, kun. Bekša 
ir kun. Saulėnas.

Po šventai valandai Sodalie
tės ir jų viešnios turėjo progra
mą. bažnytinėje salėje, 
kandžius.

'v• * •
jtuoni su Pranciška
j Šias seks visa eilė porelių.

Gavėnia yra geras laikas ap
mąstymui. Šiuo 1

I

gailins žmogus daug mąstęs ir 
.'galvojęs gyvenimo būdo pasi
rinkime bei sekdamas pašauki
mą.

Sėkmingas Pašaukimų Sek
madienis. South Bostoniečiai 
pavartojo pusiaugavėnio sek
madienį pašaukimų ieškojimui. 
Suvažiavo būriai sodaliečių iš

F

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

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

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

. ............ i
Užsisakykite Toniko Pas Mos

Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

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

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

šv. Mišios Už Žuvusius 
Karius

1
Į Sekmadienį, kovo 23 d.. 10:30 
vai. rytą, Šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčioje, So. Bostone, įvyks 
šv. mišios (militarės) už žu
vusius lietuvius karius, daly
vaujant veteranams. auksinės 
žvaigždės motinoms ir bendrai 
visiems. Šias šv. mišias užprašė 
Stepono Dariaus Amerikos Le
giono 317 postas.

Tą pačią dieną. 5:30 vai. po 
pietų. Ritz Plaza auditorijoj, 

j 218 Huntington Avė., Bostone. 
' Stepono Dariaus Amerikos Le- 
Igiono 317 postas ir Ladies Au- 
xiliary ruošia šaunų bankietą 

, auksinės žvaigždės motinas pa
gerbti. Kviečia visus dalyvauti.

Gražus Paradas
Pirmadienį, kovo 17 (Šv. Pat

riko, Airijos globėjo šventėje), 
So. Bostone įvyko didelis para
das. Tai buvo minėjimas Britų 
iškraustymo iš So. Bostono ir 

j taip pat Šv. Patriko šventės.
gimus; Parade dalyvavo nemažas bū- 

!rys lietuvių — Stepono Dariaus 
1934 m. i Amerikos Legiono 317 postas ir 

Pažymėtina, 
kad parado vadovybėje — adju
tanto asistentu buvo lietuvis. 
Jonas B. Pavidis. J. V. Laivy-. je.

S. Wales, Englancl. no antros klasės quartermaster

PAIEŠKAU

ir už-

Lizos Norvaišaitės,
1914 metais iš Lybumų mieste-! 
lio, Šiaulių apskričio.
išvyko į Ameriką. Amerikos pi-|Ladies Auxiliary. 
lietė.

Sofija Lungytė,
Sully Hospital. Sully, Glam,

Lankėsi

SUNDAY SUPPER TREAT
lis amazingly easy to make this exceptionally attractive coSee ring waen 
you eareially follow the tested recipe given below.

The delicious flavor combination of fresh orange rind in the rich dough and 
luscious date-nut fiiling make it a perfect dcssert ring—and no sugar is needed! 
You'll want recipe, for you will ūse it often. Clip it now ana try it soon.

Luscious coffee cake cut in flower-like ring

BRESLAUSKAS, Edvardas,: 
iš Šiaulių, Amerikon atvykęs 
1937 m. Gyv. Chicagoje ar New 
Yorke.

BRESLAUSKIENĖ - Miežy- 
tė, Julija, gim. Amerikoje, bu
vo Lietuvoje 1935 m., gyv. New 
Yorke ar Chicagoje.

BRIJŪNAS, Alfonsas, iš Jo
niškio m.. Šiaulių aps.

BUDRAITIS, William, gyv. 
Chicagoje. Arba jo šeimyna.

BUDRIKAS. Aleksandras, 
turėjo rūbų krautuvę Chicagoj.

BŪDŽIUS, Kazimieras, gyve
no 3719 Deodar St.. Indiana 
Harbor, Ind.

BUNDZA, Andrius, iš Taura
gės aps., gyv. Chicagoje.

| BUNDZAITĖS, Rozalija 
(Jančauskienė) ir Marija (Ra- 
dišauskienė), iš Tauragės aps.. 
gyv. Chicagoje.

BUSH, ir jo žmona Varankal -i 
tė. Chicagoje turėjo vaistinę ar j Chicagoje. 
kitokią krautuvę, ar jų vaikai. I

BUTKUS. Juozas, iš Josvai- j 
nių.

CARNAUSKAS. Pranas, sūn. 
Vinco, iš Vilkaviškio aps.. gyv. 
Kanadoje.

ČEPIENĖ. Bronė.
ČERNIAUSKIENĖ - Rugi- 

naitė. Liudvika, gyv. Cicero ar j 
Chicago.

CIBULSKIS. Jonas ir Boles
lovas. iš Janapolio, gyv. San 
Francisco.

DAMALIS, Antanas, turi ū- 
kį netoli Milvvaukee, Wis., neva 
išvykęs į Los Angeles, Calif.

DARINSKAS (Šileika), Ber
nardas, sūn. Povilo, 
žio.

I DAUJOTAI. iš
Šiaulių aps. 

DAUKINTIENĖ, 
gyv. Bayonne, N. J.

DEGUTIENĖ, 1938 ar 1939
• išvažiavo iš Vištyčio m., Vilka- 
. viškio aps.. pas sūnų Ameriko-

i

iš Panevė-

Kuršėnų,

Petronėlė,

FILLED COFFEE RING
3 teaspooiM bakia<

poader
•Į tea«poon salt
5 t*bienpooQs 3pry 
! egg, beatea 

H cup milk
I tablcepoon cmted 

oraage rind

Ils cupe aat-s or 
pntaes. chopped

Jį cup pecanj 
eup com sirup

J4 cup water 
teaspoon salt

2 aips sifted all- 
purpoae flour

Cook dates, pecans, corn sirup, water, 
and teaspoon salt until slightly 
thickened. CooL Bift flour with baki&g 
posrder and *< taaepoon salt. Cut in 
Spry fine. Comtfce beaten egg, muk. 
and orauga rind. Add to flour muture.

tnizing to * uoft douch. Knead lightly 
20 seconds. Roll dougn into 9 x 15-incn 
rectangle. Spread with date muture. 
P.oll up likę a įelly roll, lift onto balins 
eheet and abape into a ring. moistenmg 
edges with nulk so they wiil atick to- 
getber. With sciseon, cut diagonally at 
one-inch intervalą Irom outside to ccn- 
ter, būt not through ring. lifting eact 
alice alightly onto its aide with a špatui.. 
Brush top with com sirup.

Bake in very hot oven (4o0°F.) 12-15 
minutes. Serves 6

DUSEIKAITĖ - Vaškelienė, Remktte tuos profosijonaius Ir biz- 
, i, •••Hua, kurie savo skelbimais remiadūk. v incento, is Kruopių vai., "Darbininku”.
Šiaulių aps., gyv. Chicagoje. ;

FABIJONĄ VICIUS. Leonas, 
turi dvi dukras, gyv. New Yor- 
ke. i

FRANKLIN (Franskevičie- 
nė), Barbora, turi 2 dukras 
Elzbietą ir Agnietę, gyv. Chica
goje-

GAIŽAUSKAITĖ - Petraitie- 
nė. Marijona, iš Tauragės vai. 
ir aps.

GALECKAS, Kazys, iš Gižų, i
GAPŠYTĖ, Teklė, iš Šiaulių

aps.. gyv. Chicagoje. į
GARUOLIS. Juozas, gyv.;

ĮVAIRUS SKELBIMAI

/

Raminančioji jo 
iiluma palengvina kankynę

i
'pastatyta ir gražiai papuošta 

“Dar- platforma, nuo kurios valsty
bininko” redakcijoje lankėsi p. bes gubernatorius Bradford. 
Jonas Strašunskas iš Norwood. miesto mayoras Curley ir kiti 
Jis atvyko į Bostoną su reika-j pareigūnai sekė paradą, 
lais ir taip pat pamatyti para-! 
dos, p. Jonas Strašunskas yra! 
ilgametis “Darbininko" skaity-1

i

Pirmadienį kovo 17'd.
I

to jas.

, r, v . i DULAITIS, Bronislovas, sūn.(veteranas), gyv. Dorchester. I „ „„ . x «rx u • i •< Agotos Byhenes, iš Gaurų vai..Prie pat Darbininko namo' ° J \

K Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra į! 
t SOUTH BOSTON CAFE I

PAIEŠKAU

Vincas Balukonis, Savininkas.

251 West Broadway,
t

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

.... « giai patarnauja.

South Boston, Mass.

GEDVILĄ. Kazimieras, gyv. 
Chicagoje.

GELGATAS. Vytautas ir 
Kęstutis. |

GELGUT - šeškiūtė, Magda- • 
Iena.

GĖLUS, Jurgis (Gylys), iš 
Garlevos vai., gyv. Chicagoje.

GINOTIS, Jurgis, iš Juodu
pės vai., gyv. Chicagoje.

GIRŠA (Iršius arba Hirsh), 
Jonas, gyv. Clevelande.

GOTTSCHALK - Kaptinaitė, 
Marė, iš Griškabūdžio, 
Cleveland.

GRIGAITIS, 
džiogalos vai.

GRIGARAS.
vainių.

GRUNSKIS,

Povilas, iš

Jonas, iš

gyv.

Ven-

Jos-

Tauragės aps.. gyv. Detroite ar j 
Pennsy Ivan i jo je.

DUMBRAUSKIENĖ - Liau-' 
kaitė. Ieva. dūk. Jokūbo, iš Vei-Į 
vėrių vai.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 8VČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298.savo dėdžių J. ir Sttųmno Stupu-

rų iš Rekčių km. Kuršėnų para- Vice-¥irmirniiūtž™'a Gailiūnienė, 
pijos, Šiaulių apskr.

Sofija Lungytė.
Sully Hospital. Sully, Glam.

South Wales, England.

Klaidos Atitaisymas
Praneša, kad So. Bostono lie

tuvių aukotojų sąraše buvo pa
žymėta Prinkienė. Turėjo būti 
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8 VVinfield St.. So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. 6th St.. So. Boston. Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cūnienė.

29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 
Tel. Parkvtay — 1864-4V 

Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 
177 West 7th St.. So. Boston, Mass.

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

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H St., So. Boston. Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrų antradienį mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų n’tttntnkę.

SV. JONO EV. BL. PASALPINES
DRAUGIJOS VALDYBA

STREHy GROS
• Prisidėk pri<- milionų tų. kurie 
prisiekauja Johnson's NUGAROS 
KLASTERIU—pagamintu taip, kad 
greit palengvintų nugaros skaus-

Lakta.:; Šimtams
Žmonių įrodo, kad Jis patarnauja!

• Vartojant ši plasteri. tai lyg 
naudoti kaitinamąja paduškaite pa
čiame jūsų darbe, švelnūs vaistai 
sužadina kraujo aplinktaka. ŠIL
DO jums nugara, atliuosuoja skau
smą ir sustingimą. Jis švarus. Jo 
jėga tęsiasi kelias dienas.

• Jobnsons NUGAROS PLASTE- 
RIS saugo nuo užsišaldymo. Pasti
prina raumenis, duoda atramos pa
čioj skaudamoj vietoj. Ji gamina 
Johnson & Johnson — vardas, ku
ris reiškė kokybę per 30 metų. Vi
sose vaistinėse.

So. Boston Fumiture Co.
Matracai naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380Vi West Broaduay,
Tel. ŠOU 2758

Magdalena ir 
Juozas, iš Joniškio, vaikai Be
nedikto.

GUDIENĖ. Petronėlė, iš Ra
seinių aps.

GUDYNAS, Juozas, iš Mari
jampolės aps., gyv. Chicagoje.

GYLYS. Jurgis (George Gė
lus), iš Garlevos vai., gyv. Chi
cagoje.

HARTUNGAS. Jonas, iš 
Tauragės aps., gyv. Chicagoje 
ar Bostone.

ILEVIČIUS, Klemensas, gyv. 
Chicagoje.

ILEVIČIŪTĖ - Petkauskienė, 
Vincenta, dūk. Jono, iš Kėdai
nių aps.. gyv. Dowlin (?), III., 
kur turi ūkį.

JAKUMAS, Domas, gyv. Chi
cagoje.

JANCAUSKIENĖ - Bundzai- 
tė. Rozalija, iš Tauragės aps., 
gyv. Chicagoje.

JANKAUSKAS (Jankovvskil.Į
Stanislovas, gyv. Chicagoje. 

JESEVICIENĖ - Andrulytė. 
Juozapa, dūk. Petro.

JONUŠAITIS, iš Batakių vai., 
brolis Jono.

Ieškomieji arba apie juos ži- 
nanaieji prašomi atsiliepti į: 

Consulate of Lithuania 
30 North LaSalle Street 

Chicago 2, lllinoh- 
(Euš daugiau •

Į
i

Pirmininkas - Juozas švagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass. 

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

Prot. Rašt. Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

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

Iždininkas- Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh SU, S. Boston, Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 B. ?tli St, So. Eoątoa.

I
i

I

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKt

Lietuvių Graborius-Balsamuotojat 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

i
i

I

I

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass. 

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3980

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EastBroadffay
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia termenima Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2809
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J. Aistis.
Amžių giesmė

Pamindamas akimirksnį ir nūdienos 
Vargus ir rūpesčius, kur užmaršty paskęsta. 
Žvelgiu į tolius amžinybės balsganos, 
Kur praeitis ir ateitis apreibę gęsta...

Ir aš matau, kaip tautos gimsta ir kaip jos, 
Tarsi naujagimiai, išvydę šviesą miršta; 
Matau, kuri vėl džiaugsis ir kuri dejuos, 
Smarkaudama užmiršusi likimo pirštą...

Ir aš tave matau, o Lietuva brangi. 
Numintą kojų svetimų ir tavo kančią; 
Matau, kaip tu ateisiančiais laikais žengi 
Laisva, didinga ir be sielvarto, be pančių...

•

Ir amžiams bėgant akyse aš pamąstau: 
Nelemtą nulėmė Praamžius tau likimą...
O kas nuims vergijos pančius tau? Kas tau 
Nuims žiaurių laikų uždėtą prakeikimą?...

Antai, pažvelk, štai Vilniaus rūmai dunkso tarų kalnų plačiai... Naktis jį dengia.

* w * į.
k 4

8
*

Bet amžiai bėga, ir bėga kruvini,
Draskydami senas žaizdas naujas tau veria... 
Tu ateities svajų troškimais gyveni,
Nors amžiai spaudžia ašaras ir kraują geria...

LIUDAS G1RA ŠOKA
LAISVES ALĖJOJ...

—
(Rašomos Atsiminimų Knygos Fragmentas)

O tėviške, tu šiandien pažeista labai 
Giliai tau Įsmeigto Į širdį kalavijo, 
Bet aš matau, kaip dūžta nūdienos stabai. 
Ir kaip Į dulkes byra pikto viešpatijos...

(Tęsinys) 

žiūrėjome į Liudo 
išdaigas ir juoke-

Nematė amžiai dar tavęs taip užmirštos. 
Nelaimių prislėgtos, išniekintos, beteisės... 
Bet atėjai iš amžių ūkanos tirštos 
Ir į rytojaus šviesų amžių rūką eisi...

Lietuvių Tremtinių Rašytojų
ATSISAUKIMAS

pose. Bet barzda Liudui 
Girai buvo viskas. Ji ryš
kiai jį išskyrė iš kitų tar
no ir padarė visiems pa
žįstamu. Karikatūristas 
niekada nepraėjo pro šalį 
visu pajautimu į ją nepa
žiūrėjęs. Ne vienas daili
ninkas tikino, kad antro 
taip dėkinto karikatūris
tui žmogaus, koks yra 
Liudas Gira, Lietuvoje. 
Gira mėgo 
veiklą, o
mėgo Girą, kaip objektą 
pajamom padidinti.

Į Demokratinio Pasaulio Rašytojus

Mes
Giros 
mės. Tegul šoka poetas 
Ne mūsų kojos vargsta li
ne mes eismo taisyklių 
tvarkdariai.
— Ko Liudas Gira dūks

ta? — Kažkas pasiteiravo.
— Gal kur nors gavo pa

siskolinti... Arba gerai se
kėsi pas “Valgio” užkan
dinių padavėjas... — pa
aiškino kitas.

Liudo Giros nepažino tik 
retas kaunietis. Jį išpopu
liarino ne poezija, bet ori
ginali, dvišakė, gelsvos 
spalvos barzda. Poezija 
buvo pasenusi, nuvytusi ir tad karikatūrišką jo vei 
nesilaikė net padavėjų lū-,dą išvaizda dailininkai vi-

Ir todėl ėmė pinigus iš vi
sų, kas tik negailėjo jų 
duoti. Paskolų grąžinimas 
niekada neįėjo į jo darbų 
'programą.
f Blogai, kai esi visų pa
žįstamas, pagalvodavo 
kartais Liudas Gira. Iš to
lo visi į 
visi malonūs, 
dyk prieiti, pamėgink pa
prašyti paskolinti,— džen
telmenai skuba į šalį... Ne
tikra žmonių draugystė...

Taip diena iš dienos sko
linimosi galimvbės mažė
jo ir mažėio. Vis tos ne
lemtos pažintys, išgarsėji
mas, kalbos. Ne kartą Liu
das Gira už tai keikdavo 
karikatūristus ir laikraš
čiu redakcijas.

O kas nežinojo, kad Liu
das Gira yra prisiekęs ir 

• nepakeičiamas “Valgio” 
padavėju garbintojas. Čia 
jo principai visada buvo 
nepajudinami, niekada 
nepasikeitė ir net nesu
svyravo. Kas balerinos, 
artistės ar kitaip tituluo
jamos Ievos dukterys, 
“Valgio” padavėjos nepa
lyginamos. Kas šią Giros 
širdies paslaptį suprato, 
niekada nesistebėjo jo pi-

karą, o juo 
būrelis pa- 

Dabar jo no- 
kurie kitais

kalbėjo apie 
besidominčių 
virto pulku, 
vengė ir tie, 
atvejais pasukdavo į kitą
gatvės pusę, kad nenanra- 
šytų paskolinti. Dabar 
niekas nepriminė senu sa-i

pažįsta, sveikinauskaitų ir neprašė grąžint i, 
lonūs, bet paban- Visi tik klausėsi ir stebė-

visuomeninę 
karikatūristai

Giros visuomeninė veik
la niekada nebuvo sėkmin
ga ir gerai nesibaigdavo,'- - . i n

i- Vai nedvelk

josi žinojimu, o Liudas Gi
ra pasakojo, džiūgavo ir 
šokdamas Laisvės alėjos 
bulvare vis kartojo:•

— Karas, draugai, ka
ras! Dabar tai bus... dabar 
tai bus...

Greit pasirodė Kauno 
j dienraščių dieninės laidos. 
; Didžiulės antraštės pra- 
jnešė apie prasidėjusį ka- 
I rą. Spaudos puslapiuose 
i mirgėjo uniformuotų ^e- 
I nerolų fotografijos. Abe
jonių nebebuvo. Per ka
riaujančių kraštų radio 
stotis kurtinančiai skam
bėjo maršai ir linksmybė.

I

• sada sumaniai suderinda
vo su taip pat nemažiau 
karikatūriškais jo dar
bais. Spauda Liudą Girą 
vaizduojančiai karikatū
ros mielai talpino savo 
puslapiuose, o visuomenė 
nuotaikingai juokėsi.

Niekam nepaslaptis bu
vo Liudo Giros piniginiai 
nedatekliai. Jis įvairiais niginiais nedatekliais. 
būdais skolinosi kur tik Bet mes nežinojome, ko 
galėjo ir kiek tik gavo, j Liudas Gira šiandien toks 
Dieną ir naktį pinigai jam linksmas. Tikrai gal dvi- 
buvo gražiausias žibintas' gubas laimingas sutapi- 
šitoje ašarų žemėje. T 
gai buvo brangesni už gerai sekėsi pas “Valgio” 
principus ir garbę. Be padavėjas.

(principų “Valgio” užkan
dinėse gali būti dievaitis, 
bet be pinigų ne. Liudas 
Gira žinojo, kad be pinigų 
jis yra niekas, neegzistuo
tų net ir padavėjų tarpe.

Pini- mas: gavo pasiskolinti iri• V ■ • < • • « • •• I
i

i

Žmonės nerimo. Gatvės 
buvo užtvinusios. Gandas 
sekė gandą. Liudas Gira 
gyveno laimingiausias sa
vo gyvenimo valandas. Jis 
mosikavo rankoms, kažką

Baisus likimas ištiko lietuvių tautą: jos žemė — 
jos kūnas ir jos širdis — jos 3 milijonai gyventojų II-jo 
Pasaulinio karo metu ištvėrė dviejų okupantų pries
paudą. Šiandieną, kai visas pasaulis džiaugiasi sulau
kęs taikos dienų ir daugelis Europos tautų vėl tapo sa
varankiškos ir nepriklausomos, neša naują okupacijos 
jungą. Lietuvos dirvos karo bombų ir granatų išardy
tos. jos miestai sugriauti, o žmonės? Šimtai tūkstan
čių lietuvių ištremta į šaltąjį Sibirą, kankinta kalėji
muose arba traukiantis išžudyta pirmaisiais rusų o- 
kupacijos metais, tūkstančiai lietuvių prievarta iš
stumti i fronto ugnį ar į darbus vokiečių okupacijos 
metais, šimtai tūkstančių evakuoti ar karo vėsulo pri
versti pasitraukti į vakarus, rusams vėl Pabaltįjį oku
puojant. O iš tų. kas liko tėvų ir protėvių žemėje, vėl 
tūkstančiai tremiami darbams į tolimuosius Rusijos 
plotus, vėl uždaromi į kalėjimus vien dėl to, kad jie yra 
lietuviai, kad jie myli savo žemę ir savo laisvę ir kad 
neišsižada tikėjimo: tikėjimo į Dievą. į laisvą žmogų, 
į laisvą žodį.

Pasaulio 
jos didvj 
dinZlCllS IkIAaAIO UI CvOUU.O Kj » VIVCA1 1JVO OU411AC4M V J - _ . - . - _ . . - _
T°!lio pavvzdvs. o šiandien kuriamas naujos Prancū- pareigą kalbėti ne vien vardu to tautos penkta- 
ziios. Olandijos. Norvegijos ir kitų tautų kovotojų le
gendos. Į tų Tegerdų vainiką apie žmogaus kovas < 
laisvės ir kultūros, apie teisę gyventi pasai 
vienai geros valios tautai mes norime įpinti ir savo tau
tos legendą.

Jeigu su pagarba minime Lordo Byrono vardą, 
vavdą to ooeto, kuris, palikęs savo tėvynę, dalyvavo ir 
1 rito mažos Graikijos laisvės kovose. Jei neveltui Dos
tojevskis sėdėjo kalėjime nepardavęs savo sąžinės ir 
kūrybinės laisvės, jei garbė toko Puškinui, kuris nepa
būgo ištrėmimo ir nenusilenkė carui, jei didžiuojamės 
Mickevičiaus ištrėmimo sonetais ir nesmerkiame emi
granto Bla.sco Ibanezo. kovojusio dėl demokratijos 
principu ir nenorėjusio net kad jo kūną slėgtų, kad ir 
sava, bet diktatorių valdoma žemė, — Jūs suprasite ir 
mus. mažos kūnu, bet didelės laisvės dvasia Lietuvos; 
sū us. Metus išgyveno sovietų nelaisvėje, mes pažino
me tos valstybės tiesas ir teises, laisvę ir teisybę. Joje 
užtroško Jesieninas ir Majakovskis. didžiosios revoliu
cijos ir socializmo dainiai. Jie buvo rusai, o mes esame 
He nriai mes esame vaikai tos tautos, kuri ilgus air
ius turėjo savo valstybę ir buvo nepriklausoma.

KK račiams įsiviešpatavus Vokietijoje iš jos iš
bėgo Tomas. Arnoldas ir Stefanas Zweigai, Werfelis ir 
Remarkas. G^org Kaizeris ir Jos^ph Roth. kai negalė
dama rakc’ti vergijos į Ameriką išvyko Siegrid Und- 
sct. l ai fašistams pavergus Prancūziją, tuo tvankiu 
oru Tegalėjo kvėpuoti nei Francois Mauraic, nei Julės 
Romain, nei daugelis k it1.’, laisvę mylinčių rašytojų, 
kai Suomiją pali-io jos didysis sūnus Sillanpaa, mes 
didžiavomūs jais, kaip didžiaisiais šių dienų tamsybėse 
švyturiais. Juos ir širmus kitų rašytojų, dailininkų, 
mokslo vyrų ir kultūros žmonių priėmė valstybės ir 
niekas nelaikė jų našta ar politiniais nusikaltėliais. Jų

rašytojai, mes stebėjomės senaisiais Tro- 
ria.s. užėmę žadą skaitėm Rolando žygius, 

nemirs drąsaus Šveicarijos sūnaus Vyliaus

dalia šiandieną ištiko ir mus, kuriems nuo karo audros 
ir sovietinio teroro beliko vienas kelias — kelias i Va- 
karus. į demokratinių Aliantų pasaulį, nors ir per žemę 
vokiečių, kurie mus skriaudė ir niekino.

Iš tėvynės likimas ištrėmė kartu su kitais meno 
kūrėjais ir didelę dalį lietuvių rašytojų: į vokiečių 
koncentracijos lagerius, į kalėjimus, į nežinomybę. Na
cių vergijai žlugus, mes vėl laisvi.

Laisvi, bet nelaimingi. Nelaimingi, nes neturim 
tėvų žemės po kojomis, protėvių dangaus viršum galvų 
ir negalime kančios kryžiaus nešti kartu su visa tauta. 
Bet mes laimingi, nes matome, kad gerasis pasaulis 
kovoja dėl taikos, dėl visų tautų laisvės ir teisybės. Mes' 
laimingi, kad girdime, kaip žmonės gali ne tik laisvai 
galvoti, bet laisvos tiesos žodį tarti. Mes laimingi, kad 
esame gyvi liudininkai tautos, kuri dar nenori mirti ir 
esame jos žodis, laisvas nuo svetimų varžtų, kurie 
kausto pasilikusius tėvynėje.

Šitoji tad padėtis, pasaulio rašytojai, mums ir už-

- . dalio. su kuriuo mes einame ištrėmimo kelią, bet visos 
dėl kenčiančios Lietuvos vardu ir visų rašytojų lietuvių. 

ulvie~kiek- kurių balsas Jūsų nepasiekia, o jeigu ir pasiektų — tai 
būtų smurtu ir prievarta jiems padiktuoti žodžiai.
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Mes šaukiame į jūsų širdis ir į laisvės idėją kurian
čių žmonių sąžinę.

Mes tikime, kad Atlanto Charta, kuri garantuoja 
visoms tautoms, didelėms ir mažoms, gyvenimą, ne
aplenks ir Lietuvos.

Mes tikime, kad didžiosios valstybės nenorės, kad 
iš pasaulio žemėlapio būtų išbrauktos Pabaltijo tautos 
ir valstybės, o jų tarpe ir mūsų Lietuva.

Mes tikime, kad Jungtinės Pasaulio Tautos nepri
pažins tos neteisybės ir tų sienų, kurias atnešė karas, 
frontai ir okupacijos.

Mes tikime, kad Lietuva, nuo amžių turėjusi savo 
valstybę, ir savo valdovus, ir vėl bus laisva ir nepri
klausoma.

Mes džiaugiamės, kad daugelis Europos tautų 
tremtinių ir pabėgusių kūrėjų ir rašytojų grįžo ar grįž
ta į savo žemes jų atstatyti ir jas puošti naujais kūry
bos laimėjimais.

Mums kelio tėvynėn dar nėra, mūsų grįžimo diena 
dar neatėjo, mes šaukiamės į Jus: išgirskite, žinokite, 
supraskite, atjauskite, užtarkite.

Mes nenorime grįžti prievarta, mes nenorime mir
ti. Mes norime turėti tas pačias teises, kurias turėjo 
kitų tautų emigrantai rašytojai, mes norime grįžti lais- 
von Tėvynėn, laisvai gyventi ir kurti.

Suvažiavimo Prezidiumas:
Prof. Vaclovas Biržiška

Juozas Mikuckis
Stepas Zobarskas
Gražina Tulauskaitė

LKT Draugijos Valdyba
Stasys Santvaras
Bernardas Brazdžionis
Pulgis Andriušis
Balys Gražulis

J. Aistis.
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Vai nedvelk, nedvelk, vėjeli, 
Vyšnių žiede vai nešelk, 
Tu nukrėsdamas žiedelį 
Mano džiaugsmo neprikelk...

Vai nejudinki lapelių — 
Te šis vakaras kvapnus. 
Kaip aukas, į dangų kelia 
Mano džiaugsmą ir sapnus...

Te balta, šalta, bejausmė
Nusišypso pilnatis — 
Teužmiega mano džiaugsmas, 
Teužmiega ir naktis.

%

Atėjo kitų metų vasara. 
įMes netekome laisvo ir 
.ramaus gyvenimo. Visais 
(Lietuvos keliais trauke 
(skaitlingos ir nuskurusios 
okupantu kolonos. Mūsų 
žemė dejavo svetimųjų 
mindoma, o žmonės verkė 
laisvės netekę. Liudas Gi
ra tada pasidarė pirmasis 
mitingų kalbėtojas, tary
binis poetas, komunistinis 
veikėjas, agitatorius, švie
timo vicekomisaras. Atvv-

• kęs iš Vilniaus į Kauną už- 
;ėjęs į Valstybinę Leidyklą 
(pirmasis iš lietuvišką var
dą nešiojančių iškamšų 
garsiai ir grąsinančiai su
šuko:
— Kodėl iki šiol nėra iš

leista antireliginės litera
tūros, draugai?!...

Tada paaiškėjo ir anoji 
1 Liudo Giros džiūgavimo 
paslaptis Laisvės alėjos 
bulvare, sužinojus apie 
prasidėjusį karą įvykiij 
raidoje buvome pavergti. 
Liudas Gira jau tada buvo 
bolševikas. Lietuva jam 
buvo mirusi, neberūpėjo. 
Karas, žudynės, pasaulinė 
revoliucija mirgėjo jo 
mintyse. Tą dieną jo svai
čiojimai pradėjo pildytis.

St. Devenis.

Nereikalaujama Dangaus
Mėlynių...

Tik ant žemės turėti
pasitenkinimą iš

01d Golds!
Tegul kitos cigaretės pasiūlo jums saulę, 

mėnulį ir judančias žvaigždes.
Mes esame patenkinti tuo, kad Old Golds 

aktualiai teikia — malonų kvepėjimą ir no
rą pasidžiaugti sekančiu užsirūkymu.

Atvirai kalbant, tą mes ir įdedame į Old 
Golds. Nėra prigavysčių... tik netoli 200 me
tų puikaus tabako patyrimą... prabangios 
tabakos... maloniai prižiūrima... ir kiekybę, 
kalbanti už save.

Ir ką jūs gaunate? Malonumą. Smagų 
švelnų, skoningą užsirūkymą kiekviename 
užtraukime.

Ar mėgsti idėją? Tai rūkyk Old Golds. 
Jūs tikrai juos rasite malonumą.

garsios tabako.* firmos žinomos p<r 200 motų
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