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įkaita bos
Katalikas, kurs neremia 

katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.
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Raudonosios širšės 
Jų organizacijos 
Paskelbsime vardus 
Wallace ir O.vnam

Wašingtono viršūnėms pajudi
nus raudonųjų lizdus, kaip ir bu
vo galima tikėtis, į visas puses 
pasipylė jų agitacija, aimanos, 
gėlimai ir bandymai keist kailį. 
Didesniuose miestuose daromi 
slapti susirinkimai, studijuoja
mos naujos Komintemo instruk
cijos, rašomi atsišaukimai į 
spaudą ir gatviniai lapeliai, siun
čiami laiškai į aukštąsias val
džios įstaigas ir organizuojami 
streikai. Gegužės ir birželio mė
nesiams rengiami dar gausesni 
streikai, numatomos viešos de
monstracijos, o jei Kongresas 
praves antikomunistinius įstaty
mus, įspėjama, gali būti ir di
desnių sukrėtimų.

•
Visam šitam širšynui vado

vauja pati Maskva per savo įga
liotinius, kurių svarbiausias, 
kaip Guzenko tvirtina, esąs šuo 
mių kilmės Charles Dirba. Kas 
labiausia stebina, tai kad rau
donųjų agitacijos įkarštyje iš a- 
rešto paleistas bolševikų didžio
ji šiška Gehard Eisler. Už jį 
20,000 dol. užstatą uždėjo komu
nistinio fronto organizacija 
Civil Rights Congress. Tai labai 
būdingas atsitikimas. Tokių ko
munistinio fronto “congress”, 
“league”, “council”, “union”, 
“federation” ir panašiais patrio
tiniais ir kultūriniais vardais 
prisidengusių sambūrių JAV y- 
ra net 300. Visi jie tuojau už
traukia prokomunistinę dainelę, 
kai tik paslaptingas dirigentas 
lazdele pamoja.

Statys Naują Carney Lig 5 Namą So. Bostone
No. 30. arpu

•/i

Tel. SOUth Boston 2680

Šis naujas Carney Ligoninės namas, kaip parodo arkitekto braižinys, užims vietą dabartinio 
84 metų senumo ligoninės namo So. Bostone. Dabar yra paskelbtas ir vedamas vajus, kad sukelti 
$2,000,000 statybai. J. E. arkivyskupas Richard J. Cushing, vajaus atidarymo susirinkime, pasa
kė inspiruojančią kalbą. Ragino visus aukoti ir paskelbė obalsį: “Save the Carney”.

1 ■

Rusija Remia Jugoslavijos 
Reikalavimų

Jung. Valstybės Priešinasi

Tel. SOUth Boston 2680 SIX CENTS.

Seselių Vienuolyno Rėmėjų Sei 
mėlis Praėjo Entuziastingai

Į BALF PIRMININKO TELEGRA
MA PREZIDENTUI TRU

MANUI

Ruoš Lietuvių Labdarybės Diena
Cambridge, Mass. —Sek- Kneižys. Rėmėjų skyrių 

madienį, balandžio 20 d., Į atstovai - atstovės sveiki- 
Nekalto Prasidėjimo lietu- no seimelį ir raportavo iš 
vių parapijos svetainėje į- savo skyrių veikimo, 
vyko Jėzaus Nukryžiuoto- p. Kazys Čibiras, “Darbi- 

įjo Seselių Vienuolyno Rė- ninko” redaktorius, skaitė 
Įmėjų seimelis. Dalyvavo turiningą paskaitą apie 
apie pusantro šimto rėmė- labdarybę. So. Bostono Rė
jų - atstovų, tarp kurių bu- mėjų skyrius ir klebonas 

i vo vienuolyno kapelionas kun. P. Virmauskas ir 
i kun. Jonas S. Švagždys, Cambridge Rėmėjų skv- 
kun. Pranas A. Virmaus- rius ir klebonas kun. Pr. 
kas, kun. Juozas Petraus- Juškaitis įteikė Vienuoly- 
kas, kun. Al. Abračinskas, no Motinai stambias aukas 
kun. Jonas Bernatonis ir senelių prieglaudos staty- 
vietiniai — kleb. kun. Pra- bai.
nas J. Juškaitis ir kun. Jo
nas Daunis.

Seimeliui vadovavo Vie
nuolyno Rėmėjų Centro 
pirmininkas kun. Pranas 
M. Juras. Jam gelbėjo ir 
raštininkavo p. Julia Jaka- 
vonytė, Vienuolyno Rėmė
jų Centro raštininkė, ir p. 
L. Venčienė.

Seimelį sveikino kun. Pr. 
j M. Juras, kun. J. S. Švagž-

Įįe_ dys, kun. Pr. J. Juškaitis, 
kun. P. Virmauskas,kun. J. 
Petrauskas, kun. Al. Abra-

Lietuviams reikėtų geriau ži
noti komunistinio fronto orga
nizacijų vardus ir neduoti savo 
parašo bet kuriam agitatoriui 
paprašius. Kas pasirašo po ko
munistų ir jų bendrakeleivių 
paruoštais raštais, tas kad ir 
gera valia, kad ir tik per neapsi
žiūrėjimą, patenka j įtariamųjų 
sąrašus. Gali atsitikti, kad vi
siems ką nors bendro su komu
nistais turintiems ar turėju
siems, teks skaudžiai nukentėti. 
Dabar raudonieji atvirais var
dais yra mažiau pavojingi, kaip 
po visokiais nekaltais pasivadi- 
nimais. Kiek vėliau mes Darbi
ninke gal pradėsim spausdinti 
pilną komunistinio fronto orga- 
niazcijų sąrašą. Ar jūs žinote, 
kas, pavyzdžiui, yra American 
Youth for Democracy?

New YTork — Amerikos 
kariuomenės Vokietijoje 
viršininkui generolui Clay 

Maskva, Rusija, bal. 21 vijos reikalavimus, bet jų išleidus i________
Rusijos užsienių minis- jokiu būdu negali priimti, tremtinius, kviečiant juos 

teris Molotovas pareikala- Jis pasakė, kad 1920 m. grįžti į gimtuosius kraš- 
vo, kad Užsienių Ministe- Korinti jo j buvo pravestas tus, BALF pirm. kun. Dr. 
rių Taryba priskirtų priė‘ plebiscitas, labai laisvai ir j ’B Končius nusiuntė 
Jugoslavijos tą Austrijos pagal to balsavimo nusta- Prezidentui Trumanui te- 
Korintijos dalį, kurios rei- tytos sienos. le°ramą.
kalauja maršalas Tito iri Prancūzijos užsienių mi-į BALF pirmininkas savo 
taipgi pastudijuotų Jugo- nisteris Bidault taip pat telegramoje išreiškė nusi- 
slavijos reikalavimą $150,- pasakė, kad 1920 metų ple- stebėjimo 
000,000 reparacijų iš Aus- ---- ’ ----
trijos.

Tačiau po dviejų sesijų, 
kurios užėmė beveik 6 va-

grįžti ypač neteisingas 
tuvių atžvilgiu, kurie, 
darni nekaltos karo aukos

Seimelis nutarė ruošti 
Lietuvių Labdarybės Die
ną rugsėjo 1 d. (Darbo 
Dienoje), Vienuolyno aikš
tėje, Brockton, Mass. Ren
gimo Komiteto pirmininku 
išrinktas kun. Juozas Pet
rauskas ir pagelbininkais 
— kun. Al. Abračinskas ir 
kun. J. Bernatonis. Jie yra 
įpareigoti kviesti kitus į 
komitetą.

Pažymėtina, kad šiame 
seimelyj gausiai dalyvavo 
Seselės - mokytojos su sa
vo viršininke - motina prie- 

, kun. J. Bemato- šakyj.
nis, kun. J. Daunis, “Dar-į Seimelio posėdis užsibai- 
bininko” redaktorius A. F.gė malda 3:30 vai. po pietų.
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atsišaukimą j tikėjosi ir tikisi Amerikos j c!ns,as’

_____ „___► dėl generolo 
biscitas teisingai nustatė Clay atsišaukimo, kuriuo 
sienas. ....................tremtiniams siūloma 60

Rusijos užsienių minis- dienų maisto atsarga, jei 
teris Molotovas argumen-,jje sutiktų grįžti į gimti- 
4" w 1 O zl 4 ZA > 4 ZA 4 10 • « v . -tavo, kad toji teritorija, nius kraštus. Pirmininkas 

spaudimas
landas, užsienių ministe- 1LdVO’ Kau1 Ugnius kraštus,
riai negalėjo susitarti nei kurios reikalauja Jugosla- nurodė, kad 

svarbesniu klausi-vlJa«_ AustnJai Yra mazosį----------------vienu
mu.

Jung. Valstybių sekreto
rius Marshall pareiškė, 
kad Jung. Valstybių dele
gacija studijavo Jugosla-

pagalbos ir apsaugos.

Lenkai Vėl Pradėjo Kraus
tyti Vokiečius

Berlynąs, bal. 21 — Len
kijos valdžia .kuri dėl sun
kios žiemos buvo sustab
džius vokiečių iškrausty- 
mą iš okupuotos Silezijos, 
vėl pradėjo kraustyti.

Sakoma, kad per šį mė
nesį bus iškraustyta 13,500 
vokiečių.

IŠKILMINGOS PAMALDOS J. E. 
ARKIVYSKUPO VADOVYBĖJE
4 vai. po pietų, Nekalto selės galėtų pastatyti ir į- 

Prasidėjimo lietuvių para- rengti seneliams prieglau- 
pijos bažnyčioje įvyko iš- dą.
kilmingos pamaldos. Pro-j Palaiminimą švč. Sakra- 
cesija, kurią sudarė Alto- mentu suteikė J. E. arki- 
riaus berniukai, mokyklos vyskupas Cushing, asis- 
vaikučiai, Šv. Vardo drau- tuojant kun. Pr. M. Jurui 
gijos valdyba, kunigai — ir kun. Al. Abračinskui. 
seimelio dalyviai, įlydėjo Patarnavo vietiniai kuni- 
J. E. arkivyskupą Richard gai — kleb. Pr. J. Juškaitis 
J. Cushing į bažnyčią prie ir J. Daunis. Kiti kunigai 
altoriaus. Šv. Vardo drau- — seimelio dalyviai — bu- 
gijos valdyba— pirm. Vin- vo sanktuarijoj. Po pamal- 
cas Sabas; vice pirm. Al. dų, procesijai išlydint ar- 
Stankunas; ižd. Antanas kivyskupą, visi turėjo pro- 
Bartkevičius; rašt. Stepo- gą pabučiuoti J. E. arki- 
nas Jakutis; maršalka vyskupo žiedą.
Vincas Tacionis, ir prog-1 ----------------
usTuSinsuv^TkrJ *"**«*»"«finš l„ 

vyskupo garbės sargyba. VOilkOnį JCI DUS nCIKdldS
Pirmiausia J. E. arkivys- -----------

kūpąs Richard J. Cushing, VVashington — Myron C. 
D. D. prabilo į gausiai su- Taylor, Prezidento Truma- 
sirinkusius labdarius - rė- n’o atstovas Vatikanui, 
mėjus apie krikščionišką kuris atvyko iš Vatikano 
labdarybę. Pagyrė lietu- prieš Kalėdas, grįš į Vati- 
vius už gausią paramą Se- kaną, “jei bus reikalas", 
selėms vienuolėms ir ragi- taip pareiškė Prezidentas

Ve^, ministeriai pasi- PREZIDENTAS TRUMAN 
ginčijo, bet prie susitari-Į 

’ mo nepriėjo. Atrodo, kad 
*. Užsienių Ministerių Tary- 
;ba užbaigs konferenciją,;
'neparuošus sutarčių Vo-i ...
kietijai ir Austrijai. ! Paryzias» Prancūzija,

Rusija, kaip matyt, nei bal. 21 — Prancūzų kornu- 
nenori taip greit susitarti. pistai teigia, kad Preziden- 
Jai reikalingas laikas įsi-^° Trumano kalba, pasaky- 
stiprinimui okupuotuose |^a Kongrese, inspiravo 
kraštuose. |gen. Charles de Gaulle

INSPIRAVĘS DE GAULLE 
GRĮŽTI Į POLITIKĄ

penktosios kolonos tinkle. Sta
čiai skurdų įspūdį daro tokie a- 
merikiečiai, kurie, kaip Wallace, 
Pepper ir Oxnam iš kailio neria
si advokataudami Sovietams. 
Kai Wallace, kurio kalbos, vieno 
senatoriaus išsitarimu, atrodo 
lyg būtų parašytos Maskvoje, 
žūt būt stengiasi patarnauti So
vietų siekimui — įvaryti kylį 
tarp Amerikos ir D. Britanijos 
politikos, tai sektantų “vysku
pas” Oxnam tais pačiais žo
džiais sako agitacines kalbas 
Chicagoje ir kitur. Jis guodžiasi, 
kad ideologijos negalima sunai
kinti durtuvais, nė atomine bom- Vandenberg iš Michigan laiku pradėsią pasitari - 
ba. Ak, juk ir Molotovas karo'reikalauja, kad Valstybės mus. 
pradžioje taip guodė nacius...

Chicagos lietuviškai rašančių siuntinius $17,000,000 ver- 
stalincų dienraštis džiaugiasi tės Rusijai pagal lend-Į 
“vyskupo patarimu”, bet jis sa- lease, kol Rusija neatsi-: 
vo skaitytojams slepia, kas iš skaitys $11,000,000 sumos' 
tikrųjų yra tas "vyskupas” Ox- SU mūsų valstybe, 
nam. Ir visados jie taip daro. Sakoma, kad Jung. Vals- 
Nutylėdami ar iškreipdami tie- tybės prekes Rusijai laiko 
są, Maskvos balaikos tikisi su- sukrautas sandeli u o s e. 
klaidinti vieną kitą kataliką Rusijos laivai jau seniai y- 
daugiau. Tas "vyskupas", kuris ra atplaukę tas prekes vež- 
džiaugiasi raudonosios armijos tis. Bet Kongresas pastojo 
durtuvų sudarytais ministerių kelią ir nenori tų prekių iš
kabinėtais kai kuriose Europos duoti, nes Rusija nesisku- 
šalyse, niekados nieko bendro bina atsiskaityti už seniau 
su katalikais neturėjo, ir, reikia pasiųstas prekes. Pradžio- 

I tikėtis, negalės turėti. Nebent je į Jung. Valstybių val- 
Didieji Amerikai pavojai glūdi Dievo malonė jį atverstų. Č.'džios reikalavimus nei at-

CIO Vykd. Komitetas atsišau
kė į visus darbo unijų vadus, 
kviesdamas per balandžio mėne
sį “demonstruoti savo pasiryži
mą gintis nuo reakcininkų ata
kų”. Šį mėnesį jie pavadino dar
bo gynybos mėnesiu. Girdi, visur 
reikia šaukti mitingus, rėkti per 
radio. daryti spaudimą įstatymų 
leidėjams. Suktas melas, dau
giau nieko. Kam jie dangstosi 
darbininkų vardais? Ką bendro 
turi komunistinė diktatūra su 
darbininkų gerove, su Amerikos 
gerove, su konstitucinėm tei
sėm?

O apie komunistų apsėstą CIO 
vadovybę nėra prasmės čia ir 
kalbėti. Mūsų jau minėtas aukš
tas Sovietų žvalgybos valdinin
kas, Igor Guzenko, sako, jog 
šios unijos vadus kontroliuoja 
Kominternas iš Maskvos ir kad 
ji yra ne kas kita, kaip galinga 
Sovietų penktoji kolona šioje 
šalyje. Jos įtaka veržiasi į svar
biausius Amerikos apsaugos 
punktus. Ji. pavyzdžiui, kontro
liuoja 17,000 valdžios darbinin
kų Panamos kanalo srityje...

Vandenberg Reikalauja Atidėti 
Lend-Lease Rusijai

VVashington, D. C., bal.įsakymo nedavė. Tik dabar
21 — Senatorius Arthur H. pradėjo kalbėti, kad greitu

Departamentas sulaikytų

grįžti prancūzų politikon.
Jacųues Duclos, komu

nistų vadas, kalbėdamas 
Troyes, sakė, kad po Pre
zidento Trumano kalbos 
Kongrese, ragina n č i o s! 
teikti pagalbą Graikijai ir Į 
Turkijai kovai prieš komu
nizmą, “reakcija pakėlė 
galvą” visame pasaulyj.

De Gaulle kaip tik po 
Trumano kalbos ir pradė
jęs kovą prieš komunizmą. 
Taigi Prezidentui Truma- 
nui reikia atiduoti kreditą, no dirbti ir aukoti, kad Se- Truman. 
kad jis išjudino pasaulį 
kovoti prieš tą žiaurų sli
biną — komunizmą.

I

labdarybę. Pagyrė

Seserų Rėmėjų Dėmesiui
JUNGTINIŲ TAUTŲ ARMIJA 

TIK DĖL MAŽŲJŲ TAUTŲ
Lake Success, N. Y., bal. 

21 — Jung. Tautų Saugu
mo Tarybos militario šta
bo komitetas apribojo bū
siančios tarptautinės ar
mijos rolę. Toji armija bus 
tik tokio didumo, kad ga
lėtų suvaldyti mažas ir vi
dutinio didumo tautas. Ji 
nesikiš į penkių didžiųjų 
valstybių, būtent, Jung. 
Valstybių. Anglijos, Rusi-

Š. m. gegužės 30 dieną Nekalto Prasidėjimo Vie
nuolyne. Putnam, Conn. įvyksta Nekalto Prasidėjimo 
Seserų Gildos Seimas.

Seimo tvarka:
11:00 vai. šv. Mišios už Seimo dalyvių artimuo

sius mirusius ir Kongregacijos mirusius 
geradarius.

12:30 vai. Pietūs.
2:00 vai. Posėdis.
4:30 vai. Palaiminimas Švč. Sakramentu.

Visus Kongregacijos Rėmėjus. Nekalto Prasidėji
mo Seserų Gildos narius ir visus norinčius paremti N. 
Pr. Švč. P. Marijos Seserų dirbamus darbus, jų įstaigas

1.jos, Prancūzijos ir Kinijos 
ginčus.

Toks sprendimas pada-l 
rytas tuo supratimu, kad 
Jungtinės Tautos negali 
imtis veiksmo prieš bet ku
rią iš penkių didžiųjų vals
tybių, nes kiekviena iš jų 
turi veto teisę Saugumo
Taryboje. Taigi būtų berg-’bei seseles tremtines maloniai kviečiame dalyvauti šia- 
ždžias Jung. Tautų pasi- me Seime, 
ruošimas militariam veik
smui prieš vieną iš jų.

2.
3.
4.

N. Pr. švč. P. Marijos Seserys ir
Nekalto Pras. Seserų Gildos Centro Valdyba.
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Rusai Bijo Brity Susijungi- ■ Sužeidė Kunigy Dalinant Graikijos Komunistai Skilo 
Dėl Makedonijos

I 
I 
1 

Maskva, bal. 21 — Perei
tą sausio mėnesį Anglijos Vakar rytą kun. James W. — Iš komunistinių šaltinių 
užsienių ministeris Bevin Courney, S. J. Nekalto gauta žinių, kad komunis- 
pasikeitė laiškais su Rusi- Prasidėjimo par. bažnyčio- tų partijoje įvyko skili- 

Sakoma, kad skili- 
šv. Komuniją, pik- mas įvyko dėl Makcdoni- 

tadarys. peršokęs per gro- jos. 
teles, peiliu pavojingai su- — 
žeidė kun. James W. Cour
ney.

Bažnyčioje kilo panika. 
Vyrai puolėsi kun. Court- 
ney gelbėti. Piktadarį su
ėmė ir laikė kol atvyko po
licija. Policija suėmė už
puoliką ir iš pas jį rastų pės vadu yra 
raštų sužinojo, kad tai yra kos” Vafthiades. o komu- 
Don L. Laurentz iš Hous- nistų partijos vadu yra Ni- 
ton, Texas, buvęs marinas. ' 
27 m. amžiaus. Jis atsisakė 
atsakyti į policijos klausi
mus.

Liudininkai sako, kad 
kun. Courtney pats nei ne
bandęs gintis, o tik palen
kė galvą ir kieliką laikė 
prispaudęs prie savo krū
tinės. Policija sakė, kad 
kun. Courtney prašant, jis 
nuvežtas į Mercy ligoninę.

mo Prieš Rusiją Komunijų | i

New Orleans, bal. 21 — Athens, Graikija, bal. 21

jos premjeru Stalinu, kad je atnašavo šv. mišias. Da- mas. 
pratęsti originalę Angli- linant 
jos - Rusijos sutartį, kuri 
buvo pasirašyta geg. 26, 
1942 m. dvidešimčiai metų, 
50 metų.

Rusijos valdžios laikraš
tis “Pravda“. rašydamas 
apie pratęsimą, sako, kad 
pratęsimas Britų - Sovietų 
sutarties turi uždrausti a- 
biem pusėm dėtis į sąjun
gas tautų, kurios būtų nu
kreiptos prieš vieną kitą.

I
1
I

Tautiniai komunistai at
sisakė svarstyti ‘‘Didesnės 
Pietų Slavijos” planą, pa
gal kurį dalis Graikijos 
Makedonijos būtų priskir
ta prie Jugoslavijos ir Bul
garijos.

Tautinės komunistų gru- 
“Gen. Mar

i 
I

Naujas Graikijos karalius — Mirus Graiki
jos karaliui Jurgiui, jo vietą užėmė jo jaunesnis 
biolis Povilas (dešinėje). Sale jo sto-'d jo žmona.

->;SŽg

to Chartoje, Roosevelto 4Į suredaguota griežtu, atvi- 
tezėse dėl laisvės, Trumą-iru tonu, ir užsienyje Suda
no 1945 m. deklaracijoje ir rė įspūdį (kaip tikrumoje 

1 TTM ctotnta yvrv Vnviii rac. ir hnvnl incr 1 i pf 11 vi H i hll-JTO statute, po kurių rea-:ir buvo), jog lietuviai bu- 
lizavimo mes galėtume vo svarbiausi šios akcijos 
grįžti mūsų tėvynėn ir įsi-j organizatoriai: “Lietu-
jungti į ramų, produktin- viai ir kiti pabaltiečiai —

I 1 1T 4“ 1 1 7 O z"1 > 1 TI £•

2) Aptariant Balti jo vai-:
i aiškino Vatikano radijas
— Maskvos konferencijos 

stybių klausimą tarptau-' proga pagyvino Amerikos 
tinėse konferencijose mes ir kituose kraštuose savo 
prašome mūsų pretenzijų politinę veiklą ir per įta- 
ir norų išreiškimui įsileis- kingus asmenis reikalavo 
ti mūsų valstybių teisėtus 
atstovus, bet ne tuos, ku
rie tikrumoje yra mūsų 
valstybėje pastatyti ma
rionetinių vyriausybių a- 
gentai.

3) Rūpintis, kad visi 
Baltijos valstybių pilie
čiai, kurie deportuoti iš 
Baltijos kraštų vergijon į 
tolimiausius TSRS rajo
nus ir į Sibirą, būtų nedel
siant grąžinti atgal į savo

Cigaretė Galėjo Būti Prie
žastimi Texas Miesto 

Ekspliozijos
bal.
Pa-

Texas City, Texas, 
21 — Jung. Valstybių 
jūrio Sargybos Taryba ve
da tyrinėjimą tos baisios 
ekspliozijos. kuri įvyko 
šiomis dienomis Texas 
mieste. Vienas liudininkas 
sakė, kad tą rytą jis matęs 
vieną darbininką rūkant 
ant prancūzų laivo Grand-! 
camp.

Valstybės Visuomenės; 
Saugumo Departamentas 
oficialiai praneša, kad iki 
šiol yra žinoma, kad eks- 
pliozijose užmušta 377 
žmonės. Raudonasis Kry
žius paduoda, kad žuvo 580 
žmonių. Dabar jau beveik 
visi sugrįžo į savo gyveni
mo vietas, kurias rado su
griautas arba sudegintas?

kolas Zachariades. Pasta
rasis šiomis dienomis buvo 
nuvykęs į Maskvą, ir grįž
damas buvo sustojęs pasi-i 
tarimui Jugoslavijoj ir 
Bulgarijoj. Jis turėjęs 
konferenciją su Georgi Di- 
mitrov. kuris yra žinomas 
kaipo Maskvos atstovas 
Balkanams.

I
i

“TODĖL NESIBIJOME,
KAD IR ŽEME DREBĖTŲ...”

Prelatas Tiso Neteko Gyvy
bės Už Savo Kraštą

Paskelbtas New Yorko Arki- 
diecezijos Labdarybės 

Vajus

Bado Streikas. - Meldėsi Prašydami 
Dievo Pagalbos

grąžinti laisvę Lietuvai, 
Latvijai, Estijai”.

APIE STREIKĄ RAŠĖ 
SPAUDOJE

Apie streiką rašė JAV 
: armijos laikraštis: “Star 
and Stripes”. Ten sako
ma: 100,000 Pabaltijo DP 
JAV zonoje planuoja pri
sijungti prie plataus Eu
ropos bado streiko kovo 
mėn. 10 d. Protestuodami 

tėvynes, skiriant jiems vi-į prieš bet kokį Maskvos 
sas tikrai laisvo žmogaus} konferencijos pripažini- 
teises; iš kitos pusės, kad kad sovietai aneksuo- 
visi tie užsieniečiai ir ko- tų Lietuvą, Latviją, Esti- 
lonistai, kurie išvietinti ir jų- 
randasi Baltijos valstybė- Toliau sakoma, kad šis 
se po 1939 m. rugsėjo 1 d. streikas nesąs nukreiptas 

i nei prieš UNRRĄ, nei 
prieš armiją ir UNRRA 
nesiims priemonių demon
stracijoms užbėgti už a-

būtų iš ten išvežti.
MITINGAS BAIGTAS

HIMNAIS

New York, bal. 21 — Va
kar J. E. Kardinolas Spell- 
man atnašavo pontifikales 
šv. mišias Šv. Patriko ka- 

vadą. Prelatą Juozą Tiso tedroje ir taipgi paskelbė 
neva už tai, kad jis karo 
metu norėjęs atskirti savo 
kraštą nuo Čekijos ir tal- 
kininkavęs su naciais, mir- 
ties bausme - pakorimu.

j Čekoslovakijos ministe-

i I

Praga. Čekoslovakija. — 
Bal. 21 — Čekoslovakijos 
teismas nuteisė Slovakijos

Nevv Yorko Arkidiecezijos 
Katalikų Labdarybės fon
do vajų.

i Užsimota surinkti du mi- 
lijonus dolerių 1947 m. Jų va.
JUS prasidėjo visose para- bi nepriklausomybę 

.. . i- • • , ■ riu kabinetas nutarė, kad pijose. Pereitais metais iš- ,eisesNamų nuostoliai siekia 10 bausm§ turj bflti išpiIdyta • leista labdarybei $2.593.- SeS’ 
mi nnnn o erm Prelatas Tiso prieš mirtį 922. o buvo surinkta —

prašė, kad jis būtų palai- $1.920,005.
dotas toje parapijoje, kur _ ~—7 
jis darbavosi.

milijonų dolerių.
Sužeistųjų skaičius sie

kiąs apie 3.000.

Trumanas Pranašauja 
Perviršį 1947

Nava jo Indėnams Aukš-

Gubernatorius Gina Valsty
bes Streikų Draudimą

Washington, D. C., bal.
21 — Prezidentas Truma
nas pranašauja, kad fede- 
ralė valdžia užbaigs šiuos 
metus birželio 30 d.
S1.250.000,000 perviršiu.

Tai tikrai geros žinios, 
nes valdžios biudžete buvo 
apskaičiuota, kad valdžia Z, 
turės $2.300.000.000 defici-

metų pabaiga.- jįs net nepajSąS politinio 
Valdžia gauna daugiau Pa' į.:eršto. kuris jam yra da- 
jamų. o tuo pačiu metu su- j-.

mažina išlaidas. Tačiau

!

Albany, N. ¥.. bal. 21 — 
Gub. Thomas E. Dewey, 
kalbėdamas per radio apie 

su Condon - Wadlin įstatymą, 
draudžiantį valdžios - vi- 

■ suomenės darbininkams 
streikuoti, pareiškė, kad 
toks įstatymas yra būti
nas visuomenės saugumui.

tesnė Mokykla

Pastiprinimui šio mūsų kių, jei jos nevirs puču ar 
prašymo, mes kreipiamės kitokiu ramybės drumsti- 
į Visųgalingiau s i ą j į ir mu. Vokiečių spauda savo 
skelbiam šiandien pasnin- puslapiuose taip pat rašė 
ką, atsisakydami nuo bet apie streiką. Neatsilieka 
kokio valgio, kartu išreiš- 
kiam ir padėką amerikie
čių ginkluotoms jėgoms ir 
jų vadovybei už jų globą 
ir rūpestį mūsų labui!”

RADIO SKELBĖ BADO 
STREIKĄ

Rezoliuciją perskaičius, 
pasigirdo ilgas ir nenusto
jantis plojimas. Minia bu-

Kova dėl Baltijos laisvės desnės grupės pabaltiečių. 
tęsiasi, 
delsimas, pabaltiečių kan-Joje 6000 pabaltiečių 

Įčios, šį klausimą vis la
biau aštrina. Kovo 10 d. 

1 visi pabaltiečiai Europoje 
paskelbė bado streiką. Jų 
tikslas aiškus ir visiems, 
be išimties, suprantamas. 
Pabaltiečiai tremtiniai, 
pabėgėliai atsisakė nuo 
paskutinio duonos trupi
nio. Jie badavtJ reikalau- pabaltiečių stovykloje nė- 

i jų valsty- ra. Kalbėjo estų, latvių ir 
■, jų j lietuvių bendruomenių ir 

organizacijų atstovai. Jie 
Jau iš rvto Vokietijoj !visi ,kal^° a'Vav0 Pa’ 

pabaltiečių stovyklose bu-iver^« tev¥n*« ^naudas, 
vo iškeltos perrištos, iki Ver?/K lr zu^nes:
pusiau stiebo nuleistos ^^kaupusi klausė kalbe- 
r j tojų žodžių. Reikalavimai

i nepriklausomv- 
nuo vvuavvo. 10 1 v tu pa- , . . . . . -
baltiečiai rinkosi į baznv- '*■ atstatyti žmogaus tei- 

Dra- ses’ >gyvendmtl Atlanto 
p Chartos principus buvo 

palydimi triukšmingomis 
ovacijomis. Ta proga Ha
nau buvo priimta 6000 
masinio mitingo tokio tu
rinio rezoliucija:

“Ryšium su Maskvos 
taikos konferencijos ati
darymu 1947 m. kovo 10 
d., mes, pabaltiečiai, iš vi
so 5600 asmenų, laikom 
savo šventa pareiga prieš 
mūsų tautas ir tėvynę pa
sakyti atvirai visam pa
sauliui, ką mes jaučiame 
ir matome būtina daryti 
mūsų tėvyriės naudai. Nes 
tik tie pabaltiečiai, kurie 
'gyvena JAV ir kitų Vaka
rų demokratijų globoje, 
gali atvirai pareikšti savo 
mintis ir įsitikinimus, ir 
tik iš čia gali išsistoti už 
mūsų tautiečių daugumą, 
kuriems dabartinėse poli
tinėse sąlygose tėvynėje 
šių elementariausių demo
kratinių teisių — laisvai 
pareikšti savo mintis ir 
pageidavimus — nėra.

Mes drįstame kreiptis į 
visas demokratinio ir 
krikščioniškojo pasaulio 
didžiąsias valstybes ir jų 

; laisvus ir 
žmones 

sekančiu

Didžiųjų galybių i Didžiulėje Hanau stovyk- 
su 

perrištomis vėliavomis ir 
plakatais išėjo į gatvę. 
Gatvė, kuri perkerta pa
baltiečių rajoną, buvo už
tvenkta minios veik visą 
valandą. Mitingas vyko 
po atviru dangumi, nes to
kios didelės salės, kur ga
lėtų tilpti 6000 žmonių,

Baltijos tautų valstybi-!™3? 
nes vėliavos. Iš ryto pa- . 1

Arizona — Švč. Sakra-}čias, maldos namus, į 

mento seselės pradės sta- šyti Dievo pagalbos jų 
tyti aukštesnę mokyklą laisvės kovose ir meldėsi 
Navajo indėnams. Vie- už žuvusius. Liūdnai gau- 
nuolės seselės ilgą laiką dė vargonai. skambėjo 
darbuojasi indėnų tarpe, giesmės ir raudos. Pamal- 
Nors ne visiems vaiku-dų pabaigoje suskambėjo 
čiams yra proga lankyti psalmė “Dievas mūsų 
net pradinės mokyklos, ta- prieglauda ir stiprybė...” 
čiau, daug jaunuolių nori;Visų veiduose matėsi susi- 
jpasiekti aukštesnius mok- kaupimas. Iš akių spinde
lius. jo drąsa ir pasiryžimas.

Šv. Mykolo misijoje ir re-,Giesmė, vargonams prita-! Sv. Mykolo misijoje ir re- j Giesmė, vargonams prita- 
romas dėl to įstatymo pra- zervacijoje yra virš 15.000 riant,“galingai skambėjo: 
vedimo ir pasirašymo. Vai-(indėnų katalikų. Nuo pir- “Todėl nesibijosime, kad 

Prezidentas Trumanas kol džios pareigūnų streikai irĮmos katalikų mokyklos į- ir žemė drebėtų ir kalnai 
įsteigimo 1902 metais, i virstų į jūrų gilumas...” 
3,000 vaikučių buvo pa- Vienas - kitas svetimtau- 
krikrtytt. Įtis, kuris buvo atėjęs ste-

---------------- Ibėti pabaltiečių streiko, 
Susitarė Dėl Algų Plieno buvo sugraudintas iki a-

- - šarų.
i Tą dieną visi pabaltie- 

Pittsburgh, Pa., bal. 21— čiai nėJ° i darbus. Nede- 
United Steel korporacija ir nionstruodami prieš UN- 
Plieno Darbininkų unija — RRA ar kariuomenę, bet 

ĮCIO susitarė dėl pakėlimo;protestuodami dėl jų tė- 
}algų darbininkams. Pynių pavergimo ir žmo-

Plieno produkcijos dar- gaus teisių išniekinimo.

kas draudžia mažinti mo
kesnius gyventojams.

Mirė Danijos Karalius
Ko|>cnhaga, Danija, bal. 

21 — Karalius Christian 
X. kuris valdė Danijos pi
liečius per 35 metus, mirė 
nuo širdies ligos. Jis buvo 
76 metų amžiaus.

Mirusio karaliaus sostą 
tuojau užėmė jo vyriausias 
sūnus, 48 metų amžiaus, 
princas Frederikas, kuris 
tapo Frederikas IX.

grąsinimai New Yorke. 
Buffalo. Rochestcr ir Sy- 
racuse iššaukė tokį įstaty
mą pravesti.

Gub. Dev/ey pramato, 
kad šis Įstatymas pažabo
ja ir komunistus, kurie tik 
'ir nori, kad streikais būtų 
suparaližuota valdžia.

Unija Reikalauja Valdžios 
Spaudimo

krikštyti.

Industrijoj
J

ir kita užsienio spauda: 
prancūzų, šveicarų, skan
dinavų.

PABALTIEČIAI 
SUSILAUKĖ 
SIMPATIJŲ

Tenka pabrėžti, kad 
maistas, kurio atsisakė 
pabaltiečiai, daugelyje 
vietų atiduota vokiečiams 

vo įaudrinta. Rezoliucijos ar kitiems alkaniems. Ir 
buvo pasiųstos prez. Tru- šiaip daug atsakingų as- 
manui, užs. reik. min. gen. menų, kad ir neoficialiai 

Bevinui, ' reiškia savo simpatijas 
prezidentui, pabaltiečiams. Taip, pvz. 

ir kitiems Fuldoje, net žydų tauty- 
pasaulio galiūnams ir va-Įbes DP, UNRRA-oje tar- 
dovaujantiems vyrams.' 
Mitingas baigtas lietuvių, 
latvių ir estų himnais. Su 
vėliavomis buvo palydėti 
lietuviai, latviai, estai į 
savo gyvenamus kvarta
lus. Vakare neįvyko jokių 
pasilinksminimų, kinų ir 
visa stovykla buvo lyg ap
mirusi.

Ir kitose stovyklose bu
vo priimtos panašios re
zoliucijos ir išsiuntinėtosĮrencijos eigoje, 
valstybių galvoms, užsie- i Sunku aprašyti su kokiu 
nių reikalų ministeriams j dideliu susikaupimu lietu- 
ir didiesiems politikams, jviai, latviai ir estai pralei- 
Dar streiko išvakarėse, do streiko dieną. Jie visi 
streiko dieną ir po jos, i ryžtingai kalbėjo, kad ir 
daug radio stočių pranešė ateityje dar su didesniu 

........... " 'ryžtumu kovos ir dirbs, 
kol jų nepriklausomybė ir 
jų teisės nebus atstatytos. 
Jie drąsiai savo rezoliuci
jose reiškė ir reikš pasau
liui, kad nebus pasaulyje 
teisingos taikos ir ramy
bės, kol ramios tautos bus 
pavergtos, kol švenčiau
sios žmogaus teisės bus 
paniekintos ir nekalti 
žmonės bus žudomi ir tre
miami į Sibirą!

A. Vilainių

Marshall, min.
Prancūzijos 
min. Bidault

naujantis, atėjęs ir nera
dęs UNRRA-os valgyklo
je lietuvių, ir sužinojęs 
priežastis, ir pats atsisakė 
valgyti.

Visas šis 
spontaniškai, 
entuziazmu, 
čių zonoje tik dviejose ar 
trijose stovyklose latviai 
sudarė išimtį ir jie žada 
badauti Maskvos konfe-

streikas kilo 
su dideliu 

ir amerikie-

ba]jbininkai gaus daugiau nc-IVashington, D. C.,
21 — Telephonų darbinin-'Su 15 centų į valandą, 
kų unija reikalauja, kad} _ ~—777—77

Du UŽmUŠė 87 Sužeidė iva^žia padarytų spaudi- i Jungtinėse Valstybėse Tik
■r , V\ ir išreikalautų, kad A- % Itaflrai KiminaiTraukinio Nelaimėje merican Telephone ir Tele-j 

graph kompanija duotų j 
algų pakėlimo pasiūlymą. • 

Unijos prezidentas Jo- 
Į seph A. Beit ne pareiškė, 

nušoko kad kitos kompanijos jau

25 Negrai Kunigai

DEMONSTRACIJOS — 
MITINGAS — 

REZOLIUCIJOS
Po pietų daugelyje sto- 

I vykių įvyko demonstraci-

( hampaign. Iii., bal. 21— 
šeštadienį Illinois Centrai 
Geležinkelio Chicago 
Miami traukinys nušoko kad kitos kompanijos jau; 
nuo bėgių 4 mylios į šiaurę antrą kartą pakėlė algasĮ 
nuo šio miesto. savo darbininkams, o iš te-i

Toje nelaimėje užmušė lephonų kompanijos nega- laikraščio 
du traukinio darbininkus Įima gauti jokio pasiūly- Negrams aplinkybės taip 
i r s7 žmones 'južeid1 mc?

apie pabaltiečių streiką. 
Vatikano radio savo tar
nyboje apie pabaltiečių 
streiką paskelbė anglų, 
prancūzų ir vokiečių kal
bomis pirmoje vietoje. 
Net Šv. Sosto žinios buvo 
perduotos tik paskelbus 
žinią apie pabaltiečių ba
do streiką.

Žinia skelbia apie pabal
tiečių kolektyvinį bado 
streiką, dėl jų tėvynių iš
prievartavimo. Žinia buvo

ijos. Jos ypatingą įspūdį atstovus, visus 
Brooklyn — Nors negrai (sudarė ten. kur buvo di-j vadovaujančius 

--------------------------------  pasaulyje su 
prašymu:

1) Darykite 
mūsų Baltijos 
būtų atnaujintos jų anks
tyvesnės suvereninės tei
sės, kad visos pabaltiečių 
tautos gautų tas teises, 

il tnios d‘ i’la’ ųeJc.’- Atlėin-

sudaro 10 nuošimtį gyven
tojų J. V., jie yra varžomi 
iš visų pusių ir jų teisės 
nevisur pripažintos, taip 
išsireiškė negras kun. 
Chachere, negrų katalikų 

redaktorius.

■j.

skaičius atsiekia aukštes
nius mokslus. Katalikiš
kos įstaigos negrų auklėji
mui sunkiai gyvuoja dėl 
lėšų trūkumo. Lig šio lai
ko J. V. yra tik 25 įšven
tinti katalikai negrai ku
nigai.

i visa, kad 
valstybėse

r

Vyrams Šventoji Valanda j
Rengia ir Kviečia

Sv. Vardo DrauaiiirValdvbos ir Dvasios Vadai 
SEKMADIENI, |

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

Brockton, Mass.
3 valandą po pietų

Kun. Dr. Antanas Bružas, pamokslininkas.

Vyrai parodykime savo katalikybę ir lietuvybę!
. $

--------------------------------------------------------------------------------
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published Semi-Weekly except holiday weeks, when issued weekly 
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SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOS
Cntered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston.

Mass. under the Act of March 3. 1870
Acceptance for mailing at spėriai rate of postage provided for in Section

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

Domestic yearly ____________  $5.00 Amerikoje metams _________
Domestic once per week yearly $3.00 Vieną kart savaitėje metams..
Foreign yearly .........    $5.50 Užsieny metams ...................... . * *• . ----- --------- —------ ------------
Foreign once per week yearly $3.50 Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50 'tremtiniu, Vyr. Komitetas ateinančios iŠ krašto Ži- 

kreipėsi į j’ sekančio turi- nios rodo, kad mažiausiai 
nio raštu. (Panašaus turi- kas mėnuo žūsta viepia 
nio raštas buvo pasiustas arba išvežami 2,000 - 5.000 
ir JAV Kongreso Pirmi- žmonių, 
ninkui).
Jo Ekscelencijai
JAV Prezidentui Truman

JAV lietuviams yra ta
pusi antroji Tėvynė. Lie
tuviai su žvmiuoju karžy
giu Kosciuška yra prisidė
ję prie JAV laisvės kovų. 
Aktyviai dalyvavo I-jame

’ II-jame pasauliniuose tiją ir Austriją atbloškė

Lietuvių Tremtinių Laiškas 
Prez. Trumanui

I

1 Ryšium su prezidento 1944 m. be jokio pasigailė- 
[Truma^o pastangom pa- jimo ir toliau naikina be
leisti imigracijos įstaty- tuvių tautą. Paskutiniųjų 

$5.ooimą ta prasme, kad būtų nuostoliu mes nepajėgia- 
g-JJ Į daugiau įsileista į JAV me apskaičiuoti. Tačiau

DARBININKAS
366 West Broadvay, South Boston Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Vokiečiai Bruzda
Žiauriųjų mūsų 

kaimynu — Rusijos bolše
viku ir Vokietijos nacių— 
1939 m. rugpiūčio 21 d. su
sitarimu, buvo užpulta ir 
Lenkija ir pasidalyta Lie
tuva. Tad mes esame ne 
kas kita, kaip aukos dvie
jų diktatūrų.

Praėjusis karas į Vokie-

Ar Yra Partinis 
Mokslas?

Kristus su mokiniais Emause. Pasilik su mu
mis, nes diena jau baigiasi ir naktis netoli...

Vokietijoj pasireišk a, gana žymus bruzdėjimas, 
kurs gali turėti politinių pasekmių. Tokie sąjūdžiai pa
prastai prasideda riaušėmis dėl maisto trūkumo. Riau
šės įvyko Ruhro krašte, Westfalijoj, kur yra vokiečių 
industrijos centras, nes ten daugiausia anglių kasyklų. 
Anglių ten užtektinai, bet reikia darbininkų, gi sunkiai 
dirbantiems maineriams reikia daug maisto. Su mais- įr 
tu Vokietijoj daug vargo. Kasyklų darbininkams ski- karuose. kuriuos taip sėk- 70,000 lietuvių? Mes esame 
riama 4000 maistingumo vienetų (calories), bet kiti mir.gai laimėjo JAV. JAV D. P., alijantų ir UNRR/ 

globoiami. Mes norėtume 
greičiau tapti savaran
kiais žmonėmis ir pragy
venti iš savo rankų ar pro-

_______  ___ to darbo. Norime vėl būti 
vjen°j vertybės yra visame pa-ūkininkais, darbininkais, 

(mes badaujam), ^kitoje: sauiyje vyraujančios.____ Į amatininkais arba intelek-
Lietuvių tauta yra ne-jtualinio darbo darbuoto- 

gausi: vos 4 milijonai*jais. Kas dieną laukiame
kada galėtume 

Mes 
kartų savo globė

jams esame pareiškę, kad, 
ligi mūsų Tėvynė bus dik
tatūrinės bolševikų Rusi
jos okupuota, mes į ją 
grįžti negalime ir negrįši- 
me, nes ten mūsų laukia 
staigus sunaikinimas arba 
išgabenimas į Sovietų Ru- įstatymą, kad būtų į Jūsų 
sijos gilumą, baisiausias garbingą kraštą įleista 
vergų stovyklas. Vokieti- daugiau tremtinių, pri
joję pasilikti mes nenori- duoda mums naujų jėgų, 
me ir negalime. Nors ir e-.ir kiekvieno tremtinio sie- 
same nacių i

gyventojai gauna tik 1500, reiškia tik tiek, kad galėtų gyvenantieji Fetuviai yra 
gyvybę palaikyti. Iki šiol vokiečiai kentė kiek įmany- žymiai prisidėję ir, ben- 
dami, bet dabar išdrįso kelti protestų demonstracijas. draįt Drįe kultūros ir civi- 
Viena tokia maisto riaušių demonstracija buvo nufoto-. lizacijos kėlimo proceso, 
grafuota ir pateko į Amerikos spaudą. Atvaizduota šios dvi didžiosios JAV 
milžiniška minia, kurioje matosi dvi iškabos: 
parašyta: “Wir hungern” i 
“Wir wollen keine kalorien; wir wollen Brot”. (Mes ne-i 
norim calorijų, mes norim duonos). ...........   u__ ____

Tos demonstracijos įvyko britų zonoje, kurie pa-žmonių. Iš jų 1 m»l. gyve-[valandos, 
tys duonos pritrūkę, dabar turi maitinti savo buvusius na JAV, kiti 3 mil. Euro-, apleisti stovyklas, 
priešus. Keistos karo “pergalės”. Senovės romėnų lai- poje ir kituose kraštuose.išimtus ’ 
kais buvo sakoma: “vargas nugalėtiems”. Dabar tenka paskutinysis karas ypa-‘i---- *
sakyti: vargas vieniems ir kitiems — nugalėtiems ir 
nugalėtojams, ir dar nežinia, kuriems didesnis vargas. 
Suardei priešo šalį, dabar ją atstatyk; atnešei jam 
skurdą ir badą, dabar jį maitink, aprėdyk, sušildyk.

Žinoma, tokie nugalėtojai kaip bolševikai pana
šiais skrupulais nesivaržo. Pas juos viena mintis: jei 
jis priešas (o bolševikams visi ne bolševikai — prie- iš Lietuvos žemės 95,000 
šai), tai jį naikink karo ir taikos metu. Dėl karo nu- gyventojų. Juos arba vie- 
kentėjęs, dabar badauja, — tegu badauja. Greičiau iš- toje sunaikino arba išga- 
mirs, nebereiks su juo kamuotis. Bet anglai ir ameri- ■ beno į Sibirą, kur jie visi 
kiečiai ne bolševikai. Karo metu jie muša priešą ryž- žūva; kiti kitur išsiblaškė, 
tingai, bet karui pasibaigus, jie priešą gydo, šelpia,; žiaurioji vokiečių oku- 
maitina. Toks riteriškumas bolševikams nesupranta- pacija 1941/44 m. iąnaiki- 
mas. Tai esanti “buržuazinės ideologijos paliekana”. no 566,000 gyventojų, o 
Bolševikai grąžina pirmykščio urvinio žmogaus papro- paskutinė Sovietų Rusijos 
čius: kol tau geras, gerai; jei kiek su tavo nuomone ne- (bolševikų) okupacija nuo 
sutinka, smogk, jam buože per galvą, kad daugiau ne-.----------------------------------
atsikeltų.

Tos “bado riaušės” verčia Sąjungininkus susirū
pinti. Ištempę ausis, jie klausosi, kas užnugary slepia
si. Ir šį tą girdi. Štai ką rašo vienas gyvenąs Vokietijoj 
patikimas asmuo (jo pavardė neskelbtina):

“Jūs kaip ir nenorite tikėti vokiečių neapykanta a- 
merikiečiams ir beprasidedančiu judėjimu. Ir iš tikrųjų 
sunku patikėti, kad ta Vokietija, kuri beveik visiškai 
sunaikinta, suskaldyta į zonas, jau pradeda galvą kel
ti. Tačiau reikia sutikti su faktu. Tik prisiminkim isto
riją. Po pirmojo didžiojo karo Vokietija buvo nugin-

t_____  „. J karas ypa
tingai daug lietuvių išnai- 
ikino ir išblaškė po platųjį 
pasaulį.

Pirmoji Sovietų Rusijos 
(bolševikų) Lietuvos oku
pacija 1940/41 m. išplėšė 

žemės 95,000

mokratinės JAV. Ten jau lengvintos ir kitos įvažia- 
gyvena 1 mil. visų mūsų vimo sąlygos ir formalu- 
tautiečių, ten tikimės ir mai, nes tremtiniai neturi 
mes būti priimti. su savimi pakankamai do-

Todėl esantieji Vokieti- kumentų;
joje ir Austrijoje lietuviai 2. kad pirmoje eilėje ne- 
tremtiniai su didžiu pasi- delsiant galėtų išvykti tie 
tenkinimu ir džiaugsmu lietuviai, kurie jau turi iš 
dėkoja Tamstai, Pone Pre- savo artimųjų gavę affi- 
zidente, už Tamstos didelį davitus ir už juos jau su- 
susidomėjimą mūsų reika- mokėtos kelionės išlaidos; 
lais. Tamstos pastangos 
praplėsti JAV emigracijos

Visiškai nepartinio mok
slo nėra. Jauni žmonės įsi
vaizduoja mokslą lyg ko
kia neaprėmamose aukš
tumose viešpataujančia 
karalaitę. Deja, tokio 
moks’o v'sai nėra. Yra tik 
mokslininkai, ne p*».s*»kii 
būtybės, b~t žmonės, ku- 
ri^ gyvena m"sų ta”^n i- 
tcdė' priklauso tam tikros 
bendruomenės, kaip sako
ma, jai prijaučia, kartu su 
ja siekia bendrų tikslų.

Todėl ne vistiek, kokią 
mokslo knygą skaitai. Vie
name Prancūzijos zoologi
jos institute yra toks pa
rašas: “Mokslas neturi nei 
religijos, nei tėvynės.” Vi
sai teisingai. Bet taip pat 
yra teisinga ir ką Pasteur 
į tai atsakė: “Tačiau mok- 
slin’nka’ turi religiją ir 
tėvynę.”

Knygos, kurios neigia 
(nepripažįsta) religiją, su
kelia daug tikybinių abe
jojimų. Tačiau rimtas 
mokslas niekuomet negali 
padaryti žmogų netikintį. 
Kas mano, kad jo tikėji
mas atšalo dėl mokslo, tas 
klysta. Ne dėl įgytų moks
lo žinių žmogaus tikėji
mas silpnėja, bet tik dėl 
to, kad tos jo mokslo ži
nios nėra užtenkamai pri
brendusios.

Tiesa, tikėjimas moko 
daugelio dalykų, kurių 
mūsų protas suprasti ne
gali, bet niekuomet tikėji
mas nemokė ir nemokys 
tekių dalykų, kurie prieš
tarautų mūsų protui. Ti
kėjimas su protu santy-

3. kad tremtinių įkurdi
nimas USA gautų mate
rialinę paramą.

Užtikriname Tamstą, 
Pone Prezidente, kad lie
tuviai tremtiniai, kaip kiauja taip, kaip mikros- 

same nacių sukelto karo (loję įspaudė gražios vii- darbščios tautos dalis, nu- kopas (padidinamasis a- 
aukos, bet buvome ir teb- ties patekti į JAV didelę vykusi į JAV, niekam ne-Aparatas) su akimi-padidi- 
esame jų neapkenčiami, ir’ 
čia mums vietos nebėra.

Mūsų visa viltis yra De-

PARTIZANAI
APYSAKA

Parašė

Jonas Kmitas

3.

Andriaus Dienynas
Tas germanų siekimas jau nuo kryžiuočių 

prasidėjo. Amžių bėgyje jis lyg buvo nutrū
kęs, bet dabar Hitleris visu smarkumu jį 
vykdo. Tačiau vokiečiams netrūksta ir politi
nio sumanumo. Pradėję su rusais karą, jie tu
rėtų ieškoti ir mažiausių tautų palankumo. 
Tad visai natūralu duoti lietuviams bent tiek 
laisvės, kad galėtų gyventi sava tautine va
lia, savu apsisprendimu. O paskui — pažiūrė
sim. Karas su rusais nebus jiems lengvas, 
jau kad ir dėl Rusijos ploto ir dėl jos žiemos 
šalčių. Abi kariaujančios valstybės labai nu
sikamuos, kaip ir anojo karo metu. O tuomet 
— istorija gali vėl pasikartoti, žodžiu, yra vi
sokių galimybių. Įvykiai taip ir prašėsi užra
šomi. Ir Andrius pradėjo vesti dienyną.

Tačiau neilgai jis ištesėjo. Prasidėjo vys
tytis tokie tamsūs įvykiai, kad nebesinorėjo 
jų užrašinėti. Laikinoji Lietuvos valdžia vei
kiai panaikinta, net ir mūsų Tėvynės vardas 
nubraukta; ji užvardyta Ostland — Rytų

džiaugsmo žemę. sudarys jokios socialinės
Lietuvių Tremtinių Ben- naštos. Priešingai, paleng- 

Vyriausiasis vinsime JAV biudžetą, iš 
visos Tremti- kurio mes čia esame šel-

druomenės
Komitetas, 
nių Bendruomenės atsto- piami.

Su didžia pagarba. 
Lietuviu Tremtinių 

Bendruomenės 
Vyriausias Komitetas: 

(seka 9 parašai).

; kluota, nors ne taip buvo sunaikinta, kaip dabar, tačiau
labai trumpu laiku sugebėjo militariškai tiek sustiprė- vų demokratiniu būdu iš- 
ti, kad maža trūko jai supliekti buvusius nugalėtojus, rinktas, tikėdamas, kad 
Ir dabar vokiečiai puikiai mato sąjungininkų nesutari- Tamsta. Pone Prezidente, 

i mus, tuo naudojasi ir galvas kelia. Šiomis dienomis mus, lietuvius tremtinius, 
vykstančios britų zonoj vokiečių demonstracijos tai ir ne tik globosite, bet pa- 

I yra pirmieji jų politiniai pasirodymai”. gelbėsite ir pastoviam gy-
Tuo būdu, ant ūkanoto politinio akiračio reiškiasi venimui įsikurti, prašo: 

naujas pavojus. Jis dar nėra užtektinai rimtas, bet jau 
verčia politikos vadus Vokietijos klausimą šiaip ar ki- cijos įstatymą 
taip neatidėliojant išspręsti. K. lankia prasme, būtų pa-• v

Deja, aš neturiu laimės
1. kad pakeitus emigra- būti teologu, bet turiu lai- 

mums pa- mės būti krikščioniu.
Fr. Ozanam.

'na mūsų akiratį be galo 
dideliu mastu. Kas neturi 
mikroskopo, tas nepažįsta 
mažųjų būtybių, nors vi- 

i sur jos knibždėte knibžda.
Žmogus, kuris netiki 

Dievą, neigia sielos ir am
žinybės buvimą. Nors sie- 

! los ir amžinybės buvimas 
yra neginčijamas, tačiau 
jis apie tai nieko žinoti ne
nori. Savaime aišku, mes 
neturime tikėti visiškai 
aklai, be jokio pagrindo.

Tęsinys 4-tame pusi.

Kraštas. Vyriausias visos Pabaltės valdovas 
H. Lohse įsikūrė Rygoj ir elgėsi visai kaip se
novėj Didysis Kryžuočių Mistras. Jis užsimo
jo sunaikinti aiščių, t. y. lietuvių, latvių ir es
tų likučius, skaitydamas juos vergais, o vo
kiečius ponais; smurtu ir krauju stengėsi pa
lenkti lietuvių tautą besąlyginiam susilieji
mui su Vokietija; nežmoniškai plėšė lietuvių 
turtą; pačius gyventojus — vyrus, moteris ir 
vaikus— priverstinai gabeno Vokietijon sun
kiems darbams, o Lietuvon kraustė vokiečius 
ūkininkauti. Nuginklavo visus partizanus, 
kai kuriuos įterpė į vokiečių kariuomenę, kai 
kuriuos nugabeno į pasibaisėtiną koncentra
cijos stovyklą Dachau. žodžiu ,naciai ir ne
priklausomybę panaikino ir kruvinai spaudė 
lietuvių tautą. Visos viltys nuslinko į juodą, 
klaikią naktį. Ir Andriaus Stuobrio dienynas, 
vos pradėtas, nutrūko.

Dabar lyg norėtųsi jį atgaivinti, bet ko
kios tam sąlygos? Kiek pagalvojęs, turėjo 
pripažinti, kad dar blogesnės, negu prie vo
kiečių. Vokiečiai jau išvaryti, bet bolševikai 
vėl sugrįžo. Atsinaujino 1940-41 metų baise
nybės. Tur būt bus blogiau, kaip pirmuoju 
bolševikų antplūdžiu, nes “išlaisvintojai” 
keršys už aną sukilimą. Jie to nepamiršo, 
kaip nepamiršo dalyvavę jame lietuviai. Bu
deliai grįžta, reikia gelbėtis, kur ir kaip kas 
gali. Ir pasileido bėgti šimtai tūkstančių tau
tiečių, kad tik nepakliūtų į “išlaisvintojų” 
nagus.

Andrius nenorėjo bėgti — dėl savo žmo
nos Eugenijos. Mat, Eugenija dirbo vokiečių 
valdžios biure kaipo vertėja. Ji buvo aukštai 
vertinama ,nes žinojo penkias kalbas: lietu
vių, lenkų, rusų, vokiečių ir prancūzų. Buvo 
pasidavus kaipo našlė Gintalienė, bevaikė. 
Andrius savo pavardės nekeitė — vis tiek su

seks. Bėgti nenorėjo, nes jam rūpėjo Euge
nijos likimas. Jei ji paklius nelaimėn, Lietu
voj esant ,greičiau galima išgelbėti. Prie bol
ševikų dar tebedirba, nes perkalbėtoja ir 
jiems labai reikalinga. Kol kas jos nekliudo 
ir žmoniškai apseina, bet kaip ilgam?

Pats Andrius prie aktyvios partizanų vei
klos dar neprisideda. Jau ir amžius ne tam — 
per 50 metų persirito. Užtenka, kad jo abu 
sūnūs uoliai veikia partizanų eilėse: Andrius 
22 metų ir Geniukas 19. Geniukas čia pat Pi
lėnuose ,Andriukas arčiau Kauno. Abudu va
dai — būrininkai. Kokiu būdu Geniukas susi
laukė didvyrio garbės, kaipo garsusis parti
zanų vadas Genys, Andrius kaip ir nežino. 
Nė pats Geniukas gerai nesupranta.

Jis, tiesa, smarkus kovotojas, ne vieną 
nukautą bolševiką savo sąskaitoje turi, bet 
jokių pasakiškų žygdarbių nesijaučia nuvei
kęs. Jis pasižymėjo keliais netikėtais puoli
mais, kurie įvarė bolševikams daug prietarin
gos baimės, bet ir kiti partizanų vadai tų lau
kinių barbarų neglostė. Ir jų puolimai smar
kūs ir netikėti, bet Geniukas vis dėlto iš kitų 
išsiskyrė. Vieną kartą jis ėjo per girią į kai
mą — vienų vienas. Turėjo reikalą pas pažįs
tamą ūkininką. Staiga išgirdo piktus vyriš
kus balsus ir baisų, širdį perveriantį mote
rišką klyksmą. Tuojau suprato, kad enkave
distai plėšia žmones. Sparčiai pasileido bėgt 
to triukšmo link ir pro krūmus pamatė šeše
tą bolševikų tempiant javų maišus ir maisto 
ryšulius į netoli stovintį sunkvežimį. Jis bū
tų jų nepuolęs — ką vienas benuveiksi prieš 
šešis ginkluotus vyrus? — bet tas moteriškas 
klyksmas! Truks - laikys ,reikia gint. Tik dar 
nebuvo matęs, kur ir ką. Staiga pastebėjo, 
kad vienas rusas smaugte smaugia šeiminin

kę. Matomai, vyro nebuvo namie, o gal iš bai
mės į girią išdūmė. Taigi kacapas nekliudo
mas kamavosi su moteriške, o jo draugai lie
pė jos nepaleisti, nes tuojau ateisią pagelbon, 
kai tik maišus sukraus į vežimą.

Geniuko kraujas užvirė. Nebepaisvdamas, 
kas toliau bus, jis šoko moteriškę ginti. Pri
bėgęs iš užpakalio, mauzerio buože kirto už
puolikui į pakaušį. Šauti bijojo, kad nepatai
kytų moteriškei. Kacapas susmuko, nė sude
juoti nesuspėjęs. Jo draugai šoko pulti, bet 
jis, skardžiai riktelėjęs: “pulkit, vyrai, juos 
iš užpakalio!” — pradėjo šaudyti. Dar vienas 
bolševikas krito, o kiti, paleidę keletą šūvių, 
smuko į mišką, palikę sunkvežimį, maistą ir 
nukautus savo draugus. Geniuko riksmas ir 
šūviai iš tiesų sukvietė keletą partizanų, ku
rie nepertoliausia buvo miške pasislėpę. Bol
ševikai dėlto ir skubotai pasitraukė, kad pa
matė juos atbėgant savo vadui į pagelbą.

Tas įvykis tur būt ir virto Geniuko garbūs 
pagrindu, nes partizanai dar su pridėčkais jo 
drąsą į padanges iškėlė. O daugiausiai jį iš
garsino išgelbėtoji moteriškė. Ji puolėsi bu
čiuoti jaunam partizanui rankas, bet jis iš
trūko ir miške pasislėpė. Ji visiems pasakojo, 
kad jaunas jaunikaitis nuo gėdos ją išgelbė
jo, ir tarsi šventas Jurgis piktą slibiną nuko
vė. Bolševikas iš tiesų buvo nukautas, matyt. 
Geniukas iš peties jam sudrožė. Kitas buvo 
tik sužeistas ir tai ne pavojingai, bet partiza
nai vis vien jo nelikvidavo. Sužeistųjų jie ne
žudė. Geniuko tėvas buvo labai patenkintas 
sūnaus atsižymėjimu ir nemėgino atitaisyti 
pernelyg išpustos jo narsumo vertės. Tegu 
ta žinia plinta. Gal kiek atgrasys nuo jo ūkio 
čekistų puolimus.

(Bus daugiau)
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Mirtinas Smūgis
Beždžionžmogiams

Anglų Mokslininko Ilgo Tyrinėjimo
Vaisiai

GYVEMMO BAILIAI
Yra žmonių, kurie nieko 

taip nebijo ir sykiu taip 
neapkenčia, kaip žodžius 
“Dievas” ir “siela”, ar 
kaip seniau žmonės sakė 
“dūšia”. Mat, su “Dievu” 
ir “siela” rišasi žmogaus 
amžinasis gyvenimas po 
mirties ir atsakomybė 
prieš Dievą, kuris už ge
rus darbus atlygina, o už 
piktus darbus baudžia.

Žmogus, padaręs blogą 
darbą, visuomet nori išsi
teisinti. slepiasi. O kadan
gi nuo Dievo ir sąžinės 
baiso negalima pasislėpti, 
tai. žūt būt. reikia užsiriš
ti akis, reikia išgalvoti, 
kad nei Dievo nei sielos 
nėra, taigi nėra nė atsa
komybės po mirties už 
darbus.

Bet kaip Įrodyti, kad nė
ra Dievo? Negalima. Be 
to, vadinamuose “nemo
kytuose žmonėse" tikėji
mas. kaip Įgimtas daly
kas. yra labai stiprus. 
Kaip jį sunaikinti ? Ge- urve netoli 
riausias ir 1 
kelias: įkalbėk 
kad jis gyvulys, tik aukš- Minėtas 
tesnės rūšies. Kaip ta įro
dyti?

t 
-------- į 
'vieniems ar kitiems tėvas 
ir motina.

Jei žmogus kilo išbež-j 
džionės. tai kaip atrodė ta 
beždžionė, kuri atsitikti
nai pagimdė žmogų ir, 
priešingai, jei moteris pa
gimdė beždžionę, kaip ji 
atrodė? O jei žmogus išsi
vystė iš beždžionės pama
žu. tai kaip atrodo perei
namojo laiko gyvūnas?

Darwinas tik tvirtino, 
kad toks gyvūnas turėjo 
būti ir jis jį pavadino Aus- 
tralopithecus. Deja, nie
kam nepasisekė rasti jo
kių pėdsakų kur tie gyvū
nai gyveno ir kaip jie at
rodė.

•!

i

I
NAUJAUSIAS MOKSLO 

ŽODIS
Šiomis dienomis iš Pietų 

Afrikos Anglijon sugrįžo j 
Oxfordo anatomijos pro- į 
fesorius Le Gros Clark,! 
kuris daug metų ieškojo 
to “žuvusio ryšio” tarp 
žmogaus ir beždžionės. Ir 
jis rado. Rado griaučius 

Sterkfontein. 
trumpiausias aP*e 200 mylių nuo Johan- 

žinogui, nesburgo, Pietų Afrikoje.
; mokslininkas 

tvirtina, kad tas radinys 
, turi milžiniškos reikšmės 
'apie žmogaus išsivystymą 

• BEŽDŽIONŽMOGIAI ir visiškai sugriauna Dar-

Liepsnų žiedas — General Electric įstaigos, Erie, Pa., darbininkas 
išbando gaso žiedą, kuris vartojamas sušildymui diesel-elektrikinių ir e- 
lektrikinių ratų lokomotyvams pirm uždėjimo plieninių padangų.

i ję dažnai neturėdavom van-Į 
dens nei nusiprausti, nei kavai į 
išsivirti, nes į barakus vanduo 
buvo atvestas vamzdžiais, ei- i 
nančiais virš žemės. Užėjus šal
čiams jie užšalo. Teko pakentė-

Svečiuose Pas Vaišinguosius 
Kalifornijos Lietuvius

Ar Yra Partinis 
Mokslas?

Praeidama pro daržą kai- 
šeiminin-

• I .

Pradžia 3-čiame pusJ.
Juo labiau būtum išsilavi
nęs įvairiose pasaulinių 
mokslų srityse, juo labiau 
Bažnyčia džiaugiasi. Mūsų
kultūra yra ne kas kita, mynė klausia daržo 
4<aip tūkstantinės patir
ties vaisius. Ir kaip tik 
svarbiausiais gyvenimo 
klausimais, religijoje, mes 
tu ime laikytis išbandytų 
principų. Jei kur Dievo ai

| toriai sugriūva, jų vietoj 
atsiranda despotiškų sta
bų sestai.

(Pagal Dr. T. Toth).

kės:
1 — Kurna, kodėl nelaikai dar
že baidyklės, ar žvirbliai nelesa 
kanapių ?

į — Tai žinai, kūma, kad nerei
kia, aš pati beveik visą dieną 
būnu darže, — atsake šeiminin
kė.

* * * • . .

— Kaip manai, Maryte, ai- my
li mane Petras?

— Žinoma, kad myli.
— O iš kc tu sprendi ?
— Mat aš pastebėjau, kad jis 

visas moteris myli, tai myli ir

į: į: $

— Tai ką gi veiki atostogau- 
ne vien damas?

bet ir labai — Žinai nėra kas v’eikia, mu-

tę po Įvairiausių susirinkimų. 
Gal čia ir yra toji paslaptis, kad 
Kalifornijos lietuviai taip broliš
kai tarpusavy sugyvena?!

Gavėnios laikotarpis ir Velykų tave.
šventės taip pat man paliko ma
lonaus įspūdžio. Pastebėjau, kad 
Kalifornijos lietuviai 
linksmintis moka.

Į rimtai dvasiškai nusiteikti. Per sės gaudau.
' visą ga\'ėnią ketvirtadienių ir 
i penktadienių vakarais, nežiūrint 
atstumo, gana gražus būrys lie- kias, dvi vyriškos lyties ir tris 
tuvių suvažiuodavo Į savąją baž- moteriškos.
nytėlę. O kaip gi atskiri vyriškus nuo

Velykų švenčių apeigos šv. moteriškų?
Kazimiero bažnyčioj buvo gra- — Mat dvi sėdėjo ant degtinės 
žios ir iškilmingos, pati bažny- bonkos- 0 trTs ant veidrodžio, 
čia meniškai išpuošta. Tuoj po 
Prisikėlimo šv. mišių parapijos — 
choras turėjo labai puikius pus- tau 
ryčius p-nios Markūnienės na- —
muose. kur buvo pasidalinta Ve- giau kainavo tiems, 
lykų margučiais ir linkėta cho- knygas skolino, 
rui gražios ateities. Asmeniškai 
choristus sveikino švenčių pro- 

Mano daugelio metų svajonė gurno kaip pas Kalifornijos lie-|ga kun. J. Kučinskas, kun. J.

— Na, ar daug pagauni?
— Ot ir šiandien pagavau peli

Gražią turi biblioteką, daug 
pinigo kainavo.
Man tai nedaug, gai dau- 

kurie man

e w ® • e ^* “*••*•** J —v • a v I ** I

Na žmogus labai Dana- wmo, (O tuo pačiu ir visų tį d^ka vokiečių. kurie sugebėjo buvo Pama-tyti tą gėlių, palmių, tuvius dar niekur neužtikau! Iš'Tamulis ir dabartinis choro vė
tai jis ki- beždžionžmogių) galvoji- mus įkmkvti į tą darbą. Jų bū- ir saulutės šalį — gražiąją Kali- pirmos dienos pakliuvęs žmogus j dejas p. A. šlapelis. Tikrai vely- 

Bet jo- apie žmogaus kilimą, išjdas jr jų norai dar
Įkeitę, tik juos

prof. Le' okupacinė valdz

šus i beždžionę, 
lęs iš beždžionės. __
kiu būdu ne beždžionė iš gyslių, 
žmogaus.

Šitokią dvasios iškrypė
lių nuomonę stopriai parė
mė anglų 
Darsvinas
Tiesa. Dartvinas tiesiogi
niai nenorėjo paneigti nei 
Dievą ne sielą. Jis net pa
žymėjo. kad yra Sutvėrė
jas. Jis tik norėjo įrodyti, 
kad žmogus evoliucijos 
keliu galėjo išsivystyti iš 
gyvulių.

Norintiems nusikratyti 
Dievo ir sielos to užteko.: 
Jie tapo tikri beždžion
žmogiai. Nemaža tokių at
sirado ir Amerikos lietu
vių eilėse.

Daugumas žinoma rim
tai tuo tikėjo.

KUR RYŠYS?
Tvirtinimas be įrodymų 

yra labai silpnas. Tad dau- mesnių išvadų iš savo ra- 
nejdinio religiniu atžvilgiu, 

bet savaime dar kartą pa
sitvirtina amžinoji tiesa: 
žmogus yra sutvertas Die
vo su nemirštama siela, su 
pilnu atsakomingumu už 
savo darbus po mirties.

A. J. Stanius.

mokslininkas
1858 metais.

_______ „____šiek tiek varžo
Svarbiausia prof. LeĮokupacinė valdžia.

Gros Clark išvada iš jo į 
tyrinėjimų yra ši: Mes, 
žmonės, nesame kilę iš 
beždžionių ir, kita vertus, j ko įstoti į vieną baltų sargybų 
beždžionės nėra kilusios iš!kuopą. Praėjus apmokymą atsi-

Profesoriaus ra- dūriau kartu su kuopa prie 
kad pirmvkš- Nuemberg. Esu kuopininkas, 

žmogaus organizmas: čia jaučiuosi labai 
stambesnio masto, i gaunam gerą maistą, aprangą, šingų šeimų, tačiau tokio vaišin-

Vienas laikraščio skaitytojas 
atsiuntė užklausimą redakci- 
jon:

— Gerbiamoji redakcija, pra
šau išaiškinti, kodėl, kai aš sa
vo sužieduotinę bučiuoju, tai ji 
vis užsimerkia?

AMERIKIEČIŲ TARNYBOJ
Šių metų pradžioj man pavy-

žmonių, 
dinys rodo, 
tis 
buvo i________  ____ _ . _ _
bet visais atžvilgiais toks į gražias ir erdvias patalpas, na ---------------------------------------- -
pats, kaip dabartinio Žmo- Jr atlyginimą, kurio pilnai pa- anketas išgalvojo, kad jose esą 
gaus kūnas. Palyginus,kanka tremtinio kasdienines iš- 
bezdžionės organ i z m ą, į laidas padengti, žinoma, ši pa- 
kad ir labiausiai artimos 
savo išvaizda žmogui, yra 
begalinis skirtumas fizio
loginiu atžvilgiu.

Ir prof. lyg su jumoru 
sako: “Tai yra didelė pa
guoda tiems, kurie nema
loniai jautėsi, lyg esą kilę 
iš beždžionių”.

Profesorius nedaro toli-

nėra pasi- Vėliau ši mano svajonė tarpe šios kolonijos lietuvių pa-kiškus pietus surengė p-nai A-
virto tvirtu pasiryžimu, ypač ’miršti esąs svečiu — jautiesi pil-'čiai savo namuose. Tarpe svečių 
nuo tada, kai Los Angeles pra-’ nateisiu šios gražios šeimos na- matėsi daug nuoširdžių visuo-

I Idėjo kurtis jauniausioji lietuvių riu... Gal gražioji gamta, skais- menės ir šios kolonijos veikėjų: Redakciia atsakė: 
kolonija. Panaudojusi 
progą, vasario 
atvažiavau čia. kur leidžiu savo tarpusavio sugyvenime.
atostogas lyg pasakų šalyj —('
lyg žaviam sapne...

Važinėdama po lietuvių kolo-
gerai, nes nijas užtikau daug malonių, vai-

gumas mokslininku i 
taip lengvai priėmė Dar
vino ii- beždžionžmogių 
mokslą.

Vieną buvo aišku, kad 
nei vyras nei moteris iš 
medžio neiškrito. Taip pat 
ir beždžionės. Turėjo būti

ĮDOMUS LAIŠKAS IŠ 
VOKIETIJOS

pirmąją čiai šviečianti saulutė turi tiek Į Prof. Pakštas, kun. J. Kučins- — Gerbiamasis 
mėnesio vidury daug įtakos šio krašto žmonių i kas. kun. J. Tamulis. Dr. J. šom atsiųsti 

o gal Naujokaitis. Dr. ir ponia Miką- gal iš jos bus galima atspėti.
(dėl to. kad visi šios kolonijos lie- lauskai, ponia Starkienė su sū- ------------------------------------------
tuviai dar jaučiasi naujakuriais numi ir daugelis kitų. Pietūs su mu. surengė didelį išvažiavimą. 
'— lygiomis teisėmis.
I Nors lietuviai čia gyvena gana į 
plačiai išsimėtę po Los Angeles 

! apylinkę, kiekviena proga, mie-į 
lai suvažiuoja į visokiausius šei
myniškus susibūrimus. Teko 
man proga dalyvauti vietinio Į 
BALF skyriaus susirinkime, ku
ris įvyko p-nų Vilkų namuose. 
Susirinkimas buvo Įdomus, entu
ziastiškoj dvasioj, su tvirčiau
siu pasiryžimu, visokiausiomis 

'galimybėmis gelbėti, šelpti pla
učiam pasauly išblaškytuosius' 
lietuvius. Tuoj po susirinkimo.' 
namų šeimininkė p-nia Vilkienė 
pavaišino susirinkusius gar
džiausiais užkandžiais. Ir kas la
biausia mane nustebino, kad pa
našias vaišes Los Angeles lietu
viai turi beveik kiekvieną savai- 

I Į
(stovyklose buvo atlaikytos šv.
i mišios. prašant Aukščiausioj 
i kad užtartų mus ir palengvintų, 
; sunkų mūsų kelią grįžtant į i 
Nepriklausomą Lietuvą. Pro-: 
testo ženklan prieš bolševikų 
smurtą užgrobiant mūsų vals
tybę ir naikinant mūsų tautą, 

i visos stovyklos tą dieną badavo: 
neimdami iš UNRRA sandelių j 
maisto. Augsburge badavo ir 
tremtinių ligoninėje ligoniai, 
kas daugeliui sukėlė didžiausio! 
nusistebėjimo.

Tai va trumpai įspūdžių iš 
mūsų tremtiniško gyvenimo. Šį 
kartą gal ir pakaks Kitą kartą 
parašysiu daugiau .arba plačiau 
kuriuo nors vienu klausimu.

Dabar labai prašyčiau, jei tai 
galima būtų, prisiųsti ameriko
niškai lietuviškos spaudos. Mū
sų kuopa turime skaityklą, bet 
maža laikraščių ir spaudos. Be 
to brolių amerikiečių spauda 
būtų labai įdomu gauti ir sekti. 

V. B.

tam sta, pra- 
savo fotografiją,

.******** JL AVzVMO CU Aliu,

-gražiomis kalbomis ir linkėji- kur galėjo atsigaivinti vėsiose 
įmais praėjo labai šeimyniškoj mėlynojo Pacifiko bangose, pa- 
i nuotaikoj, po kurių Įsilinksminę sportuoti, pasišildyti saulutėj ir 
svečiai turėjo 
pasišokti.

Sekmadienį, 
liet, parapijos

I jų Dvasios vado

progos linksmai t.t. Malonu pastebėti, kad šios 
i kolonijos jaunimas aktyviai da- 

balandžio 13 dalyvauja visuose lietuviškuose - 
jaunimas Vyčiai, katalikiškuose parengimuose.

ir organizato-; Gražiausios ateities Kaliforni- 
riaus kun. J. Tamulio sumany- jos lietuviams! Julija.

mi klausimai duoda pagrindo: 
galvoti, jog tie klausimai dau-į 
giau gali rūpėti tik kitiems as
menims ,o ne UNRRAi, pav., y-; 
ra klausimas. į kurį atsakant 
reikia nurodyti, kokią šeimą 
(pavardė, vardai) palikai Lie
tuvoj ir kur jie gyvena. Atrodo 
šis klausimas visai nereikalin
gas. Dėl šių priežasčių visi sto
vyklų gyventojai vieningai atsi
sakė vykti į skriningo komisi
jas ir stovyklų delegacijos krei- 

Stovyklose gyvenimas yra p^gį j okupacinės kariuomenės 
skurdus. Maistas tiek supras- aukštuosius pareigūnus išsiaiš- 
tėjęs, kad visi gyvena pusba- kinimo tikslu. Patirta, kad ka
džiai. Anksčiau dar gaudavo riuomer.ė tokį ąkriningą pra- 
rūkalų, šokalado, muilo, bei vestj nebuvo davusi UNRRAI i . 
drabužių. Dabar to negauna, sutikimo ir ji vykdanti savo i-į 
arba jei ir gauna, tai labai ma- niciatyva. UNRRAos gi parei- 
žus kiekius. Todėl stovyklos gūnai aiškinosi, kad jie tą daro' 
gyventojai nieko neturi, ant ko parengdami tremtinius emigra- 
galėtų išsikeisti trūkstamo 
maisto, bei pasidaryti pinigo, 
šeimos, kurios turi vaikų, kei
čia paskutinius drabužius į 
šaukštą riebalų ar duonos ke- 

!palelį, kad galėtų vaikučius so
čiau pavalgydinti.

Anksčiau dar pakenčiamesnės 
sąlygos buvo, bet dabar, turė
damas 3 dienas atostogų, ap
lankiau Augsburgo ir Kempte- 
no lietuvių stovyklas, kuriose 
patyriau aukščiau aprašytą 
dėtį.

O TIE SIJOJIMAI...
Antras kankinantis dalykas 

tai skriningai (aš rašau, kaip 
tariu). Praeitą vasarą skrinin- 
gavo amerikiečių kariuomenė. 
Daug išbraukė iš D. P. Atrodė,1 
kad jau bus baigta. Dabar pra-i 
dėjo pati UNF.EA !’ ji tokias į

dėtis leidžia geresnėmis sąlygo- . 
mis praleisti tremties gyveni
mą, bet neduoda galimybių at
eities Klausimą išspręsti nei 
materialine, nei politine pras
me. Tačiau vis turime viltį, kad 
padėtis pasitaisys kaip vienu, 
taip ir kitu klausimu.

STOVYKLŲ SKURDAS VIS
BAISESNIS

i

i

PADEKITE I STORAGE
Kailinius ir Paltus

Nelaikykite kailiniu ar drabužiniu paltu namuose. Įdė
kite juos į STORAGE, kad kandys ir šiluma ju nesugadintu. 
Kaina maža — tik 2% nuo Jūsų pačiu Įkainavimo. Minimumo 
kaina už kailinius $3.00, už paltus — $1.50.

irinčjimus galima buvo daryti.! 
’ Vienam nedideliam kambaryje 

Nuo praeito laiko, kada ašL Ro gyvenlj 1Q Bara.
jums rašiau laišką, daug kas]^ buvQ -a)Us jr naktimfe rei. 
jau pasikeitė mano asmeniška-^ vjenam budčti jr nuolatos 
me gyvenime. Praeitą rudenj iš kūrenti skardinę krosnelę? nes 
lUertissen mūsų stovyklą per-Įkjtaip nęgalima buvo miegoti. 
kėlė į Augsburg. kur yra didelė Į Majgtą gaudavom paprastą< t. 
baltų stovykla ir kurioje gyve-1 stovvkIinį (2200 kol.). Rūka- 
na apie 1600 lietuvių tremtinių.!,^ teko išsikovoti? daug
Augsburge tuojau pačiup prieiv-Ijau brHbužiai i(. apavas ba. 
įvairi? darbų, kol pagaliau * ujp tn,mtinių gy.

tekau dirbti j vieną vokiečių vęnjmc jausti djdel- stoka 
firmą prie aerodromo darbų.! . ,„ . ; Dirbti reikeio pne betonavimoTen darfy; sąlygos buvo vpatm-Į 
gai bjaurios Gyventi teko va- mašin^- °er dien* nuo cemento 
sariniam me: niam b< ’ake, proidulkių pasidarydavom balti

. > i< 122 1’22’P’L!1 Ji? į. M'1 > PitlČ-

Miela.1 kaimvnc!

pa-

cijai...
Dabar skriningai yra sustoję, 

nes niekas Į juos nevyko. Tuo 
tarpu daugelis šios organizaci
jos pirmos eilės pareigūnų at
leidžiami iš pareigų.

AGENTAI
Trečias neigiamas veiksnys, 

kuris neramumo kelia, tai bol
ševikų agentai, kurie skverbiasi 
Į tremtinius globojančias įstai
gas. bei Į stovyklas ir renka 
bolševikams reikalingas žinias. 
Tokių Įvykių, kur agentai buvo 
pastebėti, buvo Memmingene ir 
Kemptene. (Amerikiečių zonoj. 
Red.).

Dabar tremtiniai labai pergy
vena Maskvos konferencijos ei
gą ir laukia, ar nebus ir mūsų 
valstybės bei tautos klausimas 
12 l-e 2... II'?- '■ 10 d ’ i.

MŪSŲ KAINOS YRA ŽE
MIAUSIOS N. ANGLIJOJE. 
DĖL STORAGE. PAŠAUKI
TE MUS: LIBERTY 8393 ir 
mes maloniai atvažiuosime 
pas Jus kailinių ar palto pa
imti.

Aš užtikrinu, kad jūsų kai
liniai ar paltas bus mano as- 
meniai prižiūrėtas. Aš atsar
giai ištirsiu jūsų kailinius ar 
paltą. Jei reikės, pataisysi
me, suglensuosime. atlagus 
pataisysime, užkabinimus ir 
kitus dalykus apžiūrėsime, 
kad būtų gerai.

PERMODELIUOJAME IR 
PATAISOME DABAR

UZ ŽEMIAUSIĄ KAIN > ANTANAS MEIZIS

JACKETS..CAPES, ŠALIKAI
Didžiausias ju pasirinkimas žema kaina

RELIABLE FUR CO. INC.
FURRIERS NUO 1920 M ET V

5-tam aukšte.
59 Temple Place Boston, Mass.
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Pergyvenimus Sovietų Ištrėmime
— Ii buvo sugauta bandant pereiti sieną i Lie

tuvą. —Molodečno kalėjime. — Gyvenimas "ne
pilnamečių mergaičių pataisos kolonijoje" Sta-1 
rodube. — Darbas medvilnės dulkėse ir švino 
garuose. — Maskvos ir Leningrado padugnių 
jaunuolės rusų pataisos namuose. — Nužudyto
jo Kremliaus komisaro duktė. — Dėžės Vologdos 
gatvėse numirėliams sumesti.

AREŠTAS
Neseniai iš spaudos išėjo 

labai svarbi knyga “The 
dark side of the moon”

KRAUJU SPIAUDO, 
BET DIRBA

Vieną dieną, išvesta pasi- 
“ j vaikščioti (į kalėjimo kie- 

(Tamsioji mėnulio puse)..mą) sutikau viršininką ir
Tai rinkinys atsiminimų a-ipakĮausiau, kodėl mes ne- 
pie Sibiro ištrėmimą, sura-:same siunčiamos į Staro- 
šytas tų Lenkijos piliečių, dubą, 
kuriems pasisekė pasiekti _ Gerai, kad priminei, 
laisvę. Ką jie iškentejo, ga- Buvau ir užmiršęs apie jus. 
Ii pavaizduoti Irenos atsi- — Aukšta siena, su spyg- 
minimai (pusi. 154-172). Ji liuotomis vielomis ir įmū- 
dar jauna, gimusi 1924 m. rytu stiklu priminė mums, 
kovo 24 d. Vilniuje, turėjo (kad atvykome į Starodubo 
brolį Algirdą, kurs gyve-.koloniją... Čia buvo 500 
no ūkyje Ašmenos apskri- mergaičių tarp 13 ir 18 mė
tyje. i tų. Iš jų 26 buvo iš Lenki-

Kai tik prasidėjo trėmi-įjos... Darbas buvo sunkus, 
mai visa jų šeima nuspren-iypač kad nebuvome pratu- 
dė slapta pereiti sieną iš sios prie tų mašinų... Med- 
Lenkijos į Lietuvą ir apsi-ivilnės dulkės lakstė po vi

są kambarį, lįsaamos į akisl 
ir plaučius. Krysia Ch., ku
ri teturėjo 16 metų, greit 
susirgo ir pradėjo spiau- 
dvti kraujais. Mažoji Vla- 
dzia F., 14 metų amžiaus, 
dirbo prie sutirpdyto švi
no, kurs buvo naudojamas 
mašinų adatoms. Ji greit 
pagelto kaip “orendžis” ir 
didelės akys karštligiškai 
blizgėjo iš sulysusio jos 
veido. Ji dažnai kentėjo 
nuo prasiveržiančio krau
jo. Vieną kartą aš, maty
dama. kaip ji išsekusi ir 
nebegali atsikelti, dirbau 
už ją. Švino garai ir dvoki
mas buvo toks kad vakare 
aš išėjau alpdama.

I

DARBININKAS

H

Iš Harry Gutzler (kairėje) ir Bill Merkei (dešinėje) veidų matome kaip jie buvo nusiminę ir 
nuvargę, kai išlindo iš Centralia Anglies kompanijos kasyklos, kad negalėjo išgelbėti 112 vyrų, 
kurie buvo ekspliozijos užversti. Kaip žinoma, dėl ekspliozijos žuvo 111 angliakasių.

s
Imūsų išrikiavo, išvarė už 
dratų ir pradėjo šaudyti 
iš kulkosvaidžių. Kai tuos 
sušaudė, atėjo ir mus va
ryti. Mes nėjome. Tada 
pradėjo šaudyti čia vieto
je. Kai pradėjo šaudyti, 

. man pasigirdo varpų 
skambėsimas ausvse ir aš 
nualpau. Kai pabudau ant 
manęs gulėjo krūva lavo- 

(nų — aš negalėjau paju
dėti. O kraujas čiurkšlė
mis bėgo man į burną.

Buvo tamsu. Išgirdau, 
i kad dar daugiau vyrų pa
tylomis vienas kitą šau
kia: “Vyrai, atsargiai, gal 
kur nors rusai pasislėpę 
mūs laukia” — įspėjinėjo 

! vienas kitą pasilikę po la
vonais gyvieji. Išlindęs iš 
po lavonų įlindau į durpių 
pečių ir su sužeista ranka 

(išbuvau tame pečiuje pa
sislėpęs per visą naktį. 
■ Prašau 
i čia”, rodo perdurtą durtu
vu alkūnę, “čia man dur
tuvu perdūrė, o čia štai 
peršauta. Aš negaliu ran- 

", nieko dirbti 
mane,negaliu. Tada aš parėjau 

namo: pakeliui vokiečių 
kareiviai perrišo man ran
ką. Aš ir UNRROS komi
sijai pasakiau, kaip ąš-ga- 
liu važiuoti namo 

j mane sušaudys. Aš jiems. 
Dieve, nieko nepadariau, 
o jie mane taip kankino. 
O kas žino, gal dar ir su
šaudys. Niekas nežinę. Ži- 
|nai, koks dabar pasaulis", 
baigė savo skaudžią gyve
nimo pasaką vienas tų gy
vųjų liudininkų. kuris 

- pats praėjo per mirties 
žiai apsirengusių žmonių įsprendimą, tik nuostabiu 

i liko nuo 
Matytojo išgelbėtas.

P. Simanėlis.

pažiūrėti. štai

'kaitavau kaip jautis, irikos ištiesti, 
j pargriuvau. Tada i 
■atgaivino vandeniu ir vėl: 
tą patį klausinėjo, kaltino, j 

..... . , . i ---------------- .•---------- ---------------- „------------ kad aš Komunistu Parti
ne penkiolikos metų duk-(Vietovė už Kauno Vilniaus skirų jo kalbos dalių gali- ją išdavęs. Pagaliau mane' 
terj vieno Sovietų digmto- Įįnk Taj miškas ir durpy-įma susidaryti vaizdą jo uždarė i kalėjimą. Kalėji- 
riaus. Jos tikras vardas nas Pagarsėjo Pravieniš- praeitos Kalvarijos. me davė darbą. Liepė ne
buvo slepiamas. Ji buvo kiai tuo? kad jkūrė čia pri- “Aš esu politkalinys”, gioti lavonus iš tardomojo 
išauginta Kremliuje ir ge-(verstįnų darbų stovyklą, pradeda pasakoti savo iš- kambario į kitą. Aš buvau 
rai kalbėjo prancūziškai ir Rusams o -
angliškai. 
nužudytas, 
pasmerkta 15-kai metų, ji daugybę lietuvių be kaltės (rusai, atvežė į Kauną, su-(žiais sukruvinti, pamėlv- 
Patl $ metams... lar-ir prasikaltimo, visokių (vedė su mano šeimininku ;navę Daugiausiakalėji-
dant ji būdavo uždaroma luomų žmonių, pradedant'ir liepė man jį mušti. Bet;mo prižiūrėtoju, kariškių, 
1 vienutę trims dienoms, ordinarininku baigiant,už ką gi, Dieve, aš jį mu-'uniformose ir šiaip gra
be maisto ar gėrimo. Ją “Drobės” fabriko savinin-įšiu? Jis gi man nieko ne-lžiai apsirengusiu žmonių 
mušdavo. As mačiau neuz- V,, 'nodurS Aš ir na«alrwii-;J..L.l_____ - • ____7

KREMLIAUS
AUKLĖTINĖ

Vieną gegužės mėn. die
ną į mūsų koloniją atgabe- Pravieniškiai yra maža'mas išblaškytas. Tik iš at-

Bolševikų Sušaudytas Pasakoja

stoti Vilniuje, lietuvių val
domame. Ties siena juos 
suareštavo sovietų sargy
ba, iškratė, naktį palaikė 
kalėjime, o paskiau pakro
vė į traukinį ir išvežė į Ru
sijos gilumą.
PAKELIUI j IŠTRĖMIMO

VIETĄ
— Mano motina gavo šir

dies ataką — pasakoja to
liau Irena — kai paprašiau 
sargybinio vandens, jis 
mane sukeikė... Mus paso
dino į Malodečno kalėjimą. 
Mažoje kameroje miegojo 
aštuoniolika moterų. Vi
sur jų buvo pilna, net ant 
grindų. Tas kalėjimo prie
šas — lempa 
na ir naktį... Mano didžiau
siu troškimu buvo išsimie
goti nors vieną naktį tam
soje. Aš nosine užsirišda- 
vau savo degančias akis, 
bet šviesa pereidavo net kur buvo rusės. Tarp rusių 
per ją... tik nedaugelis buvo politi-

Valgis Mo.odecno kaleji- kaiįn§s: Belova Klava,

dege die-

UŽSIENIO KOMUNISTĖS 
RUSŲ LAGERY

Lenkų mergaitės buvo iš
mėtytos po miegamuosius

tik nedaugelis buvo politi-
me buvo: ryto — pusantro; 
svaro duonos su silpna ar-Į 
bata ar vandeniu be cuk
raus. Vidurdienį — pantis 
dvokiančios sriubos, išvir
tos iš papuvusių vidurių, 
akių, žiaunų, dantų ir visa
da pilna išvirtų musių. Tos 
pačios sriubos gaudavome 
ir vakare.

ORŠOS KALĖJIME
— Pagaliau man pranešė 

kad mane i ’ ‘ ’ __
metams į “darbo pataisos(mo,

pasmerkta dešimčiai metų 
už dalinimą prieškomunis- 
tinių atsišaukimų Rosto
ve; Ana Voseskaja, pa
smerkta 8 metams už tai, 
kad jos senelis buvo dva
rininkas... Buvo dar apie 
50 mergaičių pabėgėlių iš 

. Latvijos. Estijos. Besara- 
|bijos, Vengrijos (kai dar 
'tie kraštai buvo nepriklau- 

,jsomi). Tos mergaitės, pil- 
nuteisė trims.nos komunistinio užsidegi- 

, nugalėdamos daug 
koloniją nepilnamečiams,!kliūčių ir peroidamos dau- 
Starodube” (Irena tuokart;gelį sienų stengėsi pasiekti 
turėjo 16 metų), už kėsini-į Rusiją, bet čia buvo areš- 
mąsi pereiti sieną. Motinąituotos ir nubaustos tre- 

trims metams į jiems, penkeriems ar aš- 
Mus iš- tuoneriems metams... Dau

gelis iš jų ilgėjosi namų ir 
verkė, ypač nedarbo dieno
mis. Likusios buvo iš Le
ningrado ir Maskvos pa
dugnių: prostitutės, žmog
žudės. vagilės ir šiaip chu- 
liganės... Dauguma jų ser
gančios baisiomis ligomis. 
Visos jos buvo tatuiruo
tos, ant jų rankų ir nuga
rų išrašyti nepadorūs žo
džiai... Viena ant kairiojo 
peties turėjo ištatuiruota 
“Stalių”, ant dešiniojo — 
“Lenin”... Parduotuvėje

jie

prancūziškai ir Rusams užėmus pirmą gyvenimus. “Buvau viena- kaįp numiręs. Aš galvo- 
Jos tėvas buvo(kartą Lietuvą j Pravieniš- me ūkyje ordinarininku.,jau kad įr man taio bus.!- 

motina buvo kių darbo stovyklą atvarė, Vieną kartą mane suėmė Lavonai buvo su drabu-;

mušdavo. Aš mačiau neuž- ku 
gijusias žaizdas jos nuga- 77. 
roję... As pamačiau, kad p^isų karui 
jos kasytės visai prazilu-(bi bolševikai 
sios... (vieniškių stovyklos suim-

(Prasidėjus sovietų - vo- tuosius. Tačiau nuostabiu 
kiečių karui rusių mergai- j būdu masiniame žudyme 
čių patrijotinės nuotaikos ne V^1.^VVO' ^ra lsbkusių 
pakilo ir išsiliejo neapy- 
kanta link mūsų). Aš bu
vau apsupta sovietų mer
gaičių, kurių kiekviena, ro
dos , jautė pareigą man 
duoti smūgi. Mano galva 
pradėjo suktis... Sąmonę 
atgavau tik savo lovoje, 
kai lenkė draugė vergda
ma plovė purvą nuo mano 
veido ir rankų...

Mus uždarė į kamerą, as
tuonias į mažą kambarį... 
Buvo tamsu ir sienomis te
kėjo vandens srovė...”

i 
1941 m., kilus vokiečių 

, pasitraukda- 
išžudč Pra-

padarė. Aš ir pasakiau: drabužiuose, švariai apsi- i Apvaizdos būdu 
“ponas man nieko nepada-irengusių civilių. 7'

mokyti žmonės.
I

Pagaliau aš prašiausi, 
kad man duotų darbą. Ma
ne išvežė i Pravieniškius. 
Reikėjo labai sunkiai

“1
rė. Aš jo nemušiau ir ne
mušiu.” Tada pradėjo ma-i 
ne tardyti. Parodė mano' 
atsargos liūdymą ir pa
klausė “ar buvai kovose 
prieš bolševikus 1918 m.?”

l
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Ką gi, aš negalėjau meluo- dirbti, o valgyti davė labai

SUTEMS

nuo mirties. J
( Viename Austrijos lage-iti. Pasakiau, kiekviena ša- , , . . , ‘ . . . m
ryje, mažučiame kamba-(lis turi savo kariuomenę.(bulvių sriubos ir tris ne-1 
rėlyje su žmona ir vienų Taip yra visame pasauly- į kūtes duonos į dieną. Isį 
metų sūnumi ;
[iš Pravieniškių

mažai: 1 litrą neskustų

nuteisė 
darbo stovyklą... 
skyrė... Kai aš paskutinį 
kartą pažvelgiau, motinos 
veidas buvo baltas, kaip 
popicris... Ji lūpose norėjo 
dar parodyti paskutinę 
šypseną...

Pakeliui mane uždarė į 
Oršos kalėjimą. Aš buvau 
įsprausta į kamerą, kur ne
bebuvo vietos nė stovėti. 
Septyniasdešimts moterų, 
dėl nepakeliamo karščio— 
beveik be drabužių, dejavo 
ir šaukė kameroje. Aš pra- 
leidžiau naktį koridoriuje. 
Aplinkui girdėjosi moterų buvo galima gauti parfū- 
šauksmai. J rytą pro mane merijos ir daugelis jų mė- 
pravedė kokį tai vyrą. Jolgo gerti odekoloną ir plau- 
drabužiai buvo sudraskyti, kų aliejų... Visos jos sten- 
ycidas suraižytas su švie- gėsi išsisukti nuo darbo, 
žio kraujo žymėmis... Akys stiklais persipiaudavo, o
veidas suraižytas su švie
žio kraujo žymėmis... Akys stiklais persipiaudavo, 
buvo užtinusios, beveik vi- vierfa net buvo prarijus sti-
ii uždarytos... klų.

Sutems tamsi naktužėlė. 
Nudrengs dargi dargužėlė. 
Kur aš nukeliausiu. 
Nakvynėlę gausiu?

Pails mano žirgužėlis.
Pails mano juodbėrėlis. — 
Kur aš pernakvosiu.
Nakvynėlę gausiu-?

Ar ant bėro žirgužėlio.
Ar- ant tymo balnužėlio.
Ar uošvės dvarely. 
Margojoj klėtelėj?

Greičiau, greičiau, žirgužėli, 
Pasiskubink, juodbėrėli.
Į uošvės dvarelį.
Į margą klėtelę.

Išeik, išeik, uošvužėle.
Atkelk vario vartužėlius. 
Priimki žentelį.
Tėvelio sūnelį.

gyvena tas;je. Kiekvienas kraštas gi- bado aš sutinau. Jie buvoj 
_________ _ sušaudy-ina savo žemę. Buvau ir aš paskyrę mane badu nu-^ 

tasis. Tai invalidas. Dirb- ties Grifka. Kariavau, bet Kai žmona atnešda-
ti jis jau nebegali. Nebe-į tyčia, savo valia bolševikų vo valgyti- tai jos visai ne- 
•gali jis nė visiškai norma- nešaudžiau. Bolševikai vis prileisdavo. Laime, kad, 
liai galvoti nė kalbėti. Bai- mane klausinėjo ir klausi- 

i sūs išgyvenimai tą žmogų (nėjo ir vis to paties. Aš gi 
fiziniai ir dvasiniai suža-ljiems atsakinėjau vistą 
lojo. Jo kalba ne nuosekli,' patį. Tada pasityčiodamas j 
mintys palaidos, pasakoji-(komisaras paklausė ar 

man nešalta. Ir uždėjo antį 
RAUDONOJI KULTŪRA (galvos paprastą degančią
— Didžiuliai būriai iš- į lemputę.

vykstančių jų gyveno, gu- Aš maniau, kad papras- 
lėjo, valgė, miegojo ir mi-įta elektros lemputė yra 
jrė gelžkelių stotyse, gatvė-’nepavojinga. Bet kur tau! 
se, eilėse laukdami maisto; Kad pradėjo darytis karš- 
jie apguldavo NKVD būs- ta, aš prakaitavau, pra
tinės ieškodami leidimu

Nori Sužinoti Apie Pasaulio Pabaigą?
monių. Kartais jiems pa-; 1 w

-1

GRUMTYNĖS SU MIRTI
MI, LAISVĘ PASKEL

BUS
Laisvę jiems atnešė tik 

diena, kurioje buvo pasi
rašyta lenkų - rusų sutar-į 
tis, kada Hitlerio pergąz- 
dintas vakarykštis jo sėb
ras Stalinas, sutiko Lenki- mumų, naiuuo jicmo 
jos tremtinius išleisti. Iš- dėdavo, o kartais kliudy- 
trėmime netekę jėgų jie ir davo (p. 221). 
laisvėn išleisti, krito kaip - 
lapai. Štai, vienas iš jų pa- tūkstančiai 
sako ja įspūdžius, patirtus ir naktį 
Vologdojc:
— Nebuvo jokių medici- miegodami 

nos punktų, jokių vaistų, j nuo I 
jokios pagalbos. Žmonės (Mažame 
krito, kur stovėjo, pakirs
ti bado, jėgų išsekimo. 
Vienintelė atsargumo prie
monė prieš epidemijas bu
vo didelės dėžės,pastatytos 
gatvėse kūnams sumesti. 
Jos buvo atremtos prie sie
nos ir į kiekvieną jų gali
ma buvo sumesti penkis 
lavonus. Kai dėžės būdavo je vienas kunigas palaido- 
pilnos, jos būdavo išveža- jo 280 vaikų (p. 218). 
mos arkliais kaž kur už 
miesto. Niekas nesuko sau 
galvos — kur tuos lavonus 
veža. Net giminės retai te
klausė, kur kūnus išvežė 
ar ką su jais padarė (p. 
217).

Laimė, kad 
kiti, kuriems atnešdavo 
valgyti, duodavo ir man. 
Šiaip būčiau badu miręs.

Vieną kartą atėjo komi
saras. sušaukė visus ir 
mums pasakė: “šiandien 4 
vai. jūs būsite sušaudyti”. 
Mes netikėjome. Manėme, 
kad mus gąsčlina. Bet jei 
ir teisybė būtų, vis tiek 
pabėgti nebuvo kur, nes 
pilnas miškas buvo rusų.

Iš tikrųjų 4 vai. dali iš

Pranašas Elijas

Visada buvo daug kalbų ir spėliojimų apie pasaulio 
pabaigą ir Antikristų, kuris turėsiąs prieš tai ateiti. Jei 

— Iš tų, kurie liko gyvais,, norjte apįe taį piačiau sužinoti, užsisakykite be galo įdo- 
knygą _ “PRANAŠYSTĖS APIE PASAULIO PA

BAIGĄ”. Knygoje yra surinkta pranašų ir Paties Kris
taus žodžiai apie pasaulio artėjantį galą ir kaip jis baig- 

i išleista ir paveiksluota; turi 111 
.00. Užsakymus siųskite tuojau, 

kasdieną buvo laidojama nes jų neperdidžiausį kiekį turime. Siunčiant užsaky- 
trisdešimts. Tame pačiame mą, nėra reikalo laišką rašyti, tik įdėkite šią iškarpą į 
miestelyje buvo palaidota; konvertą su $1.00 ir atsiųskite sekančiu adresu ir tuo- 
dvylika gydytojų ir 70 sa-t jau gausite minėtą knygą: 
nitarinių darbininkų, drau-j 
ge su tais, kuriuos beviltis- DARBININKO ADMINISTRACIJAI. 
gelbėt^^KVgan^^rrūesteį Šiuomi siunčiu S ir prašau prisiųsti man “Pranašystės Apie Pasaulio

(vien tik gruodžio mėnesy-(^baigą •
ie vienas kunigas nalaido- Vardas

gyveno dieną 
gatvėse, slėpda

miesi mėšlynuose, juose 
ir gindamiesi

bado ką juose suradę, j s’s* Knyga labai gražiai 
ame Guzaro mieste puslapių. Kaina tik $1.

šiuomi siunčiu $

- -
Tik nedideliai daliai 

tremtinių pasisekė išvykti 
iš Sibiro, iš kitų ištrėmimo 
vietų. Ir jie atvežė šias bai
sias žinias apie naująją, 

į raudonąją “kultūrą”.
I Dr. J. Prunskib.

i
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“DARBININKAS”
366 W. Broadway South Boston, Mass.
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE
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Lietuvos Atstovo Sukaktis idia kiekvie!” *darb’nustumti tirono raudonojo naštą ir at- 
_ * j • 'steigti mūs' mvlima kraštą,įgaliotas Mimstens P. Žadei- ® *

, " , , ,i- u Balandžio 11. 1941.kis. Lietuvos Atstovas \\ash- 
ington e. tik tuomet patyręs, i 
kad kovo mėnesį jam suėję 60 Sujudimas Brockton, Mass. 
metų amžiaus, kaip pradėjęs _________
gaut, sveikinimus ir linkėjimus. Tėvynė pavojuj, ji niekinama. 
"Kas čia tokio — pasakė p. Mi- žudomi jos geriausi sūnūs ir 
nisteris šios žinutės rašėjui — dukros; jau Sibiro upės apkarto 
nebent tai tik priminimas, kad nuo lietuvių ašarų.
iki 100 metų beliko mažiau nei Tai žino kiekvienas lietuvis, 

kuriame žemės pakrašty jis 
būtų audros nublokštaas; 
žino ir laisvosios Amerikos 
tuviai.

Reikalinga kova, kova arši, 
beatodairiška: juk mūsų tiks
las šventas — iškovoti Tėvynei 
laisvę.

Visos Amerikos lietuviai karš
tai atsiliepė į ALT vajų surink
ti 250.000 dol. Neatsisakė nuo 
to ir Brocktono lietuviai; prie
šingai. jie su entuziazmu prita
rė.

Be kitų įvairių bandymų tam 
reikalui IV. 13. buvo surengti 
pietūs Franklino klube. Montel- 
lo. Salė buvo pilna žmonių. Į 
susirinkimą atsilankė Brockto
no miesto mayoras Joseph 
Downey. kuris pasakė gražią 
kalbą ir paaukojo Lietuvos va
davimo reikalui.

Pirmininkavo senas lietuvis 
kovotojas, tvirtas kaip Nemuno 

Amerikos lietuvio: "Jūsų dau- ąžuolas. Vincas Zinkevičius. Jis 
gelio metų garbingas darbas pareiškė, kad kur tik šiandieną 
lietuvių tautai tegu būna apvai- gyvena bet koks lietuvis, vienas 
nikuotas Jūsų ir visos tautos ] 
troškimų išsipildymu. Tegvvuo- 1 
ja laisva Lietuva!"

Sveikinimas iš tremtinių Eu
ropoje skamba taip: "Pone Mi
nistre. Jūsų 60 metų sukaktu
vių proga prašome priimti mū
sų nuoširdžiausius sveikinimus. 
Džiaugdamiesi Jūsų sukaktuvė- i 
mis siunčiame Tamstai mūsų i 
linkėjimus geriausios sveikatos 
ir pasisekimo darbe, kurį šian- ! 
die tenka Tamstai atlikti, taip 
atsakomiingose pareigose ir 
sunkiose sąlygose, budint mūsų 
tautos ir valstybės reikalų sar
gyboje. Šiuo metu kada mūsų 
visos tautos viltis yra nukreip
tos į vakarus. Jūsų darbai ir 
žygiai yra sekami su didžiausiu 
dėmėsiu bei simpatija.

Linkėdami ilgiausių metų ir 
nepalaužiamos ištvermės, pra
šome priimti mūsų giliausios 
pagarbos žodžius".

Lietuvos atstovas dėkingas už 
sveikinimus ir linkėjimus pa
reiškė: I

Dabar vaišėms nelaikąs; Lie- liūną Kostą, kuris pareiškė, kad 
tuvos laisvės varpas simbolis- bet kuri auka Lietuvai neperdi- 
ka. mums tebeskamba ir kvie-

pusė amžiaus."
O sveikinimų atėjo kaip iš čia 

pat. taip ir iš tolimesniųjų A- 
merikos miestų, iš Europos. 
Pietų Amerikos. Kanados ir 
net iš Kinijos lietuvių; pasvei
kinimų laiškais ir telegramomis 
buvo nuo lietuvių ir nelietuvių; 
nuo bendradarbių, pažįstamų 
ir nepažįstamų. Buvo sveikini
mai ir iš tremtinių Europoje tik 
ne iš tų. kurie yra už Sovietijos 
geležinės tvoros.

Sveikinimuose 
kėjimų sveikatos
metų, linkėjimų budėti 
vos reikalų sargyboje. 
Amerikos tautos 
susirūpinimo Lietuvos 
byla, stiprinti 
vieningumą 
pastangose, 
į išlaisvintą 
seka tekstai 
linkėjimų:

!

pareikšta lin- 
ir ilgiausių 

Lietu- 
siekti

ryžtingesnio 
laisvės 

lietuvių siekimų 
Tėvynės laisvinimo 

linkėjimų sugrįžti 
Lietuvą. Žemiau 

dviejų tipingiausių

mums
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Netikėtas manevras — Laike laivyno manevrų Pacifike, Paul Lee 
Brotvn, pirmos klasės jūreivis, susirgo aklosios žarnos uždegimu. Čia pa
rodo ji perkeliant iš laivo Pollux (žemiau dešinėje) į lėktuvnešį laivą 
Bai-oko (kairėje).

Ieško Giminių Amerikoje ilaičiai kil^ įf..^uvalkėllų
____ • ■ Paežerių v., \ įlkaviskio ap. Pe- 

čiūliūtė - Leonavičienė Ona, 
Venciūtės duktė, kilusi iš Gry
binės km.. Mokalo v. Konstan
tinas Zableckas, Eidukevičiūtės 
sūn.
Vilkaviškio ap. Marija Jakštai- 
tė - Paužienė, kilusi iš Paežerio. 
Kazys Vosylius, Balrtušąitytės 
sūn., kilęs iš Jurkšų. Paežerio v. 
Ieško: Elžbieta Venciūtė - Zab- 
leckienė, kilusi iš Jurkšų km., 
Paežerio v., Vilkaviškio ap.

VASILIAUSKAITĖS Genė ir 
Birutė. Ieško: Deveikienė - Ki- 
zytė.

Adomas BELECKAS, kilęs iš 
Luokės. Ieško broliai: Petras ir 
Ignacas Beleckai, gyveną, Ger
many, Nurtingen, Katherinen 
str. 35.

' Visais kylančiais klausimais 
prašau kreiptis į ką tik atvyku
sį: Joną Vasiliauską, 29 Merton 
St., Brockton 18. Mass.

Teodora Porcikaitė - Gosz- 
tovvt išvykusi Amerikon 1925 
m. Gyvenanti Bridgeport. Ieš
ko: Varnaitė (Vamasuvna) — 
Ekrinskienė Felicija, gyv. Wei- 
ssenburg i/Bayern, Bahnhof 
str. 10. Lithuanian D.P. Camp.

nas bent vienos dienos uždarbi’ 
— 10 dol.

Tarp kitko žodį tarė ir nese
nai atvykę iš Europos J. Vasys 
ir Svilas. O p. Svilienė savo gra
žiomis dainomis, skambiai a- 
kompanuojant p. Januškevičie
nei, nukėlė klausytojus į žaliuo
jančią Nemuno šalį, kur "Girios 
ūžė ten minėjo tuos didžius 
laikus, kad lietuvis netikėjo, 
kad belaisvis bus."

Kaip pažiūri į pilną salę, kur 
šalia žilagalvio senelio sėdi jau
nas II P. Karo veteranas; šalia 
raukšlėtos močiutė sveikata 
žydinti mergaitė ir visi siekia 
tik vieno vienintelio tikslo Lie- 

Tai argi tas suabejos,

CHESTER, PA. i Naujai išdekoruotoje Šv. Al
fonso bažnyčioje artizmas kiek
vieno akį patraukia. Čia nesi
gailėta nė aukso, nė kitų bran
gių spalvų, kad tik Dievo namo 
grožis būtų panašesnis į dan
giškųjų rūmų gražumą.

Šv. Alfonso bažnyčioje yra gi- 
Moti-

pasiryžimas, viena mintis ke
liant ir gulant: kaip nors iško
voti Lietuvai laisvę.

Keletą žodžių tarė jaunas e- 
nergingas kunigas Norbutas. 
primindamas, kad šiandien lie- tuvos. 
tuviai neturi skaldytis dėl savo kad tai bus nepasiekta. Juk dėl 
pažiūrų skirtumų, o visi vie- to naktų nemiega tokie patrijo- 
ningai siekti vieno tikslo - '_______
Lietuvos laisvės. Motiejus Kamendulis.

1917 metų kovotojas vilnietis Tamulevičius.
Biekša Adomas priminė. 1 * _ ____  ______  ___
Amerikos lietuviai liejo kraują nas, Pranas Kukauskas. Jurgis 
Il-me pasauliniame kare, kad 
būtų įgyvendinti Atlanto Char- 
terio laisvės. O kur jos šian
dien? Mūsų broliai ir sūnūs lie
jo kraują ne tam, kad mūsų 
Tėvynėj savivaliauti! raudona
sis fašistas Stalinas. Jam turi 
būti nusukta galva, kaip kad jo 
sąjungininkui Hitleriui ir Mu- 
soliniui.

Žodį tarė
Brocktono 
kavonytė. 
lietuvius vienybėn ir darban.

I O kas gi gali pamiršti Jurge- mus;

— tai kaip: Juozas Treinavičius. 
, Vincas

Julius Baronas, 
kad Leonas Šemeta. Kazys Čirbulė-

ir nepailstančioj! 
lietuvaitė Julia Ja- 
kviesdama

dėlė, mažiausia skiria kiekvie-
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LIETUVIŲ RADIO PROGRAMOS

Koncertas
SEKMADIENI,

Geguž?s-May 11,1947
3:30 vai. po piety

Jordan Hali
Huntington Avė. (kampas Gainsboro 

St.), Boston, Mass.
Programą išpildys art. Polyna Stoska, daini

ninkė, ir art. Birutė Smetona, pianistė.

Čėsna. Kazys Vaičiūnas ir t.t. ir 
t. t. Kas juos ir išminės; ben
drai visi, kuriuose teka šventas 
lietuviškas kraujas; net porai 
dienų nuo laivo parvažiavęs 
jaunas lietuvis Alfredas Gu
tauskas.

O jei dar pridėsime, kaip ge
riausios šeimininkės: Grasilda 
Dravinskienė, Elena Baronienė, 
Ona Ustupienė ir Balsevičienė 
skaniai paruošė Franklino, Ka- 

brolius zimiero ir Sandaros klubų paau
kotus maisto produktus ir gėri- 

o jaunosios lietuvaitės: 
Baronaitė, Dravinskaitė, Janu- 
šiūtė ir kt. gražiai tarnavo kiek
vienam atsilankiusiam, gausime 
tą jaukų vaizdą, koks tik dide
lėm šventėm būna.

Gražios kalbos, kilnus tikslas 
taip paveikė žmones, kad dole
riai smigte smigo į rinkėjų 
skrybėles, nes 
centas numuš 
nę nuo brolio rankos.

Po to buvo vieningai nutarta 
visu svoriu mestis į BALF'o va
jų ir padėti tremtiniams. Maža 
to. išrašyti afidavitus. kad šios 
nekaltos karo aukos galėtų at-j’r Pripil<Jė ją tokia laime.

I

1

Kliename vi>us dalyvauti. Užsisakykite tikietus iš 
anksto. Tikintų kainos: $1.20. $1.80, ir $2.40. priskai- 
tant valdžios taksas. Jii galite gauti “Darbininko” ad
ministracijoj, 360 41. Rroadvvay, So. Boston 27, Mass. 
Tel. SOUth Boston 2680, ir pas kitus pardavėjus.

Chesterio lietuvių kolonija ma
ža. bet jauki ir veikli. Ypatingai 
nuoširdžiai rūpinasi savo Tėvų 
Žemės skaudžiu likimu, bet ne
pamiršta ir savo brolių bei se
sių tremtyje. Kolonijos siela? 
tai nepaprastos energijos ir rū- lūs pamaldumas į Dievo 
pestingumo žmogus, kun. klebo- ną. Tūkstantinės minios kas sa- 
nas Emilijonas M. Paukštis. Jo vaitę ištikimai lanko novenos 
pastangomis čia įvyko įspūdin- pamaldas į Dievo Motiną, 
gos prakalbos, kurias pravedė 
tremtinys kun. J. Borevičius, S. 
J. Čia veikia ir ALT skyrius, 
kurio valdybą sudaro energingi 
kolonijos nariai: biznierius Pov. 
Monkaitis pirm.; Ant. Kaveckas 
vice-pirm.; St. Balonis sekret.; 
Adelė Dvarionis II-sekret. ir 
kun. klebonas Paukštis iždo glo
bėjas.

Tiesa, čia yra dar mažas būre-! 
lis nesusipratusių, suklaidintų 
lietuvių, kurie dar garbina “tė
vą” Staliną ir jo “sūnų” Bimbą. 
Bet dabar. paaiškėjus, kokį 
griaunamą darbą dirba pas mus 
Amerikoje Stalinas ir jo agen
tai. reik tikėtis, 
dinti

Manau mano pastabos yra 
menkos, bet aš tikiu, kad Kris
tus ir Jojo Švenčiausia Motina 
už Šv. Alfonso bažnyčios dvasi
ninkų rūpestingumą atlygins 

’ nenykstančiais turtais danguje.
Kun. J. Mačiulionis, MIC.

W. LYNU, MASS.
Sekmadienį, balandžio 13 d., 

apsivedė Adomo ir Domicėlės 
Jarmalavičių dukrelė — Alena 
su lietuviu Andriu Miliausku - 
Millis, gyv. West Lynn, Mass., 
Šv. 1 
Šaunų vestuvių pokilį suruošė 

' pp. Jarmalavičiai lietuvių sve- 
Korespondentas. tainėje, kur buvo virš 200 sve

Lietuviai tremtiniai, gyveną 
Germany - Bavaria, Augsburg- 
Hockfeld DP Camp, ieško gimi
nių Amerikoje:

KUDABA (Chudaba) Alfon
sas, sūn. Jurgio, gim. Maž. Pe- 
čiurkoj, Tverečiaus vai., Šven
čionys. Ieško: Kudabaitė- ščes- 
nulevičienė, duktė Adolfo.

RADZEVIČIUS Jonas arba
Motiejus, kilęs iš Neveronių 
km., Karmėlavos v., Kauno ap. 
Ieško: Jokubauskaitė - Lenke- 
vičienė, duktė Jokubausko Kos
to ir Radzevičiūtės Teklės.

RADZEVIČIUS Kazys arba į- 
pėdiniai, kilęs iš Garliavos. Ieš
ko: Markauskaitė - židžiūnienė 
Marija.

KAZAKEVIČIUS, Ignas — 
Cicero. Ieško: Antanina Kaza
kevičiūtė.

PENKAUSKAS Ignacas, Jo
kūbas 
nislov, 
Elena 
duktė 
ir Jono Penkausko.

MILLER (Kestenis) John ar
ba Adolfas kilęs iš Kėdainių. 
Ieško: Žičkus Povilas.

Kun. BRIŠKA Antanas. Ieško' 
Biskis Antanas.

MAČIENĖ Abraitytė, kilusi 
iš Gižų. Ieško: Rudvalienė Bar
bora ir dukterys.

RADVILA Kajetonas, Stepo
nas, Albinas, Matilda Norvich, 
Urbonienė - Barkauskienė Ka
zė. Ieško: Taupenis Liudas, Ra- 
dvilaitis ir Taujenio sūnus, ki
lęs iš Pikelių, Palūšės dv. .tracija, DeWitt Hotel.

EIDIMTAS Vladislovas, sūn. ton. Maine.
Juozo. Ieško: Eidimtaitė - Tau-Į 7 val- vak- ~ Vakarienė. Man- 
jenienė Barbora, duktė Boleslo
vo iš Smilgių km., Kontaučių.

ČESTA - šeštauskas: motina 
ir sūnūs: Jonas ir 
Gyd. Račkus. Ieško: 
kas Petras.

Albina ARMON
tė), Šlekytės — 
pusseserė. Ieško: Matas Naujo
kas.

Ignas BALTUŠIS, kilęs iš Ro
kiškio. Ieško: Sophia Baltušy
tė - Mikailienė.

ŽVALIAUSKAI iš Virkinin- 
kų km., Stakliškių v. Jonas Mi
kaila, kilęs iš Pakrovų km. Ieš
ko Mikaila Antanas.

RAMONAITIS - Ramonas Jo-

kilęs iš Keturvalakių v.,

kad ir suklai-
lietuviai susipras.

BALTIMORE, MD
rdi jų Gėlynas

Didžiosios Savaitės bažnyti
nės apeigos šv. Alfonso bažny
čioje puošė tūkstantis baltų le
lijų pagyvinančių ceremonijų 
reikšmingumą. Didžiame Ket-. 
virtadienį Repositorija, apsup-!

v . ..... . . , I

ir Jonas Minkevič Sta- 
Ana, Apolonija. Ieško: 
Penkauskaitė - Žičkienė, 
Marijonos Minkevičiūtės

Liet. Vyčių Naujos Anglijos 
Apskrities Metinis 

Suvažiavimas
įvyks

GEGUŽES 17-18, 1947 M. 
Leuiston, Maine 

šeštadienį, Gegužės 17 d — 
1:30 — 5 vai. va k. — Regis- 

Lewis-

Norbertas, 
šeštakaus-

(Armoniū- 
Naujokienės

Patriko par. ’ bažnyčioje. nas ir Petras Ramonaitytė -

čių ir giminių iš New York, Fra- 
mingham, Newton, Norwood, 
Jamaica Plain, South Boston’o 
ir vietinių. Jaunavedžiai, pralei
dę “honeymoon” Kanadoje, ap
sigyvens W. Lynn’e. .____

Ramonaitė Antosė, kilę iš Ra- 
monikių - Panevolės km., Vil
kaviškio ap. Uršulės Ramonie
nės - Kasakaitytės vaikai. Kor
sakas Aleksandras, sūn. Adol
fo iš Biržų ap. Prof. Pakštas. 
Ieško: Kasakaitis Vaclovas, ki
lęs iš Mariampolės ap., buvęs

sion House. Poland Spring, Me. 
1 8:30 — 12:00 — Šokiai, Ric-
car Inn.

Sekmadienį, gegužės 18 d.
10:00 vai. rylą Šv. mišios, Šv. 

Patrick koplyčioje. Lewiston, 
Maine.

1:30 vai. po piet — Posėdis, 
DeWitt Hotel, Lewiston, Maine 
(Blue Room). “Buffet” vaka
rienė po posėdžio.

Visi dvasios vadai, kuopų de
legatai ir svečiai yra kviečiami 
dalyvauti Liet. Vyčių N. A. Ap
skrities suvažiavime. Registruo
kitės iš anksto pas — p-lė Stella 
Polisky, Thome’s Corner, Lew- 

liston. Maine.
Liet. Vyčių N. A. Apskrities 

Valdyba
Kun. <1. Jutkevičius,

Dvasios Vadas,
Pranas Zvalonis, pirm., 

O. Norkus, sekr.

d Į J- i

A.E L. * kvietimo Minist. tarnautojas.
I —— -   — 

SCKENECTADY, K. Y.
Šv. Kryžiaus parapijos para- 

ta puošniomis lelijomis, tartum pijiečiai labai gražiai praleido 
kalbėjo į lankančius, Velykų šventes. Žmonių buvo 

Altoriai buvo
kalbėte
kad žmogus puoštų savo širdį pilna bažnyčia.
Kristui panašiu gražumu ir ma- gražiai papuošti. Tai kreditas 
jestotingumu. mūsų kleb. kun. Orvidui už rū-

Penktadienį Kristaus grabas pestingumą.
juk kiekvienas skendo lelijose ir traukte trau-, _________

po vieną grandi- kė žmogaus širdį valandėlę il-[ žmonės vis dar prisimena šv. 
giau pasilikti ir pasikalbėti su misijas ir turiningus misijonie- 
savo Išganytojumi. Pirmą kar
tą mano gyvenime lelijos taip 
turiningai prabilo į mano sielą
................................. .... Ma.

vykti Amerikon, o paskui dirb-įnau. kad Kristus per tas gra- 
tų Lietuvos atstatymui.

Tegu bus Brocktonas švie
čiančiu pavyzdžiu visiems Ame
rikos lietuviams ir didelė pa
guoda ir viltimi pavergtiesiems 
broliams. Buvęs.

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

žias lelijas prie Jojo grabo pra
bilo į daug sielų ir jas pripildė 
tikėjimu, viltimi ir meile.

Velykų rytą. Prisikėlimo apei-i 
gos naujai išpuoštoje šv. Alfon-' 
so bažnyčioje kelte kėlė mano 
sielą į dangų. Kilniausių minčių 
sužadino neapsakomai gražiai 
pasipuošę mažyčiukai vaiku
čiai ir mergaičiukės barstančios 

[gėlelių lapelius Išganytojui po 
' kojų.

Didžioje Savaitėje apeigų gra- 
Ižioje tvarkoje ir bažnyčios pa- 
' puošime visur matėsi rūpestin
gumas, kurio priešaky stovi 
klebonas kun. Dr. Mendelis.

I 
I 
I
I

riaus kun. Mikalausko, Pran
ciškono, pamokslus. Pabaigoje 
misijų įvyko 40 valandų atlai
dai. Užsibaigė iškilminga pro
cesija. Dalyvavo ir Albany lie
tuvių par. kleb. kun. Strimaitis 
ir Amsterdamo lietuvių par. 
klebonas kun. Raštutis.

Šiame mieste yra mažai lietu
vių, bet visi gerai gyvena ir pri
sideda prie savo tautos gelbė
jimo. Jaunimas priklauso prie 

| choro. Vargonininkė skundėsi, 
kad vaikinai renkasi sau žmo
nas iš chorisčių ir paskui išsi
traukia iš choro .

Klemensas ir Vincas GRY
BAUSKAS. Magdės Karūžaitės 
sūn., kilę iš Grybinės km., Mo- 
kalų v. Vincas ir Jonas Matu-

Nauji Maisto Pakeliai 
{ Europą

CARE skyrius Bostone: 
Boston CARE Committee 

140 Clarendon Street 
Boston, Mass.

Tel. KENmore 3987.

General Electric kompanijos 
dirbtuvėse darbai eina gerai, o 
Locomobile kompanija atleido 
2,500 darbininkų. Kaimynas.

Niekas Jo Negalįs Sulaikyti — Kai Milano, I- 
talijoj, m. valdžia rado, kad Natale Martucci (de
šinėj) namas netinka gyvenimui (ir nėra įstaty
mo, kad jį priversti iš jo išsikraustyti), tai ji 
pastatė sieną jo namo priekyje. Tačiau tas ne
sulaikė Martucci daryti biznį. Jis ir už sienos 
stovėdamas pardavinėja batus.
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VIETINĖS ŽINIOS) II

Gros Lietuviškame Baliuje

ŽINUTES

Bal. 18 d., mirė, kelias savai
tes pasirgęs, Povilas Bučys, 73 
metų amžiaus, savo namuose, 
164 W. 3rd St. Jis paėjo Vabal
ninku parapijos. Amerikoje pra
gyveno 40 metų. Paliko brolį ir 
seserį ir gimines. Tapo iškilmin
gai su trejomis šv. mišiomis pa
laidotas iš Šv. Petro parapijos 
bažnyčios, bal. 21 d., 9 v. r., Šv. 
Benedikto kapuose. Melskimės 
už mirusius.

ta apie krikščionišką labdarybę 
ir žmonių gausus atsilankymas 

• į pamaldas, kurias laikė J. E.
Arkivyskupas Richard J. Cu- 
shing, D. D. Už tai sveikiname 
prelegentą ir Cambridge kuni
gus.

Patrijotų dienos parengimai 
pasisekė. Dėka visiems jo kalti
ninkams. Pelnas eis vietinių Se
serų mokytojų reikalams.

Bal. 20 d., tapo pakrikštyti šie 
kūdikiai:

E. Marijona — Antano ir Wi- 
nifredos Kasparavičiuj gyv. 194 
Silver St.

Irena - Stanislava — Juozo ir 
Stanislavos (Markelionytės) 
Mockų ,gyv. 150 W. 3rd St.

Jonas — Andriaus ir Liudovi- 
kcs (Bukauskaitės) Tamošiūnų, 
gyv., 127 Thatcher St., Milton.

Joana — Nikalojaus Juozo ir 
Juzapinos (Kučytės) Charchu- 
lų. 414 W. 4th St.

Ponai Slanina, Paulauskas ii 
Volungevičius gražina ir taiso 
parapijos vaikučiams virtuvę ir 
pietų kambarius. Šie pasišventę 
vyrai daug darbuojasi geriems 
tikslams.

I

1 - Hl
I ? x Jlti

i 1 F Sekmadienį, balandžio 27 d., 1 vai. p. p., Šv. Roko 
parapijos svetainėje, . Montello, Mass., įvyksta LDS 
N. A. apskrities suvažiavimas. Visos LDS kuopos 
kviečiamos išrinkti skaitlingai atstovų į šį svarbų LDS 
suvažiavimą. Taipgi nuoširdžiai kviečiame mūsų inte- 
’gentiją bei profesionalus, kurie domisi katalikiška 
Teikla. Suvažiavime prie katalikiškos veiklos diskusi
jų, bus patiekta įdomi paskaita darbininkų klausimu. 
Taigi visi raginami tą dieną dalyvauti LDS apskrities 
suvažiavime.

Dvasios Vadas Kun. P. J. Juškaitis, 
A. Zaveckas, pirmininkas, 

Tarnas Versiackas, raštininkas.

Pranė Baliukonytė, Arnoldas Plevokas, Gilbertas Gailius ir I 
Kymantas Ivaška.

Šie jauni Tautinių Šokių Grupės akordionistai I
Bal. 20 d., staiga mirė Jonas gros Lietuviško Baliaus Programoje šeštadienį, Ba- 

Paleckas, 67 metų, savo namuo- landžio 26, 1947, Strand Salėje, 376 W. Broadtvay, So. 
se, 8 Tremont Place. Paliko Boston, Mass.
žmoną Adelę (Marčiukaitę) ir 
du sūnus. Laidojamas trečiadie
nį, iš Šv. Petro par. bažnyčios, 9 
v. r.. Naujos Kalvarijos kapuo
se.

ŠV. PRANCIŠKAUS SESELIŲ 
VIENUOLIJOS SIDABRINIS

. JUBILIEJUS

1922-1947

ir skaitlin- 
draugijoj, 
Chicagoje. 
iniciatyva.

LDS Naujos'Anglijos Apskrities 
suvažiavimas S

Draugijos įsikūrimo tiksiąs.
Vienas iš seniausių 

giausių skyrių visoj 
įsteigtas 1924 m. 
Prelato M. L. Krušo
Šis I-masis skyrius tai veikėjų 
branduolys. Savo veiklumu bei 
energingumu nuo pirmos įsikū
rimo dienos, nariai greitu laiku 
išplėtė savo našaus ir gražaus 
darbo vaisius. Neužilgo Chica
goje sutverta daugiau skyrių, o 
vėliau ir tuose miestuose kur 
Seselės Pranciškietės darbuoja
si.

(Bus daugiau)

Teikis atmint mus savo 
širdyje, melski už mus Die
vą, sveika Marija!

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Sveikintini. Galima sakyti 
“High lights” Jėzaus Nukry
žiuoto Seselių Rėmėjų seimelio, 
Cambrdige, Mass., vakar, buvo

Reikalingi Metrikai, Bet 
Nežino Gimimo Vietos

p. Veronika Šidlauskienė, 
tremtinė, gyvena su savo šeima

Programoje ims dalyvumą apie 30 jaunuolių. 
Dalyvaus ir svečiai, nesenai atvykę iš Europos. 
Baliaus pelnas eis kelionės lėšoms į National 

Folk Festival, Opera House, Kiel Municipal Audito
rium, St. Louis, Mo., kur dalis šios grupės vyksta de
monstruoti Lietuvių Tautinius Šokius kitataučiams.

Šie mūsų jaunuoliai, kelionėmis į skirtingus did
miesčius su lietuviškais šokiais, gražiai garsina Lie
tuvos vardą, kas šiuo laiku mums yra svarbu, todėl 
savo atsilankymu į šį balių paremsite jų tą žygį.

Bostono Lietuvių Tautinių šokių Grupė

(Tęsinys)
SESELES PRANCIŠKIETĖS 

PIETŲ AMERIKOJE
Jau dešimt metų kaip Sao 

Paulo lietuvių parapijoje klebo- 
' nauja uolusis kun. Pijus Raga- 
žinskas. Jis tiesiog karžygiško
mis dvasios jėgomis veda ir ug
do Seselių veiklą prie aukštų ir 
kilnių siekimų. Didelė nauda 
Katalikų Bažnyčiai Brazilijoje 
turėti vadą kunigo Pijaus ypa-, šaukite ir pagelbėkite p. Veroni- liary rengia ŠAUNŲ BANKIE-1 , . , . . L.- ■ • m. m • u .. * ii tybemis ir dorybėmis. Sv. Pran-, Amerikos zonoje. Vokietijoje. kai Šidlauskiene^ surasti gimimo TĄ. Tai bus 10-ties metų sukak | «««"• C? ZVZ-. zvl zvz-« /~r O

tai rašytojo p. K. Čibiro paskai- j. gayug adregą p Magdalenos viet4- kad J1 galėtų gauti metri- ties bankietas, kaip susiorgani-l
---------------------------------------- Petravičienčs. gyv. So. Bostone.'kus- Praneškite šiuo adresu: - savo Auxiliary ir gavo "Char-j

L/AKIAKAI iai rašo- Mrs. Magdalena Petravičienė, ter”. Bankiete dalyvaus ir gar-;

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

DfJ.C.Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą
Pritaiko akinius.
534 E. Broaduay, 
So. Boston, Mass.

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

’T

I

A, J. NAMAKSY
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
414 W. Broadway 

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. So. Boston 0948

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

Plimnu,

I 
!

mo ir pažangos pradėtuose pro
jektuose. Kaip vienam Dievui 
yra žinomi visi jaunojo klebono | sišaukite tarp 
nuopelnai, taip Jis vienas tegali Baldwin, 
jam tinkamai atlyginti.

Šv. Pranciškaus Seselių vie
nuolijos sidabrinio jubiliejaus!; 
varpų garsai tepasiekia Brazi
lijos žemę ir tepripildo apašta- 
liškasias širdis nauja viltimi. į 
Dievo ir artimo meilės darbai, | 
pradėti sidabriniame kryžiaus I 
šešėlyje, tepradeda išduoti auk
sinius vaisius, kantrybėje ir iš
tvermėje laimėtus...

SESELES PRANCIŠKIETES 
LIETUVOJE

Į 
1935 m. spalių mėn. dvi seselės!

išvyko Lietuvon studijuoti litu
anistiką ir Lietuvos istoriją, Vy
tauto Didžiojo Universitete, 
Kaune. Visas kelionės išlaidas 
bei studijų ir pragyvenimo sąs-; 
kaitas aprūpino “Motinėlės”! 
Draugija. 1936 m. Draugija Už-’ 
sienių Lietuviams Remti, pirmi
ninkaujant R. Skipičiui. įsteigei 
vasaros kursus Palangoj, lietu-i 
viams užsieniečiams. Prie šių f 
kursų taipgi buvo prijungtos: 
ekskursijos į įvairias Lietuvos! 
dalis. Pasinaudojo ir mūsų sese-1 
lės šia proga pamatyti Lietuvą; 
ir artimai susipažinti su jos gy
ventojais, mūsų broliais bei se
sėms. kad grįžusios Amerikon 
galėtų apaštalauti lietuvybės dė- 
liai. Per tris vasaras joms teko 
visą Lietuvą pamatyti. 1938 m. 
rūgs. mėn. atplaukė dar trys se
selės tuo pačiu tikslu, semti lie- 

: tuvybės iš pat centro. Sekan
čiais metais joms teko persikel-į 
ti į Vilnių, kur lietuvių Vilniečių 
prašomos sutiko vesti mokslei
vių bendrabutį. Darbas gan 
sklandžiai sekėsi iki 1940 m. 
Rusams užpuolus Lietuvą, sese-j 
lės turėjo grįžti Amerikon. Už 
tą nepaprastą privilegiją, sese
lės Pranciškietės liks amžinai 
dėkingos “Motinėlės” Draugijai 
— šiems mūsų taptybės palaiky
tojams Amerikoje.

VIENUOLYNO RĖMĖJAI
Sunku būtų rasti kilnesnę ir; 

vertingesnę idėją kaip Katali-' 
kiškos Akcijos idėja. Tokia idė
ja įtraukia jai atsidavusius as
menis į Kristaus kariuomenę. 
Kad bendradarbiauti Katalikiš-

REIKALINGA Waiterkų, pa
tyrusių viešbučio darbuose. At- 

11 iki 3 v. Mr. 
HOTEL COMMAN-

DER, Cambridge, Mass.
(18-t-25)

I 
j

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,
PROVIDENCE, R. I.
Tel. Puntations 0753■ciškaus Seselės giliai gerbia sa- 

Įvo dvasios vadą sunkioje ir 
! skurdžioje apaštalavimo dirvo- 

, . ... ~ |je. Savo pavyzdingu kantrumubmgų svečių ir valdžios atstovų. r J ..., . ■ ir nuolankumu jis begalo daugŠio bankieto pasisekimui smar-... .. .. . , , ... . prisidėjo prie Seselių įsteseji-kiai ruošiamasi ir žada būti vie-į______ J 1__________________
nas iš linksmiausių. GaminamiI „ , , , „ ... ,, . ... , A. Zaleską, Joną Pranaitį. Jonąskanus valgiai, gros gera orkes-i _ „ n ‘ „, .... .. .. ' J. Romaną. Sr., ir kitus So. Bos-lankesi tra. Bus gera proga pažintis pa-i' tone.

į Norwood, Mass. — pas varg. 
|V. Sereiką, pp. E. Kavolynaitę, 

.. . .. . Oną Pazniokaitę. Ievą Tvaskie-Kviecia visus Valdyba. „ , , „ _Inę, Balch Pharmacy — Micku- 
'ną.
j Lawrence, Mass. — pas p. L. 
Venčienę.

Lomeli, Mass. — pas VI. Pau
lauską.

Providence, R. I. — pas varg. 
V. J. Stasevičių.

Brockton, Mass. — pas p. Ale
na Liolienę. p. Oną Kašėtaitę, p. 

mą išpildys įžymios artistės. Bronių Bartkevičių ir kitus, 
dainininkė Polyna Stoska ir Cambridge, Mass. — pas p. A. 
pianistė Birutė Smetona. i Daukantą, p. B. Jakutį ir kitus.

Koncertas įvyks 3.30 vai. po. Nashua, N. H. — pas varg. 
pietų, Jordan Hali. Bostone.

Pagerbkime savo motinėles ir 
tą dieną kartu su jomis daly-: 
vaukime tame šauniame Darbi-j 
ninku radio koncerte.

Tikietų galite gauti —
Darbininko Administracijoj

366 W. Broadvvay, So. Boston. 
ir pas šiuos platintojus: p. Bro-

jai rašo: ■

“Man labai malonu ir linksma,;
kad nors viena mylima draugė 
atsiliepė, ir turėsiu kam para
šyti laišką apie savo gyvenimą.

“Aš maža likau našlaitė be tė-| 
vų, o dabar gyvenu be tėvynės 
ir namų svetimame krašte. A- kienė iš Newton, Massachusetts džiaugsis pasinaudojęs šia pui-i 
merikos zonoje. Gyvenu stovvk- valstybės policijos kapitono kia proga ir linksmu laiku. 
, . v .___ __ __________-_______ ’

Wm. Shimkus žmona. Ponia 
Šimkienė labai daug darbuojasi 
ir šelpia Lietuvos tremtinius 
Europoje. Ji yra patriotinga lie
tuvaitė.

Sužinojusi, kad Motinos Die
noje — gegužės - May 11 d. į- 
vyks Darbininkų Radio metinis 
koncertas ir kad tame koncerte 
dainuos Polyna Stoska ir pianu 
skambins p. Birutė Smetonienė, 
tremtinė, nusipirko net 16 tikie- 

šeima ir giminė

403 West Fourth St.,
So. Boston 27, Mass.

Lankėsi

Pereitą penktadienį
Darbininko” redakcijoj p. Šim- gyvinti ir kas tik dalyvaus, tąsi

loję su savo šeima — vyru ir 
vaikais. Gyvenimas labai liūd
nas ir skurdus. Mylima ponia, 
aš gavau iš Konsulato laišką, 
kur Jūs pažymit, kad mano tė
vų nepažinojot. Tai yra tikra 
tiesa. Jūs mano tėvų negalėjot 
pažinti, nes Jūs buvot dar maža. 
Bet mane gal dar prisiminsite, 
nes viename kaime augome ir 
žaidėme. Aš augau Kreivakyj 
pas Melijonus už augintinę, o 
Jūs buvote ir gi tame pačiame tų. pp. Šimkų 
kaime. Aš gimusi Amerikoje ir gausi. Tai p. Šimkienė sakė, kad 
norėčiau gauti gimimo metri- ga] <jar reikės ir daugiau tikie- 
kus. bet neprisimenu kokiame 
mieste gimusi, nes buvau maža 
išvežta. Tad aš prašau, gal kaip 
nors galėtumėte suieškoti man 
gimimo metrikus. Tikrai nepri
simenu. bet atrodo 1901 m. Tė- 

įvų vardai — Vincas Petručionis 
■ ir Magdalena Puniškaitė - Pet- 
ručionienė. Gal sužinotum mano 
giminių ar pažįstamų adresus, 
tai prašau man atsiųsti.

Veronika Šidlauskienė”.
Giminės arba pažįstami atsi-

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:

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

tų.

ŠAUNUS BANKIETAS

Sekmadienį, balandžio (April)
27 d., 1947 m.. 6 vai. vakare.
Liet. Pil. Draugijos salėje, kam
pas E ir Silver St., Stepono Da
riaus Posto 317 Moterų AuxL nę Cunienę, p. F. Grendelytę, F.

Motinos Diena—Meno 
Šventė

Sekmadienį gegužės-May 11 d. 
(Motinos Dienoje) įvyks Nau
jos Anglijos lietuvių meno puo
ta — koncertas, kurio progra-

I
I
Joną Tamulionį ir kitus.

Stoughton, Mass. — pas Joną 
Valentukevičių, 84 Water St.

Tikietų kainos: $1.20. $1.80. ir 
$2.40. priskaitant valdžios tak
sas. Visos sėdynės rezervuotos.

Išvyko New Yorkan

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

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

I Myopia Club Beverage Co.
i Grafton Avė., Islington, M__________ Islington, Mass.

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

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

I_________________

PADAROME NAUJUS IR
Taisome Senus 

PAKLOK SETUS 
Darbą pilnai garantuojame. 
LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI 

Ronon llpholstering Co.
112 Pleasant St., 
Dorchester, Mass. 
Tel. GEN 7516

So. Boston Furnitūra Co
Matrasai naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380į o West Broadvvay,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

i
I į

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę j namus.
Patarnavimas greitas ir mandagus.

i

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 9772

Kun. Pranas M. Juras. Kunigų 
; Vienybės ir LDS Centro pirmi
ninkas. sekmadienio naktį, trau- 

i kiniu iš Bostono išvyko į New 
Yorką, kur įvyks Kunigų Vieny
bės Centro valdybos svarbus su
sirinkimas pas kun. N. Pakalnį, 
Brooklyn. N. Y.

Ta pačia proga įvyks ir Ame
rikos Lietuvių Kultūrinio Insti
tuto, kurio pirmininku yra kun. 
! Juras, valdybos ir direktorių 
susirinkimas.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK®

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorcheater Avė.
TeL COLumbia 2537

Draugijų Valdybų Adresai
N.VVV

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra į 
SOUTH BOSTON CAFE !

Vincas Balukonis, Savininkas.

258 West Brondway,

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

giai patarnauja. $

South Boston, Mass. £
X

LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

' Pirmininkė — Eva Marksienė.
| 625 E. 8th St.. So. Boston. Mass.
į Tel. So. Boston 1298.
j Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnienė,
į 8 Winfield St.. So. Boston. Mass.
Į Prot. Rašt. — Ona I Vaškienė,

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

29 Gould St.. W. Roxbury. Mass.
Tel. Parkway — 1864-W 

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
5 paa protokolų ražluUnkį.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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, Į
699 E. Seventh St., S. Boston, Mass.1 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
cią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 L. 7th St, So. Boston.

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609



Stasys Santvaras.

Alfa ir Omega

Antradienis. Balandžio 22. 1947 8

Ir sentėvių kapai ten.
Ir motina ir tėvas liko ten grabe miegoti... 
Kadagi mes atversime vartus i savo kiemą — 
Kada mūs traukinys atbėgs į gimtą stotį?...

SĖJA. Anksčiau laisvas lietuvis ūkininkis sėdavo sau, dabar jis verčiamas dirbti pavergėjams. Bolševikai ūkininkus apkrovė ti
kiu duoklių reikalavimais, kad juos vykdant pačiam tenka pusbadžiai skursti.

JLiteratura

Prisi’-iena Dubvs?

Našlaitė verkia raganos troboj.
Ir laisvą briedį gaudo siundomi skalikai.
Kodėl, o Dieve, dar ženklų nerodai?
Kodėl toj upėj kruvinoj tur skęsti seserų vainikai?

Ak. laukiam ryto!
Ir tikim, kad palaužti medžiai gali dar atgyti!
Rytoj, o gal poryt vėl pamatysim Nemuną ir Nerį —.
Ir saulėj plazdant vėl regėsim Vytį!..

Ramusai mano krašte.
Tiktai dabar, tiktai čionai, kur svetimieji vandens bėga.
Aš pajaučiau visa širdim.
Kad tu esi ir mūsų Alfa ir Omega!

Alė Rūta-Nakaitė.

TĖVIŠKĖ C. Grincevičitis.

Vizija

Gimtinė yra maža šven
tovė, kur išvydome pasau
lį, kur radome ramybę ir 
džiaugsmą, kur buvome 
tikri nuo blaškančių gyve
nimo audrų. Kiekviename 
lange žydėjo gėlelė, ant1 
sienų bu”o matvti bran- gaja 
gūs prisiminimai.

Ten buvo mūsų priebė- 
ga, kurioje radome patys 
save, ten brendo kilnūs 
širdies troškimai.

Tėvelis, močiutė, bro
liai, sesutės, kartais ir se
neliai, tai mažas pasaulis, 
sutvertas iš meilės, skaus
mo ir harmoningumo. Nė
ra vietos apgaulei, išdavi
mui, bet linksmumas, su
sikaupimas, darbštumas.! 
Kas neprisimena tų laimės 
dienų! Jei kartais tėvelis

Rūkuos ir vakaro tyloj paskendęs kalnas Gedimino.
Viršuj—lengvučiai debesėliai ir mėnuo jaunas už miškų. 
Žemai — šimtų spalvų geltoni lapai, 
tarp medžių — sidabru Vilnelė teka —
Ir tūkstančius to miesto vakarų visokių sena pilis sau tyliai ir būdavo susirūpinęs pra 
ir tūkstančius gražiausių pasakų Vilnelė šneka. mini, gyvenimu, užtekdavo mO'
Suskambo vakaro varpai —
Šventos Onos ir Švento Jono. Katedros ir Bernardinų —
Visi jie praeitį to miesto mini —
O Gedimino gatvėj plaukia žmonės —
Ne. monai!
Vizija, apgaulė, sapnas! —
Tik vakaro tamsa mane apgaubia —
Tyli, drėgna tamsa, 
sunki kaip tie kalnai, 
kaip lėtos bangos Bodeno — 
Koplyčioj skambina varpai —
Takais — tie žmonės — nusibodę man —
Ir aš čia viena, viena tarpe jų
su kasdienybe ir su vėtromis minuos.
O Vilnius. Gedimino kalnas — tik sapnuos.

nos meilės liepsnelė buvo 
šventa, kartu šildanti šir
dį, gaivinanti dvasią ir ap
šviečianti protą...

Atsimenu ir senelį, jau 
ipalinkusį nuo metų, sėdin
tį prie krosnies. Buvo vi- 
_ _j. ramus, tvarkingas, 
saikus ir darbštus; tos do
rybės jam nupelnė ilgą 
amžių, virš šimto metų. 
Perspėjančiai pažvelgda
vo į kiekvieną, lyg norė
damas pasakyti: “Jūs at
vykstate, o aš iškeliauju. 
Dar vieneri, dveji, treji 
meteliai... ir viskas bus 
baigta!... Pasiliksite jūs, 
mano kraujo vaisiai, ma
no vardo įamžintojai... gy
venimas yra nemarus, nes 
tęsiasi be pertraukimo, ir 
mirtis niekados nelaimi!”

Buvo matyli jo veide 
kažkoks nuliūdimas; 
gailėjo palikti mus, 
riuos taip mylėjo, 
giau nebeišeidavo, 
nežinojo, bet senatvė kaip 

i kirminas kando paskuti
nius gyvybės siūlelius.

Vieną vakarą jo akyse

MALDA

ERELIS, AR
NYKŠTUKAS

tinos šypsenos, vaikelio 
apsikabinimo ant kaklo, 
kad tamsus debesėlis iš
nyktų. Jo akys prašvisda- 
vo nauja šviesa, jo dvasia 
pakildavo, prisipildžiusi 
drąsa naujai gyvenimo 
kovai iki pergalės, 
laimėjimas yra 
džiaugsmas.

Vargšas tėvelis!., 
simenu, kada buvo dar pa- žemės balsu tarė: f 
čioje energijoje, visada jus paliksiu! Viskas už- 
atlaidus mano užsispyri-:baigta!” Visus išbučiavo. 

!mams. Atsimenu mamutę, Dar kartą, apkabinęs ma- 
jkuri buvo tikra namų ka<no motiną, tarė: 

Mes patys galime pasi- Dabar yra vedamas Ben-.ralienė, tartum kunigas dėkingas, I * 
rinkti altorių, ant kurio dro Amerikos Lietuvių tos mažos šventovės, tar- gerus vaikelius”, 
aukosimės — ant savimy- Šalpos Fondo vajus. Dirb-.tum meilės židinio vaidilų-; 
los ar ant Dievo ir artimo kime ir aukokime per tė, kuri mane vedė į gyve- 
meilės altoriaus. BALF’ą Lietuvos tremti- nimą, rodydama sunkų ir

Fr. Ozanam. niams.

Kai kurie stengiasi nu
statyti priešingumus tarp 

Viešpatie, grąžink mus į tėviškę, kaip grąžini Bažnyčios ir kultūros. Ta- 
kiekvieną pavasari paukščių būrius iš tolimųjų dausų, čiau visiems gerai žinoma, 

Parvesk mūsų tremtinius į rimtąją pastogę, kaip kad Vakarų kultūra yra 
vedi išvarg”s; karavaną per smėlio ir karščio tvrumas. krikščionybės išugdyla. 

Sugrąžink mus i šalį Baltojo Žirgo, kur mūsų pro- Kas buvo pirmieji kultūros 
tėviai kalnelius kryžių prismaigstė, kaip grąžini kas- nešėjai necivilizuotų tautų 
met sodų ir pievų kvenėjimą. tarpe? Istorija į tai atsa-

Parvesk mus į šalį rūtų ir Rūpintojėlių, kaip par- ko: misijonieriai, vienuoly- 
vedi į uostą tamsią naktį iš rūstaus vandenyno silpnu- nai, Kat. Bažnyčios darbi- 
tį laivelį. minkai. Kas ugdė mokslą,

Surink mus benamius iš tolimųjų Rytų ir sveti- meną, labdarybę? Kam 
mųjų Vakarų, kaip surenki kalnų ir pievų upelius į pla- mes šiandien turime būti 
čiuosius okeanus. ‘dėkingi už išsilikusius

Grąžink mūsų kankinius ir belaisvius į Nemuno graikų ir romėnų klasi- 
šalį, kaip kitados grąžinai Izraelį iš Babilono ir Egipto kus? Atsakymas vėl tas 
nelaisvės namų. i pats.

Apsaugok pasilikusias senas močiutes kaip sau-, šiandien vietoj Kris.
gai kiekvieną drugeli >r bitę nuo audros debesies. ‘Uus moksl sumišusių ir 

Tenurimsta musų Širdis Ausros Vartų papėdėj, ( susmukusiu vakariečiuli- 
kaip rimsta nuo Tavo rankos Įsisiūbavę vandenys. beralų rateįiuose poršamos

Į rytų filosofijos, budizmas, 
J''””''”" """ ” teosofija, na ir freudizmas

dą pilkąjį paukštelį. ...... . ; (žydo Freud išvedžiojimaiNuimki nuo musų tą kietą bandymą, kuri mes pa- į . aus
klusniai nesame, kaip j( kad nuemei savo tarnui Abra-, nesakau kad vieno ar 
omuk. j ., 1 kito filosofo sistema netu-Atleisk musų tautos kaltes ir vardan savo gailės- . m nf-.ni Bet na-
tingumo nebausk jos vaikų trėmimu, didis ir vieninte- žymėtlna> kad rytų 
lis V įespatie. . fai, net tokie, kaip Gandi ir

Tagore, iki šiai dienai dar 
nedavė mums nė vienos 
idėjos, kuri krikščionybei 
būtų visiškai nauja. Nė 
vienos, dėl kurios turėtu
me į juos kreiptis; nė vie
nos, kuri nuo seniai nebūtų 
krikščionybės nuosavybė.

Pagaliau ne tai svarbu, 
ar kas naują mokslą skel
bia, bet svarbu yra tai, kad 
tas jo skelbiamas mokslas 
būtų teisingas. Ir jei Tago
re ir Gandi be krikščiony
bės priėjo krikščioniškas 
tiesas, tai turime tik 
džiaugtis, kad krikščiony
bės esmė yra artima vi
soms tautoms ir kad jos 
šaknys siekia kiekvieno 
kilnesnio žmogaus prigim
tį-
— Lažinkimės, kuris mu

dviejų aukščiau iškilsime, 
— tarė kartą nykštukas e- 
reliui. Erelis tuojau išskė
tė sa'-o galingus sparnus 

fkilti. Tuo tarpu gudrusis 
nykštukas nutūpė iam ant 

Kas mūsų šauksmą beišgirs Jei Tu. Viešpatie, žiū- nugaros ir kai erelis, ma- 
rėsi mūsų neteisybių ir šių bandymų dienų nesutrum-j jestotingai pakilęs i mėly- 
pinsi? įnąsias padanges, sustojo

Kas parems gale lauko pasvyrusį Rūpintojėlį, jei atsikvėpti, nykštukas tuo- 
1 | jau pašoko nuo erelio, lyg

Kas padės iš pavenčių laukinių ramunių puokštę lėktuvnešio, nugaros ir, pa- 
įsilėkęs kiek aukštėliau, su- 

Kas vėlinių vakarą uždegs žvakutę ties kario kry- suko:
| — Štai,
i už tave!

Kas Didįjį Vakarą giedos pilna krūtine raudančių; Panašiai galima pasaky

gal pastoges, kaip kiekvieną vakarą parvedi į gimtąjį liz-; 
ku-

Dau-
Ligų

nes jo
visų sužvilgėjo skausmo ašara, 

I širdis lyg būtų sustab- 
Jį pri- džiusi kvapą. Dusliu iš po 

tuojau štai aš vėl grįžtu pas jus.
Aš vis kas vakarą, kai pilkuma iš lėto leidžiasi, 

sustoju ties žemais tėviškės namų langais ir žiūriu į vi
dų pro užšąlusius stiklus.

Aš ateinu nuo Alpių tylus, kaip šešėlis ,ir ilgom 
valandom pro sutrūkusius stiklus klausau, kaip Motu
lė sėdėdama už ratelio maldoje kartoja pražuvusio sū
naus vardą.

Vis klausau ir klausau, kaip stebuklingos simfoni
jos, ratelio dūzgimo ir seniai begirdėtų žodžių.

Kas vakarą, kai pilkoji valanda užvaldo sniego 
platybes, skrendu per pusnynus prie nedidelių, pilkų 
namelių su žemais langais.

Kas vakarą per sniego verpetus ir aošąlusius krū
mus man rodo kelią iš tolo silpnutis tėviškės žiburėlis.

Aš sustoju ties, juo ir, kvapą, užėmęs, klausau, 
kaip mano Sesuo kasas šukuodama tyliai dainuoja.

Kai vėjas staugia pilkojo namelio kamine ir tele
grafo stulpai lyg vargonais groja, aš vis atsiremiu gim
tinės kiemo vartų ir drebančia širdimi žiūriu į apšąlu- 
sius, lyg paparčio lapais aptrauktus, langų stiklus.

Štai aš benamis keleivis, tyliai islenku į gimtųjų 
namų vidų ir, nedrįsdamas pakelti akiu, valandėlę pa
stoviu nulenkęs galvą ir vėl skrieju į ištrėmimo kalnus.

PILKIEJI NAMELIAI
Mano pilkieji nameliai, palikti vidury balto lauko,

“esu tau 
kad išauginai

1 Visi tylėjome susijaudi
nę. Tėvelis jį palydėjo į 

vargingą kelią. Toji moti- ’ ka'?barį' Te" v!“u du
6 & _____  silikę, ilgai kalbėjosi. Te-

I

Mes orarykščių
negaudome...

tik pagauna
Malonumą!

L
■I! ’į: e. gerbiamasis, Old Golds nebėginėja 

nuo vieno prie kito pasiūlymo. Mes siūlome 
jums rūkymo malonumą gryną ir paprastą.

Jūs matote, jogei mes tik gaminame ge
riausius kokius galime cigaretus. Ir su mū
sų beveik per 200 metų patyrimu apie gerą 
tabaką — mūsų geriausi tabakai su moksli
niu apsaugojimu, mes atliekame tikrai gerai.

Gal būt. kad jūs sutiksite, kuomet para
gausite Old Gold. Randasi daug malonumo jų 
švelnume, jų nepaprastame skonyje. Pa
bandykite juos!

'•etoje TKEATMENT

Ba,.d>k (JŲ ę0|d

Padaryti garsioj* tabako? firmo®

žinomos p-r 200 m* tų

vas ir sūnus pasisakė vis
ką. Kada mano tėvelis išė
jo iš senelio miegamojo, 
buvo visas išbalęs. Be abe
jo, jis jautė kažką nepa
prasto... gal paskutinė 

i naktis tarp gyvųjų... Tą 
pačią naktį senelis išvyko 
į teisiųjų karalystę. Ryt
metį jį radome besėdintį 
prie rašomojo stalo, lyg 
miegantį. Jis sustojo kaip 
laikrodis, išmušęs pasku
tinę minutę.

Kada tėvelis pranešė, 
kad senelis jau mirė, visi 
pradėjome verkti iš dide-1 
lio gailesčio.

♦ ♦ ♦

Šiandien esu toli nuo tė-'Tu šiandien neparemsi mūsų savo galybe? 
viškės savo. Senelio jau 
seniai nebėra, gal ir tėve-1 prie švento Jono, jei mūsų maldos bus atidėtos? 
įliai jau pasekė jo pėdomis!| V \ ’ _ ” _ ’ ~’ ‘ ‘
INeleista žinoti. Koks baldžiumi, jei Tu savo galybe nesutirpdysi kietumo širdžių, 
Įsus ir žiaurus likimas! kurios skiria mus nuo gimtinės sodybų? 
iMano širdis nerami, tėviš
kės pasiilgusi, aš ją matau angelų giesmę ir dar didesnį Rytą su ašarom “Linksma ti apie šių dienų kultūrą 
sapne, aš ją regiu dvasio- diena”, jei tremtinių, aimanas tegirdės ledinės Alpės ir bei civilizaciją. Ji yra kai 
je. Tuščios svajonės, tiesa, Sibiro tundros? kam skolinga, ir, jei nenori
bet aš nuo jos negaliu at-! Kas minės patį Tavo Prisikėlimą, jei mes iš savo žūti, turi neniekinti savo 

ii monn hnvn ir nupuolimo nebūsime Tavo rankos pakelti? tikrosios motinos. Vien
Kas neš sesučių austas baltas Devintinių vėliavas, materialiniai patogumai 

jei mes neiškelsim senolių piliakalnyje teisybės ir pa- žmonijos negali padaryti 
laimingos. Religija mums 
reikalinga taip pat, kaip 
praeities žmonėms, nes be 
jos, tiesa, galima pasiekti 
civilizacijos, bet ne dvasi
nės kultūros. O be jos civi- 
zacija sunaikina pati save.

siskirti, ji mano buvo ir 
bus iki mirties.

Barnabas M.

Tik tas yra didis, kurs gyvastį 
savo paskyrė vis teikdamas ar
timui laimės, kuris didžius dar
bus žmonijai aukavo, kuriam 
žmonės klaupia dėkot ne iš bai
mės. V. Kudirka.

Iš GILUMOS

aš esu aukščiau

Kas minės patį Tavo Prisikėlimą, jei mes iš savo žūti, turi neniekinti 
nupuolimo nebūsime Tavo rankos pakelti? tikrosios motinos.

Kas neš sesučių austas baltas Devintinių vėliavas,

dėkos vėliavos?
Kas trauks būriais karšta dieną Nevėžio pakran

tėm į Šventą Oną, jei mes vergų vilkstinėm trauksim 
per svetimus tyrus?

Kas suklaups ant kelių, kai Pakylėjimo varpas 
sekmadienį sugaus, jei mūsų vargo sūnūs suklups po 
svetimos rankos uždėta našta?


