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V-J diena 
Kada bus karas? 
Pasiruošimai 
Kiek kainuoja politikų 

klaidos?
•

Nuo V-J dienos jau dveji me
tai, tačiau pasaulyje, deja, nei 
karas nei taika. Kai pirmojo pa
saulinio karo pabaigoje marša- ( 
lui Fošui pranešė diplomatų su- ■ 
tartas paliaubas, jis ramiai ta
rė: “Na, tai praneškit karei
viams, kad jie paleidžiami 25 . 
metams atostogų”. Fošas “ato- ' 
stogų” laiką buvo beveik tiks- ‘ 
liai numatęs.

Kaip ilgai namų gyvenimu ga
lės džiaugtis antrojo pasaulinio < 
karo veteranai? žinovai numa- < 
to, esą, daugiausia penkiolika 
metų. Tačiau realistai kalba — 
ir mums rodos, pagrįstai—daug 
liūdniau. Atominės energijos 
mokslininkų, pasprukusių iš a- 
napus bolševikinės plieno už
dangos, tvirtinimu, Sovietai a- 
tominės bombos paslaptį jau 
turi, o vėliausiai už trijų metų 
turėsią jau padarytas ir bom
bas. Jų sprogimas būsiąs neiš
vengiamas apie 1950 metus, o 
gal ir greičiau...

Kad ir kaip slepiamos, vis dėl
to viešumon prasiveržė žinios a- 
pie bolševikų atomgradus, tai 
tokius mirties miestus, kurie už 
Uralo statomi atominiams tyri
mams daryti ir ginklams ga
minti. Be vieno kito rusų moks
lininko, tuose atomgraduose 
dirba šimtai, o gal ir tūkstan
čiai vokiečių moderniųjų gink
lų specialistų, kurie gerai apmo
kami ir neblogai maitinami, ta
čiau prižiūrimi kaip kaliniai. 
Bolševikų viršūnėse niekas ne
tiki į taiką. Stalinas esąs įsiti
kinęs karo būtinumu, o jo gen- 
gėje šnekama: “Dabar bus pas
kutinis, lemiantis mūšis. Arba 
žūsime .arba visą pasaulį laimė
sime”. Tur būt tą patį reiškia ir 
SSSR karo min. Bulganino ge
gužės pirmą įsakymas kariuo
menei budėti ir kiekvienu mo
mentu būti pasiruošusiai kovai.

•

Faktiškai gi karas tebevyksta 
ir šiandien. Žvanga ginklai Ki
nijoje, Indokinijoje, Palestinoje, 
Graikijoje. Kiekvieną dieną 
(manoma, dviejų mėnesių lai
kotarpy) gali kautynės prasi
dėti Prancūzijoje ir Italijoje. 
Dar intensingesnis, nors ir ne- 
taip matomas, eina tarp Rytų ir 
Vakarų nervų, arba propagan
dinis karas, kuris paprastai 
baigiasi ginklų kautynėmis 
frontuose. Tas skubumas ir at
kaklumas sovietinės propagan
dos nustatyti savo vergus prieš 
“kapitalistinį fašistinį pasaulį” 
yra vienas iš neabejotinų įrody
mų Kremliaus pasiruošimo ka
rui.

Deja, demokratinėse šalyse 
nematyti nei ryžtingų pastangų 
apsivalyti namuose, nei idėjinio 
bei dvasinio atsparumo prieš 
artėjančią istorijoj didžiausią 
audrą.

•

Labai klaiki ir neaiški antrojo 
pasaulinio karo prasmė. Senato
riaus Brooks žodžiais tariant, 
kai aliantai neleido Hitleriui pa
veržti Europos, neleido Japoni
jai paglemžti Azijos, šiandien 
pasaulyje tebėra tiek pat kon
centracijos stovyklų, kiek prieš 
tai buvo (dabar dar daugiau!), 
tebėra tiek pat neapykantos ir 
priespaudos. O turėjo būti ki
taip padaryta tada, kai JAV 
turėjo pasaulyje didžiausią jėgą 
ore. jūrose .technikoj ir ekono
mijoj ir kai krito pirmosios ato
minės bombos. Bet tada Roose-Jdėti iš naujo...
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Plieno Korporacija Sutiko 
Mokėti Sveikatos Pašalpas
Pittsburgh, Pa., geg. 5— 

Allegheny - Ludlum Steel 
korporacija pasirašė 
dviem metam sutartį su 
United Steel VVorkers of 
America (CIO) unija.

Kompanija pasižadėjo 
finansuoti unijos narių 
sveikatos ir gerovės ap- 
draudos programą. Taipgi 
pakėlė po 12x/2 centų į va
landą 10,000 darbininkų, 
dirbančių tos korporacijos 
dirbtuvėse Leechburg ir 
Brackenridge, Pa., ir Dun- 
kirk, Buffalo ir VVaterv- 
liet, N. Y.

Pagal naują sutartį, kor
poracija sutiko apmokėti 
kiekvieno dar b i n i n k o 
$4,000 apdraudą.

Škotijos Lietuviai Badavimu 
Protestuoja Sovietų 

Okupaciją

I

Londonas — Anglų laik
raščiuose plačiai aprašyta 
šiomis dienomis apie Škoti-: 
jos lietuvių katalikų bado 
protestą prieš Sovietų Ru
sijos dėl tėvynės Lietuvos' 
okupavimo.

Bellshill, Lanarkshire ir 
Ayrshine apylinkės lietu
viai, vadovybėje, kun. Juo
zo Gutausko, paskelbė vie
nos dienos bado streiką.

Britų parlamente buvo, 
viešai paminėtas lietuvių' 
protestas, kai kalbėtojai 
referavo reikalą sušelpti 
Baltijos tautas.

Savanoris Kunigas Stoja 
Raupsuotųjų Kapelionu

AMERIKO' J R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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Mūsų krašto sostinė — VVashington, D. C. — yra labai populiari pa
vasarį vyšnių medžių žydėjimu. Suvažiuoja tūkstančiai žmonių į Washing- 
toną pamatyti. Čia matome dalį gausios minios parke arti Jefferson Me
menai.
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Prancūzijos Premjeras Rama- K rŽ
dier Gavo Pasitikėjimą

Iš Ministerių Kabineto Prašalino
Ir

Komunistus

»

Gausi Minia Naujo Kristaus 
Primicijose

Turiningų Pamokslų Pasakė 
Kun. Pr. J. Juškaitis

Cambridge, Mass. —Sek
madienį, gegužės 4 d., Ne
kalto Prasidėjimo lietuvių 
parapijoje buvo tikrai ne
paprasta ir iškilminga 
šventė. Naujas Kristaus 
darbininkas, kun. Petras 
Šakalys, kuris geg. 1 d., 
šv. Kryžiaus Katedroje 
buvo įšvęstas kunigu, at
našavo pirmas iškilmin
gas šv. mišias. Arki-kuni- 
gu buvo vietinis kleb. kun. 
Pr. J. Juškaitis; deakonu 

i— kun. A. Baltrušiūnas; 
oiih-dnn Vnnn _  kUIl. Al.

I

— kun. 
sub-deakonu
Abračinskas. Ceremonijų 
vedėju — kun. Pr. Bekša, 
vietinis vikaras. Taipgi 
daug gelbėjo kun. J. Dau
nis, vietinis vikaras. Sank- 
tuarijoje buvo kun. Dr. K. 
Urbonavičius, kun. J. S. 
Švagždys, kun. J. J. Jakai
tis, MIC., kun. J. Bucevi
čius, Rev. Fr. Delaney, Do-

iečiai Abejoja Apie
Rusijos Nuoširdumą

Seoul, Korėja, geg. 5 —
Buvo pranešta, kad Jung. mininkonas, kun. Pr. Auk- 

iValstybių sekretorius štikalnis, S. J. ir kun. Pr. 
Į Marshall turėjo pasikalbę- M. Juras.
jimą su Rusijos užsienių
ministerių
Korėją ir abu sutarę ture- kaitis. Jis taipgi sveikino 
ti bendros komisijos kon- primicijantą, kun. Petrą 

’ “ * ““ * “ “ “ 4 X. « •• • • «.

maldų, parapijos mokyk
los svetainėje įvyko šau
nus bankietas primicijan
tą, kun. Petrą Šakalį pa
gerbti.

Prie garbės stalo sėdėjo 
primicijantas, jo mamytė, 
broliai ir šie kunigai: kleb. 
kun. Pr. J. Juškaitis, kun. 
J. J. Jakaitis, kun. J. Švag- 
ždys, kun. Pr. M. Juras, 
kun. A. Baltrušiūnas, kun. 
S. Saulėnas, kun. J. Berna
tonis, kun. J. Daunis, kun. 
Pr. Aukštikalnis, S. J. ir 
kun. J. Bucevičius, M. S. 
Iš pasaulionių — Cam
bridge mokyklos viršinin
kas p. O’Connor su žmona 
ir p. A. F. Kneižys.

Kleb. kun. Juškaitis, pa
sveikinęs primicijantą, 
pradėjo bankieto progra
mą malda. Kada jau visi 
dalyviai, kurių buvo pilnu
tėlė svetainė, pasistiprino 
skaniais valgiais, kun. Pr. 
Juškaitis perstatė toast- 
masteriu kun. J. J. Jakai- 

Pastarasis pir-MIC.Turiningą pamokslą pa- tį,
Molotovu apie sakė kleb. kun. Pr. J. Juš- miausia pasveikino primi

cijantą kun. Petrą šakalį, 
jo mamytę ir visą šeimą 
Tėvų Marijonų vardu. Po 
to perstatė pasakyti svei
kinimo kalbeles visus prie 
garbės stalo sėdėjusius 
dalyvius. Taipgi sveikino 
p. A. Daukantas ir p. Ži
lienė. Sveikinimo kalbas 
paįvairino parapijos vyrų 
choras, solistai - solistės, 
vadovaujant muzikui Ma
mertui Karbauskui.

Baigiant programą, kleb. 
kun. Pr. J. Juškaitis įteikė 
visų dalyvių - parapijiečių 
vardu primicijantui dova
nėlę.

Primicijantas kun. Pet
ras Šakalys labai nuošir
džiai dėkojo kleb. kun. Pr. 
Juškaičiui, savo mamytei 
ir bendrai visiems - visoms 
ir pažadėjo visus prisimin
ti savo maldose.

Bankietas buvo tikrai 
šaunus. Didžiausias kredi
tas, kaip kun. Juškaitis 
pareiškė, už jo surengimą 
priklauso kun. J. Dauniui, 
šeimininkėms - šeiminin
kams.

ŽYDAI TERORISTAI IŠSPROG
DINO PALESTINOS KALĖJIMĄ

bus padaryta ‘“ Prezidento ferenciją Korėjos klausi* šakalį, jo mamytę, brolius 
dekretu. imu išsprendimui. ir sesutę savo ir visų para

ki. Ramadier išsprendei Tačiau Korėjiečiai labai pijiečių vardu. Visa šeima
pašalinti komunistus tik abejoja, kad toki konfe- — mamytė, broliai ir sesu- 
po ilgo pasikalbėjimo su rencija įvyktų.

Paryžius, geg. 5 — Tau
tinis parlamentas 360 
prieš 186 balsus pareiškė 
premjerui Povilui Rama
dier pilną pasitikėjimą.

i Balsavime nedalyvavo 60 
'atstovų. Komunistų minis- 
teriai su savo partijos ats- 

Australija — Buvęs mi- tovais balsavo prieš pre- 
sijonierius Palestinoje ir mierą Ramadier. 
dabartinis parapijos vika-j Premieras Povilas Ra- 
ras Queenslande, Australi- madier, gavęs daugumos 
joje, prašėsi vyskupo pas- pasitikėjimą, ministerių 
kyrimo raupsuotojų kolo- kabineto susirinkime pa- 
nijos kapelionu Fantome reiškė, kad komunistai 
saloje. Vyskupas maloniai ministeriai suskaldė kabi- 
sutiko su pasišventusio neto draugiškumą. Daugu- 
kunigo prašymu. ma ministerių kabineto

Fantome saloje, raupsuo- narių su tuo sutiko ir pa- 
tųjų kolonija yra Pranciš- reikalavo, kad Preziden- 
kiečių Seselių priežiūroje, tas Vincent Auriol atleistų 
tačiau, per ilgą laiką nebu- komunistus ministerius iš 
vo apsigyvenusio kapelio-1 svarbių vietų ir paskirtų 
no. ‘kitus tris ministerius. Tai

tė vienuolė Maria Berk- 
man prie altoriaus priėmė 
šv. Komuniją iš kun. Petro 
Šakalio rankų, ir taipgi gi
minės ir daugelis kitų.

Įspūdinga ir gražiai pri-
Airlines ruošta procesija, kurioj 

grįžęs iš Louis- dalyvavo altoriaus berniu- 
9 nubalsavo, kad komunis- ville Kentucky Derby ir kai, parapijos mokyklos 
tai ministeriai turi būti nusileisdamas Newark ae- 
prašalinti. Veikiantis ko- rodrome, nepataikė kelio, 
mitetas taip pat pakeitė (bet atsimušė į rąstus ir su- 
savo balsavimą, kad išlai- žeidė 10 keleivių ir tris į- 
kyti vieningumą. ’gulos narius.

savo partijos vadais, so
cialistais. Pirmiausia jų 
veikiantis komitetas nu
balsavo 12 prieš 9 palikti 
komunistus

Sužeidė 13 Lėktuvo 
Katastrofoje

ministerius. Newark, N. J., geg. 5 — 
Po to susirinko socialistai Union Southem . ‘ " 
atstovai ir 69 balsais prieš lėktuvas,

M

i

no.

TELEPHONŲ KOMPANIJA 
NEPRIEME VALDŽIOS 

PASIŪLYMO
Washington, D. C., geg. 

5 — Federalės valdžios at
stovai, kurie stengiasi su
taikinti Amerikos Tele- 
phonų ir Telegraphų kom
paniją su unija, 
baigti streiką,
kad kompanija pakeltų 
$5.14 į savaitę tolimo - su
sisiekimo darbininkams.

Unijos vadai valdžios

pasiūlymą priėmė, 
kompanija atmetė, 
čiau yra viltis sutaikinti ir 
užbaigti streiką, sako val
džios atstovai.

bet 
Ta-

kad už- 
pasiūlė,

I

Jung. Valstybės Pasiūlė 
Palestinos Tyrinėjimo 

Planą

I

VYRAMS ŠV. VALANDOS RUO
ŠIMAS GRAŽIAI SEKASI

Šv. Vardo Draugijų Atstovai 
Darbuojasi

vaikučiai, angeliškai pasi
puošę, svečiai ir vietiniai 
kunigai iš svetainės įlydė- 
jo į bažnyčią prie altoriaus 
primicijantą, 
Šakalį.

Pasibaigus 
primicijantas 
Šakalys suteikė Šv. Tėvo 
palaiminimą ir taipgi savo 
palaiminimą kiekvienam 
atskirai.

kun. Petrą

pamaldoms, 
kun. Petras

■ — .... New York, geg. 5 — Pra-
- _ -- - -j-_ - - - - : • neša, kad Jung. Valstybės
klaidų, kad čia nesinori jau net Pasjūlė, kad Palestinos

veltas ir Churchillis su savo pa
tarėjais pridarė tiek ir tokių

So. Boston — Šv. Vardo draugijos ir josios darbš- 
draugijų valdybos ir at- taus dvasios vado, kun. 
stovai susirinko į Šv. Pet- Juozo Petrausko, viskas 
ro lietuvių par. kleboniją bus paruošta priimti tūks- 
iš įvairių lietuvių parapi- tantinę minią vyrų iš visų 
jų, būtent, iš So. Boston, Naujos Anglijos lietuvių 
Brockton, Lowell, Nor- parapijų. Nuoširdi padėka* 
wood ir Lawrence, sekma- buvo pareikšta Brocktono Į 
dienį, geg. 4, ir rimtai dis- dr-jai už jos pasišventimą’ 
kusavo planus pravesti iš- ir darbą, 
kilmingą šventą Valandą’ ..
vien vyrams, Brocktone, Kun. A. Abracmskas la- 
birželio 1 d., 3 vai. po pie- bai tvarkingai vede susi- 
tų Nukryžiuotojo Jėzaus ^nkimą, taip, kad visi ap- 
Seseliu Motiniško Namo siėmė bent dali parengimo 
aikštėje. , atsakomybės. Baigiant su

sirinkimą, vietinis klebo-Pilni energijos ir kilniu - - —

■

ŠAUNUS BANKIETAS
PRIMICIJANTĄ 

PAGERBTI
Tuoj po iškilmingų pa-

Išlaisvino 251 Kalinį. — Kautynėse
Užmušta 15 Žmonių

Jeruzalė, Palestina, geg. 
5 — Žydai teroristai padė
jo bombas prie Acre’s cen- 
tralinio kalėjimo sienos. 

Pilni energijos ir kilniu nas kun Pr virmauskis Bombo* suardė kalėjimo 
pasiryžimu atstovai parei- linkėjo Dievo palaimos da- .®,oe1ną‘ Pabėgo 120 žydų ir 
škė tvirta nasitikėiima. i.___131 arabas kalimaiir vaikams žinomus faktus kar-Pro^emU tyrinėjimo ko-škė tvirtą pasitikėjimą, lyviams už darbštumą ir 

misija butų sudaryta iš kad visos lietuvių parapi- veiklumą. ir pareiškė viltį J 
T,, ., .. „ ..... . . mažM ir neitralių valsty- jų šv. Vardo vyrų draugi- kad miJžiniškas vyrų su-

Isleidus simtus bilijonų dole- bių. Į tą komisiją neturėtų jos prisidės, ir ne tik na- j važiavimas išjudins ir įau- 
vien Amerikai pasiuntus įeiti 5 didžiosios valstybės riai, bet bendrai visi vy- njmo Katalikišką Akciją.

toti.

nų, ’
350,000 jaunuolių į mirtį, turint arba arabai.
vieną milijoną sužeistų vyrų ir( Rusija, beabejo, tokiam

rai suvažiuos į šias iškil
mes, praleisti vieną valan-

New Yorko Telephony Dar
bininkai Grįžta Darban

New York, geg. 5 — Apie 
37.000 streikuojančių dar
bininkų. priėmę $4.00 į sa
vaitę algų pakėlimą, po ke
turių savaičių streiko grįž
tą darban.

Tik tolimo - susisiekimo 
darbininkai tebestreikuo- 
ja, nes kompanija neprii
ma darbininkų reikalavi
mo ir valdžios atstovų pa
siūlymo.

Kautynėse užmušta ma
žiausia 15 žmonių, daug 
sužeista. Britų kalėjimo 
viršininkas sužeistas ir 
policininkas užmuštas.

Sakoma, kad kalėjimo 
rams parodyti savo kata-,sprogdinimas buvęs iš 
likybę ir lietuvybę. 'anksto gerai suplanuotas.

Šis dvasinis parengimasI VV J LV/AlCLlll CllVlOtl V VClKlll C10 M V 0-011110 ĮJCA4 VI

269 bilijonus skolų, gal jau po- Amerikos planui griežtai dą prie Jėzaus švenčiau- duoda gražią progą vy- 
ryt visų rūšių aukas reiks pra-pasipriešins. Lenkija jau - 
'ls*' ,5 c pasisakė prieš.

šiame Sakramente.
Vadovybėje Brocktono

i



r

Antradienis. Gegužės 6. 1947 DARBININKAS

■VAIRIOS ŽINIOSC

PROTESTŲ AUDRA PRIEŠ 
PARDAVIMO MOKESNIUS

I Memmingen • Fliegerhorst 
(Airport)

JisBoston, Mass. — Massa-lir komunistai vadai, 
chusetts valstybės Guber- turėjo juos raminti. Tikre- 
natorius Bradford pasiūlė,nybėje, Rusija žengia pir- 
Kongresui. kad priimtų į- myn į žiauriausią komu- 
statymą .pagal kurį pirkė- nizmo vergiją, 
jai, pirkdami kokį nors ----------------
daiktą, turėtų mokėti taip Bus Pakrikštytas Koplyčio- 
vadinamus “sales tax .

Suprantama, jeigu Kon
gresas priimtų Gub. Brad- 
foiti pasiūlymą, tai nau
jais mokesniais

Pamaldos Stovyklos Koplyčioje.
— Neteko DP Teisių 102 

Žmonės

je, Kurią Pats Pastatė
Karo

Charles With-
Bradford, Vt.

4^.^ daugiau- veteranas,
/šia būtu paliesta darbmin-Lhington, inžinierius, kurio 

Todėl iš visur pasi- priežiūroje buvo pastatyta/ kija.
/ pylė audra protestų. koplyčia, bus pakrikštytas 

toje koplyčioje tuojau po 
šventinimo iškilmių. Die
nos metu, naujasis katali- 
kas, dirbo statybos darbą 

Hatana, geg. o — Dr. jr vakarais lankė tikybos 
Manuel Fernandez bu per- pamoka< 
vielle, Havanos mayoras, į Sekantį rytą, laike pir- 
pasiskolinęs policijos re- gv mišių naujoje kop- 
volver.. nusišovė. Jis pali-jyčioje, jis bus pirmas pri- 
ko raštelį teisėjui, kuria
me jis sako, kad negalėda
mas išpildyti savo duotų 
pažadėjimų piliečiams, jis 
pasirinkęs saužudystės ke
lią.

Nusišovė Havana Mayoras

imti Švenčiausi Sakra
mentą savo širdyje. Malda 
ir darbas atneša labai gra
žių vaisių.

Pasikeitimai Turkijos Užsie
nio Ministerijoj

Brazilijos Katalikai Atgaivi
na Savo Spaudą

Rio de Janeiro — Tauti
niame Katalikų Akcijos 
kongrese buvo sukurtas 
tautinis spaudos, radio ir 
informacijos departamen
tas, kuris žymiai atgaivi- 

ir praplatino katalikų

Šių metų kovo mėn. 22 d. 
Memmingen-Berg. stovykloje 
buvo paskelbti pirmojo scree
ningo daviniai. Be to. ta pačia 
proga buvo “patikslinta" Mem- 
minger.o miesto ir Fliegerhorst 
(Airport) stovyklų 
screeningo daviniai, 
teko DP teisių 102 
tarpe 33 lietuviai.

24 d. kovo mėn. visi tremti
niai netekusieji DP teisių turėjo 
apleisti stovyklas ir išvažiuoti į 
Augsburgą. Tą dieną 7:30 vai. i 
Airporto stovyklos koplyčioje1 
buvo atlaikytos šv. mišios, ku
rių metu tikintieji maldavo 
Aukščiausiojo. kad greičiau 
duotų ir grąžintų pasauliui Tei
sybę.

Apie 12 vai. visi tremtiniai, 
netekusieji DP teisių, sunkve
žimiais buvo išvežti į Augsbur
gą ir perduoti vokiečių žinion. 
Tokiu būdu jie liko įjungti į vo
kiečių ūkį. kur turės vėl vokie
čiams vergauti.

Pastebėta, kad atatinkamų 
pareigūnų elgesys 1

1946 met. 
Iš viso ne- 
žmonės. Jų

i

IstanbuI, Turkija, geg. 5 
— Praneša, kad Turkijos 
užsienio ministerijoj vyks
ta pakeitimai. Tuo nori su
stiprinti Turkijos repre- no 
zentaciją Jung. Valstybė- spaudą.

Vienoje vyskupijoje pra
dėta leisti du nauji katali
kiški dienraščiai. Kitu- miestų katalikų dienraš
čiai padidino numerius 
skaitytojų skaičių.

Rusija Žengia Pirmyn, 
Sako Molotovas

ii

F • f

AmeriRiečiams okupavus Japoniją buvo toj 
šalyj įvesta demokratinė sistema. Ir štai tūla 
japonietė atėjusi į rinkimų vietą, nešdama kūdi
ki ant pečių, peržiūri kandidatų sąrašą pasirin
kimui už kurį ji norėtų balsuoti.

BALF PER TREJIS VEIKLOS 
METUS PAGELBĖJO TŪKS

TANČIAMS LIETUVIŲ

2

ŠV. PRANCIŠKAUS SESELIŲ 
VIENUOLIJOS SIDABRINIS 

JUBILIEJUS

1922-1947
mi klebonai taip pat daug prisi
deda prie rėmimo vienuolyno sa
vo aukomis ir paraginimais į 
žmones, kad jie šelptų vienuo
lynus, kad lankytų rėmėjų ruo
šiamas pramogas ir savo patari
mais parūpina vienuolynui pa
šaukimų. Viskas ką jie yra pa
darę Šv. Pranciškaus vienuoly- 
no gerovei dvidešimt penkių me- 

~; tų bėgyje, yra užrašyta dėkin
gose Seselių širdyse iš kurių 

“jkasdien plaukia maldos prašan
čios jiems atlyginimo iš Aukš- 

_, . , ' I čiausiojo Gėrio Davėjo.pastogę. Nuo pirmųjų vienuoly-:
no kūrimosi dienų iki pat savo: Minint šią vienuolyno sidabro 
mirties, šis taurios asmenybės sukaktį malonu žvelgti praeitin 
žmogus visados stovėjo naujo-1 prisimenant šventos atminties 
sios įstaigos bendrų reikalų sar- kunigus J. Vaišnorą ir S. Čepa- 
gyboje. Savo naudingai patari-'nonį, kuriuos mirtis nusinešė į 

į mais ir gausiomis aukomis daug kapus. Tai buvo vienuolyno ypa- 
prisidėjo prie vienuolyno gerbū- tingi geradariai nuo pat pirmųjų 
vio. Itos įstaigos įsikūrimo dienų, iš-

Jo kilni širdis dar daug žadėjo į tikimi ir nuoširdūs rėmėjai bei 
šiam lietuvių kultūros židiniui, i talkininkai Seselių dvasiniuose 

■ bet — skaudi mirtis, rodos, peri ir medžiaginiuose reikaluose, 
i greit sugriovusi jo ateities pla-' 
nūs, neleido jam išugdyti tuos j 
didžius troškimus. Tiesa, jis mi-|

■rė, bet šv. Pranciškaus vienuo-Į 
■lyno istorijoj jo atmintis pasili-'į 
i ko nemari. Beabejo, dabar ten.:

(Tęsinys)

A. A. KUN. J. SUTKAITIS
Visa širdimi trokšdamas kelti 

ir ugdyti tautinį lietuvių jausmą 
išeivijoj, kun. J. Sutkaitis buvo 
vienas iš pirmųjų svajotojų apie 

| atskyrimą lietuvaičių Seselių 
inuo lenkų. Kada joms jau pra-j 
j švito atsiskyrimo vilties žvaigž-! 
idutė, jis šventu uolumu varė: 
darbą pirmyn. Seselėms laikinai 
.apsigyvenus vokiečių tautos ■ 

, vienuolyne, jam nuolat rūpėjo, ] 
i kad jos greičiau įsigytų savąją

j Nemaža padėkos ir įvertinimo 
atpildo iš Seselių taip pat užsi- 

I pelno ir tie kilnios dvasios kuni- 
įgai bei vikarai, kurių parapijose 
Seselėms Pranciškietėms neten
ka darbuotis. Tokių geraširdžių 
kunigų skaitlius labai didelis. 
Jie savo aukomis, geru žodžiu, 
nenuilstančiu patarnavimu daž
nai atsimena Seselių bėgamuo
sius reikalus, o kilus svarbes
niam atsitikimui paremia ir 
stambiomis aukomis.

. Kovo 25 d. suėjo lygiai: vienokiu ar kitokiu būdujamžino jubiiiejaus Karalystėje! 
w A »X<X ZXW»X 19 ZXO ! 4^ XX x4 XX 1 » xx w !»• x» w VY C^T\ ALUJ Į .. _ w ,! jis džiaugiasi kartu su mumis i 

(savo kilnių idėjų laimėjimais. i
DVASIŠKIAI

Pirmą vietą Šv. Pranciškaus: 
vienuolyno geradarių sąrašuose ■ 
užima mūsų klebonai, kurie pa
gelbėjo Seselėms nešti pirmųjų! 
dienų kaitrą ir nuovargį statanti 
ir įrengiant vienuolyną. Išvar
dinti visas jų geradarystes tais 

■laikais padarytas, neužtektų žo
džių. Dabar irgi, kad palaikius 
parapijos mokyklas ir misijų 
centrus, tas religines bei tauti
nes tvirtoves, jiems neatsieina 
be rūpesčio ir triūso. Šie gerbia-

pareigūnų elgesys buvo daug treji metai, kai Amerikos!teko daugiau kaip 60,000: 
mandagesnis negu 1946 m. rug-pietuvių organizuota vi- lietuvių tremtinių.
piūčio mėn.. kad buvo Memmin-!suomenė sukūrė Bendrąjį 
geno miesto ir Fliegerhorst sto
vyklų screeningo metu neteku
sieji DP teisių išvežami.

Kaip praeitais, taip ir šiais
metais visi išvietintieji neteko'

—
Maskva, geg. 5 — Rusi

jos žinių agentūra prane
ša, kad užsienių ministe-. 
ris V. M. Molotovas. 
Kremliaus bankiete, kuris i 
buvo suruoštas premjero 
Stalino garbei, tris kartus — Gen. Mark W. Clark iš-j 
pakėlęs taurę, pareiškė, vyko iš Vienuos specialiu! 
kad Rusija “žengia pir- traukiniu į Saizburg. Vo-' 
myn nežiūrint mūsų prie- kietiją. Iš Vokietijos vyks 
šų piktumo ir intrigų — į Jung. Valstybes ir San 
komunizmo priešų”. Francisco vadovaus šešta-

Suprantama. kad Molo-! jai armijai.
tovas kitaip nei negalėjo Viennoje jo vietą užėmė 
kalbėti, nes tame bankieteįLeit. Gen. Geoffrey N. 
dalyvavo politbiūro nariai Keyes.

_ _ ____ Lietuviams tremtiniams: 
Amerikos Lietuvių Šalpos; pašalpos pinigais duota' 
Fondą, plačiau žinomą su- 348,000 dolerių; maisto,! 
trumpintu vardu—BALF. į vaistų ir kitų reikmenų 

BALF įsteigtas 1944 m. pirkta ir išsiųsta už 260,- 
____  ____ ...........„............ kovo 25 d. Chicagoje, kai 000 dolerių; sūdo vanotų 
DP teisių ir nustojo UNRRA; pasaulinio karo gaisras daiktų drabužiais, apavu, 
globos būk už tai. kad jie esą iš 
kitų zonų atvažiavę.

Kaipo netekęs DP teisių turė- rikos karių kovojo kauty- menėmis^ 
jo pasitraukti ir 1 
stovyklos komiteto pirmininkas sam pasauliui, 
inžinierius p. J. Augustinavi- tančių tūkstančius

tebeliepsnojo
mu, 1

iepsnojo visu baisu- maistu, knygomis, vaiku- 
kai tūstančiai Ame-' čių žaislais ir kitomis reik- 

___ ________ j karių kovojo kauly-' menėmis, surinkta ir iš- 
Fliegerhorst nių laukuose už laisvę vi- siųsta už 1,260,000 dole- . . .___________ i- - i. • Iriu Ta tria/Y aiitoilrtr»c nir>i_

Gen. Clark Grįžta Iš 
Austrijos

Vienna, Austrija, geg.

kai tūks- viso, suteiktos pini-
__________ ____  ________ ; j lietu- 'gais ir daiktais pašalpos 

čius. kuris bendruomenės tarpe vių karo fronto ugnis bla- vert® siekia arti dviejų 
škė po nežinomus žemės< milijonų dolerių, 
plotus, besi stengiant 
jiems priartėti prie Vaka
rų Demokratijų — laisvę 
nešančių armijų.

BALF vadovybėje iš pir
mų dienų visu pasiryžimu 
ėmėsi žygių telkti ko di
džiausią paramą, ieškoda-

turėjo gerą vardą ir jam buvo 
visi lygūs.

Sąryšyje su inžinieriaus p. J. 
_ Augustinavičiaus iš pirminin

ko pasitraukimu, komitete įvy
ko pasikeitimų. Pirmininku liko 
p. agronomas J. Jankaitis. Ti
kimos. kad ir jis eis p. Augusti
navičiaus pramintu taku. Dieve 
padėk.

Tat šiandien, dvidešimt penkių 
metų Šv. Pranciškaus vienuoly
no įsikūrimo sidabro jubiliejaus 
varpams tebeaidint, yra siun
čiama Seselių gilios padėkos 
duoklė už jus, gerbiamieji klebo
nai. kunigai, pas dangaus Tėvą 

Įsu prašymu atlyginti jums šim
teriopai I

(Bus daugiau)

i

REMIA AKADEMIJOS 
STATYBĄ

Veiklios rankos ir idealios šir-. * 'Statyti mergaitėms naują auk- 
i. mokyklą būtinas ir 

reikalas. Šiam 
tikslui nesigailima aukų, darbo 
ir jėgos, kad iškiltų mokslo, do
ros. auklybos ir meno įstaiga— 
nauja šv. Kazimiero Akademi
ja". J. E. vysk. Wm. D. O'Brien 
užgyrė lietuvių įsitikinimus, i- 
deaius ir užmanymus, ir pats 

j pra vesdamas Statybos Fondo 
i Vajų paaukojo pirmutinę S1000 
auką. Šiandie vajus vyksta sėk
mingai. Koncentruojasi įvairių 
organizacijų, ypač rėmėjų ir pa
skirų aukotojų jėgos, kad įgy- 

veikėjas į vendinių vyriausią tikslą—iš
auginti milijoninį

dys energingai sujudo Akade-; štesniąją 
rr.ijos Statybos projektui remti, i neatidėliotinas 
Balandžio 14 d. iškilmingos va
karienės metu. šv. Kazimiero 
Akademijos auditorijoje. Chica- 
go. Illinois. įvyko pirmasis nau
jos akademijos statymo reikalu 
susirinkimas. Garbės priminin- 
kui J. E. vysk. Wm. D. OBrien 
vadovaujant, dvasininkams, vi
suomenininkams. rėmėjoms, a- 
lumnėms. ir geradariams daly
vaujant. susiorganizavo pagrin
dinis Statybos Fondo Komite
tas. kuriuo pirmininku išrink
tas įžymus Chicagos 
Antanas Rudis. įauginti milijoninį pastatą, tal-

Visuomenės balsas rado reikš- pius rūmus išmokslinti tūkstan- 
mingo pritarimo susirinkime. į čius mergaičių j vertingus

So. Boston Fumiture Co
Matrasai naujai perdirbami.

Kaino? pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

3X0 _ Mest Broadvay,
Tel. ŠOU 2758

National War Fund jau 
nustojo veikęs. Šiandien 
BALF lietuvių tremtinių 
gerovei ieško paramos vi
sur, kur tik jos galima 
gauti. Šiuo metu yra veda
ma labai daug vajų įvai
riems užsienio pašalpos 

todėlma nuo karo nukentėju- ^on^ams paremti,

I

I

me visus lietuvius ameri
kiečius paskubinti savo 
dovanas: Čia tinka posa
kis: kas greit duoda, dvi
gubai duoda.

Atsiminkime vargstan
čius, beveik jokio švieses-

i nio rytojaus nematančius 
(lietuvius tremtinius, sene-

Koto mėn.. 28 d. Stovyklos j sįems lietuviams draugų BALF nelengva įeiti į pla- iįus> ligonis ir paliegėlius. 
Teatre buvo Kauno Didžiojo visose srityse _ ir val I tesnę Amerikos visuome- Aukokime per BALF, per 
Teatro operos solistes Vincės įstaigose, ir šalpos Pirmoji ir didžioji lie- parapijas, organizacijas,
Jonuskaites koncertas. orzanizaciiose. ir plačioje tuvių tremtinių šalpos at- laikraščius arba tiesiai

Programoje K. V. Banaičio. 
J. Gruodžio. C. Monteverdi. A. 
Scarlatti. G. B. Pergolesi, G. 
Rossine. S. Šimkaus. V. Jakubė- 
no. E. Griego. P. Čaikovskio. A. 
Thomo ir kiti kūriniai. Prie 
piano

Ji 
j kartą 
lygio 
vo prisirinkusi pilna salė, 
likos tarpe matėsi daug kitatau
čių. Dainininkė V. J. publikos 
buvo ovacijomis pasitikta ir jos 
dainos buvo ilgais plojimais pa
lydėta. Iz. Valančius.

ir kiti kūriniai, 
dr. Franz Hallasch. 
mūsų stovykloje pirmą 
koncertavo. Šio aukštaus 
koncerto pasiklausyti bu-

Pub-

Kalifornijos Lietuvis
No. 4

žmo-

kiek- 
sielą. 

ir gailestingą 
šį Statybos

nes.
Telaimina Aukščiausias 

vieną mokslą vertinančią 
kiekvieną dosnią
ranką. kuri remia 
projektą i 

j šv Kazimiero Seserys kas- 
įdien atsimins savo geraširdžius 
'aukotojus dėkinga malda, nes 
I jie stato galingus pamatus am- 
■žiais skelbti Dievo Garbę bei Jo 
•Išmintį ir žmogaus kilnumą.

Balandžio mėn. Kalifornijos 
Lietuvyje telpa šie įdomesni 
straipsniai: Padaubiečio —
“Mintys Motinos Dienai”, J. 
Liesytės — “Laiškas Mamai”, 
“How to spot a communist”, P. 
Bogin—“About Oakland, Cal.”, 
J. Baltis— “Antanas Nikunas”, 
Tremtinių Laiškai. Be to, plati 
Los Angeles ir San Francisco 
lietuvių veikimo apžvalga.

“Kalifornijos Lietuvis" spaus
dinamas Oaklande, galima įsi
gyti šiuo adresu: 2721 Logan 
St.. Oakland 1, Calif. Prenume
ratos kaina metams du doleriai, 

i A. Sk.

organizacijose, ir plačioje 
visuomenėje. Didžiausias 
laimėjimas buvo įsijungi
mas į didžiulę National 
War Fund šalpos šeimą. 
National War Fund vado
vybė labai palankiai žiūrė
jo į nuo karo nukentėjusių 
lietuvių šelpimo reikalą ir, 
kiek pajėgumas leido, sky
rė šalpos sumas.

BALF parama pasiekė 
lietuvius tremtinius, iš- versti negalėsime ir jei to- 
blaškytus įvairiose šalyse, ji pagalba būtų nutraukta, 
visais prieinamais keliais ypač skaudžiai atjaustų 
ir būdais. Toji parama pi
nigais, vaistais, mediciniš
kais instrumentais, dra
bužiais, maistu, apavu ir 
kitokiomis reikmenėmis 
plaukė didelėmis siunto
mis Vokietijon, Austrijon, 
Italijon, Šveicarijon, Bel- 
gijon, Prancūzijon, Dani
jon, švedijon, Liuksem- 
burgan, Ispanijon, Portu
galijon, Pietų Amerikon. 
Buvo mėginta pasiekti tie
siogiai ir pačią Lietuvą, 
bet pirmieji siuntiniai ne
davė pageidaujamų vai
sių: nebuvo gauta jokių 
žinių, kas priėmė BALF 
drabužių ir vaistų siuntas, 
kas jas dalino ir kas gavo.

Minint trejų metų veik
los sukaktį, džiugu pažy
mėti, kad BALF pašalpos.

rama yra lietuviai ameri-

1

IEŠKAU

iIi ! 
laikraščius arba tiesiai Į 
BALF centrui. Visus če-

kiečiai, į kuriuos yra nu- kius ar pinigines perlaidas 
kreiptos tremtinių rankos, rašykite United Lithua- 
akys ir širdys. inian Relief Fund of Ame-

Vienas lietuvių tremti-įrica vardu (19 W. 44 St., 
nių atsakingas asmuo iš 
Amerikiečių zonos Vokie
tijoje taip pareiškė BALF 
vadovybei:

“Be Amerikos lietuvių 
tolimesnės pagalbos išsi-

New York. N. Y.).
BALF Valdyba.

Elenos Pernaravičiūtės, 
U ršulės Pernaravičiūtės ir 

Konstancijos Pernaravičiūtės, 
išvykusios iš Lietuvos maždaug 
20-25 metai. Kilusios iš Utenos 
miestelio.

Kiek žinoma galėjo gyventi 
Detroite ar Toronto (Kanada) 
miestuose.

Kas žinotų jų gyvenamas vie
tas ar ką nors panašaus, prašo
me pranešti:

Bronius Pernaravičius, Upper 
Austria. Ried i. S. Kasernenstr. 
14 UįN.R.R.A. Camp 7.01 arba 
Peter Valūnui. 25 George St., 
Torrington. Conn.

tai našlaičiai, invalidai, li- 
jgonys, moksleiviai.

“Tremtiniai giliu dėkin
gumu supranta užjūrio 
brolių aukų rinkimo sun
kumą, bet kiekvienas pri
imdamas auką, būtų žy
miai laimingesnis, jei vie
toje auką priimti, jam bū
tų sudarytos sąlygos užsi
dirbti ir jis pats mieliau 
aukotų, o ne šelpiamas bū
dų“. . . . _ . —Dabar vyksta BALF va
jus. Kad tremtiniams rei
kalinga parama šiemet ne- 
ibūtų žymiai mažesnė, nei 
pernai, reikia būtinai su
kelti 525,000 dolerių. Pra
džia padaryta graži, bet i- 

Iki kvotos pasiekimo —dar 
ilgas kelias. Todėl nuošir
džiai kviečiame ir prašo-

Anna Smith, 82 m. amžiaus, Philadelphia, 
Pa., senutė, atsisveikina su savo katinuku, kada 
ją miesto viršininkai iškraustė iš jos apleisto, 
šiukšlėms apaugusio namo i ligoninę.
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Žiūri Ir Nemato
Laikraščio, “World Report” manymu, Amerikos 

diplomatai nėra labai nusivylę Maskvos konferencijos 
nepasisekimu: — dėlto, kad tai buvo numatyta. Pats 
Marshallas, į Maskvą vykdamas, pareiškė, kad nelau
kia taip greito susitarimo Vokietijos klausimu. Jis gal 
tikėjosi pasirašyt Austrijos taiką, bet ir čia tik dėl 
mažmožių susitarta. Pagrindiniais dalykais Rytų ir 
Vakarų nuomonės buvo nesuderinamos. Dabar girdėti, 
kad Rusija siūlo tartis dėl Korėjos. Iš to daroma išva
da, kad Tolimųjų Rytų bei Azijos klausimą Rusija 
skaito antraeiliu dalyku. Pirmaeilį jos uždavinį dabar 
sudaro Europa, ypač Vokietija. Savotiškais sumeti
mais Sovietai nesiskubina Vokietijos klausimą rišti, 
manydami, kad atidėliojimas veikia jų naudai ir, žino
ma, Vakarų civilizacijos nenaudai. Tą lengva suprasti: 
komunizmas verčiasi netvarka ir skurdu, gi civilizaci
ja siekia ko greičiausiai tvarką ir gerovę atstatyti. Tuo 
būdu, Rytai ir Vakarai stovi tarsi ant dviejų nesusisie-i 
kiamų žemės ašigalių (poliusų). Ar jie kada susisieks?:

Tas rodos neišrišamas uždavinys suderinti demo
kratiją su diktatūra, laisvę su nelaisve, civilizaciją su 
barbarybe, krikščionybę su kovojančia atkaklia bedie
vybe. O bet gi dalykai taip susidėjo, kad tos priešginy- 
bės kaip tiktai gyvenime susidūrė. Reikia ta painiava 
kaip nors atpainioti, privalu pusantro šimto milijontj 
pavergtų žmonių išlaisvinti, ar bent jų nepakenčiamą 
likimą nors kiek sužmoninti. Juk tam ir Atlanto Čar- 
teris buvo iškabintas, dėl to kruvinai kovota ir milijo
nai gyvybių paaukota. Ir — kokios tragingos pasėkos: 
beveik visa Europa iš naujo pavergta, o likusioji žmo
nija vis gilyn smunka į ištikimiausią bolševizmo bičiu
li — skurdą. Kas daryt?

Gerasis Ganytojas. Jis yra Tiesa, Kelias ir Gyvenimas.

žės streikai. (pavyzdžiai Amerikoje ir
Bet ką gi tikrovėje matomi kitur, kada smurtuojan- 

me? Nežiūrint pažangos čius streikininkus policija 
darbininkų reikaluose, nie- išvaiko ir teismai nubau- 
kados nebuvo tiek karšty- džia, o katalikų darbininkų 
mų ir streikų, kaip šian- Įgaliotinius darbdaviai 
dien. Ką gi streikas reiš- mielai pasikviečia tartis, 
kia? Jis turėtų reikšti tam Nėra paslaptis, kad dau- 
tikrą pasipriešinimo, pro- gumą streikų paskutiniais 
testo būdą prieš skriaudas metais demokratinėse ša- 
ir neteisybes. Jis Įvyksta lyse organizavo komunis- 
tada, kada darbdaviai su tai pagal Maskvos Įsaky- 
darbininkais nesusitaria mus. Visų pasaulio šalių 
geruoju. Tokiais atsitiki- komunistų partijų vadovy- 
rnais streikas supranta- bė atatinkamu momentu 
mas, bet ar jis pateisina- gauna Įsakymus šen ir ten 
mas? sukelti streikus, riaušes,

Pirmiausia turime paša- agitaciją, nepasitenkini- 
kyti, kad klaidingus prie- mą, kad drumstame van- 
kaištus katalikams daro denyje būtų galima grei- 
tie. kurie skelbia, jog Kat. čiau priartinti jų tikslą — 
Bažnyčia streikus drau- pasaulinę revoliuciją, 
džia ir tokiu būdu ji kata- Tačiau aišku, kad tas 
likams darbininkams sūri- darbininkų vardu ir jų ge- 
šanti rankas ginti savo tei- rovė prisidengusių Mas- 
ses. Ne. Kat. Bažnyčia nuo kvos agentų veikimas nau- 
pat savo pradžios su ypa- dingas tik jiems patiems ir 
tinga meile stovi vargšų ir jų viešpačiams, bet jokių 
skriaudžiamųjų pusėje, to- būdu ne darbininkams, ku- 
dėl ji nedraudžia niekam riuos jie Įstumia Į tikrą 
ginti savo teisėtus reika
lus. Jei kuriam šimtmety 
kurioj nors šaly kuris nors 
oficialus Bažnyčios atsto
vas pasielgė kitaip, tai jis 
pasielgė nekrikščioniškai 
ir išimtinai.

Iš esmės Kat. Bažnyčios 
mokslas ir streikuoti ne
draudžia. Visas klausimo
svarbumas yra tik tas, kad Edourd Branly, 93 metų 
streikas streikui nelygus, amžiaus, buvo pionierius. 
Streikas gali būti teisin- išradęs bevielinės transmi- 
gas, ramus protesto būdas, sijos principus— tais prin- 
bet gali jis būti nepama- cipais pasinaudojęs Mar
tuotas ir piktas smurto pa- conis prieš 47 metus išrado 
sireiškimas. Šitokį streiką radiją. Branlys gyveno La- 
tai ir sveikas protas ir tynų Kvartale Paryžiuje. 
Kat. Bažnyčia, žinoma. Prieš keletą metų jo gerbė- 
draudžia, kaip draudžia ji jai ir bičiuliai Įrengė jam 
smurtą ir svetimo turto radijo aparatą. Pats profe- 
naikinimą. sorius Branly sako: “Visa

( Kadangi dabar t i n i a i šeima susirinko pasiklau- 
streikai yra taip organi- syti radijo, klausiau ir aš, 
zuojami, kad be smurto bet tuojau, išbėgau iš kam- 

. bario!... Nenoriu klausyti 
.apseinama, tai jie ir nepa- to siaubo, kuri pats išra- 
,teisinami tiek doriniu, tiek dau!” Po to niekas jau ne- 
Įsocialiniu atžvilgiu. Smur- sugebėjo prikalbinti profe- 
itas, prievarta iššaukia ne šorių klausyti radiją! Ga- 
! ką kitą, kaip tik smurtą, na seniai Marconis siūlė 
Katalikai darbininkai gali profesoriui Branliui gerai 
rasti geresnius protesto apmokamą direktoriaus 
būdus už dabartinius strei- vietą Prancūzijos radijo 

įkus. Jie savo teises gali bendrovėje, bet profeso- 
■ ginti ir reikalavimus pa- rius nesutiko tarnauti savo 
reikšti per savo organiza- išradimui.
cijas, savo gerai argumen- ----------------
tuotu žodžiu ir raštu. Kad Nėra žmogaus, kuris bū- 
šitas būdas gali būti net tų visiškai blogas, nė nėra 
materiališkai pasėkmin- žmogaus, kuris būtu visiš- 

K. J. N.

vergiją. Tai ryškiausiai 
patvirtina Sovietų Sąjun
gos ir jos pavergtų šalių 
liūdna patirtis. Č.

Kurs Išradėjas Paneigė 
Savo Išradimą?

Prancūzijos išradėjas

Katalikų Pažiūra Į Streikus
Kada ir kaip jie pateisinami?

Darbo ir duonos rūpės-’ 
čiai didelei žmonijos daliai 
visados buvo vieni iš svar- 

Pasaulio vadų sąžinė lyg ir atgyja. Jei ne sąžinė, biausių ir painiausių. Mū- 
tai bent buvęs prarastas garbės pojūtis. Norėtų atitai- su laikais socialinis, siau- 
syt blogybę ir skriaudą, kurią taip negarbingai tau- riau sakant darbo ir darbi- 
toms padarė. Tačiau — suardyt buvo ne taip jau sun- ninku klausimas, ypatin-! venti, bet laimėti sau kul
kų, atitaisyt kaip ir negalima. Iškelta ant šakių Rusija gai paaštrėjo. Karo nu-;tūringesnes, žmoniškes- 
dabar nė kalbėt rimtai.nebenori. Pajuokaut, pasigin- siaubtoje Europoje ir Azi-Jnes gyvenimo sąlygas, 
čyt, paskui išgert į visų sveikatą—kodėl ne.Kad ir liau- joje milijonai žmonių netu-į Demokratinėse šalyse šia 
dis badu miršta, bet Kremliaus ponai ištekliaus turi, ri nei darbo nei duonos. Šią 
Vodkos, šampano, kachetinsko, kaviaro, riabčikų, ras- padėtį visur išnaudoja su- 
tegajų — kiek tik dūšelė trokšta. Politinių nuolaidų, interesuoti kurstytojai, 
smaugiamoms tautoms lengvatų — nė gu-gu. Atsto- kurie veikia pagal dėsnį: 
vams tenka grįšti tuščiomis rankomis. Visos lauktu- juo blogiau, juo geriau, 
vės — spėliojimai: ką Rusija mano daryti? Tarsi neži- Luominę kovą šiandien 
notų, ko Rusija siekia, kas Įrašyta Lenino - Stalino pa- gilina nevien pragyvenimo 
grindinėj programoj — pasaulinės revoliucijos. Komu- skirtumai. Darbininkai per 
nistų linija, kad ir dažnai vingiuotėmis iškraipyta, vi- unijas ir partijas, per pro- 
suomet siekia vieno ir to paties tikslo: pasaulį pavel- ---------------------------------
dėti. Jie gali apsistatyti Įvairiomis iškabomis, puoštis penktoji Maskvos kolona, 
nekalčiausiais bei patriotingiausiais šūkiais, nešioti tai, 
lapės, tai avies kailinius, bet esmėje buvo, yra ir bus —!

ligoje ir senatvėje ir daug 
kur pasiekė to, kad naudo
jasi nustatytu darbo va
landų skaičiumi ir minima- 
line tam tikro didumo alga. 
Be pastangų Įgyvendinti 
šeimyninį atlyginimą ir

paga.ndą ir streikus yra Į- šeimyninius priedus, dar-
.......... “ 5 bininkai kai kur įleidžiami 

’ dalyvauti įmonių pelne ir
traukti į žymiai platesnį 
veikimą. Sąmoningai ar ne, 
jie turi dalyvauti ir idėji- vedime^Tai ištikro
nėse kovose bei pastango
se ne tik šiaip taip pragy-

kryptimi jau labai toli nu
eita. Čia darbininkai susi
organizavo i profesines są
jungas, i darbo unijas, Įsi
kūrė lavinimosi kursų, pa
siekė daugiau Įtakos politi
niame gyvenime. Be to, bū
dami organizuoti, jie išsi
kovojo naudingų apdraudų

jau labai dideli bandymai 
mažinti bedugnę tarp 
darbdavio ir < 
atseit, tarp to. kuriam ga
minama ir 
na.

darbininko,!juose beveik .”'ekad<>s "e-

to, kuris gami-

Žinoma, 
priežastis 
ne artimo 
čiausiai

rūpės 
nebus

-Kaip gaila, kad pasaulio vadai žiūri ir — nemato, statę 
r ’ ‘ .

tų bandymų 
dažniausiai yra 
meilė. Papras- 

apskaičiuojama, 
kad teisingiau ir žmoniš
kiau su darbininkais el
giantis, išeis geresnis biz
nis. Darbininkams labiau 

darbo našumas, jie 
nedraugingai nusi- 

prieš visokias akci-„. ___ę prieš visokias akci-i__________ r.... ........ ......o__ ,
K. ninku kompanijas, suma-lgesnis, tai rodo kai kurie kai geras.

PARTIZANAI
APYSAKA

Parašė

Jonas Kmitas

Genys

Jis kalbėjo aukštai iškėlęs galvą ir žiūrė
damas kažkur toli pro medžių viršūnes. Jo 
jauna laki vaizduotė skrido į praeiti, lengvai 
peršokdama šimtmečius. Jis dvasioje susiti
ko su Gediminu, Algirdu, Kęstučiu, Vytautu. 
Jo ausyse skambėjo kariška daina, gaudė tri
mitai. Jo akis žavėjo stambūs lietuvių kariai, 
sėdi ant nekantraujančių žirgų, pasiryžusių 
juos nešt Į žūtbūtines kautynes. Deja, toks 
žavingas vaizdas tik sapne tebematomas. Da
bar...

Jo akys pažvelgė žemyn. Čia miško susitel
kęs partizanų būrys. Jis negausus. Jų veidai 
taip pat ryžtingi, akys narsa švytruoja. Bet 
kur jų skaitlingos rikiuotės, kur juodbėriai 
žirgeliai, iškelti kardai, garsūs trimitai? Kur 
jų laisvė, motinų palaima, seselių paguoda? 
Užuiti, apmeluoti galvažudžiais banditais, iš
imti iš žmogaus teisių apsaugos, gaudomi su 

šunimis, lyg laukiniai žvėrys, iš šeimyninio 
gyvenimo, iš ramios pastogės, žmonės be na
mų, be tėviškės... O bet gi juose dega ugninga 
Tėvynės meilė. Dėl jos jie pasirinko verčiau 
mirti, negu palenkti sprandą po nelaisvės jun
gu. Tai tikri Lietuvos sūnūs, rinktiniai jos 
didvyriai. Apdriskę, alkani, bet nepalaužti.

— Vyrai! — aidi per mišką skardus jo bal
sas. — Žiaurusis šiaurės barbaras smurtu pa
vergė mūsų brangią Lietuvą. Atėmė žemę, vi
są mūsų turtą, laisvę ir užsimojo išnaikinti 
mūsų tautą. Mes, laisvės sūnūs, susibūrėm 
pareikšti jam protestą ne žodžiais, bet dar
bais. Nėra kas jį baudžia, pasaulis batus jam 
laižo, bet mes jam nenusilenksime. Jis sėdi 
teisėjų suole ir teisia menkesnius už save nu
sikaltėlius. Didesnis kriminalistas teisia ma
žesnįjį kriminalistą! Kaip žemai pasaulis nu
smuko! Apie kitas pavergtas tautas nors žo
dį kartais prasitaria, apie Lietuvą nieko! Par
duota budeliui amžinai. Elkis su ja kaip tin
kamas... Ir žmogžudys paleido darban savo 
pragarinę gaują. Užsidengęs geležine uždan
ga, žudo, plėšia, tremia, apgaulioja, vagia, de
gina, naikina. Nieks nematys, nieks nežinos, 
nė šuva nesulos. Kokios ideališkos jam ap
linkybės! Uliavok, azijatiška dūšia! Lupk 
nuo lietuvio trigubą kailį! Kai nulupsi, gyvy
bės syvus iščiulpsi, pasmauk ji ir mesk lavo
nus į duobę! Daug jų — vienas ant kitų — 
tūkstančiais, šimtais tūkstančių... Varyk mi
nių minias geriausių Lietuvos sūnų ir dukrų Į 
Sibiro ledus, kad žūtų ten kankinių mirtimi. 
Težūva netekusi vadų Lietuvių tauta! Pastū- 
mėkit, barzdoti burliokai ir žiaurūs semitai- 
azijatai, laisvąją Lietuvą į tamsius caro lai
kus! Dar daugiau: padarykit jai tokį gyveni

mą, kad caro laikai rojumi atrodytų! Dar 
daugiau: atimkite jai gyvybę visiškai. Ir už
leido ant mūs “laukinę diviziją”, kurios stau
gimas pakeitė skambias mūsų dainas, o žvė
riški darbai Į dumblą sumynė lietuvių pado
rumą ir kultūrą. Ir mes, saujalė tautos naš
laičių, išbėgome į girias ne slapstytis — ne! 
Mes skelbiame jiems atsilyginimą — akis už 
akį, dantis už dantį! Supuvęs savanaudiškas 
pasaulis bijo juos teisti, nė žodžiu mūs neuž
taria. Vieni tik lietuviai išdrįso mesti pasau
liui į akis šūkį: jau metas teisti ir Maskvos 
kriminalistus! Ir mes pirmieji tą ištarmę 
vykdom. Savo krauju jai antspaudą prispau- 
džiam. Mūs neįsileidžia Į tarptautinio teismo 
rūmus. Ir nereikia. Miškuose teismą atlie
kam. Mums nereikia ilgų posėdžių ir nagri
nėjimų. Sugaunam plėšiką beplėšiant, žmog
žudį bežadant. Kaltė čia pat. visiems mato
ma. Nuosprendis savaime siūlosi. Čia pat jį 
Įvykdom. Daug mūs žuvo, daug dar žus, pa
galiau gal ir visi. Bet ištversime iki galo!

— Iki galo! — suaidėjo griausmingi balsai.
Taip kalbėjo jaunutis partizanų vadas Eu

genijus Stuobrys — tas garsusis “Genys”, 
partizanų džiaugsmas, bolševikų pabaisa.

Kokiu būdu toks jaunas, vos prasikalu
siais ūsiukais, vaikinas jau iškilo Į partizanų 
vadus? Tiesa, jis turi ugningą iškalbą, bet 
vienos iškalbos dar negana. Iškalba Įkaitina, 
uždega, stumia Į veiksmą, bet partizanų veik
smuose ir pačiam vadui reikia stoti Į kovą. 
Genys kautynių nevengia. Visuomet prieky 
ir netinginiauja. Vos susidūrė su priešu, ir 
žiūrėk, aplinkui jį jau tuščia. Nė nematyt, ar 
jis ką būtų nukovęs, tik tuščia, ir gana. Per
šoka per vieną kitą lavoną ir vėl pirmyn. Ta

rytum koks milžinas, bet ne. Vidutinio ūgio 
vaikinas, petingas ir vikrus kaip žaibas. Kiek 
pasilenkęs, šuoliais neria pirmyn, lyg koks 
tigras. Ir visuomet jam sekasi, dar nė sykio 
nebuvo sužeistas. Kautynėse jis gimęs vadas. 
Visi mato, kad jam lygaus nėra. Bot kas kau
tynių planus jam išdirba? Sakoma, kad jo 
tėvas. Kaip ten bebūtų, jis su nieku nesitaria. 
Tiesa, dauguma partizanų susidaro iš tokių 
pat jaunuolių, bet tarp jų yra ir suaugusiu 
vyrų, buvusių karininkų. Tai gal su jais pasi
taria? Gal, bet nieks iš eilinių partizanų nie
kad nematė, kad jis su kuo tartųsi. Gal slap
tai tai daro — kas jį žino? Gana to, kad jo 
klauso neniurnėdami. Pagaliau, seni vetera
nai buvusieji karių vadai (yra ir vienas kitas 
štabietis), rodos, jam pavydėtų nasūmtos va
dovybės. Bet ne, pavydo nesimato. Čia kažko
kia paslaptis.

Ir vėl, pertraukų metu — ne visada gi par
tizanai kovoja — kuomet turima viena kita 
diena ramesnio gyvenimo, kaip toks jaunutis 
vadas pajėgia sutvarkyti ir suva’dyti tuos Į- 
vairių tipų vyrus? Tiesa, didžiuma, patį par
tizanų branduolys, ramus ir drausmingas. 
Bet ir nenuoramų pasitaiko. Kad ir toks Dič
kis. Ar jo tokia pavardė, ar sau tokią pasi
rinko, nežinia. Bet jei pasirinko, tai labai ’m- 
kamai. Buvo tai pusseptintos pėdos ir atitin
kamo stambumo vyras. Atėjęs pasisiūlyti i 
partizanus, jis nepatingėjo parodyti čia pat 
savo fizini pajėgumą. Palindęs po ten besiga
nančiu dideliu arkliu, atsitiesė ir iškėlė ark
lio pirmagalį tiek, kad sunkus rambus kui
nas atsistojo ant užpakalinių kojų.

(bus daugiau)
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Be 'dro Lietuvių šalpos-vaikus. Senimas save gali 
Fondo .Našlaičių Komisija kiek nuo bado apginti. Bet 
paskelbė vajų : 
50.000 doleriu. Vajus pra
sidėjo balandžio 15 d. ir 
baigsis Gegužės 31 d.

Našialčig komisija, žino- Jų dabar yra apie 120. Jas 
ma kaip Lietuvių Našiai- lanko į 9000 vaikų, kū
čių Fondas, ligi šiol rūpi- riuos mokina 1400 moky
mosi vien našlaičiais. Ame- tojų. Progimnazijų ir gim- 
rikon pagelbėjo atvažiuo- nazijų yra 27, su apie 2000 
ti 26 naš-aiėiams. Dar iau- mokiniais. Visose mokyk- 
kiama . irš 40 našlaičių, lose yra didžiausias neda- 
At vykusiu s našia i č i u s 
Fondas globoja ir rūpina
si jų buitimi.

Lietuvių našlaičių visiš
kai be tėvų yra nedaug ir 
jais daugiau rūpinasi A- 
me? ikiečių įstaigos. Bet y- 
ra šimtai 
vo arba be motinos, 
guma tėvų pabėgę 
momis turi daug 
rasti 
ž 
rūpinti tinkamu 
mu 
dingi visuomenei, 
mo sudaro išlaikyti juos 
sveikais.

Ką tik atvykęs Ameri- čių Fondas nutarė imtis 
kon Lietuvių Raudonojo globoti netik našlaičius. 
Kryžiaus atstovas Dr. M. bet visus vaikus. Ypatin- 
Ražaitis pranešė War Re- gai norime gelbėti paliegė- 
lief Services. kad D. P. liams vaikams ir priešmo- 
kempėse mūsų pabėgėlių kyklinio amžiaus vaiku- 
yra per 70.000. o ne kem- čiams.
pėse esama 10.000. Šių vi- Aprūpinti 12.400 vaikus 
su tarpe yra vaikų apie maistu, drabužiu, vaistais 
12.400 nuo 1 ligi 14 metų ir mokyklos reikmenėmis 

reiktų sukelti nemažiau

r n i

surinkti-kaip ir kur vaikai susiras 
maisto, jei kiti neduos?

Pirmiausia pasistengta 
suorganizuoti mokyklas.

našlaičių be tė-
Dau- 

su šei- 
vargo

vaikams netik arabu- 
ir maistą, bet ypač ap- 

išauklėji- 
ad užaugę būtų nau- 

Sunku-

teklius knygų, sąsiuvinių, 
paišelių ir sporto reikme
nų.

Įvairios organizacijos, 
kaip skautų, sporto ir me
no. norėtų duoti progų vai
kams naudingai ir sveikai 
laiką praleisti, bet visur 
ta pati kliūtis sutinkama, 
visoks trūkumas medžia
gos. Amerikos Raudona
sis Kryžius ir UNRRA 
kiek gelbėjo, bet toli gra
žu visų reikalavimų negali 
patenkinti. Pabėgėliai vi
sada gauna tik likučius.

Tad kiek nors tas spra
gas užkišti, mūsų Našlai-

lissouri - Kansas - Texas keleivinio traukinio nelaimė Armstrong, Okla. 
Čia matome išardytus geležinkelio bėgius ir susidaužiusį traukinio inžirą.Toje ne
laimėje užmušė du žmones ir 5 sužeidė.

r:

. .

Kodėl Jie Nenori Į "Rojų"?
Lietuvių tremtinių atsakymai tiem, 

kurie juos ragina “namo”

mia į Sibirą arba vietoje': 
naikina. Labai norėčiau 
grįžti į savo mielą Tėvynę,; 
bet. savo troškimą tegalė
siu įvykdyti tada, kai rau
donasis rusų fašizmas ir 
Ijo kaltininkas demokrati
nio teismo bus pasodinti į 
kaltinamųjų suolą ir tei
giami taip, kaip nacional- 
I socializmas ir j o kaltinin- 
I kai dabar teisiami Niuren- 
{ berge”.

Beždžionės Vaikas»

'jo padarytas standartas. 
'Jis turi jausti, galvoti, 
įveikti ir kalbėti kaip įsako

Ii

Sovietų mokytojas aiškina 
vaikams apie evoliuciją, t. y. 

, T , - , kaip iš nieko atsirado žemėje
REIŠKIA NEIŠ V ENGIA- gyvybė ir kaip iš žemesnio gyvio 

MIRTĮ išsivystė aukštesnis, o iš bez-
Dar vienas atsakymas džionės pagaliau žmogus pasida- 

buvusio eilinio Lietuvos rė.
piliečio: Mokinys pakėlė ranką.

“Negrįžtu į Lietuvą to- — Ką pasakysi? 
dėl, kad ji šiuo metu yra — Aš norėjau paklausti, drau- 
okupuota raudonosios ar- ge mokytojau, ar tamstos mo- 
mijos, kurios pagalba 1940 tina buvo gorila, ar šimpanzė? 
metų vasarą buvo primes
tas diktatūrinis režimas. 
Lietuvą dabar valdo prole- 
itarų diktatūra, kuri neuž- 
i tikrina nei asmens laisvės, 
nei saugumo, nei teisybės. 
Apie tai liudija dešimtys 
tūkstančių lietuvių, nekal
tai ištremtų į Sibirą pri
verčiamiesiems darbams, 
kurie reiškia neišvengia-.

Kodėl Sėdi Smuklėje 
Vienas

— Kaip tu, Vaitiekau, gali sė
dėti smuklėje, kai tavo žmona 
kuone miršta ?
— Kadangi, kaip tu pats sa

kai. žmona taip sunkiai serga, 
tai aišku, kad jos negalėjau at
sivesti.

i

Mokytojas atsako: 
“Sėdėjau bolševikų kalė-

komunistų partija ir NK- m4^irti .
VD. Kas tam priešinasi, a- 
reštuojamas, ištremiamasI . t -
arba nužudomas. Aš esu'Jime- Sėdėjau ir nacių. L z jį, apskųstą vagiliavimu: 
išgyvenęs vienerių metų’k^? Kad buvau lietuvis — Man rodos, esu tamstą čia 
bolševikų okupaciją. Aš|Patriotas >r priešinaus a- jau keletą kartų matęs? 
pakankamai gerai šį reži
mą pažįstu ne iš knygų ir 
ne iš propagandos, bet iš mai ~ra neKieK ne Diogiau atmenat tokius niekus, 
tikrovės. Nuo 1940 m. bir- įrengti, negu nacių. Tad --------------------------------
želio mėn 15 d lietuvių k°dėl aš turėčiau dabar noru, bet bijau apakti nuo

Teisme
Teisėjas kreipiasi j kaltinamą-—

j Vienos stovyklos Lietu- no ji Rytų pabaisa ir dabar' 
į vių Tremtinių Bendruo
menės subuvimo salė. Sie
nos dekoruotos lietuvių 
dailininkų paveikslais ir 
tautinėmis spalvomis. Sa
lės gale ilgas stalas. Ties 
juo kabo žvaigždėtoji USA 
vėliava. Už stalo sėdi UN
RRA’os vadovybė, šalia 
jos — Baltijos tautų atsto- dėlių i — savo Tėvynės iš- 
vai. Ties kiekvienu jų ma- niekinimui!” — be žodžių 
ižą tautinių spalvų vėliavė- byloja visų veidai...
iė. Stalo centre — urna... Pabaltiečiai vienas po 

j Toliau, palei vieną sieną kito nenutrūkstama srove 
į stovi visa eilė stalų, vienas praeina pro urną. Jie įme

ta korteles ir į 
minioje... Sustojau ties 
vienu iš rašančiųjų. Tai 
žymus poetas, savo ugnin- 

iejtenkiMtik Lieteh! a^prumpam atsakyme jie no- guose eilėraščiuose dai- 
ircic Tie Joškn narams iš n Prasyti visa tai, kas nuojąs apie pavergtą Te- 

islegia jų širdis — didžiąją vynę ir jos didįjį ilgesį. Jis 
{Lietuvių Tautos tragediją, ką tik baigia rašyti atsa

kymą. Mūsų žvilgsniai su
sitiko... Jis supranta mano 
mintį ir be žodžio paduo-!są tautą, kurią nori sunai-Į 
da nedidelį popierio lapelį, kinti. Ten, kur įkelia kojąl 
Jame parašyta: bolševizmas, prasideda

“Nenoriu grįžti dėlto, koncentracinis lageris, 
kad tai reikštų man mirtį, Bolševikų skelbiamos lais- 
kaip ir daugeliui kitų ma- vės yra didžiausias melas.

Geriau svetimoje žemėje 
mirti, negu dar kartą pa
tekti į NKVD nagus ir bū- 
įti žiauriausiu būdu nužu
dytam ar nutremtam į Si
birą katorgan. Pirmosios 

.{okupacijos metais tūks- 
kur nekomunistas neturi tančiai lietuvių buvo nužū-

amžiaus.
Pietų Bavarijoje Ameri- milijono dolerių! Tą gali 

kos zonoje randasi dau- padaryti kiti, 
giau 17.000 lietuvių. Jų lietuviai, 
tarpe jau yra apie 500 
džiovininkų, 
vaikų. Nežiūrint kaip Lie- nuolatiniu 
tuvių Raudonasis Kryžius mes prašome 
nori 
gos patalpos, 
bužiai. prastas 
trūkumas 
vieną po kito ligos. Gydy-jl 
tojų turi gerų ir pakanka-į vajaus metu, 
mai. Neturi vaistų, mais-l Našlaičių Fondas nesi-| 
to ir drabužių. Tai tik vi 
noj zonoj! imis. Jis ieško paramos iš i

L. Raudonasis Kryžius-kitataučių. Tiek gyvu žo-| 
turi i 120 skvriu. Lietuviai i džiu tiek spauda kreipsis i , . . _ . „
gydytojai, slaugės ir sani- goros valios žmones išgel-S^i”^, oln™ 
tarai gerai suorganizuoti.|beti priaugančią kartą ir 
Baltas kiek spėjo aprūpin-;paruošti ją būsimai nepri- 
ti vaistais ir maistu. Pįr-j klausomai Lietuvai. Jei 
moj eilėj griebtasi gelbėti reikės, pratęsime vajų kol

tik ne mes
17.000 lietuvių, 

apie 
daugiausia nei bėdų pranešimais ir 

kolektavimu,i 
minimumo,! 

juos gelbėti, bet blo- ko galime tikėtis iš gera-; 
menki dra- širdžių lietuvių. 50.000{ 
maistas ir dol. nupirks vaistų, rieba-i 

vaistų, skinamų ir šiltesnių 
urių paprastai negauni

Kad neįkyrėti visuome I i

ten tebesiautėja! Tremti
niai trumpuose atsaky
muose “užantspauduoja” 
savo pasirinktą tremtinio 
dalią. “Geriau vargas, 
kančios ir mirtis svetima
me krašte, negu bepras
miškas sunaikinimas savo 
žemėje, arba tarnyba bu-

biejų smurtui. Ir įsitiki- — Galimas daiktas... Tik labai 
nau, jog bolševikų kalėji- stebiuosi, kad ponas Teisėjas 

' mai yra nėkiek ne blogiau atmenat tokius niekus.

o

1 drahužiu Prie kit0 sustatytų. Jie ap- ą araDUZių, balsuotojais Jie ra_
šo atsakymus... Veiduose 

• sukaupta rimtis. Savo

idintį kraštą 1940 m. birže
lio mėn. 15 d. atnešė krūvi-

tauta yra uždaryta į kon- Srižti į ^an jau paruoštą 
centracijos lagerį. Myliu karcerį.... 
savo Tėvynę ir mylėsiu. 
Mano žemę, mano saulę ir 
mano dangų iš manęs atė
mė bolševikai. Į Lietuvą 
grįšiu tik tada, kai ji bus 
išvaduota iš žiaurios rau
donojo fašizmo diktatū
ros”.

pranyksta Štai atsakymas visuome- 
ninko. Aš asmeniškai jo 
nepažįstu, bet jis man pa
tikėjo savo paslaptį:
,“Į savo Tėvynę grįžti ne

galiu, nes rusų bolševikų 
okupuota. Bolševikinis 
valdymas yra baisiausia 
20 amžiaus vergija, di- 

-J v . • . • V • '

“draugo” Stalino saulės 
spindėjimo”...

Trečiame atsakyme, taip 
pat jauno studento širdies 
padiktuotame, išskaitau:

“Jeigu aš dabar sugrįž-

Jaunas studentas į klau- 
isimą atsako klausimu:

“Pone UNRRA’os Direk
toriau ir kiti garbingieji 
šios humaniškos organiza- čiau į savo Tėvynę, vienu 
cijos pareigonys, kurių a- kūjo ir pjautuvo smūgiu 
kivaizdoje aš turiu atsa- būčiau išlaisvintas iš visų 
kyti į man patiektus klau-. “penkių kūno pajautimų”, 
simus: ar Tamstos norėtu- Aš esu jaunas, noriu gy- 
mėte grįžti į savo namus, venti ir savo Tėvynę Lie- 
žinodami, kad juose sėdi tuvą matytti vėl laisvą, ne- 
gauja gangsterių, nusista- priklausomą ir demokra- 
čiusių Jus nulinčiuoti, kai tiškai susitvarkiusią”, 
tik peržengsite savo namo 
slengstį? Tokie gangste-[ tautietis man parodė tokį 
riai dabar yra mano na-!būdingą atsakymą: 
muose!” j “Į man patiektą antrą

Dvi jaunos studentės,! klausimą galiu atsakyti 
džiausiąs teroras prieš vi-,kupinos jaunystės energi- kategorišku “Ne”! Tams

ėjos ir džiaugsmo, kurį da- tos, ponai UNRRA’os va- 
bar slegia bendras visiems; dovai, prašote paaiškinti, 
Tėvynės ilgesys, įteikia; kodėl aš nenoriu grįžti, 
trumpučius atsakymus,! Prisipažinsiu atvirai, kad 
kur tarp smulkių, moteriš-! toksai klausimas man ne

suprantamas... Man atro
do, kad, jei aš norėčiau 
grįžti, tada turėtų manęs 
klausti, kodėl grįžtu? 
Grįžti po visa to, ką esi 
matęs, girdėjęs ir išgyve
nęs “Tarybiniame “roju
je”, gali tik beprotis”...

Gediminas Perkūnas.

Vienas nepažįs tarnas

turėsime užtektinai pinigų 
bent minimaliai vaikams 
gelbėti.

Kviečiame visus Balfo 
skyrius gegužės mėnesį no tautiečių, kurie nuo pir- 
aukas rinkti ir skirti Naš- mosios Sovietų okupacijos 
laičių Fondui. Našlaičių yra persekiojami, kemša- 
vajaus gautieji pinigai y- mi į kalėjimus, kankina- 
ra įskaitomi Balfo vajaus mi, tremiami ir žudomi, 
sąskaitoje. Kur nėra sky- Visa tai, kur nėra nei sąži- 
rių, šaukiamės Mažutėlių nės, nei tikėjimo laisvės 
vardu — gelbėkite!

Visos draugijos, ypač mo- teisės gyventi, aš pats ma- dyta, o dešimtys tūkstan- 
terų ir jaunimo draugijos čiau ir iškenčiau. Nenoriu !čių išvežta į Sibirą. Todėl 
šio vajaus laiku tesisten- grįžti, kol Tėvynė nebus 
gia kiek nors iš savo iždų išvaduota iš komunistinės

So. Boston 27, Mass.!Paauk°ti arba parinkti au- diktatūros, kol nebus vėl 
prisiųskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę. kų. Šv .Sostas kreipėsi į vi- laisva ir nepriklausoma ir!

sus raginant gelbėti karo kol negalės valdytis pagal 
nukentėjusiems mažutė- Vakarų demokratijos 
liams. Lietuvos Vyskupai principus!” 
tremtyje nesenai atsišau-į 
kė į mus amerikiečius ypa
tingai remti šeimas su vai
kais. Pareiga yra aiški: 
pirma remti mažus, 
po jų suaugusius.

Našlaičiams 
šykite United 
Relief Fund vardu prane
šant, kad pinigai skiriami 
našlaičiams bei vaiku
čiams. Aukas siųskite 
Balfo raštinėn: 105 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Nekaltųjų karo aukų 
vardu, mūsų visų giminių 
mažutėlių vardu 
kitę!

Kun. Jonas Balkonas, 
Našlaičių Fondo 

Iždininkas.

Gegužės Mėnesio Knygutė
Gegužės mėnuo yra skiriamas ŠVČ. P. 

MARIJOS garbei. Lietuvoje žmo’.čs kaimuo
se rinkdavosi i berželiais nukaišytas sekly
čias ir ten suklaupę prie Dievo Motinos pa
veikslo užtraukdavo SVEIKA MARIJA, 
DIEVO MOTINA: Palaikykime tas gražias 
tradicijas ir čionai Amerikoje — melskimės 
prie Marijos per gegužės mėnesį.

"Darbininke" galima gauti GEGUŽES 
MENESIO knygutę, kurioje yra labai gra
žūs skaitymai kiekvienai dienai per visą ge-

enesį Ji turi 184 puslapius. Kaina tik 50c.
N ’ ‘.t;<knygutę įsigyti. įdėkite į konvertą 50c ir šią iškarpą ir 
užadresavę:

“DARBININKAS”
366 Wcst Eroaduay,

__________ _ _ _ _ j
i

• m’ . i’inčiu 50c ir prašau prisiųsti man "Gegužės Mėnuo" kny-Į 
gutę. ‘ i

Va rdas I
Adresas

✓ z z z z z z z z z z z z z z z z z z z ✓ z z z z z z z z z z z z z

Vyrams Šventoji Valanda
Rengia ir Kviečia

Sv. Varde Drauaiiu Vaidybos ir Dvasios Vadai
SEKMADIENI,

BIRŽELIO 1 D., 1947
J"/-uis Nukryžiuotojo Seselių Vienuolyno aikštėje 

Broekton, Mass.
3 valandą po pietų 

h >m. Dr. Antanas Bružas, pamokslininkas. 

Vyrai parodykime savo katalikybę ir lietuvybę!

S
VIETOJ LAISVĖS TIK 

DIDELIS MELAS...
Grąžinu popierio lapelį ir 

čia pat susiduriu su kitu 
literatūros darbininku, vi- 

čekius ra- sad tyliu ir susikaupusiu. 
Lithuanian Jo atsakymas lakoniškas,

o tik
I
I

A.
I

bet aiškus ir iškalbingas: 
“Lietuva okupuota Sov. 
Sąjungos, kuri siekia visą 
tautą sunaikinti. Ten nėra 
nei asmens, nei žodžio, nei 
religijos, nei politinės lais
vės. Skelbiama laisvė yra 
tik didelis melas. Bolševi-

Gelbė-ikai nepripažįsta privačios

I

nuosavybės; ji atimama, o 
jos savininkas likviduoja
mas, kaip liaudies priešas. 
Žmogus nuvertintas ir iš

I
ka ranka išvedžiotų rai-l 
džių, išskaitau sarkazmą. 
Viena rašo:

“Tėvynėn negrįžtu dėlto, 
kad mano sveikatai ir gro
žiui kenkia sibiriškas o- 
ras”...

Kita prideda:
“Tėvynėn grįžčiau mielu

dar viena bolševikų bude- 
lio auka būti nenoriu, ka- 
dangi iš įsitikinimo esu 
nuoširdus Vakarų demo-L^ 
kratijos šalininkas”. įV;

Pažįstamas inžinierius, 
žmogus, tesidomįs išimti- žgį 
nai tik įvairiomis formulė
mis ir savo profesijos 
klausimais, vengiąs bet 
kokios politikos, patiekė 
tokį atsakymą:

“Raudonąjį rusų fašiz
mą gerai pažinau asmeniš
kai, kuris 1940 m. vasarą 
pradėjo netiktai Lietuvos 
valdymosi formą keisti; 
tuo pat metu jis pradėjo ir 
sistematišką Li e t u v i ų 
Tautos naikinimą. Bolše
vikai savo nusikaltimą tę
sia ir dabar, nepripažinda
mi paprasčiausių pagrin
dinių žmogaus laisvių — 
asmens, sąžinės, spaudos, 
nekalbant apie privačią 
nuosavybę bei iniciatyvą. 
Kitaip galvojančius tre-

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMOS

Koncertas
f SEKMADIENI,
B Gegužes-May 11,1947
® 3:30 vai. po pietų

| Jordan Hali
Huntington Avė. (kampas Gainsboro 

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

ninkė, ir art. Birutė Smetona, pianistė.
Kviečiame visus dalyvauti. Užsisakykite tikietus iš 

@ anksto. Tikietų kainos: $1.20, $1.80, ir $2.10. priskai- 
tant valdžios taksas. Ju galite gauti “Darbininko” ad- 
ministrą ei. jo j, 366 W. Broaduay, So. Boston 27, Mass. 
Tel. SOL’th Boston 2680, ir pas kitus pardavėjus.
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Garsiausioji Moteris Amerikoje febb
__ ~ ------------------ prašyti pasakyti kalbą, at-

— Eleonor Roosevelt, Clare Luce, Helen Kel- silankė trys kariai, kū
lei.ų—Ji per metus perskaito ■■ daugiau rimtų riuos ji;buvo sutikusi Ita- 

kaip daugelis profesorių. — Kaip gar- bjo^, — zurnaio redakto- 
praleidžia dienT - Atsišaukimai

iŠ lėktuvo. — Gauna 800 uzkvietimų kalbėti per kartu su ja pietavo 
metus ir... 100 laiškų vienų dienų. — Palikusi Burmoje, — pramoninin-: 
generolų balių nuvyko sužeistiesiems giedoti ^’’rs norėjo pasakyt; 
Kalėdų giesmes. - žodis pasaulio moterims. ?‘ar” pas,^!

Ir/tuo pačiu laiku ji ga
us laiškų iš sa-' 

avo su vie- 
veikėja. pen- 

minutų bu- 
oplankyti su- 

ius karius ir matė
si su penktosios armijos 

. vet.err^'V" kuriuos buvo 
aplankiusi fronte.

■■ —

CLARE LUCE KALBA I daugelis kolegijos prof eso- .APIE ATOMINĘ ■ !riv, _ rašo apie jį maga- ™ 
ENERGIJA žinąs “Look”. Kai ji buvo ~

Netaip seniai ivairioseĮ'^ashingtone, buvo dienų, .
Amerikoj vietose, renkant kad V1?n tlk p**“*“ ?astu v0 

moterys buvo‘J* Sauda™ daugiau šimto ;
laiškų. Net ir dabar, kai ji . 
nebėra kongrese, ji gauna S1

nuomones, 
užklaustos:

— Kokią USA moterį jūs A , ,v
labiausiai gerbiate, laiko- nedaug po tūkstantį lais
tė garsiausia? kų savaitėje.

Pirmą vietą laimėjo Ele- V IENOS DIENOS EIGA ; 
onor Roosevelt, antrą — štai kaip reporteris ap
dare Luce, trečią— Helen rašo jos dienos eigą: 
Keller. T " ’ ’

Jeigu šitame punkte bū- 
tų išklausytas ir vyrų bal
sas, tai pasakytume, kad 
didžioji dalis pagarbos, 
kuri supa Rooseveltienę, 
yra laimėta jos vyro— mi
rusiojo prezidento. Taip 
kad sava asmenybe į pir
mas vietas iškyla Clare 
Luce, kuri neseniai atsi
vertė į Katalikų Bažnyčią. 
Ji dabar turi 43 metus 
(dešimtimis metų jaunes
nė, kaip kitos dvi suminė
tosios).

Tai talentinga rašytoja, 
publicistė, visuomeninin
ke, kuri moka dirbti. Kai 
ji buvo kongreso narė ir 
jai reikėjo sakyti pusės 
valandos ilgumo kalbą a- 
pie atominę energiją, pasi- 
ruošdama ji kalbėjosi su 
penkiolika mokslininkų —' Clare Boothe Luce, viena veikli, 
fizikų ir karinių ekspertų, įžymiausių Amerikos mo-j 
be to — dar įsiskaitė į 20.' 
technikinių raportų.

MOTERIS SU DAUGE
LIU GABUMŲ

Tai gabi moteris: ji mo
ka imti spalvotas fotogra
fijas, gera sportininkė—j kų, kurių apie 24 svarbes- mą ir gavusi darbą,

— Jau septintą valandą

■

1

I

VAKARE
Šeštą valandą vakare 

Mrs. Luce išgėrė puoduką 
arbute ;. . asirešč 18 laiš
ku, peržvelgė paruoštas 
spaudos iškarpas, telefo
nu pasikalbėjo su savo vy
ru, esančiu toli namuose.’ 
Vakarienės metu skaitė; 
religinę knygą ir persiren-! 
gusi ponios Chiang Kai- 
shek dovanotais jai drabu
žiais pusėj dešimtos priė
mė tris respublikonų par
tijos vadus, pasikalbėti 
svarbiais užsienio politi-1 sakyti prakalbas, ir vis 
kos reikalais. V idurnakty i baugiausiai iš moterų, ir 
ji sėdo prie mašinėlės pa- (ju trečdaliai jos gaunamu! 
rašyti dviejų tūkstančių laišku ateina iš moterų.

--Į-

>

Riaušėms pasibaigus. Čia parodo taip vadinamą Sikhs’ų “šventąjį 
miestą” Amritsar, Indijoj, kur įvyko riaušės tarp musolmanų. hindusų ir 
sikhs’ų. Riaušių metu žuvo tūkstančiai žmonių ir bazaro rūmai paversti 
eriuvėsiais.

Clare Luce dabar labai 
populiari. Per metus ji 
gauna apie 800 kvietimų

žodžių straipsnį vienam 
žurnalui. Eidama gulti an
trą valandą po vidurnak
čio ji paliko raštelį, kad ją

GIESMĖ FRONTO 
LIGONINĖJ

Ji ryžtinga. 1944 metais

J*w
bu Ii A bt1*

A K TO K ESDUKTĖ
Jos motina buvo aktorė.

Pati Clare Luce. teturėda- j 7
ma tik 7 metus, jau uždar
biavo vaidindama. Pasie
kus 17 metų ji pabandė, 
“savarankišką” gyveni-’ 

kita 
jojikė ir medžiotoja, žai- niuosius ji peržiūrėjo. į pavarde, pelnėsi duoną 
džia golfą ir tenisą, suge-Į po pusryčių, prisisegusi j vienoj popieriaus kompa- 
ba piešti karikatūras, ra-(šviežią rožę, kurią mėgsta-nijoj.
syti eiles, lošti šachma-i nešioti, ji priėmė vieną | Vėliau įsitraukė į visuo-

terų.
I

j ryto su pusryčiais į jos lo
vą atnešė du VVashingtono 
ir tris Nevv Yorko dien
raščius bei virš šimto laiš-

| Ji yra apreiškusi dalykus 
; ir liečiančius Katalikų 
Bažnyčią, ir būtent. Dievo 
Motina pakartotinai liep
davo daug melstis ir ypač 
daug melstis dėl nusidėjė
lių atsivertimo. Švč. Pane
lė iki 1940 m. lapkr. 3 d. 
buvo apsireiškusi šimtą 
kartų. Nuo to laiko šie da
lykai Heede miestely apti
lo. Tos mergaitės paaugo 
ir kiekviena rado savo pa
šaukimą.

1945 metų pabaigoje vėl 
pasklido gandas apie nau
jus Heede miestelio apsi
reiškimus. ŠĮ kaitą vietoj 
švč. Panelės apsireiškė 
Pats Išganytojas.

Ir vėl žmonės nenorėjo 
tikėti, jie manė, kad tai 
buvo tuščios paskalos. Tas 
atsitiko Altoetting vieto
vėje, gražioje Dievo Moti
nos grotoje. Vieną pereitų 
metų gavėnios sekmadienį 
klebonas Joseph Engel- 
’nart. sumanus ir atsargus 
žmogus, štai ką pranešė iš 
sakyklos: nuodugniai išti- 
rinėjus visa, kas liečia ap
sireiškimus, ir būdamas 
šventai įsitikinęs, kad jie 
yra tikri, aš manau, kad 
mano pareiga yra kalbėti 
aDie tai iš sakvklos.

Kai Osnabreucko vysku
pas išgirdo apie šiuos nau- 

; jus įvykius, atsiuntė 
Heede miesteliui du išmin
tingus, bet lygiai abejin
gus kunigus: vieną už kle
boną, kitą, kaip kapelioną. 
Jie griežtai viską ištyrė ir 
pranešė apie tai vyskupui. 
Ir kunigas Engelhart pa
skelbė rezultatus: “Aš 
pats skaičiau Heede klebo
no laišką, kuriame jis sa
ko: mes turime neužginči
jamu įrcdj mų apie Kris
taus apsireiškimų tikru
mą”. Nuo to laiko klebo
nas ir kapelionas buvo vi
siškai Įsitikinę, kad apsi
reiškimai yra tikri. Tie du 
kunigai buvo žinomi neti
kėjimu panašiems daly
kams. o dabar skelbė atvi
ra širdimi.

Ką Išganytojas yra pra
nešęs? Jis tarė:

“Žmones neklausė mano šven
čiausios Motinos, kai ji apsireiš
kė Kalimoje ir ragino daryti at
gaila. Dabar, paskutinę valan
da. aš pats ateinu perspėti ir 
raginti žmoniją. laikai yra la
bai rimti. Pagaliau žmonės turi

to daryti atgailą! Nusikreipti nuo 
i nuodėmių ir melstis. Melstis 
daug, kad Dievo rūstybė būti! 
sumažinta. Ypač dažnai turi bū
ti kalbamas šv. Rožančius. Jis 
pas Dievą labai galingas. Pa
saulio džiaugsmai ir pasilinks
minimai turi būti apribuoti.”

Vėliau Išganytojas yra 
pasakęs:

“Aš noriu, kad Heedes mieS« 
telis taptų pavyzdinga parapija, 
V isi Įžeidimai turi būti atitaisy
ti ir visi gyventojai turi duoti 
gerą pavyzdį maldrninkams”.

Nuo to laiko Heedes mie
stelis virto maldininkų 
vieta, į kurią nuolatos 
plaukė didelės minios žmo
nių. Buvo parūpintos spe
cialūs busų linijos. Karo 
metu sugriauti Heede apy
linkėje didieji Reino tiltai, 
alijantams pi'.dedant, jau 
atitaisyti.

(Iš Schildvvache, Vertė Br. V.J

Nauja Malonių Vieta Vokietijoje
Apreiškimai Heede Miestely

pažadintų pusėj po septy_įKūčių metu ji atsisakė da-
. . ,. ’lyvauti vaišėse su genero-'^^?1.

Si vienos jos dienos ap- |aįs jr “dzypu”
įžvalga rodo, kaip labai ji keliais Alpėmis ’ i

II|
I

“džypu”, slidžiais! 
išvažiavo* 

į fronto ligonines giedoti 
Kalėdų giesmes sužeis
tiems kariams.

Ji giliai įžvelgia komu
nizmo pavojus ir jį vadina 
“intelektualų opiumu”. 
Vienoje savo kalboje ji 
gražiai yra pasakiusi:

— Pagarbiai nusiimkite 
kepures prieš

--  ■ .
Paskutiniais metais pa- 

Jsirodė naujų su antgam
tiškais reiškiniais susiju-i 
šių, plačiai pasauly žino
mų vardų. Pav. stigmati- 
įzuotoji Teresė N. iš Koner-

; kapucinas Tėvas apsakomai gražią šviesą. 
Pijus iš San Giovanne Ro- žmonės nors švč. Panelės 
tondo, Italijoje. Švč. Pane-'ir nematė, vis daugiau 
lės apsireiškimai įvairiose pradėjo i tai tikėti. Be to. 
vietose, kurių žinomiausia J mergaitėms prašant tikru-. 
— Fatima, Portugalijoje mo Įrodymų. įvyko keletas! 
ir Banneux, Belgijoje. {stebuklingų pagyjimų. Ta-

Čia patiekiame vieną vė-. . . .
liausį Bažnyčios pripažin- 
tų apsireiškimų Heede 
miestely, Vokietijoje, kur

■
i

tik-'ginčyti apsireiškimų 
rūmą, žmonės pamatę 
mergaičių pasikeitimą, 

j pradėjo tikėti. Kai visi 
■pradėjo toje vietoje maty- 
iti apvalią, spindinčią ir ne- 

gražią
i

tais, moka ir svetimas kai-1 prancūzų laikraščių korės-j meninį veikimą — kovą 
bas, sugeba gerai vaidinti pondentą. Turėjo tris toli-1 dėl moterų lygių teisių. Iš 
ir net buvo Hollyvvoodo mus ir aštuonis vietinius;lėktuvo ji metė atsišauki-1 
bendrovių kviesta vaidinti pasikalbėjimus telefonu ir mus ant New Yorko mies-XX. KJ V^/XVA kzll VC XX C4z JI A kz A » V » » X. kz X i V V7

vienoje filmoje, bet atsisa-i dešimtą valandą nuvyko į i to. Tai buvo pirma mote- 
posėdį vieno iš jos komite- ris, tą išdrįsusi padaryti, 
tų. Kai po valandos posė-

kė.
Jei kas iš aukščiau sumi-j 

nėtų jos palinkimų many
tų, kad ji gyvena tik leng
vą sportininkės gyvenimą, 
labai apsiriktų.
— Ji per metus perskaito 

daugiau rimtu knygų, kaip

1935 metais ji ištekėjo už 
dis baigėsi, ji grįžo į vieš-!Henry Luce, redaktoriaus, 
būtį, kur kalbėjosi su at-iir leidėjo “Time”, “Life” ir 
vykusiais aukštesnios mo-:“Fortune” žurnalų. Jie su
myktos jos gerbėjais, priė-jsitiko atsitiktinai, dvie- 
mė CIO delegaciją, tarėsi Juose parengimuose Nevv 

įsu negrų darbininkų vadu, Yorke.

•j praeitį, bet 1937 - 1940 metų tarpe bu- 
nusimeskite švarkus prieš] vo daug apsireiškimų., Švč 
ateiti (— pasiruošę dar
bui).

Ji rašo su aistringu pa
mėgimu. rašydama gana 
įtemptai dirba ir mėgsta 
gerti daug kavos.

Dabar ji rašo knygą apie 
Katalikų Bažnyčią. Prieš 
likdama katalike ji šešis 
mėnesius rimtai gilinosi į 
tikybinius ir filosofinius 
klausimus. Sakoma, kad

Ar Nori Sužinoti Apie Pasaulio Pabaigą?
Visada buvo daug kalbų ir spėliojimų apie pasaulio 

pabaigą ir Antikristų, kuris turėsiąs prieš tai ateiti. Jei 
norite apie tai plačiau sužinoti, užsisakykite be galo įdo
mią knygą — “PRANAŠYSTĖS APIE PASAULIO PA
BAIGĄ”. Knygoje yra surinkta pranašų ir Paties Kris
taus žodžiai apie pasaulio artėjantį galą ir kaip jis baig
sis. Knyga labai gražiai išleista ir paveiksluota: turi 111 
puslapių. Kaina tik S1.00. Užsakymus siųskite tuojau, 
nes jų neperdidžiausį kiekį turime. Siunčiant užsaky
mą, nėra reikalo laišką rašyti, tik įdėkite šią iškarpą į 
konvertą su 81.00 ir atsiųskite sekančiu adresu ir tuo
jau gausite minėtą knygą:
DARBININKO ADMINISTRACIJAI:

Šiuomi siunčiu $ 
Pabaigą”.

Vardas

jr JA*XX^X. X.

ė_!da žmonių minios, ypatin
gai apsireiškimo dienomis, 
plaukte plaukė į Heede.

Gestapas .vokiečių slap
toji policija, taip pat buvo 
suinteresuota šiais Įvy
kiais. Jie manė, kad tai e- 
santi tik apgavystė, dėl to 
norėjo sustabdyti galuti
nai minių antplūdį. Mer
gaites areštavo ir nusiuntė! 
jas i pamišėlių namus. Iš-j 
tisas savaites jos buvo lai- 

ytos ir griež- 
Bet

■ pasekmės buvo tos,
i mergaites rado normalias 
ir turėjo jas sugrąžinti tė
vams. Jų pavardės: Gans-! 
fert. Gestapas Osnabreu
cko vyskupui pasiuntė a- 
pie 1000 markių sąskaitą 

į išlaikymą ir 
a Vyskupas neprieš

taraudamas užmokėjo pa
baudą km i tais laikais bu
vo labai didelė.

Gestapas griežtai už
draudė lankyti mergai
tėms apsireiškimo vietą. 
Ir kas atsitiko? Švč. Pane
lė apsireiškė mergaitėms 
.kitoje vietoje, pievoje, ne
toli namų: "ieną kartą čia, 
kitą kartą kitur. Visi ges-1 

įtapo draudimai nuėjo nie
kais. Netrukus Dievo Mo
tina Marija atskleidė kiek
-vienai jų paslaptį, liečian-. 
čia šv. Tėvą. Paslaptį leido! 
pasakyti vien savo klebo
nui. kad jis tai perduotu Į 
Romą. Vokiečių spauda' 
šių įvykiu negalėjo pa- 
skelb'i i“ d'ė to savo k.įk'-, 
labai mažai kas Europoje’ 
težinojo - pie tuo;, apsireiš 

ir pa- kimus H.e^e miestely.
Ka gi Di

Panelė apsireiškė ketu
rioms mokinėms. Pirmą 
kartą Ją regėjo kipro krū
me, kapinių kertėje prie 
bažnyčios. Apsireiškimą iš 
karto matė ne visos. Pir
miausiai Švč. Panelę matė 
viena mergaitė; ji skubiai komos uždarv 
pasišaukė sesutes, kurios .tai tiriamos, 
paprastai nenorėjo tikėti, 
manydamos, kad ji prasi- 

i Klausimus, oasoma, Kauiman0, Staiga ir jos krito 
prel. Fulton J. Sheen laikojan^ eilės
iją viena iš gabiausių savo i matė dangišką šviesos ap-
konvertitų, o jis įvedė į siaustą paveikslą — Dievo
Katalikų Bažnyčią tokias 
garsenybes, kaip Ford II.

Motinos su Kūdikėliu Jė
zumi ant rankų linksmai už merga iri-

• • •

Pranašas Elijas

redaktorių Budenz ir ki- bežiūrinčią j jas. Marija su tyrimą 
tus.ii

ii
baptistų dvasininkas.

kiekviena atskirai trum
pai kalbėjosi, bet vienos j 

„ J negir-j 
dėjo. Paskui liepė mergai-' 

Clare Luce senelis buvo tems vėl į tą vietą ateiti, ir 
. / ' , 1 dvi pranyko.
jos motinos pusseserės —• Mergaitės, anksčiau die-: 
vienuolės. Jos vyras — ; votumu nepasižymėju- 
Henry Luce — yra presbi-'sios, labai pasikeitė: ne-

i

DABARTIES MOTERŲ kįtu pasikalbėjimu 
MISIJA

I

ir prašau prisiųsti man “Pranašystės Apie Pasaulio

“DARBININKAS”
366 W. Broadway South Boston, Mass.

vienuolės. Jos vyras— i votumu i..t____
Henry Luce — yra presbi-jsios, labai pasikeitė: 
terionų misijonoriaus (Ki-Į kantriai laukė tos valan- 
nijoje) sūnus. Pati Clare‘dos. kada vėl galės pama-' 
Luce atėjo i Katalikybę, iš tyti Dangiškąją Motiną, 
protestantizmo.

Clare Luce tiki į didelę votai meldėsi ir ypač mė- 
moters misiją dabartinia- go kalbėti Rožančių, 
me pasaulyje. Kalbėdama Ilgą laiką jų tėvai neno- 
apie Pijaus XII žodį Itali- rėjo tikėti apsireiškimų 

, ji pareiškė: i tikrumu, ir ne tik tėvai, 
turi! bet net dvasiškiai. Po ilgų 

valandėlei ap-Į tyrinėjimų ir bandymų už-

Įme, daug greičiau matysi
me pabaigą komunizmo 
Europoje ir čionai, ir pa-,Kimus 
sieksime puikių įstatymų,! Ka gi Di.-vO 
garantuojančių gerovę, kartotinai yra 
vaiko, jaunimo auklėjimą.'toms pasakiusi? 
aprūpinimą senelių”. j tuos dalykus, kurie liečia’gutės kaina 25c.

Dr. J. Prunskis.Įjų likimo ir sielos reikalus,! siųskite;

Nuo to laiko jos labai die

jos moterims,
— Dabar moterys 

pasiruošti 
leisti šeimos židinį, kad jį 
išgelbėtų, ir privalo kovo
ti prieš klasių kovas bei! 
skelbti karą karui.

Tikiu, kad jei viso pa
saulio krikščionės mote
rys atsilieps į popiežiaus 
raginimą pilniau dalyvau
ti viešame tautos gyveni-

Hovena

I
Ką tik išėjo iš spaudos Novo 

na Aušros Varty Dievo Motinos 
, garbei. Pradžioje novenos įdo» 

Motina pa- miai aprašyta stebuklingojo 
į- Švč. Paneles Aušros Vartų. \ ii- 

Kny- 
Užsakymus

mergai- —-----------
Išskyrus niuje paveikslo istorija.
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GIRDĖTI LIETUVIU \ 
KOLONIJOSE J

Šv. Kazimiero Akademijos Statybos Fondo Komisija

PADĖKOS LAIŠKAS IŠ ROMOS
šv. Kazimiero Kolegija

\ ia Casal Mi nfeemto 20 
Roma Italia

J. M.
Kun. Kleb. I'r L. Mendeliui 
Saratoga St. and Park ate.
Baltimore 1. Marvland

k it pareikšti Jums mano ir visos 
Kolegijos širdingiausius sveiki
nimus. Aleliuja!

Jūsų Kristuje
Kun. P. Tu laba.

LAWRENCE, MASS.
Maloniausius Kun. Klebone. 1‘opieriaus Vajus Pasisekė

pasirodė Law- 
vvskupi jos po-: 

Parapijos vy-i 
darbščiai rinko' 

Vežimus

Jūsų laišką, kuriame pranešat 
apie kitus 300 mums pasiųstų 
šv. Mišių intencijų gavau. Ga
vau taip pat ir pinigus. Nežinau 
kaip dėkoti, nes kiekviena žo
džiais išreikšta padėka bus per 
maža. Te Visagalis Dievas atly
gina Jums!

Brar.gi yra kiekviena auka, 
kurią iš mūsų brolių geraširdiš
kumo patinam, šios aukos leng
vina mūsų materialinę dalį. Bet 
tai ne viskas. Jos mums teikia 
moralinį pastiprinimą. Per pa
staruosius 7 metus tiek mums 
teko iškentėti: būti žemina
miems ir niekinamiems, vergo 
dalį prisiimti, būti kankina
miems ir mirčiai išstatytiems, 
būti iš tėvynės ištremtiems ir 
likti vienų vieniems pasauly, e- 
sant saviesiems išžudytiems ar
ba Sibire mirties belaukian
tiems. kad gyvenimas daros taip 
sunkus, širdį taip skauda, ir ne
kartą rodos, jog visi mus užmir
šo ir niekam mes nereikalingi, 
jog pasaulis atmetė ir pasmerkė 
mus. Esant šitokioj dvasinėj 
būklėj, kada patiri kieno nors 
gerą širdį, pajunti, jog vis dėl- šventų apaštalų. 1 
to yra dar žmonių, kurie mumis ma. Nors retenybė, bet vis tik

Labai gražiai 
rence lietuviai 
pieriaus vajuje, 
rai ir vaikučiai
popierą sekmadienį, 
pristatė Ponia Paplauskienė. P. 
Jeskelevičius ir A. Jeralionis. 
Parūpino surinkti popierą. P. 
Jeskelevičius. A. Paplauskas. A. 
Jeralionis. F. Phillips ir jauna-: 
mečiai. B. Zenevičius. P. Binge
lis. ir kiti.

Choristai gražiai pasidarbavo.Jurgelevičienė, kun. Jonas Žu- 
ir parapijai liko nemažai pelno, romskis, V. O. Dauniai, A. Pe- 
Koncerte dalyvavo parapijos Į čiukonis, A. Smitas, J. Zimins- 
kunigai: kieb. J. V. Kazlauskas, kas, J. Musys, L. Maksvitienė, 

— Jo-’V. Hamel, A. Akstinas.
Belec-

V. Pranckietis, ir svečiai 
nas Valaitis ir Vytautas 
kas iš Brooklyno.

HAVERHILL, MASS
$2,075.00 Lietuvos 

Išlaisvinimui 
praėjo kelios savaitės

Po $4.00 — M. KasparavKie- 
O. nė ir A. ir M. Kančevičiai.

Po $3.00 — J. Bu jai, A. Krau- 
čiunienė, M. Žukauskienė, M. 
Valiukevičiūtė, R. Kazlauskie
nė, J. ir J. Belskai, M. Rauge- 
lienė, J. Biekša.

Po $2.00 — J. Gardella, J. Ye- 
Mulirankienė, P. 

O. Arčienė, M.
V. Putys, V. Sas- 

Aidukonienė. J. 
Mazalauskienė, A. 

kun. J. Bernatonis,
renkamos einant p. Lukšienė, A. Marčiulionis, P.

kai

CHICAGO, ILL. — Balandžio 14 d. įvykusiame susirinkime išrinkta komisi
ja vadovauti Šv. Kazimiero Akademijos statybos fondo vajui, į kurią įeina (sėdi 
iš k. į d.): kun. B. Urba, akademijos kapelionas; J. E. vysk. Wm. D. O’Brien komi
teto garbės pirmininkas; teisėjas Frank E. Donoghue; kun. A. Martinkus; (stovi 
iš k. į d.): kun. J. Paškauskas; Petras Daužvardis, Lietuvos konsulas; kun. I. Al- 
bavičius; Antanas Rudis, komiteto pirmininkas; teisėjas J. T. Zūris; J. Daužvar- 
dienė.

Susirinkime pagrindinę kalbą ' THOMPSONVILLE. CONN 
pasakė pats organizatorius p. I *
Norkūnas, aiškindamas, kokia-' 
me sunkiame laike pradėjo or
ganizuotis Amerikos Vyčiai, 

•"Kai jau net chorai buvo pradė- 
. ję byrėti dėka laisvamanių, ku

rie visa gerkle rėkė, kad iš baž-
• r nyčių reik padaryti pasilinksmi- 

. nimų ir šokių sales, o kunigus 
į iškarti varpinyčiose".

“To jie neatsiekė", — aiškino 
kalbėtojas. "Tiesa, kunigą Žebrį 
jie nužudė, bet Vyčiams susior- 

Jei sakoma, kad šiandien nėra ganizavus. laisvamanių apašta- 
tai apsirinka- jas turėjo nešdintis, o Vyčiai iš- 

.------- --------- ---------------------- . , bet vis tikiaUgO> kurje stovėdami po Kris-
rūpinasi ir mus atjaučia, darosi pasitaiko labai didelio pasiauko- ^aus vėliava, dirba Dievui ir Tė- 

ir Tėvynei ■ Vynej gjna Bažnyčią, ugdo dorą 
pasišventusių. 'ir tiesą".

Mes. Montrealo lietuviai, ture-j Kalbėjo ir vietinis klebonas, ir 
jome garbės susilaukti tokio pa- Įęjtj kajp reikalinga katalikų 
sišventėlio kataliko apaštalo.; jaunuolių susibūrimas Montrea- 

. asmeny p. M. A. Norkūno. Vy-;je, kurie tarytum jaunesnieji 
ičių organizatorius. ! karininkai, užimtų senesniųjų

Šis ii metų senelis, bet jaunas postus, nes kolonijos veteranai 
dvasia kaip pavasaris, atvažiavo;veikėjai ilsta ir nyksta, reik 

į į Mor.trealą suorganizuoti mūsų naujų jėgų, jaunų širdžių, gy- 
; jaunimą į \ yčių draugiją. Įvesnės energijos, tad visi susi- 
' Draugijoms ir vietinei parapi-: rinkusieji gyvai pritarė, ir pa- 
Įjai pritariant, buvo sušauktas j ty§ jaunuoliai ir jaunuolės pra- 
susirinkimas 13 dieną balandžio jo statyti klausimus, ir gerai 

'parapijos salėje, kur susirinko!- ----- - - - —
i nemažas būrelis jaunimo ir su-Į 
'augusių jų: taigi dalyvaujant: 
•klebonui kun. J. Bobinui. ir sve-!
jčiui organizatoriui p. Norkūnui. 
Į įsisteigė Montreale ne Vyčių 
kuopa, bet Kanados Lietuvių: 

| Vyčių Centras, su globėju ir vy
kiausiuoju vadu kun. J. Bobinu 
! priešaky.

Vyru Bendri Pusryčiai.
Motinos Dienoj, geg. 11 d. Šv. 

Vardo draugijos vadovybėje, 
parapijos vyrai atliks mėnesinę 
išpažintį ir eis "in corpore" prie 
Šv. Komunijos. Po 8:00 vai. mi
šių. nauji nariai bus priimami į 
Šv. Vardo Draugiją. Po tam. 
vyrams įvyksta "Bendri Pusry-;

; ir kalbės sve-Į
Kazimieras Čibiras 
John E. Fenton.

NORWOOD, MASS.

čiai"’. Dalyvaus 
čia i.
Judge

MONTREAL, CANADA

gera ir širdyj lengviau. Štai dėl jimo žmonių. Dievui 
šito ypatingu būdu brangios yra 
mums aukos, brangūs ir neuž
mirštami yra mums mūsų Gera
dariai.

Brangus ir mylimas Kun. Dak
tare. Velykų švenčių proga leis-

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.

Tel. Plantations 0753

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

Trim Metu Sukaktuvės
J C €

A. t A.
Liudvisū Zinkevičienė

Gegužės 3 d. suėjo ly
giai trys metai kaip mi
rė mano mylimiausia 
žmona ir vaikų bran
giausioji motina Liudvi- 
sė Zinkevičienė.

Minėdami liūdnas tri
jų metų mirties sukak
tuves. užprašėme šv. Mi
šias už a. a. Liudvisės 
sielą, kurios bus atna
šaujamos geg. 7 d.. 7 vai. 
ryte. Šv. Roko parapijos 
bažnyčioje. Prašome vi
sų giminių, draugų ir

pažįstamų dalyvauti šiose mišiose ir pasimelsti už 
a. a. Liudvisės sielą.

Nors jau trys metai pras’inko kaip Tu. Bran
dini!. ilsiesi kapuose, bet mes Tavęs niekad nepa
mirš- me ir nepamiršime — visuomet atsiminsime 
savo maldose.

Nuliūdę:
Vyras Vincas Zinkevičius, 

dukterys, sūnus ir žentai.

Šios kolonijos lietuviai minėjo 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktį. Minėjimas buvo sėkmin
gas. Suruošė BALF skyrius. 
Principaliu kalbėtoju buvo p. 
Juozas Kazickas.

Malonu pranešti.

Sekmadienį, balandžio 20 d., 
Lietuvių Bendrovės svetainėje 
BALF 22 skyriaus parengime 
surinkta $145.00 šelpimui Lie
tuvos tremtinių Europoje.

■ Aukojo šie asmenys: 
kad BALF,

Jau
šioje kolonijoje užsibaigė ALT rasevičius, M.

i vajus. Džiugu paskelbti, kad Jurelionienė, 
mūsų kolonija išpildė kvotą su Ciurelionis, 
kaupu. Visi bendrai ir vieningai nauskas, O. 
darbavosi ir gausiai aukojo Lie- Akstinas, E. 
tuvos išlaisvinimo reikalams. Daučiunas, 

Aukos buvo
jį namus, pas biznierius ir pra- Macius, K. Lekevičienė, M. Ka- 
i kalbose. Kalbėjo šie kalbėtojai: ziukonienė, A. Klimauskas, M. 
p. K. Čibiras, prof. Pr. Padais- Balkienė, J. Savukinas, R. Yes- 
kis, inž. B. Budginas, kun. Jo- kelevičius ir M. Alkunas. 
nas Bernatonis ir vietinis kun. Į 
Jonas Žuromskis.

Kolektoriais buvo
Svirskas, Marcelė Matonienė,
Zosė Kazlauskienė, Antanas 
Radziukinas ir Alena Klimaus
kaitė, kurie labai nuoširdžiai 
pasidarbavo.

Štai aukotojų sąrašas, kurie 
aukojo pastarosiose dvejose 
-prakalbose ir po prakalbų:

Lietuvių Gedimino klubas — 
$1000.00; švč. P. M. Nepersto- 
jančios Pagalbos Moterų drau- Į 
gija — $219.00; Lietuvių Kata-j 
likų Veikimo Centras $50.00; j 
M. ir E. Vencių šeima $50.00; j 
P. ir A. Svirskų šeima $31.00; I 
V. ir O. Čeplikų šeima $31.00;: 
Andrius Majauskas — $25.00;. 
J. ir S.

i Po $1.00 — B. Paplauskas, A. 
r, . Klimauskaitė, M. Leščinskienė,Petras

A. Muzikevičius, F. Urbačius, J. 
Karpavičienė, P. Balevičius, O. 
Paulauskienė, O. Valukinienė, 
O. Zakarackiūtė, M. Barišaus
kas. M. Kraučiūnienė, O. Valiu
kevičienė, J. Urbačius, M. De- 

igesiūnienė, B. Prakapiūtė, V. 
Slaičiūnas, O. Prakapienė, A. 
Balevičius, M. Casper, A. Palu
kas. V. Pilsuckis, M. Liadins- 

jkienė, ir M. Valiukevičienė.
Į Trejose prakalbose ir kolekto- 
se surinkta $2.076.35

Išlaidų 1.35

Pasiųsta Amerikos
Lietuvių Tarybai . $2,075.00

Tariame nuoširdžią padėką 
Gedimino klubui ir Švč. P. M. N. 
Pagalbos Moterų draugijai už 
stambias aukas. Taipgi dėkoja
me visiems aukotojams, kolek
toriams ir bendrai visiems, ku- 

MrMaton7ai76.00drie daugiau ar mažiau Prisidėjo 
prie Lietuvos išlaisvinimo dar
bo.

ALT Haverhill Skyrius
A. J. Shaukis.

Zavadskai — $21.00:1 
Pranas ir Petronėlė Gerais- P. ir R. Yankauskų šeima 21.00.; 

skyrius surinko $400.00. Garbė kįaį( Myopia Club toniko išdir-■ Adv. John ir Arlene Dondero —
to skyriaus nariams ir visiems. _ §20.00. J. Seliukas — 20.00;
kurie prisidėjo darbu ir auko- §g qq

mis. Stambesnę auką davė Šv. Po $5 00 A d i

išsikalbėję nusitarė įsteigti Vy- 
ičių Centrą Montreale. išsirinko gerai uždirba. ’• I
ir valdybą. į kurią įeina sekanti 
asmenys: pirmininku — W.
Vaupšas; vice pirmininkus — A.- 
Milius; sekretorė—Helena Vaiš
vilaitė; iždininku — p. Rama
nauskas; finansų sekretorius — 
J. Macevičius.

i Susirinkimus nutarė šaukti 
i kiekvieno mėnesio antrą sekma
dienį, parapijos svetainėj. Paju
dinta vėliavos, ženklelių, ir savų 
įstatų klausimai bei sumanymai.

Garbė organizatoriui p. Nor
kūnui už savo jėgų aukojimą ir 
pasišventimą kultūros darbui.! 
garbė ir padėka už kalbą ir gra-, 
žius sumanymus ir paraginimus.! 
o Montrealo jaunimui priklauso i 
taipgi tūkstantinis kreditas, kad 
susirūpino katalikiško jaunimo 
vieningumu, kad ėmėsi neatidė-| 
liejamos akcijos, kad paklausė 
vyresniųjų — stojo po Kristaus 
vėliava su jaunų sielų kardais, 
prieš kuriuos turės nusilenkti 
visas blogas, o Dievo ir Tėvynės 
žibintai — suliepsnos mūsų pa
dangėje.

J. ir M. Šilanskų šeima — 
Veronika Babrauskienė 

Augustas J. Kazlauskas 
M. ir 1

17.00;
A. Navickas. P. 16.00; 

adv. Povilas' 16.00;
Sykes. A. K. Navickas. Mrs. G. Adolfas Muzikevičius 13.00; M. 
E. Taylor, P. Veta. P. Blažys. O. ir M. Kuliešių šeima 12.00; P. 
Stelmokienė, J. Kačinauskas.

Po $2.00
telis. P. Kuras. V. J. Kudirka.

Po $1.00 — S. Dauderis. D. į 

Banys. B. Kungytė, A. Pečiulie-į 
nė, J. Dalelis, S. Alukonis, A. Į 
Viškelis.
čius. A.
kas. K.
čius. S.
gas. V. ........... ~........... —.......
nis. K. Kašėta, R. Vitartas, J.; 
Akunevičius, P. Mučinskas, P. I 
Kudirka. G. Kakanauskas, J. 
Medveckas, M. Pežienė. G. Gle-

Jurgio draugija, būtent. $25.00; Česnulevičiai, 
po $10.00 — SLA 113 kp. ir A.
Malinauskas. Prakalbose su
rinkta $158.00. Viso $203.00. 
Pravestas laimėjimas, kuris da
vė $247.50. Išmokėta kalbėto
jui kelionės lėšos $10.00. 
išmokėta $49.35. BALF’o 
tran pasiųsta $400.00.

BALF 97 skyrius nuoširdžiai 
dėkoja aukotojams, tikietų pir
kėjams ir platintojams.

Thompsonville kelonijoj pri- 
skaitoma apie 30 lietuvių šeimų. 
Yra dvi draugijos — Šv. Jurgio 
ir SLA kp. Savo patalpų neturi. 
Čia randasi puiki dirbtuvė, kur 

j audžia kilimus (carpets). Dir
ba apie 7 tūkstančiai žmonių ir bus. P. Stonys. J. Kavaliauskas, 

M. Jasionis, J. Peža, Iz. Vasi- 
•I. F. Makoveckas. liauskienė. V. Jezavitas. A. Di- 

xonienė. Juozas Versiackas, O.I
Razulevičienė, S. Mainoris, Mrs. į
Mainoris. P. Velienė, J. Aviži
nis, J. Aidukonis, E. Vizgirdie
nė. M. Balutienė, A. Kuodienė, 
M. Navickas, S. Arlauskas. A. 
Pakarklienė. J. Petraitis, J. M. 
Pečiulis. J. Smilgius, M. Minke
vičius, J. Sestavickas. S. Kada 
ras. A. Kavolynas. K. Mačys, 
M. Preibienė, Antanina Tru- 
činskas, J. Adomonytė, V. Nau- 
jokaitytė, S. Jasionis. B. Ado
maitienė, ir M. Čižius 75c.

BALF 22 skyriaus vajus pra-

Viso 
Cen-

PHILADELPHIA, PA.

'ir T. Grudinskai 12.00; J. ir J.; 
J. Dixon. P. Rukš-‘ Jakavoniai 12.00: A. ir J. But-| 

j kai 12.00; A. ir O. Radziukinaij
Rutkauskai 
Aladavičiai 

11.00: K. ir K. Zaleckai 11.00. 
Po $10.00 — Jonas Molis, O. 

Klimauskienė, P. Špokus. J. ir 
R. Jurgelevičiai. K. ir A. Miko- 
niai. M. Kaziukevičius, Susivie- 
nymas Lietuvių Amerikoj 102; 
kp., A. ir M. Šalkevičių šeima.' 
B. ir O. Jurkevičių šeima. A. J.; 
Shaukis. O. Stančienė, 
Verbickai, Lietuvių 
Moterų klubas.

Po $8.00 — J. ir P. 
kai ir Alekas Barišauskas.

Po $7.00 — A. ir J. Naudžiū
nai ir P. ir R. Amšiejai.

Po $6.00 — Stasys Dzingele- 
vičius. L. Karpičienė, Z. Kaz
lauskienė, ir A. Dubinskai.

Po $5.00 — S. Biekša, J. čep- 
likas. Z. Akstinas, E. ir P. Radi- 
šauskai, M. ir A. Lučinskai, J. 

(Kaminskas. P. Kraučiūnas, J. ir 
A. Belskai. V. Bakanauskas, E.

S. Alukonis,
K. Kazevičius, R. Je- 

Poskevičius. J. Versiac- 
Mickūnas. D. Razulevi- 
Razulevičius. P. Berin- 

. Šemeklis. J. M. Uždavi- 
R. Vitartas, J.

P. Mučinskas, P.
G. Kakanauskas,

12.00: J.
11.00; J.

ir Rose 
ir M.

P. ir P.
Katalikių

II
Vitkaus- j

BOAT-MISSER—Inga Ting- 
stam of Stockholm missed 
the boat. The SS. Grips- 
holm sailed for Gothenburg. 
Svveden, vvithout her. Būt 
she chartered a fast speed- 
boat and caught the liner at 
sea 20 miles. From there to 

New York was easy.

j Mirė Mari .joną Kavaliauskienė
Balandžio 14 d. mirė Marijona 

Kavaliauskienė, 67 metų amž. 
Palaidota iškilmingai balandžio 
19 d. iš Šv. Kazimiero lietuvių 
par. bažnyčios šv. Kryžiaus ka
puose.

Į Velionė paėjo iš Vilkaviškio 
apskrities. Amerikoje pragyve
no 48 metus. 1900 m. ji susituo
kė su Kaziu Kavaliausku, Ma- 
riampoliečiu, kuris mirė 1942 m.

j A. a. Marijona Kavaliauskie- sidėjo gegužės 1 d. ir tęsis per 
nė paliko dideliame nuliūdime visą mėnesį. Nuo gegužės 11 d. 
sūnus Juozą. Steponą. Simoną per visą savaitę Komisijos na- 
ir Tarną, dukterį — p. Oną Pet- riai eis į namus rinkdami dra- 
ronienę. jbužius, avalinę ir pinigus nupir-

Velionė buvo pavyzdinga ka- kimui maisto. Kviečiami visi au- 
talikė ir viengentė. Lai velionės 
vėlė ilsisi ramybėje, o jos nuliū
dusiai šeimai reiškiame gilią 
užuojautą.

Kazys Vidikauskas.

koti. Žvalgas.

BRIDGEPORT, CONN.
me

Vyčio Prietelė.

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Limosinai džl visokiu reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Sasirgo Smailytė
Šiomis dienomis susirgo p. A- 

nastazija Smailytė, ilgus metus 
buvusi a. a. kun. Miluko leidžia
mos "Žvaigždės” spaustuvės 
darbininkė, 
savo sesutės 
Smailytės.

Rašančiam 
ją aplankyti, 
siškai pasveiks ir sustiprės. To 
mes jai linkimo.

Smailučiu Bičiulis.

ės”
Ji yra priežiūroje 
slaugės, p. Adelės

šiuos žodžius teko 
Atrodo, kad ji vi-

Bal. 13 d. parapijos choro 
tinis koncertas labai gražiai pa
vyko. Žmonių buvo kupina pa
rapijos svetainė. Artistai p. Al.•
Vasiliauskas ir p. Violeta Tam- 
kiūttė sudainavo daug gražių 
dainų. Pianu akompanavo p. M. 
Šlekaitytė. Parapijos choras, 
vadovaujant A. Stanišauskui. 
gražiai padainavo ir kelius nau
jus dalykus. Su choru solo par
tijas atliko Ann Radvilaitė, Al
dona Dulbis, J. Barnotas ir Fr. 
Česikas.

Šis pelikano paveikslas yra žymėtinas todėl, 
kad fotografas Joseph J. Steinmetz, besikeliant 
nuo vandens pelikanui lėkti, jį nutraukė laike 
1,000 sekundos ir laimėjo aukščiausią dovaną — 
$500 Floridos Photo konteste.
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Pink-and-white Party Cakes

And what wonderfully delicious You’ll be thrilled at the ‘ oha’f 
cakes they are! Delicate, fluffy and “ahs” that greet you whenyou 

serve Maytime Cupcakes to your 
guestp or family. And its fun, not

And what vonderfully delicious
I Ar Važiuoji Kalifomijon? ' A£)V R'.KALINAUSKO KALBA,

ŽINUTFS

Geg. 3 d., apsivedė Antanas 
Bazikas su Bronislava Vaičiu- 
lionyte, gyv. 331 Broadway.

Geg. 4 d., Jonas J. Narinke- 
vičius apsivedė su Ona V. Ja-

Pamaldos. Trečiadienį, vaka
re, bus laikomos geg. mėnesio, 
Šv. Teresės ir Sodalicijos pa
maldos.

Naujas kun. Petras Šakalys! 
suteiks žmonėms savo palaimi
nimą.

white cakes with evirls of satiny,
eoft, pink frosting on top, and fea- „ . ,________ ____________ , _
thery coconut on the ridės. Bot h work, to make cakes this easy way.
cakes and frosting have the deli- So elip the recipe now and ūse it 
cious flavor of blended vanilla, the next time it’s your turn to 
orange and lemon extracts. entertain.

nuškevičiūte, gyv. 21 Annabel 
St., Dorchester, Mass.

Motinų Liguori, Seselių Jė
zaus Nukryžiuoto, atrašė laišką 
kun. Virmauskiui, dėkodama 
So. Bostono žmonėms už gau
sias aukas senelių prieglaudai. 
South Bostoniečiai sudėjo tam 
gražiam tikslui, Šv. Petro par. 
bažnyčioje, $400.

DAKTARAI ’
ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr J. 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.

Marijos Diena, šeštadienį, ge
gužės 10 d., Bostono diecezijoje, 
švenčiama Marijos Diena. Vai
kai, jaunimas ir tėvai kviečiami 
sueiti savo parapijos bažnyčion 
išklausyti šv. mišių, ir priimti 
šventą Komuniją.

Prašome tėvelių paraginti 
vaikelius gausiai susirinkti baž
nyčion pagarbinti Mariją.

Tel. TRChvbridge 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
Ę}"""".....       [j]

| A, J. NAMAKSY
REAL ESTATE & 

INSURANCE 
414 W. Broadway

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

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

Motinos Diena. Gegužės 11 d., 
10 v. r. Šv. Vardo vyrų draugi
ja, sodalietės, vyčiai ir abelnai 
jaunimas eis prie šv. Komuni
jos.

Po šių šv. mišių bus palaimi
nimas Švenčiausiu Sakramentu.

Po to, bažnytinėje salėje, bus 
vieši pusryčiai — vaišės moti
noms.

3:30 v. p. p., visi, o visi eisime 
į Darbininko Radio koncertą — 
užbaigti motinos dieną.

Penktadienį, vakare, po pa
maldų, bus laikomas svarbus 
susirinkimas būsimo kun. Vlado 
Brazausko. MIC., primicijų rei
kalu. Visi kviečiami atsilankyti 
ir tinkamai suruošti būsimam 
tėvui vienuoliui tinkamas pa- 
gerbtuves.

—
Geg. 4 d., tapo pakrikštytas 

Albertas Eugenijus — Alberto 
ir Stanislavos (Matulevičiūtės) 
Audickų, gyv. 122 Marine Rd., 
So. Boston, Mass.

———
Gegužės 4 d., mirė, ilgokai! 

sirgęs, Simas Kašėta, 70 metų 
amžiaus, gyvenęs pas savo duk
terį, 297 K St. Jis Amerikoje 

, pragyveno 45 metus. Yra pa- 
i šarvotas pas graborių Kasparą, 
i 187 Dorchester St. Laidojamas 
iš Šv. Petro par. bažnyčios, geg. 
7 d.. 9 v. r., Naujos Kalvarijos 
kapuose.

Liguid Ingrelicnts
\ 'z cup milk

1 teaspoon vacilla
’/2 teaspoon orange eztract 
!įteaspoon lemon eztract
2 cgg whites, unbeaten

f
f

pasakyta šeštadienį, gegužės i tikrą privilegiją 
3 d. š. m. Darbininkų Radio 
programoje iš WESX stoties. 
Salėm. Adv. Kazys Kalinaus
kas yra Federalio Distrikto 
prokuroro asistentas ir Ra
dio Koncerto Rengimo Komi
teto pirmininkas, turįs savo 
ofisą 509 W. Broadway, So. 
Bostone.

Pristatome Alų ir Tonikų ji
!
i Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir j > 
i toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems • i 
' ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: • Į

BORIS BEVERAGE CO. j;
i J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai. £
| 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. £

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

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

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

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

MAYTIME CUPCAKES
Dry ingi-cdienls 

1V3 eups sifted cake flour 
% cup sugar 

2 vi teaspoons baking powder 
(tartrate powder, 4 teaspoons) 

Y'z teaspoon salt 
cup Spcy

Sift flour, sugar, baking powdcr, and salt into mixing bow! . . . dpop in 
Spry . . . add milk and extracts and beat 200 strokes. Scra}x: bovvl and 
spoon ... add egg vlutes and beat 100 strokes. Again serape and mis ... 
Coat 3-inch cupcake pans with Spry and fili pans full of batter.

Bake in moderately hot oven (375° F.) 15-20 minutes. Fkost with 
Maytime Frosting ... makes 12 cupcakes.

izer IhrecLions. Add milk and extracts and beat on low speed 2 minutes. 
Serape bowl and beater. Add cgg whites and beat on !ow speed 1 minute.

Put 1 tgg while?% cup sugar, 3 
tablcspoons cold vater, teaspoon 
light com sirup, and dash of salt in 
top of double boiler and mis tho- 
Toughly. Place over rapidly boiling 
water and beat constantTy with ro- 
tary egg beater until misture will 
hold a peak (about 5 minutes).

išgirsti 
jos malonų ir išlavintą 
balsą Darbininkų radio 
Metiniame Koncerte, Jor
dan Hali, Bostone, sekma
dienį, gegužės-May 11 d., 
3:30 vai. po pietų.

Koncerto programoje 
taipgi dalyvaus įžymi pia
nistė Birutė Smetona, kuri 
studijavo Lietuvoje ir Pa
ryžiuje, ir pripažinta kai
po žvaigžde savo srityje.

Visi sutiksime, kad Dar
bininkų radio programose 
visuomet smarkiai agituo
ja ir tautiškai dirba be jo
kio kompromiso, kad Lie
tuvos laisvė ir nepriklau
somybės būtų atstatyta. 
Tokią programą reikia 
remti. Šioje programoje 
niekuomet neišgirsite jo
kio skelbimo, kuris skelb
tų Lietuvos žudytojų - bol
ševikų parengimus, — be- 
ja, nėra pasaulyj tiek pi
nigų, kad užpirkti nors 
vieną minutės laiką šioje 
programoje paskelbimui 
ką nors tokio naudingo 
komunistams. Todėl ši 
programa užsitarnauja 
paramos. Remkime jos pa
rengimus.

Turėdami mintyj, kad 
koncerte dalyvaus tokios 
įžymios artistės, kurios 
dainuos ir skambins dau
giausia lietuviškas liau
dies dainas ir muzikos kū
rinius, ir aiškiai matyda
mi reikalingumą remti 
Darbininkų radio progra
mą už jos nesvyravimą, 
atsidavimą Lietuvos labui, 
komisija drįsta kviesti vi
sus Massachusetts lietu
vius, kad atsilankytų į šią 
meno puotą. Tą darydami 
mes parodysime mūsų su
pratimą. kad mes lietuviai 
turime tarptautiniai atsi
žymėjusių artisčių, kurios 
platina Lietuvos vardą, ir 
kartu nuoširdžiai paremsi- 
me smarkų agitatorių ir 
darbininką, šios radio pro
gramos vedėją...

__ ___ __ __________ ___  ' Iki pasimatymo koncer- 
Law-;kių agitatorių bei tautiškų te — Motinos Dienoje — 

’ darbininkų._____________i ateinantį sekmadienį. Jor-
Mano noras šioje trum- dan Hali, Bostone. Ačiū!

Malonūs broliai ir sese
rys lietuviai: —

Nesenai beverkdamas

f 

“Nelaiminga mūs žeme-Į 
lė! Kuomet kitos šalys ga
li pasigirti garsiais savo 
vyrais, gabiais raštinin-liaudies dai-

dalyvaujant kais ir poetais, kurių raš
tais gėrisi ir kitos tautos, 

koncertas y- arba prakilniais artistais, 
lietuvių gar- smarkiais agitatoriais ir 

darbininkais, 
vargiai to 

nes jei-

Dabar yra geriausia proga 
pigiai nuvažiuoti. Priimami du 
keleiviai į kompaniją. Kaina — 
padėti apmokėti gasolino išlai
das. Išvažiuojama apie ketvir
tadienį ar vėliau, pagal susita
rimą. Palikite savo adresus — 
“Darbininkas”, 366 W. Broad
vvay, So. Boston 27, Mass.

—
Pagerbkime Savo Motinėles

—
Motinos diena, gegužės 11, čia 

pat. Pagerbkime savo motinėles
ir jas apdovanokime Lietuvių knygelės lapelius, atspaus- 
Darbininkų radio koncerto ti- dintus 1903 metuose, ra- 
kietais ir kartu su savo motinė- dau Šiuos žodžius: 
lėmis tame koncerte dalyvauki
me. Duokime progą savo moti
nėlėms nors kartą metuose pasi
džiaugti gražiomis 
nelėmis ir muzika, 
meno puotoje. 

Šis metinis radio 
ra ruošiamas visų
bei ir pasididžiavimui. Koncer- tautiškais 
tas įvyks gražioje koncertinėje vienok mes 
salėje — Jordan Hali, Bostone, greit sulauksime, 
sekmadieni, gegužės - May 11 gu tik kuris iš mūsų rašti- 
d., 3:30 vai. po pietų. Tą dieną ninku tautiškų darbinin- 
skirkime savo motinėlių garbei, kų parodo daugiau talen- 

Koncerto tikietų galima gau- to, nuo kurio daug pasiti- 
ti — kėdavome, tai tik žiūrėk,

Darbininko Administracijoj, — ir išgirdome, kad tas 
366 W. Broadvvay, So. Boston, jau SU Šiuo pasauliu per- 
ir pas šiuos platintojus: p. Bro- siskyrė. Ir vis kuone tos 
nę Cunienę, 29 Gould St., W. pačios ankstyvos mirimo 
Roxbury; p. F. Grendelytę, 366 priežastys, t. y. sunaikin- 
W. Broadv.ay, S. B.; Feliksą Za- ta sveikata”. Tie žodžiai 
Iešką, 374 W. Broadvvay; Joną buvo pritaikyti autoriui 
Pranaitį, 309 E St.; Joną Roma- Pranui Vaičaičiui, kuris 
ną, 328 E St.; Vincą Valatką, mirė VOS 26 metų sulaukęs 
731 E. 8th St.: p. Marijoną Gai----- jo sveikata susilpnėjus
lienę, 28 Verdun St., Dorches- dėl sunkių mokslo sąlygų: 
ter; p. Blanche Stravinsky, 111 jis labai vargo ir skurdo 
Magnolia St.. Dorchester. besimokindamas. Jo eilės

Norvood, Mass. — pas varg. buvo labai mėgiamos: žo- 
V. Sereika, 22 Tremont St.; p. džiai “Kur Bakūžė Sama- 

iOną Pazniokaitę, 58 Heaton nota” jo.
Baliaus gaspadonais buvo V Ave . p Ievą Tvaska> 5 Atvvood Įdomu ir reikšminga pri- 

.. ir stelia Averkiene- Avė.; p. E. Kavolynaitę, 17 Cha-taikyti tas mintis vienos 
Nuoširdžiai darbavosi: Staku- J)eJ g(. . BaJch pharmacy, pas gentkartės atgal prie da- 
ciai. \aiatkiene, Rusteika, Mar- Mickūną, 1140 VVashington St.; bartinio lietuvių gyvenimo 
tir.kus. Petrauskas, Ivanauskie- Cambridge, Mass. — pas An- ir pastebėt,! kaip tas troš- 
nė. Gailiumene, Jakimavičienė,1 paukantą> krautuvėje. 187 kimas pasigyrti savo žmo- 
Romanskienė, Zaleckas ir k. 'Webster Avė.; Benediktą Jaku- nėmis pasipildo: Šiandien 

Visi baliuje dalyvavusieji buvo2o st. Paul St.; Kastantą Sa- randam lietuvių pirmose 
malį, 112 Berkshire St.; ir kitus, eilėse visose gyvenimo ša- 

Laurence, Mass. — p. L. Ven- koše, ar jų ieškosime tarp 
čienę, 290 Lavvrence St. ir kle- inžinierių, 
bonijoje.

Lowell, Mass. — Vladą 
lauską, krautuvėje. 575 

i rence St.
Worcester, Mass. — pas varg.

Juozą K. žemaitį, 38 Providence poje kalboje pareikšti ke-----------------
St. lietą minčių, ypač liečiant CARE skyrius Bostone:

Brockton, Mass. — p. Aleną lietuves artistes ir smar- Boston CARE Committee 
Liolis, 33 Sheldon St.; Bronių kius agitatorius — tautiš-, 
Bartkevičių, 42 Vine St.; Oną kus darbininkus.

Mes visi žinome, kad pa- 
Providence, R. I. — varg. V. sodinę gražią gėlę, ją rei- 

Stasevičių, 350 Smith St. ikia prižiūrėti, palaistyti, ir
Nashua, N. H. — varg. Joną;kaikurių šakas paremti. 

Tamulį, 6 Scripture St.
Tikietų kainos:

ir $2.40.
taksas. Visos sėdynės rezervuo
tos. Visais radio programos ir 
koncerto reikalais galite kreip- 

. tis pas vedėją A. F. Kneižį. 366 turinti ... „ , ~ „VV. Broadvvay, So. Boston 27, 
3 S?” Mass. arba 50 Cottage St., Nor- 

ouibvj, wood Magg Tel gouth ^5^0 
paren- 26g() arba N0Rwoo<i 1449.

FROST1NG

Remove from boiling water, add 1 
teaspoon lanilla, tea-poon oravgc 
extrad, J4 teaspoon Icnum exiriKt, 
and pink coloring to inake a delicate 
pink. Beat until tl.i'k enough to 
spread. Frost cupcakes all over and 
roll sides in coconut, leaving a sviri 
of frosting on ton.

I

_ 1

IŠ Lietuviško Baliaus manas, pp. Razvadauskai. Moc- 
------------- kai, pastarieji įteikė grupės ke- 

stambią auką $10.00. 
pram. J. Kasmauskas

Užsisakykite Toniko Pas Mus įjį

Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

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

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

$
i

Balandžio 26 d.. Strand salėje, iionei 
įvyko Tautinių Šokių grupės Taipgi 
ruoštas balius, su dainų, eilių, įteikė 10.00. 
muzikos ir tautinių šokių prog
rama, kurs sutraukė gausią ir Valatka 
gražią publiką. Pradžioje mažo
sios mergaitės padainavo ‘A- 
guonėlę'. ‘Saulelė Raudona' ir 
‘Garnys'. Deklamavo: ‘Svečių 
pasveikinimas' — M. Plevokai- 
tė, ‘Du ir Du' — K. Bernotaitė:
‘Goda' — Aisčio ir ‘Lėlės Lop- pakviesti atsilankyti į gražųjį ir 
šinė’ — V. Griganavičiūtė; Lie- didingąjį Darbininkų Radio 
tuvaitė — R. Prakapaitė: ‘Lie- Koncertą, kurs ivvks p-eeužės- 
tuva' — M. Martinkaitė; ‘Trem- Mav 11 d., 
tiniai' — 9 m. tremtinys Algi- dan 
mantas Svilas. Smuikos ir gita- 
ro duetą išpildė dvynukai Lili
ja ir Leonardas Janušai.

Grupės “veteranai", kurie už 
poros savaičių vyks į Tautų _  X 
Festivalą, padainavo liaudies 
dainas, “Ką močiute padarei” ir 
“Gale lauko Toli”. Alena Čen- 
čiūtė pagrojo smuiką solo. ak. 
L. Romanskytei. Grupės vedėja 
O. Ivaškienė tarė keletą žodžių 
apie šio parengimo tikslą. Dide
lio įdomumo sukėlė grujies ke
turi akordionistai, būtent. Pra
nė Baliukonytė. Gilbertas Gai
lius, Arnoldas Plevokas ir Ry- 
mantas Ivaška, 
po kurinį solo ir visi 
“Klumpakojį” ir “Suktinį".

Vėliau buvo tautinių šokių de
monstracija ir mokinama šokti 
“Kalvelis”. Senesnieji kaž-kodėl 
nedrįso, bet už tai jaunieji pri
pildė salę “Kalvelio" ratukais ir girnas tai komp. Miko Petraus- 
greit pramoko. ko 10 m. mirties sukakties pa-

Valco ir Suktinio - Polkos minėjimas.
kontestus laimėjo Stasė Uždavi- kvietė gausiąją, dainą mėgstan- 
nytė su Vincu Jakimavičium ir čią publiką, kuri beveik pripil-i 
Evelyn Marcinkiūtė : 
du Plevoku. Teisėjais 
milija Stirbienė (tik 
lias dienas atvykusi 
pos), Birutė Svilienė 
nas Kontautas, Jr. Laimėjusieji 
gavo po dėžę saldainių ir kar
toną cigaretų, kuriuos nupirko 
Marijona Valatkienė.

Atsilankiusiųjų tarpe matėsi 
ir gana žymių svečių, būtent: 
lietuviškų filmų rodytojai iš 
BALF centro Jonas Valaitis ir 
Vytautas Beleckas; red. A. F. Darb. Radio vedėjui ją į Bosto-I 
Kneižys. majoras Svilas, adv. ną pakviesti. Dabar visiems bus 
Gailius, Dr. Pilka, muz. Tataro- puiki proga pasigerėti, lietuvai- 
nytė, L. Zaikienė su ką tik at- te pasaulinio masto pianiste ir 
vykusia sesute Stirbiene. J Ro- tokia pat dainininke Rap.

Darbininkų 
kurs įvyks gegužės- 
3 vai. po pietų Jor- 

Hall. Bostone. Rap.

profesionalų,
I pramonininkų ar kilnių ar- 

Pau- tistų. Ir netrūksta smar-'

II Koncertas

mo-

kurie pagrojo 
bendrai

Bal. 27 d. Patrick Gavin 
kyklos auditorijoje įvyko Gabi
jos koncertas, vad. J. Dirvelio 
iš Worcester, Mass., kuriame 
buvo perstatyta J. Steponaičio
parašyta trijų veiksmų operetė Kašėtaitę, 161 Ames St. 
“Alenutė”. (Muzika A. Vana
gaičio).

Koncertinėje dalyje, daug įdo
mumo sukėlė, nesenai iš Euro
pos atvykusios. Birutės Svilie- 
nės pasirodymas. Ji sudainavo: 
“Mano Gimtinė". “Mano Sieloj 
Šiandien Šventė” ir “Pradal
giuos" — Algirdo Kačanausko. 
P-nia Svilienė pasirodė 
puikų, gerai išlavintą 
Pertraukoje kalbėjo p. 
Mockus. Priminė, kad šis

Remkite tuos profesljonalus ir biz-
Taipgi kalbėtojas nierius. kurie savo skelbimais remia 

“Darbininką”. J

Sulaukę įžymių artisčių, 
$1.20, $1.80, kaip Polyna Stoska ir Bi- 

priskaitant valdžios rutė Smetonienė, reikia 
jas remti ir parodyti 
džiaugsmą, kad jų gabu
mais lietuviai yra pripa
žinti atsižymėjusiais. Po
lyna Stoska. kuri dainuo
ja ir vaidina įžymią rolę 
muzikalėje operetėje — 
‘Street Scene’ New Yorke, 
pripažįstama kaipo pirma- 
eilinė artistė. Mes, Massa- 
chusetts lietuviai turime

140 Clarendon Street 
Boston, Mass.

Tel. KENmore 3987.

GRABORIAI

su Arnol- dė salę, atsilankyti į Darbininkų 
; buvo: E- Radio ruošiamą metinį koncer- 
prieš ke- tą gegužės 11 d.
iš Euro-
ir Stepo-

Jordan Hali. 
Bostone. Jis atkreipė dėmesį, 
kad be žinomos, garsios daini
ninkės, dainavusios Berlyno o- 
peroje, Polyna Stoska - Stoš- 
kiūtės tame koncerte pirmą 
kartą Bostone pasirodys Biru
tė Smetona iš Cleveland, Ohio. 
Jis pirmą kartą ją išgirdęs New 
Yorke. susižavėjęs jos skambi
nimu ir tvirtai rekomendavęs

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St.. So. Boston. Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkč — G. Gailiūnienė,
8 VVinfield St., So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
410 E. 6th St., So. Boston. Mass.

' Finansų Rašt. — B. Cūnienė.
I 29 Gould St.. W. Roxbury, Mass.

Tel. Parkway — 1864-VV
■ Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 

177 West 7th St.. So. Boston, Mass.
' Tvarkdarė — Ona Krasauskas. 

11 Springer St.. So. Boston, Mass.
į Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H St., 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 
pas protokolų raštuunkę.

5V. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGUOS VALDYBA

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

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

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

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

Iždininkas Stasys K. Griganavičius,
699 E. Scventh St., S. Boston, Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.
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J. Aistis

Gegužines
Raškydami žiedelį alei vieną. 
Bandydami pralenkt vieni kitus. 
Bėgiodavom žibuoklių po šlaitus. 
Braidydavom šlapokšniuose purienų

Ir laipiojom ievas žiedų nukartas — 
Apsvaigusys jaunyste ir kvapu. 
Grožėjomės žolynu ir lapu. 
Bėgiodami galilaukes neartas...

Pavasarinės lelijos Lietuvos ežeruose.

Esi u
Esi, dangau, tu srovėje upelio, 
Tu ežero šilkiniam veidrody,
Esi, dangau, tu praeity senelių, 
Esi, dangau, tu kūdikio širdy.

Esi, dangau, tu rankų nepasiektas, 
O daug naktų tavin jas tiesom mes, 
Tu angelų baltų balčiausias lieptas, 
Melsva skara Sikstinos be dėmės.

Esi, dangau, tu mano Dievo sostas
Ir nuo žemės protėvių dievų,
Ir niekas niekas nepasieks, paklydęs, sosto 
Be žiburių tavų...

Bernardas Brazdžionis

Seklyčioje, tarp vaško ir žiedų 
Jaukaus, slaptingo kvapo ir maldų. 
Stovėjo Dievo Motina, pamynus

I -

laidumu. Šeimyniniame* 
{gyvenime taip pat.

... , T- . . — Vyras pavyduliauja.l aigti pusryčiai, nų kapitoną Kęstuti Nor- gas kažkur oegti ir - pa- -mop ne tik pažįsta.
T ’ r-t - f O nil r/rviAV. O 1 V* 1 * *•

Po kojų mėnesį ir žalčio narsą. 
Stebėdama jaunimo veido varsą. 
Vargu nalaužta seni ir žolvnus...

Villefranche-sur-Mer. 1945. V. 14

Prancūzo Balsas Prieš Bal
tijos Tautų Priespaudą

Norvaiša su šeima va-' Paskui Norvaiša, tarsi nas oras mirties, 
žiuos į bažnyčią. Jis dabar, per mig’as, mato savo sū- Norvaiša deda pastan- 
iki bus baigti [ 
apžiūri laukus. . vaišą, su žmona ir vaikais bunda.

Eina Nor-aiša lauko e- įgrūstą į krypuojančio * Koridoriuj girdisi kalbos « 
žia. No’s ą rugiai siekia sunkvežimio kampą ir ve-ir pasitarimai. Kažkoks 
jo kruti' ę ir taip maloniai žarną kažkur tolyn. Jis no- pareigūnas registruoja ga- 
kutena ranką varpų akuo- ri rėkti, 
tai. Bus duonos, bus pini- klausti, 
gų, bus jaukus ir ramus žiuoja, 
savo pastog’j gyvenimas, tačiau

Senis pakelia galvą ir iš- nesibaigiančioje 
didžiai žiūri aplink. Jo vei- klv ksmo ir mašinų 
das spindi vertu pasidi
džiavimu. Taip, jis Norvai
ša. jis 25 ha savininkas, jis 
geriausias apylinkės ūki
ninkas. Ir jis gaii didžiuo
tis, jei jo rugiai noksta 
ankščiau už visos apylin
kės rugius.

Prie pat sodybos senis 
Norvaiša pakelia galvą i 
medžių viršūnes ir jo akis 
aptemdo dideli dulkių de
besys. Matytas vaizdas iš
nyko. kain filmoj. Jį stai
ga pakeičia neansakomai 
biaurus tarškėjimas ir 
dūzgimas pro kaimą ei-

I

Alfonsas Vaznonis.

Savosios Žemės Sauja* 1

Lietuvių politikų ir laik
raštininkų sluoksniams 
gerai pažįstamas prancū
zų rašytojas Henri de 
Chambon praėjusių metų 
rudenį paskelbė savo dar 

i vieną knygą apie Baltijos 
Į valstybes, pavadintą “La 

— Vyras viską atleis sa- tragedie dės nations balti - 
Baltijos tautų 

Knyga turi 
1. Rusija 

2. Sovietų

mų, bet ir savo vaikų at-l 
žvilgiu. Norėta parašyti a- 
pie tai romaną, bet nusprę- 

. .. . .. . .. . . . sta, kad moterys to romą-pasaukti ir pa- Urnos emigracijos atvejui. no nesu o būtų labai
K_ur jie taip įsva- Linksniuojamos visokios svarbu ir naudinga supras. 
ne neatsisveikinę, Amerikos, Australijos ir 

jo balsas dingsta kitokie, Norvaišai vieno- 
verksmų, dai gyvačių kelmais teįsi- 

aūzgi- vaizduojami, kraštai.
Kai senį paklausia, į kur 

jis norėtų važiuoti, Nor
vaiša piktai mosteli ranka, 
nusisuka į sieną ir nieko 
neatsako. Koks kvailas tų 
žmonių klausimas!

Jis galvoja anie tai, kada 
tos pačios vežimų kolonos 
pasuks tėviškės link ir ka
da jis tą žemės saują, kaip 
relikviją saugomą, galės 
paberti atgal į savo dirvą. 
Ser.is jaučia visu kūnu, 
kad toks laikas ateis, kad

į krypuojančio

vo žmonai, jei ji mokės lai
ku pataikauti jo savimei- tragedija, 
lei. Toje šeimoje, kur žmo- §iuos skyrius: 
na gėrisi nors tik vyro iaužo sutartis, 
kaklaraiščiais, šeimyninių agresija, 3. Lietuva po pir- 
dramų nėra. ;mąja sovietų okupacija, 4.

___________ i Vokiečių okupacija, 5. Da- 
Kiek JAV Svetimomis Kalbo- bartinė padėtis Lietuvoje, 

i -• jy_ _ i- - - - - - - - - - - n 6. Ekonominė būkle, 7.mis Leidžiama Laikraščiif. į Latvija po svetimųjų oku-

ques”
mo audroj.

Norvaiša pabunda pra
kaituotu veidu. Jo žandas 
dar labiau trūkčioja.

Vidurnaktis. Koridoriuj 
silpnai spinksi elektros 
lemputė. Visi miega. Se
niui darosi nejauku. Jis 
susieško pypkę, prisikem- 
ša ją ir stiprus dūmas vėl 
greit užmerkia akis.

iį: Ą: Ą

Ir vėl matytas vaizdas 
prieš senio akis: liepsnose 
paskendusi jo sodyba, iš- svetimos kojos jo žemės 
badėjusių kareivių žemėti nebetrvps ir jis vėl sugru- 
veidai ir nesibaigiančios 

nančiame vieškelyje. Pasi- kolonos vežimų, važiuo- o____ ,
rodo pirmosios, tas dulkes jančių vis kažkur tolyn ir varpas, 
sukūlusios,

Miegojo senis labai nėra- prilindusios 
Vos tik užmerks a- matytais 
ir vėl pabunda vėl įvilktų 

vartosi nuo vieno ant kito neįdomias

dairosi vers tėviškės laukų velė
ną. nors ne sau. o sveti
miem, derlių ruošdami. 
Paskui juos striksės vago
se špokai, o viršum, neper
matomoj dangaus mėly
nėj. čirens tikrasis ir nuo-

dramų nėra.—
i.'J

Senis Norvaiša 
pro supleišėjusį barako 
langą ir jo veidas neramiai 
trūkčioja.

Pavasaris...
Išeina senis laukan, pa

žiūri į dykinėjančius sto
vyklos gyventojus, ir ap- širdusis artojo draugas — 
maudas iam širdį drasky- vyturėlis.
te drasko. Saulė kasdieną Aną vakarą Norvaiša 
kyla vis aukštyn ir aukš- nuėjo gulti anksčiau, kaip 
tyn. Jos spinduliai, tokie paprastai. Į visas kalbas 
šilti ir gaiviną, kelia į vir- apie karus, vedamas kam
šų kiekvieną, per žiemą iš- barin susirinkusių kaimy- 
kentėjusį. daigeli. Vėl vis- nų. jis tik nervuotai numo- 
kas žaliuos, čiulbės, birbs, jo ranka, 
skraidys, augs, linksmin
sis ir — mirs. Tik senis 7" 
Norvaiša liks toks pat an- miai. 
maudingas. trūkčiojančiu kis — 
žardu ir priekabingas sa
vo šeimoj dėl kiekvienos 
smulkmenos.

Ir kur čia būti ramiam ir 
patenkintam tame didelia
me ir. anot jo. užkie 
si; tinginių būry.

Jis — senas 
ūkininkas, 
da mato tekančią saulę ir 
sielojasi dėl kie 
virš iškrentančio

mašinos. Jos tolyn.
kažkokių re- Kai ir jų arkliai jau pa- 

veidais žmonių, kinkyti, jis prieina prie sa- 
į nudriskusias ir vo žemės paskutinės ežios 

uniformas. Tie ir puraus, derlingo juodže- 
šono. Jo nuolatinis ir taip žmonės šypsosi ,o Norvai- mio saują rūpestingai riša 
gerai kaimynams pažįsta- šai ima pagunda gerai at 
mas 
buvo nutrūkstantis ir ne-

tėju- normalus.
Štai: mato Norvaiša iš 

ir stambus tolo sodybą. Trobų stogai 
Jis ir čia visa- čerpėmis raudonuoja. Juo

se aukštokai pakilusios žimu važinėtų
kvieno per saulės spinduliai žaidžia, išilgai po jo nokstančius 

lietaus Ten, pamiškėj, vešlioj ir rugius.
sėtoj ganykloj, ganosi jo Kai jis.

_ gerai a 
knarkimas tą naktį sikosėti ir spiauti į jų šlyk

ščius veidus. Senis žiūri 
į tas nesibaigiančias kolo- jus traukti, ilgai žiūri at- 
nas ir jo širdis sustoja pla- gal. Trūkčiojančiu žandu 
kusi: jis jaučia, tartum rieda stambi ašara, tokia 
kas su didžiausiu šieno ve- tyra, kaip jo lauke tekan- 

skersai ir čio šaltekšnio vanduo.
Paskui Norvaišos akyse 

praslenka ilga kelionė, ne- kai kurių laikraščių pata
ršo. sėtoj ganykloj, ganosi jo Kai jis, dulkėms prasi- migo naktys, iš alkio pa- rimai žmonoms, kaip šei-

Juk ir tėviškėj pavasa- ūkio juodmargių banda. Iš sklaidžius, vėl pakelia akis mėlynavę šeimynos veidai moję laimę ir darnumą pa- 
ri

Artojai išeis į laukus ir rūksta melsvi dūmeliai.Jie 
aprūdijusiais

į nosinę. Po to nenoromis 
raginamas lipa į 

vežimą ir, arkliams pradė-
ir ilgai

----------- pači ja, 8. Prieglaudos tei-
New Yorko viešajame sė ir Švedija, 9. Amerikos 

knygyne buvo atidaryta nusistatymas, 10. Baltijos 
neangliškos spaudos, lei- valstybės kreipiasi į civili- 
džiamos šioje šalyje, paro- zuotą pasaulį. 11. Teisinė 
da. Joje išstatyta daugu- Baltijos valstybių būklė, 
ma iš 1,010 svetimomis Visi skyriai gausiai doku- 

bustais ir kietais delnais ka.lbomis _ leidžiamų laik-mentuoti visur paduotais 
glostys nokstančiu rugių raacU ,r.zur,?a>«• T. v įdokumentais remiama Bai- 
b J ' Pasirodo, kad JAV yra tijos tautų teise į laisvę ir

• net 39 kalbom leidžiami
Jis grįš. Jis dar stiprus, laikraščiai, dauguma jų, 

tas senis Norvaiša, ir pir- žinoma, New Yorko mies- 
mąją vagą savo lauke iš- te. Ispanų kalba spausdi- 
varys daug tiesiau ir daug narna 130; paskui vokiečių 
gilesnę. Jo dirvos vėl sual- — 115; italų — 102; lenkų 
suos gyvybe, vėl pavasa-'— 79: yiddish (žydų) — 
riais čirens vyturėliai i 
šaltekšnio vandeny prau
sis savo geltonas galvas 
ankstyvosios purienos.

. I \ *7 ~ /

ir 56; vengrų — 54; čekų — 
52. Visų kitų mažiau 50.

apeliuojama į kultūringo
jo pasaulio sąžinę. Užbai
goje autorius primena 
gausius kultūrinius Balti
jos tautų ryšius su pran
cūzų tauta ir, cituodamas 
Prancūzijos himną, ypa
tingai jaudinančiai ape
liuoja į prancūzų tautą.

dvivagiais

* t šiame vaizdely nuostabiai 
gyvai pastebėta lietuvio ūkinin
ko tremtinio nuotaikos. Red.

gyvenamo namo kamino į viršų, vietoj mėlynuojan- ir sunkus, šunies nevertas, 
čių debesėlių mato raudo- darbas. O po to ir vėl neši
ną. tarsi krauju pasruvu- baigiančios mašinų kolo- 
sią, žarą, o vyturėlių gies- nos. vėl tie patys purvini 
me jo ausyse pasikeičia į ir matyti kareivių veidai, 
iš kažkur atplaukiančias Lėktuvai bombarduoja.

• aimanas ir dejones. ‘Naikintuvai sminga. Pil-

sklaidosi viršuj sodybos 
medžių ir virsta pūkiniais, 
permatomais mažyčiais 
debesėliai.

Sekmadienio rytas.

Ne triubų benai

u SKONIS
žavėjai

^al jums jau nusibodo rėkavi
mas apie cigaretų gerumą. Taip, bet 
šis pranešimas gal būt skambės ka:p 
muzika jc*sų ausys. : Oid Goios p: ,:.a- 
da jums tik malonumą.

puikiausių tabakų. Ir mūsų nepalygi
namu sumaišymų gabumu.

Truputis Moterims
Nevisada i gerą išeina

Skaitymui ir platinimui pasirinktini
V f «•« «v« • 1 -1 •šie katalikiški laikraščiai:

AMERIKA, savaitraštis. Metams $3.00, užsien. $3.25. Adr.: 222 
So. 9th St.. Brooklyn 11, N. Y.

DARBININKAS, dukart savaitinis. Metams $5.00, užsien. $5.50. 
Adr.: 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

DRAUGAS, dienraštis. Metams $7.00, užsien. $8.00. Adr.: 2334 
So. Oakley Aye., Chicago, III.

GARSAS, savaitraštis. Metams $2.00, užsien. $3.00. 
South St.. Willkes - Barre, Pa.

KALIFORNIJOS LIETUVIS, mėnesinis. Metams
2721 Logan St., Oakland, California.

Mes nesame nepriderar.čiai kuklūs. 
Mes didžiuojamės savo beveik dviejų 
šimtų metų tabako biznyje. Ir mūsų 
specialiu staku pasaulinių labiausia

B«-t mes patenkinti siūlydami jums 
tik lengvų rūkj mų... užganėdinanti 
švelnumą... skonį, kurj jūs pamėgsi- 
te. Ar tai tas ko jūs norite? Tuomet 
pabandykite Old Golds. Jūs pasigerė
site jais labai — tai viskas'

. Bandyk

Padaryti ar- , firmos

žinomos p<r 200 metų

Dėlei TREAT
c

vietoje TREATMENT

laikyti. Antai, kai viena 
danė Johnsonienė pamėgi
no vieno tokio patarimo 
paklausyti ir, norėdama 
sukelti vyro pavyduliavi
mą ir grąžinti jo atšalan-j
Čią meilę, pati sau parašė LAIVAS, Tėvų Marijonų Bendradarbių Draugijos savaitraštis. 

Metams $2.00, užsien. $4.00. Adr.: 2334 So. Oakley Avė 
Chicago, III.

LIETUVIŲ ŽINIOS, savaitraštis. Metams $3.00, užsien. $4.00. 
Adr.: 2211 Sarah St., Pittsburgh 3, Pa.

MOTERŲ DIRVA, mėnesinis. Metams $2.00, užsien. $2.50. Adr.: 
20.56 W. 23 St., Chicago 8, III.

ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS, mėnesinis. Metams $2.00. Adr.: 
Franciscan Fathers, Mount St. Francis. Greene, Maine.

VYTIS, mėnesinis. Metams S3.00. Adr.: 366 W. Broadway, So. 
Boston 27, Mass.

ŽVAIGŽDE, mėnesinis. Metams $2.00. Adr.: 488 E. Seventh St.,
So. Boston 27, Mass.

eilę meilės laiškų kažkokio 
prasimanyto Petersono pa
sirašytų, koks kilo skanda
las!

Vis dėlto, laikraščiai ne- 
nustvfrsta š^imvnnm^ na-

Adr.: 73 E.

$2.00. Adr.:

•>

nustygsta šeimynoms pa
tarimų nedavinėję, ypač 
tokių, kurie nieko blogo! 
padaryti negali. Štai pran-, 
cūzų laikraščiuose yra to
kių patarimų žmonoms, 
kaip išlaikyti šeimynoje 
taiką.

— Jei tamstos vyras nori 
praleisti vakarą su drau
gais ar bendradarbiais, pa
siskųsk galvos skaudėjimu 
ir pasisakyk mielai pabu
sianti namie viena.

— Jei tamstos vyras 
skaito laikraštį, neįkyrėk 
jam pasakojimais apie pa
sikalbėjimą su drauge, 
prieš tris dienas sutikta 
krautuvėje.

| — Atsimink, kad išsisky- 
irimų statistikoje nuolat 
I pažymimas būdų nesutiki
mas kaip išskyrimo prie-’

,žastis. O tas būdų nesutiki
mas tai ginčas, kad sriuba bei seseles tremtines maloniai kviečiame dalyvauti šia- 
nepakankamai karšta.
— Kovoje su gamta, lai

mėjimas pasiekiamas nuo-

Seserų Rėmėjų Dėmesiui
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.

2.
3.
4.

me Seime.
N. Pr. švč. P. Marijos Seserys ir

Nekalto Pras. Seserų Gildos Centro Valdyba.


