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Vilnius - Berlynas - Vien na 
Ar reikia bijoti karo?
Italijai reikia Krupavičiaus

•
Nepraeina diena be žinių apie 

didesnius ar mažesnius susikir
timus tarp alijantų ir rusų 
Berlyn’e ir Viennoj. Dabartinė 
Berlyn’o - Viennos fronto pa
dėtis yra panaši prieškarinei 
padėčiai tarp lenkų ir lietuvių 
Vilniaus fronte, palei demar
kacijos liniją. Rusai dabar ali- 
jantams daro tai, ką lenkai da
rydavo lietuviams. . Anų laikų 
erzinanti padėtis tęsėsi veik 20 
metų. Dabartinė padėtis, tur
būt taip ilgai nesitęs.

•
Kai kurie iš mūsų būkštau- 

dami šneka ir rašo apie karo 
galimybę. Dabar karo baimė, 
rūpĮBtis ir nerimas ne vietoj. 
Ddbar reikia būkštauti, neri
mauti, rūpintis ne dėl karo ga
limybės, o dėl Lietuvos ir kitų 
tautų, pavestų Maskvos ponų 
vergijai, teriojimui ir naikini
mui likimo. Jei be karo jas ga
lima išlaisvinti, tai labai gerai. 
Jei ne, tai turi panaudoti ir jė
gą.

Kai kurie Amerikos diploma
tai ir kandidatai į prezidentus 
kokiais tai sumetimais kalba 
apie galimybę karo išvengti. 
Tokiems reiktų šaukti valio, 
jei jie sakytų, kad žiną būdus 
be atominės bombos apsidirbti 
su Kremliaus ponais ir išlais
vinti jų pavergtas tautas. Ka
dangi jie taip nekalba, tai jie 
yra įtartini. Išrodo, kad tokie 

>” Mas-
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Tremties Merdėjimo

už “tai

Tokie diplomatai ir kandidatai, 
žinoma, mums nepakeliui.

. •

Yra tokių, kurie rinkimus I- 
talijoj skaito laimėjimu. Tam 
tikru atžvilgiu taip, bet tikras 
laimėjimas bus tada, kai ten 
neliks nei vieno komunisto at
stovo parlamente, nei vienoj 
valdvietėje ir jokioje kitoje į- 
staigoje. Tikras laimėjimas bus 
tada, kai komunistai viešai tiek 
galės pasirodyti, kiek apuokai 
saulės šviesoje.

•

Kodėl Italijoj visgi žymi da
lis žmonių balsavo už komunis
tinį sąrašą? Nesusipratimu, ap- 
švietos stoka, komunistinių vy
lių nepermatymu visko neiš
aiškinsi. Reikia pripažinti, kad 
Italijos ūkinis stovis ne be 
priekaišto. Žemės ūkyje ten 
daug baudžiavinių liekanų. 
Ten senai buvo reikalas pra
vesti žemės reformą. Ką krikš
čionys demokratai padarė Lie
tuvoj, dabar tą turi padaryti 
jų bendraminčiai Italijoj. De 
Gasperi turi tapti popiežių že
mės Krupavičium.

Vasario 16 d., švęsdami 
30 m. Lietuvos Nepri
klausomybės sukakti, mes 
Seligenstadt’o stovyklos 
tremtiniai girdime, lyg 
Drasiveržušį iš gilaus po
žemio Laisvės trimito 
<rarso aida, kuris ateina 
iš pavergtos Tėvų Žemės.

Nejučiomis mūsų visų 
žvilgsnis pakrypsta į tą 
šalį, bet gilaus skausmo 
apimti mes atsigrįžtame į 
vakarus ir tiesiame ran
kas i mūsų Tautos antrą
ją Tėvynę š. Ameriką, 
kad palengvintų mūsų 
krašto ir mūsų kančias.

Mūsų skausmas, kaip 
skambus aidas, visados 
rasdavo didelį atgarsi Š. 
Amerikoje gyvenan č i ų 
tautiečių širdvse, morali
nės ir materialinės pagal
bos formoje, ypač iš 
BALF.

Dabar, kada mūsų Tė
vynė kenčia neapsakomos 
vergijos priespaudą, kada 
tūkstančiai mūsų tautos 
sūnų ir dukrų nekaltai 
žūsta nuo raudonojo bu
delio rankos, Jūs, broliai 
amerikiečiai, ryžtingai 
beldžiate į užverstas du
ris į mūsų Laisvę, garsiai 
šaukiete pasaulio užtari
mo nekaltai žudomi tau-

BALF paremdami mora
liai ir materialiai, sten
giatės greičiau ištraukti 
iš naikinančio tremties 
merdėjimo, kad išliktu
mėm gyvi savajam kraš
tui.

Mes sveikiname Jus, 
kaip vadovaujančius pla
čiosios laisvių šalies mūsų 
tautiečių sąjūdžių, kovoje 
dėl Tėvynės Laisvės ir, 
reikšdami didžiausią pasi
tikėjimą ir viltį, linkime 
sveikatos ir ištvermės 
sunkioje tautos kovoje už 
Laisvę ir Nepriklausomy
bę.

1100 Seligenstadt'o lietuvių 
tremtinių vardu ir jų įgalioti 

pasirašo.
Seligenstadt b/Wuerzburg 

Vokietija.
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Lietingas kelių dienų oras panlukdč Ohio upę taip, kad vanduo 
pa’ilęs užliejo New Richmond, O. Gafvėse vandens gilumas virš trijų 
pėdų. Nuostoliai siekia milijonus dolerių.

LEIT. DVARECKAS PASKIR 
TAS GEN. KEATING 

PAGELBININKU
Edward 

m., jam
Leit. C. L. Dvareckas iš narą (diver) 

W. Springfield, Mass., bu-’christiansen 49 
vęs to miesto laikraščių (bededant ravo dugne tele- 
reportens, tapo paskirtas’ . ., i. . 
aide - de - eaĄ> Maj. Gen. ifono la,dus- Atvyko Pa‘ 
F. A. Keating, komandie- Salb°n narų civilių ir 
riui - generolui First Ser-. laivyno, kurie per tris va- 
vice Command, ? ‘ “
Base Bostone.

Leit. ?)v8reckaš pirmiau 
buvo kariuomenėj Public 
Information skyriuje.

Išgelbėjo Narg

New York — šio mies
to prieplaukos dugne! 
dumblas buvo užgriuvęs ko gyvas.

Army landas kasė dumblą van-i 
dens dugne iki pavyko 
užgriuvus!jį atkasti ir lai
mingai išgelbėti. Jį tuojau 
nuvežė ligoninėn ir patal
pino “atslūginimo” (“de- 
compression) kabinetan. 
Nelaimės metu Christian- 
sen karštai meldėsi ir da- 

'bar dėkoja Dievui, kad Ii-

Dėl M’jinn'iu Streiko 
700 Dailidžių

I — ■

Boston — Dėl prasitę- 
'siusio mūrininku streiko, 
■Bostone ir anylinkėje da- 
;bar tapo atleista iš staty
bos darbų apie 6-700 dai
lidžių ir kitokių darbinin
kų. Mūrininkai streikuoja 
nuo bal. 1 d., reikalauda
mi 35c valandai algų pa
kėlimo. Darbdaviai, Asso- 
ciate General Contractors 
of Mass., teduoda 20c va
landai daugiau, todėl ir 
negali susitaikyti.

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų Rusija, kuri per 

,trylika mėnesių boikotavo 
Jungtinių Tautų Globėjų 
Tarybą, netikėtai boikotą 
nutraukė ir į tarybą įsto
jo, paskirdama Semyon C. 

j Tsarapkin savo atstovu 
užimti dvyliktą tuščią kė
dę taryboje.

Spėjama, kad Rusija tą 
i žygį padarė, kad galėtų 
' dalyvauti diskusijose Pa
lestinos klausimu. Andrei; 
Gromyko ir kiti Rusijos; 

; atstovai iki šiol sakė, kad 
i Rusija negali įeiti į tary
bą, nes ji netinkamai į- 
steigta. Bet kodėl dabar 
rusams pasidarė tinkama, 
tai jie nepaaiškino.

Britai sulaikė žydų įsi
veržimą į arabų Jaffos 
uostą. Tačiau žydai ir a- 
rabai sutraukė daugiau 
savo ginkluotų jėgų ir esą 
pasiruošę kruvinai kovai 
Jeruzalės mieste.

Britai paskelbė karo 
stovį Jeruzalės mieste.

Hollywood Nedarbas 
Didėja

Žydų - Arabų Kautynės 
Jeruzalėje

Jeruzalė, Palestina — 
Žydų, Haganah armija 
pradėjo smarkias kauty
nes Jeruzalėje. Žydai su
triuškino arabų apsigyni
mo jėgas strateginėje Je
ruzalės dalyje. Tačiau 
britų armija, po žiaurios 
kovos per visą naktį, pri
vertė žydus išsitraunkti.

New York, N. Y.—Mies- 
' to tarybininkas Michael 
|j. Quill, transporto darbi
ninkų unijos, CIO, pirmi
ninkas, įspėja, kad pa
skelbs streikus prieš 5 
privatiškas transpo r t o 
kompanijas, kurios aptar
nauja Manhattan, Bronx, 
Westchester ir Queens, 
jeigu jos nesutiks pakelti 
algas iki šios savaitės pa
baigos.

Šios penkios kompanijos 
operuoja 98 autobusus ir 
gatvekarius ir kasdien ap
tarnauja 3,350,000 kelei
vių.

Unija reikalauja, kad 
kompanijos pakeltų 30 
centų į valandą, duotų 
pensijos teises, gerovės 
fondą ir kitas koncesijas.

RUSAI LABIAU VARŽO SUSI 
SIEKIMĄ SU BERLYNU

KOMUNISTŲ RIAUŠES 
MILANE

vadas užsipelno pagal nusižen
gimo dydį ir kalėjimo ir pini
ginės bausmės. Jei Lewis kal
tas, teatsako už savo kaltę pa
gal teismo sprendimą.

/ <

Milanas, Italija. — Ko- draustos. Tuomet sustip- 
munistų vadova ujami rinta policija stojo de- 
partizanai sukėlė riaušes, monstracijas sustabdyti 
kurios iššaukė ginkluotą su šarvuočiais ir ginklais, 
susirėmimą su policija. Įvyko susirėmimas ir su- 
Riaušės kilo, kuomet po sišaudymas. Dalis demon- 
viešo masinio mitingo, pa- strantų pasiekė Katedros i 
minėjimui trečių metinių ’ aikštę. Bet policija juos 
sukaktuvių nuo pasiliuo-' užpuolusi pradėjo mušti, 
savimo iš po nacių, mitin-, Tuomet komunistai nusi- 
guotojai pasileido demon-!ėmę savo raudonus kak- 
struoti gatvėmis. Tokios’laryšius ir nosines paslė- 
demonstracijos buvo už-*pė ir išsisklaidė.

Hollywood, Cal. — Vie
tinėje kino industrijoje 
nedarbas nuolat didėja. 
Jach L. Warner, pareiškė, 
kad laike dviejų metų a- 
pie 3000 tekniškų darbi
ninkų neteko darbo. To 
priežastis esanti, kad rie
biai apmokamas taip va
dinamos “kino žvaigždės” 
atsisako vaidinti daugiau 
kaip keliose filmose per 
metus.

Vokiečiai Reikalauja 
Importuoti Matelį

Frankfort on the Main.

Berlynas — Rusai vis besu bei stratosferoje. Žo- 
labiau ir labiau bando su- džiu, skristi tik tokiose a- 
varžyti Vakarų Europos pystovose, kad orlaivį 
šalių susisiekimą su savo nuolat būtų galima leng- 
dalimis Berlyne. Rusai vai 
paskelbė, kad nuo bal. 23 
d. jie per savo zoną nebe- 
praleisią keleiviniu trau
kinių, kursuojančių tarp 
Berlyno ir Paryžiaus. Be 
to rusų komisija ištyri
mui rusų - anglų orlaivių 
nelaimės, įvykusios nese
nai virš Berlyno, kur rusų 
naikintuvas lėktuvas “įlė
kė” į anglų transportini 
lėktuvą ir kurioje žuvo 12 
anglų, 2 amerikiečiai ir 
tik vienas rusas, reko
mendavo maršalui Šoko-

pažinti nuo žemės.

Karinote; Išvyko 
Australijon

San Francisco — New 
Yorko Kardinolas, Fran
cis Spellman ir 13 katali
kų aukštesnių 
išskrido orlaiviu 
Ii ją. Jie vyksta 
vauti Romos 
bažnyčios 
įsikūrimo sukaktuvėse.

dvasiškių 
į Austra- 
ten daly- 
Katalikų 

šimtmetinėse
rrankiort on tne main, - ~ -----

Vokietija - Jung. Vals-I ovskiui, kad sis pareika-į 
tvhhi ir Rritu militarės lautu, kad amerikonai.

Ar reikia Lewisą, angliaka
sių vadą, bausti kalėjimu ir pi
nigine bausme?

Kas tik laužo žmonių pasta
tytos valdžios išleistus įstaty
mus, arba laužo kontraktą, tai 
ar jis būtų gubernatorius, ar 
mayoras, ar policmonas, ar pa
prastas darbininkas, ar korpo
racijos prezidentas, ar unijos

Ar pateisinamas skerdyklų 
darbininkų streikas?

Streikas iš principo tik Sta
lino karalystėje nepripažįsta
mas. Demokratinėse šalyse ge
rai pagrįsti streikai ne tik pa
teisinami, o remtini, remtini ir 
moraliai ir materialiai. Bet da
bar streikai keliami ne visada 
su ekonominiu pagrindu. Strei
kai keliami ir su paslėptu poli
tiniu pagrindu. Streikai kelia
mi ir pagal Maskvos komandą. 
Skerdyklų unijos darbininkų 
reikalavimus tyrinėjo Prezi
dento paskirta komisija. Ta 
komisija suteikė savo reko
mendacijas. Su tomis rekomen
dacijomis reikia skaitytis. Kai 
nesiskaitoma, tai kyla abejonė, 
begu streikas yra streikas. 
Streikas gali būti ne streikas, 
o dalykas kitu vardu. P. G.

ŽYDŲ KARIUOMENE
UŽĖMĖ MIESTĄ HAIFĄ

Galutinis visos išminties 
ir viso mokslo žodis yra 
malda. Poetas Milašius.

Jeruzalė, Pelestina—Žy
dų kariuomenė Haganah 
po žiaurių mūšių užėmė 
svarbų prieplaukos mies
tą Haifą. Mūšiuose šimtai 
žydų ir arabų užmušta.

Anglijos kariuomenė ir 
policija pasitraukė į mažą 
miesto dalį prieplaukos 
daly. Jiems pasitraukus, 
tas vietas puolė žydų ka
riuomenė ir po bombarda
vimo mortarais — užėmė. 
Nukentėjo daugiausiai ci
viliai — moterys ir vai
kai.

Kadangi šis 140,000 gy
ventojų miestas didžiumo
je arabais apgyventas, tai 
arabai bėgo didelėje pani
koje į priemiesčius, bei a- 
rabų teritoriją. Bet žy-

dams užėmus Rushmyra 
tiltą vedantį į Samarią 
tas pabėgimas buvo nu
kirstas. Arabų vadai, kad 
išvengus didesnių sker
dynių prašė paliaubų. Žy
dai sutiko, bet pastatė 
žiaurias sąlygas, būtent 
atiduoti visus ginklus žy
dams, išdeportuoti visus 
arabus, karius, nevieti
nius iš Haifos, per 24 vai. 
visiems arabams būti sa
vo vietose, kad žydai ga
lėtų juos nuginkluoti, ati
duoti žydams visus vo
kiečius ir nacius, kurie 
randasi arabų tarpe ir tt. 
Arabams kitos išeities ne-

tybių ir Britų militarės 
valdžios nuoširdžiai už- 
gyrė vokiečių reikalavi
mus importuoti maistą 
badaujančiai Vokietijai.

Militarės valdžioss ap
skaičiavo, kad ateinan
tiems metams reikia im
portuoti maisto vokie
čiams už apie $1,097,482,- 
000.

Reikalauja Bazių Arti 
Rusijos

Filipinų Kabinetas 
Rezignavo

angilai ir prancūzai prieš 
24 valandas praneštų ru-' 
sams, jei jų orlaivis no
rės skristi per rusų zoną į 
Berlyną. Kad suteiktų vi
sas informacijas apie 
skrisiantį orlaivį ir jo ke
leivius. Skridimas naktį 
alijantams turi būti už
draustas.* Taip pat patarė “Azijoj, Afrikoj 
uždrausti skristi virš de- būti Europoje”.

VV’ashington, D. C. — 
Senatorius Tydings iš Ma- 
ryland, kalbėdamas per 
radio, sakė, kad Jung. 
Valstybėms, jeigu priseitų 
kariauti su Rusija, yra 
būtinai reikalingos bazės 
.“Azijoj, Afrikoj ir gali

Manila, Filipinų Salos— 
Filipinų Ministerių kabi
netas kolektyviai atsista
tydino, kad davus progos 
naujajam respublikos pre
zidentui, Elpidio Quirino, 
laisvas rankas pertvarky
ti administraciją.

Kaip žinoma, Filipinų 
Respublikos prezidentas, 
Manuel 
praeitą savaitę staiga mi
rė, todėl jo vietą dabar

PRISIPAŽINO SUFABRIKAVĘS 
ŠMEIŽIANČIUS DOKU- 

MENTUS
Roma — čia iš spaudos rašytojas, 

sužinota, kad tapo suim
tas tūlas Virgilio Seatoli- 
ni, kurs prisipažino pats 
sufabrikavęs savu laiku

prisipažino, 
kad tuos “dokumentus” 
bei “faktus” pats išgalvo
jęs su tikslu apšmeižti 
Vatikaną. Dėl tų šmeižtų

>s prezidentas, paskelbtus ir išreklamuo-i Vatikanas buvo įteikęs 
Acuna Roxas, tus “Slaptus Dokumentus Įprotestą Italijos ambasa- 
vaite staiga mi- Vatikano Diplomatijos”, dori . įr t ivertė 

trinto dahnr 1/nrinio nnvo įclznhoma 7 * *kuriais neva iškeliama
buvo, kaip priimti tas są- užėmė buvęs vice-prezi- aikštėn Vatikano kišimąsi riausybe reikalą ištirti ir 
lygas. Jie jau pradėjo to dentas ir užsienio ministe* į Italijos politiką. Scatoli- autorių suimti už falsifi- 
miesto evakuaciją. ris Quirino. ni pirmiau buvęs fašistų kavimą dokumentų.
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balandžio stovų j būsiantį Amerikos, ei jos ir kitų organizacijų*

ĮVAIRIOS žinios

pimo ir jų perkėlimo į 
Jung. Valstybes ir kitus 
kraštus reikalu kalbėjo 
kun. P. M. Juras, kun. J.

p. V. J. Ku-

Dviejų Organizacijų Seimeliai zas Lola, apskrities pirmi
ninkas; raštininkavo p. O- 
na Norkiūtė iš Brockton. 
Įžymūs Vyčių organiza-

1

Sekmadienį, I
25 d., Nekalto Prasidėji- Lietuvių Katalikų Kon- 
mo lietuvių parapijos sa- gresą, kuris įvyks Chica- 
lėje, Cambridge, Mass., į- goję, spalių mėn. pradžio- 
vyko ALRK Federacijos je. Lietuvių tremtinių šel- 
apskrities suvažiavimas. 
Dalyvavo apie 50 atstovų 
ir svečių. Iš dvasiškių da
lyvavo šie: vietinis kleb.
kun. P. J. Juškaitis; kleb. : Vaitekūnas, 
kun. P. Virmauskas iš So. dirka, A. F. Kneižys ir ki

’ vadai pasakė sveikinimų 
kalbas. Išklausyta įvairūs 
raportai ir padaryta daug 
naudingų nutarimų. Aps- 
kritiess valdybon išrinkti 
šie: pirm. Juozas Lola; 
vice pirm. Juozas Krasin
skas; sekretorės — Ber
tha Čiočytė iš Providence 
ir Anelė Harks iš So. Bos- 

Boston: kleb. kun. J. Vai-,ti. Nutarta atsišaukti į vi->ton; ižd. Kazys Pinigis; 
tekūnas iš Providence, R. sus, kad išpildytų blankas iždo globėjai _  S. Kon-
I. (apskrities dvasios va- ,tremtiniams atsiimti. Tautas ir Antanas Rudo- 
das); kun. Dr. A. Jagmi-į Suvažiavimas tikrai bu-'i— 
nas iš Marianapolio; kleb. vo sėkmingas, 
kun. P. M. Juras iš Law-;
rence (Kunigų Vienybės MUSŲ JAUNIMO ORGA- 
ir LDS Centro pirminiu-1 NIZACIJOS SEIMELIS 
kas). į šeštadienį ir sekmadienį

Vedėju buvo p. A. Za- įvyko Lietuvos Vyčių 
veskas; pagelbininku — Naujosios Anglijos aps- 
adv. Antanas Young; raš- krities seimelis Šv. Jurgio 
tininkavo p. Benediktas lietuvių parapijoje. Nor- 
J ak utis. Rezoliucijų komi- wood, Mass. Dalyvavo a- 
sija: adv. Jonas J. Grigą- pie 100 atstovų ir svečių 
lūs, p. A. Peldžius ir p. V. iš šių lietuvių kolonijų:
J. Kudirka. ~

Turiningą kalbą apie 
pavergtą Lietuvą ir jos 
kovą dėl nepriklausomy
bės ir laisvės pasakė po
etas J. Aistis - Aleksan
dravičius iš Marianapolio. 
Sveikinimo kalbas pasakė 
— vietinis kleb. kun. P. J. 
Juškaitis, kleb. kun. 
Virmauskas, kleb. kun. 
Vaitekūnas, kleb. kun. 
M. Juras, adv. Jonas 
Grigalus, adv. Antanas 
Young, p. Antanas F. 
Knėizys, ALRK Federaci
jos Centro pirm., ir'Įeiti/:

Plačiai kalbėta apie Fe
deracijos veiklos pagyvi
nimą. Suvažiavusieji pasi
žadėjo pasidarbuoti, kad 
vajaus komisijos numaty
tos kvotos būtų sukeltos 
su dideliu kaupu. — 
pasižadėta 
kolonijose, 
draugijos 
rinktų ko daugiausia at-

tautos lobynas rado sąly- tai vertinami. Ir savaime 
gas tobulėti. Lietuvos vai- aišku, kad visa tai yra 

kurių nesugedusios; pasiekta per begalinę mei- 
■ lę* savai kultūrai, savai 
muzikai, savai dainai, sa
vam menui, 
siekta 
mūsų 
draugijų darbą, 
rengia lietuviškus 
rus, 
guoja lietuvišką meną.

Štai ir vėl, netolimoje 
ateityje, mes turėsime 
puikią progą pasiklausyti 
pasaulinio masto lietuvio 
dainininko, Jono Butėno, 
vietinio, bet jau gražiai 
užsirekomendavusio ir po
puliaraus tenoro Jono Ta- 
mulionio, pasigrožėti lie
tuvių tautiniais šokiais, 
kurie šokami grupės, išsi
kovojusios didžiausio į- 
vertinimo tautų šokių fes
tivalyje, išgirsti lietuviš
kų liaudies dainų, kurias 
išpildys stiprūs Worceste- 
rio lietuvių mišrus ir mo
terų chorai, vadovaujami 
muziko Žemaičio ir galėsi
me bent keletai valandų 
atsipalaiduoti nuo kasdie
ninių rūpesčių, keletą va
landų, bent mintimis, pa
sisvečiuoti Tėvynėje. Šitą 
malonią progą mums su
teiks Lietuvių Radio Va
landos vadovybė, kuri, 
kaip kasmet, taip ir šie
met, rengia didžiulį Lietu
vių Radio Valandos kon
certą. Koncerto progra
ma ruošiama labai kruop
ščiai ir bus labai turinin
ga; todėl kiekvienam kon
certo dalyviui suteiks tik
rai malonaus džiaugsmo 
ir keletą malonių poilsio 
valandų. Koncertas įvyks 
š. m. gegužės mėn. 2 die
ną, 3:30 vai. po pietų, Jor- 
dan Hali.

Malonu, kad lietuviškos 
organizacijos ir pavieniai 
lietuviai veikėjai taip 
nuoširdžiai dirba ir rūpi
nasi lietuviško meno pa
laikymu ir ugdymu. Lin
kėtina, kad tie lietuviško
jo meno, lietuviškos mu-

kai, kux iiį IIVOU^VUUCIVŪ 
sielos nuo pat mažens bu
vo kupinos savo gimtojo 
sodžiaus muzikos, ir vien
tisiniame virpėjime, kaip 
sidabrinė styga atsiliep
davo į kiekvieną muzikos 
toną, sukūrė galingą ir vi
soje Europoje išgarsėjusį 
meno ansamblį— lietuviš
ką operą. Lietuvos vaidy
bos, muzikos ir dainos 
menininkai, Icaip Kipras 
Petrauskas, Jonuškaitė, 
Nauragis, Butėnas ir kiti, 
buvo garsūs visose Euro
pos sostinėse ir mielai 
kviečiami į Milaną, Buda
peštą, Paryžių ir Vieną, 
kur nuo amžių yra meno, 
muzikos ir dainos lopšys. 
Savo baletu ir tautiniais i 
šokiais lietuviai visur ir 
visada reprezentuodavo 
tikrąjį ir tobulai išsivys
čiusį meną.
' LIETUVIŠKA DAINA 
SKAMBA IR SUNKIAU

SIOSE VALANDOSE
Tačiau ir dabar, nors ir 

sunkius laikus gyvenanti 
lietuvių tauta, nors ir di
delė jos dalis yra išeivijo
je ir tremtyje, ji rankų 
nenuleidžia. Kartą pradė
tas kultūrinis baras, va
romas toliau ir pasauliui 
parodoma, kad tauta, 
nors ir blogiausiose sąly
gose išlaikiusi tokį aukš
tą kultūrinį meninį lygį, 
turi teisę gyventi laisvų 
tautų tarpe ir kurti. Mū
sų tautiečiai - tremtiniai - 
Europoje nenuilsta m a i 
dirba meno srityje, savo 
žavia daina ir puikiais 
lietuvių tautiniais šokiais 
reprezentuodami kiekvie
ną lietuvį, kur jis bebūtų.

Amerikos lietuviai, ku
rių nemažas skaičius jau 
nuo seno gyvena įvairiau
sių tautų mišinyje, taip 
pat parodė ir teberodo pa
sauliui, kad lietuvis stip
riai prisirišęs prie kultū
ros ir meno. Šiame laisva
me krašte lietuviai, kaipo zikos, dainos ir šokių re- 
menininkai, turi išsikovo- prezentantai ir rėmėjai ir 
ję gerą vardą kitų tauti- toliau sėkmingai darbuo- 
nių grupių tarpe. Mūsų I tusi lietuviškos kultūros 
tautiniai šokiai yra kitų bare ir, kad visa lietuviš- 
mėgiami ir paskiri daini- kųjų kolonijų visuomenė 
ninkai iškopė į pačias me- nuoširdžiai paremtų šį 
no viršūnės ir labai aukš- kultūrinį darbą. V. V.

Visa tai pa- 
per nenuilstamą 
organizacijų ir 

kurios 
vaka- 

koncertus ir propa-

Popiežius Pius XII priima Jungt. Valstybių 
mokinius savo audiencijoj ir teikia savo palaimi
nimą. Tie mokiniai lanko “Overseas School of 
Rome”. Jie paeina iš Holyoke, Mass.

kas.
Ritualo komitetas: — 

Juozas Krasinskas, pirm., 
Vanda Ambrose, Antanas 
Rudokas, Anelė Marks ir 
Bertha čiočytė.

Seimelis užbaigta mal- 
jda, vadovaujant kun. J. 
■ Liaubai, apskrities dva- 
įsios vadui. Po to vietiniai 
Vyčiai visus- seimelio da 
lyvius pavaišino skaniais 
užkandžiais. Pasistiprinęs 
jaunimas dar ilgai daina
vo lietuviškas liaudies 
dainas. Tai yra aiškus į- 
rodymas, kad mūsų jauni- 

imas — Vyčiai yra lietu- 
i viskas ir patriotingas. 
Vyčiai ne tik moka dai
nuoti, bet ir dirbti kovoje 
dėl Lietuvos nepriklauso
mybės ir lietuvių tremti
nių

i

i 
i

Brockton, Mass., Lewis- 
ton, Me., Worcester, Mass. 
(abiejų parapijų — Šv. 
Kazimiero ir Aušros Var
tų), Hartford, Conn., A- 
thol, Mass., So. Boston, 
Mass., Cambridge. Mass 
VVestfield. Mass 
dence, 
Mass. 
Conn.

p šeštadienio vakare įvyko
J.
J.

Taipgi 
pasidarbuoti 
kad mūsų 

ir skyriai iš-

1

MENAS GALINGAS IR
STEBUKLINGAS...

.., Provi- 
R. I., Norvvood, 
Tik iš Waterbury, 
nebuvo atstovų.

šokiai, kur jaunimas, 
skaitlingai susir i n k ę s, 
linksmai praleido laiką.

Sekmadienį, 10:30 vai. 
rytą seimelis pradėtas iš
kilmingomis šv. mišiomis, 
kurias atnašavo kun. J. 
Daunis ir pasakė pamoks
lą anglų kalba. Po šv. mi
šių lietuvių kalba pamok
slą pasakė kun. Juvenalis 
Liauba, Pranciškonas ir 
apskrities dvasios vadas.

Sesijos prasidėjo apie 2 
vai. po pietų parapijos sa
lėje. Vedėju buvo p. Juo

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ
ŽODYNĄ

EngHsb-Ltthuanian Dictionary
Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 

nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.
Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 

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

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk j 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie
tuvišką Žodyną.

Užsakymus siuskite:
DARBININKAS

366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass

šiuomi siunčiame $ 
kai - Lietuvišką žodyną.

Vardas . ■ —.
r*

Adresas________

DAIN A IR MUZIKA 
SUTEIKIA POILSIO 

DVASIAI
Daina žmogus ėmė 

raminti save nuovargy, 
nuliūdime; dainuodavo į- 
vairių švenčių metu ir pa
silinksminimuose. Ilgai
niui žmonija nebesitenki- 
no meliodijomis, paties 
žmogaus balso stygomis 
sukurtomis. Pradėta ieš
koti kitokių priemonių 
sukurti muzikai. Laikui 
bėgant, atsirado įvairiau
sių muzikos instrumentų, 

• kurie nuolat tobulėjo ir 
mūsų laikais pasiekė auk- 
.što laipsnio. Nuo fizinių 
'darbų ir įtempto galvoji- 

: žmonės - at
gaudavo dvasios pusiau
svyra* ir atsipalaiduodavo

Nuo amžių žmonija gy-’ 
vena paskendusi kasdieni
niuose rūpesčiuose ir var-! 
guose. Nuo pat kūdikys
tės žmogus paties gyveni
mo yra verčiamas rūpin
tis savo kūno palaikymu; 
tūkstančiai įvairiausių 
reikalų verčia jį bėgioti, 

i judėti ir mąstyti, kad pa
tenkintų savo fizinius rei
kalavimus. Žmogus, įkin
kęs savo fizines ir proti
nes galias, per amžius kū
rė, statė ir eikvojo savo 
jėgas, kad patenkintų sa
vo fizinius reikalavimus 
Amžių bėgyje išaugo mil-* 
žiniški miestai, buvo nu-, 
tiesta daugybė puikių ke-į 
lių, išrasta ir pastatyta: "'pavargę 
daugybė įvairiausių maši-L ’ *
nų, pastatyta milžiniški į_ _ __ _  ____
fabrikai. Ir visa tai tarna- nuo fįįįnio nuovargio, be- 
vo ir tarnauja žmogaus įklausydami

_ , . .. ~ fiziniems reikalavimams.
S?“:011,.’,. nL9lTačiau’ atiduodamas savo ma5ro taull

j™ ’ žaidynėmis, 
_. . . . |nomis i--------
Fiziniai pavargęs,' buvo derinama

šelpimo darbe.

Balsavo 1316 Karty, 
Kol Išrinko Majorą

Cambridge, Mass. —Šio 
miesto taryba, (City

narių, galop išrinko Cam- 
bridge’iui mayorą. Ta 
garbė teko konsilmanui 
Michael J. Neville. Kol tą 
atsiekė, taryba turėjo tuo 
klausimu net 1316 balsa
vimų. Tas tęsėsi beveik 
keturis mėnesius. Balsai 
buvo užsikirtę šitokiu są
statu: 4-4 ir 1.

Cambridge miestas yra 
tvarkomas taip vadinama 
Plan E sistema. Ten mies- 

įto reikalus tvarko Tary
bos pasamdytas adminis
tratorius. Mayoras tik 
pirmininkauja tarybai.

I

Turi Tris Ginklus Baisesnius 
Už Atominę Bombą

v •

ir prašome atsiųsti mums Angliš*

NEKALTO PRASIDĖJIMO
SESERŲ RĖMĖJŲ SEIMAS

Per praeitų metų Seimą buvo nutarta Naujosios 
Anglijos Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos Seimą 
visuomet šaukti gegužės mėnesio trečiąjį sekmadienį. 
Šįmet išpuola gegužės 16 dieną, per Sekmines. Seimas 
įvyks Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyne, Put- 
nam. Connecticut.

Seimo tvarka: 11:00 Pamaldos: 12:30 Pietūs; 
2:00 Posėdis: 5:00 Palaiminimas Švč. Sakramentu.

Maloniai kviečiame dalyvauti šiame Seime visus 
Kongregacijos Rėmėjus, Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Girdos narius ir visus norinčius paremti N. Pr. Švč. 
P. Marijos Seserų dirbamus darbus ir jų įstaigas. 
Kartu tai bus jauki Kongregacijos geradarių pavasa
rio šventė ir malonus poilsis po sunkios žiemos.

Iki malonaus pasimatymo Seime!
N. A. Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos 

Centro Valdyba.

dainų ir 
muzikos, rengdami didelio 
.masto tautines šventes su 

jėgas šiems tikslams, žaidynėmis, šokiais, dai- 
zmogus pavargdavo dva-Lomis įr muzika. Daina 
šioje. Fiziniai pavargęs, j buvo derinama prie ins- 
jis ėmė ieškoti dvasios po- > trumentalės muzikos, in- 
ilsio. Pirmoji priemonė į strumentalė muzika prie 
užmiršti nuvargusio kūnojdainos Kūno judėsiai, vei-

fiziniems reikalavimams.

skausmus, bene ir buvo 
daina.

tas 25 mokinių tėvams 
reikalaujant lietuvių 
bos dėstymo viešose 
kyklose.

kai
mo-

Laisvo Pasaulio Krikščionys
U*-IUT-VttnyiuTts

Miami, Fla. — Buvęs A- 
merikos Laivyno žvalgy
bos viršininkas Ellis M. 
Zacharias. pareiškė, kad 
Jung. Valstybės turi tris 

i ginklus baisesnius už ato- 
Įminę bombą. Pasikalbėji
me jis juos išvardino, kai
po ‘‘bakteriologinį”, ‘‘bio
loginį” ir “elimatologinį”. 
Rusija žinanti apie tuos 
ginklus.

Atominė bomba stovinti 
baisume dabar tiš ketvir
toje vietoje. Atominės 
bombos sprogimas turįs 
tik lokalį efektą, o kiti 
'trys kuoplačiausį.

Lietuvių Kalbos Bilius 
Nepraėjo

Londonas — Pasaulio- 
nys ir religijos vadai at
sišaukia į visus ‘‘laisvo 
pasaulio” krikščionis ir 
ragina mobilizuoti savo 
demokratinį įsitikinimą 
kovai prieš totalitarioniz- 
mą.

Britų spauda karštai ra
gina turėti gerai ginkluo
tą armiją, kuri sulaikytų 
Sovietų Rusijos imperia
listinius žygius Europoje.

PAIEŠKO

Boston— Massachusetts 
Valstybės Atstovų Butas 
42 balsais prieš 25 atme
tė bilių, kuriuo būtų įve
damas lietuvių kalbos dė
stymas šios valstybės mo
kyklose. Valstybės Sena
tas jį buvo priėmęs. Šis 
bilius Seimeliu buvo įneš-

Giminiu bei pažįstamų sąrašas
Steponas Brvimys. 13a Seli- 

genstadt near Wurzburg, PC 
IRO, DP Camp. Germany, Ba- 
varia, USA Zone, ieško: Kazi
miero Šalnio, gyv. USA. kilu
sio iš Liečiu kaimo, Kretingos 
para p. ir valsčiaus; Šalnių, ki
lusių Kreitngos miesto ir para
pijos; Bučmiy, kilusių iš Dar
bėnų, Skuodo ir Palangos pa
rapijų; Cecilijos Laurinavičie
nės - Caikauskaitės, anksčiau 
gyv. New York 1, ir Chicago 8, 
III. kilusios iš Šilaleės miestelio 
ir parap., Tauragės apskr. ir 
kitų giminaičių bei pažįstamų.

do išraiškos menas, muzi
ka ir daina buvo jungia
ma į vieną harmoningą 
vienetą, kuris patenkin
davo žmogaus akį ir ausį, 
suteikdavo poilsio nuvar- 

i gūsiam kūnui ir pakelda
vo dvasios galias. Laikui 
bėgant buvo įsteigti teat
rai ir operos. Dainos ir 
muzikos menas ėmė kles
tėti visoje žmonijoje, vi
suose pasaulio kraštuose, 
kiekvienoje tautoje.

LIETUVA DAINŲ IR 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

KRAŠTAS
Ir lietuvių tautai dainos 

ir muzikos menas nepali
ko svetimas. Visi lietuvių 
laimėjimai ir sunkūs gy- 
vemmo momentai įssireis- 
kė dainoje. Lietuviai, iš 
prigimties būdami švel
nios sielos, ypatingai mė
go ir tebemegsta dainą, 
muziką ir šokius. Kiekvie
ną savo gyvenimo įvykį 
lietuvis išreiškia daina ir 
harmoningais kūno jude
siais — tautiniais šokiais. 
Nė viena tauta nėra įpy- 
nusi į savo dainas tiek 
daug skausmo ir melan
cholijos, tiek daug tėvy
nės meilės ir ilgesio, kaip 
lietuvių tauta. Linksmas 
pavasario vėjelio žaidi
mas, upelio čiurlenimas, 
drugelio lengvas plasnoji
mas, oželių pavasarinis 
išdykavimas, ryškėja lie
tuvių tautiniuose šokiuo
se.

Lietuvai atgavus Nepri
klausomybę, visas tas

MEILI NUOTAKA

Šiandien
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dabar
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vy- 
žiemop 
skirti 

Amerikos
šaukti dau- 

i kariuomene ir 
jaunimo

Pavojus Dar Nelikviduotas

NORI STEIGTI AMERI
KOS SVETIMŠALIŲ 

I.KGIJONĄ
JAV Prezidentas 

riausvb0 nuo nr. 
ragina Kongresą 
daugiau F šų 
karo jėgoms, 
?iau vvru
įvesti karišką 
mokvmn.

Kai kurie reikalavimai 
patenkinti, bet paskuti
niai d” reikalai užkliuvo. 
Mat, šiemet tiek daug tu 
rinkim” kitur ir čia pat! 
Nors daumu^ps kongres- 
manų nripažįsta tuos vi
sus reikalus, bet nenorėtų 
suerzinti ar sujaudinti mi
lijonus tu rinkėju, kurių 
sūneliai jau barzdą sku
tasi... Nedauk kas norėtų 
taip greit vėl leisti savo 
sūnus... gal ir i užjūrį. 
Šiaip ar taip, bet kariuo
menė jau kuri laiką ne- 

i sava-

REIKIA PILDYTI BLANKAS 
TREMT1NIAMS ATSIIMTI

Esame BALF Skyriams Girdint apie viską įvai
riausių nuomonių, tenka 
išgirsti visokiausių kalbu 
ir apie tremtinių atsiėmi
mą. Tūkstančiai tylių, ge
ros širdies ir rimtų lietu
vių įvairiausiais būdais 
stengiasi tremtiniams gel
bėti. Jie nuolat siunčia 
per BALF ir tiesioginę 
pagalbą; jie iš kiekvienos 
savo algos dalį skiria 
tremtiniams, aukodami 
BALF. Šie tautos gelbėto
jai dirba tyliai ir kukliai, 
jausdamiesi savo pareigą 
tai atlikti. Apie juos ma
žai ir tegirdime.

Bet kritiką daugiausia 
girdime ir ji toliausiai nu
skamba, tai vengiančių 
tos atsakomybės, tremti
nius gelbėti. Jie, pamirš
dami savo silpnybes, sten
giasi iškelti visas tremti
nių ydas ir blogumus, ko 
tremtiniai, negalima sa
kyti, neturėtų. Bet, dėl 
vieno kito jų netakto, ne
galima pasmerkti tūks
tančių nekaltų, ligonių, 
našlaičių ir padorių šei
mų, kurios be mūsų pa
galbos žūtų.

Paai š k i n k i m e, kad 
“Questionaires” blan k ų 
užpildymas nereiškia jo
kio teisinio įsipareigoji
mo. Jų išpildymas parodo 
tik musų visų norą padėti 
tremtiniams, jei jiems bus 
leista didesniu skaičium į- 
važraoti į Ameriką.

KAI MES TREMTINIŲ 
NORĖSIME, JIEMS IR 

KONGRESAS GREIČIAU 
GELBES

Diena po dienai laukia-
! me Amerikos Kongreso 
pravedant tremtiniams į- 
važiuoti palengvinančio į- 
statymo. Tikimės, kad 

bus pra- 
Jei 

taip įvyktų, per pirmuo
sius metus galime tikėtis, 
kad bus įleista bent 50,000 
tremtinių, iš jų, apie 7,000 
lietuvių. Kitais metais 
tiek pat, o gal, dar dau
giau. .

Kongrese musų tremti
nių draugai nori, tremti
nių nenorintiems įsileisti, 
įrodyti, kad Amerikos vi
suomenė jų nori. O kas 
gali tremtinių daugiau no
rėti, jeigu ne jų pačių gi
minės, jų pačių kraujo 

Tęsinys .Vtame pusi.

Amerikoje į
_ I

I 

moji kova tarp demokra
tijos ir komunizmo — žūt.
ar būt. Demokratijai lai- ir draugijoms išsiimtinėję 

“Questionaires” 
s prašėme 

tarp tremtinius 
čiųjų ir gauti ko daugiau
sia už^i-dytu blankų. Į 
centrą daug atsiųsta blan
ku, bet jų reikia žymiai 
daugiau.

■nėjus, visos tautos sus 
lauks laisvės, gero- ės ir Ja: 
taikos - ramybės, nes kar
ką ant visados bus paša- 
įlintas didžiausias navojus 
i tiems visiems idealams. 
Į Jei ruplėtų rusai su sa- 
Įvo milijonais ginkluotų ir j 
'ugnin varomų vergu, ku- 
jriuos valdo geležinė ran- 

Amerika, 
bet jau ir visas uasaulis 
paskęstu kraujo jūrose, c 
išlikę žmonės atsidurtu 
žiauriausioje vermvėje, iš 
kurios jau nebeišsivaduo- 

'tų.
| Neatsi’ikim nuo Ameri- 

norių lietuvių gal daugiauįkos, kuri gelbsti laisvąjį 
negu iš kitų tautų. Šis le- Į pasauli ir rengiasi ji gin
si jonas mūsų tautiečiams ti. Pasirūpinkim iš anksto 
būtu .tikrai mielas, nes A- irašvti lietuviu tautos 
merika yra antroji lietu-j vardą į Amerikos talki- 

’ ninku sąrašą. Tai padary
sim, jau dabar išreikalavę 
iš Kongreso ir krašto ap
saugos departamento su
tikimą steigti JAV sve
timšalių legijone, jei ne 
lietuvių diviziją (3-4 pul
kai) ar brigadą (2 pul
kai), tai bent ne mažiau 
kaip vieną pulką! Mes tu- 

teisę to reikalauti,

Lietuvos 
no Eu- 
i š> le- 
stidarv- 
diviziią

blankas, 
paskleisti 
gelbstin-

timšaliu legijoną prie ka
reiviu šaukimo (<lrari) i- 
statvmo, kuris 
svarstomas..

Tūkst?«č:ai 
karių, išblaškvtu
roną, mielai stotų 
"■ijo^R. Jie salėtų 
ti ištisą lietuviu 
arba bent vieną lietuvių 
Dulką Amerikos svetimša
liu legiione, kuris juo tik
rai didžiuotųsi!

Daugelis lietuvių be tė- ka, tai ne tik 
vynės jau yra įstoję į 
nrancūz” svetimšalių le»i- 
io”us Afrikoie. Kiti ieško 
kelių eiti talkon net grai
kams, turkams, italams ir 

i kitiems. Am. svetimšalių: 
i legijonas susilauktu sava-Į J 1 i 4--» 1 I

skaitvsis su masiniu lietu
sių kilmes Amerikos pi
liečių reikalavimu bei pra
šymu ir jį patenkins. Tik 
’cikalaukim vieningai ir 
drąsiai! Be to, šiuo žygiu 
nors keliems tūkstan
čiams lietuvių nutiesim 
kelią išsivadavimui iš 
skurdžių ir ankštų stovy
klų.

Brangūs lietuviai! Šian
dien turim daug tautinių 
reikalų ir pareigų. Bet ne- 
nražiopsokim momento ir 
karštai įvertinam šį 
svarbų reikalą. Tegu A- 
merikos ir Katalikų Ve
teranų Legijonų lietuvių 
postai, Amerikos Lietuvių 
Legijonas, politiniai klu
bai, organizacijos, draugi
jos ir pavieniai lietuviai 
JAV piliečiai labai sku
biai rašo laiškus bei siun
čia telegramas savo kon- 
gresmanams ir krašto ap
saugos departamentui, 
reikalaudami priimti šen. 

i Lodge siūlymą steigti A- 
merikos svetimšalių legi- 

____  t ___ t slapties, kad anksčiau ar'brigadą, tai reikalaukim jon^ jaI“e še
riai, pabėgę iš komunizmo! vėliau ateis neišvengia-. būtinai steigti Pabaltijo P1 V1^ i viziją, ngaąar- 
nasrų, apie tą sumanymą mas 3-is karas — tarp A- diviziją, skiriant po vieną . . nors..p¥. 5’ a 

savimo amžių italai ir italės ėjo urmu balsuoti. Sve- vistiek nugirdo, net Euro- merikos ir Rusijos. JAV .pulką 
timšaliai negali atsistebėti, kad neįpratusi demokra- poje ir ėmė siūlytis tamy- turės didelę talką iš kitų viam ir estams, 
tiškai tvarkytis italų tauta taip skaitlingai beveik bai. Toks legijonas suda- laisvų tautų, nuo kuriu ir 
90% — suprato balsavimo svarbą. Tautos branduo- rytų smarkią

Italijos rinkimai jau praėjo, bet kalbėti ir rašyti 
apie juos dar nebaigta. Juos įskaitoma į vieną iš 
nuostabiausių įvykių pasaulio istorijoj. Tas morali
nis krikščionių laimėjimas yra didesnis už daugelį. 
garsių pergalių karo laukuose. Tie krikščioniški Ita
lijos kariai ėjo į balsavimo kautynes, neatsižvelgda
mi ne į nepalankias oro sąlygas, nė į seną savo am
žių, nė į silpną sveikatą. Buvo senelių, artėjančių prie 
šimto metų skaičiaus, einančių į balsavimo vietas; o 
kurie jau nebegalėjo paeiti, juos kiti atgabendavo. 
Kai kurios senos moterys, per daugelį metų iš namų 
neišėjusios, ėjo balsuoti tarsi į kokius atlaidus. Vie
nuoliai ir vienuolės išėjo iš savo kliauzūrų bei užda-gauna‘’paĮ<ankamaį 
rytų vienuolynų ir skubėjo duoti savo balsą už tikėji-;norįų 
mą. Jie žinojo, kas jų laukia, jei komunistai rinkimus! Tiems visiems trūku- 
laimėtų. Prisiminė Ispaniją. Ten taip pat buvo vadi-!mams įg dalies pašalinti, 
namas “liaudies frontas’’. O kai jis laimėjo, vadina-ikįio naujas ir įdomus su- 
moji “liaudis” virto vilkais draskančiais. Tūkstančiai;manymas. Lietuviams pa- 
sudegintų, išniekintų ir sunaikintų bažnyčių, vienuo- iankus senatorius Lodge 
lynų, mokyklų, prieglaudų, ligoninių ir privatinių na-!sumanė ir pasiūlė steigti 
mų; desėtkai tūkstančių nužudytų, įkalintų ir išprie-Ąmerįkos svetimšalių le- 
vartautų kunigų ir vienuolių; šimtai tūkstančių su-Lijoną iš komunizmo prie- 
šaudytų bei pakartų pasauliečių katalikų, vyrų, mo- įy (tremtinių ir pabėgę-1 
terų ir vaikų; išplėšti bei sunaikinti viešieji tautoslių). 
turtai: knygynai, mokslo įstaigos, obsevatorijos, mu-j 
ziejai — tai vis pasėkos “liaudies fronto” laimėjimo.; 
Suprantame, kad susipratusieji italai, kaip ir visas 
pasaulis puikiai žino, kad tai buvo visai ne liaudies 
frontas, tik paleisti iš kalėjimų kriminalistai.

Šv. Tėvo perspėti, kad kurie neis balsuoti, tie tu
rės jaustis kaip tikėjimo išdavikai, visi pasiekę bal-

I

Sumanymas patiko mū
sų generolams, kurie ėmė 
ji svarstyti, nors kurį lai
ką viešai tai neigė. Žy
mesni įvairių tautų ka-

vių tėvynė, kur gvvena 
mūsų tautos ketvirtis — 
ištisas milijonas, ir Ame
rikos kariuomenė geriau
siai aprūpina karius, turi 
ereriausius ginklus ir auk
ščiausiai ištobulino karia
vimo būdus.

Tuo būdu yra tinka
miausia proga sudaryti 
gražų ir gerą lietuvių ka- rim 

branduolį A- nes Amerikoje ir Europos 
nors ir tremty yra proporcingai 

didesnis lietuvių skaičius,

ri u o menės
merikos globoje,
toli už Lietuvos sienų.

Ne tik kitos tautos, bet'negu daugelio kitų tautų.; 
jau ir JAV vyriausybė at- Jei valdžia nesutiktų su-! 
įviraitkalba, be jokios pa-'daryti lietuvių diviziją ar 
olnnfino Ir o/J onlrcininii o H Q fui VAI Ir Q 1 £111 Vi TY1

lietuviams, baltijo diviziją iš lietuvių,
latvių ir estų pulkų!

Nepražiopsokime šios 
pr o g o s. 

karei-!Kongresas gali bet kurią 
kareivių

Lietuvių tremtinių eilė- 
narsiu ko- lietuviai neturi atsilikti, se yra ne mažiau kaip ke-' tinkamiausios 

lvs, instinktu pajuto, kad čia gyvybinis klausimas —votojų jėga ir iš dalies Rusai vers išvien su jais liolika tūkstančių karei-!“

• v

tikybos ir laisvės.
Rinkimų stebėtojai sako, kad ir patys 

nieji padėjo katalikams I .................
savo agitacija. Iki kaulų persisunkę religijos neapy- niu — D. P. 
kanta, visokio plauko bedievėliai taip begėdiškai; 
šmeižė tikėjimą ir jo tarnus, kad italai, _ ________ ____ _ __ _ _____ _  o____  __ __ _______  ____ ___
žindami ir tikėjimo vertę ir dvasiškių elgesį, su pasi-pinasi to sumanymo įvyk- policija. Tai bus dėi galin-‘Rusija, kai laikas ateislįbinkim! 
biaurėjimu skaitė agitacinę spaudą ir kaip ant delno dymu. 
matė aiškias komunistų melagystes. Italai skaitė, gale išsijudinus veikti jos susirems,
klausė, daugumoj tylėjo ir savo širdyse ruošė melą-prieš komunizmą, toks le- džiausiąs bet kada buvęs kininkų), neminint kelias- jvo sūnų atstovybę AmerL
giams — pralaimėjimą. gi jonas randa vis daugiau ir žiaurus karas, kurio dešimt tūkstančių karei- kos rengiamoje J /

Taip, garbingai laimėta ir pašalinta galimybė pritarimo. Ir jau atrodo, liepsna ir griausmai eis vių, kurie per karą tarna-
komunistams pasigriebti valdžą legaliu būdu. Tačiau kad bus steigiamas. I per visus kraštus. Žiūrė- vo JAV karo jėgose. Tad 
jie moka padaryti kitokių staigmenų: sukelti riaušes,| šis senatorius dabartim tiesiai į artėjančią karinių jėgų bei vadovy- 

kurios neiš- bės mes turime net dau-
Tai bus lemia- giau kaip daugelis kitų 
------------------ .tautų, Rusijos pavergtų.

J Artėja rinkimai. Tad 
j Ta žinia daug pasako. Dvasia laimėjo, bet fizinis su- kongresmanai bus palan- 

K. kesni negu bet kada —

' užkištų JAV kariuomenės prieš viso pasaulio demo-ivių bei puskarininkių, ke- dieną priimti
raudo- spragą. Jį nori steigti kratiją kariauti ir savo! Ii šimtai karininkų, kelio- šaukimo įstatymą su sve- 

laimėti — labai negudria daugiausia iš karo tremti- pavergtas tautas, kurių lika pulkininkų ir apie 10 timšalių legijono projektu toks įstatymas 
ipriešakin įsiveržė komu-'generolų. O kiek yra nar- įar be jo — tas pareis nuo į vestas dar šį mėnesį.

Senatorius Lodge jau nistų komisarai su žiau-jsaus mūsų jaunimo, pasi- i visuomenės šauksmo ar...................
geriau pa- kelis mėnesius uoliai rū- riausia ir gausia budelių; ryžusio kovoti su plėšria! nutylėjimo. Tad pasisku- 

Iškovokim lietu-
Vyriausybei galų gos priešingos jėgos. Kai Taip pat čia yra daug lie-ivių tautai teisę turėti tą 

išsijudiųus veikti jos susirems, tai bus di- tuvių karininkų (net pul- i garbingą savo dalią —sa-

streikus, sabotažą ir atvirą revoliucinį perversmą, stengiasi prijungti atski- [ būtenybę, 
Jau ateina žinių apie komunistų demonstracijas įvai- rą priedą apie JAV sve- vengsim. 
riose Italijos vietose. Bet tai tik preliudija — lengva!----------------------------------------------
vaidinimo pradžia. Pati drama dar užnugary. Ji gali ri skubotai grįžti namo, dėl labai svarbaus reikalo, 
išsivystyti bet kuriuo momentu. j“ ~

Valstybės Sekretorius Marshall pranešė, kad tu- sikirtimas vargu beišvengiamas.

‘ ! kovoji 
prieš verguvės potvynį! Į 
darbą!

Mieli lietuviai! Stokim 
garbingais ir uoliais talki
ninkais Amerikos ir visos 
demokratijos kovoje prieš 
Rusiją, smaugiančią mū
sų tėvynę ir kitas tautas! 

Kapitonas Petras Jurgėku

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

15.
Du Nevykėliai

— Et, suk juos galas tuos mužikus. — at
sakė jaunesnysis. — Nenusiminkit, Terentij 
Lukiš. Jūs turite galvą ant pečių, o ta galva 
pilna smegenų. Ot tai man smegenys! Kaip 
jums tokioj baisioj valandoj galėjo ateit to
kia laiminga mintis apsimest sunkiai sužeis
tu ir besiraitant iš skausmo, nučiuožti že
myn į krūmus ir sveikutėliam iš tos velnia
vos išsisukti? Aš tai išsyk be ceremonijų nė
riau į brūzgynus, bet jūs — Ot kad galva, 
tai galva! Aš kaip koks niekšas iš mūšio 
pabėgau, o jūs ir didvyrio garbę išsinešėt. 
Tiesiog geistu iš pavydo.

Pochotinas — tai buvo jisai — su pasi
tenkinimu šyptelėjo.

— Prisipažinsiu, kad tai buvo genijališka 
mintis. Ji man, tarsi Napoleonui, kautynhj 
sūkury švystelėjo.

— Ir jūs nėkiek nebuvot sužeistas? — pa
klausė Gražbilys.

— Nė per plauką. Tie galvijai taikė į ka
žin kokias nebesančias varnas. Gaila buvo 
palikti tas gražuoles įsiutusių žmogžudžių 
gaujai, bet žinai, savo kailis tai savo kailis.

Jis už viską brangesnis. Dabar, rodos, šok
čiau jas ginti, bet tada... Oi, kaip aš krem
tuosi!

— Bereikalo kremtatės, Terentij Lukič. 
Istrebiteliai jų negavo.

— Ką tu čia, Kastai, plepi? Ar gi jos bū
tų apsigynusios? Tai neįmanoma.

— Partizanai jas apgynė.
— Partizanai? Iš kur jie būtų atsiradę?
— Nežinau iš kur. Gal iš žemės išdygo. 

Atsirado, ir tiek. Aš, mat, kiek pabėgėjęs su
stojau ir pro krūmus žiūrėjau, kaip viskas 
pasibaigs. Buvo labai dramatinga. Tarsi iš 
kokio romano išimta. Gaila, kad jūs to ne
matėte.

— Šitaip, Dabar suprantu, kur tu buvai 
dingęs. Turėjau ilgai krūmuose šnipinėti, 
kol galų gale susiradome. Kodėl man išsyk 
nepapasakojai ?

— Laukiau patogesnio momento jus sura
minti, Kai jūsų ūpas visiškai susmuks. Vais
tai reikalingiausi tada, kai ateina sunkiau
sioji krizė.

— Gudrus tu. Vis dėlto suraminai. Vienu 
rūpesčiu mažiau. Bet papasakok, kaip ten 
buvo.

— Pasaka labai trumpa. Kai nubėgęs at
sigrįžau, istrebiteliai buvo visai arti, tik 
rankomis pagriebt. Viena mergelė — ta 
stambiausioji — dar bandė atsišaudyti, bet 
buvo numanu, kad veltui —

— 0 kitos ar jau buvo žuvusios? — ne

kantriai nutraukė Pochotinas.
— Ne...

— Iš kur gi žinai ?
— Palaukit, tuojau pabaigsiu. Taigi ji 

tur būt buvo paleidusi paskutinį šūvį, nes 
kai istrebiteliai drąsiai šoko ją pagriebti, 
atsišaudymas nutrūko. Kilo sąmyšis ir jau 
nebe mačiau, kas ten vyksta, kaip štai pasi
girdo toks žvėriškas “valio”, kad mane tar
si perkūnu nutrenkė. Vis dėlto tas lietuviš
kas valio, kad ir vilkų balsais išrėktas, su
skambėjo kaip saldi muzika...

— Toliau, toliau! — nekantriai ragino Po
chotinas.

— Kad jau viskas baigta, tik keli žodžiai 
tart belieka. Trinktelėjo dar keletas šūvių— 
jau partizanai šaudė — ir istrebiteliai kaip 
avys pakriko. Tada visos trys mergelės puo
lė partizanams į glėbį.

— Visos trys, sakai? Ar nesužeistos?
— Visos trys. Savo akimis mačiau. Ar su

žeistos, negaliu pasakyti. Atrodė kad ne. 
Gal tą vieną, kuri atsišaudė istrebiteliai kiek 
apdraskė. Daugiau žalos nessupėjo padaryti. 
Kas toliau buvo, nebežinau, nes rūpėjo tams
tą sumedžioti, tai ilgiau nebežiūrėjau, kas 
ten vyko. Užtenka, kad mačiau, jog visos 
saugios.

Pochotinas lengviau atsipūtė. Jo veidas 
kiek palinksmėjo.

— Vis dėlto džiugu, kad jos nepakliuvo į 
tų chamij rankas. Kitaip — br..., nesinori nė 
galvoti. Ar kartais nepastebėjai, kas buvo 
partizanų vadas?

— Kaip gi. Aiškiai mačiau. Tai tas—kaip 
čia jo? — Grūzdas.

Pochotinas niūriai susiraukė.
— Gudrus biaurybė. Tai labai pavojingas 

priešas. Ir su juo teks atsiskaityti.
— Grūzdas, kaip Grūzdas. Bet tas lietu

viškas valio... Prisipažinkit, Terentij Lukič, 
kad tas šūkis, ir ne rusiškas, anuo klaikiu 
momentu padarė labai smagaus įspūdžio. 
Tai lyg Velykų alleliuja.

— Aš jo negirdėjau, — suniurnėjo Pocho
tinas. — Man tie visi šūkiai — ura, ar valio 
— daro vien pragariško įspūdžio.

— Iš kur jau toks pesimizmas? Juk tokia 
galva kaip tamstos stebuklus išgalvoja.

— Galva, kaip galva, bet žiūrėk, kokia pa
dėtis.

— Nėra ko taip liūdėti. Paslydo koja, tai 
paslydo, bet yra galimybių atsiteisti.

— Deja, galimybių kaip ir nėra. Kad tu, 
brolau, žinotum mano istoriją.

— Šiek tiek žinau, bet būtų įdomu dau
giau sužinoti. Kirščiau lažybų, kad jūsų gy
venime žygdarbis ant žygdarbio joja.

Pochotinas tik ranka numojo.
— Tai buvo jaunystėj. Dabar ne žygdar

biai man rūpi. Pas Dostojevskį kažkur pa
sakyta, kad antroji žmogaus gyvenimo da
lis susidaro iš papročių, įsigytų pirmojoj 
daly. Kai dėl manęs, tai netiesa. Gal ir būtų 
teisa, jei antrąją gyvenimo dalį man tektų 
gyventi tarp žmonių. Dabar —

— Ar tai jau bolševikai nebe žmonės? 
Pochotinas vėl ranka numojo.
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Ką prancūzė matė 
dabarties Lietuvoje

LIETUVA PRO AŠARAS
Lietuvos kampelyje, sten
giasi negirdėti artėjančios 
kanonados. Vyras išvyks
ta į Kauną ir nebegrįžta; 
ji su vaiku lieka laukti li
kimo. Ji netiki, kad 20 
šimtmetyje gali būti tokių 
barbarų, kokiais vokiečių 
propaganda vaizdavo ra- į 

triumfą-i sus. Gyventojai širdies gi- 
vimo laikais. Gal tas vei- lumoje troško vokiečių pa
kalas nedaug pasako kur- sitraukimo. bet jautė 
čiam pasauliui, bet mes iš žiauną bolševikų baimę; 
jo eilučių jaučiame mie- jie pažino jų darbus 1940- 
los Tėvynės laukų, pievų'41 metais.
ir ežerų dvelkimą, girdime! Partizanų eilės augo; 
kovojančių ir kenčiančių' mąjį anglų radiją, autorė 
tėvų ir brolių šauksmus, sužino, kad jų vietovė jau 
matome visą žiaurią Lie--paimta raudonosios ka- 
tuvos dabartį, jautriai ir riuomenės. Netrukus at- 
tiksliai atvaizduotą ob- bėga baisiai išgąsdinta 
jektingos užsie n i e t ė s viena kaimynė: ji mačiusi! 
plunksna. rusus. Pirmieji įspūdžiai

Tai vienos jaunos pran- neblogi: kariai gerai ap- 
cūzės atsiminimai “14 rengti, turi didelių pa- 
mois chez les bolchewiks” i trankų, žmonių neskriau- 
— Keturiolika mėnesių' džia. ’ ūkį atvyksta du 
pas bolševikus, apie 115; rusų kareiviai, lyg kari- 
mašinraščio puslapių di-.katūros, ant seno kuino, 
dūmo.

LIETUVA 1944-1945
CAIS

Į mūsų rankas pateko 
nepaprastas savo kilme ir 
turiniu dokumentas, pran
cūziškas rankraštis apie 
nukankintą mūsų Tėvynę. 
Jis sužavi skaitytoją savo 
paprastumu, nuoširdumu 
ir teisingumu, kas ypa
tingai retai pasitaiko šiais 
melo ir cinizmo

seni ir girti: jie tik paval- 
Igė, dar gavo degtinės, pa
miegojo vežime ir nuvyko 

... • t - x 'toliau. Po to atvyko jau-Autore vasarojo Lietu-,na daili rusė įote^ . 
"■ negJ‘i kareivis. paprašė šilto Įėjo pabėgti nuo rusų Po vandens a lauti

ilgų ir ypatingų pastan-1 autorė nuftemb kkd 
gų jai pavyko 1945 metų- turėjo muil 
gale grįžti j Prancūziją.; 
Lietuvoje būdama ji rašė- 
dienraštį, bet bijojo jį iš
gabenti ir paslėpė. Ji ra
šė savo veikalą iš atmin
ties:

“Prieš mėnesį grįžau iš 
Lietuvos. Sakau “Lietu
va”, nes turiu vilties, kad, 
ji dar atgims, ir gal ne-! 
trukus, laisva, tačiau šiuo 
metu beliko tik Lietuvos 
šešėlis; bolševikų invazi
ja padarė jai mirtinų žaiz
dų... Norėčiau turėti di
džiojo rašytojo plunksną, 
kad mano pasakojimas

Ti*

Netrukus kareiviai ėmė 
grobti arklius, palikdami 
savo nukamuotus kuinus, 
plėšti maistą ir pašarą. 
Žmonės kentėjo, nes kare 
pasitaiko visaip.

pajėgtų įtikinti netikin- 
čiuosius. Vaizduoju tik tą, 
ką pati mačiau savo aki
mis per 14 mėnesių-

KONFISKAVIMAI IR 
MOBILIZACIJA 

i Kiek vėliau pradėjo sa
vo darbą mėlynkepuriai. 
Pirmieji paklausė apie ra
dijo imtuvą, papietavo ir 
nuramino šeimininkus; tie 
patys atėję vėliau išsinešė 
radijo aparatą, žadėdami 

1 “karui pasibai- 
. O per radiją “išlais

vinimui” pagerbti Maskva i
i
I 
I 

bai pavojinga; autorė ke-į 
liaudavo paklausyti nau-Į 
jienų pas tolimus kaimy
nus.

Rusai paskelbė vyrų 
mobilizaciją; vyrai nėjo, 
ėmė slapstytis ar “sendin
ti” savo dokumentus; kiti 
įsitaisė prie darbo, kuris

- grojo lietuvių tautos him-
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no pasakojimas bus kiek zm°nes eme ’ft*1 **
*■ ~   irnilltma Ir 1 OltGirT

b^nikn-p'i- * tgalima bešališkas, nes vi-ldij° imtuvus ir klausyti 
suomet 1 
mų j vieną ar kitą pusę”.

SIAUČIA BARBARAI
Autorė liečia įvykius tik 

toje vietovėje, kur jinai 
gyveno: tačiau galima 
manyti, kad panašiai dė
josi ir kitur.

1944 metų liepos mėn.
pradžia. Autorė su vyru ir buvo prilygintas karo tar- 
sūneliu vasaroja puikiame nybai. Taip, daugelis dir-

bo traktoristų kursuose, 
kad ir neturėdami nei vie
no traktoriaus.

Žmonės gyveno gandais. 
Rimtos informacijos ne
buvo. tai tikėta neįmano
miausiais gandais. Pra
džioje buvo kalbama, kad 
grįžta vokiečiai (žmonės 
paslėpė vokiečių pinigus), 

j toliau paplito žinios apie 
Į anglų ar amerikiečių de- 
: santą; kai kas juos neva 
matė miestelyje. Daugiau
sia gandų pasklido apie 

; laukiamus masinius trė
mimus į Sibirą; to žmo
nės daugiausia bijojo.

NUOLATINIAI 
TARDYMAI

Vis daugiau ėmė reikš
tis milicija. Bažnytkai
myje, kur paprastai už
tekdavo dviejų policinin
kų, atsirado 60 mėlynke
purių būrys. Jie lankė ū- 
kius, plėšė viską, kas 
jiems buvo reikalinga, da
rė kratas, areštavo žmo
nes ir kišo juos tardymui 
į milicijos fūsį. Autorė 
taiko Lietuvai Marselje- 
tės, prancūzų tautinės 
giesmės, posmus:

“Pažvelkit į kaimą: ten 
siaučia žiaurūs kareiviai, 
jie išplėšia iš jūsų rankų 
ir smaugia jūsų kūdikius, 
jūsų žmonas... Prie ginklo, 
piliečiai!..

Į milicijos žiaurumus re
agavo išsislapstę partiza
nai, nušaudami vieną-kitą ! 
pareigūną, ar įtariamą iš- 
davinėjant saviškį. Tiems 
to tereikėjo. Prasidėjo 
masiniai areštai, plėšimai, 
keršto veiksmai. Autorė ; 
pasibjaurėdama apr a š o 
nuolatinius tardymus, mi
licijos apsilankymus, jų 
vaišinimą degtine, viso
kias neteisybes ir nedory
bes.

PARTIZANAI
Užklupti ar pagauti 

partizanai buvo žvėriškai 
kankinami ir po mirties jų 
lavonai pametami viešose 
'vietose paniekai; taip bu- 
'vo kadaise priimta centri- 
neje Azijoje.

Parttizanų eilės augo; 
prie jų jungėsi net artimi 
komunistams lietuviai, 
pasipiktinę milicijos bes- 
tiališkumu. Žiemą parti
zanai nebegalėjo slapsty
tis miške, turėjo grįžti į 
namus ir rizikavo susitik
ti su baudžiamaisiais bū
riais.

Autorė aprašo organi
zuotus plėšimus. Pas gra
žiai gyvenusį malūnininką 
atvyko su vežimu būrys 
“proletarų”, kurie pasi
rinko sau ko norėjo: bal
dų, drabužių ir kitų daik
tų; viena moteris užsivil- 

į ko net keletą suknelių

l 
i 
Į
: 
I

Bogotos revoliucinis sukilimas paliko neužmirš
tamų vaizdų. Štai viršuje sukilėlių aumobiliai va
žiuoja daryti “sukilimą”. Žemiau vaizdas parodo 
pasekmes: perverstas ir padegtas automobilis jų 
“priešų”. Jiegi naudodamiesi laisve nuo tvarkos 
dabotojų ieško naujų aukų. Tai gatvinė mušeikų 
taktika, kurios metodai pareina iš Kremliaus.

*
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Lietuvos Generalinio Konsulato New 

Yorke Paieškomi Asmenys:

AUGUST, Richard, iš Prienų

BALANDA, Balys, iš Daniū- 
Biržų 

ap., prašo atsiliepti gimines, 
ir pažįstamus, kaimynus ir ben-

BALNYTE, Valerija, iš Ž.
Naumiesčio vai., Tauragės ap.

BENDORA VIČIUS, Antanas, 
iš Marijampolės ap.

BILKIS, Jonas, sūn. Antano, 
iš Švenčionių ap.

ir; BINGELIS, Jurgis, iš Merki- 
iš nės vai., Alytaus ap.

| BIRUTYTE, Ieva, iš Mešku-

Smarkiai patvinus Ohio upei pakrančių žmo
nės' stojo kovoti potvinį. Vaizdas parodo kalnus 
smėlio maišų nutiestus eilėmis nuo upės, kad su
laikius vandens išsiliejimą tolyn į miestus. Šie ko
votojai Newport, Ky., kur gresia 4,000 gyventojų 
pavojus užliejimu.

vieną ant kitos.
Plėšė ir valdžios parei

gūnai. Ant milicijos virši
ninko autorė pažino jos 
vyro kostiumą; viršinin
kas, tai pastebėjęs, užsi
segė apsiaustą...

Padoriau gyvenę žmo
nės ėmė slėpti geresnius 
daiktus, baldus, drabu
žius. Vieni įsitaisė slėptu
ves palėpėse ar tarp mal
kų, kiti gabeno daiktus į 

įsunkiai prieinamus ūkius, 
treti... pavedė juos “ko
munistų” globai. “Komu
nistai” sakydavo: dabar 
mūsų laikai, mes jums pa
dėsime: užtai padėkite
mums, kai laikai pasikeis.
PIRMOS KŪČIOS RAU
DONOJ OKUPACIJOJ
Visi atsiminimai pilni 

tokių vaizdų, kurie tegali
mi ten, kur valdžia yra 
banditų rankose. Šaltai, 
be komentarų, autorė ap-

rašo milicijos apsilanky- ašaromis išsikovojo sau 
mus, . girtavimus, plėši5- kelią į laisvę, taip ir visas, 
mus, pasityčiojimus; rusų Lietuvos gyvenimas atro- 
kareivius ji vaizduoja do atvaizduotas per aša- 
kiek padoriau, nors ir tie 
jai atrodė 
tiški.

Jautriai 
1944 metų 
prie tradicinio stalo buvo 
>aliktos tuščios vietos 

tiems, knriąj nėra, kurie 
ištremti į Sibirą arba iš
vengė Sibiro. Traukdami 
nuo stalo šieno šiaudelius, 
visi būrė, ar pavyks ben
dri linkėjimai ateinan
tiems metams, būtent, ar 
pasitrauks iš Lietuvos ru
sai.

Po Vokietijos kapitulia- ,. 
cijos išsisklaidė iliuzijos: 
rusai nemanė trauktis, o 
mėlynkepurių peilis vis 
giliau smigo į Lietuvos 
kūną. Jokių žinių nebuvo 
apie tuos, kurie pasitrau
kė į Vokietiją: ar gyvi, 
ar sugrįš?

Iš Vokietijos grįžo viena 
studentė. Autorė rizikuo
ja vykti į Kauną jos pa
matyti, bet jau neberan
da. Iš lūpų į lūpas eina 
žinios: pabėgėlius surinko' 
į stovyklas, maitina ir 
globoja; jie tvirtai laikosi, 
nepakriko ir nepalūžo. 
Net viena kita pavardė 
minima. Toji žinia pakelia 
ūpą, vaizduotėje gimsta ■ 
lietuvių pulkai, besirengią; 
vaduoti Tėvynę.

Į VAKARUS
Autorei pasisekė susi

siekti su prancūzų pasiun
tinybe; ji ima rūpintis lei- 
idmu išvykti. Autorė did-* 
vyriškai nugali visas kliū
tis ir išsiveža sūnų, kurį, 
kaip gimusį Lietuvoje, 
valdžia laiko sovietų pilie
čiu ir nenori išleisti į “su
puvusius” Vakarus. Į 

Lietuviai su pavydu iš
lydi prancūzę: sakosi mie-i 
lai važiuotų drauge su ja 
iš savo paniekintos Tėvy-' 
nės.

Lyg kaleidoskope seka 
beskaitant Kaunas, Vil
nius, traukiniai, kalėji
mai, įstaigos, bažnyčios, 
įvairūs žmonės, skriauda, 
neteisingumas ir begalinis 
skurdas.

Kaip autorė, daugiausia'

perdaug rytie-

aprašo autorė 
Kūčias, kada

SADONIENE - Balionytė, Max STOLL, gyv. apie Phila- 
Marcelė, iš Varėnos vai., Aly-Įdelphia. 
taus ap., ir vyras Sadonis Jo
nas, iš Žiežmarių vai., Kaišia-’ vai., Marijampolės ap., gyvenęs
dorių ap. Kaune, dabar apie Philadeiphi-

ŠALINAUSKIENĖ - Mačiu- ją.
laityte. Agota, iš Žaliosios vai., 
Vilkaviškio ap., gyv. Bayonne, nų km., Pabiržės vai., 
N. J.

SCHWENDER - Legant,
vyras Eduard Legant, gyveno drapravardžius. 
Tauragėje, dabar gal Philadel- 
phijoje.

SILIUNAS, Aleksandras,
dirbo banke Chicagoje.

L ŠIMKUS - Bendikaitė, Urtė,
ir vyras Petras.

i STELMOKAS, Vincas 
žmona KARPAVIČIŪTE, 
Alvito vai., Vilkaviškio ap.

ŠTURMYTĖ, Ona, iš Taura- čių vai., Šiaulių ap., ištekėjusi, 
gės vai. !gyv. New Yorke.

SUTKAITIS, Juozas, iš Pae-į BITE, Vladas, iš Pašušvio 
žerėlių vai., Šakių ap., gyv. vai., Kėdainių ap. 
Philadelphia, Pa. j BLIUD2AITĖ (Bliudžiūtė?),

TREICHLER. Martin, ir Marijona, duktė Pranciškaus 
žmona Berta Legant, gyvenusi Bliudžiaus ir Onos Šimelytės, 
Tauragėje, dabar Philadelphi- buvo du kart ištekėjusi, 
joje. Į BLOZNELIS, Antanas ir Fe-

URBIKAITE - Petkus, Anas- liksas, iš Veismūnų km. 
tazija, iš Laukuvos ar Kvėdar
nos vaL, ir dukterys Aleksan
dra, Eleonora, ir Kazimiera, 
gim. Amerikoje, gyv. Chicago
je.

VAITKUS, Vincas, iš Lauku
vos ar Rietavo vai., ir sūnūs 
Juozapas ir Vincas, gimę Ame
rikoje.

! VYŠNIAUSKAITĖ - Degu
tienė, Elžbieta, gyv. 1730 Mer- 
rimac Avė., Chicagoje.

ŽINDŽIUS, Juozas, iš Viša
kio - Rūdos vai., Marijampolės 
ap., SY^- Philadelphia. 

i Ieškomieji arba apie juos
ADAČKUS, Benediktas ir 

Julijonas, iš Alsėdžių parap.
ALEKNA, sūnus Vinco,

Švenčionių ap.
ANDRIJAITIS, Andrius ir 

__ ,______ ,__ r___  Andrijaitytės, Grybienė ir Ieva 
Ši maldaknygė panaši į aukš- ■ Spranaitienė, iš Tauragės vai., 

čiau minėtą. Taip pat visais at- i gyv. gal Collinsville. 
žvilgiais graži, naudinga ir pa-; 
togi. Puošnūs viršeliai, paauk- Salako miesto, Zarasų ap. 
suoti pakraščiai, rinktinės mal
dos ir paveikslai. Kaina—$2.75.

ras: Dangaus pagalbos 
šaukianti tylios tautos 
tragedija.

Turėtumėm pasirūpinti. 
išversti šį nepaprastai į- 
domų ir svarbų veikalą ir 
jį pasiskaitytu S.K.

Rgnjybėa Baltinti
Surinko ir išleido kun. P. 

Juras, 1943 m., 544 pusi.

BLUŽAS, Elena ir Stanisla
va, iš Raseinių ap.

BOSAS, Jeronimas, gyv. New 
Yorke.

BOTYRIUS, Vincas, iš Kal
varijos vaL. Marijampelės ap., 
sūnus Liudviko, gyv. Cleve- 
land, Ohio.

BRUNDZA, Jonas, iš Šunskų 
parap., Marijampolės ap.

ČESNAUSKIENE - Sprin- 
džiukaitė. Elena, iš Telšių ap., 
gyv. Chicagoje.

ČESNICKAS, Andrius, iš 
Žaslių vai., Trakų ap., Bostone.

ČIURLEVIČIOTE ar Čiurlio- 
Kaziulių• nytė, iš Alytaus ap.,

M.

ASANAVIČIUS, Rapolas, iš

AUGUSTAT - STOLL’ienė.
Marija, vyras Philip ir sūnus

i

.. km.
, isj ČIURLIONYTE ar 

čiūtė, iš Alytaus ap., 
km.

DAUKAITE, Sofija, iš Šimo
nių vai., Panevėžio ap. 
žinantieji maloniai prašomi at
siliepti į:
Consulate General of Lithuania

41 We»t 82nd Street
New York 24, N. Y.

durleyi- 
Kašulių

Fordo Išlavintų Mechanikų — su Tikromis Fordo Dalimis

yra Fordo expertai. Jie 
charakteristiką geriau-

Mūsų Tikros Fordo Dalys yra tikras du- 
plikatas dalių, kurias originaliai turi jūsų 
karas. Jos yra padarytos, kad tiktų ir il
giau dėvitusi. Natūraliai jūs dėl to su
taupote.

Mūsų mechanikai 
žino Jūsų Fordo 
šiai, todėlei tuojau pavesk darbą, kad su
taupytume) pinigų.

TAUPO PINIGUS
t

Su Dirbtuvės Užgiriais Metodais — Su specialiais Fordo Įrankiais

Tai specialiai padaryti įrankiai patikrinti 
Fordams, greitai rr gerai. Dar pridėk gerą, 
darbą. A t veik tuojau savo Fordą taupumo 
sumetimais.

Jūsų Fordo Dyleriai kviečia jus pasi klausyti Fred Allen Show .'Sekmadienių vakv - NBC network 
Klausyikitc Fordo Thcatrą. Sek m. po pietų - NBC network. Pažiūrėkite j 

Itdksasčiua dėl stoties ir laiko.

Jus turite gauti extra sutaupyti, nau
dojantis suplanuotais tų inžinierių pla
nais, kurie suplanavo ir jūsų karą. Tai 
tikras aptarnavimas, kuris sutaupo 
laiką ir pinigų.

MES FORDO DYLIARIAI
ŽINOME FORDUS GERIAUSIAI!
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Tumas, "Tėvynės Sargas" ir 
darbo žmonės

— 15 metų nuo Vaižganto mirties. — Supuvot jūs: 
perspėjo turinčius šviesti liaudį. — Slapti raštai, ku
rie buvo pavojingesni už bombą. — Tumas - Vaižgan
tas ir ponai. — “Tėvynės Sargas” ir darbininkai. — 
Basanavičius ir Tumo laikraštis. — “Tėvynės Sargo” 
dovana “Varpui”. — Nuotykis Tumo redakcijoje.

VISADA MUMS PASI
LIKS MIELAS

— Ir tapau savosios, lie
tuviškos visuomenės tar
nas; ne, dar daugiau — 
jos vergas, dėl jos metų 
metais nebematąs, kaip 
skaisti saulutė šviečia ir 
džiugina. Kur tik kas man 
liepė eiti; ėjau neatsi
klausdamas, kas jį įgalio
jo man liepti, bet tik vi
suomenės labui. Ėjau, dir
bau be atodairos..
taip savo gyvenimo prog
ramą nusako Juozas Tu
mas - Vaižgantas. Jau 
penkiolika metų praslin
ko, kaip jis amžinai už
merkė savo judriąsias a- 
kis (mirė 1933 m. balan
džio 29 d.), o vis kaip gy
vas stovi mūsų atmintyje
— su baltais, kaip obelis 
žiedai, plaukais, su visada 
jauna, tik Dievui ir Lietu
vai plakančia širdimi. Jis 
buvo karštas, gal kartais 
ir zigzagą padarydavo, 
bet visi žinojo jo pasi
šventimą ir geras intenci
jas, ir Tumas mums visa
da pasiliks mielas.

PUTINAS APIE 
VAIŽGANTU

Vienas iš pačių didžiau
sių lietuvių literatūros 
specialistų: Mykolaitis -

v •
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— Tur būt nebuvo nė 
vieno lietuvio inteligento, 
kuris nepažino kanaunin
ko Tumo, arba bent nebu
vo daug ko apie jį girdė
ja. Gyvas ir judrus, jau- 
patvės entuziazmu degąs, 
baltas, žilaplaukis, jis kur 
tik pasirodydavo, visų pa
traukdavo akį ir širdį. 
Jaunimas kanauninką Tu-į^f 
mą laikė mėgiamiausiu' 
savo svečiu. Įvairiausių

gantas, kamža apsivilkęs. 
Buvo beeinąs į klausyklą. 
Staiga — nusimovė baltą
ją kamžą, pats nuėjo prie 
kitos klausyklos atlikti 
išpažintį ir tada sėdo prie 
darbo. Jis buvo rūpestin
gas kunigas, išpažintis 
jam šventas dalykas ir jis 
nė kiek nesivaržė ją atlik
ti visų susirinkusiųjų a- 
kyvaizdoje.

SLAPTAS REDAKTO
RIŲ BŪRELIS SEMI

NARIJOJE
Jeigu Tumo - Vaižgan

to vadovaujama Vytauto 
D. bažnyčia buvo pasida
riusi populiariausia visa
me Kaune, jeigu jo vaiz
dūs, stilingi raštai buvo 
susižavėjimu lietuviško
sios visuomenės, tai taip
gi jisai buvo žinomas dėl 
karštos meilės Lietuvai ir 
dėl pagarbos darbo ir var
go žmogui. Susipratusiu 
lietuviu jisai jau įstojo į 
kunigų seminariją Kaune. 
Ruošiantis pradėti leisti 
slaptąjį laikraštį “Ap
žvalgą” iš Prūsų į Kauno 
seminariją 1889 m. rudenį 
atvažiavo 
manytojas 
atsilankė į seminariją ir 
čia susidarė slaptas re
dakcijos ir leidėjų būrelis 
iš klierikų tarpo, kurta į- 
ėjo ir Tumas. “Apžvalgo
je” jisai pasirašydavo 
Juozapo iš Popšutės sla
pyvardžiu.

TUMAS, KATELE, 
KOZMIANAS

1893 metais įšventintas 
kunigu Juozas Tumas vi
su uolumu metėsi į dvasi- 
—: - kultūrinę tarnybą
Lietuvos liaudžiai. Vienu 
metu jis buvo taip labai

• v

pažiūrų žmonės jį lygiai 
mielai matydavo savo tar
pe. “Bedieviai” eidavo į 
Vytauto bažnyčią jo pa
mokslų klausyti”.

MAŽAS NUOTYKIS
Kaip gyvas pasiliko 

man vienas vaizdas: bu
vau jaunu klieriku kuni
gų seminarijoje Kaune. 
Vieną popietę stovėjome 
eilėse prie klausyklų, 
laukdami išpažinties se
minarijos bažnyčioje. Į 
bažnyčią staiga įėjo rašy
tojas kan. Tumas - Vaiž-

Italijos karštieji ir svarbieji rinkimai buvo taip smarkiai ir gyvai 
reklamuojami, kad ir gatvės buvo nupaišytos partijų šūkiais. Štai vie
nas iš daugelio vaizdų, kuris byloja italams, jų atsidūrimą kryžkelėje 
ir tik per visuotiną susipažinimą su kuo turi reikalo išsigelbėjo iš rau
donojo komunizmo užmačių, nors dar karas tuo reikalu nebaigtas.
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REIKIA PILDYTI BLANKAS 
TREMTINIAMS ATSIIMTI

Pradžia 3-čiame pusi, 
žmonės! Taigi, kultūrin
gieji tremtinių tautų žmo
nės Amerikoje ir yra pra
šomi pasisakyti už trem
tinių į šį kraštą didesnio 
skaičiaus įsileidimą. Toks 
pasisakymas tremtiniams 
reikš pačią didžiausią pa
galbą.

BUTAI IR DARBAI
Dabar Amerikoje yra 

didelis butų trūkumas. Be 
to, imigracijos įstatymai 
nusako, kad įleistieji ne
būtų Amerikos visuome
nei našta. Taigi, norint į- 
statymą pageidauj amą
linkme pravesti, Ameri-1 
kos Kongresui reikia užti
krinimo, kad:

1. Žinotų, kur tremtiniai 
galės gyventi ir

2. Ką jie galės Ameriko
je veikti.

Tremtinių atvežimu su
sidomėjusios tiek val
džios, tiek privačios įstai
gos ta kryptim jau yra 
nuveikusios ir tebeveikia. 
Bet dabar reikia ir dau
giau visuomenės paramos.

BALF, kaip ir NCRC, 
išleido tūkstančius “Ques- 
tionaires” apklausinėja- 

, kurias ir

doti — paskleisti ir išpil
dyti ko daugiausiai blan
kų. Tuo pagelbės tremti
niams ir Amerikai. Bus 
atliktas kilnus, krikščio
niškas artimo meilės ir 
kilnios širdies darbas. At
liksite moderniųjų laikų 
knygnešių pareigas — sti
prinsite lietuvių dvasią ir 
kūną. Neišsikalbinėkite 
vietos stoka, nepatogu
mais, galimu atvykusiųjų 
nepasitenkinimu Ameri
ka. Ypač lietuviai ūkinin- 
kai dabar turi progą at
likti svarbiausią rolę — 

i išgelbėti beviltį lietuvį 
tremtinį.

Jiems niekad istorijoje 
nebuvo tokios geros pro

gos, kaip dabar.
Jūsų parama bus giliai 

įvertinta. Išpildytąsias 
blankas siųskite arba 
naujų blankų reikalauki
te, United Lithuanian Re- 
lief Fund of America, Ine. 
Immigration Department, 

105 Grand Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EV - 7-1422; EV 7-1423.
P. S. Kiekvienas šio atsišauki
mo skaitytojas yra prašomas 
su jo turiniu supažindinti, kiek 
galima, daugiau asmenų. Nuo 
tamstos skubaus pasidarbavi
mo pareis žymia dalimi, ar ga
lime susilaukti tokio Įstatymo, 
kuris leistų ko didžiausiam lie
tuvių tremtinių skaičiui įva
žiuoti į Ameriką.

cunt” (Sujungiame jėgas, 
nes sutarime maži dalykai 
išauga į didelius).

Ir “Tėvynės Sargas” nu
siuntė “Varpai” sukaktu
vių dovaną 10 rublių.

NUOTYKIS TUMO 
REDAKCIJOJE

Tumui - Vaižgantui visi 
buvo lygūs. Kaip jis ne
mėgo, kad žmogus turi že- mųjų blankų, 
mintis prieš žmogų, gali prašome ko greičiausiai 
parodyti ši ištraukėlė iš išpildyti ir grąžinti BALF 
jo “karo vaizdų” : i centrui.

— Redakcijos kambario į Atwi 
klingė du syk klepterėjo. 
Ir be reikalo: durys tyliai 

| atsidaro. Žvilgterėjau — 
kas. Kozmianas, kurs dys kad pildo didžiausius į k £

L^jr^i^lpraėjus, ima" durys vertis,

tokią, nuo kurios jūsų reikalus, nesibijojo pri- 
klebonijos nueis pele- duoti drąsos darbinin- 
nais” kams net streiko keliu sa-

Gražu, kad buvo ir to- vo teises gintis: 
kių kunigų, kaip kun. Ka- — Streikas mūsų laikuo- 
telė, kurs drąsiai galėjo se yra vienintelis darbi- 
atsakyti: ninku ginklas kovoje su

Nesikarsčiuokit, — aš didžturčiais už pelno di- 
savo darbą atlikau. durną arba neretai už juo-

Ir jis pašaukė miestelio dos duonos kąsnelį... Ta- 
neturtėlių vaikus ir paro- da tiktai nebebus streikų, 
de svečiams, ko jis per ei- kada kiekvienas darbas 
lę metų juos buvo išmo- bus teisingai užmokėtas, 
kęs. kada darbo davėjas lai-

Netoli Panemunėlio pa- kys darbininką ne už ma- 
rapijos, kur darbavosi ta- šiną be jausmo, bet už ty
sai nuostabus liaudies gų sau brolį, 
švietėjas kun. Katelė, Ku
piškio miestelyje klebona
vo 1

I

laikraščio su- 
Angrabaitis,

kada visi 
žmonės netiktai lūpomis į 
kalbės, ale darbais paro-i

įšymą. Tik gerai minutei 
lėk V Dievą už visa la- ’- - a Jtaip iš palengvo ir atsar- 

UetuvUko raito ir save”. ?iaj. norint pro jas
BASANAVIČIUS RAŠĖ kelį, ar kokį plėšrų žvėrį.

lietuvių spaudą, lankyda
mas kaimus ir mokyda- biaus, o artimą kaip pats 
mas r 
dainų, daug nusipelnė 
liaudies švietimui.

“TĖVYNĖS SARGAS”
Tumas - Vaižgantas pa

nūdo pasinešti 
čiau ir ėmėsi 
slaptą Prūsuose 
leisti “Tėvynės

I KATALIKŲ 
“T. SARGĄ”

žvilgterėti į neramų padū-

kad važinėjo po kleboni
jas ragindamas kitus ku-

Toliau, žemiau klingės pa
sirodė graži galva ant iš- 

Tumo - Vaižganto reda-; tiesto, kiek tik begalima 
guojamasai “Tėvynės Sar- kaklo. Gražios mėlynos a- 
gas” ryžtingai gynė lietu- kys buvo pilnos stirnos 
vių teises ir palaikė ryšį bailumo. Gi kas čia? Vai
su didžiausiais lietuvybės kiūkštis ar neūžauga? Bet 

pradėjusį eiti 1896 metais, žadintojais. Pavyzdžiui, į bailiui daugiau lendant į 
Kun. Milukas jo pastan-.“T. Sargo” 1899 metų Nr. duris, jo stomuo vis la- 
gas taip apibudina: j6, pusi. 70, tarp redakci- biau tiesės, kol nepasida-
— Darbuojasi “T. Sar- jos atsakymų randame irjrė visas gana augalotas 

gui” bent devynerius me- tokį atsakymą Dr. Basa-jaunas bernas. įėjo ir ten 
tus, visą tą laiką nešioda- navičiui: pat prisiglaudė
masis, gali sakyti, ‘ 1

dar pla- 
redaguoti 

pradėtą 
Sargą”,

__ ________ 1F«v prie sie- 
visąį — Interesingus Tamstos nos; susikūprinęs, pečius 

, rankas,nioiis nn'p lietuviško kul- redakciją (kas buvo tais raštus įdėti į savo ^laik- pirmyn parietęs, 
tūrinio darbo. Kun. A. Mi- | • * v • * • Į-vj-y VkJI \ * 1 V ’ i _mAm 1—• M

raštuose kaiP n*sloVs bomba ) prastą šlovę.lukas savo
(“Spaudos laisvės... su
kaktuvės”, p. 288) pasa
koja, kad kunigas Tumas 
vienos tokios kelionės me
tu įsikarščiavęs, bėgioda
mas iš vieno klebonijos 
kampo į kitą vis kartojo:
— Supuvot jūs..., supu- 

vot! Jei jūs nepradėsite 
Lietuvos šviesti, tai ateis 
kas kitas ir atneš šviesą

Gegužes Mėnesio Knygutė

, Neužmiršk: — Tamsta ką pasakysi? 
savo kišenėse ir užantyje. : mūsų: mumyse turi di-Į— paklausiau gana pa- 

“Tėvynės Sarge”* Tumas džiausius garbintojus sa-| lankiu balsu. Pagūromis, 
atstovavo ir gynė Lietu-|vo žinovystės litvanologi- Į kiauliarisčiu atpuolė, pa-
vos liaudį. Tarp ano laiko 
dvarininkų buvo tokių, 
kurie buvo susipratę, ku
rie net talkino slaptų lie
tuviškų raštų platinime 
(pavyzdžiui, Tiškevičiai).

jos ir senovės...”
TUMO “TEV. SARGAS” 

IR KUDIRKOS 
“VARPAS”

Kada atėjo 10 metų su
kaktis “T. Sargo” “kon- 

VincoTačiau dauguma jų buvo kurentui., _ g, 
svetimu raugu pnrugę, Kudirkos ieistaiam 
dėlto Tumo “Tėvynės X™ vT
margas rase. įleidžiamas “T. S

Gegužės mėnuo yra skiriamas ŠVČ. P. 
MARIJOS garbei. Lietuvoje žmonės kai
muose rinkdavosi į berželiais nukaišytas 
seklyčias ir ten suklaupę prie Dievo Moti
nos paveikslo užtraukdavo SVEIKA MARI
JA 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
gužės mėnesį. Ji turi 184 puslapius. Kaina 
tik 50c.

Norintieji knygutę įsigyti, įdėkite į konvertą 50c. ir šį kuponą 
ir užadresavę:

“DARBININKAS”
366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

prisiųskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.

- Vaižganto
- Didžponių tai galime leidHa”as 2 k.^rg“” 

nerokuoti tarpe “mūsų Rasve,^"<>j ksl!ko - 
žmonių”, nes ir dvasia, ir žinos zo-
norai daugumų jų išmetaĮ _ K var—oli-r Tai

.2=,
vaudamas Lietuvos liaudį, 
nebojo pasakyti aštrų žo
dį ano laiko galingie
siems. Taip, ‘Tėvynės Sar
go” Nr. 6, (1899 m.), pusi. 
36 skaitome:
— “Netvarkėliai” 

tai 
ant

dvarponiai - 
Dievo koronė 
krašto”.

mūsų 
tikra 
mūsų

“Darbininko” Administracija:—
Siuomi siunčiu 50 centų ir prašau man prisiųsti “Gegužės 

Mėnuo” knygelę.
Vardas........ ............  ..............................................
Adresas............ ................. ..............................................

DARBO ŽMONIŲ KOVA
Tas kun. Tumo - Vaiž

ganto redaguojamasai 
slaptas katalikų laikraš
tis, spaudos draudimo me
tu leidžiamas Prūsuose, 
gindamas darbo žmonių

įgrobė alkūnę, pabučiavo, 
•paskui ranką, griebė ir 
į antros, kol visai nesuerzi
no.
— Liaukis, ar gėdos ne

turi taip laižytis! — su- 
trinkinau. Krūpte Įėjo, 

<4-r ‘šoktelėjo atgal ir vėl pe- 
Var_įčius pastatė”.

DIDŽIAUSIS 
BLOGUMAS

Iš šitos trumpos ištrau
kėlės matyti ne tik Vaiž
ganto gyvas, savotiškas 
stilius, bet ir jo nepaken- 

vergiškumo. Tu- 
buvo 
prie-

Atvykusiems tremti
niams nebus progos vi
siems pas lietuvius apsi
gyventi. Jiems teks apsi
stoti ir pas kitų tautų ir 
tikybų žmones. Bet kiek
viena tautybė ir kiekvie
nos tikybos žmonės pagei
dauja saviesiems pirmoje 
eilėje pagelbėti. Ir mums,’ 
kaip lietuviams, svarbu, Į 
kad ko daugiausiai lietu
vių pas lietuvius apsisto
tų. Tuo Amerikos Kongre
sui įrodysime gyvą trem-l 
tiniais 
kitos pusės, 
tiems tremtiniams 
maloniau pas saviškius' 
apsistoti. Iš to laimės: 
lietuvių parapijos, draugi
jos, spauda, radijo vedė
jai, biznieriai, mokyklos 
ir visas lietuvių judėji-l 
mas. Iš to laimės jau A-! 
merikoje esą buvę trem-i 
tiniai.

Keno nors nusivylimas 
vienu kitu tremtiniu netu
rėtų užkirsti kelio tūks
tančiams, kurie gali vieno 
klaidas keleriopai atitai
syti.

KIEKVIENAS LIETU
VIS GALI PAGELBETI
Išpildykite ko daugiau

sia blankų ir jas siųskite 
į BALF Centrą. Kiekvie-' ’ 
nas visuomenės veikėjas,’ kapliionas" 
kiekviena draugija, kiek-■ peliono 
vienas lietuvis, seniai ar Japonijoj, 
tik dar atvykęs, tejsipa- nužudytas. ........ .. 
reigoja šia proga pasinau-; valdžia daro tyrinėjimą.

Į į
ĮI 

susirūpinimą. Iš' 
atvykstan-! 

bus j
Į
i
!
I

Juozas Kasmskas 
Ine. 

LAIDOTI VIŲ 

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

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Diena ir Naktį.

Capt. John A. Ryan,
Jung. Valstybių katalikas 

, kuris ėjo ka- 
pareigas Tokyo, 

buvo rastas 
Karinė US.

••• I 

ir itimas 
dvasišką maistą neša? mui - Vaižgantui 
Tai Jūsų ir mūsų redak- miela kova prieš 
cijos... Atsitikus tad to-įspaudą, prieš beįsivyrau- 
kiai maloniai progai, kaip jančius vienokius ar kito- 
dešimtmetinės sukaktu- kius blogumus, 
vės Jūsų triūsos, leiskite, gi jis pasakė: 
broliai, išreikšti Jums į — Didžiausias blogumas 
prietelystės jausmus var-!būtų tada, jei mes be ko- 
dan vienokio tikslo, ir su-vos pasiduotumėm tam 
Sukti: tegyvuoj pirmasis blogumui, ne piršto nepri- 
lietuviškas laikr a š t i s, 
kurs taip ilgai ištvėrė ant 
sargybos Lietuvos tiesų ’ 
Tegyvuoj tarp mūsų san
tarvė. Šalin žvairavimai 
ir asmeniškos neapykan
tos! “Unitis viribus, quia 
concordia res parval cres-

Neveltui

dėję prie jo pagerinimo.
Dr. J. Prauski*.

Tikrai doras žmogus yra 
tas, kuris turi drąsos pa
žiūrėti velniui į akis ir pa
sakyti: tu esi velnias.

Garfiekl.

H
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KAS- _ -
GIRDĖTI LIETUVIU 

KOLONIJOSE *.

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS

KONCERTAS i

Radio Programa Siūlo Prizu Iki 
$20,000 Vertes

Siunčia "CARE" Siuntinius Į Lietuvą

i 
i

Nekalto Prasidėjimo 
Seserų Rėmėjų Seimas

ponų Sandų namuose. Taip pat 
ir kitų vietų geradariai ruo
šiasi Seimui.

Rašytojas Kun. St. Būdavus 
—G i Idos Dvasios X’adas. — J., 

. E. Hartfordo Vyskupas pasky
ra. rė rašytoją Kun. St. Būdavą,

Naujosios Anglijos Ne
ką lio Prasidėjimo Seserų 
Gildos Seimas įvyks š.
gegužės 16 dieną, per Sek- x. a. Nekalto Prasidėjimo ge
mines. Seimas bus Nekal- serų Gildos 
to Prasidėjimo Seserų Dvasios 
Gildos Seimas įvyks š. m. dieną jis 
gegužės 16 dieną, per Sek-;n..
minės. Seimas bus Nekal- mėjų Seime skaitys 
to Prasidėjimo Vienuoly- Čikagoje balandžio 25 dieną į- 
ne. Putnam, Conn. vyksta šeštasis Nekalto Prasi-

Seimo tvarka: 11:00 pa- dėjimo Seserų Gildos Seimas.
maldos: 12:30 pietūs: 2:00 Tenai pirmiausia pradėjo orga- 
posėdis; 5:00 Palaimini
mas Švč. Sakramentu.

Maloniai kviečiame da-(
Ivvauti šiame Seime visus-Immaculata. lietuviškoji mer- 
Kongregacijos Rėmėjus, gaičių stovykla, šįmet prasidės 
Nekalto Prasidėjimo Gil- birželio 27 dieną ir baigsis lie- 
dos narius ir visus norin-'pos 25 dieną. Mergaitės prii- 
čius paremti N. P. Švč. P. mamos nuo 7 iki 16 metų. At- 

. Marijos Seserų dirbamus lyginimas už savaitę 12.50. Į 
darbus ir jų įstaigas. Pa-;stovyklą priimamos lietuvaitės, 
dėkime seselėms. kurios Stovykloje mergaitės ir.oko- 
daug gero vra padariusios • mos gražaus elgesio, darbelių, 
ir dar daugiau yra užsi- į lietuviškų dainų, šokių, eilė- 
mojusios padaryti. Šisįraščių etc. Stovyklos reikalais 
Seimas bus kartu jauki; prašoma kreiptis šiuo adresu: 
Kongregaci jos geradarių; 
pavasario šventė ir malo-! 
nūs poilsis po sunkios žie-; 
mos. Seselės su didžiu dė-l 
kingumu laukia savo ge
radarių ir ruošiasi juos 
gražiai priimti.

Iki malonaus pasimaty-i
mo Seime!

N. A. Nekalto Prasidėjimo 
Seserų Gildos Centro \ aldyba.

Centro \’aldybos 
Vadu. Balandžio 23 
išvyksta į Chicago. 

kur jis Kongregacijos Rė- 
paskaitą.

nizuotai veikti Kongregacijos 
Rėmėjai.

Jau laikas registruotis. Camp 
lietuviškoji mer-

Sekmadieni, Gegužės May 2 d., 1948
3:30 V AL. PO PIETŲ

JORDAN HALL
New England Conservatory of Mušk name 

Himtinglon Avė. ir Gainsboro St. kampas, Bastai, Massachusetts
Koncerto programą išpildys chorai, solistai dainininkai, lietuvių tautinių šokių 

ansamblis ir muzikai.

Jonas Tamulionis. Nashua lietuvių 

parapijos vargonininkas. populiarus 

dainininkas, yra dainavęs koncertuose, 

radio programose ir įvairiuose kituose 

parengimuose. Lietuvių Radio Valan

dos koncerte taip pat maloniai sutiko 

dainuoti.

Jonas Butėnas, artistas, koncertavo 

visose Europis sostinėse ir išpildė va

dovaujančias baritono partijas Kauno 

Valstybinėje Operoje Jis gerai, žino

mas kaipo radio artistas visoje Euro

poje. Grįžęs į Ameriką koncertuoja 

įvairiose lietuvių kolonijose, o sekma

dienį. ge'mžės-May 2 d. savo gražiu ir 

artistišku balsu žavės Naujosios Angli

jos lietuvius.

JONAS TAMULIONIS, 
tenorą*

Lietuviu - Tremtinių, 
esančiu Europoje, Draugai A- 
merikoje kviečiami dalyvauti 
radio konteste, kuris siūlo iki 
°0.000 dolerių vertės prizu ir 
:šsii’s šimtus “CARE” siunti
nių šeimoms į 15 šalių, kurias 
“CARE” aptarnauja.

Kontestas yra Raleigh ciga
rečių programos “People ar 
funny” su garsiuoju Art Link- 
letter, dalis. Kontestas trans
liuojamas per National Broad- 
sasting Companv radio stotis 
kiekvieną penktadienio vakarą.

Klausytojai prašomi siųsti 
“vilties ir paraginimo” laiškus 
šeimoms Europoje. Laiškai su

sprendžiant

kryžiuoto Vienuolyne, Brockto- 
ne. Ji privertė išeiti j naujas 
pareigas jo vis silpnėjanti svei
kata, kurią lydi CGtasis am
žiaus metelis. To amžiaus žmo
gus, kad ir kaip norėtų būti 
sveiku vis jau ‘ lenkiamas ar
čiau žemės.

tcbe-l.Piginę auka “CARE” siunti
niui turi būti siunčiami į radio 
programą. Nuoširdžiai ir la
biausiai nuteikiančių laiškų au
toriai kiekvieną savaitę bus 
kviečiami skristi į Hollywood’ą 
ir turės progos atsakyti į klau
simus, sprendžiant galvosūkį. 
Kas savaitę kiti trys laimėto
jai bus užklausti telefonu atsa
kyti į klausimus,
galvosūkį. Pirmasis asmuo, ku
ris duos tinkamą atsakymą, 
laimės dovaną §20,000 vertės. 
Numatytosios dovanos yra se
kančios: “Kaiser” sistemos bu
tas su garažu 2 automobi
liams; kiekvienas buto kamba
rys bus apstatytas gražiais 
baldais; bus pečius, šaldytuvas, 
“Kaiser” dishvvasher ir dis{K>- 
sal unit ir $2,000 žemės skly
pui Kalifornijoje bei 19-18 me
tų laidos “Sedan” automobilius. 
Laimėtojas galės pasirinkti • 
naują darbą bet kurioje iš pie- 
Įtų Kalifornijos industrijų. Lie
tuvos draugai, kurie nori daly
vauti 
ateitį ir tuo pačiu padėti varg
stantiems. radio stotį ir trans
liacijos laiką gali sužinoti iš 
vietinių laikraščių. Kiekvienas 
siuntinys, pasiųstas per šį kon- 
testą, sveria 22 svarus. ‘CARE’ 
nepelningas, valdžios užgirtas 
patarnavimas, garantuoja siun
tinių pristatymą. Kaina 10 do
lerių už kiekvieną siuntinį. 
“Care” adresas yra: 50 Broad 
treet, New York City.

Parapijiečiai sujudo suruošti 
nors kuklų atsisveikinimo mo
mentą, kuris įvyks gegužės 2 
dieną. 7:00 vai. vakare, parapi
jos salėje. Tai bus viešosios iš
leistuvės, kur galės ateiti kiek
vienas parapijietis. Išleistuvių 
programa yra, taip sakant, — 
AKADEMINE. Tai yra susirin
kimas į salę be įžangos. Ten 
bus keletas prakalbėlių ir mu
zikos bei dainų programa. At
vyks organizacijų atstovai ir 
pavieniai asmenys pasakyti sa
vo žodelį ir įteikti ar tai pini
ginę ar maldų dovanėlę, ar tik 
nuoširdų rankų paspaudimą. 
Ten ateis tas parapijietis, kurį1 
klebonas krikštijo, o bus suau
gęs vyras ar mergina - mote
ris siekiantis arti 29 metų ir1 ■ 
mažiau. Taipgi ateis ir tas. ku- ( 
ris buvo surištas moterystės 
ryšiu ir palaimintas laimingam 
gyvenimui. Ateis ir tas, kurio 
vieną iš mylimųjų tėvelį, moti-' 
nėlę ar vaikučius, ar tai gimi
nes palydėjo į Dievulio amžiną 
karalystę, žodžiu, ten atbėgs 
mažas ir atliūliuos senas, kad 
pažvelgti savo dvasios tėveliui, 
kuris juos paliks kitam dvasios 
vadui toliau vesti tuo keliu, ku
riuo eidamas lengvai galėtų at
sakyti į klausimą — KUR EI
NI? . į

“Kur eini?” klausimas yra 
kiekvienam žmogui ir aiškus ir 
painus. Žiūrint, ko klausiama ir 
kada klausiama. Jeigu mes tik 
minutei staptelsime šermenų 
kambaryje ir paklausime ano 
velionio, “kur eini”? “Kuriuo 
keliu eini?", ir tą klausimą vėl 
pastatysime sau “kuriuo keliu 
aš einu ir kur jis veda?”, tada 
rūpestėlis pastatys gyvenimo 
veidrodį prieš akis ir parodys 
tuos šešėlius ir atspindžius, ku
rie mus lydėjo ir lydi. Kunigas 
Švagždys per pamokslą pareiš
kė, kad jis buvo atėjęs čia šio
je parapijoje, kad padėti jums 
visiems nušviesti kelią, kad jūs 
žinotumėte, kur einate... • į 

Tos ir kitos gilios mintys 
jaudino parapijiečius ir kartu 
džiugino dvasioje, kad jie tu
rėjo progos turėti tokį gilios 
minties dvasios vadą, kuris 
juos atvedė ant tikro kelio.

Todėl gegužės 2 d., 7:00 vai. 
vakare, Šv. Roko par. salėje,' 
Brockton, Mass. visi Brockto- 
niečiai ir jų prieteliai turės 
progos pasidalinti nuoširdžiais' 
linkėjimais. Rap.:

konteste,. laimėti gražią

ART. JONAS BUTĖNAS.
baritonas

Bostono Lietuviu Tautiniu šokių ansamblis, vadovaujamas p. Onos Ivaš- 
kienės, Lietuvių Radio Valandos koncerte šoks tautinius šokius ir gros. Ansam
blio armonistas. Gilbertas Gailius, gros solo akordionu, o p. Elena čenčiūtė, 
smuikininkė, ir p. Lilija Romanskytė, pianistė, gros duetą.

šv. Kazimiero lietuvių parapijos, Worcester, Mass., mišrus ir moterų chorai, 
vadovaujami muziko Juozo Žemaičio, dainuos gražias, visų lietuvių mėgiamas 
liaudies dairas.

Artistui Jonui Butėnui ir kitiems solistams akompanuos muzikos moky
toja p. Amelia Tataronytė.

Nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius - lietuvaites atvykti į koncertą. 
Tikietų kainos: SI.20 ir S1.80, priskaitant valdžios taksas. Visos sėdimosios 

apsigyvenau -MunieuM lietuvių vietos rezervuotos.
kolonijoj, kur gyvendamas apie
10 mėn. turėjau pakankamai į 
laiko pamatyti lietuvišką veik-' 
lą. Kiek teko būti bei dalyvauti 
lietuviškuose parengimuose, vi
sur tas pats — nėra lietuviško 
jaunimo. Pasiteiravęs pas se
nesniuosius. gavau atsakymą, 
kad lietuviškasis jaunimas bai
gia

Rev. Sister Superior
Immaculate Conception

Convent
R.R.D. 2. Putnam. Conn.

Lietuviu Kalba Ir Mūšy 
Jaunimas

i

Atvykęs Brocktonan. Mass.. 
apsigvvenau Montello

PUTNAM, CONN.
Moterims rekolekcijos. Kaip 

kasm<t. taip ir šįmet Švč. Jė
zaus Širdies šventės proga. Ne
kalto Prasidėjimo Vienuolyne. 
R.F.D. 2. Putnam. Conn. ren
giamos uždaros rekolekcijos 
moterims. Rekolekcijos prasi
dės birželio 3 dieną (’ * ’ '

Tikietų galima gauti Lietuvių Radio Valandos ir “Darbininko” Administra
cijos ofisuose, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass., ir pas kitus tikietų pla
tintojus.^ Koncerto Rengimo Komisija,

.kalbos akcentu. Taip pat gerai Lietuvos nei Amerikos istorijų J darbo Amerikoje ir tokiu būdu 
pasirodė ir choras, kad ir be Senatorius, lenkas. Wandolows-i daugiau 
įprasto chorams dirigento, ir 
solistai. Tik jų balsui gerokai 
kenkė bloga salės akustika. 
Tad daugiau panašių pasirody
mų — daugiau bus progos jau
nimui pasireikšti lietuviškoje 
veikloje, kitiems pamatyti lie
tuviškų vaidinimų ir pasiklau
syti skambių lietuviškų dainų; 
kad ir trumpam momentui 
mintimis nusikelti į savo gim
tas bakūžes ir tuos laukus ir 
miškelius kur maži būdami 
lakstė. O kad tokiais parengi
mais yra didelis susidomėji-

,----- -----, ------------ ------ mas. l .......
Nekalto 18 d.. Šv. Roko parapijos cho- kos gausumo salėje. Salė, kad išžudyti, todėl lietuvių skaičius 
Rėmėjai, ro suruoštas koncertas su vai- ir erdvi, o vis tik teko kėdes ten bus sumažėjęs pusiau. Tad į 

įvvks ge-idinimais parodė. kad dar ne šnnuosp nps trū- o-alimae Halvkac kad Ameri.

sua-
savo

suamerikonėti. todėl netik 
i ketvirta-į kad nesidomi lietuviška veikla 

dieni) vakare ir baigsis birže-'bet daugelis net nenoriai kalba 
lio 6 dieną, sekmadienį ryte. ‘ lietuviškai. Esama 
Švč. Jėzaus Širdies šventėje ( kurie net vengia 
bus visą dieną 
Sakramentas. Rekolekcijas ves 
Tėvai Pranciškonai. Visos 
talikės lietuvės kviečiamos 
lyvauti rekolekcijose. Atlygini
mas už 1 
tk $5.00. 
registruotis.

Ruošiasi Seimui. 
Prasidėjimo Seserų 
ruošiasi Seimui, kuris 
gūžės 16 dieną. Nekalto Prasi-i visas mūsų jaunimas yra 
dėjimo 
Conn.
; i mus 
’*artford. 1 
P j. Boston 
Genantieji geradariai 
j. ą ruošia 25 dieną balandžio.

ryte.' lietuviškai. Esama ir tokiu.; 
šventėje, kurie net vengia pasisakyti, 

išstatvtas Švč. ’ kad vra kilimo lietuviai. Tiesa.
• * ■ labai retai teko pastebėti vie
šai
bant lietuvių kalba, kad ir pa
čiame Montello. kur beveik 

visą rekolekcijų laiką vien lietuviai gyvena ir išlaiko 
Prašoma

ka
da-

lietuvius jaunuolius kai-

iš anksto net 5 lietuviškus klubus. Bet 
(štai, šių metų balandžio mėn.

SENO, Ine
301 Wrst

< I < H X (
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• 1 III
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PRIIMA
i bus įtrauktas mūsų 

ki, didžiuojasi mokėdamas lie- . jaunimas į lietuvišką veiklą, 
tuvių kalbą ir padarė žygių J Pradžioje nereikia imtis didelių 
kad Mass. valstijoj viešose mo-• ir sudėtingų veikalų. Tik reik- 
kyklose būtų dėstoma mūsų i tu parinkti veikalus, kur vie- 

pa- 
bei 
jos

kyklose būtų dėstoma mūsų į tų parinkti veikalus, kur 
kalba, jei to panorės 25 lie- i nokiu ar kitokiu būdu yra 
tuviai. Tas bilius jau patvirtin-■ 
tas balandžio 8 d.. 1948 m. ir 
manau, lietuviai juo pasinau
dos. Tad jei svetimtaučiai di
džiuojasi mūsų kalbos mokėji
mu ir randa reikalo įvesti ją į 
mokyklas Amerikoje, tai kodėl 
mes jos bijome? Be to, paverg
tos Lietuvos išvadavimas ank
ščiau ar vėliau įvyks. Jos gy- 

galėjome matyti iš publi- ventojai - lietuviai išblaškyti ir

pristatinėti 
ko vietų.

Sako, kad daugelis 
vengia

šonuose, nes trū- galimas dalykas, kad Ameri- 
kuris bus pasi- 

mūsų ruošęs, turės papildyti prare- 
lietuviškai, tintas lietuvių eiles ir užimti 

> ten. Tad 
tam ruoštis:

įkos jaunimas.
\ ienuolyne. Putnam. i-nerikonėjęs ir pamiršęs

Gegužės 2 dieną paren-!tėvų kalbą, ką aiškiausiai ma- jaunuolių
Seimui sveikinti daro^tėme iš puikiai pastatytų vai- kalbėti ir net bijo pasisakyti Atitinkamus postus

Conn.. VVaterbury. J:-‘— —•• . ................ . . ............. x;—j:—
ir Dorchester gy-

pa rengi-

dinimų “Teta iš Kalifornijos” lietuviais tik dėl to. kad kita- šiandiena turime 
ir “Naujas Kareivis . kur sce- taučiai juokiasi iš jų. Toks pa-

vaizduojama mūsų tautos 
valstybės istorija, taipgi 
kovos dėl nepriklausomybės ir 
laisvės. Kas galės daugiau pa
traukti Amerikos lietuvių jau
nimą, kuris nėra matęs Lietu
vos ir pažįsta ją tik šiek tiek 
iš savo tėvelių pasakojimų.

Tad j darbą jaunime — mo
kykis ir nepamiršk savo tėvų 
kalbos ir nepamiršk, kad esi 
garbingų .protėvių vaikas.

Reikia pripažinti, kad lietu
viški komunistpalaikiai Ame
rikoje tuo atžvilgiu pusėtinai 

!dirba, tik gaila, kad jie mūsų 
kalbą ne iš meilės jai palaiko, 
bet kad geriau būtų mulkinti

'mokytis ir nepamiršti lietuvių Amerikoje lietuviusJr kad len-

i

lvje, girdėjo, kaip suvažiavę iš

To viso priežastis buvo ir ta.

. -4

BROCKTON, MASS.

tautos ° praktiškai jos vartojimą to-,
Lietuva bulinti, visur savo tarpe kalbė-1Juozui- todėl >ms visos Prie- 
! ^nes-'tis lietuviškai ir ruošti lietu- įmonės J™ Seros- D'P*

i

*

supratimo apie savo 
praeitį ir nežino, kad 
yra keliais šimtais metų senes-;
nė negu Jungtinės A. V. Kadj^škus vaidinimus bei koncer- 
Lietuvių tauta savo praeityje ^us- Kuriems teko dalyvauti 
ir dabar nėra ką nors tokio'balandžio mėnesio 11 d. Mon- 
blogo padariusi pasauliui dėl lėlio. Mass. įvykusiame seime- 
ko mums reiktų gėdytis - rau
donuoti. Lietuvos valstybė bu- ^*14 kolonijų lietuvių atstovai 
vo galinga ir garbinga. Jos pa- tiesiog reikalauti reikalavo, kadmiai išgirdo iš savo 

.a _ . — a C* aa a , 1 X aa.a z. 1 a a a za a Ja __ — T - . - T

Pereitą sekmadienį, balandžio 
25 dieną, šv. Roko par. bažny
čioje per pamokslą parapijie- 

> ilgamečio 
ramos ir pagalbos šaukėsi ki-' seselės vienuolės mokytojos iš- Dvasiškojo Tėvo - Klebono žo- 
tos tautos, kada joms buvO|mokyt4 vaikus vaidinimų ir su.dį, kuris juos palietė ligi gilu- 
pavojaus. Jos vyrai buvo kvie-t^a’s vaidinimais važinėtų po, mos širdies. Ašaros riedėjo iš 
čiami į kitus kraštus, būti vai-i,ietuvių kolonijas. Tai yra dar-'aiškiai patiektų pavyzdžių pri- 
J__ : . 1___2__________________________HaS kllrį« CTAri-Jll tiktu Stialisrll- toibirfn 0,1 onUmnztlAnln T-
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valstybę audros
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line kepimo

nesenai perėjusios IJlinois
pėdomis, mes sutinkame štai ko- 

1 ias pasekmes! Tai buvo nuostolinga audra, kuri 
f aliko nukeltus nuo fundamentų lengvesnius na
mus, garadžius ir tt.—'9

dovais ir karaliais. Gali juoktis 
tik tas. kuris nemokėdamas ki
tų kalbų, apart anglų, dedasi 
“amerikonu”. Bet gerai žino
me, kad turtingą ir galingą A- 

irneriką sukūrė ne vietinis žmo
gus, o ateivis ir kas yra tikras 
vietinis, visiems gerai žinoma. 
Taigi gali juoktis iš mūsų kal
bos tik tas. kuris nežino nei

bas, kuris geriau tiktų suaugu-Raikytų su to sekmadienio E- 
siam jaunimui negu vaikams vangelija.
su seselėm. Todėl reiktų Mon-
teliškiams. o taip pat ir kitoms kad tai buvo kun. Jono Švagž- 
kolonijoms. kurios turi sales, 'džio kaipo klebono paskutinis 
tuo jaus organizuoti teatro mė-į žodis savo ilgamečiams parapi
nė jų grupes ir imtis darbo, o j jiečiams.Mat, klebonas.kaip jau 
rezultatai tikrai bus gražūs, buvo viešai skelbta pasitraukia 
Bus prisidėta prie lietuvių kai- nuo klebono pareigų ir dirbs 
bos stiprinimo ir tobulinimo kapeliono pareigas Jėzaūs Nu-

Novena Auiros Vartų 
Dievo Motinos Garbei į 
Sustatė Domininkonas T. Ka

zimieras Žvirblis, O. P., Pridėta 
dar stebuklingojo Aušros Vartų ’ 
paveikslo istorija ir keletas Ma- į 
rijos giesmių. Kaina — 25c.
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Antradienis, Balandžio 27, ’48

ŽINUTES 7:30 v. v. Šv. Valanda ir pa-j 
maldos gegužės mėnesio išva-' 
karių.

šeštadienio vakarą bus laiko- 
mos geg. mėnesio pamaldos. 
Per šį mėnesį gaunami didelį

Bal. 24 d., Stasė V. Petrony- 
tė ištekėjo už Juozo V. Mills, 
gyv. 929 E. 4th St.

Bal. 25 d. Petras Taj-osas ve- atlaidai ’ i
dė Aldoną Masiulytę, gyv. 436 Sekmadienį, 9 vaL r., Mote-' 
E. 6th St. rų Sodalicjja eis prie Šv. Ko-

Petras Strazdas susituokė su munijos. 10 vaL r. — merginų 
Margareta Galinyte, gyv. 1138 Sodaliciją eis prie Dievo sta- 
Dorchester avė. lo. 2 v. p.p. Gegužinės pamal

dos. 3:30 vai. p. p. Radio Kon-' 
Tą dieną tapo pakrikštyta certas.

r

bARBtUlNKAŠ
Jonas Ikrtfaas — Darbę 

Žmonių Dainius
Lietuvių Radio Valandos 

koncertas, kurs įvyks šį sek
madienį, geg. 2 d. Jordan Hali, 
kelia lietuvių tarpe didelio su
sidomėjimo. Ypatingai visiems 
įdomu išgirsti Lietuvos Operos 
solistą — Joną Butėną, kuris 
dar senesniais laikais buvo ži
nomas ir mėgiamas kaipo dar
bo žmonių dainius. Savo jau
nystėje jis, rodos, buvo anglia
kasys, bet savo įgimtą talentą 
vystė, lavino, kol pasiekė pa
čių aukštybių ir tapo mėgia
miausiu dainininku ne tik dar-

I

I

Penny Sale” Pavyko
i

Suzana Pranciška Rolando ir 
Onos (Tuleikytės) Bishops, 
gyv. 702 E. 5th St.

Skelbė Koncertą. Šv. 
parapijos kunigai skelbė 
vių Radio Valandos

Koncertas Čh M
Petro 

Lietu-
Visų laukiamas Lietuvių 

dio Valandos 
metinį tas tik už kelių dienų. Sekma- 

koncertą, kurs įvyksta geg. 2
d., 3:30 vai. 
Bostone. Jie 
išgarsinti šį 
vienas, kurs
prastą koncertą, 
namuose.

metinis koncer-

p.p., Jordan Hali, 
prašė visus taip 
koncertą, kad nė 
nori išgirsti nepa- 

nepasiliktų

Bažnyčios taisymui ..vajus 
auga. Pereitą savaitę šis vajus 
gavo gerą paspirtį, nes Jonas

dienį, gegužės 2 d. iš visos 
Naujosios Anglijos lietuvių ko
lonijų suvažiuos patriotingiau- 
sieji — meną Diegiantieji lie
tuviai pasiklausyti chorų, solis
tų, šokėjų ir muzikų. Koncerto 

| programa prasidės 3:30 vaL 
po pietų, Jordan Hali, Gains- 
boro St., kampas Huntington 
Avė, Boston (New England

Dr. Antanas L. Kapočių , 
Lietuvių Radio Valandos meti
nio koncerto rengimo komiteto 
pirmininkas, 517 East Broad-
way, So. Boston. Dr. Antanas 
L. Kapochy labai nuoširdžiai 
remia Radio Valandą ir dar
buojasi, kad koncertas, kuris 
įvyks sekmadienį, gegužės - 
May 2 d., 3:30 vai. po pietų, 
Jordan Hali, Bostone, pavyktų.

Kviečia visus iš visos Naujo
sios Anglijos lietuvius atvykti 
ir dalyvauti radio metiniame 
koncerte.

Braziukas per adv. Juozą Gai- Conservatory of Music name).
lių perdavė a. a. Katrės Jasiu-
laitienės palikimą — $500. Vin- jr $1.80, priskaitant 
centas - Marcelė Baliukoniai taksas. Visos sėdimosios vietos 
aukojo $100. Malvina Lišaus- rezervuotos.
kienė $50. ir adv. Kazys Kali
nauskas $25. Gauta ir daugiau 
mažesnių aukų. Bažnyčia jau 
taisoma, todėl ir reikalingos 
aukos ateina sparčiau.

Koncerto tikietų kainos $1.20 
valdžios

Trečiadienio vakarą, bus lai
komos Šv. Teresės novenos ir 
tretininkų pamaldos.

Penktadienį, 4 vai. p. p., bus

I Galima gauti: “Darbininko” 
Administracijoj, 366 W. Broad- 
way, So. Boston; Lietuvių Ra
dio Valandos ofise (tuo pačiu 
adresu) ir pas šiuos pardavė
jus: p. Bronę Cunienę, p. Ma
rijoną Gailienę; So. Bostone — 

[Feliksą Zaleską, p. Feliciją 
< n Ai

Didžiai Gerbiami Lietuviai!
Ką tik mudu su sūneliu ap

lankė didelis džiaugsmas. Per 
Jūsų malonę mudu gavome dvi 
knygas: “Vytis ir erelis” ir 
Naująjį Testamentą. Širdin
giausiai mudu su sūneliu Tam
stoms dėkojame ir nebegalė
dami kitaip atsilyginti, steng
simės atsidėkoti savo maldoms

Viešpatį Dievą.
Pranas Valcukas su sūnumi.

i

Karvė Viešbuty

bo žmonėms, bet ir aukščiau- 
siems Europos ponams, nes 
buvo kviečiamas ir mėgiamas 
Europos sostinėse - didmies
čiuose.

Todėl visiems seniau girdė- 
jusiems Joną Butėną, begalo 
įdomu bus jį vėl išgirsti. Todėl 
šis koncertas ir kelia didelio 
susidomėjimo visuose lietuvių 
išeivijos sluoksniuose ir jo bi
lietai greitai perkami. Reikia 
manyti, kad ateinantį sekma
dienį Jordan Hali bus perpildy
ta lietuviais — lietuviškos dai
nos mėgėjais.

Dainos Mylėtojas.

Advertising Club of Boston,
Grendelytę, p. Antaną Norvai- antradienį buvo suruošęs puoš- 

„ šą, p. Oną Ivaškienę, ir kitus; niame stader viešbuty, Impe-
Pauuįdos z (Mass.) — p. Eleną

raugijos. Liolienę, 33 Sheldon St.; Wor- — --
įcester, Mass. — p. Juozą Ze- ^arv®, 
imaitį, 38 Providence St.; Na- buvoDAKTARA1

TeL TROvbridge 8330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Oflao Valandos 2—4 ir 6—8.

A.J.NAMAKSY
REAL E STATĖ A 

IN8URANCE 
409 W. Broad way ' 
SO. BOSTON, MASS.

Office TeL So. Boaton 0948

tone (Mass.)
Liolienę, 33 Sheldon St.; Wor-

j maitį, 38 Providence St.;__
shua, N. H. — p. Joną Tamu- 
lionį, 6 Scripture St.; Lawren- 
ce, Mass. — p. L. 
290 Lawrence St.;
Mass.
1140 Washington St., p. Vadą 
Šereiką, p. Ogenia Kavolynai- 
tę, p. Joną Sesta vieką; Lowell, [žmo&aus- 
Mass. — p. Moniką Blažonytę.

(Taipgi ir pas kitus.
I Kviečiame visus iš anksto į- 
sigyti koncerto tikimus, kad 
sekmadienį, gegužės 2 d. ne
reikėtų stovėti prie tikietų 
davimo langelio.

Balch

Venčienę,
Norwood, 

Pharmacy,

par-

Padarė Operaciją

Praėjusį pirmadienį, nesenai 
So. Bostone apsigyvenusiam 
tremtiniui p. Musteikiui, Bos
tono miesto džiovininkų ligoni
nėj padaryta plaučių operacija.

Rap.

svarbiausia ' atrakcija buvo 
", vadinama “Elsie”. Ji 

buvo atgabenta viešbutin ir 
banketo metu pastatyta ant es
trados, ir apie ją sukosi visų 
kalbų turinys.

Bėda, kad, neva, kultūringi 
ir sėkmingi biznyje žmonės, 
kaikada nežino kur sustoti. 
Karvės vertę iškelia aukščiau

Kai papuošta karvė estradoje 
“garbinama” tai tuo pat metu, 
tie patys žmonės, nelaimingų 
tremtinių nė savo šalin nenori 
įsileisti. Jiems ten ir bado 
cijos užtenka. Amerika, 
eini?

por- 
kur

Prasidėjo Arklių 
Lenktynės

Suf-Bal. 19, East Bostone, 
folk Downs, prasidėjo arklių 
lenktynės. Pirmą dieną jos su
traukė net 34,774 žmones, ku
rie vien lažyboms sumokėjo 
$1,222,246.

Beveik Pusė Mokyklos 
Pastatų Yra Netinkami
Padarius tyrimą, surasta, 

kad beveik pusė Massachusetts 
valstijoje, naudojamų mokyk
loms pastatų yra netikę ir net 
pavojingi, vaikų saugumui ir 
sveikatai.

Prašė Klausti, Tačiau 
Į Klausimą Neatsakė

Kęmpten, Vokietijoje lietuvių tremtinių vaiku
čiai sulaukę 1947 m. Kalėdų Dieduko, su juo nusifo
tografuoja. Džiaugiasi vaikučiai, kad Kalėdų Diedu
kas, net iš Amerikos jiems nuvežė BALF dovanėles. 
Tas paskatino vaikučius ir toliau pavyzdingai moky
tis.

Dabar vyksta BALF rūbų vajus. Ir 1948 metų 
Kalėdoms vaikučiai laukia dovanėlių. Jau dabar lai
kas šio vajaus metu pasirūpinti, kad tų dovanėlių vi
siems tremtinių vaikučiams pilnai pakaktų ir sekan
čių kalėdų Diedukas tikrai užsitarnautų mielaširdin- 
go Kalėdų Dieduko vardo.

Viską siųskite United Lithuanian Eelief Fund of 
Amęrica, 105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

šeštadienį, BALF 17-to sky
riaus ruošta Lietuvių salėje 
Penny Sale pavyko. Atsilankė 
nemažai žmonių. Buvo suauko
ta daug dovanų. Visi atsilan
kiusieji buvo patenkinti, nes 

' laimėjo dovanų ir prisidėjo 
prie labdaringo darbo. Ra*.

|VAW$SKHJMMA1
PARSIDUODA juodas com- 

bination pečius labai gerame 
stovyje. Parduosime pigiai. At
sišaukite pas savininką Joseph 
Gedraitis, 23 Newport St., Dor- 
chester, Mass. (19-t-26)

REIKALINGA 
PATYgę FBE8EBIA1 

Taisymo kambaryje. Geras at
lyginimas, darbas pastovus. 

B. H. 8TEARNS CO. 
140 Tremoai 8L, Boston 

Atsišaukite į' Employment 
Offisą. ‘ (23-t-4)

[  .

“Kryžiaus Karas” už Kenčiančius 
ir Badaujančius Vaikučius

Šiomis dienomis Boston’e bu-j surinkti $2,500,000 šioje vals-
t iatAinr+a A X^aeralkv-ic- if'i'in'iA vinn ntijoje vien per gegužės mėnesį. 

Kitų svečių tarpe, kurie da
lyvavo atidarymo ceremonijoje, 
buvo ir tremtiniai vaikučiai, Ži
lėną Jakutytė, 4 metų, gyve
nanti 701 East Second Street, 
South Boston, jos brolis, Vin- 

įcas, 8 metų ir Algis Končius, 
į 13 metų, gyvenantis 328 E. 
j Street, South Boston. Šie ma
žieji tremtiniai, nesenai atvykę 

, ponui Lee Mar-

vo įsteigta Amerikos Pagalbos 
Organizacija, kurios tikslas 
gelbėti nuo bado ir mirties vi
so pasaulio vaikučius.

Iškilmingose atidarymo cere
monijose dalyvavo prekybos, 
darbo, socialinės globos ir dva- 
siškijos vadovaujančios asme
nybės.

Šios akcijos svarbiausiuoju 
svečiu buvo M. Lee Marshall i jš Lietuvos, ponui Lee Mar
is New York, kuris vadovauja! shall įteikė puokštę gražių gė- 
kampanijai surinkti $60,000,-1 lių, milijonų kenčiančių vaiku- 
000 badaujantiems ir sergan- įių, kurie laukia pagalbos iš ši
tiems vaikučiams visuose pa- tos akcijos, vardu, 
šaulio kontinentuose.

Poną M. Lee Marshall pasvei- ganizacijai priklauso 26 didelės 
kinti atvyko Mr. A. Clark, 
Massachusetts valstijos • įgalio
tinis, kuris vadovauja akcijai,

Praėjusią savaitę, Old South 
Meeting House, Bostone Prog- 
ressive Party of Massachusetts 
buvo suruošus viešą susirinki
mą, kur svečiais kalbėtojais 
buvo du Hollywoodo buvę ra
šytojai, kurie traukiami atsa
komybėn už tai, kad atsisakė 
Kongreso komitetui atsakyti į 
klausimą, ar jie yra buvę ko
munistų partijos nariais. Minė
ti kalbėtojai John Howard 
Lawson ir Adrian Scott, kelių 
šimtų susirinkusiųjų buvo pri-Į 
imti kaip “herojai”. Po savoj 
kalbų jie paprašė publikos duo
ti jiems klausimus.

Vienas jūreivis atsistojęs pa
klausė tą patį klausimą, į kurį; bestovįs nesulaukdamas 
Kongreso Komitetas negalėjo j kymo, taip kaip Amerikos Kon- 
gauti atsakymo, būtent: “Ar 
tu kada nors esi buvęs komu
nistų partijos nariu? Atsakyk, 
taip ar ne”. Radikališkoji pub
lika tapo apstulbinta tokiu jū
reivio klausimu. Po momento 
tylos kalbėtojas atsakė: “Aš

kovoju už draugavimo laisvę”. 
Bet jūreivis vėl pastebėjo, kad 
nebuvo atsakyta į jo klausi
mą “taip ar ne”. įsikišo susi
rinkimo vedėja prog. Manford 
Jonės žmona pastebėdama, 
kad tokio klausimo rašytojui 
Kongreso komitetas neturėjęs 
reikalo duoti. Ir jūreivis paliko 

atsa-

greso Prieš-Amerikoninio Vei
kimo komitetas iš tų mandra- 
pypkių: ar tu esi buvęs komu
nistų partijos narys?

Susirinkimas buvo šauktas 
Wallace kandidatūros į prez. 
reikalu.

Draugijų Valdybų Adresai

šiai Amerikos Pagalbos Or-

dienų praslinkus, 
vaikučių tėvai iš 

organizacijos vado-

j pašalpos ir paramos organi
zacijos, kurių tarpe ir mūsų 
BALF’as.

Keletai 
viršminėtų 
minimos
vybės gavo labai gražius padė
kos laiškus ir fotografijas, ku
riose vaikučiai atvaizduoti su 
Mr. M. Lee Marshall ir Mr. A 
Clark gėlių įteikimo momentu. 
Šitos nuotraukos tilpo visuose 
rytmetinės laidos didžiuosiuose 
laikraščiuose, pažymint tą fak
tą, kad tai yra lietuviukai 
tremtiniai, 
Lietuvos, kurią okupavo ir šiuo 
metu skaudžiai terioja komu
nizmas.

I

. . .

nesenai atvykę iš

Organizuos Katalikes
Slauges

Bes. 37 Oriole Street 
Weet Rozbury, M«a 
TeL Rarkway 1233-W

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

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

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

Užsisakykite Tanike Pas Mos
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainas prieinanes.

Myopia Club Beverage Co,
Graftoii Av*. bliagtoa, Masa.

TaL Dedhani 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R«uuų a<u. vtuuMiu į

**MUtfSWtfSM3njCK3*3SS«!£SKra

Paragvajų Arbata

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOB 
PO GLOBA MOTINOS 4VC.

Pirmininke — Eva MarkstenS,
625 E. 8th St, So. Boston, Maaa. 

TeL So. Boston 1298. 
Vice-Plrmininki — d. OaiUOnlenS, 

B WWleM St, So. Boaton. Maaa. 
Prot Ralt — Ona IvnUtien«,

440 E. 6th St, So. Boaton, Maaa 
Finansų Rait — B. COnient, 
29 GouM St, W. Rozbury, Maaa

TeL Parkvay — 1864-W '
Iždininkė — Ona Šiauria, 

51 Tampa St, Mattapan, Mass. 
Tvarkdar* — Ona Krasauskas, 

11 Spdnzer St, So. Boaton, Maaa. 
Kasos GL — Elzbieta AukMikalnytA 

110 H St, So. Boston, Maaa. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrų antradieni mSneaio, 7:30 vai 
vakare. Parapijos aaHJe, 492 E. 
Seventh St, So. Boston, Masa.

Visais draugijos reikalais krtipkttSa 
Ma protokolu raštininką

•V. JONO EV. BL. PAtALPINBS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikia,
702 E. 5th St, So. Boston, Maso. 

Prot. Rait — Jonas GUneckis,
S Thomas Pk., So. Boston, Mase.

Jin. Raftt — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sizth St, So. Boston, Maaa.

Iždininkas—Stasys K. Griganavidus,
899 E. Seventh St, 8. Boston, Mass

Maršalka — O. Krasauskas.
11 Springer St.. So. Boston. Mass.

Draugija laiko ąisirtnkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio
2 vaL po pietų. Parapijos sal*j 
492 E. 7th St. 8o. Boston. Masa

Bostono Arkidiecezijos kata
likės slaugės bus suorganizuo
tos į Council of Catholic Nur- 
sės. Tas bus įvykdyta pagei
daujant J. E. Arkivyskupui Ri- 
chard J. Cushing. Naujoj or
ganizacija bus
National Council of Catholic

* 1

Nurses. Tos organizacijos Sei
mas įvyks geg. 7-9 dd. Bosto
ne. Dvasios vadu paskirtas 
Prelatas A. C. Dalton iš Dor- 
chester.

susijungus su

PADĖKAPADBKA

vastas ner- 
teikiantls sti- 
veikimui. Pa- 
nesudaro ne-

Mes pardavinėjame 
Paragvajų Arbatą 
ir prisiunčiam į Jū
sų namus 12 unci
jų tos arbatos už 
$1.00, arba vieną 
svarą už $125.

Daugelio daktarų yra pasaky
ta, kad Paragvajų Arbata yra 
gera širdies taisytoja ir ener
gijos kūrėja. Ji yra gera virš
kinamiems organams, stimulas 
ir maistingiausis 
vams bei šilumą 
mulas raumenų 
ragvajų Arbata
migo ir sloginamo jausmo, bet 
atgaivina išsekusias jėgas tų, 
kurie yra pavergę. Ji yra gera 
kūno ir proto stiprintoja.

Paragvajų Arbata išblaivo 
mieguistumą ir yra labai gardi 
gerti su medum.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

Boston’e,
gyve-

Mass.,

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Bolakonis. Savininkas.

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

giai patarnauja.
251 Vest Broadmay, South Boston, Mass.

I 
t
!

Tariu nuoširdų lietuvišką a- 
čiū mano mylimiems giminėms 
Adelei ir Paul Likams, 
nan tiems
Broadway 456, ktirie šiuo sun
kiuoju metu 
artimųjų, vargstančių alkanoje 
Vokietijoje, D.P. tremtinių sto
vyklose ir teikia mums morali
nę ir materialinę paramą. Reiš
kiu pagarbą

A. ir S. VelbasK
Kauno Valstybinio Teatro 

baleto solistas.

neužmiršta savo

t
I Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik
raštį “Darbininką”!



Antradienis. Balandžio 27, ’4š DARBININKAS 8
Žmogus Be Dalios.

MAŽUTIS EPIZODAS
Darbas tikriesiems lie

tuviams darėsi kas kart 
visur buvo :

I

Į kraštą atėjo baltos 
dienos. Sumigo 
pridengta balto 

blizgančio kilimo.
Vieną šeštadienio popie-

Tai buvo 1940 metų sau
lėtos vasaros pabaigoje.
— Painformuokite mane sunkesnis, 

apie šios apylinkės žmo- jaučiamas šantažas, 
nių politinius įsitikini
mus, — paprašiau buvu- žiemos 
šio vedėjo, kada jis per- gamta, 
davė eitąsias pareigas.
— Saugokitės kalvio Su- 

perio. Tai baisus žmogus, tę atsirado reikalas pasi-
laikų naudoti kalvio patarnavi- 

neradau
Jau iš Amerikos 
priklauso komunistų par- mu. Nuolatinio 
tijai. Daug blogo mūsų namie, reikėjo kreiptis į 
tautai yra padaręs. Be to, Superį. Nuėjau. Metė ki- 
didelis mušeika ir girtuo- tus darbus, ir už pusva- 
klis. Ieškos progų su landžio viskas buvo tvar- 
tamsta išgerti, o jei kartą koje. 
šitai pasiseks, tai... Na, — Kiek 
bet patys padarysite išva- Superi?
das. Apie kitus nieko blo- — Nieko, pone mokyto- 
go negalėčiau pasakyti, jau. Kaimynai, galim vie- 
Ypatingai malonus koope- nas kitam pasigelbėti. 
ratyvo vedėjas P. Varna. — Matot,
— Sudiev, laikas jau laikai, visi 

man važiuoti, — atsisvei- gai, ir kiekvienas dirbame 
tinome. Jis išvažiavo į 
raują, o aš palikau šioje 
vietoje.

Geso saulėtos vasaros 
dienos, jų vietą užėmė 
tamsesnės, niūresnės, lie- 
tingesnės. Dažnai gatvėje 
susitikdavau kalvį Superį. 
Maloniai sveikindavo ma
ne.

moku, drauge

dabar tokie 
esame drau-

V •

kai bandė pakilti, tai taio 
spyrė batu užpakalin, ka i 
pastarasis kulvirtais per
sivertė per galvą į neto
liese buvusią balutę. Tas 
pat ištiko ir sekretorių; 
kiti, nieko nelaukę, prasi
šalino. Nei vienas neturė
jo noro išbandyti su kal
viu savo jėgas.

Parėjęs namo, atsisvei
kino vaikus ir žmoną ir 
atgulė klėtelėje lovon.

Birželis atsivertė antro- 
jon pusėn. Saulė savo šili
ma skaidrino dejonėm 
pritvinkusį orą. Rytų bar
barai likosi iš Lietuvos 
išvyti. Liepos mėnesį su 
broliu nuvykau aplankyti 
mokyklos. Gatve eidamas, 
pastebėjau, kaip nepa
prastai skubėjo į mus 
aukštas žmogus.

Staiga mane apkabina 
geležinės rankos. Į mano 
lūpas įsisiurbia svetimo
jo lūpos. Juntu, kaip ma
no veidą suvilgo ašaros. 
Staiga esu paleidžiamas 
ir girdžiu drąsų rūpestin
gą Superio balsą:
— Mokytojau, tai tu čia? 

Mums buvo pranešta Var
nos, kad tamsta sušaudy
tas.
— Matot, nieko pana- 

ra reikalingas. Kaimynas ko tą mirtingą kruviną žučiu 3 metų vaikelių. Jie šaus^ 
kaimynui juk gali pagel
bėti ir gali įkasti be jokio 
užmokesčio.
— Aha, draugas Supe

ris, — kalbėjau, trinda
mas rankomis mieguistas patie, leiski 

koki vėjai jus dulkei, Viešpatie, išdrįsti 
paklusti ir iš niekieno ne
gauti atsakymo.

Prie daugelio sodybų 
sustojo sunkvežimiai ir, 
prisikrovę klykiančių au- 
ku, skubėjo stotvsna, kad 
vėl grįžtu, ir vėl krautų, 
ir vėl vežtų. Jie stachano- 
vietiškai vykdė savo tėvo, 
draugo ir mokytojo, kru
vinojo Stalino įsakymą.

Nebuvo aplenkta ir ma-' 
no šeima. Žmona ir ma-Vykdomojo 
zas trijų metų sūnelis ‘ Įęomįteto pirmininkas, 
gabenti nežinomoms Sibi-| 
ro kančioms. '

Ir ilgas sielvartas nusi-Į 
tiesė per visą Lietuvos že
mę. Saulė geso vakaro 
žarų apsupta. Ypatinga 
būsena susidariusi iš 
verksmo ir ašarų supo 
kaimų ir viensėdžių pano
ramą.

Ant Jalauskų kiemo su
sirinko visi šios vietos 
egzekucijos herojai. Prie
šakyje visų stovėjo vyk
domojo komiteto pirmi
ninkas draugas Varnas. 
Džiaugėsi savo judošišku 
darbu ir sudarinėjo pla- 

Juk čia tik 
Pirmasis 

mažutis bandymas, kaina
vęs Lietuvių tautai 60,000 
geriausių sūnų ir dukte
rų, mažų, tik atėjusių gy- 
veniman gyvybių, ir senų 
senelių — jau viena koja 
stovinčių grabe.

Kalvis visą dieną sėdė-

Harrison - Kearny, N. J., Dievo Motinos Sopulingos Parapijos Jaunų Moterų Sodalicijos 
Choras, Seselių Pranciškiečių vedamas. Viduje stovi Jadviga Morušiūtė, pianistė. Ši grupė gie
da bažnyčioje, dainuoja įvairiuose parengimuose, ir per radio. Sekmadienį, gegužės 2 d. daly
vaus J. Stuko Koncerte, Šv. Jurgio salėj, Newark, N. J., 3:30 p. p.

sau.
— Ha, ha, ha, — nusi

kvatojo atsitiesęs Supe
ris. Kiekvienas dirbame 
sau... Kokias kvailystes 
ponas mokytojas su ma
nimi išdarinė jate? Kiek
vienas dirbame sau, ha, 
ha, ha, tegu juos perkū-

Suodžiais apibertas nas tuos suskius su viso- 
veidas pašipuošdavo šyps- mis jų idijotiškomis teori
niu, akyse žėrėdavo ypa- jomis... 
tingai keistos ugnelės. 
Susipažinę nebuvome.

Žmonės stebėjosi, kad 
Superis dar vis kaitina iki 
išbalimo geležį ir sun
kiais kūjo smūgiais pel
nosi duoną. Jie buvo gi
liai įsitikinę, kad komu
nistinė santvarka pakels į gų turite. Gal bus galima'tais metais, 
aukšto pareigūno vietą, gaut pasiskaityti. 
Apsiskaitęs buvo ir gera — Knygų, prašau, nie- 
galvą turėjo, visi tai jam kam durų neuždarau, — 
pripažino.

Kalvis gėrė po senovei. 
Dar daugiau triukšmavo, 
vaidijosi su komunistų 
šulais, o kartkartėmis net 
viešai pareikšdavo nepasi
tenkinimą padėtimi.

Vėlyvas ruduo prapliu- davo, įėjęs sumušdavo ko- 
po lietumi. Lietuvoje dė- jomis, paprašydavo rei- 
josi neįprasti dalykai. Vi- kiamos knygos ir gavęs 
sa, kas tarnavo tautai, 
valstybei, buvo griauna
ma naikinama. Žmonės 
buvo verčiami garbinti 
naujuosius stabus. Kaž 
kas neįprasto kaupėsi 
šios darbščios, ramios 
tautos sūnų krūtinėse. 
Rusų durtuvų pavėsyje į 
paviršių kilo tautos išga- torių kūrinius, 
mos: kišenvagiai, gir- Nuo Karpatų kalnų įsi-
tuokliai, tinginiai, išdavi- veržė pavasaris. Laukus 
kai, ir kiti panašūs. ir pievas išpuošė žaliais

kilimais. Mažų giesminin-; 
kų paukštelių balsai žadi-' 
no pabusti ir stoti darban 
milžinais už savo tautos' 
šviesesnę ateitį. Ir ban- 

lietuvis ū- 
Pastan-į kininkas į pavasario pla- 

Itybes kurti, dirbti, darbe akis, — 
savo nedalią, taip anksti čia.nešioja?

, dau- 
kaip ki- gumos žmonių vadinamas 

bet vis tik niekšu, pasitaisė jis, —su 
į nors iš dalies ekspresin- draugais nieko bendro ne- 
gas, su gilia paslėpta noriu turėti.
širdgėla krūtinėje. — Ponas mokytojau, bė-

Sodinau likusio medely-^ite'.b€kit«. iš. čia ko to- 
no likučius. Atėjo Supę- kauslal- Žinotumėt, apie 

jūsų slaptavietę sužinojo 
Petras Varna, ir žinote... 
Žinote, nonas mokytojau... 
Ak, aš nežinau, kaip ir 
pavadinti, bet jūs mokyti, 
žinote. Jis jau ne vieną 
lietuvį suėdė. Aure, penki 
milicininkai atitraukia 
per lauką, bėkite!.

Kartoti man ne* eikėjo, 
per daug jau su jais rei
kalų turėjau: 

Kas gi matė, kad kaip kamparas 
prastam kai- saros dieną.

i

— Provokacija, — pa
maniau ir, išėmęs iš kiše
nės 50 rublių įspraudžiau gomis išsiliejo 
Superio delnan. T 
gos nuėjo niekais. Į * ‘ " *
— Pas poną mokytoją skandinti : 

rengiuosi ateiti susipa-įTai nebuvo toks gaivalin- — Kalvis Superis, 
žinti. Girdėjau daug kny-'gas veržimasis,

i
j

i

atsisveikinęs parėjau na
mo.
— Na, jau prasidės, —

pamaniau. Ir tikrai nuo to ns' 
vakaro kalvis Superis bu
vo dažnas mano svečias. 
Ateidavo tylus, pasibels- Į

išeidavo. Dažnai bandžiau 
pasodinti — nevyko. Jei 
paklausdavau nuomonės 
apie perskaitytą knygą, 
ir tai tik stovėdamas at
sakydavo. Daugiausia im
davo Marksą, Volterį, Bi
liūną, Venclovą, Strazdelį 
ir kitus “pažangiųjų” au-

f j

Jauniausia Lietuvaičių Į 
Seserų Kongregacija i 
Prašo Jūsų Pagalbos Į
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajus.
Kiek Jūsų išgalės leidžia, malonėkite paaukoti! i 
Kas paaukos Naujajai Koplyčiai ar kitiems i 
Vienuolijos reikalams:

$1.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
taps Garbės Nariu |
taps Amžinuoju Nariu |

o kas $500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus Į 
įamžintas lentoje pakabintoje ant .Koplyčios i 
sienos. I

Visų aukotojų vardai bus surašyti į Kop- į 
lyčios Statytojų knygą — Aukso knygą; jie vi- Į 
si bus atmenami seserų maldose ir bus jų gerų Į 
darbų bei nuopelnų dalininkai. |

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo | 
Vardo daro mums gera!

Aukas prašome siųsti: l
Immaculate Conception Convent 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.

$50.00 — 
$100.00 —

rytą?! Sudejavo Lietuvos 
žemė ir jos ramūs darbš
tūs žmonės ir apsipylė 
kruvinomis skausmo aša
romis... Ir už ką, o Vieš- 

man, žemės

— Daugelį metu sodinau 
po kelis medelius, kad 
vaikams palikčiau atmini
mui, bet. kaip matote, nei 
vienas ne^ri^ijo. Aš bran
giai užmokėčiau. Užmokė
čiau, bet...
— Kas bet,

siau jo.
— Nedrįstu poną moky

toją tokiais niekais truk
dyti, 
mokytojas 
viui medelius sodintų?
— Tai dabar prašau pa

žiūrėti, paėmiau 10 pačių 
gražiausių medelių ir pa
traukiau į kalvio mažutę 
sodybėlę.

Kalvio akys spindėjo 
džiaugsmu. Jis pats viską 
lirbo, man teliko tik duo- 
i nurodymus ir kai kur 

'•avo rankas pridėti. Bai
gęs darbą, kalvis ištrau
kė iš kišenės saują popie
rinių pinigų.
— Dėkis juos atgal kiše

nėn, kaimynas kaimynui 
juk ir dykai gali pagelbė- 
ti. i
— Vot, kur ponas moky

tojas mane prigriebėte. 
Nesitikėjau, kad tokį 
mažmožį taip ilgai atsi
mintumėte... Nesitikėjau..
— Na, juk ranka ranką 

mazgoja, sudiev.
— Iki pasimatymo, pone 

mokytojau.
Ir vėl neramios dienos 

bėgo srovėmis ir pavasa- styti savo kaulus Sibiro Nusišluosto 
ris kartu. Ieškodamas taigose? Nejaugi tai Vieš- rankomis 
saugumo, 24 d. gegužės patie? 
turėjau išlysti į plačius 
Lietuvos miškus. Mokyk- nos keliavo Lietuvos lau- 
loje liko žmona ir 3 metų,kais ir miškais ir nebuvo,

Įkas jį sustabdo.
Ir 1941 metų ankstyvą 

į dienos rytą 
komunistinės

Lietuvos kūne, tų šautuvų pavėsyje

paklau-

juk išplėšė ją iš gimtojo — Tai va, — sakydamas 
lizdo ir išvežė nežinių išsitraukė didžiulį peilį iš 
kančioms. bato aulo. Aš atsiradau

■ — Rup..., didvyriai, — kitoje grabės pusėje. Bro- 
prakošė pro dantis kalvis, lis paliko stovėti, — Jei 
— pažiūrėsim, kaip jie da- tamsta pats tiems žmog- 
bar bus narsūs?! — Pa- žudžiams nekeršysi, tai aš 
suka kieman ir artinasi jums pagelbėsiu. Nors pa- 
prie kalbančiųjų.
— O, draugas Superis, 

sveikas gyvas! sveikas 
gyvas!

. — Aš jums, lietuvių tau
tos išdavikai joks drau
gas, — išsprogo akys ir 

i tamsios gyslos kaktoje, 
i veiduose pasirodė demo
niškas šypsnys.

v —'

tys didieji po žeme.
— Slėpk savo peilį, kerš

tas man žmonos ir sūnelio 
nesugrąžins, — tariau ir 
peršokęs per griovį, pa
spaudžiau jam ranką. Pa
prašiau ateiti, kai spėsiu, 
šiek tiek pailsėjęs, susi
tvarkyti. Jis tai pažadėjo 
ir išpildė, 
pokalbių atsistojo atsi- 

į — Tai ir vėl girtas? — sveikinti, paklausiau:
— Žinau, kad tamsta il

gus metus priklausei ko- 
Girtas! Ir vėl girtas, munistų partijai ir kodėl 

i tu lietuvių 
Į I

Kada po ilgų

ištirpau, 
šiltą va- 

Ir po aštuo- 
nių parų atsidūriau iš Za
rasų — Tauragės apskri
tyje.

Visur buvo jaučiama 
kaupiantis kaž kas nepa- 

! prasto. Komunistinio ak
tyvo gyvas judėjimas ro
dė ruošiant juos Lietuvos 
žemės sūnums didelių 
staigmenų. Nerimu prisi- nūs ateičiai, 
pildė žmonių širdys. Gilūs darbo pradžia, 
atodūsiai veržėsi iš krūti
nių. Daugis klausė:
— Už ką mus, Viešpatie, 

taip nubaudei ir dar- ren
giesi bausti?

Daugis, klajodami 
Lietuvos miškus ir 
kus, dūmojo:
— Kaip ypatingai graži jo prie lan^o, žiūrėdamas
”--------- ------------------ mokyklon, is kur anksty

vą rytą buvo išplėšta nie-

po 
lau-

sūnelis.
28 d. ankstyvą rytą kaž

kas pajudino mane slėpy- birželio 14

i tautos judo- jai taip atsimokėjai? 
šiaū! Girtas nuo jūsų ju- — Komunizmas nieko 
došiškų darbų, girtas! O bendro neturi su bestializ- 

i jūs, ar ne girti dar nuo mu. Lietuva man branges- 
■ nekalto lietuvių kraujo? nė už komunizmą, lietu- 
ĮAš jums rūp... užmokėsiu vis už bestiją. Žmogus 
už viską; — ir iškilo žai- praradęs žmoniškumą, nu- 
bo greitumu raumeninga stoja teisės vadintis ko- 
ranka su akmeniu į aukš- munistu. Aš kovoju už 
tį ir dar greičiau leidosi laisvę, lygybę, brolybę, tik 
Vykdomojo Komiteto Pir- ne už rytų bestiją, 
mininkui 
Trumpas
tuo laiku Jalauskas, bijo- — Sudiev ponas Superi! 
damas, kad ant jo kiemo Ir dabar po keletos me- 
neįvyktų žmogžudystė, tų man gyvai menas šis 
sulaikė ranką ir išplėšė mažutis epizodas, vaiz- 
akmenį. džiai rodąs, kad tik nelai-

I Sugriežė kabūs danti- mėje pažinsi draugą. Ne- 
mis, čiupo Vykdomojo laimė draugiškumo brang- 
Komiteto Pirmininką už akmenių slifiiotoja. Ji tc- 
sprando ir taip tvoskė že- kia buvo visais laikais ir 
mėn, kad tas žnektelėjo; tokia paliks.

!

šio pavasario panorama, 
kaip viskas vešliai dera.
Jau, turi būt, ne prieš ge- ko nekalta šeima — šei- 
rą. Ar ir mums neteks,
kaip ir protėviams aplei- vilgė ašaros. Savo gilųjį 
dus savo mylimą, dėl ku-1 skausmą skandino degti
no tiek daug kraujo ir a- nės likučiuos. Ir štai jau 
šarų išlieta, kraštą, išbar- paskutinė stiklinė išgerta, 

suodinomis 
veidu riedėju- 

, sias ašaras ir eina kie- 
Baisus nerimas ir aima- man. Kišeniun įsideda di

džiulį akmenį ir nuklysta 
gatve, kaž kam rimtai pa
sirengęs. Eina pro Jalaus- 
kų kiemą. Mato visus 
tuos, kurie rytą tokie nar
sūs buvo rusų enkavedis- 

su

mos dalis. Jo skruostus 
Savo gilųjį

pratrūko 
šunvotės

nėję už peties. Nusi
tvėriau už mauzerio.
— Ginklas šiuo kart nė- Ir... o Viešpatie... kas vy- beginkle moteriške ir ma-

ant galvos. — Iki pasimatymo, po- 
momentas, ir nas mokytojau!

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin- 

/ kas” įrengęs mo-
__,.a dernišką spaus t u v ę,

kurioje atlieka
> R riausius spaudos dar-

bus, skubiai nebran- 
?iai-

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas, 

plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimu 
programas, įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes, konvertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass.


